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Abstract
Alimony should be considered as one of the
factors that are very important in the strength of
the family system, although the family system
is based on morality, but other factors such as
financial relations of the couple should not be
considered ineffective in its durability and
strength. In the Iranian legal system, due to the
emphasis of jurisprudence on the provision of
living expenses by the husband and also.
Providing financial support for wife in the form
of alimony, the legislator considered the
payment of alimony by the husband to the wife
a necessity and even abandoned it, under
certain conditions, he is subject to criminal
punishment. In the Indian legal system,
alimony is one of the important elements in the
relationship between couples and the Indian
legislator, considering the diversity of religions
in India, and its population composition,
emphasizes the payment of alimony by the
husband to the wife and laws has laid on it. The
present article aims to investigate the status of
alimony in Iranian and Indian law, the view of
two legal systems on alimony using descriptive
and analytical methods and in response to a
question posed to explain the purpose, this
result has accured found that in the view of the
legislators of Iran and India, alimony is one of
the elements that are the husband’s
responsibility and the payment obligation
tword wife is obviesly for beyond the failure to
pay it.
Keywords: alimony, wife, husband, obedience,
Indian law.
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چکیده
نفقه را باید ا جمله عواملی دانس ت ک ه در اس تحکام نظ ام
 هر چند که نظ ام خ انواد،خانواد بسیار حائز اهمیت است
 اما نباید عوامل دیگ ری،بر مبنای اخالق بنا نهاد مد است
همچون روابط مالی وجین را در دوام و استحکام آن بی اث ر
 ب ا توج ه ب ه تاکی د فق ه ب ر، در نظام حقوقی ایران.دانست
 حمای ت،تامین هزینه های ندگی ا سوی وج و همچنین
 ق انون گ ذار پرداخ ت نفق ه ا،مالی ا وجه در قالب نفق ه
سوی وج به وجه را امری ال م و ض روری دانس ته و ت رک
 مس توجب مج ا ات کیف ری،آن را حتی با حصول مرایطی
 نفقه ا جمله عناصر مه م، در نظام حقوقی هند نیز.می داند
در رابطه بین وجین است و قانون گذار هند نیز با توج ه ب ه
 تاکی د،تنوع مذاهب و ادیان در هند و ترکیب جمیعت ی آن
بر پرداخت نفقه ا سوی وج به وجه نم ود و ق وانینی ب ر
 مقاله حاضر ب ا ه دل بررس ی جایگ ا.آن وضع نمود است
 نگا دو نظ ام حق وقی پیرام ون،نفقه در حقوق ایران و هند
نفقه با استفاد ا روش توصیفی و تحلیل ی را م ورد مطالع ه
قرار داد است و در پاسخ به سوال طرح مد جه ت تبی ین
 به این نتیجه دست یافته که در نگا ق انون،هدل مورد نظر
 نفقه ا جمله عناصری است که بر ذم ه،گذاران ایران و هند
وج بود و الزامات پرداخت آن به وجه به مرات ب بیش تر ا
.دالیل عدم پرداخت می بامد
. حقوق هند، تمکین، وج، وجه، نفقه:واژگان کلیدی
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مقدمه
بنیاد خانواد به جهت استحکام و مقاومت در مقابل مشکالتی که در طول را ندگی برای آن ایجاد
می گردد ،به عوامل مختلفی نیا مند است تا حفظ و ارتقاء یابد .ا جمله این عوامل ،می توان به وضعیت
اقتصادی خانواد و تامین آن امار نمود .در حو اقتصادی خانواد و علی الخصوص روابط مالی بین
وجین ،نفقه نقش به سزایی در تامین آسایش فکری و امنیت روانی وجه ایفا می نماید .بر همین اساس
فقه اسالمی و قانون مدنی ایران ،به موضوع نفقه به عنوان یکی ا مهم ترین موضوعات نظام خانواد توجه
نمود و قواعدی را برای تامین معاش وجه ا سوی وج وضع نمود اند .نکته حائز اهمیت این که ،در
عرل و فرهن ایران نیز ،تامین معاش خانواد و علی الخصوص وجه ،مورد توجه قرار گرفته و نگا
جامعه به وجی که معاش وجه خویش را تامین ننماید یا نسبت به آن بی توجه بامد ،چندان نگا
مثبتی ندارد .با این وصف به نظر می رسد هر چند که تحقیقات گسترد و فراوانی در داخل کشور در
خصوص نفقه انجام مد  ،اما با نظر به اهمیت موضوع نفقه و این که توجه به این امر می تواند در کاهش
ا هم گسیختگی نظام خانوادگی موثر واقع گردد ،هر گونه تالش بیشتر در این حو  ،با هم با کاستی
هایی مواجه میبامد .ا سوی دیگر در برخی ا نظام های حقوقی ،نیز موضوع نفقه مورد مداقه حقوقدانان
قرار گرفته و در قوانین مدنی نظام های فوق ،به آن امار مد است .ا جمله این کشورها می توان به
هند امار نمود که با توجه به این که سر مینی پهناور و مهد ادیان و مذاهب مختلف در جهان می بامد،
اما با این وصف میو قانون گذاری در این کشور به گونه ای است که به تمامی مذاهب و ادیان به دید
احترام نگریسته و در قوانین به قوانین آنها نیز احترام گذامته مد است .هر چند که به جهت قرابت و
نزدیکی هند به لحاظ برخی ار ش های فرهنگی با ایران و همچنین ندگی نزدیک هندوها و سایر ادیان
با مسلمانان در هند ،برخی ا قواعد و قوانین اسالمی به فرهن این کشور رخنه کرد که ا جمله آنها
می توان به موضوع نفقه امار نمود که در مذاهب هندو نیز مورد توجه قرار دارد و لذا در قوانین هند اعم
ا قوانین هندو و مسلمانان مورد قانون گذاری قرار گرفته است .لذا ال م است تا با بررسی دیدگا های دو
نظام حقوقی ،در صورت وجود نقاط ضعف در قوانین کشور ،با بهر گیری ا نقاط قوت نظام حقوقی هند
پیرامون تدوین و اجرای قوانین در حو نفقه و پرداخت آن ،کاستی های قوانین داخلی را جبران نماییم.

