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چکیده
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج ،در فقه نظر واحدی وجود ندارد .مشهور معتقدند
که تمکین ،سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران ،ظاهراً تمکین را
شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند ،چراکه حسب ماده
 1151قانون مدنی ،با وقوع عقد نکاح ،حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و
یکی از این تکالیف ،دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده  1151قانون ،نشوز زن این
تکلیف زوج را از بین می برد .بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد
نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح ،زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت
به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید .به نظر می رسد این موضوع با وجود اختالف نظرات ،عالوه بر
مقرّرات ماهوی ،از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.
کلیدواژه :سبب ،نفقه ،تمکین ،نشوز ،حقّ.
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مقدّمه
شناسایی سبب تعلّق نفقه به زوجه و آثار آن از موضوعات اختالفی در فقه و حقوق
است .اگر سبب وجوب نفقه ،تمکین زوجه و به عبارتی معلّقق بقه آن باشقد ،زوجقه در
خصوص نفقه آینده ،حقّی ندارد و فقط نسبت به نفقه گذشته آن هق بقا اثبقات تمکقین
می تواند اقدام به مطالبه حقّ خود از زوج بنماید .اما در صورتی که سبب اشقتغال ذمّقه
زوج ،عقد نکاح باشد ،در این حالت می توان گفت به صِرف وقوع عقد ،کلیقه حققوق
و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود که یکی از آنها تأدیقه نفققه اسقت.
بر این اساس ،تا زمانی که عقد باقی است و نشوز زوجه نیز اثبات نشده اسقت زوجقه از
این حقّ برخوردار است .بنابراین ظاهراً زوجه می تواند حتی نسبت به آینده ه از زوج
مطالبه نفقه نماید .آن چه که در بین فقها در خصوص سبب نفقه مشهور است این اسقت
که نفقه زوجه فرع بر تمکین است و این تفکّقر در میقان گروهقی از محقاک نیقز دارای
طرفدارانی است چنان که در برخی آراء ،خواهان دعوای نفقه یعنی زوجه را مکلّف بقه
اثبات تمکین خود نموده اند .در مقابل و از دیدگاه قانون مدنی آن چه که ظاهراً سقبب
تعلّق نفقه به زن را فراه می آورد ،وقوع عقد نکاح و عدم نشوز زوجه است .در عمقل
نیز پاره ای از محاک که متمایل به این نظر هستند در دعوای مطروحه از طرف زوجقه،
دلیل تمکین را از وی مطالبه نمی کنند بلکه از زوج می خواهند کقه پرداخقت نفققه یقا
نشوز زوجه را ثابت کند .در این تحقیق نکات فوق به ویژه اسقتحقّاق زوجقه بقه مطالبقه
نفقه آینده را از جهات ماهوی و شکلی بررسی کرده و حسب موردنظر راجح را تبیقین
و توجیه کرده ای  .الزم به ذکر است که مشخّصاً سبب دعوای مطالبقه نفققه از دیقدگاه
فقهی و حقوقی به ویژه آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفتقه و خصوصقاً راجقع
به موضوع جواز مطالبه نفقه آینده از سوی زوجقه بحقث شقده اسقت؛ حقال آن کقه در
سایر مطالعقات ظقاهراً مشقابه ،عمومقاً بقه مفهقوم و مصقادیق نفققه کقه آن نیقز از جملقه
موضوعات اختالفی در فقه و حقوق است پرداخته شقده و موضقوع تحقیقق حاضقر ،بقه
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شکل مستقلّ و مستوفی مشهود نیست.

 -3مفهوم شناسي
 -3-3مفهوم نفقه
این واژه از ریشه نفق (بر وزن فعل) و نفاق (با فتحه نون) به معنی خروج و یقا تمقام
شققدن اسققت (قریشققی)11/1 : 1331 ،؛ همچنققین در لغققت عققرب ،معققانی «خققرج کققرد،
خرجی ،هزینه ،توشقه ،آذوققه ،آن چقه بقرای زن بقر مقرد واجقب اسقت از خقورا
پوشا

و

و مسکن و مانند آن نیز ذکر شده و جمع آن را «نفقات» آورده اند (خلیل جر،

 .)1531/1 : 1330-1333در زبان فارسی در تعریقف نفققه گفتقه انقد« :آن چقه انفقاق و
بخشش کنند ،و آن چه صرف هزینه عیال و اوالد نمایند از قبیل هزینقه زن و فرزنقدان،
روزی و مایحتاج معاش» (معین .)1113/1 :1311 ،در اصقطالح فقهقی ،تعقاریفی کقه از
نفقه زوجه ارائه شده است اغلب همراه با ذکقر مصقادیق اسقت؛ بقرای مدقال در جقواهر
الکالم آمده است« :مایحتاج زن از جمله غذا ،البسه ،مسکن ،خادم و وسایل آشپزی که
به طور متعارف با رضایت زن در آن شهر مناسب باشد ».برخی از فقها مصادیق دیگری
به آن اضافه نموده اند ،همانند «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کقرم ،صقابون و
هزینه حمّام در صورت نیاز»1؛ بنابراین به نظر می رسد «مفهوم نفقه کامالً عرفی اسقت و
شارع مقدّس نیز آن را به عرف واگذار کرده است آن چنان کقه ققرآن کقری نیقز ایقن
مسأله را تأیید کرده و در تمام آیاتی که تصریحاً یقا تلویحقاً مسقأله نفققه را مطقرح مقی
کند ،آن را احاله به عرف داده است همانند «عاشروهنّ بالمعروف» (نساء )11 :یا «علقی
المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف» (بقره .)133 :کلمه «معروف» در برخی تفاسیر
 ...« .1أمّا الکالم فی قدر النفقه فاضابطه القیام بما تحتاج المرأه الیه من طعام و ادام و کسوه و اسکان و ذخدام و
آله األدهان تبعاً لعاده أمدالها من اهل البلد» (نجفی )335/31 :1151 ،و « ...و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج
الیه المرأه التی تجب نفقتها « من طعام و إدام و کسوه و إسکان و إخدام و آله الدهن و التنظیف من المشط و
الدهن و الصابون دون الکهل و الطیب و الحمام» (شهید ثانی.)131/0 :1115 ،
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به معنای امور متعارف تفسیر شده است .برخی مفسّرین ه کلمه معقروف را بقه معنقای
«مناسب و شایسته» تفسیر نموده اند؛ یعنی مناسب و در حقدّ شقأن زنقان کقه در واققع بقه
همان معنای متعارف بر می گردد .لذا بقه نظقر مقی رسقد در اصقطالح فقهقی ،مفهقوم و
مصادیق نفقه ،کامالً عرفی است (محمدی .)1 :1313 ،با وجود سکوت قانون مقدنی در
ارا ئه مفهوم دقیق نفقه زوجه ،حقوقدانان تعاریفی از آن ارائقه کقرده انقد« :نفققه زوجقه
عبارت است از تمام وسایلی که زن با توجه به درجقه تمقدن و محقیط زنقدگی و وضقع
جسمانی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسقیله را بایسقتی از
ارکان نفققه زوجقه شقمرد بقا عقرف اسقت و مقال

