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مشکالت اقتصادي یکي از عوامل افزاینده طالق است. وظیفه تأمین مالي مخارج 
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طالق یکي از مشکالت بزرگ اجتماعي است که آثار آن در جامعه به صورت هاي 

گوناگون نمود پیدا مي کند. بحران هاي عاطفي، اختالالت رفتاري کودکان، بي پناهي 

زنان مطلقه، فســاد اخالقي، جرائم و ... در اثر طالق افزایش مي یابند. براي کاهش 

این آثار غیر قابل انکار، به دو جنبه باید توجه نمود: نخست آن که طالق یک واقعیت 

اســت، ولي براي کاستن از آســیب هاي آن از طریق کمک هاي مالي، مشاوره هاي 

روانشناســي و … باید اقدام نمود. دوم باید از گســترش طالق پیشگیري نمود و 

براي رســیدن به این هدف باید عوامل موجدش را شــناخت. مشکالت اقتصادي 

و عدم توانایي زوج در تأمین مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طالق اســت. اما 

واقعًا چه تعداد از طالق ها به علت مشـــكالت اقتصادي واقع مي  شوند؟ آیا براي 

پیشــگیري از آنـهــا راهي وجــود دارد؟ آیا مي توان با تأمین نفقــه مانع وقوع این 

طالق ها شــد؟ این نوشــته در پي پاسخ به این ســؤاالت، به بررسي نفقه به عنوان 

وظیفه مالي و قانوني زوج در برابر همســر، تأثیر آن بر طالق و تحلیل راهکارهاي 

ممکن براي کاهش چنین طالق هایي مي  پردازد.

1( مباني نظري

 �  ـ �( نفقه در لغت  

نفقه از ریشه )ن ـ ف ـ ق( و به معناي تلف شدن است و درباره مال به معناي 

خرج شــدن به کار مي رود. انفاق به معناي بخشــیدن مال و ماننــد آن در راهي از 

راه هاي خیر است. نفقه اسمي از مصدر انفاق است؛ به معناي چیزي که از مال خرج 

مي  شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطالح شده است؛ از این 

رو در معنایش آورده اند: >مايفرض للزوجه علي زوجها من مال للطعام و الکساء و السکني 
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والحضان�ه ونحوها<. )آنچه کــه پرداختش از مال زوج به زوجه براي غذا، مســکن، 

پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است( )انیس ابراهیم و دیگران، 1374: ص 942(.

2  ـ �( نفقه در فقه 

نفقه در فقه، وظیفه اي اســت که در قبال اطاعت زن از شــوهر به ویژه در امور 

جنسي تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا كه این 

احکام بر روایات و نصوص موجود مبتني است، تفاوت چنداني بین نظرات فقهاي 

قدیم و معاصر نمي باشد و تقریبًا هیچ مخالفي در خصوص شرط بودن تمکین براي 

پرداخت نفقه به زن وجود ندارد )ر.ك. عالمه حلي، 1413ق: ج3، ص10؛ شهیدثاني، 1410ق: 

ج5، ص466؛ نجفي، 1367: ج31، ص306(.

آنچه دچار تحول شــده اســت، نظر برخي فقهاي جدید در خصوص اقالمي 

است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثالًً برخي فقهاي قدیمي بر این عقیده 

بودند که مخارج درمان و داروي زن در حالت مریضي جزو نفقه نیست، اما فقهاي 

جدید غالبًا این موارد را جزو نفقه مي دانند.

یكي از فقهاء مي  نویســد: >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< )یحیي بن ســعیدحلي، 

1405ق: ص488(. مخــارج دارو، پزشــک، رگزن و حجــام در زمان مریضي بر عهدة  

شــوهر نیست. فقط  نفقه زمان ســالمتي زن بر عهدة شوهر است و اگر زن به اذن 

شــوهر مسافرت کند نفقه غیر مســافرت را زن مـي تواند بگیـرد و اگر بدون اجازه 

شـوهر سـفر کـرده باشـد اصاًل نفقه اي به او تعلق نمي گیرد.
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عالمه حلي نیز در این خصوص مي  نویســد: >وال تس�تحق عليه الدواء للمرض، و سا

ال اج�رة الحجامة، و ال اجرة الحمام اال مع الب�رد< )عالمه حلي، 1413ق: ج3، ص105(. زن 

اســتحقاق دریافت هزینه دارو براي بیماري، اجــرت رگزن و پول حمام را ندارد، 

مگر هوا سرد باشد.

میرزاي قمي نیز آورده است: >ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج الزم نیست 

و این داخل نفقه نیســت و همچنین اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر این که 

هوا سرد باشد و از براي غسل محتاج حمام باشد< )میرزاي قمي، 1413ق: ص 441(. 

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدالل جالبي دارد ایشان مي  نویسد: 

>اگــر مالک در پرداخت نفقه، ضرورت باشــد در نتیجــه باید تمامي آنچه مورد 

احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایي در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام 

و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالي از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص 

لباس،  غذا و مسکن باشد دیگر جایي براي بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست 

به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثي که در بیان موارد واجبش شنیده ام  آن 

را موجه مي  ســازد. اما اگر مالک معاشــرت بالمعروف و اطالق االنفاق باشد ]اشاره 

به آیات قرآن دراین موارد دارد[ نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها، بلکه سایر 

مــواردي که گفته اند و جنبه حصري نــدارد، هم تحت آن قرار مي  گیرد. روش آن نیز 

احاله کردن تمامي آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه 

زوجیت اســت نه از جهت شدت عالقه و مانند آن. فرقي هم ندارد که این مصادیق 

ذکر شده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در 

نظر گرفت. اگر هم اختالفي پیش آمد قاضي حسب مورد رفع خصومت مي کند. وگرنه 

من از آنچه که از فقها نفیًا و اثباتًا شنیده ام دلیلي که مختص برشمردن این مصادیق و 
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ویژه بودن آنها باشد نشنیده ام )نجفي،1367: ج31، ص333(.

به نظر مي رسد فقها، پس از صاحب جواهر تحت تأثیر او یا تغییر شرایط زماني 

واقع شــده اند و غالبًا یا مصادیق نفقه را ذکــر نکرده اند یا مخارجي مانند حمام و 

درمان را نیز از مصادیق نفقه دانســته اند )ر.ك. موســوي خمینــي، 1390ق: ج2، ص317؛ 

زین الدین، 1413ق: ج7، ص152؛ نوري همداني، 1373ق: ص478؛ منتظري، 1377: ص467(.

ســؤال دیگر این اســت که آیا مالک پرداخت نفقه صرفًا ســطح زندگي و وضع 

اجتماعي زن است یا توانایي زوج نیز مالک مي  باشد؟ در واقع منشأ اختالف تفسیري 

است که از آیه: >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( مي  شود. مي توان 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< )سالر، 1414ق: ص156(. )نفقه واجب، غذا دادن، لباس و مسکن بر اساس سطح 

مالي زوجه و وضعیت مرد به صورت عادالنه است و خادم گرفتن. میزان واجب براي 

نفقه رفع نیاز است و هر چه بیش از آن باشد مستحب است تا جایي که به اسراف مبدل 

نشود(. مشابه این نظر در زبدئ البیان آمده است )محقق اردبیلي، بي تا: ص541(. اما صاحب 

جواهر با این نظر به نوعي مخالف اســت و مي  نویسد:1 >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 

عليه حيت بالکسب بناًء علي وجوبه لنفقئ القريب<.
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تفســیر این آیه چنین بیان نموده: آیه بر این داللت دارد که در پرداخت نفقه حال سا

زوج مالک است نه زوجه ودر تأکید حرفش به این آیه استناد کرده است که اليکلف 

اهلل نفسًا اال ما آتاها خداوند بر کسي تکلیفي بیش از آنچه به او داده، وضع ننموده 

اســت گفته اگر مالک، وضعیت زوجه باشــد و وضع زوج نباشــد در نتیجه برخي 

اوقات تکلیف ماالیطاق خواهیم داشت زیرا ممکن است زوجه از خانواده مالداري 

باشد اما زوج معسر باشد. اما براي من در اینجا نظراتي مطرح است:

اواًل، فتواي فقها بر این اســت که شــوهر باید آنچه کــه زن بنا بر عادت امثال 

خودش نیاز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهیه کند.

