نگاهي حقوقي به تأمين نفقه
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طرح مسأله

طالق يکي از مشکالت بزرگ اجتماعي است که آثار آن در جامعه به صورتهاي
گوناگون نمود پيدا ميکند .بحرانهاي عاطفي ،اختالالت رفتاري کودکان ،بيپناهي
زنان مطلقه ،فس��اد اخالقي ،جرائم و  ...در اثر طالق افزايش مييابند .براي کاهش
اين آثار غير قابل انکار ،به دو جنبه بايد توجه نمود :نخست آن که طالق يک واقعيت
اس��ت ،ولي براي کاستن از آس��يبهاي آن از طريق کمکهاي مالي ،مشاورههاي
روانشناس��ي و … بايد اقدام نمود .دوم بايد از گس��ترش طالق پيشگيري نمود و
براي رس��يدن به اين هدف بايد عوامل موجدش را ش��ناخت .مشکالت اقتصادي
و عدم توانايي زوج در تأمين مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طالق اس��ت .اما

واقع ًا چه تعداد از طالقها به علت مش��ـكالت اقتصادي واقع ميشوند؟ آيا براي
پيش��گيري از آنـه��ا راهي وج��ود دارد؟ آيا ميتوان با تأمين نفق��ه مانع وقوع اين
طالقها ش��د؟ اين نوش��ته در پي پاسخ به اين س��ؤاالت ،به بررسي نفقه به عنوان
وظيفه مالي و قانوني زوج در برابر همس��ر ،تأثير آن بر طالق و تحليل راهکارهاي
ممکن براي کاهش چنين طالقهايي ميپردازد.
 )1مباني نظري
1ـ  )1نفقه در لغت

نفقه از ريشه (ن ـ ف ـ ق) و به معناي تلف شدن است و درباره مال به معناي
خرج ش��دن به کار مي رود .انفاق به معناي بخش��يدن مال و مانن��د آن در راهي از
راههاي خير است .نفقه اسمي از مصدر انفاق است؛ به معناي چيزي که از مال خرج
ميشود .اين واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبديل به اصطالح شده است؛ از اين

رو در معنايش آوردهاند< :مايفرض للزوجه علي زوجها من مال للطعام و الکساء و السکني



نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طالق

پوشاک ،حضانت و مانند آن واجب است) (انيس ابراهيم و ديگران :1374 ،ص .)942
2ـ  )1نفقه در فقه

نفقه در فقه ،وظيفهاي اس��ت که در قبال اطاعت زن از ش��وهر به ويژه در امور
جنسي تحت عنوان تمکين خاص ،بر عهده زوج قرار گرفته است .از آنجا كه اين
احکام بر روايات و نصوص موجود مبتني است ،تفاوت چنداني بين نظرات فقهاي

قديم و معاصر نميباشد و تقريب ًا هيچ مخالفي در خصوص شرط بودن تمکين براي
پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (ر.ك .عالمه حلي1413 ،ق :ج ،3ص10؛ شهيدثاني1410 ،ق:

ج ،5ص466؛ نجفي :1367 ،ج ،31ص.)306
آنچه دچار تحول ش��ده اس��ت ،نظر برخي فقهاي جديد در خصوص اقالمي

است که بايد به عنوان نفقه به زن تأديه شود ،مث ً
ال برخي فقهاي قديمي بر اين عقيده
بودند که مخارج درمان و داروي زن در حالت مريضي جزو نفقه نيست ،اما فقهاي

جديد غالب ًا اين موارد را جزو نفقه ميدانند.

يكي از فقهاء مينويس��د< :زوجته لم تلزمه نفقه الم�رض من دواء و اجره الطبيب و

فصاد و حجام وانما عليه نفقة الصحه فان سافرت باذنه فعليه نفقة الحضر وان سافرت بغير
اذن�ه فالنفقه لها فان حجت ف�ي الفرض بغير اذنه فعليه نفقة الحضر> (يحييبنس��عيدحلي،

1405ق :ص .)488مخ��ارج دارو ،پزش��ک ،رگزن و حج��ام در زمان مريضي بر عهدة
ش��وهر نيست .فقط نفقه زمان س�لامتي زن بر عهدة شوهر است و اگر زن به اذن
ش��وهر مسافرت کند نفقه غير مس��افرت را زن مـيتواند بگيـرد و اگر بدون اجازه

شـوهر سـفر کـرده باشـد اص ً
ال نفقهاي به او تعلق نميگيرد.
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والحضان�ه ونحوها>( .آنچه ک��ه پرداختش از مال زوج به زوجه براي غذا ،مس��کن،
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عالمه حلي نيز در اين خصوص مينويس��د< :وال تس�تحق عليه الدواء للمرض ،و

ال اج�رة الحجامة ،و ال اجرة الحمام اال مع الب�رد> (عالمه حلي1413 ،ق :ج ،3ص .)105زن

اس��تحقاق دريافت هزينه دارو براي بيماري ،اج��رت رگزن و پول حمام را ندارد،
مگر هوا سرد باشد.
ميرزاي قمي نيز آورده است< :ظاهر اين است که قيمت دوا بر زوج الزم نيست
و اين داخل نفقه نيس��ت و همچنين اجرت حجام و نه اجرت حمام ،مگر اين که
هوا سرد باشد و از براي غسل محتاج حمام باشد> (ميرزاي قمي1413 ،ق :ص .)441
ينويسد:
اما صاحب جواهر در مورد مصاديق نفقه استدالل جالبي دارد ايشان م 
<اگ��ر مالک در پرداخت نفقه ،ضرورت باش��د در نتيج��ه بايد تمامي آنچه مورد
احتياج زن است پرداخت شود و استثنايي در مورد دارو ،عطر ،سرمه ،اجرت حمام
و کوتاه کردن مو وجود ندارد که اين نظر خالي از وجه نيست .اما اگر نفقه مخصوص
لباس ،غذا و مسکن باشد ديگر جايي براي بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نيست
به خصوص در مورد مريض و غيرآن احاديثي که در بيان موارد واجبش شنيدهام آن
را موجه ميس��ازد .اما اگر مالک معاش��رت بالمعروف و اطالق االنفاق باشد [اشاره
به آيات قرآن دراين موارد دارد] نتيجه ،وجوب همه است و نه تنها اينها ،بلکه ساير
يگيرد .روش آن نيز
م��واردي که گفتهاند و جنبه حصري ن��دارد ،هم تحت آن قرار م 
احاله کردن تمامي آنها به عادت متداول بين زوجين در پرداخت نفقه از حيث رابطه
زوجيت اس��ت نه از جهت شدت عالقه و مانند آن .فرقي هم ندارد که اين مصاديق
ذکر شده باشند يا خير .اما همواره بايد وضعيت زن و مکان و زمان و مانند آن را در
نظر گرفت .اگر هم اختالفي پيش آمد قاضي حسب مورد رفع خصومت ميکند .وگرنه

من از آنچه که از فقها نفي ًا و اثبات ًا شنيدهام دليلي که مختص برشمردن اين مصاديق و
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به نظر ميرسد فقها ،پس از صاحب جواهر تحتتأثير او يا تغيير شرايط زماني

واقع ش��دهاند و غالب ًا يا مصاديق نفقه را ذک��ر نکردهاند يا مخارجي مانند حمام و
درمان را نيز از مصاديق نفقه دانس��تهاند (ر.ك .موس��وي خمين��ي1390 ،ق :ج ،2ص317؛

زينالدين1413 ،ق :ج ،7ص152؛ نوري همداني1373 ،ق :ص478؛ منتظري :1377 ،ص.)467

س��ؤال ديگر اين اس��ت که آيا مالک پرداخت نفقه صرف ًا س��طح زندگي و وضع

اجتماعي زن است يا توانايي زوج نيز مالک ميباشد؟ در واقع منشأ اختالف تفسيري

است که از آيه< :لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه اهلل اليکلف اهلل

نفساً اال ما آتيها سيجعل اهلل بعد عسر يسراً> (طالق )8 ،ميشود .ميتوان به عبارت سالر از

فقهاي متقدم اشاره نمود< :النفقة الواجبه :االطعام و الکسوة والمسکن علي قدر الزوجه وحال
الزوج بالعدل واالخدام علي ان الواجب من النفقة بحسب سد الخله ،فما زاد فندب ما لم يبلغ حد

االسراف> (سالر1414 ،ق :ص( .)156نفقه واجب ،غذا دادن ،لباس و مسکن بر اساس سطح
مالي زوجه و وضعيت مرد به صورت عادالنه است و خادم گرفتن .ميزان واجب براي

