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چکیده :زناشويي پیوند مقدسي است که در فرآيندد ققدد نحداح قینیدت مدييابدد و
حقددو ي بددر آر م ريدد مدديشددودا از آنجاکدده بددا ديدد و ادددالر پیونددد دارد بددا
يغییرديدگاهها پیرامور انسار و کرامات ذايي او نمييوار ينها آر را يک ال ساده
برای آسودگي يد دانسدتب بندابراي درر هدر شدرز داي ی در ضدم ققدد نحداح
بالمانع است و از اي رو فقیهار در اي باره که آيا زو ه مدييواندد در ضدم ققدد
نحاح دائم قدم يمحدی را شدرز کندد يدا دیرخپاسد هدای م فداويي بیدار نمدودهاندد:
دس های از فقها چنی شرطي را اي ميدانند و بردي ديگر هرگونه شدرز ددال
يمحی را نامشروع يلقي مي کنندب اي اد ال آرا ناشدي از برداشدتهدای م دددد از
مق ضای ققد نحاح و وابس گي آر به يمحی استب به نظر ميرسد يمحی مق ضدای
ذات ققد نحاح نیستا بلحه مق ضای اطالر ققد استب
اي نوش ار درصدد اسدت بدا يو ده بده سدحوت انونگد ار در ايد زمینده نظدر امدام
دمیني آرای فقهي م اه اسالمي و ديدگاه حقو دانار را ارزيابي نموده و با يبیی
ادلة ايشار با يحیه بر داليد وارده در ک داو و سدنت صدحت نحداح مدد ورالوط
ابلیت اسقاز حق يمحی يوسط زور وببب با قنايدت بده م غیرهدای زمداني و ددالدت
يئوری زمار و محار در ا هاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ بردي مصالح ققاليدي بدا
يوافق زو ی اق بار شرز م کور ن یجهگیری شودب
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مقدمه
از ديدگاه اسالم ققد نحاح به قنوار قام يشدحی کدانور مقددا ددانواده از اهمیدت ويد های
بردوردار است که به منظور دوام و اس ححام بیش ر ل وم درآر ححمدي اسدت و حقدي نیسدتا در
ن یجه نمييواند دس خوش ارادة زو ی وا ع گردد و طرفی

در يدیی آثار م ري

بر آر اد یار يام

ندارندا اما مي يوانند در چارچوو امور اي و مشروع شرايطي را در ضم ققد مطرح نمايندب
در بحث از اق بار و مشروقیت اي شدروز محوريدت ايد نوشد ار بدر اق باريدت «شدرز قددم
يمحی در ققد نحاح» اس وار است که ب نگاه اد ال

آرای فقها و حقو دانار استب

اد الفات م بور در مقام پاس دهي به اي پرسش است که آيا زر مييواندد بدر شدوهر شدرز
کند که هیچ يک از و ظايف زو یت را انجام ندهدد و بده اصدطالح يمحدی نحندد و يدا يمحدی را
محدود به زمار و شرايطي داص نمايدخ
در اي راس ا فقهای اسالمي نظرات م فاويي را ارائه نمودهاند که يد یق نظر در آنها ريشهيابي
مق ضای ذات و اطالر ققد نحاح دائم را با يو ه به مدیارهای ارائه شده از طر

اه ف و يدبیر

ا ناو ناپ يرمينمايدب
ضرورت بحث و يحقیق در اي باره از ايد لحداظ نمايداريدر مديشدود کده يغییرايدي کده در
رويحردهای ا ماقي و سبک نوي زندگي بهو ود آمدده زندار را بدرآر داشد ه يدا ضدم حفد
زو یت در ققد نحاح دائم مشارک ي فدال نی در امده داش ه باشندا از اي رو اس یفای حق يمحی
برای ايشار در هر زمار و محار ممح نیست و از آنجاکه بر اساا ديدگاه قددالت محدور اسدالم
رضايت و رغبت آنار به بر راری رابطة زناشويي نی شرز است يحدي از راهحارهدای دوام و بقدای
زو یت ايجاد محدوديت يمحی در ضم ققد نحاح مييواند باشدب
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

هد

نگارنده اي است که يا حد امحار مرور امدي بر مندابع فقهدي و حقدو ي مد بدر انجدام

پ يرف ه و با بهرهگیری از نظدرات از ملده ديددگاه فقهدي امدام دمیندي و ارزيدابي و يطبیدق آرای
فقهای م اه

دمسه با ارائه دلی و اس داللي مد بر اق بار و پ يرش شرز قددم يمحدی در ققدد

نحاح بر مبنای مصالح ققاليي اس ن ار گرددب
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بديهي است پرداد
قدم يمحی

به مسائ مربوز به نحاح و از مله مباحث مندرر در آر همچور شدرطیت

مقاله

مفهومشناسی دو واژة نکاح و تمکین
يأم در مدناشناسي اي واژگار را ايجاو ميکند که نخست بدار پرداد ه ميشود:

