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چكیده :نفقه زوجهه ایبهم قفقهالثر از رزج حهه قهالم ایزقهیه زوجهه ق هال
ق شالث که تأایز فزرورن ثر رثرقه زندگ زنیشالب ثررث و عدم تأقین آن بیعث بهزوز
قشکالت ثر ب تز خینالرثه و رجت یع ق گزثث.
بزرسیس نظز قشهالر فقهیی رقیقیه رگز رز ایبم خبزی بیشهد بهی ربهکهه وهه ری ثرشهته
بیشد که نفقه رو رر بپزثرزث ،زوجه بیبد صبز کهد ،رقی رگز خبزی رز ایبم ن رسد بهی
ربهکه وه ری ندررث که نفقه زوجه رو رر بپزثرزث ،زن ق تالرند به یکم رجهالع کههد و
چهیر سیل صبز ن یبد تهی ربهکهه س هز

یهدر شهالث .س چههین ثر صهالرت کهه فهزث

قتبزع به زوجه رنفیم کهد ،وی ق ثرخالرست رن هالل نکهیر رر نهدررث ،بحکهه بیبهد
وضعیت قالجالث رر ت ل کهد تهی وضهعیت س هز روشهن شهالث .رقهیم خ یهه بهه
یزوی رز قشهالر فقهیی رقیقیه قیئل به ربهن قهالل قه بیشههد .گزچهه بعیه رز فقههیی
قعیصز قینهد طبیطبیب بهدثی قیئحههد کهه رگهز س هز ایبهم بهه جههت قهینع نتالرنهد
ع حییت ج تجال رز ایبم رر به ع ل بییورث و ک ه سهم نبیشهد کهه نفقهه رو رر تأثبهه
ن یبد ق تالرند رز یکم ثرخالرست طالم کهد .ثر ربن صالرت بعید نی ت که هیکم
رو رر طالم ثسد .قینالن قدن و قینالن رقالر

ب نفقه زوجه ایبم رر به عههده رقیهه

ق ثرند که نگهدرری و رثرره رقالرل ایبم رر به عهده ثررث .کم نفقه زوجهری رر که
تالسط یکم طالم ثرثه ق شالث ق تهالرن بیتالجهه قهالرث قهینالن ثبگهز (قهالرث ،0011
 )0011به ثست آورث.
ثر ربن نالشتیر بی ییبهدی به رصالل و قبین فقه و قالق و قطیهعهه ثبهدگیه فقههی و
قینالن ثرصدث ثستییب به ر کیم جدبد و قهیسب ثربیره نفقه زوجه ایبم ق بیشیم.
كلیدواژهها :نفقه ،زوجه ،قتبزع ،ایبم ،قفقالثر از
 . 0استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،استاد بازنشسته دانشگاه تهران.

e-mail:hsafaii@ut.ac.ir

 .دانشآموخته دکترا ی فقه و مبانی حقوق اسالمی و اندیشه امام خمینیی از ژووششیهده امیام خمینیی و انقیال
اسالمی.
این مقاله در تاریخ  0930/01/42دریافت و در تاریخ  0930/00/91مورد تأیید قرار گرفت.

e-mail:abrar61@yahoo.com
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مقدمه
نفقه بک رز قهمتزبن قالم قیه زوجه ق

هال قه شهالث و ایبهت زوت تهأایز فزرورنه ثر نفقهه

زوجه و رثرقه زنهدگ زنیشهالب ثررث .تهأقین نشهدن نفقهه رو ،تهأایز ب هدرب ثر خهینالرثه و رجت هیع
گذرشته و چه ب ی تأقین نبالثن قیه زن ،قشهکالت عدبهدهری رر بهزری رو بهه وجهالث قه آورث .ربهن
قشکالت چه ب ی فشیرسیی ج

و رو

و رورن رر به زن ت یل ق ن یبد که خینالرثه رر ت ت

تأایز خالث قزرر ق ثسد؛ هذر رز ربن جهت نفقه زوجه ایبم قفقالثر از رس یت خیص و وبژهری یهدر
ق کهد .ثر کتم فقه رز قال ظیت رورنشهیسینه و جیقعهشهیسینه چشم الش شده رسهت .رقهی فقیهه
زقینشهیس نبیبد رقتییئیت و ورقعییت جیقعه رن ین رر رز نظز ثور بدررث.
نفقه زوجه ایبم بیبد رست زرر ثرشته بیشد و ایبت زوت بیعث سهقال نفقهه ن ه شهالث .بهدبه
رست زن که شالسز رو قفقالث شده و بدون سز زست قینده رست ،بیش رز یش نییزقهد

یبت قیه

رست .رگزچه ق کن رست زنین شیاح بیشهد که رز جهت قیه تهأقین بیشههد ،رقهی بزقبههیی قبی هث
فقه و قینالن  ،نفقه زن به عهده شالسز رست و به عهالرن بک رز قالم قیه رو ثر شزربط گالنیگالن
قیبل ب ث و بزرس رست .ثر ربن نالشتیر به قطیهعه نفقه زوجهه ایبهم قفقهالثر از ثر فقهه و قهینالن
قدن

زثرخته ق شالث.
ثر ربتدر به قطیهعه رج یه رثهه و ق تهدرت نفقه زوجه ایبم و سپس به چگالنگ وضعیت نفقهه

رو ثر فقه و قینالن ق زثرزبم.

