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  چكيده
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نظر است و نظر فقها در پاسخ  توجه باشد، ميان فقها اختالف كه ميزان آن بسيار درخور  هاي درمان، درصورتي هزينه
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  مقدمه
و قـوانين كشـورهاي   ] 34[ با نگاهي اجمالي به تاريخ ميراث قبل از اسالم و بررسي اديان الهـي 

گونـه اسـتقالل مـالي قائـل      براي زن هـيچ  ،]27؛ 13[صد سال اخير  اروپايي تا كمي قبل از يك
به اهميت خانواده و نقش اساسي آن در تشكيل جوامع بشري و عالوه، با توجه  به]. 41[اند  نبوده

  ].40[ضرورت توجه به استحكام خانواده، در مواجهه با مسائل آن تسامح و تساهل جايز نيست 
]. 43[در حقوق اسالم و ايران، زوجين در زندگي زناشويي، وظايف معيني به يكديگر دارنـد  

اسالم، مردي را كه به دنبـال كسـب گشـايش در     در اهميت موضوع نفقة زوجه در نظام حقوقي
و روايـات بسـيار در ايـن زمينـه     ] 7[داند  اهللا مي اش است مانند مجاهد في سبيل زندگي خانواده

. هاي معنوي و اخالقي نيز دارد حاكي از آن است كه نفقه، فارغ از مباحث فقهي و حقوقي، جنبه
نفقـه   هـاي درمـاني زوجـه جـزء     كـه آيـا هزينـه    شود بنابراين، در وهلة اول اين سؤال مطرح مي

، سـؤال  پرسـش و زوج مكلف به تأدية آن است؟ در صورت پاسخ مثبت به اين  شود محسوب مي
هاي درمـان بيمـاري وي    كه زوجه به بيماري سختي مبتال شود و هزينه ديگر آن است درصورتي

عهـدة زوج خواهـد بـود؟     بـر منزلـة نفقـه     هـا نيـز بـه    از حد متعارف خارج باشد، آيا ايـن هزينـه  
 1129تواند بـه اسـتناد مـادة     ها را پرداخت كند، آيا زوجه مي كه زوج نتواند اين هزينه درصورتي

قانون مدني و به دليل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه يا عجز وي از دادگاه تقاضاي طالق كند؟ 
و حرج قـرار دهـد، بـه اسـتناد     زن را در شرايط عسر  كه پرداخت نفقة درمان عالوه، درصورتي به

تواند حكم به طالق صـادر كنـد؟ در ايـن     قانون مدني و در صورت اثبات، قاضي مي 1130مادة 
و در ادامه  گيرد هاي مطرح در قلمروي نفقه و مصاديق آن مورد بحث قرار مي مقاله، ابتدا ديدگاه
آراي  در بـا فحـص و بررسـي    و در ادامـه  شود ها با ديدي انتقادي پرداخته مي به بررسي ديدگاه

  .شود محاكم، نتيجة نهايي ارائه مي

  قلمرو نفقه زمينةهايي در  ديدگاه
دانان در تفسير مـواد قـانون    همچنين حقوق در اين بخش، با طرح ديدگاه فقهاي اماميه و عامه،

مدني ابتدا قلمرو نفقه مشخص و سپس شـرايط خـاص پرداخـت نفقـة درمـان در مـواردي كـه        
  .شود غيرقابل تحمل و خارج از توان زوج باشد بررسي مي ها هزينه

  فقه اماميه
و  اخـتالف وجـود دارد   اة نفقه نيز ميان فقهـ و اندازمقدار  زمينةشايان ذكر است كه در  در ابتدا

 يطوسـ حمـزه   ابن ،]1[براج برخي نظير قاضي ابن . شود ينممالك واحدي در اين زمينه يافت 
در تعيين غذا، قـوت  ] 25[ االحكام قواعدو عالمه حلي در ] 20[ طالمبسويخ طوسي در ش ،]26[
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وي  شـأن  هـم غذا، معيار را زنان  جز بهدر مواردي . اند دهمتعارف مردم محل سكونت را مطرح كر
، ]25[ اللمعـه ، شـهيد اول در  ]11[ االسالم شرايعفقهايي نظير محقق حلي در . اند گرفتهدر نظر 

 شأن هممعيار را زنان ] 32[ يلهالوس مستند تحريرصطفي خميني در ، سيد م]33[ ييخواهللا  آيت
و ابـن   ]20[ المبسـوط ، شـيخ طوسـي در   ]1[براج نظير ابن  ؛ در مقابل، برخي فقهااند دادهقرار 

 داليل. اند دانستهموضوع تسري نفقه به ساير موارد، توانايي مرد را مالك  در ]26[ يطوسحمزه 
كه در آيات و روايات، پوشاك و خوراك به زنان منسـوب   آنجا ازنكه اين دسته عبارت است از اي

ها به آن احتياج دارنـد، لـذا مـالك را بايـد      در روايات آمده است كه آنچه زن و] 36[است شده 
اين امر منوط به مالئت مرد است؛ وگرنه ايـن حـق    البته .احتياجات متعارف زنان در نظر گرفت

گـواهي بـر   » سيجعل اهللا بعد عسر يسراً«آيه . ند تا مالئت پيدا كندما يمزوجه بر ذمة زوج باقي 
  ].36[اين مدعاست 

پس از نقل نظر مخالفان به تبيين آراي خود پرداخته و با استناد به  جواهردر مقابل، صاحب 
كند كه در آية مورد نظر به وضعيت مالي مرد در نفقه تأكيد  يمآية مزبور، از لفظ معروف برداشت 

ي كلي بايد اذعان بند جمعلذا در ]. 36[كننده است  يينتعبنابراين، وسعت مالي مرد  .استشده 
  :از اند عبارتزمينة مقدار و اندازة نفقه ميان فقها سه ديدگاه عمده وجود دارد كه  در :داشت

  آنچه در جامعه متعارف است؛) الف
  مقداري كه با منزلت و شأن زوجه هماهنگي دارد؛) ب
  .كه با وضعيت تمكن مالي مرد تناسب دارد ميزاني) ج

هـا اصـالً    اي از آن لـذا دسـته   فقهاي اماميه ترديد كـرده و  هاي معالجة زوجه، در مورد هزينه
. انـد  هاي نفقه محسوب كـرده  اند و برخي به نحو كلي آن را جزء هزينه متعرض اين مسئله نشده

العـالج   هاي امراض صـعب  اند؛ ولي هزينه هاي امراض عادي را جزء نفقه دانسته دستة سوم هزينه
 طـور  بـه يت، دسـتة آخـر   درنها. اند يد قرار دادهترد موردهاي سنگين است،  را، كه مستلزم هزينه

لذا در ادامه، در ابتدا نظـر مخالفـان گسـترش نفقـه، مـورد       .اند مطلق امر را به عرف واگذار كرده
  .گيرد بحث قرار مي

  العالج هاي صعب هاي درمان بيماري زينهمخالفان گسترش نفقة زوجه به ه
عهدة شـوهر نيسـت و خـارج از نفقـه اسـت       هاي درمان بر مشهور فقها معتقدند كه دارو و هزينه

