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 چکيده
خداوند در قرآن برای اوالد حقوقی را بیان نموده که یکی از آنها نفقه است و باید براساس عرف 

محل زندگی، وضعیت و قدر رفع حاجت وی و توانایی انفاق کننده پرداخت شود. ترتیب وجوب 

ی نفقه، بدین گونه است که نفقه خود شخص بر نفقه زوجه، و نفقه زوجه بر نفقه اوالد )به عنوان یک

، شرط است که انسان پس از تأمین مخارج اقاربدر وجوب پرداخت نفقه به از اقارب( اولویت دارند. 

برای تشخیص تمکن مالی منفق، دو و  اش، توانایى پرداخت آن را داشته باشدخود و همسر دائمى

 . مصادیق نفقهشده استگرفته نظر وی( در  وضعیت زندگانی شخصیو  نفقحال متعهدات ) مالک

مذکور در فقه و قانون نیز عبارت است از مسکن، لباس، خوراک و اثاث البیت. به اعتقاد برخی، این 

موارد جنبه تمثیلی داشته و براساس موقعیت افراد و زمان و مکان ممکن است تغییر نماید، اما با 

یل اوالد توجه به متون فقهی و قانون، حتی اگر مواردی به این مصادیق اضافه شود، هزینه تحص

 .شودمشمول نفقه نمی
 

 .اقارب، نفقه، مصادیق، اوالد، هزینه تحصیل :يديکل واژگان

 

 مقدمه

برای قرآن در خداوند . باشدمی والدینترین آنها حقوق فرزندان بر مهممتقابل افراد و یکی از حقوق یکی از مسائل مهم در جامعه، 

. این حقوق عبارتند از حق حیات، حق تربیت، حق به این حقوق، سفارش کرده است یبندرا بر پای والدینو  فرزندان، حقوقی را بیان نموده

دارند  است که به موجب آن اعضاى خانواده وظیفه یالزام به نفقه یکى از موارد جا کهدفاع، حق مشورت با فرزند، حق ارث و حق نفقه. از آن

جا که در جامعۀ شده و از آنبررسی فرزند نفقۀ ، در این نوشتار حدود، شرایط و الزامات مربوط به ر مواقع لزوم به یارى یکدیگر بشتابندتا د

های متفاوتی به وجود آمده، به شمول یا عدم شمول های تحصیالت تکمیلی )دانشگاه( فرزند دیدگاهکنونی، در تعلق مصداق نفقه به هزینه

 حصیل دانشگاه اوالد در نفقه نیز پرداخته شده است.هزینۀ ت

 مفهوم و ماهيت نفقه

اصطالح عبارت از و در ( ، ذیل نفقهش1365دهخدا، لغت نامه، ) در لغت به معنى هزینه، خرج، روزى و مایحتاج معاش آمده «نفقه»

با توجه که  النفقه استین ضروریات همسر و اقارب واجبأمنفقه در اصطالح حقوقى، ت .باشدمیچیزى است که براى گذراندن زندگى الزم 

خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث  ۀصرف هزیندانان، نفقه، طبق دیدگاه برخی حقوق گردد.علیه تعیین مىبه عرف محل زندگى و وضعیت منفق

خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده )در مورد نفقه اقارب( و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود 

 (718صش، 1367 ترمینولوژى حقوق، ،جعفرى لنگرودىاست. ) در مورد نفقه زوجه()مناسبت عرفى با وضع زوجه 
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 1 فرشته زینلی

 فقهی تحقیقات مرکز قضایی امور کارشناس ـ اسالمی حقوق ومبانی فقه ارشدکارشناس 1

 .قضاییه قوه حقوقی

 

 فرشته زینلی
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 مصادیق و شرایط نفقه اوالد
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با  و متناسب متعارف نیازهای ۀهم از است عبارت نفقه»ق.م: 1107طبق مادة تعاریف متعددی از نفقه شده، اما ز جنبۀ حقوقی، ا

 یا نقصان واسطه به یا احتیاج عادت صورت در خادم و بهداشتی و درمانی هایو هزینه منزل ، غذا، اثاث، البسهمسکن قبیل از زن وضعیت

 ۀدرج با در نظر گرفتن حاجت رفع قدر به البیتو غذا و اثاث و البسه از مسکن است اقارب عبارت ۀنفق»ق.م: 1204مادة طبق « .مرض

 «.منفق استطاعت

رفع باید به اندازه  که اندواجب شمرده ۀبراى نفق...( غذا، لباس، مسکن، خادم، وسایل نظافت و)در کتب فقهى موارد متعددى 

، نمایدزمان تغییر مى مرورزیرا وسایل زندگى رایج میان مردم به  ؛د. بدیهى است این موارد جنبه تمثیلى دارد نه حصرىفراهم شوناحتیاج 

حائرى است. )آنچه در روایات مطرح شده حداقل نیاز ضرورى زندگى  و نفقه است میزانمالک  النفقهواجبعرف محل زندگى و نیاز  لذا

 ( 45صش، 1384، دنىشرح قانون مشاهباغ، 

 مفهوم اقارب

. اقاربنفقه زوجه و  ۀنفق واجب است؛ دو گروه بارهنفقه درپرداخت  مدنىقانون ر . دجمع اقرب و به معنى خویشان است «اقارب»

و قابل  بودهذمه زوجه  اقارب و زوجه متفاوت است. نفقه زوجه حق است و در صورت نپرداختن بردر مورد  بوده و نفقه داراى ماهیتى دوگانه

از پرداخت در صورت عدم نفقه سایر اقارب حکم تکلیفى غیر قابل اسقاط است که اما  ،بردگذشت زمان از بین نمىبا و  استاسقاط و مطالبه 

ذمه وى  ، ولیمتخلف مرتکب فعل حرامى شده .باب انجام تکلیف واجب ملزم به پرداخت نماید تواند وى را ازمحکمه مىسوی منفق، 

 (56صجعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوقى، ) مشغول نخواهد بود.

 مستندات وجوب نفقه اقارب

در نگهداری فرزند به زیان سوره بقره، نباید مادر  233آیه  طبق است.روایات و اجماع  آیات، ،امامیه برای وجوب نفقه نهایفقمستند 

از آنجا که  .، وارث باید در نگاهداری او به متعارف قیام کنندداشتاگر کودک پدر ن افتد و پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود و

 تأمین خوراک و پوشاک مادر به جهت شیر دادن فرزند تا دوسال تمام ،در مورد شیر دادن مادر به فرزند و تکلیف پدراین آیه بخش قبلی 

حتی اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او  .است والدیندر حد وسع و توان، با  ،است ...وقت و ،که مستلزم هزینهحضانت و نگهداری کودک ، است

 .باید در نگهداری کودک در حد عرف اقدام نمایند

 والدینکه ظاهراً به انفاق در راه خدا و ثواب اخروی آن اشاره دارد و از آن به طور ضمنی نفقه و اولویت نفقه سوره بقره  215در آیه 

پرسند که در راه خدا چه انفاق کنیم، بگو از مال خود انفاق کنید، دربارة پدر و ای پیامبر از تو می»آمده: شود، اط میو خویشان نیز استنب

