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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. 
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وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت 

 قانون مدنی و آرای فقها( 1113)نقدی بر مادۀ 

 3، مژگان داودی2مکان جنتحسین آقایی  ،*1عارف بشیری

 . دکتری، دانشکدۀ الهیات و معارر اسالمی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران1

 . دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه دهید چمران اهواز، اهواز، ایران2

 یران. کاردناس اردد، دانشکدۀ الهیات و معارر اسالمی، دانشگاه دهید چمران اهواز، اهواز، ا3
 (11/1399/ 20؛ تاریخ پذیرش: 07/07/1399تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

کته  – ب تیاری از فقهتا  آدتکاری مطترح دتده استت.      یها باردار اختالر نقطعۀم زوجه بین فقها در خصوص حق نفقه

در . دانند یحق نفقه م را ذاتاً محروم از نقطعهم زوجۀ ،«بها النفقه للمتمتع» ۀبا استناد به قاعد -دیدگاهشان، قول ادهر بوده

قائل بر وجو  پرداختت نفقته بته زوجته منقطعته حامتل        ی و تابعان ایشان است کهطوس خید نظر ، دیدگاه دوم،مقابل

د بته  یت لزوم پرداخت نفقه بته متعته حامتل را مق   دیدگاه نخ ت فقها، نیز با تبعیت از  1113در مادۀ اند. قانون مدنی  دده

 همتراه م تتندات   نقد و بررسی هر دیدگاه بته ی و پس از لیتحل- یفیتویروش با  دهنگارنده است. کردرط ضمن عقد 

 گونته  چیحامتل داده دتود، هت    ۀمنقطعت  ۀنفقه باید به زوجت  ،ثابت دود ۀاگر از راه ادلکه  کند یم، چنین ارزیابی دده ارائه

، پرداختت نفقته  الزام مرد به دارد؛ زیرا منقطعه ن ۀزوج ۀمنافاتی با مقتمای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفق

، متقابالً حکتم  ۀ دیدگاه نخ تدد ارائهۀ بر ضع  ادل عالوه. آن را دارد یا خیر استحقاق زوجۀ منقطعه اینکه اعم است از

سورۀ طالق که وی  حاملگی را علت  6: نخ ت از راه اخذ مفهوم مخال  از آیۀ دود یوجو  نفقه از دو راه اثبات م

کته  « ایالت نفقۀ حمتل »و بر لزوم پرداخت نفقه داللت دارد. دوم بر مبنای کرده است برای ثبوت نفقه قلمداد منحصره 

 .کند یان ا  داللت م ۀاقار ، با ظهور بیشتری بر نفق ۀبا  نفق ۀیورت حکم نفقه براساس عمومات ادل نیدر ا

 واژگان کلیدی

  .اقار  ۀنفقنفقه،  ق.م، 1113مادۀ ازدواج موقت، زن باردار، 
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 مقدمه. 1

م تتحق   ،ازدواج موقتت زوجتۀ متردی دتده استت      قیبراساس اجما  فقها زنی که از طر

یورت یک ایل بین فقها م تلم استت کته دترط      این حقیقت به یعبارت نی ت. به یا نفقه

 تیت زوج ۀدوهر بادتد و رابطت  دائمی  ۀالتزام دوهر به پرداخت نفقه آن است که زن، زوج

ایتن   -که قول ادتهر بتوده  – فقها ب یاری از دد. اثر حقوقی این مبنا از نظرهمچنان باقی با

النفقته   ۀبتا استتناد بته اطتالق ادلت      ،منقطعه حتی با وجود وی  حتاملگی  ۀاست که زوج

گونه نفقه و مخارج در دوران حتاملگی و مابعتد آن    از هر یمند بها، محروم از بهره للمتمتع

تبعیت کترده استت و مطتابق     مذکور ۀ دیدگاهاز روی 1113است. قانون مدنی ایران در مادۀ 

که حق متالی زوجتۀ ختویا را     ددو یازدواج دائم ملزم م ۀواسط مادۀ مذکور، زوج فقس به

و لزوم پرداخت نفقه در عقد منقطع مشروط به این است کته نفقته در ضتمن عقتد      برردازد

 یخی فقها با تردیتد جتد  یا عقد الزم دیگری درط دده بادد. این حکم از سوی بر منقطع

و... بتا لحتاظ اینکته     یهمراه دده است و معدودی از فقها نظیر دیخ طوستی، عالمته حلت   

حملی است که در دکم مادر وجود دارد، حکم به الزام پدر حمل بر  سبب پرداخت نفقه به

 منشأ تفاوت این دو دیدگاه در نحوۀ تحلیتل مبتانی و   رسد ینظر م اند. به دهکرپرداخت نفقه 

، تیت زوج فتک که مرد را بتا وجتود    -سورۀ طالق است 6آیۀ  ژهیو به–م تندات با  نفقه 

آیتا   اوالًبارداری کرده است. تحلیتل ایتن م تئله کته      ۀملزم به تأمین نفقۀ زن در طول دور

 ثانیاًت ری حکم در آیۀ مذکور به تمام زنان باردار، با مبانی ایولی سازگاری دارد یا خیر؟ 

در یتورت اثبتات    ثالثاًبرای ثبوت ایل نفقه در زمان حاملگی زن چی تت؟  اساساً ضابطه 

تتا چته    ها دگاهیم تندات هر کدام از د رابعاً حکم وجو  نفقه، نفقه از کدام نو  است؟ و

 اندازه قابل پذیرش است؟ از جمله محورهای م ئله ایلی پژوها حاضر است.

ت قت مایت از زنان باردار در ازدواج مودر قانون ایران متأسفانه سازوکار مناسبی برای ح

ب یاری از زنان، از قواعد حاکم بر ازدواج موقت مبنی بر امکان  نکهیبر ا افزون ،وجود ندارد

 منظتور  بته درط پرداختت نفقته در ضتمن عقتد نکتاح و ثبتت آن در دفتاتر ثبتت ازدواج         

ددن زن پتس از  و این عوامل موجب دده است تا حامله  اند اطال  یقانونی، ب یها تیحما
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سو  وجود آورد. عدم تمکن مالی زنان از یک عقد موقت، مشکالت متعددی را برای وی به

و حمایت نکردن مالی یاحبان حمل )دوهران( از ایشان از سوی دیگر، زمینته را بترای در   

تنهتا اثتر روحتی و فیزیولتوژی      ده که این تنگنایی نهکرهموار  یا گونه تنگنا قرار دادن زن به

نهایتت،   ، بلکته در گتذارد  یجای م یورت م تقیم یا غیرم تقیم بر روی حمل بر را به خود

 ۀ. بتدون دتک م تئل   گتذارد  یجز سقس جنین بتاقی نمت   یا برای ب یاری از این زنان، چاره

قانونگذاری و حمایت از این دسته از زنان حامله، گتام ارزدتمندی در حمایتت از حقتوق     

 رفع این مشکل است.  یها وهید نیتر یزنان، و از اساس

مخالفی که از سوی برختی   هایوجود نظر ژهیو این پژوها و به تینظر بر اهم با امعان

محققان  اما در این زمینه ،وارد دده است -مبنی بر اثبات نفقه برای این دسته از زنان -فقها 

 .اند انجام نداده یپژوها م تقل

 . دیدگاه فقها2

؛ خوان تتاری، 321: 31ق، ج1404؛ نجفتتی، 71: 2، ج1378ی، حلتت)ر.ک:  ب تتیاری از فقهتتا

تعلق یتا عتدم تعلتق     ند که احرازمعتقد (578: 4ق، ج1413؛ میرزای قمی، 414: 1، ج1369

