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تمییز مدعی از مدعیعلیه در دعوای نفقه


سیدمهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت5314/55/51 :؛ تاریخ پذیرش)5314/55/82 :

چکیده
یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه ،دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا عالوه برر
ارائه قباله ازدواج ،باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین ،عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا ایرن کره بررای مطالبره نفقره
زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عردم تمکرین را اثبرات کنرد؟ بره
عبارت دیگر در دعوای مطالبه نفقه ،مدعی چه کسی است تا بار اقامه بینه بر عهده وی گذارده شود؟ رسالت این قلم پاسخ گوئی بره ایرن
پرسش است.

کلیدواژگان
نفقه ،مدعی ،مدعی علیه ،تمکین.

 استادیار واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :
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مقدمه
در حوزه دادرسی خانواده ،هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید عالوه بر اثبات رابطهه
زوجیت ،ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نمایهد یها اثبهات نشهوز زن بهرای ر ه
تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ به عبارت دیگر آیا تمکین شرط اسهتققاق زن در مطالبهه نفقهه
است یعنی نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا میکند نه با عقد ،یا این که نفقهه نیهز ماننهد مههر بهه
مجرد عقد بر زوج واجب میشود و نشوز مان استقرار آن میشود؟ با عنایهت بهه سهکوت قهانون
مدنی در این خصوص و عدم بیان صریح ،این مساله در میان حقوقدانان مورد بقث و بررسی قرار
گر ته است برخی از حقوقدانان معتقدنهد کهه از لقهن مهاده  0011قهانون مهدنی 0برمهیآیهد کهه
قانونگذار تمکین را شرط استققاق زن نمیداند بلکه چنان که ماده 0011قهانون مهدنی مهیگویهد
نشوز را مان از نفقه میداند ( کاتوزیان ،0811 ،ج 011 ،0؛ مققهق دامهاد191 ،0811 ،؛ صهفایی و
امامی041 ،0811 ،؛ امامی .)111 ،4 ،0811 ،بنابراین در این خصوص بایهد مسهتنداب بهه اصه 011
قانون اساسی به مناب معتبر قهی مراجعه نمود با رجوع به قه ،میتوان پی برد که موضوع ،در قهه
مورد اختالف است .رسالت اصلی این قلم ،بررسی ابعاد موضوع از منظر قه امامیهه در بشها او
و سپس نگاهی به موضوع از منظر حقوقدانان است.
بررسی فقهی موضوع
مققق حلّی در «شرای » راج به این که موجب نفقه صِرف عقد است یها ایهن کهه عهالوه بهر آن،
تمکین نیز باید احراز شود ضمن اظهارتردید ،ا زوده است آن چه که در میان قههای امامیهه اظههر
است این که نفقه متوقف بر تمکین است (حلّى 0411 ،ه ق ،ج )190 ،1برخی از قهاء منشأ تردید
مققق را از یک طرف در این دانستهاند که مجرد عقد برای حکم به وجوب نفقه کا ی نیست یعنی
 .0ماده « :0011همین که نکاح به طور صقت واق شد روابط زوجیت بین طر ین موجود و حقهوق و تکهالیف زوجهین در
مقاب همدیگر برقرار میشود».
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وجوب نفقه مشروط به تمکین است و قب از تمکین اص برایت ذمهه زوج مهیباشهد و از طهرف
دیگر ،عموم آیات و روایات را داریم که حاکی از وجوب نفقه به سبب عقد است تا نشهوز مققهق
شود آنگاه میا زایند که قو قاب اعتماد آن است که بگهوییم نفقهه قبه از تمکهین واجهب نیسهت
(صیمرى 0411 ،ه ق010 ،8 ،؛ رطوسى حویزى 0401 ،ه ق .)144 ،با بررسی متون قههی معلهوم
میگردد که مشهور قها میگویند موجب و سبب نفقه ،عقدِ همهراه بها تمکهین اسهت یعنهی نفقهه
مشروط به تمکین است .میرزاى قمّى در این خصوص مینویسد« :مشهور میان علما این است کهه
تمکین شرط وجوب نفقه است .بلکه مشالفى ظاهرا در نظر نیست غیر از آن که مققهق در شهرای
تردد کرده در حکم .و لکن بعد گفته که «این اظهر بین االصقاب اسهت» .و ههم چنهین عالمهه در
قواعد اشکالى کرده .و دلی عدم اشتراط تمکین اطالقات اخبار مستفیضه (عالوه بر اطهالق آیهات)