ثانیًا، آیه مزبور قابل تقیید است به این معني که بگوییم در زماني که روزي زوج 

کفاف دهد، پرداخت کند. لذا جایز است که میزان نفقه واجب، آن چیزي باشد که 

عادتًا براي زنان مثل زوجه اســت اما االن شــوهر مقداري را بدهد که تواناییش را 

دارد و باقي به عنوان دین بر عهده اش بماند. بنابراین از گفته خداوند که مي  فرماید 

بعد از ســختي آساني قرار مي  دهد پیروي مي  شود و به نظر من این صراحت دارد 

در سخن ما. ظاهراً هم اجماع بر این است. ضمن این که ممکن است نزول آیه نیز 

درباره نفقه غیر زوجه باشد که با اعسار ساقط مي  شود< )نجفي،1367: ج31، ص333(.

به نظر مي  رســد سخن صاحب جواهر منطقي باشــد و این نظر را غالب فقها 

پذیرفته اند و آنها هم نفقه را بر شــوهر معســر واجب دانســته اند اما مي  گویند بر 

عهده اش مي  ماند تا مؤسر شود )شیخ طوســي، 1387: ج6، ص21؛ طباطبایي، 1404ق: ج2، 

ص109؛ میرزاي قمي، 1413ق: ج4، ص488(.
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3  ـ �(نفقه در قانون

نگاهي به قانون مدني در موارد مربوط به نفقه نشان مي دهد که این قانون، با آن 

که از فقه ریشه گرفته است، لکن در موارد اختالف نظر بین فقها، نظراتي را انتخاب 

کرده که قابلیت اجرایي بهتري در جامعه داشته باشند و مسائلي مانند واجب نبودن 

پرداخت هزینه درمان و حمام زن بر مرد یا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون 

اجازه زوج را مطرح نکرده است.

آنچه از قانون مدني مي توان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از:

1  ـ 3  ـ 1( نفقه در عقد نکاح دایم یا نکاح موقتي که در آن شــرط شــده باشد 

برعهده مرد است )مواد 1113و1106ق.م.(.

2  ـ 3  ـ 1(در طالق رجعي و طالق زني که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه 

بر عهده مرد است )ماده 1109ق.م.(

3  ـ 3  ـ 1(پیش از اصالح، ماده 1110ق.م. تصریح داشت که زن در عده وفات 

حق نفقه ندارد. در سال 1381 با اصالح قانون مدني، بیان شد که در ایام عده وفات، 

مخــارج زندگي زوجه عندالمطالبــه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه بر عهده آنان 

است در صورت عدم پرداخت تأمین مي  گردد.

البته ناگفته پیداســت که این اصالح صحیح نمي باشد. موضوعي که در اصالح 

طرح شده، مربوط به نفقه اقارب است و ربطي به نفقه واجب بر زوج ندارد.

>قانونگذار در تصویب این ماده نفقة زوجه و اقارب را خلط کرده است. با این 

که احکام نفقة اقارب در قانون مدني به تفصیل ذکر شده )مواد 1196 ق.م. به بعد( 

تصویب این حکم داراي ضعف و اجمال بســیار است. آیا تفاوت بین نفقة زوجه 

از اموال شوهر و نفقة زن شوهر مرده از اموال خویشان خود )غیر از زوج( معلوم 
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نیست؟ آیا حکم جدیدي وضع شده؟ آیا زوجه در عدة وفات از اموال شوهر مرده سا

نفقه دارد؟ پاســخ به سؤال اخیر منفي اســت ولي نظر قانونگذار چیست؟< )قاسم 

زاده، ره پیک، کیایي، 1384: ص391(.  

4  ـ 3  ـ 1(شرط تعلق نفقه، اداي وظایف زوجیت از طرف زن است )ماده 1108ق.

م.(. مگر این که مرد بعد از ازدواج مبتال به امراض مقاربتي شده باشد )ماده 1127ق.م.(.

5  ـ 3  ـ 1( زن در صورت خوف بدني یا مالي یا شرافتي مي  تواند با شوهر در یک 

منزل زندگي نکند و در این حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود )ماده 1115ق.م.(.

6  ـ 3  ـ 1( شوهر مي  تواند زن خود را از حرفه یا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي 

یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند )ماده 1117ق.م.(.

�(تبیین مسأله

سـؤال اصلي این است که براي کاهـش طالق هاي ناشي از عدم پرداخت نفقه 

چه مي  توان کرد؟ این سؤال بر چند پیش فرض مبتني است: الف( طالق هایي به این 

علت واقع مي شوند؛ ب( این طالق ها، تعداد زیادي هستند و باید آنها را کاهش داد. 

در تبیین این پیش فرض ها، باید ســه حوزة مختلف جداگانه بررسي شود: نخست 

ارتباط نفقه با طالق در قانون؛ دوم آمار طالق هاي ناشــي از نفقه در دادگاه؛ ســوم 

ارتباط طالق با نفقه در جامعه.

�  ـ 2 ( ارتباط نفقه با طالق در قانون

قانــون مدني، امکان تقاضاي طالق به لحــاظ عدم پرداخت  نفقه را پیش بیني 

کرده اســت. در ماده 1129 ق.م. آمده: >در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و 

عــدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن مي  تواند براي طالق به 
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نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طالق

حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق مي نماید. همچنین در صورت 

عجز شــوهر از دادن نفقه<. عالوه بر این ماده که صریحًا بر امکان صدور طالق به 

لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد؛ ماده 1130 ق.م. نیز اشعار مي دارد:

>در صورتي که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به 

حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه 

ثابــت شــود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طالق نمایــد و در صورتي که اجبار 

میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده مي  شود< این ماده به زوجه امکان 

مي دهد که به استناد عسر و حرج ناشي از سختي در معیشت، تقاضاي طالق کند.

الـبتــه این ماده تنها اخـتصاص به نفـقه ندارد >خودداري شـــوهر از نزدیکي 

با زن، بي اعتنایي و اهانت به او، اختیار همســران دیگر، پاي بند نبودن به وفاداري 

)داشتن رابطه نامشروع(، اعتیاد و سوء معاشرت و... ممکن است از اسباب ایجاد 

عسر و حرج و طالق به درخواست زن قرارگیرد< )کاتوزیان، 1378: ص 692(.

هــر چند این دو ماده راه هاي همیشــگي خالصي از دشــواري هاي اقتصادي 

زندگي هســـتند، اما با سـخت تر شــدن اوضاع مالي در جامعه، استفاده از این دو 

ماده افزایش مي یابد.

با نگـاهي به قانون مدني، این نتـیجه حاصل مي  شــود که زوجه هیچ وظیفه اي 

بــراي کارکردن و تأمین هزینة خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدة 

شــوهر است )ماده 1106ق.م.( و نفقة اوالد برعهدة پدر است، پس از فوت پدر یا 

عدم قدرت او به انفاق، به عهدة اجداد پدري است )مادة 1199ق.م.(.

تنهــا وظیفه اي که قانون براي زوجه در نظرگرفته، تمکین از شــوهر اســت و 

حتي زن مي  تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد )ماده 1176 ق.م.( و اگر کار کند هم 
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وظیفــه اي براي پرداخت هیچ یک از مخارج زندگي ندارد. با توجه به این که عدة سا

زیادي از زنان در حال حاضر، شاغل هستند و در تأمین هزینه هاي زندگي شراکت 

دارند، این نتیجه معلوم مي  شــود كه اگر این زنان بخواهند از حقوق قانوني مندرج 

در قانون مدني و فقه استفاده کـنند و هیچ هـزینه اي را نپذیرند، در اثر عدم توانایي 

همسرانشان در تأمین هزینه ها، تعداد طالق هاي ناشي از نفقه افزایش خواهد یافت. 

پس در واقع، مواد مزبور ذاتًا افزاینده طالق هستند.

2  ـ 2(عدم آمار طالق هاي ناشي از نفقه در دادگاه

در تمامي مجتمع هاي خانواده، بخشــي از دادخواســت هاي مربوط به طالق، 

مســتند به مواد 1130 ـ 1129 ق.م. هســتند، اما چه درصدي از پرونده ها منجر به 

صدور رأي براین اســاس مي شــوند؟ دراین باره آماري وجود ندارد و نمي توان به 

آساني به چنین آماري دست یافت. ولي چرا با وجود فن آوري هاي جدید در داده 

پردازي، چنین کاري ممکن نیست؟ برخي از دالیل به شرح ذیل بیان مي شود:

1  ـ 2  ـ 2( در دادگســتري هنوز سیســتم رایانه اي سراسري که تمام ادارات و 

محاکم آن را به هم متصل کند نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح یک استان یا 

شهر هم وجود ندارد؛ لذا پردازش اطالعات از این طریق منتفي است.