؟ زن است یا بترای حمل نفقه برای دارد که آیا م ئله به این بازگشت ، حاملۀ زوجنفقه به 

به دتبهه دتده استت، و نیتز زن     نفقه برای زن بارداری که وطی  اثبات ۀکما اینکه در م ئل

: 25ق، ج1413؛ ستبزواری،  531: 25ق: ج1404 ،یبحرانت نظرند )حامل، بر این  ۀبائن ۀمطلق

وجود ندارد که با فرض ثبتوت نفقته،    یکه هیچ دکاین. با (488: 4، ج1387؛ سبحانی، 296

بته  یا  ردیگ یخصوص که نفقه به زن باردار تعلق ماما در این  ،ایل آن به خاطر حمل است

 قانون متدنی  1113در ضمن مادۀ  گذاراست. قانونمطرح اختالر آدکاری  میان فقها حمل،

و  منقطعته از نفقته را بیتان دادتته     ۀنبودن زوج حق یطور مطلق ذ بهادهر، نظر از  تیتبعبا 

یا آنکه عقد مبنی بتر آن  ، درط دده نکهیدر عقد انقطا  زن حق نفقه ندارد مگر ا: »دیگو یم

 «. بادد جاری دده

 دو دیدگاه وارد دده است:  یکل طور در این م ئله از سوی فقها به
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: 2، جق1410ادریس، )ابنادریس  که قول ادهر است و قائالن آن، ابن دیدگاه نخ ت .1

 المطلتب  یمنتهت  (، عالمه حلتی در 277: 1، جق1415مرتمی )دری  مرتمی،  سید (،538

و ب تیاری از علمتای   (، 295ق: 1413زواری ؛ محقق ستب 438: 8، جق1412)حلی )عالمه(، 

قائل دتدن بته عتدم    با است که  (314: 2ق، ج1390 ،ینی)ره( )خمینیامام خممعایر مانند 

 ۀزوجت کته  معتقدند  -بادد یا حائل حاملچه -مطلقاً ن بت به نفقه منقطعه  ۀزوجاستحقاق 

 حامل نفقه ندارد. ۀمنقطع

ماننتد   ن ایشتان او تابعت  (24: 6، جق1387 ،یدتیخ طوستی )طوست   دیدگاه دوم قول  .2

 (348: 2ق، ج1406، بتر اج  ابتن بتر اج )  و ابن (578: 4ق، ج1413 ،یقم یرزای)ممیرزای قمی 

 .اند دادهنظر حامله بودن  ۀواسط زوجه متعه به ۀبه وجو  نفق است که

 نزاع ۀتحقیق در ثمر. 3

در فقهی آمتده،   های تا ( با ارجا  به آنچه در ک441: 4، ج1386امامی، ) حقوقدانان برخی

 ،متدت حمتل از حیتث مقتدار    ، نفقتۀ  نفقه برای زن حامتل بادتد  که اگر  اند نزا  گفته ۀثمر

 اعمتال ه چنتین  زوجت  ۀنفقت که در مورد طور همان، ددو یماحت ا  متناسب با وضعیت زن 

 قرابت استت و دتوهر بته     از موارد انفاق به اوالًنفقه برای حمل بادد: . اما چنانچه دود یم

رودن است کته التزام پتدر بته     . پردازد ینفقه را به زن حامل م ،اعتبار آنکه پدر حمل است 

حمتل از ختود    کته  یدریتورت نفقۀ فرزند در حالتی است که حمل دارایی ندادته بادد، اما 

یتا   ی ندادتته یت گاه پدر دارا هر. ددوپرداخت   تیی او باییاز دارا ، نفقهی دادته باددیدارا

، این مطلب در عبارت دماری از فقها مورد توجه جد پدری است ۀقه به عهدمرده بادد، نف

 1(.76: 2، ج1378، ی )عالمه()حلاست 

                                                                                                                                        
 اهلل تیت مالک چیزی دتود. آ  تواند یند مبنی بر اینکه حمل نما . البته برخی علما بر این ثمره مناقشاتی مطرح کرده1

در اینجا برختی علمتا الم   « النفقۀ للحمل»دود:  تصور ما بر این است که وقتی گفته می: »دیفرما یمکارم دیرازی م

بته  ختاطر حمتل،    معنی حقیقی این عبارت این است که به که یاند، درحال ملکیت را با الم علت غایی ادتباه گرفته

دود: النفقتۀ   تواند مالک دود، منل اینکه گفته می دهیم نه اینکه نفقه برای حمل بادد، چون حمل نمی مادر نفقه می
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زن حاملته را تتأمین   ۀ دوهر نفقاگر . بنابراین  تینفقۀ گذدتۀ اقار  قابل مطالبه ن ثانیاً

ار  واجتب  قمای نفقه اقت  بهتر عبارت . بهکندگذدته را مطالبه نفقۀ  تواند یزوجه نم نکند،

 .دود یاقار  قما نم ۀزیرا نفق، نی ت

و با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق  هیعل قدر رفع حاجت منفق  نفقۀ اقار  بهثالثاً 

   (.121: 1398طاها و همکاران،  )آل گردد یملحاظ 

 که یدرحال ،و تک ب واجب است  تیزوجه، تمکن بالفعل زوج درط ن ۀدر نفق رابعاً

 . تین نی  چناقار ۀدر نفق

)نجفتی،   دتود  ی، وی بر نفقه م لس ماستبه زن متعلق اگر قائل دویم که نفقه  خامساً

، غیر از آنچه مرتبس با نیاز جنین است انجام دهد یتصرفات تواند یو م (358: 31، جق1404

 مجاز به چنین کاری نی ت. ،یورت نیا در غیر

، چیزی بیا از واجتب بتودن تکلیفتی را    جیحتاام تأمینگفته که دستور  نیابنابر یک نظر، 

زیرا در نگاه عرر و عقال، دستور  ،استقابل تأمل رساند و نه ضامن بودن وضعی؛ سخنی  نمی

ضمان ، بلکه تنها یررِ حکم تکلیفی همراه با استحقاق آن بوده و در نتیجه نهیحتاج، ام تأمینبه 

بتر وارث  »یتا  ...« خوراک و پوداک آنان  بر پدران است»دود. از این گذدته، تعبیر  ثابت مینیز 

دهنتده مبنتی بتر ثبتوت      نفقته  و حکتم وضتعی  خصوص ضمان در ...« نیز مانند آن ثابت است 

ن بت بته دتیردهنده   عهدۀ پدر یا وارث و حق دیردهی فرزند بر های خوراک و پوداک  هزینه

التُمَتارَّ والِتدَۀٌ   »فرموده استت:   «ال تُکلَّ ُ نَفْسٌ إِل ا وُسْعَها». آیۀ نخ ت که پس از یراحت دارد

 (.  158: ق1419رساند )داهرودی،  را میاین مطلب تعلیل  یرودن به، «بِوَلَدِها

                                                                                                                                        
دود که النفقۀ لألمّ یعنی مادر مالک است. وقتی گفته  خاطر دیر دادن نفقه دارد؛ ولی وقتی گفته می للرضا  یعنی به

سازد نته ایتن بِنتا مالتک      چراکه بِنا را می ،دود بلکه هزینه برای بَن ا است میدود که الهزینۀ للبِناء، بِنا که مالک ن می

گذارند اگر  سهم دو مذکر کنار می ۀبادد. و داهد آن ارث حمل است که اجما  بر این قائم است که احتیاطاً انداز

مالتک   ،ر مرده به دنیا آمدگردانند و اگ دهند و هرچه اضافه آمد به ورثه برمی سهما را می ،حمل زنده به دنیا آمد

