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چکیده
پژوهش حاضر كه به روش توصيفی ـ تحليلی و از نوع تحليل محتوا است، به بررسی مفهوم تمكين زوجه و 
آثار مترتب بر آن در زندگی زناشويی براساس فقه مذاهب اسالمی و حقوق می پردازد. تمكين در اصطالح 
فقها دارای كاربردی خاص و به معنای حِق استمتاع برای زوج بر زوجه است. از ديدگاه حقوق دانان، تمكين 
دارای يك معنای خاص؛ يعنی اجابِت خواسته و نياز جنسی مرد، و يك معنای عام؛ يعنی قبول رياست شوهر 
و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتايج پژوهش نشانگر آن است كه از مهم ترين مباحث 
تمكين، اثبات حق يا حكم )تكليف( بودِن آن می باشد؛ زيرا اگر حق باشد، صاحب حق می تواند حق خود 
را ساقط و آن را اعمال نكند، و اگر حكم )تكليف( باشد، غير قابل اسقاط است. براساس نظريه رايج در فقه 
اسالمی، تمكين تكليف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب 
می گردد و اسقاط حِق نفقه، تعزير و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتيجه نهايی با استناد به 

آيات قرآن، روايات، اجماع فقها، داليل عقلی و مواد قانونی، حكم )تكليف( بودِن تمكين زوجه است.

کلیدواژه ها: استمتاع، تمکین، حکم )تکلیف(، حق، مذاهب اسالمی.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 5-21 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
بنيادی ترين  از  و  اجتماعی  نهاد  مهم ترين  خانواده، 
انسان  تعالی  و  شخصيت  رشِد  روند  در  موضوعات 
به سوی خوشبختی است. بنياد خانواده، ازدواج است 
جمله  از  و  مرد  و  زن  ميان  هم كنش  از  فرايندی  كه 
سنتهای الهی مي باشد كه در دين اسالم دارای جايگاه 
واال و ارزشمندی است، به گونه ای كه قرآن در آيه 
21 سوره نساء از آن با نام »ميثاق غليظ« و در آيه 
21 سوره روم به عنوان »مايه سكونت و آرامش« ياد 
به  ابواب فقهی را  از  می كند، و در فقه اسالمی يكی 
خود اختصاص داده و دارای احكام، اركان، شرايط، 

سنن و آداب خاصی است.
از جمله مباحثی كه در بحث ازدواج مطرح می شود، 
حقوق  زناشويی،  زندگی  در  زوجين  ارتباط  كيفيت 
يكديگر  با  آنها  رابطه  نحوه  و  آنها  متقابل  تكاليف  و 
است كه در فقه اسالمی تحت عنوان »تمكين« از آن 
ياد شده است. اهميت و ضرورت بحث از حقوق و 
كه  است  آن  در  يكديگر  به  نسبت  همسران  تكاليف 
و  مودت  ايجاد  تكاليف، سبب  و  اين حقوق  رعايت 
صميميت در بين همسران و استواری، تداوم و تحكيم 
آن  فروپاشی  و  از طالق  و جلوگيری  بنيان خانواده 
می گردد. اكنون اين سؤال مطرح می شود كه: تمكين 
اينكه  و  )تكليف(؟  حكم  يا  است  حق  آيا  چيست؟ 
تمكين زيرمجموعه كدام يك از احكام تكليفی شرعی 
قرار می گيرد؟ و در صورت تمرد و سرپيچی از آن، 
در فقه اسالمی چه ضمانت اجراهايی برای آن مقرر 
شده است؟ مقاله حاضر در صدد پاسخ گويی به اين 
سؤاالت از طريق تتبع در منابع فقهی اصيل و استقرای 
ديدگاه فقيهان و حقوق دانان معاصر به شيوه  تطبيقی 
پاسخی  راه  اين  از  تا  است،  اسالمی  مذاهب  ميان 

منطقی و تحليلی برای سؤاالت فوق بيابد.
روش گردآوری اطالعات در اين پژوهش، كتابخانه ای 
از  ابزار فيش است. پس  به كارگيری  با  اسنادی و  و 
مراجعه به كتابخانه و جستجو در منابع فقهی و حقوقی 

معتبر، و پژوهش در زمينه پرسمان مورد بحث مقاله، 
و  گردآوری  فيش  برگه های  در  نظر  مورد  يافته های 
نوشتار حاضر  به صورت  مطالب  دسته بندی  از  پس 
سامان يافته است. روش انجام اين پژوهش توصيفی 
ـ تحليلی و از نوع تحليل محتوا است. بر اين اساس 
بحث توصيف شده و درون  كليات  و  اصلی  عناوين 
مايه آنها در يك فرايند كيفی مورد تحليل و ارزيابی 

قرار گرفته است.

مفهوم تمکین
تمكينًا  ن،  يمكِّ َن،  َمكَّ فعل  مصدر  از  لغت  در  تمكين 
فرمان برداری  دادن،  سلطنت  قدرت،  معنای  به  و 
آمده  كريم  قرآن  در  چنان كه  است.1  دادن  در  تن  و 
در  را  ايشان  »و  اْلَْرِض«؛2  ِفي  لَُهْم  َن  است: »َونَُمكِّ
سرزمين مستقر گردانيم و سلطه و حكومتشان دهيم«. 
فقهای اهل سنت معتقدند تمكين يا »حق االستمتاع«، 
عبارت است از اعالم آمادگی زن در برابر )خواسته( 
شوهر، به اين معنا كه زن خود را در هر زمان و مكان 
او  اجابت خواسته  از  و  نمايد  تسليم شوهر  مناسب، 

امتناع نورزد.3
فقهای شيعه نيز معتقدند ازدواج امكان دادن زوجه به 
تن  معنای  به  و  است  استمتاعات جنسی  برای  زوج 
بهره وری  برای  به شوهر  نفس  واگذاردن  و  دادن  در 
مكان  و  زمان  به  مقيد  كه  گونه ای  به  است،  جنسی 
عمل  به  دادن  در  تن  زن،  چنانچه  و  نباشد  خاص 
نمايد،  موكول  ديگری  مكان  و  زمان  به  را  زناشويی 
است  خاطر  همين  به  شد.4  نخواهد  حاصل  تمكين 
همبستری  و  وطیء  به  زوجين  نياز  شده،  گفته  كه 
به سان نيازمندی انسان به خوردن و آشاميدن است؛ 

1. التعريفات، ج1، ص92؛ تاج العروس، ج36، ص191؛ لسان العرب، 
ج13، ص412؛ بررسی تطبيقی حقوق خانواده، صص200-196.

2. قصص، 6.
3. بدائع الصنائع، ج2، ص107؛ مختصر العالمة خليل، ج3، ص257؛ 
الحاوی الكبير، ج9، ص175؛ كشــاف القناع، ج5، ص186؛ المفصل 

فی أحكام المرأة، ج6، صص10و11.
4. المبسوط فی فقه اإلمامية؛ الروضة البهية، ج2، ص142.
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زيرا تمكين يكی از مهم ترين مقاصد نكاح تلقی شده 
است.5 در نقطه مقابل تمكين، نشوز قرار می گيرد و به 
خانمی كه از شوهرش تمكين نكند، در اصطالح فقهی 

»ناشزه« گفته می شود.6
بنابراين از تعاريف فوق دو نكته درباره تمكين آشكار 
 .2 زوج  نياز  به  پاسخ گويی  بر  تأكيد   .1 می گردد: 
توان،  به  اشاره  عدم  و  پاسخ گويی  لزوم  بودن  مطلق 

رغبت و ... در زوجه.

تمکین عام و خاص
فقها و حقوق دانان  بين  تعريف اصطالحی تمكين  در 
تفاوتهايی وجود دارد؛ به اين صورت كه حقوق دانان، 
دو  به  را  آن  و  گرفته  نظر  در  كلی تر  را  تمكين  واژه 
ماده  در  می نمايند.  تقسيم بندی  خاص  و  عام  دسته 
به  كه  نكاح  »همين  است:  آمده  مدنی  قانون   1102
طرفين  بين  زوجيت  روابط  شد،  واقع  صحت  طور 
موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر 
برقرار می شود«. براساس آنچه در اين ماده ذكر شده، 

تمكين دو قسم است:
الف( تمكين عام: يعني قبول رياست شوهر بر خانواده 
و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده.7 عده ای 
نيز آن را چنين تعريف كرده اند: يعنی زن وظايف خود 
را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون 
و عرف اطاعت كند و رياست شوهر را در خانواده 
بپذيرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع يا نامتعارفی 
از زن داشته باشد، زن مكلف به اطاعت از او نيست. 
مثاًل اگر شوهر، زن را از ادای فرايض مذهبی بازدارد، 
دهد،  انتقال  او  به  را  اموالش  كه  بخواهد  زن  از  يا 
بنابراين  زند.8  سرباز  شوهر  اطاعت  از  می تواند  زن 
كه  می كند  ايجاب  عام  تمكين  وظيفه  گفت  می توان 

5. الموسوعة الفقهية الميسرة، ج2، ص1961.
6. المبسوط، ج6، ص186؛ مغنی المحتاج، ج5، ص165؛ دقائق أولي 

النهی، ج3، ص54.
7. دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص228.

8. حقوق خانواده، ج1، ص173.

