
بررسی نفقه ی  زن باردار پس از انحالل نکاح 

در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

مهدی رحمانی*  1

 چکیده
در حقوق اسالمی نفقه  ی زوجه بر عهده ی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحالل 
نکاح نیز چنانچه زن باردار باشد، به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره  ی طالق و روایات اگر 
مطلقه حامله در عده ی طالق رجعی یا بائن باشــد، مســتحق دریافت نفقه است. موضوع اختالفی 
بین فقها و حقوق دانان این اســت که نفقه ای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق می گیرد، برای خود 
زن اســت یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه، شــافعیه و حنابله، نفقه را برای حمل می دانند و عده ی 
دیگری از فقهای شــیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد 
به ظاهر آیات، این نفقه را نفقه ی مستقلی دانسته اند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار می گیرد. 
از مهم ترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد، جزء نفقه ی اقارب محسوب 
می شود که در صورت فقدان پدر بر جد پدری واجب می شود؛ عالوه بر این زن نمی تواند تصرفاتی 
غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند، اما اگر نفقه برای زن باشد، 

زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی می تواند در آن انجام دهد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسالم برای تحکیم خانواده و 
رشد و بالندگی آن وضع کرده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب 
نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می کند 

)اسحاقی و شعبانی، 1398: 137(.

زوجیت یکی از اسباب پرداخت نفقه است که به صورت یک اصل مسلم در فقه اسالمی و 
حقوق ایران پذیرفته شده است. طبق آیه 7 سوره ی طالق که می فرماید: »لِيُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن 
ا آتَاُه اهللُ...« نفقه زوجه بر زوج واجب است. شرط الزام زوج به  َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فَْليُْنِفْق ِممَّ
پرداخت نفقه این است که زن، زوجه ی شوهر باشد و این رابطه ی زوجیت ادامه داشته باشد و زن 
نیز تمکین کند، اما اگر رابطه ی زوجیت بین زن و مرد کامل منقطع شود و به هیچ  وجه امکان 
رجوع وجود نداشته باشد، نفقه ای بر عهده ی مرد نخواهد بود، مگر در موردی که زن باردار باشد. 
در این صورت به خاطر وجود حمل، مرد ملزم به پرداخت نفقه به زن خواهد بود. این پژوهش به 
روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ گویی به این سؤاالت است که در طالق بائن یا 
فسخ نکاح -که رابطه ی زوجیت کامل از بین رفته است- آیا پرداخت این نفقه برای حمل است 
یا زن باردار؟ اگر به تعلق نفقه به زن باردار قائل شویم این نفقه جزء کدام دسته از اسباب نفقات 
قرار می گیرد؟ اگر زن، باردار باشد و شوهر او فوت کند یا در عده ی وفات متوجه شود که باردار 
است، آیا نفقه ای به او تعلق می گیرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است، این نفقه از کجا باید تأمین شود؟ 
برای پاسخ گویی به این سؤاالت این پژوهش در سه قسمت تنظیم شده است؛ در قسمت اول 
مفهوم شناسی نفقه بررسی شده است. در قسمت دوم نفقه ی زن در عده ی طالق رجعی و بائن 
مفصل مطرح و دیدگاه های متفاوت فقها و حقوق دانان دراین باره بیان و بحث شده است و در 

قسمت آخر نفقه ی زن باردار در عده ی وفات بررسی شده است.
با استناد به قاعده ی »الضرر« و »الحرج« در فقه اسالمی برای جلوگیری از ورود ضرر و آسیب 
به جنین و زوجه در ایام بارداری، لزوم اثبات نفقه برای زن باردار بعد از انحالل نکاح- به واسطه ی 
طالق، فسخ یا فوت زوج- بسیار ضروری به نظر می رسد و رسالت این پژوهش نیز برداشتن گامی 

در این راستاست.
موضوع وجوب نفقه ی زن و احکام آن به طور کلی در آثار فقهی  به شکلی پراکنده مطرح شده 
و بسیاری از فقیهان به نفقه ی زن باردار نیز اشاره هایی کرده اند. مقاالتی نیز به برخی از شقوق 
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نفقه ی حامل پرداخته  اند؛ از جمله سیدحسین آل طاها در پژوهش خود وضعیت حقوقی نفقه ی 
زن باردار در زمان عده ی طالق را بررسی کرده است )آل طاها و همکاران، 1388(. همچنین حاتمی 
و اصمی نفقه ی زوجه در عده ی وفات را به لحاظ فقهی - حقوقی بررسی کرده اند )حاتمی و اصمی 
اصطهباناتی، 1390(. برتری این پژوهش آن است که نویسنده با تالش اجتهادی تمام شقوق نفقه ی 

زن باردار پس از انحالل نکاح را بررسی و به صورت تطبیقی آثار و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی 
موضوع را تحلیلی و ارزیابی کرده است.

2- مفهوم شناسی نفقه
در این مبحث مفهوم نفقه در لغت و در اصطالح فقه و حقوق بررسی می شود.

2-1- مفهوم نفقه در لغت
نفقه در لغت از ریشه »نََفَق« به معنی خروج و تمام شدن است. نفقه چیزی است که خرج 
و مصرف می شود )قرشی، 1412: ج7، ص97(. در واقع نفقه در دو معنا استعمال می شود: یکی به 
معنای خروج و رفتن و مستهلک و فنا شدن )حمیری، 1420: ج10، ص6704؛ ابن منظور، 1414: ج10، 
ص358( و دیگری شیوع و رواج پیدا کردن )ابن منظور، 1414: ج2، ص285؛ فیومی، بی تا: ج2، ص242؛ 

طریحی، 1416: ج2، ص303(. نفقه ی زوجه هم از ریشه ی خرج کردن و مستهلک شدن است. 

