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تاریخ دریافت ،1397/7/25 :تاریخ پذیرش1398/9/10 :
چکیده
پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است ،به بررسی مفهوم تمکین زوجه و
آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسالمی و حقوق میپردازد .تمکین در اصطالح
فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است .از دیدگاه حقوقدانان ،تمکین
ِ
اجابت خواسته و نیاز جنسی مرد ،و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر
دارای یک معنای خاص؛ یعنی
و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است .نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث
ِ
بودن آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد ،صاحب حق میتواند حق خود
تمکین ،اثبات حق یا حکم (تکلیف)
را ساقط و آن را اعمال نکند ،و اگر حکم (تکلیف) باشد ،غیر قابل اسقاط است .براساس نظریه رایج در فقه
اسالمی ،تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع ،زوجه ناشزه محسوب
میگردد و اسقاط حقِ نفقه ،تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است .نتیجه نهایی با استناد به
ِ
بودن تمکین زوجه است.
آیات قرآن ،روایات ،اجماع فقها ،دالیل عقلی و مواد قانونی ،حکم (تکلیف)
كليدواژهها :استمتاع ،تمکین ،حکم (تکلیف) ،حق ،مذاهب اسالمی.

آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسالمی

● شیالن سجادی
کارشناس ارشد فقه شافعی دانشگاه کردستان
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مقدمه
خانواده ،مهمترین نهاد اجتماعی و از بنیادیترین
موضوعات در روند رش ِد شخصیت و تعالی انسان
به سوی خوشبختی است .بنیاد خانواده ،ازدواج است
که فرایندی از همکنش میان زن و مرد و از جمله
سنتهای الهی ميباشد که در دین اسالم دارای جایگاه
واال و ارزشمندی است ،به گونهای که قرآن در آیه
 21سوره نساء از آن با نام «میثاق غلیظ» و در آیه
 21سوره روم به عنوان «مایه سکونت و آرامش» یاد
میکند ،و در فقه اسالمی یکی از ابواب فقهی را به
خود اختصاص داده و دارای احکام ،ارکان ،شرایط،
سنن و آداب خاصی است.
از جمله مباحثی که در بحث ازدواج مطرح میشود،
کیفیت ارتباط زوجین در زندگی زناشویی ،حقوق
و تکالیف متقابل آنها و نحوه رابطه آنها با یکدیگر
است که در فقه اسالمی تحت عنوان «تمکین» از آن
یاد شده است .اهمیت و ضرورت بحث از حقوق و
تکالیف همسران نسبت به یکدیگر در آن است که
رعایت این حقوق و تکالیف ،سبب ایجاد مودت و
صمیمیت در بین همسران و استواری ،تداوم و تحکیم
بنیان خانواده و جلوگیری از طالق و فروپاشی آن
میگردد .اکنون این سؤال مطرح میشود که :تمکین
چیست؟ آیا حق است یا حکم (تکلیف)؟ و اینکه
تمکین زیرمجموعه کدامیک از احکام تکلیفی شرعی
قرار میگیرد؟ و در صورت تمرد و سرپیچی از آن،
در فقه اسالمی چه ضمانت اجراهایی برای آن مقرر
شده است؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این
سؤاالت از طریق تتبع در منابع فقهی اصیل و استقرای
دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر به شیوه تطبیقی
میان مذاهب اسالمی است ،تا از این راه پاسخی
منطقی و تحلیلی برای سؤاالت فوق بیابد.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش ،کتابخانهای
و اسنادی و با بهکارگیری ابزار فیش است .پس از
مراجعه به کتابخانه و جستجو در منابع فقهی و حقوقی

معتبر ،و پژوهش در زمینه پرسمان مورد بحث مقاله،
یافتههای مورد نظر در برگههای فیش گردآوری و
پس از دستهبندی مطالب به صورت نوشتار حاضر
سامان یافته است .روش انجام این پژوهش توصیفی
ـ تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است .بر این اساس
عناوین اصلی و کلیات بحث توصیف شده و درون
مایه آنها در یک فرایند کیفی مورد تحلیل و ارزیابی
قرار گرفته است.
مفهوم تمکین
تمکین در لغت از مصدر فعل َم َّک َنِّ ،
یمکن ،تمکین ًا
و به معنای قدرت ،سلطنت دادن ،فرمانبرداری
و تن در دادن است 1.چنانکه در قرآن کریم آمده
«ون َُم ِّك َن لَ ُه ْم ِفي ْ َ
ال ْر ِ
ض»؛« 2و ايشان را در
استَ :
سرزمين مستقر گردانيم و سلطه و حكومتشان دهيم».
فقهای اهلسنت معتقدند تمکین یا «حق االستمتاع»،
عبارت است از اعالم آمادگی زن در برابر (خواسته)
شوهر ،به این معنا که زن خود را در هر زمان و مکان
مناسب ،تسلیم شوهر نماید و از اجابت خواسته او
3
امتناع نورزد.
فقهای شيعه نیز معتقدند ازدواج امکان دادن زوجه به
زوج برای استمتاعات جنسی است و به معنای تن
در دادن و واگذاردن نفس به شوهر برای بهرهوری
جنسی است ،به گونهای که مقید به زمان و مکان
خاص نباشد و چنانچه زن ،تن در دادن به عمل
زناشویی را به زمان و مکان دیگری موکول نماید،
تمکین حاصل نخواهد شد 4.به همین خاطر است
که گفته شده ،نیاز زوجین به وطیء و همبستری
بهسان نیازمندی انسان به خوردن و آشامیدن است؛
 .1التعریفات ،ج ،1ص92؛ تاج العروس ،ج ،36ص191؛ لسان العرب،
ج ،13ص412؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،صص.200-196
 .2قصص.6 ،
 .3بدائع الصنائع ،ج ،2ص107؛ مختصر العالمة خلیل ،ج ،3ص257؛
الحاوی الکبیر ،ج ،9ص175؛ كشــاف القناع ،ج ،5ص186؛ المفصل
فی أحکام المرأة ،ج ،6صص10و.11
 .4المبسوط فی فقه اإلمامیة؛ الروضة البهیة ،ج ،2ص.142

زیرا تمکین یکی از مهمترین مقاصد نکاح تلقی شده
است 5.در نقطه مقابل تمکین ،نشوز قرار میگیرد و به
خانمی که از شوهرش تمکین نکند ،در اصطالح فقهی
6
«ناشزه» گفته میشود.
بنابراین از تعاریف فوق دو نکته درباره تمکین آشکار
میگردد .1 :تأکید بر پاسخگویی به نیاز زوج .2
مطلق بودن لزوم پاسخگویی و عدم اشاره به توان،
رغبت و  ...در زوجه.

 .5الموسوعة الفقهیة المیسرة ،ج ،2ص.1961
 .6المبسوط ،ج ،6ص186؛ مغنی المحتاج ،ج ،5ص165؛ دقائق أولي
النهى ،ج ،3ص.54
 .7دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ص.228
 .8حقوق خانواده ،ج ،1ص.173

 .9الحدائق الناضرة ،ج ،25ص103؛ جواهر الکالم ،ج ،31ص.303
 .10المهذب البارع ،ج ،3ص.430
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تمكين عام و خاص
در تعریف اصطالحی تمکین بین فقها و حقوقدانان
تفاوتهایی وجود دارد؛ به این صورت که حقوقدانان،
واژه تمکین را کلیتر در نظر گرفته و آن را به دو
دسته عام و خاص تقسیمبندی مینمایند .در ماده
 1102قانون مدنی آمده است« :همین که نکاح به
طور صحت واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین
موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر
برقرار میشود» .براساس آنچه در این ماده ذکر شده،
تمکین دو قسم است:
الف) تمكین عام :يعني قبول ریاست شوهر بر خانواده
و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده 7.عدهای
نیز آن را چنین تعریف کردهاند :یعنی زن وظایف خود
را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون
و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده
بپذیرد .پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی
از زن داشته باشد ،زن مکلف به اطاعت از او نیست.
مث ً
ال اگر شوهر ،زن را از ادای فرایض مذهبی بازدارد،
یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد،
زن میتواند از اطاعت شوهر سرباز زند 8.بنابراین
میتوان گفت وظیفه تمکین عام ایجاب میکند که

