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صفحات  411ـ77

رویکرد فقه نسبت به هزینههای تحصیل و درمان در نفقه زوجه


زینب مشهودی ،ابراهیم شبیری

(تاریخ دریافت0315/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0315/10/82 :

چکیده
این پژوهش ،کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقة زوجه را مشخص کند .طبق اصل  000قـانو اساسـی در مـوارده کـه قـانو
درباره حکم مسئله اه اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقهـا اسـرخراش شـود .در مـاده 0010
قانو مدنی جمهوره اسالمی ایرا موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است ،اما درباره تعیین محدوده هزینـههـاه تحیـیلی و
درمانی وه ،صراحت یا حری بیا ضمنی وجود ندارد .از اینرو براه اسرخراش حکم این موارد باید به منابع و دکررین معربر فقهـی رجـو
کرد .در این راسرا با بررسی نظریات فقهی در خیوص نفقة زوجه ،این نکره را اثبات می کنیم که نفقه افزو بر موارده همچو خوراک،
پوشاک و مسکن ،موارده مانند هزینههاه تحییلی و درمانی زوجه را نیز در بر میگیرد .البره در این زمینه اخرالف نظرهایی وجـود دارد
ولی طبق روال مرعارف و معمول ،نظر مشهور ارجح است .از اینرو با توجه به شرایطی که ضمن پژوهش مطرح میگردد هزینههـاه یـاد
شده بهطور مشروط جزو نفقه زوجه محسوب میشوند نه بهطور مطلق ،بر خالف سایر موارد مرعارف در نفقه.

کلیدواژگان
نفقه ،تمکین ،نشوز ،زوش ،زوجه.

 نویسنده مسئول :مدرس دانشگاه شهید محالتی ،دکترای فقه و مباانی ققاوا اماالمی ،هشورشاگر قاو ه ا و داانواده
مومسه علمی– تحقیقاتی فتوح اندیشه ،قم ،ایراا ،رایانامهz.mashhoodi@chmail.ir :

 هشورشگر قو ه مدیریت اقتصاد دانواده ،دانشجوی کارشنامی ارشد رشته مدیریت ،واقد قام ،دانشاگاه ز اد اماالمی،
قم ،ایراا
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مقدمه
در فقه امالمی ،برای وج تکالیف واجبی در قبال وجه قرار داده شده که یکی ا زارا نفقه امت.
در قانوا مدنی جمهوری امالمی ایراا مصادیقی ا نفقه به نحو تمثیلی شمرده شاده امات« :نفقاه
عبارت امت ا مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف ،با وضع ا متناما
و داشتن دادم ،در صورت عادت داشتن ا به دادم یا اقتیاج او به داادم باه واماة مار

باشاد
یاا

نقصاا عضو ».ا مواردی که میتواند مشمول مبحث نفقه وجه شود رزینهرای درمانی و تحصیلی
وجه امت که یک بحث مهم فقهی امت و ا نظر تبیین محدوده نفقه ،به عنواا یکی ا مهمتارین
ققوا وجه جایگاه ویشهای در منابع فقهی ا ققوقی دارد .ا اینرو این بحث ا نظار جایگااه در
مرة مباقث فقهی ا ققوقی و در قو ه علوم انسانی قرار دارد .در بحث انفاا ،نفق

وجه در کنار

نفق دویشاونداا و مایر موارد انفاا مةرح میشود با این تفاوت کاه نفقاه وجاه یکای ا دیاوا
ممتا بر ذم

وج امت که بر نفق دویشاونداا و دیگر موارد انفاا برتری دارد به این معنا که اگر

وج ا هردادت نفق دویشاوندانش عاجز باشد به ناچار باید نفق

وجه را بپردا د و این دیان ،ا

ذمه او ماقط نمی شود .نفقه یکی ا ققوا مهم وجه امت که وی بعد ا تحقق عقاد نکااح و باا
وجود شرایةی مستحق دریافت زا امت( .امالمی،6831،ص )621ذکر این نکته نیز ضروری امت
که روشن شدا جایگاه علمی بحث نفقه وجه و ویشگیرای زا ،نه تنهاا ا نظار موضاو شنامای
دقیق فقهی ـ ققوقی کاربرد دارد بلکه در ندگی رمسراا رم زثار مثبت و ما نده فراوانی دواراد
داشت .درباره بحث نفقه وجه تحقیقاتی چند صورت گرفته امت ،اما بیشتر به صورت کلی باوده
و فقط به بررمی مواردی هردادته اند که در قانوا مدنی ذکر شده امت .ا ایانرو در ایان تحقیاق
تالش شده امت به بررمی جزئی تر مسئله ،یعنی بررمی شمول رزینهرای تحصایلی و درماانی در
نفقه وجه بپردا یم که در قانوا مدنی مجمل امت.
تبیین واژگان و اصطالحات
مصادیق نفقه ،مبحثی امت که بررمی زا نیا مند تبیین و توضیح ابعاد مختلف مارتبط باا موضاو
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امت .ا این رو برای طارح و بیااا ایان موضاو  ،ناچااریم لغااتی را بشنامایم و معاانی لغاوی و
اصةالقی زارا را تبیین کنیم.
معنا و مفهوم نفقه
الف) معنای لغوی

نفقه به فتح «ا» و «ف» و «قاف» امم مصدر ،ا باب افعال (انفاا) و جمع زا نفاا و نفقات امات.
نفقه در لغت ،یعنی زاچه که انفاا و بخشش کنند .رمچنین نفقه ،چیزی امت که صرف رزینهرای
عیال و اوالد کنناد .رزینا

نادگی ا و فر ناداا ،رو ی و مایحتااج و معااش امات (الحساینی

الزبیدی :6611 ،ص 182؛ معین :6831 ،ص 1444؛ میر ایی :6844 ،ص  )114که این معنا ا نفقه،
موضو بحث ما در این هشورش امت.
دانشمنداا علم لغت ،ریش واژه نفقه را معموالً دو چیز میدانند:
 .6دروج ،رفتن ،رالک شدا؛
 .2به معنای شیو و رواج هیدا کردا؛ چناااکاه در المنجاد زماده« :نفق ،ینففق ،ینف ق یویففق یویلق ی؛
چیزی که کم شده ،ا بین رفتاه ،تاه کشایده» (لاوئی  :6128 ،ص  ،)323معناای دوم (باه
معنای شیو و رواج و چیزی که کم شده امت) به نفق مورد بحث ما در این هشورش کاه
به معنای درج کردا برای وجه امت ،نزدیکتر امت.
جورری نیز در میاا موارد کاربرد کلم نفقه ،تفاوت قائل شده امت و مای نویساد« :نف ق یلدالةق ی
تفف،ینفول ًیلییم تق ،یوینفق،یلدع قفینف لقیً» یعنی رنگامی که این واژه (نفقه) در مورد قیواا به کار مایرود
به معنای مرگ و رالک قیواا امت و چناا چه در مورد معامله ای امتفاده شود به معناای شایو و
رواج زا امت( .جورری :6111 ،ص  ،)214در علم ققاوا ،نفقاه باه معناای نفقاه دادا و دارج
کردا ،مورد نظر امت( .امامی :6848 ،ص )12
ب) معنای اصطالحي