ثقابتی نقدارد» (کاتوزیقان:1311 ،

صقرف
 .)111/1نویسنده دیگری با تفکیک نفقه زوجه و اقارب چنین آورده است ...« :ر
هزینه خورا

و پوشا

مورد نفقه اقارب و خورا

و اثاث خانه به قدر رفقع حاجقت و توانقایی انفقاق کننقده در
و پوشا

و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی بقا

وضع زوجه در مقورد نفققه زوجقه» (جعفقری لنگقرودی .)111/1 : 1311 ،از آن چقه
گفته شد چنین استنباط می شود که نفقه در معنای اصطالحی خود ،شامل نفقه زوجقه و
اقارب می شود و در تشخیص مفهوم و مصادیق آن باید به عرف رجوع کرد .در اینجقا
این سؤال قابل طرح است که زوجه بقرای چقه محقدوده زمقانی ،مجقاز بقه مطالبقه نفققه
است؟ آیا این حقّ ،صرفاً مربوط به گذشته و حدّاکدر حقال اسقت یقا ایقن کقه وی مقی
تواند نفقه آینده خود را نیز مطالبه نماید؟ در این خصوص ،در رویّه قضقایی و دکتقرین
اختالف نظر وجود دارد .به اعتققاد گروهقی از صقاحبنظران «در هقر حقال ،نفققه زن در
زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زمقان گذشقته را مقی تقوان از او خواسقت ،زن حققّ
دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معیّن و مرد را به پرداختن آن محکوم
کند» (کاتوزیان .)115/1: 1311 ،اما در نقطقه مقابقل و بقه ویقژه در رویقه قضقایی ،ایقن
اعتقاد در پاره ای از محاک وجود دارد که حقّ زن در مطالبقه نفققه ،محقدود بقه زمقان
گذشته است .موضوعی که در ادامه از جنبه ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار خواهقد
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گرفت.
 -3-4مفهوم سبب
به طور کلّی هر تعهّدی مبتنی بر سه رکن است که عبارتند از  -1« :موضقوع تعهّقد،
یعنی امری که شخص در برابر دیگری بر عهده می گیرد؛  -1طرفین تعهّد ،یعنی وجود
یک شخص به عنوان طلبکار و شخص دیگر به عنقوان مقدیون؛  -3رابطقه حققوقی کقه
مقصود از آن ،تسلّطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا می کنقد و بقه موجقب آن
می تواند با استفاده از دارایی او ،وسیله اجرای تعهّد را فراه کنقد» (کاتوزیقان:1313 ،
 .)1/1منظور از رابطه حقوقی به عنوان یکی از ارکان تعهّد ،در واقع همان سقبب ایجقاد
تعهّد است .در واقع ،هرچند قانون مدنی اسباب تعهّد را به صراحت معیّن نکرده اسقت،
اما پاره ای از نویسندگان به طور کلی اسباب ایجاد دین را بقه دو دسقته اعمقال و وققایع
حقوقی تقسی کرده اند که این تقسی شامل تمقام اسقباب ایجقاد ،زوال و تغییقر حققوق
عینی و دینی می شود (کاتوزیان ،)1/1: 1313 ،بر این مبنا مقصود از سبب مطالبه نفققه،
مبنای استحقّاق زوجه به این حقّ در برابقر زوج اسقت .در ایقن خصقوص ،میقان فقهقای
امامیه اختالف نظر وجود دارد .گروهی مبنای استحقّاق نفققه را عققد نکقاح مقی داننقد
ولی گروه دیگر ،تمکین زوجه از زوج را به عنقوان سقبب تعلّقق نفققه ذکقر مقی کننقد.
گذشته از جنبه ماهوی ،این موضقوع از جنبقه شقکلی نیقز حقائز اهمیقت اسقت؛ چراکقه
حسب ماده  01قانون آیین دادرسی مدنی ،تعیین و ذکر سبب دعوا در دادخواسقت ،بقر
عهده خواهان است و در صورت عدم رعایت این الزام ،حسب ماده  01قانون ،ققرار رد
دادخواست صادر می شود.