زن ديدگاههای شوهرش را در مورد تربيت فرزندان، 
امور خانوادگی، كار و روابط اجتماعی خود بپذيرد و 

از آن اطاعت نمايد.
نياز  و  خواسته  برآوردن  يعنی  خاص:  تمكين  ب( 
جنسی مرد. به ديگر سخن تمكين خاص در صورتی 
برقراری  و  با شوهر  نزديكی  كه زن  حاصل می شود 
در  و  بپذيرد  را  او  با  معنای خاص  به  رابطه جنسی 
اين باره آمادگی الزم را داشته باشد؛ يعنی به خواسته 
جنسی شوهر به طور متعارف، و جز در مواردی كه 
عذر موجهی دارد، تن در دهد. البته شوهر نيز مكلف 
داشته  جنسی  رابطه  زن  با  متعارف  حدود  در  است 

باشد.9
نقطه  كه  است  آن  فوق  تعاريف  حاصل  بنابراين 
است  خاص  تمكين  در  حقوق دانان  و  فقها  اشتراك 
به  تمكين  شناسی  مفهوم  در  ايشان  نظر  مد  آنچه  و 
معنای اصطالحی می باشد، همان تمكين خاص است 
كه تمكين عام از لوازم و مقدمات آن می باشد. تمكين 
پاسخ  و  شوهر  با  زن  جنسی  رابطه  بر  ناظر  خاص 
بايد  زن  و  است  او  مشروع  خواسته های  به  دادن 
هميشه برای آن آماده باشد، مگر اينكه بر اثر بيماری، 
داشته  مانع شرعی  يا  او گردد  زيان  نزديكی موجب 

باشد.10
پس از بيان تعريف تمكين، اين مسئله مطرح می شود 
يا حكم  است  تمكين ـ خاص و عام ـ حق  آيا  كه 
)تكليف(؟ و اينكه چه حكم فقهی بر آن مترتب می شود 
و در صورت عدم تمكين، چه ضمانت اجراهای فقهی 
برای آن در نظر گرفته شده است؟ جواب  و قانونی 
سؤاالت فوق سبب رفع ابهام در موضوع مورد بحث 
حق  تمكين  بگوييم  اگر  زيرا  می گردد؛  حاضر  مقاله 
می تواند  زوجه  زوج،  درخواست  صورت  در  است، 
امتناع كند و اگر تمكين حكم باشد، زوجه بايد تابع 
را  او  كند،  درخواست  زوج  زمان  هر  و  باشد  زوج 

9. الحدائق الناضرة، ج25، ص103؛ جواهر الكالم، ج31، ص303.
10. المهذب البارع، ج3، ص430.
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اطاعت نمايد و درخواستهای او را پاسخ گو باشد.

مقایسه مفهوم حق و حکم )تکلیف(
خداوند  حقوق،  منشأ  اسالم،  ديدگاه  از  كه  آنجا  از 
را  اراده و مشيت تشريعی خودش  او  متعال است و 
با صدور حكم به انسانها ابالغ می كند، می توان گفت 
احكام الهی، منشأ پيدايش حقوق است. از سوی ديگر 
»حقوق« از جمله موضوعاتی است كه حكم بر آنها 
عارض می شود، بنابراين از حيث مفهوم و ويژگی  با 
»حكم« متفاوت است.11 از اين رو، الزم است ابتدا به 
بيان مفهوم حق و حكم يا حق و تكليف و نوع رابطه 
آنها با يكديگر بپردازيم. اهميت بررسی حق و حكم 
)تكليف(، از اين جهت است كه می تواند ضوابطی را 
عدم  يا  وجوب  جمله  از  تمكين  مسئله  تبيين  برای 

وجوب تمكين زوجه به دست دهد.
1( مفهوم حق

و  الزام  وجوب،  »ثبوت،  معنای  به  لغت  در  »حق« 
موارد  به  توجه  با  اصطالح  در  است.12  ثابت«  امر 
استعمال آن در متون فلسفی، كالمی، اخالقی، فقهی و 
حقوقی، دارای تعاريف متنوعی است. در كتب فقهی 
شده  استفاده  »حق«  تعريف  برای  مختلفی  تعابير  از 
است.13 فقهای اماميه معتقدند در اصطالح حق نوعی 
از سلطنت بر چيزی است كه يا متعلق به عين است، 
مانند حق تحجير، حق رهانه و حق طلبكاران بر تركه 
ميت، و يا متعلق به غير عين است، مانند سلطنتی كه 
در حق الخيار ـ كه متعلق به عقد است ـ وجود دارد. 

11. »نكاح مشروط«، صص448-429.
12. التعريفات، ج1، ص89؛ لســان العرب، ج10، ص52؛ حاشــية 

المكاسب، غروي اصفهاني، ج1، ص9.
13. فقها بــرای تعريف اصطالحی حــق، از تعابيری همچون حق و 
ســلطنت )حاشية المكاســب، غروي اصفهاني، ج1، ص10؛ حاشية 
كتاب المكاســب، طباطبايي يزدي، ص280(، ســلطنت از آثار حق 
)حاشية كتاب المكاسب، آخوند خراســاني، ص4(، حكم شرعی يا 
عقاليــی )مصباح الفقاهــة، ج2، ص52( و اعتباری خاص از احكام 
وضعی )حاشــية كتاب المكاســب، آخوند خراساني، ص4(، استفاده 
نموده انــد. در اين مقاله تعريف اصطالحی حق و ســلطنت راجح و 

مبنا است.

يا اينكه سلطنت بر شخصی است، مانند حق قصاص، 
از  ضعيف  مرتبه ای  بنابراين  غيره.  و  حضانت  حق 
ملكيت و بلكه نوعی از آن است و صاحب حق مالك 
چيزی است كه مسئوليت آن بر عهده او است، همانند 
آنچه در ملكيت وجود دارد كه شخص، مالك عين 
يا منفعت است )و مسئوليت آن بر عهده او است(.14 
از اين رو، برخی از فقها تعبير »ملكيت نارسيده« را 

برای آن به كار برده اند.15
گفته اند:  حق  اصطالحی  تعريف  در  اهل سنت  فقهای 
قابل  مصلحتی  از  است  عبارت  شريعت  در  »حق 
استحقاق«.16 همچنين در جای ديگر در تعريف حق 
آمده است: »حق عبارت است از مجموعه مقرراتی كه 
شرع توسط آن، سلطه يا تكليفی را ثابت می نمايد«.17 
تعريف  به  نسبت  دوم  تعريف  كه  است  ذكر  به  الزم 
اول، جامع تر است؛ زيرا تعريف اول، تعريف غايی و 
تعريف  اما  آن،  ذاتی  تعريف  نه  است،  مقصودی حق 
دوم، همه حقوق از جمله حق اهلل مانند نماز و روزه، 
حقوق مدنی مانند حق تمليك، حقوق تأديبی مانند 
حق شوهر بر همسر، و حقوق عامه مانند حق دولت 
در سرپرستی رعيت را دربر می گيرد. حقوق دانان نيز 
معتقدند حق عبارت است از توانايی ای كه شخص بر 
چيزی يا بر كسی داشته باشد و اصل اين است كه حق 

قابل انتقال به غير و نيز قابل اسقاط است.18
2( آثار حق

براساس آنچه در كتب فقهی و در تعريف فقها از حق 
جواز   .1 است:  اثر  سه  دارای  حق  است،  شده  بيان 
اسقاط 2. جواز  نقل 3. انتقال به واسطه ارث.19 بنابراين 

14. حاشــية كتاب المكاســب، طباطبايي يــزدي، ص280؛ تحرير 
الوسيلة، ج4، ص110.

15. المكاسب و البيع، ص92.
16. الفقه اإلســالمی و أدلته، ج4، ص2839؛ المعامالت المالية، ج1 ، 

ص165.
17. الفقه اإلســالمی و أدلته، ج4، ص2839؛ المعامالت المالية، ج1، 

ص165.
18. مبسوط در ترمينولوژی حقوق، ج3، ص1669.

19. أنوار الفقاهــة، ج3، ص31؛ القواعد و الفوائد، ج2، ص43؛ الفقه 
اإلسالمی و أدلته، ج9، ص6791.
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حق، به معنای اعتبار سلطنت بر افعال و نوعی توانايی 
است و متناسب با هر فعلی، يك حقيقت ظهور می كند 
كه قدر مشترك آنها اعتبار سلطنت بر فعل است. حق 
و حكم يا حق و تكليف از كلماتی است كه الزم و 
ملزوم يكديگر هستند و در هر مورد كه قانون حقی 
را برای كسی بشناسد، به ناچار تكليفی برای ديگران 
هرجا  كه  است  تالزم  همين  دليل  به  می گيرد.  شكل 
نيز  )تكليف(  حكم  از  می شود،  بيان  حق  از  تعريفی 

سخن به ميان می آيد.
3( مفهوم حکم )تکلیف(

 حكـم در لغت به معنای امر، فرمان، دستور، قضاوت،
فقهای است.  غيره21  و  قرآن  حلم،  عدل،   حكمت،20 
 اماميه معتقدند حكم در معنای خاص خود، آن  دسته
 از مجعوالت شارع است كه بايد عينًا از جانب افراد
 رعايت شود.22 مجعوالت شرعی به سه دسته احكام
 تكليفی، احكام وضعی و ماهيات مخترعه تقسيم بندی
 می شوند. احكام تكليفی آن دسته از مجعوالت شرعی
 هستند كه بدون واسطه به افعال بندگان تعلق می گيرند
احكام تخييريه.23  و  اقتضائيه  هستند:  قسم  دو  بر   و 
در كه  هستند  مجعوالت شرعی  از  دسته  آن   وضعی 
 ابتدا به افعال تعلق نمی گيرند و متضمن بعث و زجر هم
 نيستند و دارای سه نوع: سببيت، مانعيت و شرطيت24
 هستند.25 اهل سنت نيز معتقدند حكم در اصطالح به
 معنای خطاب خداوند متعال با اقتضاء، تخيير يا وضع
 است كه به افعال مكلفان تعلق می گيرد و به دو دسته
 احكام تكليفی و احكام وضعی تقسيم بندی می شود.26

20. حكمــت در مســائل علمی مــورد نظر اســت )الصحاح، ج5، 
ص1901(.

21. القاموس المحيط، ج3، ص98؛ تاج العروس، ج31، صص510-
.526

22. منية الطالب، ج1، ص42.
23. فوائد األصول، ج4، ص384؛ أنوار الفقاهة، ج3، ص360.

24. الزم به ذكر اســت كــه در انواع احكام وضعــی بين اصوليان 
اختالف نظر وجود دارد )فوائد األصول، ج4، صص399-386(.

25. همان.
26. القامــوس الفقهــی، صــص96و97؛ الوجيز فی أصــول الفقه، 

صص68-23.