ا نظر عرف ،زاچه که وجه به زا نیا داشته باشد ،جزو نفقه به شمار میرود .باه طاور کلای ،باا
امتنباط ا متوا فقهی امامیه و عامه نفقه در اصةالح شر عبارت امات ا « :چیازی کاه ا بارای
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معیشت به زا نیا مند امت؛ مانند طعام ،لباس ،مسکن ،و زا چه میاا مردم متعارف باشاد( ».محقاق
داماد :6831 ،ص  )291و قانونگذار زا را در قانوا مدنی بیاا کرده امت( .ماده  :6614بند )6
معنا و مفهوم تمکین
الف) معنای لغوی

تمکین ا ریشه مکنیمیکنیکمک ف یدقفیفق یلد ق  امت یعنی او را بار زا چیاز مسالط و تواناا ماادتن،
چناا که دداوند میفرماید« :لانیمکفق یفق یلض

؛ ما به او قادرت و چیرگای در روی ماین دادیام»

(کهف« )31 :مکن فالنا من الشی؛ یعنی فالنی را به زا چیز توانا و چیره مادتن» (جصاص:6121 ،
ص )336؛(مصةفی6121 ،ا،ص)83
در فررنگ فارمی معین ،تمکین این گونه معنا شده امت« :تمکین لغتی امات عربای و مصادر
متعدی به معنای :الف) دمت دادا ،به فرماا بودا ،فرماا بردا؛ ب) قبول کردا ،هذیرفتن» (معاین،
 :6831ص ( ،)1411میر ایی :6844 ،ص  ،)114بردی میگویند :تمکین در لغات ،باه معناای جاا
دادا و ها برجا کردا و جای گرفتن امت و مراد ا زا ،زماده بودا وجه امت برای وج به منظور
امتمتا رر وقت که بخوارد ،مگر با عذر شرعی (شریف :6841 ،ص  ،)239کاه ایان تعریاف باه
بحث ما نزدیکتر امت.
ب) معنای اصطالحي

مراد ا تمکین در اصةالح ،زا امت که « ا میاا مرد و دودش ،مانعی ایجااد نکناد و قاجا

و

مانع را بردارد؛ اعم ا زا که رفع مانع به باا و مخن باشد یا عمالً و فعالً رفعِ مانع کند( ».صادیق
اورعی ،6831 ،ص )82؛( میر ایی،6844 ،ص)21
در صورت تحقق تمکین ،به اجما فقها نفقه بر وجه واج

میشود؛ یعنی رر گاه ا به ایان

شکل تمکین کند ،بهگونه ای که مکاا و ماا داصی را ادتصاص ندرد و امتمتا بار مارد قاالل
باشد ،انفاا واج

امت .اگر ا ،دود را در ماا و مکانی غیر ا ماا و مکااا ماورد نظار وج،

تسلیم او کند امتمتا قاصل نمیشود .در این فر

 ،تمکین که یکی ا شروط انفاا امت محقاق

نمیشود .قةعاً تحقق نیافتن تمکین که به دلیل تحقق نیافتن امتمتا امت موج

نشو میشاود و
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در صورت نشو وجه ،نفقه واج

نیست( .نجفی :6111 ،ص )818؛ (یازدی :6831 ،ص )461؛

(لنگرودی :6836 ،ص  ،)643ققوقداناا در معنای اصةالقی تمکاین گفتاهاناد« :تمکاین عباارت
امت ا اظهار اطاعت وجه به وج( ».شیرا ی :6831 ،ص  )231؛ ( لنگرودی :6841 ،ص .)648
ج) اقسام تمکین

تمکین به دو قسم یر امت:
 .6تمکین عام :به معنای انجام وظایف وجیت ،تبعیت ا رمسر ،و اماتقرار در منازل مشاترک
امت( .شریف :6841 ،ص )211
 .2تمکین داص :ناشویی و انجام روابط دصوصی و تمتعی فیما بین( .کاتو یااا :6834 ،ص
.)12
بدیهی امت در صورت تمکین نکردا ا ا شورر ،بدوا ماانع شارعی و قاانونی ،باه تجاویز
قانوا مدنی ،ا ،ناشزه به شمار می زید و ا ناشزه نیز به علت نشو  ،مستحق نفقاه نخواراد باود.
(ماده  :6613بند 6؛ محقق قلی :6168 ،ص )291
معنا و مفهوم نشوز
الف) معنای لغوی

نشو در لغت ،مقابل تمکین و به معنای ناما گاری ،بدرفتاری ،مةیاع نباودا و داروج ا اطاعات
امت( .قسینی بیدی :6611 ،ص )111
ب) معنای اصطالحي

نشو در وجه ،دروج او ا اطاعت شورر امت یعنی اینکه شورر را تمکاین نکناد و زنچاه کاه
نفرت انگیز امت و با تمتع و لذت بردا شورر ا او ضدیت دارد ،ا دود برطرف نسا د و نظافت
و زرایش دود را ترک کند .ولی در زنچه اطاعت ا شورر واج
نشو نیست( .تنکابنی :6836 ،ص )12؛ (امامی،6831 ،ص)12

نیست ،تارک زا موجا

تحقاق
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شمول مخارج درماني زوجه در نفقه ،از دیدگاه فریقین
در ماده  6614قانوا مدنی مصاادیق و ماواردی ا نفقاه بیااا شاده امات امّاا رمااا طاوری کاه
ققوقداناا معتقدند :موارد مذکور در ماده فوا جنبه قصری ندارد بناابراین رزیناه دارو ،درمااا و
بسیاری ا چیزرای دیگر که جزء لوا م معاش متعارف امت و شامل نفقه می شاود .زنچاه ماالک
ومعیااار نفقااه امات متعااارف وعاارف ماااا و مکاااا ناادگی وجااین اماات ( .کامااانی قنفاای،
6163ا،ص)82
ا دیدگاه قضرت امام دمینی (ره) نفقه شرعاً اندا ه ای ندارد بلکه قاعده این امت که به زنچه
که ا اقتیاج به زا دارد ا قبیل غذا و داورش وهوشااک و فارش و هارده و مساکن و داادم و
ومائلی که برای زشامیدا و هختن و نظافت و غیر اینها به زا نیا دارد قیام نماوده و فارارم زورد.
دردیدگاه فقهی قضرت امام (ره) درمقام تعیین نو مصادیق نفقه وضعیت مزاج ا و عادت ا و
امثال وی مةابق متعارف مالک و معیار امت و چنانچه ا به دوراکی عادت دارد که نخاوردا زا
موج

ضرر وی می شود بر مرد ال م امت که زا دوراک را فارارم زورد .بناابراین زنچاه درمااده