2-2- مفهوم نفقه در اصطالح فقه
فقهای امامیه بدون اینکه تعریف لغوی از نفقه ارائه دهند با تمرکز بر روی معنای اصطالحی 
آن را تعریف به مصداق کرده اند و در این تعاریف اختالف در مصادیق زیاد به چشم می خورد؛ 
برای مثال برخی از فقها در تعریف نفقه آورده اند: »مایحتاج زن مانند غذا، لباس، مسکن، خادم و 
وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد« )نجفی، 1404: ج31، 
ص 330(. برخی دیگر از فقها مصادیق دیگری مانند وسایل تنظیف و آرایش و هزینه ی حمام در 

صورت نیاز« به آن اضافه کرده اند )العاملی )شهید ثانی(، 1410: ج5، ص469(. عده ای دیگر بعد از ذکر 
چند مصداق برای نفقه گفته اند: »آنچه زن به آن نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر 
است« )حلی،1420: ج4، ص29(. گروهی نیز نفقه را برآوردن نیازهای زن و رساندن به قدر کفاف او 

می دانند )العاملی )شهید ثانی(، 1413: ج8، ص488؛ خوانساری، 1405: ج4، ص487(.
به نظر می رسد، مفهوم نفقه یک مفهوم کاماًل عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار 
کرده که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارند. در قرآن کریم نیز تمام آیاتی که 
موضوع نفقه را مطرح می کنند، آن را به عرف واگذار کرد ه اند. چنانچه در تفسیر آیه 233 سوره ی 
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بقره برخی مفسران آورده اند که منظور از »رِْزُق« و »ِکسوه« خرجی و لباس است و خداوند این 
خرجی را مقید به معروف کرده  است، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر. همچنین مصالح زندگی 
و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه ی مادری که به بچه شیر می دهد به عهده ی 
شوهر است )مکارم شیرازی، 1387: ج2، ص223(. در تفسیر »َعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف « چنین بیان شده 
که معروف به معنای هر امری است که مردم در اجتماع بشری خود آن را بشناسند و انکار نکنند 
و به آن جاهل نباشند )طباطبایی، 1363: ج2، ص404(. برخی از مفسران هم کلمه ی معروف را به 
معنای »مناسب و شایسته« تفسیر کرده اند )مکارم شیرازی، 1387: ج3، ص 406(؛ یعنی مناسب و 

در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد.

2-3- مفهوم نفقه در حقوق
در اصطالح حقوقی برخی از حقوق دانان معتقدند، نفقه چیزی است که برای گذراندن زندگی 
الزم و ضروری  باشد )صفایی و امامی، 1378: 136(. برخی دیگر در تعریف جامع تری بیان کرده اند: 
»نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه ی تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی 

خود به آن نیازمند است« )کاتوزیان، 1378: ج1، ص187(.
در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده: »نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف 
و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی 

و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه ی نقصان یا مرض«. 

3- نفقه ی زوجه پس انحالل نکاح
هرچند اصل نفقه برای ایام زوجیت در نظر گرفته شده، اما در مواردی حتی بعد از انحالل 
نکاح باز هم زوجه مستحق دریافت نفقه است. رابطه ی زوجیت به سه طریق طالق، فسخ و فوت 

منحل می شود که نفقه ی زن باردار در هر کدام از این شقوق بررسی می شود.

3-1- نفقه ی زن باردار در عده  ی طالق و فسخ
وضعیت نفقه ی زن در عده ی طالق رجعی، طالق بائن و فسخ نکاح در این قسمت بحث می شود.

3-1-1- نفقه ی زن باردار در عده ی طالق رجعی

در عده ی طالق رجعی که رابطه ی زوجیت کامل قطع نشده، فقهای امامیه و اهل سنت بدون 
خالف معتقدند که زن مستحق نفقه است و اگر در عده ی طالق رجعی زن باردار باشد یا اماراتی 
دال بر باردار بودن زن باشد، نفقه ی زن به طریق اولی تا هنگامی که وضع حمل کند برعهده ی 
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مرد خواهد بود )سبحانی، بی تا: ج2، ص349؛ عمرانی یمنی، 1421: ج11، ص236(. دلیل فقها  آیه 6 
سوره ی طالق است که بیان می کند: »هرگاه زنان مطلقه باردار باشند نفقه ی آنها را بپردازید تا 
« زنان مطلقه است و »أُواَلِت َحْمٍل«  وضع حمل کنند«.1 در این قسمت منظور از عبارت »َو إِْن ُكنَّ
« یعنی به آنها تا هنگامی که  بیان کننده ی شرط حامله بودن زن است و عبارت »فََأنِْفُقوا َعَلْيِهنَّ
وضع حمل کنند، نفقه دهید )قاضی زاده و شاه جعفری، 1388: 139(؛ چراکه زن تنها با وضع حمل 

از عده خارج می شود.  
ماده 1109 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: »نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است...«.

3-1-2- نفقه ی زن باردار در عده ی طالق بائن و فسخ نکاح 

در طالق بائن -که رابطه ی زوجیت منقطع می شود -همچنین در فسخ به اجماع فقها نفقه ای 
برعهده ی مرد نیست )حلی، 1420: ج4، ص25؛ العاملی )شهید ثانی(، 1413:، ج8، ص450(، اما قرآن کریم 
در آیه 6 سوره ی طالق قیدی بر این اصل زده و در جایی که رابطه ی زوجیت زائل ولی زن در 
نتیجه ی این ازدواج باردار شده باشد، مرد را به تأمین نفقه ی زن در طول دوران بارداری ملزم 
کرده است.2 فقهای امامیه و اهل سنت نیز به اتفاق معتقدند، زن مطلقه ای که در عده ی طالق بائن 
به سر می برد، درصورت بارداربودن تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت )طوسی، 1407: ج5، 
ص120؛ ابن براج، 1406: ج2، ص 348؛ ابن ادریس، 1410: ج2، ص 738؛ ابن قدامه، 1388: ج8، ص 235، 

عمرانی یمنی، 1421: ج11، ص233(. این دسته از فقها عالوه بر کتاب، سنت، اجماع و احتیاط دالیل 

دیگری آورده اند. ایشان معتقدند اگر این نفقه برای حمل باشد، در فقدان پدر بر جد پدری واجب 
می شود؛ چراکه نفقه ی حمل جزء نفقه ی اقارب است، درحالی که در اینجا اجماع وجود دارد که 
نفقه بر جدپدری واجب نیست. همچنین در این فرض اگر حمل توانایی مالی داشته باشد، نفقه 
از عهده ی پدر ساقط می شود، حال آنکه نفقه در اینجا با استطاعت ولد و حمل ساقط نمی شود. 
عالوه بر اینها نفقه در اینجا مقدر به حال زوج است درحالی که نفقه ی اقربا و خویشان غیرمقدر 

است )بحرانی، 1405: ج25، ص112؛ سبحانی، بی تا: ج2، ص352(.
ماده 1109 قانون مدنی دراین باره مقرر می دارد: 

اگر عده از جهت فسخ نکاح  یا طالق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر درصورت حمل از 
شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.

