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زهره حاجیان فروشانی
سید ابوالقاسم نقیبی

**

چکیده
در حقوق اسالمی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسالم ،الزام زوج به دادن نفقه زوجه است .چنانچه زوج
در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود ،صحت
چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد .همچنین اسقاط آن نسبت به زمان
آینده صحیح باشد .زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر
از شرط صحیح باشد .در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی -استنباطی و گردآوری اطالعات مورد نیاز به
صورت کتابخانهای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی
که به مانند سایر دیون ،ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری
است باید آن را حق بشمار آورد .همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده
صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد ،شرط سقوط نفقه زوجه در
ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.
کلید واژهها :حق ،حکم ،نفقه زوجه ،قابلیت اسقاط نفقه.

 -1تاریخ وصول1396/11/1 :
*

تاریخ پذیرش1397/3/5 :

استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسنده مسؤول)

z.hajian@scu.ac.ir
** دانشیار فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید مطهری ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
صحت یا بطالن شرط اسقاط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح مبتنی بر اینست که نفقه از مصادیق حق
تلقی شود فقیهان در اینکه نفقه از مصادیق حق است یا حکم اتفاق نظر ندارند .گروهی نفقه را اعم از اینکه
نفقه زوجه یا اقارب باشد از مصادیق حکم دانستهاند (عالمه حلی77 ،3،1419 ،؛ فاضل مقداد.)2 ،1404،3،
وگروه دیگر معتقدند نفقه زوجه از حقوق و نفقه اقارب از احکام به شمار میآید (موسوی خویی ،بیتا،2 ،
.)319
قائلین این دو نظریه اتفاق نظر دارند که نفقه اقارب یعنی پدر و مادر و فرزندان از احکام است .زیرا اوالً
از ادلّه استفاده می شود وجوب اعطای آن به جهت مواسات است و لذا قضای آن بر کسی که آن را ادا
نکرده واجب نمیشود .محقق حلی در این زمینه مینویسد"نفقه اقارب قضا نمیشود ،زیرا نفقه مساوات
برای رفع احتیاجات ضروری است بنابراین در ذمه مستقر نمیشود (محقق حلی .)253 ،2 ،1403 ،مشابه
همین حکم و تعلیل در متن و شرح لمعه از طرف شهیدین ارائه شده است (جبعی عاملی.) 348 ،1381 ،
حکم عدم وجوب قضای نفقه اقارب نیز اجماعی بوده و هیچ اختالفی در آن نیست .دلیل این امر چیزی جز
حکم بودن نفقه خویشاوندان نمیتواند باشد واال اصل در حقوق مالی آن است که قضای آن واجب است؛
بنابراین روشن میشود که این قسم از نفقه از حقوق نبوده و آثار حق بر آن مترتب نمیباشد .ولی نفقه
زوجه از جمله موارد مشتبه بین حق و حکم است که باید مورد مطالعه تفصیلی قرار گیرد.
 -2مالک تشخیص حق و حکم
حکم در لغت به معنی منع است (المقری الفیومی )145 ،1425 ،و در اصطالح مجعول شرعی است که
به فعل مکلّفین به نحو لزوم یا تخییر تعلق میگیرد (نجفی خوانساری.)106 ،1 ،1424 ،
حق در لغت به معنی ثبوت است (المقری الفیومی )143 ،1425 ،و در اصطالح فقهی تعاریف متعددی
برای حق ارائه شده است؛ چنانچه بعضی از فقها آن را سلطنت فعلی صاحب حق بر متعلق حق می-
دانند(همدانی .)1378،11 ،برخی از فقها حق را نوعی سلطنت و مرتبه ضعیفی از ملک تعریف نمودهاند
(الطباطبائی یزدی .)55 ،1378 ،برخی فقها معتقدند حق در هر مورد و مصداقی اعتبار مخصوصی است که
دارای آثار خاصی می باشد .بنابراین در حق والیت ،تولیت ،رهانت و اختصاص ،حق خود این اعتبارات است
و حق تحجیر عبارت است از اینکه تحجیرکننده نسبت به دیگران بر زمین اولویت دارد وحق قصاص و
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شفعه و خیار عبارت از سلطنت است (اصفهانی .)20،1 ،1418 ،این سخن صحیح نیست زیرا در این تعریف
مفهوم با مصداق خلط شده است .معنای حق در همه موارد از نظر مفهومی یکی است و فقط مصادیق حق
متعدد است .به عالوه برخی از مثال هایی که ایشان ذکر کرده مانند والیت و تولیت ،اصالً از مصادیق حق
نیستند .بلکه اعتبارات دیگری غیر از حق و ملک و سلطنت هستند (موسوی خمینی .)40 ،1 ،1421،به
عالوه اینکه حق در هر موردی معنایی دارد ،در نهایت اشکال است و مخالف ارتکاز عرف و عقالست.
تعریف حق به ملک و سلطنت هم قابل نقد است .زیرا حق غیر از ملک و سلطنت است ،شاهد بر این
مطلب ،عالوه بر فهم و عرف و ارتکاز عقال ،اینست که حق در مواردی صدق میکند که ملک و سلطنت
در آنها معتبر نیست .مثالً اگر شخصی در مکانی در مسجد سبقت داشته باشد ،شکی نیست که شخص
مالک آن مکان نمی شود ،نه ملک شدید و نه ضعیف در حالی که نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می-
کنند .همچنین در مورد حق تحجیر (موسوی خمینی )41-40 ،1 ،1421 ،همچنین در برخی موارد سلطنت
معتبر است اما حق و ملک اعتبار نمیشود .مانند سلطنت مردم بر نفوسشان ،سلطنت انسان بر نفسش
عقالنی است ،همان طور که انسان مسلط بر اموالش است .و میتواند در صورت عدم منع قانونی و شرعی،
هر گونه تصرفی در نفسش بکند اما اینکه گفته شود انسان بر نفس دارای حق است غیر عقالنی است .زیرا
عقال صحیح و معتبر نمیدانند که گفته شود انسان دارای حق بر نفسش است .بنابراین حق ملک یا
سلطنت یا مرتبه ای از آنها نیست وگرنه از آنها تخلف نمی کرد (موسوی خمینی .)42-41 ،1 ،1421 ،نهایتاً
می توان گفت بین حق با ملک یا سلطنت رابطه ی عموم و خصوص من وجه است .اما حق عین ملک یا
سلطنت یا اخص مطلق از آنها نیست.
با توجه به انتقاداتی که به تعاریف فوق وارد شده برخی فقها در تعریف حق گفتهاند که حق اعتبار
خاصی است .در مقابل اعتبارات دیگر (یعنی در مقابل ملک و سلطنت و  )...و سلطنت فقط از آثار آن است
(آخوند خراسانی4 ،1406 ،؛ موسوی خمینی .)44 ،1421 ،این تعریف نیز در نهایت ابهام است و بیشتر شبیه
تعریفهای شرحاالسمی است و تعریف حقیقی نیست (مکارم شیرازی.)139-138 ،6 ،1424 ،
میرزای نایینی در تعریف حق میگوید «حق مجهول شرعی است که اضافه و سلطنت را به دنبال می-
آورد» (نائینی.)106 ،1 ،1424 ،
این نعریف نیز قابل نقد است زیرا جامع افراد نیست .و حقوقی که صرف اعتبار عقالست و مجهول
شرعی نیستند را در برنمی گیرد( .مانند حق مؤلف بر تألیفاتش) اما چون بحث ما در رابطه با مالک
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تشخیص حق و حکم ،در مجعوالت شرعی ،است .شاید بتوان گفت این تعریف مالک خوبی برای تمایز
حق و حکم ارائه می دهد .بر اساس این تعریف حق و حکم از لحاظ صورت ظاهری یکی هستند .یعنی هر
دو مجهول شرعی هستند .منتهی اگر مجهول شرعی به شخصی اضافه گردید به نحوی که آن شخص
سلطنت تام بر آن داشته باشد آن مجهول حق نامیده می شود در غیر این صورت حکم است .به هر حال،
صرف نظر از این تعاریف و انتقاداتی که به هر یک از آنها وارد است ،آنچه در این نوشتار حائز اهمیت است
ارائه مالکی برای تمیز و تشخیص حق از حکم است تا تشخیص داده شود که نفقه زوجه از مصادیق حق
است یا حکم؟ در این رابطه باید گفت از مجموعه مباحثی که در باب حق و حکم بین شده به دست میآید
که مالک و معیار تشخیص حق و حکم یکی از این سه امر است -1 :هر چیزی که به وسیلهی ارث به
مورث منتقل شود حق است واالّ حکم است  -2هر چیزی که قابل اسقاط باشد حق است وگرنه حکم است
 -3هر چیزی که قابل معاوضه و مصالحه باشد یعنی به وسیلهی صلح یا غیر آن به دیگری منتقل شود
حق است وگرنه حکم است( رشتی گیالنی7 ،1407،؛ حسینی شیرازی ،بیتا .)65 ،15 ،البته شکی نیست که
وجوه مذکور تفاوت ذاتی حق و حکم نیستند بلکه فقط آثار حق و حکم هستند .بنابراین اگر در موردی ثابت
شود که حداقل یکی از آثار و لوازم حق از قبیل اسقاط و نقل و انتقال بر آن مترکب میشود آن مورد از
مصادیق حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم است .بنابراین برای تشخیص حق یا حکمبودن
نفقه زوجه باید بررسی کنیم که آیا آثار حق بر نفقه زوجه مترتب میگردد یا خیر؟
 -3حق یا حکم بودن نفقه زوجه
مطالعه متون فقهی نشان میدهد که تقریباً هیچ یک از فقهای متقدم به این مسأله نپرداخته و موضع
خود را در این مسأله روشن ننمودهاند .اما از عبارات برخی فقها در بیان شماری از احکام نکاح ،میتوان نظر
آنها را در این زمینه بدست آورد .با بررسی عبارات فقها در ابواب مختلف نکاح ،درمییابیم که گروهی از
فقیهان نفقه زوجه را حکم و گروه دیگر حق میدانند.
 -1-3نظریه حکم بودن نفقه زوجه
از عبارات عالمه حلی و فاضل مقداد میتوان حکم بودن نفقه زوجه را بدست آورد .این دو فقیه
معتقدند شرط عدم انفاق زوجه در ضمن عقد نکاح ،باطل است (عالمه حلی77 ،3 ،1419 ،؛ فاضل مقداد،
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 )2 ،3 ،1404و در مباحث پیشین بیان شد که هر مجعول شرعی که قابلیت اسقاط نداشته باشد حکم است.
بنابر این میتوان گفت این دو فقیه از جمله فقیهانی هستند که به حکم بودن نفقه زوجه قائلند.
استدالل بر این نظریه از دو مقدمه تشکیل شده است:
مقدمه اول :نفقه زوجه بر زوج واجب است (عالمه حلی103 ،3 ،1419 ،؛ فاضل مقداد.)22 ،3 ،1404،
در این زمینه بین فقها اجماع وجود دارد (ابن ادریس الحلی ،بیتا655 ،2 ،؛ بحرانی.)97 ،25 ،1405 ،
همچنین آیات و روایات زیادی بر این امر داللت میکند .برخی از فقها معتقدند این نصوص به حد استفاضه
رسیدهاند (طباطبایی )163 ،13 ،1421 ،و برخی ادعای تواتر آن را دارند (نجفی ،بیتا.)302-301 ،31 ،
آیاتی که این حکم را ثابت میکند عبارتند از« :الرجال قوّامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض
و بما أنفقوا من اموالهم»( 1نساء)34 ،؛ «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ...لینفق ذو سعه علی سعته
و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اهلل(2»...طالق)7-6 ،؛ «و علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ
بالمعروف»( 3بقره .)233 ،در کتب روایی نیز روایاتی موجود است که نفقه زوجه بر زوج را ثابت میکند .از
جمله :اسحاق بن عمار در خبر موثقی نقل میکند« :از امام صادق (ع) سؤال کردم حق زن بر مرد چیست
که اگر آن را انجام دهد محسن به حساب میآید؟ امام (ع) فرمودند :این است که او را سیر کند و بپوشاند و
اگر خطایی از او سر زد او را ببخشد»( 4کلینی رازی510 ،5 ، 1401 ،؛ حر عاملی.)511 ،21 ،1414 ،
عاصم بن حمید در خبر صحیحی از ابی بصیر نقل میکند که ابوبصیر گفت « :شنیدم امام باقر (ع)
میفرماید :کسی که زوجهای داشته باشد و او را از برهنگی نپوشاند و به او غذای کافی ندهد ،بر امام ثابت
است که بین آنها جدایی و طالق ایجاد کند»( 5ابن بابویه قمی279 ،3 ،1401 ،؛ حر عاملی،21 ،1414 ،
.)509

