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Abstract
There are clear differences among the jurists about the right to alimony of a
separated pregnant wife. Many jurists, whose views are more popular, consider the
separated wife to be inherently deprived of the right to alimony, citing the rule that
"there is no alimony for a temporary wife". In contrast, Sheikh Tusi and his
followers hold the second view and believe that it is obligatory to pay alimony to the
separated pregnant wife. Under the article 1113 of the Civil Code of Iran that
follows the first view of the jurists, the payment of alimony to a pregnant temporary
wife becomes obligatory where the parties have set out a condition at the time of
concluding the contract of mut'ah. Using a descriptive-analytical method and after
reviewing each point of view along with the presented documents, the author
evaluates that if it is proved by evidence that the alimony should be given to a
separated pregnant wife there is no contradiction with the ruling of Imamiyyah
jurists that the separated wife has no right to get alimony. It is because of the fact
that it is obligatory for the husband to pay alimony whether the separated wife has
the right to get the alimony or not. In addition to the weakness of the first argument,
the ruling of the necessity of alimony is proved in two ways: First, by taking the
opposite meaning from the verse 6 of the Surah Al-talaq which considers the
description of pregnancy as the exclusive cause for proving alimony and indicates
the need to pay alimony. Second, through the "originality of alimony of pregnancy"
in which case the ruling of the necessity of alimony, based on the general evidence
of alimony for close relatives, has more implication on lineage alimony.
Keywords: Alimony, Pregnant Woman, Temporary Marriage, Alimony of Relatives,
Article 1113 of the Civil Code.
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چكیده
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختالرهای آدتکاری مطترح دتده استت .ب تیاری از فقهتا –کته
دیدگاهشان ،قول ادهر بوده -با استناد به قاعدۀ «النفقه للمتمتعبها» ،زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه میدانند .در
مقابل ،دیدگاه دوم ،نظر دیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجو

پرداختت نفقته بته زوجته منقطعته حامتل

ددهاند .قانون مدنی در مادۀ  1113نیز با تبعیت از دیدگاه نخ ت فقها ،لزوم پرداخت نفقه بته متعته حامتل را مقیتد بته
درط ضمن عقد کرده است .نگارنده با روش توییفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه بتههمتراه م تتندات
ارائهدده ،چنین ارزیابی میکند که اگر از راه ادلۀ ثابت دود ،نفقه باید به زوجتۀ منقطعتۀ حامتل داده دتود ،هتیچگونته
منافاتی با مقتمای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداختت نفقته،
اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر .عالوهبر ضع
وجو

نفقه از دو راه اثبات میدود :نخ ت از راه اخذ مفهوم مخال

ادلۀ ارائهددۀ دیدگاه نخ ت ،متقابالً حکتم

از آیۀ  6سورۀ طالق که وی

حاملگی را علت

منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه داللت دارد .دوم بر مبنای «ایالت نفقۀ حمتل» کته
در این یورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ با

نفقۀ اقار  ،با ظهور بیشتری بر نفقۀ ان ا

داللت میکند.

واژگان کلیدی
ازدواج موقت ،زن باردار ،مادۀ  1113ق.م ،نفقه ،نفقۀ اقار .
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 .1مقدمه
براساس اجما فقها زنی که از طریق ازدواج موقتت زوجتۀ متردی دتده استت ،م تتحق
نفقهای نی ت .بهعبارتی این حقیقت بهیورت یک ایل بین فقها م تلم استت کته دترط
التزام دوهر به پرداخت نفقه آن است که زن ،زوجۀ دائمی دوهر بادتد و رابطتۀ زوجیتت
همچنان باقی بادد .اثر حقوقی این مبنا از نظر ب یاری از فقها –که قول ادتهر بتوده -ایتن
است که زوجۀ منقطعه حتی با وجود وی

حتاملگی ،بتا استتناد بته اطتالق ادلتۀ النفقته

للمتمتعبها ،محروم از بهرهمندی از هر گونه نفقه و مخارج در دوران حتاملگی و مابعتد آن
است .قانون مدنی ایران در مادۀ  1113از رویۀ دیدگاه مذکور تبعیت کترده استت و مطتابق
مادۀ مذکور ،زوج فقس بهواسطۀ ازدواج دائم ملزم میدود که حق متالی زوجتۀ ختویا را
برردازد و لزوم پرداخت نفقه در عقد منقطع مشروط به این است کته نفقته در ضتمن عقتد
منقطع یا عقد الزم دیگری درط دده بادد .این حکم از سوی برخی فقها با تردیتد جتدی
همراه دده است و معدودی از فقها نظیر دیخ طوستی ،عالمته حلتی و ...بتا لحتاظ اینکته
پرداخت نفقه بهسبب حملی است که در دکم مادر وجود دارد ،حکم به الزام پدر حمل بر
پرداخت نفقه کردهاند .بهنظر میرسد منشأ تفاوت این دو دیدگاه در نحوۀ تحلیتل مبتانی و
م تندات با

نفقه –بهویژه آیۀ  6سورۀ طالق است -که مرد را بتا وجتود فتک زوجیتت،

ملزم به تأمین نفقۀ زن در طول دورۀ بارداری کرده است .تحلیتل ایتن م تئله کته اوالً آیتا
ت ری حکم در آیۀ مذکور به تمام زنان باردار ،با مبانی ایولی سازگاری دارد یا خیر؟ ثانیاً
اساساً ضابطه برای ثبوت ایل نفقه در زمان حاملگی زن چی تت؟ ثالثاً در یتورت اثبتات
حکم وجو

نفقه ،نفقه از کدام نو است؟ و رابعاً م تندات هر کدام از دیدگاهها تتا چته

اندازه قابل پذیرش است؟ از جمله محورهای م ئله ایلی پژوها حاضر است.
در قانون ایران متأسفانه سازوکار مناسبی برای حمایت از زنان باردار در ازدواج موقتت
وجود ندارد ،افزونبر اینکه ب یاری از زنان ،از قواعد حاکم بر ازدواج موقت مبنی بر امکان
درط پرداختت نفقته در ضتمن عقتد نکتاح و ثبتت آن در دفتاتر ثبتت ازدواج بتهمنظتور
حمایتهای قانونی ،بیاطال اند و این عوامل موجب دده است تا حامله ددن زن پتس از
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عقد موقت ،مشکالت متعددی را برای وی به وجود آورد .عدم تمکن مالی زنان از یک سو
و حمایت نکردن مالی یاحبان حمل (دوهران) از ایشان از سوی دیگر ،زمینته را بترای در
تنگنا قرار دادن زن بهگونهای هموار کرده که این تنگنایی نهتنهتا اثتر روحتی و فیزیولتوژی
خود را بهیورت م تقیم یا غیرم تقیم بر روی حمل بر جای میگتذارد ،بلکته در نهایتت،
برای ب یاری از این زنان ،چارهای جز سقس جنین بتاقی نمتیگتذارد .بتدون دتک م تئلۀ
قانونگذاری و حمایت از این دسته از زنان حامله ،گتام ارزدتمندی در حمایتت از حقتوق
زنان ،و از اساسیترین دیوههای رفع این مشکل است.
با امعاننظر بر اهمیت این پژوها و بهویژه وجود نظرهای مخالفی که از سوی برختی
فقها  -مبنی بر اثبات نفقه برای این دسته از زنان -وارد دده است ،اما در این زمینه محققان
پژوها م تقلی انجام ندادهاند.
 .2دیدگاه فقها
ب تتیاری از فقهتتا (ر.ک :حل تی ،1378 ،ج71 :2؛ نجفتتی1404 ،ق ،ج321 :31؛ خوان تتاری،
 ،1369ج414 :1؛ میرزای قمی1413 ،ق ،ج )578 :4معتقدند که احراز تعلق یتا عتدم تعلتق
نفقه به زوجۀ حامل ،بازگشت به این م ئله دارد که آیا نفقه برای حمل است یا بترای زن؟
کما اینکه در م ئلۀ اثبات نفقه برای زن بارداری که وطی به دتبهه دتده استت ،و نیتز زن
مطلقۀ بائنۀ حامل ،بر این نظرند (بحرانتی1404 ،ق :ج531 :25؛ ستبزواری1413 ،ق ،ج:25
296؛ سبحانی ،1387 ،ج .)488 :4با اینکه هیچ دکی وجود ندارد که با فرض ثبتوت نفقته،
ایل آن به خاطر حمل است ،اما در این خصوص که نفقه به زن باردار تعلق میگیرد یا بته
حمل ،میان فقها اختالر آدکاری مطرح است .قانونگذار در ضمن مادۀ  1113قانون متدنی
با تبعیت از نظر ادهر ،بهطور مطلق ذیحق نبودن زوجۀ منقطعته از نفقته را بیتان دادتته و
میگوید« :در عقد انقطا زن حق نفقه ندارد مگر اینکه درط دده ،یا آنکه عقد مبنی بتر آن
جاری دده بادد».
در این م ئله از سوی فقها بهطور کلی دو دیدگاه وارد دده است:
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 .1دیدگاه نخ ت که قول ادهر است و قائالن آن ،ابنادریس (ابنادریس1410 ،ق ،ج:2
 ،)538سید مرتمی (دری

