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چکیده :
علم اصول فقه جهت استنباط مسائل فقهي و حقوقي و رفع اختالفات و مشکالت قوانین حقوقي ،برای قضات و
عالمان ،کاربرد فراواني دارد .به کمک قواعد اصولي ميتوان برخي تعارضات و ناسازگاریها را در فقه و حقوق،
شناسایي و بر طرف کرد .از جمله مواردی که قواعد اصولي به حل معضالت فقهي و حقوقي کمک ميکند و در قانون
مدني نیاز به بررسي و بازنگری دارد ،قوانین مربوط به حقوق مالي زوجه از قبیل :مهریه ،نفقه ،اجرت المثل ،شرط
تنصیف دارایي ،شیربها و جهیزیه است .ظاهرا برخي از این حقوق با یکدیگر ناسازگار و در تنافي هستند که مي توان
آنها را از جهت قانونگذاری و داللت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط ،با باب
تداخل اسباب و مسببات و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسي کرد.مقاله
حاضر با روش تحلیلي حقوق مالي زوجه را بررسي نموده و با این نتیجه رسیده است که در پارهای موارد باید بین
تعارض حقوق ،جمع عرفي نمود و در نهایت پرداختن مهریه و نفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل ،نحله
و شرط تنصیف ،پرداخت هر کدام کافي از دیگری است و با توجه به اشکاالت وارده به شرط نصف دارایي ،بازنگری
در این مواد ضروری است.
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مقدمه
عقد نکاح از قراردادهای خصوصي است که میان زوجین منعقد ميشود .سپس با تشکیل خانواده ،ریاست آن بر
عهده شوهر گذاشته شده (ق م )1105 ،و تقاضای طالق نیز به او سپرده شده است( .ق م )1133 ،زوجین مکلف به
حسن معاشرت با یکدیگر بوده (ق م )1103 ،و باید در تشیید مباني خانواده و تربیت اوالد به یکدیگر معاضدت
نمایند( .ق م )1104 ،زوجه به عنوان مادر و همسر خانواده ،نقش تربیتي حائز اهمیتي دارد که شارع مقدس و اکثر
نظامهای حقوقي با درک این اهمیت سعي نموده قوانین حمایتي مالي برای وی ،وضع و تشریع نماید تا اگر روزی این
قرارداد ،منحل و منجر به طالق گردید او بدون حمایت و پشتوانه نماند .قانون مدني نیز زوجه را دارای مالکیت
مستقل میداند (ق م 1)1118 ،و او ميتواند هر گونه که بخواهد در اموال خودش تصرف کند .حقوق مالي همچون،
مهریه ،نفقه ،نحله ،نصف دارایي که حجم قابل توجهي از پروندههای قضایي را به خود اختصاص داده است.
حقوق مالي زوجه در دو مقام قابل بحث و بررسي است .اول از جهت تشریع و تقنین و دوم به لحاظ عمل و
امتثال که در آن زوجه مطالبهگر و زوج مطالبهشونده است .در صورت اجتماع این حقوق با یکدیگر ،در بعضي موارد
دچار تعارض ،تزاحم و تداخل خواهند شد که مطابق قواعد علم اصول نیاز به تبیین و بررسي دارد .علم اصول به
استنباط مسائل فقه و حقوق و حل مشکالت آنها کمک شایاني ميکند ،و مبادی تصدیقیه این دو را ثابت ميکند.
قواعد اصولي در حل معضالت و مشکالت فقهي -حقوقي ،بسیار کارگشا هستند .هنگامي که این حقوق در مرحله
تقنین و دلیل ،نگریسته شوند دارای تعارض و اگر هنگام پرداخت آن توسط زوج ،مالحظه شوند دچار تزاحم و
تداخل خواهند بود .لذا برای حل تعارض و شناسایي اشکاالت این حقوق ،نیاز به قواعد علم اصول است .از طرفي
نیز ممکن است حمایت بیش از حد و بدون ضمانت اجرا ،از حقوق زوجه ،سبب بي عدالتي و بي انصافي در حق
شوهر شود و دچار فشار رواني و مالي فراواني گردد که زوج برای رهایي از این موارد دست به آزار و اذیت و
راهکارهای فرار از آن شود و زوجه در هنگام طالق نتواند حق خودش را استیفا نماید.
مقاله حاضر با روش توصیفي -تحلیلي به بررسي تعارض ،تزاحم و تداخل حقوق مالي زوجه در صورت طالق،
پرداخته است و هدف از نگارش آن شناسایي خالءها و حل تعارضات قانوني در خصوص حقوق مالي زوجه است
که برای تشخیص قضات و صدور رأی بسیار کارگشا خواهد بود .بنابراین با طرح چند سوال به بررسي این امر
ميپردازد.
 .1آیا ميتوان با باب تعارض و تزاحم در علم اصول به حل مشکالت و معضالت حقوق خانواده کمک نمود؟
 .2تطبیق حقوق مالي زوجه به بحث تداخل اسباب و مسببات و حکم آن چگونه است؟
 .3راه حل تعارض و تزاحم حقوق مالي زوجه در حقوق اسالم چیست؟
مقاالت متعددی درباره شروط طالق و حقوق مالي زوجه نوشته شده است و از جنبه های مختلفي به صحت و سقم و
بیان اشکاالت این بحث پرداختهاند .اما پژوهشي که به طور مستقل این امور را با قواعد اصولي بررسي و تطبیق نماید
« . 1زن مستقال ميتواند در دارایي خود هر تصرفي را که ميخواهد بکند».