نکاح
نحاح در لغت به مدني يقاب

وطي و ققد آمده است و بده قبداريي لفظدي اسدت کده محمد وطدي

مي باشد و اي همار مدني مجازی و قال ه سببیَت اسدت يدندي سدب دققده بده ندام مسدبَ
دواندهاند چرا کده ققدد سدب

دوطديه

اباحده وطدي و دواز آر اسدت دطريحدي  1416ر421 :2هب نحداح در

اصطالح قرفي از مدنای روش و بي ابهامي برددوردار اسدتا ند د قدر

بده مدندي زر گدرف و

شوهرکردر است اما در انور مدني و با نظر در آرای فقها يدريدف مشخصدي از آر نشدده اسدت
شايد دلی اي سحوت واضح بودر مفهوم نحاح به مدندي همدار ققدد ازدوار باشددب بدا ايد حدال
قدهای از فرهیخ گار حقور نحاح را يک رابطة حقو ي بی زر و مرد ميدانند که بهواسدطة ققدد
يحديگر بر رار ميشود دامامي بي يا ر 268 :4ا محقق داماد 22 :1372هب بنابراي ققددی اسدت کده يوسدط
زو ی يا نمايندة انوني آنها شح گرف ه و در ساية آر زو یت و يمام آثار ناشي از آر از مله
ثبوت مهريه نفقه حق يمحی

ارث وحرمت مصاهره بر آر م ري

ميشودب

تمکین
يمحی

لغ ي قربي و مصدر م ددی به مدنای ددرت و سدلطنت دادر اسدت و بده همدی منظدور در

ددرآر کددريم آمددده اسددت« :مددا آنهددا را در زمددی اس د قرار بخشددیديم» داقددرا 10:ه و «مالددک زمددی
گردانیديم» د صص6:هب در ايي ديگر يمحی

به مدنای همبس ری بدا همسدر اسدت کده در قدر

و

قامه مردم به صراحت از آر ياد ميکنند دراغ اصفهاني 875 874 :1429ا مشحیني 184 :1386هب همچنی
در منابدي ديگر اي چنی مدرفي شده که نیاز زو ی به وطي و همبس ری به سار نیازمندی انسار به
دوردر و آشامیدر استا زيرا يمحی يحي از مهم ري

مقاصد نحاح يلقي شده است د لده ي 1421

ر1961 :2هب اما در اصطالح قرفي آر را به مدنای اطاقت کردر و فرمانبرداری بانو از شوهر ميدانند
و در فرهنگ لغت فارسي در مورد مدنای يمحی آمده اسدت :يمحدی يدنديا پابر داکردر بدول
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بی زر و مرد ايجداد شدده و در ن یجدة آر رابطده زو یدت و حقدور و يحدالیف زو دی در مقابد
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کردر و پ يرف فرمار کسي و نیدرو و ددرت دادر بده کسدي يدا بده امدری يدا چید ی دسدت يابدد
دقمید415 :1362هب

اي واژه در اصطالح در دو مدنای قام و داص به کدار مديرودا يمحدی بده مدندای دداص در
اصطالح فقهدا قبدارت از آر اسدت کده زر امحدار بهدره بدرداری نسدي را بدهطدور م ددار
شوهربدهد و شوهر نی در حدود م دار
مبهم و پیچیده ای نداش ها بدي
به بیار ديگر يمحی

با زر رابطه نسي داش ه باشد يمحدی دداص مدندای

هت فقها در يدريف آر اد ال

کام بايد آنچنار باشد که اس م اع

بده

ندارندب در بیاندات فقهدا يمحدی

مخ ص به زمار و محار داص نباشد دمحقق حلدي 1408ر291 :2هب

بايد به گونه ای باشد که قدم نشوز زر بدور هیچ دالفي يحقق يابد دنجفي 1414

ر3 :31هب هم چنی يمحی به مدنای حالت آمادگي زر برای اس م اع در صورت يقاضای شوهر است
داراکي 742 :1419ها به همی دلی در يوضیح يمحی يام گف ه شده استا ي دادر و واگ اردر نفس
به شوهر برای بهره وری نسي به طوری که مقیَد به زمار و محار داص نباشد و اگر زر ي دادر
به قم زناشويي را به زمار و محار ديگری واگ ارد يمحی حاص

نشدده اسدت دشدی طوسدي1387

ر11 :6ا شهید ثاني  1412ر142 :2ا محقق حلي 1408ر292 :2هب

يمحی به مدنای قام آر قبارت از بول رياست شوهر بر دانواده و مح رم شدمردر اراده او در
يولیت فرزندار و اداره مالي و ادال ي دانواده که مصاديق آر را يابع انور قر

و رسوم ادال ي

و ا ماقي که قمدياً از شرع مقدا م أثر شده دانس هاندا اموری همچور سپاا از زحمات مدرد
با محبت با او سخ گف

صبر بر مس مندی و فقر او وببب که درآموزههای ديني به قندوار وظیفده

زر در مقاب شوهر مدی شده استب
بنابراي در يک مع بندی کلي مييوار ن یجه گرفت که يمحی داص ناظر بر رابطدة نسدي
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

زر با شوهر و پاس دادر به دواس ههای مشروع اوست و زر همیشه بايد برای آر آماده باشدا مگر
اينحه براثر بیماری ن ديحي مو