الف) ادله و مستندات نفقه زوجه غایب:
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

روربیت بی ایبم قفقالثر از ثر کتم رورب شش روربت رست کهه سهه روربهت آن ثربهیره نفقهه
زوجه ایبم رست:
) صحیحه حلبی :رز ربن روربت ثرن ته ق شالث کهه رگهز رز قهدت ایبهت قفقهالث چههیر سهیل
گذشته بیشد یکم ،شخص بی نالشتهری به ق ح که قفقهالث ثر آنجهی ایبهم شهده قه فزسهتد .ثر
(ع)

صالرت که رازی رز قفقالث به ثست نییقد یکم ،وه رو رر رقز به رنفیم قه کههد ...رروی بهه رقهیم

ق گالبد« :زوجه ق گالبد چیدی رر ق خالرسم که ثبگز زنین ق خالرسهد» رقیم(ع) ق فزقیبد« :چهین

0

) زعیقح  0011ت .(011 :

) روایت ابیالصباح الكنانی :ظیسز روربت ربن رست که رگز زن شالسز

چهیر سیل ایبم

مقاله

ق ندررث و خالرسش رو ص یح نی ت»

111

شده و نفقه ندررث و خبزی نید رز قزگ و زندگ رو ثر ثست نی ت ،بهی به فزقالثه رقیم(ع) ،وه زوت
قجبالر به طالم زوجه ق شالث و رگز زوت وه ندرشته بیشد .یکم زوجه رر طالم ق ثسهد و رگهز
وه بگالبد که نفقه زوجه رر ق زثرزث ،قجبالر به طالم ثرثن وی ن

شالث

4

(کحیه  0011ت .)001 :1

 )3صحیحه برید بن معاویه :قی الن ص ی ه ربن رست که رگز قفقالث قیه ثرشته بیشهد نفقهه
زوجه رز آن ثرثه ق شالث ،و رگز قیه ندرشته بیشد به وه رو رقز ق شالث که نفقهه زوجهه قفقهالث رر
بدسد .قیثرق که نفقه زوجه ثرثه ق شالث ،رو ق رزثورت ندررث و رگز وه ِ رقالر رز رنفیم رسهتهکی
کزث یکم رو رر قجبالر ق کهد که زوجه رر ثر یل طهز طالم بدسد و زوجه عهده نگهه قه ثررث

9

(شیخ صدوم  0001ت .)110 :1

ب) نفقه زوجه غایب در فقه
 )1در فقه امامیه
بپزثرزث ،زوجه رختییر طالم بی رن الل نکیر ندررث ،رقی رگز خبزی رز ایبم به ثست نییبد ،بهی ربهکهه
ایبم وه ندرشته بیشد ،زن ق تالرند به یکم رجالع کهد و چهیر سیل صبز ن یبد تی ربهکه س ز
یدر شالث .ثر صالرت یدر نشدن شالسز و رنقییی قدت چههیر سهیل هیکم زن رر طهالم قه ثسهد.
سپس زن عده وفیت نگه ق ثررث و بعد رز آن ق تالرند رزثورت کهد .س ینگالنه که فقهی گفتهرند ربن

 . 0عن یثبن حب عن رب عبدرهلل(ع)« :رنه سئل عن ره فقالث فقیل ره فقالث رذر قی هه رربع سهین بعث رههالره رو بکتهم
ره رههی یه ررهت سال ایئم قههی فین هم بالجد هه راز رقز رهالره وهیه رن بهفق عحیهی ف ی رنفهق عحیههی فهه رقزأتهه ،قهیل قیههت:
فینهی تقالل رن رربد قی تزبد رهه یء .قیل (ع) هیس ذهک و کزرقه.»...
 .عن رب رهصبیر رهکهین عن رب عبدرهلل(ع) ف رقزأة ای

عههی زوجهی رربع سهین وهم بهفق عحیهی و هم تدرر

سال رم

قیت؟ ربجبز وهیه عح رن بطحقهی .قیل(ع) :نعم و رن هم بکن هه وه طحقهی ره حطین قحت قیل رهاله رنی رنفق عحیهی قیل فال
بجبز عح طالقهی.»...
 ...« . 1فین کین ره فقالث قیل رنفق عحیهی ت بعحم ییته قن قالته و رن هم بکن هه قیل قیل هحاله  :رنفق عحیهی .فین فعهل فهال
سبیل ههی ره رن تتدوت قی رنفق عحیهی و رن رب رن بهفق عحیهی رجبزه رهالره عح رن بطحهق تطحیقهه فه رسهتقبیل رهعهده و سه

(س)

طیسز.»...

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

قشهالر فقهیی رقیقیه گفتهرند رگز رز ایبم خبزی بیشد بی ربهکه وه ری ثرشته بیشد که نفقه زوجه رر
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عده ،عده طالم رقی به رندرزه عده وفهیت قه

بیشهد (رقهیم خ یهه  0111ت  0و  111 :م  0؛ طبیطبهیب بهدثی

 0000ت  11 :0؛ ق قق ح  0011ت  1 :1؛ ربنرثربس  0001ت 111 :؛ عالقهه حه

رهه

 0001ت001 :1؛ شههیداین

 0001ت .)11-11 :1

قزرجعه زن به ثرثگیه قیئل به ق رن هالل زوجیهت بهزری زن نی هتهد ،بحکهه

رکثز فقهی به صز

ثرچهین صالرت ثو یهت رر ثر نظز ق گیزند:
 .0رگز وه زوت بی فزث قتبزع به زوجه رنفیم کهد ،زن ق ثرخالرست رن الل نکیر رر ندررث،
قشخص شالث .رگز ایبم قیل ثرشته بیشد نفقه

بحکه بیبد بی شزربط قالجالث ب یزث تی وضعیت س ز

زوجه رز قیل رو زثرخت ق شالث (شههیداین  0001ت  )11 :1ثر ربن صالرت هیکم وهه زوت رر قحهدم
به رنفیم وی خالرسد کزث.
 .رگز زوت وه ندرشته بیشد تی به زن رنفیم کهد بی ربهکه فزث قتبزع بیفت نشالث تی نفقه زوجهه
رر بپزثرزث ،ثر ربن صالرت ق أهه طالم زوجه قطزر ق شالث که بیبد بیتالجه به شزربط کهه وجهالث
ثررث ثر ربن زقیهه تص

یمگیزی شالث (ق قق ح  0011ت ، 10 : 0ت .) 1 : 1

ثرصالرت که ایبم وه ندرشته بیشد،

یکم بیبد زوجه رر طالم ثسد (شیخ صدوم .)001 :0001

بعی رز فقهی ثر ربن بیره ص بت رز طالم به قیین نییورثهرند ،بحکه تصزبح کزثهرند که هیکم
به زوجه رقز ق کهد که عده وفیت نگه ثررث و رگز خالرست ق