[است] .و لکن اظهر و اکثر آنها عموم و اطالقى ندارند که شام غیر ممکنه باشد .و بعضى از آنهها
اشعار به عموم دارد .و اص برایت ذمه ،دلی مشهور است .بلکه ظاهر آن است که اجماع در مسأله
باشد چنانکه عبارت مققق اشعارى به آن دارد و در شرح لمعه شهید ثانى گفته که «مشهالفى در آن
ظاهر نیست» .و از طریقه معامالت مسلمین در اعصار و امصار نیز مستفاد مىشود که به مجرد عقد
ملتزم نفقه نیستند ،و تا ز اف واق نشود زوجه مزاحم زوج نمىشود .و به هر حها همهین قهدر از
ظهور اجماع و شهرت عظیمه با اص برایت مىتواند مشصص عموم ادله باشد اگهر عمهوم مسهلّم
باشد ،و اگر نباشد امر اسه خواهد بود( ».میرزاى قمّى 0408 ،ه ق )819 ،شیخ طوسهى مهیگویهد
با عقد ازدواج تنها مهر واجب میشود اما نفقه بطور روزانه در مقاب تمکین واجب خواهد شد بهه
دلی این که اوالب؛ چنان که زوجه تمکین نماید تنها پرداخت نفقه همان روز بر زوج واجب خواهد
بود و ثانیابب؛ اص برایت ذمه زوج است ( طوسى 0411 ،ه ق.)041 ،1 ،
در مقاب برخی دیگر ،از جمله صاحب حدایق میگوید؛ نفقه همانند مهر بها عقهد ثابهت اسهت
النهایه نشوز مان است مهمترین دلی ایشان استظهار از لسان روایات است مثالب این که در روایهت
آمده« :حق المرأة على زوجها» (کلینى 0411 ،ه ق )101 ،1 ،یعنی بیان حهق نفقهه از حیهث رابطهه
زوجیت که با عقد ایجاد میشود به عبارت دیگر تعلیق حکم نفقه بر وصهف زوجیهت ،مشهعر بهه
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علیت است ( بقرانى 0411 ،ه ق .)99 ،11 ،یا این تعبیر که« :من کانت عنده امهرأة لهم یکسهها و
یطعمها ما یقیم صلبها» (صدوق 0408 ،ه ق )440 ،8 ،نیز داللت بر همین معنی مهیکنهد چهون بهه
مجرد عقد ،این نکته صادق است که « عنده امهرأة» وی زن دارد (بقرانهى 0411 ،ه ق )99 ،11 ،از
نظرصاحب حدایق ،مققق حلی نیز با وی هم عقیده است چون وی بعد از اظهار تردید نوشته انهد
که اظهر میان اصقاب ،توقف نفقه بر تمکین است امری که میرساند وی کماکان بر تردید خویا
باقی است چون اظهر بودنِ توقف نفقه بر تمکین را به اصقاب نسبت داده است و نگفهت در نهزد
خودش اظهر توقف نفقه بر تمکین است (همان).
صاحب جواهر معتقد است نهایت مطلبی که برای اشتراط نفقه به تمکین مهیتهوان گفهت ایهن
است که این امر میان قها معروف بوده بلکه نزدیک است به حد اجماع برسهد .ولهی در پایهان در
تمام دالی با این عبارت «لکن الجمی کما ترى» خدشه میکند با این بیان که اجماع مهذکور از آن
اجماعاتی نیست که دلی بر حجیت آن اقامه شده است چنان که امر به معاشرت به معروف (نساء،
 )09نیز داللتی ندارد بر این که وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد .بلکه شهارع وجهوب نفقهه را
برای زوجه مقرر داشته است و زوجه بودن نیز با عقهد مققهق مهیشهود (نجفهى0414 ،ه .ق،80 ،
 )811عدة دیگری از قیهان نیز بر همین عقیدهاند (سبزواری ،بیتا.)191 ،1 ،
این دیدگاه از عبارت برخی از قهای معاصر نیز استنباط میشود ( .اض لنکرانى 0410 ،ه ق،
111؛ خویى 0401 ،ه ق )111 ،1 ،چنان که در استفتایات به عم آمده از برخی از قها نیهز همهین
دیدگاه قاب استفاده است (امام خمینی (ره) ،سید علی خامنهای ،مقمدتقی بهجت (ره) ،سید علهی
سیستانی ،مقمد اض لنکرانی (ره) ،سید عبدالکریم موسهوی اردبیلهی و حسهین نهوری همهدانی،
گنجینه استفتایات قضایی ،سؤا .)114 ،0889
یکی از مباحثی که بعضاب مورد سوا مقاکم نیز بوده است و از روعات این بقث هم میباشهد
این است که :آیا وطى در دبر از حقوق مرد است که حکم قُب را پیدا کند و با عدم تمکین زوجه،
نشوز مققّق شود یا خیر؟ مرحوم سید مقمد کاظم یزدی ،حکم به تققق نشوز با امتناع از وطی در
دبر را به بعضی از قهایی که قای به جواز وطی از دبر میباشند ،نسبت میدهنهد و آنگهاه بها ایهن
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استدال که هرچه که انجام آن جایز باشد ،وجوب تمکین نشواهد داشت ،بهه ایهن نظریهه اشهکا