 .«مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران رواست و هر نیکی که به جا آورید، خدا بر آن آگاه است

 : شوداشاره میدو مورد به  وجود دارد کهروایات فراوانی نیز درخصوص نفقه اقارب 

حقوق  ملعون و مورد نفرین است کسی که هزینه زندگی و»کنند: ( نقل میاهلل علیه و آلهلیمبر )صا(، از پیالسالملیهامام صادق )ع

نخستین »: تهمچنین در کلمات قصار ایشان آمده اس (376، ص31ق، جه.1404)نجفی، جواهرالکالم،  «و عائله خود را ضایع کند. خانواده

 (140ص، 3، جميزان الحکمةمحمدی ری شهری، .« )گذارند، خرجی است که برای کسان خود کرده استچیزی که در ترازوی بنده می

واجب است و با نبودن او، یا فقیر بودنش، بر پدر پدرش واجب است، هرچند باال رود،  نفقه فرزند بر پدرش»: نویسدمیی محقق حلّ

یك از پدران نباشند، بر مادر فرزند است و با نبودن او، یا فقیر بودنش، بر پدر و مادر مادر است، هرچند باال است و اگر هیچچون او نیز پدر 

یعنی هرکس از ایشان که نزدیکتر باشند و بعد از او هرکس که نزدیکتر باشد و با تساوی، یعنی؛ در مرتبه، در دادن ؛ روند، االقرب فاالقرب

 (297، ص2ق، جه.1408اإلسالم، )محقق حلّی، شرائع.« دانشریك نفقه

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا »است:  آمدهبه تبعیت از متون فقهی نیز م .ق1196در ماده 

که اعم از این ،اندر به دنیا آمدهکه بعضى از بعض دیگ هستندخویشانى  ،رب نسبى در خط عمودىااق« نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.

و فرزند یا  )مانند پدر ها( یا قرابت بدون واسطه باشد)مانند پدربزرگ و مادربزرگ و باالتر و نوه اى در قرابت آنها وجود داشته باشدواسطه

 مادر و فرزند(. 

فرزند پسر یا بدون تفاوتی بین گذار م قانونق.1199مادة در  وده آمدهنده گیرنده و نفقهشرایط نفقه ق.م1198و  1197در مواد 

، با هماد. این االمکان نفقه فرزندان به وسیله خویشاوندان )البته با اولویت بعضی نسبت به دیگری(، تأمین شودتالش نموده حتی ،دختر

معموالً کودکان زیرا  ؛گان را بیان کرده استدهندپدر و دیگر خویشان قرار داده و ترتیب و تقدم و تأخر نفقه ةفرزندان را به عهد ۀصراحت نفق

به عهدة اوالد  ۀنفقتأمین و پرداخت به آنان رسیده باشد. بنابراین،  ...که، اموالی به صورت ارث، وصیت، هبه وی ندارند، مگر اینیاز خود دارا

 ةمهم آن که حتی اگر حضانت کودک به عهد ۀنکتشود. ق.م عمل می1199طبق مادة ، وی صورت فوت یا عدم توان پرداخت و دراست پدر 

 ،از اموال مستنکفتوان طبق آن، میم است که .ق1205ماده ة مذکور، ضمانت اجرای ماد .پدر است ةبه عهد او ۀپرداخت نفق ،مادر باشد

 دانست.اوالد  ۀرا منبع حقوقی نفق ق.م1199ة توان مادنفقه را مطالبه نمود. بدین ترتیب، می
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خود را تأمین  والدیننفقه  بایدن، در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند نفقه پدر )و مادر( هستند. اما، گاهی فرزندان هرچند فرزندا

باشند نفقه هریك از ابوین مستحق خود را تأمین چه پسر باشند و چه دختر )بدون اولویت(، مکلف می نیز ق.م اوالد1200ماده طبق نمایند. 

 .بپردازد اولویت ، بایستی نفقه را با رعایت نزدیکی و(نوه) ه، در صورت فوت یا فقیر بودن اوالد، اوالد اوالدو پرداخت کنند. به عالو

و حصه مساوی آنها در  بوده، راجع به عدم اولویت نفقه دهندگانی است که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی ق.م1201ماده 

پدر و از یك سو یعنی، اگر مستحق نفقه ؛ علیه را به طور مساوی بپردازنداقارب باید نفقه منفق این ماده،طبق  .دو خط صعودی و نزولی است

پردازد، به طور مساوی خرجی مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمی نمیاوالد باید اوالد بالفصل، داشته باشد، پدر و و از سوی دیگر مادر 

 .چون در آن طبقه نیست

: اگر اقارب گویدمیق.م تقدم اقارب در خط عمودی نزولی را نسبت به اقارب در خط عمودی صعودی بیان کرده و 1202ماده 

النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقۀ همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی واجب

اند. اما، او قادر به پرداخت نفقه هر دو نیست. در این صورت دارای پدر و فرزند است، که هر دو مستحق نفقهکه، کسی اینانند خواهند بود. م

 .پرداخت خرجی فرزند بر نفقه پدر، اولویت دارد

پرداخته و ق.م به اجزای نفقۀ اقارب 1204باشد. مادة میالنفقه بر سایر افراد واجبآن نفقه زوجه و اولویت در مورد ق.م، 1203ماده 

ق.م نیز به تحلیل 1206ق.م به احکام پرداخت نفقه در موارد غیبت یا استنکاف منفق از پرداخت نفقه اشاره شده است. مادة 1205در مادة 

 پردازد.نفقۀ گذشتۀ زوجه و آیندة اقارب می

براى فرزند استیفا باید مبلغى که  دارد که دادگاهنفقه اوالد مقرر مى خصوصهم در 1353ب قانون حمایت خانواده مصوّ 12ماده 

 گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشى براى پرداخت آن مقرر کند.

 ؛شودماده پرداخت نفقه قانونی زوجه و اوالد بر سایر دیون مقدم است و این اولویت در قانون مدنی دیده نمیاین  2طبق تبصره 

 ؛شود و در صورت اعسار یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما استمتاز تلقی میق.م، تنها طلب زن بابت نفقه طلب م1206زیرا، در ماده 

سایر نزدیکان نیز امتیاز محسوب  ۀآید که حتی نسبت به نفقمزبور نوعی تقدم و ویژگی برای نفقه اوالد به حساب می ةبنابراین، تبصر

 .شودمی

حضانت و هزینه فرزندان صغیر که  درخصوص (،1364ب آنها )مصوّقانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران 

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که  ،این ماده واحدهطبق . استبینی نموده ، مواردی را پیشاندپدرانشان به شهادت رسیده یا فوت شده

چه از اموال خودشان باشد زندگی این فرزندان چنان و هزینۀ متعارف استباشند با مادران آنها  اندپدرانشان به شهادت رسیده یا فوت شده

که دادگاه صالح در مگر آن ،گیردشود در اختیار مادرانشان قرار میدر اختیار ولی شرعی و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت 

ر نموده: حدود هزینۀ متعارف توسط دادگاه این ماده واحده مقر 3حکم به عدم صالحیت بکند. تبصرة  ،موارد ادعای عدم صالحیت مادر