زيار او گردد و يا مانع شرقي داش ه باشد داب فهد حلدي1407ر:3

430ا امامي بي يا ر448 :4هب اما مدنای قام يمحی

همار پ يرش مسئولیت شوهر در ادارة نهاد ددانواده

است دواه به قنوار رياست دانواده يا به قنوار مسئول و سرپرست دانه برحس
که در یمومت شوهر بر زر و ود داردب

اد ال

مبداني
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آرای آنار به مبنا و نگرششار در يشدخیص مق ضدای

نمايندا پاس م فاوت ارائه نمودهاندب اد ال

مقاله

فقیهار و حقو دانار در اي باره که زو ی مييوانند در ضم ققد نحاح شرز يغییر يا يددي
ذات و اطالر ققد نحاح برميگرددب

بررسی مقتضای ذات و اطالق عقد نکاح
مق ضای ذات هر ققد اثری است که هد
در بیع طوری که سل

و مضمور اصلي ققد را يشحی ميدهد مانند ملحیت

آر از ققد بیع مساوی با بطالر ققد است يدني مق ضای ذات ققد چنار به

ماهیت ققد وابس ه و مالزم است که اگر به وسیله شرز گرف ه شود وهر ققد نی از بدی مديرود
دحسیني مراغي 1417ر248: 2هب بنابراي هر ققدی يک اثر دارد و هرگ يک ققد نمييواندد اثدر ذايدي
م دددد داشد ه باشدد الب دده آثدار اطال دي م دددددی بدر ققدود م ريد
حقو دانار بطالر شرز دال

اسددتب از ايد رويمدام فقهددا و

مق ضای ذات ققد را پ يرف هاندب مق ضدای اطدالر ققدد بده امدری

گف ه مي شود که شارع آر را برققد از هت اينحه ققد اسدت م ريد

نمدوده و آر را ا ضداکننده

مداندي نددارد کده بددردال

آر شدرز شدود دموسدوی بجنددوردی 1401ر473 :2هب بده قبداريي منشد ت و

ال امات يبدي و ضم ققد را مق ضیات اطالر ققد مينامندا يدني آر آثاری که بر حس
قادت مدمول است و ققد به آر انصرا

قر

و

دارد مانند اطالر ققد بیع مق ضي نقدبودر ثم اسدت

دنائیني 1373ر112 :2هب

با اي يوضیحات مييوار گفت که ماهیت ذايي ققد نحداح يحقدق رابطدة «زو یدت» اسدت و
ايجاد محرمیت و مشروقیت رابطة زناشويي و همچنی مهر نفقه و ارث از ال امات و آثار اطال دي
اي رابطه است و شرز دال

اثر ذايي ققد نحاح نیست اما چور بدضي از

اي آثار شرز دال

اي آثار مانند يمحی و مشروقیت رابطة زناشويي از آثار ظاهری و مطلوو ققد نحاح است و ققد
نحاح براساا آر اس وار شده يحي از اهدا

اصلي ققد نحاح محسوو ميشودا ل ا قر

در ححم مق ضای ذات ققد نحاح ميداند و شرز دال

بر آر را اي

آر را

نميشدمرد دندائیني  1373ر 2

472:ا بداغي 94 :1388هب

همچنی

در ر وع به منابع م و ه ميشويم کده ريد

صحت اي شرز در ققد مو ت هس ند و اد ال

بده ايفدار فقهدا و حقو ددانار ائد بده

آرايي در اي زمینده و

دود نددارد دبحراندي1405
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ققد رار داده است هرچند بدور د شارع نی امحار يحقدق آر و دود داشد ه اسدت لد ا هدیچ
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ر200 :24ا نائیني1373ر112: 2ا امام دمیني  1379ر 1و 745 :2ا اصدفهاني 1418ر151 :5هب مبندای ادلدة فقهدا در
قالوه بر نص وارد 1اي است که مقصدود از نحداح مو دت صدرفاً

مورد صحت شرز قدم يمحی

يل ذ يم ع و ارضای شهوت است نه يوالد و يناس دمحقق کرکي  1414ر392: 13هب بنابراي آنچه در
اي نوش ار مورد بحث و يوضیح رار ميگیرد اق بار يا قدم اق بار شرز م بور در ققد دائم استب
غایات متعدد نکاح
در يشريح فلسفه و ححمت نحاح و بیار اهدا
 .1قدهای از فقیهار هد

حاص از اي ققد فقها به دو گروه يقسیم شدهاند:

و ححمت بنیادی نحاح را اسد یالد و فرزنددآوری دانسد ه و روابدط

نسي را الزمة اي مقصود ميدانند و ق ل را اي نميدانندا زيرا ققیده دارند که ق ل با ححمت
نحاح دفرزندآوریه و مقصود شارع منافات دارد« :ال يجوز الد ل ق الحره بغیر شرز ذلک حدال
الدقد لمنافايه لحکمة النحاح و هي اس یالد» دشهید ثاني 1412ر68 :2ها ل ا قدهای از فقهای اي گدروه
براي مبنا شرز دال