 6614قانوا مدنی ایراا به عنواا مصادیق نفقه ذکر شده امت انحصاری نیست بلکاه بیشاتر جنباه
تمثیلی دارد و در رر قال مالک عرف محل و وضعیت ا و امثال وی امات البتاه بایاد موقعیات
مالی شورر نیز لحاظ شده و مد نظر قرارگیرد .فقهای امامیه معموالً نفقه وجاه را باه معناای عاام
لباس ،غذا و مسکن گرفته اند و می گویند :نفقه ،تأمین رزینه رای ندگی کسی امت زاگونه که بناا
برعادت به زا نیا مند امت اعم ا دوراک ،هوشاک ،مسکن و دیگر نیا رای ندگی .فقهاای عاماه
نیز نفقه را چنین تعریف می کنند« :نفقه در اصةالح ،دارج کردا مال ا دارایی کسی امت که نفقه
دادا بر او واج

امت؛ ا جمله ،مواردی مانند :غذا ،هوشاک و مسکن و زا چه که تاابع زا امات

که بر وج یا هدر یا موال ،واج

امت( ».جزیاری :6111 ،ص )118؛ (قشایری نیشاابوری6169 ،

ا،ص)612؛ (ابیداوود6121 ،ا،ص)126؛ (مغنیه،6844 ،ص.)81
قانوا مدنی جمهوری امالمی ایراا در تعریف نفق
نیا رای متعارف و متنام

وجه می گوید« :نفقه عبارت امت ا رما

با وضعیت ا ا قبیل :مسکن ،البسه ،غذا ،اثااث البیات و رزیناه راای
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درمانی ،بهداشتی و دادم در صورت عادت ا به داشتن دادم یا اقتیاج او باه واماةه مار

یاا

نقصاا اعضاء( ».ماده  :6614بند  )6اگر ظارر قانوا را مالک عمل قرار دریم ،رزینهراای زرایاش و
موارد مشابه زا چنااکه گروری ا فقهای امامیه گفتهاند ،جزو نفقه وجه نیست( .طباطبایی:6166 ،
ص )812؛ ( .28فرشتیاا،6846 ،ص)61
اما قبول این نظریه ،ا دیدگاه بردی فقهای امامیه ،دالف مصلحت دانواده و اجتما امت و با
ذوا ملیم و عرف نیز ما گار نیست .بنابراین می تواا گفت زا چه در این ماده زمده قصری نیست
و ا کلمه اقتیاج نیز که ذیل این ماده به کار رفته امت ،می تواا این معنا را امتنتاج کرد( .اماامی و
صفایی :6831 ،ص  ،)616صاق

جوارر بعد ا انتقااد ا کساانی کاه نفقاه را باه اشایای معینای

منحصر دانسته و به دصوص رزین دارو ،عةر ،مرمه و قمام را امتثنا کردهاند ،رجو به عارف را
برای تعیین محتوای نفقه ،مرجع می داند به ویشه توضیح می درد که اگر مبنای نفقه ،اقتیاج ا باشد
امتثنای لوا م زرایش ،دارو و دیگر اشیای یاد شده دلیلی ندارد (نجفای :6111 ،ص  ،)214بناابراین
در نفقه وجه ،چنااچه ا قانوا مدنی بر میزیاد ،وضاعیت ا و نیا راای وی باه طاور متعاارف
مالک عمل امت ،نه وضعیت مرد .ه

اگر ا ا دانواده متمکنای باشاد ،شاورر باه ناچاار بایاد

ومایل ندگی او را زاچنااکه شأا اجتماعی و دانوادگی وجه اقتضا میکناد فارارم زورد( .مااده
 :6614بند )2هردادت نفقه در صورت تحقاق تمکاین وجاه بار وج واجا

مای شاود و اال در

صورت ناشزه بودا وجه وی مستحق نفقه نخوارد بود .نشو  ،رم درباره وج امکاا هاذیر امات
که در این صورت وج را ناشز می نامناد و رام دربااره وجاه کاه در ایان صاورت او را ناشازه
مینامند( .کریمی ،6811 ،ص)11
رر یک ا رمسراا در قبال رمسرش ققی دارد که قیام به زا واج

امت اما قق وج بیشاتر

امت .ا ققوا شورر بر ا ،این امت که ا او را اطاعت کند و ا دانه وی بدوا اذا او بیاروا
نرود رر چند که بخوارد نزد ارل دودش برود قتی اگر برای عیادت هدر یا در عزای هدرش باشد.
( ذرنی تهرانی ،6831 ،ص)21؛ (مکاارم شایرا ی :6831 ،ص  ،)18رمچناین گفتاهاناد باا وجاود
مخالفت وج ،وجه قق صدقه و ربه و نذر در مال دودش را ندارد ولای در قا یاا کاات یاا
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نیکی به هدر و مادر ،تابع امر وج نیست .قق ا بر شورر نیاز ایان امات کاه او را مایر کناد و
بپوشاند و اگر ا ،نادانی کرد او را ببخشد و به او ترش رویی نکند رماا طاور کاه در ادباار وارد
شده امت( .امالمی :6831 ،ص )111
فقها اتفاا نظر دارند که نفقه شامل تمام مواردی میشود که وجه بر قس

عرف و عادت باه

زا را محتاج امت و اگر ا زا را امتفاده نکناد و وج زا راا را در ادتیاار وی قارار ندراد ،یااا
می بیند .یکی ا موارد نفق

وجه که به بحث بیشتری نیاا دارد و زرای متفااوتی در دصاوص زا

مةرح شده ،رزینهرای تحصیلی و درمانی وجه امات .در اداماه ،ابتادا وضاعیت نفقاه وجاه در
مخارج بیماری را بررمی میکنیم.
مادة ( )6614ا قانوا مدنی که در تاریخ  6836/3/69اصالح شده ،هیش ا اصالح چنین باوده:
«نفقه عبارت امت ا مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف باا وضاع ا متناما
باشد ،و داشتن دادم ،در صورت عادت داشتن ا به دادم یا اقتیاج او به دادم به وامة مر

یا

نقصاا عضو» .مادة منسوخ ،نفقه را قصری می دانسته و عبارت «ا قبیل» را در ذکر مصاادیق نفقاه
به کار نبرده امت .رمچنین رزینه رای بهداشتیـ درمانی و امثال زا را در نفقه بیاا نکارده امات و
این امر ،باعث ادتالف در محاکم می شود که زیا رزینه رای بهداشتیـ درمانی وجه جزو نفقاه وی
به شمار میرود یا دیر؟
اما مادة  6614اصالقی قانوا مدنی ،مصادیق نفقه را تمثیلی قرار داده نه قصری رماانةور کاه
می گوید« :نفقه عبارت امت ا رمه نیا رای متعارف و متنام

با وضاعیت ا ،ا قبیال :مساکن،

البسه ،غذا ،اثاثالبیت ،رزینهرای درمانی ،بهداشتی ،و دادم ،در صورت عادت داشتن ا یا اقتیاج
او به وامة مر

یا نقصاا عضو».