100

بررسي اصولي؛ تعارض ،تزاحم و تداخل حقوق مالي زوجه

مشاهده نشده است و این خود نوآوری این پژوهش است که دریافته است که در صورت اختالف بین زوجین ،بین
استحقاق مهریه و نفقه تعارضي نخواهد بود .ولي بین شرط تنصیف و اجرت المثل و نحله هنگام تعارض و تزاحم،
شرط تنصیف باطل و اجرت یا نحله پرداخت خواهد شد .و در تداخل اجرت با نفقه ،در صورت کفایت نفقه از
اجرت المثل محل بحث است .در نهایت به نظر ميرسد مهریه و نفقه باید پرداخت شود ولي از بین سایر حقوق مالي،
وجود برخي اشکاالت بر شرط تنصیف آن را از اعتبار ساقط ميکند .بنابراین زوجین باید با یکدیگر مصالحه نمایند.
تعارض ،تزاحم و تداخل
شارع مقدس و قانونگذار برای حمایت از زوجه ابعاد مختلف شخصیت او را مورد توجه قرار داده است .اگر از
بعد جنسیتي و تشکیل خانواده و اکمال دین ،به زن نگریسته شود برای او مهریه در نظر گرفته شده است (طباطبایي
حکیم 1)1416 ،و اگر نیازهای مادی و جسماني او در نظر گرفته شود ،به او نفقه تعلق ميگیرد .اگر رفتار و اعمال او
منظور باشد ،مستحق اجرت المثل و نحله خواهد بود .حتي او از جهت تصرف در اموالش مستقل است .اگر برای
زندگي هزینه و وسیله ای بیاورد ميتواند مطالبه کند و زوج در صورت طالق ،باید تحت شرایطي آنها را پرداخت
نماید .اما باید بررسي شود که آیا این حقوق با یکدیگر دارای تعارض و تزاحم هستند یا خیر؟ برای فهم این مسئله
روش بررسي حقوق مالي اینگونه خواهد بود که اگر در مرحله قانونگذاری ،مواد قانوني و ادله ،ناسازگار باشند در
قالب تعارض مطرح خواهد شد و اگر در زمینه شروط مطرح شده در قانون و عقد نکاح ،ناسازگاری باشند در قالب
قواعد تداخل اسباب و مسببات مطرح خواهد شد .سپس از آنجا که زوج باید در مقام امتثال و عمل ،حقوق مالي
زوجه را بپردازد در باب تزاحم به بررسي و تبیین حقوق مالي پرداخته خواهد شد.
بررسی تعارض قوانین
تعارض به معنای تنافي میان مدلول  -و به نظر برخي ،داللت -دو یا چند دلیل است .به شکلي که مدلول هر دلیلل،
مدلول دلیل دیگر را نفي کند در این صورت بین آنها تعارض پدید ميآید( .اصلفهاني ،1404 ،انصلار ،1407 ،،مظفلر،
 ،1415آخوندخراسانى ،1409 ،مغنیه )1408 ،ظاهرا در مقام دلیل و قانونگذاری ،ملدلول هیچکلدام از ایلن حقلوق ،بلا
مدلول دیگری متعارض نیست .بلکه همگي تحت امر کلي «حمایت از حقوق زوجه» مورد اراده قانونگذار قرار گرفتله
و هر کدام دلیل و سبب مستقلي برای استحقاق زوجه به شمار ميآیند .اما به نظر ميرسد در محتوای بعضي از قوانین،
تعارض وجود داشته باشد که در ادامه تبیین شود.
اگر ازدواج و طالق یک فرایند در نظر گرفته شوند ،پر واضح است که به مجرد عقد ،زن مالک مهر مي شود و
مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنماید( .ق م )1082 ،سپس با حصول زوجیت و شروع زندگي ،نفقه به
عنوان حق زوجه ،به ذمه زوج تعلق ميگیرد .اما هنگامي که سخن از طالق مي شود ،مرد ميتواند با شرایط مقرر در
قانون ،به دادگاه مراجعه و تقاضای طالق همسرش نماید( .ق م )1133 ،با درخواست طالق ،مطابق شرایطي که قانون
در نظر گرفته ،ادای حقوق مالي زوجه قوت گرفته و زوج باید برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفتر ،حقوق
شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهریه ،نفقه ،جهیزیه و غیر آن) را به صورت نقد پرداخت نماید.
« . 1المهر في مقابل الزوجیه».

101

فصلنامه علمي ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال سیزدهم  /شماره  / 2تابستان1399

بنابراین به لحاظ تشریع و قانونگذاری ،تعارضي میان این موارد مشاهده نميشود و همگي به صورت یلک فراینلد
مشخص در کنار هم در نظر گرفته شدهاند .البته به غیر از بحث احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصي که چند
قانون در خصوص تابعیتها مورد تعارض است که در مقام بیان این مقاله نیست( .الماسي1380 ،ش)
مهریه
«مهر» عبارت از مالي است که در مقابل عقد نکاح از طرف زوج برای زوجه قرارداده ميشود تا از آن منتفع گردد.