1 . »َوإِْن ُكَنّ أُواَلِت َحْمٍل فََأنِْفُقوا َعَلْيِهَنّ َحتَّىيََضْعَن َحْمَلُهَنّ ...«
وُهَنّ لِتَُضيُِّقوا َعَلْيِهَنّ َوإِْن ُكَنّ أُواَلِت َحْمٍل فََأنِْفُقوا َعَلْيِهَنّ َحتَّى يََضْعَن َحْمَلُهَنّ فَِإْن  2. أَْسِكنُوُهَنّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل تَُضاُرّ

أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوُهَنّ أُُجوَرُهَنّ َوأْتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف َو إِْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَُه أُْخَرى.
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3-1-2-1- دالیل فقها برای اثبات نفقه ی زن باردار در عده ی طالق بائن و فسخ نکاح

دالیل اصلی که فقها برای اثبات نفقه ی زن باردار در ایام عده ی طالق بائن و فسخ به آن استناد 
کرده اند، کتاب، روایات، احتیاط و اجماع است که در ادامه هرکدام بررسی می شود:

الف- کتاب

 » در تفسیر آیه 6 سوره ی مبارک طالق آمده است که  بر اساس ظاهر آیه عبارت »أَْسِكنُوُهنَّ
مقتضی وجوب سکونت برای تمام اقسام زنان مطلقه اعم از رجعیه و بائنه است، خواه باردار باشند 
یا غیر باردار و ظاهر فرموده ی خداوند متعال در منطوق عبارت »إِْن ُكنَّ أُواَلِت َحْمٍل فََأنِْفُقوا َعَلْيِهّنَ« 
مقتضی وجوب نفقه برای مطلق زنان حامله است خواه رجعی باشد یا بائن )العاملی )شهید ثانی(، 

1413: ج8، ص450؛ سبحانی، بی تا: ج2، ص354؛ ابولحیه، بی تا: ج1، ص191(.

ب- روایات 

 دلیل دیگری که فقهای امامیه به آن استناد کرده اند، روایاتی است که با عموم خود شامل 
مطلقه بائن باردار هم می شوند. در ادامه به نمونه های از این روایات اشاره خواهد شد:

روایت نخست، علی بن ابراهیم از پدرش از ابی جعفر )( نقل می کند که فرمودند: »به زن باردار 
فرصت می دهند تا فرزندش را به دنیا بیاورد، در این مدت مرد وظیفه دارد به گونه ای شایسته مخارج 

او را بدهد تا فرزندش را به دنیا بیاورد« )کلینی، 1407: ج6، ص103؛ حرعاملی، 1409، ج21، ص518(.
روایت دوم، محمدبن یحیی از ابی عبداهلل )( نقل می کند: »اگر مرد، زن را در حالی که 
حامله است طالق دهد باید تا زمان وضع حمل به او نفقه دهد...« )کلینی، همان(. به عالوه مفهوم 
مخالف روایت زراره از امام صادق)( که فرمودند: »زنی که سه طالقه شده است، در صورتی 

که باردار نباشد، نفقه و سکنای او بر مرد واجب نیست«. )کلینی، 1407: ج6، ص104(
ج- احتیاط 1

برخی از فقها احتیاط را دلیل وجوب نفقه ی مطلقه ی بائنه باردار ذکر کرده  و بیان کرده اند که 
مطلقه  ی بائنه اگر باردار باشد، بدون اختالف نفقه دارد و شایسته است که نفقه ی آن کامل داده 
شود، زیرا احتیاط چنین اقتضایی دارد )طبرسی، 1410: ج2، ص292(. البته اصل عملی در جایی 
که ادله ی اجتهادی نظیر آیات و روایات در مورد یک حکم وارد شده باشد، استنادکردنی نیست. 

1. الزم به توضیح است؛ احتیاط قسیم آیات و روایات نیست، بلکه دلیلی است که برخی از فقها مطرح کرده اند.
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د- اجماع 

 فقهای امامیه بر وجوب نفقهِ ی مطلقهِ ی بائنِه حامله ادعای اجماع کرده اند )ابن زهره، 1417: 
385؛ طبرسی، 1410: ج2، ص292(. در کتب فقهی بسیاری بر وجود این اجماع تصریح شده است. 

صاحب حدائق می گوید: »نفقه ای برای مطلقه بائنه نیست، مگر در صورت باردار بودن که مستند 
آن دلیل و اجماع است« )بحرانی، 1405: ج25، ص118(. با توجه به وجود ادله ی آیات و روایات در 

مورد حکم مسئله، این اجماع مدرکی است که به اعتقاد فقها از اعتبار ساقط خواهد بود.

3-1-2-2- تعلق نفقه به زن یا حمل از دیدگاه فقها 

در اینکه مطلقه ی بائنه و زنی که نکاح او فسخ شده در موارد بارداری مستحق سکنی و نفقه 
است و اصل نفقه به خاطر باردار بودن زن است، اختالفی وجود ندارد. اختالف نظر فقها در این 
است که آیا این نفقه به زن تعلق می گیرد یا به حمل؟ به بیان دیگر برای اینکه محرز شود آیا 
نفقه ای برای زن وجود دارد یا خیر، باید ابتدا معلوم شود آیا نفقه برای زن است یا برای حمل؟ 

فقها دراین باره سه دیدگاه مطرح کرده اند:

الف- دیدگاه اول: توقف

گروهی از فقها مانند شهید ثانی، صاحب حدائق و صاحب ریاض در این مسئله توقف کرده اند 
)العاملی )شهید ثانی(، 1410: ج6، ص 76؛ بحرانی، 1405: ج25، ص112؛ طباطبایی، 1418: ج12، ص175(. 

به نظر می رسد، منشأ این توقف وجود روایات متعارضی بوده که در این باب وارد شده است، 
همان طور که صاحب حدائق می گوید: »از آنجا که مسئله از مسائلی است که روایاتی که در مورد 
آن وارد شده است به خوبی واضح و روشن نیستند، در این مسئله باید توقف کرد و مجرای اصول 
عملیه است« )بحرانی، همان(. یکی از فقها دراین باره می گوید: »فقها در اینکه نفقه ای که به زن 
مطلقه باردار تعلق می گیرد برای حمل است یا حامل اختالف کرده و فواید مختلفی برای هرکدام 
ذکر کرده اند، اما بهتر این است که در این مسئله سکوت کنیم. همان گونه که خداوند سکوت 
کرده است و بر ظاهر آیه که وجوب نفقه برای زن باردار مطلقه است اقتصار کنیم. قطع نظر از 

اینکه نفقه برای حمل باشد یا حامل« )کاظمی، بی تا: ج4، ص 64(.

