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 1ضرورت پرداخت نفقه به اقارب در فقه و حقوق ایران

  3دکتر پیمان عباسیان 2سحر جعفری 

 :چکیده

 برای مالی تمکن اینکه شرط به فرد نزدیکان از خاصی گروه به که است ای نفقه اقارب، نفقه

 وضعی اثر فاقد و تکلیفی حکمی ماهیتا اقارب نفقه. گیرد می تعلق باشند نداشته را خود معیشت تامین

 منفق استنکاف صورت در حتی سبب این به شود،می محسوب صرف تعهد و التزام نوعی حداکثر یا است

 ثالث شخص طرف از قرض عنوان به نفقه محاکم اذن اساس بر اینکه مگر شود،نمی ایجاد او برای دینی

چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه دهنده به آن، تفاوت هایی با  .شود پرداخت

 یکدیگر به نفقه پرداخت به الزامی اقوام یا اقارب اصل، یک عنوان به و کلی طور ه نفقه زوجه دارد.

وجود داشته باشد که قانون به این شرایط اشاره ای نکرده و فقط بیان نموده که  شرایطی اینکه مگر ندارند،

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و ... از جمله شرایط پرداخت نفقه به اقارب؛ فقر و ناتوانی 

مالی دریافت کننده و تمکن و استطاعت مالی پرداخت کننده می باشد لذا به نظر می رسد حمایت از 

 خص مستحق نفقه از جمله اهداف پرداخت نفقه به اقارب می باشد.ش

 نفقه، اقارب، منفق، حقوق، فقه کلیدی: اژگانو
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 مقدمه

حقوق مالی اقارب، به ویژه نفقه، نگاره هایی هستند که در علوم مختلف از آنها بحث می شود. 

ارب، احکام اخالقی نفقه اقارب، این مبحث ابعاد گوناگونی دارد. تفاوت ها و شباهت های نفقه زوجه و اق

 مقایسه نفقه زوجه و اقارب میان مذاهب مختلف اسالمی و ... وجود دارد.

 و است زندگی مایحتاج تامین برای ضروری هایهزینه و خرجی معنای به لغت فرهنگ در فقهن

 نیز حقوقی ادبیات در که صورت این به. دارد خود لغوی معنای به مشابه مفهومی نیز حقوقی اصطالح در

 و است موردنیاز و الزم زندگی گذراندن برای که است چیزی درواقع و ضروری هایهزینه معنای به نفقه

 عنوان دو بر اسالمی حقوق در نفقه. گیردمی قرار اشخاص از برخی یعهده بر آن تامین قانون، موجب به

شرط نیست. مرد در زوجیت تمکن مالی مرد در پرداخت نفقه. شودمی بررسی اقارب نفقه و زوجه نفقه

هر حال ملزم به پرداخت نفقه زن است. اما در پرداخت نفقه اقارب لزوما فرد نفقه دهنده باید تمکن مالی 

 داشته باشد.

در نفقه زوجه، توان مالی زن مالک نیست. زن حتی اگر متمول هم باشد، مستحق دریافت نفقه 

 قه دهنده مستقر نمی شود مگر اینکه فرد توان تامین خود را نداشته باشد.است اما نفقه اقارب بر عهده نف

ما در این مقاله به این مباحث که نفقه چیست شامل چه مواردی می شود و منظور از اقارب چه 

 کسانی هستند و تحت چه شرایطی نفقه به آنها تعلق می گیرد خواهیم پرداخت.

 نفقه -1

 بیان کرده اند:« نفقه»گوناگونی برای علمای علم لغت، ریشه و معانی 
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« نفاق». جمع آن و اسم مصدر آن می باشد« نفق»از ریشه « نفقه»صاحب مصباح المنیر می گوید، 

 (327، ص1347است.)فیومی، « تمام شد، فانی و نابود شد»است. در این صورت معنای آن « نفقات»و 

 واژه این چنانچه نخست :است قائل نفقه واژه برای متفاوت کامالً کاربرد ود صحاح اللغه،صاحب 

 به کار رود، معامله برای واژه این چنانچه ،دوم .باشد می هالکت و مرگ معنای به رود، کاربه حیوان برای