شده است؛  دانند كه در كتب فقهي به آن تصريح برخي آن را در موارد خاصي منحصر مي]. 36[
  ].14[اند  ندانسته معالجات ضروري را جزء نفقه هاي زايمان و تا آنجا كه هزينه

گنجد  اجرت حمام تحت عنوان نفقه نمي بنابراين، به نظر اين دسته از فقها، مواردي از قبيل
هـاي   وآمد و صرف هزينـه  مستلزم رفت هاي بيرون از خانه زيرا در آن زمان رفتن به حمام ،]22[

  ].39[متعارف بود  غير
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رد و مصاديق نفقـه هزينـة حمـام را جـزء     ها و موا اما برخي فقهاي معاصر نيز در بيان هزينه
نماينـد و بيـان    و بـر زوج تكليـف مـي    دارنـد  مـي نفقه دانسته و آن را مشمول عنوان نفقة زوجه 

هـاي   تواند در خانه حمام كنـد، اجـرت و هزينـه    دارند كه اگر به علت عذر يا سرما زوجه نمي مي
  ].29[حمام از مصاديق نفقه است 

  :دارد بيان مي) ره(ي، امام خمينزمينهدر اين 
بلكه مالك برآورده كردن كلية مايحتاج زن است از  خاصي ندارد، از نظر شرعي، نفقه مقدار

خادم، وسايلي بـراي نوشـيدن و خـوردن و نظافـت و      مسكن، قبيل خوراك، پوشاك، فرش، پتو،
  ].29[غير آن است 

هـا   است و كمتر شخصي از آنداروهاي متعارفي كه مورد نياز  :دارند ايشان در ادامه بيان مي
هـاي درمـان امـراض     آن اسـت كـه هزينـه    شود، ولي ظـاهر  نياز است، جزء نفقه محسوب مي بي

خصـوص اگـر بـراي هزينـة معالجـة ايـن        افتد، جزء نفقه نيست، به ندرت اتفاق مي سخت، كه به
اسـت  همچنـين   نـد يفرما يمـ  ادامـه و در . كردن مال زيـادي باشـد   امراض شوهر مجبور به خرج

ي هـر شخصـي رخ   معمـوالً بـرا  و دردهايي كـه   ها يماريبداروهايي كه متعارف است و به سبب 
نياز است، ولي ظاهر آن است كـه دارويـي كـه در معالجـة امـراض       ها آن، خيلي زياد به دهد يم

اگر به صرف مال  خصوص كند، به پيدا مي ها آناحتياج به  ندرت بهشود و  مصرف مي العالج صعب
  .ستينمحتاج باشد، جزء نفقه زيادي 

يـا خيـر    هستكه جزء نفقه  ها آنگرفتن خون و حجامت در وقت نياز به  آيا در مقابل اجرت
به عقيدة شيخ طوسي، در هنگام بيماري زوجه، هزينة دارو ] 30[؟ اند كردهدر آن تأمل و اشكال 

اجرت طبيب و حجامـت  « :اند كه نظر خود تصريح كرده ايشان در .و درمان بر زوج واجب نيست
اما وي در همين كتاب اندكي پيش از اين حكـم داده  ]. 18[» و هزينة درمان برعهدة مرد نيست

گرفتن براي زوجة بيمار را ضروري تشخيص دهد، بر مرد واجـب اسـت    است كه اگر عرف، خادم
ر زمـان  عرف، خادم گرفتن براي زوجه د كه براي همسر بيمارش خادم بگيرد، ولو اينكه به حكم

  ].18[صحت واجب نباشد 
در نقد اين ديدگاه، بايد اذعان داشت كه چرا استخدام خادم براي زوجة بيمار بر مرد واجـب  

تـر   هاي درمان زن مهـم  رسد پرداخت هزينه هاي درمان واجب نيست؟ به نظر مي است، اما هزينه
اند، بـه طريـق    اجب دانستهصراحت و گرفتن را برخي از فقها به و وقتي خادم گرفتن است خادم از

  ].46؛ 11[هاي درمان بايد واجب باشد  اولي هزينه
كـه زن دچـار بيمـاري     صـورتي  شـود آن اسـت كـه در    البته سـؤال ديگـري كـه مطـرح مـي     

بيماري مزبور از موارد فسخ نكاح هم نباشد، آيا وظيفة مرد در ايـن   كه حالي العالج شود، در صعب
هاي درمان وي را هر انـدازه كـه    زوجيت خود نگه دارد و هزينهشرايط اين است كه زوجه را در 

بايد اذعان داشت كه الزمة معاشرت به معروف اين  پرسشباشد، پرداخت كند؟ در پاسخ به اين 
هاي درمان زوجه را  كه مالئت كافي را داشته باشد، هزينه صورتي است كه در حد توان خود و در
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كـه زوج توانـايي مـالي     صورتي بدين معنا كه در. د نگه داردتأمين كند و زوجه را در زوجيت خو
هاي زوجه را متقبل شود و اگر به عسر و حرج دچار شود، به زيان  بايست هزينه داشته باشد، مي

بسا موجب تشديد بيمـاري   هاي درمان زوجه چه زن نيز خواهد بود و ناتواني مرد در تأدية هزينه
كه در زوجيت همسـر خـود بـاقي     صورتي در فرض مزبور در بر همين اساس، زوجه. وي نيز شود

اما اگـر طـالق بگيـرد، امكـان تـأمين      . هاي وي باقي نخواهد ماند بماند، راهي براي تأمين هزينه
  .شود هاي وي از طرق ديگر نظير نكاح با فردي كه مالئت الزم را دارد، تسهيل مي هزينه

  العالج هاي صعب اريهاي درمان بيم موافقان گسترش نفقه به هزينه
دانند و قبـول نظـر    مي شده در نظر سابق از حداقل ذكر دستة ديگري از فقها نفقة زوجه را فراتر

  ].10[دانند  دانند و با عقل نيز سازگار نمي خالف عرف جامعه و مصلحت خانواده مي نخست را بر
جـوب نفقـه را بـه نحـو     مربوط به انفـاق و  1توان گفت كه همة آيات به عالوه، در اين خصوص مي

رو، آنچـه    ايـن  از. كنـد  مربوطه هم به امور متعارف اشاره مـي  2مطلق به عرف ارجاع داده است و روايات
  ].35؛ 2[منزلة نفقه و هزينة زندگي بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است  عرف آن را به

 انـد  ي را بيان كـرده هاي متفاوت آراي متعدد بر همين اساس، فقها در اعصار مختلف و مكان
البتـه  ]. 10[بيـان كـرده اسـت     شش مصداق را االحكام تحريرو برخي نظير عالمه در  ]28؛ 10[

حسن نجفي و شهيد ثاني، معتقدند كـه هـر چيـزي     برخي از فقهاي اماميه، از جمله شيخ محمد
وهر اسـت  عهـدة شـ   ها بر كه برحسب متعارف مورد احتياج زوجه باشد، جزء نفقه بوده و تهية آن