 - 1مردان سرپرست و نگهبان زنانند ،به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی
که از اموالشان در مورد زنان میکنند.
 -2آنها را هر جا خودتان سکونت دارید سکونت دهید...آنان که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که
تنگدستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق کنند.
 -3و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) الزم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته بپردازد.
- 4عن ابی علی الشعری ،علی محمدبن عبدالجبار ،عن صفوان ،عن اسحاق بن عمار ،قال :قلت البی عبداهلل ما حق المرأه علی زوجها
الذی اذا فعله کان محسناً؟ قال :یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفر عنها.
 -5عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی :قال سمعت اباجعفر (ع) یقول :من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و
یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی االمام أن یفرّق بینهما.
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مقدمه دوم :شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح باطل است .زیرا این شرط مخالف مشروع
است (عالمه حلی77 ،3 ،1419 ،؛ فاضل مقداد .)2 ،3 ،1404،ظاهراً مقصود ایشان از مخالف مشروع بودن
این شرط این است که نفقه زوجه در اصل شریعت توسط آیات و روایاتی برعهده زوج ثابت شده و قابل
اسقاط نیست.
از این دو مقدمه حکم بودن نفقه زوجه استنباط میگردد .زیرا در مباحث پیشین بیان شد هر مجعول
شرعی که قابل اسقاط نباشد حکم است.
نقد این استدالل :درست است که این ادلّه ثابت میکند که نفقه زوجه برعهده زوج است ولی از
این ادلّه وجوب تکلیفی نفقه زوجه بدست نمیآید به نحوی که قابل اسقاط نباشد .زیرا دقت در آیات نشان
میدهد که این آیات شریفه تنها اصل ثبوت نفقه زوجه بر زوج را ثابت میکند و اصوالً داللتی بر وجوب
تکلیفی ندارد.
همچنین هیچ یک از روایات بر وجوب تکلیفی نفقه زوجه داللت نمیکند .به خصوص که در غالب این
روایات از نفقه زوجه به عنوان حق یاد شده است و حق در معنی لغوی فقط ثبوت یک امر را میرساند و بر
وجوب تکلیفی آن هیچ داللتی ندارد.
بنابراین با توجه به مطلب مذکور این ادلّه ،اعم از آیات و روایات ،فقط در مقام اصل تشریع نفقه زوجه
هستند و تنها اصل ثبوت نفقه زوجه بر زوج را ثابت میکنند .اما این مطلب منافاتی با حق بودن نفقه ندارد.
یعنی اگر بتوانیم باتوجه به اصول و قواعد فقهی قابلیت اسقاط نفقه زوجه را ثابت کنیم حق بودن آن اثبات
می گردد .زیرا همانطور که قبالً اشاره کردیم حق نیز مانند حکم مجعول شرعی است و قوام آن به اعتبار
شارع است منتهی تفاوت آن با حکم درآثار آن دو است(در مباحث آینده آورده می شود که آثار حق بر نفقه
زوجه مترتب است) .در مورد اجماع ادعا شده نیز باید گفت این اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد زیرا
مستند آن آیات و روایات مذکور است.
 -2-3نظریه حق بودن نفقه زوجه
از عبارات برخی فقهای متقدم در بیان شماری از مقررات نکاح می توان حق بودن نفقه زوجه را
استفاده کرد .در ذیل به برخی از این عبارات اشاره مینماییم.

شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح

55

ابن جنید در این زمینه مینویسد« :اگر زوجه صغیر و زوج کبیر باشد نفقه زوجه بر زوج و ولی او واجب
نیست مگر اینکه شرط شود زوج نفقه زوجه را بپردازد .و اگر زوجه کبیر باشد به او نفقه تعلق میگیرد خواه
زوج صغیر باشد یا کبیر باشد اما از وطی امتناع کند مگر اینکه ولی زوج شرط کند که نفقه بر زوج واجب
نباشد تا اینکه زوج بالغ گردد» (عالمه حلی.)321 ،7 ،1418 ،
از این عبارت استفاده میشود که نفقه ،حق زوجه است .زیرا اگر حق نبود شرط سقوط آن در ضمن
عقد ،ولو برای مدت زمان معینی ،جایز نبود .عالمه نیز این سخن را نقد یا رد نکرده ،شاید به این علت بوده
که با ابن جنید در این حکم موافق است .شیخ طوسی در علت جواز پرداخت نفقه قبل از موعد آن میگوید:
« اگر زوج نفقه بیش از یک روز مانند یک یا دو ماه آینده را به زوجه تسلیم کند جایز است .علت جواز این
است که این عمل زوج تعجیل در پرداخت حق قبل از موعد آن است مانند دین»(الطوسی،بی تا.)10/6 ،
ایشان در اینجا به حق بودن نفقه زوجه تصریح نموده است.
در متن عروة الوثقی آمده است« :اگر در ضمن عقد امهای شرط شود که نفقه امه به عهده مولی باشد
نفقه از عهده زوج ساقط میگردد» در مستمسک عروه در توضیح این عبارت آمده« :مقصود این است که
اداء نفقه به عهده مولی باشد نه ثبوت آن .زیرا اگر شرط کند که نفقه او بر مولی ثابت باشد در نفوذ این
شرط اشکال است زیرا این شرط مخالف کتاب است زیرا در کتاب نفقه زوجه بر زوج ثابت است»
(الطباطبائی حکیم ،بیتا .)301 ،14 ،از این عبارت نیز حق بودن نفقه استفاده میشود زیرا این عبارت می-
رساند که نفقه زوجه اگرچه زوجه امه باشد بر اساس حکم خداوند بر عهده زوج است نه بر عهده
مولی.بنابراین نفقه زوجه صرف نظر از حر یا امه بودن زوجه برعهده زوج است .مگر اینکه خالف آن در
ضمن عقد شرط شود .به عبارت دیگر درست است که این حکم در مورد امه بیان شده ولی حکم ثبوت و
شرط سقوط نفقه بر زوجیت مترتب شده است نه بر امه بودن؛ لذا حکم قابل سرایت به سایر موارد میباشد
و از آن صحت شرط ادای نفقه توسط شخص دیگر و سقوط آن از عهده زوج فهمیده میشود و این همان
معنای حقبودن نفقه است.
شهید ثانی نیز در علت استقرار نفقه زوجه در ذمه زوج با گذشت زمان و عدم نیاز حکم حاکم در آن
گفته است ... « :زیرا نفقه زوجه حق مالی و در معنی معاوضه میباشد» (جبعی عاملی462 ،8 ،1416 ،؛
.)348 ،1381
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محقق حلی نیز در زمینه علت فروش اموال زوج توسط حاکم برای پرداخت نفقه زوجه اش در صورت
امتناع زوج گفته است« :زیرا نفقه زوجه حق است مانند دین» (محقق حلی.)354 ،2 ،1403،
از میان فقهای معاصر نیز آیت اهلل خویی و آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل بهجت و دکتر محقق داماد بر
حق بودن نفقه زوجه تصریح نمودهاند (موسوی خویی ،بیتا319 ،2 ،؛ سیستانی129 ،3 ،1417 ،؛ محقق
داماد328 ،1376 ،؛ بهجت.)27 ،1428،4 ،
 -1-2-3ادله نظریه حق بودن نفقه زوجه
با بررسی متون بدست میآید که نفقه زوج از مصادیق حق است .برای حق بودن نفقه زوجه میتوان
به ادلّه زیر استناد کرد:
الف ) ترتب آثار حق بر نفقه زوجه
همان طور که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت حقبودن یک امر از آثار مترتب بر آن قابل
تشخیص است .از جمله اینکه باید قابل اسقاط و نقل و انتقال باشد .در مورد نفقه زوجه باید گفت همه فقها
معتقدند که نفقه زوجه نسبت به زمان گذشته قابل اسقاط است زیرا با گذشت زمان و عدم پرداخت نفقه
توسط زوج ،نفقه زوجه به صورت دین برعهده زوج مستقر میگردد و زوجه میتواند نفقه خود را از ذمه زوج
ساقط نموده و ذمه او را بری کند .همچنین نفقه زوجه در هر روز نسبت به همان روز قابل اسقاط است زیرا
زوجه در ابتدای هر روز مالک نفقه همان روز میگردد .بنابراین میتواند آن را اسقاط نموده و ذمه زوج را
بری کند (عالمه حلی106 ،3 ،1419 ،؛ جبعی عاملی462 ،8 ،1416 ،؛ محقق حلی.)305 ،2 ،1403 ،
همچنین نفقهی گذشتهی زوجه قابل انتقال است و به وسیلهی ارث به وارث منتقل میشود و ورثه میتواند
آن را از زوج مطالبه کند (سبزواری311 ،25 ،1413 ،؛ تبریزی 281 ،10 ،1427 ،؛ محقق داماد،1376 ،
.)294
بنابراین از آن جهت که آثار حق یعنی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال بر نفقه زوجه مترتب میشود .نفقه
زوجه از مصادیق حق است .همچنین در برخی روایات (که در ادامه آورده می شود) تصریح شده است که
نفقه ی زوجه قابل مصالحه است و مصالحه از جمله عقود است و فقط در مورد حقوق قابلیت اعمال دارد.
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ب ) قابلیت ضمانت نفقهی زوجه
هیچ اختالف نظری بین فقها وجود ندارد که ضمان نفقه گذشته زوجه و همچنین روز حاضر او صحیح
است .زیرا در ذمه ی زوج مستقر شده است (بحرانی28 ،21 ،1405 ،؛ عالمه حلی ،بیتا553 ،2 ،؛ حسینی
عاملی405 ،16 ،1419 ،؛ موسوی بجنوردی .)116 ،6 ،1419 ،اما در مورد ضمانت نفقه آینده زوجه اختالف
نظر است .برخی از فقها معتقدند که این ضمانت صحیح است (مغنیه316 ،5 ،1421،؛ حسینی شیرازی،
 )111 ،1413در مقابل ب رخی قائل به عدم صحت آن هستند و دلیل عدم صحت آن را بطالن ضمان ما لم
یحب میدانند (بحرانی28 ،21 ،1405 ،؛ عالمه حلی553 ،2 ،1420 ،؛ حسینی عاملی405 ،16 ،1419 ،؛
موسوی بجنوردی.)116 ،6 ،1419 ،
شیخ طوسی در این رابطه مینویسد« :اگر زن ازدواج کند و پدر زوج ضمانت کند که تا دو سال نفقه
زوجه پسرش برعهده او باشد ،برخی میگویند این ضمانت صحیح و برخی میگویند صحیح نیست .اما
آنچه مناسب مذهب ماست این است که این ضمانت صحیح نیست زیرا نفقه در نزد ما با عقد ثابت نمی-
شود بلکه نفقه هر روز ،همان روز ثابت میگردد ...به طور کلی کسی که میگوید نفقه با عقد واجب نمی-
گردد می گوید ضمان آن هم صحیح نیست زیرا ضمان مالم یجب است و کسی که معتقد است نفقه زوجه
با عقد واجب میگردد میگوید ضمانش صحیح است» (الطوسی ،بیتا.)305 ،4 ،
فعالً بحث مقاله در رابطه با اثبات نظریه درست در این رابطه نیست ،منتهی آنچه از این بحث قابل
استفاده است این است که نفقه حق زوجه است زیرا اگر نفقه زوجه حکم بود قابل ضمانت نبود .قائلین به
بطالن نیز ضمانت نفقه زوجه را از لحاظ مقتضی تمام میداند یعنی میفرماید نفقه زوجه ،فی نفسه ،قابلیت
ضمانت را دارد منتهی ضمانت آن با مانع مواجه است و آن مانع بطالن ضمان ما لم یجب است.
ج)روایات
عالوه بر استدالل های یاد شده در زمینه حق بودن نفقه زوجه روایتی در کتب معتبر روایی امامیه وجود
دارد که بر حق بودن آن داللت میکند .در این روایت زراره از امام باقر (ع) نقل میکند که ایشان فرمودند:
«کسی که زنی را تزویج کند برای آن زن همان نفقه و قسمتی ثابت میگردد که برای همه زنان ثابت
است .ولی اگر زن ازدواج کند و از نشوز شوهرش بترسد یا بترسد که شوهرش زن دیگری اختیار نموده یا او
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را طالق دهد و لذا با شوهر خود به مقداری از نفقه یا قسمت مصالحه کند این امر جایز است و اشکالی در
آن وجود ندارد( 1حر عاملی334 ،21 ،1414 ،؛ کلینی رازی.)403 ،5 ،1401 ،
در این روایت چند نکته قابل توجه است:
اوالً :روایت ظهور دارد در اینکه مقصود از نفقه و قسمت ،نفقه و قسمت زمان آینده است.
ثانیاً نفقه و قسمت می توانند عوض صلح قرار بگیرند.
ثالثاً :نتیجه این مصالحه ،اسقاط بخشی از نفقه یا قسمت می باشد .بنابراین این روایت داللت میکند
بر اینکه اسقاط بخشی از نفقه یا قسمت در قالب صلح صحیح است.
باتوجه به نکات فوق میتوان حق بودن نفقه زوجه را از روایت مذکور بدست آورد زیرا زمانی شخص
میتواند امری را عوض صلح قرار دهد که آن امر حق او باشد و واضح است که بر حکم الهی نمیتوان
مصالحه کرد.
روایت دیگری از امام صادق(ع) وجود دارد که مؤید حق بودن نفقه زوجه است .در این روایت عبداهلل
بن ابی عبداهلل می گوید از امام صادق (ع) درباره مردی که زنی را تزویج کرده و بر او شرط نموده بود که
هروقت بخواهد نزد او برود و هر ماه میزان معینی نفقه به او بپردازد ،سؤال کردم؟ امام (ع) در پاسخ
فرمودند :اشکالی ندارد( 2حر عاملی229 ،21 ،1414 ،؛ کلینی رازی.)402 ،5 ،1401 ،
این روایت نیز میتواند مؤید نظریه حقبودن نفقه زوجه باشد .زیرا اگر نفقه زوجه از احکام باشد زوج
باید نفقه زوجه را بر اساس شأن زن پرداخت نماید .همچنین تراضی بر خالف آن در ضمن عقد نکاح جایز
نباشد.
در حالی که در این روایت اشتراط پرداخت میزان معینی نفقه در هر ماه در ضمن عقد نکاح ،صحیح
دانسته شده است و با توجه به اینکه میزان مورد اشتراط میتواند کمتر از نفقه زوجه مورد سؤال باشد ،این
رواِیت بر صحت اشتراط سقوط بخشی از نفقه در ضمن عقد نکاح نیز داللت میکند .لذا این روایت میتواند