 -1نفقه در حقوق ایران
قانون گذار در نظام حقوقی ایران ،وج را به عنوان تأمین کنند معاش خانواد دانسته است ،لذا اگر در
قانون خانواد وج به عنوان ریاست خانواد معرفی می گردد بیانگر آن است که قانون گذار مسئولیت
هایی را صرفا بر ذمه او قرار داد است که وجه ا این مسئولیتها فارغ است .هر چند در جوامع امرو ی،
به جهت پیچیدگی وضیعت اقتصادی ،وجه نیز دومادوش وج ،در تامین معاش ندگی و اقتصاد خانواد
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تالش مینماید اما اصوال ا نگا قانون گذار این وظیفه بر عهد وج قرار نهاد مد است .هر چند که
تامین نیا های مادی وجه به وسیله وج که مصادیق آن در قانون نیز ذکر مد  ،به ظاهر تهیه برخی
مایحتاج مورد نیا اوست ،اما نفس عمل آن است که این فعل می تواند روابط عاطفی بین وجین را نیز
تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین وج ضمن تامین معاش خانواد باید به دنبال تامین نیا مندی های وجه
که در واقع همان نفقه است نیز بامد« .ماید فلسفه این قاعد این است که در اکثر خانواد های ایرانی
نان ،اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و مرکت در هزینه ندگی خانواد را ندارند ،وانگهی
ادار خانه و امور داخلی خانواد که وظیفه ای بس بزرگ است به عهد آنان است و نان به کار اقتصادی
دیگر که منبع درآمدی برای آنان بامد امتیال نمی ور د(».مهرپور و همکاران.)55،1391،
قانون گذار ماد  1106قانون مدنی را به عنوان بنای توجه به موض وع نفق ه در ق وانین ای ران ق رار داد
است .لذا مفاد ماد به صراحت به موضوع تخصیص نفقه در نکاح دائ م ا س وی وج ب ه وج ه اختص اص
یافته است .هر چند که قانون گذار تالش نمود به جهت اهمیت موض وع بالفاص له در م اد  1107ق انون
مدنی به مصادیق نفقه امار ای دامته بامد .با این وجود آوردن مصادیق در ماد مذکور ،نمی تواند بی انگر
آن بامد که مولفه های نفقه را باید در مفاد فوق جستجو نمود بلکه به نظر می رسد که م وارد ذک ر م د ،
صرفا تمثیلی بود و با توجه به دگرگونی های ایجاد مد در ندگی اجتماعی ،برخی ا مص ادیقه ا ب ه آن
افزود مود .با این وصف ،بیان همین مقدار ا مصادیق ،می تواند نکته مهمی محسوب گ ردد ی را ،ق انون
گذار توانسته خط مشی اصلی را در موض وعاتی ک ه بای د در ح و م مول نفق ه ق رار بگی رد ،ب رای وج
مشخص نمود است .نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که جدای ا مف اد م واد  1106و 1107
قانون مدنی باید به این نکته توجه دامت که صراحت بی ان مس ئولیت نفق ه ب ر ذم ه وج و مص ادیق آن،
حکایت ا اهمیت موضوع در نزد قانون گذار است و این نکته بینی و اهمیت در موضوع ،چنان قاب ل توج ه
است که قانون گذار حتی پرداخت نفقه در نکاح موقت را با توجه به این که هیچ مسئولیتی بر ذمه وج ب ر
پرداخت آن وجود ندارد ،اما تراضی طرفین را در نکاح موقت در پرداخ ت نفق ه ا س وی وج ب ه وج ه را
صحیح دانسته و ا این توافق حمایت نمود اس ت .بن ابراین در م اد  1113ق انون م دنی نی ز ب ار دیگ ر
موضوع نفقه را مورد مداقه خویش قرار داد است« .پس می توان این طور نتیجه گرفت ک ه در عق د دائ م
لزوم پرداخت نفقه نامی ا حکم قانون است ولی در عقد منقطع ،نامی ا تراضی طرفین است .ب ه هم ین
دلیل بعضی ا حقوقدانان معتقدند که چون در نکاح دائم ،پرداخت نفقه ا حکم قانون نامی می م ود ،ل ذا
ط رفین نم یتوانن د ض من عق د نک اح ی ا پ س ا آن ،تکلی ف م رد را در ای ن ب اب س اقط
کنند(».کاتو یان.)158،1390،

 -2پرداخت نفقه از دیدگاه حقوق هند
در قوانین هند پرداخت نفقه وجه به وسیله همسر ا تعهدات مخصی و خصوصی ممرد می مود ک ه
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نامی ا وجود ارتباط نامویی است و همین رابطه ،موجب ایجاد چن ین تعه دی ب ر نفق ه م ی م ود .ب ه
عبارت دیگر تاثیرپذیری قانون هند ا قوانین کشور انگلستان ،بیانگر آن است ک ه ال زام ب ه نفق ه نام ی ا
تعهدات مخصی وج بود  ،با این توضیح که موهر در هنگام ا دواج متعهد مد است ک ه ا خ انواد اش
حمای ت کن د .حمای ت ک ردن ا همس ر م امل پ رداختن هزین ه ه ای ض روری ن دگی وی نی ز م ی
مود(ارمدی .)157 ،1379،همچنین در این نظام حقوقی ،همانند حقوق ایران لزوم پرداخت نفقه نام ی ا
اجرای حکم قانون است .بر اساس ماد  18قانون مورد بحث وجه اعم ا ای ن ک ه قب ل ی ا بع د ا ت اریخ
تصویب قانون مذکور ا دواج کرد بامد محق به دریاف ت نفق ه و نگه داری در ط ول حی ات خ ود توس ط
موهرش می بامد.

 -3نقاط اشتراک و افتراق در پرداخت نفقه در حقوق ایران و هند
ا جمله وجوهات مشترک مبانی پرداخت نفقه در حقوق ایران و هند ،باید به منشاء قانونی بودن
پرداخت نفقه در دو نظام حقوقی امار نمود .همچنین ا دیگر نکات مشترک بین دو نظام حقوقی باید به
موضوع حل اختالل در خصوص پرداخت نفقه توسط محاکم امار نمود که در حقوق ایران و هند در
صورت عدم پرداخت نفقه ا سوی وج یا پرداخت نامناسب به وجه ،موضوع ا طریق محاکم قابل
پیگیری می بامد .ا دیگر نقاط مشترک می توان به این نکته امار نمود که قانون گذار ایران نیز در ماد
 1107قانون مدنی نیا های متعارل و متناسب با وضعیت ن را همچون حقوق هند مورد توجه قرار داد
است .در این خصوص نکته افتراقی مشاهد نگردید.

 -4ماهیت حق زن بر نفقه حکم یا حق
هر چند که قانون گذار موضوع پرداخت نفقه را بر ذمه وج قرار داد است ،اما ای ن گون ه نخواه د ب ود
که وج هموار ملزم به پرداخت نفقه بامد ،به عبارت دیگر ا دیدگا قانون گذار ،ب ه هم ان نح و ک ه وج
موظف به تامین معاش و پرداخت نفقه وج می بامد ،وجه نیز تکالیفی بر ذمه خ ود دارد ک ه در ص ورت
عدم توجه به آن ها ،پرداخت نفقه ا ذمه وج بردامته خواهد مد .لذا این ح ق ق انونی وج ه ک ه ق انون
گذار در ید او قرار داد است ،با هم به توسط وجه می تواند ساقط مود و تا مانی که وضعیت ب ه حال ت
اولیه خود با نگردد ،وجه همچنان فاقد دریافت نفقه ا سوی وج مناخته خواهد مد .ب ه عب ارت دیگ ر،
امکان حصول مرایط برای دریافت نفقه و یا سقوط آن ،به دست وج نیست بلکه این وج ه اس ت ک ه ب ا
پایبندی به مصادیق قانونی می تواند حق دریافت نفقه را برای خویش ند نگ ه دارد و ای ن پایبن دی م ی
تواند تا جایی به پیش برود که ا دیدگا قانون گذار ،اگر وجه مایسته دریاف ت نفق ه بام دو وج علی رغم
تمکن ،ا پرداخت آن امتناع ور د ،مجا ات های کیفری را به وج تحمیل نماید .ل ذا م ی ت وان گف ت ک ه
نفقه ا سوی ن حقی است که قانون گذار برای او با حصول مرایطی قائل گردید است و ا سوی مرد ،ت ا
مانی که ن مرایط قانونی را رعایت نمود است ،حکم به پرداخت قانونی آن دامته است.