تالرند رزثورت کهد (عالقه ح

0001

ت 110 :1؛ فیضل آب  0001ت  1 :؛ طبزس  0001ت .) 11 - 11 :

گزوس ثبگز رز فقهی قیئل به زثرخت نفقه زوجه رز بیتره یل شدهرند .ربهکه ثرچه صالرت بیبد
نفقه زوجه رز بیتره یل زثرخت شالث به سه نالع رظهیر نظز قتفیوت ثر قطیهعهه ثبهدگیهسهیی ربشهین
بزق خالربم که ثر زبز بدرنسی رشیره ق شالث.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

 )0ثر صالرت که زوجه وه ندرشته بیشد که نفقه زوجه رر بپزثرزث ،هیکم بیبهد رز بیهتره هیل
نفقه زوجه رر زثرخت ن

یبد (ربن رثربس  0001ت .)111 :

) ثر صالرت که زوجه به یکم رجهالع کههد ،هیکم چهیرسهیل وقهت قعهین قه کههد تهی بهه
ج تجالی ایبم بپزثرزث .ثر قدت ج تجال یکم بیبد نفقه زن رر رز بیتره

یل بپزثرزث (عالقه ح

رهه

 0001ت .)001 :1

 )1رگز رز ایبم خبزی ق رسد زن بیبد صبز کهد و بز رقیم ورجهم رسهت کهه نفقهه زوجهه رر رز
بیتره یل بدسد .عالقه ح ق نالب د :رگز رز زوت خبز ق رسد بی وه ری ثررث کهه نفقهه زوجهه رر
ق

زثرزث ،زوجه بیبد (تی ربد) صبز کهد (عالقه ح

ره

 0001ت.)000 :1

111
کهد .ثر ربن صالرت فزم ن

کهد که نفقهر

رج یع فقهی و نص روربیت آن رر تأبید ق

ثرثه ق شالث بی نه .زبزر رصل بقهیی زوجیهت رسهت و

مقاله

ثر صالرت که خبز زنده بالثن زوت ق رسد بز زوجه ورجم رست که بزری س یشهه صهبز یشهه
کهد (فیضل سهدی  0001ت .)0 0 :1

ظیسز عبیرت بعی رز فقهی ربن رست که رگهز قهزث قهیل ثرشهته بیشهد بهی وهه زوت بهه رو نفقهه
ق ثسههد ،ن

تالرند به ندث یکم شکیبت ببزث ،رقی بزخ ثبگز رز فقهی بز ربن بیورند که ربن رقز قینع

رز قزرفعه به یکم نی ت .ثر ثهیل ربن کم گفته شده رست ر ت یل ثررث قهیل زوت ت هیم شهالث بهی
ربهکه وه زوت نفقه رر قطع کهد و ربن قالررث سم قبل رز روشن شدن وضعیت ییت و قزگ ایبم
بالثه بیشد (

یه سی تین  0001ت.)011 :1

نکته ثبگزی که ثر قطیهعه ثبدگیه فقههی بهه چشهم قه خهالرث ،زثرخهت نفقهه تالسهط ق س هه
کالقت رست .رگز قتبزع بی ق س ه کالقت به زوجه نفقه بدسد ،آبی قهینع رز ثرخالرسهت طهالم
تالسط زوجه ق شالث بی نه؟ ق کن رسهت به نظز بزسهد که بی زثرخههت نههفقه وجههه بهزری طهالم
وجهالث نهدررث .سه ینطالر که رقیم خ یه ق نالب د :ثر صالرت که قتبزع بیشد که خزج زوجهه
رر بدسد ،ورجم رست که زن صبز کهد و رنتظیر بکشد و ربدرً جیبد نی ت که رزثورت کهد

رز قهالررث ع هزو زت رسهت .بههیبزربن

رگز زن ثچیر ع زو زت شالث ،ت قبل رز رنقییی قدت چهیر سیل ،ق ثرخالرسههت طهالم ثررث
بز رسیس فتالری بعی ثبگز رز فقهی بز زوجه ورجم نی ت که نفقهه قتبهزع بهی ق س ههری رر بگیهزث
( یه سی تین  0001ت  )010 :1عالوه بز قطیهب که ثربیره ثبدگیه فقهی بیهین گزثبهد ،ع هده قطیههم
قطهزو ه ثر کتم فقه بک

هین رسهت (شهیخ طالسه  :0111ت 11 - 10 :1؛ ربهن

نیشیبالری کیدری 011 :0001؛ عالقهه حه  00 1ت01 :0؛ عالقهه حه

رهه

هده 1 0 :0011؛ بیهقه

 1 :000؛ عالقهه حه

 :000ت :

01؛ شیخ بهیب 101 :00 1؛ رقیم خ یه  0111ت و 110 :0م .)00

ارزیابی :س رز قطیهعه قبی ههث قزبال به نفقههه زوجه ایبم قفقالثر از ثر فقه رقیقیه نظزرته
به شزر زبز رررئه ق گزثث.
 )0ثربیره چگالنگ

زثرخت نفقه زوجه گفته شده رست که ثر قدت ج تجال ،رگهز زن بتالرنهد

رز قیل خالث ررتدرم ق کهد ،ثر ایز ربن صالرت نفقه رو رز بیتره یل ثرثه ق شالث .رقهزوزه ثر ع هل
« . 0فین بق هه قیل بهفق به زوجته ،أو کین هه وه ّ بتالهّ رقالره و بتصدی إلنفیقهه رو قتبهزّع هإلنفهیم عحیههی ،وجهم عحیههی

(س)

رهصبز و ر نتظیر.»...