  ].36؛ 6؛ 4[
نفقه را منحصراً به موارد معينـي محـدود    اساس آن نقد رأيي كه بر  در ابتدا به جواهرصاحب 

اند، پرداخته  استحمام را استثنا كرده سرمه، عطر، هايي نظير دارو، طور خاص، هزينه اند و به كرده
دانـد و بـر آن تأكيـد     مـي و در ادامه، رجوع به عرف را براي تعيين محتواي نفقـه مـالك اصـلي    

دارد چون مبناي نفقه احتياج زوجه است، محصور دانستن نفقة زوجـه   بنابراين، بيان مي. كند مي
و  وجاهت و دليل شـرعي ... هاي حمام و كردن مواردي نظير عطر و هزينه استثنا به موارد خاص و

 نظيـر وسـايل آرايـش و    پـردازد و مـواردي   عالوه، وي به شمارش اين نيازهـا مـي   به. عقلي ندارد
  ].36[زيورآالت را نيز جزء نفقه دانسته است 

                                                        
و عاشروهن « :فرمايد د كه ميكرنساء اشاره  ةمبارك ةسور 19 ةتوان به قسمتي از آي نمونه ميراي ب، در اين مورد. 1

 .»بالمعروف
پـس امانـت    .نـد ا اي مردم، همانا زنان نزد شما امانت: فرمودند) ص(خدا رسولاز ابن عمر روايت شده است كه  .2

شما نزديكـي   يرها را با نام خدا بر خود حالل كنيد و شما را بر ايشان حقي است كه با غ برگيريد و آن الهي را
بر شماست كـه روزي و لبـاس شايسـته و    ، نكنند و در اعمال نيكو از شما نافرماني نكنند و چون چنين كنند

 ].17[ درخور آنان برايشان مهيا كنيد و به شايستگي با آنان معاشرت نماييد
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  :دارد ايشان در ادامه بيان مي
مسلم است كه بيان فقها در مصاديق نفقه، داراي تشويش و تشتت است و بهتر آن است كه 

عـادت   شـد؛ يعنـي عـرف و    عادت ارجاع مي به عرف و نمود و موارد را عرف تعيين مي همة اين
ها از برخي از كتب اهل سنت تبعيـت   آن آيد آن است كه آنچه از ظواهر برمي. لي استمالك اص

زيرا بديهي است كه اگر مالك  پرداختند، آن مي ها در مقام قضاوت به  اند كه قضات دادگاه نموده
سرمه و مواردي از اين  در نفقه زوجه تمامي مايحتاج زوجه باشد، لذا استثنا كردن دارو و عطر و

ت وجهي ندارد، لذا اگر مالك زندگي متعارف باشد، نفقه هم به نحو مطلق وارد شده اسـت؛  دس 
پس نظر  .حتي در غير اين موارد قابل حصر نيست. ها شد درنتيجه، بايد قائل به وجوب همة اين

صحيح آن است كه همة اين موارد با در نظر گرفتن حال زن و زمان، مكان و غيـره بـه عـرف و    
كنند و فرقي هم بين موارد مذكور و غيـر   گردد كه مردان به زنانشان انفاق مي ع ميعادتي ارجا

  ].36[مذكور در آيات و روايات نيست 
گويد اگر  شده در كالم فقها را نپذيرفته و مي وي، همچنين با طرح ضابطة كلي، موارد استثنا

عاشـروهن  (ق آيـه  مالك و دليل در مقدار نفقه معاشـرت بـه نحـو پسـنديده و معـروف و اطـال      
 و بلكه به چيزهاي خاصي هـم محـدود   .شود همة موارد واجب مي دليل انفاق باشد، 1)بالمعروف

                                                        
ـ   و بـا ): (يجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ان تكرهوا شيئا و سين بالمعروف فان كرهتموهن فعو عاشروه .1 طـور   هزنـان ب

بسا شما از چيزي بـدتان بيايـد، امـا     نيد كه چهدابايد ب ،آيد يبدتان م ها شايسته معاشرت كنيد، پس اگر از آن
خود آن را بشناسند و مسـلماً   ةجامعهر امري كه مردم در  يعني) معروف) (نهاده باشد ياربس يرخدا در آن خ

كه متعارف است اين است كه يك فرد جزئي  ياسالمي بايد آنچه خير است معروف باشد؛ و معاشرت ةدر جامع
جامعـه   در تشكل جامعه دخيل باشد و هر شخص كـاري را كـه در وسـع اوسـت و     يعنيباشد، مقوم جامعه، 

و همكاري داشته باشد و از محصول كـارش آنچـه مـورد نيـاز     ست انجام دهد و با ديگران تعاون ا نيازمند آن
افراد جامعه قرار دهد و در مقابل از مازاد محصول ديگران آنچـه   يرخودش است بردارد و باقي را در اختيار سا

بشري هستند و اجتماع  ةجامع يمعاشرت معروف در جامعه است و مرد وزن هر دو اجزا ينا .الزم دارد بگيرد
از (اگرچـه در شـئون طبيعـي و اجتمـاعي      .اند يكسانها از نظر اثر و ارزش  ها نياز دارد، پس آن نآ يبه هردو

و  نـد ا هم متفاوت با) ناداني و رياست و مرئوسيت و برتري و پستي قبيل قوه و ضعف و علم و جهل و زيركي و
كـه از مـذاق    يد، لـذا حكمـ  افراد اجتمـاع جريـان دار   ةها مختص به زن و مرد نيست، بلكه در كلي اين تفاوت

استقالل به ديگـران سـتم نكنـد و حـد و      ينكس در ع ست كه هرا آن شود ياجتماع سالم و فطري منبعث م
اگر از زنانتان كراهـت هـم   : فرمايد يحدود خود و ديگران را بشناسد و اين يعني معاشرت نيكو و معروف؛ و م

يك امـر مسـلم و   ، در اين عبارت .اشيد و آن را ترك نكنيدها داشته ب باز هم معاشرت معروف را با آن ،داشتيد
صورت مشكوك و محتمل اظهار نموده تا از برافروخته شدن آتش تعصب در مخاطـب جلـوگيري   ه ب معلوم را

و  كـرد  يشده است كه در جاهليـت هـر وقـت شخصـي فـوت مـ       در تفاسير وارد. نموده و آن را تحريك نكند
به همسـري خـود    اي يهاو را بدون هيچ مهر توانست يم ،انداخت يسر او م اي بر كس جامه داشت، هر يهمسر

پس زماني كه ابوقيس ابن سلت فوت كرد، محصن پسر ابو قيس لبـاس  . بردند يواقع او را به ارث م بگيرد و در
او پس او را به ارث به نكاح گرفـت و   .را بر سر همسر پدرش انداخت و او كبيثه دختر معسربن معبد بود خود

آمـد و  ) ص(پس آن زن نـزد پيـامبر   .داد يو نه نفقه او را م نمود يرا به حال خود گذاشت و نه با او نزديكي م
و  دهد يو نه نفقه مرا م آميزد يم پسرش مرا به زني گرفت، اما نه با من در، شكايت نمود كه چون شوهرم مرد