زن دیدگاههای شوهرش را در مورد تربیت فرزندان،
امور خانوادگی ،کار و روابط اجتماعی خود بپذیرد و
از آن اطاعت نماید.
ب) تمکین خاص :یعنی برآوردن خواسته و نیاز
جنسی مرد .به دیگر سخن تمکین خاص در صورتی
حاصل میشود که زن نزدیکی با شوهر و برقراری
رابطه جنسی به معنای خاص با او را بپذیرد و در
این باره آمادگی الزم را داشته باشد؛ یعنی به خواسته
جنسی شوهر به طور متعارف ،و جز در مواردی که
عذر موجهی دارد ،تن در دهد .البته شوهر نیز مکلف
است در حدود متعارف با زن رابطه جنسی داشته
9
باشد.
بنابراین حاصل تعاریف فوق آن است که نقطه
اشتراک فقها و حقوقدانان در تمکین خاص است
و آنچه مد نظر ایشان در مفهوم شناسی تمکین به
معنای اصطالحی میباشد ،همان تمکین خاص است
که تمکین عام از لوازم و مقدمات آن میباشد .تمکین
خاص ناظر بر رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ
دادن به خواستههای مشروع او است و زن باید
همیشه برای آن آماده باشد ،مگر اینکه بر اثر بیماری،
نزدیکی موجب زیان او گردد یا مانع شرعی داشته
10
باشد.
پس از بیان تعریف تمکین ،این مسئله مطرح میشود
که آیا تمکین ـ خاص و عام ـ حق است یا حکم
(تکلیف)؟ و اینکه چه حکم فقهی بر آن مترتب میشود
و در صورت عدم تمکین ،چه ضمانت اجراهای فقهی
و قانونی برای آن در نظر گرفته شده است؟ جواب
سؤاالت فوق سبب رفع ابهام در موضوع مورد بحث
مقاله حاضر میگردد؛ زیرا اگر بگوییم تمکین حق
است ،در صورت درخواست زوج ،زوجه میتواند
امتناع کند و اگر تمکین حکم باشد ،زوجه باید تابع
زوج باشد و هر زمان زوج درخواست کند ،او را

اطاعت نماید و درخواستهای او را پاسخگو باشد.
مقایسه مفهوم حق و حکم (تکلیف)
از آنجا که از دیدگاه اسالم ،منشأ حقوق ،خداوند
متعال است و او اراده و مشیت تشریعی خودش را
با صدور حکم به انسانها ابالغ میکند ،میتوان گفت
احکام الهی ،منشأ پیدایش حقوق است .از سوی دیگر
«حقوق» از جمله موضوعاتی است که حکم بر آنها
عارض میشود ،بنابراين از حیث مفهوم و ویژگی با
«حکم» متفاوت است 11.از این رو ،الزم است ابتدا به
بیان مفهوم حق و حکم یا حق و تکلیف و نوع رابطه
آنها با یکدیگر بپردازیم .اهمیت بررسی حق و حکم
(تکلیف) ،از این جهت است که میتواند ضوابطی را
برای تبیین مسئله تمکین از جمله وجوب یا عدم
وجوب تمکین زوجه به دست دهد.
 )1مفهوم حق
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«حق» در لغت به معنای «ثبوت ،وجوب ،الزام و
امر ثابت» است 12.در اصطالح با توجه به موارد
استعمال آن در متون فلسفی ،کالمی ،اخالقی ،فقهی و
حقوقی ،دارای تعاریف متنوعی است .در کتب فقهی
از تعابیر مختلفی برای تعریف «حق» استفاده شده
است 13.فقهای امامیه معتقدند در اصطالح حق نوعی
از سلطنت بر چیزی است که یا متعلق به عین است،
مانند حق تحجیر ،حق رهانه و حق طلبکاران بر ترکه
میت ،و یا متعلق به غیر عین است ،مانند سلطنتی که
در حق الخیار ـ که متعلق به عقد است ـ وجود دارد.
« .11نکاح مشروط» ،صص.448-429
 .12التعریفات ،ج ،1ص89؛ لســان العرب ،ج ،10ص52؛ حاشــیة
المکاسب ،غروي اصفهاني ،ج ،1ص.9
 .13فقها بــرای تعریف اصطالحی حــق ،از تعابیری همچون حق و
ســلطنت (حاشیة المکاســب ،غروي اصفهاني ،ج ،1ص10؛ حاشیة
کتاب المکاســب ،طباطبايي يزدي ،ص ،)280ســلطنت از آثار حق
(حاشیة کتاب المکاسب ،آخوند خراســاني ،ص ،)4حکم شرعی یا
عقالیــی (مصباح الفقاهــة ،ج ،2ص )52و اعتباری خاص از احکام
وضعی (حاشــیة کتاب المکاســب ،آخوند خراساني ،ص ،)4استفاده
نمودهانــد .در این مقاله تعریف اصطالحی حق و ســلطنت راجح و
مبنا است.

یا اینکه سلطنت بر شخصی است ،مانند حق قصاص،
حق حضانت و غیره .بنابراین مرتبهای ضعیف از
ملکیت و بلکه نوعی از آن است و صاحب حق مالک
چیزی است که مسئولیت آن بر عهده او است ،همانند
آنچه در ملکیت وجود دارد که شخص ،مالک عین
14
یا منفعت است (و مسئولیت آن بر عهده او است).
از این رو ،برخی از فقها تعبیر «ملکیت نارسیده» را
15
برای آن بهکار بردهاند.
فقهای اهلسنت در تعریف اصطالحی حق گفتهاند:
«حق در شریعت عبارت است از مصلحتی قابل
استحقاق» 16.همچنین در جای دیگر در تعریف حق
آمده است« :حق عبارت است از مجموعه مقرراتی که
17
شرع توسط آن ،سلطه یا تکلیفی را ثابت مینماید».
الزم به ذکر است که تعریف دوم نسبت به تعریف
اول ،جامعتر است؛ زیرا تعریف اول ،تعریف غایی و
مقصودی حق است ،نه تعریف ذاتی آن ،اما تعریف
دوم ،همه حقوق از جمله حق اهلل مانند نماز و روزه،
حقوق مدنی مانند حق تملیک ،حقوق تأدیبی مانند
حق شوهر بر همسر ،و حقوق عامه مانند حق دولت
در سرپرستی رعیت را دربر میگیرد .حقوقدانان نیز
معتقدند حق عبارت است از تواناییای که شخص بر
چیزی یا بر کسی داشته باشد و اصل این است که حق
18
قابل انتقال به غیر و نیز قابل اسقاط است.
 )2آثار حق

براساس آنچه در کتب فقهی و در تعریف فقها از حق
بیان شده است ،حق دارای سه اثر است .1 :جواز
اسقاط  .2جواز نقل  .3انتقال به واسطه ارث 19.بنابراین
 .14حاشــیة کتاب المکاســب ،طباطبايي يــزدي ،ص280؛ تحریر
الوسیلة ،ج ،4ص.110
 .15المکاسب و البیع ،ص.92
 .16الفقه اإلســامی و أدلته ،ج ،4ص2839؛ المعامالت المالیة ،ج،1
ص.165
 .17الفقه اإلســامی و أدلته ،ج ،4ص2839؛ المعامالت المالیة ،ج،1
ص.165
 .18مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج ،3ص.1669
 .19أنوار الفقاهــة ،ج ،3ص31؛ القواعد و الفوائد ،ج ،2ص43؛ الفقه
اإلسالمی و أدلته ،ج ،9ص.6791

حق ،به معنای اعتبار سلطنت بر افعال و نوعی توانایی
است و متناسب با هر فعلی ،یک حقیقت ظهور میکند
که قدر مشترک آنها اعتبار سلطنت بر فعل است .حق
و حکم یا حق و تکلیف از کلماتی است که الزم و
ملزوم یکدیگر هستند و در هر مورد که قانون حقی
را برای کسی بشناسد ،به ناچار تکلیفی برای دیگران
شکل میگیرد .به دلیل همین تالزم است که هرجا
تعریفی از حق بیان میشود ،از حکم (تکلیف) نیز
سخن به میان میآید.