2  ـ 2  ـ 2( حتي در مجتمع هاي قضایي نیز، شبکه هاي داخلي که تمام بخش هاي 

یــک مجتمع و شــعب آن را به هم متصل کند، وجود نــدارد. آنچه در مجتمع هاي 

قضایــي وجود دارد، تنها بــه طرفین پرونده این امکان را مي دهد که شــعبه اي که 

پرونده به آن ارجاع شــده اســت را پیدا کنند. بنابراین تنها راهي که براي دستیابي 

به آمار باقي مي ماند آن است که تک تک احکام مطالعه شود تا مشخص گردد، چه 

تعداد از آنها به دلیل عدم پرداخت نفقه صادر شــده اند. البته واضح است که الزمه 
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نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طالق

انجام این کار، داشتن تعداد زیادي نیرو و زمان زیاد است. 

3  ـ 2  ـ 2( صرفنظر از نبودن پردازش هاي رایانه اي در خصوص داده هاي موجود 

در احکام دادگاه ها و لزوم مطالعه تک تک پرونده ها و آراي صادرشده در خصوص 

آنها براي یافتن آمار، مشکل بزرگ دیگر این است که دادگستري براي در اختیار قرار 

دادن پرونده ها و آراي صادر شده، محدودیت دارد و به آساني پرونده ها را در اختیار 

پژوهشگر قرار نمي دهد.

4  ـ 2  ـ 2( نمي توان در یک شعبه یا مجتمع قضایي، جامعه آماري نمونه اي به 

دست آورد زیرا:

الف ( مجتمع هاي قضایي براســاس مناطق جغرافیایي، صالحیت یافته اند لذا 

درهرکدام از آنها، وضعیت اقتصادي مراجعه کنندگان با دیگري متفاوت است وهیچ 

کدام از تمام اقشار جامعه پرونده ندارند.

ب ( براساس پرونده هاي یک شعبه نیز نمي توان به یک جامعة آماري مطلوب 

دســت یافت، زیرا از تنوع الزم براي داشــتن یک نمونة آماري برخوردار نیست و 

عالوه بر آن کاماًل تصادفي است. امكان دارد در یک ماه 20 پرونده طالق مرتبط با 

نفقه، منجر به حکم شود، ولي در ماه بعد، اصاًل حکمي در این باره صادر نشود.

3  ـ 2( ارتباط نفقه با طالق در جامعه 

با اندکي تأمل مي توان دریافت که احکام طالق صادر شــده توسط دادگاه ها به 

دلیل عدم پرداخت نفقه، بیانگر واقعیت جامعه نیســت. علت این مباینت در چند 

بند قابل بیان است:



18

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

�3
88

ر 
ها

/ ب
 4

3 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
1  ـ 3  ـ 2( ارتباط نفقه با تمکین سا

محاکم زماني به استناد ماده 1129ق.م. حکم صادر مي کنند که زن قباًل مرد را به 

پرداخت نفقه محکوم کرده باشــد. همچنین شرط تعلق نفقه به زن، تمکین اوست، 

پس در نتیجه احکامي که صادر شــده اند، زناني را نشان مي دهد که زوج علیه آنها 

نتوانســته حکــم تمکین بگیرد، یعني یکي از حاالت ذیــل در این پرونده ها وجود 

داشته است:

1  ـ 1  ـ 3  ـ 2( زن در خانه شوهر زندگي نمي کند و تمکین هم نمي کند و مرد به 

لحاظ عدم اطالع از قانون، علیه زوجه حکم تمکین نگرفته است.

2  ـ 1  ـ 3  ـ 2( زن در خانة شــوهر اســت، ولي شــوهر در خانه نیست و هزینة 

زندگي را نیز تأمین نمي کند.

3  ـ 1  ـ 3  ـ 2( به ندرت ممکن اســت، زن و شــوهر هردو با هم بتوانند در یک 

جا زندگي کنند و زن علیه شوهر حکم پرداخت نفقه بگیرد.

4  ـ 1  ـ 3  ـ 2( پس از انعقاد نکاح، علي رغم آمادگي زوجه، زوج به لحاظ مشکالت 

اقتصادي نتوانسته امکانات الزم براي زندگي مشترک را فراهم کند.

بــا دقت در این موارد معلوم مي  شــود، این مصادیق، علي رغــم کثرت، موارد 

متعددي را در جامعه نشــان نمي دهند؛ زیرا زماني که فشار اقتصادي زیاد مي شود، 

اختالفات گســترش پیدا مي کنــد و زوجه معمواًل خانه را تــرک مي کند. در نتیجه 

حاضــر به ادامه زندگي نیســت و این موضوع منجر به صــدور حکم تمکین علیه 

زوجه مي شود.

بنابراین برخي از زناني که به لحاظ مالي مشــکالت دارند در دادگاه نمي توانند 

حکم طالق به استناد عدم پرداخت نفقه بگیرند.
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نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طالق

2  ـ 3  ـ 2( تفاوت مفهوم نفقه در قانون با جامعه 

نفقه در قانون به نیازهاي اساسي اختصاص یافته است؛ همچنین قانون و فقه 

تصریح دارند که نیازهاي یک شخص بر اساس جایگاه اجتماعي وي متفاوت است. 

در نتیجه تفاوت برداشـــت دربارة این کــه جایگاه اجتماعي یک فرد چه اقتضایي 

دارد، به وجود مي آید. صرف نظر از این اختالف سلیقه نباید از یاد برد که نفقه براي 

هزینه هاي ضروري مطرح شــده اســت. با این نگاه در قانون آیا هزینة کالس زبان 

براي یک طفل هشت ساله هم ضروري است؟ رفتن به سونا یا  کالس هاي مختلف 

توسط زوجه هم ضروري تلقي مي شود؟ در شرایط فعلي نمي توان چنین هزینه هایي 

را در مفهوم نفقه گنجاند و بعید اســت دادگاه ها  به آســاني حکم به پرداخت این 

موارد بدهند؛ درحالي که اختالف هاي متعددي که ناشي از عـدم پرداخت این قبیل 

هزینه ها هستند در خانواده هاي اقشار متوسط ایجاد مي شود. به عبارت دیگر مفهوم 

مندرج در قانون در مورد نفقه، پاســخگوي نیازهاي امروز بخش زیادي از جامعه 

نیست. اما براي حل این مشکل چه مي توان کرد؟

1  ـ 2  ـ 3  ـ 2( راه حل  هاي ممكن

الــف( هدف قانونگذار از تحمیل نفقه برمرد، تأمیــن نیازهاي اولیه زنان بوده 

است، لذا نباید دامنة این اجبار را گسترش داد. 

ب( بر اساس مالک عرفي بودن نفقه، دادگاه مشکل را حل کند.

ج( در قانون، بر موارد جدید، تصریح شود.

د(زوجه با شرط ضمن عقد، تأمین این موارد را بر عهدة زوج قرار دهد.
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2  ـ 2  ـ 3  ـ 2( نقد و بررسي  سا

الف( اما نظر اول قابل پذیرش نیست، چون بخش اعظم جامعه در تأمین این 

نیازهاي اولیه مشــکل چنداني ندارند. در واقع این معیارها، تنها براي زنده ماندن 

کفایت مي کند و اختالفات در نیازهاي دیگر بروز پیدا مي کند.

ب( نظر دوم به نســبت نظر اول، معقول تر است و در فقه هم بر آن تأکید شده 

اســت:  >مقدار و نوع نفقه از پیش تعیین شــده نیست بلکه ضابطه و معیار عرفي 

دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نیازهاي شهري که در آن زندگي و سکونت دارد 

تعیین مي گردد< )موسوي خمیني،1390ق: ج2، ص315(. اما این نظر اشكاالتي دارد:

  ـ  تشــخیص عرف آسان نیست، براي اطالع از نظر عرف باید به مردم رجوع 

نمود که تنها راه اندیشیده شده براي آن داشتن هیئت منصفه اي از مردم عادي است؛ 

در حالي  که در عمل نمي توان براي هر دعوي خانوادگي آن را تشکیل داد.