 -4سبب دین به نفقه از دیدگاه فقهي
در خصوص سبب دین زوج به تادیه نفقه به زوجه ،فقها اختالف نظر دارند .مشقهور
معتقدند وجوب نفقه ،منوط به تمکین زوجه از شوهر است .به عبارت دیگقر ،تقا زمقانی
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که زن تمکین ننماید نفقه او بر ذمّه شوهر واجب نمی شود 1.در مقابل ،گروهقی دیگقر
معتقدند به صِرف وقوع عقد نکاح ،نفقه بر ذمّه زوج مستقرّ می شود و این نشوز زوجقه
است که مانع استقرار وجوب نفقه گردد 1.از این دیدگاه با انعقاد نکقاح ،ظقاهر در ایقن
است که زوجه تمکین می نماید و در مقابل ،مرد مکلّف به پرداخت نفقه اسقت و اگقر
مدّعی است که زن ناشزه است ،باید ادعای خود را ثابت نماید .برخی از فقهقا همچقون
صاحب شرائع نیز در موضقوع ،تردیقد دارنقد و معیقار روشقنی در مقورد آن ارائقه نمقی
کنند 3.وی اعتبار تمکین در تعلّق نفقه را به قول مشهور فقهقا منتسقب دانسقته ولقی نظقر
خود را در این زمینه به صورت منجّز اعالم نمی نماید (محقق حلّی.)111/1 : 1151 ،
در مقام بیان وجوه و علل نظرات فوق باید گفت ،فقهایی که مال

وجقوب نفققه

را تمکین می دانند معتقدند این حک  ،اجماعی است چنان که مرحوم صاحب ریقا،،
از کالم شهید ثانی در شرح لمعه ،وجود اجماع بقر شقرطیّت تمکقین را اسقتنباط کقرده
است (زنجانی)1113/10 :1111 ،؛ در مقابل ،مخالفان در ردّ این دلیل معتقدند تقا آنجقا
که به اقوال فقهی در این زمینه مراجعه شده است ،مسأله مورد اجماع نیست و نبایقد آن
را از منظر قدما و متأخّرین اجماعی فر ،کرد» (زنجانی .)1113/10 :1111 ،شهید ثانی

ص
 ...« .1و الشرط ا ثنان :االوّل أن یکون العقد دائماً الدانی :التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه بحیث التخ ّ
موضعاً و ال وقتاً  ...و فی وجوب النفقه بالعقد أو بالتمکین تردّد ،أظهره بین االصحاب وقوف الوجوب علی
التمکین ( »...محقق حلّی)111/1 :1151 ،؛ « ...المشهور أنّ وجوب النفقه یتوقف علی التمکین ال بمجرّد العقد»
(عالمه حلّی.)11/1 :1115 ،
 ...« .1و هل یجب النفقه بمجرّد العقد و النشوز مسقط أم تجب بالتمکین؟ فیه قوالن أشهرهما الدانی و لعلّ االقرب
األوّل ،لعموم االدلّه الدالّه علی وجوب نفقه الزوجه و یسقط النشوز بدلیل من خارج» (محقق سبزواری:1113 ،
)111/1؛ « ...أقول فیه أنّ االخبار التی أشرنا الیها أظهر ظاهر فی ترّتب النفقه علی مجرّد العقد ( »...بحرانی:1150 ،
.)155/1
 ...« .3و هل تجب النفقه بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمکین ؟ فیه اشکال» (عالمه حلّی)153/ 3 :1115 ،؛ «هل
التمکین سب ب العقد أو شرط و السبب هو العقد؟ تردّد فیه المصنّف فی الشرائع و العالمه فی القواعد استشکله و
المنشأ فیهما واحد و هو احتمال النصّ کال األمرین» (فاضل مقداد.)111/ 3 :1151 ،

 113ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

در مقام طرح سایر ادله و نظرات طرفداران نظریه تمکین به عنوان سبب تعلّق نفقه چنین
می آورد ...« :این گروه از فقها معتقدند لزوم وجوب نفقه به موجب عقد ،مواجقه بقا دو
اشکال قاعده ای است :یکی آن که برای یک معوّ( ،بضع) ،دو عو( ،مهقر و نفققه)
قرار می گیرد و این ممکن نیست ،چراکقه یقک معقوّ ،نمقی توانقد دو عقو ،داشقته
باشد .در واقع ،آن چه در برابر بضع قرار می گیرد و با عقد الزم می شقود ،همقان مهقر
است و نفقه ربطی به عقد نداشته و با تمکین الزم می گردد .دیگقر آن کقه چقون نفققه
افراد به تناسب نیازهای فردی ،ازمنه و امکنقه و عوامقل مختلقف دیگقر متفقاوت اسقت،
الزمه پذیرش وجوب نفقه به سبب عقد آن اسقت کقه بقرای معقو ،،امقر مجهقولی بقه
عنوان عو ،قرار گیرد که این نیز شرعاً صحیح نیست .به عقالوه ،عمقل رسقول مکقرّم
اسالم(ص) و کالم حضرتش نیز شاهد بر آن است که سبب وجوب نفقه ،تمکین اسقت
نه عقد؛ زیرا اوّالً ،طبق روایت منقول ،ایشان پق
خود مباشرت نموده و نفقه او را صرفاً پق

از دو سقال بقا احقدی از زوجقه هقای

از مواقعقه پرداختقه انقد .ثانیقاً ،آن حضقرت

پیش از بیان وجوب نفقه زنان ،فرموده اند آنان عاریه هایی در دستان شما هستند (إنهقنّ
عوار عندک )؛ باید گفت لفظ «عوار» تنها بر زنانی صادق است که به خانقه شقوهر رفتقه
و تمکین نموده باشند .پ

تأمین نفققه و لبقاس آنهقا ،فقرع بقر تمکقین از شقوهر اسقت»

(شهید ثانی .)115-111/ 1 :1113 ،شهید در ادامه کالم خود و تقویت اسقتدالل ققائلین
به شرطیّت تمکین به عنوان سبب نفقه بر آن است که با تمسّک به اصقل نیقز مقی تقوان
وجوب نفقه به موجب عققد را منتفقی دانسقت .از ایقن دیقدگاه ،اگقر در فاصقله عققد و
زفاف ،شکّ کنی که آیا نفقه واجب است یا خیر؟ نظر به این که اصقل وجقوب نفققه،
مشکو