ور، معیّن و به مادر یا نمایندة قانونی او پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب، دادگاه برای تعیین و صدور حکم هزینه متعارف زندگی فرزندان مزب

هد نمود و سپس براساس آن، دادگاه حکم ابتدا موضوع را قاعدتاً به کارشناس نفقه ارجاع و کارشناس هزینه متعارف را تعیین و اعالم خوا

 .کندمقتضی صادر می
 

 اقارب بهنفقه تعلق  وجوبشرایط 

تصریح فقها در ترتیب وجوب نفقه، بدین گونه است که نفقه خود شخص بر نفقه زوجه، و نفقه زوجه بر نفقه اقارب اولویت دارند. به 

)امام ؛اش، توانایى پرداخت آن را داشته باشدتأمین مخارج خود و همسر دائمىوجوب پرداخت نفقه به نزدیکان، شرط است که انسان پس از 

 ،نفقمقدرت بنابراین، در صورت عدم  (386، ص31ججواهرالکالم،  نجفی، ؛4، مسأله 320، ص2تا، جبی تحریرالوسيلة،خمینی)ره(، 

  1،دشنفقه ایجاد نخواهد  ۀاز لحاظ مطالب، حقی برای اقارب

که از این کسى ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنى بتواند نفقه بدهد بدون این»: آمده استق.م 1198 ةدر ماد

حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. براى تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته 

 : شده استگرفته نظر در نفق، دو مالک برای تشخیص تمکن مالی م ه،ماداین در  «شود.

زیرا  باشد؛زمان پرداخت آن فرا رسیده  بوده و، باید دیون و تعهداتی در نظر گرفته شود که حال : در این خصوصنفقمتعهدات .1

وی که  یدریافت هایوام .باشدداشته باید بدهی حال شده که قادر به پرداخت آنها نیست، ن، زدپردابخواهد خرجی هنگامی که منفق می
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 نیز های آینده است، نباید به حساب تعهدات فعلی او گذاشت و وی را از پرداخت نفقه معاف کرد. ورشکستگیها و سالاقساط بعدی آن ماه

 . هتمکن در دادن نفق عدمورشکستگی نتیجۀ توقف در دیون باشد، نه احتمال دارد زیرا  ؛بردالزام به انفاق را از بین نمی تنهاییبه 

در آن  منفقای است که عرف و عادت جامعه ،در جامعه، مالک منفقر مورد وضع زندگانی شخصی : دوضعیت زندگانی شخصی.2

 .کندزندگی می

مشهور فقها شرط وجوب پرداخت مخارج دیدگاه طبق  اکتساب روزی است. بر شرایط وجوب انفاق، فقر و عدم قدرت اقاربدیگر از 

پرداخت نفقه به کسى که فعالً توانایى تأمین مخارج خود را دارد واجب نیست، ، لذاباشدمیروزى خود  بهآنان فعلی فقر و نیاز  ،به نزدیکان

کار  یافتنتوانایى که کسى از نزدیکان ظاهراً پرداخت نفقه به برایش جایز باشد. البته  ...روزى تمام سالش را نداشته و گرفتن زکات و هرچند

، 2، جاإلسالمشرائع)امام خمینی)ره(، همان؛ محقق حلّی،  شأن خود را داشته و براى راحتى آن را رها کرده، واجب نیست.مناسب با 

  (114، ص3ق، جه.1413، قواعداالحکام؛ عالمه حّلی، 297ص

ق حلّی، محق) ی در توجیه این مطلب، کسی را که قادر به کسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است.محقق حلّ

  (296، ص2، جاإلسالمشرائع

  خود را فراهم نماید. تاشتغال به شغلی وسایل معیش ۀوسیل کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به م.ق1197ماده طبق 

 اند.واجب دانسته هرچند کافر یا فاسق باشـند را ،علیه ندانسته و نفقه بر آنهاجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسالم منفقو نهایفق

  (372، صجواهرالکالم)نجفی، 

 (،ره)امام خمینى) نفقه نمایند. ۀتوانند مطالباقارب فقط نسبت به آینده مىبوده و ناظر به آینده برخالف نفقۀ زوجه اقارب  ۀنفق

اإلسالم، ، شرائع؛ محقق حلّی144، ص2ج الروضة البهية،شهید ثانی،  379ص ،31ج جواهرالکالم،؛ نجفی، 322، ص2جة، تحریرالوسيل

  (297، ص2ج

یك تکلیف متقابل ، نفقه اقاربهمچنین  «نمایند. نفقه توانند مطالبهمی آتیه به فقط نسبت اقارب »... ق.م آمده است:1206در ماده 

که پدر  گونههمان مثالً .باشنددارا مى متقابالًخویشانى که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکى و تمکن دیگرى این وظیفه را  .است

؛ محقق حلّی، 322امام خمینی)ره(، همان، ص) توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

  ق.م(1200و  1199همان؛ مواد  اإلسالم،شرائع

 اقاربنفقه مصادیق 

 . باشد، مینظر گرفتن درجه استطاعت منفق البیت به قدر حاجت با دراثاث غذا و، البسه، مسکن ،نفقه اقارب.م، ق1204ماده طبق 

شود، مسکن است. نفقه دادن، به معنای تملیك نیست محسوب می نیزترین نیاز ترین و پرهزینهاولین مصداق نفقه اقارب که مهم .1

تواند در حد رفع نیاز اقارب و می ویملك منفق باشد. بلکه،  ،هیچ ضرورتی ندارد که مسکن وارد و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را د

دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت توانند نفقهاقارب، نمیو  یا به نحو دیگری، در اختیار آنان قرار دهد نمودهآن را اجاره  ،توانایی خود

تأمین هزینه خود و معموالً نفق مزیرا،  ؛کنداز جمله مسکن را منفق تعیین می ،اب تأمین نفقهشیوة انتخ ؛ بنابراینمسکن مجبور نمایند

 بر اقارب دیگر تقدم دارند.  آنهاو  شتهبه عهده دا نیزهمسرش را 

زیرا، منافات ندارد  ؛رساندق.م. هم خالف آن را نمی1204رعایت شود و ماده  آنانگفته شده، در نفقه اقارب باید وضعیت اجتماعی 

که نفقۀ اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود. در هر حال چون فرزندان معمواًل 

رزندان که ممکن است فرزند با منفق در یك جا زندگی نکند(، تأمین مسکن ف ...کنند )مگر در صورت حدوث طالق وزندگی می والدینبا 

شوند. اما مشکل در مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، ساکن میفرزندان نیز در همان زیرا  آورد؛میلی برای پدر پیش نشکم

با نامادری  نخواهند، فرزندان والدینکه، بر اثر طالق ای تهیه نماید. مثل اینمنزل جداگانه ،که منفق ناگزیر است برای اقارب است ییجا

 ، بر عهدهبه ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی که  زندگی نمایند

 او خواهد بود

و  زیرا هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان ؛کندتحمیل می پدرفرزندان تحت تکفل، هزینه قابل توجهی را به  البسۀامروزه  .2

د میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خو

از  االتربچه بسا بیشتر از رفع نیاز اوالد و  وکند، برای فرزندان، به دلخواه آنان ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می

 .نمایدالبسه خریداری خود استطاعت 

حق انتفاع را از مالکیت جدا توان نمیشدنی چون در اموال مصرف باید گفتنحوه مالکیت اقارب بر پوشاک درخصوص مالک کلی 

 انتفاع نفقه گیرنده بیشتررود، تمایل به حق ، قائل به مالکیت گیرنده هستیم. اما، درخصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمیودنم
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باشد؟ به نظر فرزندان می برای ،اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده است.