بودن حكم واجب  و  الزامی  بر صفت  اساس  اين   بر 
 تأكيد می نمايند و در نتيجه در كتب فقهی ايشان در
 كنار واژه »حقوق«، »تكاليف« )واجبات( ـ به معنای
 الزام يا امر مكلف به مقتضای خطاب شارع امتثااًل و

امتناعًا27 ـ ذكر می گردد.
 همان طور كه گفته شد، فقهای اماميه حق را در برابر
 حكم قرار داده اند و حكم در معنای خاص خود، آن 
 دسته از مجعوالت شارع است كه بايد عينًا از جانب
 افراد رعايت شود. در اين مفهوم، حكم شامل احكام
افراد كه  است  احكام وضعی  از  دسته  آن  و   تكليفی 
بنابراين كنند.28  توافق  باهم  آن  برخالف   نمی توانند 
 براساس اين تعريف، حكم از ديدگاه شيعه، برخالف
 اهل سنت مفهوم عام تری را دربر می گيرد، اما در عين
مذكور اختالف  و  ندارد  تفاوتی  نتيجه  نظر  از   حال 
 لفظی است. همچنين در اينكه حكم و تكليف هردو
در مقابل »حق« قرار می گيرند، اتفاق نظر وجود دارد.
در را  تكليف  نيز  حقوق دانان  كه  است  ذكر  به   الزم 
 مقابل حق به كار برده اند؛ زيرا معتقدند كه حق از آثار
 حكم است29 و در تعريف تكليف گفته اند: امری است
انجام آن می باشد و هرگاه برخالف به   كه فرد ملزم 
 آن رفتار نمايد، به جزايی كه درخور آن است، دچار

می گردد.30
4( تفـاوت حق و حکم )تکلیف(

 فقهـای اماميه از ديرباز به تفكيك ميان حق و حكم
 پرداخته و مستند بسياری از احكام را حق يا حكم
 بودن مسئله مطروحه قرار داده اند،31 و تقريبًا پس از
كه بود  انصاری)ره(  شيخ  المكاسب  كتاب   نگارش 
حكم و  حق  مفهوم  دو  توسعه  و  بسط  به   شارحان 
هرچند پرداختند.32  آنها  ميان  تمييز  و  توضيح   و 

27. معجم مصطلحات أصول الفقه، ص144.
28. منية الطالب، ج1، ص42.

29. مقدمه علم حقوق، كاتوزيان، صص253-250.
30. حقــوق مدنی، امامي، ج4، ص14؛ مقدمه علم حقوق، كاتوزيان، 

صص253-250.
31. القواعد الفقهية، ج3، صص312-301.
32. حاشية المكاسب، عراقی، ج1، ص17.
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اين موضوع به  كمتر  اماميه  برخالف  اهل سنت   فقهای 
 پرداخته اند، و تبيين و تفكيك ميان اين دو مفهوم در
 كتب فقهای متقدم و حتی معاصران كمتر مشهود است،
اهل سنت معاصر  اصوليان  و  از حقوق دانان  بعضی   اما 
واژه از  حكم،  جای  به  و  پرداخته،  موضوع  اين   به 
 »تكليف« استفاده نموده اند. در ادامه به بيان اين تفاوتها

پرداخته می شود:
الف( ثمره  عملی تفكيك و مقايسه ميان حق و حكم 
در قابليت اسقاط يا نقل و انتقال آنها است. در اينكه 
حكم قابل اسقاط و به طريق اولی قابل نقل و انتقال 
نيست، بين فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ زيرا عالوه بر 
است  قانون گذار  و  به دست حاكم  اختيار حكم  آنكه 
و محكوم عليه اصواًل حق اسقاط و نقل آن را ندارد، 
فرض بر اين است كه برای وی سلطنت بر چيزی جعل 

نشده است، تا زمام آن امر به  دست او باشد.33
 ب( تمامی افعال در شرع و عرف دارای احكام خاص
 خود از حرمت تا اباحه ـ به معنای عام ـ هستند كه
 از بعضی از اين احكام حق منتزع می شود، به عنوان
حق پدر،  از  اطاعت  وجوب  تكليفی  حكم  از   مثال 
 ابوت منتزع می شود، و از حكم وجوب تمكين زوجه
 از زوج، حق زوج انتزاع می شود، بنابراين حق امری
 انتزاعی است.34 اما بايد توجه نمود كه حق در معنای
 خاص خود در مقابل حكم است، چه متعلق به عين،
 عقد و يا شخص باشد و اگر مسئله ای آثار سه گانه حق
 ـ جواز اسقاط، نقل و انتقال از طريق ارث ـ را نداشته
 باشد، حق نيست، بلكه نوعی از حكم است، مانند حق

استمتاع كه به جواز تمتع از زوجه برمی گردد.35
 ج( اصل در حق آن است كه صاحب حق می تواند يا از
 حق خود استفاده كند و يا اينكه آن را استعمال نكند،
 و اگر آن را به كار برد، هيچ منعی ندارد و اگر رها كند،
 گناهی مرتكب نخواهد شد. بنابراين حق آن است كه
 انجام دادنش جايز است و تركش مجازات ندارد. در

33. منية الطالب، ج1، ص42.
34. رسائل فی الفقه و األصول، ص355.

35. أنوار الفقاهة، ج3، صص30و31.

 مقابِل حق، تكليف قرار دارد. حق و تكليف طبيعتًا با
 يكديگر مخالف هستند. اگر استعمال حق مجاز باشد،
همچنين است.  حتمی  و  واجب  تكليف،  دادن   انجام 
نشود، گناه  مرتكب  آن  ترك  با  حق  دارنده    چنانچه 
 صاحب تكليف در صورت عدم انجام آن، گناهكار و

مستحق كيفر است.36
قابل و  می شود  وضع  شرع  حاكم  طرف  از  حكم،   د( 
 رفع نيست و از آنجا كه الزام شرعی دارد، قابل اسقاط
اسقاط قابل  حق  صاحب  سوی  از  حق  اما   نيست، 

است.37
با توجه به آنچه گفته شد، حق در اصطالح فقها عبارت 
از احكام وضعی  كه  افعال است  بر  اعتبار سلطنت  از 
و  نقل  اسقاط،  قابليت  آن  آثار  و  می شود،  محسوب 
انتقال به وسيله ارث است. حكم عبارت است از احكام 
تكليفی و وضعی كه به درجه اعتبار سلطنت بر افعال 
نتيجه،  ندارد. در  را  آثار سه گانه  بنابراين آن  و  نرسد 
حق نوعی توانايی است و زمانی به وجود می آيد كه از 
حمايت قانون برخوردار باشد و هرگاه حقی به وجود 
آيد، حتمًا در مقابل آن تكليف هم شكل می گيرد. حق 
و تكليف الزم و ملزوم يكديگرند و در هر مورد كه 
تكليفی  ناچار  به  بشناسد،  كسی  برای  را  حقی  قانون 
برای ديگران شكل می گيرد. به دليل همين تالزم است 
نيز  تكليف  از  بيان می شود،  از حق  تعريفی  كه هرجا 

سخن به ميان می آيد. 
5( حق یا حکم )تکلیف( بودن تمکین

دو تمكين  بودن  يا حكم  درباره حق  اسالمي  فقه   در 
ديدگاه وجود دارد:

الف( ديدگاه اول معتقد است تمكين، حكم يا تكليف 
می باشد؛ يعنی حقی است برای مرد و تكليفی است بر 
تمام  در  بايد  ديدگاه، زوجه  اين  براساس  عليه زن.38 

36. بررســی تطبيقی حقوق جزای اســالمی و قوانيــن عرفی، ج1، 
ص462.

37. حاشية المكاسب، عراقی، ج1، ص334.
38. أســنی المطالب، ج3، ص156؛ تحفة المحتــاج، ج7، ص312؛ 

كشاف القناع، ج3، ص167؛ وسائل الشيعة، ج2، ص158.
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استمتاعات و بهره های جنسی، خود را تمهيد كند؛ به 
تن دهد  استمتاع  به  و هم عماًل  لفظًا  كه هم  معنا  اين 
و خود را در اختيار شوهر بگذارد و هر زمان و هر 
و  است  جايز  آن  در  كامجويی  و  استمتاع  كه  مكانی 
را  خود  خواسته   بتواند  برد،  استمتاع  بخواهد  شوهر 
جامه  عمل بپوشاند؛39 زيرا در آيات و احاديث بسياری 
به لزوم تمكين زوجه اشاره شده و بنابراين حق بودن 
تمكين با آن داليل منافات دارد. از طرفي تسميه  حق 
بودن تمكين از باب مسامحه و تجّوز است؛ زيرا ادله 
قرآنی و احاديث تمكين را يك تكليف و حكم شرعی 

قلمداد كرده اند، نه حق قابل اسقاط.
ب( ديدگاه دوم معتقد است تمكين حقی است كه زن 
اين  و  می كنند  ايجاد  اختيار خود  و  اراده  با  و شوهر 
حق مقهور اراده  زوجين است و قابليت تغيير در ضمن 
در  تمكين  عدم  شرط  بيان  به  بنابراين  دارد.  را  عقد 
نكاح و جواز اين شرط استناد نموده و می گويند: اگر 
اين  نمی تواند  شوهر  اذن  باشد،  شرعی  حكم  تمكين 
حكم الهی را تغيير دهد، در حالی كه با توجه به ظواهر 
اين  دارد.  آن وجود  از  اجازه عدول  نصوص شرعی، 
گروه برای اثبات سخن خود به رواياتی تحت عنوان 
همچنان كه  جسته اند؛  تمسك  زوجه  بر  زوج  حق 
از پيامبر)ص( سؤال كرد: حق زوج بر زوجه  خانمی 
چيست؟ پيامبر)ص( فرمود: شوهر را اطاعت كند و از 
بر  سوار  اگرچه  نورزد،  دريغ  او  خواسته های  اجابت 
شتر باشد.40 يا در جای ديگری فرموده است: از جمله 
حقوق مرد بر زن اين است كه زوجه صبح و شام خود 

را بر زوج عرضه كند.41
اقسام  از  تمكين  گروه،  اين  نظر  براساس  نتيجه  در 
ضمن  در  طرفين  توافق  و  تراضی  با  و  است  حقوق 
تمكين  معتقدند  و  است،  اسقاط  قابل  نكاح،  عقد 
نه  است،  برای شوهر  به شوهر »حقی«  نسبت  همسر 
39. المفصل فی أحكام المرأة، ج4، ص154؛ شــرائع اإلســالم، ج2، 

ص291.
40. سنن ابن ماجه، ج1، ص595؛ وسائل الشيعة، ج20، ص165.

41. وسائل الشيعة، ج20، ص165.