يوالد و يناس

را مخالف با مق ضای ققد يلقي ميکنند دربک :قالمه حلي1413

ر164 :7اشی طوسي1387ر303 :4ه و بردي از ايشار نی از اي ديدگاه کده شدرز قددم يمحدی بدا اثدر
ظاهری ققد نحاح دن ديحيه در يدارض اسدت

بدا يشدريط آر مخالفدت ورزيددهاندد دربک :موسدوی

بجنوردی 1401ر477 :2هب ماحص نظر ايشار آر است کده شدرز قددم يمحدی بده دصدوص يمحدی
داص زو ه نسبت به زور يحت هر قنوار يا يو یهي اب پ يرش نبوده و به مثابة شدرز ددال
مق ضای ققد محسوو ميگرددب
2ب نقطه مقاب اي ديدگاه کساني هس ند کده يم ددات نسدي را از آثدار ققدد نحداح و حقدور
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

مربوز به زو ی ميدانندا آنار روابدط نسدي را يدک هدد

و غايدت از مجمدوع غايدات نحداح

ميدانند« :انما الوز غایة م الغايدات» دشدهید ثداني  1413ر247 :8ا نجفدي  1414ر100 :31ه و ايد گونده
اس دالل ميکنند که در نحاح اغراض و اهدا

ديگری نی و ود دارد که يحي از پر اهمیتيري

اي غايات ايجاد کانور آسايش و آرامش است که با ازدوار محقق ميشودب بهداطر اهمیت ايد
موضوع ح ي دداوند م دال آر را به قنوار يحي از آيات دويش مدرفي نموده است و ميفرمايند

 1ب روايات اسحار ب قمار و قمارب مروار از امام صادردعه که مورد اشاره رار دواهد گرفتب
2ب «وَمِ ْ آيَايِهِ أَرْ دَلَقَ لَحُمْ مِ ْ أَنْفُسِحُمْ أَزْوَا ًا لِ َسْحُنُوا إِلَیْهَا وَ َدَ َ بَیْنَحُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»ب

2
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آنها آرامش يابید و در بی شما مودت و رحمت رار داد» دروم21 :هب بنابراي

با يو ده بده ديددگاه

مقاله

«و از نشانههای و ود ددا اي است که همسراني از نس دود شما برای شما آفريدد يدا در کندار
اي گروه مي يوار گفت که رفع نیاز نسي و ديگر قوام در يشحی دانواده مهم استا اما اصد
نیس ند و اص

آر است که کانور دانواده يجليگاه رحمت و مودت زر و مدرد نسدبت بده هدم و

وسیلة ايجاد آرامش و اطمینار برای آنار شودب
امام دمیني نی به يبع اي ب رگار انگی ههای نسي را ينهدا غايدت و ححمدت يشدريح نحداح
نميدانند بلحه ايشار ققیده دارند که بدضي از غدرضهدای قرفدي و ققاليدي بدر ازدوار م ريد
ميشود که از صحت ققد نحاح ححايت ميکندا غرضهايي چور محرمیت وصلت بدا ددانوادة
شريف وببب همچنی ايشار مد قدند اگر زو ه شرز کند که اس م اع نسي صورت نگیرد يا شرز
قدم بحارت نمايد شرز الزم ميشود و اگر بدد از آر اذر دهد اي است و فر ي میدار ازدوار
دائم و منقطع نیست دامام دمیني  1379ر  1و 745 :2هب به نظرميرسد اي سخ امام راح

برگرف ده از

اهمیت ايشار به دوقنصر زمار و محار در ا هاد استب يئوری مق ضیات زمار و محار از اب حارات
نظرند کده گرچده در مح د

امامیده بداو ا هداد همیشده مف دوح بدوده و آرا و نظريدات فقهدا در

زمینه های مخ لف ابواو فقهي مطرح شده استا اما امروزه به دلید ظهدور موضدوقات مسد حدثه
نیاز قملي به طرح ديدگاه و نظرات مخ لف بیش ر براساا مصالح احساا ميشود دربک :امام دمیني
 1385ر289 :21هب

بنابراي

با بروز يحول دررويحردهای ا ماقي و يغییرات در زندگي مداصدر برمبندای چندی

انديشهای مي يوار به هت اس ححام بخشي به کانور مقدا دانواده و بر اساا بردي ضدرورات
در ظر

زماني داص ائ به واز شروطي از مله شرز قدم يمحی

آر زر و مرد مي يوانند بر پاية هد

در نحاح شد که بر مبنای

و مصلح ي اهم در چارچوو بر دراری ققدد نحداح ددود را

مل م به وفای شرز م بور نمايندب

بررسی شرط تحریم رابطة جنسی در عقد نکاح
اگر در نحاح شرز شود که رابطة زو یت بی زر و مرد بهو ود نیايد و زر يا شوهر هیچ کددام از
وظايف زو یت را ايفا نحنند قموم فقها پ يرف هاند که مق ضای ذات ققد آر در به ماهیت ققد

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

ايشار به شمارآمده و دلیلي مححم بر پويايي فقه امامیه استب برمبندای ايد يئدوری ايشدار بدر ايد
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ن ديک است که با ح