استفاده و پوشیدن لباس را رسد اگر وی مالك البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیك نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق می

موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر  ؛ بنابراین، اگررفع حاجت است ،دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب

فقه اهمیت دارد نیاز او چه در تمیز استحقاق گیرنده نزیرا آن ؛کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کندگیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق

 است نه علّت آن. 

و با یکدیگر یا جداگانه نموده تهیه منفق، غذا کنند و بر حسب عرف و عادت محل، دیگر زندگی مییکبا ( منفق)وقتی اوالد و پدر . 3

گیرنده را آماده نماید تا نفقهنفق بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود مو  وجود ندارد مشکلیکنند، آن را صرف می

علیه، بحث مالکیت، یا حق انتفاع منفق نیزدر اینجا  شود.ها، تکلیف از عهدة منفق ساقط میها و آشامیدنیگرسنه نماند و با مصرف خوردنی

گردند و تنها حق مالك نمی ،ودشداده می آنهاآنچه از بابت نفقه به اقارب، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخالف نفقه زوجه، گفته شده 

لی یعلیه مدتی به دالبنابراین، اگر، منفق ؛چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیکان است؛ انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکی باشد

، استفاده نکرده باشد، مالك آن ای که قبالً در اختیار او بوده است )به صورت جنس یا وجه نقد()مانند رفتن به میهمانی و سربازی( از نفقه

نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و  یلیتواند ادعای اموالی را بنماید که به دالجویی شده، نیست و نمیکه صرفه مقدار از خوراکی و آشامیدنی

زیرا،  ؛فق باید آن را جبران نمایدذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، من

 .استآنها ها نیاز دارد و حیات او وابسته به علیه به خوراکیمنفق

البیت نیز از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر در مورد اثاث: البیتاثاث .4

علیه برای استفاده )به عنوان نفقه( قرار داده اختیار منفق ای که توسط منفق خریداری شده و درهاین اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خان

ل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یکه، مالکیت این وسامگر این ،شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد

مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان  در یا اصوالً متعلق به آنان باشد.

شود. اما، غالباً توسط مادر فرزندان )زن خانه(، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، زوجه مالك آنها محسوب می گیرد ومیقرار 

اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد  ،س از استهالک وسایل متعلق به زن یا تغییر عاداتای که مرد خریداری نموده و یا پاثاثیه

 علیهحسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اوالد، اگر منفق ،دهنده(، آنها را خریداری کرده است)نفقه

 کنند.درشان است حق انتفاع پیدا میل خانه که متعلق به مادر یا پیتلقی شوند از وسا

های ، هزینهکه در آن زوجه ۀنفقبرخالف اقارب، احصاء گردیده و  ۀشود که نفققانون مدنی، به ذهن متبادر می 1204از ظاهر ماده 

 آنانها را جزء نفقه هزینهحداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، بتوانیم این شاید درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده، در مورد خویشان، 

اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه، دارو و حمام جزو های درمانی و بهداشتی نیز نظرات مختلفی وجود دارد. ؛ زیرا در مورد هزینهبیاوریم

اجرت حجام و  ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج الزم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین»: نویسدمینفقه نیست. محقق قمى 

 ،قمى) «که عالمه در قواعد و تحریر تصریح به آنها کرده.چنان، که هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشداجرت حمام، مگر این

 (441، ص4ق، جه.1413، جامع الشتات

زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، اى که صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه

 (335، ص31ج ،جواهر الکالم ،نجفى). هزینه چنین حمامى را جزو نفقه دانسته است. همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است

رد چه براى غسل اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقى است که زوجه آن را استحقاق دا ظاهراً»فرمایند: مىنیز  (ره)امام خمینى

 یا متعذر یا سخت است کردن باشد یا براى نظافت در صورتى که شهر او از جاهایى است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست

لى ها خاها و سالشخصى در ماه ترها و دردهایى که کماى که متعارف است و به سبب بیماریبراى سرما و غیر آن... و همچنین است  ادویه

شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد ولى ظاهرا آن است که دارویى که در معالجات سخت مصرف مى (زیاد نیاز به آنهاست)از آنها باشد 

 (565، ص3جق، ه.1425، )ترجمه( تحریرالوسيله ،خمینى )ره()امام  «باشد.اگر به بذل مال زیادى محتاج باشد جزو نفقه نمى خصوصاً

که رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى با توجه به این ،امامیه نهایفق نابراین، طبق دیدگاهب

 سبب سردى هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابت توان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه بهمى

 اما اگر هزینه معالجه بابت ،گردد)مثل سرماخوردگى( جزو نفقه محسوب مى گرددوفور به آن مبتال مىه ده باشد که انسان بهاى سابیماری

 .مین دانستأفرد را ملزم به تتوان نمی ،اگر هزینه آن باال باشد هاى شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحى، خصوصاًبیماری

نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و  :به نقل از کتب فقهى، نفقه را به هشت دستهنیز دانان برخی از حقوق

فوق الذکر ندارد و اگر نیازهاى ۀ دهند که نفقه اختصاص به امور هشتگاندر انتها تذکر مى و طبقه بندى نموده آرایشى، مسکن و خدمتکار

  (291و  290، صحقوق خانواده ،محقق داماد) اهد شد.دیگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خو
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 محدوده زمانی و ميزان پرداخت نفقه

 الف. محدوده زمانی پرداخت نفقه

در نظر گرفته نشده ، ونقانشرع و فرزندان به عهده پدر یا دیگران است، سن مشخصی در  ۀکه تا چه سنی پرداخت نفقدر مورد این

م برای توان تاریخ مسلّحتی پایان دوره حضانت، سن بلوغ و رشد را نیز نمی (1، مسأله 319، ص2جة، تحریرالوسيل)امام خمینی)ره(،  است.