نفقه رفع نياز است و هر چه بيش از آن باشد مستحب است تا جايي که به اسراف مبدل
نشود) .مشابه اين نظر در زبدئ البيان آمده است (محقق اردبيلي ،بيتا :ص .)541اما صاحب
جواهر با اين نظر به نوعي مخالف اس��ت و مينويسد< :معاصر در کنزالعرفان در
ـ <قال يف کنز العرفان قال املعاصر يف هذه االيئ داللئ علي ان املعترب يف النفقئ حال الزوج ال الزوجه،
ولذلک اکد بقوله تعايل :اليکلف اهلل نفسًا االماآتاها اذ لو کان املعترب حال الزوجه الحال الزوج ألدي
ذلک يف بعض االوقات ايل تکليف مااليطاق ،بان تکون ذات شرف و الزوج معسر ،و عندي فيه نظر اما
اولًا فلفتوي االصحاب انه يبج القيام مبا حتتاج اليه املرأئ من طعام و ادام و کسوئ و اسکان تبعًا لعادئ
امثاهلا و ثانيًا فالن قوله تعايل ال يکلف اهلل ايل آخره قابل للتقييد ،اي يف حال اليت قدر فيها الرزق،
وحينئذ جاز ان يکون الواجب عليه ما هو عادئ امثاهلا ،فيؤدي ما قدر عليه االن ،و يبقي الباقي دين
عليه ،فلذلک اتبع الکالم بقوله تعايل :سيجعل اهلل بعد عسر يسرًاقلت هو صريح فيما قلناه ،بل ظاهره
االمجاع علي ذلک،علي انه ميکن تنزيل االيئ علي نفقئ غري الزوجئ اليت يسقط باالعسار هاهنا مايعسر
بناء علي وجوبه لنفقئ القريب>.
عليه حيت بالکسب ً
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ويژه بودن آنها باشد نشنيدهام (نجفي :1367،ج ،31ص.)333
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تفس��ير اين آيه چنين بيان نموده :آيه بر اين داللت دارد که در پرداخت نفقه حال

زوج مالک است نه زوجه ودر تأکيد حرفش به اين آيه استناد کرده است که اليکلف

اهلل نفساً اال ما آتاها خداوند بر کسي تکليفي بيش از آنچه به او داده ،وضع ننموده
اس��ت گفته اگر مالک ،وضعيت زوجه باش��د و وضع زوج نباش��د در نتيجه برخي
اوقات تکليف مااليطاق خواهيم داشت زيرا ممکن است زوجه از خانواده مالداري
باشد اما زوج معسر باشد .اما براي من در اينجا نظراتي مطرح است:

او ًال ،فتواي فقها بر اين اس��ت که ش��وهر بايد آنچه ک��ه زن بنا بر عادت امثال

خودش نياز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهيه کند.
ثانياً ،آيه مزبور قابل تقييد است به اين معني که بگوييم در زماني که روزي زوج
کفاف دهد ،پرداخت کند .لذا جايز است که ميزان نفقه واجب ،آن چيزي باشد که

عادت ًا براي زنان مثل زوجه اس��ت اما االن ش��وهر مقداري را بدهد که تواناييش را
دارد و باقي به عنوان دين بر عهدهاش بماند .بنابراين از گفته خداوند که ميفرمايد
بعد از س��ختي آساني قرار ميدهد پيروي ميشود و به نظر من اين صراحت دارد
در سخن ما .ظاهراًهم اجماع بر اين است .ضمن اين که ممکن است نزول آيه نيز
درباره نفقه غير زوجه باشد که با اعسار ساقط ميشود> (نجفي :1367،ج ،31ص.)333

به نظر ميرس��د سخن صاحب جواهر منطقي باش��د و اين نظر را غالب فقها
پذيرفتهاند و آنها هم نفقه را بر ش��وهر معس��ر واجب دانس��تهاند اما ميگويند بر
عهدهاش ميماند تا مؤسر شود (شيخ طوس��ي :1387 ،ج ،6ص21؛ طباطبايي1404 ،ق :ج،2

ص109؛ ميرزاي قمي1413 ،ق :ج ،4ص.)488
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نگاهي به قانون مدني در موارد مربوط به نفقه نشان ميدهد که اين قانون ،با آن
که از فقه ريشه گرفته است ،لکن در موارد اختالف نظر بين فقها ،نظراتي را انتخاب
کرده که قابليت اجرايي بهتري در جامعه داشته باشند و مسائلي مانند واجب نبودن
پرداخت هزينه درمان و حمام زن بر مرد يا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون
اجازه زوج را مطرح نکرده است.
آنچه از قانون مدني ميتوان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از:
1ـ 3ـ  )1نفقه در عقد نکاح دايم يا نکاح موقتي که در آن ش��رط ش��ده باشد
برعهده مرد است (مواد 1113و1106ق.م.).
2ـ 3ـ )1در طالق رجعي و طالق زني که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه
بر عهده مرد است (ماده 1109ق.م).
3ـ 3ـ )1پيش از اصالح ،ماده 1110ق.م .تصريح داشت که زن در عده وفات
حق نفقه ندارد .در سال  1381با اصالح قانون مدني ،بيان شد که در ايام عده وفات،
مخ��ارج زندگي زوجه عندالمطالب��ه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه بر عهده آنان
است در صورت عدم پرداخت تأمين ميگردد.
البته ناگفته پيداس��ت که اين اصالح صحيح نميباشد .موضوعي که در اصالح
طرح شده ،مربوط به نفقه اقارب است و ربطي به نفقه واجب بر زوج ندارد.
<قانونگذار در تصويب اين ماده نفقة زوجه و اقارب را خلط کرده است .با اين
که احکام نفقة اقارب در قانون مدني به تفصيل ذکر شده (مواد  1196ق.م .به بعد)
تصويب اين حکم داراي ضعف و اجمال بس��يار است .آيا تفاوت بين نفقة زوجه
از اموال شوهر و نفقة زن شوهر مرده از اموال خويشان خود (غير از زوج) معلوم
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نيست؟ آيا حکم جديدي وضع شده؟ آيا زوجه در عدة وفات از اموال شوهر مرده
نفقه دارد؟ پاس��خ به سؤال اخير منفي اس��ت ولي نظر قانونگذار چيست؟> (قاسم
زاده ،رهپيک ،کيايي :1384 ،ص.)391
4ـ 3ـ )1شرط تعلق نفقه ،اداي وظايف زوجيت از طرف زن است (ماده 1108ق.
م .).مگر اين که مرد بعد از ازدواج مبتال به امراض مقاربتي شده باشد (ماده 1127ق.م.).
5ـ 3ـ  )1زن در صورت خوف بدني يا مالي يا شرافتي ميتواند با شوهر در يک
منزل زندگي نکند و در اين حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود (ماده 1115ق.م.).
6ـ 3ـ  )1شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي
يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند (ماده 1117ق.م.).
)2تبيين مسأله

سـؤال اصلي اين است که براي کاهـش طالقهاي ناشي از عدم پرداخت نفقه
چه ميتوان کرد؟ اين سؤال بر چند پيشفرض مبتني است :الف) طالقهايي به اين
علت واقع ميشوند؛ ب) اين طالقها ،تعداد زيادي هستند و بايد آنها را کاهش داد.
در تبيين اين پيش فرضها ،بايد س��ه حوزة مختلف جداگانه بررسي شود :نخست
ارتباط نفقه با طالق در قانون؛ دوم آمار طالقهاي ناش��ي از نفقه در دادگاه؛ س��وم
ارتباط طالق با نفقه در جامعه.
1ـ  ) 2ارتباط نفقه با طالق در قانون

قان��ون مدني ،امکان تقاضاي طالق به لح��اظ عدم پرداخت نفقه را پيشبيني
کرده اس��ت .در ماده  1129ق.م .آمده< :در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و
ع��دم امکان اجراي حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ،زن ميتواند براي طالق به
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عجز ش��وهر از دادن نفقه> .عالوه بر اين ماده که صريح ًا بر امکان صدور طالق به

لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکيد دارد؛ ماده  1130ق.م .نيز اشعار مي دارد:
<در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وي ميتواند به
حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند ،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه
ثاب��ت ش��ود دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طالق نماي��د و در صورتي که اجبار
ميسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده ميشود> اين ماده به زوجه امکان
ميدهد که به استناد عسر و حرج ناشي از سختي در معيشت ،تقاضاي طالق کند.
الـبت��ه اين ماده تنها اخـتصاص به نفـقه ندارد <خودداري ش��ـوهر از نزديکي
با زن ،بياعتنايي و اهانت به او ،اختيار همس��ران ديگر ،پايبند نبودن به وفاداري
(داشتن رابطه نامشروع) ،اعتياد و سوء معاشرت و ...ممکن است از اسباب ايجاد
عسر و حرج و طالق به درخواست زن قرارگيرد> (کاتوزيان :1378 ،ص .)692
ه��ر چند اين دو ماده راههاي هميش��گي خالصي از دش��واريهاي اقتصادي
زندگي هس��ـتند ،اما با سـخت تر ش��دن اوضاع مالي در جامعه ،استفاده از اين دو
ماده افزايش مييابد.
با نگـاهي به قانون مدني ،اين نتـيجه حاصل ميش��ود که زوجه هيچ وظيفهاي
ب��راي کارکردن و تأمين هزينة خود و فرزندان ندارد .در عقد دائم نفقه زن به عهدة
ش��وهر است (ماده 1106ق.م ).و نفقة اوالد برعهدة پدر است ،پس از فوت پدر يا
عدم قدرت او به انفاق ،به عهدة اجداد پدري است (مادة 1199ق.م.).
تنه��ا وظيفهاي که قانون براي زوجه در نظرگرفته ،تمکين از ش��وهر اس��ت و
حتي زن ميتواند فرزند خود را نيز شير ندهد (ماده  1176ق.م ).و اگر کار کند هم
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وظيف��هاي براي پرداخت هيچ يک از مخارج زندگي ندارد .با توجه به اين که عدة
زيادي از زنان در حال حاضر ،شاغل هستند و در تأمين هزينههاي زندگي شراکت
دارند ،اين نتيجه معلوم ميش��ود كه اگر اين زنان بخواهند از حقوق قانوني مندرج
در قانون مدني و فقه استفاده کـنند و هيچ هـزينهاي را نپذيرند ،در اثر عدم توانايي
همسرانشان در تأمين هزينهها ،تعداد طالقهاي ناشي از نفقه افزايش خواهد يافت.
پس در واقع ،مواد مزبور ذات ًا افزاينده طالق هستند.