(مشکیني ،بيتا ،سعدی ،1408 ،طاهر )1418 ،،مهریه شامل مهر المسمي ،مهر السنه و مهر المثل است .در قانون
مدني مهر المتعه نیز ذکر گردیده است که اگر شوهر قبل از نزدیکي و تعیین مهر ،زنش را طالق دهد ،زن مستحق مهر
المتعه خواهد بود( .ق م)1093 ،
هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک مسلمان باشد به عنوان مهریه قرار ميگیرد( .ق م .1078 ،خمیني ،بيتا،
حلي )1418 ،مهریه شرط صحت عقد دائم نیست و بدون آن نیز عقد نکاح منعقد ميشود (خمیني ،بيتا) و به مجرد
عقد ،زن مالک مهر ميشود( .ق م .1082 ،خمیني ،بيتا ،حلّى )1418 ،حتي زوجه ميتواند تا مهر به او تسلیم نشود از
ایفای وظایفش امتناع نماید (ق م ،ماده  .1085حلي )1418 ،و اگر به صورت اختیاری این وظایف را انجام دهد ،دیگر
حق امتناع ندارد و باید وظایفش را انجام دهد .اما همچنان حق مطالبه مهریه را دارد( .ق م )1086 ،هنگامي که زوجه
مهریه را مطالبه نماید زوج موظف به پرداخت آن است و اگر شوهر ،مهریه زن را پرداخت ننماید زوجه از دادگاه،
تقاضای مهریه ميکند و مطابق تبصره  3ماده واحده ،اجرا و ثبت طالق منوط به تأدیه کلیه حقوق مالي زوجه است.
مگر اینکه مهریه را بخشیده باشد و یا قبال وصول کرده باشد .عالوه بر آن اگر زوجه برای وصول مهریه ،هزینه
دادرسي و ابطال تمبر کرده باشد ،اگر به نفع وی حکم شده باشد ،زوج باید هزینه دادرسي و ابطال تمبر را عالوه بر
مهریه بپردازد( .ماده  6آئیننامه اجرایي قانون الحاق یک تبصره به ماده " "1082ق م مصوب  1377هیات وزیران).
تعارض در مهریه
تعارضي که در بحث مهریه واقع ميشود از جانب ادعای زوج و زوجه در اصل ،مقدار ،وصف و زمان مهریه
است .اگر زن ادعا کند که بر عهدة زوج مهر دارد و زوج منکر آن شود ،حل تعارض به این است که مرد قسم
ميخورد و قول او مقدم ميشود( .حلّى ،عالمه ،1413 ،نجفي )1404 ،همچنین در مقدار و وصف مهریه ،قول زوج
مقدم است( .حلّى ،عالمه ،1413 ،خمیني ،بيتا) اما اگر زوجه بگوید مهریه دارای مدت بوده و زوج منکر آن شود،
قول زن به همراه سوگندش مقدم است( .خمیني ،بيتا) در موارد تعارض و اختالف بین زن و شوهر ،به اصولي
همچون ،اصل برائت ،اصل عدم اشتغال ذمه ،اصل عدم تأجیل ،اصل عدم زیاده و  ...مراجعه ميشود( .نجفي.)1404 ،
شیر بها
در بعضي شهرها مرسوم است که بعضي از فامیلهای دختر همچون پدر و مادر ،چیزی از شوهر ميگیرنلد کله بله
آن شیربها ميگویند( .خمیني ،بيتا) شیربها مستقل از مهریه و اضافه بر آن است که به نزدیکان زوجه اعطاء ميشود .به
نظر ميرسد از آنجا که گرفتن آن در قانون ذکر نشده و صرفا مرسلوم اسلت و حتلي بلرای زوجله نیسلت ،بلا مهریله
تعارضي ندارد .اما نکته اینجاست در صورتي که نکاح منحل شود یا به دلیل دیگر ،زوج ميتواند آن را مطالبه نماید هر
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چند که تلف شده باشد( .خمیني ،بيتا) البته اگر از شروط ضمن عقد و مورد توافق قرار گیرد زوج ملزم بله پرداخلت
آن است.
نفقه
«نفقه» عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و
هزینههای درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض( .عاملي ،شهید اول،
 ،1410محمود عبدالرحمان ،بيتا ،مشکیني ،بيتا ،ق م ،1107 ،اصالحي  )1381/8/19با وقوع عقد ،زوج باید نفقه زن
را بپردازد و او را تأمین نماید .نفقه با دو شرط دائمي بودن ازدواج و تمکین کامل زوجه به وی تعلق ميگیرد( .نجفي،
 ،1404حلي ،محقق ،1408 ،عاملي ،شهید اول )1410 ،نفقة زوجه قابل مطالبه است .حتي با گذشت زمان از بین
نميرود و زوجه ميتواند نفقة گذشته را درخواست نموده (ق م )1206 ،و بر سایر مستحقین نفقه ،مقدم است( .ق م،
.)1203
جهیزیه
به لوازم و اثاث مورد نیاز برای زندگي مشترک ،اطالق ميشود که معموال زن و خانواده وی ،برای ادامه زندگي
تهیه ميکنند .هر چند که جهیزیه در دوران زندگي مورد استفاده قرار ميگیرد اما از دارایيهای زن به حساب ميآید و
مطابق ماده  1118ق م ،زن مستقال ميتواند در دارایي خود هر تصرفي که بخواهد بنماید .بنابراین بعد از طالق باید
اموال زن به وی برگردانده شود که از آن جمله جهیزیه است.