 (تا بی ،جوهری) .باشدمی آن رواج و شیوع معنای به

 یا و انسان برای آن کاربرد و نفوق از مشتق را نفقه ،لغت اهل از برخی و اللغه موساق صاحب 

، 3ج ،1414 ،فراهیدی؛  ۸19 ص 1412 ،اصفهانی )راغب .دانند می نابودی و هالکت معنای به را حیوان

 (177 ص

 (.1۸2 ص 1414 ،فراهیدی) است رواج معنای به و نفاق رمصد از مشتق نفقه

)ابوجیب سعدی،  شودمی انفاق آن مانند و ردینا درهم و از آنچه معنای به انفاق از مشتق نفقه

 (۸19، ص1412؛ راغب اصفهانی، 35۸، ص1419

 به معانی و کاربردها این تمامی کرد جمع چنین توانمی را نفقه گوناگون معانی و کاربردها

 از دهند می نابودی به رفتن میان از، معنای سو یک از اگر یعنی؛ هستند معنا هم و مرتبط هم با ایگونه

 .شود می رواج و گسترش موجب دیگر سوی

 برای مال صرف برای نفقه امامیه شیعه فقهای اصطالح در که نمایدمی چنین اصطالحی نظر از

 رسدمی نظر به رودمی کاربه انسان مملوک به النفقه واجب خویشاوندان همسر یعنی النفقه واجب افراد

 حیاتش ادامه که گیرنده نفقه روزمره زندگی نیازهای تمامی :از عبارت است امامیه شیعه فقه علم در نفقه
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 ،پوشاک خوراک، :از عبارتند حیاتی نیاز این مصادیق و اسراف هرگونه بدون ،البته .است وابسته هاآن هب

 مسکن. و درمان

 اقارب -2

 شخصی به عرضاً و طوالً که شودمی گفته کسانی به و است اقرب جمع لغوی لحاظ به اقارب

 یا اقوام از برخی خاص، شرایطی ایجاد همچنین و مقتضیات و ضروریات به بنا گاه. باشند منسوب دیگر

 یک عنوان به و کلی طور به پس. بپردازند نفقه یکدیگر به تا شوندمی ملزم «اقارب» حقوقی اصطالح در

 آنها به ادامه در که شرایطی اینکه مگر ندارند، یکدیگر به نفقه پرداخت به الزامی اقوام یا اقارب اصل،

 (4، ص1397)صادقی،  .بگیرند قرار یکدیگر کنار در کنیم،می اشاره

 .باشد( نتیجه نوه، فرزند، مثل) نزولی یا(  پدربزرگ و پدر مثل) صعودی تواندمی نسبت ینا

 .ندارد وجود نزولی یا صعودی نسبی اقارب میان تفاوتی خصوص این در

 پرداخت به الزام مثل) نه یا باشد داشته وجود ایواسطه رابطه این در که کندنمی فرقی همچنین

 (.نوه و جد بین نفقه

 اندنشده متولد هم از که خویشاوندانی که فهمید خواهیم نیز را نکته این مدنی قانون به استناد با

 .نیستند یکدیگر به انفاق به ملزم قانونا( برادرزاده و عمو یا خواهرزاده و خاله یا برادر و خواهر)

 که است خویشاوندانی از دسته آن شامل اساسا( شرایطی جمع با) اقارب نفقه اول یوهله در پس

 و برادرزاده و عمو و برادر و خواهر قانونی، نظر از و باشند شده متولد یکدیگر از واسطهبی یا باواسطه

 .ندارند یکدیگر به نفقه پرداخت به الزامی اقوام دیگر
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 کمک خود فقیر برادر یا خواهر به باید ثروتمند شخص که شودمی گفته اخالقی نظر از گرچه

 ایوظیفه چنین شخص قانونی لحاظ از و است عرفی یا اخالقی تعهدی صرفا، الزام، این درواقع اما کند،

 .ندارد

 1204 یماده در صرفا و است نشده ارائه خاصی تعریف اقارب نفقه برای ایران، مدنی قانون در

 رفع قدربه البیتاثاث و غذا و البسه و مسکن از است عبارت اقارب نفقه» که است آمده مدنی قانون