میکنند( .طباطبایى یزدى0409 ،ه .ق )114 ،1 ،و میدانیم که نشوز با تهر غیهر واجبهات مققهق
نمیشود (خمینى811 ،1 ،؛ مدرسهى یهزدى 0401 ،ه ق 114 ،؛ اشهتهاردى 0401 ،ه ق)041 ،19 ،
مرحوم حکیم ،در مقام شرح عبارت سید ،مینویسد؛ منظور ایشان از برخی از قها ،صاحب جواهر
میباشد (طباطبایى حکیم 0401 ،ه ق14 ،04 ،؛ نجفى 0414 ،ه ق )818 ،80 ،و آنگاه وجه اشهکا
سید را روایت ابن أبى یعفور میداند که در آن «اذا رضیت» آمده است و در واق مسأله را منوط به
رضایت زوجه میکند ،امری که میرساند که وطی از دبر از حقوق زوج نیست و با عدم تمکهین از
دبر ،نشوز مققق نمیشود (طباطبایى حکیم 0401 ،ه ق .)14 ،04 ،به هرحا  ،دیدگاه عهدم تققهق
نشوز با امتناع از وطی در دبر مشهور بین قهاست هرچند ایه اهلل سید موسى شبیرى زنجانى ،قهو
مقاب یعنی تققق نشوز با امتناع از وطی در دبر را نیز مشهور میدانند؛ "ما پیشتر گفتهیم کهه قهها
معمولبا وطى در دبر را از حقوق زوج نمىدانند و از این رو در صورت عدم تمکین زوجه ،قای بهه
نشوز نیستند .این نق قو مستند به تعابیرى بود که در برخى مناب از جمله در عروه و مستمسهک
آمده است .مثلبا مرحوم سید در این مسأله تعبیر به «بعض الفقهاء» رموده یا مرحهوم آقهاى حکهیم
(ره) مراد مصنف را تنها صاحب جواهر (ره) دانسته است .ولى پس از مراجعهه بهه منهاب قههى و
قص کام معلوم شد که قایلین به تققق نشوز با عدم تمکین ،آنچنان کم نیسهتند و بها توجهه بهه
صراحت و ظهور عبارات بسیارى از قها حتى مىتوان قای به شهرت این قو شهد و لهذا برخهى
مانند یض (ره) این نظر را به مشهور نسبت دادهاند .هر چند قو به حق نبودن و عدم تققق نشوز
هم مشهور مىباشد ،ولى این نظر هم که وطى در دبراز حقوق بوده ،عهدم تمکهین ،موجهب نشهوز
مىگردد ،قو نادر و شاذى نیست و نهایت این که مىتوان هر دو قهو را مشههور و قابه اعتمهاد
دانست ( " .سید موسى شبیرى زنجانى 0409 ،ه ق )0141 ،4 ،با این حا خود ایشهان در نهایهت
میگویند؛ دلیلى از آیات و روایات که وطى در دُبر را جزء حقوق زوج شمرده باشد ،نهداریم و بهه
مقتضاى اص اوّ « :عدم جواز استفاده از ما و جان اششاص بدون رضایت آنها» با عهدم تمکهین
زوجه از وطى در دُبر ،نشوز حاص نمىشود (همان.)0111 ،
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بدیهی است تمیز سهمی که تمکین در ایجاد حق زن بر نفقه دارد نه تنها از جهت نظهری بلکهه
از نظر عملی نیز مهم است .مهمترین ثمره عملی این بقهث در صهورت نهزاع زوجهین در تمکهین
ظاهر میشود به این معنی که در دعوایی که زن برای مطالبه نفقه طرح مینماید (شهید ثانى0408 ،
ه ق )441 ،1 ،در صورتی که تمکین شرط استققاق نفقه باشد وی گذشته از رابطه زوجیهت ،بایهد
تمکین خود را نیز ثابت نماید چون اص عدم تمکین است و کسی ههم کهه سهشن وی بهرخالف
اص است مدعی مقسوب شده (طباطبایى 0404 ،ه ق )81 ،1 ،و بنابراین زوجه که مدعی تمکهین
است باید بر اساس قاعده البینه علی المدعی والیمین علی المنکر تمکین خود را نیهز ثابهت نمایهد.
ولی اگر نشوز مان از نفقه مقسوب شود ،در دعوی نفقه کا ی است که زن وجود رابطهه زوجیهت
بین خود و مدعی علیه را ثابت نماید چون اص استمرار آن چیزی است که به وسهیله عقهد آمهده
است و شوهر مدعی خالف اص و مدعی سقوط استمرار است پس همو مدعی مقسوب شهده و
به عنوان د اع میتواند نشوز زن را اثبات کند ( عاملى 0400 ،ه ق.)411 ،0 ،
البته ممکن است زوج و زوجه بر استققاق زوجه اتفاق داشته باشند ولی در پرداخهت نفقهه و
عدم پرداخت آن ،بین آن دو اختالف باشد که این امر در متون قهی در ذی دو رض بررسی شده
است.
رض نشست آن است که زوجه به هر دلیلی غیر از نشوز از زوج جدا باشد و بها ههم زنهدگی
نکنند و زوجه مدعی باشد که همسهر وی نفقهه و آنچهه وی در زنهدگی بهدان نیهاز دارد را تهأمین
نمیسازد.
رض دوم آن است زوجه با زوج در کنار هم در یک مسکن زندگی کنند و زوجه ادعهای یهاد
شده را داشته باشد .از این رو مسئله را در دو مبقث مستق دنبا میکنیم.
فرض نخست