تعارض جهیزیه و نفقه
قسمتي از مصادیق نفقه از قبیل اثاث منزل ،البسه و ...که در ماده  1107ذکر شده است با جهیزیهای که زن به منزل
شوهر ميآورد متعارض است .چرا که اثاث منزل مطابق ماده  1107جزو نفقه و بر عهده مرد است .اما در رسم و
رسومات جامعه ،جهیزیه بر عهده زن گذاشته شده و توسط او تامین ميشود .به نظر ميرسد وجه جمع بین این
تعارض اینگونه باشد که اگر زوجه از زوج درخواست اثاث منزل و ...کند زوج مکلف به تامین آن است و اگر زوجه
به صورت داوطلبانه این موارد را تامین نماید حاکي از اسقاط حق مطالبه خودش از زوج است و لذا تعارض از بین
خواهد رفت .البته هر چه که زوجه تهیه کند مالکیت آن متعلق به خود او است.
تعارض مهریه و نفقه
در ذیل ماده  1085قانون مدني ،تصریح شده است زن ميتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفش ،امتناع
نماید و این امتناع او ،مسقط حق نفقه نخواهد بود و در ماده  1108ق م آمده است هر گاه زوجه بدون مانع مشروع از
ادای وظایف خودش امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود .در واقع عدم انجام وظایف در یک ماده مسقط نفقه و در
ماده دیگر مسقط نفقه نیست و لذا سازگاری ندارند .در باب تعارض ،اصولیون شیعه برای حل تعارض ،ابتدا به جمع
عرفي و پس از آن اخذ دلیل راجح و در مرحله بعد به قاعده تخییر یا تساقط (بنا به اختالف موجود) مراجعه ميکنند.
(اصفهاني ،1404 ،انصاری ،شیخ ،1407 ،مظفر ،1415 ،آخوندخراسانى )1409 ،در اینجا به دو وجه ميتوان بین دو
ماده جمع کرد.
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وجه اول :مستحق بودن نفقه با فرض عدم تمکین ،در صورتي است که زن درخواست تسلیم مهریه نماید و از
دالئل جواز امتناع او حال بودن مهریه است .لذا مطابق مفهوم آن ،اگر مهریه حال نباشد ،زن حق امتناع ندارد و نفقه به
او تعلق ميگیرد .اما در ماده  1108قید «بدون مانع مشروع» ذکر شده است و مطابق مفهوم آن ،اگر مانع مشروع باشد
زن ميتواند از وظایف خودش امتناع ورزد .حال ممکن است بین دو ماده بتوان اینگونه جمع کرد که امتناع از وظایف،
در ماده  1085بخاطر حفظ حقوق زن و تضمین مهریه و حق او است و ظاهرا مانع مشروع محسوب ميشود .بنابراین
ماده  1085مخصص ماده  1108است.
وجه دوم :چون مهریه به لحاظ رتبي بر نفقه مقدم است و به مجرد وقوع عقد ،در صورت مشخص و حال بودن،
قابل مطالبه است پس زن حق دارد برای اخذ آن از وظایفش امتناع ورزد .ولي نفقه به صورت تدریجي و با انجام
وظایف با گذر زمان حاصل ميشود پس زن در برابر انجام وظایف ،مستحق آن است .در این صورت حل تعارض
اینگونه است که منظور قانونگذار از ماده  1085قبل از شروع زندگي است و از ماده  1108ادامه زندگي است .بنابراین
بین این دو ماده منافاتي وجود ندارد .از مادة  1086نیز ميتوان به عنوان موید این سخن استفاده کرد چرا که مطابق
این ماده اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود وظایفش را انجام دهد ،دیگر نميتواند برای گرفتن مهریه اش ،امتناع
کند و انجام دادن وظایف با شروع زندگي و به صورت تدریجي محقق ميشود .البته شاید اشکال شود به اینکه امتناع
زن به خاطر اخذ مهریه ،ممکن است تا تسلیم مهر به او مدتي طول بکشد ،ولي باز هم زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
اگر جمع بین دو ماده مورد قبول نباشد ،باید مطابق قواعد باب تعارض ،دلیل راجح را مقدم دانست و بین این دو
دلیل به نظر ميرسد ،مادة  1085راجح است .چرا که مهریه مقدم بر نفقه است و به صورت قطعي به زوجه تعلق
گرفته است و نفقه با شرایط خاص و به صورت تدریجي و گذر زمان به زوجه تعلق ميگیرد و چون مهریه حال ،به
صورت دین زوج است ،باید بپردازد و هر گونه خسارتي که از عدم پرداخت وی ،پدید آید متوجه خود او است که
اقدام به پرداخت بدهي خود ننموده است.