 قطع نفقه تلقی نمود. هرچند اصوالً این دوره محدود به دوران کودکی و نوجوانی فرزند است و پسران تا پایان تحصیالت متوسطه )و گاهی تا

کنند و ما، از نفقه پدر استفاده می ۀتن به خدمت وظیفه عمومی و اشتغال و حتی ازدواج، در عرف جامعپایان تحصیالت دانشگاهی( و رف

مادام که اوالد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر  عرفاًو  باشنددختران تا هنگام ازدواج در خانه پدر ساکن و از نفقه برخوردار می

نگاهداری ق.م، 1168طبق ماده حضانت را از هزینه نفقه جداکنیم، چون  ۀاگر بخواهیم هزین ، لذاولیت داردؤنسبت به پرداخت نفقه مس

اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و هزینه حضانت در صورت الزام ابوین به نگهداری در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است به 

الزام به انفاق خویشان محدود به دورة معینی از  ،شودبه خرج مادر تأمین می ق.م1172، طبق ماده خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد

محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر ( )به حضانتوالدین عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف 

  .پذیرد)یا مدتی پس از آن( پایان می

در قانون مدنی برای پرداخت نفقه »چنین است:  اوالد ۀر نفقدمالک گستری جیرفت درخصوص دیدگاه قضات در نشست قضایی داد

به اوالد سن معینی در نظر گرفته نشده و مادام که اوالد دارای شغل و درآمد مشخصی نباشند، پدر خود را نـسـبـت بـه پـرداخـت نـفـقـه 

ی که دختر همسر انتخاب نکرده و همچنین تا زمانی که پسر مشغول تحصیل دانـد. درخصوص کارمندان دولت هم تا زمانـول مـیؤمـسـ

قانون  1197ای برای پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندان است. در ماده این امر در واقع ضابطه شود.باشد، حق اوالد به آنها پرداخت می

شود در صـورت مـالئـت، تـکـلـیـف پدر نسبت به بی مستفاد میخوفقر ذکر شده که از مفهوم مخالف آن به ،مدنی نیز بنای مطالبه نفقه

پایگاه اطالع رسانی وکالت و مشاوره: .« )قانون مدنی هم چگونگی پرداخت نفقه بیان شده است 1199نفقه موضوعاً منتفی است. در ماده 

lawyer.com) 

و الزام تکلیف نوع یك ، غیر از جنبۀ اخالقی، طبق شرایط، اقرباه پرداخت نفقه ب ا،و فتاو نهایفق دیدگاها توجه به الزم به ذکر است ب

حتی بعد از  ،لذا اگـر در وقت خـود پرداخت نشـود ،یك نوع همیارى به خویشان استاین دستور بلکه ، شودو دین به ذمه منفق نمىاست 

 642گونه که ماده توان او را تعزیر کرد همانکار است و مىاگرچـه مقصـر و بـزه 2شود،بوده و دین نمیمنفق ن ۀچیـزى به ذمـحکم حاکم، 

  داند.قانون مجازات اسالمى تعزیر را الزم مى

 نفقهپرداخت ميزان ب. 

را به مقدار کافى از خوراک،  مخارج نزدیکان مقدار معیّنى ندارد، بلکه واجب است مخارج آنانطبق دیدگاه برخی فقیهان شیعه، 

؛ نجفی، 11، مسأله 322، ص2جة، تحریرالوسيل (،ره)امام خمینى) پوشاک و مسکن با مالحظه حال، شأن، زمان و مکان بپردازد.

برخى  ،در مقابل (297، ص2جاإلسالم، ، شرائع؛ محقق حلّی144، ص2ج الروضة البهية،؛ شهید ثانی، 379،ص 31ج جواهرالکالم،

وضع زوج را مالک تعیین نفقه نیز سنت، اند. برخى فقیهان اهلدو را مالک تعیین مقدار نفقه دانسته وضعیت منفق و برخى دیگر وضعیت هر

قهرمانى، ). منفق علیه هر دو در نظر گرفته شود : در تعیین نفقه بهتر است وضعیت منفق ونیز معتقدنددانان بسیارى از حقوق .انددانسته

  (120ش، ص1377اقارب در حقوق ایران،  هنفق

اند: قانون مقدار نفقۀ اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گفتهنیز برخی 

ق.م، میزان 1214طبق مادة  .باشندشود، مستحق نفقه میحیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می یگرسنگی و حفظ و بقا

توان گفت نسبت میان احتیاج شود: احتیاج مستحق نفقه و درجۀ استطاعت انفاق کننده؛ بنابراین مینفقه بر مبنای دو عامل تعیین می

ه است. این دو کند، ضابطۀ نهایی برای تعیین میزان نفقترین مقداری که هر یك از این دو عامل ایجاب میطلبکار و استطاعت بدهکار یا کم

و  347، ص2ش، ج1385خانواده(، حقوق مدنی ))کاتوزیان، شوند. های هزینۀ زندگی مانع از ثبات میزان نفقه میعامل متغیر و دگرگونی

348)  

برای فصل گرما، هزینه عمل جراحی، نظافت، ایجاد سرمایش ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و  مانندبسیاری موارد  نابراین،ب

برای او پیش  یه، تا زن گرفتن برای فرزند یا دادن مهرنهایالبته در این راستا، برخی از فق .شودشامل نفقه می آرایش و تحصیل )تا حدودی(

این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، بطوری که، به دالیلی چون باالرفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه،  .اندرفته

                                                            

 .ر.ک:.  2
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گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیالت عالیه، موجب فرزندان و سرمایه ةرفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آیندباال

نفقه نزدیکان در قانون  ياجزا، مقاله: طَرقی) رغبت و تالش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. ،، با میلوالدینگردیده 

 (mmhtarghi@yahoo.com: رانمدنی ای

 ضمانت اجراى نفقه اقارب

 ضمانت اجراى مدنى و کیفرى دارد. در فقه بیان شده و هم نفقه اقارب هم الزام به پرداخت 

کند و در صورت حاکم شرع او را مجبور مى اگر کسى که نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى کندطبق دیدگاه امام خمینی)ره(، 

دهند)امام خمینی)ره(، کنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنین فاسق آن را انجام مىنبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن مى

الزام او به پرداخت نفقه را  تواند از دادگاهاگر منفق نفقه را نپردازد، منفق علیه مى»گوید: حب جواهر مى( صا323، ص2، جتحریرالوسيلة

 (297، ص2، جاالسالمشرائع؛ محقق حلّی، 379، ص31، ججواهرالکالم)نجفی، « بخواهد.

 : ضمانت اجراى مدنى

 همچنینق کند، انفاباید به او نفقه دهد مجبور به  تواند براى نفقه آینده به دادگاه رجوع و شخصى را که قانوناًمستحق نفقه مى

 الزام چه، چناننفقهاز پرداخت یا استنکاف در موارد غیبت»دارد: ق.م مقرر می1205مادة وال منفق به میزان نفقه تقاص نماید. تواند از اممى

در  ستنکفیا م غایب از اموال مقدار نفقه به النفقهافراد واجب تواند با مطالبهمی نباشد دادگاه ممکن اوست بر عهده نفقه پرداخت که کسی

 دادگاه اجازه با یا دیگری در اختیار نباشد همسر وی یا مستنکف غایب اموال کهقرار دهد و در صورتی آنان مخارج اختیار آنها یا متکفل

 « نمایند. مطالبه یا مستنکف غایب بپردازند و از شخص قرض عنوان را به توانند نفقهمی

النفقه، میزان و ترتیب  دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ، 1391قانون حمایت خانواده مصوّب  47طبق ماده 

 .کندپرداخت نفقه آنان را تعیین می

  :ضمانت اجراى کيفرى

در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه  ق.م،1196با توجه به ماده 