 )3مفهوم حكم (تكليف)

 .20حکمــت در مســائل علمی مــورد نظر اســت (الصحاح ،ج،5
ص.)1901
 .21القاموس المحیط ،ج ،3ص98؛ تاج العروس ،ج ،31صص-510
.526
 .22منیة الطالب ،ج ،1ص.42
 .23فوائد األصول ،ج ،4ص384؛ أنوار الفقاهة ،ج ،3ص.360
 .24الزم به ذکر اســت کــه در انواع احکام وضعــی بین اصولیان
اختالفنظر وجود دارد (فوائد األصول ،ج ،4صص.)399-386
 .25همان.
 .26القامــوس الفقهــی ،صــص96و97؛ الوجیز فی أصــول الفقه،
صص.68-23

 )4تفـاوت حق و حکم (تكليف)

فقهـای امامیه از دیرباز به تفکیک میان حق و حکم
پرداخته و مستند بسیاری از احکام را حق یا حکم
بودن مسئله مطروحه قرار دادهاند 31،و تقريب ًا پس از
نگارش کتاب المکاسب شیخ انصاری(ره) بود که
شارحان به بسط و توسعه دو مفهوم حق و حکم
و توضیح و تمییز میان آنها پرداختند 32.هرچند
 .27معجم مصطلحات أصول الفقه ،ص.144
 .28منیة الطالب ،ج ،1ص.42
 .29مقدمه علم حقوق ،كاتوزيان ،صص.253-250
 .30حقــوق مدنی ،امامي ،ج ،4ص14؛ مقدمه علم حقوق ،كاتوزيان،
صص.253-250
 .31القواعد الفقهیة ،ج ،3صص.312-301
 .32حاشیة المكاسب ،عراقی ،ج ،1ص.17
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حکـم در لغت به معنای امر ،فرمان ،دستور ،قضاوت،
حکمت 20،عدل ،حلم ،قرآن و غیره 21است .فقهای
امامیه معتقدند حکم در معنای خاص خود ،آن دسته
از مجعوالت شارع است که باید عین ًا از جانب افراد
رعایت شود 22.مجعوالت شرعی به سه دسته احکام
تکلیفی ،احکام وضعی و ماهیات مخترعه تقسیمبندی
میشوند .احکام تکلیفی آن دسته از مجعوالت شرعی
هستند که بدون واسطه به افعال بندگان تعلق میگیرند
و بر دو قسم هستند :اقتضائیه و تخییریه 23.احکام
وضعی آن دسته از مجعوالت شرعی هستند که در
ابتدا به افعال تعلق نمیگیرند و متضمن بعث و زجر هم
24
نیستند و دارای سه نوع :سببیت ،مانعیت و شرطیت
هستند 25.اهلسنت نیز معتقدند حکم در اصطالح به
معنای خطاب خداوند متعال با اقتضاء ،تخییر یا وضع
است که به افعال مکلفان تعلق میگیرد و به دو دسته
26
احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیمبندی میشود.

بر اين اساس بر صفت الزامی و واجب بودن حکم
تأکید مینمایند و در نتیجه در کتب فقهی ایشان در
کنار واژه «حقوق»« ،تکالیف» (واجبات) ـ به معنای
الزام یا امر مکلف به مقتضای خطاب شارع امتثا ً
ال و
امتناع ًا 27ـ ذکر میگردد.
همانطور که گفته شد ،فقهای امامیه حق را در برابر
حکم قرار دادهاند و حکم در معنای خاص خود ،آن
دسته از مجعوالت شارع است که باید عین ًا از جانب
افراد رعایت شود .در این مفهوم ،حکم شامل احکام
تکلیفی و آن دسته از احکام وضعی است که افراد
نمیتوانند برخالف آن باهم توافق کنند 28.بنابراین
براساس این تعریف ،حکم از دیدگاه شیعه ،برخالف
اهلسنت مفهوم عامتری را دربر میگیرد ،اما در عین
حال از نظر نتیجه تفاوتی ندارد و اختالف مذکور
لفظی است .همچنین در اینکه حکم و تکلیف هردو
در مقابل «حق» قرار میگیرند ،اتفاق نظر وجود دارد.
الزم به ذکر است که حقوقدانان نیز تکلیف را در
مقابل حق بهکار بردهاند؛ زیرا معتقدند که حق از آثار
حکم است 29و در تعریف تکلیف گفتهاند :امری است
که فرد ملزم به انجام آن میباشد و هرگاه برخالف
آن رفتار نماید ،به جزایی که درخور آن است ،دچار
30
میگردد.
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فقهای اهلسنت برخالف امامیه کمتر به این موضوع
پرداختهاند ،و تبیین و تفکیک میان این دو مفهوم در
کتب فقهای متقدم و حتی معاصران کمتر مشهود است،
اما بعضی از حقوقدانان و اصولیان معاصر اهلسنت
به این موضوع پرداخته ،و به جای حکم ،از واژه
«تکلیف» استفاده نمودهاند .در ادامه به بیان این تفاوتها
پرداخته میشود:
الف) ثمره عملی تفکیک و مقايسه ميان حق و حکم
در قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال آنها است .در اینکه
حکم قابل اسقاط و به طریق اولی قابل نقل و انتقال
نیست ،بین فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ زیرا عالوه بر
آنکه اختیار حکم به دست حاکم و قانونگذار است
و محکوم علیه اصو ً
ال حق اسقاط و نقل آن را ندارد،
فرض بر این است که برای وی سلطنت بر چیزی جعل
33
نشده است ،تا زمام آن امر به دست او باشد.
ب) تمامی افعال در شرع و عرف دارای احکام خاص
خود از حرمت تا اباحه ـ به معنای عام ـ هستند که
از بعضی از این احکام حق منتزع میشود ،به عنوان
مثال از حکم تکلیفی وجوب اطاعت از پدر ،حق
ابوت منتزع میشود ،و از حکم وجوب تمکین زوجه
از زوج ،حق زوج انتزاع میشود ،بنابراین حق امری
انتزاعی است 34.اما باید توجه نمود که حق در معنای
خاص خود در مقابل حکم است ،چه متعلق به عین،
عقد و یا شخص باشد و اگر مسئلهای آثار سهگانه حق
ـ جواز اسقاط ،نقل و انتقال از طریق ارث ـ را نداشته
باشد ،حق نیست ،بلکه نوعی از حکم است ،مانند حق
35
استمتاع که به جواز تمتع از زوجه برمیگردد.
ج) اصل در حق آن است که صاحب حق میتواند یا از
حق خود استفاده کند و یا اینکه آن را استعمال نکند،
و اگر آن را بهکار برد ،هیچ منعی ندارد و اگر رها کند،
گناهی مرتکب نخواهد شد .بنابراین حق آن است که
انجام دادنش جایز است و ترکش مجازات ندارد .در
 .33منیة الطالب ،ج ،1ص.42
 .34رسائل فی الفقه و األصول ،ص.355
 .35أنوار الفقاهة ،ج ،3صص30و.31

مقابلِ حق ،تکلیف قرار دارد .حق و تکلیف طبیعت ًا با
یکدیگر مخالف هستند .اگر استعمال حق مجاز باشد،
انجام دادن تکلیف ،واجب و حتمی است .همچنین
چنانچه دارنده حق با ترک آن مرتکب گناه نشود،
صاحب تکلیف در صورت عدم انجام آن ،گناهکار و
36
مستحق کیفر است.
د) حکم ،از طرف حاکم شرع وضع میشود و قابل
رفع نیست و از آنجا که الزام شرعی دارد ،قابل اسقاط
نیست ،اما حق از سوی صاحب حق قابل اسقاط
37
است.
با توجه به آنچه گفته شد ،حق در اصطالح فقها عبارت
از اعتبار سلطنت بر افعال است که از احکام وضعی
محسوب میشود ،و آثار آن قابلیت اسقاط ،نقل و
انتقال به وسیله ارث است .حکم عبارت است از احکام
تکلیفی و وضعی که به درجه اعتبار سلطنت بر افعال
نرسد و بنابراين آن آثار سهگانه را ندارد .در نتیجه،
حق نوعی توانایی است و زمانی به وجود میآید که از
حمایت قانون برخوردار باشد و هرگاه حقی به وجود
آید ،حتم ًا در مقابل آن تکلیف هم شکل میگیرد .حق
و تکلیف الزم و ملزوم یکدیگرند و در هر مورد که
قانون حقی را برای کسی بشناسد ،به ناچار تکلیفی
برای دیگران شکل میگیرد .به دلیل همین تالزم است
که هرجا تعریفی از حق بیان میشود ،از تکلیف نیز
سخن به میان میآید.
 )5حق یا حکم (تکلیف) بودن تمکین

در فقه اسالمي درباره حق یا حکم بودن تمکین دو
دیدگاه وجود دارد:
الف) دیدگاه اول معتقد است تمکین ،حکم یا تکلیف
میباشد؛ یعنی حقی است برای مرد و تکلیفی است بر
علیه زن 38.براساس این دیدگاه ،زوجه باید در تمام
 .36بررســی تطبیقی حقوق جزای اســامی و قوانیــن عرفی ،ج،1
ص.462
 .37حاشیة المكاسب ،عراقی ،ج ،1ص.334
 .38أســنى المطالب ،ج ،3ص156؛ تحفة المحتــاج ،ج ،7ص312؛
كشاف القناع ،ج ،3ص167؛ وسائل الشیعة ،ج ،2ص.158