 «.منفق استطاعت یدرجه گرفتن نظر در با و حاجت

 در نسبی اقارب فقط اقارب، بین روابط در» مدنی قانون 119۶ یماده با مطابق «چطور» نوشته به

 نسبی اقارب» عبارت از ماده این منظور« .یکدیگرند به انفاق به ملزم نزولی یا صعودی از اعم عمودی خط

 بعضی از آنها از بعضی که نسبی خویشاوندان فقط که است این «نزولی یا صعودی از اعم عمودی خط در

 .بپردازند نفقه او به مقابل، طرف نیاز ازجمله شرایطی تحت تا هستند ملزم باشند، آمده دنیا به دیگر

 اقاربدالیل وجوب نفقه  -3

 کتاب -

دلیل قرآنی، آنچنان که برای وجوب نفقه زوجه است، برای وجوب نفقه اقارب وجود ندارد: و 

پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی 

آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و آنها، نزد تو به سن پیری رسیدند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر 

سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو و بال های تواضع خویش را از محبتت و لطف، در برابر آنان فرود آور، 

و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرارده و حق 

 (23نزدیکان را بپرداز.)اسراء، 
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 هرگونه و است مطلق احسان واژه کنید احسان خود مادر و پدر به که دهدیم دستور خداوند

 یا و میانسالی دوران در است آنها زیستی نیازهای تأمین هاناحسا این جمله از گیردمی بر در را انسانی

 موضوعیت چندان اما یاری کرد، زمینه این در را والدین توانمی هم مادر و پدر دارایی و توانمندی هنگام

 چون و گیرندمی مالی نظر از را فرزندانشان دست که هستند والدین این زمان این در که چرا ؛ندارد

 در آنها از برخی سرانجام است ممکن و شده کم آنها یکار توان کم کم گذارند می سن به پا والدین

 انسانی رفتار کنار در مالی دستگیری که اینجاست گیرند قرار خود زیستی نیازهای تامین برای مالی تنگنای

  .کشدمی پیش را والدین سالیکهن خداوند ،آیه ادامه درکه  ویژه به .یابدمی نمود بیشتر والدین با

 سنت -

مرد »علی بن ابراهیم از پدرش ازبن ابی عمیر، از جمیل بن دراج از امام صادق نقل می کند: 

 (510، ص1413)کلینی، «. فرزندمجبور نمی شود اال بر نفقه پدر و مادر و 

از اما جعفر صادق پرسیدم: برای چه کسانی انسان »محمد بن یعقوب از پدرش نقل می کند:

، 1413)کلینی، « مجبور می شود و چه کسانی نفقه اش بر من واجب است؟ فرمودند: پدر و مادر و فرزند

 (510ص

 می سوال اقارب نفقه وجوب عدم یا وجوب از است و باقار نفقه از سخن همه روایات این در

 ؟صورتی چه در و شود پرداخت نفقه باید اقارب از یک کدام به ،است واجب اقارب نفقه اگر اینکه .شود

 و ها پرسش این پاسخ شود می واجب خاص شرایط در فقط یا است واجب حالی هر در آنها نفقه آیا

 .باشد می یکدیگر از گروه دو این نفقه تفاوت و دوگانگی همان شبهات

 اجماع نیز دلیل دیگری برای وجوب نفقه اقارب می باشد.
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 اقارب ینفقه رایطش -4

 کنندهدریافت مالی ناتوانی و فقر -1

 : مدنی قانون 1197 یماده موجببه که صورت این به

 را خود معیشت وسایل شغلی به اشتغال یوسیلهبه نتواند و باشد ندار که است نفقه مستحق کسی

 .کند فراهم

 :باید شود اقارب نفقه دریافت مستحق شخصی اینکه برای پس

 باشد داشته مالی نیاز    

 .کند رفع اوست مناسب که شغلی به اشتغال طریق از را خود مالی نیاز این نتواند    

 که کاری) کردن کار توانایی و قدرت ولی باشد ندار کسی اگر که معناست این به جمله این

 .بود نخواهد نفقه مستحق باشد داشته( باشد او جایگاه و شأن مناسب

 .است خود زندگی ضروری هایهزینه تأمین به قادر کسب یوسیلهبه خودش زیرا

 و ثروتمند ولی ندارد کردن کار توانایی جسمانی وضعیت نظر از که فردی است پرواضح همچنین