است و قدر مسلّ آن ،پ

از وقوع تمکین است ،مقتضای اصل ،برائقت ذمّقه

زوج است (همان).
در مقابل ،شهید ثانی در ردّ دالیل باال و در مقام تقویت نظریه عقد به عنقوان سقبب
نفقه می گوید اوالً ،با پذیرش این نظر ،ما لزوماً قائل به وجود دو عو ،در برابقر یقک
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معوّ ،نمی شوی بلکه فقط مهر را عو ،می دانی هرچند مانعی ه ندارد کقه غیقر از
مهر ،امور دیگری نیز بر عهده زوج قرار گیرد و این بدان جهت است که الزامقاتی کقه
شارع ،در معاوضات برای یک طرف یا طرفین مقرّر مقی کنقد ،هقین منافقاتی بقا واحقد
بودن عو ،در برابر معوّ ،نقدارد .در واققع ،وجقوب نفققه بقر ذمّقه شقوهر ،داخقل در
معاوضه نیست؛ بلکه حکمی شرعی است که مجهول بودن موضوع آن ،خللی بقه اصقل
عقققد وارد نمققی کنققد .ثانیقاً ،بققر فققر ،هق کققه روایققت عققدم پرداخققت نفقققه از سققوی
پیامبر(ص) قبل از دخول را بپذیری  ،این امر دلیل بر عدم وجقوب نفققه بقه سقبب عققد
نیست ،زیرا وجوب نفقه پیش از مواقعه ،وجوب تکلیفقی نیسقت بلکقه وجقوب وضقعی
است و می توان گفت که آن حضرت ،طی آن مدت ،اققدام بقه پرداخقت نفققه زوجقه
خود نکرده بودند .در مورد استناد به اصاله البرائه نیز شهید می گوید با وجود عمومقات
و اطالقات ادله ،نوبت به اصل نمی رسد ،زیرا اصقل در فرضقی جقاری اسقت کقه ادلقه
اجتهادی وجود نداشته باشد .در نهایت ،از عبارات و کالم شهید چنین استفاده می شود
که ایشان پ

از ارائه دالیل طرفداران نظریّه تمکین به عنوان سبب نفقه و نظریقه عققد

نکاح به عنوان سبب نفقه ،تلویحاً نظر اخیر را تقویت کقرده و پذیرفتقه انقد .بقدین سقان
می توان گفت هرچند طبق نظر مشهور ،تمکین زوجقه ،سقبب اسقتحقّاق او بقه دریافقت
نفقه است ولی این نظریه به شرحی که گذشت ،در فقه مخالفانی سرشناس دارد.

 -1سبب دین به نفقه از دیدگاه دکترین و رویّه قضایي
قانون مدنی در این خصوص حکمی صریح ندارد ولی از نظقر حقوققدانان ،از لحقن
ماده  1151به بعد بر می آید که مقنّن ،تمکقین را شقرط اسقتحقّاق زن نمقی دانقد بلکقه
نشوز را مانع آن می شمارد ،زیرا به موجب این ماده «همین کقه نکقاح بقه طقور صقحّت
واقع شد ،روابقط زوجقین بقین طقرفین موجقود و حققوق و تکقالیف زوجقین در مقابقل
یکدیگر برقرار می شود» ،یکی از این تکالیف ،الزام مرد به تأدیه نفقه است جز این کقه
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مطابق ماده  1151نشوز زن این الزام را از بین مقی بقرد (کاتوزیقان)111/1 :1311 ،؛ بقه
عبارت دیگر« ،مقنّن ،شوهر را مکلّف به انفاق می داند و رابطه زن و شقوهری را سقبب
دین شوهر قرار می دهد .عرف نیقز ایقن رابطقه و تناسقب را مقی پقذیرد ،زیقرا بقه طقور
معمول و بر مبنای سیر طبیعی و غالب امور ،نکاح ،منتهی به زندگی مشقتر

زناشقویی

و تکفل و تأمین معاش خانواده می شود ولی این احتمال نیز وجقود دارد کقه نققاری بقه
وجود آید و نشوز مانع از ثبوت دین بقر ذمّقه شقوهر گقردد .پق  ،وجقود ایقن احتمقال
نامتعارف نباید حقوقدانان را از ارتباط عرفی بین نکاح و القزام بقه انفقاق غافقل سقازد و
ایجاد توهّ کند که مجموع نکاح و تمکین سبب است» (کاتوزیان .)115/1 :1311 ،بقه
بیانی دیگر « ...از ماده  1151قانون مدنی بر مقی آیقد کقه اسقتحقّاق زن بقه نفققه زمقانی
است که ناشزه نگردد؛ یعنی از تکلیفی که در اثر نکاح در مقابقل شقوهر دارد سقرپیچی
نکند» (امامی .)053/1 :1311 ،در نهایت می تقوان گفقت «از آنجقا کقه هقین ارتبقاط و
تناسبی بین تمکین و استحقّاق نفقه وجود ندارد و از سوی دیگر ،این ارتباط بقین نکقاح
و نفقه آشکارا به چش می خورد ،سقبب دیقن مربقوط بقه نفققه را بایقد نکقاح شقمرد و
تمکین در زمره موانع یا شرایط تأثیر سبب است» ( کاتوزیان.)111/1 :1311 ،
برخالف موضع دکترین ،موضوع سبب نفقه زوجه در رویّه قضایی محاک یکسقان
نیست .از نظر پاره ای از محاک  ،سبب دعوای نفققه زوجقه ،تمکقین اسقت و زوجقه بقه
عنوان خواهان دعوا ،مکلّف است ابتدا تحقّق سبب استحقّاق خود یعنی تمکین را ثابقت
نماید .برای مدال ،در دادنامقه شقماره  1151115111155131مقور  11/1/1صقادره از
شعبه  135دادگاه عمومی خانواده تهران آمده است« :در خصوص دادخواست تقدیمی
خان ف.س فرزند ف با وکالت آقای ر.م به طرفیت آققای م .القف بقه خواسقته مطالبقه
نفقه و هزینه دادرسی متعلّقه ،با عنایت به اسقتماع اظهقارات طقرفین و ایقن کقه خواهقان
دلیلی متضمن بر امر تمکین ارائه نداده است و مطالبه نفقه ،فرع بر امر تمکین است لهذا
دعوی خواهان را محمول بر صحّت ندانسته و حک بر بی حقّی خواهان صادر و اعقالم
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می گردد »...؛ دادنامه صادره از شعبه  11دادگاه تجدیدنظر اسقتان تهقران نیقز در مققام
رسیدگی به اعترا ،نسبت به دادنامه مذکور مقرّر می دارد« :تجدیدنظر خقواهی خقان
ف.س به طرفیت آقای م .الف نسبت به رأی صادره از شعبه  135دادگاه عمومی تهران
که بر صدور حک ردّ دعوی تجدیدنظر مبنقی بقر مطالبقه نفققه معوققه اشقعار دارد وارد
نیست ،زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایقت اصقول دادرسقی
صادر گردیده ( »...پژوهشکده استخراج مطالعات رویه قضایی .)113/1313 ،طرفداران
این نظریه که گروه اقلیّت را تشکیل می دهند در مقام تعلیل نظریه خقود بقه ایقن مقوارد
احتجاج می نمایند« :اوالً ،مطابق فتوای حضرت آیه اهلل العظمی خوئی ،زوجه در فاصله
میان عقد و زفاف حقّ مطالبه نفقه ندارد .ثانیاً ،مرسوم و معروف بین مردم اسقت کقه در
بین زمان ازدواج تا تمکین خاص ،زوجه نفقه نمی گیرد ،چون تمکین تامّ نقدارد (رویّقه
قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده.)113/3 :1311 ،
اما اکدریّت محاک معتقدند که نفقه زوجه به صِرف وقوع عقد نکاح ،بقر ذمّقه زوج
ثابت است و هنگام مرافعه ،این زوج است کقه بایقد ثابقت نمایقد دیقن زوجقه را تأدیقه
نموده است؛ چراکه اصل بر ترتّب این دین بر ذمّه زوج است مگر آن کقه مطقابق مقاده
 1151قانون مدنی ،بتواند نشوز زوجه را در محکمه ثابت نماید .ذیالً به نمونه آرائقی در
این خصوص اشاره می شود:
الف -در دادنامه شماره  115111111151513مور  11/3/11صادره از شعبه 111
دادگاه خانواده تهران آمده است« :در خصوص دادخواست خان (س.ف) با وکالت
خان (ز ) .به طرفیت آقای (ه.ب.ب) با وکالت (س.الف) به خواسته الزام به
پرداخت نفقه معوّقه از تاریخ  11/15/1تا تاریخ صدور حک  ،با عنایت به جامع
محتویات پرونده از جمله تصویر نکاح نامه رسمی پیوستی ،وجود علقه زوج ّیت بین
طرفین به سبب عقد نکاح دائ محرز است لیکن با توجه به این که طبق اقرار وکیل،
طرفین زوجین تا  15/1/1در یک منزل و زیر یک سقف زندگی مشتر