زيرا  متعال؛  خداوند  اسقاط  يا  تغيير  قابل  غير  حكِم 
ميان  عقد  می بندند.  نكاح  عقد  همديگر  با  مرد  و  زن 
نفری بسته می شود كه هريك بر خودش مالكيت  دو 
نظام حقوق اسالمی  پرتو احكام شريعت و  مطلق در 
دارد. در محدوده حاللها و حرامهای شرعی و جوازها 
مالحظه   و  تشخيصها  براساس  و  عقلی،  ممنوعات  و 
كه  قراردادی  با  و  می گيرد،  تصميم  فردی  مصلحتهای 
تعهد و  برابر يكديگر  با همديگر می بندند، در  نفر  دو 
تكليف متقابل و بر همديگر حق متقابل پيدا می كنند. 
در عين حال استقالل و مالكيت فردی آنها در مقابل 
مالكيت  و  استقالل  هرگاه  نمی رود،  بين  از  يكديگر 
فردی آنها در مقابل همديگر از بين برود، وجود حق 
و تكليف متقابل بی معنا می شود. كسی كه مالك وجود 
و نفس خودش نيست، نمی تواند دارای حقوقی باشد 
و صاحب حقی شود؛ زيرا سلطه ندارد و نمی تواند بر 

چيزی قادر باشد.42
مسّلم  فرض  با  می شود،  بحث  كسی  حقوق  از  وقتی 
بودن مالكيت فردی او بر خودش و استقالل مالكيت 
نكاح و ديگر عقود  ميان عقد  اين جهت  از  او است، 
اجتماعی كه اسالم آنها را پذيرفته و تأييد كرده است، 
ازدواج  كه  زنی  بنابراين  ندارد.  وجود  تفاوتی  هيچ 
با تمام حقوق شخصی خودش  می كند، فردی مستقل 
است، و شوهر او نيز فردی مستقل در مقابل او است 
كه نسبت به همديگر تعهد و تكليف و حقوقی متقابل 
پيدا كرده اند. بنابراين »تمكين« حكم نيست كه قابليت 
تغيير و تعديل را نداشته باشد، بلكه »حقی« است كه با 
عقد نكاح در پرتو تشخيص، مصلحت سنجی، انتخاب 
اراده   مقهور  و  می شود،  ايجاد  شوهر  و  زن  اختيار  و 
به همان مقدار و  به گونه ای كه بخواهند  آنها است و 
خواست آنها اين حق ايجاد می شود، و ديگر سلطه و 

تسليم مطلق در كار نيست.43

42. نحل، 75.
43. »نكاح مشروط«، صص448-429.
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حکم فقهی تمکین
 فقهاي گروه اول برای بيان حكم فقهی تمكين به داليل
 فراواني از قرآن و روايات استناد نموده اند كه در ادامه

به چند مورد از آنها اشاره مي شود:
َجاُل  1- خداوند در آيه 34 سوره نساء می فرمايد: »الرِّ
بَْعٍض َعَلى  بَْعَضُهْم  اهللُ  َل  َفضَّ بَِما  َساِء  النِّ َعَلى  اُموَن   َقوَّ
َحاِفَظاٌت َقاِنَتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ َأْمَوالِِهْم  ِمْن  َأْنَفُقوا   َوبَِما 
ِتي َتَخاُفوَن نُُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  لِْلَغْيِب بَِما َحِفَظ اهللُ َواللَّ
َفَل َأَطْعَنُكْم  َفِإْن  الَْمَضاِجِع َواْضِربُوُهنَّ   َواْهُجُروُهنَّ ِفي 
ا َكِبيًرا«؛ »مردان بر  َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًل ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِليًّ
بر را  بعضي  خداوند  كه  خاطر  بدان  سرپرستند،   زنان 
 بعضي فضيلت داده است، و نيز بدان خاطر كه )معمواًل
از و(  مي آورند  دست  به  پول  و  مي كشند  رنج   مردان 
زنان پس  مي كنند.  خرج  خانواده(  )براي  خود   اموال 
 صالحه آناني هستند كه فرمان بردار )اوامر خدا و مطيع
به زنا  از  را  )و خويشتن  بوده   دستور شوهران خود( 
اَسرار و  محفوظ(  تبذير  از  را  شوهران  اموال  و   دور 
 )زناشويي( را نگاه مي دارند؛ 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
نگوييد ايشان سخن  با  )و  كنيد  را جدا   بستر خويش 
 و اگر باز هم مؤثر واقع نشد و راهي جز شدت عمل
كردند، اطاعت  شما  از  اگر  پس  بزنيد.  را  آنان   نبود( 
بدانيد و  نپوييد  )و  نجوييد  ايشان  )تنبيه(  براي   راهي 
 كه( بي گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است«. در اين
به نسبت  همسران  تكاليف  و  حقوق  بيان  از  بعد   آيه، 
او، عصيان  و  زوجه  اطاعت  عدم  مقابل  در   يكديگر، 
است شده  گرفته  نظر  در  شرعی  مجازات  و   راهكار 
چنين قطعًا  نبود،  واجب  و  تكليف  تمكين  چنانچه   و 
 مجازات و ضمانت اجراهايي برای آن در نظر گرفته

نمی شد.44
 2- آيه 223 سوره بقره بيان می دارد: »ِنَساُؤُكْم َحْرٌث
44. بررســی تطبيقی حقوق جزای اســالمی و قوانيــن عرفی، ج1، 

ص462؛ روائع البيان، ج1، صص476-463.

محل شما  »زنان  ِشْئُتْم«؛  َأنَّى  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا45   لَُكْم 
 بذرافشاني شما هستند، پس از هر راهي كه مي خواهيد
 به آن محل درآييد )و زناشويي نماييد به شرط آنكه از
 موضع نسل تجاوز نكنيد(«. اين آيه دال بر لزوم تمكين
 زوجه از زوج است؛ زيرا آيه در مقام تجويز هرگونه
 استمتاع متعارف و معقول زوج از زوجه است. برخی
باشد،46 زمانيه  »أنّی«  كلمه  اگر  می گويند  مفسران   از 
می شود برداشت  زنان  با  جنسی  آميزش  در   توسعه 
يعنی هر تمام ساعات شبانه روز می گردد؛   كه شامل 
 ساعتی آميزش جنسی مجاز است، و اگر مكانيه باشد،
 منظور توسعه در مكان و كيفيت آميزش است.47 فقها
 براساس اين آيه، تمكين را با عدم مانع عقلی و شرعی

در هر حال بر زن واجب ساخته اند.48
ْرَن َتَطهَّ كه می فرمايد: »َفِإَذا  بقره  آيه 222 سوره   -3 
پاك كه  »هنگامي  «؛  اهللُ َأَمَرُكُم  َحْيُث  ِمْن   49  َفْأُتوُهنَّ
به شما فرمان داده است )و از مكاني كه خدا   شوند، 
با است(،  نسل  حفظ  وسيله  و  زناشويي  طبيعي   راه 
اتيانی كه در اين قسمت از آيه  آنان نزديكي كنيد«. 
به است.  مباشرت  از  كنايه  شده،  داده  اجازه  مرد   به 
 اين صورت كه معنای »أمركم اهلل« به گفته مفسران آن
 است كه اتيان بايد به صورت مشروع انجام شود و به
نباشد. اين آيه؛ يعنی در حال حيض   طريق منهی در 
 روشن است آنچه در حال حيض در شرع ممنوع است،
اطالق الاقل  و  است  مباشرت  يعنی  كامل؛   استمتاع 

45. واژه »فَْأتُوا« امر اســت و براســاس ديدگاه اصوليان امر مجرد از 
قراين، داللــت بر وجوب می كند )الوجيز فی أصول الفقه، صص292-

.)300
46. »أنی« از جمله الفاظ مشــكِل غيرواضح الدالله اســت و فقها و 
اصوليــان درباره اينكه آيا »أنی« به معنای كيفيت و از ادات اســتفهام 
اســت، يا اينكه به معنای مكانيه )از كجا( و يا زمانيه است، اختالف نظر 

دارند )همان، ص351(.
47. زبدة البيان، ص544؛ تفســير نمونه، ج2، ص142؛ تفسير القرآن 

العظيم، ج1، ص589.
48. جواهر الكالم، ج31، ص307؛ المبســوط، ج3، ص152؛ المغني، 

ج1، ص347.
« امر است و براساس ديدگاه اصوليان امر مجرد از  49. واژه »فَْأتُوُهنَّ
قراين، داللــت بر وجوب می كند )الوجيز فی أصول الفقه، صص292-

.)300
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مطابق اگر  می شود.  مباشرت  شامل  غيرمنهی   اتيان 
 گفته برخی ديگر از مفسران »أمركم اهلل« امر تكوينی
در كامل  استمتاع  باز  باشد،  تكوينی  نياز  به  اشاره   و 
 آن مندرج است.50 واضح است كه در اين آيه شريفه،
 اتيانی كه به مرد اجازه داده شده، كنايه از تمكين خاص
 يا همان مباشرت و استمتاع متعارف است، بنابراين آيه 
 مذكور حق تمتع از زوجه را بعد از ايام خاص، به مرد

داده است.
حسن المرأة  جهاد  »إن  می فرمايد:  پيامبر)ص(   -4 
خوب را  زن  جهاد  حديث  اين  لزوجها«.51   التبعل 
 شوهرداری كردن و در واقع همان خودآرايی و تمكين

زن در مقابل شوهر عنوان نموده است.
ُجُل امَرأتَُه إِلَی  5- پيامبر)ص( می فرمايد: »إَِذا َدَعا الرَّ
الَمالئَِكه لََعنَْتَها  َعَليَها،  َغْضبَاَن  فَبَاَت  تَأتِِه،  فََلْم   فَراِشِه 

َحتَّی تُْصبَح«.52
 6- امام باقر)ع( می فرمايد: پيامبر)ص( به زنان فرمود:
روايت اين  ازواجكن«.  لتمنعن  صالتكن   »التطولن 
با كه  زنانی  يعنی  اهل تسويف است؛  زنان   درباره ذم 
استمتاع مانع  آن،  اطاله   و  خواندن  نماز  مثل   بهانه ای 

زوج می شوند.53
 7- امام صادق)ع( می فرمايد: زنی نزد پيامبر)ص( آمد
المرأة؟ قال: ان تجيبه الزوج علی   و پرسيد: »ما حق 
 الی حاجته و ان كانت علی قتب و ال تعطی شيئًا اال
 بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له األجر و ال تبيت ليلة
 و هو عليها ساخط قالت: يا رسول اهلل و ان كان ظالمًا؟
»اين می نويسد:  شيرازی  مكارم  آيت اهلل  نعم«.54   قال: 
 موضوع، كنايه از آن است كه در هر شرايطی شوهر را
 منع نكند؛ مثل اينكه گفته می شود، اگر آب در دستت
 است، زمين بگذار و بيا كه كنايه از زود آمدن است«.55

50. تفســير القرآن العظيم، ج1، ص589؛ روح المعانی، ج2، ص224؛ 
الجامع ألحكام القرآن، ج3، ص88.