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

 0111ت011 : 1؛  0111ت 0و  110 :م  .)00رهبته نظز ربشین قهصز

0

(رقیمخ یه
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چیدی ت ت عهالرن ک ک و ق یعدت بیتره هیل تعزبه
ک ک بیتره یل و تأقین نفقهر

نشهده رسهت .بههیبزربن زن ن ه تالرنهد بهه

رقیدورر بیشد .هذر ثبهدگیه ربهن ثسهته رز فقههی رقهزوزه قیبهل رجهزر

نی ت.
) عالقه ح فزقالثهرند که زن بیبد «تی ربد» صبز کهد .ق تهد قالل ربشین روربهیت رسهت کهه ثر
ربن بی وررث شده رست .گذشته رز ربهکه سهد ربن روربهیت ضهعی

ررزبهیب شهده و قهالرث رعتههی و

تالجه فقهی قزرر نگزفته رست ،ثر شزربط کهالن  ،صدور چهین ک

ثشالرر و قیبل ربزرث رست؛ زبزر

رو ً ر کیم رسالم بز یبه قصیهح و قفیسد قحدقه و عدرهت یبهربدی شهده .اینیهیً فقهه ثررری ثو جهبهه
نظزی و ع ح رست .ققتییی فقه البی ربن رست که بتالرند بیتالجه به ت ال ت و شزربط یکم بزسهز
عصز و زقین

یسخگالی ق یئل فقه بالثه و کم قهیسم رر ثر سز قالرث صیثر ن یبد.

 )1ربهکه گفته شده رگز ایبم قیه ندرشته رقی وه ثرشته بیشد ،یکم به وه  ،رقز قه کههد کهه
نفقه زوجه رر بپزثرزث ،ربهگالنه به نظز ق رسد که گالبی زثرخت نفقه زوجه تالسط وه زوت ت رز
قیل خالثِ وه ورجم رست ..چالن زن ورجمرههفقه شالسز رسهت؛ وهه  ،ثر سهز هیل قتصهدی نفقهه
زوجه بالثه قحدم به زثرخت نفقه روست .رقی چهینچه وه  ،قتصدی نفقه فززند
رزثورت ق ل ثرآقدی ندرشته بیشد و ک یکین نفقهر

بزعهده هدر

بیشهد ،ق هأههری کهه قطهزر

ق شالث ربن رست که آبی نفقه زوجه شخص ورجهمرههفقهه نیهد جهدو نفقهه رو ق
بزعهده قهفق رست بی نه؟ قثالً آبی در تالرنگز قکح
بعی رز فقهیی رقیقیه گفته رند ،رگز رعفهی

بالثه و وی س رز
هال قه شهالث و

رست قخیرت زن ز فقیز خالث رر نید بپهزثرزث.

ورجهم بیشهد ،نفقهه زوجهه سهم ورجهم رسهت وگزنهه

ق ت م خالرسد بالث .هیکن صی م جواهر ق گالبد :ت قیق عدم وجال رسهت؛ زبهزر رثههه ققتیه
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

وجال نفقه خالث شخص رست ،نه زثرخت ثبه که بزعهده روست و رصل بزرئهت ،عهدم وجهال
آن رر رقتیی ق کهد .قعهذر رگز شخص ورجمرههفقهه ر تیهیت بهه زن ثرشهته بیشهد ،قه تهالرن گفهت
قخیرت زن وی نید جزو نفقه رست ،رز ه یظ ربهکه قخیرت قدبالر چیدی رست که قالرث نییز شهخص
ورجم رههفقه رست نه به عهالرن نفقه زوجه (نجف ب تی ت.)111-111 :10

ربن قطحم بی آنچه ررجع به عدم وجال رعفی

گفته شد قهیفیت ندررث ،زبزر ق کن رست عزفهیً

زن گزفتن بزری ورجم رههفقه جدو نفقه نبیشهد وهه قهفهق قکحه
ورجم رههفقه ثررث و عزفیً قالرث نییز روست به عهالرن جدئه رز ر
.)11 :0111

بیشهد نفقهه زنه رر کهه شهخص
تییجهیت رو بپهزثرزث (صهفیب و رقهیق

111
رزثورت ن یبد .قهظالر رز قتبزع کی ت؟ تی چه زقهین و ت هت چهه شهزربط بیبهد نفقهه بپهزثرزث؟ آبهی

مقاله

 )0قشهالر فقهی ق گالبهد :رگز قتبزع به زوج ه نفقه بدسد بیبد بپذبزث و صبز کهد و ق نهدررث
ورجم رست که نفقه زوجه ری رر که تبزعیً زثرخت ن الثه س الرره بپزثرزث؟ چههین وجهالب ثر سهی
جیب رز آایر فقه فقهی بیفت نشده رست.
 )1فیضلسهدی ق گالبد :بز زن ورجم رست که س یشه صبز کهد و فزم ن
ثرثه ق شالث بی نه ،ربشین بزری تعحیل ک

کههد کهه نفقههر

که بیین کزثهرند ق گالبهد :رو ً رصهل ،بقهیی زوجیهت

رست .اینی ًی رج یع فقهی بز ربن رقز قیئم رست و ایهثه ًی نهص روربهیت ربهن ق هأهه رر تأبیهد قه کههد .ثر
بزرس ثبدگیه ربشین نکیت چهد قیبل تأقل ق بیشد .صبز کزثن س یشه زن ق ل رشکیل رست .چهه
ب ی زن رز جهت قالم ایزقیه قینهد عدم ربفیی وظیب

زنیشالب ثر ع زو زت بیشد .بی به وجالث

آقدن شزربط ع زو زت چه ثر زقیهه قالم قیه و چه قالم ایزقهیه ن ه تهالرن قیئهل بهه بقهیی
زوجیت شد .رج یع قطزو ه رز جینم ربشین قدرک و قهقالل رست نه ق قق و ق صل؛ ههذر رعتبهیر
ندررث .رز ج حه روربیت که ربشین به عهالرن نص وررثه بدرن رستهیث کزثهرند ،صه ی ه حبهه رسهت.
ثر ربن روربهت رروی رز رقهیم(ع) قه زسههد :زن قه گههالبد چیههدی رر قه خهالرسم کهه سهیبز زنهین
ربن روربت قالرث تالجه رست ربن رست که رقیم(ع) بیتالجه به عههیوبن روهیهه قه فزقیبههد کهه زن هق
نههدررث کههه ثرخالرسههت طههالم کهههد .رطههالم روربهههت قههالررث ر هههکیم اینالبههه قینهههد ع ههزو زت رر
ثربزن

گیزث و ثر صالرت بزوز شزربط ع زو زت قالرعد ربن بی جیری ق شالث.