دتود   دود. در عرر هم چنین است که حمل مالک نمتی  مالک می ،پس بعد از تولد اگر زنده بود ،دود چیزی نمی

  (. 31: 7، جق1424)مکارم دیرازی، 



250  1401، بهار 1، شمارۀ 18دورۀ قهی، های فپژوهش 

 نخستدیدگاه . 1 .3

واجب نی ت و دوهر  ،متعه ولو اینکه باردار بادد ۀ، نفقه دادن به زوجنخ ت بر مبنای دیدگاه

منقطعه  ۀبرای زوج یا هیچ نفقه: »دیفرما یم سیادر نی ت. ابن یا نفقه گونه چیملزم به پرداخت ه

حامله  ۀنی ت ولو اینکه حامله بادد؛ زیرا در قرآن کریم حکم وجو  نفقه یرفاً برای زن مطلق

، سیت ادر )ابتن  ادریتس  ابتن  .«یحیم نی تت « حامل ۀمطلق»به « حامل ۀمتع»آمده است و قیاس 

 یمنتهت در  ی(، عالمه حل277 :1، جق1415)دری  مرتمی،  یمرتم دیس (،538: 2، جق1410

محقتتق ستتبزواری  ماننتتد، و ب تتیاری از فقهتتای متتتأخر (438: 8، جق1412)عالمتته(،  ی)حلتت

(، موستوی اردبیلتی   314: 2، جق1390)ره( )خمینتی،  ینت ی(، امام خم295: ق1413)سبزواری، 

(، روحتتانی )روحتتانی، 90: ق1414اراکتتی )اراکتتی،  (،483: 1، جق1431)موستتوی اردبیلتتی، 

: ق1428(، دتبیری زنجتانی )دتبیری زنجتانی،     347: ق1426(، تبریزی )تبریزی، 518ق: 1429

گلرایگتانی   و (381: 2، جق1416(، سبحانی )ستبحانی،  388: ق1422(، لنکرانی )لنکرانی، 553

التجب : »دیگو یسی تانی م اهلل تیقائل بر این دیدگاه ه تند. آ (135: 1، جق1414)گلرایگانی، 

متعه واجب نی ت ولو  ۀزوج ۀبها علی زوجها وان حملت منه؛ بر دوهر نفق تمتعنفقۀ الزوجۀ الم

 (. 80: 3، جق1417)سی تانی، « اینکه از او باردار بادد

 نخست  عدم وجوب نفقهمستندات دیدگاه  .1. 1. 3

 سورۀ طالق 6آیة 

وهُنَّ مِنْ أَسْکِنُ»سورۀ طالق است که فرموده است:  6فقها، آیۀ  این دسته از دلیل نیتر یایل

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   

انید تا عریه را بر آنان تنتگ کنیتد. و اگتر باردارنتد     ا آسیب مرس آنان را جای دهید و به آن

 .«خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند....

معتقدند حکم ثبوت نفقه در آیۀ مزبور مختص زنان مطلقه بتاردار استت و بتر اثبتات      علما

 دی(. ست 296: 1396؛ فتیض کادتانی،   174: ق1418مطلق نفقه داللتی ندارد )طباطبایی حتائری،  
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دیعه با استناد به آیۀ دریفه مذکور قائل بر عدم نفقه برای زوجته  : »دیفرما یم تصاران در یمرتم

و  6آیات : »دیگو ی( و نیز مکارم دیرازی م277: 1، جق1415، یمرتم دی)س« متعه حامله است

تواند وجو  مطلق نفقه را اثبات کند؛ زیرا در مورد پرداخت نفقه در متورد   سورۀ طالق نمی 7

و وجو  مطلق نفقه م تند به اجما  و روایات استت، پتس بتر متدّعا داللتتی       دبادن یطالق م

 6متذکر دده استت از آنجتا کته آیتۀ      حدائق(. یاحب 127: ق1424)مکارم دیرازی، « ندارند

بائنته حامتل    ۀسورۀ طالق تصریم در نفقه برای مطلقه حامل دارد و وجو  نفقته بترای مطلقت   

 (. 129: 25، جق1405ورد نص اکتفا کرد )بحرانی، خالر ایل است، بنابراین باید به م

 ینقد و بررس

ممکن بودن حمل آیۀ دریفه بتر مطلقته،   : »دیگو یدر وجه استناد به آیۀ دریفه م یثان دیده

نی ت لذا اگر ثابت دود که نفقه برای حمل است، حکتم بته ثبتوت     یدلیل م تقل نف ه یف

: 8، جق1413(، یثتان  دی)عاملی)دته « بتود خواهتد   یحامل، قول قابل توجه ۀنفقه برای متع

(. مقصود دهید این است که قول به عدم نفقه برای حامل به معنتای نفتی ایتل نفقته     475

نفقه بترای   یورت سلب حق نیزیرا اگر قائل دویم که نفقه برای حمل است، در ا ،نی ت

ابل توجه چنین تعلیلی را ق حدائق. یاحب دود یحامل مانع ثبوت ایل نفقه برای حمل نم

 (.129: 25، جق1405بردمرده است )بحرانی، 

که حکم بر وی  معل تق دتده    دود یدریفه استفاده م ۀاز عموم علت در آی قتیدر حق

ای  در واقتع از آیته  « فانفقوا علیهن  ألنهن  أوالت حمل»یعنی معنای آیه این است که:  ،است

نفقته   ،هر جا اوالت حمتل بادتد   دود که استفاده می هیکه در مقام بیان است یک کبرای کل

ایتن آیته در مقتام یتک      قتت ی، چون زن باردار در خدمت فرزند است. در حقدود یثابت م

 «یتاحب حمتل استت    ۀاو بتر عهتد   ۀاست که زنی که اوالت حمل بادد، نفقت  یکل ۀقاعد

 (.  36: 7، جق1424)مکارم دیرازی، 

قترار   6ه در تقارن با آیتۀ  است ک 1سورۀ طالق 4د بر این مدعاست، سیاق آیۀ یآنچه مؤ

                                                                                                                                        
لَمْ  یتُهُنَّ ثَالثَۀُ أَدْهُرٍ وَ الالَّئیئِ ْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِ ائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ یوَالالَّئ: »دیفرما یسورۀ طالق م 4. آیۀ 1
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در مقام بیان احکام عده و نفقه برای زن یائ ه،  قتیگرفته است و این دو آیۀ دریفه در حق

کته حتیض نتامنظم    را زنان یائ ه و ک تانی   ۀابتدا احکام عدّ 4حائمه و حامله ه تند. آیۀ 

در مقتام   6ۀ آیت  ۀده و سرس در مورد زنان حامله سخن گفته است و در ادامت کربیان  ،دارند

زن  ۀاین زنان در زمان عده را بیان فرمتوده و سترس حکتم نفقت     ۀبیان احکام نفقه، ابتدا نفق

وَأُولَتاتُ الْأَحْمَتالِ   »حامله را بیان فرموده است. پرسا اینجاست که چترا فقهتا در عبتارت    

 ،اند مله متعه ت ری داده، حکم عدّه را به تمام زنان از ج4در آیۀ « أَجَلُهُنَ  أَنْ یمَعْنَ حَمْلَهُنَ 

 ۀ، زوجت 6در آیۀ « وَإِنْ کُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتَّی یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ»ولی در عبارت 

این است که این حکم، همانند آیتۀ قبتل    مذکوراند؟ مقتمای تحلیل  منقطعه را خارج کرده

حامله را نیز دتامل   ۀند، با عموم خود، متعا در نظر گرفته« اوالت حمل»که فقها برای مطلق 

کنیم و « حاملهۀ متع»از « اوالت حمل»یورت باید بتوانیم سلب عنوان  نیدر غیر ا ،دود یم

نیتز   4یورت باید همین را برای آیۀ  نیکه در ا« !حامله، حامله نی ت ۀمتع»قائل دویم که 

 در نظر بگیریم.  