نماید  امتناع النفقهواجب سایر اشخاص نفقه تأدیه از ...مالی استطاعت با داشتن هرکس»دارد: که مقرر میا .م.ق642نزولی ندهد، طبق ماده 

نفقه زوجه و اقارب را  مشترکاً مذکورماده  قابل تعقیب و مجازات است.« نماید.می محکوم حبس ماه وز تا پنجر و یك ماه او را از سه دادگاه

 نماید. است. بر اساس این ماده، دادگاه عالوه بر الزام از این جهت که ترک انفاق از معاصى الهى است، منفق را تعزیر مى قراد دادهنظر د م

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد نیز  1391خانواده مصوّب  قانون حمایت 53مادهطبق 

امتناع از پرداخت نفقه این ماده تبصره  شود.النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم مییا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب

مشمول را است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی  ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین زوجه

 .استدانسته مقررات این ماده 

 شمول یا عدم شمول هزینه دانشگاه اوالد در مصادیق نفقه

که تربیت کودکان و نوجوانان اهمیت خاصی دارد و الزم است حدود آن مشخص باشد، قانون مدنی، حدود و ضوابطی با وجود این

ق.م، تربیت باید بر حسب زمان و مکان، به نحوی باشد که مهمل نماند و تکلیف 1178برای آن تعیین نکرده است، ولی با توجه به مادة 

 به توانایی مالی و فکری آنان است. ابوین در این زمینه محدود 

اعالمیه جهانی حقوق بشر، والدین حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آنان داده شود انتخاب  26مادة  3به موجب بند 

اند و ق.م مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نم1178و طبق مادة  (155، ص2)کاتوزیان، حقوق مدنی )خانواده(، جکنند 

« مهمل»انجامد و در تفسیر معنی استعدادهایش به هدر نرود. جمع این دو قاعده آسان نیست؛ زیرا گاه سلوک والدین به بیهودگی فرزند می

و ابوین در حدود توانایی خود مکلف هستند. حال باید دید این توانایی برای  داردم ابهام .ق1178حدود تربیت در ماده شود. اختالف می

یت طفل کافی است یا خیر؟ زیرا ممکن است در حق کودک و تربیت وی اجحاف شود. البته والدین باید نهایت کوشش و دقت خود را ترب

ی برای تربیت اخالقی و روحی بگمارند و در انجام آن اهمال نورزند، نکته قابل ذکر این است که حدود توانایی و اندازه تربیت قابل ارزیاب

 .باشدمر نسبی میدقیق نیست و یك ا

در مقام تزاحم حق و تکلیف والدین باید مصلحت طفل )تکلیف آنان( را مقدم داشت. حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا 

ر تواند آنان را به رعایت قواعد تعلیمات اجباری ناگزیجایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و نوعی والدین نباشد و قوانین خاص می

کند. رعایت عادات اجتماعی و رسوم خانوادگی نیز از سازد تا کودک را به مدرسه بفرستد. لیکن حدود حق والدین را تنها قوانین معین نمی

 (156و  155)همان، صدهد. ترین تکالیف پدر و مادر است و همین عامل واسطۀ حقوق و اخالق را در این زمینه پیوند میمهم
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و قانون تأمین وسایل  1350دآموزی و آموزش حرفه و فن، در قانون تعلیمات اجباری ابتدایی و راهنمایی مصوّب البته در زمینۀ سوا

ای مشخص شده است. طبق مقررات ، حدود تربیت و محدوده تعلیمات تا اندازه1353و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 

ید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سواد آموزش و خواندن و آموزش و پرورش عمومی و مجانی، هر طفلی با

کند، نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند. عالوه بر مقررات مذکور، عرف هر جامعه، زمان، مکان، محیطی که طفل در آن رشد می

تواند محدودة وظایف ابوین و دولت را در زمینۀ تربیت مشخص ان نیز میموقعیت اجتماعی ابوین، وضع مالی و سطح دانش و فرهنگ آن

آیا  ق.م وجود دارد آن است که1178در مورد ضمانت اجرای ماده ابهامی که  (147ش، ص1386)صفایی و امامی، حقوق خانواده،  سازد.

توان دقیقاً که بیان گردید تربیت را نمی گونهورزی قابل تعقیب و مؤاخذه هستند؟ هماندر صورت عدم تربیت صحیح و اهمال والدین

والدین در  ،در برخی قوانین جزایی و مدنیگونه که پیشتر آمد، همانتوان به نتایجی دست یافت. البته گیری نمود ولی از ظواهر میاندازه

ذا در مورد کودکان باید حقوق، همراه ل ،صورت عدم مواظبت و تقصیر، ملزم به جبران خسارت و حتی ملزم به پرداخت جریمه نقدی هستند

 تر شدن وظایف والدین ارائه نمود.حل خوبی برای تدوین قوانین مناسب در جهت روشن اخالق در نظر گرفته شود تا بتوان راه

و بایستی بوده نفقه  یهای غیرانتفاعی از اجزانادبیرست ها، مدارس وهای دانشگاهست که آیا هزینهمطرح اسؤال مهمی امروزه 

  ؟تأمین شود، یا قانوناً پدر چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد (معموالً پدر)دهنده توسط نفقه

ای از های غیرانتفاعی که بخش عمدههای تحصیل در مدارس و دانشگاهدر بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه

و  شته، خانواده اساس محکمی ندا...که بر اثر طالق و ی استاین پرسش در مواردضرورت طرح پردازد. اما، ، میدهدآنها را شهریه تشکیل می

به تحصیل، مادر تمایل یا  فرزندباوجود تمایل کنند، خصوصاً با مادر( زندگی می) نیستند و جدای از آنهاوالدین فرزندان در زندگی مشترک 

پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای ها را نمیرا ندارد و پدر، این گونه هزینه های تحصیل اوتوان تأمین هزینه

آیا منفق باید سؤال این است که  .نمایندهای تحصیل را مطالبه مینموده و هزینه اهای تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعودریافت هزینه

، آیا باشددر مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان  به ادامه تحصیلآموزی مایل به بیان دیگر، اگر دانش ها را بپردازد؟گونه هزینهاین

 است؟  (باالخص فرزندان)شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقهُ خویشان 

لی لحاظ نشده و تنها همان موارد های تحصیاوالً، در فقه مستندی مبنی بر وجوب تأمین چنین هزینهزیرا  ؛ستا نفیپاسخ م ظاهراً

ق.م عنوان شده است. لذا شاید اقتضای عرف، زمان و مکان، پدر را متعهد به تقبل هزینۀ تحصیالت عالیه فرزند نماید، 1204مذکور در مادة 

برای امتناع  وان در دادگاهولی این اقتضا، سبب الزام وی به پرداخت هزینۀ مذکور نبوده و ضمانت اجرای قانونی برای آن لحاظ نشده تا بت

 منفق از پرداخت آن، اقامۀ دعوا نمود.