2ـ )2عدم آمار طالقهاي ناشي از نفقه در دادگاه

در تمامي مجتمعهاي خانواده ،بخش��ي از دادخواس��تهاي مربوط به طالق،
مس��تند به مواد  1130ـ  1129ق.م .هس��تند ،اما چه درصدي از پروندهها منجر به
صدور رأي براين اس��اس ميش��وند؟ دراين باره آماري وجود ندارد و نميتوان به
آساني به چنين آماري دست يافت .ولي چرا با وجود فنآوريهاي جديد در داده
پردازي ،چنين کاري ممکن نيست؟ برخي از داليل به شرح ذيل بيان ميشود:
1ـ 2ـ  )2در دادگس��تري هنوز سيس��تم رايانهاي سراسري که تمام ادارات و
محاکم آن را به هم متصل کند نه تنها در سطح کشور ،بلکه در سطح يک استان يا
شهر هم وجود ندارد؛ لذا پردازش اطالعات از اين طريق منتفي است.
2ـ 2ـ  )2حتي در مجتمعهاي قضايي نيز ،شبکههاي داخلي که تمام بخشهاي
ي��ک مجتمع و ش��عب آن را به هم متصل کند ،وجود ن��دارد .آنچه در مجتمعهاي
قضاي��ي وجود دارد ،تنها ب��ه طرفين پرونده اين امکان را ميدهد که ش��عبهاي که
پرونده به آن ارجاع ش��ده اس��ت را پيدا کنند .بنابراين تنها راهي که براي دستيابي
به آمار باقي ميماند آن است که تکتک احکام مطالعه شود تا مشخص گردد ،چه
تعداد از آنها به دليل عدم پرداخت نفقه صادر ش��دهاند .البته واضح است که الزمه
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3ـ 2ـ  )2صرفنظر از نبودن پردازشهاي رايانهاي در خصوص دادههاي موجود
در احکام دادگاهها و لزوم مطالعه تک تک پروندهها و آراي صادرشده در خصوص
آنها براي يافتن آمار ،مشکل بزرگ ديگر اين است که دادگستري براي در اختيار قرار
دادن پروندهها و آراي صادر شده ،محدوديت دارد و به آساني پروندهها را در اختيار
پژوهشگر قرار نميدهد.
4ـ 2ـ  )2نميتوان در يک شعبه يا مجتمع قضايي ،جامعه آماري نمونهاي به
دست آورد زيرا:
الف) مجتمعهاي قضايي براس��اس مناطق جغرافيايي ،صالحيت يافتهاند لذا
درهرکدام از آنها ،وضعيت اقتصادي مراجعه کنندگان با ديگري متفاوت است وهيچ
کدام از تمام اقشار جامعه پرونده ندارند.
ب) براساس پروندههاي يک شعبه نيز نميتوان به يک جامعة آماري مطلوب
دس��ت يافت ،زيرا از تنوع الزم براي داش��تن يک نمونة آماري برخوردار نيست و
عالوه بر آن کام ً
ال تصادفي است .امكان دارد در يک ماه  20پرونده طالق مرتبط با

نفقه ،منجر به حکم شود ،ولي در ماه بعد ،اص ً
ال حکمي در اين باره صادر نشود.
3ـ  )2ارتباط نفقه با طالق در جامعه

با اندکي تأمل ميتوان دريافت که احکام طالق صادر ش��ده توسط دادگاهها به
دليل عدم پرداخت نفقه ،بيانگر واقعيت جامعه نيس��ت .علت اين مباينت در چند
بند قابل بيان است:

17

سال یازدهم  /شماره  /43بهار 1388

انجام اين کار ،داشتن تعداد زيادي نيرو و زمان زياد است.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 43بهار 1388

1ـ 3ـ  )2ارتباط نفقه با تمکين

محاکم زماني به استناد ماده 1129ق.م .حکم صادر ميکنند که زن قب ً
ال مرد را به

پرداخت نفقه محکوم کرده باش��د .همچنين شرط تعلق نفقه به زن ،تمکين اوست،
پس در نتيجه احکامي که صادر ش��دهاند ،زناني را نشان ميدهد که زوج عليه آنها
نتوانس��ته حک��م تمکين بگيرد ،يعني يکي از حاالت ذي��ل در اين پروندهها وجود
داشته است:
1ـ 1ـ 3ـ  )2زن در خانه شوهر زندگي نميکند و تمکين هم نميکند و مرد به
لحاظ عدم اطالع از قانون ،عليه زوجه حکم تمکين نگرفته است.
2ـ 1ـ 3ـ  )2زن در خانة ش��وهر اس��ت ،ولي ش��وهر در خانه نيست و هزينة
زندگي را نيز تأمين نميکند.
3ـ 1ـ 3ـ  )2به ندرت ممکن اس��ت ،زن و ش��وهر هردو با هم بتوانند در يک
جا زندگي کنند و زن عليه شوهر حکم پرداخت نفقه بگيرد.
4ـ 1ـ 3ـ  )2پس از انعقاد نکاح ،عليرغم آمادگي زوجه ،زوج به لحاظ مشکالت
اقتصادي نتوانسته امکانات الزم براي زندگي مشترک را فراهم کند.
ب��ا دقت در اين موارد معلوم ميش��ود ،اين مصاديق ،عليرغ��م کثرت ،موارد
متعددي را در جامعه نش��ان نميدهند؛ زيرا زماني که فشار اقتصادي زياد ميشود،
اختالفات گس��ترش پيدا ميکن��د و زوجه معمو ًال خانه را ت��رک ميکند .در نتيجه
حاض��ر به ادامه زندگي نيس��ت و اين موضوع منجر به ص��دور حکم تمکين عليه
زوجه ميشود.
بنابراين برخي از زناني که به لحاظ مالي مش��کالت دارند در دادگاه نميتوانند
حکم طالق به استناد عدم پرداخت نفقه بگيرند.
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نفقه در قانون به نيازهاي اساسي اختصاص يافته است؛ همچنين قانون و فقه
تصريح دارند که نيازهاي يک شخص بر اساس جايگاه اجتماعي وي متفاوت است.
در نتيجه تفاوت برداش��ـت دربارة اين ک��ه جايگاه اجتماعي يک فرد چه اقتضايي
دارد ،به وجود ميآيد .صرفنظر از اين اختالف سليقه نبايد از ياد برد که نفقه براي
هزينههاي ضروري مطرح ش��ده اس��ت .با اين نگاه در قانون آيا هزينة کالس زبان
براي يک طفل هشت ساله هم ضروري است؟ رفتن به سونا يا کالسهاي مختلف
توسط زوجه هم ضروري تلقي ميشود؟ در شرايط فعلي نميتوان چنين هزينههايي
را در مفهوم نفقه گنجاند و بعيد اس��ت دادگاهه ا به آس��اني حکم به پرداخت اين
موارد بدهند؛ درحالي که اختالفهاي متعددي که ناشي از عـدم پرداخت اين قبيل
هزينهها هستند در خانوادههاي اقشار متوسط ايجاد ميشود .به عبارت ديگر مفهوم
مندرج در قانون در مورد نفقه ،پاس��خگوي نيازهاي امروز بخش زيادي از جامعه
نيست .اما براي حل اين مشکل چه مي توان کرد؟
1ـ 2ـ 3ـ  )2راهحلهاي ممكن

ال��ف) هدف قانونگذار از تحميل نفقه برمرد ،تأمي��ن نيازهاي اوليه زنان بوده
است ،لذا نبايد دامنة اين اجبار را گسترش داد.
ب) بر اساس مالک عرفي بودن نفقه ،دادگاه مشکل را حل کند.
ج) در قانون ،بر موارد جديد ،تصريح شود.
د)زوجه با شرط ضمن عقد ،تأمين اين موارد را بر عهدة زوج قرار دهد.
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2ـ 2ـ 3ـ  )2نقد و بررسي