مرتمی1415 ،ق ،ج ،)277 :1عالمه حلتی در منتهتی المطلتب

(حلی (عالمه)1412 ،ق ،ج438 :8؛ محقق ستبزواری 1413ق ،)295 :و ب تیاری از علمتای
معایر مانند امام خمینی(ره) (خمینی1390 ،ق ،ج )314 :2است که با قائل دتدن بته عتدم
استحقاق زوجۀ منقطعه ن بت به نفقه مطلقاً -چه حامل بادد یا حائل -معتقدند کته زوجتۀ
منقطعۀ حامل نفقه ندارد.
 .2دیدگاه دوم قول دتیخ طوستی (طوستی1387 ،ق ،ج )24 :6و تابعتان ایشتان ماننتد
میرزای قمی (میرزای قمی1413 ،ق ،ج )578 :4و ابنبتراج (ابتنبتراج1406 ،ق ،ج)348 :2
است که به وجو

نفقۀ زوجه متعه بهواسطۀ حامله بودن نظر دادهاند.

 .3تحقیق در ثمرۀ نزاع
برخی حقوقدانان (امامی ،1386 ،ج )441 :4با ارجا به آنچه در کتا های فقهی آمتده ،در
ثمرۀ نزا گفتهاند که اگر نفقه برای زن حامتل بادتد ،نفقتۀ متدت حمتل از حیتث مقتدار،
متناسب با وضعیت زن احت ا

میدود ،همانطورکه در مورد نفقتۀ زوجته چنتین اعمتال

میدود .اما چنانچه نفقه برای حمل بادد :اوالً از موارد انفاق به قرابت استت و دتوهر بته
اعتبار آنکه پدر حمل است ،نفقه را به زن حامل میپردازد .رودن است کته التزام پتدر بته
نفقۀ فرزند در حالتی است که حمل دارایی ندادته بادد ،اما دریتورتیکته حمتل از ختود
دارایی دادته بادد ،نفقه از دارایی او بای تی پرداخت دود .هر گاه پدر دارایتی ندادتته یتا
مرده بادد ،نفقه به عهدۀ جد پدری است ،این مطلب در عبارت دماری از فقها مورد توجه
است (حلی (عالمه) ،1378 ،ج.)76 :2

1

 .1البته برخی علما بر این ثمره مناقشاتی مطرح کردهاند مبنی بر اینکه حمل نمیتواند مالک چیزی دتود .آیتتاهلل
مکارم دیرازی میفرماید« :تصور ما بر این است که وقتی گفته میدود« :النفقۀ للحمل» در اینجا برختی علمتا الم
ملکیت را با الم علت غایی ادتباه گرفتهاند ،درحالیکه معنی حقیقی این عبارت این است که بهختاطر حمتل ،بته
مادر نفقه میدهیم نه اینکه نفقه برای حمل بادد ،چون حمل نمیتواند مالک دود ،منل اینکه گفته میدود :النفقتۀ
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ثانیاً نفقۀ گذدتۀ اقار

قابل مطالبه نی ت .بنابراین اگر دوهر نفقۀ زن حاملته را تتأمین

نکند ،زوجه نمیتواند نفقۀ گذدته را مطالبه کند .بهعبارت بهتر قمای نفقه اقتار
نی ت ،زیرا نفقۀ اقار
ثالثاً نفقۀ اقار

واجتب

قما نمیدود.
به قدر رفع حاجت منفقعلیه و با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق

لحاظ میگردد (آلطاها و همکاران.)121 :1398 ،
رابعاً در نفقۀ زوجه ،تمکن بالفعل زوج درط نی ت و تک ب واجب است ،درحالیکه
در نفقۀ اقار

چنین نی ت.

خامساً اگر قائل دویم که نفقه متعلق به زن است ،وی بر نفقه م لس میدتود (نجفتی،
1404ق ،ج )358 :31و میتواند تصرفاتی غیر از آنچه مرتبس با نیاز جنین است انجام دهد،
در غیر این یورت ،مجاز به چنین کاری نی ت.
بنابر یک نظر ،این گفته که دستور تأمین مایحتاج ،چیزی بیا از واجتب بتودن تکلیفتی را
نمیرساند و نه ضامن بودن وضعی؛ سخنی قابل تأمل است ،زیرا در نگاه عرر و عقال ،دستور
به تأمین مایحتاج ،همراه با استحقاق آن بوده و در نتیجه نهتنها یررِ حکم تکلیفی ،بلکه ضمان
نیز ثابت میدود .از این گذدته ،تعبیر «بر پدران است خوراک و پوداک آنان  »...یتا «بتر وارث
نیز مانند آن ثابت است  »...در خصوص ضمان و حکتم وضتعی نفقتهدهنتده مبنتی بتر ثبتوت
هزینههای خوراک و پوداک بر عهدۀ پدر یا وارث و حق دیردهی فرزند ن بت بته دتیردهنده
یراحت دارد .آیۀ نخ ت که پس از «ال تُکلَّ ُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَها» فرموده استت« :التُمَتارَّ والِتدَۀٌ
بِوَلَدِها» ،بهرودنی تعلیل این مطلب را میرساند (داهرودی1419 ،ق.)158 :
للرضا یعنی بهخاطر دیر دادن نفقه دارد؛ ولی وقتی گفته میدود که النفقۀ لألمّ یعنی مادر مالک است .وقتی گفته
میدود که الهزینۀ للبِناء ،بِنا که مالک نمیدود بلکه هزینه برای بَنا است ،چراکه بِنا را میسازد نته ایتن بِنتا مالتک
بادد .و داهد آن ارث حمل است که اجما بر این قائم است که احتیاطاً اندازۀ سهم دو مذکر کنار میگذارند اگر
حمل زنده به دنیا آمد ،سهما را میدهند و هرچه اضافه آمد به ورثه برمیگردانند و اگر مرده به دنیا آمد ،مالتک
چیزی نمیدود ،پس بعد از تولد اگر زنده بود ،مالک میدود .در عرر هم چنین است که حمل مالک نمتیدتود
(مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج.)31 :7
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 .1 .3دیدگاه نخست

بر مبنای دیدگاه نخ ت ،نفقه دادن به زوجۀ متعه ولو اینکه باردار بادد ،واجب نی ت و دوهر
ملزم به پرداخت هیچگونه نفقهای نی ت .ابنادریس میفرماید« :هیچ نفقهای برای زوجۀ منقطعه
نی ت ولو اینکه حامله بادد؛ زیرا در قرآن کریم حکم وجو نفقه یرفاً برای زن مطلقۀ حامله
آمده است و قیاس «متعۀ حامل» به «مطلقۀ حامل» یحیم نی تت» .ابتنادریتس (ابتنادریتس،
1410ق ،ج ،)538 :2سید مرتمی (دری