ات، چون  فرمودند، برگرد به خانه) ص(يامبرپ .شوم خود ملحق ةتا شوهر كنم يا به خانواد گذارد ينه مرا آزاد م
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پس بايد اذعان داشت كه مـوارد نفقـه بـا شـأن همسـري و انفـاق شـوهران بـه         . محصور نيست
داشتن همسر و امـوري   شدت دوست گيرد، نه به طور معمول صورت مي به و زنانشان مربوط است

و زمـان و   البته نكتة درخور توجه آن است كه اين امـر بـا مراعـات شـأن زن    ]. 47[ز اين قبيل ا
پذيرد و در صـورت اخـتالف و نـزاع آنچـه حـاكم شـرع بـراي رفـع          مكان و مانند آن صورت مي

ايـم، نـه    از فقهاي پيشين شيعه شنيده واال براي آنچه. كند، پذيرفته خواهد شد خصومت تعيين
  ].36[نفياً، دليل خاصي كه بتوان به آن اعتنا كرد، وجود ندارد  نه و اثباتاً

هـاي عـادي و معمـول زن     ها و مخارجي غيـر از هزينـه   صراحت به هزينه در عبارات فقها، به
  :شود چند نكته برداشت مي جواهراشاره نشده است، اما از عبارات مرحوم صاحب 

 گردد؛ مصاديق نفقه با رجوع به عرف معين مي .1
 نيازهاي زن مطابق با شأن او جزء مصاديق نفقه واجب است؛ جميع .2
هاي مطابق  اگر مصاديق نفقه جميع مايحتاج زن باشد، استثناي هزينة درمان و هزينه .3

 .با شئون و نيازهاي زن وجهي ندارد
. توان مسئلة رعايت زن و شئون وي را نيز مالحظه كرد مي جواهربا توجه به عبارات صاحب 

زن به لحاظ موقعيت زمان تغيير كرده باشـد، زيـرا زمـان و مكـان در موقعيـت       حتي اگر شئون
انـد   در زمان حال نيازهاي علمي جديدي پيـدا كـرده   اجتماعي و حال زن تأثير دارد؛ مثالً، زنان

مواردي را كـه امـروزه    جواهربا توجه به عبارت زمان و مكان در كالم صاحب ... . و مثل تحصيل
زيرا تعيين مصداق نفقه به عرف واگذار شـده   ت بايد از مصاديق نفقه دانست،مورد نياز زوجه اس

و  كند كه پيشرفت علمي يكـي از حقـوق   است و امروزه در بسياري از نقاط جهان عرف حكم مي
تحصـيلي داشـته باشـد و ايـن      نيازهاي ضروري زن است و اگر زني تمايل به پيشرفت علمـي و 

 .شود ها بر زوج واجب مي ود، تأمين هزينهدرخواست او از سوي عرف تأييد ش
البته بايد دانست كه اگر زني بخواهد به صورت آزاد به تحصيل بپردازد و هزينة تحصيل وي 
 زياد باشد، آيا مرد بايد پرداخت كند و اگر مرد آن را تأديه ننمايد، حق تقاضاي طالق با اسـتناد 

  از سوي زوجه را خواهد داشت؟ به عدم پرداخت نفقه
حتي اگر نيازهاي زن با شرايط زمان و مكـان متفـاوت متناسـب باشـد،      گفتدر پاسخ، بايد 

شود؛ مثالً زني كه در اوايل ازدواج بـه داليـل    تأمين نيازهاي او نيز از مصاديق نفقه محسوب مي
به تحصيل مشغول شده اسـت  ... داري و مختلف نتوانسته تحصيل كند، ولي پس از فراغت از بچه

                                                                                                                                  
اي به من نازل نمود كه آن را به تو تعليم خواهم داد و از ابن عمر روايـت شـده اسـت كـه      خدا در اين باره آيه

ها را  برگيريد و آن اي مردم، همانا زنان در نزد شما امانت هستند، پس امانت الهي را: فرمودند) ص(رسول خدا
شما نزديكي نكنند و در اعمال نيكـو از   يردا بر خود حالل كنيد و شما را بر ايشان حقي است كه با غبا نام خ

خور آنـان برايشـان مهيـا     بر شماست كه روزي و لباس شايسته و در ،شما نافرماني نكنند و چون چنين كنند
 .]17[ كنيد و به شايستگي با آنان معاشرت نماييد
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رسـاني   هاي اطالع هاي تحصيل و هزينة شبكه قبيل هزينه از نفقه از به مصاديق ديگري و اكنون
در بيـان امـام   » غيـر ذلـك  «و از عبـارت   واجب دانست ةتوان جزء نفق مي نياز دارد، اين موارد را

  ].30[شود  چنين مفهومي برداشت مي) ره(خميني
خصوص زماني كه شـوهر   صيل، بهمتعارف تح هاي گزاف و غير رسد تحميل هزينه به نظر مي

اي نباشد، معقول نبوده و صـدور طـالق بـه ايـن دليـل برابـر اصـول         قادر به تأمين چنين هزينه
تـوان مـرد را در    هاي تحصيل زوجه متعارف باشـد، مـي   البته شايان ذكر است اگر هزينه. نيست

ور بـه نحـو متعـارف    هاي ملزم كرد؛ ولي اگر هزينة مزب صورت مالئت و تمكن به پرداخت هزينه
  .مخارج زوجه ملزم كرد ةتوان مرد را به تأدي نباشد، نمي
اگر مـالك تعيـين    جواهرها، بايد اذعان داشت كه از نظر صاحب  به اختالف برداشت با توجه

 اساس برداشت ديگر، درست نيست و بر... سرمه و كردن دوا و زن باشد، استثنا مصاديق نفقه، نياز
دانستن خادم و فراش جايگاهي  و خوراك و مسكن بدانيم، واجب ا فقط لباساگر مصاديق نفقه ر

فرمايـد   داند؛ يعني از آنجا كه قرآن كـريم مـي   وي بهترين راه را مالك قرار دادن عرف مي .ندارد
كردن آن بر مرد واجـب   فراهم چه مصداق معاشرت به معروف باشد، هر» و عاشروهن بالمعروف«

بـا توجـه بـه زمـان و     . طور حصري بيـان كـرد   ان براي نفقه مصاديقي را بهتو بنابراين، نمي. است
شود، رجوع به  آنچه در كتب مشهور فقها يافت مي. مصاديق نفقه متفاوت است مكان و شأن زن،

وقتـي در مـورد   ) ره(عرف در تعيين مصاديق نفقه است و به همين دليل حضرت امـام خمينـي  
نمايد كه بـر ايـن    را بيان مي» غير ذلك«در پايان حكم، قيد  دهد، مصاديق نفقه فتوا مي مقدار و

واقـع از   شده كه در مورد نفقه ذكر شد، در رساند كه امور ذكر مي اساس، قيد مزبور، اين مفهوم را
 ].12[ها محصور باشد  باب تمثيل است نه اينكه موارد نفقه فقط در همين
اگر عـرف   ، از نيازهاي متعارف زوجه باشد والبته بايد توجه داشت كه در نظر عرف بايد نياز