ب - دیدگاه دوم: تعلق نفقه به حامل

حنفیه و گروهی از فقها معتقدند نفقه برای زن باردار است نه حمل )ابن زهره، 1417: 257؛ 
میرزای قمی، 1413: ج4، ص342؛ ابن حمزه طوسی، 1408: 138؛ نجفی، 1404: ج31، ص 357، ابولحیه، 

بی تا: ج1، ص191(.   دلیل این دسته از فقها آیه  6 سوره ی طالق است که مطلق و بدون هیچ قیدی 
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مرد را به پرداخت نفقه در زمان بارداری تا وضع حمل ملزم کرده است و ظهور در وجوب نفقه 
برای زن حامله مطلقه دارد و اشاره ای به وجوب نفقه برای حمل نشده است )نجفی، همان(. دلیل 
دوم آنها روایات است که با اطالق خود وجوب نفقه برای زن باردار را ثابت می کنند. افزون بر این، 
در برخی روایات نیز جمله »لها النفقه« یا »و عليه نفقتها«  ظاهر در این است که نفقه ملک مادر 

است نه حمل )کلینی، 1407: ج6، ص103(.
دلیل دیگری که این دسته از فقها به آن استناد کرده اند »قاعده نفی عسروحرج« است؛ چراکه 
اینان معتقدند اگر نفقه را برای حمل بدانیم، زن اجازه ندارد تصرفاتی غیر از آنچه مرتبط با نیاز 
حمل است انجام دهد و این باعث ورود عسروحرج بر زن باردار می شود، زیرا مرز دقیقی برای 
ضرورت و غیرضرورت در اینجا وجود ندارد و این مسئله موجب در تنگنا قرار دادن زن می شود 
و هرگونه به تنگنا قراردادن زن روی حمل تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم می گذارد و تنها احتمال 
دادن بر این تأثیر برای ضرورت دفع خطر احتمالی علیه سالمت حمل و مادر کافی است )نجفی، 

1419: ج31، ص359(.

برخی از حقوق دانان نظیر دکتر کاتوزیان از این رویه متابعت کرده اند. ایشان بر این باورند که 
نفقه ای که مرد از این بابت پرداخت می کند، به منظور تأمین معاش زن است نه حمل. به همین 
دلیل الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه ی زوجه است نه اقارب )کاتوزیان، 1378: به نقل از امامی، 

بی تا: 472(. 

قانون مدنی اشاره ی صریحی نکرده است که نفقه متعلق به مال مادر است یا فرزند، ولی از 
ماده »1109« ق.م که بیان می کند: »... اگر عده از جهت طالق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، 
مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت« 
می توان فهمید که قانون مدنی تابع قول این دسته از فقهاست، زیرا در این ماده آن چیزی که 
استثنا شده، نفقه ی زوجه است نه نفقه ی حمل )... زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل ...( 
این عبارت ظاهر در آن است که خود زن حق دارد نه حمل؛ هرچند باعث پیدایش این حق وجود 

حمل است. 
به نظر می رسد، نفقه ی زن باردار در عده ی طالق بائن یا عده ی فسخ را باید نفقه ی مستقل 
دانست. چنانچه برخی از فقها پس از تقویت قول اول می گویند که اگر نفقه را برای زن حامله 
قبول نکنیم، بهتر است آن را نفقه ی مستقلی فرض کنیم که برای زوجه ثابت است )مکارم شیرازی، 

1424: ج7، ص29(.
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ج- دیدگاه سوم: تعلق نفقه به حمل

شافعیه، حنابله، شیخ طوسی و تابعین نفقه را برای حمل می دانند. مرحوم محدث بحرانی در 
حدائق الناضره این قول را به بیشتر فقها نسبت داده است )بحرانی، 1405: ج25، ص111(.

و  مناقشه پذیر  دالیل  این  تمام  که  تمسک جسته اند  دلیل  به چند  دیدگاه  این  به  قائالن 
بحث کردنی است. 

دلیل اول این گروه این است که وجوب نفقه در مطلقه ی بائنه دائرمداِر بود یا نبود حمل است؛ 
یعنی اگر حمل باشد، نفقه هست و اگر حملی نباشد، نفقه ای هم نیست و چون نفقه دائرمدار 
حمل است، پس به وی نیز تعلق می گیرد. همچنین این گروه معتقدند که نص آیه شریفه نیز الزام 
به نفقه را به وجود حمل منوط کرده است؛ یعنی اگر حمل نبود، به یقین نفقه به مطلقه ی بائنه 
تعلق نمی گرفت. براین اساس از آیه شریفه معلوم می شود که نفقه نیز به حمل تعلق می گیرد )ابن 

قدامه، 1388: ج8، صص234 و 235؛ طوسی، 1387: ج5، ص253؛ ترحینی عاملی، 1427: ج7، ص121(.

دلیل دوم این است که نفقه در فقه اسالمی )غیر از ملکیت( دو سبب دارد، یکی زوجیت و 
دیگری قرابت. در اینجا چون طالق بائن است و زوجیت در طالق بائن کامل منقطع می شود، سبب 
زوجیت نیز منتفی می شود، پس نفقه  منحصر در قرابت باقی می ماند؛ چون حمل فرزند اوست و 

نفقه برای حمل خواهد بود )مکارم شیرازی، 1424: ج7، ص29(.
در پاسخ می توان گفت، تفسیر آیه به پرداخت نفقه برای حمل خالف ظهور آیه شریفه است، 
زیرا در آیه شریفه قرینه ی  مقالیه ای همچون ضمیر »هن« و قید »من وجدكم« وجود دارد که به 
گفته ی مفسران ظهور در نفقه برای حامل دارد. به عبارتی، از لوازم شرعی نفقه به زن توجه به 

شأنیت زن است و این خود داللت دارد بر اینکه  نفقه برای حامل است.
عالوه بر این، اگرچه شکی نیست که نفقه دائرمدار حمل است، ولی در واقع حمل در اینجا 
علت غایی است نه اینکه مالک باشد. همچنین زمانی که در مسئله ی مادر رضاعی خداوند بر مرد 
واجب کرده که نفقه و اجرت مادر رضاعی را زمانی که به کودک شیر می دهد پرداخت کند، به 
این دلیل است که کودک از بدن او تغذیه می کند و مادر می تواند پول را بگیرد و مالک شود؛ به 
طریق اولی در ما نحن فیه، مادر به این خاطر که حمل از بدن او تغذیه می کند و همه چیز حمل 
مانند گوشت، پوست و ... از اوست، نفقه به او داده می شود و برای اوست )مکارم شیرازی، 1424: 

ج7، ص30؛ ابولحیه، بی تا: ج1، ص191(.