51. تفسير الجاللين، ج39، ص266؛ كنز العمال، ج15، ص907.
52. صحيح البخاری، ج4، ص116؛ صحيح مسلم، ج2، ص1060.

53. وسائل الشيعة، ج14، ص112.
54. همان.

55. كتاب النكاح، ج6، ص116.

و اهلل  رسول  يا  »قالت:  حديث:  ذيل  درباره   همچنين 
 ان كان ظالمًا؟ قال: نعم«، می نويسد: »اين ذيل حديث
تو كرد،  جفا  او  اگر  يعنی  است؛  اخالقی  وظيفه   يك 
اين پس  نشود،  متالشی  خانواده  شيرازه  تا  كن   مدارا 

ذيل حديث دال بر استحباب است«.56
تَُؤدِّی اَل  بِيِدِه  نَْفِسی  َِّذی  »َوال فرمود:  پيامبر)ص(   -8 
َی َحقَّ َزْوِجَها ُكلِِّه َِّها َعزَّ َوَجلَّ َحتَّی تَُؤدِّ  الَْمْرأَه َحقَّ َرب
 َحتَّی إِْن لَْو َسَألََها نَْفَسَها َوِهَی َعَلی قَتٍَب أَْعَطْتُه أَْو قَاَل

لَْم تَْمنَْعُه«.57
آيات و احاديث مذكور هريك به بيانی ساده و روان 
از زوج و  اين نكته اشاره دارند كه اطاعت زوجه  به 
نيازهای او از جمله اساسی ترين وظايف يك  اجابِت 
شوهرش  از  كه  است  واجب  او  بر  و  است،  همسر 
اطاعت نمايد. از اين رو، فقها با استناد به داليل مذكور 

بر لزوم تمكين زوجه از زوج اتفاق نظر دارند.
كه  مسئله  اين  بر  اسالمی  مذاهب  فقهای  اجماع:   -9
اجماع  است،  واجب  زوج  به  نسبت  زوجه  تمكين 
دارند و اختالفی در اين باره وجود ندارد؛ زيرا يكی از 
مهم ترين اهداف نكاح، بحث استمتاع و رابطه زناشويی 

است.58
10- عقل: از نظر اسالم، پاسخ گويی به غريزه جنسی 
ناپذير است و در شريعت اسالم و  اجتناب  ضرورتی 
بلكه همه شرايع الهی، اين امر بايد منحصراً در زندگی 
مشترك و در رابطه زن و شوهر تأمين شود. از اين رو 
به صورت  نياز  اين  كامل  رفع  از  يك طرف  ممانعت 
فوق  اصل  برخالف  زن،  سوی  از  ويژه  به  متعارف، 
است و عقاًل نيز دسترسی به استمتاع كامل از جنس 
مخالف، از نيازهای غريزی هر انسان است و اين امر 

از مقومات و اركان زوجيت به  حساب می آيد.
11- براساس ماده 1102 ق.م از جمله تكاليفی كه بر 
منظور  و  مرد است  از  تمكين  عهده زن گذارده شده، 

56. همان، ج6، ص118.
57. سنن ابن ماجه، ج1، ص595.

58. حاشــية الدســوقی، ج2، ص215؛ إعانة الطالبين، ج3، ص340؛ 
كشاف القناع، ج5، ص188؛ جواهر الكالم، ج31، ص148.
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از آن تمكين كامل است؛ يعنی اينكه زن ميان خود و 
شوهر هيچ حائلی قرار ندهد، به طوری كه در هر زمان 

يا مكان، خود را به او بسپارد.59
بنابراين با توجه به داليل مذكور و نيز بررسی دو واژه 
حق و تكليف، اين مطلب روشن می شود كه تمكين به 
بر عهده زوجه  و واجب  ثابت  تكليف و حقی  عنوان 
است و قابل اسقاط نمی باشد، و به جز موارد استثنايی، 
زوجه حق عدم تمكين ندارد، و چنانچه از اين تكليف 
خودداری نمايد، ضمانت اجراهايی برای وی در نظر 

گرفته می شود كه در ادامه خواهد آمد.

ضمانت اجراهای عدم تمکین
مقابل كسی  قانون گذار در  اجرا، عكس العمل  ضمانت 
می كند.  خودداری  حقوقی  قاعده  اجرای  از  كه  است 
آن  اجرای  به  نكند،  اجرا  را  قاعده حقوقی  كسی  اگر 
قانون  در  شده  پيش بينی  ضمانتهای  و  می شود  اجبار 
عدم  اجراهای  ضمانت  درمی  آيد.60  اجرا  به  برايش 

تمكين عبارتند از:
1( عدم استحقاق نفقه

در شبه عوض  يا  همانند عوض  را  نفقه  فقها   جمهور 
تمكين به  مشروط  را  نفقه  و  داده  قرار  تمكين   برابر 
و دائم  عقد  به  مشروط  را  نفقه  وجوب  و   نموده اند 
تمكين چنانچه  و  می دانند،61  زوجه  كامل   تمكين 
 ننمايد طبق قاعده »المعلق بالشرط معدوم قبل وجود
 الشرط«،62 نفقه ای نيز در كار نخواهد بود؛ زيرا آنچه
 منوط به انجام شرطی است تا شرط بجا نيايد، آن نيز
 نياز است به بجا نخواهد آمد. يكی از موارد مهمی كه
بر زمانی  از چه  نفقه  كه  است  اين  پرداخته شود،   آن 
به بر شوهر  نفقه زن  آيا  يعنی   زوجه واجب می شود؛ 

59. شــرائع اإلسالم، ج1، ص347؛ بررســی تطبيقی حقوق خانواده، 
صص200-196.

60. مقدمه علم حقوق، كريم كاشي، ص21.
61. مواهب الجليل، ج5، ص50؛ إعانة الطالبين، ج3، ص340؛ المغني، 

ج9، ص230؛ تبصرة المتعلمين، ص52.
62. موسوعة القواعد الفقهية، ج10، ص758.

 مجرد عقد زوجيت واجب می شود و يا اينكه مشروط
اين معنی كه به  از جانب زن است؟   به تحقق تمكين 
 آيا به صِرف عقد نكاح زوجه از همان صبح روز عقد
 بايد نفقه دريافت كند و تنها با بروز نشوز است كه اين
عهده بر  زمانی  از  نفقه  اينكه  يا  و  می گردد  قطع   نفقه 
 شوهر واجب می شود كه زوجه يا به زبان آمادگی خود
به در خانه شوهر  با حضور  يا  و  باشد  كرده  بيان   را 
 صورت عملی و با زبان حال تمكين نموده باشد. فقها

درباره اين مسئله سه قول دارند:
 قول اول: ديدگاه احناف و يكی از اقوال امام شافعی63
 در اين مسئله است كه معتقدند به محض عقد در نكاح
برای اين گروه  بر مرد واجب می شود.64  نفقه   صحيح 

اثبات قول خود به داليل زير استناد می نمايند:
 الف( آيه 7 سوره طالق: »لُِيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن
ُف اهللُ نَْفًسا ا َآَتاُه اهللُ َل ُيَكلِّ  ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ
 ِإلَّ َما َآَتاَها َسَيْجَعُل اهللُ بَْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا«؛ »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
ناخوشي، گشايش و از سختي و  بعد   نمي سازد. خدا 
اين براساس  معتقدند  احناف  پيش مي آورد«.   خوشي 
 آيه خداوند انفاق را به وقت خاصی مقيد ننموده است،
پس نفقه به محض عقد نكاح بر زوج واجب می گردد.
َوِكْسَوتُُهنَّ ِرْزقُُهنَّ  َعَليُكْم  َلَُهنَّ  »و  حديث:   ب( 
 بِالَْمْعُروِف«.65 براساس اين حديث، خوراك و پوشاك

زوجه بر همسر واجب است.
مالكيه از  اهل سنت  فقهای  جمهور  ديدگاه  دوم:   قول 
 و حنابله و يكی ديگر از اقوال امام شافعی و نيز قول
در فقط  نفقه  معتقدند  كه  است  اماميه  فقهای   مشهور 

63. الزم به ذكر است كه از امام شافعی در اين مسئله سه قول مختلف 
بيان شده است.

64. بدائع الصنائع، ج4، ص16؛ تفسير الجاللين، ج4، ص77؛ المجموع، 
ج14، ص18؛ البيان فی مذهب اإلمام الشافعی، ج11، ص215.

65. صحيح مسلم، ج2، ص890.
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 مقابل تمكين به زوجه داده می شود.66 اين گروه برای
اثبات نظر خود به داليل زير استناد می نمايند:

 الف( پيامبر)ص( عايشه را در سن شش سالگی به عقد
 خود درآورد، ولی تا سن نه سالگی و هنگام دخول به

ايشان نفقه ای پرداخت نكرده است.67
و تمكين است  و  استمتاع  مقابل  نفقه عوضی در   ب( 
 زوجه زمانی مستحق نفقه خواهد بود كه خود را تسليم

زوج نمايد.68
ج( عالوه بر اينها، نظريه مشهور ميان فقها نظريه لزوم 
تمكين و تسليم زن در برابر مرد است و اين مسئله را 
فقها در باب نشوز زن مطرح كرده و ضمانت اجرای آن 
را ترك انفاق قرار داده اند.69 الزم به ذكر است فقهای 
اظهر،  قول  دارند؛  نظر  اختالف  مسئله  اين  در  اماميه 
موقوف بودن وجوب نفقه بر تمكين است. دليل ايشان 
اين است كه گفته اند: مطلق عقد در وجوب نفقه كافی 
نمی باشد، به اين دليل كه نفقه زن ناشزه ساقط می گردد 
و بر اين مسئله اجماع وجود دارد، پس وجوب نفقه 
مشروط به تمكين است و پيش از آن به جهت اصالت 
برائت ذمه، واجب نمی باشد. دليل ديگر اين است كه 
عقد، َمهر را واجب می گرداند و صرف عقد نمی تواند 
هم زمان دو عوض مهر و نفقه را واجب گرداند و نيز 
نفقه مجهول بوده و عقد، اين قابليت را ندارد كه مال 
شهيد  و  عالمه  ابن ادريس،  گرداند.  واجب  را  مجهول 

ثانی اين قول را اختيار كرده اند.70
حدائق  و  جواهر  كتاب  دو  صاحبان  قول  اظهر،  قول 
شده  گرفته  شرط  زوجه  نفقه  در  تمكين  يعنی  است؛ 

66. مواهب الجليل، ج5، ص50؛ إعانة الطالبين، ج6، ص60؛ المغني، 
ج9، ص230؛ شرائع اإلسالم، ج2، ص294.