 .ندارد نفقه دریافت به احتیاجی شخصی چنین زیرا بود، نخواهد اقارب نفقه دریافت مستحق است، غنی

 اشتغال از ناتوانی و مالی ناتوانی شرط دو هر باید اقارب، نفقه وجوب دوم شرط درخصوص پس

 به الزام جنبه، دو این از یک هر به خدشه شدن وارد صورت در باشد، برقرار مناسب وکارکسب به

 (355، ص13۸2.)کاتوزیان، شد خواهد منتفی نفقه پرداخت
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 نفقه یکنندهپرداخت مالی استطاعت و تمکن -2

 :داردمی مقرر مدنی قانون 119۸ یماده خصوص همین در

 پرداخت حیث از اینکه بدون بتواند یعنی باشد، نفقه دادن از متمکن که است انفاق به ملزم کسی

 .بدهد نفقه گردد، مضیقه دچار خود معیشت وضع در نفقه

 گرفته نظر در جامعه در او شخصی زندگی وضع و تعهدات باید تمکن تشخیص برای

 (13۸، ص13۸۶)صفایی، .شود

 قبلی شروط یدایره به اقارب نفقه پرداخت به الزام برای را دیگری شرط مدنی قانون از ماده این

 خود، که شودمی نسبی خویشاوندان به نفقه پرداخت  به ملزم کسی قانونا که صورت این به افزاید،می

 .بربیاید خود شخصی مخارج پس از بتواند و باشد داشته مالی تمکن و توانایی

 توضیح در سپس و است داده قرار شرط را کننده انفاق شخص بودن دارا چیز هر از پیش ماده این

 .نگردد تنگدستی دچار خود  زندگی گذران و معیشت وضع در حیث این از باید گویدمی تمکن

 است ممکن که چرا نباشد، نفقه پرداخت به مجبور زیاد ثروت داشتن با کسی است ممکن بنابراین

 زیادی بدهی خود، ثروت مقابل در یا باشد زیاد العادهفوق مخارجش که باشد طوری جامعه در او وضعیت

 ندارد وجود نفقه پرداخت به الزامی نیز صورت این در. باشد داشته هم

 .بود نخواهد اقاربش به انفاق به ملزم بدهد، را خودش مخارج کفاف تنها فردی ثروت اگر بنابراین

 که باشد داشته هم هایی بدهی لکن باشد، داشته مخارجش بر مازاد ثروتی شخص اگر همچنین

 .شد خواهد منتفی اقارب به انفاق به الزام باشد، آنان پرداخت به موظف
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 این بر مازاد اگر و بپردازد دیون پرداخت به سپس و کند تأمین را خود مخارج باید ابتدا او که چرا

 خود به قانونی الزام یجنبه و شودمی واجب او بر نیازمندش اقارب به نفقه پرداخت داشت، مالی

 (120، ص13۸۶.)ملک زاده، گیردمی

 اقارب نفقه و زن نفقه تفاوت -5

 شوند، منتفی مورد سه این از یک هر اگر و هستند نفقه پرداخت الزامی  شروط شرط، سه این

 .شودمی منتفی نیز اقارب نفقه پرداخت قانونی الزام و وجوب

 باشد داشته مالی نیاز نفقه، مستحق    

 .کند رفع اوست مناسب که شغلی به اشتغال طریق از را خود مالی نیاز این نتواند نفقه، مستحق    

 .باشد داشته مالی استطاعت دهنده، نفقه    

 :دیگر هایتفاوت

 .است متقابل قانونی پرداخت به الزام دارای زوجه، نفقه برخالف اقارب نفقه -1 

 بپردازد، نفقه خود نیازمند ینوه به و باشد داشته مالی توانایی بزرگ پدر زمانی است ممکن یعنی

 .شود ثروتمند نوه و فقیر بزرگ پدر و شود عکس شرایط که دارد وجود احتمال این مدتی از بعد

 نفقه خود پدربزرگ به باید نوه بار این و شودمی برعکس پرداخت به قانونی الزام صورت این در