دلیل دومی که این دسته به آن تمسک جسته اند نیز محل خدشه است؛ اینکه نفقه یا برای 
زوجیت است یا قرابت، مقبول نیست، زیرا نفقه منبع دیگری هم دارد و آن اینکه مطلقه ی بائن 
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باردار باشد که نص آیه بر آن داللت دارد. پس دلیلی بر حصر وجود ندارد و این انحصار ثابت نیست 
)مکارم شیرازی، 1424: ج7، ص30(. به همین دلیل صاحب جواهر می فرماید: »و ال يخلو الثاني منهما 

من قوة كما عرفت، و إن أبيت لكان المتجه مالحظتها نفقة مستقلة يثبت لها ...« )نجفی، 1404: ج31، 
ص324(؛ »قول دوم خالی از قوت نیست و  اگر نفقه را برای زن حامله نپذیریم، بهتر است آن را 

نفقه ی مستقلی در نظر بگیریم که برای زن مطلقه ی بائنه باردار ثابت است«.
براین اساس می توان گفت، ادعای این گروه از فقها مبنی بر وجود نفقه برای حمل قوی نیست 
و قول صحیح تر بر وجود نفقه برای حامل است که این نوع نفقه نیز به گفته ی برخی از فقها نفقه ی 

مستقلی محسوب می شود و در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار می گیرد. 
قانونی مدنی دراین باره تنها به قدر یقینی -که لزوم نفقه ی زن مطلقه ی بائن باشد- اکتفا 
کرده است و در ماده 1109 قانون مدنی مقرر می دارد: »... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق 
بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع 
حمل نفقه خواهد داشت. نفقه به سبب حملی است که زن مطلقه دارد، چه آنکه در غیر حامل، 

نفقه واجب و الزم نیست«.

3-2-  نفقه ی زن باردار در عده ی وفات
طبق نص قرآن کریم، زن بعد از مرگ شوهرش باید مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد 
و حق ازدواج مجدد را ندارد.1 این حکم که از آن به »عده وفات« یاد می شود، مورد اتفاق تمامی 
مذاهب اسالمی است. مدت عده وفات زن باردار به نظر فقهای شیعه ممکن است بیش از این زمان 
باشد )ابن ادریس، 1410: ج2، ص736(، زیرا اگر دوران بارداری بیش از این مدت باشد، زن می بایست 
تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بیش از نه ماه نیز به درازا بکشد، ولی 
هیچ گاه کمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود؛ چون اگر وضع حمل زودتر از این مدت واقع شود، 
زن می بایست تا پایان این مدت عده نگه دارد. از این حکم در فقه شیعه به »ابعداالجلین« تعبیر 
می شود )حلی، 1405: 472(. در ادامه درصدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم که نفقه و مخارج 
زن باردار در طول این مدت که متغیر میان چهار ماه و ده روز تا بیش از نه ماه است برعهده ی 

کیست؟ فقهای امامیه درباره ی نفقه ی زن باردار در عده ی وفات چند دیدگاه دارند:

1. َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بَِأنُْفِسِهَنّ أَْربََعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا بََلْغَن أََجَلُهَنّ فاََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَما فََعْلَن فِي أَنُْفِسِهَنّ 
ُ بَِما تَْعَمُلوَن َخبِيٌر )بقره: 234(. بِالَْمْعُروِف  َواهلَلّ
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3-2-1- عدم استحقاق زوجه بر نفقه در ایام عده ی وفات

گروهی از فقها بر اساس برخی روایات به واجب نبودن نفقه برای زن باردار- به طور مطلق اعم 
از مال شوهر و مال حمل- در عده ی وفات حکم داده اند که این حکم شهرت روایی و عملی نیز 
دارد )حلی، 1421: 207؛  همو، 1420: ج4، ص184؛ فخرالمحققین، 1387: ج3، صص368 و 369؛ فاضل 
هندی، 1416: ج8، ص163؛ بحرانی، بی تا: ج10، ص82؛ نجفی، 1404: ج32، صص 363 و 364؛ جمعی از 

پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، 1417: ج6، ص92(. از جمله ی این روایات، روایت ابی الصباح 

کنانی از امام صادق )( است که فرمودند: »در مورد زن بارداری که شوهرش فوت شده سؤال 
شد که آیا نفقه به او تعلق می گیرد؟ حضرت فرمودند: خیر« )کلینی، 1429: ج6، ص 115؛ طوسی، 
1390: ج3، ص345(. یا روایت حلبی از امام صادق )( که فرمودند: »زن بارداری که شوهر او 

فوت شده، نفقه ای برای او نیست« )طوسی، 1390: ج3، ص345؛ طوسی، 1407: ج8، ص151(.
این روایات و روایات دیگری )طوسی، همان( که مضمون واحدی دارند، بیانگر این هستند 
که زن حامله ای که در عده ی وفات به سر می برد مستحق نفقه از شوهرش نیست، زیرا متوفی 

تکلیفی ندارد. 
محقق حلی در کتاب شرایع االسالم بیان می کند: »و في المتوفی عنها زوجها روایتان: أشهرهما 
أنّه ال نفقة لها، و األخری ینفق علیها من نصیب ولدها«؛ )محقق حلی، 1408: ج2، ص293( »در مورد 
نفقه ی زنی که در عده ی وفات به سر می برد دو روایت وجود دارد: طبق روایت اول که روایت اشهر 
نیز هست زن مستحق نفقه نیست، اما طبق روایت دوم نفقه زن از نصیب فرزندش پرداخت می  شود«. 
به نظر می رسد، منظور محقق از اشهریت، شهرت روایی باشد نه شهرت فتوایی، زیرا روایاتی 
که بر نبود نفقه ی زن داللت دارند و سند آنها نیز معتبر است، بیشتر از روایاتی است که بر وجوب 

نفقه ی زن باردار در عده ی وفات داللت دارند. 
مشهور فقهای اهل سنت معتقدند که در عده ی وفات، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد چه باردار 
باشد یا نباشد )بیهقی، 1424: ج7، ص 707(. دلیل این گروه است که اگر نفقه ای برای زن حامل 
درنظر گرفته شود، به خاطر وجود حمل است و چون نفقه ی حمل جزء نفقه ی اقارب است؛ با 
مرگ منفق، نفقه ساقط می شود )انصاری و سنیکی، بی تا: ج3، ص437(. عالوه بر این گروهی به روایت 
فاطمه بنت قیس از رسول خدا )( که فرمودند: »برای زنی که امکان رجوع همسرش به او 
وجود ندارد نفقه و سکنی تعلق نمی گیرد« و روایتی که جابر از پیامبر اکرم )( نقل می کند: 
»زن بارداری که همسرش فوت شده است، نفقه ای ندارد« و همچنین اصل برائت ذمه و اینکه اموال 
میت با مرگ او به ورثه منتقل می شوند و جایز نیست که نفقه ی زن از مال طلبکاران، ورثه و یا 



118

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 86 / زمستان 1398

کسانی که برای آنها وصیت شده است پرداخت شود )ابن قدامه، 1388: ج8، ص232؛ ابولحیه، بی تا: ج1، 
صص193و 194؛ ملتقی اهل الحدیث، 1432: ج78، ص265؛ ساعی، 1428: ج2، ص794( استناد می کنند.