داشته که
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علی القاعده اصل بر پرداخت نفقه می باشد ،اما دادگاه خواسته خواهان را تا 15/1/1
غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده  111قانون آیین دادرسی مدنی حک بر بی
ح ّقی خواهان صادر می گردد؛ لیکن از  15/1/1خواسته خواهان را محرز دانسته و با
توجه به این که ماهی چهارصد هزار تومان تعیین شده مستندا به مواد  1151و 1153و
 1151قانون مدنی و مواد  011 -010 - 111قانون آیین دادرسی مدنی جمعاً خوانده را
به پرداخت مبلغ ماهی چهارصد هزار تومان از تاریخ  15/1/1و خسارت دادرسی در
حقّ خواهان محکوم می نماید  .به این دادنامه اعترا ،می شود اما شعبه  11دادگاه
تجدیدنظر استان تهران آن را عینا ابرام می کند.
ب -دادنامه شماره  1151115111151531مور  11/3/11صادره از شعبه 111
دادگاه خانواده تهران ...« :در خصوص دادخواست خان (ن.ط) فرزند ( الف ) با
وکالت آقای (ر.م) به طرفیت شوهرش آقای ( الف.ق) با وکالت آقایان (ب.ح.ز)و
(س.الف.ن) دایر بر مطالبه نفقه از  11/1/13با هزینه دادرسی ،مخلص اظهارات وکیل
زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائ خوانده درآمده ،در این مدت،
هزینه زندگی مشتر
 15زندگی مشتر

زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شده و زوج از مهرماه سال
را تر

نموده و مراجعتی نداشته است .دادگاه با احراز رابطه

زوجیت و نظر به این که زوجین تا مهرماه سال  15با یکدیگر در یک منزل زندگی می
کردند و در این حالت ،اصل بر پرداخت نفقه زوجه توسّط زوج است و دلیلی
برخالف آن ارائه نشده است ،دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و از مهر سال  15به
بعد با توجه به این که زوجه ،زندگی مشتر