 بها النفقة للمتمتع ۀقاعد

طور مطلق نفقه ندارد، حکتم را بته تمتام     منقطعه به ۀزوج نکهیلما با استناد به اب یاری از ع

: دیت فرما یمنتظری که م اهلل تیاند. مانند این کالم آ اعم از حاملگی و... تعمیم داده اوحاالت 

)منتظتری،  « ال تجب نفقۀ الزوجۀ الموقتۀ، وإن حملت. إال إذا ادترطت النفقۀ ضتمن العقتد  »

در این عبارت، ویلیه است که بعد از واو عطت  آمتده استت و    « إن» (.466: 1، جق1413

رو  نیحامله را هم تحت دمول حکتم ایتلی التجتب آورده استت. از همت      ۀمنقطع ۀزوج

اند. محقق خوان تاری   را حمل بر زنان مطلقه کرده 6برخی فقها با استناد به این قاعده، آیۀ 

                                                                                                                                        
و از زنانتان، آنان کته از   یحِمْنَ وَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ی ْراً؛

آنان سه ماه است، و همچنین آنها کته   ۀنید، عدند، اگر در وضع آنها )از نظر بارداری( دک کا عادت ماهانه مأیوس

زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند و هر کس تقتوای الهتی پیشته     ۀو عد اند دهیعادت ماهانه ند

 «.سازد یکند، خداوند کار را بر او آسان م
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زوجه درط است که عقد دائم بادد و نفقته   ۀقبرای وجو  نف: »دیگو یم المدارک جامعدر 

بر ادعای اجما  از ستوی فقهتا،    عالوه باره  نیو در ا دود یمنقطعه ذاتاً ثابت نم ۀبرای زوج

منقطعته داللتت    ۀروایاتی نیز در این با  وارد دده که بر عدم استحقاق نفقته بترای زوجت   

 (.  477: 4، جق1405)خوان اری، « دارند

 نقد و بررسی

نته نفقته بترای     ،کند یمنقطعه را نفی م ۀبرای زوج تیاعده تنها حکم ثبوت نفقۀ زوجاین ق

، گتر ید  عبتارت  . بته تیت حمل و حال آنکه ثبوت نفقه در اینجا دائرمدار حمل است نه زوج

بهتا متورد توجته     متمتع ۀنفق ۀنی ت تا اینکه م ئل تیزوج ۀثبوت نفقه در اینجا از با  نفق

، ختود حمتل استت. بنتابراین حکتم      دتود  یه عامل ثبوت نفقه مت بلکه چیزی ک ،قرار گیرد

باردار، اعم است از اینکه وی م تحق نفقته بادتد یتا خیتر.      ۀمنقطع ۀپرداخت نفقه به زوج

م لم است که حمل نیاز به نفقه دارد و به تعبیر علما، فقتس از آنجتا کته وجتود و حیتات      

 .دود یده مجنین به حیات مادر گره خورده است، نفقه به مادر دا

گفت براساس مفهوم غایت در آیۀ دریفه که غایت قید حکم دتده   توان یبا دقت ایولی م

است )فَأَنْفِقُوا.... حَتَّی یمَعْنَ حَمْلَهُنَّ( حکم وجو  پرداخت نفقه تا زمانی است که زن وضتع  

نبود، مغیّا  ، همچنین این حکم دائرمدار حملبود یم تیحمل کند. بنابراین اگر نفقه از نو  زوج

کته   ، زن )متعه( باردار تتا زمتانی  6. بنابراین براساس آیۀ دد یدر آیۀ دریفه زمان وضع حمل نم

. و پس از وضع حمل نیز، چنانچه او طفتل را دتیر   دود ی، نفقه به او داده مکند یوضع حمل م

کته ایتن حکتم،     دتود  ی. معلتوم مت  دود یبقره م تحق اجرت رضا  م 233هم بدهد، طبق آیۀ 

–منافاتی با مقتمای فتوای فقهای دیعه مبنی بر عدم استحقاق نفقته زوجته منقطعته     گونه چیه

محقتق قمتی در    رو نیت نتدارد. ازا  -استت  یمرتمت  دیست  کالم نیز و قاعده این مفاد کهگونه  آن

حاملته، م تتلزم عتدم     ۀقول دیعه مبنی بر عدم وجو  نفقه برای متع: »دیفرما یم الشتات جامع

در جایی دیگر همتین مطلتب را ذکتر     یمرتم دیبرای حمل نی ت. کما اینکه س پرداخت نفقه

که دیعه قائل بر عدم ثبتوت نفقته بترای     دود ینموده است. بنابراین از کالم ایشان این ثابت نم

این حکتم، اختتالر در    ۀو ثمر ردیگ یحمل است. بنابراین نفقه تحت دمول نفقه اقار  قرار م
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فقه برای حمل است یا حامل. که اگر قائتل دتویم نفقته بترای حمتل      این م ئله است که این ن

(. همچنین 578: 4، جق1413)میرزای قمی، « جد است ۀاست، با فرض اع ار پدر، نفقه به عهد

منقطعه اگر قائل دویم که این نفقه برای  ۀزوج ۀدر مورد نفق: »دیفرما یممختل  در  یعالمه حل

و اما اگر قائل دویم که برای حامل است، پرداخت نفقه واجب است  یا حمل است، چنین نفقه

 (. 325: 7، جق1413)عالمه(،  ی)حل« واجب نی ت

 اجماع

متعه در دوران بارداری اقامه دتده   ۀزوج ۀاجما  دلیل دیگری است که بر عدم وجو  نفق

و محقق سبزواری از ک انی ه تند که ادعای اجما  بتر عتدم وجتو      یمرتم دیاست. س

سورۀ طالق یترفاً در متورد زنتان مطلقته      6اند. محقق سبزواری معتقد است آیۀ  دهنفقه کر

ممار بر اینکه بتر ایتن متدعا، اجمتا       ،دود یحامله به آن ملحق نم ۀمنقطع ۀاست و زوج

ادعتتای اجمتتا   ۀمکتتارم دتتیرازی دربتتار اهلل تیتتآ .(295: ق1413وجتتود دارد )ستتبزواری، 

منقطعه  ۀین م ئله  چون اجماعی است ]بنابراین  زوجتصور ما این است که ]ا: »دیفرما یم

اند که  در حال زوجیت نفقه ندارد، چه حامل بادد و چه حائل، از اینجا ایشان استفاده کرده

 (.35: 7، جق1424)مکارم، « به طریق اولی بعد از جدایی هم نفقه ندارد...

 ینقد و بررس

فقهای نامدار همچون دیخ طوسی، عالمته   زیرا برخی ،باره محقق نی ت نیاوالً اجما  در ا

ثانیتاً در معقتد اجمتا ِ     ؛انتد  و دماری دیگر بتر وجتو  نفقته رأی داده    المختل در  یحل

منقطعته.   ۀزیرا م تحق نفقه در اینجتا حمتل استت نته زوجت      کرد،ادعادده هم باید تردید 

 منقطعه بر نفقه است.  ۀمعقد این اجما ، عدم استحقاق زوج که یدرحال

 برائت اصل

بعتد  : »دیت گو یمحقق سبزواری تنها فقیهی است که به این ایل استناد ج ته است. ایشان م

متعه  ۀاز اختصاص یافتن حکم نفقه به عقد دائم، ایل بر برائت از پرداخت نفقه برای زوج

 (.  295: ق1413)سبزواری، « حامل است
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 نقد و بررسی

منقطعه باردار در نظتر   ۀسبزواری( زوج اگر فرض م تحق نفقه را )با توجه به تصور محقق

منقطعه، دلیل درعی وجود دارد و با دلیتل اجتهتادی،    ۀزوج ۀبگیریم، بر عدم استحقاق نفق

. همین مناقشه را در فرض اینکه م تتحق نفقته را حمتل در    رسد ینوبت به ایل برائت نم

وجود دارد کته در  د و برای وجو  نفقه بر حمل، دلیل درعی کروارد  توان یم ،نظر بگیریم

 ادامه خواهد آمد.