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نکته قابل توجه این است که اصوال در صورت پرداخت نفقه ا سوی وج به وجه ،آیا وجه مالک نفق ه
پرداخت مد می بامد یا صرفا حق انتفاع ا آن را دارد و هیچ گونه م الکیتی در ای ن پرداخ ت ب رای وج
ایجاد نمی گردد؟ لذا ال م است برخی ا مصادیق در حو ممول پرداخت نفقه مورد توجه قرار گی رد ک ه
به مرح یر است:
 – 1-4اموال با عمر کوتاه در نفقه
اموال نابودمدنی در ندگی رو مر مورد استفاد فراوان قرار دارد به نحوی که بسیاری ا وسایل ن دگی
امرو  ،در واقع یک بار مصرل بود و پس ا نوع مصرل خاص هر کدام ،عمرم ان پای ان م ی یاب د .البت ه
اموال نابودمدنی را می توان به دو قسمت کلی تقسیم نمود ،بخش اول ام والی هس تند ک ه مص رل آن ی
دامته و با توجه به برخی ا ضرورت های مصرل ،اگر مورد استفاد ق رار نگیرن د ت اریخ مص رل م ان ب ه
اتمام رسید و دیگر قابل استفاد نخواهد بود که انواع خوراکیها و نومیدنیها می تواند در این دسته ق رار
گیرد .بخش دوم ا اموال نابودمدنی آن هایی هستند که ا طول عمر نسبتا باالتری نس بت ب ه دس ته اول
دارند .با این وصف با مصرل آن ها ،جنبه مخصی پیدا نمود و عرفا به نوعی جنبه مخصی دارند ک ه م ی
توان در این خصوص به وسایلی هم چون مسواک یا برخی ا عطرها و ادکلنها امار نمود ک ه ب ا مص رل
آنها عالو بر اتمام به لحاظ کمی ،ا لحاظ کیفی نیز دیگر وضعیت اولیه را نخواهند دامت .ب ا ای ن وص ف
به نظر می رسد که «تصرفات باید معقول و مشروع بامد و اگر وجه با صرفه جویی یا کنار گذامتن ام وال
فوق و استفاد ا اموال خویش ،مقداری ا امیاء فوق را ذخیر کن د مال ک آن هاس ت و وج ح ق ن دارد
آنها را مطالبه کند(».امامی.)436 ،1390،
وجه هر رو مالک نفقه همان رو می مود مشروط بر این که مرایط وجوب نفق ه ت ا پای ان رو ادام ه
دامته بامد .اگر مرد نفقه رو انه ن را هر رو صبح به وی بپردا د ،ولی در طی رو به علت ی وج وب نفق ه
ا مرد ساقط مود ،مانند این که ن نامز مود ،وجه نسبت به مدتی که مستحق نفقه بود اس ت مال ک
نفقه می مود ولی بقیه را باید مسترد کند .هم چنین اگر مثال مرد نفقه را اول هفته ،برای مدت یک هفت ه
به همسرش بپردا د ولی در وسط هفته ،ن نامز مود وجه مالک نیمی ا نفقه مد و نیمه دیگر را بای د
به موهر با گردارند .دلیل مالک مدن ن نسبت به اموال فوق این است ک ه :اوال انتف اع ای نه ا ج دای ا
ملکیت مان نیست ،یرا انتفاع ا این گونه اموال موجب تلف مدن مان است .به همین علت هنگ امی ک ه
مرد نفقه وجه را می پردا د ظاهرا قصد تملیک دارد و همین ظهور عرفی کافی است تا ن را مال ک نفق ه
بدانیم .ثانیا ،تعبیر به انفقوا و مانند آن ،که در آیات و روایات ،مرد را امر به پراخت نفقه به وج ه م ی کن د
ظهور در تملیک دارد با توجه به این که واژ نفقه به معنای خروج مال ا مالکیت مخص اس ت .پ س ای ن
جا نیز اموال فوق ا مالکیت مرد خارج مد و به ملکیت ن در م ی آی د ،مگ ر در م وارد خاص ی ک ه ب ه
واسطه دلیل استثناء مد بامد .فقهای امامیه در این مورد اتفاق نظر دارند و ن را مالک ای ن قس م ام یاء
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می دانند .حقوق دانان ما نیز باالتفاق نظریه فو ق را پذیرفت ه ان د .در می ان دانش مندان عام ه نی ز نظری ه
مخالفی مشاهد نشد است(کاتو یان.)163 ،1390،
 -2-4اموال با عمر بلندمدت در نفقه
برخی ا اسباب و لوا م مورد استفاد در هر خانواد ای ،به لحاظ طول عمر به گونه ای اس ت ک ه اص وال
نمی توان برای آن طول عمر خاصی در نظر گرفت و به عبارت دیگر ،تعویض یا عدم استفاد ا آن مرب وط
به سالئق و روحیات امخاص بستگی دارد .در برخی ا منا ل ممکن اس ت تخت ه فرم ی بع د ا دو س ال
تعویض مد و همان تخته فرش در خانه ای دیگر سالها مورد استفاد قرار گیرد .لذا عنوان اموال ب ا عم ر
بلندمدت برای این دسته ا لوا م نباید این موضوع را به ذهن تداعی نماید ک ه اس تفاد ا ملزوم ات ف وق،
مادام العمر می بامد ،لذا در تقسیم بندی این دسته ا لوا م می توان به دو تقسیم کل ی دس ت یاف ت ک ه
عبارتند ا :
 -2-4-1مسکن و اثاث منزل

هر چند که مسکن به عنوان مال غیرمنقول و اثاث منزل به عنوان مال منقول ،جایگا خ اص خ ود را در
قوانین ایران دارند اما به نظر می رسد ،که مسکنی که وج برای وجه در نظر می گیرد ،می تواند مباح ث
متعددی را مامل گردد ،این مسکن می تواند صرفا ا سوی وج برای محل ندگی وج ه در نظ ر گرفت ه
مد و به وسیله او خریداری مود ،در نحو خریداری و انتقال مالکیت نیز امکان آن دارد که سه حال ت ب ه
وقوع بیفتد ،در حالت اول وج تمامی مالکیت را ب ه خ ود اختص اص م ی ده د ،در حال ت دوم بخش ی ا
مالکیت مسکونی را به او منتقل می نماید و حالت سوم این که وج خود را مال ک مس کن نم ود و ص رفا
آن را به صورت رهن یا اجار در اختیار وجه قرار می دهد .با این وصف ،می ت وان ب ه ای ن نتیج ه دس ت
یافت که اصوال در هر سه حالت ،وج بر تعهد خویش در ابتیاع منزل مسکونی پایبند بود و ای رادی ب ه آن
نمی توان وارد نمود .بنابراین با توجه به حالت های فوق نحو استفاد و انتفاع وجه ا مسکن را می ت وان
مورد پیش بینی قرار داد .البته وضعیت دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن ،وج ا هم ان ابت دا من زل
مسکونی را به نام وجه خریداری و مالکیت آن را ب ه او منتق ل م ی نمای د .بن ابراین در ح التی ک ه وج
مسکنی را به نام خود برای وجه مهیا می سا د یا مسکنی را اجار می نماید مسلم است ک ه وج ه ح ق
تصرفات مالکانه ،مانند فروش و بخشش آنها را ندارد ،بلکه این امیاء به صورت امان ت ،در دس ت وی ق رار
دارند .البته اگر در موردی ثابت مود که مقصود مرد ،تملیک بود است یا در محلی عرل و عادت ،حکای ت