اما این اشکال را میتواا به این ماده اصالقی وارد کرد که اگرچه این مااده ،مصاادیق نفقاه را
تمثیلی و رزینه رای درمانی وجه را رم جزو نفقه دانسته اما محدودة رزیناه راای درماانی را ذکار
نکرده امت .البته این مسئله ا مصادیقی امت که در قانوا امامی زمده امت که در موارد اجماال،
مکوت و فقداا نصوص قانونی ،باید به متوا و امناد و قواعد فقهی مراجعه و مةابق زا راا قکام
صادر کرد( .اصل  :614بند2؛ امامی :6831 ،ص )18
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نظر فقهای امامیه در مورد رزینه رای درمانی وجه ،عمدتاً در این دو نظر دالصه می شود:
 .6تحلیل بر مبنای فتوای امام دمینی(ره)
 .2تحلیل بر مبنای فتوای زیت اهلل دویی(ره)
تحلیل بر مبنای فتوای امام خمیني(ره)

ا نظر امام(ره) دارورای متعارفی که نیا به زارا یاد و رمهگیر امت ،جزو نفق
دارویی که در معالجات مخت مصرف می شود (مثل مارطاا ،هیوناد قلا

و )...و وجاه ا بااب

انفاا به زا نیا دارد بهویِشه اگر بذل مال یادی برای زا ال م باشاد جازو نفقا
نمیشود و بر ذم

وجه امت ولای
وجاه محساوب

وج نیست که زارا را ا باب انفاا بپردا د .در مورد اینکه زیاا اجارت گارفتن

دوا و قجامت در ماا نیا به زارا نیز جزو نفقه وجه به شمار میرود یا دیر ،امام دمینای(ره)
میفرماید در زا تأمل امت .ایشاا مةلقاً( چه با وجود عسر و قرج چاه باا عادم زا بارای وج)
هردادت رزینه رای غیر متعارف ا موی وج را ا باب اقساا می دانند نه انفاا(.دمینی:6849 ،
ص )618؛ (امالمی :6831 ،ص )231
تحلیل بر مبنای فتوای آیتاهلل خویي(ره)

زیتاهلل دویی(ره) رزینهرای درمانی قتی در بیماریرای غیر متعارف را جازو نفقاه مایداناد کاه
وج باید بپردا د ولی مر وجوب زا را تا جایی می داند که وج به مب

هردادات ایان نفقاه باه

عسر و قرج مبتال نشود ،اما اگر هردادت این نفقه باعث عسر و قرج وج شود ،هردادات بار او
واج

نیست .ایشاا هردادت رزینه رای غیر متعارف ا موی وج را مةلقاً ا باب اقسااا نمای

دانند بلکه فقط در صورت در عسر و قرج بودا وج ،این هردادت را ا باب اقساا می دانناد و
اال در صورت عدم قرار داشتن وج در عسر و قارج ،ایان هردادات را ا بااب انفااا مایدانناد.
(دویی :6831 ،ص )218
برای درک بهتر و بیاا امتدالل را در این بحث ،ابتدا نظر علمای امامیه را در مورد ابعاد مختلف
موضو ذکر میکنیم.
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هزینههای درماني ضروری زوجه
الف) دوران عقد و پیش از نزدیکي

علمای امامیه گفته اند :نفقه ا تاریخ ددول مقرر می شود ه

رر گاه ددول محقق شد وجاه چاه

مةالبه نفقه کرد و چه نکرد ،مستحق نفقه امت و باید به او داده شود ه

نفقه در ماا عقد نکاح،

ققیقتی متزلزل دارد که بعد ا تحقق نزدیکی ،ققیقتی ثابت مییابد.
ا این رو ،مانی که رمسراا با رم عقد نکاح را منعقد کردند و نزدیکی محقق نشده باشاد اگار
وجه بیمار شود اعم ا بیماری معمولی و متعارف ،مثل مرمادوردگی یاا بیمااری صاع العاالج،
مثل مرطاا و اعم ا این که هیش ا عقد (در منزل هدر) یا بعد ا عقد (که با رم وجاه در منازل
هدری امت) به زا بیماری مبتال شده باشد ،ا نظر شارعی و قاانونی وج مسائولیتی در هردادات
رزینه رای درمانی وجه به عنواا نفقه ندارد مگر این که ا نظر ادالقی و ا باب اقساا این کار را
بکند یرا چناا که بیاا شد علمای امامیه معتقدند اگر وجه بعد ا اجارای عقاد ،مادتی در دانا
هدرش ماند و ا شورر دود مةالب نفقه کرد (چه برای رزینه رای درمانی و چه رزینه راای دیگار)
وج ملزم به هردادت زا نیست ،چوا شرط وجوب انفاا وج به وجه ،ددول امت( .قرعاملی،
 :6831ص )811
ب) دوران بعد از ازدواج و تحقق نزدیکي

این رزینهرا دود به دو بخش تقسیم میشوند:
یک ـ بیمار بودن زوجه با منشأ پیش از ازدواج

آگاه بودن زوج از بیماری زوجه پیش از ازدواج :اگر ا هیش ا ا دواج بیمار باوده و وج نیاز
می دانسته که وی بیمار امت (مثالً مبتال به زمم امت) ،چوا وج زگاه بوده و نزدیکی نیاز محقاق
شده امت ،ا نظر شر و قانوا باید رزینهرای درماانی وجاه را بپاردا د .البتاه اماام دمینای(ره)
متعارف بودا زا بیماری و رزینه رای زا را در شمول مخارج زا در نفقا

وجاه شارط مای داناد.

بنابراین اگر بیماری یا رزینهرای زا متعارف نباشد وج وظیفاهای در هردادات زا مخاارج تحات
عنواا نفق

وجه ندارد .این فتوای امام دمینی(ره) زا قضی عاام (ثباوت نفقاه بعاد ا دداول) را
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تخصیص می ند .ه

اگر وج نیز زگاه باشد ،به دلیل غیرمتعارف بودا زا رزینهرا ،وظیف شارعی

او نیست که ا باب انفاا رزینه رای درماا او را بپردا د بلکه ا باب اقساا می تواناد ایان کاار را
بکند( .امالمی :6831 ،ص )13
آگاهی نداشتن زوج از بیماری زوجه پیش از ازدواج :در صورتی که وج ا بیماری وجاه
زگاه نبوده باشد و بعد ا نزدیکی و ا دواج متوجه شود در این صورت نسبت باه وج تادلی
داده امت .گرچه نزدیکی صورت گرفته و نفقه وجه بر ذم
تدلی

رخ

وج ثابت و مستقر شده امت ،تحقق

در قق وج ،مانع ا این امت که رزینه رای درمانی وجه را جزو نفق وی به شمار زوریم

و وج را ملزم به هردادت زا کنیم بلکه ا زا جا که نفقه متفر بار صاحت عقاد نکااح امات در
چنین فرضی باید دید زیا وج بعد ا علم به تدلی  ،صحت عقد نکاح را اجا ه مایدراد یاا زا را
فسخ می کند .اگر زا را فسخ کند ،مالبه به انتفا موضاو امات و نفقاه ای رام باه عناواا رزینا
بیماری بر ذم

وج نیست .اما اگر صحت عقد نکاح را اجا ه درد ،عقد نکاح صحیح امت و وج

در قبال نفق

وجه مسئولیت دارد ،اما درباره مخارج بیماری وی مسئولیتی ندارد یرا باه زا جهال

داشته امت .البته ممکن امت گفته شود وج برای گرفتن رزین درمانی وجه ،باه مادلس
میکند که اگر مدلس

رجاو

شخص وجه باشد ،دود وجه بایاد رزیناهراای درماانی داود را بپاردا د.