الف) اما نظر اول قابل پذيرش نيست ،چون بخش اعظم جامعه در تأمين اين
نيازهاي اوليه مش��کل چنداني ندارند .در واقع اين معيارها ،تنها براي زنده ماندن
کفايت ميکند و اختالفات در نيازهاي ديگر بروز پيدا ميکند.
ب) نظر دوم به نس��بت نظر اول ،معقولتر است و در فقه هم بر آن تأکيد شده
اس��ت< :مقدار و نوع نفقه از پيش تعيين ش��ده نيست بلکه ضابطه و معيار عرفي
دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نيازهاي شهري که در آن زندگي و سکونت دارد
تعيين ميگردد> (موسوي خميني1390،ق :ج ،2ص .)315اما اين نظر اشكاالتي دارد:
ـ تش��خيص عرف آسان نيست ،براي اطالع از نظر عرف بايد به مردم رجوع
نمود که تنها راه انديشيده شده براي آن داشتن هيئت منصفهاي از مردم عادي است؛
در حالي که در عمل نميتوان براي هر دعوي خانوادگي آن را تشکيل داد.
ـ اين که هرچند مراجعه به نظر مردم در دعاوي خانوادگي س��خت است ،اما
در مورد نفقه اين کار دشوارتراس��ت؛ زيرا مـيزان نفقه براسـاس پايـگاه خانوادگي
زوجه تعيين ميش��ود .يعني بايد نظر بخش��ي از جامعه که همسطح زوجه هستند
مالک عمل قرار گيرد.
ـ در صورتي که مراجعه به عرف صورت نگيرد ،تنها مالکي که باقي ميماند،
نظر قاضي ميباش��د که اين به معناي داش��تن آراي متفاوت به لحاظ س��ليقههاي
مختلف قضات خواهد بود.
بنابراين بهترين راه آن اس��ت که مصاديق نفقه از طريق قرارداد مشخص شود.
ب��ه عبارت ديگر زوجين به هنگام نکاح آن را ش��رط کنند .به اين ترتيب اختالف
نظ��ر در مورد ميزان نفقه زن و فرزندان بروز پي��دا نخواهد کرد و اختالف نظر در
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ازدواج به داليل مختلف زوجين دقت کافي براي درج اين مصاديق نخواهند داشت؛

زيرا او ًال ممکن اس��ت حجب و حياي ذاتي زنان مانع از بيان صريح خواستههاي
بعدي آنان ش��ود .ثاني ًا اش��تغالهاي ذهني زن و ش��وهر به مراس��م سنتي ،جشن و

پايکوبي ،مخارج و غيره مانع از تمرکز فکر براي چنين اموري ميشود .ثالث ًا برخي
اوقات تراکم کاري سردفتر ازدواج و طالق و عجله زوجين براي برگزاري مراسم،
اجازه نميدهد که زوجين بتوانند راجع به اين مسائل فکر کنند.
در مجموع به نظر ميرسد بهترين راه آن است که چند فرم نمونه براي طبقات
مختلف فقير ،متوسط و متمول (بر اساس سطح مالي و اجتماعي زوجه) تهيه شود
در هنگام ثبت به زوجين ارائه گردد تا از بين آنها مواردي را انتخاب کنند.
نتايج ذيل از تبيين مسأله به دست ميآيد:

الف)تعدادي از زنها كه نميتوان آمار دقيقي از آنها ارائه کرد ،واقع ًا به لحاظ

پرداخت نشدن نفقه تقاضاي طالق ميکنند.
ب)عدة زيادي از زنها با وجود تحمل کمي نفقه ،س��ختي زندگي يا کار کردن
براي تأمين معاش و حق قانوني ،تقاضاي طالق نميکنند.
ج)تعدادي از زوجين با وجود اختالفات مالي با هم ،به دليل عدم شمول توقع
آنها در تعريف قانون از نفقه تحت عناوين ديگر تقاضاي طالق ميکنند.
د) برخي از زنان با وجود تقاضاي طالق به استناد نفقه در واقع براي گسستن
رش��ته زندگي مش��ترک داليل ديگري دارن��د؛ اما چون حق ط�لاق در اختيار مرد

است ،راه ديگري براي تقاضاي طالق نيافتهاند ،مث ً
ال زن شاغلي متوجه ميشود که
همسرش به وي خيانت ميکند ،اما نميتواند اين موضوع را در دادگاه ثابت کند و
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شوهر هم حاضر به طالق نيست .در اين جا زن با وجود اين که ميتواند از درآمد
خود مخارج خانه را تأمين کند با تمسک به نپرداختن نفقه تقاضاي طالق ميکند.
هـ)زناني که به جهت دشواري زندگي ،خانه را ترک کردهاند و به لحاظ عدم تمکين،
نفقه به آنها تعلق نميگيرد و تقاضاي طالق به استناد آن هم نميتوانند بکنند.
 )3تحليل مسأله

از بي��ن گروههاي فوق ،گروه چهارم که از نفقه به عنوان مس��تند قانوني صرف ًا
اس��تفاده ميکنند؛ داخل در قلمرو مس��أله نيستند .گروه دوم نيز کساني هستند که با
وج��ود مؤثر بودن اختالفات مالي ميتوان با مش��اوره و ايجاد تفاهم از طالق آنها
جلوگيري نمود .اما س��ه گروه ديگر کس��اني هستند که واقع ًا مشکالت اقتصادي بر

زندگي آنها سايه افکنده است .براي ارائه راهکار جهت حل مشکل اين سه گروه،
بايد علت مورد بررسي قرارگيرد .به نظر ميرسد علت اصلي بروز مشکل اقتصادي
زياد ش��دن هزينهها نس��بت به درآمدها باش��د .عالوه بر اين براي تحليل حقوقي
موضوع ،عامل اراده و زمان نيز تأثيرگذار هستند .با توجه به اين چهار مؤلفه ميتوان
مسأله را به صورت ذيل تحليل نمود:
1ـ  )3تأثير عامل زمان :افرادي که دچار مشکل مالي در زندگي مشترک هستند
دو گروه ميباشند:
الف) کساني که از ابتداي تشکيل ازدواج توانايي تأمين نفقه را نداشتهاند؛
ب) کساني که بعد از ازدواج توانايي مالي خود را از دست دادهاند.
2ـ  )3تأثير عامل درآمد :کسي که منبع درآمد خود را از دست بدهد ،نميتواند
مخارجش را تأمين کند ،اما منبع درآمد اين فرد از دو حالت خارج نيست:
الف) شخص حقوق بگير است و درآمدش وابسته به حقوق پرداختي از طرف
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ب) شخص حقوق بگير نيست و به اصطالح شغل آزاد دارد.
3ـ  )3تأثيرعامل هزينه :افزايش هزينهها يا مخارج را به دو گروه ميتوان تقسيم
نمود:
الف) افزايشهاي دائمي ،مثل بچه دار شدن؛
ب) افزايشهاي مقطعي ،مثل هزينه زايمان.
4ـ  )3تأثيرعامل اراده :کسي که داراي مشکل مالي است يا به صورت غيرارادي
دچار اين مشکل شده يا ارادهاش در آن تأثير داشته است يا به عبارت ديگر سوءتدبير،
باعث سختي زندگي شده است.
جدول ( :)1دستهبندي وضعيت افراد داراي توانايي تأمين نفقه در ابتداي ازدواج

وضعيت

شرايط

افزايش دائم هزينه

افزايش غيردائم هزينه

حقوقبگير

ارادي

غيرارادي

ارادي

غيرارادي

غيرحقوقبگير

ارادي

غيرارادي

ارادي

غيرارادي

 )4بررسي راهكارهاي موجود

در بررسي راهکارهاي موجود يکي از طرق مفيد ،استفاده از تجربيات کشورهاي
ديگر اس��ت .بدين منظور ابتدا وضعيت دو کش��ور اسالمي مصر و تونس که جزو
کشورهاي پيشرو عرب در مسائل حقوقي هستند ،بررسي ميشود.
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1ـ )4مطالعه تطبيقي