ا تملیک ا امیای فوق کند ،وجه مالک آنها خواهد بود .در این مورد نیز میان فقها و حقوق دانان اتف اق
نظر وجود دارد .خادم نیز همین حکم را دارد و وجه مالک آن نمی مود البت ه ب ا توج ه ب ه لی و بردگ ی،
مسئله مالکیت نفس خادم مطرح نیست بلکه این جا مالکیت منافع خ ادم مط رح اس ت ک ه وج ه ح ق
استفاد عرفی ا منافع آن را دارد(محقق داماد.)293 ،1391،
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 -2-4-2لباس

لباس ا جمله مصادیقی است که قانون گذار نیز به آن به عنوان البسه ام ار ک رد اس ت .در خص وص
وضعیت لباس و نحو استفاد ا آن توسط وجه دیدگا های مختلف ی وج ود دارد .ام ا اص وال دو نظری ه
توانسته مجموعه دیدگا ها را به خ ود جل ب نمای د .در نظری ه اول ،ک ه فقه ایی همچ ون م هید ث انی و
حقوقدانانی مثل دکتر لنگرودی پشتوانه آن می بامند ،بر همسان بودن جایگا لباس ن و مس کن تاکی د
دامته اند و بر این امر معتقدند که لباس تهیه مد ا سوی وج ،صرفا برای استفاد وج ه ب ود و وج ه
صرفا حق استفاد ا آن را دارد .لذا هر گونه هبه و بخشش آن به دیگ ری ،ا دی دگا ای ن اندیش مندان ا
سوی وجه مردود دانسته مد است .حتی در برخی ا نظرات ارائه مد ب ر ای ن معتقدن د ک ه وج ه در
استفاد ا لباس باید به گونه ای عمل نماید که موجب فرسودگی س ریع و ی ا ا ب ین رف تن و ی ا کهنگ ی
نگردد یرا ا دیدگا این نظریه ،به جهت ابتیاع لباس ا سوی وج ،او هر مانی که اراد کند می توان د آن
را ا وجه با پس گرفته و لباس جدید به وی تحویل دهد .به همین دلیل در مواقعی که به هر دلیل نک اح
پایان می پذیرد لباس می تواند به وج مسترد گردد(فرمتیان.)54 ،1390،

 -5ماهیت نفقه در حقوق هند
قانون گذار هند در قانون حمایت ا نان و فر ندان ،به عناصر نفقه به ص راحت ام ار دام ته اس ت .در
این ماد قانون گذار نفقه را مامل سه دسته ا عناصر دانسته است ،دسته اول عناصری هستند که قابلی ت
مصرل دامته و با مصرل آن ،عین ا بین می رود ،مانند غذا ،دارو و امثالهم ،دس ته دوم عناص ری هس تند
که در نفقه مورد استفاد ن قرار گرفته و با استفاد ا آن عین ا بین نرفته و باقی می مان د مانن د مح ل
سکونت .در خصوص محل سکونت ال م است تا موضوعی بسیار مهم م ورد ام ار ق رار گی رد .ام ا دس ته
دیگری که قانون گذار هند به آن امار دامته و قانون گذار ایران آن را به صراحت بی ان ننم ود  ،موض وع
آمو ش است .ا نظر قانون حمایت ا نان و فر ندان در هند ،وج ه م ی توان د حمای ت وج را در کس ب
دانش و تحصیل جلب نمود و وج باید موجبات این امر را فراهم س ا د .ه ر چن د ک ه موض وع حمای ت
آمو می ا ن توسط مرد ،برخی به آن اعتقاد ندامته و معتقدن د ک ه منظ ور نظ ر ق انون گ ذار حمای ت
آمو می ا فر ندان است ،اما ا آن جایی که قانون گذار این موضوع را تقسیم بندی ننم ود و ب ه ص ورت
کلی بیان گردید است ،لذا می توان عنوان نمود که قصد و نیت اص لی ق انون گ ذار حمای ت آمو م ی ا
وجه توسط وج می بامد).(Masson&crentney,1997,145

 -6رابطه نفقه با سایر نهادها در حقوق ایران
 -1-6ارتباط با تمکین خاص
وجه نیز هم چون وج ،تکالیفی را بر ذمه خویش دارد ،ا جمله ای ن تک الیف تمک ین خ اص ا همس ر
است ،جدای ا معانی و مفاهیم تمکین خاص ،یادآوری این نکته نیز ال م است که در عدم تمک ین خ اص
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ا همسر ،مرایط استحقاق نفقه ا او سلب می گردد .این موض وع در م اد  1108ق انون م دنی ا س وی
قانون گذار بدین صورت بیان گردید است« :هر گا ن بدون مانع مشروع ا ادای وظایف وجی ت امتن اع
کند مستحق نفقه نخواهد بود ».البته فقهای میعه در واقع تمکین در قبال نفقه را ا منظر عوض ی ا م به
عوض دانسته اند .به نحوی که پرداخت نفقه ا سوی وج را در مقابل تمکینی ک ه وج ه ا او م ی نمای د
قرار داد اند .هر چند که نفقه ا دیدگا این اندیشمندان نیز ا وجوب عقد دائ م ب ود و تمک ین وج ه را
می طلبد(حلی .)527 ،1413،در این خصوص نظرات همسو ا سوی برخ ی دیگ ر ا علم ا ارائ ه گردی د
است که مهم ترین آن نظر صاحب ریاض است(طباطبائی .)165 ،1404،با بررسی نظرات فقه ا م ی ت وان
به این نتیجه دست یافت که اصوال در این خصوص آیات و روایاتی نظر صریحی ارائه نک رد ان د و نظ رات
ارائه مد را باید صرفا مختص به فقهای فوق دانست(نجفی .)304 ،1366،بر همین اساس برخ ی ا فقه ا،
بسیار معتقد به این امر می بامند که در صورت عدم تمکین وجه ا وج ،هیچ گونه مسئولیتی ب ر وج در
تامین نفقه وجه وجود ندارد و به لحاظ مرعی او مبری ا این ام ر م ی بام د(طباطب ائی  )93 ،1404،در
واقع این نظر اخیر بر مبنای اصل برائت ارائه گردید است هر چند که اصل برائت م رایط ح دوث خ ود را
دارد و آن در مواقعی است که ادله مربوطه را نتوان ا کتاب و سنت استخراج نمود در صورتی که پیرام ون
نفقه در ک تاب و سنت به وفور می ت وان مالحظ ه نم ود .ی را نظ ر اخی ر چن دان قاب ل اس تناد نخواه د
بود(نجفی.)1366،306،
 -2-6ارتباط با عقد
این که نفقه پس ا عقد بر ذمه وج قرار داد می مود ،هیچ مک و مبهه ای در آن وجود ندارد ،یرا ت ا
قبل ا جاری مدن صییه عقد ،ارتباطی بین ن و مرد وجود ندارد که بر اساس آن مرد ملزم ب ه پرداخ ت
نفقه گردد ،هر چند که ارتباطاتی که به لحاظ عرل بین ن و مرد قبل ا عقد ایجاد می م ود ،نم ی توان د
ذمه ای برای وج در پرداخت نفقه ایجاد نمای د و اص وال تمک ین وج ه ا وج (عل ی الخص وص تمک ین
خاص) امری مرعی و قانونی است و در صورتی که بین ن و مرد قبل ا عقد ،تمکین خاص صورت گی رد،
ا دیدگا قواعد اسالمی ،امری گناهکارانه بود و مستحق مجا ات نیز می بامد .پس استناد به این ام ر ک ه
نفقه ارتباط مستقیمی با جاری مدن عقد دارد امری کامال صحیح و درست م ی بام د و ب ر هم ین مبن ا،
نشو می تواند ن را ا استحقاق دریافت نفقه محروم نماید.