اي  اي از خـانواده  لـذا اگـر زوجـه   ]. 20[ها كـرد   توان زوج را مكلف به تهية آن اقتضا ننمايد، نمي
 خـود را بـا توجـه بـه شـأن و وضـع اجتمـاعي و        متمكن باشد، شوهر مكلف اسـت نفقـة زوجـة   

شـده    مشـهور فقهـاي اماميـه اقتبـاس    قول  خانوادگي وي تأمين كند كه تقريباً در اين زمينه از
اي از فقهاي اماميه، از جمله شيخ طوسي، حال و وضعيت شوهر، مـالك و   ولي از نظر عده .است

  ].19[معيار براي تعيين ميزان نفقه زوجه است 
تر از نياز به لباس و مسكن و خـادم و لـوازم    برخي از فقها حتي نياز به دارو و پزشك را مهم

گيرند كه نفقة درمان به طريق اولـي   موارد بر ذمة مرد نتيجه مي و از وجوب اين  دانند آرايش مي
مالك اصـلي در تعيـين نفقـه عـرف اسـت و      « :دارند بر همين اساس، بيان مي. بايد واجب باشد

آيـد و نيـاز بـه     حساب مـي  آن نيازمند است، از منظر عرف، نفقه به به  چه زن شكي نيست كه هر
هـا واجـب    اسـت و وقتـي ايـن   ... تر از نياز به طعام و لباس و خـادم و  تر و مهم دارو و پزشك الزم

  ].28[» هاي پزشكي و دارو هم بايد واجب باشد باشد، به طريق اولي هزينه
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عهـده   تواند از باب عمل به اخـالق و وجـدان هزينـة درمـان زن را بـر      در اين حالت، مرد مي
اي  ميزان نفقـه اسـت، زيـرا هرگـاه در شـرع واژه      كنندة توان گفت كه عرف تعيين پس مي. گيرد

تعريف نشده باشد و حقيقت شرعي هم براي آن وجود نداشته باشـد، تعريـف آن واژه بـه عـرف     
چه مردم در  بنابراين، شرع در تعيين محدودة نفقه به عرف تكيه كرده است و هر. شود واگذار مي

ر هم در برخي از روايات حـدودي ذكـر شـده    اگ. آيد دانند، جزء نفقه به حساب مي نفقه الزم مي
  ].27[ است، منظور بيان چيزي است كه در بين مردم آن زمان معمول بوده است

هـاي   دهد، برخـي نيـز هزينـه    اين نگاه كه عرف را مالك قرار مي البته در فقه شيعه در كنار
بـر  . اند محدود نكردهاند و ميزان و كيفيت آن را به عرف  صراحت واجب دانسته درمان زوجه را به

  :دارند همين مبنا، بيان مي
وسايل  پتو، فرش، مسكن، لباس، واجب است و آن عبارت است از غذا، نفقة زن بر همسرش

دوا و اجرت طبيب هـم از ايـن    حسب حالش، ها نياز دارد به و ساير وسايلي كه زن به آن نظافت
  ].16[قبيل است 

  :دارند اهللا خويي هم بيان مي آيت
و ... است كه نفقه واجب بر زوج، اجرت حمام در زمان نياز بـه تنظيـف زن اسـت    هر اينظا

  ].33[اجرت طبيب هم هنگام نياز زن واجب است 
تـر دوا و اجـرت پزشـك و     بر دليـل قـوي   دارد بنا اهللا حكيم در اين باب بيان مي عالوه، آيت به
اهللا خـويي نيـز ايـن     آيـت ]. 16[د شو هاي مربوط به زايمان از موضوعات نفقه محسوب مي هزينه
هايي كه براي مـداواي   دارند كه بعيد نيست هزينه داند و بيان مي ها را از مصاديق نفقه مي هزينه

هـا   چه اين هزينـه  اگر افتد، از موضوعات نفقه محسوب شود، ندرت اتفاق مي امراض سخت، كه به
  ].33[حرج نشود  سنگين باشد، مشروط بر اينكه موجب عسر و

  قانون مدني
اصـالح شـده اسـت، عـالوه بـر ذكـر مـوارد سـابق          1381قانون مدني، كه در سال  1107مادة 
به نحو » از قبيل«هاي دارويي، درماني و بهداشتي را مورد توجه قرار داده و با ذكر عبارت  هزينه

ود كـه  ش با توجه به مادة اصالحي جديد مالحظه مي. ضمني موارد مزبور را تمثيلي دانسته است
متناسب بـا وضـعيت زن اسـت و     معيار استحقاق زوجة دائمي در زمينة نفقه، نيازهاي متعارف و

رأي  بنابراين، اين حكم كمتـر در محـاكم مـورد   ]. 48[وضعيت شوهر در اين معيار نقشي ندارد 
  ].45[گيرد  مورد حكم طالق قرار مي شود و گيرد و بيشتر نيازها حياتي زوجه مطرح مي قرار مي

  :معتقد است زمينهدانان نيز در اين  يكي ديگر از حقوق
مالك تعيين نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، ولـي بـه نظـر     1107هرچند در مادة 

پـس از نكـاح    رسد كه موقعيت و وضع مالي شوهر نيز بايد مورد نظر باشد، زيرا زن و شـوهر  مي
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لذا اگر مـرد ثروتمنـدي بـا زن فقيـري     . ندهم نيست دهند و جداي از يك خانواده را تشكيل مي
تواند وضع سابق وي را مالك قرار دهد و بايد متناسب با وضعيت فعلي وي به  ازدواج نمود، نمي

توان لزوم توجه به وضـع مـالي    خانواده نيز مي قانون حمايت 12او نفقه دهد و لذا از مفاد مادة 
  ].23[طرفين را استنباط نمود 

ـ  حقوق نيـز جنبـة حصـري نـدارد و لـذا       1107مـوارد مـذكور در مـادة     د كـه دانان معتقدن
هاي دارو و درمان و بسياري از موارد ديگر جزء لوازم متعارف بوده و بـر شـوهر اسـت كـه      هزينه

هـاي درمـان آن را جـزء     دانان نيز در باب هزينـه  برخي ديگر از حقوق]. 3[ها را پرداخت كند  آن
  ].15[ اند نفقه دانسته
دارنـد   انـد و بـر همـين اسـاس بيـان مـي       قائل به تفكيكزمينه دانان در اين  حقوق برخي از

عهـدة شـوهر اسـت و در     ها بر هاي زوجه ناظر به امور حياتي وي باشد، هزينه كه هزينه صورتي در
عهدة  هاي سفر زوجه بر هم باشد، هزينه نيازمند سفري كه براي درمان صورتي در خصوصهمين 

از ]. 24[ها ملزم كنـيم   ساير موارد ضرورتي ندارد كه مرد را به پرداخت هزينهولي در  .زوج است
هـاي تحصـيل زوجـه نيـز در چـارچوب عـرف و بـا         توان بر ضرورت پرداخت هزينه اين نظر، مي