1ـ 1ـ  )4تونس
در تونس قانون ش��ماره  65مورخ  5ژوئيه 1993در خصوص تأسيس صندوق
تضمين نفقه و هزينههاي بعد طالق تصويب ش��ده است .اين قانون شامل ده ماده
اس��ت .در ماده اول آمده :اين صندوق براي کمک به کودکان و زنان مطلقه اس��ت
و تحت پوش��ش صندوق ملي تأمين اجتماعي قرار ميگيرد .اين صندوق در واقع
مسؤوليتش پرداخت مبالغ <محکوم به> در احکام نفقه ناشي از طالق و هزينههاي
بعد از طالق است .صندوق اين مبالغ را ميپردازد و بعد به تقسيط از محکوم عليه
دريافت ميکند و در ازاي اين کار پنج درصد کارمزد ميگيرد .در صورتي که محکوم
عليه اقساط را به موقع تأديه نکند بايد جريمه تأخير بپردازد.
درآم��د صـندوق از بودجه دولـت ،کارمـزدها و اقـس��اط دريافتي ،درآمـدهاي
سـرمايهگذاري ،هبهها و عطايا تأمين ميشود .صندوق ملي تأمين اجتماعي وظيفه
حمايتي در قبال آن دارد و حق ندارد درآمدهاي آن را در غير موارد مصرح در قانون
هزينه کند).(www.rcd.tn
2ـ 1ـ )4مصر
در مصر ابتدا قانون تنظيم برخي ش��رايط و اجرائيات دادخواهيهاي ناشي از
مسائل احوال شخصيه به شماره  1سال 2000ـ که در قانون شماره  91سال 2000
اصالح شدـ به تصويب رسيد .ماده  71اين قانون مقرر ميداشت که يک نظام بيمه
خانواده با هدف تضمين اجراي احکام صادره براي پرداخت نفقه زوجه يا مطلقه
يا اوالد يا اقارب ايجاد شود و تحتنظر بانک اجتماعي ناصر اداره گردد.
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چيزي که در حکم آن اس��ت و به نفع زوجه مطلقه ،اوالد يا والدين صادر ميشود
ميباشد (بانک اجتماعي ناصر يک مؤسسه غيرانتفاعي است که مطابق قانون شماره
 66سال 1971تأسيس شده و در واقع عهدهدار اداره امور مالي تأمين اجتماعي اين
کشور است).
اي��ن بانک پس از پرداخت مبال��غ محکومبه ميتواند آنه��ا را از محکومعليه
دريافت نمايد.
ماده  73اين قانون تمامي نهادهاي دولتي را مکلف کرده اس��ت که با تقاضاي
اين بانک ،مبالغ پرداختي توسط آن را از حقوق کارکنان خود کم و به حساب بانک
ناصر واريز نمايند .در ماده  74آن آمده در صورتي که محکومعليه حقوقبگير نباشد
بايد هفته اول هر ماه اقساط را بپردازد.
ماده  75اين قانون به بانک ناصر اجازه داده ،مبالغ پرداختي را از طريق توقيف
اموال و درآمدهاي محکومعليه باز پس بگيرد.
ماده  76اين قانون نيز حداکثر مبلغ قابل توقيف از حقوق کارکنان را از  50ـ 25
درصد براساس تعداد افراد محکوم له قرار داده است.
دو ضمانت اجراي کيفري هم وجود دارد .براي سوءاستفادهکنندگان مالي شش
ماه حبس و کس��اني که با نقشه و احکام ساختگي مبالغي دريافتکنند ،تا دو سال
حبس در نظر گرفته شده است.
بعد از آن به لحاظ مشکالتي که در اجرا پيش آمد ،قانون شماره 11سال 2004
براي تأسيس صندوق نظام بيمه خانواده به تصويب رسيد .مطابق ماده  1اين قانون،
اين صندوق غيرانتفاعي براي حل مش��کالت اجراي احکام نفقه و تحت پوشش
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بانک ناصر ايجاد ميشود .همه خانوادهها مکلف به عضويت در آن هستند و براي
هر ازدواج  50ليره ،براي طالق يا رجوع  50ليره و براي اخذ هر گواهي والدت 20
لي��ره بايد به بانك بپردازند .در واقع اين صندوق وظايف بانک ناصر را در موارد
فوق عهدهدار ميشود

) http://www.arablegalportal.orgو

. (http://www.alassy.net

2ـ )4راهکاربومي

در مورد مشكالت مختلفي که در تحليل مسأله بيان شد ،نميتوان يک راه حل
واحد ارائه نمود ،لذا ابتدا هر گروه جداگانه بررس��ي ش��ده ،سپس به نقش بيمه به
عنوان يک راهکار مطلوب توجه شده است.
1ـ 2ـ  )4اشخاص فاقد توان مالي اوليه
به نظر ميرسد در مورد اين گروه بهترين راه پيشگيري از بروز مشکل است .لذا
پيشنهاد ميشود با انجام مطالعاتي اقتصادي ،حداقل درآمد براي تشکيل زندگي در
مناطق مختلف کشور تخمين زده شود و از ثبت ازدواج کساني که فاقد اين حداقل
هستند تا زماني که واجد آن شوند يا شخص ديگري پرداخت اين هزينه را تضمين
نمايد ،خودداري شود.
2ـ 2ـ  )4اشخاص واجد توان مالي اوليه
در مورد اين اشخاص ممکن است تغيير درآمد در اثر کاهش درآمد يا افزايش
هزينهها باشد.
1ـ 2ـ 2ـ  )4کاهش درآمد

اما در خصوص اين افراد حاالت مختلفي وجود دارد .مث ً
ال از دست دادن منبع
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رخ دهد .اما براي يک فرد غيرحقوق بگير عالوه بر از كارافتادگي ممکن است ،از
دس��ت رفتن سرمايه ،پايين آمدن دستمزدها يا قيمتها ،افزايش قيمت مـواد اوليه
کااليي که توليد ميکند يا تغييرات موارد ديگري بر اساس شغل فرد ،باشد .تمامي
اين موارد ممکن است تحت تأثير اراده فرد يا بدون اراده حادث شود.
2ـ 2ـ 2ـ )4افزايش هزينه ها

ـ افزايش هزينه غيرارادي :در افزايش هزينهها نيز حاالت مختلفي ممکن است
رخ دهد .افزايشهاي غيرارادي زيادي در هزينهها وجود دارند :بيماري ،فوت اقوام،
ازدواج فرزندان ،باال رفتن هزينههاي کار و توليد ،خرابي لوازم کار ،همينطور حوادث
غيرمترقبه مانند زلزله ،سيل ،طوفان و … .
ـ افزايش هزينه ارادي :اما کس��اني را که در اثر س��وء تدبير به صورت ارادي
منابع مالي خود را از دست دادهاند ،به دو گروه ميتوان تقسيم نمود:
الف) اف��رادي که در اثرعدم مديريت و تعقل در س��رمايهگذاري يا خرجهاي
نادرست ،دچار مشکل شدهاند.
ب) کساني که معتاد به انواع موادمخدر ،مشروبات الکلي يا ساير مفاسد اخالقي
هزينهبر هستند.
به نظر ميرس��د جامعه نباي��د تاوان خطاهاي اين دو گروه را عهدهدار ش��ود،
البته حمايت نکردن از خانوادههاي اين افراد باعث زيانهاي بيشتري براي جامعه
اس��ت .بنابراين بايد حس��اب زنان و فرزندان اين افراد را از خودشان جدا کرد و
به معتادان نيز فقط به ش��رط بهبودي کمک کرد تا از اين مساعدتها براي آلودگي
بيشتر سود نبرند.
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صرفنظر از گروه آخر ،در برخورد با مشکالت اين مجموعه ناهمگون در نگاه
اول به نظر ميرس��د بيمه بتواند راهگش��ا باش��د .به ويژه اينكه راهکاري است که
کشورهاي ديگر هم از آن سود برده اند.
3ـ 2ـ  )4استفاده ازبيمه
همانگونه که گفته شد بيمه ميتواند براي تأمين نفقه خانوادههاي زيادي استفاده
ش��ود ولي چه نوع بيمهاي با چه ش��رايطي؟ به طور کلي دو نظام مختلف بيمههاي
اجتماعي و بيمههاي مالي وجود دارد.
1ـ 3ـ 2ـ  )4بيمه مالي

منظور از بيمههاي مالي ،بيمههايي هستند که در چارچوب قانون بيمه مصوب
 1316فعالي��ت ميکنند و جنبة س��ودآوري دارند .مطابق م��ادة  1اين قانون< :بيمه
عق��دي اس��ت که به موجب آن يک طرف تعهد ميکن��د در ازاي پرداخت وجه يا
وجوه��ي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ،خس��ارات وارد بر او را
جبران نم��وده يا وجه معيني بپـردازد .متعهد را بيمهگ��ر ،طرف تعهد را بيمهگذار،
وجه��ي را که بيمهگذار ب��ه بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه ميش��ود
موضوع بيمه مينامند>.
اين نوع بيمهها به دو گروه عمدة بيمه خسارات و بيمة اشخاص تقسيم ميشوند.
در اي��ن نوع بيمه ،ش��رکتهاي بيمه ،نمايندگان و دالالن بيم��ه فعاليت دارند.
نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهدة نهاد دولتي بيمة مرکزي ايران قراردارد.
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بيمههاي اجتماعي بيمههايي هس��تند که براي تأمين رفاه مردم و پيش��گيري از
بروز مشکالت اجتماعي براي آنان ،خارج از جنبة سودجويي تشکيل شدهاند.
الـبته وضعيت ادارة اين نوع بيمه چندان مطلوب نيس��ت .س��ازمانها ،ادارات
و صندوقه��اي مختلف��ي در اين حوزه به فعالي��ت ميپردازند که اين باعث نوعي
بينظمي و گاه بيعدالتي در دريافت حق بيمه و ارائه خدمات شده است.
3ـ 3ـ 2ـ  )4تحليل و بررسي