را تر

نموده و زوج دلیلی بر ایفای

وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است دعوای خواهان را ثابت
تشخیص می دهد  .»...شعبه  11دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به
دادنامه فوق اشعار می دارد« :در خصوص تجدیدنظر خواهی خان (ن.ط) به طرفیت
آقای (الف.ق)  ...رأی دادگاه از جهت رعایت رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی
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از اشکال است و ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می
کند» (پژوهشکده استخراج مطالعات رویه قضایی.)103-101/1311 ،
این گروه در بیان دالیل خود چنین می گویند« :هرچند سبب ایجاد دین به نفقه از
نظر مشهور فقهای امامیه ،تمکین است ولی قانون مدنی از نظر مشهور تبعیّت نکرده و
سبب دین مربوط به نفقه را رابطه زوجیّت اعالم کرده است .بدینسان ،چنان چه زن با
ارائه قباله از دادگاه ،درخواست نفقه مدت معیّنی از زمان گذشته را از شوهر بنماید
زوج ملزم به تأدیه آن است مگر این که ثابت نماید که نفقه زن در مدت مورد مطالبه
تأدیه گردیده است یا این که ثابت نماید که زن بعضی از وظایف زناشویی را انجام
نداده و ناشزه بوده است» (رویّه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده:1311 ،
 .) 113/3بر همین اساس ،این گروه معتقدند اگر دادگاه اوضاع و احوال و قرائنی را در
پرونده مالحظه نماید که داللت بر تأدیه نفقه از سوی زوج داشته باشد و از طرفی زوج
نتواند نشوز زوجه را ثابت نماید حک بر بی حقّی زوجه صادر می نماید.
با توجه به دیدگاه های فوق ،طبعاً از منظر دادرسی ،روش اثبات دعوای زوجه در
محکمه متفاوت است .در صورتی که وجوب نفقه زوجه را فرع بر تمکین بدانی  ،از
آنجا که خواهان مکلّف است در راستای انجام تکلیف مقرّر در بند  1ماده  01قانون
آیین دادرسی مدنی ،سبب دعوای خود را هنگام تنظی و تقدی دادخواست بیان نموده
و آن را در دادگاه ملل نماید ،زوجه باید عالوه برزوجیّت ،تمکین خود را ثابت کند و
برای حصول این هدف می تواند از ادله مختلف اثبات دعوا استفاده نماید .پرواضح
است که در اینگونه موارد ،امارات قضایی می توانند کاربرد زیادی داشته باشند .اما در
صورتی که وقوع عقد نکاح را سبب طلب نفقه بدانی  ،طبعاً زوجه با اثبات رابطه
زوجیّت ،سبب ادّعای خود را اثبات کرده است .در جهت مقابل ،این زوج است که
باید نشوز خو اهان و یا پرداخت نفقه را به نحوی ثابت نماید و الّا حک به محکومیّت او
صادر خواهد شد.
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 -2استحقّاق زوجه نسبت به نفقه آینده
به دنبال مباحث قبل ،اکنون باید دید که آیا همانند نفقه گذشته ،نفققه آینقده زوجقه
را نیز می تقوان دیقن بقه حسقاب آورد و در ایقن صقورت ،سقبب آن چیسقت؟ در ایقن
خصوص ،چند نظر وجود دارد:
 -2-3ذیحقّ نبودن زوجه نسبت به نفقه آینده
مطابق این نظر ،از آنجا که مطابق قول مشقهور در فققه امامیّقه ،سقبب تعلّقق نفققه بقه
زوجه ،تمکین وی از زوج می باشد ،چقون از حقال بقرای آینقده امکقان تحقّقق تمکقین
زوجه از زوج متصوّر نیست ،پ

زوجه نیز حقّی بر نفققه آینقده نقدارد .طرفقداران ایقن

نظر معتقدند چون مطابق ماده  1153قانون مدنی که اشعار می دارد «زوجه در هقر حقال
می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید  »...تکلیف موضوع به طور کلّی
روشن شده است ،بحث درباره جواز مطالبه نفقه آینده زوجه ،به نوعی اجتهاد در مقابل
نصّ است .در همین راستا حسب نظریه شقماره  3011/1مقور  11/3/11اداره حققوقی
دادگستری ...« :صدور حک بر محکومیّت زوج به پرداخقت نفققه آینقده زوجقه ،فاققد
محمل قانونی است زیرا پرداخت نفقه ،طبقق مقاده  1151ققانون مقدنی فقرع بقر تمکقین
زوجه است  ...همچنین قسمت اخیر ماده  1153قانون مدنی ،فققط داللقت بقر اسقتحقّاق
اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتیه دارد  ...بنا به مراتب فوق امکقان اصقدار رأی نسقبت
به نفقه آینده زوجه موضوعاً منتفی است ».همچنقین حسقب دادنامقه شقماره  11مقور
 10/0/13صادره از دادگاه انتظامی قضات ...« :درست است که طبق ماده  1150ققانون
مدنی به زوجه این حقّ تفویض شده که برای مطالبه نفقه به دادگقاه رجقوع کنقد لقیکن
براساس ماده 1153همان قانون استفاده از این حقّ به وسیله زوجه حصر به نفققه گذشقته
دارد نه آینده  ...بنابراین صدور حک نسبت به نفقه آینده  ...تخلّقف از مققرّرات اسقت»
(رویه قضائی در ارتباط با دادگاه های خانواده.)111/3 :1311 ،
 -2-4ذیحقّ بودن زوجه نسبت به نفقه آینده
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بر مبنای نظری که قائل به اعتبار عقد نکاح به عنوان سبب تعلّق نفقه به زوجقه اسقت
می توان گفت تا زمانی که نکاح باقی است ،زوجه استحقّاق وصول نفقه را حتی نسبت
به آینده دارد .بر این اساس« ،با توجه به اطالق ماده  1111قانون مدنی ،زن می توانقد از
دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین نماید و دادگاه در حدود مقرّرات آیقین
دادرسی مدنی به کارشناس رجوع کرده تا مقدار نفقه را تعیین نماید و سپ