توان به موارد ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را میعلیه، تنها مهمبه نفع منفقگفته پیش ةبا تفسیر ماد ،اًنیثا

 افزود.  آنچهارگانه مندرج در 

گسترش آنها  ،قانون اساسیام دولت طبق اصل سیهای دولتی فراوان و رایگانی وجود دارد، که ها و دانشگاهنامدارس، دبیرست ،ثالثاًًً

چه  .استفاده نماید از این مراکزتواند ، میباشدبه ادامه تحصیل  مندعلیه عالقبنابراین، چنانچه منفق ؛بینی کرده استرا به طور رایگان پیش

رسد که آنان ندارد و به نظر نمی ۀمنفق تکلیفی برای اجابت خواست باشند، ولیدر خارج از کشور  ند به تحصیلمبسا برخی از این افراد عالق

را با  منفقو  ودهدانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نم ۀشهری ۀهایی با مطالبهای کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواستدادگاه

نفقه نیست که  ءدر نظام حقوقی ما جزها این هزینهزیرا، ؛ ه پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنندعنوان ترک فعل، مجرم بشناسند یا ب

 .ساز باشدولیتؤنپرداختن آن، مس

 دارد نیز مطرح است. ظاهراً ادامه تحصیل قصد یا پس از ازدواج  نمودهحین تحصیل در دانشگاه، ازدواج که در مورد زوجه فوق سؤال 

 )پایگاهنماید. ایا علیه او اقامه دعو ودهتواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه شکایت کیفری نمنمیبه طریق اولی، زن نیز 

 (www.lawgostar.comرسانی:  اطالع

مین معاش زن و فرزندان خود أخانواده ت شوهر باید به عنوان ریاستاهمیت دارد این است که  آنچه»نویسد: دانان مییکی از حقوق

توان در چهارچوب معینى محصور کرد و ناچار آورد. این نیازها را نمىدار شود. تحول شیوه زندگى، هر روز نیازهاى تازه به وجود مىرا عهده

ق.م... اگر هم 1204به موجب مادة »گوید: در جای دیگر می وی (187، ص1، جحقوق مدنی)کاتوزیان،  ...«باید داورى را به عرف گذارد

بتوان عناصر آن را توسعه داد، به طور مسلّم محدود به وسایل گذران و معاش است، در حالی که تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و 

کودک در حدود شؤون خانوادگی نیز هست...  نظارت و مواظبت دایم از سالمت روح و جسم کودک... و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل

تواند از پدر خود به همین جهت کودکی که توانایی کار کردن را دارد، ولی تأمین رشد و روحی و ادامۀ تحصیل او مانع از کار کردن است می

 (147و  146، ص2، جحقوق مدنی )خانواده()همو، « نفقه بگیرد.

http://www.joih.ir/
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کلیه اطفال »( آمده: 1355و اصالحات بعدی ) 1353ت تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب قانون تأمین وسایل و امکانا 1در مادة

تواند آنان را از تحصیل باز باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمیو جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می

 .«دارد، جز با مجوز قانونی

یالت مشخص نشده و نیز سخنی از هزینه تحصیل به میان نیامده، و تنها به عدم جواز جلوگیری از ادامۀ در این ماده، میزان تحص

ه تحصیل آنان اشاره شده است. در مواد بعدی این قانون نیز، به تحصیالت رایگان و ترجیحاً تا دوره متوسطه اشاره شده و والدین را ملزم ب

ین مقاطع نموده و در صورت استنکاف، این وظیفه را به عهدة وزارت آموزش و پرورش نهاده است. فراهم آوردن وسایل ثبت نام فرزند در ا

این قانون، در صورتی که فرزند برای ادامۀ تحصیالت باالتر مستعد شناخته شده ولی والدین از تمکن مالی الزم برای فراهم  3طبق مادة 

والدین هر یك از این قانون نیز  4 ةمادلت است که باید این وسایل را فراهم آورد. طبق آوردن وسایل تحصیل فرزند برخوردار نباشند، این دو

یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان 

دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل 

تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق  امتناع یا از

پرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا یا سروالدین  ،هرگاه پس از ابالغ حکم نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.

مین هزینه معاش و تحصیل أای از یك تا سه سال و تد به حبس جنحهنپس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدار

 د شد.نکودک یا نوجوان خود محکوم خواه

 و یك ماه سهرا به  و مرتکبنموده  ممنوعرا  کودکان از تحصیل ممانعتنیز  ،1381حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب  4 ةماد

 .دنمایمی محکوم نقدی جزای ( ریالمیلیون و یا تا ده حبس ماه روز تا شش

و نوجوان هریك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک  اگر: »1390الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  8طبق مادة 

و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، بر خالف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل 

از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره  30/4/1353اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 

ه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف فوق و ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می متوسط

 «د.نشو

مفاد  1354کشور ایران در سال )که  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان 13ماده 

آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول  .3؛ »...دارد: مقرر می( پذیرش قرار دادهمورد تصویب و آن را 

 «اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر

اوالد فقط تا پایان دورة متوسطه برای والدین لحاظ شده و در رسد ضمانت اجرای پرداخت هزینۀ تحصیل بنابراین، به نظر می

م را مقاطع باالتر از نظر قانونی، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه آنان نبوده و نقش دولت بیشتر از والدین است؛ زیرا باید با والدین همکاری الز

ای نداشته و تنها رایگان جوانان است و منفق چنین وظیفه داشته و مقدمات این امر را فراهم سازند. دولت موظف به تأمین وسایل تحصیل

 علیه نیست.مقتضای عرفی جامعه، سبب ایجاد چنین مسؤولیتی برای او گردیده، ولی عدم انجام آن سبب ایجاد حق اعتراض از سوی منفق

البه هزینه تحصیل را از پدر خود اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است: فرزند کبیر حق مط 5/5/1357در نظریه مشورتی مورخ 

  (652، ص1ش، ج1390، مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات حقوقی)معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه )گردآورنده(، ندارد. 

 دیدگاه مراجع عظام تقلید در این خصوص چنین است:

 سؤال

 باشد؟. آیا هزینه تحصيلی دانشگاه اوالد جزء نفقه می1

 متعارف تحصيل براي اوالد کبير که ولی مکلف به انفاق است چه مقدار است؟. حد 2

. آیا مطلقه شدن دختر و یا عدم اشتغال به کار پسر پس از تحصيل موجبی براي تکليف به تأدیه نفقه توسط ولی 3

 (8261، سؤال باشد یا خير؟ )گنجينه استفتائات قضایی )نرم افزار(می

توانید جزء نفقه به حساب آورید و خمس ندارد، لکن بر شما واجب اید میهرچه در این موارد خرج نموده. بله 1» اهلل حکیم:آیت

 نیست هزینۀ دانشگاه فرزندتان بپردازید.

. در صورتی که ولی غنی باشد و فرزندانش فقیر و قدرت کار کردن را نداشته باشند باید نفقه فرزندان را بدهد و مقدار آن به مقدار 2

قدرت ولی و احتیاج فرزندان برای زندگی کردن، نه هر مورد احتیاج، پس هزینۀ ازدواج و یا ادای دین و یا هزینۀ تحصیلی دانشگاه بر ولی 

 واجب نیست.