مؤید بحث اصلی این نوشتار -یعنی شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نیز باشد.
 -1محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره قال :قال ابوجعفر (ع) فی
حدیث :من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقه و القسمة و لکنه ان تزوج امرأه فخافت منه نشوزاً أو خافت أن یتزوج علیها أو یطلقها
فصالحت من حقها علی شئ من نفقتها أو قسمتها ،فان ذلک جایز البأس به.
 -2الحسین بن محمد عن علی بن محمد عن الحسن بن علی عن الوشاء بن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابی عبداهلل عن ابی
عبداهلل (ع) قال :سألته عن ا لرجل یتزوج المرأه و یشترط علیها أن یاتیها اذا شاء و ینفق علیها شیئاً مسمی کل شهر .قال :البأس به.
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 -4قابلیت اسقاط نفقه زوجه نسبت به زمان آینده
برای اینکه شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح باشد عالوه بر اثبات حق بودن نفقه
زوجه باید اسقاط نفقه زوجه نسبت به زمان آینده صحیح باشد .زیرا فقط چیزی را میتوان به وسیله شرط
در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن بدون شرط بالمانع باشد و ادلّه شروط از جمله روایت معروف
«المؤمنون عند شروطهم» فقط ناظر به همین موارد هستند .زیرا ادلّه شروط مشرع امری که شرط میشود
نیستند بلکه امری که مورد شرط قرار می گیرد باید فی نفسه جایز باشد تا اینکه شرط مفید واقع شود اما اگر
خودش فی نفسه مشروع نباشد شرط باطل میباشد (رشتی گیالنی .)573 ،1407،نسبت به اسقاط نفقه
زمان آینده،با توجه به بررسیهای انجام شده ،فقهای متقدم شیعه متعرض این مطلب نشدهاند .اما برخی از
فقهای معاصر شیعه و همچنین فقهای اهل سنت به آن اشاره نمودهاند به هر حال دو نظر در این زمینه
وجود دارد:
نظر اول این است که اسقاط نفقه آینده صحیح نیست زیرا نفقه آینده هنوز واجب نشده و لذا قابل
اسقاط نیست (الزحیلی779 ،7 ،1409 ،؛ االشقر.)192 ،1420 ،
نظر دوم این است که نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده قابل اسقاط است (موسوی خویی،1410،
319 ،2؛ محقق داماد295 ،1376 ،؛ طباطبایی حکیم307 ،2 ،1410،؛ وحید خراسانی329 ،1428،3 ،؛
بهجت27 ،4 ،1428 ،؛ سبزواری311 ،25 ،1413 ،؛ فیاض کابلی277-1426،276 ،؛ طباطبایی حکیم،
.)69 ،3 ،1415
همانطور که مالحظه میشود تنها دلیلی که برای عدم صحت اسقاط نفقه زمان آینده آورده شده ،این
است که اسقاط آن ،اسقاط ما لم یجب است و با توجه به بررسی کلمات فقها علت ما لم یجب دانستن این
اسقاط اینست که این فقها تمکین را موجب ثبوت نفقه زوجه میدانند (محقق داماد206 ،1406،2،؛
انصاری .)7 ،6،1410،همچنین فقهایی که قائل به عدم صحت ضمان نفقه آینده زوجه هستند دلیل آن را
بطالن ضمان ما لم یجب میدانند و در توضیح ما لم یجب بودن این ضمان تصریح کردهاند «از آنجا که
نفقه عوض تمکین است و تمکین نسبت به زمان آینده حاصل نیست ،بنابراین نفقه آینده به ذمه زوج تعلق
نگرفته بنابراین ضمان آن صحیح نیست» (بحرانی28 ،21 ،1405 ،؛ حسینی عاملی28 ،21 ،1405 ،؛ عالمه
حلی553 ،2 ،1420،؛ موسوی بجنوردی .)16 ،6، 1419 ،بنابراین برای بررسی درستی یا نادرستی این

60

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال چهاردهم /شماره پنجاه و دو