طبقق نظقر

کارشناس شوهر را محکوم می نماید» (امامی .)011/1 :1311 ،ممکن است ایقراد شقود
این نظر با منطوق فراز ابتدایی مقاده  1153کقه ظقاهراً نفققه زوجقه را منحصقر بقه زمقان
گذشته می نماید تعار ،دارد .با دققت در فقراز انتهقایی مقاده  ،1153مسقل اسقت کقه
برخالف زوجه ،اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .لذا فراز ابتقدایی
ماده مذکور که در تقابل با فراز انتهایی آن ،مطالبه زوجه نسبت به نفقه گذشته را مجقاز
دانسته است ،لزوماً در مقام بیان این نکته نیست کقه زوجقه حققّ مطالبقه نفققه نسقبت بقه
آینده را دارا نیست همچنان که حسب دادنامقه شقماره  113مقور  10/1/11صقادره از
شقعبه  11دادگقاه تجدیقدنظر اسقتان تهقران ...« :زوج ملقزم اسقت بعقد از تقاریخ تسققلی
دادخواست تا وقتی که زوجه را در علقه زوجیّت خود دارد و او را مطلّققه ننمقوده و یقا
نشوز مجدّد او را ثابت نکرده است برابر هر ماه مبلغ  ...ریقال در وجقه زوجقه پرداخقت
کند» (خدابخشی 11 :1313 ،به نقل از زنقدی ،رویقه قضقایی دادگقاه هقای تجدیقدنظر
استان تهران در امور خانواده  ،3تمکین ،ازدواج مجدّد).
 -2-1ذیحقّ بودن زوجه نسبت به نفقه آینـده و ذیحـقّ نبـودن از ن ـر
اقامه دعوا
از این دیدگاه ...« ،زن می تواند برای مطالبه نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنقد،
ولی اجرای این حقّ از نظر رعایت اصول آیین دادرسی مقدنی دشقوار اسقت .دادرسقی
باید نسبت به حقّ منجّز و ایجاد شده آغاز گردد و بقرای تقاریخ بعقد از دادخواسقت یقا
حداکدر تا جلسه دادرسی نمی توان درخواستی کرد .این موضوع در شقوق  3و  1مقاده
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 051قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ( 1311بنقد  1مقاده  331ققانون آیقین دادرسقی
مدنی مصوّب  )1311آمده است که حقوقی که در زمان جریان دعقوا و بعقد از صقدور
حک نخستین به مدعی اصلی تعلّق گرفته است ،باید در مرحله پژوهش مطالبه شقود تقا
دادرسی درباره آنها از نو آغقاز گقردد .بنقابراین چگونقه امکقان دارد درخواسقت نفققه
آینده زوجه را که هنوز به صورت حقّ منجّز و قابل مطالبه در نیامده است پذیرفت » ...
(کاتوزیان .)111/1 :1311 ،در همین زمینه ،به موجقب دادنامقه هقای شقماره  113/33و
 113/31شعبه  1دادگاه عمومی تهران ...« :بقه موجقب مسقتفاد از روح مقواد  111و 13
قانون آیین دادرسی مقدنی مصقوب سقال  1311حققوق منجّقزی کقه تقا تقاریخ تققدی
دادخواست برای مدّعی ایجاد شده قابل مطالبه است .ضمن ایقن کقه روح شققّ  3مقاده
 051ق.آ.د.م .نیز این موضوع را تأیید می نماید ( »...کاتوزیان.)113/1 :1311 ،

 -5نقد و بررسي
با توجه به رجحان منطقی نظری که سبب وجوب نفقه زوجه را عقد نکاح می دانقد
همچنین با تحلیل صورت گرفته از ماده  1153قانون مدنی ،نظری که تمکقین زوجقه را
شرط تعلّق نفقه می داند و لذا او را فقط مستحقّ مطالبه نفقه گذشته می شناسد ،مرجوح
است .در عین حال ،در نقد نظر سوم که علیرغ پذیرش حقّ زوجقه در برخقورداری از
نفقه آینده ،اجرای این حقّ را از حیث قواعد دادرسی دشوار و غیر ممکن می داند و از
ماده  331قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1311جهت تقویت این نظقر اسقتفاده مقی
نماید باید گفت «بند  1ماده  331قانون مقذکور ،بقه دیقونی اشقاره دارد کقه در مرحلقه
نخستین ،اجل آنها فرا نرسیده باشد اما سخنی از مطالبه ندارد .به عبقارت دیگقر ،ممکقن
است خواهان در متن دادخواست ،تنها دیونی را مطالبه کند که تا آن زمان حال شده یقا
تحقّق یافته اند .در این صورت ،دادگاه باید در همان حدود اظهقارنظر نمایقد .همچنقین
ممکن است خواهان بعد از صدور حک به سود خود بقا طقرح ایقن ادعقا کقه خواسقتار
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دیون بعد از تقدی دادخواست است تجدیدنظر خواهی کند .اما در فر ،ما خواهان از
همان ابتدا خواستار صدور حک نسبت به آینده است و ایقن معنقی در بنقد  1مقاده 331
نیامده و لذا حک مذکور نمی تواند مانعی بقرای صقدور رأی در ایقن خصقوص باشقد»
(خدابخشی .)11/1 :1313 ،به عالوه ،زمانی که زوجه در دادخواست تققدیمی ،نفققه را
تا زمان اجرای حک مطالبه می نماید ،در این حالت اگر ققرار باشقد دادگقاه نسقبت بقه
نفقه منجّز شده مشارٌ الیها تا زمان تقدی دادخواست حک دهد و نسبت به نفققه ای کقه
در طول جریان دادرسی ایجاد می شقود حکق بقه بقی حقّقی صقادر نمایقد ،زوجقه مقی
بایست دوباره در مورد این حقّ ایجاد شقده ،طقرح دعقوا نمایقد در حقالی کقه یکقی از
اهداف دادرسی ،قطع منازعه حقوقی است .حال آن که در این موارد ،نه تنهقا اخقتالف
قطع نشده بلکه الزم است زوجه برای وصول طلب خود ،بعد از صقدور رأی نسقبت بقه
بخشی از خواسته بدوی ،مجدّداً اقامه دعوا نماید .به نظر می رسقد کقه قواعقد دادرسقی
تاب این اندازه تفسیر را دارنقد بقدین معنقا کقه در چنقین مقواردی برخقی قواعقد کلقی
دادرسی را به سود برخی دیگر از اهداف مانند اقتصادی (کقاهش هزینقه هقا) ،عمقومی
(کاهش پرونده ها) و هدف حقوقی (منع سوء استفاده از حقّ) تغییر جهقت داد .از نظقر
قانونی نیز مواد  101قانون اجرای احکام مدنی و ماده  1آیقین نامقه اجقرای مفقاد اسقناد
رسمی ،به صراحت تعلّق خسارت در زمان آینده را مجاز دانسته اند» (همان) .در تبصره
ماده  11قانون حمایت خانواده مصوب  11/11/1ه می خوانی « :در مورد ایقن مقاده و
سایر مواردی که به موجب حک دادگاه باید وجوهی به طقور مسقتمرّ از محکقومٌ علیقه
وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است »...؛ در واقع وجقود ایقن مقاده در
قانون مذکور ،خود تلویحاً اماره ای بر امکان صقدور و اجقرای حکق نسقبت بقه آینقده
است هرچند این مقرّره ،ظاهراً فقط درصدد بیان کیفیّت اجرای آن اسقت .یکقی دیگقر
از ایرادات در مورد جواز اصدار حک راجع به نفقه آینده ،احتمال اتفاقات مختلقف بقه
ویژه نشوز زوجه بعد از صدور حک نفقه به نفع او است که طبعاً با ذیحقّقی وی نسقبت
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صقرف
به دریافت نفقه منافات دارد .در این مورد ،رویه دادگاه ها متفاوت است؛ برخی ِ
ادّعای زوج یعنی نشوز زن را مسموع نمی دانند مگر این که زوج ،با طرح دعوای الزام
به تمکین ،موفق به تحصیل حک به نفع خود و درخواست اجرائیقه بقرای تمکقین شقود
که در این صورت ،دستور بایگانی پرونده نفقه را مقی دهنقد ،زیقرا امکقان اجقرای رای
مربوط وجود ندارد .برخی نیز به این ادعا در زمان و روند اجقرا رسقیدگی مقی کننقد و
دستور تازه ای به دادورز مقی دهنقد تقا براسقاس آن عمقل نمایقد» (خدابخشقی:1313 ،
.)15-11/1