67. المغني، ج9، ص230.
68. بدائع الصنائع، ج4، ص22؛ الجامع ألحكام القرآن، ج5، ص174؛ 
إعانة الطالبين، ج6، ص60؛ مغنی المحتاج، ج4، ص416؛ المغني، ج8، 

ص78.
69. مغنــی المحتــاج، ج4، ص416؛ المغنــي، ج9، ص296؛ جامع 

األمهات، ج1، ص332.
70. شرائع اإلسالم، ترجمه يزدي، ج2، صص715و716.

است.71 البته الزم به ذكر است كه تنها دليلی كه قائالن 
به اين نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بين فقها، و تا حدودی 
كه  روايتی  و  آيه  هيچ  و  است  مسئله  اين  بر  اجماع 

داللت بر اين شرط داشته باشد، وجود ندارد.72
كه است  شافعی  امام  اقوال  از  ديگر  يكی  سوم:   قول 
تمكين با  و  گشته  واجب  عقد،  با  نفقه  است   معتقد 
يا عذر  بدون  زوجه  اگر  بنابراين  می يابد.73   استقرار 
 مانع شرعی، از تسليم خود به زوج امتناع ورزد، نفقه 
زن خود اين حالت،  در  می گردد؛74 چون  ساقط   وی 
كه است، همان گونه  نكرده  انجام حق شوهر   را وقف 
 اگر فروشنده، كاالی فروخته شده را به خريدار ندهد
 يا به طور كامل آن را در اختيار خريدار قرار ندهد،
 پرداخت بهای آن واجب نمی شود. مستند اين رأی اين
از بعد  و  كرده  ازدواج  با عايشه  پيامبر)ص(  كه   است 
 دو سال با وی زفاف نموده و نفقه گذشته او را نداده

است.75
تبعيت  به  نيز  ايران  قانون مدنی  به ذكر است كه  الزم 
تمكين زوجه  به  منوط  را  نفقه  اماميه، وجوب  فقه  از 
است:  آمده  ق.م   1108 ماده  در  چنان كه  دانسته، 
»هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف امتناع 
كند، مستحق نفقه نخواهد بود«. به عبارت ديگر، اگر 
زن بدون عذر موجه حاضر به زندگی با شوهر نشود و 
يا از برقراری رابطه  جنسی با او امتناع ورزد، حقی بر 
نفقه ندارد. پس اگر تمكين حاصل نشود، نفقه واجب 
نمی شود. اما چنانچه امتناع زوجه به حق باشد؛ يعنی 
خودداری وی از تمكين تا دريافت مهريه باشد، آيا در 
اين حالت هم مستحق نفقه می باشد؟ فقها گفته اند: اگر 
زن تا زمان پرداخت َمهر معجل از تمكين امتناع ورزد، 

71. جواهر الكالم، ج31، ص303.
72. جامع الشتات، ج4، ص359.

73. حاشيتا قليوبی و عميرة، ج4، ص78؛ إعانة الطالبين، ج4، ص60؛ 
مغنی المحتاج، ج4، ص416.

74. بدائــع الصنائع، ج4، ص19؛ المهذب، ج3، ص148؛ المبدع، ج7، 
ص157.

75. فقه السنة، ج2، ص171.
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مستحق نفقه می باشد، هرچند قبل از دخول باشد؛ زيرا 
تسليم نفس خود در اين حالت ـ قبل از پرداخت مهر 
اين گردد كه  به  به زوجه ـ ممكن است منجر  معجل 
زوج به وسيله وطء منفعت خود را از زن برده و سپس 
مهر را به او پرداخت نكند. از اين رو، امتناع او در اين 

حالت امتناع به حق بوده است.76
معاوضی  نكاح،  در  را  اين حق  مبنای  فقها  از  بعضی 
دانستن اين عقد يا شبه معاوضی دانستن آن شمرده اند.77 
بودن  معاوضی  از  نظر  قطع  جواهر ،  صاحب  نظر  به 
ورود  جمله  از  متعددی  ادله  با  نكاح،  عقد  نبودن  يا 
احاديث فراوان در اين زمينه و نيز به حرج افتادن زن 
در صورت نداشتن حق امتناع، بايد اين حق را برای 
زوجه به رسميت شناخت.78 در قانون مدنی ايران نيز 
در دو ماده 108579 و 108680 به اين حق اشاره شده 
است، هرچند مبنای اين حق در قانون، ناظر به تمكين 
براساس آنچه گفته شد، رابطه ای  بنابراين،  عام است. 
ِعوضی بين تمكين و نفقه وجود دارد و در صورت عدم 
رعايت يكی، مورد ديگر هم ساقط می شود و ضمانت 
از حق  اجرای مستقيم عدم تمكين، محروم شدن زن 
نفقه است و اين امر مورد اتفاق همه فقهای اهل سنت 
مهم  اماميه می باشد. مطلب  فقهای  نزد  قول مشهور  و 
عدم  محض  به  آيا  اينكه  است،  ذكر  قابل  كه  ديگری 
فقهای  خير؟  يا  می گردد  ساقط  زوجه  نفقه  تمكين، 
مذاهب خمسه در اين باره ديدگاههای مختلفی دارند:

نفقه  كرده اند:  تقسيم  قسمت  دو  به  را  نفقه  احناف 

76. الهداية، ج2، ص286؛ تبيين الحقائق، ج3، ص52؛ مسالك األفهام، 
ج8، ص194.

77. الفقه اإلســالمی و أدلته، ج9، ص6791؛ مســالك األفهام، ج8، 
ص194؛ حقوق مدنی، شهيدي، ج3، ص175.

78. جواهر الكالم، ج31، ص41.
79. ماده 1085 مقرر می دارد: »زن می تواند تا مهريه او تســليم نشده، 
از ايفای وظايفی كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه 

مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود«.
80. ماده 1086 مقرر می دارد: »اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود 
به ايفای وظايفی كه در مقابل شوهر دارد، قيام نمود، ديگر نمی تواند از 
حكم ماده قبل اســتفاده كند، مع ذلك حقی كه برای مطالبه دارد، ساقط 

نخواهد شد«.

مفروض  نفقه  معتقدند  و  استدان،82  نفقه  و  مفروض81 
با مرگ  تنها  استدان  نفقه  اما  بين می رود،  از  با نشوز 
از بين می رود و اگر زوجه به خانه زوج برگردد، نفقه 
ايام گذشته وی قابل عودت نخواهد بود.83 قول مشهور 
مالكيه اين است كه اگر زوجه فقط يك روز از تمكين 
سرباز زند و اجازه استمتاع به همسرش ندهد، يا بدون 
اذن از منزل خارج شود، فقط نفقه آن روز به وی تعلق 
نيز معتقدند اگر زوجه نشوز كرد،  نمی گيرد.84 شافعيه 
نيز  ديگری  قول  اما  می شود،  ساقط  او  روز  كل  نفقه 
وجود دارد كه معتقد است تنها در قسمتی از روز كه 
تمكين ننموده  است، نفقه زوجه ساقط می شود و اين 

قول اصح در مذهب شافعيه است.85
حنابله معتقدند نفقه، مكان و سرپناه برای سكونت در 
نمی گيرد؛  تعلق  ناشزه  به زن  تمكين  مدت زمان عدم 
زيرا نفقه در مقابل تمكين قرار دارد و چنانچه زوج، 
زوجه را از نفقه محروم نمايد، در مقابل زوجه می تواند 
از تمكين و استمتاع خودداری ورزد )حق حبس(، و 
می تواند  تمكين،  عدم  صورت  در  هم  زوج  برعكس 
نيز  اماميه  فقهای  محروم  نمايد.86  نفقه  از  را  زوجه 
معتقدند در زمان عدم تمكين، نفقه به صورت مطلق به 
زوجه تعلق نمی گيرد، البته آن را منوط به عدم عذر از 
جانب زن دانسته و در اين باره آمادگی زن برای رابطه 
زناشويی را هم شرط گرفته اند؛ زيرا گاهی زن به دليل 

بيماری آمادگی الزم را ندارد.87
به ذكر است كه ضمانت اجرای عدم تمكين در  الزم 

81. مفــروض در لغت به معنی چيزی اســت كه فرض و معيّن شــده 
است )لسان العرب، ج7، ص202(. نفقه مفروض، نفقه ای است كه زوج 
موظف به پرداخت آن به زوجه است )المحيط البرهانی، ج3، ص526(.

82. اســتدان در لغت به معنی طلب قرض كردن اســت )لسان العرب، 
ج13، ص164( و نفقه استدان يعنی در صورت فقير بودن )معسر( زوج، 
باز هم موظف است كه از ديگران قرض بگيرد و نفقه همسرش را بدهد 

)المحيط البرهانی، ج3، ص531(.
83. البحر الرائق، ج4، ص205.

84. حاشية الدسوقی، ج2، ص514.
85. مغنی المحتاج، ج4، ص416؛ أسنی المطالب، ج3، ص433.

86. المغني، ج8، ص78.
87. الحدائق الناضرة، ج25، ص103.