مطلب باید بررسی کنیم سبب ثبوت نفقه چیست .آیا نفقه زوجه به مجرد عقد ثابت میگردد و یا تمکین نیز
در ثبوت آن مؤثر است؟
در مورد سبب ثبوت نفقه زوجه دو قول بین فقها وجود دارد .اکثر فقها معتقدند نفقه زوجه با تحقق دو
شرط عقد دائم و تمکین ثابت میگردد (الطوسی ،بیتا93 ،3 ،؛ انصاری486 ،1415 ،؛ عالمه حلی،1419 ،
103 ،3؛ ابن حمزه347 ،1408 ،؛ ابن ادریس الحلی ،بیتا654 ،2 ،؛ خوانساری .)476 ،4 ،1405 ،در مقابل
عدهای از فقها معتقدند نفقه به مجرد عقد دائم ثابت میگردد و فقط نشوز موجب اسقاط آن میشود
(بحرانی )102 ،25 ،1405 ،محقق در شرایع (محقق حلی )347 ،2 ،1403 ،و شهید ثانی در مسالک االفهام
(جبعی عاملی )442 ،8 ،1416 ،نیز در این مسأله تردید کردهاند و قول اول را بین فقها اظهر و معروف
دانستهاند .در ادامه این نوشتار ادلّه هر دو قول را بررسی میکنیم تا مشخص شود کدام قول صحیح است.
 -1-4ثبوت نفقه با عقد دائم و تمکین
کسانی که معتقدند نفقه با عقد دائم و تمکین ثابت میگردد به ادلّه ذیل استناد کردهاند« :اوالً مهر با
عقد ثابت میگردد چنانچه عقد سبب نفقه نیز باشد عقد سبب دو عوض میشود ،بنابراین نفقه با عقد و
تمکین ثابت میگردد .ثانیاً نفقه مجهول است و عقد نمیتواند سبب مال مجهولی گردد .دلیل سوم روایتی
است که از پیامبر (ص) نقل شده است که میفرماید« :در مورد زنان تقوای الهی را رعایت کنید آنها نزد
شما هستند پس آنها را به عنوان امانت خدا بگیرید و با کالم خدا آنان را بر خود حالل کنید .غذا و پوشاک
آنها برعهده شماست؛ به نحو شایسته به آنها بپردازید» (1البیهقی .)304 ،7 ،1353 ،با این استدالل که در
این روایت نفقه زوجه در صورتی ثابت شده که زوجه نزد زوج باشد و این امر داللت بر شرطیت تمکین در
ثبوت انفاق میکند .دلیل چهارم اصل برائت ذمه از وجوب نفقه است و حالت تمکین با اجماع خارج می-
گردد و بقیه تحت اصل باقی میماند .آنها یک مؤید نیز برای قول خود میآورند و آن این است که روایت
شده که پیامبر (ص) ازدو اج کرد و بعد از دو سال دخول حاصل شد و پیامبر (ص) بعد از دخول به همسرش
نفقه داد» (فخرالمحققین268-267 ،3 ،1389،؛ اصفهانی.)558 ،7 ،1422 ،
نقد و بررسی ادلّه مذکور :هیچ یک از ادلّه فوق مورد قابل پذیرش نمیباشد .زیرا اینکه عقد
موجب ثبوت دو عوض مختلف نمیشود و اینکه نفقه مال مجهولی است و عقد مال مجهول را ثابت نمی-
 .1اتقواهلل فی النساء فانهن عوار عندکم اتخذتموهن بأمانة اهلل و استحللتم فروجهن بکلمه اهلل و لهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف.
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کند ،مجرد ادعاست و ادله برخالف این ادعا وجود دارد (جبعی عاملی .)441 ،8 ،1416 ،زیرا آیات و روایاتی
که نفقه زوجه را ثابت میکند نفقه را مترتب بر زوجیت کرده و زوجیت به مجرد عقد ایجاد میشود و امر
دیگری در آن دخیل نیست .بلکه باید بگوئیم که نفقه عوض عقد نیست و مال مجهول هم نیست (زیرا
میزان آن باتوجه به شأن زن قابل تعیین است) بلکه عقد تنها افاده زوجیت میکند و شارع مقدس نفقه را
برای زوجه ثابت کرده است .همانطور که خریدن حیوان و عبد تنها افاده مالکیت میکند و شارع نفقه را بر
مالک واجب نموده است (النجفی ،بیتا.)305 ،31 ،
اما روایت مروی از پیامبر (ص) نیز بر شرطیت تمکین در ثبوت نفقه زوجه داللت ندارد .زیرا در این
روایت ضمائر عبارت «لهنَّ علیکم رزقهن» به «نساء» برمیگردد و «نساء» اعم از زنانی که تمکین کرده
باشند و غیر آنها میباشد .اینکه زنان با دو وصف مورد توصیف قرار گرفته اند ،داللت نمیکند که تمکین
شرط یا سبب نفقه باشد .زیرا استحالل فروج با تمکین و عدم آن حاصل است و نفقه تنها بر استحالل
فروج و زوجیت مترتب است شرط دیگری در آن دخالت ندارد (جبعی عاملی422 ،8 ،1416 ،؛ بحرانی،
 .)101 ،25 ،1405همچنین اینکه پیامبر (ص) زوجهاش را قبل از دخول نفقه نداده ،با هیچ داللتی بر
شرطیت پیامبر(ص) نفقه زوجه را در این زمان نداده است (النجفی ،بیتا )305 ،31 ،شاید هم تمکین در
ثبوت نفقه زوجه داللت نمیکند .زیرا ما علم نداریم که چرا و به چه دلیل و کیفیتی علت این امر این بوده
که سیره مستمر مسلمین از زمان پیامبر (ص) بر این امر بوده که تا شب زفاف ،زوج نفقه زوجه را پرداخت
نمیکرده است (طباطبایی .)165 ،12 ،1421 ،البته این سیره سبب شرطیت تمکین در ثبوت نفقه نمیشود
بلکه عرف در اینجا قرینه است که اسقاط نفقه در این زمان به نحو شرط ضمنی ملحوظ میگردد
(طباطبایی قمی297 ،10 ،1426،؛ تبریزی360 ،1426،6 ،؛ فیاض کابلی ،بیتا .)71 ،3،
احتماالً به علت همین مناقشات وارد بر ادله است که صاحب کشف اللثام (اصفهانی)558 ،7 ،1422 ،
بعد از بیان ادله شرطیت تمکین در نفقه زوجه ،اعتراف کردهاند که همه این ادلّه به غیر از اصل برائت
ضعیف میباشند.
اما اصل برائت نیز در اینجا جاری نمیشود زیرا اصل در صورت عدم دلیل نقلی حجت میباشد اما در
اینجا دلیل نقلی موجود است و دلیل نقلی عموماتی است که داللت بر ثبوت نفقه زوجه میکند و اصل عدم
تخصیص به ممکنات (زنان تمکینکننده) میباشد (فخرالمحققین268 ،3 ،1389 ،؛ النجفی ،بیتا305 ،31 ،؛
جبعی عاملی442 ،8 ،1416،؛ بحرانی.)102 ،6 ،1405 ،
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حاصل بحث این است که هیچ یک از ادلّه قائلین به شرطیت تمکین در ثبوت نفقه زوجه برای اثبات
این امر کافی نبوده و هیچ داللتی بر شرطیت تمکین ندارد.
 -2-4ثبوت نفقه زوجه به مجرد عقد
اخباری که در مباحث پیشین 1درباره ثبوت نفقه زوجه برعهده زوج ذکر شد ،ظهور دارد در اینکه نفقه
بر مجرد عقد مترتب است .در بسیای از اخباری که در این رابطه وارد شده امام (ع) فرموده اند« :حق المرأة
علی زوجها» 2یعنی نفقه از حیث زوجیت ثابت میگردد و مترتب بر زوجیت است .زیرا تعلیق حکم بر وصف
مشعر به علیت است و در این روایات نیز حکم نفقه بر زوجیت مترتب شده است .پس می توان نتیجه
گرفت تنها سبب نفقه زوجیت است .همچنین در روایت دیگری آمده «کسی که در نزد او زنی باشد و او را
از برهنگی نپوشاند و به او غذای کافی ندهد بر امام است که بین آنها جدایی و طالق ایجاد کند»( 3ابن
بابویه قمی279 ،3 ،؛ حر عاملی .)509 ،21 ،اظهر ظاهر است در اینکه نفقه مترتب بر مجرد عقد است زیرا
به مجرد عقد صدق میکند که در نزد مرد ،زنی میباشد (عنده امرأه) (بحرانی.)100 ،25 ،1405 ،
نتیجه اینکه اخبار نفقه زوجه ،داللت تمام دارند بر اینکه نفقه زوجه بر مجرد عقد مترتب است و امر
دیگری در آن دخیل نیست و نهایت امر این است که نفقه با نشوز زوجه ساقط میگردد و به تعبیر دقیقتر
نشوز مانع نفقه زوجه است.
با توجه به مطالب مذکور اشکال وارد بر اسقاط نفقه زوجه نسبت به زمان آینده برطرف میگردد زیرا
تنها اشکال وارد بر این مسأله این است که این اسقاط ،اسقاط مالم یجب بوده لذا جایز نیست .ولی وقتی
ثابت شد نفقه به مجرد عقد ثابت میگردد ،اسقاط آن اسقاط مالم یجب نخواهد بود.
توضیح مطلب این است که اسقاط ما لم یجب به معنی اسقاط حقی است که اصالً سبب آن به وجود
نیامده م انند اسقاط قبل از عقد ،اما اگر سبب و مقتضی حق ایجاد شده باشد ولو اینکه حق به صورت بالفعل
محقق نشده باشد مانعی از اسقاط آن وجود ندارد .در حقیقت عرف وجود حق را در ظرف وجود مقتضی آن
 -1به مبحث حکم بودن نفقه زوجه مراجعه شود.
 -2یک نمونه ازاین روایات عبارتست از:
عن ابی علی الشعری ،علی محمدبن عبدالجبار ،عن صفوان ،عن اسحاق بن عمار ،قال :قلت البی عبداهلل ما حق المرأة علی زوجها الذی
اذا فعله کان محسناً؟ قال(:حق المرأه علی زوجها ان) یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفر عنها.
 -3من کانت عنده امرأة فلم یکسها مایواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی االمام ان یفرق بینهما.
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اعتبار میکند و همین مقدار برای اسقاط حق کافی است وآن را از اسقاط ما لم یحب خارج میکند( آقا
ضیاء عراقی132 ،5 ،1414 ،؛ خوانساری147 ،3 ،1405 ،؛ موسوی خویی123 ،6 ،1410 ،؛ موسوی خویی،