 .39المفصل فی أحکام المرأة ،ج ،4ص154؛ شــرائع اإلســام ،ج،2
ص.291
 .40سنن ابنماجه ،ج ،1ص595؛ وسائل الشیعة ،ج ،20ص.165
 .41وسائل الشیعة ،ج ،20ص.165

 .42نحل.75 ،
« .43نکاح مشروط» ،صص.448-429
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استمتاعات و بهرههای جنسی ،خود را تمهید کند؛ به
این معنا که هم لفظ ًا و هم عم ً
ال به استمتاع تن دهد
و خود را در اختیار شوهر بگذارد و هر زمان و هر
مکانی که استمتاع و کامجویی در آن جایز است و
شوهر بخواهد استمتاع برد ،بتواند خواسته خود را
جامه عمل بپوشاند؛ 39زیرا در آیات و احادیث بسیاری
به لزوم تمکین زوجه اشاره شده و بنابراين حق بودن
تمکین با آن دالیل منافات دارد .از طرفي تسمی ه حق
تجوز است؛ زیرا ادله
بودن تمکین از باب مسامحه و ّ
قرآنی و احادیث تمکین را یک تکلیف و حکم شرعی
قلمداد کردهاند ،نه حق قابل اسقاط.
ب) دیدگاه دوم معتقد است تمکین حقی است که زن
و شوهر با اراده و اختیار خود ایجاد میکنند و این
حق مقهور اراده زوجین است و قابلیت تغییر در ضمن
عقد را دارد .بنابراين به بیان شرط عدم تمکین در
نکاح و جواز این شرط استناد نموده و میگویند :اگر
تمکین حکم شرعی باشد ،اذن شوهر نمیتواند این
حکم الهی را تغییر دهد ،در حالی که با توجه به ظواهر
نصوص شرعی ،اجازه عدول از آن وجود دارد .این
گروه برای اثبات سخن خود به روایاتی تحت عنوان
حق زوج بر زوجه تمسک جستهاند؛ همچنانکه
خانمی از پیامبر(ص) سؤال کرد :حق زوج بر زوجه
چیست؟ پیامبر(ص) فرمود :شوهر را اطاعت کند و از
اجابت خواستههای او دریغ نورزد ،اگرچه سوار بر
شتر باشد 40.یا در جای دیگری فرموده است :از جمله
حقوق مرد بر زن این است که زوجه صبح و شام خود
41
را بر زوج عرضه کند.
در نتیجه براساس نظر این گروه ،تمکین از اقسام
حقوق است و با تراضی و توافق طرفین در ضمن
عقد نکاح ،قابل اسقاط است ،و معتقدند تمکین
همسر نسبت به شوهر «حقی» برای شوهر است ،نه

حک ِم غیر قابل تغییر یا اسقاط خداوند متعال؛ زیرا
زن و مرد با همدیگر عقد نکاح میبندند .عقد میان
دو نفری بسته میشود که هریک بر خودش مالکیت
مطلق در پرتو احکام شریعت و نظام حقوق اسالمی
دارد .در محدوده حاللها و حرامهای شرعی و جوازها
و ممنوعات عقلی ،و براساس تشخیصها و مالحظه
مصلحتهای فردی تصمیم میگیرد ،و با قراردادی که
دو نفر با همدیگر میبندند ،در برابر یکدیگر تعهد و
تکلیف متقابل و بر همدیگر حق متقابل پیدا میکنند.
در عین حال استقالل و مالکیت فردی آنها در مقابل
یکدیگر از بین نمیرود ،هرگاه استقالل و مالکیت
فردی آنها در مقابل همدیگر از بین برود ،وجود حق
و تکلیف متقابل بیمعنا میشود .کسی که مالک وجود
و نفس خودش نیست ،نمیتواند دارای حقوقی باشد
و صاحب حقی شود؛ زیرا سلطه ندارد و نمیتواند بر
42
چیزی قادر باشد.
وقتی از حقوق کسی بحث میشود ،با فرض مس ّلم
بودن مالکیت فردی او بر خودش و استقالل مالکیت
او است ،از این جهت میان عقد نکاح و دیگر عقود
اجتماعی که اسالم آنها را پذیرفته و تأیید کرده است،
هیچ تفاوتی وجود ندارد .بنابراين زنی که ازدواج
میکند ،فردی مستقل با تمام حقوق شخصی خودش
است ،و شوهر او نیز فردی مستقل در مقابل او است
که نسبت به همدیگر تعهد و تکلیف و حقوقی متقابل
پیدا کردهاند .بنابراین «تمکین» حکم نیست که قابلیت
تغییر و تعدیل را نداشته باشد ،بلکه «حقی» است که با
عقد نکاح در پرتو تشخیص ،مصلحت سنجی ،انتخاب
و اختیار زن و شوهر ایجاد میشود ،و مقهور اراده
آنها است و به گونهای که بخواهند به همان مقدار و
خواست آنها این حق ایجاد میشود ،و دیگر سلطه و
43
تسلیم مطلق در کار نیست.
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حکم فقهی تمکین
فقهاي گروه اول برای بيان حکم فقهی تمکین به دالیل
فراواني از قرآن و روایات استناد نمودهاند كه در ادامه
به چند مورد از آنها اشاره ميشود:
«الر َج ُ
ال
 -1خداوند در آیه  34سوره نساء میفرمایدِّ :
ون َع َلى ال ِّن َسا ِء بِ َما َف َّض َل اهللُ بَ ْع َض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ
ض
ق ََّوا ُم َ
ات
ات َحا ِف َظ ٌ
ات قَا ِن َت ٌ
الصالِ َح ُ
َوبِ َما َأ ْن َفقُوا ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم َف َّ
لِ ْلغ َْي ِب بِ َما َح ِف َظ اهللُ َو َّ
ون نُشُ وزَ ُه َّن َف ِع ُظو ُه َّن
الل ِتي َتخَ ا ُف َ
َوا ْه ُج ُرو ُه َّن ِفي الْ َم َض ِ
اض ِربُو ُه َّن َفإ ِْن َأ َط ْع َن ُك ْم َف َل
اج ِع َو ْ
َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َس ِب ًيل إ َِّن َ
يرا»؛ «مردان بر
اهلل َك َ
ان َع ِل ًّيا َك ِب ً
زنان سرپرستند ،بدان خاطر كه خداوند بعضي را بر
بعضي فضيلت داده است ،و نيز بدان خاطر كه (معمو ً
ال
مردان رنج ميكشند و پول به دست ميآورند و) از
اموال خود (براي خانواده) خرج ميكنند .پس زنان
صالحه آناني هستند كه فرمانبردار (اوامر خدا و مطيع
دستور شوهران خود) بوده (و خويشتن را از زنا به
دور و اموال شوهران را از تبذير محفوظ) و اَسرار
(زناشويي) را نگاه ميدارند؛ چرا كه خداوند به حفظ
(آنها) دستور داده است .و زناني را كه از سركشي و
سرپيچي ايشان بيم داريد ،پند و اندرزشان دهيد و (اگر
مؤثر واقع نشد) از همبستري با آنان خودداري كنيد و
بستر خويش را جدا كنيد (و با ايشان سخن نگوييد
و اگر باز هم مؤثر واقع نشد و راهي جز شدت عمل
نبود) آنان را بزنيد .پس اگر از شما اطاعت كردند،
راهي براي (تنبيه) ايشان نجوييد (و نپوييد و بدانيد
كه) بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است» .در این
آیه ،بعد از بیان حقوق و تکالیف همسران نسبت به
یکدیگر ،در مقابل عدم اطاعت زوجه و عصیان او،
راهکار و مجازات شرعی در نظر گرفته شده است
و چنانچه تمکین تکلیف و واجب نبود ،قطع ًا چنین
مجازات و ضمانت اجراهايي برای آن در نظر گرفته
44
نمیشد.
 -2آیه  223سوره بقره بيان میداردِ « :ن َساؤُ ُك ْم َح ْر ٌث
 .44بررســی تطبیقی حقوق جزای اســامی و قوانیــن عرفی ،ج،1
ص462؛ روائع البیان ،ج ،1صص.476-463