در کتاب تحریراالحکام آمد  :بدون وجود تمکین ،نفقه واجب نخواه د م د و وج وب نفق ه متوق ف ب ر
تحقق تمکین است خوا به طور لفظی یا غی ر آن بام د(حلی .)45 ،1413،همچن ین در کت اب مبس وط
نومته مد صرل امکان تمکین ،کفایت نمیکند(طوسی .)11 ،1460،بدین جهت در قواعداالحکام عالم ه
حلی مینویسد :در مورد موهر غایب هم ن با حضور در دادگا و اعالم تمکین ا طری ق دادگ ا و وص ول
آن به موهر و گذمت مدتی که در آن مدت ،تمک ین ا ط رل م وهر ممک ن بام د ،ن مس تحق نفق ه
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میگردد(حلی .)52 ،1413،با این وجود بعضی ا حقوقدانان طبق نظریه تمکین معتقدند« :در مدت م ان
فاصل میان وقوع عقد و انجام فال ،نفقه وجه بر وج واجب نیست .یرا تمکین کامل صورت نم یگی رد.
سیر مستمر و رویه جاریه در جوامع اسالمی نیز مؤید این نظ ر م یبام د»(محق ق دام اد.)298،1374،
برخی فقهای معاصر مرط ارتکا عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه میدانند.
اما نکته مهم این که ،اصوال پس ا جاری مدن صییه عقد ،وج ملزم به پرداخت نفقه م ی گ ردد و ای ن
امر تا مانی که وج مرتکب نشو نشد  ،که البته باید مورد اثبات واقع گردد ،ب ر ذم ه وج ج اری خواه د
ماند .به همین استناد یکی ا حقوقدانان ایرانی معتقداست که ،در حد فاصل ب ین عق د و عروس ی ،وج ه
مس تحق دریاف ت نفق ه اس ت مگ ر آن ک ه وج ه تم ایلی ب ه رف تن ب ه خان ه وج ندام ته
بامد(امامی .)1390،455،این نظر مطلبی را در خود مستتر دامته است و آن این که ا نظر این حقوق دان
برجسته ،نمی توان نفقه را منوط به تمیکن خاص نمود و ب ه مح ض ج اری م دن عق د و فاص له آن ت ا
عروسی ،وج وظیفه تامین نفقه وجه را بر عهد دارد ،هر چند که ا ماحصل ا دواج خود ب ا وج ه ،ه یچ
حاصلی برای او ندامته بامد و این موض وع در واق ع ب ین تمک ین خ اص و ع ام و ارتب اط آن ب ا نفق ه را
مشخص نمود است .لذا این نظر را می ت وان مخ الف برخ ی نظ رات در فق ه اس المی در ای ن خص وص
دانست .البته بدون تشکیل رسمی خانواد و ورود ن در منزل موهر که نشانگر ریاس ت عمل ی م وهر ب ر
خانواد و مروع ندگی مشترک است ،نفقه واجب نخواهد مد ،هر چند بعضی ا فقها وجود چن ین عرف ی
را ظاهر در امتراط تمکین دانسته اند و اظهار دامته اند :ا این که به طور متعارل تا قبل ا فال ،م وهر
نفقه نمیپردا د به خاطر عدم تمکین بود است و با تمکین نفقه واجب میم ود(نجف ی .)304 ،1366،ام ا
به نظر میرسد ن با ورود به منزل موهر عمالً سرپرستی م وهر را قب ول م یکن د و ص رل تمک ین ب ه
معنای خاص نیست و حتی اگر در مان عقد قبل ا ا دواج رسمی تمکین ب ه معن ی خ اص ب رای م وهر
وجود دامته بامد با مطابق عرل ،موهر نفقه نمیپردا د؛ مگر این که ن در منزل م وهر اقام ت نمای د و
ریاست وی را عمالً بپذیرد.
 -3-6رابطه بین استطاعت مالی زوج و تمکین زن در صحت عقد نکاح
استطاعت مالی وج می تواند اثر مهمی بر تامین نفقه وجه دامته بامد به عبارت دیگر با توج ه ب ه ای ن
که در خصوص نفقه وجه ،او مستحق مصادیقی است که بی ارتباط با ندگی در من زل پ دری او نیس ت،
لذا در صورت عدم هم کفو بودن وجین با یک دیگر و ع دم توان ایی وج در ت امین نفق ه وج ه ،در واق ع
بخشی ا وظایفی که مرع و قانون بر ذمه وج گذامته اند اجرا نمی گردد .بن ابراین ا آن ج ایی ک ه ه م
کفو بودن ا جمله مرایطی است که اصوال در عقد ا دواج باید رعایت گردد به نظر می رسد ک ه توج ه ب ه
این موضوع می تواند ا مشکالت ایجاد مد در ندگی مشترک جلوگیری نمای د .ه ر چن د ک ه برخ ی ا
اندیشمندان اسالمی هم کفو بودن و مالداری را ا جمله مرایط صحت عقد ندانسته اند.