آر ماهیت ققد نی از بی ميرودا يدني ماهیت ققد و مق ضدای آر الزم

و مل وم يحديگرندب با يو ه به اينحه غرض از يشريح نحاح بقا و حف بشر استا به نظر ميرسدد
که شرز قدم وطي اگرچه مخالفت و منافات با اي غرض دارد اما باط نیست و دلیلي بر بطدالر
آر نداريم و شرز م بور دال
باط دانست و چنی شرطي
همچنی

مق ضي ققد نیست و ققد نحاح را با و ود چنی شرطي نمييوار
ء شروز صحیح است ددويي 1414ر 150 :2هب

سخناني در اي مورد بیار شده است که اگرچه وطي زر به لحداظ ححدم وضددي بدر

مرد مباح استا ولي به واسطة چنی شرطي ايد حدالل حدرام مديشدودا کده برددي آر را صدحیح
ندانس ه و ميگويند نمييوار با شرز حاللي را حرام يا حرامي را حالل کردبکده الب ده ايد سدخ
يمامیت نداش ه و فا د ضابطه است و ضابطهای برای اي ممنوقیت و ود نداردب بندابراي مدييدوار
يغییر ححم اباحة بردي يصرفات را بهواسطة شرز امر اي

ی بهشدمار آورد دحسدیني شدیرازی بدي يدا

ر215: 14هب

همانطور که در مباحث پیشی گف یم ازدوار يک امر م شح از اهددا

گونداگور يحداملي

است که هر کدام از اي غايات در مريبه و من لت داصي رار دارندد امدا در مجمدوع يدک کلیدت
واحد را به و ود ميآورند که همار صدود إلي اهلل و يحام و ودی زر و مرد در پنداه مسداقي و
مشارکت يحديگر استب بنابراي نمييوانیم مق ضای نحاح را ينها يک امر بسیطا مانند يم ع نسي
برشمريم و اف ور بر اي

ماهیت نحاح يک ققد مدوض نیست که ينها بضع را با مهر مدامله کدردب

با يو ه به شرحي که گ شت دربارة اينحه آيا زو ه مييواند در ضدم ققدد نحداح شدرز قددم
يمحی کند يا دیرخ چه در فقه امامیه و چه در فقه قامه نظرات م ددد و م فاويي ابراز شده است که
صحت و قدم صحت شرز م بور به نوع مبنا و نگرش فقهدا دربدارة مق ضدای ققدد نحداح وابسد ه
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

است :الفه فقیهاني که هد

از يشريح نحاح را در شرع مقددا يوالدد و يناسد

نسي را الزمة اي مقاصد دانس هاند شرز دال

و اسد م اقات

اي آثار را مغاير با مق ضای ققد نحداح و باطد

ميدانندب وه آر دس ه از فقها که اس م اقات نسي را از آثار و منشاءات يبدي و فرقي و الحق بر
ققد نحاح دانس هاند و به يدبیری ديگر ميگويند که يمحی مق ضدای اطدالر ققدد نحداح اسدت نده
مق ضای ذات نحاح چنی شرطي را اي و اب يغییر و يددي در ضم ققد ميداننددا ولدي اگدر
هنگام ققد شرطي به میار بیايد ا ضدای اطدالر ققدد نحداح زر را محلدف مديسدازد يدا در برابدر
دواست زور يمحی کندا زيرا در غیر اينصورت نفقهای به او يدلق نميگیردب ايخاذ ححم نهدايي
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پرداد ه ميشود:

مقاله

دراي زمینه نیازمند بررسي مبسدوز ويحلید آرا و اسد داللهدای ايشدار اسدت کده در ادامده بددار

دیدگاه فقهای اسالمی
در مورد شرز قدم يمحی
هد

نحاح را صر

میار فقهای قامه و امامیه اد ال

نظر و ود داردا فقهای قامه اساساً

يوالد و يناس در نظر ميگیرند و شدروز ضدم ققدد را بده دو سدم يقسدیم

نموده اندا که قباريند از شروز صحیح و شروز غیر صحیحبآنار بر صحت شروطي که با مق ضدي
ققد سازگاری دارد و بر بطالر شروطي که مخالف با اححام شدرع اسدت يدا بدا مقصدود از ازدوار
مغايرت دارد ايفار نظر دارندب با ي بدع و سد جو در م دور فقهدي اهد سدنت ايد ن یجده حاصد
مي شود که شرز قدم يمحی در ضم ققد نحاح باط استا اما نسبت به بطالر ققد مشروز بده
شرز قدم يمحی

اد ال

نظر است که ما به شرح مخ صری از آر بسنده ميکنیم:

از ديدگاه حنابله شرز غیر صحیح آر است که در دصوص آر از طر

شدارع نهدي وارد شدده

باشد و يا منافي مق ضای ققد و مخ مقصود اصلي باشدا مثالً شوهر شدرز قددم نفقده کندد يدا زر
شرز کند که مرد از او م م ع نگردد و يا شرز ق ل نمايد يا سهم او نسبت به ديگر همسرار کم در
يا بیش ر باشد يا شرز کند در هف ه
اي