لَ ُك ْم َف ْأ ُتواَ 45ح ْرث َُك ْم َأنَّى ِش ْئ ُت ْم»؛ «زنان شما محل
بذرافشاني شما هستند ،پس از هر راهي كه ميخواهيد
به آن محل درآييد (و زناشويي نماييد به شرط آنكه از
موضع نسل تجاوز نكنيد)» .این آیه دال بر لزوم تمکین
زوجه از زوج است؛ زیرا آیه در مقام تجویز هرگونه
استمتاع متعارف و معقول زوج از زوجه است .برخی
46
از مفسران میگویند اگر کلمه «أنّی» زمانیه باشد،
توسعه در آمیزش جنسی با زنان برداشت میشود
که شامل تمام ساعات شبانه روز میگردد؛ یعنی هر
ساعتی آمیزش جنسی مجاز است ،و اگر مکانیه باشد،
منظور توسعه در مکان و کیفیت آمیزش است 47.فقها
براساس این آیه ،تمکین را با عدم مانع عقلی و شرعی
48
در هر حال بر زن واجب ساختهاند.
 -3آیه  222سوره بقره که میفرمایدَ « :ف ِإ َذا َت َط َّه ْر َن
َف ْأ ُتو ُه َّنِ 49م ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُم اهللُ»؛ «هنگامي كه پاك
شوند ،از مكاني كه خدا به شما فرمان داده است (و
راه طبيعي زناشويي و وسيله حفظ نسل است) ،با
آنان نزديكي كنيد» .اتیانی که در این قسمت از آیه
به مرد اجازه داده شده ،کنایه از مباشرت است .به
این صورت که معنای «أمرکم اهلل» به گفته مفسران آن
است که اتیان باید به صورت مشروع انجام شود و به
طریق منهی در این آیه؛ یعنی در حال حیض نباشد.
روشن است آنچه در حال حیض در شرع ممنوع است،
استمتاع کامل؛ یعنی مباشرت است و الاقل اطالق

 .45واژه «ف َْأتُوا» امر اســت و براســاس دیدگاه اصولیان امر مجرد از
قراین ،داللــت بر وجوب میکند (الوجیز فی أصول الفقه ،صص-292
.)300
« .46أنی» از جمله الفاظ مشــکلِ غیرواضح الدالله اســت و فقها و
اصولیــان درباره اینکه آیا «أنی» به معنای کیفیت و از ادات اســتفهام
اســت ،یا اینکه به معنای مکانیه (از کجا) و یا زمانیه است ،اختالفنظر
دارند (همان ،ص.)351
 .47زبدة البیان ،ص544؛ تفســیر نمونه ،ج ،2ص142؛ تفسير القرآن
العظیم ،ج ،1ص.589
 .48جواهر الکالم ،ج ،31ص307؛ المبســوط ،ج ،3ص152؛ المغني،
ج ،1ص.347
 .49واژه «ف َْأتُو ُه َّن» امر است و براساس دیدگاه اصولیان امر مجرد از
قراین ،داللــت بر وجوب میکند (الوجیز فی أصول الفقه ،صص-292
.)300

 .50تفســير القرآن العظیم ،ج ،1ص589؛ روح المعانی ،ج ،2ص224؛
الجامع ألحكام القرآن ،ج ،3ص.88
 .51تفسیر الجاللین ،ج ،39ص266؛ كنز العمال ،ج ،15ص.907
 .52صحیح البخاری ،ج ،4ص116؛ صحیح مسلم ،ج ،2ص.1060
 .53وسائل الشیعة ،ج ،14ص.112
 .54همان.
 .55کتاب النکاح ،ج ،6ص.116

همسر است ،و بر او واجب است که از شوهرش
اطاعت نماید .از این رو ،فقها با استناد به دالیل مذکور
بر لزوم تمکین زوجه از زوج اتفاق نظر دارند.
 -9اجماع :فقهای مذاهب اسالمی بر این مسئله که
تمکین زوجه نسبت به زوج واجب است ،اجماع
دارند و اختالفی در این باره وجود ندارد؛ زیرا یکی از
مهمترین اهداف نکاح ،بحث استمتاع و رابطه زناشویی
58
است.
 -10عقل :از نظر اسالم ،پاسخگویی به غریزه جنسی
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در شریعت اسالم و
بلکه همه شرایع الهی ،این امر باید منحصرا ً در زندگی
مشترک و در رابطه زن و شوهر تأمین شود .از این رو
ممانعت یک طرف از رفع کامل این نیاز به صورت
متعارف ،به ویژه از سوی زن ،برخالف اصل فوق
است و عق ً
ال نیز دسترسی به استمتاع کامل از جنس
مخالف ،از نیازهای غریزی هر انسان است و این امر
از مقومات و ارکان زوجیت بهحساب میآید.
 -11براساس ماده  1102ق.م از جمله تکالیفی که بر
عهده زن گذارده شده ،تمکین از مرد است و منظور
 .56همان ،ج ،6ص.118
 .57سنن ابنماجه ،ج ،1ص.595
 .58حاشــیة الدســوقی ،ج ،2ص215؛ إعانة الطالبین ،ج ،3ص340؛
كشاف القناع ،ج ،5ص188؛ جواهر الکالم ،ج ،31ص.148
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آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسالمی

اتیان غیرمنهی شامل مباشرت میشود .اگر مطابق
گفته برخی دیگر از مفسران «أمرکم اهلل» امر تکوینی
و اشاره به نیاز تکوینی باشد ،باز استمتاع کامل در
آن مندرج است 50.واضح است که در این آیه شریفه،
اتیانی که به مرد اجازه داده شده ،کنایه از تمکین خاص
یا همان مباشرت و استمتاع متعارف است ،بنابراين آیه
مذکور حق تمتع از زوجه را بعد از ایام خاص ،به مرد
داده است.
 -4پیامبر(ص) میفرماید« :إن جهاد المرأة حسن
التبعل لزوجها» 51.این حدیث جهاد زن را خوب
شوهرداری کردن و در واقع همان خودآرایی و تمکین
زن در مقابل شوهر عنوان نموده است.
امرأتَ ُه إِلَى
 -5پیامبر(ص) میفرماید« :إِذَا َد َعا َّ
الر ُج ُل َ
فر ِ
المالئ ِ َكه
اش ِه فَ َل ْم تَأتِ ِه ،فَبَ َ
ات غ َْضبَ َ
ان َع َلی َها ،ل َ َعنَ ْت َها َ
َ
52
بح».
ص
ت
ى
ت
َح َّ ُ ْ َ
 -6امام باقر(ع) میفرماید :پیامبر(ص) به زنان فرمود:
«التطولن صالتکن لتمنعن ازواجکن» .این روایت
درباره ذم زنان اهل تسویف است؛ یعنی زنانی که با
بهانهای مثل نماز خواندن و اطاله آن ،مانع استمتاع
53
زوج میشوند.
 -7امام صادق(ع) میفرماید :زنی نزد پیامبر(ص) آمد
و پرسید« :ما حق الزوج علی المرأة؟ قال :ان تجیبه
الی حاجته و ان کانت علی قتب و ال تعطی شیئ ًا اال
بإذنه فإن فعلت فعلیها الوزر و له األجر و ال تبیت لیلة
و هو علیها ساخط قالت :یا رسول اهلل و ان کان ظالم ًا؟
قال :نعم» 54.آیتاهلل مکارم شیرازی مینویسد« :این
موضوع ،کنایه از آن است که در هر شرایطی شوهر را
منع نکند؛ مثل اینکه گفته میشود ،اگر آب در دستت
55
است ،زمین بگذار و بیا که کنایه از زود آمدن است».