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-7رابطه نفقه با سایر نهادها در حقوق هند
 -1-7ارتباط با تمکین خاص
یکی ا اهدال ا دواج ،تمتع جنسی وجین ا یک دیگر اس ت ،اص وال ا دواج ب دون در نظ ر گ رفتن ای ن
قاعد  ،صرفا به یک قرارداد مباهت خواهد دامت ،چنان که وجود رابطه جنسی به لح اظ روح ی و روان ی
می تواند ،به نوعی کاهش دهند بسیاری ا آالم روحی قرار گیرد .در نظام حقوقی هند نیز ،تمکین خ اص
وجه ا وج ،به عنوان یک عنصر مهم در ا دواج مدنظر قرار گرفت ه اس ت .ب دین لح اظ ،در ص ورتی ک ه
وجه بنا بر دالیل منطقی و قانونی ،ا وج تمکین خاص ننماید ،ا دریافت نفقه محروم نخواهد م د .البت ه
ا آن جایی که بر اساس ماد  18قانون حمایت و نگهداری ا نان ،فر ندان و والدین هن د مص وب ،1956
دریافت نفقه ا وج نامی ا اجرای حکم قانون می بامد ،ع دم اس تحقاق آن نی ز بای د ب ا م وا ین ق انونی
همسو و مبتنی بر دالیل قانونی بامد(ارمدی.)159 ،1379،
 -2-7ارتباط با عقد
برابر قانون حمایت و نگهداری ا هندو ،که در سال  1956مورد تصویب قرار گرفته است ،ن ب ه مح ض
ا دواج با مرد ،ا حمایت پدر و مادر خویش خارج و در چتر حمایتی همسر قرار می گیرد و او نی ز موظ ف
است که ا او حمایت نماید .این موضوع در بخش اول ا ماد  18قانون م ذکور م ورد ام ار ق رار گرفت ه
است(.)paras,1997,78
 -3-7رابطه بین استطاعت مالی زوج و نهاد نفقه
بین استطاعت مالی وج و نهاد نفقه ارتباط نزدیکی در قوانین هند برقرار است به نح وی ک ه ا دی دگا
قوانین هند میزان نفقه و پرداخت آن به موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین در ارتباط ب ود و ا
طرفی بخشی ا نفقه استحقاقی به وجه مربوط به خواسته های وجه می بامد که وج وظیفه ت امین آن
را دارد اما قانون گذار این خواستهها را محدود و در حدود منطقی قابل پذیرش دانسته است .ب ه نظ ر م ی
رسد که قبول خواسته های منطقی وج ه در اخ ذ نفق ه ،ب ی ارتب اط ب ا موقعی ت اجتم اعی و وض عیت
اقتصادی او قبل ا ا دواج نبامد(.)Masson&crentney,1997,149

 -8وجوه افتراق و اشتراک ارتباط نهاد نفقه با سایر نهادها در حقوق ایران و هند
همان گونه که مالحظه گردید بین نهاد نفقه ،با سایر نهادها در حقوق ایران و هند ارتب اط وج ود دارد .ا
وجو امتراک در این حو می توان توجه هر دو قانون گذار به موضوع تمکین خاص ام ار نم ود ک ه در
حقوق هند نیز همان گونه که برای وج برخی وظایف انشاء گردید است ،برای وجه نیز وظ ایفی در نظ ر
گرفته مد است .با این وصف با توجه به این که یکی ا اهدال ا دواج ،تمتع جنسی وجین ا یکدیگر ب ه
جهت تولید نسل می بامد لذا در هر دو نظام حقوقی ن صرفا در مرایط خاص می تواند ا تمکین خ اص
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پرهیز نماید .همچنین در خصوص رابطه نفقه و عقد باید به ای ن نکت ه توج ه نم ود ک ه در ه ر دو نظ ام
حقوقی به محض جاری مدن صییه عقد ،موضوع پرداخت نفقه بر دین مرد گذامته می مود .همچن ین ا
دیگر وجو امتراک بین دو نظام حقوقی در خصوص بحث استطاعت مالی وج در پرداخت نفقه است ،ک ه
بحث هم کفو بودن در فقه اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .با این وص ف ق انون گ ذار ای ران م الک و
معیار را در پرداخت نفقه در ماد  1107قانون مدنی متناسب بودن با وض عیت ن در نظ ر گرفت ه اس ت،
همچنین در حقوق هند نیز ،تقاضا ی منطق ی ن در جه ت دریاف ت نفق ه ح ائز اهمی ت اس ت .در ای ن
خصوص افتراقی بین دو نظام حقوقی مشاهد نگردید است.

 -9منابع پرداخت نفقه در حقوق ایران
 -1-9دارایی زوج
وج مسئول پرداخت نفقه ا اموال و دارایی خویش است و واج ب اس ت ک ه ک ار کن د و ا درآم د آن
هزینه ندگی خانواد را تامین کند .اموال و دارایی وج مهم ترین منبع پرداخت نفق ه اس ت و در ص ورتی
که مرد ا تادیه نفقه خودداری کند با استناد به ماد  1205قانون مدنی ،وجه می تواند به دادگا مراجع ه
و حاکم مرع ا اموال وجه ،به قدر نفقه در اختیار وجه قرار می دهد.
 -2-9زکات
ا جمله موارد مصرل کات ،پرداخت به مخص بدهکاری است که نمی توان د ق رض خ ود را بده د ب ه
مرط این که دین مزبور برای معصیت نبامد .عدم پرداخت نفقه وج دینی است که بر ذمه موهر اس ت و
باید پرداخت مود لذا می توان نتیجه گرفت که ا محل کات ،می توان طلب ن ا بابت نفقه ایام گذم ته
او را پرداخت .جدا ا پرداخت مطالبات ن بابت نفق ه گذم ته ا مح ل ک ات ،چن ان چ ه وج ن اتوان ا
پرداخت نفقه بامد ،افرادی که باید نفقه وج را بدهند (مانند پدر و مادر) می توانند ا مح ل ک ات ،نفق ه
وجه او را بپردا ند .یعنی چنان چه مخصی ناتوان ا تادیه نفقه همسر خود بامد ،در ص ورتی ک ه پ درش
متمکن بود و پرداخت کات بر او واجب بامد ا این محل می تواند نفقه عروس را بپردا د.
نکته قابل توجه این که اگر محل جمع آوری متمرکز کات را حکوم ت و خزان ه دول ت ب دانیم ،ب ا دی د
وسیع تری مالیات را نیز می توانیم جزء آن محسوب کنیم .چنان چه مردی پس ا نک اح ،ب ه دلیل ی ک ه
خارج ا اراد او بامد ،نتواند مخارج ندگی خود و خانواد خویش را تامین کند بر دولت واج ب اس ت ک ه
در حد متعارل و رفع تنگی معیشت ،تا مان اعسار موهر به تامین مخارج ندگی آنها بپردا د.