بیتا167 ،4 ،؛ مهذب سبزواری .)147 ،17 ،1413 ،به عبارت دیگر اسقاط و ضمان چیزی که ثابت نشده
اموری اعتباری هستند و صحت و بطالن آنها دائر مدار صالحیت شیء برای ثبوت و اسقاط در نزد
عقالست.
بنابراین اگر چیزی هیچ بهرهای از ثبوت نداشته باشد حتی به نحو وجود مقتضی آن ،اعتبار سقوط یا
ضمان آن لغو است و عقال آن را نمیپذیرند اما اگر مقتضی ثبوت و وجود را داشته باشد اگر چه علت تامه
موجود نباشد ،اسقاط آن صحیح است .همانطور که ضمان آن صحیح است و به همین دلیل فقها اتفاق
نظر دارند که ضمان درک صحیح است (سبحانی تبریزی .)72-71 ،1414 ،با این بیان معلوم میشود که
اسقاط در اینجا اسقاط ما لم یحب نیست؛ زیرا عقد به تنهایی سبب و مقتضی خیار است.
عالوه بر این هیچ مانع عقلی و شرعی برای بطالن اسقاط ما لم یحب وجود ندارد (موسوی خویی،
بیتا 123 ،6 ،و  .) 237توضیح مطلب این است که اگر مستند بطالن وجه عقلی باشد؛ میگوییم همان-
طورکه إنشاء جدی برای اسقاط امری که در زمان إنشاء موجود است ،عاقالنه است ،هیچ مانع عقلی برای
إنشاء اسقاط امری که در آینده حادث میشود وجود ندارد زیرا در إنشاء ظرف تحقق و ثبوت آن امر لحاظ
می گردد .به عبارت دیگر آنچه در نظر عقل بطالنش مسلم است این است که حقی که هنوز به وجود
نیامده ،بدون فرض تحقق آن ،اسقاط شود .یعنی اسقاط حق در فرض عدم تحقق آن؛ این امر محال است
اما اگر با فرض ثب وت حق در محلش ،سقوط آن را إنشاء کند هیچ محذور عقلی ندارد .بنابراین ظرف إنشاء
حال تکلم است اما ظرف منشأ (سقوط حق) زمان مستقبل است .یعنی متلزم میشود که حق با فرض ثبوت
و تحقق در محلش ساقط شود (اراکی.)292-290 ،1413 ،
در حقیقت در اینجا بین تشریع و تکوین و امور اعتباری و حقیقی خلط شده است .یعنی معقول نیست
که تصرف تکوینی به معدوم تعلق بگیرد .زیرا تعلق تصرف تکوینی به معدوم لغو و بدون اثر و لذا
غیرعاقالنه است .اما تصرف اعتباری عقالئی مانعی ندارد که به معدوم با فرض ظرف ثبوت و تحقق آن،
تعلق بگیرد.
یعنی اگر در موردی بر اسقاط اعتباری معدوم اثر مترتب شود و غرض عقالیی تعلق بگیرد به اینکه
حقی که در ظرف آن موجود میشود را اآلن ساقط کند .هیچ محذوری در آن وجود ندارد و از لغویت خارج
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می شود .دلیل این امر اعتبار عقل و شرع در مثل این موارد است مانند بیع ثمار در زائد بر یک سال
(موسوی خمینی162 ،4 ،1421 ،؛ موسوی خویی ،بیتا247 ،6 ،؛ اراکی.)53-52 ،1414 ،
بعد از فراغ از امکان عقلی ،اشکال منحصر در مانع شرعی است .در این رابطه باید گفت در هیچ آیه و
روایتی از این مسأ له منع نشده بلکه تنها دلیل ذکر نشده برای بطالن اسقاط ما لم یحب اجماع
است(موسوی خویی ،بیتا 340،6 ،و  .)73 ،7در جواب این دلیل نیز باید گفت اوالً این اجماع مدرکی است
و اجماع تعبدی نیست .زیرا احتماالُ مدرک و مستند اجماع کنندگان این است که عقال برای این اسقاط
اعتباری قائل نیستند و ممکن است مدرک اجماع قول پیامبر (ص) و بر نهی از " بیع ما لم یملک" باشد
چون عقال در این موارد ملکیت را معتبر نمی دانند بنابراین اگر عقال در موردی بر اسقاط ما لم یحب اثر
مترتب کنند .مانعی از اسقاط ما لم یحب نیست (موسوی خویی ،بیتا .)340 ،6 ،ثانیاً بر فرض اعتبار چنین
اجماعی  ،اجماع یک دلیل لبی است و باید به قدر متقین آن اکتفا شود و قدر متقین این اجماع جایی است
که مقتضی حق وجود ندارد ،اما اگر مقتضی حق موجود باشد اجماع شامل ان نمیشود (موسوی خویی ،بی-
تا ،73 ،7 ،طباطبایی یزدی .)42 ،2 ،1421 ،در محل بحث نیز از آنجا که مقتضی نفقه یعنی عقد نکاح وجود
دارد .پس اسقاط نفقه آینده از معقد اجماع خارج است .به عالوه بهترین دلیل بر امکان امری وقوع آن
است .ما در شریعت مواردی داریم که ظاهراً اسقاط مالم یجب هستند .اما حکم به صحت آنها داده شده
مثالً اگر پزشکی ابراء بگیرد دیگر ضامن نیست .در این موارد میگویند اخذ برائت (یعنی اسقاط دیه) صحیح
است .اگر اسقاط ما لم یجب اشکال عقلی داشته باشد که دیگر قابل تخصیص نیست .پس معلوم میشود
که این مسأله استحاله عقلی ندارد (شبیری زنجانی.)7420 ،23 ،1419 ،
 -5شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد
از مطالبی که تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت می توان نتیجه گرفت شرط سقوط نفقه زوجه صحیح و
جایز است زیرا همانطور که ثابت شد نفقه حق مالی زوجه است که شارع آن را جعل کرده و اسقاط این حق
نسبت به زمان آینده صحیح است .بنابراین این شرط به معنی این است که زن از حق خود گذشته و آن را
در ضمن عقد اسقاط نموده است (اشتهاردی171 ،27 ،1417 ،؛ طباطبایی یزدی131-130 ،4 ،1419 ،؛
بنیفضل ،بیتا390،؛ حسینی روحانی.)326،1417 ،
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در رابطه با صحت این شرط دو اشکال مطرح شده است یکی اینکه این شرط خالف مقتضای عقد
است (ابن قدامه ،بیتا .)450،7 ،اشکال دوم اینست که این شرط برخالف قوانین آمره است (کاتوزیان،
 .)672 ،1389در ادامه به بررسی این اشکاالت میپردازیم.
 -1-5برخالف مقتضای عقد بودن این شرط
ممکن است اشکال شود که شرط سقوط نفقه خالف مقتضای عقد است .زیرا مقتضای عقد نکاح این
است که به زن به طور متعارف و با رعایت شئونش ،نفقه تعلق بگیرد (ابن قدامه ،بیتا.)450،7 ،
جواب :در پاسخ اشکال فوق باید متذکر شویم آنچه از مجموعه احکام فقهی نکاح بدست میآید این
است که مقصود اصلی نکاح و به عبارت دیگر مقتضی ذات نکاح ،برقراری زوجیت و حلیت استمتاع طرفین
از یکدیگر می باشد و بقیه موارد مانند حق نفقه تنها از آثار عقد نکاح است .به عنوان مثال ،روایات زیادی از
اهل بیت (ع) وارد شده که در صورت وجود عیبی در زن یا مرد که آن عیب مانع عمل زناشوئی شود ،طرف
مقابل حق فسخ عقد را دارد (حر عاملی .)233-216 ،21 ،1414 ،اما در مورد عجز زوج از پرداخت نفقه،
حتی در صورت جهل زن به فقر زوج در هنگام عقد ،زن حق فسخ نکاح را ندارد (الطباطبائی،11 ،1421 ،
.)289
از عبارات برخی از فقها میتوان دریافت که مقتضای ذات عقد نکاح ،استمتاع است .مثالً بعضی از فقها
شرط عدم وطی زوجه را موجب بطالن عقد میدانند به دلیل اینکه معتقدند این شرط مانع مقصود اصلی
نکاح است(الطوسی ،بیتا304 ،4 ،؛ عالمه حلی77 ،3 ،1419 ،؛ محقق کرکی .)387 ،13 ،1429 ،ولی در
مورد شرط عدم انفاق تنها شرط را باطل میدانند (عالمهحلی77 ،3 ،1419 ،؛ محقق کرکی،13 ،1429 ،
400؛ اصفهانی .)426 ،7 ،1422 ،این امر نشان میدهد که نفقه مقتضای ذات عقد نیست و تنها یکی از آثار
آن است .خود مستشکل نیز در مورد شرط عدم انفاق تنها شرط را باطل میداند و در علت آن میگوید:
«زیرا این شرط از شروطی است که به مقصود اصلی نکاح اخاللی وارد نمیکند» (ابن قدامه ،بیتا،7 ،
.)451
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پس معلوم میشود مقصود ایشان از «مقتضای عقد» ،در طرح اشکال ،مقتضای اطالق عقد است نه
مقتضای ذات آن 1و همانطورکه میدانیم شرط مخالف اطالق عقد ،اگر خالف شرع نباشد ،باطل نیست و
چون ثابت کردیم که نفقه حق زوجه است و قابل اسقاط است لذا این شرط مخالف شرع نیست .به عبارت
دیگر شرطی مخالف شرع است که متعلق شرط ،قطع نظر از تعلق شرط به آن مخالف شرع باشد (موسوی
خویی .) 290،2 ،1412،در حالی که متعلق این شرط این گونه نیست زیرا همانطورکه مورد بررسی قرار
گرفت نفقه حق زوجه بوده و صرف نظر از تعلق شرط به آن ،قابل اسقاط است.
 -2-5امری یا تکمیلی بودن قانون انفاق زوجه
در مادهی  1106ق.م آمده است که در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است .بنابراین برای
بررسی حکم اسقاط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح باید بررسی کنیم که آیا قانون انفاق زوجه ،جزء قوانین
امری است یا تکمیلی؟
در پاسخ این سوال باید گفت :قوانین به اعتبار تأثیر ارادهی افراد در آنها به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته ای از قوانین در قلمرو اختیار انسان قرار دارند و انسان مخیر است از حقوقی که قانون برای او ایجاد