همچنین درباره ذیل حدیث« :قالت :یا رسول اهلل و
ان کان ظالم ًا؟ قال :نعم» ،مینویسد« :این ذیل حدیث
یک وظیفه اخالقی است؛ یعنی اگر او جفا کرد ،تو
مدارا کن تا شیرازه خانواده متالشی نشود ،پس این
56
ذیل حدیث دال بر استحباب است».
«وال َّ ِذى ن َ ْف ِسى بِی ِد ِه َ
ال تُ َؤ ِّدى
 -8پیامبر(ص) فرمودَ :
ال ْ َم ْرأَه َح َّق َرب ِّ َها َع َّز َو َج َّل َحتَّى تُ َؤ ِّد َى َح َّق َز ْو ِج َها ُك ِّل ِه
َحتَّى إ ِْن ل َ ْو َس َأل َ َها ن َ ْف َس َها َو ِه َى َع َلى قَتَ ٍب أَ ْع َط ْت ُه أَ ْو قَ َ
ال
57
ل َ ْم تَ ْمنَ ْع ُه».
آیات و احادیث مذکور هریک به بیانی ساده و روان
به این نکته اشاره دارند که اطاعت زوجه از زوج و
ِ
اجابت نیازهای او از جمله اساسیترین وظایف یک

از آن تمکین کامل است؛ یعنی اینکه زن میان خود و
شوهر هیچ حائلی قرار ندهد ،به طوری که در هر زمان
59
یا مکان ،خود را به او بسپارد.
بنابراین با توجه به دالیل مذکور و نیز بررسی دو واژه
حق و تکلیف ،این مطلب روشن میشود که تمکین به
عنوان تکلیف و حقی ثابت و واجب بر عهده زوجه
است و قابل اسقاط نمیباشد ،و بهجز موارد استثنایی،
زوجه حق عدم تمکین ندارد ،و چنانچه از این تکلیف
خودداری نماید ،ضمانت اجراهایی برای وی در نظر
گرفته میشود که در ادامه خواهد آمد.
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ضمانت اجراهای عدم تمکین
ضمانت اجرا ،عکسالعمل قانونگذار در مقابل کسی
است که از اجرای قاعده حقوقی خودداری میکند.
اگر کسی قاعده حقوقی را اجرا نکند ،به اجرای آن
اجبار میشود و ضمانتهای پیشبینی شده در قانون
برایش به اجرا درمیآید 60.ضمانت اجراهای عدم
تمکین عبارتند از:
 )1عدم استحقاق نفقه

سال پانزدهم
شماره  -53بهار و تابستان 1399

جمهور فقها نفقه را همانند عوض یا شبه عوض در
برابر تمکین قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین
نمودهاند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و
تمکین کامل زوجه میدانند 61،و چنانچه تمکین
ننماید طبق قاعده «المعلق بالشرط معدوم قبل وجود
الشرط» 62،نفقهای نیز در کار نخواهد بود؛ زیرا آنچه
منوط به انجام شرطی است تا شرط بجا نیاید ،آن نیز
نیاز است به بجا نخواهد آمد .یکی از موارد مهمی که
آن پرداخته شود ،این است که نفقه از چه زمانی بر
زوجه واجب میشود؛ یعنی آیا نفقه زن بر شوهر به
 .59شــرائع اإلسالم ،ج ،1ص347؛ بررســی تطبیقی حقوق خانواده،
صص.200-196
 .60مقدمه علم حقوق ،كريم كاشي ،ص.21
 .61مواهب الجلیل ،ج ،5ص50؛ إعانة الطالبین ،ج ،3ص340؛ المغني،
ج ،9ص230؛ تبصرة المتعلمین ،ص.52
 .62موسوعة القواعد الفقهیة ،ج ،10ص.758

مجرد عقد زوجیت واجب میشود و یا اینکه مشروط
به تحقق تمکین از جانب زن است؟ به این معنی که
آیا به صِرف عقد نکاح زوجه از همان صبح روز عقد
باید نفقه دریافت کند و تنها با بروز نشوز است که این
نفقه قطع میگردد و یا اینکه نفقه از زمانی بر عهده
شوهر واجب میشود که زوجه یا به زبان آمادگی خود
را بیان کرده باشد و یا با حضور در خانه شوهر به
صورت عملی و با زبان حال تمکین نموده باشد .فقها
درباره این مسئله سه قول دارند:
63
قول اول :دیدگاه احناف و یکی از اقوال امام شافعی
در این مسئله است که معتقدند به محض عقد در نکاح
صحیح نفقه بر مرد واجب میشود 64.این گروه برای
اثبات قول خود به دالیل زیر استناد مینمایند:
الف) آیه  7سوره طالق« :لِ ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َع ِت ِه َو َم ْن
ق ُِد َر َع َل ْي ِه ِرزْ ق ُُه َف ْل ُي ْن ِف ْق ِم َّما َآ َتا ُه اهللُ َل ُي َك ِّل ُف اهللُ نَ ْف ًسا
إ َِّل َما َآ َتا َها َس َي ْج َع ُل اهللُ بَ ْع َد ُع ْس ٍر ُي ْس ًرا»؛ «آنان كه دارا
هستند ،از دارايي خود (براي زن شيردهنده ،به اندازه
توان خود) خرج كنند ،و آنان كه تنگدست هستند ،از
چيزي كه خدا به آنان داده است خرج كنند ،خداوند
هيچ كسي را جز به آن اندازه كه به او داده است ،مكلف
نميسازد .خدا بعد از سختي و ناخوشي ،گشايش و
خوشي پيش ميآورد» .احناف معتقدند براساس این
آیه خداوند انفاق را به وقت خاصی مقید ننموده است،
پس نفقه به محض عقد نکاح بر زوج واجب میگردد.
ب) حدیث« :و ل َ ُهَ َّن َع َل ُ
یك ْم ِر ْزقُ ُه َّن َو ِك ْس َوتُ ُه َّن
بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف» 65.براساس این حدیث ،خوراک و پوشاک
زوجه بر همسر واجب است.
قول دوم :دیدگاه جمهور فقهای اهلسنت از مالکیه
و حنابله و یکی دیگر از اقوال امام شافعی و نیز قول
مشهور فقهای امامیه است که معتقدند نفقه فقط در
 .63الزم به ذکر است که از امام شافعی در این مسئله سه قول مختلف
بیان شده است.
 .64بدائع الصنائع ،ج ،4ص16؛ تفسیر الجاللین ،ج ،4ص77؛ المجموع،
ج ،14ص18؛ البیان فی مذهب اإلمام الشافعی ،ج ،11ص.215
 .65صحیح مسلم ،ج ،2ص.890

 .66مواهب الجلیل ،ج ،5ص50؛ إعانة الطالبین ،ج ،6ص60؛ المغني،
ج ،9ص230؛ شرائع اإلسالم ،ج ،2ص.294
 .67المغني ،ج ،9ص.230
 .68بدائع الصنائع ،ج ،4ص22؛ الجامع ألحكام القرآن ،ج ،5ص174؛
إعانة الطالبین ،ج ،6ص60؛ مغنی المحتاج ،ج ،4ص416؛ المغني ،ج،8
ص.78
 .69مغنــی المحتــاج ،ج ،4ص416؛ المغنــي ،ج ،9ص296؛ جامع
األمهات ،ج ،1ص.332
 .70شرائع اإلسالم ،ترجمه يزدي ،ج ،2صص715و.716

 .71جواهر الکالم ،ج ،31ص.303
 .72جامع الشتات ،ج ،4ص.359
 .73حاشیتا قلیوبی و عمیرة ،ج ،4ص78؛ إعانة الطالبین ،ج ،4ص60؛
مغنی المحتاج ،ج ،4ص.416
 .74بدائــع الصنائع ،ج ،4ص19؛ المهذب ،ج ،3ص148؛ المبدع ،ج،7
ص.157
 .75فقه السنة ،ج ،2ص.171
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مقابل تمکین به زوجه داده میشود 66.این گروه برای
اثبات نظر خود به دالیل زیر استناد مینمایند:
الف) پیامبر(ص) عايشه را در سن شش سالگی به عقد
خود درآورد ،ولی تا سن نه سالگی و هنگام دخول به
67
ایشان نفقهای پرداخت نکرده است.
ب) نفقه عوضی در مقابل استمتاع و تمکین است و
زوجه زمانی مستحق نفقه خواهد بود که خود را تسلیم
68
زوج نماید.
ج) عالوه بر اینها ،نظریه مشهور میان فقها نظریه لزوم
تمکین و تسلیم زن در برابر مرد است و این مسئله را
فقها در باب نشوز زن مطرح كرده و ضمانت اجرای آن
را ترك انفاق قرار دادهاند 69.الزم به ذکر است فقهای
امامیه در این مسئله اختالف نظر دارند؛ قول اظهر،
موقوف بودن وجوب نفقه بر تمکین است .دلیل ایشان
این است که گفتهاند :مطلق عقد در وجوب نفقه کافی
نمیباشد ،به این دلیل که نفقه زن ناشزه ساقط میگردد
و بر این مسئله اجماع وجود دارد ،پس وجوب نفقه
مشروط به تمکین است و پیش از آن به جهت اصالت
برائت ذمه ،واجب نمیباشد .دلیل دیگر این است که
عقدَ ،مهر را واجب میگرداند و صرف عقد نمیتواند
همزمان دو عوض مهر و نفقه را واجب گرداند و نیز
نفقه مجهول بوده و عقد ،این قابلیت را ندارد که مال
مجهول را واجب گرداند .ابنادریس ،عالمه و شهید
70
ثانی این قول را اختیار کردهاند.
قول اظهر ،قول صاحبان دو کتاب جواهر و حدائق
است؛ یعنی تمکین در نفقه زوجه شرط گرفته شده