مرتمی1415 ،ق ،ج ،)277 :1عالمه حلی در منتهتی

(حل تی (عالمتته)1412 ،ق ،ج ،)438 :8و ب تتیاری از فقهتتای متتتأخر ماننتتد محقتتق ستتبزواری
(سبزواری1413 ،ق ،)295 :امام خمینتی(ره) (خمینتی1390 ،ق ،ج ،)314 :2موستوی اردبیلتی
(موستتوی اردبیلتتی1431 ،ق ،ج ،)483 :1اراکتتی (اراکتتی1414 ،ق ،)90 :روحتتانی (روحتتانی،
1429ق ،)518 :تبریزی (تبریزی1426 ،ق ،)347 :دتبیری زنجتانی (دتبیری زنجتانی1428 ،ق:
 ،)553لنکرانی (لنکرانی1422 ،ق ،)388 :سبحانی (ستبحانی1416 ،ق ،ج )381 :2و گلرایگتانی
(گلرایگانی1414 ،ق ،ج )135 :1قائل بر این دیدگاه ه تند .آیتاهلل سی تانی میگوید« :التجب
نفقۀ الزوجۀ المتمتعبها علی زوجها وان حملت منه؛ بر دوهر نفقۀ زوجۀ متعه واجب نی ت ولو
اینکه از او باردار بادد» (سی تانی1417 ،ق ،ج.)80 :3
 .1 .1 .3مستندات دیدگاه نخست عدم وجوب نفقه
آیة  6سورۀ طالق
ایلیترین دلیل این دسته از فقها ،آیۀ  6سورۀ طالق است که فرموده است« :أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ
حَیثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ التُمتآرُّوهُنَّ لِتُمَتیقُوا عَلَتیهِنَّ وَ إِنْ کُتنَّ أُوالتِ حَمْتلٍ فَتأَنْفِقُوا
عَلَیهِنَّ حَتَّی یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ...؛ همانجا که [خود سکونت دارید ،به قدر استتطاعت ختویا
آنان را جای دهید و به آنا آسیب مرسانید تا عریه را بر آنان تنتگ کنیتد .و اگتر باردارنتد
خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند.»....
علما معتقدند حکم ثبوت نفقه در آیۀ مزبور مختص زنان مطلقه بتاردار استت و بتر اثبتات
مطلق نفقه داللتی ندارد (طباطبایی حتائری1418 ،ق174 :؛ فتیض کادتانی .)296 :1396 ،ستید
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مرتمی در انتصار میفرماید« :دیعه با استناد به آیۀ دریفه مذکور قائل بر عدم نفقه برای زوجته
متعه حامله است» (سید مرتمی1415 ،ق ،ج )277 :1و نیز مکارم دیرازی میگوید« :آیات  6و
 7سورۀ طالق نمیتواند وجو مطلق نفقه را اثبات کند؛ زیرا در مورد پرداخت نفقه در متورد
طالق میبادند و وجو مطلق نفقه م تند به اجما و روایات استت ،پتس بتر متدّعا داللتتی
ندارند» (مکارم دیرازی1424 ،ق .)127 :یاحب حدائق متذکر دده استت از آنجتا کته آیتۀ 6
سورۀ طالق تصریم در نفقه برای مطلقه حامل دارد و وجو نفقته بترای مطلقتۀ بائنته حامتل
خالر ایل است ،بنابراین باید به مورد نص اکتفا کرد (بحرانی1405 ،ق ،ج.)129 :25
نقد و بررسی
دهید ثانی در وجه استناد به آیۀ دریفه میگوید« :ممکن بودن حمل آیۀ دریفه بتر مطلقته،
فینف ه دلیل م تقلی نی ت لذا اگر ثابت دود که نفقه برای حمل است ،حکتم بته ثبتوت
نفقه برای متعۀ حامل ،قول قابل توجهی خواهتد بتود» (عاملی(دتهید ثتانی)1413 ،ق ،ج:8
 .)475مقصود دهید این است که قول به عدم نفقه برای حامل به معنتای نفتی ایتل نفقته
نی ت ،زیرا اگر قائل دویم که نفقه برای حمل است ،در این یورت سلب حق نفقه بترای
حامل مانع ثبوت ایل نفقه برای حمل نمیدود .یاحب حدائق چنین تعلیلی را قابل توجه
بردمرده است (بحرانی1405 ،ق ،ج.)129 :25
در حقیقت از عموم علت در آیۀ دریفه استفاده میدود که حکم بر وی

معلتق دتده

است ،یعنی معنای آیه این است که« :فانفقوا علیهن ألنهن أوالت حمل» در واقتع از آیتهای
که در مقام بیان است یک کبرای کلیه استفاده میدود که هر جا اوالت حمتل بادتد ،نفقته
ثابت میدود ،چون زن باردار در خدمت فرزند است .در حقیقتت ایتن آیته در مقتام یتک
قاعدۀ کلی است که زنی که اوالت حمل بادد ،نفقتۀ او بتر عهتدۀ یتاحب حمتل استت»
(مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج.)36 :7
آنچه مؤید بر این مدعاست ،سیاق آیۀ  4سورۀ طالق 1است که در تقارن با آیتۀ  6قترار
 .1آیۀ  4سورۀ طالق میفرماید« :وَالالَّئی یئِ ْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِ ائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَالثَۀُ أَدْهُرٍ وَ الالَّئی لَمْ
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گرفته است و این دو آیۀ دریفه در حقیقت در مقام بیان احکام عده و نفقه برای زن یائ ه،
حائمه و حامله ه تند .آیۀ  4ابتدا احکام عدّۀ زنان یائ ه و ک تانی را کته حتیض نتامنظم
دارند ،بیان کرده و سرس در مورد زنان حامله سخن گفته است و در ادامتۀ آیتۀ  6در مقتام
بیان احکام نفقه ،ابتدا نفقۀ این زنان در زمان عده را بیان فرمتوده و سترس حکتم نفقتۀ زن
حامله را بیان فرموده است .پرسا اینجاست که چترا فقهتا در عبتارت «وَأُولَتاتُ الْأَحْمَتالِ
أَجَلُهُنَ أَنْ یمَعْنَ حَمْلَهُنَ» در آیۀ  ،4حکم عدّه را به تمام زنان از جمله متعه ت ری دادهاند،
ولی در عبارت «وَإِنْ کُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتَّی یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ» در آیۀ  ،6زوجتۀ
منقطعه را خارج کردهاند؟ مقتمای تحلیل مذکور این است که این حکم ،همانند آیتۀ قبتل
که فقها برای مطلق «اوالت حمل» در نظر گرفتهاند ،با عموم خود ،متعۀ حامله را نیز دتامل
میدود ،در غیر این یورت باید بتوانیم سلب عنوان «اوالت حمل» از «متعۀ حامله» کنیم و
قائل دویم که «متعۀ حامله ،حامله نی ت!» که در این یورت باید همین را برای آیۀ  4نیتز
در نظر بگیریم.
قاعدۀ النفقة للمتمتعبها
ب یاری از علما با استناد به اینکه زوجۀ منقطعه بهطور مطلق نفقه ندارد ،حکتم را بته تمتام
حاالت او اعم از حاملگی و ...تعمیم دادهاند .مانند این کالم آیتاهلل منتظری که میفرمایتد:
«ال تجب نفقۀ الزوجۀ الموقتۀ ،وإن حملت .إال إذا ادترطت النفقۀ ضتمن العقتد» (منتظتری،
1413ق ،ج« .)466 :1إن» در این عبارت ،ویلیه است که بعد از واو عطت

آمتده استت و

زوجۀ منقطعۀ حامله را هم تحت دمول حکتم ایتلی التجتب آورده استت .از همتین رو
برخی فقها با استناد به این قاعده ،آیۀ  6را حمل بر زنان مطلقه کردهاند .محقق خوان تاری

یحِمْنَ وَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ی ْراً؛ و از زنانتان ،آنان کته از
عادت ماهانه مأیوساند ،اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) دک کنید ،عدۀ آنان سه ماه است ،و همچنین آنها کته
عادت ماهانه ندیدهاند و عدۀ زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند و هر کس تقتوای الهتی پیشته
کند ،خداوند کار را بر او آسان میسازد».
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در جامعالمدارک میگوید« :برای وجو

نفقۀ زوجه درط است که عقد دائم بادد و نفقته

برای زوجۀ منقطعه ذاتاً ثابت نمیدود و در این باره عالوهبر ادعای اجما از ستوی فقهتا،
روایاتی نیز در این با