میکند بهرهمند شود یا به اختیار خود آن را اسقاط نموده و از آن منصرف شود .این قوانین بیشتر برای
ایجاد توسعه و تسهیل در کار فرد و جامعه وضع شده و مصلحت افراد در آن لحاظ شده است .این قوانین را
قوانین تفسیری یا تکمیلی می گویند (محقق داماد 98-97 ،2،1406 ،؛ امامی ،بیتا .)120 ،4 ،نوع دیگری
از قوانین نیز وجود دارد که از جهت حفظ نظم عمومی وضع شدهاند که در همه حال باید رعایت شوند و
تحت هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی قابل اسقاط نیستند .این قوانین را قوانین امری یا آمره میگویند.
(همانجا) حال در اینکه انفاق زوجه توسط زوج جزء کدام دسته از این قوانین است بین حقوقدانان اختالف
 - 1عقد دو مقتضا دارد مقتضای ذات عقد و مقتضای اطالق عقد .مقتضای ذات عقد ،نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد
حصول آن عقد را منعقد کردهاند .برای مثال مفاد عقد بیع ،تملیک بیع به عوض معلوم است؛ یعنی به محض وقوع عقد ،مشتری مالک مبیع
و بایع مالک ثمن میشود .حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید ،شرط مزبور خالف مقتضای ذات عقد بیع است.
یا اگر در نکاح که مقتضای ذات آن ایجاد رابطه ی زوجیت است،طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کنند که رابطه مزبور ایجاد نشود ،این
شرط ،خالف مقتضای ذات عقد است .اما مقتضای اطالق عقد ،آن چیزی است که عقد بر حسب اطالق خود ،یعنی در صورت عدم تقیید به
اموری مانند وصف ،مکان یا زمان ،اقتضای آن را دارد  .برای نمونه اقتضای بیع مطلق آنست که ثمن ،نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز
حسب مورد به وجود آید .بنابراین شرط پرداخت ثمن به صورت نسیئه یا شرط سقوط یکی از خیارات در ضمن عقد بیع ،خالف مقتضای
اطالق بیع است (انصاری23-20 ،1380،3 ،؛ محقق داماد.)134-1388،133 ،
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نظر است .برخی از حقوقدانان معتقدند مسألهی انفاق زوجه ناشی از امر قانون بوده و از قوانین آمره به
شمار میرود و شرط خالف آن مخالف نظم عمومی است (کاتوزیان1389،672 ،؛ کاتوزیان،1 ،1375 ،
183؛ امامی ،بیتا.) 368 ،4،
در مقابل نظر فوق گروه دیگری از حقوقدانان شرط سقوط نفقهی آیندهی زوجه را صحیح میدانند
(محقق داماد ،بیتا  328 ،و 295؛ طاهری.)203 ،3،1418 ،
به نظر میرسد برای تحلیل مسأله و تعیین نظر صحیح باید دید هدف از برقراری این قانون چیست؟
اگر هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد قانون تکمیلی بوده و شرط خالف آن
جایز است .اما هر گاه هدف از وضع قانون ،منافع و مصالح عمومی جامعه باشد قانون امری و مربوط به
نظم عمومی بوده و شرط خالف آن ممکن نیست زیرا خالف نظم عمومی است (کاتوزیان.)167 ،1371،
بنابراین برای تحلیل این مسأله باید بررسی شود که آیا انفاق زوجه مربوط به نظم عمومی است یا
خیر؟
در جواب این سؤ ال باید گفت :قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ
منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که الزمه ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا
حفظ خانواده است برهم زند (کاتوزیان )167 ،1371،و اموری بر خالف نظم عمومی هستند که ارتکاب آنها
ایجاد هیجان و تشنج اجتماعی میکند و موجب اخالل نظم میگردد (امامی ،بیتا .)49 ،4 ،با توجه به
مالک مذکور نظم عمومی ارتباط مستقیمی با اوضاع سیاسی و اقتصادی و احساسات عمومی جامعه دارد و
با تو جه به اینکه این امور با توجه به شرایط زمانی و مکانی در حال تغییر هستند ،تشخیص مصادیق نظم
عمومی بستگی به زمان و مکان و عرف حاکم بر جامعه در آن زمان و مکان دارد و باید با مالحظه ی وضع
سیاسی  ،اقتصادی و اخالق عمومی جامعه مخالفت یا عدم مخالفت موضوع با نظم عمومی را احراز کرد .از
آنجا که این عوامل همیشه در حال تغییر و تحول هستند ،نمیتوان ضابطهی ثابت و روشنی برای این
مسأله ارائه داد (کاتوزیان.)167 ،1371 ،
حال در مورد پرداخت نفقه زوجه توسط زوج باید گفت اگرچه در گذشته شاید به دلیل عرف حاکم بر
جامعه مبنی بر خانه دار بودن زنان و عدم فعالیت اجتماعی و در نتیجه عدم درآمد آنها ،انفاق زوجه توسط
زوج مرتبط با نظم عمومی بوده؛ اما امروزه شرایط و الگوهای زندگی تغییر کرده و بسیاری از زنان ،به
خصوص در شهرهای بزرگ در فعالیتهای اجتماعی شرکت دارند به طوری که درصد قابل مالحظه ای از
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جمعیت شاغل یک کشور را زنان تشکیل میدهند .از طرف دیگر در عمل میبینیم به دالیل مختلف از
جمله دانشجو بودن ،بیکاری ،کمی درآمد شوهر و  ...زنان تمام یا حداقل بخشی از مخارج زندگی را تأمین
میکنند .به طوریکه اگر زن در خانواده دست از کار بکشد اقتصاد خانواده دچار اختالل جدی میشود .حال
با توجه به این شرایط به نظر میرسد که ایرادی ندارد که در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن تمام یا
بخشی از نفقهی خود را تأمین کند و از شوهر مطالبهی نفقه نکند.
در حقیقت این امر بدین معنی است که زن بخشی از هزینه ی زندگی را بر عهده بگیرد و بخش دیگر
آن (یعنی نفقهی شوهر و فرزندان) بر عهدهی شوهر باشد .این شرط هیچ خللی در نظم جامعه ایجاد نمی-
کند .چنانچه در بسیاری از خانوادهها به خصوص در شهرهای بزرگ ،عمالً همین گونه است و هیچ اختاللی
هم در نظم اجتماع ایجاد نشده است.
عالوه براین ،با توجه به اینکه قوانین ایران به خصوص قانون مدنی کامالً متخذ از فقه هستند و در
فقه ثابت کردیم که شرط سقوط نفقه جایز است .معلوم می شود که پرداخت نفقه زوجه توسط زوج ریشه
تعبدی ندارد و لذا شرط خالف آن جایز است .بنابراین درست است که شوهر موظف به پرداخت نفقه
همسرش است اما این الزام تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکرده باشد .بنابراین اگر
زن حق خود را ساقط نمود برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند (محقق داماد ،بیتا.)328 ،
به عبارت دیگر اگر قانون امری به معنای قاعده ای الزامی و به معنای حکم باشد (جعفری لنگرودی،
 )243 ،1380و قانون تکمیلی به عنوان قاعده که ارادهی افراد در آن تأثیرگذار است ،معادل حق قلمداد
شود(جعفری لنگرودی .) 26 ،1380 ،با توجه به اثبات حق بودن نفقه زوجه باید گفت ماده  1106ق م ناظر
به موردی است که زوجه حق خود را ساقط نکرده باشد .بنابراین الزام زوج به پرداخت نفقه تا زمانی است
که شرطی بر خالف آن صورت نگرفته باشد.
 -6یافتهها
از مطالب مورد بحث نتیجه گرفته میشود:
 -1نفقه حق زوجه است زیرا ویژگی های حق از جمله قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و
مصالحه بر آن مترتب میشود.
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 -2اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و اسقاط آن از قبیل اسقاط ما لم یجب
نیست .زیرا به وسیله عقد نکاح مقتضی نفقه زوجه ایجاد می شود و صرف وجود مقتضی برای اسقاط حق
کافی است و آن را از اسقاط ما لم یجب بودن خارج میکند.
 -3شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح است زیرا این شرط به این معنی است که
زوجه این حق خود را در ضمن عقد اسقاط نموده است .همچنین این شرط با مقتضای ذات نکاح منافاتی
نداشته و مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نیز نمیباشد.
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 -12امامی ،سید حسن( ،بیتا) ،حقوق مدنی ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 -13انصاری ،مرتضی ،)1410( ،کتاب المکاسب (المحشی) ،شارح :سید محمد کالنتر ،مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب،
قم.
 -14انصاری ،مرتضی ،)1415( ،کتاب النکاح ،مؤسسة الهادی ،قم.
 -15انصاری ،مرتضی ،)1380( ،کتاب المکاسب ،آرموس ،قم.
 -16بحرانی ،یوسف بن احمد ،)1405( ،حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین قم ،قم.