است 71.البته الزم به ذکر است که تنها دلیلی که قائالن
به این نظر اقامه نمودهاند؛ شهرت بین فقها ،و تا حدودی
اجماع بر این مسئله است و هیچ آیه و روایتی که
72
داللت بر این شرط داشته باشد ،وجود ندارد.
قول سوم :یکی دیگر از اقوال امام شافعی است که
معتقد است نفقه با عقد ،واجب گشته و با تمکین
استقرار مییابد 73.بنابراین اگر زوجه بدون عذر یا
مانع شرعی ،از تسلیم خود به زوج امتناع ورزد ،نفقه
وی ساقط میگردد؛ 74چون در این حالت ،زن خود
را وقف انجام حق شوهر نکرده است ،همانگونه که
اگر فروشنده ،کاالی فروخته شده را به خریدار ندهد
یا به طور کامل آن را در اختیار خریدار قرار ندهد،
پرداخت بهای آن واجب نمیشود .مستند این رأی این
است که پیامبر(ص) با عايشه ازدواج کرده و بعد از
دو سال با وی زفاف نموده و نفقه گذشته او را نداده
75
است.
الزم به ذکر است که قانون مدنی ایران نیز به تبعیت
از فقه امامیه ،وجوب نفقه را منوط به تمکین زوجه
دانسته ،چنانکه در ماده  1108ق.م آمده است:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف امتناع
کند ،مستحق نفقه نخواهد بود» .به عبارت دیگر ،اگر
زن بدون عذر موجه حاضر به زندگی با شوهر نشود و
یا از برقراری رابطه جنسی با او امتناع ورزد ،حقی بر
نفقه ندارد .پس اگر تمکین حاصل نشود ،نفقه واجب
نمیشود .اما چنانچه امتناع زوجه به حق باشد؛ یعنی
خودداری وی از تمکین تا دریافت مهریه باشد ،آیا در
این حالت هم مستحق نفقه میباشد؟ فقها گفتهاند :اگر
زن تا زمان پرداخت َمهر معجل از تمکین امتناع ورزد،
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مستحق نفقه میباشد ،هرچند قبل از دخول باشد؛ زیرا
تسلیم نفس خود در این حالت ـ قبل از پرداخت مهر
معجل به زوجه ـ ممکن است منجر به این گردد که
زوج به وسیله وطء منفعت خود را از زن برده و سپس
مهر را به او پرداخت نکند .از این رو ،امتناع او در این
76
حالت امتناع به حق بوده است.
بعضی از فقها مبنای این حق را در نکاح ،معاوضی
77
دانستن این عقد یا شبه معاوضی دانستن آن شمردهاند.
به نظر صاحب جواهر ،قطع نظر از معاوضی بودن
یا نبودن عقد نکاح ،با ادله متعددی از جمله ورود
احادیث فراوان در این زمینه و نیز به حرج افتادن زن
در صورت نداشتن حق امتناع ،باید این حق را برای
زوجه به رسمیت شناخت 78.در قانون مدنی ایران نیز
در دو ماده  108579و  108680به این حق اشاره شده
است ،هرچند مبنای این حق در قانون ،ناظر به تمکین
عام است .بنابراین ،براساس آنچه گفته شد ،رابطهای
ِعوضی بین تمکین و نفقه وجود دارد و در صورت عدم
رعایت یکی ،مورد دیگر هم ساقط میشود و ضمانت
اجرای مستقیم عدم تمكین ،محروم شدن زن از حق
نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای اهلسنت
و قول مشهور نزد فقهای امامیه میباشد .مطلب مهم
دیگری که قابل ذکر است ،اینکه آیا به محض عدم
تمكين ،نفقه زوجه ساقط میگردد یا خیر؟ فقهای
مذاهب خمسه در این باره دیدگاههای مختلفی دارند:
احناف نفقه را به دو قسمت تقسیم کردهاند :نفقه

مفروض 81و نفقه استدان 82،و معتقدند نفقه مفروض
با نشوز از بین میرود ،اما نفقه استدان تنها با مرگ
از بین میرود و اگر زوجه به خانه زوج برگردد ،نفقه
ایام گذشته وی قابل عودت نخواهد بود 83.قول مشهور
مالکیه این است که اگر زوجه فقط یک روز از تمکین
سرباز زند و اجازه استمتاع به همسرش ندهد ،یا بدون
اذن از منزل خارج شود ،فقط نفقه آن روز به وی تعلق
نمیگیرد 84.شافعیه نیز معتقدند اگر زوجه نشوز کرد،
نفقه کل روز او ساقط میشود ،اما قول دیگری نیز
وجود دارد که معتقد است تنها در قسمتی از روز که
تمکین ننمود ه است ،نفقه زوجه ساقط میشود و این
85
قول اصح در مذهب شافعیه است.
حنابله معتقدند نفقه ،مکان و سرپناه برای سکونت در
مدت زمان عدم تمکین به زن ناشزه تعلق نمیگیرد؛
زیرا نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و چنانچه زوج،
زوجه را از نفقه محروم نماید ،در مقابل زوجه میتواند
از تمکین و استمتاع خودداری ورزد (حق حبس) ،و
برعکس زوج هم در صورت عدم تمکین ،میتواند
زوجه را از نفقه محروم نماید 86.فقهای امامیه نیز
معتقدند در زمان عدم تمکین ،نفقه به صورت مطلق به
زوجه تعلق نمیگیرد ،البته آن را منوط به عدم عذر از
جانب زن دانسته و در این باره آمادگی زن برای رابطه
زناشویی را هم شرط گرفتهاند؛ زیرا گاهی زن به دلیل
87
بیماری آمادگی الزم را ندارد.
الزم به ذکر است که ضمانت اجرای عدم تمكین در

 .76الهدایة ،ج ،2ص286؛ تبیین الحقائق ،ج ،3ص52؛ مسالک األفهام،
ج ،8ص.194
 .77الفقه اإلســامی و أدلته ،ج ،9ص6791؛ مســالک األفهام ،ج،8
ص194؛ حقوق مدنی ،شهيدي ،ج ،3ص.175
 .78جواهر الکالم ،ج ،31ص.41
 .79ماده  1085مقرر میدارد« :زن میتواند تا مهریه او تســلیم نشده،
از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ،امتناع کند ،مشروط بر اینکه
مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
 .80ماده  1086مقرر میدارد« :اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود
به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ،قیام نمود ،دیگر نمیتواند از
حکم ماده قبل اســتفاده کند ،معذلک حقی که برای مطالبه دارد ،ساقط
نخواهد شد».

 .81مفــروض در لغت به معنی چیزی اســت که فرض و معیّن شــده
است (لسان العرب ،ج ،7ص .)202نفقه مفروض ،نفقهای است که زوج
موظف به پرداخت آن به زوجه است (المحیط البرهانی ،ج ،3ص.)526
 .82اســتدان در لغت به معنی طلب قرض کردن اســت (لسان العرب،
ج ،13ص )164و نفقه استدان یعنی در صورت فقیر بودن (معسر) زوج،
باز هم موظف است که از دیگران قرض بگیرد و نفقه همسرش را بدهد
(المحیط البرهانی ،ج ،3ص.)531
 .83البحر الرائق ،ج ،4ص.205
 .84حاشیة الدسوقی ،ج ،2ص.514
 .85مغنی المحتاج ،ج ،4ص416؛ أسنى المطالب ،ج ،3ص.433
 .86المغني ،ج ،8ص.78
 .87الحدائق الناضرة ،ج ،25ص.103

صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظایف زناشویی
و عدم تمكین بدون مانع شرعی باشد؛ چنانکه ماده
 1108نیز به آن تصریح نموده است ،اما اگر عدم
تمكین ناشی از مانع مشروع یا درخواست انجام رابطه
زناشویی بیش از حد متعارف و معقول باشد ،به طوری
كه از مصادیق ایذای بر زوجه گردد ،خارج از مصادیق
88
نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
 )2تعزیر زوجه