وارد دده که بر عدم استحقاق نفقته بترای زوجتۀ منقطعته داللتت

دارند» (خوان اری1405 ،ق ،ج.)477 :4
نقد و بررسی
این قاعده تنها حکم ثبوت نفقۀ زوجیت برای زوجۀ منقطعه را نفی میکند ،نته نفقته بترای
حمل و حال آنکه ثبوت نفقه در اینجا دائرمدار حمل است نه زوجیتت .بتهعبتارت دیگتر،
ثبوت نفقه در اینجا از با

نفقۀ زوجیت نی ت تا اینکه م ئلۀ نفقۀ متمتعبهتا متورد توجته

قرار گیرد ،بلکه چیزی که عامل ثبوت نفقه متیدتود ،ختود حمتل استت .بنتابراین حکتم
پرداخت نفقه به زوجۀ منقطعۀ باردار ،اعم است از اینکه وی م تحق نفقته بادتد یتا خیتر.
م لم است که حمل نیاز به نفقه دارد و به تعبیر علما ،فقتس از آنجتا کته وجتود و حیتات
جنین به حیات مادر گره خورده است ،نفقه به مادر داده میدود.
با دقت ایولی میتوان گفت براساس مفهوم غایت در آیۀ دریفه که غایت قید حکم دتده
است (فَأَنْفِقُوا ....حَتَّی یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ) حکم وجو پرداخت نفقه تا زمانی است که زن وضتع
حمل کند .بنابراین اگر نفقه از نو زوجیت میبود ،همچنین این حکم دائرمدار حمل نبود ،مغیّا
در آیۀ دریفه زمان وضع حمل نمیدد .بنابراین براساس آیۀ  ،6زن (متعه) باردار تتا زمتانیکته
وضع حمل میکند ،نفقه به او داده میدود .و پس از وضع حمل نیز ،چنانچه او طفتل را دتیر
هم بدهد ،طبق آیۀ  233بقره م تحق اجرت رضا میدود .معلتوم متیدتود کته ایتن حکتم،
هیچگونه منافاتی با مقتمای فتوای فقهای دیعه مبنی بر عدم استحقاق نفقته زوجته منقطعته –
آنگونه که مفاد این قاعده و نیز کالم ستید مرتمتی استت -نتدارد .ازایتنرو محقتق قمتی در
جامعالشتات میفرماید« :قول دیعه مبنی بر عدم وجو

نفقه برای متعۀ حاملته ،م تتلزم عتدم

پرداخت نفقه برای حمل نی ت .کما اینکه سید مرتمی در جایی دیگر همتین مطلتب را ذکتر
نموده است .بنابراین از کالم ایشان این ثابت نمیدود که دیعه قائل بر عدم ثبتوت نفقته بترای
حمل است .بنابراین نفقه تحت دمول نفقه اقار قرار میگیرد و ثمرۀ این حکتم ،اختتالر در
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این م ئله است که این نفقه برای حمل است یا حامل .که اگر قائتل دتویم نفقته بترای حمتل
است ،با فرض اع ار پدر ،نفقه به عهدۀ جد است» (میرزای قمی1413 ،ق ،ج .)578 :4همچنین

عالمه حلی در مختل

میفرماید« :در مورد نفقۀ زوجۀ منقطعه اگر قائل دویم که این نفقه برای

حمل است ،چنین نفقهای واجب است و اما اگر قائل دویم که برای حامل است ،پرداخت نفقه
واجب نی ت» (حلی (عالمه)1413 ،ق ،ج.)325 :7
اجماع
اجما دلیل دیگری است که بر عدم وجو

نفقۀ زوجۀ متعه در دوران بارداری اقامه دتده

است .سید مرتمی و محقق سبزواری از ک انی ه تند که ادعای اجما بتر عتدم وجتو
نفقه کردهاند .محقق سبزواری معتقد است آیۀ  6سورۀ طالق یترفاً در متورد زنتان مطلقته
است و زوجۀ منقطعۀ حامله به آن ملحق نمیدود ،ممار بر اینکه بتر ایتن متدعا ،اجمتا
وجتتود دارد (ستتبزواری1413 ،ق .)295 :آیتتاهلل مکتتارم دتتیرازی دربتتارۀ ادعتتای اجمتتا
میفرماید« :تصور ما این است که [این م ئله چون اجماعی است [بنابراین زوجۀ منقطعه
در حال زوجیت نفقه ندارد ،چه حامل بادد و چه حائل ،از اینجا ایشان استفاده کردهاند که
به طریق اولی بعد از جدایی هم نفقه ندارد( »...مکارم1424 ،ق ،ج.)35 :7
نقد و بررسی
اوالً اجما در این باره محقق نی ت ،زیرا برخی فقهای نامدار همچون دیخ طوسی ،عالمته

حلی در المختل

و دماری دیگر بتر وجتو

نفقته رأی دادهانتد؛ ثانیتاً در معقتد اجمتا ِ

ادعادده هم باید تردید کرد ،زیرا م تحق نفقه در اینجتا حمتل استت نته زوجتۀ منقطعته.
درحالیکه معقد این اجما  ،عدم استحقاق زوجۀ منقطعه بر نفقه است.
اصل برائت
محقق سبزواری تنها فقیهی است که به این ایل استناد ج ته است .ایشان میگویتد« :بعتد
از اختصاص یافتن حکم نفقه به عقد دائم ،ایل بر برائت از پرداخت نفقه برای زوجۀ متعه
حامل است» (سبزواری1413 ،ق.)295 :
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نقد و بررسی
اگر فرض م تحق نفقه را (با توجه به تصور محقق سبزواری) زوجۀ منقطعه باردار در نظتر
بگیریم ،بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ،دلیل درعی وجود دارد و با دلیتل اجتهتادی،
نوبت به ایل برائت نمیرسد .همین مناقشه را در فرض اینکه م تتحق نفقته را حمتل در
نظر بگیریم ،میتوان وارد کرد و برای وجو

نفقه بر حمل ،دلیل درعی وجود دارد کته در

ادامه خواهد آمد.
 .2 .3دیدگاه دوم :وجوب نفقه

دیدگاه دوم قائل بر وجو

پرداخت نفقه بر زوجۀ منقطعه باردار است .دیخ طوسی ،عالمه

حلی ،محقق قمی و دماری از علمای معایر بر این دیدگاه قائلاند.
 .1 .2 .3مستندات دیدگاه دوم
در مورد مبنای این دیدگاه گفته دده است که« :قائلین به ثبوت نفقه از عموم علت در آیۀ 6
سورۀ طالق استفاده می کنند به این بیان کته تعلیتق حکتم بتر ویت

را دلیتل بتر حلیتت

میدانند ،یعنی معنای آیه این است که« :فانفقوا علیهن ألنهن أوالت حمل» در واقع از آیهای
که در مقام بیان است یک کبرای کلیه استفاده میدود که هر جتا اوالت حمتل بادتد نفقته
دارد ،چون در خدمت فرزند است» (مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج.)36 :7
اما این استدالل محل تأمل است ،زیرا اوالً با تتبع در آرای فقها معلوم دد که قائالن بته
ثبوت نفقه ،هیچیک به آیۀ مذکور استناد نکردهاند و فقس آیتاهلل مکارم دتیرازی در کتتا
النکاح ،با استناد به مفهوم مخال

از آیۀ  6سورۀ طالق ،حکم به ثبتوت نفقته بترای زوجتۀ

منقطعه را امکانسنجی کرده است .ثانیاً همانطورکه گفته دد قائل ددن بر ثبوت نفقه ،اعم
است از اینکه زوجۀ منقطعه م تحقق نفقه بادد یا حمل .دیخ قمی در جتامعالشتتات ایتن
مبنا را متذکر دده است و میفرماید« :بهنظر میرسد حکم وجو

نفقته ،بتهختاطر ویت

حاملگی ،برای زوجۀ منقطعه حامل ثابت نشده است [تا اینکه براستاس ادلتۀ دترعی ،نفتی
کلی نفقه دود بلکه قول به اینکه برای زوجۀ منقطعه باردار نفقه است بهخاطر ایل حمتل
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است [ولی به زن داده میدود چون حمل در دکم مادر است  ،کما اینکه بعمی از علمای
امامیه در م ئلۀ نفقۀ مطلقۀ بائنۀ حامله نیز بعد از اتفاق بر ثبوت نفقه برای او ،بتهدلیتل آیتۀ
دریفه و سایر ادله ،بر همین دیدگاه قائل ددهاند [و نفقه را برای حمل دان تهانتد .بنتابراین
در حقیقت بازگشت این م ئله به نفقۀ اقار