3-2-2- استحقاق زوجه بر نفقه در ایام عده ی وفات از سهم االرث جنین

قول مشهوری در میان قدمای فقهای شیعه، برخی از متأخرین و نیز دسته ای از فقهای اهل 
سنت است که اثبات نفقه برای زن باردار از سهم االرث جنین است نه از مال شوهر )ابن زهره حلبی، 
1417: 385؛ ابن ادریس، 1410: ج2، ص738؛ خزرجی،1414: ج2، ص700(. روایاتی که فقهای امامیه 

به آن استناد کرده اند عبارت اند از:  
الف- روایت محمدبن فضیل از ابی الصباح کنانی از امام صادق )( که حضرت درباره ی زن 
بارداری که شوهرش فوت شده فرمودند: »نفقه او از مال فرزندش که در شکمش است پرداخت 

می شود« )کلینی، 1429: ج6، ص115؛ صدوق، 1413: ج3، ص510؛ طوسی، 1390: ج3، ص345(.
طبق این روایت، زن بارداری که در عده ی وفات است مستحق نفقه است، اما این نفقه از 

سهم االرث فرزندش پرداخت می شود نه از مال شوهر.
کسانی که قائل به پرداخت نکردن نفقه در عده ی وفات برای زن باردار هستند، به این دسته 
از روایات اشکال کرده  اند که اوالً، این روایت سند صحیحی ندارد؛ ثانیاً، با روایات دسته ی اول در 
تعارض هستند )ابی الصباح دو روایت متعارض بیان کرده است(؛ ثالثاً، ثبوت نفقه برعهده ی حمل 
متوقف بر این است که حمل، زنده متولد شود و اگر حمل مرده متولد شود، انفاق از مال او تحقق 
نمی یابد. همچنین برای حمل قبل از زنده متولد شدن نمی توان قائل به تملک شد )نجفی، 1404: 

ج32، ص363؛ اراکی، 1413: 277؛ لنکرانی، 1421: 583(.

در پاسخ به این اشکاالت گفته شده که اوالً، بررسی روایت ابی الصباح حاکی است که هر دو 
روایت نقل شده از این راوی صحیح است )خویی، بی تا:  ج12، ص95 و ج18، ص149(؛ ثانیاً، روایات 
دسته دوم فقط از ابی الصباح نقل نشده، بلکه از زراره و محمدبن مسلم نیز در کتب روایی دیگر 
نقل شده است )کلینی، 1429: ج6، ص 115؛ مجلسی، 1406 : ج13، ص295(؛ ثالثاً، در باب تعارض 
ادله این قضیه مشهور است که »الجمع مهما امکن اولی من الطرح«؛ یعنی تا آنجا که ممکن 
باشد جمع میان دو یا چند دلیل متعارض بهتر از کنار گذاشتن یکی از آنهاست؛ لذا در اینجا نیز 
می توان بین روایات دسته ی اول و دوم جمع کرد؛ چراکه بنا بر روایات دسته ی اول، نمی توان 
نفقه را برعهده ی شوهر ثابت کرد، درحالی که بنا بر روایات دسته ی دوم، ثبوت نفقه از سهم حمل 
است؛ رابعاً، درست است که وقتی یکی از ورثه حمل باشد به اندازه ی فرض دو پسر برای او کنار 
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گذاشته می شود و ارث بردن و تملک وی منوط به زنده متولد شدن اوست، اما این موضوع با 
دادن نفقه ی مادر از آن منافاتی ندارد، هرچند که این سهم متزلزل است. بنابراین نفقه ی مادر از 
سهم حمل پرداخت می شود و چنانچه حمل زنده متولد شود، نفقه ای که به مادر پرداخت شده از 
سهم وی کسر می شود، اما اگر زنده متولد نشود این سؤال ایجاد می شود که تکلیف آنچه به مادر 
پرداخت شده، چیست؟ در ادامه با توجه به نظر فقها به این سؤال پاسخ داده خواهد شد )حاتمی 

و اصمی اصطهباناتی، 1390: 81(.

ب- روایت دیگری که این دسته از فقها به آن استناد کرده اند روایتی است که سکونی از امام 
صادق )(  نقل می کند که فرمود: »نفقه ی زن بارداری که شوهرش فوت شده از کل مال است 

تا اینکه وضع حمل کند« )صدوق، 1413: ج3، ص510(.
هرچند به نظر می رسد که این روایت با روایت قبل تعارض دارد، اما این تعارض ظاهری است؛ 
چراکه در واقع نصیب و سهم االرث حمل در کل مال مخلوط است و وضعیت حمل مشخص نیست 
که دختر است یا پسر، یکی است یا بیشتر. بنابراین پس از وضع حمل -هنگامی که سهم االرث 
واقعی وی مشخص شد- آنچه به عنوان نفقه پرداخت شده است، از نصیب فرزند متولد شده کم 
می شود )طوسی، 1390: ج3، ص346؛ طوسی، 1407: ج8، ص152(.  به همین خاطر برخی فقها روایت 
اخیر را بر نصیب فرزند حمل کرده اند، زیرا برای او از کل مال نصیبی است )فاضل هندی، 1416: 
ج8، صص 163 و 164(. البته یکی از فقها احتمال داده که این روایت حمل بر استحباب می شود؛ 

یعنی درصورتی که ورثه به این امر رضایت بدهند از جمیع مال پرداخت می شود )طوسی، 1390: 
ج3، ص346(.  

به نظر می رسد ماده 1110 قانون مدنی )اصالحی مصوب 81/8/19 مجلس(1 ناظر به این دیدگاه 
باشد؛ چراکه زن بارداری که در عده ی وفات است، به دلیل حملی که در شکم دارد، مستحق نفقه 
است و طبق روایاتی که بیان شد، حمل نسبت به سایر ورثه در دادن نفقه به مادر اولویت دارد.  

3-2-3- تفصیل 

برخی از فقهای امامیه و اهل سنت قائل به تفصیل شده اند؛ تفصیل در بیان امامیه این گونه 
است که در صورت نیاز زن از سهم االرث فرزند به وی نفقه پرداخت می شود و در صورت عدم 
نیاز نصیبی نخواهد داشت )بحرانی، 1405: ج25، ص118؛ حلی، 1405: 472(، ولی تفصیل در میان 
اهل سنت به این گونه است که اگر زوج مال فراوانی داشته باشد، نفقه ی زن را از سهم االرث فرزند 

1. »در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه، عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین می گردد.«.
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پرداخت می کنند و اگر مال کمی داشته باشد، نفقه از کل مال پرداخت می شود. استدالل ایشان 
این است که اگر نفقه ای برای زن در این مدت در نظر گرفته نشود، زن به عسروحرج می افتد. آیه 
6 سوره ی طالق نیز به انفاق برای زنان باردار اشاره دارد، خواه شوهر آنها در حال حیات باشد یا 

از دنیا رفته باشد )ابولحیه، بی تا: ج1، ص196(.