 نفقه در ایام عده :آبی زوجه ایبم که به کم یکم قطحّقه ق شالث ق ت ق نفقهه رسهت بهینه؟ رشکیل رز جیب به وجالث ق آبد که طالم ورقع شده رجع رست و رکثز فقهی ثر طهالم رجعه
قیئل به ق نفقه بزری قطحّق رجعیه ق بیشهد .رز طز

ثبگز عده زوجه ایبم ،عهده وفهیت رسهت و

زن ثر عده وفیت ق ت ق نفقه نی ت .بعی رز فقهی ثر ربن بهیره گفتههرنهد :زن ثر زقهین عهده نفقهه
ندررث ،خالره قزث قبل رز رنقییی عده بی بعد رز آن بییبد( .عالقه ح  00 1ت )01 :0ثر ققیبل ربن قهالل
گفته شده ،رگز ایبم ثر زقین عده بزگزثث ورجم رست که نفقه زن رر بپهزثرزث( .فیضهل ققهدرث 0010

ت )101 -101 :1بزخ ثبگز رز فقهی ثر وجال
عیقح  0000ت .)011 :

نفقه ثر زقین عده ثچهیر تزثبهد گزثبهدهرنهد (قالسهالی

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

ق خالرسهد .رقیم(ع) ق فزقیبد :زن چهین ق ندررث و چهین خالرسش

هدبده نی ت .نکتهری که ثر

(س)

111
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صی م جواهر ق گالبد :ثهیح بزری نفقه ثر ربیم عده به ثهیل ظهالر رثهه وجالث ندررث و ققتی
رصل بزرئت ربن رست که بعد رز خزوت زن رز زوجیت ،نفقه زن بز قزث ورجم نی ت؛ رگزچه طهالم
ورقع شده رجع رست( .نجف ب تی ت  )110 :1گفته شده طالق که رز نی یه وه بی یکم ورقهع شهالث
رجع

رست و ورجم رست که نفقه زوجه ثرثه شالث( .خالب  0001ت .)1 1 :

رقیمخ یه (ره) ثر ربن بیره ق نالب د« :ظیسز آن رست که عدهری که بعد رز طالم ق شالث ،عهده
طالم رسهت ،رگزچه به رندرزه عده وفهیت بیشد و طالم رجهع رست ،س زن نفقهه رر ثر ربیم عهده
ق هت ق ق بیشد»...

0

(رقیم خ یه  0111ت 0و  111 :م .) 0

 )2در فقه عامه
ثربیره نفقه زوجه ایبم رقالرل رئ ه رربعه رسلت هن آورثه ق شالث .شیفع ثر ربن بیره ثو قهالل ثررث
که ت ت عهالرن قالل قدبم و جدبد ثر کتی

االم

آورثه شده رست .رو ثر قالل قدبم خالث ق گالبد:

«زن چهیر سیل صبز ق کهد و بعد رز آن به ندث یکم ق روث تی یکم رقز بهه جهدرب کههد .سهپس
عده وفیت نگه ق ثررث و ق تالرند رزثورت کهد (شهیفع  0001ت  .) 01 :1شهیفع ثر نظهز جدبهد
ق نالب د :زن بیبد تی ربد ثر زوجیت قزث بیق ب یند ،تی ربهکه بقین به وفیت رو یدر کهد (شیفع 0001

ت .) 01 :1
ثر ندث ربال هیفه نفقه گذشته ورجم نی ت قگز به کم قییب  ،رقی ثر ندث سیئز رئ ه رسل ت ههن
نفقه گذشته ورجم رست گزچه قیض

کم طالم رر جیری نکزثه بیشد.

رگز زن رز قیل س ز ایببش به عهالرن نفقه بزثررث و بعد قعحالم شالث که قبل رز زقین رنفیم ،قهزث
فالت کزثه رست به رتفیم س ه عح یی رسل ت هن ،آنچه به عهالرن نفقه بزثرشهته رز قیهزرا رو ق یسهبه
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ق شالث؛ زبزر

س رز قزگ شالسز نفقه سیقط شده رست (ز یح  00 1ت.) 1 :1

قیهک ق گالبد :نفقه ایبم قثل یضز ورجم رست ،قشزو بز ربهکه زن ت کین کههد بهه ربهن
صالرت که قیض ثر ربن بیره رز رو س رل ق کهد که رگز شالسز یضز ق بالث آبی یضز بهالثی کهه
ت کین که ؟ و زن یسخ قثبت بدسد .ثر ربن صالرت نفقه زوجه بی رز ق ل رقالرل شخص ایبم که
ثر ندث ثبگزرن رقینت رست ،بی رز قطیهبیت رو رز ثبگزرن رخذ ق شالث .فقهیی هبحه گفتههرنهد :رگهز
« . 0رهظیسز أنّ رهعدّة رهالرقعه بعد رهطالم عدة طالم و رن کینت بقدر عدّة ،رهالفیة ،و بکالن رهطهالم رجعیّهیً ،فت هت قّ النفقة
ف أبّیقهی.»...