و ان ا

است [نه نفقه زوجیتت (میترزای

قمی1413 ،ق ،ج .)578 :4نظیر این گفتار را آیتاهلل مروارید در کتا

ینتابیع الفقهیتۀ بیتان

میکند .با اینکه ایشان در ذیل آیۀ  6سورۀ طالق ،با استناد به کالم فقها معتقد میدتود کته
نفقهای برای زن حاملۀ متعته نی تت (مرواریتد1410 ،ق ،ج ،)359 :20امتا در جتای دیگترِ
همین کتا

میفرماید« :نفقه بر زوجۀ منقطعه واجب نی ت مگر آنکه حاملته بادتد کته در

این یورت نفقه به او تعلق میگیرد؛ زیرا حمل ن بت بته نکتاح یتحیم و فاستد تفتاوتی
نمیکند» (مروارید1410 ،ق ،ج.)228 :38
در حقیقت فقها ایل این دیدگاه را به دیخ طوسی در المب وط ن بت میدهند ،چراکه
از نظر دیخ ،بازگشت این م ئله در حقیقت به این م ئله است کته آیتا نفقته بترای حمتل
است یا حامل؟ و از آنجا که نفقه برای حمل است ،نفقه به زوجۀ منقطعۀ باردار هتم تعلتق
میگیرد .بنابراین زن حتی اگر از راه نکاح فاسد همچون نکتاح دتغار هتم بتاردار دتود -
دریورتیکه به موضو جاهل بادد -نفقه به او تعلق میگیرد (طوسی1387 ،ق ،ج.)24 :6
دهید ثانی در نقد این استدالل میفرماید« :تحلیل دیخ به این نکته نظتر دارد کته :وجتو
نفقه بر مطلقۀ حامل بهخاطر حمل است -از جهت اینکه طفل به نفقهدهنده تعلق میگیترد -نته
بهخاطر حامله بودن زن و از آنجایی که این علت در زن حاملۀ غیرمطلقه هتم وجتود دارد ،زن
حتی اگر از راه نکاح فاسد همچون نکاح دغار هم باردار دود -دریورتیکه به موضو جاهل
بادد -نفقه به او تعلق میگیرد اما این قول ضعی

است؛ زیرا مبنای چنتین حکمتی بتر قیتاس

است وگرنه آیۀ دریفه یراحت در زن مطلقۀ حامله دارد» .ادعتای قیتاس بتودن رأی دتیخ در
کالم برخی فقها مانند ابنادریس (ابنادریس1410 ،ق ،ج ،)738 :2و آیتاهلل مروارید (مروارید،
1410ق ،ج )159 :20نیز نقل دده است .ظاهراً مقصود این فقها از قیاس دیخ ،علتی است کته
دیخ از مجمو سیاق آیه و ایل عدم نفقه برای مطلقۀ بائنه استنباط میکند.
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اما نکته اینجاست که اوالً دیخ برای مدعای خود هیچگونه استتنادی بته آیتۀ  6ستورۀ
قیاس ،حکم فر –یعنی ثبتوت نفقته متعتۀ

طالق نکرده است تا اینکه براساس قواعد با

باردار -را از دلیل ایل استنباط کرده بادد ،بلکه استناد وی بر عموم روایات است1؛ ثانیاً با
فرض اینکه مبنای حکم به نفقه ،آیۀ  6سورۀ طالق بادد ،قول بته قیتاس بتا تردیتد همتراه
است ،زیرا آیۀ مذکور از حیث مفهوم وی

و غایت دارای مفهوم است .برخی علما در رد

ادعای قیاس گفتهاند« :قیاس مذکور م تنبسالعّلۀ نی ت بلکه منصوصالعلۀ است به این بیان
که اگر ما مفهوم وی

را حجت بدانیم ،از آیۀ  6سورۀ طالق این مطلب استخراج میدود

چون آیه میگوید :إن کن أوالت حمل ....و «اوالت حمل» وی
اگر قائل به حجیت مفهوم وی

و مشعر به علیت است و

بادیم ،مفهوم موافق آن به این معنی است که اگتر اوالت

حمل بادد ،ألجل حملها انفقوا علیهن ،پس از خود آیه استتفادۀ عمتوم علتت متیدتود و
روایت هم اطالق دارد» (مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج .)36 :7البته باید متذکر دد که وی
در اینجا مشعر به علیت نی ت و بلکه علت منحصره است و چیزی که باعث ثبتوت حکتم
نفقه دده است ،حامله بودن زن است ،وگرنه زن مطلقۀ بائنه م تتحق نفقته نمتیدتد و در
جایی که وی  ،علت منحصره بادد ،مفهوم خواهد دادت.

2

 .1کذلک ال نفقۀ لها بعد الفرقۀ إذا کانت حائال و إن کانت حامال فلها النفقۀ عندنا لعمتوم األخبتار ،و متن قتال إن
النفقۀ للحمل قال :فههنا النفقۀ ،ألنه ولده (طوسی1387 ،ق ،ج.)24 :6
مشعر به علیت ،که مقابل وی

 .2وی

غیرمشعر به علیّت میبادد ،ویفی است که ادعار (داللت ضعی ) دارد بته

اینکه مبدأ ادتقاقا ،علت برای ثبوت حکم بر مویور آن است ،مانند «اکرم رجال عالماً» ،که ویت
ضعی

«عتالم» ،داللتت

دارد بر اینکه علت اکرام رجل ،وجود علم (مبدأ ادتقاق یفت عالمیت) است (جمعتی از مؤلفتان ،1389 ،ج:1

 .)893برخی علمای ایول قائل بر این ه تند که اگر وی

مشعر به علیت بادتد ،بترای مفهتوم دادتتن کتافی استت

(مدرس افغانی ،1362 ،ج .)14 :1اما برخی دیگر معتقد ددهاند که مجرد ادعار ،برای مفهوم دادتن کافی نی تت و بایتد
قرینۀ خارجی وجود دادته بادد که داللت نماید مبدأ وی  ،علت حکم است (خویی ،1368 ،ج .)435 :1بدینمعنا که
نهتنها وی

باید علت منحصره بادد (سبحانی1431 ،ق ،ج ،)306 :2بلکه باید قرینهای وجود دادته بادد که داللت بتر

مفهوم کند .در عبارت «إِنْ کُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ» ،براساس قرائن خارجی متوجه میدویم کته ویت  ،علتت
منحصره است ،زیرا به اجما فقها ،زوجۀ منقطعۀ حائل ،م تحق نفقه نی ت (موسوی عاملی1413 ،ق ،ج )474 :1و تنها
دلیل برای وجو نفقه ،وی

حاملگی زوجۀ منقطعه است.
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 .2 .2 .3روایات
اما سؤال اینجاست که مقصود از عموم روایاتی که دیخ از آن یاد میکنتد چی تت؟ دتهید
ثانی معتقد است برای این حکم ،عموم روایات وجود ندارد و بلکه تنها یک روایت است و
آن هم روایت محمد بن قیس است (عاملی (دهید ثانی)1413 ،ق ،ج:)475 :8
روایت محمد بن قیس
« علی بن ابراهیم ،عن أبیه ،عن ابن أبی نجران ،عن عایم بن حمید ،عن محمد ابتن قتیس،
عن أبی جعفر علیهال الم قال« :اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَمَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُورِ حَتَتی
تَمَعَ حَمْلَهَا؛ به زن باردار فریت میدهند تا فرزندش را به دنیا بیاورد در ایتن متدت مترد
وظیفه دارد بهگونهای دای ته مخارج او را بدهد تا فرزنتدش را بته دنیتا بیتاورد» (کلینتی،
1407ق ،ج .)103 :6
بررسی سندی
برخی علما مانند یاحب حتدائق (بحرانتی1405 ،ق ،ج ،)129 :25یتاحب م تالک (عتاملی،
1413ق ،ج  )475 :8و سبحانی (سبحانی1416 ،ق ،ج ،)381 :2بر سند ایتن روایتت بته اعتبتار
اینکه محمد بن قیس مشکوک بین دو ثقه و ضعی