 دوم: وجوب نفقهدیدگاه  .2. 3

منقطعه باردار است. دیخ طوسی، عالمه  ۀدیدگاه دوم قائل بر وجو  پرداخت نفقه بر زوج

 اند.  ، محقق قمی و دماری از علمای معایر بر این دیدگاه قائلیحل

 مستندات دیدگاه دوم  .1. 2. 3

 6 ۀقائلین به ثبوت نفقه از عموم علت در آی»ه دده است که: گفتدر مورد مبنای این دیدگاه 

کنند به این بیان کته تعلیتق حکتم بتر ویت  را دلیتل بتر حل یتت          سورۀ طالق استفاده می

ای  در واقع از آیه« فانفقوا علیهن  ألنهن  أوالت حمل»دانند، یعنی معنای آیه این است که:  می

دود که هر جتا اوالت حمتل بادتد نفقته      تفاده میاس هیکه در مقام بیان است یک کبرای کل

 (.36: 7، جق1424)مکارم دیرازی،  «دارد، چون در خدمت فرزند است

ن بته  د که قائالدفقها معلوم  یدر آرا تتبعبا  اوالًزیرا  ،اما این استدالل محل تأمل است

 یرازی در کتتا  مکارم دت  اهلل تیاند و فقس آ به آیۀ مذکور استناد نکرده کی چیثبوت نفقه، ه

 ۀسورۀ طالق، حکم به ثبتوت نفقته بترای زوجت     6، با استناد به مفهوم مخال  از آیۀ النکاح

طورکه گفته دد قائل ددن بر ثبوت نفقه، اعم  همان ثانیاًکرده است.  یسنج منقطعه را امکان

ایتن   الشتتات  جتامع منقطعه م تحقق نفقه بادد یا حمل. دیخ قمی در  ۀاست از اینکه زوج

ختاطر ویت     حکم وجو  نفقته، بته   رسد ینظر م به: »دیفرما یبنا را متذکر دده است و مم

دترعی، نفتی    ۀمنقطعه حامل ثابت نشده است ]تا اینکه براستاس ادلت   ۀحاملگی، برای زوج

خاطر ایل حمتل   منقطعه باردار نفقه است به ۀنفقه دود  بلکه قول به اینکه برای زوج یکل
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چون حمل در دکم مادر است ، کما اینکه بعمی از علمای  دود یاست ]ولی به زن داده م

دلیتل آیتۀ    حامله نیز بعد از اتفاق بر ثبوت نفقه برای او، بته  ۀبائن ۀمطلق ۀنفق ۀامامیه در م ئل

انتد. بنتابراین    اند ]و نفقه را برای حمل دان ته دریفه و سایر ادله، بر همین دیدگاه قائل دده

  )میترزای  تیت اقار  و ان ا  است ]نه نفقه زوج ۀله به نفق  بازگشت این م ئقتیدر حق

بیتان   ۀیت الفقه عینتاب یمروارید در کتا   اهلل تی(. نظیر این گفتار را آ578: 4، جق1413قمی، 

کته   دتود  یسورۀ طالق، با استناد به کالم فقها معتقد م 6اینکه ایشان در ذیل آیۀ  با. کند یم

(، امتا در جتای دیگترِ    359: 20، جق1410)مرواریتد،  متعته نی تت    ۀبرای زن حامل یا نفقه

منقطعه واجب نی ت مگر آنکه حاملته بادتد کته در     ۀنفقه بر زوج: »دیفرما یهمین کتا  م

؛ زیرا حمل ن بت بته نکتاح یتحیم و فاستد تفتاوتی      ردیگ ییورت نفقه به او تعل ق م نیا

 (.228: 38، جق1410)مروارید، « کند ینم

چراکه  ،دهند ین بت م المب وطن دیدگاه را به دیخ طوسی در فقها ایل ای قتیدر حق

به این م ئله است کته آیتا نفقته بترای حمتل       قتیاز نظر دیخ، بازگشت این م ئله در حق

باردار هتم تعلتق    ۀمنقطع ۀنفقه برای حمل است، نفقه به زوج که است یا حامل؟ و از آنجا

-همچون نکتاح دتغار هتم بتاردار دتود       . بنابراین زن حتی اگر از راه نکاح فاسدردیگ یم

 (.  24: 6، جق1387)طوسی،  ردیگ یق ملنفقه به او تع -به موضو  جاهل بادد که یدریورت

تحلیل دیخ به این نکته نظتر دارد کته: وجتو     : »دیفرما یدهید ثانی در نقد این استدالل م

نته   -ردیت گ یده تعلق مدهن از جهت اینکه طفل به نفقه-خاطر حمل است  حامل به ۀنفقه بر مطلق

ت در زن حاملۀ غیرمطلقه هتم وجتود دارد، زن   لکه این ع ییخاطر حامله بودن زن و از آنجا به

به موضو  جاهل  که یدریورت-حتی اگر از راه نکاح فاسد همچون نکاح دغار هم باردار دود 

بتر قیتاس    اما این قول ضعی  است؛ زیرا مبنای چنتین حکمتی   ردیگ ینفقه به او تعلق م -بادد

ادعتای قیتاس بتودن رأی دتیخ در     «. حامله دارد ۀاست وگرنه آیۀ دریفه یراحت در زن مطلق

مروارید )مروارید،  اهلل تی(، و آ738: 2، جق1410ادریس،  )ابن سیادر ابن مانندکالم برخی فقها 

 تی است کته ل( نیز نقل دده است. ظاهراً مقصود این فقها از قیاس دیخ، ع159: 20، جق1410

 .  کند یبائنه استنباط م ۀدیخ از مجمو  سیاق آیه و ایل عدم نفقه برای مطلق
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ستورۀ   6استتنادی بته آیتۀ     گونه چیعای خود هددیخ برای م اوالًاما نکته اینجاست که 

 متعتۀ  نفقته  ثبتوت  یعنی–طالق نکرده است تا اینکه براساس قواعد با  قیاس، حکم فر  

با  ثانیاً ؛1بلکه استناد وی بر عموم روایات است ،کرده بادددلیل ایل استنباط  از را -باردار

سورۀ طالق بادد، قول بته قیتاس بتا تردیتد همتراه       6فرض اینکه مبنای حکم به نفقه، آیۀ 

در رد  برخی علمازیرا آیۀ مذکور از حیث مفهوم وی  و غایت دارای مفهوم است.  ،است

العل ۀ است به این بیان  لۀ نی ت بلکه منصوصالعّ قیاس مذکور م تنبس»اند:  ادعای قیاس گفته

دود  سورۀ طالق این مطلب استخراج می 6 ۀکه اگر ما مفهوم وی  را حجت بدانیم، از آی

وی  و مشعر به علیت است و « اوالت حمل»گوید: إن کن  أوالت حمل.... و  چون آیه می

ی است که اگتر اوالت  اگر قائل به حجیت مفهوم وی  بادیم، مفهوم موافق آن به این معن

دتود و   عمتوم علتت متی    ۀحمل بادد، ألجل حملها انفقوا علیهن ، پس از خود آیه استتفاد 