(قسینی شیرا ی :6831 ،ص )11
دو ـ بیمار شدن زوجه با منشأ بعد از ازدواج و نزدیکي

نقش داشتن زوج در ایجاد بیماری زوجه :در صورتی که وج در به وجود زمدا بیمااری وجاه
نقش داشته باشد ا زا جا که اوالً یکی ا شروط ثبوت نفقه که نزدیکی امت ،محقق شده و وجاه
هیش ا قبل به زا بیماری مبتال نبوده بلکه بعد ا ا دواج مبتال شده و نیاز عامال اصالی ایجااد زا
بیماری یا رزین درمانی (مثل رزینه ایماا یا اید و ،)...وج امت ا ایانرو وج ا نظار شار و
قانوا وظیفه دارد رزین درمانی وجه را به عنواا نفق واج

وی بپردا د .البته اگر دلیل شارعی و

قانونی در این مینه نباشد به قکم عقل میتواا به وجوب هردادات ایان رزیناهراای درماانی باه
عنواا نفق

وجه ا موی وج هی برد( .درمزاری :6834 ،ص )621
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نقش نداشتن زوج در ایجاد بیماری زوجه :در صورتی کاه بیمااری وجاه بعاد ا ا دواج و
نزدیکی محقق شده باشد ولی وج در به وجود زمدا زا نقشی نداشته باشد( ،ماثالً وجاه بعاد ا
ا دواج مبتال به مرمادوردگی و یا مرطاا شود) طبق نظر مشهور امامیه به فتوای امام دمینی عمل
می کنیم یعنی در مواردی که بیماری ماده و رمهگیر بوده باشد بهطوری که بیشتر افراد جامعه به زا
مبتال میشوند ،رزین زا بیماری جزو نفق

وجه به شمار میرود ولای در صاورتی کاه وجاه باه

بیماری مخت و صع العالجی مبتال شود زا رزینه جزو نفقه محسوب نمی شود .ا طرفی علمای
امامیه به ثبوت نفقه بعد ا ددول قائل شده اند که این قضی عاام امات ،ولای ا طرفای ایان عاام
تخصیص می دورد یرا امام دمینی میفرماید :دارویی که در معالجات مخت مصرف میشود و ا
باب انفاا وجه به زا نیا دارد ،بهویِشه اگر به بذل مال یادی نیا باشد ،جزو نفقه نیسات گرچاه
وج ا باب اقساا میتواند این رزینه را بپردا د( .امالمی :6831 ،ص )91
هزینههای درماني غیرضروری زوجه
الف) دوران عقد و پیش از نزدیکي

در مادة  6614قانوا مدنی تصریح شده« :نفقه عبارت امت ا رم نیا رای متعاارف ،ا قبیال»...،؛
ه

قید متعارف که در صدر ماده زمده ،دلیل منامبی امت تا در ایانجاا نظار اماام دمینای(ره) را

اعمال کنیم که این قید متعارف ،شامل رم موارد تمثیلی نفقه می شاود .بناابراین وقتای قانونگاذار
میگوید«نفقه ا قبیل مسکن ،لباس و ...امات  ».یعنای «مساکن متعاارف ،البساه متعاارف ،رزیناه
درمانی متعارف و »...ه

در تمام مواردی که رزینه را یا درماا را متعارف باود و ا ایان رو فارد را

متحمل رزینه رای فراواا می کند نظر امام دمینی ارجح امت .بنابراین طبق نظر ایشااا ،وج رای
مسئولیتی در قبال چنین رزینه رای درمانی ندارد یرا اوالً نزدیکی که در نظار امامیاه شارط ثباوت
نفقه بود ،محقق نشده امت،ثانیاً زا درماا ضروری نیست و غیرمتعارف امت و به تبع زا ،رزینه را
نیز غیرضروری و غیرمتعارف امت .بارای مثاال ،اگار وجاه در دوراا عقاد و هایش ا نزدیکای
بخوارد جراقی یبایی بکند در صورتی که واقعاً به زا نیا نداشاته باشاد ،وج ا نظار شارعی و
قانونی مسئولیتی در قبال هردادت این رزینه ندارد اما اگر ا نظار ادالقای بخواراد ایان دوامات
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وجه را محقق کند ،ا باب اقساا می تواند و مختار امت که دردوامت او را محقق ماا د ناه ا
باب انفاا( .لنگرودی :6836 ،ص )11
ب) دوران بعد از ازدواج و تحقق نزدیکي

در دوراا بعد ا ا دواج ،نزدیکی و ددول که شرط ثبوت نفقه ا نظر علمای امامیه امات ،محقاق
شده امت .ه

با وجود این ،زیا می تواا گفت وج باید این رزینه رای درمانی را ا باب انفاا باه

وجه بپردا د؟
در هامخ باید گفت دیر ،رر چند در این فر

نزدیکی محقق شده امت ،تحقاق نزدیکای باه

عنواا شرط ثبوت نفقه ،قضیهای عام امت که با فتوای امام دمینای مبنای بار ایانکاه رزیناهراای
درمانی غیر متعارف مشمول نفق

وجه نمی شود ،تخصیص می دورد .ه

در این جا چند فر

را

میتواا تصور کرد:
 .6در صورتی که وجه این دردوامت را داشته باشد؛ مثالً دردوامت کناد کاه عمال یباایی
بینی ،گونه و ...را انجام درد وج مخیر امت که این رزینه را بپردا د یا دیر ،البته نه ا باب نفقاه،
بلکه ا باب اقساا یرا طبق فتوای مشهور امامیه که امام دمینی(ره) نیز زا را قبول دارد این مورد
ا موارد غیرمتعارف امت و وج ا باب نفق

وجه مسئولیتی در هردادت زا ندارد.

 .2اما اگر وج این دردوامت را ا وجه داشته باشد ا زا جاا کاه رادف اصالی در ا دواج،
امتمتا رمسراا ا یکدیگر امت و با انجام جراقیرای یبایی بر قسمترایی ا بادا وجاه ،در
صورتی که برای مالمتی وی مضر نباشد ،میل وج به امتمتا ا وجه بیشتر می شود و اگر وجه
نیز بپذیرد در این صورت وج باید تمام رزینه رای درمانی مربوط به این جراقای را بپاردا د یارا
نزدیکی محقق ،و نفقه ثابت شده امت ولی طبق زا مخصص ،نمی تواا این رزینه را به طور ذاتای
جزو رزینه رای درمانی وجه دانست .هردادت این رزینه را به طور ذاتی ا باب نفق واج

وجه

نیست و به صورت عَرَضی جزو نفق وی محسوب میشود یرا رر چند این رزینهراا غیرمتعاارف
امت ولی رمسراا بر زا توافق کرده اند و وج متقبل هردادت زا شده امت .در این فار
نکته نیز به ذرن میرمد که اگر وج غنی بود رزین درمانی وجه را میهردا د.