است ،خدده وارد کتردهانتد .امتا ب تیاری

علما مانند مقدس اردبیلی (اردبیلی1386 ،ق ،ج ،)455 :1خوان اری (خوان اری1405 ،ق ،ج:5
 ،)301روحانی (روحانی1412 ،ق ،ج  ،)219 :22مکارم دیرازی (مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج:7
 ،)36مح نی (مح تنی1429 ،ق ،ج  )211 :1و برختی علمتای دیگتر بته وثاقتت او تصتریم
کردهاند .روحانی در فقه الصادق میگوید« :ایراد فقها مبنی بر ضع
محمد بن قیس بین ثقه و ضعی

ستند بتهواستطۀ ادتتراک

پذیرفته نی ت؛ زیرا این ایراد با قرینۀ وجود عایم بن حمیتد

که از رجال ثقه است دفع میدود (روحانی1414 ،ق ،ج  .)219 :22همتین استتدالل را برختی
علمای دیگر نیز مطرح کردهاند (ر.ک :ح ینی خامنهای.)393 :1376 ،
بررسی داللی
یاحب حدائق میگوید از حیث داللی ،این روایت با اطالق خود زوجۀ منقطعتۀ حامتل را
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هم دامل است (بحرانی1405 ،ق ،ج ،)129 :25آیتاهلل سبحانی در پاسخ به ادعتای اطتالق
میگوید« :اطالق مذکور در زن مطلقه انصرار دارد و دلیل آن هم قلت سایر اق ام جتدایی
غیرطالق است .و سرایت دادن حکم نفقه به این اسبا  ،بهخاطر اینکه مالک در نفقه دادن،
وجود حمل است ،این را اثبات نمیکند که نفقه برای حمل بادد» (ستبحانی1416 ،ق ،ج:2
 .)381اما چنانکه بهنظر میرسد ،روایت مذکور با عموم خود منقطعه را دامل استت ،زیترا
تعبیر مطلقه و عقد دائم در آن ذکر نشده است ،بهخصوص که دمولا ن بت به متوفیعنها
زوجها خیلی بعید است ،چون تعبیر «علیه» دارد که در مورد میت استفاده نمتیدتود ،بلکته
«علی ماله» میگویند (مکارم دیرازی1424 ،ق ،ج.)35 :7
 .3 .2 .3عمومات ادلة باب نفقة اقارب
با توضیحات مذکور و البته بر مبنای دیدگاه غیرمشهور ،وجود حمتل ،مفهتوم «والیتت بتر
جنین» را قهراً عارض میکند و از جمله آثار حقوقی والیت بر جنین ،لزوم پرداختت نفقته
است .اینکه مقصود دیخ از عموم اخبار -با توجه به سیاق عبارت ایشان -روایات با
اقار

نفقه

بادد ،بعید بهنظر میرسد ،ولی وقتیکه حکم نفقه برای حمل ثابتت دتود ،متورد را

متوجه عمومات ادلۀ درعی با

نفقه اقار

میکند و این ادله ،با ظهور بیشتری بتر ثبتوت

ایل نفقه داللت دارند؛ مانند یحیحه محمد بن م لم ،عن أبی عبداللَّته علیتهال تالم قتال:
قلت له :من یلزم الرجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال« :الوالدان و الولد و الزوجۀ؛ از امتام
سؤال کردم مرد الزم است به چه ک انی از ب تگانا نفقه بدهد؟ حمرت فرمودند :پتدر و
مادر ،فرزند و هم ر» (حر عاملی1409 ،ق ،ج .)237 :15
 .4 .2 .3قیاس اولویت از آیة  233بقره
بعمی علما در بیان استدالل مذکور گفتهاند« :اگر زوجۀ منطقعه بچه را متولد کترده و دتیر
دهد ،آیا میتواند اجرت ارضا را بگیرد؟ بالادکال میگیرد ،پس بته طریتق اولتی اجترت
حمل را هم میتواند بگیرد ،چون تمام وجود حمل از اوست ،و آیا این ظلم نی ت که ایتن
زن را محروم از ازدواج کنیم و چیزی هم به او نتدهیم؟!» (مکتارم دتیرازی1424 ،ق ،ج:7
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 .)37همچنین فخترالمحققین متیفرمایتد« :آیتۀ «وَ عَلَتی الْمَوْلُتودِ لَتهُ رِزْقُهُتنَّ وَ ک ْتوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُورِ» (بقره )233 :داللت دارد بر وجو

نفقه اوالد بر پدران؛ زیرا علتت در وجتو

نفقه بر مادران ،حملشان است و از تعلیق حکم بر وی

همین فهمیده میدود و نفقته بتر

حمل منوط به دادن آن به زن حامله است ،پس واجب استت کته بته زن ،نفقته داده دتود»
(فخرالمحققین ،1387 ،ج.)282 :3
 .5 .2 .3قاعدۀ نفی عسر و حرج
در تحلیل م ئلۀ حاضر ،مشهود است که نظر ادهر :رفاً به نفی حکم وجتو

نفقته ب تنده

کردهاند ،ولی در حالتی که نفقه حمل و مایحتاج زوجۀ منقطعۀ حامله از سوی یاحب نطفه
تأمین نشود ،هیچ نظری ندادهاند .اگر قائل دویم به اینکه نفقه بر عهدۀ دوهر نی ت ،حکتم
به وجو

نفقه بر زن حامله ،نهتنها تکلیفی بدون دلیل ،بلکه مصداق بارزی از ع ر و حرج

مح و

میدود ،زیرا به تعبیر آیۀ  15سورۀ احقار که میفرمایتد« :أُمُّتهُ کُرْهتاً وَ وَضَتعَتْهُ

ُکرْهاً؛ مادرش با تحمل رنج به او باردار دتد و بتا تحمتل رنتج او را وضتع حمتل نمتود»،
روزبه روز بر مشقت و سختی زن باردار بهواسطۀ حمل افزوده میدود و چتهب تا متتأثر از
وضعیت ج مانی در ماههای پایانی بارداری ،محتمل است که قتدرت بتر تتأمین مایحتتاج
روزمرۀ خود را نیز ندادته بادد ،چه برسد به اینکه تکلی

تأمین هزینههای درمتانی دوران

بارداری هم بر دوش وی گذادته دود .افزونبر اینکه هر گونه در تنگنا قرار دادن زن باردار
در زمینۀ تأمین نفقه در ایتن دوران ،بته یتورت م تتقیم یتا غیرم تتقیم بتر حیتات جنتین
تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین یرر احتمال وقو چنین تأثیری بر سالمت متادر و جنتین،
بر ضرورت دفع چنین خطری کفایت میکند .همین م ئله را برای نفقتۀ حملتی کته از راه
نامشرو بهوجود آمده نیز میتوان طرح کرد و مرحوم امام در پاسخ به استتفتایی مبنتی بتر
اینکه ولد زنا دریورتیکه به زانی ملحق نمیدتود ،نفقتۀ او را چته ک تی بایتد برتردازد؟
فرموده اند« :نفقه او بر پدر است» (موسوی خمینی ،1365 ،ج .)37 :1ازاینرو دیخ طوستی
در مب وط استدالل میکند که اگر قائل دویم که پدر باید نفقتۀ ولتد را برتردازد ،در اینجتا
هیچ ربطی به این ندارد که نکاح بهیورت یحیم منعقد دده یا فاسد ،زیترا نفقته بته ولتد
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تعلق میگیرد و این حمل ،ولد اوست ،مگتر آنکته ولتد از راه لعتان نفتی دتود (طوستی،
1387ق ،ج .)24 :6همچنین مکارم دیرازی میگوید« :به نظر ما احوط (احتیاط واجب) این
است که به ذات الحمل چه در حال زوجیت و چه در عدّه نفقه بدهنتد ،همتانگونتهکته از
اطالق کالم دیخ طوسی و دهید ثانی در م الک چنین استفاده میدود» (مکتارم دتیرازی،
1424ق ،ج.)37 :7
توجه به قاعدۀ فراش میتواند مؤید دیگری بر این مطلب بادد و با لحاظ ملحق کتردن
فرزند حایل دده از ازدواج موقت به مرد ،بهنظر میرسد قول بته پرداختت نفقته در دورۀ
بارداری توسس پدر الزمۀ این حکم است .برخی حقوقدانان در این باره انگادتهاند که عقل
و وجدان اجتماعی ،نگهداری و انفاق به فردی را که محتاج بادد ،بر متمکنین الزم میداند؛
پس بیمناسبت نی ت که از با