اجرت المثل
اجرت المثل در مقابل اجرت المسمي است و در باب اجاره کاربرد دارد .در بعضي موارد ،اجاره به کار انسان تعلق
ميگیرد .که در برابر انجام دادن کار ،مبلغي به عنوان مزد به عامل پرداخت ميگردد .در نظر گرفتن مزد یل ا بله صلورت
صریح و توافق است که به آن اجرت المسمي و یا بدون تصریح است که در این صورت بایلد اجلرت متعلارف بلرای
استفاده از همانند آن عمل ،پرداخت گردد که به آن اجرت المثل گفته ميشود( .علاملي ،شلهید اول ،1410 ،جمعلي از
پژوهشگران ،1426 ،ق م )336 ،قانون اصالح مقررات سال  1371در بنلد «اللف» تبصلره  6ملاده واحلده ،نیلز بلرای
حمایت از زوجه در برابر کارهایي که شرعا بر عهده او نبوده و او در دوران زندگي مشترک در منلزل زوج انجلام داده
است ،اجرت المثل در نظر گرفته است( .قانون اصالح مقررات طالق 1371/8/28 ،مجملع تشلخیص مصللحت نظلام،
ماده واحده ،تبصره  ،6بند الف)
تعارض در اجرت المثل
مطابق تبصره  6ماده واحده سال  ،1371در صورتي اجرت المثل به زوجه تعلق ميگیرد که درخواست طالق از
جانب او نباشد .اما در تبصره ماده  ،336از درخواست طالق توسط زوجه ،سخني ذکر نشده است و در هر حال او
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مستحق اجرت المثل است .لذا بین آنها تعارض وجود دارد و جمع بین آنها این است که تبصره ماده  336توسط
تبصره ماده واحده ،تخصیص بخورد و گفته شود زوجه زماني مستحق اجرت المثل خواهد بود که درخواست طالق
ناشي از وی نباشد .اما اینگونه جمع کردن بین دو دلیل متعارض صحیح به نظر نميرسد .زیرا همانطور که از قانون و
ظاهر کالم برخي فقها فهمیده ميشود اجرت المثل با شرایط آن از قبیل قصد عدم تبرع و دستور شوهر ،ثابت ميشود.
اعم از اینکه طالق به درخواست زوج یا زوجه باشد( .مکارم شیرازی )1428 ،در واقع معلق کردن اجرت المثل بر
عدم درخواست طالق توسط زوجه صحیح نیست و سبب تضییع حقوق او خواهد شد .خصوصا در مواردی که ادامه
زندگي برای زوجه مقدور نباشد و او مجبور به تقاضای طالق شود .خصوصا بعضي مردان وفق تبصره  6ماده واحده،
برای اینکه زوجه را از اجرت المثل محروم نمایند ،قبل از طرح پرونده طالق ،دادخواست الزام زن به تمکین به دادگاه
خانواده تقدیم ميکنند .لذا در خصوص شرط مذکور در تبصره  ،6بهتر است به نحو توسعهای ،بازنگری صورت
پذیرد.
نحله
نحله به معنای بخشش و هبهای است که در برابر آن عوضي دریافت نميگردد( .عاملي ،1413 ،مشکیني ،بيتا)
ممکن است منظور از نحله در قانون و فقه ،همان «متاع» در قرآن باشد « :وَ لِلْمُ َطلَّقَاتِ َمتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى
الْمُتَّقِینَ» (بقره)241 :
در بند «ب» تبصره  6ماده واحده سال  ،1371بیان شده است در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي
مشترک و نوع کارهایي که زوجه در خانه شوهر انجام داده ،دادگاه با توجه به وسع مالي زوج ،مبلغي را از باب
بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مينماید.
شرط تنصیف دارایی:
شورا ،عالى قضائى در مصوبه « »61 /7 /19 -1 /34823و « »62 /6 /28 -1 /31823به سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ابالغ کرده است که در سند ازدواج ،ضمن عقد خارج الزم شرط شود «هرگاه طالق بنا به درخواست
زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضا ،طالق ناشى از تخلّف زن از وظائف همسر ،یا سوء اخالق و رفتار و،
نبوده ،زوج موظّف است تا نصف دارائى موجود خود را که در ایّام زناشوئى با او بدست آورده یا معادل آن را طبق
نظر دادگاه ،بالعوض به زوجه منتقل نماید ».ظاهرا قانونگذار به سایر حقوق مالي زوجه که در شرع وضع شده ،توجه
نداشته و این شرط را به خاطر حمایت از زوجه و جبران خدمات او ابالغ کرده است .این شرط از شروط فعل است
(لنکراني ،بيتا ،بهجت ،1428 ،صافي )1417 ،و احکام شرط فعل بر آن جاری خواهد شد .اما وجود برخي اشکاالت
از قبیل مجهول بودن( ،صافي ،1417 ،مکارم شیرازی )1424 ،آن را با مشکل مواجه خواهد ساخت که زوجین باید با
یکدیگر مصالحه نمایند( .مکارم شیرازی )1424 ،بعید نیست که جعل این شرط تحت تاثیر قانون شرکت زن و مرد در
دوران زندگي ،در غرب وضع شده باشد .اما در هر صورت به عنوان یک تعهد مالي بر عهده زوج قرار گرفته است که
با احراز شرایط و صحت آن ،باید پرداخت گردد.
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بررسی تداخل حقوق مالی
در کتب اصول فقه ،در باب مفاهیم و مفهوم شرط ،سخن از تداخل به میان ميآید .از آنجا که حقوق مالي زوجه به
ویژه شرط تنصیف دارایي زوج ،به صورت شرط ضمن عقد در نکاح دائم در نظر گرفته ميشود و هنگامي که سخن
از طالق به میان ميآید بحث این شروط قوت گرفته و در باب تداخل اسباب و مسببات ،قابل بیان است.