اما کدام يک ازاين دو نوع نظام بيمهاي ميتوانند در حل اين مس��أله راهگش��ا
باشند؟
با توجه به اين که چندي قبل بيمه ايران و برخي بيمههاي ديگر پيش��نهادهايي
درخصوص بيمه طالق و مهر مطرح کردهاند ،آيا اين ش��رکتها ميتوانند پوشش
بيمهاي براي نفقه ايجاد کنند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت که عقد بيمه
يک عقد معوض و غيرمجاني است .
<در عق��د بيمه نيت لطف بين طرفهاي عقد وجود ندارد و هر يک از طرفين
به دنبال کس��ب منفعت خود هس��تند ،بيمهگذارهمواره بايد مبلغي بابت مابه ازاي
تضميني که از بيمهگ��ر دريافت ميکند تحت عنوان حق بيمه پرداخت نمايد .بيمه
هيچ گاه عقد مجاني و بالعوض نيست> (بابايي :1385،ص.)38
به عبارت ديگر تا حق بيمه پرداخت نشود ،عقد بيمه به وجود نميآيد ولي در
فرض عدم توانايي مرد در پرداخت حق بيمه چه کس��ي بايد حق بيمه را بپردازد؟
ممکن اس��ت گفته شود شخص در زمان تمول ،پرداخت نفقه را به عنوان موضوع
ق��رارداد بيمه ميکند و حق بيم��ه مي پردازد ،تا در زمان فقر خس��ارت بگيرد؛ اما
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مشکل اين است که براي اين که شرکت بيمه بتواند چنين بيمهاي را انجام دهد بايد
عدة زيادي اين حق بيمه را بپردازند تا با محاسبات رياضي ،پوشش بيمه ممکن و
مقرون به صرفه باش��د در حالي که چنين عقد بيمهاي مشتريان اندکي دارد ،ضمن
اين که اگر اجباري نيز شود شايد بتوان در زمان ثبت ازدواج به زور مبلغي دريافت
کرد ولي در س��الهاي بعد هيچ ضمانت اجرايي براي دريافت حق بيمه نميتوان
داش��ت به ويژه که تمايلي براي ادامه اين پوش��ش بيمه براي کساني که مشکلي در
زندگي خود ندارند نيز نميتواند وجود داش��ته باش��د .بنابراين بيمه پرداخت نفقه
پوشش بيمهاي قابل تحقق و سودآوري به نظرنميرسد و امکان عملي پيدا نميکند.
لذا تنها راهکار موجود استفاده از بيمههاي اجتماعي خواهد بود.
مطابق مقررات تأمي��ن اجتماعي براي از کارافتادگي ،بيکاري ،مرگ و حوادث
ناش��ي از کار ،مس��تمري در نظرگرفته شده اس��ت .بنابراين براي افراد حقوقبگير
مشکل چنداني از نظر وجود مواد قانوني نيست؛ فقط مشکل اصلي کمبود مبالغ اين
نوع مستمريها است که بايد براي افزايش آنها اقدام کرد.
در مورد ش��اغلين مشاغل آزاد نيز با وجود امکان پوشش بيمه خويشفرما ،به
لحاظ باال بودن حق بيمه و نبودن فرهنگ آن در خيلي از مشاغل ،صاحبان حرف و
مشاغل آزاد از آن استفاده نميکنند.
بنابراين درخصوص افراد غير حقوق بگير بايد راهي يافت .در برخورد با اين
خأل قانوني در حمايت از خانوادههاي اين افراد دو ديدگاه ميتوان داشت:
1ـ پيشنهاد قانون جديد براي ايجاد پوشش بيمه تأمين اجتماعي؛
2ـ استفاده از پتانسيلهاي قانوني موجود يا اصالح مواد موجود.
واضح است که استفاده از قانون موجود يا اصالح آن به لحاظ سهولت ،سرعت
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 )5پيشنهاد اصالح قانون

در بررس��ي قوانين قابل اعتنا در اين حوزه ،معلوم ميش��ود ،قانون تأمين زنان
و کودکان بيسرپرس��ت مصوب  1371/8/24ميتواند در صورت اصالح ،هدف را
تأمين نموده و مشکل عدم توانايي در پرداخت نفقه را حل کند.
ماده  1اين قانون اشعارميدارد< :به پيروي از تعاليم عاليه اسالم در جهت حفظ
ش��ؤون و حقوق اجتماعي زنان و کودکان بيسرپرست و زدودن آثار فقر ازجامعه
اس�لامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران ،زنان و کـودکان بيسـرپرستي که تحت پوشـش قوانين حمايتي ديگر
نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهرهمند خواهند شد>.
مسؤول اجراي اين قانون سازمان بهزيستي است و مشموالن اين قانون در ماده
 2اينگونه معرفي شدهاند1:ـ زنان بيوه؛ 2ـ زنان پير و سالخورده؛ 3ـ ساير زنان و
دختران بيسرپرست؛ 4ـ کودکان بيسرپرست.
اين ماده در توضيح ساير زنان و دختران بيسرپرست مينويسد که اين عبارت
ب��ه زنان و دختراني اطالق ميش��ود که بنا به عللي از قبيل مفقوداالثر ش��دن يا از
کارافتادگي سرپرست ،بهطور دائم يا موقت بدون سرپرست (نان آور) ميمانند.
با توسعه دامنه شمول اين قانون ميتوان خأل قانوني مطرح شده را از بين برد
از طرف ديگر اين قانون امتيازهاي خوبي دارد زيرا مش��کالت ممکن درخصوص
چني��ن حمايتهايي را درک کرده اس��ت مث ً
ال مواد 7ـ  6اي��ن قانون درخصوص
سوءاستفاده و گرفتن مستمري بدون استحقاق ،پيشبيني ممنوعيت و مجازات کرده
است .همچنين آييننامههاي آن نيز موجود و در حال اجرا است .امتياز ديگر قانون
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اين اس��ت که در ماده  4که حمايتهاي موضوع اين قانون را احصا کرده اس��ت
فقط به دادن کمک مالي اکتفا نکرده و حمايتهاي فرهنگي ،اجتماعي و آموزش��ي
همچنين معرفي ش��غل را هم در نظر گرفته اس��ت .براي اصالح قانون موارد ذيل
پيشنهاد ميشود:
1ـ  )5در عنوان قانون ،ماده 1و بند  3از مادة  ،2عبارت <بيسرپرست> حذف
و به جاي آن <بينفقه> قرارگيرد.
2ـ  )5در بند 3از مادة  2واژة <عللي> حذف و به جاي آن <هرعلتي> و به جاي
<بدون سرپرست (نان آور)> واژة <بدون نفقه> قرارگيرد.
3ـ  )5بند  1ماده  6نيز که از موارد قطع مس��تمري يکي را هم ازدواج ،رجوع
يا تحت تکفل قرارگرفتن دانسته است بايد حذف شود.
به اين ترتيب مش��کل خأل قانوني حل خواهد ش��د و ني��ازي به قانون جديد
وجود نخواهد داشت .اما براي اينكه در عرصة اجرا مشكل پيدا نشود بايد آئيننامة
اجرايي خوبي براي تش��خيص مش��مولين قانون به تصويب رساند و بودجة کافي
ب��راي اج��راي آن تخصيص داد .به نظر مي رس��د در تدوين آئين نامه اجرايي آن
ميتوان از تجربه كش��ور مصر اس��تفاده کرد ،البته صن��دوق تضمين نفقه آنها فقط
براي اجراي احکام نفقه اس��ت و جنبه پيش��گيرانه آن کمرنگ است از آنجا که در

اي��ران وقتي زوجه به دادگاه براي دريافت نفقه رجوع ميکند معمو ًال در پي گرفتن
طالق اس��ت لذا بررس��ي تقاضاهاي متقاضيان اگر در محيطي غي��ر از دادگاه مث ً
ال

کميس��يونهاي ويژه موضوع در سازمان مربوطه به عمل آيد بهتر است .اما تجربه
آنها از اين جهت که صندوق خاصي تأس��يس کردهاند ،تمامي بـودجه آن از دولت
نيست و درآمدهايي هم دارد ،همه خانوادههايي که تازه ازدواج ميکنند مجبور به
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دادن دارد ،ارزش��مند است بنابراين ميتوان در آئيننامه مذكور اجراي قانون را از
طريق يک صندوق انجام داد .همچنين به نظر ميرسد واگذاري اداره اين صندوق
به سازمان تأمين اجتماعي نيز به لحاظ قرابت کاري وتوان مالي بهتر باشد.
منابع

اني��س ابراهيم؛ منتصر عبدالحليم؛ الصوالحي عطيه؛ احم��د محمد خلف اهلل()1374
المعجم الوسيط ،چ  ،5بي جا :دفتر نشرفرهنگ اسالمي.

بابايي ،ايرج ( ،)1385حقوق بيمه ،چ پنجم ،تهران :سمت.

جبعي عاملي (شهيد ثاني) ،زينالدين (1410ق) ،الروضئ البهيه في شرح اللمعئ الدمشقيه،
چ  ،1قم :داوري.

حلي (عالمه) ،حسنبن يوس��ف بن مطهر(1413ق) ،قواعداالحکام ،چ ،1قم :مؤسسئ
النشر االسالمي.

حلي ،يحيي بن سعيد1405( ،ق) ،الجامع للشرايع ،قم :مؤسسه سيد الشهدا.