يک ش

ن د زور نباشد يا فقط روزها پیش او بیايد نه شبهاا

بی شروز باط هس ندا زيرا اوالً با مق ضي ققد نحاح مغايرت دارند ثانیاً اسقاز ما لم يجد

استا يدني ب از آنحه ققد نحاح مندقد گردد حقور برآمده از ققد نحاح سا ط شده اسدتب امدا
بطالر شرز به ققد سرايت نميکندا زيرا شرز يک مدني زايد بر ققد است که ققد بدور آر هدم
محقق ميگرددا مثالً در صورت ه به شرز يا شدرز کدردر يدک مهدر حرامدي در ضدم ققدد
نحاح ققد باط نميشود اما شرز باط

است داب دامه 1403ر450 :7هب

بنابراي شرز قدم اس م اع نسي در ضدم ققدد نحداح باقدث بطدالر شدرز ودر قدی حدال
صحت ققد مورد نظر استا «أو شرطت أر يدقوه إلي ماقها باراديها أو أر يسدلم لده نفسدها مددة
معینة فار ه

ه الشروز ملغاه ال قیمة لها و الدقد صحیح ال يؤثر قلیه بشيء» د يری 1419ر121 :4هب

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

)1دیدگاه حنابله

(س)
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همچنین یکی دیگر از پیشگامان این مذهب نظر خود را اینگونه ابراز نموده است « :مدا يبطد
الشرز و يصح الدقد :أو يش رز المرء قلي الر

أال يطأهاببب»ا «فه ه الشروز کلها باطلة في نفسهاا

ألنها ينافي مق ضي الدقد» دزحیلي  1418ر6544 :7هب

 )2دیدگاه مالکیان

مالحيها اگرچه را ع به شرز کردر زر در امر زناشويي سخني نگف هانددا امدا از بیدار ححدم بده
بطالر شروز مشابه آر در ضم ققد نحاح مييوار چنی اس نباز کرد که اينگونه شدرز کدردر
باط استب شرز فاسد از منظر فقه مالحي به شرطي گف ه ميشود که با مقصدود از نحداح منافدات
دارد يا با حقور نحاح ناسازگار استا مثالً زر شرز کند که شبها ن د زور نباشد و روزها باشد يا
در يقسیم شبها میار همسرار قدالت و يساوی را رقايت نحند يا از يحدديگر ارث نبرندد يدا شدرز
کنند که نفقه مرد را زر بپردازد يا کار مرد در دست زر باشدا ححم اي گونه شروز اگر بد از
ددول باشد مبط ققد نحاح اسدت امدا چنانچده بددد از دددول باشدد شدرز لغدو اسدت و بده زر
مهرالمث

يدلق ميگیرد د يری  1419ر121: 4هب

 )3شافعیان

فقه شافدي امور مربوز به يمحی و روابط زناشويي در نحاح را
که شرز دال

ء مقصود اصلي از نحاح ميدانند

آر باط و مبط ققد استب آنار در يدک يقسدیم بنددی شدروز باطد را بده دو

سم يقسیم نمودهاند:
1ه شرزهايي که با مقصود اصلي ازدوار منافات ندارندا بلحه فقط مغداير مق ضدي ققدد نحداح
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

هس ندا مثالً زر شرز کند که شوهر همسر دوم اد یار نحند يا با شوهر دود سفر نحند يا نفقه زر
را ندهد اينگونه شرز کردر چور با مقصود اصلي نحاح دآمی شه منافايي ندارند فقط شرز باط
است و مو

بطالر ققد نحاح نميشودب

2ه شرزهايي که با مقصود اصلي از نحاح منافات دارندا مثالً شدرز شدود کده شدوهر اصدالً بدا
همسر دود رابطة زناشويي نداش ه باشد يا در سال فقط يک بار زناشويي داش ه باشدد يدا فقدط در
ش

يا فقط در روز آمی ش داش ه باشند اينگونه شرزها و امثدال آر چدور زور را از حدق مسدلم

دود محروم ميکند با مقصود اصلي نحاح ينافي داش ه و مو

بطالر ققد دواهند بودب همچنی

اصالح سوم 1394/4/23

71
فقط ش ها زناشويي داش ه باشد يا آر را محدود به زمار و محار داصدي نمايددب هدم شدرز و هدم

مقاله

شافديها مد قدند که چنی شرطي اگر از طر

مرد باشدا يدني اگر شوهر با زر شرز کند که مثالً

ققد صحیح استا زيرا شدوهر مالدک زناشدويي شدبانه روزی اسدت و ايد حدق شدوهر اسدت کده
زناشويي را انجام ندهدا « إذا اش رطت قلیه أر ال يطأها فانه يفسدب أما إذا اش رز هو ه ا و بلت فانه
ال يبط