  .مالحظة وضعيت مالي مرد حكم كرد

  ها ديدگاه و بررسي ادله نقد و بندي، جمع
  :توان اشاره كرد نظر مي نظريات فقهاي شيعه، به سه از بين آرا و

كه قول  مسكن، لباس است شده از قبيل غذا، نفقة واجب زن فقط شامل مصاديق ذكر .1
 ؛]18[شيخ طوسي است 

 جـواهر شود كه از كالم صاحب  نفقة زوجه با رجوع به عرف تعيين مي تعيين مصاديق .2
 ؛]36[قابل استنتاج است 

اهللا  شود كه نظـر آيـت   نيز شامل ميهاي درمان را  مصاديق نفقة زن حتي دارو و هزينه .3
توان برداشـت كـرد    مي» غير ذلك«از عبارت ) ره(خويي است و از عبارت امام خميني

 ].29[مذكور از باب تمثيل است نه انحصار  كه موارد
طور تقريبي قول مشهور فقهاي اهل سنت بر عدم وجوب  وجوب نفقة درمان زن، به مورددر 
شـود، در   گونه كه برداشت مـي  ي اماميه به وجوب آن است؛ اما همانفقها مقابل قول اكثر آن در

ميان فقهاي اهل سنت بر اين امر اجماعي وجود ندارد و اختالفـات بسـياري ميـان فقهـا وجـود      
هاي دارو و درمان مورد اختالف فقهـاي اسـالمي در بـاب نفقـه      شود كه هزينه مالحظه مي. دارد
آيـا نفقـة درمـان زن    : توان پرسيد دانند مي را جزء نفقه نميدر نقد نظر فقهايي كه درمان . است

آن امر شده است؟ اين نكته زماني اهميـت   نيست كه در قرآن مجيد به  1»معروف«مصداق واژة 
                                                        

  .19/ساءن» وعاشروهن بالمعروف«. 1
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مورد رجوع به شرايط و احوال مرد براي تعيين مقـدار نفقـة زن    يابد كه فقهاي اهل سنت در مي
  ].9[كنند  معاشرت با زنان مربوط است، استناد مي آيات قرآن، كه به در» معروف«به واژة 

كننـد كـه اگـر     از سورة نساء سؤاالتي را مطـرح مـي   19بنابراين، برخي مفسران در بيان آية 
 مادي ايشان به معروف عمل كنيد قرآن كريم دستور داده است كه با زنان در حقوق مادي و غير

درمـان همسـرش خـودداري كنـد سـرزنش      هـاي   پرداخت هزينـه  ، آيا عرف مردي را كه از]9[
كردن زن بيمار و خودداري از درمان او از مصاديق احسـان و معـروف اسـت؟     كند؟ آيا ترك نمي
است، آيا خودداري از درمـان زن بـا اصـل     كه احكام اسالمي در پي تحكيم نظام خانواده حالي در

ة وجـوب نفقـه حفـظ حيـات     مسلم تحكيم نظام خانواده در اسالم منافات ندارد؟ وقتي كه فلسف
تر از نياز او بـه خـادم و آالت تنظيـف     زوجه و آسايش وي است، آيا نياز زوجه به درمان ضروري

بودن زن معتقدند كه مـرد بايـد بـراي وي     نيست؟ مگر نه اينكه بسياري از فقها در صورت بيمار
ر موجب آسـايش او  آيا درمان زن بيشت. شود خادم بگيرد؟ زيرا موجب راحتي و آسايش زوجه مي

  ].9[گرفتن براي انجام امور منزل؟  يا خادم شود مي
طور قطع، وجوب نفقه موجب حفظ آرامش زوجه است و تأمين آرامش و امنيت زوجـه در   به

و  جـواهر به همين دليل، بسياري از فقهاي شيعه، ماننـد صـاحب   . متفاوت است ،شرايط مختلف
اي از زنـدگي و هـر    كنند و معتقدند كه در هر مرحله ميموارد نفقه را منحصر ن) ره(امام خميني

مـالك قـرار داد و نيـز     موقعيتي كه زوجـه در آن باشـد، بايـد عـرف و عـادات مـردم جامعـه را       
اساس احكـام شـرعي موظـف     ها حكم كند، مرد هم بر كه عرف به لزوم پرداخت هزينه صورتي در

هزينـة درمـان زن در بسـياري از مـوارد از      به حكم عرف، پرداخت زن را بپردازد، زيرا است نفقة
ايـن امـر موجـب    . كـرده اسـت   مصاديق معاشرت به معروف است كه خداوند مردان را به آن امر

 .شـود  يعنـي حفـظ نهـاد خـانواده، مـي      تحكيم خـانواده و تـأمين يكـي از اغـراض مهـم شـارع،      
كـه موجـب ضـرر     نكردن معاشرت به معروف در پرداخـت نفقـه از سـوي زوج، درصـورتي     رعايت

وي شود، به وي حق را خواهد داد كه به موجب عسر و حرج از حـاكم   رساندن به زوجه يا اعسار 
  .تقاضاي طالق كند

جـزء نفقـه نـدانيم، معالجـة وي      نهايت بايد پرسيد اگر مخارج معالجـة زوجـه را   عالوه، در به
زنـان نشـده اسـت؟ آيـا     سورة نساء شوهر امر به نيكي بـه   19برعهدة كيست؟ مگر به حكم آية 

  الزمة احسان در حق زن اين است كه وي، در حالت مرض، رها شود؟
امـر   پرداخت مخارج معالجة زن از طرف شوهر دليل عالقة مرد به سـالمت اوسـت و همـين   

و عكـس آن يـأس و نااميـدي را در زن ايجـاد      هاسـت  موجب مودت و محبت بيشـتري بـين آن  
تـر از نيـاز    بقاي حيات زناشويي است، نياز زن به معالجه مهـم پس اگر فلسفة نفقه ا .خواهد كرد

 كـه برخـي فقهـا وجـوب تهيـة مـواد       بايد اذعان داشـت، درحـالي  . زن به مسكن و پوشاك است
اند و تهية ايـن امـور را از مصـاديق     داشتن زن خالي از وجه ندانسته در صورت عادت تخديري را
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توان تهية دارو و وسـيلة معالجـة مـرض را، كـه      ، چگونه مي]36[اند  حسن معاشرت فرض كرده
  اصل حيات زن را در مخاطره قرار داده است، ناديده گرفت؟

ها در تدارك بهداشـت عمـومي و نيـز     و التزام دولت اگرچه در عصر حاضر با توجه به اختيار
ي، هاي درمـاني همگـان   هاي درماني و ايجاد بيمه مسئوليت دولت در قبال تأمين بخشي از هزينه

عالوه، بايد توجه داشت به موازات اين امر، مسئلة  به. مسئلة معالجه تا حدودي تفاوت كرده است
شـدن امـراض سـنگين، اتفاقـاً بـر       پـذير  ها و درمـان  ها و درمان آن شدن بيماري پيچيده و متنوع