زينالدين ،محمدامين(1413ق) ،کلمئ التقوي ،چ  ،3بيجا :مطبعئ المهر.

سالر ديلمي ،ابي يعلي حمزئ بن عبدالعزيز(1414ق) ،المراسم العلويه في االحکام النبويه،
قم :المعاونيئ الثقافيئ للمجمع العالمي الهل البيت.

طباطبايي ،سيدعلي1404( ،ق) ،رياض المسائل في بيان االحکام بالدالئل ،قم :مؤسسه
آل البيت.

طوسي ،ابي جعفر محمدبنالحسن (1387ق) ،المبسوط في فقه االماميه ،چ  ،3تهران:
المکتبئ المرتضويه الحيا اآلثار الجعفريه.

قاسم زاده ،سيد مرتضي؛ ره پيک ،حسين؛ کيايي ،عبدا ،)1384( ...تفسير قانون مدني،
چ  ،2تهران :سمت.
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قمي ،ميرزا ابوالقاسم( ،)1371جامع الشتات ،چ  ،1تهران :کيهان.

کاتوزيان ،ناصر( ،)1378قانون مدني درنظم حقوق کنوني ،چ  ،3تهران :ميزان دادگستر.

محقق اردبيلي (بيتا) ،زبدئ البيان في احکام القران ،تهران :المکتبئ المرتضويه الحياء
اآلثار الجعفريه.

مفيد ،محمدبن نعمان (1410ق) ،المقنعه ،قم :مؤسسئ النشر االسالمي.

منتظري ،حسينعلي( ،)1377توضيح المسائل ،چ  ،16قم :نشر تفکر.

موسوي خميني ،سيدروح ا1390( ...ق) ،تحرير الوسيله ،چ  ،2نجف :مطبعه االداب.

نجفي ،محمد حسن( ،)1367جواهر الکالم ،چ  ،3تهران :دارالکتب االسالميه.
نوري همداني ،حسين ( ،)1373توضيح المسائل ،چ  ،4قم :مؤلف.
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با تأكيد بر پيشگيري از طالق

٭



جواد حبيبي تبار٭ ٭

چكيده
خانواده يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي است و تغيير و تحوالت آن بر اجتماع
نيز تأثيرگذار است .لذا بايد مورد توجه خاص حكومتها قرار گيرد .يكي از عوامل
مؤثر در خانواده ،مسأله طالق است كه پيامـدهاي آن بر حوزههاي مخـتلف حقوقي،
اجتماعي ،فرهـنگي ،اقتـصادي و … نمود پيدا ميكند .بدينجهت قوه قضائيه جهت
رفع اشكاالت حقوقي مربوط به خانوادهها ،اليحه حمايت خانواده جديدي را تقديم
مجلس نمود .اين اليحه عالوه بر رفع اشكاالت قانون گذشته پيشنهادهاي جديدي در
راستاي استحكام خانواده بيان مينمايد .در اين نوشتار برخي مواد اليحه به خصوص
مواد مربوط به پيشگيري از طالق و اجراي طالق از قبيل صالحيت دادگاه خانواده،
هزينه دادرسي و تقديم دادخواست مورد نقد و بررسي قرار گرفته ،خالءهاي آن تبيين
شده و پيشنهاداتي در راستاي اصالح قوانين و اقدامات اجرايي بيان شده است.
كليد واژه
نكاح ،طالق ،خانواده ،پيشگيري از طالق ،اليحه حمايت خانواده ،دادگاه خانواده
٭ـ تاريخ دريافت1387/12/10 :؛ تاريخ تأييد1388/3/16 :
٭ ٭ـ دكترا و عضو هيأت علمي دانشگاه المصطفي العالميه

 habibitabar@ hawzeh. Netـ J
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طرح مسأله

پيشگيري از وقوع طالق با توجه به آثار بسيار مخرب آن بر حوزههاي مختلف
فردي و اجتماعي ،در دس��تور كار دولتها و كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته
است .در ايران نيز قانونگذار قدمهايي برداشته و تحقق طالق را از حالت بسيط آن

كه صرف ًا يك ايقاع در دست مرد بوده به انجام يك پروس ه داراي تشريفات خاص
در نظ��ام حقوق خانواده تبديل نموده اس��ت .قبل از پيروزي انقالب ش��كوهمند
اس�لامي و پس از آن تح��والت گوناگوني در اين زمينه انجام ش��د كه با مداقه در
آن مش��خص ميش��ود چه چالشهايي در اين زمينه بروز كرده اس��ت .از آنجا كه
اليحه حمايت خانواده آخرين قانون موجود در ايران براي حمايت هرچه بيشتر از
خانوادههاي ايراني توسط قوه قضائيه نوشته شده و هم اكنون در مرحله تصويب در
مجلس ميباشد؛ لذا اين نوشتار به نقد و بررسي اليحه حمايت خانواده در جهت
پيش��گيري از طالق پرداخته و در مرحله اجراء ط�لاق ،خألهاي موجود را تبيين
نموده اس��ت .تا اينكه بعد از تصويب مجلس شوراي اسالمي با اشكاالت كمتري
مواجه ش��ود .گرچه تشريفات قضايي از ش��رايط تحقق طالق نيست ،ولي حداقل
در مواردي كه قبل از وقوع طالق به دادگاه مراجعه ميش��ود ،كارس��از است .حال
اين س��وال مطرح اس��ت كه در قوانين مدون ايران براي اين منظور چه تمهيداتي
انديشيده شده است ؟
)1اقسام طالق در فقه

ابتدا براي روشن شدن حوزه بحث پيشگيري از طالق بايد به اقسام طالق در
فقه توجه شود؛ زيرا از طرفي طالق به عنوان يكي از افعال مكلفين متصف به يكي
از احكام خمس��ه تكليفيه ميش��ود و از سوي ديگر از منظر فقهي نيازمند به ترافع
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رجعي و بائن (جزيري1419 ،ق :ج ،4ص .)278جايز و غير جايز (طوسي :1342 ،ص518؛

ابن براج ،بيتا :ج ،2ص 288؛ اصفهاني ،بيتا :ص.)323
1ـ  )1طالق و احكام خمسه تكليفيه
طالق اس��م مصدر تطليق اس��ت (ابن منظور1408 ،ق :ج ،8ص187؛ معلوف1973 ،م:

ص470؛ س��ياح :1354 ،ج ،2ص .)905از منظ��ر فقهي به عنوان يكي از افعال مكلفين و
از جه��ت حكم تكليفي احكام گوناگوني دارد .گاهي انجام آن حرام ،گاهي واجب
و در شرايطي مكروه يا مستحب ميشود .شناسايي اين مصاديق ميتواند در حوزه
پيشگيري از وقوع طالق مأثر باشد.
1ـ 1ـ  )1طالق حرام
از منظر فقهي طالقي بدعي ،باطل و حرام اس��ت (موس��وي خوي��ي1410 ،ق :ج،2

ص )295مگ��ر در س��ه طـالق در مجلس واحد كه اگر س��اير ش��رايط در آن جمع
باشد ،يك طالق آن صحيح خواهـد بود (موسوي خميني1403 ،ق :ج ،2صص297ـ 296؛
علمالهدي1415 ،ق :ص134؛ حلي1417 ،ق :ص36؛ طوسي 1387 ،ق؛ ج ،5ص13؛ حلي1419 ،ق:

ص .)36طالق بدعي به طالقي اطالق ميش��ود ك��ه مطابق آموزههاي ديني صورت
نگيرد .اين حرمت به جهت بدعي بودن طالق است .بنابراين طالقي كه مصادف با
طهر مواقع يا مصادف با عدم طهر در غير موارد استثناء يا بدون ركن اشهاد باشد،
باطل است (يعقوبي اصفهاني1414 ،ق :ص42؛ رازي1411 ،ق :ج ،3ص30؛ زمخشري1413 ،ق:

ج ،1ص137؛ بيهقي1414 ،ق :ج ،7ص.)324
 Comparative Religionsـ 
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2ـ 1ـ  )1طالق واجب
ه��رگاه ع��دم وقوع طالق باعث ش��ود ،حقي از حقوق زن پايمال ش��ود يا در
معرض تضييع حق قرار بگيرد ،بر مرد واجب ميشود ،همسر خود را طالق بدهد.
همچني��ن طالق در ايالء و ظهار در فرضي كه مرد حاضر نش��ود با پرداخت كفاره
از ايالء يا ظهار دس��ت بكشد (شهيد اول :1378 ،ج ،2ص .)103عالوه بر اين موارد در
طالقهاي قضايي نيز همين حکم جاري است .يعني اگر حاکم شرع به جهت عسر
و حرج غير قابل تحمل زوجه يا به جهت ترک انفاق ،شوهر را به طالق همسرش
محکوم کند بر زوج واجب است که حکم حاکم را اجراء نمايد .مصاديق ديگري از
طالق واجب نيز قابل تصور است مانند :آنکه مردي به دروغ انکار زوجيت نموده
و در نتيجه زن به دليل نداش��تن مدرک نتواند زوجيت خود را اثبات کند ،بر چنين
مردي واجب است که آن زن را مطلقه سازد (حبيبي تبار :1386 ،ص.)421
3ـ 1ـ )1طالق مستحب
اگر زندگي مشترک زوجين به اختالف و شقاق بيانجامد به نحوي که اميدي به
اصالح آنان نباشد و آن دو در اثر چنين اختالفاتي در معرض ابتالء به گناه باشند،
تحقق طالق مندوب و مستحب است (شهيد اول :1378 ،ج ،2ص.)103
4ـ 1ـ  )1طالق مکروه
طالقي مکروه است که زن و شوهر در عين تفاهم اخالقي با يكديگر ،اختالفاتي
دارند كه با راهنمايي ،دخالت يا توصيه ديگران قابل حل ميباشد .همچنين مصاديقي
مانند اينکه مرد در مريضي كه منجر به فوت شود ،زن خود را طالق دهد تا زن از
ارث محروم شود (شيخ مفيد1417 ،ق :ص102؛ طوسي1390 ،ق :ج ،3ص304؛ حكيم:1372 ،
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<هيچ چيز نزد خداوند مبغوضتر از اينكه خانهاي به سبب جدايي در اسالم خراب
ش��ود (طالق) نيست> (حر عاملي1414 ،ق :ج ،20ص16؛ كليني :1367 ،ج ،5ص)328؛ ناظر
به همين نوع از طالق است.
2ـ  )1طالق و اصل اوليه

از منظر فقهي به موجب اصل اوليه ،طالق در دست مرد است كه وقوع صحيح
آن منوط به شرايطي مثل صيغه ،اشهاد و … ميباشد (محقق داماد :1376 ،ص .)380ولي
در مصاديق خاصي زن نيز ميتواند از حاکم درخواست طالق نمايد که اين مصاديق
عبارتند از< :طالق به لحاظ غايب شدن زوج ،ترك انفاق و عسر و حرج> (حبيبي تبار،

 :1386ص .)421البته در مورد ظهار و ايالء نيز طالق قضايي محقق ميشود.
ـ بنابراين با توجه به انواع طالق معلوم ميشود ،پيشگيري مربوط به اختالفات
قابل حل اس��ت؛ يعني تكليف دادگاهها در راستاي جلوگيري از طالق با انصراف
زوجين اس��ت؛ لذا دادگاهها در مواردي مانند وقوع عس��ر و حرج زوجه حق مانع
تراشي در امر طالق و اطاله دادرسي به اين منظور را ندارند.
 )2اقسام طالق در قانون

يكي از طرق انحالل نكاح ،طالق ميباش��د كه از منظر حقوقي عبارت است
از< :انحالل رابطه زناشويي در عقد نكاح دائم ،خواه به قصد و رضاي زوج باشد،
خواه به وسيله نماينده قانوني زوج يا توسط دادگاه> (جعفري لنگرودي :1370،ص.)430
<گرچه قانونگذار تقسيم کلي از طالق ارائه نداده و صرف ًا طالق را به رجعي و بائن
 Marriage Separationـ 
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ص .)227آنچه در مذمت طالق بيان شده ،مانند جمله پيامبر اكرم  6كه فرمودند:
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تقسيم نموده است> (كاتوزيان :1375 ،ج ،2ص .)436ولي با توجه به مجموع مواد قانون
مدني پالن کاملتري از طالق قابل ترسيم است به اين ترتيب که طالق يا باطل يا
صحيح و طالق صحيح يا قضايي يا غير قضايي است.
1ـ  )2طالق قضايي

طالق قضايي طالقي است که دادگاه ،شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم
نمايد به اين نوع طالق در مواد  1029 ،1129 ،1130ق.م .اشاره شده است (امامي،

 :1378ج ،5ص .)70ولي در ساير مصاديق فقهي مثل ظهار يا ايالء ،كه ميتواند منجر
به طالق قضايي شود ،قانون مدني ساکت است.
2ـ  )2طالق غير قضايي

در طالق غير قضايي اراده مرد در تحقق آن دخالت دارد .اين نوع طالق اصالت ًا

از س��وي زوج يا وکالت ًا از س��وي وکيل زوج واقع ميشود؛ وکيل زوج نيز ميتواند
فردي ثالث يا زوجه باشد .زن نيز ميتواند به نحو مطلق وکيل در طالق خود باشد
يا وكالت وي مش��روط به تحقق شرط يا ش��رايطي باشد تا خود را در آن صورت
مطلقه سازد .شرايطي که در نکاحنامههاي رسمي آمده ،قابل تقسيم به دو بخش کلي
است؛ يکي شرايطي که حقوق زن تضييع شده و شرايط زندگي قابل تحمل نيست
و زن وکيل در طالق خود است .دسته ديگر شرايطي است که قابل تحمل ميباشد
و زن ميتواند از حق وکالت خود صرفنظر نمايد.
ـ با توجه به اين تقسيم معلوم ميشود ،منظور از پيشگيري از وقوع طالق در
مورد مصاديق طالقهاي قضايي يا آن دس��ته از طالقهاي غير قضايي که به دليل
حفظ حقوق زنان به عنوان تنها راهكار انجام ميگيرد ،نيست .بلکه مراد ،جلوگيري
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ارجاع به مراكز مشاوره يا داوري و امثال آن مينمايد.
 )3اليحه حمايت خانواده جديد
1ـ  )3پيشگيري از طالق در سابقه قانوني اليحه

درخصوص حقوق خانواده ،قوانين و آئيننامههاي مختلفي وضع شده که اهم
آنها به ترتيب تاريخ تصويب به شرح ذيل است:
کتابهاي هفتم ،هش��تم و نهم از قانون مدني مصوب ارديبهش��ت ماه 1307؛
قانون راجع به ازدواج مصوب س��ال 1310؛ قانون راجع به انکار زوجيت مصوب
ارديبهشت ماه 1311؛ قانون حمايت خانواده مصوب تير ماه 1346؛ قانون حمايت
خانواده مصوب بهمن ماه 1353؛ آييننامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب
ارديبهشت ماه 1354؛ قانون تشکيل دادگاههاي مدني خاص مصوب مهر ماه 1358؛
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب آبان ماه 1371و اليحه قانون حمايت
خانواده جديد كه در س��ال  1387جهت تصويب به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه
ش��ده اس��ت .در اين مقررات اولين قانوني که در آن مقنن به بحث از پيشگيري از
وقوع طالق انديشيده ،قانون حمايت خانواده مصوب بهمن ماه 1353است.
در ماده  3قانون اليحه حمايت خانواده اس��تمداد دادگاه از مددکاران اجتماعي
و غيره به هر نحوي که دادگاه مقتضي بداند ،مجاز ش��مرده ش��ده اس��ت .در ماده5
اين قانون چنين آمده< :دادگاه در صورت تقاضاي هر يک از طرفين مکلف اس��ت
موضوع دعوي را به اس��تثناي اصل نکاح و طالق به يک تا سه داور ارجاع نمايد،

همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأس�� ًا ني��ز دعوي را به داوري ارجاع
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از وقوع س��اير طالقه ا اس��ت كه با جعل مقرراتي دادگاهه��ا زوجين را مكلف به
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خواهد کرد ،داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي
نميباشد>.
در ماده  6اين قانون وظيفه داوران چنين تبيين ش��ده< :داور يا داوران سعي در
سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصالح نشوند ،نظر خود

را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر کتب ًا به دادگاه اعالم مينمايند> .آنچه در اين
مواد آمده ناظر به اختالفات زناشويي است که به سرحد درخواست صدور گواهي
عدم امکان س��ازش نرسيده اس��ت و دادگاه با مداخله خود و استفاده از مددکاران
اجتماعي ،داوران و  ...س��عي خود را جهت مهار اختالفات و حل آن بکار ميبرد
تا اين اختالفات و تش��ديد موضوع به س��رحد تقاضاي جدايي و طالق نرساند.
ولي چنانچه طرفين يا يکي از آنها درخواس��ت صدور گواهي عدم امکان س��ازش
را مطرح نمايد ،وظيفه دادگاه در ماده  10قانون مذكور به اين ش��رح معين گرديده:
<متقاضي گواهي عدم امکان سازش بايد تقاضانامهاي به دادگاه تسليم نمايد که در
آن علل تقاضا بطور موجه قيد گردد .پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأس ًا يا بوسيله

داوران سعي در اصالح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طالق خواهد كرد>...
(معاونت قضايي قوه قضائيه :1371 ،ص.)518
پس از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي اليحه قانوني دادگاه مدني خاص در
تاريخ  1358/7/1به تصويب رسيد ،در ماده  19اين قانون آمده< :قانون محاکم شرع
مصوب آذر ماه  1310و س��اير قوانين و مقرراتي که مغاير اين قانون باش��د ،ملغي
است> .پس از تصويب اين قانون در بين قضات و حقوقدانان کشور راجع به اينکه
قانون حمايت خانواده مصوب بهمن ماه  1353به کلي منسوخ است يا بخشهايي
از آن به قوت خود باقي است و اگر مواد غير منسوخ دارد کدام است؛ اختالف نظر
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