ت بیب ،پدر طبیعی که سبب ایجتاد طفتل دتده ملتزم بته

انفاق طفل دان ته دود (امامی.)183 :1386 ،
یک نمونه رأی قضایی
در این زمینه میتوان به آرای قمایی نیز اداره کرد .براساس نظریۀ دمارۀ  7/2056مورخ /29
 70/3ادارۀ حقوقی ،آن مقدار از نفقه که برای سالمت حمل ضرورت دادته بادتد ،بتا لحتاظ
مادۀ  1109قانون مدنی از طرر زوجه قابل مطالبه است و در یورت امتنا زوج از پرداختت
نفقه و طبق تشخیص دادگاه تا این حد قابل تعقیب کیفری است .توضیم آنکته زوجتۀ نادتزه
حق نفقه ندارد ،اعم از آنکه حامل بادد یا نبادتد ،ولتی نفقتۀ اختصایتی جنتین بته موجتب
اطالعات ادله که نفقۀ اوالد بر عهدۀ پدر است و طبق آیۀ «ان کن اوالت حمل »....نیز بتر ایتن
امر داللت دارد .هرچند زنی که نشوز میکند ،استحقاق دریافت نفقه را در آن ایتام نتدارد ،بتا
توجه به اینکه مطابق مادۀ  1199قانون مدنی نفقۀ اوالد بتر عهتدۀ پتدر استت ،مطتابق متالک
ق مت اخیر مادۀ  1109قانون مدنی زن نادزۀ حامله تا زمتان وضتع حمتل حتق نفقته را دارا
خواهد بود و با توجه به اینکه سالمت جنین ب تگی کامل به سالمت مادر و تغذیۀ یتحیم او
دارد ،نفقه نه به مقداری که برای سالمت حمل ضرورت دادتته بادتد ،بلکته بته میزانتی کته
سالمت زن و حمل را توأماً تأمین کند ،باید از سوی دوهر پرداخت دود.
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 .4نتیجه
با دقت در آرای فقهای مخال

وجو

نفقه ،محرز میدود که رویکرد منفعالنۀ ایشتان بتر

عدم ثبوت نفقه برای زوجۀ منقطعۀ حامل ،سلب ایل نفقه را منتج دتده استت و بته نظتر
نگارنده تلقی مذکور ،به این نکتۀ ب یار مهم بازگشت دارد که در متون فقهی ،فقها ایتالتی
برای «نفقه حمل» قائل نشدهاند با اینکه در جای جای سخنان ایشان ،این پرسا طرح دده
است که آیا نفقه برای حمل است یا حامل؟ طرح همتین پرستا کته ثمترۀ آن در نهایتت
اثبات نوعیت نفقه است ،سبب دده است تا امر تتأمین مایحتتاج ضتروری زوجتۀ منقطعتۀ
باردار در این درایس ویژه -که م ئلۀ حیات دو ان ان در میان استت -همچنتان بالتکلیت
باقی بماند و قانونگذار هم متأثر از نظر مذکور ،تفاوتی برای حاملگی زن قائل نشود .غافتل
از اینکه بین اعتقاد به اینکه نفقه به زن حامل داده دود و استتحقاق او بتر نفقته ،مالزمتهای
حاکم نی ت .بر مبنای این تحلیل ،اگر از راه ادله ثابت دود که نفقه به زوجۀ منقطعۀ حامل
تعلق میگیرد ،هیچگونه منافاتی با مقتمای فتوای فقهای دیعه مبنی بر عدم استتحقاق نفقتۀ
زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا پرداخت نفقه اعم است از استحقاق و عدم آن .این تعلیل –که در
حقیقت بر مبنای تنقیم مناط از آیات دریفه است -نهتنها برای زوجۀ منقطعۀ حامتل ،بلکته
برای تمام اق ام زنان باردار –ولو زنی که از راه نکاح فاسد و یا زنا باردار دده است -قابل
ت ری است ،اال حملی که توسس مرد نفی دود که در این یورت معیتار ن تب از استاس
قطع میدود.
به نظر نگارنده ادلۀ قول فقهای معتقد به نفی وجو
حکم وجو

نفقه ،خالی از قوت بوده و متقابالً

نفقه –افزون بر مؤیدانی که در این زمینه وارد دتده استت -از دو راه اثبتات

میدود :نخ ت از راه اخذ مفهوم مخال

از آیۀ  6سورۀ طالق که وی

حاملگی را علت

منحصره برای ثبوت «ایل حکم نفقه» قلمداد کرده است؛ دوم بر مبنای ایالت نفقۀ حمتل
آنگونه که از کالم محقق قمی در جامعالشتات بردادت متیدتود -کته در ایتن یتورتحکم نفقه براساس ادلۀ ثبوت نفقۀ اقار

با ظهتور بیشتتری بتر ایتن نتو از نفقته داللتت

میکند .مبنای این تحلیل ،مفهوم غایت از آیۀ  6ستورۀ طتالق استت؛ زیترا غایتت در آیتۀ
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دریفه ،قید حکم دده است ،بنابراین م تفاد از آیۀ دریفه ،حکم وجو

پرداخت نفقته تتا

زمانی است که زن وضع حمل کند ،چراکه اگر نفقه از نو زوجیت میبتود ،همچنتین ایتن
حکم دائرمدار حمل نبود ،مغیّا در آیۀ دریفه زمان وضع حمل نمیدد .بر این اساس مطابق
با آیۀ  6سورۀ طالق ،زوجۀ منقطعۀ باردار تا زمانیکه وضع حمل میکند ،نفقۀ حمتل بته او
داده میدود ،زیرا حیات حمل منوط به تأمین مایحتاج مادر است .و پتس از وضتع حمتل
نیز ،چنانچه او طفل را دیر هم بدهد ،مطابق با آیۀ  233بقره م تحق اجرت رضا میدود.
اما در پاسخ به امکان حمل آیه بر زنان مطلقه –آنگونه که فقهای قائل به عدم وجتو
نفقه بر آن احتجاج کردهاند -انصار این است که نمیتوان به یرر آنکه این آیه در سورۀ
طالق واقع دده است ،حکم موجود در آیه ،حمل بر زنان مطلقه دود ،بنابراین همانطورکه
دهید ثانی و یاحب حدائق تصریم کردهاند ،چنین دلیلی نمیتواند فینف ه دلیتل م تتقلی
بادد.
بر این اساس پیشنهاد میدود قانونگذار یاحب حمل را –ک تی کته براستاس قاعتدۀ
فراش ،حمل به او منت ب میدود -ملزم به پرداخت نفقه کند .مقتمای این حکم که مبنای
قول دیخ طوسی و تابعان ایشان و نیز دیدگاه امام خمینی(ره) است عالوهبر اینکه موجتب
تخصیص مادۀ  1113قانون مدنی میگردد ،تمام اق ام زنان حامله –غیر از موردی که حمل
از راه لعان نفی دود -را دامل میدود که بابت تأمین مایحتاج خود در زمتان حتاملگی ،از
نفقهای که توسس یاحب حمل پرداخت میدود ،بهرهمند دوند .امتا در متورد حملتی کته
قابل انت ا

به مرد نی ت ،رودن است که مشمول قانون امور ح بی میدود.
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کتابنامه
ت قرآن کریم
 .1ابنادریس ،محمد بن منصور بن احمد (1410ق) .ال رائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قتم:
دفتر انتشارات اسالمی واب ته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .2ابنبراج ،عبدالعزیز (1406ق) .مهذ األحکام ،قم :مؤس ۀ النشر اإلسالمی.
 .3اراکی ،محمدعلی (1414ق) .الم ائل الواضحۀ ،قم :انتشارات دفتتر تبلیغتات استالمی
حوزۀ علمیه.
 .4اردبیلی ،احمد بن محمد (1386ق) .زبدۀ البیان فی أحکتام القترآن ،تهتران :انتشتارات
المکتبۀالجعفریۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ.
 .5آل طاها ،سید ح ین؛ مختاری افراکنی ،نادر؛ بشتیری ،عتارر؛ نتوری ،ستمیه (.)1398
«وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در زمان عدۀ طالق بائن» ،مجلۀ پژوهاهتای فقهتی،
دورۀ  ،15ش  ،1ص .115-139
 .6امامی ،سیدح ن ( .)1386حقوق مدنی ،تهران :انتشارات اسالمیۀ.
 .7بحرانی (آل عصفور) .یوس