در صورتی که زوجه جدای از زوج زندگی میکند و مدعی میگهردد کهه همسهر وی نفقهه وی را
تأمین نمیکند ،در این که بار اثبات بر دوش چه کسی است بین صاحبنظران دو نظر است:
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دیدگاه اول

اکثر قیهان بر این رأی هستند که زوج باید بر ادعای خود گواه و شاهد داشته باشد که نفقه وی را
تأمین میسازد و آن را اثبات کند.
از کسانی که این دیدگاه را انتشاب نمودهاند می توان قها و مراج زیر را نام برد :شیخ طوسی،

(طوسی 0411 ،ه ق ،1 ،ص )001ابن ادریس ( ،ابن ادریس0401 ،ه ق )111 ،1 ،ابن سهعید حلهی،
(ابن سعید ،)419 ،0411 ،عالمه حلهی (عالمهه حلهی0408 ،ق811 ،1 ،همهو0408 ، ،ق،)001 ،8 ،

اض اصهفهانی ( اضه اصهفهانی0401 ،ق ،)114 ،1 ،حضهرات آیهات عظهام امهام خمینهی (ره)
(خمینى ،بی تا ،1 ،ص ،)809-801گلپایگهانی (موسهوى گلپایگهانى 0408 ،ه ق ،)810 ،1 ،خهویی
(موسوی خویی0401 ،ق ،)191 ،1 ،تبریزی (تبریزی0411 ،ق ،)818 ،1 ،وحیهد خراسهانی (وحیهد
خراسانى 0411 ،ه ق ،)881 ،8 ،سیستانی (سیسهتانى ،بهی تها ،)081 ،8 ،مکهارم شهیرازی (گنجینهه
استفتایات قضایی ،سؤا  ،)418صا ی گلپایگانی (صها ى گلپایگهانى 0401 ،ه ق ،)411 ،1 ،نهوری
همدانی( .گنجینه استفتایات قضایی ،سؤا  ،)418حضرت امام در تقریر الوسیله در این باره چنهین
نگاشتهاند« :اگر زن و شوهر در نفقه دادن زوج اختالف داشته باشند ،با این که ههر دو در ذیحهق
بودن زوجه نسبت به نفقه اتفاق نظر داشتند ،اگر زوج غایب بود یا زوجه جهدا زنهدگی مهینمهود،
سشن زوجه با سوگند مقدم می شود و بر زوج است که بر سشن خود بینه اقامه کند» (خمینى ،بهی
تا ،1 ،ص.)809-801
همانگونه که مالحظه میگردد در صورتی که زوجه از زوج جدا باشد ،چه عام جدایی غایب
بودن زوج باشد یا عام آن کنارهگیری زوجه از زوج باشد ،بار اثبهات بهر دوش زوج قهرار داشهته
شده که در صورتی که زوج پرداخت نفقه را اثبات نکند ،زوجه میتواند با سهوگند عهدم انفهاق را
ثابت کند .اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره  1/114بتهاریخ  0811/1/01مقهرر
داشته است« :عطف به استعالم شماره  001مورخ  11/0/11نظریه مشورتی اداره ک امور حقوقی و
اسناد و امور مترجمین به شرح زیر اعالم می گردد:
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 .0در مورد شکایت تر انفاق اص بر عهدم پرداخهت نفقهه اسهت و چنهان چهه زوج مهدعی
پرداخت شود بار اثبات این امر به عهده اوست.
 .1در رض سؤا  ،سکونت زوجه درمقلی جدا از زوج به حکم دادگاه یها اذن شهوهر تهأثیری
در قضیه ندارد و با توجه به ماده  0001قانون مدنی پرداخت نفقه بهه عههده شهوهر اسهت
(گنجینه استفتایات قضایی ،سؤا .)418
همانگونه که مالحظه میگردد ،در این نظریه بار اثبات بر دوش زوج قرار داده شده است چهه
زوجه با زوج زندگی کند و چه جدا از وی باشد و با هم زندگی نکنند.
دیدگاه دوم