111
گذشته و آبهده زن بدون خال

ذبزفته ق شالث (بدررن ب تی ت 10 :0؛ جدبزی  0001ت.)111 :0

مقاله

زن رز زوت ت کین کهد و بعد زوت ایبم شالث ،ثر سز یل زثرخت نفقه زم رست و ض هین نفقهه
ثر فقه هف ثر ربن بیره ثو نظز وجالث ثررث :بهیبز نظهز نخ هت بهی صهالل شهزربط بهه زوجهه
ایبم نفقه ثرثه ق شالث:
 .0رقالرل شخص ایبهم نییز به فزو

ثرشهته بیشد که رز ق هل فزو

آنههی نفقههه زوجهه بهه رو

زثرخت ق شالث.
 .ایبم قیل ثرشته بیشد که ثر ندث شخص ثبگزی به رقینت گذرشته شده بی شخصه ثبهه رز
ایبم به ذقه ثررث و به ایبم بدسکیر رست.
 .1شخص رقزرر کهد که قیل ایبم ثر ندث رو به رقینت گذرشته شده بی ثبهه رز ایبهم بهه ذقهه
ثررث و به ایبم بدسکیر رست.
 .0زن ضیقه قعزف ن یبد که ثر صالرت یالر زوت و رثعیی طالم و رنقییی عده ،آنچه رر
که به عهالرن نفقه گزفته بزگزثرند.
 .1زن سالگهد بخالرث که نفقهر

رر نگزفته و س چهین سالگهد بخالرث که نیشده و قطحّقه نی هت

بهیبز نظز ثوم ،رگز زن بزری ثربیفت نفقه بز زوجیت بیههه رقیقهه ن یبهد ،بهه نفهع رو کهم صهیثر
ق شالث نه ثر رصل زوجیت؛ زبزر قیل ثر ندث شخص که یضز رست به رقینت سپزثه شهده و بهدرن
رقزرر کزثه و رگز قیض عحم به وجالث قیل ثرشته بیشد نفقه به زن ثرثه قه

شهالث (صهیبالن -011 :0101

011؛ جدبزی  0001ت .)111 :0

نفقه در ایام عده :ثر زقین عده ،ایبم وظیفهری جهت زثرخت نفقه زوجه ندررث ،سزچهد قبل
رز رنقییی عده بییبد .ثر ربن قالرث فزم ن

کهد که فالت قزث قبل رز عده بی بعد رز عده بی ثر راههیی

عده روشن شالث .چالن کم به نگه ثرشتن عده و جدرب بین زن و قهزث بههیبز ظهیسز رسهت و ق هتهد
کم

یکم رجتهیث رو بالثه رست (نالوی  0001ت .)110 :1

ج) حقوق
قینالن قدن و قینالن رقالر

ب صزر ت ثررث که نفقه زوجه ایبم خالره ثرئم خالره قهقطع رز رقالرل

ایبم زثرخت ق شالث و ربن کیر به عهده رقیه رست که نگهدرری و رثرره رقالرل ایبم رر به عهده

(س)

ثررث (قینالن قدن م  01 1؛ قینالن رقالر

ب م .)001

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

و روزسیی عده نید قهقی نشده رست.
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ثر ربن ق ت به بیین ثبدگیه سیی قالق ثربیره نفقه زوجه ایبم ثر صالرت طهالم و صهدور
کم قالت فزض ق زثرزبم:
 )1نفقه زوجه مطلّقه غایب
سزگیه بی رعیبت شزربط ققزر ثر قینالن قدن و قینالن رقالر

ب زوجه ایبم طالم ثرثه شالث ،بهه

نگه ثرشتن عده طالم قبیثرت ق کهد ،وه رز آنجی که شیبد زوت فالت کزثه بیشهد بهزری رعیبهت
ر تیی به ققدرر عده وفیت بعه  0قیه و ثه روز عده نگه ق ثررث .س ین طهالر کهه رز قهالرث  0001و
 0111و  0011قینالن قدن رستهبی ق شالث زوجه ایبم به عحت رجع بالثن طالم هق نفقهه ثررث
(قیسمزرثه .) 1 :0111

ثر قیثه  0011قینالن قدن ق خالرنیم« :زن که شالسز رو ایبم قفقهالثر از بهالثه و هیکم رو رر
طالم ثرثه بیشد بیبد رز تیربخ طالم عده وفیت نگه ثررث» .بعی رز صی منظهزرن قهالم ثر ربهن
بیره نالشتهرند« :سزچهد قیثه  0011قینالن قدن به ث بل تیربخ و یزوی رز فقهی ،عهده رر بهه قیهدرن
عده وف یت ققزر ثرشته ،هکن طبیعت آن ،عده طالم رست و تیبع ر کیم وبژه آن بیق ق قیند ،هذر رز
آنجی که زوجه ایبم ثر زقین عده قطحّقه رجعیه ق
ثرشت

هال قه شهالث ،هق گهزفتن نفقهه رر خالرسهد

(کیتالزبین  :0111ت.)011 :0

بی تالجه به قالرث قینالن نکیت چهد قیبل ذکز رست:
 .0ق نفقه بعد رز طالم به رعتبیر رجع و بیئن بالثن طالم تعیین ق گزثث و نه به رعتبهیر طهالل
قدت عده.
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 .عحت ربهکه قینالنگذرر ثر عده وفیت زن رر ق ت ق ن

ثرند آن رست که رن الل نکیر قطع

رست.
 .1قینالنگذرر عده طالم زوجه ایبم رر به قیدرن عده وفیت قزرر ثرثه رسهت .قهظهالر قینالنگهذرر
بیین ربن نکته رست که زن بیبد چهیر قیه و ثه روز عده نگه ثررث نه ربهکه ق نفقهه رو سهیقط شهالث،
رگز ربن قهظالر رر ثرشت رز آنجی که ثر ققیم بیین بالثه رست ق تالرن ت بی رختصیص قهیثهری کهم
به سقال نفقه زوجه ایبم بدسد.