» دماوردی  1414ر507 :9ا

يری 1419ر122: 4هب

 )4حنفیان

طبق اي م ه

شرز صحیح شرطي را گويند که مق ضي ققد است و مطابق شرع و قدر

مثالً زر با شوهر شرز کند که نفقه او را بدهدا اما شرز غیر صحیح شرطي است که با هد

باشدد
ققد

منافات داش ه باشدا مثالً زر با شوهر دود شرز کند که هر و ت دواست دودش را طالر بدهد
يا زور با کس ديگری ازدوار نحند يا از همديگر ارث نبرندب ححم اي گونه شروز آر است که
نفس شرز لغو است و اثری در ققد نداردا اما ققد صحیح استا زيدرا از ديددگاه فقهدای حنفدي
يمحی

در ک

اصی فقه حنفیه سخني به میار نیامده استا اما با يو ه به شواهد و شدروز مشدابه

مي يوار آر را در رديف شروز باطلي که وفای به آر ضروريي ندارد و ققد با آر صدحیح اسدت
رار دارد د يری  1419ر119 :4ا قبدالناصر 1391ر69: 7ا زحیلي 64: 1420هب يحي از ب رگار اي مد ه
در پاس به ححم شرز قدم اس م اع نسي اينگونه بیار نمودهاندد :چندی شدرطي در ضدم ققدد
نحاح باط است ولي ققد صحیح استا زيرا هد
م کور منافي با هد

از ققد نحداح اسد م اع نسدي اسدت و شدرز

نحاح است داب قابدي  1415ر274 :4هب

 )5دیدگاه امامیه

فقیهار امامیه به هت اد ال

نظر در مورد غايت نحاح که بردي از آنار هد

و غايت را صر

يوالد و يناس ميدانند و بردي ديگر ححمت نحاح را مداشرت و هم صحب ي مديدانندد در مدورد
صحت و قدم صحت شرز قدم اس م اع نسي به دو گروه يقسیم شدهاند:
ب رگاني که هد

نحاح را يوالد و يناس در نظر مي گیرند و در مورد شرز قددم اسد م اع در

ضم ققد نحاح دارای اد ال

آرا هس ند:

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

اقدهای مقرر شده که ققد نحاح با شروز فاسد باط نميگرددا اگرچه در دصوص شدرز قددم
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د قده ای از آنار صرفاً ائ به بطالر شرطند و آر را مبط ققد نميدانندد و در هدر دو حالدت
ققد دائم و مو ت چنی شرطي را صحیح ميشمارند «فلو شرز ما يخالفه لغي الشرز و صح الدقد
المهر کاش راز أر ال ي ور قلیها و إر ال ي سری أو ال يطاءببب»

دشهید ثاني  1412ر362 :5ا فخدرالمحققی

1387ر206: 3ا اب ادريس 1410ر589 :2هب د بردي ديگر از فقیهار امامیه ائد بده بطدالر شدرز و ققدد
هس ندا زيرا شرز را دال
اي

ول را به شدی

مق ضای ذات ققد ميدانندد دقالمده حلدي  1413ر164 : 7هب فخدرالمحققی

طوسدي در ک داو المبسوو

مشددروقیت شددرز ان د

نسدبت داده اسدت امدا ددود بدا اسد دالل بده قددم

کسدداني را گرف دده اسددت کدده مد قددد بدده فسدداد شددرز و صددحت ققدنددد

دفخرالمحققی  1387ر207 :3هب
د گروه ديگری از آنار نی ائ به يفصی بی نحاح دائم و منقطع شدهاند و واز شرز و ققدد
را در نحاح منقطع و قدم

واز شرز و ققد را در نحاح دائم صادر کدردهاندد دقالمده حلدي  1413ر:7

249ا شهید ثاني  1412ر105 :2هب

2ب فقیهاني که هد

از نحاح را صر

اريباز نسي نميدانند و اس م اع نسي را ينها يحي از

غايات نحاح در نظر مي گیرند و بیش ر در نظر آنار مداشرت و هم صحب ي میار زو ی مدنظر است
و آنار ائ به واز چنی شرطي در ضم

ققد نحاح و صدحت ققدد هسد ند دمحقدق حلدي  1408ر2

273:ا شهیدثاني  1413ر247: 8ا نجفي  1414ر98 :31ا امام دمیني  1379ر  1و 745 :2ا مغنیه  1421ر181 :5هب

دیدگاههای حقوقی:
حقو دانار ايرار در اي باره که آيا مي يوار در ضم ققد نحاح شرز کرد کده شدوهر هدیچ گونده
اس م اقي از زو ه نداش ه باشدا نظرات مخ لفي را ابراز نمودهاند که ريشة اي اد ال
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

موضوع مربوز ميشود که آيا يم دات نسي

نظر به ايد

ء مق ضیات ذات نحاح است يدا مق ضدای اطدالر

آر خ آر دس ه از حقو داناني که بر راری رابطة نسي را

يي از طبیدت و ذات ازدوار ميدانند

شرطي که آر را ممنوع کند باط ميدانند و آنداني کده يم ددات نسدي را از اطدالر ققدد نحداح
دانس هاند چنی شرطي را اي و مشروع ميدانند که دالصهای از ديدگاه آنار به شرح ذي است
د اللي  1389ر62 :1هب