برخی از قیهان بر این رأی هستند که بار اثبات بر دوش زوجه است و وی باید بهر ادعهای خهود
شاهد داشته باشد و آن را اثبات کند .از کسانی که این نظر را انتشاب نموده است مرحوم آیهت اهلل
اض لنکرانی است .وی بار اثبات را بر دوش زوجه قرار داده است (لنکرانى 0410 ،ه ق )199 ،بر
این اساس در صورتی که زوجه عدم انفاق را ثابت نکند ،قو زوج با سوگند پذیر ته میشود.
فرض دوم

در صورتی که زوجه با زوج در یک مسکن زندگی میکنند و زوجه بر خهالف زوج مهدعی گهردد
که همسر وی ،نفقه را تأمین نمیسهازد ،در ایهن کهه بهار اثبهات بهر دوش چهه کسهی اسهت بهین
صاحبنظرانی که مسئله را مطرح نمودهاند ،دو قو است:
دیدگاه اول

جمعی از قیهان بر این نظر هستند که در این رض بار اثبات بر دوش زوجه است.
حضرات آیات عظام امام خمینی (ره) (خمینى ،بی تا ،1 ،ص ،)809-801سیستانی( ،سیستانى،
بی تا ،)081 ،8 ،اض لنکرانی( ،لنکرانى 0410 ،ه ق )199 ،مکهارم شهیرازی (گنجینهه اسهتفتایات
قضایی ،سؤا

 ،)418و نوری همدانی (همان)بر این رأی هستند.

حضرت امام در این باره چنین نگاشتهاند« :و اگهر در خانهه زوج باشهد و از کسهانی باشهد کهه
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تقت تکف او هستند ،ظاهر این است که قو زوج با یمین مقدم است و بر زوجه اسهت کهه بینهه
اقامه نماید» (خمینى ،بی تا.)809 ،1 ،
دیدگاه دوم

جمعی دیگر از قیهان بر این نظر هستند که بار اثبات بر دوش زوج است .مرحوم ابن ادریس (ابن
ادریس0401 ،ه ق ،)111 ،1 ،عالمه حلی (عالمه حلی0408 ،ق ،)001 ،8 ،اض اصفهانی ( اضه
اصفهانی0401 ،ق ، ،)114 ،1 ،حضرات آیات عظهام خهویی (موسهوی خهویی0401 ،ق،)191 ،1 ،
تبریزی (تبریزی0411 ،ق ، ،)818 ،1 ،وحید خراسانی (وحید خراسانى 0411 ،ه ق ، ،)881 ،8 ،بهر
این رأی هستند.
ریشه اختالف در مسئله وق به اختالف در مسئله تششیص مدعی از منکر برمیگردد .در ایهن
مسئله چند راه برای تششیص مدعی از منکر ذکر گردیده است که عبارتند از:
 .0مدعی کسی است که اگر سکوت کند دعوی پایان مهی پهذیرد و منکهر کسهی اسهت کهه بها
سکوت او دعوی پایان نمیپذیرد.
 .1مدعی کسی است که قو وی خالف اص است و منکر کسی اسهت کهه قهو وی موا هق
اص است.
 .8مدعی کسی است که قو او مشالف ظاهر است و منکر کسی اسهت کهه قهو وی موا هق
ظاهر است.
 .4تششیص مدعی از منکر از اموری است که به نظهر عهرف سهپرده شهده اسهت .از ایهن رو
نمیتوان قاعدهای کلی که بر همه موارد منطبق باشد ارایه نمود.
عالمه حلی سه راه نشست را چنین بیان نموده است« :مدعی هردی اسهت کهه اگهر رهها کنهد
خصومت رها میشود یا کسی است که خالف آن چه ظاهر یا خهالف اصه اسهت را ادعها دارد و
منکر رد مقاب اوست» (عالمه حلی0408 ،ق.)814 ،8 ،
در غالب موارد ،چهار روش وق ،در تششیص مدعی از منکر همسان هستند .لهیکن در برخهی
موارد همسان نیستند و اندکی اختالف بین آنها وجود دارد که مورد بقث از ایهن مهوارد اسهت و
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حتی مورد بقث به عنوان نمونه از مواردی که بین راهههای یهاد شهده اخهتالف اسهت در سهشنان
قیهان مطرح است.
بر اساس راه نشست زوجه مدعی و زوج منکر است؛ زیرا اگر زوجهه سهکوت کنهد و ادعهای
خود را دنبا نکند دعوا خاتمه مییابد .ولی اگر زوج سکوت کند دعوا پایان نمیپذیرد .در این هم
رقی نیست که زوجه با زوج زندگی کند یا زوجه به هر دلیلی غیر از نشوز جدا باشهد .از ایهن رو
بر اساس راه نشست بار اثبات در هر دو مورد بر دوش زوجه است.
بر اساس راه دوم زوج مدعی است و زوجه منکر است؛ زیرا مقتضای اص این است کهه زوج،
نفقه زوجه را نپرداخته است .بنابراین قو زوج ،مشالف اص و قو زوجه موا ق اصه اسهت .در
این هم رقی نیست که زوجه با زوج زندگی کند و یا جدا از وی در مسکن دیگری زنهدگی کنهد.
بنابراین بار اثبات در هر دو مورد بر دوش زوج است.
بر اساس راه سوم در صورتی که زوجه جدا از زوج زندگی میکند ،قو وی موا ق ظاهر است
و در نتیجه منکر مقسوب می گردد و در صورتی که با زوج زندگی میکند ،قو وی مشالف ظاهر
است و در نتیجه مدعی شمرده میشود.
اختالف نتیجه در مورد اختالف در نفقه و نظایر آن موجب شده برخی راه چهارمی را در پهیا
گیرند و هیچ قاعده عامی را مطرح نسازند و معیار در تششیص مدعی و منکر را به تششیص عرف
واگذار کنند .از جمله این قیهان صاحب جواهر (نجفی )،810 ،41 ،امام خمینی (خمینى)411 ،8 ،
و آیت اهلل خویی (خویی )411 ،81 ،بر روش چهارم تأکید نمودهاند.