111
زوجه رست و به طالر کیقل رربطه زوجیت بهین رو و س هز اهیببش قطهع نشهده رسهت .ههذر بهه نظهز

مقاله

 .0سزگیه زوجه ایبم به عحت ایبت شالسز

قطحّقه شالث ،تی قدت که ثر عده رست ثر کهم

ق رسد قیئل شدن به عدم نفقه رو ایزعیث نه و فیقد وجهه قالق بیشد.
 )2نفقه زوجه غایب بعد از صدور حکم موت فرضی
ثر قالررثی که ایبم ثر شزربط قزرر ق گیزث که رز ییت و ق یت رو خبزی نی ت ،قینالنگذرر بهه
تأسیس نهیث خیص به نیم «قالت فزض » ثسهت زثه رسهت .رگزچهه قهالت فزضه رز یهث آاهیر و
ر کیم شبیه قالت طبیع رست رقی ق حم رست که رز یث قیسیت بی قالت طبیع تفیوت ثررث .قینالن
قدن نفقه زوجه ایبم بعد رز صدور کم قالت فزضه رر بهه سهکالت بزگهدرر کهزثه رسهت .ربهن
ق أهه ثر قیین قالقدرنین رختالف رست .بهی بز بک ثبدگیه ،زن س رز صدور کم قهالت فزضه
عده وفیت نگه ق ثررث و نفقه به رو تعحق ن
رز ثرررب ایبم تأثبه ق

گیزث .ثر ققیبل گفته شده که زن ق ت ق نفقه رست و

شالث (رقیق  0111ت.) 11 :0

ثر نتیجه ق تالرن چهین گفت که رگز قبل رز صدور کم قالت فزض ثرثگیه صیهح بههیبز رثههه
ق ت ق نفقه نخالرسد بالث .چهینچه س رز سپزی شدن قدتسیی ققزر ثر قینالن کهه قع هال ً و عزفهیً
رقثیل ایبم ثر آن قدت زنده ن

قینهد ،ثرثگیه قبیثرت به صدور کم قالت فزضه ن یبهد ،بیبهد

آایر کم قالت طبیع رر بز آن بیر ن الث و ثهیح بز تأثبه نفقه ثر ربن قدت وجهالث ندررث .رثههههری
که هدوم زثرخهت نفقه به قطحّقه رجعیه رر بیین ق کهد ،شیقل ربن قالرث ن

شالث .بهیبزربن زنه کهه

بدون رجزری صیغه طالم و بحکه س رز صهدور کهم قهالت فزضه عهده نگهه قه ثررث ،ق هت ق
ثربیفت نفقه ثر زقین عده نخالرسد بالث.

ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه
قیثه  00 1م.م ققزر ق ثررث:
ثرصالرت رستهکی شالسز رز ثرثن نفقه و عدم رجزری کم ق ک ه و رهدرم
رو به ثرثن نفقه ،زن ق تالرند بزری طالم به یکم رجالع کهد و یکم شالسز

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

ع زو زت ،کم طالم صیثر کزث ،بهیبزربن بپذبزبم که طالم یکم ،بیئن رست ،ثر قدت عده زن

(س)
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رر رجبیر به طالم ق ن یبد .س چههین رسهت ثر صهالرت عجهد شهالسز رز ثرثن
نفقه.

س چهین قیثه  0 11جدبد (قصال  )0111/1/00چهین ققزر ق ثررث:
ثر قههالررث ایبههت بههی رسههتهکی رز زثرخههت نفقههه ،چهینچههه رهههدرم ک ه ک هه
زثرخت نفقه بزعهده روست ق کن نبیشد ،ثرثگیه قه تالرنهد بهی قطیهبهه رفهزرث
ورجم رههفقه ،به ققدرر نفقه رز رقهالرل ایبهم بهی ق هتهک

ثر رختیهیر آنههی بهی

قتکفل قخیرت آنین قزرر ثسد و ثر صالرت که رقالرل ایبم بهی ق هتهک

ثر

رختییر نبیشد ،س ز وی بی ثبگزی بی رجیزه ثرثگیه ق تالرند نفقه رر بهه عههالرن
قزض بپزثرزث و رز شخص ایبم بی ق تهک

بهیبزربن ،ثر صالرت که ق زز شالث رهدرم ک

قطیهبه ن یبد.

که زثرخت نفقه به عههده رو قهزرر ثررث ق کهن

نی ت ثرثگیه بی ثرخالرست خالرسین ق تالرند به قیدرن و قعهیثل نفقهه رسهت قیق رز رقهالرل ایبهم بهی
ق تهک

ثر رختییر ورجمرههفقه بی قتکفل قخیرت وی قزرر ثسد .بیتالجه به کح ه رههدرم کهه ثر قهیثه

 0 11جدبد به کیر رفته رست و بی رستفیثه رز قالک قالرث  0000و  000م.م ق تالرن گفت ثرثگیه
بیبد بدورً کم رهدرم قهفق به زثرخت نفقه رر صیثر کههد و ثر صهالرت عهدم رجهزری کهم قدبهالر
ثرثگیه ق تالرند به رفزرث ورجمرههفقه رجیزه ثسد تی به

ی قهفق (قتعهد به رنفیم) رستقزرض کهههد

و س ز بی رقیر و ت رجینم ق تالرنهد بی رجیزه ثرثگیه ،نفقه رفزرث ورجمرههفقه رر به عهالرن قزض
به

ی قهفق زثرخت کههد که ثر ربن صالرت بین ققزض و ایبم بی ق تهک

که به قالجم قینالن ققتزض ق

رز زثرخت نفقهه

ال ق شالث ،رربطه قالق به وجالث خالرسد آقهد و ققهزض هق

ثررث آنچه رر به رفزرث ورجمرههفقه زثرخته رز قهفق قطیهبه ن یبد (صفیب و رقیق  0111ت.)011-010 :0
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ثر ربن فزض ،قیض به عهالرن وه (ن یبهده قینالن ) ایبم بی ق هتهک

رقهدرم بهه عقهد قهزررثرث

قزض بی ورمثسهده خالرسد کزث .فقهیی رقیقیه نید تصزبح به و بت یکم ثر ربهن قهالرث ن هالثهرنهد
(نجف ب تی ت . )111-111 :10

رهبته عده ری رز فقهیی رقیقیهه قعتقدنهد زوجهه بهدون قزرجعهه بهه هیکم و رذن رو ،و سهیبز رفهزرث
ورجمرههفقه بی رذن یکم ،ق تالرنهد رز قهیل قهفهق بهه قهدر نفقهه رسهتفیثه کهههد ،ههیکن ققههن بهزری
جحالگیزی رز سالء رستفیثه زوجه قزرجعه به ثرثگیه رر بزری کحیه رفزرث ورجهمرههفقهه رز ج حهه زوجهه
ثرئ

ضزوری ثرن

ته رست (نجف ب تی ت111-111 :10؛ قجیسدطبیطبیب ب تی.)11 :

111
ثربیره رو صیثم رست .کهم قهیثه  00 1م .م ثربهیره قهزثی کهه ایبهم رسهت و بهز راهز ایبهت رو
زوجهر

مقاله

ثربیره ایبم قفقالثر از رستهکی

رز زثرخت نفقه قعهی ندررث ،رقی عهالرن «عجد رز زثرخت نفقه»

بدون نفقه قینده قیبل ت زی رست.