 .بپردازد
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 و کرد نخواهد تغییر هرگز پرداخت به شوهر قانونی الزام زوجه، نفقه در که است حالی در این

 .نیست تصورقابل حالت این عکس

 دریافت مستحق( شرایط سایر جمع و تمکین صورت در) است ثروتمند که زنی حتی که طوریبه

 به الزامی هرگز( بودن ثروتمند صورت در حتی) زن و باشدمی( او فقر صورت در حتی) شوهر از نفقه

 (14، ص139۸)کریمی، نوروزی، .کندنمی پیدا( بودن فقیر صورت در حتی) خود شوهر به نفقه پرداخت

 .باشدمی آینده شامل فقط اقارب نفقه -2

 قرار شوهر یبرعهده دِینی مانند و شودمی نیز گذشته ایام شامل حتی که زوجه نفقه برخالف

 کرد مطالبه تواننمی را گذشته روزهای و ایام و بود خواهد آینده شامل صرفا اقارب نفقه گیرد،می

 : که داردمی مقرر مدنی قانون 120۶ یماده اساس همین بر

 بابت از او طلب و کند دعوی یاقامه خود یگذشته زمان ینفقه برای تواندمی درهرحال زوجه

 طلبکاران سایر بر مقدم زن شوهر، ورشکستگی صورت در و شودمی محسوب ممتازه طلب مزبور ینفقه

 نمایند مطالبه توانندمی آینده به نسبت فقط اقارب ولی بود، خواهد

 اقارب نفقه برای شکایت -6

 ینفقه متمکن شخص اقارب، نفقه پرداخت به الزام و مزبور شرایط جمع رغمعلی که صورتی در

 ینفقه محکمه به رجوع با و قانونی طور به توانندمی مستحق افراد نپردازد؛ را خود یالنفقهواجب افراد

 کنند مطالبه را خود
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 تومان میلیون بیست زیر عموما و مالی دعوایی اقارب، نفقه یمطالبه دعوای اینکه به عنایت با البته

 و است اختالف حل شورای صالحیت در( تومان میلیون بیست زیر) دعاوی چنین به رسیدگی است؛

 در را خود دعوای باید باشد، تومان میلیون بیست از بیش فرد ادعای مورد ینفقه جمع حاصل چنانچه

 (5۶، ص1392.)عبدی پور، خسروآبادی، نماید طرح دادگاه

 متمکن شخص اقارب، نفقه انفاق وجوب حصول و مزبور شرایط جمع رغمعلی که صورتی در

 با و قانونی طور به توانندمی اقارب نفقه دریافت به مستحقین نپردازد؛ را خود یالنفقهواجب افراد ینفقه

 .کنند مطالبه را خود ینفقه محکمه به رجوع

 تومان میلیون بیست زیر عموما و مالی دعوایی اقارب، نفقه یمطالبه دعوای اینکه به عنایت با البته

 و است اختالف حل شورای صالحیت در( تومان میلیون بیست زیر) دعاوی چنین به رسیدگی است؛

 در را خود دعوای باید باشد، تومان میلیون بیست از بیش فرد ادعای مورد ینفقه جمع حاصل چنانچه

 .نماید طرح دادگاه

 نتیجه گیری

نیازهای حیاتی، به حفظ نفس انسان وابسته است که وجوب تامین آن در روابط زوجین و 

 خویشاوندان، در ادله استنباط حکم شرعی آمده است. 

 عادالنه و اخالقی تعامالت به بیشتر میگردد تر پیچیده آنها از روابط و رود می پیش زمان چههر 

 پیشین دوره به نسبت دوره هر در خانواده در عدالتیبی رفع و اخالق تبیین در فقها عبارات و است نیازمند

 در اخالقی مسائل رعایت عدم اصلی مشکل که دهد می نشان اتفاقات این تمامی و است شده تر آشکار

 انجام باید خانوادگی تعامالت در اخالق معضل شناخت برای همت بیشترین رضا هاست خانواده درون
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. پرداخت نفقه به اقارب در راستای است ضروری ها خانواده در ظلم رفع برای قانونی تمهیدات و گیرد

 این هدف و ضروری می باشد.
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