هرحـال، مسـئوليت تـأمين هزينـة      هاي درماني و اهميت اين امر افزوده اسـت؛ لـيكن، بـه    هزينه
درماني زوجه به قوت خود باقي است و بايد با صراحت بيشتري در قوانين بيايـد و مـورد توجـه    

  .محاكم قرار گيرد
قانون مدني، كه از فتاواي مشهور فقهاي اماميه تبعيت كرده  1129بر همين اساس در مادة 

  :شده است، بيان 
مه و الزام او به دادن در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محك

كنـد   اجبـار بـه طـالق مـي     را رجوع كند و حاكم شـوهر  تواند براي طالق به حاكم نفقه، زن مي
  .است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه همچنين

هـاي درمـان    ديدگاه قانون مـدني هزينـه   رسد از گرفته، به نظر مي با توجه به مباحث صورت
العـالج   هـاي صـعب   هاي دارو و درمان حتي در بيماري ينهپرداخت هز واجب دانسته شده است و

توان براي زوجـه قائـل    در صورت عدم پرداخت آن از سوي زوج مي و پذيرش است در عرف قابل
  .به حق طالق بود

هاي درمان و از جمله رأي صـادره   خصوص پرداخت هزينه با بررسي برخي از آراي محاكم در
هاي درمان بيماري هپاتيت و پرداخت نفقة  ر پرداخت هزينهاز يكي از محاكم عمومي قم مبني ب
نهايت، دادگاه ادعاي خواهان را ثابت دانسته  هاي دادرسي، در معوقه و تعيين نفقة جاريه و هزينه

قانون مدني به پرداخت نفقة معوقـه و هزينـة    1111و  1102،1107 و خوانده را به استناد مواد
اگرچـه پرداخـت نفقـة جاريـه      .كنـد  ق خواهان محكوم ميدادرسي و تهية مسكن مستقل در ح

هـاي درمـان    روشـني در مـورد هزينـه    در حكم، به زوجه و فرزندان مورد حكم قرار گرفته است،
  .هاي درمان مرتبط باشد مگر اينكه بخشي از نفقة معوقه به هزينه حكمي صادر نشده است؛

اسناد پزشكي مبني بر اينكه زوجه بـه   هاي درمان زوجه به استناد در دادنامة ديگري، هزينه
صادره از محاكم عمومي حقـوقي   27-1279سرطان مورد حكم قرار گرفته است، دادنامة شمارة 

بـه   ابهر با پذيرش ادعاي خواهان به استناد مواد صدراالشعار از قانون مـدني خوانـده را محكـوم    
  .در حق خواهان صادر كرده استالوكاله وكيل و هزينة كارشناسي  پرداخت هزينة دادرسي، حق

ويژه  هاي دارو و درمان، به روشني در مورد هزينه رود محاكم با اتخاذ روية واحد، به انتظار مي
العالج، حكم صادر و بـا اعمـال ايـن رويـه در همـة محـاكم اسـباب قـوام          هاي صعب در بيماري

  .ها را فراهم كنند خانواده
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  نتيجه
 هـاي درمـان   بـودن هزينـه   قابـل مطالبـه   زمينـة لوم است كـه در  آمده، مع عمل هاي به بررسي با
 .شـود  نظر وجود دارد و در محاكم نيز آراي متناقضـي يافـت مـي    عنوان نفقه بين فقها اختالف به

  :اند از نتايج اين تحقيق عبارت
اين امر مسـتلزم تـأمين   . در پرداخت نفقة زوجه مالك، معاشرت به معروف با زوجه است. 1
 دارو و درمان از سوي شوهر است؛ هاي هزينه
مسـكن زوجـه را بـه نحـو اجمـاعي       هاي خوراك و پوشاك و با توجه به اينكه فقها هزينه. 2

هاي درمان، كـه   دانند، دربارة پرداخت هزينه اولية حياتي زوجه مي ضروري و از نيازهاي عمده و
 اولي بايد حكم كنند؛ طريق  به تر است، از اين موارد مهم

و لـذا وجـوب نفقـة زوجـة بيمـار       ب نفقة زوجة بيمار در زمان بيماري نيز ادامه داردوجو. 3
ايـن امـر نيازمنـد پرداخـت      و اي است بر اينكه حفظ سالمت و حيات زوجه ضروري است قرينه
 هاي درمان زوجه است؛ هزينه
 هـا  هها اعسار يابـد و پرداخـت هزينـ    كه زوج از پرداخت اين هزينه بديهي است، درصورتي. 4

تواند از دادگاه، برابر مواد  حرج قرار گيرد، مي نتيجه، زوجه در عسر و براي وي مقدور نباشد و در
  ؛تقاضاي طالق كند. م.ق 1130و  1129
ويـژه در   درمـان، بـه   هـاي دارو و  در تعيين ميـزان نفقـه و توسـعة آن بـه تـأمين هزينـه      . 5

 .ه وضعيت مالي مرد نيز توجه شودهاي باال، بايد ب العالج با هزينه هاي صعب بيماري

  منابع
، به تحقيق مؤسسـة سـيد الشـهدا العلميـه باشـراف      المهذب ).1406(الدين ابوالقاسم  سعد ابن براج،] 1[

 .النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسين مؤسسة: جعفر السبحاني، قم
 .الدار الفكر نشر مؤسسة: ، بيروتيالمغن). 1404( محمد عبداللّه بن احمد بن قدامة ابو ابن قدامه،] 2[
 .كتابخانة اسالميه ، تهران،6 چ ،5 ، جحقوق مدني). 1373(سيد حسن  امامي،] 3[
 ،الروضه البهيه في الشرح اللمعه الدمشـقيه  ).1408) (شهيد ثاني( الدين بن علي زين جبعي العاملي،] 4[

 .العلوم االسالميه مؤسسة: ، بيروت3 چ
 .نشر داودي: قم ،في شرح اللمعه الدمشقيه الروضه البهيه ).1410(ــــــــــ ] 5[
 .المعارف االسالميه جا، مؤسسة بي ،مسالك االفهام الي تنقيح الشرايع االسالم). 1416(ــــــــــ ] 6[
، نشـر داراالضـواء   الشـيعه الـي تنقـيح المسـائل الشـريعه      وسـايل ). 1998(جبعي عاملي، شيخ حـر  ] 7[

 .، بيروت2، چ21المرتضويه ج
 .كتابخانة گنج دانش :تهران ،2 چ ،حقوق خانواده ).1376(محمدجعفر  جعفري لنگرودي،] 8[
 .علوم وحياني اسراء مؤسسة: ، قمتقريرات تفسير سورة نساء). 1382(عبداهللا  جوادي آملي،] 9[
 .، چاپ سنگيآل البيت جا، مؤسسة ، بياالحكام تحرير ).تا بي(حسن بن يوسف  ،)عالمه حلي( حلي،] 10[
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، 2 چ ،االسالم في مسـائل الحـالل و الحـرام    شرايع ).1403(جعفر بن الحسن  ،)محقق حلي( حلي،] 11[
 .داراالضواء اآلثار المرتضويه :بيروت