تداخل اسباب عبارت است از اینکه در مواردی که در جمله شرطیه ،چند شرط و یک جزا وجود داشته باشد و
افراد متعددی از یک یا چند نوع سبب ،محقق شده باشند ،این اسباب با یکدیگر تداخل پیدا ميکنند .لذا چنین سؤالي
طرح ميشود که آیا هر کدام از شروط ،اثر مستقل به خود در تحقق جزا دارد؟ (که عدم تداخل باشد)( .آخوند
خراساني ،1409 ،لنکراني1377 ،ش؛ 1374ش ،خویي ،1417 ،نائیني ،1417 ،خمیني1363 ،ش ،عراقي،1414 ،
اصفهاني ،بيتا) یا اینکه تأثیری در تکثر و تعدد جزا ندارند؟ (که تداخل باشد) .بنابراین در باب نکاح ،هنگامي که زوج
بخواهد از اختیار خودش استفاده نموده و زنش را طالق دهد ،باعث ميشود که حقوق مالي زوجه اعم از نفقه ،مهریه،
نصف دارایي ،نحله و ...از طالق مسبب شده و ذمّه زوج به تکالیف متعدد مشغول شده و او ملزم به پرداخت آنها
است .بنابراین مکلفي که ذ ّمه او به تکالیف مالي متعدد مشغول شده ،آیا در مقام عمل ،ميتواند به یک امتثال اکتفا کند
یا باید به صورت متعدد امتثال نماید تا ذمّه او بریء شود؟
مشهور علما ،در این مورد (تداخل مسببات) -همانند بحث تداخل اسباب -ميگویند قاعده بر عدم تداخل است.
(آخوند خراساني ،1409 ،لنکراني1377 ،ش؛ 1374ش ،خویي ،1417 ،نائیني ،1417 ،خمیني1363 ،ش ،عراقي،1414 ،
اصفهاني ،بيتا) به بیان دیگر اشتغال یقیني ،اقتضای برائت یقیني دارد و برائت یقیني نیز در گرو تعدد امتثال در این
موارد است .لذا زوج باید تمام حقوق مالي زوجه را (در صورت مستحق بودن) اعم از مهریه ،نفقه ،اجرت المثل،
نحله ،نصف دارایي بپردازد .اما مطابق قواعد اصولي باب تداخل اسباب اگر دلیل خاصي بر اکتفای یک مورد از موارد
دیگر اقامه شود ،باید بر اساس همان دلیل خاص عمل شود و تداخل پیش نخواهد آمد .مثال بند «ب» تبصره  6ماده
واحده ،داللت دارد بر اینکه در صورت پرداخت اجرت المثل ،نیاز به نحله نیست .زیرا تعلق نحله به زوجه در صورت
عدم استحقاق اجرت المثل است.
تداخل شرط تنصیف و اجرت المثل
در مورد تداخل شرط تنصیف و اجرت المثل ،مطابق تبصره  6ماده واحده باید گفت که این دو به صورت همزمان
شرایط امتثال را ندارند 1.زیرا به تصریح این تبصره ،پس از طالق باید اینگونه عمل نمود که ابتدا تصالح بین زوجین
برقرار شود و سپس به شروط ضمن عقد در خصوص امور مالي مراجعه خواهد شد و در مرحله آخر اجرت المثل یا
نحله تعیین خواهد شد .بنابراین شرط انتقال تا نصف دارایي از شروط مالي ضمن عقد است و چون زوجین بر آن
توافق نمودهاند ،با وجود آن ،نوبت به اجرت المثل و نحله نخواهد رسید.
البته اگر کسي به خاطر مجهول بودن شرط تنصیف ،قائل به بطالن آن شود ،در این صورت شرط تنصیف ،موضوعا
از بحث تداخل با حقوق مالي ،خارج شده و زوج باید اجرت المثل زوجه را پرداخت نماید .برخي از فقها ،التزام به

 . 1همچنین ر.ک :نظریه اداره حقوقي قوه قضائیه.84/4/21-7/2716 ،
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شرط تنصیف را الزام آور نميدانند (صافي )1417 ،و برخي نیز مصالحه بین زوجین را پیشنهاد ميکنند تا مرتکب
خالف شرع نشوند( .مکارم شیرازی)1424 ،
در خصوص مهریه و نفقه ،از آنجا که تکلیف مرد نسبت به آنها ،ناشي از حکم قانون و شرع مقدس است لذا قابل
اسقاط به نظر نميرسد و هر گونه قرارداد مخالف آن ،چه قبل از ازدواج باشد و چه بعد از آن ،باطل است( .کاتوزیان،
1393ش) پس باید هر دو پرداخت گردد و اصل بر عدم تداخل است.
تداخل نحله و اجرت المثل
به نظر ميرسد اجرت المثل و نحله در بعضي موارد با یکلدیگر تلداخل دارنلد .چلرا کله اجلرت المثلل در برابلر
کارهایي است که شرعا به عهده زوجه نبوده و نحله با توجه به نوع کارهایي است که زوجه در خانه شوهر انجلام داده
است اعم از اینکه شرعا به عهده وی باشد یا نباشد .در واقع هر دو به کارهای زوجه مربوط ميشود .یعنلي قلانون بله
زوج گفته است اگر زوجه کارهایي که شرعا برعهده وی نبوده انجام داد ،به او اجرت المثل بده و با توجه بله سلنوات
زندگي و نوع کارهای زوجه ،باز هم به او مبلغي ببخش (نحله).