حضرت امام در کتاب بی خود در این باره نوشتهاند« :کلمهات قیههان در تشهشیص مهدعی از
منکر مشتلف است .حق این است که تششیص این دو مانند سایر موضوعات به عرف واگذار شده
است؛ زیرا از سوی شارع در این دو و در سایر موضوعات اصطالحی نیست .و تششیص آن نیز از
وظایف او نیست و شارع در موضوعات عر ی تصرف نمیکند» (خمینى.)411 ،8 ،
همانگونه که مالحظه میگردد ،تششیص مدعی از منکر از موضوعاتی شمرده شده کهه امهر آن
به عرف واگذار شده است .حا ممکن است این سؤا پدید آید که ارجاع به عرف ،هم در سشنان
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مرحوم حضرت امام خمینی به چشم میخورد و هم در سشنان مرحوم آیت اهلل خویی ،با این حا
در صورتی که زوجه با زوج زندگی کند و از همسر خود شکایت کند کهه وی نفقهه وی را تهأمین
نمیسازد ،طبق نظر حضرت امام ،بار اثبات بر دوش زوجهه اسهت و طبهق نظهر مرحهوم آیهت اهلل
خویی ،بار اثبات بر دوش زوج قرار داده شده است .در پاسخ باید گفت با توجه به ظهاهر عبهارات
آنان ،در خصوص این مورد ،در نظر حضرت امام از ظاهر به عنهوان قرینهه تشهشیص نظهر عهرف
استفاده شده است بدین بیان که عرف با توجه به این که زوجه در کنار زوج با سهایر ا هراد تقهت
تکف وی زندگی میکند و از امکانات و آنچه زوج در خانه راهم میسازد استفاده میبرد ،از این
رو اگر ادعا کند که زوج نفقه وی را تأمین نمیسازد ،این ادعها خهالف ظهاهر اسهت و بایهد آن را
اثبات کند .لیکن در نظر آیت اهلل خویی و کسانی که بار اثبات را بر دوش زوج دیدهاند ،از اص به
عنوان قرینه بر تششیص نظر عرف استفاده شده است؛ بهدین بیهان کهه چهون زوج امهری را ادعها
می کند که بر خالف اص است و به دیگر سشن ادعایی دارد و زوجه این ادعا را منکر است ،زوج
باید آن را اثبات کند .از این رو بار اثبات بر دوش زوج قرار داده شده است.
با توجه به این که تششیص مدعی از منکر به نظر عرف واگذار شده در صورتی کهه زوجهه بها
زوج زندگی کند و ادعای یاد شده را داشته باشد ،باید شواهد و قراینهی کهه سهشن یکهی را تأییهد
می کند را در نظر گر ت و با سوگند مقدم داشت و بار اثبات بر طرف دیگر است .برای نمونه اگهر
زوجه راه درآمدی ندارد و رد دیگری نیز به او کمک نمیکند و ظهاهر وی در لبهاس ،خهورا و
مسکن معمولی و یا باالتر از آن است ،این شواهد سشن زوج را تأیید میکند از این رو بهار اثبهات
بر دوش زوجه قرار میگیرد و باید ادعای خود را ثابت کند .همچنین در صورت قهدان ههر نهوع
قرینه یا شاهدی که سشن یکی را تأیید کند ،به نظر میرسد همین که زوجه با زوج زندگی میکند،
عرف آن را قرینه میداند بر تقدیم قو زوج و بار اثبات را بر دوش زوجه میداند.
بررسی حقوقی موضوع
از نظر حقوقدانان ( ،کاتوزیهان ،011 ،0 ،شهماره011؛ مققهق دامهاد191 ،؛ صهفایی و امهامی041 ،؛
امامی ) 111 ،4 ،0811 ،قانون گذار مدنی در این مساله از ایده خالف مشهور پیروی نمهوده اسهت