دانشكدة معـارف اسـالمي و حقـوق     :تهران ،تقريرات درس حقوق خانواده ).1391(روشن، محمد ] 12[
 .ي، دورة كارشناس)ع(دانشگاه امام صادق

 .طه: ينقزو ،1چ  ،مدني حقوق). 1375(يدعلي س شايگان،] 13[
علمـي   مؤسسـة : ، قـم 2 چ ،بررسي نفقـة زوجـه در فقـه و حقـوق ايـران      ).1382(حسن  شبيري،] 14[

 .فرهنگي علوم اسالمي
 .تهران، دانشگاه تهران ،5چ  ،مختصر حقوق خانواده). 1374(اهللا  اسد صفايي، سيد حسين؛ امامي،] 15[
 .دارالتعارف للمطبوعات :بيروت ،منهاج الصالحين ).1410(سيد محسن  طباطبايي حكيم، ]16[
 .االعلمي مؤسسة :بيروت ،الميزان في التفسير القرآن ).1417(سيد محمدحسين  طباطبايي،] 17[
 ، تهـران، 3 چ ،المبسـوط فـي الفقـه االماميـه     ).1387) (شيخ الطائفـه ( محمد بن الحسن طوسي،] 18[

 .الرضويه الحياء اآلثار الجعفريه المكتبه
  .داراالحياء التراث العربي: بيروت ،2 ، جالتبيان في التفسير القرآن ).1403( ــــــــــ] 19[
 .دفتر انتشارات اسالمي :قم الخالف، ).1407( ــــــــــ] 20[
  .قاهره). 1988( ، اصالحالقانون االحوال الشخصيه المصر] 21[
 اجوبـة  فـي  الشـتات  جـامع  ).1404( )قمـي  ميـرزاي ( حسـن  محمـد  مأل بن القاسم ابو ميرزا قمي،] 22[

 .االسالميه العلوم مؤسسة :قم ،4 ، جالسؤاالت
  .برنا بهمن :تهران. 5 ، چخانواده حقوق مدني، حقوق مقدماتي دورة). 1378(ناصر  كاتوزيان،] 23[
  علوم اسالمي: جا ، بينكاح و انحالل آن ه،تحليل فقهي حقوقي خانواد ).1365(سيد مصطفي  محقق داماد،] 24[
 .الشيعة فقه مؤسسة: ، بيروت18 ج ،الفقهيه الينابيع سلسله). 1410(اصغر  علي شيخ مرواريد،] 25[
  .فقه الشيعة مؤسسة: تبيرو، 38 ج ،سلسله الينابيع الفقهيه). 1410(ــــــــــ ] 26[
 .صدرا :تهران ،2چ ، آثار مجموعه ).1379(ي مرتض مطهري،] 27[
  .دارالعلم الماليين :بيروت ،الزواج و الطالق علي المذاهب الخمسه). 1960(جواد  محمد مغنيه،] 28[
 .مكتبه االعتماد: قم ،4 چ ،الوسيله تحرير ).1403(اهللا  حسيد رو موسوي خميني،] 29[
انتشارات اسالمي وابسته  دفتر :، قم21چ  ة علي اسالمي،ترجم ،الوسيله تحرير). 1425(ــــــــــ ] 30[

 .به جامعة مدرسين حوزة علمية قم
  .دارالعلم مؤسسة: قم ،1 چ ،الوسيله تحرير). تا بي(ــــــــــ ] 31[
 نشـر  و تنظيم مؤسسة :تهران ،1 ج ،الوسيله تحرير مستند .)1418(مصطفي  سيد خميني، موسوي] 32[

 .عروج چاپخانة ،)ره(خميني امام آثار
 .مطبعه المهر :المعامالت، قم الجزء الثاني، ،الصالحين منهاج ).1404(سيد ابوالقاسم  موسوي خويي،] 33[
  .اطالعات: تهران ،1چ  ،حقوق اسالم و ايراني ميراث زوجه در بررس). 1370(ين حس ،پور مهر] 34[
 .مدرسة صدر مهدوي: ، اصفهاناالحكام كفاية). تا بي(بن محمد  محمدباقرمؤمن سبزواري، مولي ] 35[

مكتبـه  : تهـران  ،2 چ ،جواهرالكالم فـي شـرح الشـرايع االسـالم     ).1366(حسن  محمد شيخ نجفي،] 36[
 .االسالميه



  419    نفقه و نيازهاي درماني زوجه

، دانشـگاه امـام   نـداي صـادق  ، »مباني فقهي نفقه و هزينة دارو و درمان«). 1387(تراب، مريم  ابن] 37[
 .48، ش )ع(صادق

، »نوع طالق مبتني بر عسـر و حـرج  «). 1387(حسن  مقدم، محمد پور، محمدعلي؛ صادقي انصاري] 38[
 .67، ش نامة مفيد

، پژوهـي  وادهخـان ، فصلنامة »طالق قضايي و ماهيت آن«). 1388(روشن، محمد؛ مظفري، مصطفي ] 39[
 .18ش 

  .انساني علوم مدرس ،اسالم حقوق ديدگاه از مصنوعي باروري). 1383(حسن  محمد مقدم، صادقي] 40[
 حقـوق  دانش فصلنامة دو ،»شوهر منقول غير اموال زن ارث حقوق در تحول« ).1391(ــــــــــ ] 41[

 .2 ش ،مدني
 در محـاكم  آراي نقد و حرجي طالق«). 1384(محمدعلي  پور، انصاري حسن؛ محمد مقدم، صادقي] 42[

 .52 ش ،مفيد نامة ،»زمينه اين
 علـوم  مـدرس  ،»زمينه اين در محاكم آراي نقد و زوجه كارهاي المثل اجرت« ).1387(ــــــــــ ] 43[

 .41 ش ،انساني
 قـانون  در منحصر زوجه االرث سهم«). 1391(مهدي  محمد اللهي، عزيز حسن؛ محمد مقدم، صادقي] 44[

  .26 ش ،تهران دانشگاه حقوق مجلة ،»مدني
قـانون   1107تحليل حقوقي نفقه زوجة دائم موضوع مـادة  «). 1387(هاشم  صمدي اهري، محمد] 45[

 .4، ش تحقيقات حقوقي آزاد، مجلة »مدني
 مقـدار  تعيين مالك در فقهي واكاوي«). 1390(شهميري، مهسا  فرد، فاطمه؛ جمشيدي پور كاظم] 46[

 .16، س »خانواده حقوق و اسالمي، فقه فقهاي آراي بر تطبيقي نگاه با آن اديقمص و نفقه
 اسـالمي  تبليغات دفتر ،اسالمي فقه در نو كاوشي مجلة ،»زن نفقة« .)1383( حميد سيد مشكوه،] 47[

  .11 س قم، علمية حوزة
، عرفـان  و ديـان ا، مجلـة  »2زوجـه   نفقـة «). 1385و  1384(مالابراهيمي، عماد؛ مواليي، مرتضي ] 48[

 .3اول، ش  س جديد، دورة اسالمي، مذاهب تقريبي مطالعات
  