(. البته باید متذکر دد که وی  36: 7، جق1424)مکارم دیرازی، « روایت هم اطالق دارد

نی ت و بلکه علت منحصره است و چیزی که باعث ثبتوت حکتم    تیدر اینجا مشعر به عل

 و در دتد  یبائنه م تتحق نفقته نمت    ۀوگرنه زن مطلق ،است، حامله بودن زن استنفقه دده 

 2که وی ، علت منحصره بادد، مفهوم خواهد دادت. ییجا

                                                                                                                                        
قۀ عندنا لعمتوم األخبتار، و متن قتال إن     . کذلک ال نفقۀ لها بعد الفرقۀ إذا کانت حائال و إن کانت حامال فلها النف1

 (.24: 6، جق1387النفقۀ للحمل قال: فههنا النفقۀ، ألنه ولده )طوسی، 

( دارد بته   یاست که ادعار )داللت ضع یویف بادد، یم تیّعل به مشعرریکه مقابل وی  غ ت،یعل به وی  مشعر. 2
، داللتت  «عتالم »، که ویت   «اکرم رجال عالماً» انندم ،استثبوت حکم بر مویور آن  یت برالمبدأ ادتقاقا، ع نکهیا

: 1، ج1389)جمعتی از مؤلفتان،    ( استتیعلت اکرام رجل، وجود علم )مبدأ ادتقاق یفت عالم نکهیدارد بر ا  یضع
کتافی استت    دادتتن   مفهتوم برخی علمای ایول قائل بر این ه تند که اگر وی  مشعر به علیت بادتد، بترای    .(893

 دیت و با  تت ین یدادتن کاف  مفهوم، برای مجرد ادعار که اند دده(. اما برخی دیگر معتقد 14: 1، ج1362)مدرس افغانی، 
معنا که  بدین .(435: 1، ج1368قرینۀ خارجی وجود دادته بادد که داللت نماید مبدأ وی ، علت حکم است )خویی، 

ی وجود دادته بادد که داللت بتر  ا نهیقر دیباه (، بلک306: 2ق، ج1431وی  باید علت منحصره بادد )سبحانی،  تنها نه
کته ویت ، علتت     میدو یم، براساس قرائن خارجی متوجه «إِنْ کُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ»مفهوم کند. در عبارت 

( و تنها 474: 1ق، ج1413منحصره است، زیرا به اجما  فقها، زوجۀ منقطعۀ حائل، م تحق نفقه نی ت )موسوی عاملی، 
 دلیل برای وجو  نفقه، وی  حاملگی زوجۀ منقطعه است.
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 روایات .2. 2. 3

چی تت؟ دتهید    کنتد  یاما سؤال اینجاست که مقصود از عموم روایاتی که دیخ از آن یاد م

ارد و بلکه تنها یک روایت است و ثانی معتقد است برای این حکم، عموم روایات وجود ند

 :(475: 8، جق1413آن هم روایت محمد بن قیس است )عاملی )دهید ثانی(، 

 روایت محمد بن قیس

علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی نجران، عن عایم بن حمید، عن محمد ابتن قتیس،   »

حَمْلَهَا وَ عَلَیهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُورِ حَتَ تی  اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَمَعَ »قال:  ال الم هیعن أبی جعفر عل

تا فرزندش را به دنیا بیاورد در ایتن متدت مترد     دهند یبه زن باردار فریت م؛ تَمَعَ حَمْلَهَا

)کلینتی،  « دنیتا بیتاورد  بته  دای ته مخارج او را بدهد تا فرزنتدش را   یا گونه وظیفه دارد به

 (.103: 6 ، جق1407

 بررسی سندی

)عتاملی،   م تالک  احبیت  ،(129: 25، جق1405)بحرانتی،   حتدائق یاحب  مانندخی علما بر

، بر سند ایتن روایتت بته اعتبتار     (381: 2، جق1416( و سبحانی )سبحانی، 475: 8 ، جق1413

انتد. امتا ب تیاری     خدده وارد کترده  ،اینکه محمد بن قیس مشکوک بین دو ثقه و ضعی  است

: 5، جق1405، (، خوان اری )خوان اری455: 1، جق1386بیلی، مقدس اردبیلی )اردمانند علما 

: 7، جق1424مکارم دیرازی )مکارم دیرازی،  ،(219: 22 ، جق1412روحانی )روحانی،  ،(301

( و برختی علمتای دیگتر بته وثاقتت او تصتریم       211: 1 ، جق1429(، مح نی )مح تنی،  36

ادتتراک   ۀواستط  ا مبنی بر ضع  ستند بته  ایراد فقه: »دیگو یم فقه الصادقاند. روحانی در  کرده

وجود عایم بن حمیتد   ۀمحمد بن قیس بین ثقه و ضعی  پذیرفته نی ت؛ زیرا این ایراد با قرین

(. همتین استتدالل را برختی    219: 22 ، جق1414)روحانی،  دود یکه از رجال ثقه است دفع م

 (.393: 1376، یا اند )ر.ک: ح ینی خامنه علمای دیگر نیز مطرح کرده

 بررسی داللی

حامتل را   ۀمنقطعت  ۀاز حیث داللی، این روایت با اطالق خود زوج دیگو یمحدائق یاحب 
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سبحانی در پاسخ به ادعتای اطتالق    اهلل تی، آ(129: 25جق، 1405 ،یبحران)هم دامل است 

اطالق مذکور در زن مطلقه انصرار دارد و دلیل آن هم قلت سایر اق ام جتدایی  : »دیگو یم

خاطر اینکه مالک در نفقه دادن،  است. و سرایت دادن حکم نفقه به این اسبا ، به غیرطالق

: 2، جق1416)ستبحانی،  « که نفقه برای حمل بادد کند یوجود حمل است، این را اثبات نم

 زیترا  ،روایت مذکور با عموم خود منقطعه را دامل استت ، رسد یم نظر بهچنانکه (. اما 381

 عنها یخصوص که دمولا ن بت به متوف  در آن ذکر نشده است، به تعبیر مطلقه و عقد دائم

بلکته   ،دتود  دارد که در مورد میت استفاده نمتی « علیه»زوجها خیلی بعید است، چون تعبیر 

 (.  35: 7، جق1424گویند )مکارم دیرازی،  می« علی ماله»

 اقارب ةباب نفق لةعمومات اد .3. 2. 3

والیتت بتر   »ی دیدگاه غیرمشهور، وجود حمتل، مفهتوم   مبنا و البته بر مذکوربا توضیحات 

و از جمله آثار حقوقی والیت بر جنین، لزوم پرداختت نفقته    کند یرا قهراً عارض م« جنین

روایات با  نفقه  -با توجه به سیاق عبارت ایشان-است. اینکه مقصود دیخ از عموم اخبار 

قه برای حمل ثابتت دتود، متورد را    حکم نف که یولی وقت ،رسد ینظر م بعید به ،اقار  بادد

ه، با ظهور بیشتری بتر ثبتوت   لو این اد کند یدرعی با  نفقه اقار  م ۀمتوجه عمومات ادل

قتال:   ال تالم  هیت ایل نفقه داللت دارند؛ مانند یحیحه محمد بن م لم، عن أبی عبداللَّته عل 

از امتام  ؛ الولد و الزوجۀ الوالدان و»قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: 

از ب تگانا نفقه بدهد؟ حمرت فرمودند: پتدر و   یالزم است به چه ک ان مردسؤال کردم 

 (.  237: 15، ج ق1409عاملی، ر )ح« فرزند و هم ر ،مادر

 بقره 233قیاس اولویت از آیة . 4. 2. 3

تولد کترده و دتیر   منطقعه بچه را م ۀاگر زوج»اند:  گفتهبعمی علما در بیان استدالل مذکور 