 ،ایان
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 .8ولی در صورتی که وج انجام زا عمل یبایی و ...در بدا وجه را مةالبه کند اما فقیر باشد
و در مقابل ،وجه غنی باشد زا عمل جراقی یبایی و غیرضروری با رزین
می تواا گفت به صورت دِین بر ذم

وجه انجام می شود و

وج می ماند یعنی جزو نفقه امت ،چوا نزدیکی محقق شاده

و ا طرفی گرچه رزینه غیرمتعارف و بر دالف نظر امام دمینی(ره) امت ،رمسراا بار زا توافاق
کردهاند و این توافق ،اولی امت (البته اگر غیرمشرو نباشد).
ه

این رزینه ،نفقه به شمار میرود و اگر وجه غنی باشد و زا را هردادته باشاد ،باه عناواا

دِینی در ذم

وج باقی میماند که رار وقات وج غنای شاد زا را باه وجاه بپاردا د( .موماوی

بجنوردی :6831 ،ص  ،)41اما در صورتی که وج و وجه بر انجام زا عمل جراقای یباایی و...
توافق کنند ،ولی ری یک غنی نباشند بلکه فقیر یا متومط الحال باشند ،با کمک یکدیگر می توانناد
زا رزینه را تأمین کنند چوا شر نفقاه را محادود نکارده؛ بلکاه زا را بار وج واجا

کارده و

اندا هاش را به نظر عرف و رمسراا گذاشته امت.
در جمع بندی نظر علمای امامیه ،این هرمش مةرح میشود که اگر وجه به عمل جراقی نیاا
داشته باشد ،زیا وج ملزم به تأمین مخارج بیماری و عمل جراقی وی امت؟ هامخ این هرمش ،ما
را به این بحث می کشاند که زیا مخارج درمانی جزو نفقا

وجاه امات یاا دیار .در مراجعاه باه

نصوص ،به این زیه قرزا میرمیم که میفرماید ... :زلهقنیویسوقونن( ...بقره)288 :؛ در اقادیث نیاز
زمده که برطرف کردا گرمنگی وجه و هوشاندا عورت او بر عهادة وج امات (نجفای:6111 ،
ص  )812ولی در کتاب و منت ،ذکری ا دارو و هزشک و درماا نیست .فقها نیز معماوالً نفقاه را
به دوراک ،هوشاک ،مسکن محدود کردهاند و به درماا تصریح نشده امت قتی این نظر رم وجود
دارد که وجه امتحقاا دارو برای درماا مر

و دمتمزد قجامت و قمام را جز در راوای مارد

ا وج ندارد .در این میاا ،فتوای امام دمینای(ره) قابال قباول امات کاه اگار وجاه باه ماب
بیماری رای متداول به درماا نیا داشته باشد بر وج واج

امت که رزینا زا را بپاردا د و اگار

بیماری نادر و صع العالجی امت که درماا زا به رزین فراواا نیا دارد ،جزو نفق وی به شامار
نمیرود و وج ملزم به تأمین زا نیست.
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ج) شرط کردن در ضمن عقد نکاح

رر یک ا رمسراا میتوانند ضمن عقد نکاح ،شروطی را قرار درند ،البته شرطی که داالف شار
و نیز دالف مقتضای ذات زا عقد نباشد .شارط انجاام دادا عمال جراقای غیرضاروری ،اعام ا
جراقی یبایی و ...را چه وجه در ضمن عقد نکاح شرط کند و چه وج ،در رر دو صورت وج
باید رزینه زا را بپردا د یرا اگر وجاه زا را شارط کارده باشاد وج زا را هذیرفتاه و ملازم باه
هردادت زا رزینه به عنواا نفقه وجه امت .قال اگر دودش رم زا عمل جراقی غیرضروری یا
یبایی را در وجه ،در ضمن عقد نکاح شرط کند (البته در صورتی که برای وجه ضرری نداشاته
باشد) با رم دود وج باید رزینه زا را به عنواا نفقه وجه بپردا د .فارا ایان دو ماورد در ایان
امت که اگر وجه زا شرط را ضمن نکاح بیاا کند اثرش فقط اجبار وج به هردادات رزیناه زا
جراقی یا درماا غیرضروری یا یبایی امت اما اگر وج زا را ضمن عقد نکاح شرط کند ،افازوا
بر اینکه دودش باید رزینه زا را بپردا د باید وجه نیاز تغییار زا قسامت ا بادنش را کاه وج
دوامتار تغییر زا امت ،بپذیرد.
شمول مخارج تحصیلي زوجه در نفقه
در اینکه زیا رزینه تحصیل وجه برعهده وج امت یا دیر می تواا دو عقیده اظهاار داشات یاک
عقیده زا امت که بگوییم نفقه فقط شامل نیا رای ضروری با توجه به عرف امات و ا زنجاا کاه
تحصیل جزو نیا رای ضروری نیست شاامل نفقاه نمای شاود( .طباطباایی یازدی،6831 ،ص)21؛
(جصاص6121 ،ا،ص)23
عقیده دوم زا امت که مالک و مبنا عرف امت و وقتی که در عرف و درکالم فقها تأمین رزینه
لوا م زرایش جزو نفقه ذکر شده امت به طریق اولی مخارج تحصیل که جزو نیا رای اولیه ندگی
امرو امت جزو نفقه امت.
نظر دوم صائ

تر به نظر می رمد در ماده  6614قانوا مدنی نیز «تمام نیا رای متعارف» زماده

امت که این تومعه در مصادیق شئوا ندگى امت که رماه گوناه تعهادات وجاه را کاه عارف
(مدوّا و غیر مدوّا) در دانواده لحاظ مى کند ،دربرمى گیارد ،باه شارط زا کاه باا عقال و شار
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منافات نداشته باشد .ذکر این نکته ضروری امت که در مورد شمول یا عدم شمول رزینه تحصیلی
وجه در نفقه وی ،فقها به صراقت و تفکیک ،مةلبی بیاا نکرده اند ،ا اینرو این بحث را ا نظر
قانوا مدنی ایراا و با امتناد به اصول امتنباط هی میگیریم.
مهمترین ماده قانوا مدنی که محدوده نفقه وجه را کامالً مشخص کرده ،ماده  6614امت کاه
بیاا میدارد« :نفقه عبارت امت ا رمه نیا رای متعارف و متنام

با وضعیت ا ،ا قبیل :مسکن،

البسه ،غذا ،اثاث منزل و رزینهرای درمانی و بهداشتی و دادم ،در صاورت عاادت یاا اقتیااج باه
وامةه نقصاا یا مر

 ».رمانةور که مالقظه شد ،در این ماده نیز به صراقت به مخارج تحصایلی

وجه اشاره نشده امت ،بردالف رزینهرای درمانی وجه که این مااده ،باه صاراقت زا را جازو
نفقه دانسته امت .اما ا دو عبارت در این ماده برای رمیدا به مةلوب میتواا امتفاده کرد عبارت
«رمه نیا رای متعارف و متنام

با وضعیت وجه»؛عبارت «ا قبیل».