 -3-9اختالف در انفاق بین زوج و زوجه
در پار ای موارد بین وجین در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت نفقه اخ تالل حاص ل م ی گ ردد .ب ر
طبق اصول کلی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر باید اظهار نمود که اقامه بینه و دلی ل ب ه عه د
مدعی است و در صورت عدم اقامه دلیل بر منکر است که سوگند یاد کند .در فقه بین این که ن و م وهر
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در یک خانه سکونت دامته و یا این که جدا ا هم ندگی می کنند قائل به تفصیل مد ان د و ن ین گفت ه
مد که :اگر وجه جدا ا وج ندگی کند و یا موهر غایب بامد قول ن با قس م او پذیرفت ه م ی م ود و
وج اگر مدعی پرداخت مود باید بینه ارائه کند .اگر ن با موهر در یک خانه و ب ه ط ور مش ترک ن دگی
کنند قول موهر با قسم او پذیرفته می مود و ن اگر مدعی عدم پرداخت بامد بای د بین ه آورد .بعض ی ا
فقها بدون تفکیک دو حالت فوق ا یکدیگر ،به طور کلی چنین نظر دارند که اگر بین وج و وجه در ای ن
مورد اختالل حاصل مود اگر بینه ای در کار نبود که مثبت ادعای یکی ا دو طرل بام د ق ول وج ه ب ا
سوگند او قبول می مود(محقق داماد.)103 ،1374،
مسئله دیگری که در همین باب مطرح می مود این است که اگر اختالل بین وج ین در ت اریخ وق وع
طالق بامد ،در حالتی که وجه حامل بود و به طالق رجعی مطلقه مد بامد تکلیف چگونه خواه د ب ود.
یعنی مرد مدعی است که ن را قبل ا وضع حمل طالق داد و نتیجه سخن او این است ک ه ع د ن ب ا
وضع حمل بعد ا طالق ،تمام مد و ن مطلقه دیگر نفقه ای بر ذمه م وهر س ابق ن دارد .ام ا ن م دعی
است که صییه طالق بعد ا وضع حمل جاری مد و در نتیجه ن باید عد طالق رجعی نگه دام ته و در
این مدت حق نفقه دارد .بنابراین چنان چه وج بینه و دلیلی بر اثبات ادع ای خ ود اقام ه کن د ،س خن او
پذیرفته می مود و در صورتی که بینه ای نبامد قول ن با سوگند او پذیرفت ه خواه د م د و ن در ای ام
عد حق دریافت نفقه دارد ولی موهر نیز دیگر حق رجوع به ن ندارد و محکوم به جدایی م ی م ود ی را
به اقرار خودش عمل خواهد مد.
 -4-9ارتباط با ریاست شوهر
این که نفقه را باید یک عوض در قبال ریاست موهر بر خانواد محسوب نمود امری است که برخ ی ب ر
آن معتقدن د و دالی ل خ ود را ب ر پای ه آی ات ق ران ق رار داد ان د ،م ثال در آی ه «الرج ال قوام ون
علیالنساء(»...نساء )34 ،اعتقاد بر این است که آیه تالش دارد تا تکلیفی که بر مردان مشخص مد مح ر
گردد یرا در ادامه آیه «و بما انفقوا من اموالهم» منتج به این امر است که موهران تکلیف بر تامین هزین ه
خانواد دارند که البته محوریت آن نفقه است .در این میان صاحب جواهر نیز ا آیه فوق ریاست م رد را در
قبال پرداخت نفقه به ن استنباط نمود است(نجفی .)306 ،1366،در روای ت آم د اس ت حض رت ام ام
صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که میگوید :حق وجه به موهر چیست ،میفرمایند :باید خوراک و پوم اک
وجه را تأمین نماید(عاملی .)121 ،1389،با دقت در روایت فوق معلوم میمود که در مقاب ل ح ق وج ه
که همان نفقه و تأمین هزینه ندگی است ،حق وج وجوب اطاعت وجه م یبام د ک ه تمک ین یک ی ا
مصادیق آن است .البته این رمی به طور کلی نظر مشهور را رد نمیکند ،بلکه در مبنای اول ،فقه ا یک ی ا
مصادیق اطاعت ن را مالک قرار داد اند و بدین سبب در فروعات مسئله با مشکل مواجه مد اند .ا ای ن
رو صاحب جواهر پس ا رد امتراط تمکین« ،حق الطاعه» را به عن وان م رط وج وب نفق ه م یپ ذیرد و
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میفرماید :قول موجه ،امتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت که همان نشو اس ت ،موج ب
سقوط نفقه خواهد مد(نجفی.)307 ،1366،

 -10منابع پرداخت نفقه در ماده  18حقوق هند
وج در مان حیات ،موظف به پرداخت نفقه وجه می بامد .اما پس ا فوت وج ،پ در ی ا پ دربزرگ او و
در صورت عدم تمکن یا نبودن در قید حیات ،پدر و یا پدربزرگ وجه مسئول پرداخت نفقه خواهن د ب ود
و در مرحله بعد بر عهد کسی است که اموال متوفی ( وج) را به ارث و یا ب ه وص یت مال ک م د اس ت.
توضیح این که اوال :استحقاق وجه به دریافت نفقه ا پدر و موهر خود مشروط است ب ر ای ن ک ه :وج ه
مخصا قادر به تامین مخارج خود نبامد .اموالی نیز ندامته بامد که ا درآمد آنها مخ ارج او ت امین م ود.
ا ماترک موهر یا ماترک والدین خود چیزی ندامته بامد .ا طری ق فر ن دان خ ود و ی ا ام وال آن ان نی ز
درآمدی ندامته بامد .پدرموهر قادر به تامین مخارج عروس خود بامد .وجه بع د ا ف وت م وهر ،ا دواج
نک رد بام د .در ص ورت ا دواج دوم ،تکلی ف پ در م وهر ب ه پرداخ ت نفق ه س اقط م ی
مود( .)Masson&crentney,1997,189بدین ترتیب چنان چه موهر فوت نماید ،اگر وجه نه مخصا ق ادر
به تامین مخارج خود بامد و نه اموالی دامته بامد که ا طریق درآمد آنها ق ادر ب ه ت امین هزین ه ه ای
خود بامد (اعم ا این که این اموال متعلق به خود او یا فر ندان یا م اترک م وهرش بام د) ت ا م انی ک ه
ا دواج نکرد است پدرموهر او در صورت استطاعت موظف به پرداخت هزینه ه ای ن دگی ع روس بی و
خود می بامد.