70

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال چهاردهم /شماره پنجاه و دو

 -17بنی فضل ،مرتضی ابن سیف علی( ،بیتا) ،مدارک تحریر الوسیله ،الزکاه و الخمس و  ،...بی جا ،بی نا.
 -18بهجت ،محمدتقی ،)1428( ،استفتائات ،دفتر آیت اهلل بهجت ،قم.
 -19البیهقی ،احمدبن الحسین ،)1353( ،السنن الکبری ،دارالصادر ،بیروت.
 -20تبریزی ،جواد بن علی ،)1427a( ،المسائل المنتخبه ،دارالصدیقه الشهیده ،قم.
 -21تبریزی  ،جواد بن علی ،)1427b( ،صراط النجاة ،دار الصدیقه الشهیده ،قم.
 -22تبریزی  ،جواد بن علی ،)1426( ،منهاج الصالحین ،مجمع االمام المهدی (عج) ،قم.
 -23جبعی عاملی ،زین الدین (شهیدثانی) ،)1381( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (مباحث حقوقی شرح
لمعه) ،مجد ،تهران.
 24جبعی عاملی،زین الدین(شهیدثانی) (1416ق) ،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،موسسه المعارف
االسالمیه[ ،بی جا].
 -25جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1380ترمینولوژی حقوق ،کتابخانه گنج دانش ،تهران.
 -26حر عاملی ،محمدبن حسن ( ،)1414وسائل الشیعه ،مؤسسه آل البیت الحیاء التراث ،قم.
 -27حسینی روحانی ،سیدمحمد ( ،)1417مسائل منتخبه ،شرکه مکتبه األلفین ،کویت.
 -28حسینی شیرازی ،سید محمد( ،بیتا) ،ایصال الطالب الی المکاسب ،منشورات علمی ،تهران.
 -29حسینی شیرازی ،سید محمد ،)1413( ،الفقه ،القواعد الفقهیه ،مؤسسه امام رضا علیه السالم ،بیروت.
-30حسینی عاملی ،سیدجواد بن محمد ،)1419( ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین قم ،قم.
 -31خوانساری،السیداحمدبن یوسف ،)1405( ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،اسماعیلیان ،قم.
 -32رشتی گیالنی ،میرزا حبیب اهلل ،)1407( ،فقه امامیه ،کتابفروشی داوری ،قم.
-33الزحیلی ،وهبه ،)1409( ،الفقه االسالمیه و ادلته ،دارالفکر ،دمشق.
-34سبحانی تبریزی ،جعفر ،)1414( ،المختار فی احکام الخیار ،مؤسسه امام صادق (ع) ،قم.
-35سبزواری ،سید عبدالعلی ،)1413( ،مهذب االحکام ،مؤسسه المنار ،قم.
-36شبیری زنجانی ،سید موسی ،)1419( ،کتاب النکاح ،مؤسسه پژوهشی رأیپرداز ،قم.
-37طاهری ،حبیب اهلل ،)1418( ،حقوق مدنی ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم ،قم.
-38طباطبایی ،السیدعلی ،)1421( ،ریاض المسائل ،آل البیت الحیاء التراث ،قم.
-39طباطبایی حکیم ،السید محسن ،)1410( ،مبانی منهاج الصالحین ،دارالتعارف للمطبوعات ،بیروت.
-40طباطبائی حکیم ،السید محسن( ،بیتا) ،مستمسک عروه الوثقی ،احیاءالتراث العربی ،بیروت.
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 -41طباطبایی حکیم ،سید محمد سعید ،)1415( ،منهاج الصالحین ،دارالصفوه ،بیروت.
 -42طباطبایی قمی ،سید تقی ،)1426( ،مبانی منهاج الصالحین ،منشورات قلم الشرق ،قم.
 -43طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،)1421( ،حاشیه المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم.
 -44طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،)1419( ،العروه الوثقی المحشی ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین قم ،قم.
 -45طباطبائی یزدی ،السید محمدکاظم ،)1378( ،حاشیه المکاسب ،دار العلم ،قم.
-46الطوسی ،محمدبن حسن( ،بیتا) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،المکتبه المرتضویه ،بی جا.
 -47الطوسی ،محمدبن حس( ،بیتا) ،کتاب الخالف ،بینا ،بیجا.
 -48عراقی ،آغا ضیاء الدین ،)1414( ،شرح تبصره المتعلمین ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم،
قم.
 -49عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1420( ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه ،مؤسسه امام صادق (ع)،
قم.
 -50عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1419( ،قواعداالحکام ،مؤسسه النشراالسالمی ،قم.
 -51عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،)1418( ،مختلف الشیعه ،مؤسسه النشراالسالمی ،قم.
 -52فاضل مقداد ،مقدادبن عبداهلل ،)1404( ،التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ،مکتبه آیه اهلل المرعشی ،قم.
 -53فخرالمحققین ،محمدبن حسن بن یوسف ،)1389( ،ایضاح الفوائد ،اسماعیلیان ،قم.
 -54فیاض کابلی ،محمد اسحاق ،)1426( ،رساله توضیح المسائل ،انتشارات مجلسی ،قم.
 -55فیاض کابلی ،محمد اسحاق( ،بیتا) ،منهاج الصالحین ،بی نا ،بی جا.
-56کاتوزیان ،ناصر ،)1375( ،حقوق مدنی خانواده ،شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا ،تهران.
 -57کاتوزیان ،ناصر ،)1371( ،مقدمه علم حقوق ،شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا ،تهران.
 -58کاتوزیان ،ناصر ( ،)1389قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ،نشر میزان ،تهران.
 -59محقق کرکی ،علی بن الحسین ،)1429( ،جامع المقاصد ،آل البیت الحیاء .التراث ،بیروت.
 -59کلینی رازی ،محمدبن یعقوب ،)1401( ،الفروع من الکافی ،دار صعب دارالتعارف ،بیروت.
 -60محقق حلی ،نجم الدین ،)1403( ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،داراالضواء ،بیروت.
 -61محقق داماد ،سید مصطفی ،)1374( ،قواعد فقه بخش مدنی  ،2سمت ،تهران.
 -62محقق داماد ،سیدمصطفی ( ،)1387بررسی فقهی حقوق خانواده ،مرکز نشر علوم اسالمی ،تهران.

72

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال چهاردهم /شماره پنجاه و دو

 -63محقق داماد ،سید مصطفی ،)1388( ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،مرکز نشر علوم
اسالمی ،تهران.
 -64مغنیه ،محمدجواد ،)1421( ،فقه االمام صادق (ع) ،مؤسسه انصاریان ،قم.
 -65مقری فیومی ،احمدبن محمد ،)1425( ،مصباح المنیر ،دارالهجره ،قم.
 -66مکارم شیرازی ،ناصر ،)1424( ،کتاب النکاح ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع) ،قم.
 -67مکی عاملی ،محمد (شهیداول)( ،بی تا) ،القواعد و الفوائد ،بینا ،بیجا (چاپ سنگی).
 -68موسوی بجنوردی ،سید حسن ،)1419( ،القواعد الفقهیه ،نشر الهادی ،قم.
 -69موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،)1421( ،کتاب البیع ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران.
 -70موسوی خویی ،سیدابوالقاسم ،)1410( ،منهاج الصالحین ،نشر مدینه العلم ،قم.
 -71موسوی خویی ،سیدابوالقاسم( ،بیتا) ،مصباح الفقاهه فی المعامالت ،بینا ،بیجا.
 -72نجفی خوانساری ،موسی بن محمد ،)1424( ،منیه الطالب(تقریرات درس میرزای نائینی) ،مؤسسه النشر
االسالمی ،قم.
 -73نجفی ،محمدبن حسن( ،بیتا) ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 -74وحید خراسانی ،حسین ،)1428( ،منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر (ع) ،قم.
 -75همدانی ،محمد ،)1378( ،حاشیه کتاب المکاسب ،محمدرضا انصاری قمی ،قم.