گرچه در این ماده به صراقت ،رزینه تحصیلی وجه بیااا نشاده امات اماا ا عباارت «رماه
نیا رای متعارف و متنام

با وضعیت ا» ،متوجه میشویم که این نیا رای متعارف شاامل رزیناه

تحصیلی وجه نیز می شود البته با در نظر گرفتن لفظ «متعارف» .بنابراین ،در صورتی که وجاه در
مةحی مشغول به تحصیل امت یا بخوارد وارد مةوح تحصیلی شود که رزیناه زا بسایار بااال و
نامتعارف باشد ،چه هیش ا عقاد نکااح باشاد و چاه بعاد ا زا ،وج مسائولیتی در هردادات زا
رزینه را ندارد .لفظ «ا قبیل» رم که در این ماده بیاا شاده ،نشااا دیگاری بار غیرقصاری باودا
مصادیق و موارد نفقه وجه در این ماده امت .بنابراین ،رزینه تحصیل وجه را رم با امتناد به این
عبارت میتواا جزو نفقه وی به شمار زورد .البته رمااطور که گفته شد ،در قد متعارف( .یازدی،
 :6831ص )13
الف) هزینههای تحصیلي زوجه در دوران عقد

در اینجا این مؤال کلی مةرح امت که زیا وجه ،مستحق دریافت نفقه در مادت عقاد و قبال ا
ا دواج و نزدیکی رست یا دیر؟ در هامخ باید گفت :در این فاصله ،نفقهای به وجاه تعلاق نمای
گیرد مگر اینکه برای شرو

ندگی اعالم زمادگی کرده باشد ،ولی وج ا بردا او دودداری کناد.
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در این صورت ا ،مستحق دریافت نفقه امت .در این فر

 ،وجه بایاد بتواناد ادعاای داود را

ثابت کند یعنی یا با مراجعه به نزدیکترین مجتمع قضایی محل مکونت دود ،در اظهارنامه اعاالم
زمادگی کند ،یا اینکه چند نفر را شارد بگیرد و شهادتنامه تنظیم کند .رمچنین به نای کاه بعاد ا
عقد ،شرو

ندگی ناشویی و رفتن به دانه شورر را به هردادت مهریاه مناوط کناد ،نفقاه تعلاق

میگیرد و مرد مکلف امت نفقه او را بپردا د( .صدیق اورعی :6831 ،ص )91
 .9در صورتي که نزدیکي محقق نشده باشد

رمااطور که در مباقث گذشته (رزینه درمانی وجه) بیااا شاد ،ا دیادگاه علماای امامیاه ،نفقاه
وجه بعد ا نزدیکی ثابت می شود و وج مکلف به هردادت زا امت این قضایه عاام امات و ا
طرفی ،قید متعارف بودا که رم در ماده  6614ا قانوا مادنی و رام در فتاوای اماام دمینای(ره)
مةرح بوده ،مخصص امت .بنابراین ،در صورتی که نزدیکی محقق شده باشد ،وج مکلاف امات
نفقه وجه را در مخارج و نیا رای متعارف وی بپردا د( .محقق داماد :6831 ،ص )94
قال در فرضی که فقط نکاح میاا ا و مرد منعقد شده باشد ،طبق ایان دیادگاه چاوا دداول
محقق نشده ،قضیه عام منتفی امت .ا این رو نفقه برای وجه ثابت نشده و دیگر درباره متعارف یا
غیرمتعارف بودا رزینهرا که مخصص امت ،بحثی نمی شود چوا وقتای عاام قضایه منتفای شاده
امت ،مالبه به انتفا موضو امت و دیگر نوبت به مخصص نمیرمد.
 .4در صورتي که نزدیکي محقق شده باشد

رمااطور که در قسمت قبل توضیح داده شد طبق دیدگاه علماای امامیاه ،وقاو نزدیکای موجا
ثبوت نفقه وجه میشود و ا نظر مانی فرقی نمیکند که ددول در مانی باشد کاه رناو ا دواج
رممی صورت نگرفته و وجه در منزل هدرش باشد یا اینکه ا دواج محقق شده و وجه در منزل
وج باشد .در رر دو صورت ،با توجه به مخصص (متعارف بودا نیا رای وجه) وج ملکف باه
هردادت رزینهرای وجه ،ا جمله رزینه تحصیلی وی امت( .انصاری :6161 ،ص )211
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ب) هزینههای تحصیلي زوجه در دوران بعد از ازدواج و تحقق نزدیکي

در این صورت ،مسئله مشمول قضیه ثبوت نفقه وجه بعد ا ددول می شود اما افزوا بار ایانکاه
متعارف بودا رزینه تحصیلی وجه مخصص امت ،چندین قالت در این فر

وجود دارد.

 .9اشتغال زوجه به تحصیل ،پیش از ازدواج

در صورتی که وجه هیش ا ا دواج مشغول به تحصیل بوده و تحصیل او نیز رزینهرایی داشاته و
وج رم با اطال ا این موضو  ،ا او تقاضای ا دواج کرده امت چوا نزدیکی محقق شاده ،وج
ملزم به هردادت زا رزینهرا امت .البته باید مخصص (متعارف بودا) را نیز در نظر گرفت .ا ایان
رو اگر وجه هیش ا ا دواج مشغول به تحصیل بوده و وج رم با زگااری ا ایان موضاو باا او
ا دواج کرده ،ولی رزینهرای تحصیلی وجه غیرمتعارف و بسیار بااال باشاد ،در صاورتی کاه وج
رنگام عقد ،هردادت این رزینهرا را نپذیرفته باشد ملزم به هردادت رمه زا مخاارج ا بااب نفقاه
وجه نیست رر چند میتواند ا باب اقساا و در صاورت تمایال ،باه وجاه بپاردا د یاا رزیناه
متعارف را به عنواا نفقه وجه هردادت کند و مقدار ما اد بر مقدار متعارف را یا نپردا د یا ا باب
اقساا به وجه بپردا د ،نه به عنواا وظیفه شرعی و قانونی( .شریف :6841،ص 18؛ قبیبایتباار،
 :6834ص )3
این بحث برای موردی امت که وجه هیش ا ا دواج مشغول تحصیل بوده و وج با زگاری ا
زا ،به عقد ا دواج با وی موافقت کرده امت.
 .4اشتغال نداشتن زوجه به تحصیل  ،پیش از ازدواج

در این صورت چند فر

متصور امت:

یک ـ زوجه بعد از عقد نکاح و پیش از ازدواج رسمي و پیش از تحقق نزدیکي ،بخواهد مشغول تحصیل شود