 «. در صورت غنی و قدرت ولی، به مقدار نفقه واجب الزم است.3
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 «قه.1433رمضان  10بر عهده پدر است واهلل العالم.  نفقۀ اوالد که حفظ حیات ایشان موقوف بر آن است» اهلل سیستانی:آیت

مخارج الزمه فرزند مانند لباس و خوراک تا موقعی که خودش متمکن از تأمین این گونه »نویسد: اهلل صافی گلپایگانی میآیت

 (61398ل )همان، سؤا« و اما مخارج دیگر نظیر ادامه تحصیل بر پدر واجب نیست. ...مخارج نباشد بر پدر واجب است

 کند.. به حسب شرایط و خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان و شؤون افراد فرق می2و  1» اهلل موسوی اردبیلی:آیت

النفقه هستند، به این معنا که هر کدام غنی باشد و بتواند به . اجماالً پدر و فرزند هرچند کبیر باشند، نسبت به یکدیگر واجب3

دیگری برای خرجی نیاز به کمك داشته باشد، واجب است غنی نفقه نیازمند را بدهد، تفصیل حکم در دیگری برای خرجی کمك کند و 

 «رساله ذکر شده است.

اى که نفقه مخارج تحصیل اوالد بر پدر واجب نیست، بلکه فرزندان اگر فقیر باشند، به اندازه»اهلل بهجت)ره( بر این باور است: آیت

 (366رسانی انهار، سؤال )پایگاه اطالع« ها را بدهد.نتوانند تأمین کنند، بر پدر الزم است نفقه آنروز خود را نداشته باشند و 

عالوه بر تأمین مخارج فرزند، تربیت صحیح و اِشراف بر امور وى و آموزش خواندن و نوشتن و »نویسد: اهلل موسوی اردبیلی میآیت

 ( 3015، مسأله 510، صالمسائلتوضيح)موسوی اردبیلی، .« باشدبر پدر مى شنا و نیز تزویج او پس از بلوغ، از حقوق فرزند

بلکه آنچه واجب است مقدار کفایت از  ،نی نداردالنفقه اندازه معیّنفقه زوجه و اقارب واجب نیز معتقد است اهلل گلپایگانی)ره(آیت

، )گنجينه استفتائات قضایی )نرم افزار( مراعات متعارف شود.مکان است و باید  زمان و، نأش، لباس و مسکن با مالحظه حال ،خوراک

 (17005سؤال 

زوجه از باب » نویسند:میگردد؟ جزء نفقه محسوب مى همسرآیا هزینه دانشگاه آزاد مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که 

.« هاى متعارف، حق مطالبه چیزى از شوهر نداردنفقه بیش از مسکن و لباس و غذاى متعارف و متناسب با شأن خودش و هزینه درمان

 رسد با توجه به این دیدگاه، به طریق اولی فرزند نیز چنین حقی نداشته باشد.به نظر می )پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری(

و دانش شده و از تحصیل  ولی مشغول تحصیل علم ،اوالد بتواند کار کنددر پاسخ به این سؤال که اگر  آیت اهلل فاضل لنکرانی)ره(

از روی تنبلی و راحت طلبی نباشد، بلکه  کسبچه ترک کار و بلی، چنان» نوشته است: ماند ، آیا نفقه او بر پدر واجب است؟بنفقه خود باز

)گنجينه  .«شودبخاطر اشتغال به یك امر دنیوی یا دینی مهم، مثل تحصیل علم و... باشد، در این صورت وجوب نفقه او بر پدر، ساقط نمی

 (4728، سؤال استفتائات قضایی

النفقه خوراک و پوشاک و مسکن است به نحو نفقه واجب»اند: النفقه آوردهدرخصوص میزان کمك به افراد واجب امام خمینی)ره(

 (10306)همان، سؤال « متعارف.

نفقه فرزند دختر تا زمانی که  »...آورده است:  نفقه فرزندانشورای حل اختالف استان تهران نیز درخصوص مدت زمان پرداخت 

سالگی  25سالگی و مواردی تا سن  33که تحصیل کند تا سن  باشد و نفقه پسر تا زمانیازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می

  ال طرح شده در شعب خانواده()پایگاه اطالع رسانی شوراهای حل اختالف استان تهران، سؤ.« نیز دیده شده که به عهده پدر است

 

 مراجع

  3جق، ه.1425دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ بیست و یکم، ، )ترجمه( تحریرالوسيله ،خمینى )ره(امام. 

  ،)2تا، جمؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول، بی تحریرالوسيلة،امام خمینی)ره. 

 ش.1367تهران، گنج دانش،  ترمینولوژى حقوق، ،محمد جعفر ،جعفرى لنگرودى 

  ،ش1384دانشگاه تهران، ، شرح قانون مدنى ،سید علیحائرى شاهباغ. 

  ،ش1365، فرهنگستان، تهرانلغت نامه، اکبر، علیدهخدا. 

  ،2ق، جه.1412، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، چاپ اول، الروضة البهيةشهید ثانی. 

  ش.1386خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفایی، سید حسین و امامی، اسداهلل، حقوق 

  ،3ق، جه.1413، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ اول، قواعداالحکامعالمه حلّی. 

 .قانون مدنی 

 4ق، جه.1413مؤسسه کیهان، تهران، چاپ اول، ، جامع الشتات ،یرزا ابوالقاسمم ،قمى. 

  ،ش.1377اقارب در حقوق ایران، تهران، دانشگاه تهران،  هنفق فرشید،قهرمانى 
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 2و  1، ج1385خانواده(، شرکت سهامی انتشار، ، حقوق مدنی )کاتوزیان، ناصر. 

 مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، قم.افزار(گنجينه استفتائات قضایی )نرم ، 

 2ق، جه.1408اإلسالم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، محقق حلّی، شرائع. 

 حقوق خانواده ،سید مصطفی ،محقق داماد.  

 قانون مدنی ایران نفقه نزدیکان در ياجزا، مقاله: مرتضی، محمدحسینی طَرقی :mmhtarghi@yahoo.com. 

  ،3، جميزان الحکمةمحمدی ری شهری. 

  ،)روزنامه حقوقی مجموعه تنقيح شده قوانين ومقرراتمعاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه )گردآورنده ،

 .1ش، ج1390رسمی، تهران، 

 المسائل، توضيحموسوی اردبیلی، سید عبدالکریم. 

  ،31ق، جه.1404 ،چاپ هفتمنجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، دار احیاء التراث العربی، بیروت. 

  .پایگاه اطالع رسانی شوراهای حل اختالف استان تهران، سؤال طرح شده در شعب خانواده 

  اطالع رسانی مقام معظم رهبری.پایگاه 

  :پایگاه اطالع رسانی وکالت و مشاورهlawyer.com. 

  :پایگاه اطالع رسانیwww.lawgostar.com. 

 حجت االسالم بنی هاشمی خمینی.رسانی انهار، تحت نظارت پایگاه اطالع 

  

http://www.joih.ir/
http://ghadianloo.mihanblog.com/
http://www.lawgostar.com/main/1390/09/