گیرد، پس بته طریتق اولتی اجترت      تواند اجرت ارضا  را بگیرد؟ بالادکال می دهد، آیا می

تواند بگیرد، چون تمام وجود حمل از اوست، و آیا این ظلم نی ت که ایتن   حمل را هم می

: 7، جق1424)مکتارم دتیرازی،   « زن را محروم از ازدواج کنیم و چیزی هم به او نتدهیم؟! 
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وَ عَلَتی الْمَوْلُتودِ لَتهُ رِزْقُهُتنَّ وَ ک ْتوَتُهُنَّ      »آیتۀ  : »دیت فرما یهمچنین فخترالمحققین مت  (. 37

ت در وجتو   لت ( داللت دارد بر وجو  نفقه اوالد بر پدران؛ زیرا ع233: )بقره« بِالْمَعْرُورِ

و نفقته بتر    دود ینفقه بر مادران، حملشان است و از تعلیق حکم بر وی  همین فهمیده م

« پس واجب استت کته بته زن، نفقته داده دتود      ،ل منوط به دادن آن به زن حامله استحم

 (.282: 3، ج1387)فخرالمحققین، 

 نفی عسر و حرج ۀقاعد. 5. 2. 3

رفاً به نفی حکم وجتو  نفقته ب تنده    نظر ادهر: مشهود است که ، حاضر ۀدر تحلیل م ئل

از سوی یاحب نطفه  حامله ۀنقطعم ۀنفقه حمل و مایحتاج زوجدر حالتی که  ولی ،اند کرده

دوهر نی ت، حکتم   ۀکه نفقه بر عهدبه ایناگر قائل دویم  .اند هیچ نظری نداده تأمین نشود،

تنها تکلیفی بدون دلیل، بلکه مصداق بارزی از ع ر و حرج  به وجو  نفقه بر زن حامله، نه

مُّتهُ کُرْهتاً وَ وَضَتعَتْهُ    أُ» :دیت فرما یمکه  سورۀ احقار 15زیرا به تعبیر آیۀ  ،دود یممح و  

 ،«کُرْهًا؛ مادرش با تحمل رنج به او باردار دتد و بتا تحمتل رنتج او را وضتع حمتل نمتود       

متتأثر از   ب تا  و چته  دود یحمل افزوده م ۀواسط روز بر مشقت و سختی زن باردار به روزبه

یحتتاج  قتدرت بتر تتأمین ما   محتمل است که پایانی بارداری،  یها ج مانی در ماه تیوضع

درمتانی دوران   یها نهیچه برسد به اینکه تکلی  تأمین هز ،ندادته باددروزمرۀ خود را نیز 

 باردار گونه در تنگنا قرار دادن زن بر اینکه هر گذادته دود. افزونوی بارداری هم بر دوش 

یتورت م تتقیم یتا غیرم تتقیم بتر حیتات جنتین         ، بته در ایتن دوران تأمین نفقه  ۀنیدر زم

جنتین،  متادر و  تأثیری بر سالمت  نییرر احتمال وقو  چنبنابراین ؛ ار خواهد بودگذتأثیر

حملتی کته از راه   ۀ . همین م ئله را برای نفقت کند یبر ضرورت دفع چنین خطری کفایت م

طرح کرد و مرحوم امام در پاسخ به استتفتایی مبنتی بتر     توان یوجود آمده نیز م نامشرو  به

او را چته ک تی بایتد برتردازد؟      ۀدتود، نفقت   به زانی ملحق نمی که یاینکه ولد زنا دریورت

دیخ طوستی   رو نی(. ازا37: 1، ج1365)موسوی خمینی، « نفقه او بر پدر است»اند:  فرموده

ولتد را برتردازد، در اینجتا     ۀکه اگر قائل دویم که پدر باید نفقت  کند یاستدالل م مب وط در

زیترا نفقته بته ولتد     ، حیم منعقد دده یا فاسدیورت ی هیچ ربطی به این ندارد که نکاح به
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مگتر آنکته ولتد از راه لعتان نفتی دتود )طوستی،         ،و این حمل، ولد اوست ردیگ یتعلق م

به نظر ما احوط )احتیاط واجب( این »: دیگو ی(. همچنین مکارم دیرازی م24: 6، جق1387

کته از   گونته  اناست که به ذات الحمل چه در حال زوجیت و چه در عدّه نفقه بدهنتد، همت  

)مکتارم دتیرازی،   « دود اطالق کالم دیخ طوسی و دهید ثانی در م الک چنین استفاده می

 (.  37: 7، جق1424

مؤید دیگری بر این مطلب بادد و با لحاظ ملحق کتردن   تواند یفراش م ۀتوجه به قاعد

ر دورۀ قول بته پرداختت نفقته د    رسد ینظر م دده از ازدواج موقت به مرد، به فرزند حایل

اند که عقل  انگادته باره  نیبرخی حقوقدانان در ا .بارداری توسس پدر الزمۀ این حکم است

؛ داند یبر متمکنین الزم م ،که محتاج باددرا و وجدان اجتماعی، نگهداری و انفاق به فردی 

نی ت که از با  ت بیب، پدر طبیعی که سبب ایجتاد طفتل دتده ملتزم بته       مناسبت یپس ب

 (.  183 : 1386ل دان ته دود )امامی، انفاق طف

 یک نمونه رأی قضایی

/ 29مورخ  2056/7 ۀدمار ۀد. براساس نظریکرقمایی نیز اداره  یبه آرا توان یدر این زمینه م

بتا لحتاظ    ،حقوقی، آن مقدار از نفقه که برای سالمت حمل ضرورت دادته بادتد  ۀادار 3/70

مطالبه است و در یورت امتنا  زوج از پرداختت  قانون مدنی از طرر زوجه قابل  1109مادۀ 

نادتزه   ۀنفقه و طبق تشخیص دادگاه تا این حد قابل تعقیب کیفری است. توضیم آنکته زوجت  

اختصایتی جنتین بته موجتب      ۀولتی نفقت   ،اعم از آنکه حامل بادد یا نبادتد  ،حق نفقه ندارد

نیز بتر ایتن   « اوالت حمل.... ان کن»پدر است و طبق آیۀ ۀ اوالد بر عهد ۀاطالعات ادله که نفق

استحقاق دریافت نفقه را در آن ایتام نتدارد، بتا     ،کند امر داللت دارد. هرچند زنی که نشوز می

پتدر استت، مطتابق متالک      ۀاوالد بتر عهتد   ۀقانون مدنی نفق 1199توجه به اینکه مطابق مادۀ 

ق نفقته را دارا  حامله تا زمتان وضتع حمتل حت     ۀقانون مدنی زن نادز 1109ق مت اخیر مادۀ 

یتحیم او   ۀخواهد بود و با توجه به اینکه سالمت جنین ب تگی کامل به سالمت مادر و تغذی

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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 جهینت. 4

ایشتان بتر    ۀکه رویکرد منفعالن دود یمحرز مفقهای مخال  وجو  نفقه،  یر آرابا دقت د

نظتر    حامل، سلب ایل نفقه را منتج دتده استت و بته    ۀمنقطع ۀعدم ثبوت نفقه برای زوج

ب یار مهم بازگشت دارد که در متون فقهی، فقها ایتالتی   ۀنگارنده تلقی مذکور، به این نکت

اینکه در جای جای سخنان ایشان، این پرسا طرح دده با ند ا قائل نشده« نفقه حمل»برای 

نهایتت  در است که آیا نفقه برای حمل است یا حامل؟ طرح همتین پرستا کته ثمترۀ آن     

 ۀمنقطعت  ۀسبب دده است تا امر تتأمین مایحتتاج ضتروری زوجت     ،اثبات نوعیت نفقه است