 ................................................ 65فصلنامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی /سال دوم ،شمارة  ،6تابستان 0931

یعنی نفقه نیز مانند مهر ،به موازات عقد ،بر زوج واجب میشود و نشوز مان استقرار آن میشود و
در این مورد به رأی شماره  1104شعبه  4دیوانعالی کشور مورخ  0801/00/11استناد نمودهاند .در
این رأی آمده است« :چون برحسب مواد  0011و  0111قانون مدنی در عقد دایم ،نفقهه زن بعههده
شوهر است و زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند و مطهابق مهواد مزبهور اثبهات زوجیهت
برای اثبات استققاق نفقه گذشته کا ی است ،مگر اینکه مورد با مهاده  0011قهانون مزبهور منطبهق
بوده و یا جهات دیگری موجب عدم استققاق زوجه باشد .بنابراین استدال دادگاه استان به اینکهه
قباله نکاحیه دلی اشتغا ذمه شوهر نمی باشد ،صقیح نیست».
نتیجه
بنابر مستفاد از ماده  0011ق .م و رأی شماره  1104شعبه  4دیوانعالی کشهور مهورخ 0801/00/11
و تاوی عدهای از مراج مث حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ،پس از انعقهاد عقهد ازدواج،
تمامی احکام مربوط به این عقد و از جمله نفقه مترتب میشود .بنهابراین در مهواردی کهه زوجهه،
نفقه (اعم از نفقه جاریه و یا معوقه) را مطالبه میکند ،ارایهه قبالهه نکاحیهه از سهوی زوجهه بهرای
صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه ،کا ی بوده و الزم نیست وی تمکین خود یا در صهورت
عدم تمکین ،عذر خود را نیز اثبات کند .النهایه اگر زوج توانست نشوز زوجه و غیهر موجهه بهودن
عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند دادگاه ،حکم به بی حقی زوجه صادر خواهد نمود.
اگر زوجین در اص استققاق اتفاق داشته و در مورد پرداخهت و عهدم پرداخهت نهزاع داشهته
باشند امر از دو حالت خارج نیست یا زوجه جدای از زوج و در مسکن دیگری زندگی میکند ،که
در این صورت ،بار اثبات در ادعای انفاق بر دوش زوج است .و یا با هم در یهک مسهکن زنهدگی
میکنند ،که باید شواهد و قراین را در نظر گر ت و مالحظه نمود که شواهد و قراین کدام طرف را
تأیید مینماید ،آن طرف قو او با سوگند پذیر ته می گردد و بار اثبات بر طرف مقاب خواهد بهود
و در صورتی که هیچ شاهد یا قرینهای که یک طرف را تأیید کند وجود نداشهت ،بهر اسهاس نظهر
حضرات آیات عظام امام خمینی (قده) ،سیستانی ،اض لنکرانی ،مکارم شهیرازی ،نهوری همهدانی
قو زوج مقدم و بار اثبات بر دوش زوجه است.
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منابع و مآخذ
 .0ابن ادریس حلّى ،السرایر القاوی لتقریر الفتهاوى ،د تهر انتشهارات اسهالمى ،قهم ،چهاپ دوم،
0401ه ق ،ج.1
 .1امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،انتشارات اسالمیه ،قم ،چاپ نوزدهم ،0811 ،ج.4
 .8بقرانى ،شیخ یوسف ،القدایق الناضرة ی أحکام العترة الطاهرة ،د تر انتشهارات اسهالمى ،قهم،
چاپ او  0411 ،ه ق ،ج.11
 .4تبریزی ،جواد ،منهاج الصالقین ،مجم االمام المهدی (ع) ،قم ،چاپ 0411 ،0ق ،ج.1
 .1حلّى ،مققق ،شرای اإلسالم ی مسای القال و القرام ،مؤسسه اسهماعیلیان ،قهم ،چهاپ دوم،
 0411ه ق ،ج.1
 .1خمینی ،امام ،استفتایات ،د تر انتشارات اسالمی ،قم ،چاپ او  ،0810 ،ج .8
 .1خمینى ،امام ،تقریر الوسیلة ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،قم  -ایران ،او  ،ه ق ،ج.1
 .1خمینى ،امام ،کتاب البی  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره ،تهران ،او  ،ج.8
 .9خویی ،سید ابوالقاسم ،موسوعه االمام خویی ،مؤسسه احیاء آثار االمام خویی ،ج.81
 .01خویى ،سید ابو القاسم ،منهاج الصالقین ،نشر مدینة العلم ،قم ،چاپ بیسهت و هشهتم 0401 ،ه
ق ،ج.1
 .00سبزواری ،مقمد باقر ،کفایةاالحکام ،انتشارات مهدوی ،اصفهان ،چاپ او  ،بیتا ،ج.1
 .01سیستانی ،سیّد علی ،منهاج الصالقین ،د تر حضرت آیة اهلل سیستانى قم چاپ پنجم 0401ه .ق،
ج.8
 .08شهید ثانى ،مسالک األ هام إلى تنقیح شرای اإلسالم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،قم ،چاپ او ،
 0408ه ق ،ج.1
 .04شیخ طوسى ،الشالف ،د تر انتشارات اسالمى ،قم ،چاپ او  0411 ،ه ق ،ج.1
 .01صا ى گلپایگانى ،لطف اهلل ،هدایة العباد ،دار القرآن الکریم ،قم ،او  0401 ،ه ق ،ج.1
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 .01صفایی ،سید حسین و امامی ،اسداهلل ،مشتصر حقوق خانواده ،نشر میزان ،چاپ بیسهت و یکهم،
 ،0811تهران.
 .01صیمرى ،حسن ،غایة المرام ی شرح شرای اإلسالم ،دار الههادی ،بیهروت ،چهاپ او  0411 ،ه
ق ،ج.8
 .01عاملى ،مقمد ،نهایة المرام ی شرح مشتصر شرای اإلسالم ،د تر انتشارات اسالمى ،قهم ،چهاپ
او  0400 ،ه ق ،ج.0
 .09عالمه حلی ،قواعد االحکام ی معر ه القال و القرام ،د تر انتشارات اسالمی ،قم ،چهاپ او ،
0408ق ،ج.8
 .11عالمه حلی ،مشتلف الشیعه ،انتشارات اسالمی ،قم ،چاپ او 0408 ،ق ،ج.1
 .10اض اصفهانی ،مقمد بن حسن ،کشف اللثام ،د تر انتشارات اسالمی ،قم ،چاپ او 0401 ،ق،
ج.1
 .11اض لنکرانى ،مقمد ،تفصی الشریعة ی شرح تقریر الوسهیلة  -النکهاح ،مرکهز قههى ایمهه
اطهار علیهم السالم ،قم ،چاپ او  0410 ،ه ق.
 .18رطوسى حویزى ،حسین ،التوضیح النا