3-2-4- وجوب پرداخت نفقه از مال زوج

این دیدگاه تنها در بین فقهای اهل سنت رایج است، بدین شرح که نفقه ی زن از کل مال زوج 
پرداخت می شود و دلیل وجوب پرداخت نفقه جایز نبودن خروج زن از خانه در ایام عده است؛ 
بنابراین باید نفقه ی او از مال زوج پرداخت شود. درواقع اینکه گفته شده، اگر نفقه ای از کل مال 
پرداخت شود به خاطر حمل است، مقبول نیست و نفقه متعلق به زن است )خزرجی، 1414: ج2، 
ص700(. افزون بر این، قول خداوند متعال در آیه 6 سوره ی طالق - که امر به انفاق برای زنان 

باردار کرده است- شامل زن بارداری که همسرش فوت شده نیز می شود. 
در جمع بندی این مباحث می توان گفت، هرچند طبق قول مشهور فقهای امامیه، اهل سنت، 
قانون مدنی ایران و برخی کشورهای عربی از جمله مصر1 زوجه اعم از باردار یا غیرباردار مستحق 
نفقه از زوج متوفی نیست، اما به نظر می رسد که دراین باره باید از گروهی از فقها پیروی کرد که 
معتقدند زن مستحق نفقه- چه از حصه ی حمل چه از مال شوهر- است، زیرا دالیل و روایاتی 
که این گروه به آن استناد کرده اند مقبول تر است و همان گونه که برخی از حقوق دانان گفته اند، 
این زن عالوه بر مشکالت مالی باید با مسائل روحی و فقدان همسرش نیز کنار بیاید و این خالف 
انصاف و عدالت است که او را رها کنیم، به خصوص اگر باردار باشد؛ چراکه وقتی زن مطلقه ی بائنه 
را می توان براساس باردار بودن و باردار نبودن تفکیک کرد و درصورت باردار بودن برای وی نفقه 
درنظر گرفت، به طریق اولی زن بارداری که در عده ی وفات به سر می برد نیز مستحق نفقه خواهد 
بود. به همین خاطر، زن بارداری که در عده ی وفات است تا زمان وضع حمل استحقاق نفقه از 
ترکه ی شوهر را دارد؛ چون علتی که در مطلقه ی بائن حامل برای وجوب نفقه وجود داشت - با 
اینکه رابطه ی زوجیت بین او و شوهرش وجود نداشت - همان علت نیز در زنی که همسرش را 
از دست داده وجود دارد )امامی، بی تا: ج4، ص441( و از باب وحدت مالک و علت )در حامله بودن( 

و قیاس مستنبط العله این زن نیز مستحق نفقه است.

1. ماده 331 از کتاب احوال شخصیه مصر بیان می کند: » نفقه به زنی که شوهرش فوت شده تعلق نمی گیرد؛ خواه باردار باشد 
یا نباشد« )مجموعه من المؤلفین، ج2، ص274(.
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برآمد
نفقه ی زن یکی از حقوقی است که شریعت اسالم بر مرد واجب کرده است و تا زمانی که 
رابطه ی زوجیت بین زن و شوهر برقرار باشد و از جانب زن تمکین نیز محقق شود، نفقه ی او بر 
شوهر واجب است و این یک اصل مسلم در بین فقهاست؛ حال در مواردی که رابطه ی زوجیت 
منقطع شود یا زوج فوت کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هنوز زن مستحق نفقه است یا 
خیر؟ در طالق رجعی که رابطه ی زوجیت کامل منقطع نشده است، فقهای امامیه و اهل سنت 
اجماع دارند که زن چه باردار و چه غیرباردار در مدت عده )رجعیه( مستحق نفقه است، اما در 
عده ی طالق بائن یا فسخ نکاح که رابطه ی زوجیت کامل از بین رفته است، اصل بر این است که 
نفقه  به زن تعلق نمی گیرد، اما آیه 6 سوره ی طالق و روایات تخصیصی بر این اصل وارد کرده و 

بر وجوب نفقه ی زن تنها در مورد باردار بودن حکم داده اند. 
همین امر باعث شده است که فقها در اینکه نفقه ی این مدت برای حمل است یا حامل اختالف 
داشته باشند و مشهور فقها با این فرض که چون رابطه ی زوجیت منقطع شده و نفقه نمی تواند از 
نوع نفقه ی زوجه باشد قائل به این شده اند که نفقه برای حمل است، در مقابل دسته ی دیگری با 
این رویه مخالفت کرده و معتقدند مقتضی حکم آیه 6 سوره ی طالق این است که نفقه به اعتبار 
وصف حاملگی برای زن است و این نوع نفقه، قسم جداگانه  ای در قسیم سایر مصادیق نفقه است. 
درخصوص ثمره ی این نزاع باید گفت: اوالً، اگر نفقه برای حمل باشد از نفقه ی اقارب محسوب 
شده و زوج به اعتبار آنکه پدر حمل است، نفقه ی زن حامل را می دهد. بنابراین چنانچه حمل از خود 
دارایی داشته باشد، از دارایی او پرداخت می شود و اگر دارایی نداشته باشد، پدر باید آن را پرداخت 
کند و چنانچه پدر دارایی نداشته یا مرده باشد، نفقه برعهده ی جد پدری است؛ ثانیاً، نفقه ی اقارب 
به قدر نیازِ منفق علیه و با درنظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق است؛ ثالثاً، نفقه ی گذشته ی اقارب 
مطالبه شدنی نیست و اگر شوهر آن را ندهد، زن مطلقه نمی تواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد.

چنانچه نفقه برای حامل باشد، نفقه ی مدت حمل از حیث مقدار مانند نفقه ی زوجیت با 
وضعیت زن متناسب است. همچنین نفقه مقدر بوده و زن مالک نفقه است و مجاز است هرگونه 

تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.
درمورد نفقه ی زن باردار از حصه ی حمل در عده ی وفات دو قول وجود دارد: قول مشهور بین 
فقهای امامیه و اهل سنت این است که زن مستحق نفقه نیست؛ چنانچه قائل شدن به اینکه زن 
بارداری که در عده وفات است تا زمان وضع حمل، استحقاق نفقه از سهم فرزند و حتی ترکه ی 

شوهر را داشته باشد، نیکوتر به نظر می رسد.