در این فر

 ،بحث دو جنبه می یابد یکی اذا وج به عنواا مرهرمت وجه برای اشتغال وی باه

تحصیل و دیگری رزینه تحصیلی وجه .در مورد اذا،بیشک باید وج رضایت داشته باشاد و در
صورتی که به دلیل موجه و قانعکنندهای با ادامه تحصیل وجه مخالفت کند ،وجاه بایاد مةیاع و
تابع نظر وج باشد وگرنه ناشزه امت و مستحق ری گونه نفقهای نیست ولی در صورتی کاه وج
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بدوا دلیل موجهی مخالفت کند و اشتغال وجه به تحصیل کاامالً در چهاارچوب قاانوا و شار
باشد ،وجه میتواند با نظر وج مخالفت کند و در صورتی که میاا زارا ادتالف ایجاد شود دعوا
را به مراجع قضایی صالح رمیدگی ببرد.
اما اگر تحصیل وجه رزینهدار باشد ،زیاا رزیناه تحصایلیاش در دوراا عقاد جازو نفقاه وی
محسوب میشود یا دیر؟ بیاا شد که رزینه تحصیل وجه در این دوراا (عقد و هیش ا نزدیکی)
ا باب نفقه بر عهده وج نیست ولی او میتواند ا باب اقساا زا را باه وجاه بپاردا د و کاامالً
مخیر امت.
دو ـ زوجه بعد از ازدواج رسمي و تحقق نزدیکي ،بخواهد مشغول تحصیل شود

در اینجا نیز دو وجه وجود دارد :یکی اذا وج امت که مانند فر

قبلی امت و دیگری اینکاه

زیا رزینه تحصیلی وجه ،جزو نفقه وی محسوب میشود و وج مکلف امات کاه ا بااب نفقاه
وجه زا را بپردا د؟ در هامخ باید گفت طبق قضیه عام ،بعد ا تحقق نزدیکی نفقه وجه ثابت می
شود .ا اینرو او مستحق دریافت نفقه امت ولی مخصصی نیز وجود دارد که متعارف بودا نیا را
و مخارج وجه امت .بنابراین ،اگرچه ددول صورت گرفته و ا مستحق دریافت نفقاه امات در
این فر

به طور مةلق نمی شود گفت وج ملزم به هردادت رزینه تحصیلی وجاه امات یعنای

اگر رزینه تحصیلی وجه در زا مقةع ،بسیار باال و غیرمتعارف باشد ،وج ملزم به هردادت کل زا
به عنواا رزینه نفقه وجه نیست بلکه در این مورد چوا دود وج (بعد ا ا دواج) اجا ه داده که
وجه به تحصیل بپردا د (نه در دوراا عقد) ا نظر عقلی و ادالقی نمیتواناد ا هردادات رزیناه
رای تحصیلی او مر با ند بلکه میتواند مقدار متعارف زا رزینهرا را ا باب نفقه وجه بپاردا د
یرا اذا درشی ،اذا درلوا م زا نیزرست و رزیناه تحصایل رام ا لاوا م تحصایل امات و بایاد
هردادت شود ولی مقدار ما اد بر متعارف را ا باب اقساا هردادت کند نه ا باب انفاا.
ج) شرط کردن زوجه به پرداخت هزینه تحصیلي وی ضمن عقد نکاح

به طور کلی دو طرف رر عقد یا یکی ا زارا ،می توانند در ضمن عقد ،رر شرطی که مخالف شر
یا دالف مقتضای ذاتی زا عقد نباشد قرار درند .در این فر

که عقد نکااح امات ،ا زاجاا کاه
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عقد نکاح جزو عقود ال م امت ،رر شرطی که در ضمن زا قارار گیارد ،ال م مایشاود و واجا
امت که دو طرف به زا هایبند باشند .برای مثال اگر وجه ضمن عقد نکاح شارط کناد کاه وج
رزینه تحصیلی وی را در رر مقةعی بپردا د ررچند این رزینهرا باال شد ،در صورتی که وج ایان
شرط را بپذیرد ملزم به انجام زا امت و در صورتی که رزینه تحصیلی وجه رم غیرمتعارف باشد
وج ا باب شرط ضمن عقد ،باید زا را بپردا د .این رزینه ،نفقه ذاتی و اولیه وجه نیسات بلکاه
نفقهای مشروط امت (در ضمن عقد نکاح) یرا مالک در نفقه اولیه وجه ،متعاارف باودا امات.
(موموی اده :6831 ،ص )11
بنابراین ،در بحث شمول یا عدم شمول مخارج تحصیلی وجه در نفقاه ،فقهاا ایان مةالا

را

صریح و دقیق دمتهبندی کردهاند بهگونهای کاه دوراا عقاد و محقاق نشادا نزدیکای را ا دوراا
ا دواج تفکیک و فر

رای اشتغال وجه به تحصیل را نیز به قبل و بعد ا ا دواج تقسیم کردهاند.

ررکدام ا این موارد ،قکم جداگانهای دارند که به تفصیل بیاا شد.
نتیجه
در روند این تحقیق ،زنچه که قاصل شد این امت که نسبت به رزینه رای تحصایلی و درماانی و
رر زنچه که ا مستحدثات نفقه به قساب می زید ،برای نفقه دانستن زا باید باه عارف زا مااا و
اقوال وجه توجه کرد .بر اماس زاچه در طول تحقیق به تفصیل بیاا شد ،دانستیم که نفقه ققای
افسارگسیخته و مةلق برای وجه نیست که رر مانی با امتناا

وج ا هردادات زا مواجاه شاد،

بتواند علیه وج اقدام کند بلکه ققی امت محدود به چارچوبی که البته مستحق بودا وجه به زا
نیز ،مقید به انجام اموری ا موی وی امت که در اصةالح تمکین نام دارد .در نهایت ،ماا باه ایان
امور مهم هی بردیم:
 .6قلمرو نفقه واج

وجه بر ذمه وج ،بر اماس عرف رار مااا تعیاین مایشاود و ماوارد

منصوص در روایات (دوراک ،هوشاک و مسکن) ا باب بیاا مصاداا باوده و موضاوعیت
ندارند.
 .2رزینهرای مربوط به درماا رای ضروری و غیرضروری و رزیناهراای تحصایلی وجاه در
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صورتی که متعارف باشند ،ا نظر شرعی و قانونی (البته با وجود شرایةی که در ماتن ذکار
شد) در قلمرو نفقه وجه به شمار میزیند.
 .8انفاا نکردا وج ،در صورت ناتوانی یا داودداری وی ،ضامانت اجارای مادنی و کیفاری
دارد.
 .1رزینه رای تحصیلی و درمانی وجه در امور غیر متعارف ،ا موی وج به وجه در قکام
اقساا امت و نه تکلیف.
ا جمله رارکاررایی که بعد ا تدوین این هشورش برای مؤثر واقع شدا زا مایتاواا هیشانهاد
داد ،این امت که چوا زمو ش رمسراا ،بهویشه وجرای جواا در بادو ا دواج در میناه رعایات
ققوا و تکالیف متقابل به یکدیگر بسیار ضاعیف و کمرناگ امات ،بناابراین در رسس قارار دادا
زمو هرای ققوقی به رمسراا که برگرفته ا این هشورش و هشورشرایی مانند زا باشد ،مایتواناد
در هیشبرد زگاری افراد جامعه به ققوا و تکالیفشاا ،بسیار مؤثر باشد.
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