  ـ  این که هرچند مراجعه به نظر مردم در دعاوي خانوادگي ســخت است، اما 

در مورد نفقه این کار دشوارتراســت؛ زیرا مـیزان نفقه براسـاس پایـگاه خانوادگي 

زوجه تعیین مي شــود. یعني باید نظر بخشــي از جامعه که همسطح زوجه هستند 

مالک عمل قرار گیرد.

  ـ  در صورتي که مراجعه به عرف صورت نگیرد، تنها مالکي که باقي مي ماند، 

نظر قاضي مي  باشــد که این به معناي داشــتن آراي متفاوت به لحاظ ســلیقه هاي 

مختلف قضات خواهد بود.

بنابراین بهترین راه آن اســت که مصادیق نفقه از طریق قرارداد مشخص شود. 

بــه عبارت دیگر زوجین به هنگام نکاح آن را شــرط کنند. به این ترتیب اختالف 

نظــر در مورد میزان نفقه زن و فرزندان بروز پیــدا نخواهد کرد و اختالف نظر در 
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مورد مصادیق آن  نیز رخ نخواهد داد. اما مشکل این نظرآن است که در هنگام ثبت 

ازدواج به دالیل مختلف زوجین دقت کافي براي درج این مصادیق نخواهند داشت؛ 

زیرا اواًل ممکن اســت حجب و حیاي ذاتي زنان مانع از بیان صریح خواسته هاي 

بعدي آنان شــود. ثانیًا اشــتغال هاي ذهني زن و شــوهر به مراســم سنتي، جشن و 

پایکوبي، مخارج و غیره مانع از تمرکز فکر براي چنین اموري مي شود. ثالثًا برخي 

اوقات تراکم کاري سردفتر ازدواج و طالق و عجله زوجین براي برگزاري مراسم، 

اجازه نمي دهد که زوجین بتوانند راجع به این مسائل فکر کنند.

در مجموع به نظر مي رسد بهترین راه آن است که چند فرم نمونه براي طبقات 

مختلف فقیر، متوسط و متمول )بر اساس سطح مالي و اجتماعي زوجه( تهیه شود 

در هنگام ثبت به زوجین ارائه گردد تا از بین آنها مواردي را انتخاب کنند.

نتایج ذیل از تبیین مسأله به دست مي  آید:

الف(تعدادي از زن ها كه نمي توان آمار دقیقي از آنها ارائه کرد، واقعًا به لحاظ 

پرداخت نشدن نفقه تقاضاي طالق مي کنند.

ب(عدة زیادي از زن ها با وجود تحمل کمي نفقه، ســختي زندگي یا کار کردن 

براي تأمین معاش و حق قانوني، تقاضاي طالق نمي کنند.

ج(تعدادي از زوجین با وجود اختالفات مالي با هم، به دلیل عدم شمول توقع 

آنها در تعریف قانون از نفقه تحت عناوین دیگر تقاضاي طالق مي کنند.

د( برخي از زنان با وجود تقاضاي طالق به استناد نفقه در واقع براي گسستن 

رشــته زندگي مشــترک دالیل دیگري دارنــد؛ اما چون حق طــالق در اختیار مرد 

است، راه دیگري براي تقاضاي طالق نیافته اند، مثاًل زن شاغلي متوجه مي شود که 

همسرش به وي خیانت مي کند، اما نمي تواند این موضوع را در دادگاه ثابت کند و 
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شوهر هم حاضر به طالق نیست. در این جا زن با وجود این که مي تواند از درآمد سا

خود مخارج خانه را تأمین کند با تمسک به نپرداختن نفقه تقاضاي طالق مي کند.

هـ(زناني که به جهت دشواري زندگي، خانه را ترک کرده اند و به لحاظ عدم تمکین، 

نفقه به آنها تعلق نمي گیرد و تقاضاي طالق به استناد آن هم نمي توانند بکنند.

3( تحلیل مسأله 

از بیــن گروه هاي فوق، گروه چهارم که از نفقه به عنوان مســتند قانوني صرفًا 

اســتفاده مي کنند؛ داخل در قلمرو مســأله نیستند. گروه دوم نیز کساني هستند که با 

وجــود مؤثر بودن اختالفات مالي مي توان با مشــاوره و ایجاد تفاهم از طالق آنها 

جلوگیري نمود. اما ســه گروه دیگر کســاني هستند که واقعًا مشکالت اقتصادي بر 

زندگي آنها سایه افکنده است. براي ارائه راهکار جهت حل مشکل این سه گروه، 

باید علت مورد بررسي قرارگیرد. به نظر مي رسد علت اصلي بروز مشکل اقتصادي 

زیاد شــدن هزینه ها نســبت به درآمد ها باشــد. عالوه بر این براي تحلیل حقوقي 

موضوع، عامل اراده و زمان نیز تأثیرگذار هستند. با توجه به این چهار مؤلفه مي توان 

مسأله را به صورت ذیل تحلیل نمود:

1  ـ 3( تأثیر عامل زمان: افرادي که دچار مشکل مالي در زندگي مشترک هستند 

دو گروه مي  باشند:

الف( کساني که از ابتداي تشکیل ازدواج توانایي تأمین نفقه را نداشته اند؛

ب( کساني که بعد از ازدواج توانایي مالي خود را از دست داده اند.

2  ـ 3( تأثیر عامل درآمد: کسي که منبع درآمد خود را از دست بدهد، نمي تواند 

مخارجش را  تأمین کند، اما منبع درآمد این فرد از دو حالت خارج نیست:

الف( شخص حقوق بگیر است و درآمدش وابسته به حقوق پرداختي از طرف 
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یک نهاد دولتي یا غیر دولتي است؛

ب( شخص حقوق بگیر نیست و به اصطالح شغل آزاد دارد.

3  ـ 3( تأثیرعامل هزینه: افزایش هزینه ها یا مخارج را به دو گروه مي  توان تقسیم 

نمود:

الف( افزایش هاي دائمي، مثل  بچه دار شدن؛ 

ب( افزایش هاي مقطعي، مثل هزینه زایمان. 

4  ـ 3( تأثیرعامل اراده: کسي که داراي مشکل مالي است یا به صورت غیرارادي 

دچار این مشکل شده یا اراده اش در آن تأثیر داشته است یا به عبارت دیگر سوء تدبیر، 

باعث سختي زندگي شده است.

جدول )1(: دسته بندي وضعیت افراد داراي توانایي تأمین نفقه در ابتداي ازدواج

      

             شرايط
افزايش غیردائم هزينهافزايش دائم هزينهوضعیت

غيرارادياراديغيرارادياراديحقوقبگير

غيرارادياراديغيرارادياراديغيرحقوقبگير

                    
    4( بررسي راهكارهاي موجود

در بررسي راهکارهاي موجود یکي از طرق مفید، استفاده از تجربیات کشورهاي 

دیگر اســت. بدین منظور ابتدا وضعیت دو کشــور اسالمي مصر و تونس که جزو 

کشورهاي پیشرو عرب در مسائل حقوقي هستند، بررسي مي  شود. 
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�  ـ 4(مطالعه تطبيقي سا

1  ـ 1  ـ 4( تونس 

در تونس قانون شــماره 65 مورخ 5 ژوئیه1993 در خصوص تأسیس صندوق 

تضمین نفقه و هزینه هاي بعد طالق تصویب شــده است. این قانون شامل ده ماده 

اســت. در ماده اول آمده: این صندوق براي کمک به کودکان و زنان مطلقه اســت 

و تحت پوشــش صندوق ملي تأمین اجتماعي قرار مي  گیرد. این صندوق در واقع 

مسؤولیتش پرداخت مبالغ >محکوم به< در احکام نفقه ناشي از طالق و هزینه هاي 

بعد از طالق است. صندوق این مبالغ را مي  پردازد و بعد به تقسیط از محکوم علیه 

دریافت مي  کند و در ازاي این کار پنج درصد کارمزد مي  گیرد. در صورتي که محکوم 

علیه اقساط را به موقع تأدیه نکند باید جریمه تأخیر بپردازد.