رگز س ز ایبم نتالرند ع حییت ققدقیت ج تجال رر به جهت قینع رز قالرنع بزری خالص خالث
رز شالسز

رنجیم ثسد ،رگ زچه به خیطز ندرشتن نفقه ثر فیصحه چهیر سیل سهم نبیشهد ،و ک ه سهم

نبیشد که نفقه رو رر تأثبه ن یبد ق تالرند رز یکم ثرخالرسهت طهالم ن یبهد .ثر ربهن صهالرت بعیهد
نی ت که یکم رو رر طالم ثسد (طبیطبهیب بهدثی  0000ت  .)11 :س هین نظهز رز قهیثه  00 1م.م قیبهل
رستهبی رست.

نتیجهگیری
سزگیه شخص ایبم قفقالثرهخبز شالث و ایبت

یدر کهد که سی خبزی رز رو نبیشد ،رگز قهیه ثررث

بی وه ری که رقالر رو رر رثرره ق ن یبد بی شخص تبزعیً نفقهه زوجهه رو رر قه هزثرزث زن بیبهد صهبز
کهد؛ زبزر تی ق حّم شدن فالت شالسز ییت رو رستصه ی قه شهالث .قحهدم کهزثن وهه زوت بهزری
که بزری رثرره کزثن رقهالرل ایبهم قفقهالثر از قعهین قه شهالث ،بیبهد نفقهه زوجهه ثرئهم بهی قهقطعهه
(ثرصالرت شز نفقه) که قدت رو نگذشته رر رز ثرررب ایبم تأثبه ن یبد .بیتالجهه بهه ربهکهه عهده
طالم رصال ً رجعیههه رست ق تالرن گفت زوجهه ایبب که تالسط هیکم طهالم ثرثه قه شهالث ،ثر
زقین عده ،قطحّقه رجعهیه ق

ال ق شالث و ق ت ق نفقه رست و ققصالث رز قهیثه  0011م.م .عهده

طالم به رندرزه عده وفیت رست نه عده وفیت ورقع که ثر آن ق رجالع نی ت.
قینالن قدن ثربیره نفقه زوجه بعد رز صدور کم قالت فزض
ثبدگیه قختح

ک

نهدررث .ثر ربهن بهیره ثو

رز سالی قالقدرنین رررئه شده رست .ثبدگیس که قیئهل بهه عهدم رسهت قیم زوجهه

ن بت به نفقه بعد رز صدور کم قالت فزض رست رز وجیست بیشتزی بزخالرثرر رست.
زثرخت نفقه زوجه رز بیتره یل رز سالی بعی رز فقهی قطزر گزثبده رست .ثر جیقعه کههالن
و بی وضعیت قالجالث ،ذبز

ربن نظز ق ل رشهکیل رسهت .س چههین زثرخهت نفقهه زوجهه تالسهط

شخص قتبزع که رز سالی قشهالر فقهی قطزر گزثبده بی رشکی ت قتعدثی س زره رست.

نفقه زوجه غایب مفقوداالثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمينی

زثرختن نفقه زوجه رز قیل وه وجه ندررث و چه ب ی ظحم به رو بیشد .طبق قیثه  01 1م.ر.ر رقیه

(س)
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رول ربهکه رهدرم زن به قبالل نفقه بی شزرفت و کزرقت زن قهیفیت ثررث .ق قیه رو بیبد بی فظ و
رعیبت شئالنیت رو تأقین گزثث ،اینییً زثرخت نفقه رز سالی شخص که تکحیف ثر ربن بیره نهدررث،
زوجه رر ثر وضعیت قزرر ق ثسد که ق کالم به صبز بالثه و ق ثرخالرست طالم ندرشته بیشد .ثر
نهیبت زثرخت نفقه رز جینم شخص قتبزع سی گالنه ض ینت رجزرب ندررث و بی تص یم رو به عهدم
زثرخت ،وضعیت قالجالث به یهت سیبقه بزق گزثث .بیتالجه به ربهکه زثرخت نفقهه رز سهالی وهه
زوت و بیت ره یل و شخص قتبزع بی تالضهی یت فهالم ثهیهل کهیف نهدررث ،ههذر صهبز کهزثن زوجهه
ب قالرث رست و قینع بزری ثرخالرست طالم رز سالی زوجه به شز عدم رقکهین ثربیفهت نفقهه رز
قیل شالسز ت قبل رز رنقییی چهیر سیل وجالث ندررث.
بیتالجه به قطیهم قذکالر ،شیب ته رست ،قینالنگذرر به عحت ربهیم ق أهه نفقه زوجه ایبم به وضع
قینالن صزبح بپزثرزث بی بی رفدوثن قیثه بی تبصزه ری به قینالن قدن ربن قالضالع رر بزرسیس نظز فقهی و
بی تالجه به ققتیییت زقین روشن کهد.
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ـ
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نجف  ،ق د

ـ

نالوی ،ب ی بن شز 0001( .م) روضة الطالبین و عمدة المفتین ،بیزوت :ثرررهفکز.

ن( .ب تی) جواهرالكالم فی شرح شرایع االسالم ،بیزوت :ثررر

ییء رهتزرا ،چی سفتم.
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