16

م 
ده

انز
ل پ

سا
13

99
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
53

ره 
ما

ش



صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظايف زناشويی 
ماده  چنان كه  باشد؛  مانع شرعی  بدون  تمكين  عدم  و 
عدم  اگر  اما  است،  نموده  تصريح  آن  به  نيز   1108
تمكين ناشی از مانع مشروع يا درخواست انجام رابطه 
زناشويی بيش از حد متعارف و معقول باشد، به طوری 
كه از مصاديق ايذای بر زوجه گردد، خارج از مصاديق 

نشوز است و ضمانت اجرايی نخواهد داشت.88
2( تعزیر زوجه

 اسالم برای شوهر در صورتی كه همسرش در اموری
 كه اطاعت از او را واجب دانسته، نافرمانی كند، مثاًل
 درخواست شوهر را با سرسنگينی جواب دهد يا بدون
 اجازه وی از خانه خارج شود، حق تأديب قائل شده
َجاُل  است. مبنا و اساس اين حق، آيه ذيل است: »الرِّ
بَْعٍض َعَلى  بَْعَضُهْم  اهللُ  َل  َفضَّ بَِما  َساِء  النِّ َعَلى  اُموَن   َقوَّ
َحاِفَظاٌت َقاِنَتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ َأْمَوالِِهْم  ِمْن  َأْنَفُقوا   َوبَِما 
ِتي َتَخاُفوَن نُُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  لِْلَغْيِب بَِما َحِفَظ اهللُ َواللَّ
َفَل َأَطْعَنُكْم  َفِإْن   َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاِجِع َواْضِربُوُهنَّ 

ا َكِبيًرا«.89 َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًل ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِليًّ
روشن ما  بر  را  نكته  اين  آيه،  نزول  شأن  به   توجه 
و زناشويی  مسائل  درباره  آيه  موضوع  كه   می نمايد 
 خانوادگی است و در ابتدای آن به بيان وظايف هريك
اين به  می پردازد؛  زناشويی  زندگی  در  همسران   از 
 صورت كه وظيفه مرد را در زندگی مشترك قوامت و
 سرپرستی و نظارت بر امور خانواده و تأمين نفقه، و
 وظيفه زن را حفظ اموال و ناموس مرد در زمان غيبت
بيان می دارد كه چنانچه ادامه  بيان مي كند، و در   وی 
ناشزه محسوب نمايد،  تعّدی  از وظايف خود   خانمی 
مراحل براساس  را  وی  تأديب  حق  زوج  و   می شود 
 مذكور دارد؛ يعنی ابتدا او را وعظ و نصيحت نمايد و به
 يادآوری لحظات خوشی كه باهم داشته اند، بپردازد و
 اگر اين كارگر نبود، در مرحله بعد در بستر به او پشت
به نشود،  واقع  مؤثر  نيز  راه حل  اين  چنانچه  و   نمايد 

88. نهاية المحتاج، ج6، ص373.
89. نساء، 34.

 عنوان آخرين وسيله الزام آور، كلمه »ضرب« را به كار
 برده كه در معنای تحت اللفظی به مفهوم »زدن« است.
)وعظ سابق  اجرای  ضمانت  دو  كه  صورتی  در   پس 
اجازه به شوهر  نشود،  واقع  مؤثر  همبستری(  ترك   و 
 داده همسر غيرمتمكن از ادای وظايف زوجيت را بزند.
 البته برخی از جمله، عطاء آن را ِصرف خشم گرفتن
به دست حاكم تعزيری  را  آن  نيز  برخی   دانسته اند.90 
 شرع قلمداد كرده اند،91 اما اكثر مفسران و فقها ضرب
را به همان معنای حقيقی و بدون تأويل به كار برده اند.
 فقها برای ضرب شرايطی مقرر نموده اند از جمله بايد
 با ضرب اميد بازداری زوجه وجود داشته و منجر به
زخمی را  زن  بدن  و  نگردد  زياد  درد  و   خون ريزی 
بازداری اميد  كه  باشد  حدی  در  بايد  ضرب   نكند.92 
 زوجه از نشوز برود وگرنه چنانچه از همان ابتدا معلوم
دعوای ضرب و  نمی شود  واقع  مؤثر  كه ضرب   باشد 
مسئوليت بار  شده  اضافه  قبلی  دعوای  به  نيز  شتم   و 
پيدا موضوعيت  ضرب  طبعًا  می نمايد،  زيادتر  را   زن 
 نمی كند. بنابراين چنانچه زوج يقين يا ظن غالب داشته
 باشد كه تأديب زوجه بی فايده است، حق تأديب ندارد.
 همچنين اگر معتقد بوده يا ظن غالب داشته باشد كه جز
 با ضرب شديد اصالح نمی شود، حق ندارد از حدود
عمل حالت،  دو  اين  در  بگذارد،  فراتر  را  پا   تأديب 
 ارتكابی زوج، تجاوز به شمار می آيد نه تأديب.93 الزم
فقط نشوز  و  تمكين  عدم  از  بحث  كه  است  ذكر   به 
 اختصاص به زنان ندارد و براساس آنچه در آيه 128
 سوره نساء مطرح شده است، نشوز برای زوج نيز قابل
 طرح است و در آيه برای آن ضمانت اجرا بيان شده

است.
3( سقوط حق َقسم

از جمله حقوق ديگری كه برای زوج در مقابل عدم 

90. أحكام القرآن، ج1، ص535.
91. التحرير و التنوير، ج4، ص117.

92. أحكام القرآن، ج1، ص535؛ روائع البيان، ج1، صص476-463.
93. بررســی تطبيقی حقوق جزای اســالمی و قوانيــن عرفی، ج1، 

ص501؛ آيات االحكام: حقوقی ـ كيفری، صص290-283.
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تمكين زوجه ثابت می شود، استفاده از حق قسم است. 
به اين صورت كه حق قسم زوجه را ساقط نمايد. از 
آنجا كه با نشوز حق نفقه زوجه ساقط می گردد، علما 
حق  زن،  تمكين  عدم  و  نشوز  با  كه  نموده اند  اجماع 
قَسم وی هم ساقط می شود و اگر دوباره تمكين كرد، 
حق وی برگردانده می شود، ليكن حق قسم در مدتی 

كه نشوز كرده است، قابل عودت نيست.94
دليل اينكه حق قسم با نشوز ساقط می شود، اين است 
بوده  خود  حق  سقوط  به  راضی  گويا  ناشزه،  زن  كه 
است.95 فقهای اماميه در اين مسئله معتقد به دو ديدگاه 
است  اين  اماميه  فقهای  بين  در  مشهور  قول  هستند. 
كه زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر يا 
همسرانش رعايت نمايد؛ به اين صورت كه مرد هرگاه 
يك زن دائمی دارد، يك شب از چهار شب را بايد نزد 
او بماند و اگر دو همسر دارد، دو شب از چهار شب.96

نتیجه گیری
1. در زندگی زناشويی، زن و مرد نسبت به يكديگر 
حقوق، تكاليف و وظايف خاصی دارند كه رعايت و 
بين  در  صميميت  و  مودت  ايجاد  سبب  آنها  شناخت 
همسران، استواری و تداوم و تحكيم بنيان خانواده و 
تمكين  می گردد.  آن  فروپاشی  و  طالق  از  جلوگيری 

زوجه از جمله اين موارد است.
معنای  به  تمكين  معتقدند  اسالمی  مذاهب  فقهای   .2
خاِص آن يعنی استمتاعات جنسی است كه به عنوان 
آيات  است.  زوجه  برای  تكليفی  و  زوج  برای  حقی 
187، 222 و  228 سوره بقره، آيه 34 سوره نساء، 
تمكين  بر مشروعيت  فقها  اقوال  نيز  و  متعدد  روايات 

داللت می نمايند.
3. بررسی و تبيين مفهوم حق و حكم يا حق و تكليف 

94. رد المحتار، ج10، ص350؛ حاشية الدسوقی، ج2، ص342؛ نهاية 
المحتاج، ج6، ص373؛ كشاف القناع، ج5، ص204.

95. رد المحتار، ج10، ص350.
96. تبصرة المتعلمين، ص142.

در بحث تمكين از اين جهت اهميت دارد كه ضوابطی 
را برای اينكه تمكين حق است يا حكم )تكليف( بيان 
می كند. حق در اصطالح فقها عبارت از اعتبار سلطنت 
بر افعال است كه از احكام وضعی محسوب می شود، 
و آثار آن قابليت اسقاط، نقل و انتقال به وسيله ارث 
است، و حكم عبارت است از احكام تكليفی و وضعی 
بنابراين  افعال نرسد و  بر  اعتبار سلطنت  به درجه  كه 
نوعی  حق  اساس  اين  بر  ندارد.  را  سه گانه  آثار  آن 
توانايی است و زمانی به وجود می آيد كه از حمايت 
آيد،  وجود  به  حقی  هرگاه  و  باشد  برخوردار  قانون 
تكليف هم شكل می گيرد. حق و  مقابل آن  حتمًا در 
تكليف الزم و ملزوم يكديگرند و در هر مورد كه قانون 
برای  تكليفی  ناچار  به  بشناسد،  كسی  برای  را  حقی 
دليل همين تالزم است كه  به  ديگران شكل می گيرد. 
هرجا تعريفی از حق می شود، از تكليف نيز سخن به 

ميان می آيد.
4. با استناد به تعريف حق و حكم )تكليف( در پژوهِش 
حاضر، و نيز استناد به آياتی از قرآن، روايات، اجماع، 
عقل و مواد قانونی از جمله ماده 1102 ق.م، تمكين 
بر زوجه واجب و حكم )تكليف( محسوب می شود، و 
در صورت استنكاف وی از آن، ناشزه محسوب گشته 
و ضمانت اجراهايی عليه وی در شرع مقرر شده است. 
ضمانت اجراهای عدم تمكين زوجه عبارتند از: عدم 

استحقاق نفقه، تعزير زن و سقوط حق قَسم.
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- قرآن كريم.
عميد  عباسعلی  كيفری،  ـ  حقوقی  االحكام:  آيات   -

زنجانی، تهران، مجد، 1388ش.
بيروت،  ابن عربی،  عبداهلل  بن  محمد  القرآن،  أحكام   -

دارالكتب العلمية، 1424ق.
بن  زكريا  الطالب،  روض  شرح  فی  المطالب  أسنی   -

محمد انصاری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.
- إعانة الطالبين علی حل ألفاظ فتح المعين، عثمان بن 

محمد شطا دمياطی، بيروت، دارالفكر، 1418ق.
- أنوار الفقاهة، ناصر مكارم شيرازی، قم، مدرسه امام 

اميرالمؤمنين)ع(، 1416ق.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم 

ابن نجيم مصری، بيروت، دارالمعرفة، بي تا.
- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 

كاسانی، بيروت، دارالكتاب العربی، 1406ق.
قوانين  و  اسالمی  جزای  حقوق  تطبيقی  بررسی   -
نيا،  فرهودی  حسن  ترجمه  عوده،  عبدالقادر  عرفی، 

تهران، احسان، 1394ش.
- بررسی تطبيقی حقوق خانواده، سيد حسين صفايی 
دانشگاه  تهران،  گرجی،  ابوالقاسم  زيرنظر  ديگران،  و 

تهران، 1387ش.
- البيان فی مذهب اإلمام الشافعی، يحيی بن ابی الخير 

عمرانی، جده، دارالمنهاج، 1421ق.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسينی زبيدی، كويت، دارالهداية، بی تا.
بن  حسن  الدين،  أحكام  فی  المتعلمين  تبصرة   -
يوسف حلی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

1411ق.
علی  بن  عثمان  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   -

زيلعی، قاهره، المطبعة الكبری األميرية، 1313ق.
دفتر  قم،  خمينی،  روح اهلل  سيد  الوسيلة،  تحرير   -

انتشارات اسالمی، 1410ق.