درآمــد صـندوق از بودجه دولـت ، کارمـزدها و اقـســاط دریافتي، درآمـدهاي 

سـرمایه گذاري، هبه ها و عطایا تأمین مي  شود. صندوق ملي تأمین اجتماعي وظیفه 

حمایتي در قبال آن دارد و حق ندارد درآمدهاي آن را در غیر موارد مصرح در قانون 

.(www.rcd.tn)هزینه کند

2  ـ 1  ـ 4(مصر 

در مصر ابتدا قانون تنظیم برخي شــرایط و اجرائیات دادخواهي هاي ناشي از 

مسائل  احوال شخصیه به شماره 1 سال 2000  ـ که در قانون شماره 91 سال 2000 

اصالح شد  ـ  به تصویب رسید. ماده 71 این قانون مقرر مي  داشت که یک نظام بیمه 

خانواده با هدف تضمین اجراي احکام صادره براي پرداخت نفقه زوجه یا مطلقه 

یا اوالد یا اقارب ایجاد شود و تحت نظر بانک اجتماعي ناصر اداره گردد.
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برابــر این قانون بانک اجتماعي ناصر مکلــف به پرداخت نفقه ها، اجور و هر 

چیزي که در حکم آن اســت و به نفع زوجه مطلقه، اوالد یا والدین صادر مي  شود 

مي  باشد )بانک اجتماعي ناصر یک مؤسسه غیرانتفاعي است که مطابق قانون شماره 

66 سال1971 تأسیس شده و در واقع عهده دار اداره امور مالي تأمین اجتماعي این 

کشور است(. 

ایــن بانک پس از پرداخت مبالــغ محکوم به مي  تواند آنهــا را از محکوم علیه 

دریافت نماید.           

ماده 73 این قانون تمامي نهادهاي دولتي را مکلف کرده اســت که با تقاضاي 

این بانک، مبالغ پرداختي توسط آن را از حقوق کارکنان خود کم و به حساب بانک 

ناصر واریز نمایند. در ماده 74 آن آمده در صورتي که محکوم علیه حقوق بگیر نباشد 

باید هفته اول هر ماه اقساط را بپردازد.

ماده 75 این قانون به بانک ناصر اجازه داده، مبالغ پرداختي را از طریق توقیف 

اموال و درآمدهاي محکوم علیه باز پس بگیرد.

ماده 76 این قانون نیز حداکثر مبلغ قابل توقیف از حقوق کارکنان را از 50 ـ 25 

درصد براساس تعداد افراد محکوم له قرار داده است.

دو ضمانت اجراي کیفري هم وجود دارد. براي سوءاستفاده کنندگان مالي شش 

ماه حبس و کســاني که با نقشه و احکام ساختگي مبالغي دریافت  کنند، تا دو سال 

حبس در نظر گرفته شده است.

بعد از آن به لحاظ مشکالتي که در اجرا پیش آمد، قانون شماره11 سال 2004 

براي تأسیس صندوق نظام بیمه خانواده به تصویب رسید. مطابق ماده 1 این قانون، 

این صندوق غیرانتفاعي براي حل مشــکالت اجراي احکام نفقه و تحت پوشش 
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بانک ناصر ایجاد مي  شود. همه خانواده ها مکلف به عضویت در آن هستند و براي سا

هر ازدواج 50 لیره، براي طالق یا رجوع 50 لیره و براي اخذ هر گواهي والدت 20 

لیــره باید به بانك بپردازند. در واقع این صندوق وظایف بانک ناصر را  در موارد 

. (http://www.alassy.net  و  http://www.arablegalportal.org)  فوق عهده دار مي  شود

2  ـ 4(راهکاربومي 

در مورد مشكالت مختلفي که در تحلیل مسأله بیان شد، نمي توان یک راه حل 

واحد ارائه نمود، لذا ابتدا هر گروه جداگانه بررســي شــده، سپس به نقش بیمه به 

عنوان یک راهکار مطلوب توجه شده است. 

1  ـ 2  ـ 4( اشخاص فاقد توان مالي اولیه  

به نظر مي رسد در مورد این گروه بهترین راه پیشگیري از بروز مشکل است. لذا 

پیشنهاد مي شود با انجام مطالعاتي اقتصادي، حداقل درآمد براي تشکیل زندگي در 

مناطق مختلف کشور تخمین زده شود و از ثبت ازدواج کساني که فاقد این حداقل 

هستند تا زماني که واجد آن شوند یا شخص دیگري پرداخت این هزینه را تضمین 

نماید، خودداري شود.

 2  ـ 2  ـ 4( اشخاص واجد  توان  مالي اولیه

در مورد این اشخاص ممکن است تغییر درآمد در اثر کاهش درآمد یا افزایش 

هزینه ها باشد.

1  ـ 2  ـ 2  ـ 4( کاهش درآمد 

اما در خصوص این افراد حاالت مختلفي وجود دارد. مثاًل از دست دادن منبع 
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مالــي براي یک کارمند مي تواند در اثر از کارافتادگي یا اخراج یا تعطیلي محل کار 

رخ دهد. اما  براي یک فرد غیرحقوق بگیر عالوه بر از كارافتادگي ممکن است، از 

دســت رفتن سرمایه، پایین آمدن دستمزدها یا قیمت ها، افزایش قیمت مـواد اولیه 

کاالیي که تولید مي کند یا تغییرات موارد دیگري بر اساس شغل فرد، باشد. تمامي 

این موارد ممکن است تحت تأثیر اراده فرد یا بدون اراده حادث شود.

2  ـ 2  ـ 2  ـ 4(افزایش هزینه ها 

  ـ  افزایش هزینه غیرارادي: در افزایش هزینه ها نیز حاالت مختلفي ممکن است 

رخ دهد. افزایش هاي غیرارادي زیادي در هزینه ها وجود دارند: بیماري، فوت اقوام، 

ازدواج فرزندان، باال رفتن هزینه هاي کار و تولید، خرابي لوازم کار، همین طور حوادث 

غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، طوفان و … . 

  ـ  افزایش هزینه ارادي: اما کســاني را که در اثر ســوء تدبیر به صورت ارادي 

منابع مالي خود را از دست داده اند، به دو گروه مي توان تقسیم نمود:

الف( افــرادي که در اثرعدم مدیریت و تعقل در ســرمایه گذاري یا خرج هاي 

نادرست، دچار مشکل شده اند.

ب( کساني که معتاد به انواع موادمخدر، مشروبات الکلي یا سایر مفاسد اخالقي 

هزینه بر هستند. 

به نظر مي رســد جامعه نبایــد تاوان خطاهاي این دو گروه را عهده دار شــود، 

البته حمایت نکردن از خانواده هاي این افراد باعث زیان هاي بیشتري براي جامعه 

اســت. بنابراین باید حســاب زنان و فرزندان این افراد را از خودشان جدا کرد و 

به معتادان نیز فقط به شــرط بهبودي کمک کرد تا از این مساعدت ها براي آلودگي 

بیشتر سود نبرند.
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صرفنظر از گروه آخر، در برخورد با مشکالت این مجموعه ناهمگون در نگاه سا

اول به نظر مي رســد بیمه بتواند راهگشــا باشــد. به ویژه اینكه راهکاري است که 

کشورهاي دیگر هم از آن سود برده اند.

3  ـ 2  ـ 4( استفاده ازبیمه 

همان گونه که گفته شد بیمه مي  تواند براي تأمین نفقه خانواده هاي زیادي استفاده 

شــود ولي چه نوع بیمه اي با چه شــرایطي؟ به طور کلي دو نظام مختلف بیمه هاي 

اجتماعي و بیمه هاي مالي وجود دارد.

1  ـ 3  ـ 2  ـ 4( بیمه مالي 

منظور از بیمه هاي مالي، بیمه هایي هستند که در چارچوب قانون بیمه مصوب 

1316 فعالیــت مي کنند و جنبة ســودآوري دارند. مطابق مــادة 1 این قانون: >بیمه 

عقــدي اســت که به موجب آن یک طرف تعهد مي  کنــد در ازاي پرداخت وجه یا 

وجوهــي از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خســارات وارد بر او را 

جبران نمــوده یا وجه معیني بپـردازد. متعهد را بیمه گــر، طرف تعهد را بیمه  گذار، 

وجهــي را که بیمه گذار بــه بیمه گر مي پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه مي شــود 

موضوع بیمه مي نامند<. 

این نوع بیمه ها به دو گروه عمدة بیمه خسارات و بیمة اشخاص تقسیم مي شوند.

در ایــن نوع بیمه، شــرکت هاي بیمه، نمایندگان و دالالن بیمــه فعالیت دارند. 

نظارت و ساماندهي این بازار بر عهدة نهاد دولتي بیمة مرکزي ایران قراردارد. 
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2  ـ 3  ـ 2  ـ 4( بیمه اجتماعي 

بیمه هاي اجتماعي بیمه هایي هســتند که براي تأمین رفاه مردم و پیشــگیري از 

بروز مشکالت اجتماعي براي آنان، خارج از جنبة سودجویي تشکیل شده اند.