به طور کلی باید امار مود که در حقوق هندو عروس بیو نیز همانند دختر نگریسته م د و ت ا م انی
که ا ا دواج مجدد ننماید هزینه های ندگی او بر عهد پدرموهر خود است و البته در ص ورت عج ز و ی ا
فوت پدرموهر بر عهد پدربزرگ موهر است .البته به مرط آن که پ دربزرگ نی ز در قی د حی ات ب ود و
متمکن ا پرداخت نفقه وجه نو متوفی خ ود بامد(ارم دی .)159 ،1379،اگ ر پدرم وهر ی ا پ دربزرگ
موهر ،قادر به تامین مخارج وج بیو نبامند ،در این صورت مسئولیت تامین مخارج ندگی بر عه د پ در
یا پدربزرگ وجه خواهد بود .بر فرض که پدر و ی ا پ دربزرگ وج مت وفی و ی ا وج ه ق ادر ب ه ت امین و
پرداخت نفقه وجه بیو نبامند ،در مرحله بعد مسئولیت بر عهد کسی قرار می گیرد که ا طری ق ارث و
یا وصیت ،اموال متوفی را مالک مد اند مشروط بر این که وجه سهمی ا ترکه نبرد بامد .به بیان دیگ ر
وراث و یا موصی لهم یک متوفی هندو ،ملزم به تامین نفقه کلی ه اف رادی هس تند ک ه در ص ورت حی ات
متوفی (در فرض مورد بحث وج می بامد) او موظ ف ب ه پرداخ ت نفق ه آنه ا ب ود اس ت .دامن ه ای ن
مسئولیت فقط به میزان اموالی است که به ارث و یا به وصیت مالک مد و باید بیش ا مق دار ال م جه ت
تامین مخارج خود وارث یا موصی له بامد و وجه متوفی سهمی ا ماترک نبرد بامد.
نکته مهم دیگری که باید ذکر مود این است که در صورتی که هر فرد تحت تکفل اعم ا وجه بیو یا
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فر ندان ،حق دریافت نفقه ا اموال و ماترک به جا ماند ا متوفی را دامته بامند و این اموال یا بخشی ا
آن به دیگری منتقل مود حق دریافت نفقه نیز بر ذمه انتقال گیرند مستقر خواهد مد .در صورتی که
انتقال گیرند با توجه به حق مزبور ،این معامله را انجام داد بامد و یا این که انتقال مجانی و بالعوض
بود بامد .لذا در صورتی که انتقال ،معوض بود و یا انتقال گیرند بدون اطالع ا حق مزبور معامله را
انجام داد بامد چنین الزام و تکلیفی بر عهد انتقال گیرند مستقر نخواهد بود.

 -11نفاط اشتراک و افتراق منابع پرداخت نفقه در حقوق ایران و هند
وجه مشترک بین حقوق ایران و هند پیرامون منبع پرداخت نفقه ،درآمد حاصل ا معاش وج است که
به عنوان منبع اصلی پرداخت نفقه محسوب می گردد .ا دیگر وجوهی که تا حدودی به قوانین ایران و
هند در آن می توان به مورد مشابه برخورد نمود ،تامین نفقه ا سوی پدرهمسر است ،که البته در قوانین
ایران این موضوع محدود به متن ماد  1110قانون مدنی می گردد .برابر ماد مذکور ،در ایام عد وفات،
مخارج ندگی وجه عندالمطالبه ا اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهد آنان است تامین می گردد.
همچنین برابر ماد  1109قانون مدنی نیز ،نفقه مطلقه رجعیه در مان عد بر عهد موهر است مگر این
که طالق در حال نشو واقع مد بامد ،لیکن اگر عد ا جهت فسخ نکاح یا طالق بائن بامد ن حق
نفقه ندارد مگر در صورت حمل ا موهر خود که در این صورت تا مان وضع حمل حق نفقه خواهد
دامت .اما در قانون هند موضوع به گونه ای دیگر است ،ا آن جایی که برابر ماد  18حقوق هند ،ن تا
مانی که در قید حیات است ا حمایت مادی و معنوی موهر خویش برخوردار می بامد ،بعد ا مرگ
موهر ،تا مانی که ن بیو ا دواج ننمود است ،وظیفه حمایت ا او بر عهد پدرموهر می بامد .لذا ماید
یکی ا وجو افتراق بین منبع حقوق نان در ایران و هند بعد ا مرگ همسر بامد ،یرا در حقوق ایران
نفقه ن پس ا مرگ همسر ،در صورتی که دارای اوالدی نبامد ،بر عهد پدرهمسر نبود و اصوال نان به
خانه پدری مراجعه نمود و یا در صورت استقالل مالی ،خود هزینه های ندگی را تقبل می نمایند.

نتیجه گیری
نظام نفقه در ایران ،برگرفته ا فقه اسالمی بود و در این خصوص می توان قواعد فقه را حاکم و غالب ب ر
آن تصور نمود .نفقه ا جمله نهادهایی است که در قرآن و روایات تاکید فراوان بر آن م د اس ت .بهت رین
دلیل بر این تاکید حفظ نظام خانواد و روابط خویشاوندی بین مسلمین اس ت .ب ه هم ین منظ ور ق انون
گذار در تنظیم قوانین خود ،به گونه ای اقدام نمود تا لطم ه ای ب ه نظ ام خ انواد و رواب ط خویش اوندی
ایجاد نشود .در نظام حقوقی هند نیز قانون گذار هند به موضوع نفقه به ص ورت ج دی پرداخت ه و آن را ا
جمله نهادهای مهم تحت نظارت خود قرار داد و پرداخت نفقه به وجه را امری ق انونی محس وب نم ود
است .بدین لحاظ مرد هندو ،در پرداخت نفقه ،هیچ گا مجا به استفاد ا سالیق خ ود نب ود و مل زم ب ه
اجرای دستورات قانونی می بامد .همچنین نهاد نفقه در حقوق ایران و هن د م ورد توج ه حقوق دانان دو

(فاطمه آناهید ،مریم سیدمتین) نفقه زوجه در حقوق ایران و هند
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نظام حقوقی قرار دامته است و به نظر می رسد هدل اصلی ا توجه به آن ،حفظ نظام خ انواد و حمای ت
ا وجه در ندگی مشترک بامد .هر چند با توجه به این که مردان ،ا امکان ات و فرص ت ه ای بیش تری
نسبت به نان در دستیابی به مشاغل درآمد ا برخوردار می بامند و ای ن فرص ت موج ب م د  ،ت ا ق انون
گذار با تصویب قوانین نفقه ،امکانی را ایجاب نماید تا وجه و بستگان واجب النفقه در نیا های اولی ه خ ود
با مشکل مواجه نگردند.
البته می توان به این نکته امار نمود که مبانی تعیین نفقه در حقوق ایران و هند ا وجو مش ترک آن
محسوب می گردد .در حقوق ایران و هند جدای ا استطاعت مالی وج ،نیا مندی ه ای متع ارل ن ان در
حقوق ایران و همچنین درخواست های منطقی نان در حقوق هند به عنوان مبن ای تعی ین می زان نفق ه
محسوب می گردد هر چند که در استحقاق نفقه به وابستگان مستحق النفقه ،فقیر بودن ا جمل ه م رایط
مهم محسوب می گردد .به همین دلیل در دو نظام حقوقی ،تالش می گردد تا با فرهن س ا ی مناس ب،
هم کفو سا ی در ا دواج مورد توجه وجین قرار گیرد .البته س قوط نفق ه وج ه در نظ ام حق وقی ای ران
وابسته به برخی متییرها می بامد ا جمله این متییرها نامز بودن وجه می بامد ،در نظام حق وقی هن د
نیز نامز بودن و ترک دین نیز ا جمله مصادیق عدم تعلق انفاق در قانون محسوب می مود هر چند ک ه
مرتد مدن وجه یا وج در حقوق ایران ا موجبات فسخ نکاح است.
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