- التحرير و التنوير، محمدطاهر بن محمد ابن عاشور، 
تونس، الدار التونسية، 1984م.

محمد  بن  احمد  المنهاج،  شرح  فی  المحتاج  تحفة   -
الكبری،  التجارية  المكتبة  مصر،  هيتمی،  ابن حجر 

1357ق.
بيروت،  جرجانی،  محمد  بن  علی  التعريفات،   -

دارالكتب العلمية، 1403ق.
- تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمر ابن كثير، مكه، 

دار طيبة، 1420ق.
- تفسير الجاللين، محمد بن احمد محلی و عبدالرحمن 

بن ابی بكر سيوطی، قاهره، دارالحديث، بی تا.
- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب 

اإلسالمية، 1374ش.
- تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 
البيت)ع(  آل  قم، مؤسسة  بن حسن حرعاملی،  محمد 

إلحياء التراث، 1414ق.
قرطبی،  احمد  بن  محمد  القرآن،  ألحكام  الجامع   -

رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
- جامع األمهات، عثمان بن عمر ابن حاجب، بيروت، 

اليمامة، 1421ق.
بن  ابوالقاسم  السؤاالت،  أجوبة  فی  الشتات  جامع   -

محمدحسن ميرزای قمی، بی جا، بی نا، بی تا.
- جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم، محمدحسن 

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1404ق.
- حاشيتا قليوبی و عميرة، احمد سالمة قليوبی و احمد 

برلسی عميرة، بيروت، دارالفكر، 1415ق.
- حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير، محمد بن احمد 

دسوقی، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- حاشية كتاب المكاسب، سيد محمدكاظم طباطبايی 

يزدی، بيروت، دارالمصطفی إلحياء التراث، 1423ق.
- حاشية كتاب المكاسب، محمدكاظم آخوند خراسانی، 

تهران، وزارت ارشاد اسالمی، 1406ق.

  کتابنامه

19

می
سال

ب ا
ذاه

ه م
 فق

در
ن 

كي
 تم

دن
 بو

حق
يا 

كم 
 ح

 بر
ب

ترت
ر م

آثا



غفور،  قم،  عراقی،  ضياءالدين  المكاسب،  حاشية   -
1421ق.

- حاشية المكاسب، محمدحسين غروی اصفهانی، قم، 
دارالذخائر، 1408ق.

- الحاوی الكبير فی فقه مذهب اإلمام الشافعی، علی 
بن محمد ماوردی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1419ق.

يوسف  الطاهرة،  العترة  أحكام  فی  الناضرة  الحدائق   -
بن احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1405ق.

- حقوق خانواده، سيد حسين صفايی و اسداهلل امامی، 
تهران، دانشگاه تهران، 1371ش.

- حقوق مدنی، سيد حسن امامی، تهران، كتاب فروشی 
اسالميه، 1340ش.

- حقوق مدنی، مهدی شهيدی، تهران، مجد، 1382ش.
بشرح  المعروف  المنتهی  لشرح  النهی  أولي  دقائق   -
منتهی اإلرادات، منصور بن يونس بهوتی، بيروت، عالم 

الكتب، 1414ق.
- دوره مقدماتی حقوق مدنی، ناصر كاتوزيان، تهران، 

شركت سهامی انتشار، 1385ش.
عمر  بن  محمدامين  المختار،  الدر  علی  المحتار  رد   -

ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1421ق.
فاضل  محمدجواد  األصول،  و  الفقه  فی  رسائل   -

لنكرانی، قم، مركز فقهی ائمه اطهار)ع(، 1428ق.
محمدعلی  األحكام،  آيات  تفسير  البيان  روائع   -
صابونی، دمشق، مكتبة الغزالی؛ بيروت، مؤسسة مناهل 

العرفان، 1400ق.
السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  فی  المعانی  روح   -
دارالكتب  بيروت،  آلوسی،  عبداهلل  بن  محمود  المثانی، 

العلمية، 1415ق.
الدمشقية، زين الدين  اللمعة  البهية فی شرح  الروضة   -
اإلسالمی،  االعالم  مكتب  قم،  ثاني،  شهيد  علي  بن 

1372ش.
- زبدة البيان فی أحكام القرآن، احمد بن محمد مقدس 
اآلثار  إلحياء  المرتضوية  المكتبة  تهران،  اردبيلی، 

الجعفرية، بی تا.

بيروت،  ابن ماجه،  يزيد  بن  محمد  ابن ماجه،  سنن   -
دارالفكر، 1373ق.

- شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جعفر بن 
ابوالقاسم بن احمد يزدی،  حسن محقق حلی، ترجمه 

تهران، دانشگاه تهران، 1364ش.
- شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جعفر بن 

حسن محقق حلی، قم، اسماعيليان، 1408ق.
بن  اسماعيل  العربية،  صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاح   -

حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للماليين، 1987م.
- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، دمشق، 

دارطوق النجاة، 1422ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری، 

بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.
دمشق،  زحيلی،  وهبه  أدلته،  و  اإلسالمی  الفقه   -

دارالفكر، 1409ق.
العربی،  دارالكتاب  بيروت،  سابق،  سيد  السنة،  فقه   -

1397ق.
- فوائد األصول، محمدعلی كاظمی خراسانی، تقريرات 
اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  نائينی،  محمدحسين 

1409ق.
ابوجيب،  سعدی  اصطالحًا،  و  لغًة  الفقهی  القاموس   -

دمشق، دارالفكر، 1408ق.
فيروزآبادی،  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   -

بيروت، دارالعلم، بی تا.
- القواعد و الفوائد فی الفقه و األصول و العربية، محمد 

بن مكی شهيد اول، قم، مكتبة المفيد، بی تا.
- القواعد الفقهية، سيد محمدحسن موسوی بجنوردی، 

قم، نشر الهادی، 1419ق.
- كتاب النكاح، ناصر مكارم شيرازی، قم، مدرسه امام 

علی بن ابی طالب)ع(، 1424ق.
يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   -

بهوتی، بيروت، دارالفكر، 1402ق.
بن  علی  األفعال،  و  األقوال  سنن  فی  العمال  كنز   -
الرسالة،  مؤسسة  بيروت،  هندی،  متقی  حسام الدين 
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1401ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- المبدع فی شرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- مبسوط در ترمينولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری 

لنگرودی، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378ش.
بيروت،  سرخسی،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   -

دارالفكر، 1414ق.
- المبسوط فی فقه اإلمامية، محمد بن حسن طوسی، 

تهران، چاپخانه حيدری، 1387ق.
نووی،  شرف  بن  يحيی  المهذب،  شرح  المجموع   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- المحيط البرهانی فی الفقه النعمانی، محمود بن احمد 

ابن مازة، بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
جندی،  اسحاق  بن  خليل  خليل،  العالمة  مختصر   -

قاهره، دارالحديث، 1426ق.
- مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، زين الدين 
اإلسالمية،  المعارف  مؤسسة  قم،  ثانی،  شهيد  علي  بن 

1413ق.
تبريزی،  توحيدی  محمدعلی  الفقاهة،  مصباح   -
تقريرات سيد ابوالقاسم خويی، قم، داوری، 1377ش.

- المعامالت المالية أصالة و معاصرة، دبيان بن محمد 
دبيان، رياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1432ق.

- معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفی سانو، 
بيروت، دارالفكر المعاصر؛ دمشق، دارالفكر، 2000م.

- مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، محمد 
بن احمد خطيب شربينی، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

- المغنی، عبداهلل بن احمد ابن قدامه، بيروت، دارالفكر، 
1405ق.

- المفصل فی أحكام المرأة و البيت المسلم فی الشريعة 
اإلسالمية، عبدالكريم زيدان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

1413ق.
نور  همدان،  كاشی،  كريم  رضا  حقوق،  علم  مقدمه   -

علم، 1387ش.
شركت  تهران،  كاتوزيان،  ناصر  حقوق،  علم  مقدمه   -

سهامی انتشار، 1378ش.
تقريرات  آملی،  محمدتقی  البيع،  و  المكاسب   -
اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  نائينی،  محمدحسين 

1413ق.
نجفی  موسی  المكاسب،  حاشية  فی  الطالب  منية   -
نجف،  نائينی،  محمدحسين  تقريرات  خوانساری، 

المطبعة الحيدرية، 1373ق.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد 

حطاب، رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
- موسوعة القواعد الفقهية، محمدصدقی بورنو، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1424ق.
قلعه جی،  الميسرة، محمد رواس  الفقهية  الموسوعة   -

بيروت، دارالنفائس، 1421ق.
احمد  النافع،  المختصر  شرح  فی  البارع  المهذب   -
اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  حلی،  ابن فهد  محمد  بن 

1407ق.
علی  بن  ابراهيم  الشافعی،  اإلمام  فقه  فی  المهذب   -

شيرازی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.
- »نكاح مشروط«، عابدين مؤمنی، در: فقه و حقوق 
قبله ای  خليل  آيت اهلل  نكوداشت  مناسبت  )به  تطبيقی 

خويی(، گروهی از مؤلفان، تهران، سمت، 1387ش.
احمد  بن  محمد  المنهاج،  شرح  إلی  المحتاج  نهاية   -

رملی، بيروت، دارالفكر، 1404ق.
تهران،  زيدان،  عبدالكريم  الفقه،  أصول  فی  الوجيز   -

احسان، 1419ق.
ابی بكر  بن  علی  المبتدی،  بداية  شرح  فی  الهداية   -

مرغينانی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.
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