الـبته وضعیت ادارة این نوع بیمه چندان مطلوب نیســت. ســازمان ها، ادارات 

و صندوق هــاي مختلفــي در این حوزه به فعالیــت مي پردازند که این باعث نوعي 

بي نظمي و گاه بي عدالتي در دریافت حق بیمه و ارائه خدمات شده است.

3  ـ 3  ـ 2  ـ 4( تحلیل و بررسي  

اما کدام یک ازاین دو نوع نظام بیمه اي مي توانند در حل این مســأله راهگشــا 

باشند؟

با توجه به این که چندي قبل بیمه ایران و برخي بیمه هاي دیگر پیشــنهادهایي 

درخصوص بیمه طالق و مهر مطرح کرده اند، آیا این شــرکت ها مي توانند پوشش 

بیمه اي براي نفقه ایجاد کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که عقد بیمه 

یک عقد معوض و غیرمجاني است .

>در عقــد بیمه نیت لطف بین طرف هاي عقد وجود ندارد و هر یک از طرفین 

به دنبال کســب منفعت خود هســتند، بیمه گذارهمواره باید مبلغي بابت مابه ازاي 

تضمیني که از بیمه گــر دریافت مي کند تحت عنوان حق بیمه پرداخت نماید. بیمه 

هیچ گاه عقد مجاني و بالعوض نیست< )بابایي،1385: ص38(.

به عبارت دیگر تا حق بیمه پرداخت نشود، عقد بیمه به وجود نمي آید ولي در 

فرض عدم توانایي مرد در پرداخت حق بیمه چه کســي باید حق بیمه را بپردازد؟ 

ممکن اســت گفته شود شخص در زمان تمول، پرداخت نفقه را به عنوان موضوع 

قــرارداد بیمه مي کند و حق بیمــه مي پردازد، تا در زمان فقر خســارت بگیرد؛ اما 
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مشکل این است که براي این که شرکت بیمه بتواند چنین بیمه اي را انجام دهد باید سا

عدة زیادي این حق بیمه را بپردازند تا با محاسبات ریاضي، پوشش بیمه ممکن و 

مقرون به صرفه باشــد در حالي که چنین عقد بیمه اي مشتریان اندکي دارد، ضمن 

این که اگر اجباري نیز شود شاید بتوان در زمان ثبت ازدواج به زور مبلغي دریافت 

کرد ولي در ســال هاي بعد هیچ ضمانت اجرایي براي دریافت حق بیمه نمي توان 

داشــت به ویژه که تمایلي براي ادامه این پوشــش بیمه براي کساني که مشکلي در 

زندگي خود ندارند نیز نمي تواند وجود داشــته باشــد. بنابراین بیمه پرداخت نفقه 

پوشش بیمه اي قابل تحقق و سودآوري به نظرنمي رسد و امکان عملي پیدا نمي کند. 

لذا تنها راهکار موجود استفاده از بیمه هاي اجتماعي خواهد بود.

مطابق مقررات تأمیــن اجتماعي براي از کارافتادگي، بیکاري، مرگ و حوادث 

ناشــي از کار، مســتمري در نظرگرفته شده اســت. بنابراین براي افراد حقوق بگیر 

مشکل چنداني از نظر وجود مواد قانوني نیست؛ فقط مشکل اصلي کمبود مبالغ این 

نوع مستمري ها است که باید براي افزایش آنها اقدام کرد.

در مورد شــاغلین مشاغل آزاد نیز با وجود امکان پوشش بیمه خویش فرما، به 

لحاظ باال بودن حق بیمه و نبودن فرهنگ آن در خیلي از مشاغل، صاحبان حرف و 

مشاغل آزاد از آن استفاده نمي کنند.

بنابراین درخصوص افراد غیر حقوق بگیر باید راهي یافت. در برخورد با این 

خأل قانوني در حمایت از خانواده هاي این افراد دو دیدگاه مي توان داشت:

1  ـ  پیشنهاد قانون جدید براي ایجاد پوشش بیمه تأمین اجتماعي؛ 

2  ـ  استفاده از پتانسیل هاي قانوني موجود یا اصالح مواد موجود.

واضح است که استفاده از قانون موجود یا اصالح آن به لحاظ سهولت، سرعت 
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و این که قانون موجود قباًل ازنظر اجرا آزمایش شده است برتري دارد.

5( پیشنهاد اصالح قانون 

در بررســي قوانین قابل اعتنا در این حوزه، معلوم مي شــود، قانون تأمین زنان 

و کودکان بي سرپرســت مصوب 1371/8/24 مي تواند در صورت اصالح، هدف را 

تأمین نموده و مشکل عدم توانایي در پرداخت نفقه را حل کند.

ماده 1 این قانون اشعارمي دارد: >به پیروي از تعالیم عالیه اسالم در جهت حفظ 

شــؤون و حقوق اجتماعي زنان و کودکان بي سرپرست و زدودن آثار فقر ازجامعه 

اســالمي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بیست و یکم قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ایران، زنان و کـودکان بي سـرپرستي که تحت پوشـش قوانین حمایتي دیگر 

نیستند از حمایت هاي مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد<.

مسؤول اجراي این قانون سازمان بهزیستي است و مشموالن این قانون در ماد ه 

2 این گونه معرفي شده اند:1  ـ زنان بیوه؛ 2  ـ زنان پیر و سالخورده؛ 3  ـ سایر زنان و 

دختران بي سرپرست؛ 4  ـ کودکان بي سرپرست.

این ماده در توضیح سایر زنان و دختران بي سرپرست مي نویسد که این عبارت 

بــه زنان و دختراني اطالق مي شــود که بنا به عللي از قبیل مفقوداالثر شــدن یا از 

کارافتادگي سرپرست، به طور دائم یا موقت بدون سرپرست )نان آور( مي مانند.

با توسعه دامنه شمول این قانون مي توان خأل قانوني مطرح شده را از بین برد 

از طرف دیگر این قانون امتیازهاي خوبي دارد زیرا مشــکالت ممکن درخصوص 

چنیــن حمایت هایي را درک کرده اســت مثاًل مواد 7  ـ 6 ایــن قانون درخصوص 

سوء استفاده و گرفتن مستمري بدون استحقاق، پیش بیني ممنوعیت و مجازات کرده 

است. همچنین آیین نامه هاي آن نیز موجود و در حال اجرا است. امتیاز دیگر قانون 
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این اســت که در ماده 4 که حمایت هاي موضوع این قانون را احصا کرده اســت سا

فقط به دادن کمک مالي اکتفا نکرده و حمایت هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشــي 

همچنین معرفي شــغل را هم در نظر گرفته اســت. براي اصالح قانون موارد ذیل 

پیشنهاد مي شود:

1  ـ 5( در عنوان قانون، ماده 1و بند 3 از مادة 2، عبارت >بي سرپرست< حذف 

و به جاي آن >بي نفقه< قرارگیرد.  

2  ـ 5( در بند3 از مادة 2 واژة >عللي< حذف و به جاي آن >هرعلتي< و به جاي 

>بدون سرپرست )نان آور(< واژة >بدون نفقه< قرارگیرد.

3  ـ 5( بند 1 ماده 6 نیز که از موارد قطع مســتمري یکي را هم ازدواج، رجوع 

یا تحت تکفل قرارگرفتن دانسته است باید حذف شود.