بن احمد (1405ق) .الحدائق الناضرۀ فتی أحکتام العتترۀ

الطاهرۀ ،قم :دفتر انتشارات اسالمی واب ته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .8تبریزی ،جواد بن علی (1426ق) .منهاج الصالحین ،قم :انتشارات مجمع اإلمام المهدی
(عج).
 .9جمعی از مولفان ( .)1389فرهنگنامۀ ایول فقه ،تهران :پژوهشتگاه علتوم و فرهنتگ
اسالمی.
 .10حرعاملی ،محمتد بتن ح تن (1409ق) .وستائل الشتیعۀ ،قتم :انتشتارات مؤس تۀ آل
البیت( ).
 .11ح ینی خامنهای ،سیدعلی ( .)1376فقه الحکم االسالمی :المهادنۀ ،مجلۀ فقه اهل بیت،
ش  11و .12
 .12حلی (فخر المحققین) .محمد بن ح ن بن یوس

(1387ق) .إیماح الفوائد فی درح
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مشکالت القواعد ،قم :انتشارات مؤس ۀ اسماعیلیان.
 .13حلی ،عالمه ،ح ن بن یوس

بن مطهر اسدی (1412ق) .منتهی المطلب فتی تحقیتق

المذهب ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیۀ.

1413( ------------ .14ق) .مختل

الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،قتم :دفتتر انتشتارات

اسالمی واب ته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .)1378( ------------- .15تحریر األحکام الشترعیۀ علتی متذهب اإلمامیتۀ ،مشتهد:
مؤس ۀ آلالبیت( ).
 .16خمینی ،روحاهلل ( .)1365موازین قمایی از دیتدگاه امتام خمینتی :حتاوی جدیتدترین
استفتائات در زمینه م ائل قمایی ،ترجمۀ ح ین کریمی ،تهران :دکوری.
1390( ------------- .17ق) .تحریرالوسیله ،قم :دارالکتب العلمیۀ ،مؤس ۀ مطبوعاتی
إسماعیلیان.
 .18خوان اری ،سید احمد بن یوس

(1405ق) .جامع المدارک فی درح مختصتر النتافع،

قم :مؤس ۀ اسماعیلیان.
 .)1369( ----------------- .19التعلیقات علی الروضۀ البهیۀ ،قم :زاهدی.
 .20خویی ،ابوالقاسم ( .)1368اجود التقریرات ،قم :کتابفرودی مصطفوی.
 .21روحانی ،سید یادق (1429ق) .منهاج الصالحین ،قم :نشر آیتاهلل العظمی روحانی.
1412( ........................ .22ق) .فقه الصادق( ) ،قم :دارالکتا

 -مدرسۀ امام یادق( ).

 .23سبحانی ،جعفر (1416ق) .نظام النکاح فی الشریعه االسالمیه الغراء ،قم :مؤس ۀ االمتام
الصادق( ).
 .)1387( ------------ .24رستتائل فقهیتته ،قتتم :مؤس تۀ تعلیمتتاتی و تحقیقتتاتی امتتام
یادق( ).
1431( ------------- .25ق) .المب وط فی أُیول الفقه ،قم :انتشارات امام یادق( ).

 .26سبزواری ،سید عبداألعلی (1413ق) .مهذ
دفتر حمرت آیۀاهلل.

األحکام ،قم :انتشارات مؤس تۀ المنتار -
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 .27سی تانی ،سید علی ح ینی (1422ق) .الم ائل المنتخبۀ ،قم :انتشارات دفتتر حمترت
آیتاهلل سی تانی.
1417( -------------- .28ق) .منهاج الصالحین ،قم :دفتر حمرت آیتاهلل سی تانی.
 .29دبیری زنجانی ،ستید موستی (1428ق) .الم تائل الشترعیۀ ،قتم :انتشتارات مؤس تۀ
نشرالفقاهۀ.
 .30دری

مرتمی ،علی بن ح ین موسوی (1415ق) .االنتصار فی انفرادات اإلمامیۀ ،قتم:

دفتر انتشارات اسالمی واب ته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .31یدوق ،محمد بن علی بن بابویه (1409ق) .من ال یحمره الفقیه ،تهران :یدوق.
 .32ییمری ،مفلم بن ح ن (ح ین) (1420ق) .غایۀ المترام فتی دترح دترائع اإلستالم،
بیروت :دار الهادی.
 .33طباطبایی حائری ،سید علی بن محمتد (1418ق) .ریتاض الم تائل ،قتم :مؤس تۀ آل
البیت( ).
 .34طوسی ،محمد بن ح ن (1387ق) .المب وط فی فقه اإلمامیۀ ،تهران :انتشارات المکتبۀ
المرتمویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ.

 .35عاملی (دهید ثانی) ،زینالدین بن علتی (1410ق) .الروضتۀ البهیتۀ فتی دترح اللمعتۀ
الدمشقیۀ ،قم :انتشارات کتابفرودی داوری.

1413( --------------------------- .36ق) .م الک األفهام إلتی تنقتیم دترائع
اإلسالم ،قم :انتشارات مؤس ۀ المعارر اإلسالمیۀ.
 .37فیض کادتانی ،محمتد مح تن ابتن دتاه مرتمتی ( .)1396مفتاتیم الشترائع ،تهتران:
انتشارات مدرسۀ عالی دهید مطهری.
 .38کلینی ،محمد بن یعقو

(1407ق) .الکافی ،تهران :دارالکتباإلسالمیۀ.

 .39گلرایگانی ،سید محمدرضا موسوی (1390ق) .مختصر األحکام ،قم :دارالقرآن الکریم.
 .40لنکرانی ،محمدفاضل (1422ق) .األحکام الواضحۀ ،قم :انتشارات مرکز فقهی ائمهاطهار
علیهم ال الم.
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 .41مح نی ،محمدآی

(1429ق) .حدودالشریع ،قم :انتشتارات دفتتر تبلیغتات استالمی

حوزۀ علمیه.
 .42مدرس افغانی ،محمدعلی ( .)1362المدرس األفمل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطول،
قم :دارالکتا .
 .43مروارید ،علیایغر (1410ق) .الینابیع الفقهیۀ ،بیروت :انتشارات الدار اإلسالمیۀ.
 .44مشکینی ،علی ( .)1374ایطالحات االیول و معظم بحنها ،قم :نشر الهادی.
 .45مظفر ،محمدرضا ( .)1381ایول الفقه ،قم :جامعۀ مدرستین حتوزۀ علمیتۀ قتم ،دفتتر
انتشارات اسالمی.

 .46مکارم دیرازی ،نایر (1424ق) .کتا

النکاح ،قم :انتشتارات مدرستۀ امتام علتی بتن

ابیطالب( ).
 .47منتظری ،ح ینعلی (1413ق) .األحکام الشرعیۀ علی مذهب أهل البیت( ) ،قم، :نشتر
تفکر.
 .48موسوی اردبیلی ،عبدالکریم (1431ق) .نهج الرداد ،ش چهارم ،قم :نشر نجابت.

 .49موسوی عاملی ،دمس الدین محمد (1413ق) .نهایۀ المرام فتی تتمتیم مجمتع الفائتدۀ
والبرهان ،قم :انتشارات مؤس ۀ نشر اسالمی.
 .50میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد ح ن (1413ق) .جامع الشتات فی أجوبۀ ال ؤاالت،
تهران :مؤس ۀ کیهان.
 .51نجفی ،محمدح ن (1404ق) .جواهر الکالم فتی دترح دترائع اإلستالم ،بیتروت :دار
إحیاء التراث العربی.
 .52وجدانی فخر ،قدرتاهلل (1426ق) .الجواهر الفخریتۀ فتی دترح الروضتۀ البهیتۀ ،قتم:
انتشارات سماء.
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