ی شرح ترددات صهاحب الشهرای  ،د تهر انتشهارات

اسالمى ،قم ،چاپ دوم 0401 ،ه ق.
 .14کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی (خانواده) ،ج.0
 .11گنجینه استفتایات قضایی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا  -قم ،سؤا .418
 .11مققق داماد ،سید مصطفی ،بررسی قهی حقهوق خهانواده ،مرکهز نشهر علهوم اسهالمی ،چهاپ
پانزدهم ،0811 ،تهران.
 .11موسوى گلپایگانى ،سید مقمد رضا ،هدایة العباد ،دار القرآن الکریم ،قم ،او  0408 ،ه ق ،ج.1
 .11میرزاى قمّى ،جام الشتات ی أجوبة السؤاالت ،مؤسسه کیهان ،چاپ او  0408 ،ه ق ،تهران.
 .19نجفى ،مقمد حسن ،جواهر الکالم ی شرح شرای اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربهی ،بیهروت،
چاپ هفتم ،ج.80
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 .81نیک ر ،مهدی ،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ،انتشارات کیهان ،چهاپ چههارم،0811 ،
ذی ماده  ،0011رأی شماره.0
 .80وحید خراسانى ،حسین ،منهاج الصالحين ،مدرسه امام باقر علیه السالم ،قم ،پنجم 0411 ،ه ق،
ج.8
 .81یقیی بن سعید حلی ،الجام للشرای  ،موسسه الشهداء العلمیه ،قم ،چاپ او .0411 ،