همچنتان بالتکلیت     -ستت حیات دو ان ان در میان ا ۀکه م ئل-باردار در این درایس ویژه 

، تفاوتی برای حاملگی زن قائل نشود. غافتل  مذکورباقی بماند و قانونگذار هم متأثر از نظر 

 یا از اینکه بین اعتقاد به اینکه نفقه به زن حامل داده دود و استتحقاق او بتر نفقته، مالزمته    

حامل  ۀمنقطع ۀزوج مبنای این تحلیل، اگر از راه ادله ثابت دود که نفقه به حاکم نی ت. بر

 ۀمنافاتی با مقتمای فتوای فقهای دیعه مبنی بر عدم استتحقاق نفقت   گونه چیه ،ردیگ یتعلق م

در  که–منقطعه ندارد؛ زیرا پرداخت نفقه اعم است از استحقاق و عدم آن. این تعلیل  ۀزوج

ل، بلکته  حامت  ۀمنقطع ۀتنها برای زوج نه -است دریفه آیات از مناط تنقیم بر مبنای قتیحق

قابل  -است دده باردار زنا یا و فاسد نکاح راه از که زنی ولو–برای تمام اق ام زنان باردار 

یورت معیتار ن تب از استاس     نیاال حملی که توسس مرد نفی دود که در ا ،ی استرت 

 .دود یقطع م

ابالً وجو  نفقه، خالی از قوت بوده و متق نفی قول فقهای معتقد به ۀادل نظر نگارنده  به

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

سورۀ طالق که وی  حاملگی را علت  6: نخ ت از راه اخذ مفهوم مخال  از آیۀ دود یم

دوم بر مبنای ایالت نفقۀ حمتل   ؛قلمداد کرده است« ایل حکم نفقه»منحصره برای ثبوت 

یتورت   نیت کته در ا  -دتود  یبردادت مت  الشتات جامعمحقق قمی در  گونه که از کالم آن-

اقار  با ظهتور بیشتتری بتر ایتن نتو  از نفقته داللتت         ۀثبوت نفق ۀحکم نفقه براساس ادل

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

، همچنتین ایتن   بتود  یم تیچراکه اگر نفقه از نو  زوج ،زمانی است که زن وضع حمل کند

این اساس مطابق  . بردد یحکم دائرمدار حمل نبود، مغیّا در آیۀ دریفه زمان وضع حمل نم

حمتل بته او    ۀفق، نکند یکه وضع حمل م باردار تا زمانی ۀمنقطع ۀسورۀ طالق، زوج 6با آیۀ 

زیرا حیات حمل منوط به تأمین مایحتاج مادر است. و پتس از وضتع حمتل     ،دود یداده م

 .ددو یبقره م تحق اجرت رضا  م 233نیز، چنانچه او طفل را دیر هم بدهد، مطابق با آیۀ 

فقهای قائل به عدم وجتو    کهگونه  آن–اما در پاسخ به امکان حمل آیه بر زنان مطلقه 

به یرر آنکه این آیه در سورۀ  توان یانصار این است که نم -اند کرده احتجاج آن بر نفقه

طورکه  بنابراین همان ،طالق واقع دده است، حکم موجود در آیه، حمل بر زنان مطلقه دود

 یدلیتل م تتقل   نف ه یف تواند یچنین دلیلی نم ،اند تصریم کرده حدائقو یاحب  یثان دیده

 بادد.

 ۀک تی کته براستاس قاعتد    –قانونگذار یاحب حمل را  دود یهاد ماین اساس پیشن بر

د. مقتمای این حکم که مبنای کنملزم به پرداخت نفقه  -دود یفراش، حمل به او منت ب م

بر اینکه موجتب   ن ایشان و نیز دیدگاه امام خمینی)ره( است عالوهاقول دیخ طوسی و تابع

موردی که حمل  از غیر– ام زنان حامله ، تمام اقگردد یقانون مدنی م 1113تخصیص مادۀ 

که بابت تأمین مایحتاج خود در زمتان حتاملگی، از    دود یرا دامل م -از راه لعان نفی دود

مند دوند. امتا در متورد حملتی کته      ، بهرهدود یکه توسس یاحب حمل پرداخت م یا نفقه

 .ددو یقابل انت ا  به مرد نی ت، رودن است که مشمول قانون امور ح بی م
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الروضتۀ البهیتۀ فتی دترح اللمعتۀ       (.ق1410الدین بن علتی )  عاملی )دهید ثانی(، زین .35

 .قم: انتشارات کتابفرودی داوری، الدمشقیۀ

م الک األفهام إلتی تنقتیم دترائع     (.ق1413) --------------------------- .36

 قم: انتشارات مؤس ۀ المعارر اإلسالمیۀ. ،اإلسالم

تهتران:   ،مفتاتیم الشترائع   .(1396) فیض کادتانی، محمتد مح تن ابتن دتاه مرتمتی       .37

 ی.مطهر دیده یعال ۀانتشارات مدرس

 .ۀیاإلسالم دارالکتب :انتهر، الکافی (.ق1407کلینی، محمد بن یعقو  ) .38

 .دارالقرآن الکریمقم:  ،مختصر األحکام ق(.1390گلرایگانی، سید محمدرضا موسوی ) .39

اطهار  انتشارات مرکز فقهی ائمه قم: ،األحکام الواضحۀ (.ق1422لنکرانی، محمدفاضل ) .40

  .علیهم ال الم
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المی انتشتارات دفتتر تبلیغتات است     :قم، حدودالشریع .ق(1429) مح نی، محمدآی  .41

 .علمیه ۀحوز

، المطول فیالمدرس األفمل فیما یرمز و یشار إلیه (. 1362مدرس افغانی، محمدعلی ) .42

 .دارالکتا قم: 

 انتشارات الدار اإلسالمیۀ. :بیروت ،الینابیع الفقهیۀ (.ق1410ایغر ) مروارید، علی .43

 .نشر الهادی قم:، ایطالحات االیول و معظم بحنها (.1374مشکینی، علی ) .44

دفتتر   ،قتم  ۀعلمیت ۀ مدرستین حتوز   ۀجامع، قم: ایول الفقه(. 1381، محمدرضا )مظفر .45

 .انتشارات اسالمی

امتام علتی بتن     ۀقم: انتشتارات مدرست  ، کتا  النکاح (.ق1424مکارم دیرازی، نایر ) .46

 .) (طالب یاب

نشتر  : ،قم ،) (األحکام الشرعیۀ علی مذهب أهل البیت (.ق1413علی ) منتظری، ح ین .47

 .تفکر

 .نشر نجابت :قم، ش چهارم ،نهج الرداد(. ق1431) ردبیلی، عبدالکریمموسوی ا .48

نهایۀ المرام فتی تتمتیم مجمتع الفائتدۀ     ق(. 1413) الدین محمد دمس موسوی عاملی، .49

 .نشر اسالمی ۀؤس ، قم: انتشارات موالبرهان

 ،جامع الشتات فی أجوبۀ ال ؤاالت (.ق1413میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد ح ن ) .50

 .کیهان ۀمؤس  :تهران

دار : بیتروت  ،جواهر الکالم فتی دترح دترائع اإلستالم     (.ق1404نجفی، محمدح ن ) .51

 .إحیاء التراث العربی

 قتم:  ،الجواهر الفخریتۀ فتی دترح الروضتۀ البهیتۀ      .ق(1426اهلل ) وجدانی فخر، قدرت .52

 .انتشارات سماء
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