 .88نهایة المحتاج ،ج ،6ص.373
 .89نساء.34 ،

 .90أحكام القرآن ،ج ،1ص.535
 .91التحریر و التنویر ،ج ،4ص.117
 .92أحكام القرآن ،ج ،1ص535؛ روائع البیان ،ج ،1صص.476-463
 .93بررســی تطبیقی حقوق جزای اســامی و قوانیــن عرفی ،ج،1
ص501؛ آیات االحکام :حقوقی ـ کیفری ،صص.290-283
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اسالم برای شوهر در صورتی که همسرش در اموری
که اطاعت از او را واجب دانسته ،نافرمانی کند ،مث ً
ال
درخواست شوهر را با سرسنگینی جواب دهد یا بدون
اجازه وی از خانه خارج شود ،حق تأدیب قائل شده
«الر َج ُ
ال
است .مبنا و اساس این حق ،آیه ذیل استِّ :
ون َع َلى ال ِّن َسا ِء بِ َما َف َّض َل اهللُ بَ ْع َض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ
ض
ق ََّوا ُم َ
َ
ات
ات َحا ِف َظ ٌ
ات قَا ِن َت ٌ
الصالِ َح ُ
َوبِ َما َأ ْن َفقُوا ِم ْن أ ْم َوالِ ِه ْم َف َّ
لِ ْلغ َْي ِب بِ َما َح ِف َظ اهللُ َو َّ
ون نُشُ وزَ ُه َّن َف ِع ُظو ُه َّن
الل ِتي َتخَ ا ُف َ
َوا ْه ُج ُرو ُه َّن ِفي الْ َم َض ِ
اض ِربُو ُه َّن َفإ ِْن َأ َط ْع َن ُك ْم َف َل
اج ِع َو ْ
89
َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َس ِب ًيل إ َِّن َ
يرا».
اهلل َك َ
ان َع ِل ًّيا َك ِب ً
توجه به شأن نزول آیه ،این نکته را بر ما روشن
مینماید که موضوع آیه درباره مسائل زناشویی و
خانوادگی است و در ابتدای آن به بیان وظایف هریک
از همسران در زندگی زناشویی میپردازد؛ به این
صورت که وظیفه مرد را در زندگی مشترک قوامت و
سرپرستی و نظارت بر امور خانواده و تأمین نفقه ،و
وظیفه زن را حفظ اموال و ناموس مرد در زمان غیبت
وی بیان ميکند ،و در ادامه بیان میدارد که چنانچه
تعدی نماید ،ناشزه محسوب
خانمی از وظایف خود ّ
میشود و زوج حق تأدیب وی را براساس مراحل
مذکور دارد؛ یعنی ابتدا او را وعظ و نصیحت نماید و به
یادآوری لحظات خوشی که باهم داشتهاند ،بپردازد و
اگر این کارگر نبود ،در مرحله بعد در بستر به او پشت
نماید و چنانچه این راهحل نیز مؤثر واقع نشود ،به

عنوان آخرین وسیله الزامآور ،كلمه «ضرب» را بهكار
برده كه در معنای تحت اللفظی به مفهوم «زدن» است.
پس در صورتی كه دو ضمانت اجرای سابق (وعظ
و ترک همبستری) مؤثر واقع نشود ،به شوهر اجازه
داده همسر غیرمتمکن از ادای وظایف زوجیت را بزند.
البته برخی از جمله ،عطاء آن را ِصرف خشم گرفتن
دانستهاند 90.برخی نیز آن را تعزیری به دست حاکم
شرع قلمداد کردهاند 91،اما اکثر مفسران و فقها ضرب
را به همان معنای حقیقی و بدون تأویل بهکار بردهاند.
فقها برای ضرب شرایطی مقرر نمودهاند از جمله باید
با ضرب امید بازداری زوجه وجود داشته و منجر به
خونریزی و درد زیاد نگردد و بدن زن را زخمی
نکند 92.ضرب باید در حدی باشد که امید بازداری
زوجه از نشوز برود وگرنه چنانچه از همان ابتدا معلوم
باشد که ضرب مؤثر واقع نمیشود و دعوای ضرب
و شتم نیز به دعوای قبلی اضافه شده بار مسئولیت
زن را زیادتر مینماید ،طبع ًا ضرب موضوعیت پیدا
نمیکند .بنابراین چنانچه زوج یقین یا ظن غالب داشته
باشد که تأدیب زوجه بیفایده است ،حق تأدیب ندارد.
همچنین اگر معتقد بوده یا ظن غالب داشته باشد که جز
با ضرب شدید اصالح نمیشود ،حق ندارد از حدود
تأدیب پا را فراتر بگذارد ،در این دو حالت ،عمل
ارتکابی زوج ،تجاوز بهشمار میآید نه تأدیب 93.الزم
به ذکر است که بحث از عدم تمکین و نشوز فقط
اختصاص به زنان ندارد و براساس آنچه در آیه 128
سوره نساء مطرح شده است ،نشوز برای زوج نیز قابل
طرح است و در آیه برای آن ضمانت اجرا بیان شده
است.
 )3سقوط حق َقسم
از جمله حقوق دیگری که برای زوج در مقابل عدم

تمکین زوجه ثابت میشود ،استفاده از حق قسم است.
به این صورت که حق قسم زوجه را ساقط نماید .از
آنجا که با نشوز حق نفقه زوجه ساقط میگردد ،علما
اجماع نمودهاند که با نشوز و عدم تمکین زن ،حق
قَسم وی هم ساقط میشود و اگر دوباره تمکین کرد،
حق وی برگردانده میشود ،لیکن حق قسم در مدتی
94
که نشوز کرده است ،قابل عودت نیست.
دلیل اینکه حق قسم با نشوز ساقط میشود ،این است
که زن ناشزه ،گویا راضی به سقوط حق خود بوده
است 95.فقهای امامیه در این مسئله معتقد به دو دیدگاه
هستند .قول مشهور در بین فقهای امامیه این است
که زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا
همسرانش رعایت نماید؛ به این صورت که مرد هرگاه
یک زن دائمی دارد ،یک شب از چهار شب را باید نزد
96
او بماند و اگر دو همسر دارد ،دو شب از چهار شب.
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نتیجهگیری
 .1در زندگی زناشویی ،زن و مرد نسبت به یکدیگر
حقوق ،تکالیف و وظایف خاصی دارند که رعایت و
شناخت آنها سبب ایجاد مودت و صمیمیت در بین
همسران ،استواری و تداوم و تحکیم بنیان خانواده و
جلوگیری از طالق و فروپاشی آن میگردد .تمکین
زوجه از جمله این موارد است.
 .2فقهای مذاهب اسالمی معتقدند تمکین به معنای
ِ
خاص آن یعنی استمتاعات جنسی است که به عنوان
حقی برای زوج و تکلیفی برای زوجه است .آیات
 222 ،187و  228سوره بقره ،آیه  34سوره نساء،
روایات متعدد و نیز اقوال فقها بر مشروعیت تمکین
داللت مینمایند.
 .3بررسی و تبیین مفهوم حق و حکم یا حق و تکلیف
 .94رد المحتار ،ج ،10ص350؛ حاشیة الدسوقی ،ج ،2ص342؛ نهایة
المحتاج ،ج ،6ص373؛ كشاف القناع ،ج ،5ص.204
 .95رد المحتار ،ج ،10ص.350
 .96تبصرة المتعلمین ،ص.142

در بحث تمکین از این جهت اهمیت دارد که ضوابطی
را برای اینکه تمکین حق است یا حکم (تکلیف) بیان
میکند .حق در اصطالح فقها عبارت از اعتبار سلطنت
بر افعال است که از احکام وضعی محسوب میشود،
و آثار آن قابلیت اسقاط ،نقل و انتقال به وسیله ارث
است ،و حکم عبارت است از احکام تکلیفی و وضعی
که به درجه اعتبار سلطنت بر افعال نرسد و بنابراين
آن آثار سهگانه را ندارد .بر این اساس حق نوعی
توانایی است و زمانی به وجود میآید که از حمایت
قانون برخوردار باشد و هرگاه حقی به وجود آید،
حتم ًا در مقابل آن تکلیف هم شکل میگیرد .حق و
تکلیف الزم و ملزوم یکدیگرند و در هر مورد که قانون
حقی را برای کسی بشناسد ،به ناچار تکلیفی برای
دیگران شکل میگیرد .به دلیل همین تالزم است که
هرجا تعریفی از حق میشود ،از تکلیف نیز سخن به
میان میآید.
ِ
پژوهش
 .4با استناد به تعریف حق و حکم (تکلیف) در
حاضر ،و نیز استناد به آیاتی از قرآن ،روایات ،اجماع،
عقل و مواد قانونی از جمله ماده  1102ق.م ،تمکین
بر زوجه واجب و حکم (تکلیف) محسوب میشود ،و
در صورت استنکاف وی از آن ،ناشزه محسوب گشته
و ضمانت اجراهایی علیه وی در شرع مقرر شده است.
ضمانت اجراهای عدم تمکین زوجه عبارتند از :عدم
استحقاق نفقه ،تعزیر زن و سقوط حق قَسم.

کتابنامه
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