به این ترتیب مشــکل خأل قانوني حل خواهد شــد و نیــازي به قانون جدید 

وجود نخواهد داشت. اما براي اینكه در عرصة اجرا مشكل پیدا نشود باید آئین نامة 

اجرایي خوبي براي تشــخیص مشــمولین قانون به تصویب رساند و بودجة کافي 

بــراي اجــراي آن  تخصیص داد. به نظر مي رســد در تدوین آئین نامه اجرایي آن 

مي  توان از تجربه كشــور مصر اســتفاده کرد، البته صنــدوق تضمین نفقه آنها فقط 

براي اجراي احکام نفقه اســت و جنبه پیشــگیرانه آن کمرنگ است از آنجا که در 

ایــران وقتي زوجه به دادگاه براي دریافت نفقه رجوع مي  کند معمواًل در پي گرفتن 

طالق اســت لذا بررســي تقاضاهاي متقاضیان اگر در محیطي غیــر از دادگاه مثاًل 

کمیســیون هاي ویژه موضوع در سازمان مربوطه به عمل آید بهتر است. اما تجربه 

آنها از این جهت که صندوق خاصي تأســیس کرده اند، تمامي بـودجه آن از دولت 

نیست و درآمدهایي هم دارد، همه خانواده  هایي که تازه ازدواج  مي  کنند مجبور به 
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عضویت در آن هســتند، از همه مهمتر این که پول بالعوض نمي دهد و جنبه وام 

دادن دارد، ارزشــمند است بنابراین مي  توان در آئین نامه مذكور اجراي قانون را از 

طریق یک صندوق انجام داد. همچنین به نظر مي رسد واگذاري اداره این صندوق 

به سازمان تأمین اجتماعي نیز به لحاظ قرابت کاري وتوان مالي بهتر باشد.
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طالق و اليحه حمايت خانواده 
٭

با تأكيد بر پيشگيري از طالق�
                         جواد حبیبي تبار�٭ ٭

چكیده
خانواده یكي از مهم ترین نهادهاي اجتماعي است و تغییر و تحوالت آن بر اجتماع 
نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حكومت ها قرار گیرد. یكي از عوامل 
مؤثر در خانواده، مسأله طالق است كه پیامـدهاي آن بر حوزه  هاي مخـتلف حقوقي، 
اجتماعي، فرهـنگي، اقتـصادي و … نمود پیدا مي  كند. بدین جهت قوه قضائیه جهت 
رفع اشكاالت حقوقي مربوط به خانواده ها، الیحه حمایت خانواده جدیدي را تقدیم 
مجلس نمود. این الیحه عالوه بر رفع اشكاالت قانون گذشته پیشنهادهاي جدیدي در 
راستاي استحكام خانواده بیان مي  نماید. در این نوشتار برخي مواد الیحه به خصوص 
مواد مربوط به پیشگیري از طالق و اجراي طالق از قبیل صالحیت دادگاه خانواده، 
هزینه دادرسي و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسي قرار گرفته، خالءهاي آن تبیین 

شده و پیشنهاداتي در راستاي اصالح قوانین و اقدامات اجرایي بیان شده است. 

كلید واژه
نكاح، طالق، خانواده، پیشگیري از طالق، الیحه حمایت خانواده، دادگاه خانواده 

٭ ـ تاریخ دریافت: 1387/12/10؛ تاریخ تأیید: 1388/3/16

٭ ٭ ـ  دكترا و عضو هیأت علمي دانشگاه المصطفي العالمیه
 J  ـ  habibitabar@ hawzeh. Net                                                  
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پیشگیري از وقوع طالق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه هاي مختلف 

فردي و اجتماعي، در دســتور كار دولت ها و كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته 

است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایي برداشته و تحقق طالق را از حالت بسیط آن 

كه صرفًا یك ایقاع در دست مرد بوده به انجام یك پروسه  داراي تشریفات خاص 

در نظــام حقوق خانواده تبدیل نموده اســت. قبل از پیروزي انقالب شــكوهمند 

اســالمي و پس از آن تحــوالت گوناگوني در این زمینه انجام شــد كه با مداقه در 

آن مشــخص مي  شــود چه چالش هایي در این زمینه بروز كرده اســت. از آنجا كه 

الیحه حمایت خانواده آخرین قانون موجود در ایران براي حمایت هرچه بیشتر از 

خانواده  هاي ایراني توسط قوه قضائیه نوشته شده و هم اكنون در مرحله تصویب در 

مجلس مي  باشد؛ لذا این نوشتار به نقد و بررسي الیحه حمایت خانواده در جهت 

پیشــگیري از طالق پرداخته و در مرحله اجراء طــالق، خألهاي موجود را تبیین 

نموده اســت. تا اینكه بعد از تصویب مجلس شوراي اسالمي با اشكاالت كمتري 

مواجه شــود. گرچه تشریفات قضایي از شــرایط تحقق طالق نیست، ولي حداقل 

در مواردي كه قبل از وقوع طالق به دادگاه مراجعه مي  شــود، كارســاز است. حال 

این ســوال مطرح اســت كه در قوانین مدون ایران براي این منظور چه تمهیداتي 

اندیشیده شده است ؟

1(اقسام طالق در فقه

 ابتدا براي روشن شدن حوزه بحث پیشگیري از طالق باید به اقسام طالق در 

فقه توجه شود؛ زیرا از طرفي طالق به عنوان یكي از افعال مكلفین متصف به یكي 

از احكام خمســه تكلیفیه مي  شــود و از سوي دیگر از منظر فقهي نیازمند به ترافع 
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سا قضایي دارد.1 طالق در فقه به اعتبارات مختلفي تقسیم مي  شود، مثل تقسیم طالق به 

رجعي و بائن )جزیري، 1419ق: ج4، ص278(. جایز و غیر جایز )طوسي، 1342: ص518؛ 

ابن براج، بي تا: ج2، ص 288؛ اصفهاني، بي تا: ص323(.

�  ـ �( طالق و احكام خمسه تكليفيه

 طالق اســم مصدر تطلیق اســت )ابن منظور، 1408ق: ج8، ص187؛ معلوف، 1973م: 

ص470؛ ســیاح، 1354: ج2، ص905(. از منظــر فقهي به عنوان یكي از افعال مكلفین و 

از جهــت حكم تكلیفي احكام گوناگوني دارد. گاهي انجام آن حرام، گاهي واجب 

و در شرایطي مكروه یا مستحب مي  شود. شناسایي این مصادیق مي  تواند در حوزه 

پیشگیري از وقوع طالق مأثر باشد.

1  ـ 1  ـ 1( طالق حرام

از منظر فقهي طالقي بدعي، باطل و حرام اســت )موســوي خویــي، 1410ق: ج2، 

ص295( مگــر در ســه طـالق در مجلس واحد كه اگر ســایر شــرایط در آن جمع 

باشد، یك طالق آن صحیح خواهـد بود )موسوي خمیني، 1403ق: ج2، صص297  ـ 296؛ 

علم الهدي، 1415ق: ص134؛ حلي، 1417ق: ص36؛ طوسي، 1387 ق؛ ج5، ص13؛ حلي، 1419ق: 

ص36(. طالق بدعي به طالقي اطالق مي  شــود كــه مطابق آموزه هاي دیني صورت 

نگیرد. این حرمت به جهت بدعي بودن طالق است. بنابراین طالقي كه مصادف با 

طهر مواقع یا مصادف با عدم طهر در غیر موارد استثناء یا بدون ركن اشهاد باشد، 

باطل است )یعقوبي اصفهاني، 1414ق: ص42؛ رازي، 1411ق: ج3، ص30؛ زمخشري، 1413ق: 

ج1، ص137؛ بیهقي، 1414ق: ج7، ص324(.

Comparative Religions ـ  �
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2  ـ 1  ـ 1( طالق واجبسا

هــرگاه عــدم وقوع طالق باعث شــود، حقي از حقوق زن پایمال شــود یا در 

معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب مي  شود، همسر خود را طالق بدهد. 

همچنیــن طالق در ایالء و ظهار در فرضي كه مرد حاضر نشــود با پرداخت كفاره 

از ایالء یا ظهار دســت بكشد )شهید اول، 1378: ج2، ص103(. عالوه بر این موارد در 

طالق هاي قضایي نیز همین حکم جاري است. یعني اگر حاکم شرع به جهت عسر 

و حرج غیر قابل تحمل زوجه یا به جهت ترک انفاق، شوهر را به طالق همسرش 

محکوم کند بر زوج واجب است که حکم حاکم را اجراء نماید. مصادیق دیگري از 

طالق واجب نیز قابل تصور است مانند: آنکه مردي به دروغ انکار زوجیت نموده 

و در نتیجه زن به دلیل نداشــتن مدرک نتواند زوجیت خود را اثبات کند، بر چنین 

مردي واجب است که آن زن را مطلقه سازد )حبیبي تبار، 1386: ص421(.

3  ـ 1  ـ 1(طالق مستحب

 اگر زندگي مشترک زوجین به اختالف و شقاق بیانجامد به نحوي که امیدي به 

اصالح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختالفاتي در معرض ابتالء به گناه باشند، 

تحقق طالق مندوب و مستحب است )شهید اول، 1378: ج2، ص103(.