بنابراین با توجه به قاعده تداخل اسباب؛ مطابق نظر کساني که قائل به تداخل اسباب هستند و یا کساني که تفصلیل
دادهاند به اتحاد اسباب در یک نوع ،پرداخت یکي از اجرت المثل و نحله کفایت ميکند و زوج باید در مقابل کارهلای
زوجه ،یک پاداش و اجرت بپردازد .اما مطابق نظر منتسب به مشهور علمای اصول که قائلل بله علدم تلداخل اسلباب
هستند ،زوج باید هم اجرت المثل و هم نحله بپردازد و هر کدام سبب مستقلي برای استحقاق زوجه است .مگر اینکله
دلیل خاصي بر عدم پرداخت یکي از این موارد داللت کند .که ظاهرا در بند «ب» چنین دلیلي وجلود دارد زیلرا مقلرر
داشته است «در غیر مورد بند الف» و این جمله ،ميتواند اینگونه تفسیر شود :در صورتي کله زوجله مسلتحق اجلرت
المثل نباشد ،به او نحله تعلق ميگیرد .نتیجه اینکه قدر متیقن از مواد قانوني ،تعللق گلرفتن یکلي از ایلن دو ملورد بله
زوجه است .در مرحله اول ،اجرت المثل و اگر شرایط آن نباشد ،نحله تعلق ميگیرد.
تداخل اجرت و نحله با نفقه
به نظر ميرسد اجرت المثل و نحله با نفقه در تداخل هستند .چرا که منشا و تعلق آنها به زوجه ،انجام وظایف
همسری ،تمکین و عدم نشوز است .یعني عدم نشوز شرط و سبب استحقاق اجرت المثل ،نحله و نفقه است .بنابراین
استحقاق «اجرت ،نحله و نفقه» مسبب از عدم نشوز است و مطابق نظریه عدم تداخل مسببات ،زوج باید همه این
موارد را بپردازد و طبق نظریه تداخل مسببات ،هر کدام از این موارد توسط زوج پرداخت شود کفایت ميکند .البته
باید توجه داشت که درخواست اجرت و نحله پس از طالق و بنا به درخواست زوجه است اما درخواست نفقه در
صورت استنکاف شوهر قابل مطالبه است (ق م )1111 ،و حتي استنکاف شوهر ميتواند دلیلي بر طالق زوجه باشد.
(ق م )1129 ،بنابراین اگر گفته شود :از آنجا که نفقه ،اجرت و نحله همگي دارای منشا واحد و برخواسته از انجام
وظایف زن است و زوج نیز در دوران زندگي نفقة زن را داده باشد در صورت انحالل نکاح ،از دادن اجرت و نحله
معاف شود حرف گزافي نیست .چرا که نفقه در شرع مورد پذیرش قرار گرفته و اختالفي درباره اصل آن مشاهده
نميشود .شاید نظریة شورای نگهبان در خصوص اجرت و نحله ،هنگام بررسي تبصره  6ماده واحده که آن را مغایر با
موازین شرعي دانسته ناظر به همین نکته بوده است .عالوه بر این ،در فرایند نکاح ،جایگاه نفقه از شروع زندگي است
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ولي جایگاه اجرت المثل و نحله ،هنگام انحالل نکاح و طالق است .در واقع دعوای تبعي است .یعني زوجه پس از
طالق ميتواند اجرت المثل و نحله را درخواست نماید .لذا با یکدیگر تعارض و تداخل نخواهند داشت .اما اگر در
اینجا کسي قائل به تداخل نفقه با اجرت شود صحیح است .لذا اگر زوج نفقه زوجه را به طور کامل داده باشد ،بعید
نیست از پرداخت اجرت المثل معاف شود.
بررسی تزاحم حقوق مالی
تزاحم ،عبارت است از اینکه دو حکم در مقام امتثال با یکدیگر منافات داشته باشند و مکلف در یک زمان ،قادر به
انجام آنها نیست و نميتواند در عالم خارج ،بین آنها جمع نماید .در باب تزاحم ،مشهور اصولیون اعتقاد دارند که عقل
به انجام تکلیف مهمتر حکم ميکند و در صورت تساوی مکلف ،حق انتخاب و تخییر دارد( .خویي ،1412 ،مظفر،
 ،1415مغنیه ،1408 ،صدر)1415 ،
در بحث حقوق مالي زوجه دقیقا این بحث قوت گرفته و از آنجا که زوج در مقام امتثال باید تمامي حقوق مالي
زوجه را پرداخت نماید تا ذمّه او بریء گردد لذا سخن از قواعد باب تزاحم مطرح ميشود که باید در قالب این قاعده
به بررسي آنها پرداخت.
تزاحم مهریه و نفقه
از مباحث گذشته روشن شد که از بین تمامي حقوق مالي ،نفقه و مهریه در صورت مستحق بودن زوجه ،باید به او
پرداخت شود و اما از بین اجرت المثل و نحله با نصف دارایي ،به علت وجود تبصره  6ماده واحده ،یکي قابل
پرداخت خواهد بود .بنابراین مهریه ،نفقه و یکي دیگر از حقوق باید به زوجه پرداخت شود و این امر منجر به تزاحم
خواهد شد .یعني در مقام عمل ممکن است زوج قادر به پرداخت آن نباشد و این حالت برای کساني که تمکن مالي
متوسط دارند ممکن نخواهد بود .بنابراین حکم و تکلیف در این خصوص چیست؟ مطابق قواعد باب تزاحم ،عقل به
امتثال مورد مهمتر حکم ميکند که به نظر ميرسد مهمترین حق مالي زوجه ،مهریه و سپس نفقه باشد و در صورتي
که بین موارد متزاحَم ،رابطه تساوی برقرار باشد مثال مهریه با نفقه مساوی فرض شود ،مکلف مخیر به انتخاب خواهد
بود و زوج حق انتخاب در پرداخت خواهد داشت .این امر مسلما حقوق زوجه را تضییع خواهد نمود .لذا در اینجا با
توجه به آمره و حکم بودن ،نفقه و مهریه قابل اسقاط نبوده و هر دو باید پرداخت شود و راه حل اشکال تزاحم این
است که در صورت عدم تمکن مالي زوج ،این حقوق به صورت مدتدار و در حد توان زوج ،پرداخت گردد.