نتیجه گیري
با تدقیق در اقوال و آرای فقهقی ،مشقخّص شقد کقه در خصقوص سقبب نفققه ،بقین
صاحبنظران و بزرگان فقه اختالف وجود دارد .مشهور فقها سبب و علّت وجقوب نفققه
را تمکین زوجه قلمداد می نماینقد ،امقا آن چقه از ققانون مقدنی اسقتنباط مقی شقود و و
نویسندگان حقوقی نیقز بقر آن صقحّه گقذارده انقد و در رویقه قضقایی نیقز از مقبولیّقت
بیشتری برخوردار است این که سبب اشتغال ذمّه شوهر در مورد نفقه زوجه ،عقد نکقاح
است نه وقوع تمکین .در مورد نفقه آینده زوجه نیز علیرغ وجود نظرات مختلقف ،بقه
نظر می رسد زوجه مطابق مستفاد از ماده 1153و سایر احکام مربوط قانون مقدنی ،حققّ
مطالبه نفقه آینده را داراست؛ ضمن این که پاره ای از ضقوابط و بقه ویقژه مصقالح هق
دادرسی ایجاب می کند که دادگاه در مقام رسیدگی نسبت به دعوای زوجقه در مقورد
نفقه آینده خود به ویژه زمانی که در یک دادخواست ،تقاضای صدور حکق بقه تأدیقه
نفقه از زمان تقدی دادخواست تا زمقان اجقرای حکق را مقی نمایقد ،بقا رعایقت سقایر
شرایط قانونی ،حک به محکومیت زوج در این خصوص صادر نماید.

منابع
 -امامی ،سید حسن ( ،)1311حقوق مدني ،ج ،1چ ،13تهران :اسالمیّه.
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 بحرانی(آل عصفور) ،یوسف بن احمد بن ابراهی (1150ق) ،الحدائق الناضره في احکامالعتره الطاهره ،ج ،1ق  :مؤسسه النشر االسالمی.
 جبعی عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین بن علی (1115ق) ،الروضه البهیه في شرح اللمعهالدمشقیه ،ج ،0ق  :کتابفروشی داوری.
 جبعی عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین بن علی (113ق) ،مسالک االفهام الي تنقیح شرائعاالسالم ،ج ،1ق  :مؤسسه المعارف االسالمیه.
 جر ،خلیل ( ،)1330 -1333فرهنگ الروس ،ج ،1ترجمه :سید حمید طبیبیان ،تهران :امیرکبیر. جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1311ترمینولوژي حقوق ،چ ،1تهران :کتابخانه گنج دانش. حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1115ق) ،تحریر االحکام الشرعیه علي مذهب االمامیه ،ج،1مؤسسه امام صادق(ع.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1115ق) ،قواعد االحکام في معرفه الحالل و الحرام ،ج،3ق  :مؤسسه النشر االسالمی.
 حلّی(فاضل مقداد) ،مقداد بن عبداهلل سیوری (1151ق) ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج،3ق  :انتشارات کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی(ره).
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1151ق) ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،1 ،چ،1ق  :اسماعیلیان.
 خدابخشی ،عبداهلل ( ،)1313حقوق دعاوي (قواعد عمومي دعاوي) ،چ ،1تهران :شرکتسهامی انتشار.
– سبزواری(محقّق) ،محمدباقر (1113ق) ،کفایه االحکام  ،ج ، 1ق  :مؤسسه النشر االسالمی .
 شبیری زنجانی ،سید موسی (1111ق) ،کتاب نکاح  ،ج ،10ق  :رای پرداز. قریشی ،علی اکبر ( ،)1331قاموس قرآن ،ج ، 1چ ،3تهران :دار الکتب االسالمیه. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1311دوره مقدماتي حقوق مدني (خانواده ) ،چ ، 3تهران :میزان. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1313دوره مقدماتي( اعمال حقوقي) ،چ ،1تهران :شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1311عقود معیّن ،ج ،1چ ،3تهران :شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1311توجیه و نقد رویه قضایي ،چ ،1تهران :میزان. -محمدی ،مرتضی ( ،)1313ازدواج ،نفقه و تمکین ،مطالعات راهبردی زنان.3-1 ،10 ،

 123ــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  31ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 3211

 مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور ( ،)1311مجموعه آراء قضایي دادگاه هايتجدید ن ر شهریور (3133حقوقي) ،تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
 مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور ( ،)1313مجموعه آراء قضایي دادگاه هايتجدید ن ر استان تهران اردیبهشت (3134حقوقي) ،تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه
قضائیه.
 معاونت آموزش قوه قضائیه ،)1311( ،رویه قضایي ایران در ارتباط با دادگاه هايخانواده ،ج ،3چ ،1تهران :جنگل.
 معین ،محمد ( ،)1311فرهنگ فارسي ،چ ،3تهران :سرایش.– نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1151ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،31
بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
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