4  ـ 1  ـ 1( طالق مکروه

طالقي مکروه است که زن و شوهر در عین تفاهم اخالقي با یكدیگر، اختالفاتي 

دارند كه با راهنمایي، دخالت یا توصیه دیگران قابل حل مي  باشد. همچنین مصادیقي 

مانند اینکه مرد در مریضي كه منجر به فوت شود، زن خود را طالق دهد تا زن از 

ارث محروم شود )شیخ مفید، 1417ق: ص102؛ طوسي، 1390ق: ج3، ص304؛ حكیم، 1372: 
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سا ص227(. آنچه در مذمت طالق بیان شده، مانند جمله پیامبر اكرم 6 كه فرمودند: 

>هیچ چیز نزد خداوند مبغوض تر از اینكه خانه اي به سبب جدایي در اسالم خراب 

شــود )طالق( نیست< )حر عاملي، 1414ق: ج20، ص16؛ كلیني، 1367: ج5، ص328(؛ ناظر 

به همین نوع از طالق است.

2  ـ �( طالق و اصل اوليه 

 از منظر فقهي به موجب اصل اولیه، طالق در دست مرد است كه وقوع صحیح 

آن منوط به شرایطي مثل صیغه، اشهاد و … مي  باشد )محقق داماد، 1376: ص380(. ولي 

در مصادیق خاصي زن نیز مي  تواند از حاکم درخواست طالق نماید که این مصادیق 

عبارتند از: >طالق به لحاظ غایب شدن زوج، ترك انفاق و عسر و حرج< )حبیبي تبار، 

1386: ص421(. البته در مورد ظهار و ایالء نیز طالق قضایي محقق مي شود. 

  ـ  بنابراین با توجه به انواع طالق معلوم مي  شود، پیشگیري مربوط به اختالفات 

قابل حل اســت؛ یعني تكلیف دادگاه ها در راستاي جلوگیري از طالق با انصراف 

زوجین اســت؛ لذا دادگاه ها در مواردي مانند وقوع عســر و حرج زوجه حق مانع 

تراشي در امر طالق و اطاله دادرسي به این منظور را ندارند. 

�( اقسام طالق در قانون

 یكي از طرق انحالل نكاح،1 طالق مي  باشــد كه از منظر حقوقي عبارت است 

از: >انحالل رابطه زناشویي در عقد نكاح دائم، خواه به قصد و رضاي زوج باشد، 

خواه به وسیله نماینده قانوني زوج یا توسط دادگاه< )جعفري لنگرودي،1370: ص430(. 

>گرچه قانونگذار تقسیم کلي از طالق ارائه نداده و صرفًا طالق را به رجعي و بائن 

Marriage Separation  ـ  �
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تقسیم نموده است< )كاتوزیان، 1375: ج2، ص436(. ولي با توجه به مجموع مواد قانون سا

مدني پالن کامل تري از طالق قابل ترسیم است به این ترتیب که طالق یا باطل یا 

صحیح و طالق صحیح یا قضایي یا غیر قضایي است.

�  ـ 2( طالق قضايي

طالق قضایي طالقي است که دادگاه، شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم 

نماید به این نوع طالق در مواد 1130، 1129، 1029 ق.م. اشاره شده است )امامي، 

1378: ج5، ص70(. ولي در سایر مصادیق فقهي مثل ظهار یا ایالء، كه مي  تواند منجر 

به طالق قضایي شود، قانون مدني ساکت است.

2  ـ 2( طالق غير قضايي

در طالق غیر قضایي اراده مرد در تحقق آن دخالت دارد. این نوع طالق اصالتًا 

از ســوي زوج یا وکالتًا از ســوي وکیل زوج واقع مي  شود؛ وکیل زوج نیز مي  تواند 

فردي ثالث یا زوجه باشد. زن نیز مي  تواند به نحو مطلق وکیل در طالق خود باشد 

یا وكالت وي مشــروط به تحقق شرط یا شــرایطي باشد تا خود را در آن صورت 

مطلقه سازد. شرایطي که در نکاحنامه هاي رسمي آمده، قابل تقسیم به دو بخش کلي 

است؛ یکي شرایطي که حقوق زن تضییع شده و شرایط زندگي قابل تحمل نیست 

و زن وکیل در طالق خود است. دسته دیگر شرایطي است که قابل تحمل مي  باشد 

و زن مي  تواند از حق وکالت خود صرف نظر نماید.

  ـ  با توجه به این تقسیم معلوم مي  شود، منظور از پیشگیري از وقوع طالق در 

مورد مصادیق طالق هاي قضایي یا آن دســته از طالق هاي غیر قضایي که به دلیل 

حفظ حقوق زنان به عنوان تنها راهكار انجام مي  گیرد، نیست. بلکه مراد، جلوگیري 
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سا از وقوع ســایر طالق ها  اســت كه با جعل مقرراتي دادگاه هــا زوجین را مكلف به 

ارجاع به مراكز مشاوره یا داوري و امثال آن مي  نماید.  

3( اليحه حمايت خانواده جديد

�  ـ 3( پيشگيري از طالق در سابقه قانوني اليحه 

درخصوص حقوق خانواده، قوانین و آئین نامه هاي مختلفي وضع شده که اهم 

آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است:

کتاب هاي هفتم، هشــتم و نهم از قانون مدني مصوب اردیبهشــت ماه 1307؛ 

قانون راجع به ازدواج مصوب ســال 1310؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 

اردیبهشت ماه 1311؛ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346؛ قانون حمایت 

خانواده مصوب  بهمن ماه 1353؛ آیین نامه اجرایي قانون حمایت خانواده مصوب 

اردیبهشت ماه 1354؛ قانون تشکیل دادگاه هاي مدني خاص مصوب مهر ماه 1358؛ 

قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب آبان ماه1371 و الیحه قانون حمایت 

خانواده جدید كه در ســال 1387 جهت تصویب به مجلس شــوراي اسالمي ارائه 

شــده اســت. در این مقررات اولین قانوني که در آن مقنن به بحث از پیشگیري از 

وقوع طالق اندیشیده، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه1353 است. 

در ماده 3 قانون الیحه حمایت خانواده اســتمداد دادگاه از مددکاران اجتماعي 

و غیره به هر نحوي که دادگاه مقتضي بداند، مجاز شــمرده شــده اســت. در ماده5 

این قانون چنین آمده: >دادگاه در صورت تقاضاي هر یک از طرفین مکلف اســت 

موضوع دعوي را به اســتثناي اصل نکاح و طالق به یک تا سه داور ارجاع نماید، 

همچنین دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأســًا نیــز دعوي را به داوري ارجاع 
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خواهد کرد، داوري در این قانون تابع شرایط داوري مندرج در قانون آیین دادرسي سا

نمي باشد<.

در ماده 6 این قانون وظیفه داوران چنین تبیین شــده: >داور یا داوران سعي در 

سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصالح نشوند، نظر خود 

را در ماهیت دعوي ظرف مدت مقرر کتبًا به دادگاه اعالم مي  نمایند<. آنچه در این 

مواد آمده ناظر به اختالفات زناشویي است که به سرحد درخواست صدور گواهي 

عدم امکان ســازش نرسیده اســت و دادگاه با مداخله خود و استفاده از مددکاران 

اجتماعي، داوران و ... ســعي خود را جهت مهار اختالفات و حل آن بکار مي  برد 

تا این اختالفات و تشــدید موضوع  به ســرحد تقاضاي جدایي و طالق نرساند. 

ولي چنانچه طرفین یا یکي از آنها درخواســت صدور گواهي عدم امکان ســازش 

را مطرح نماید، وظیفه دادگاه در ماده 10 قانون مذكور به این شــرح معین گردیده: 

>متقاضي گواهي عدم امکان سازش باید تقاضانامه اي به دادگاه تسلیم نماید که در 

آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأسًا یا بوسیله 

داوران سعي در اصالح بین زن و شوهر و جلوگیري از وقوع طالق خواهد كرد...< 

)معاونت قضایي قوه قضائیه، 1371: ص518(.

پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي الیحه قانوني دادگاه مدني خاص در 

تاریخ 1358/7/1 به تصویب رسید، در ماده 19 این قانون آمده: >قانون محاکم شرع 

مصوب آذر ماه 1310 و ســایر قوانین و مقرراتي که مغایر این قانون باشــد، ملغي 

است<. پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه 

قانون حمایت خانواده مصوب  بهمن ماه 1353 به کلي منسوخ است یا بخش هایي 

از آن به قوت خود باقي است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است؛ اختالف نظر 