تزاحم اجرت المثل و شرط تنصیف
اما در خصوص اجرت المثل و شرط تنصیف ،با وجود شرعي و صحیح بودن اجرت المثل و نحله ،نوبت به شلرط
تنصیف نخواهد رسید به ویژه اینکه این شرط با مشکالتي مواجه است و از نظر برخي باطل است .لذا از فعلیت ساقط
خواهد شد .به عبارت دیگر حکم اولي این است که همه حقوق زوجه به صورت کامل پرداخت شود اما بلا توجله بله
مواردی که گفته شد ،برخي از این موارد از فعلیت ساقط است.
ذکر این نکته نیز الزم است که اگر زوج با پرداخت و امتثال همه حقوق مالي دچار «عسر و حرج و ضرر» شلود و
یا پرداخت این موارد در حق او خالف «عدالت» باشد ،در این صورت قاعده عسر و حرج و عدالت ،بر قاعده تلداخل
یا تزاحم ،حکومت و ورود خواهند داشت.
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نتیجه گیری
 .1حقوق مالي زوجه در برخي موارد دارای تعارض است .در صورتي که در مقام دعوا و ادعا ،بین زوج و زوجه
اختالفي رخ دهد و ادعای هر کدام مخالف ادعای دیگری باشد ،منجر به تعارض خواهد شد که باید با استفاده از
قواعد باب تعارض و قوانین موجود ،تعارض مرتفع گردد.
 .2در تعارض بین مهریه و نفقه ،باید اینگونه گفت که مجوز استنکاف زوجه از انجام وظایف برای اخذ مهریهاش،
مانع شرعي محسوب شده و استنکاف زوجه به خاطر مانع شرعي ،او را از نفقه محروم نخواهد ساخت .یا اینکه زمان
استحقاق نفقه با مهریه متفاوت است .زیرا به مجرد عقد ،مهریه تعلق ميگیرد و سپس با شروع زندگي ،نفقه به زوجه
تعلق خواهد گرفت .لذا تعارض در کار نخواهد بود.
 .3در تعارض بین تبصرة ماده  336و تبصره  6ماده واحده ،جمع آنها به صورت تخصلیص صلحیح نیسلت و للذا
برای عدم تضییع حق زن ،باید در مورد قید مذکور در تبصره  6ماده واحده (درخواست طالق توسط زوجه) بلازنگری
صورت پذیرد.
 .4در تداخل شرط تنصیف با اجرت المثل و نحله ،مطابق دلیل خاص ،اگر شرط تنصیف اجرا شود ،زوجه مستحق
اجرت المثل و نحله نخواهد بود .مگر اینکه بنابر قول برخي از فقها ،شرط تنصیف باطل باشد که در این صورت یکلي
از اجرت المثل و نحله پرداخت خواهد شد.
 .5در تداخل اجرت المثل با نفقه ،اگر کسي به اکتفلای نفقله از اجلرت المثلل قائلل شلود ،صلحیح اسلت و زوج
ميتواند در صورتي که نفقه کامل زوجه را داده باشد ،از پرداخت اجرت المثل استنکاف نماید.
 .6قدر مسلم این است که زوج باید مهریه و نفقه زوجه را با شرایط مقرر در قانون ،بپردازد .اما از بین سایر حقوق
مالي (شرط تنصیف ،اجرت المثل ،نحله) هر کدام را که بپردازد کفایت ميکند .هلر چنلد وجلود اشلکاالتي بلر شلرط
تنصیف ،آن را از اعتبار و حجیت ساقط مينماید که زوجین باید با یکدیگر مصالحه نمایند.
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Principles, conflict, disturbance and interference wife's financial rights
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An unborn baby still deserves to have rights and a personality. Some right such as; the
right to inheritance, the right to survive, and other financial rights which are granted or
endorsed for fetus, are fundamental rights. One of the main conditions for determining the
share of an embryo's inheritance is that the embryo was created before the death of the fetus.
The next basic condition is being born alive of fetus, even if he/she dies immediately after
birth. But when it is doubtful in which the baby was dead or alive, and there is no reason to
prove it, the baby cannot inherit anything. There are differences in opinions between the
jurisprudents of Islam, both the Imams and the jurists of fives Islamic religious. Some of them
believe in the inheritance right of the fetus after death and some believe that living is the main
condition of his/her inheritance. Also in abortion, it is accepted retribution and compensation
for the killer, jurisprudents still discussing the inheritance and its extent. With the development
of science and technology, new situations such as embryo development in the laboratory,
artificial insemination, surrogacy, etc. are also among the most controversial issues among
jurists and Lawyers.
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