122

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 86 / زمستان 1398

منابع
g .قرآن کریم
g  ابن ادریس حّلی، محمد، )1410ق(.  السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، قم: انتشارات اسالمی وابسته

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
g  ابن براج، قاضی عبدالعزیز، )1406ق(. المهذب، قم: انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم.
g .ابن حمزه طوسی، محمد، )1408ق(. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم: کتابخانه آية اهلل مرعشی نجفی - ره
g  ابن زهره حلبی، حمزة، )1417ق(. .غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق

.
g .ابن قدامه، ابومحمد، )1388ق(. المغنی، مکتبه القاهره، بی جا
g .ابن منظور، محمد، )1414ق(. لسان العرب، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دارصادر
g .ابولحیه، نورالدین. الحقوق المادیه و المعنویه للزوجه، داراالنوار للنشر و التوزیع، بی تا، بی جا
g .اراکی، محمد علی، )1413ق(. رسالة في نفقة الزوجة، قم: مؤسسه در راه حق
g  اسحاقی، محمد و مهدیه شعبانی، )1398(. »قلمرو آزادی زن پس از ازدواج«، مطالعات راهبردی

زنان، دوره 21، ش 84.
g .امامی، سید حسن. حقوق مدنی، تهران: اسالمية، بی تا
g  ،انصاری، زکریا و زین الدین سنیکی، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، دارالکتاب االسالمی

بی تا، بی جا. 
g .بحرانی، حسین. األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع )للفیض(، قم: مجمع البحوث العلمیة، بی تا
g  بحرانی، یوسف، )1405ق(. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسالمی

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
g .بیهقی، ابوبکر، )1424ق(. السنن الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیه
g  ترحینی عاملی، سید محمدحسین، )1427ق(. الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم: دارالفقه

للطباعة و النشر.
g  ،جمعی از پژوهشگران، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، )1417ق(. معجم فقه الجواهر

بیروت: الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع.
g  حاتمی، علی اصغر و هاجر اصمی اصطهباناتی، )1390ش(. »بررسی فقهی - حقوقی نفقه زوجه

در عده وفات«، مطالعات حقوقی، دوره سوم، ش 1.
g . حر عاملی، محمد، )1409ق(. وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البیت
g .حّلی، یحیی، )1405ق(. الجامع للشرائع، قم: مؤسسة سید الشهداء العلمية
g .حمیری، نشوان، )1420ق(. شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، بیروت: دارالفکر المعاصر



123

رحمانی، بررسی نفقه ی  زن باردار پس از انحالل نکاح در فقه

g  خزرجی، جمال الدین، )1414ق(. اللباب فی الجمع بین السنه و الکتاب، دمشق: دارالقلم- الدار
الشامیه.
g .خوانساری، سید احمد، )1405ق(. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم: اسماعیلیان
g .خویی، سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، بی تا، بی جا، بی نا
g  :الفقه االسالمی، مصر فی  الجمهور  مسائل  موسوعه  یا 2007م(.  )1428ق  نعیم،  ساعی، محمد 

دارالسالم للطباعه و النشر و التوزیع و الترجمه.
g .سبحانی تبریزی، جعفر. نظام النكاح في الشريعة اإلسالمية الغراء، قم، بی تا، بی نا
g  ،)العاملی )شهید ثانی(، زین الدین، )1410ق(. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحّشى - كالنتر

قم: کتابفروشی داوری.  
g .ــــــــــ، )1413ق(. مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، قم: المعارف اإلسالمية
g  صدوق، محمد، )1413ق(. من الیحضره الفقیه، قم: انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم.
g .صفایی، سیدحسین و اسداهلل امامی، )1378ش(. مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر
g . طباطبایی، سید علی، )1418ق(. رياض المسائل )ط - الحديثة(، قم: مؤسسه آل البیت
g  طباطبایی، سید محمدحسین، )1363ش(. تفسیر المیزان، سید محمد باقر همدانی، قم: دفتر تبلیغات

اسالمی قم.
g  طبرسی، فضل بن حسن، )1410ق(. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد: مجمع البحوث

اإلسالمية.
g .طریحی، فخر الدین، )1416ق(. مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی
g .طوسی، محمد، )1390ق(. االستبصار فیما اختلف من األخبار، تهران: دارالکتب اإلسالمية
g .ــــــــــ، )1407ق(. الخالف، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
g .ــــــــــ، )1387ش(. المبسوط في فقه اإلمامية، تهران: المكتبة المرتضوية إلحیاء اآلثار الجعفرية
g .ــــــــــ، )1407ق(. تهذیب األحکام، تهران: دارالکتب اإلسالمية
g  :حلی )عالمه(، حسن، )1420ق(. تحریر األحکام الشرعية علی مذهب اإلمامية )ط - الحديثة(، قم

. مؤسسه امام صادق
g  ــــــــــ، )1421ق(. تلخیص المرام في معرفة األحكام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

علمیه قم.
g .عمرانی یمنی، ابوالحسین، )1421ق(. البیان في مذهب اإلمام الشافعي، جده: دارالمنهاج
g  فاضل هندی، محمد، )1416ق(. کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، قم: انتشارات اسالمی

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



124

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 86 / زمستان 1398

g .فخرالمحققین، محمد، )1387ق(. إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد، قم: اسماعیلیان
g .فیومی، احمد. المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، قم: منشورات دارالرضي، بی تا
g  قاضی زاده، کاظم و حورا شاه جعفری، )1388(. »مبنا و ماهیت فقهی و حقوقی نفقه زوجه در

قرآن«، بانوان شیعه، سال ششم، ش 20.
g .قرشی، سید علی اکبر، 1412ق.  قاموس قرآن، تهران: دارالکتب اإلسالمية
g .کاظمي، جواد. مسالک األفهام إلی آیات األحکام، بی تا، بی جا، بی نا
g .کلینی، ابوجعفر، محمدبن یعقوب، )1407ق(. الکافي )ط - اإلسالمية(، تهران: دارالکتب اإلسالمية
g .ــــــــــ، )1429ق(.  الکافي )ط - دار الحدیث(، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر
g .کاتوزیان، ناصر، )1378ش(. حقوق مدنی خانواده، تهران: بهمن برنا
g  لنکرانی، محمد فاضل، )1421ق(. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، قم: مرکز فقهی

ائمه اطهار )علیهم السالم(.
g  مجلسی، محمد باقر، )1406ق(. مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار، قم: کتابخانه آيةاهلل مرعشی

نجفی ره.
g .مجموعه من المؤلفین، فتاوی داراالفتاء المصریه، داراالفتاء المصریه
g .حّلی )محقق(، جعفربن حسن، )1408ق(. شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، قم: اسماعیلیان
g .مکارم شیرازی، ناصر، )1387ش(. تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیه
g .)( کتاب النکاح، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب .)ــــــــــ، )1424ق
g  .ملتقی اهل الحدیث، أرشیف ملتقی اهل الحدیث، 1432ق یا 2010م

 h http://www.ahlalhdeeth.com
g .میرزای قّمی، ابوالقاسم، )1413ق(. جامع الشتات في أجوبة السؤاالت )للميرزا القمي(، تهران: کیهان
g   نجفی، محمد حسن، )1404ق(. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، بیروت: دارإحیاء التراث

العربي.

http://www.ahlalhdeeth.com