 )1دیدگاه مخالفین

قده کثیری از حقو دانار ححمت يشريدي ققد نحاح را فرزندآوری ميدانند که يم دات نسي از
مقدمات و الزمة الينفک آر استب بردي از دانشمندار حقدور مدیدار يشدخیص ايد ا ضدا را بدر
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مقاله

قهدة قر

هر قصر و زمانه نهادهاند و طبق نظر آنار هد

اصلي ازدوار يشحی ددانواده اسدتب

هوا را با وظیفه و يحلیف درآمی د و کانوني برای رشد سمي و قاطفي ناشدي از ايد رابطده بده
و ود آورد پس پیوندی را يريی

ميدهد که در آر زر و مرد ايحادی يشحی دهندد کده در آر

رابطة نسي يحريم نشده باشد از اي رو قر

زر و مردی را که بدور مانع مشروع ن ديحي بی

دود را ممنوع ساد هاندا زر و شوهر نميشناسد دکايوزيار1389ر211 :1ه ب

يحي ديگر از پیشگامار اي نظر بیار ميدارد کها ايحداد نسدي زر وشدوهر و بر دراری حدق
اس م اع الزمة قرفي ايجاد رابطه زناشويي مق ضای ذات نحداح اسدت و شدرز ددال
نامشروع و فاسد است بلحه ققد را نی باط

ميکند د دفری لنگرودی 193 :1386هب

بردي ديگر نی مد قدند :شرز قدم يمحی
ققد استا چرا که هد
ن ديحي است و هد

آر نده ينهدا

نه ينها مغاير انورا بلحه مح مالً دال

مق ضای

و مقصدود از نحداح زو یدت و يناسد اسدتا پدس الزمدة زو یدت نید
از نحاح ن ديحي مشروع استب بنابراي شرز ددال

انور آمره و باط

اسدت دمحقدق

داماد328: 1372هب

بردي نی در يو یه و يأکید بیش ر اي رأی بیار ميدارند شرطي که مخالف با اثر ذات ققد يدا
مق ضای ذات ققد باشد به قلت يالزم مق ضا با ذات ققد در حقیقت با ماهیت مدامله نید مخدالف
دواهد بودا بنابراي اگرچه و وع ن ديحي بی زر و مرد از آثار ققد نحاح اسدت نده مق ضدای ذات
آرا اما به هت اهمیت روابط زناشويي در يححیم دانواده شدرز ددال
دال

آر را در ححدم شدرز

مق ضای ذات ققد ميدانند دشهیدی  1386ر113 :4هب

از مجموع ا وال حقو دانار مخالف با شرز قدم يمحی اي نح ه به دست ميآيد که اگرچده
چنی شرطي در ضم ققد مخالف با مق ضای ذات ققد نیستا اما به لحاظ اهمیت آر در زندگي
زناشويي با مق ضای ذات ققد برابری ميکند و بدور يرديد مغاير با وانی آمدره و نظدم قمدومي و
منافي ادالر حسنه استب
در پاس به ديدگاه مخالفی شرز قددم يمحدی مدييدوار گفدت کده يمحدی و فرزندد آوری
مق ضای ذات ققد نحاح يا در ححم مق ضای ذات آر نیستا چرا کده مق ضدای ذات ققدد نحداح
زو یت يا حلیت روابط زناشويي استا ل ا يمحدی وپیامدد آر بداروری در ماهیدت و ذات ققدد

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

ققد دواهد بود و اگر فرضاً دال

مق ضا هم نباشد مسلماً دال

آر ددال

مق ضدای

(س)
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نحاح لحاظ نشده است و ابلیت يددي را دارندا امدا ايد کده بگدويیم حد
زندگي با قر

يمحدی دداص در

و ادالر حسنه و نظم قمومي مغايرت دارد و از طرفي مشمول دال

وانی آمره

است به نظر ميرسد ولي به صواو باشدب
)2دیدگاه موافقین

نقطه مقاب اي ديدگاه کساني هس ند که يم ع نسي را يحي از مجموع آثار ققد نحاح و حقدور
زو ی دانس ه و شرز بردال

آر را صحیح و ناف ميدانند آنها مد قدندا يم ع نسي مق ضدای

اطالر ققد نحاح است و يحت حاکمیت اراده م دا دي
قدم يمحی

دال

مق ضای ققد نحاح و بردال

اب يغییر و يددي استب همچنی

شرز

وانی آمره نیستا در اي صورت زر پدس از

ققد مييواند به زور ا ازه ن ديحي بدهدا زيرا شرز ايجاد حق بدرای زر مديکندد و مشدروز لده
مييواند از آر صر نظر کند دامامي بي يدا ر441 :4ها ل ا مق ضای نحاح فقط يحقدق رابطدة زو یدت
است و چنانچه در ققد نحاح شرز شود که زو یت حاص نگرددا ققد و شرز هردو باط استب
بردي ديگر نی در يأيید اي نظر منع انوني برای آر در نظر نگرف ه و شرز م بور را ددال

نظدم

قمومي ندانس ه و اص را بر صحت شرز دانس هاند دصفايي و امامي 65 :1391ه قدهای ديگر نی بر اي
اق قادند کده اگدر دانور يناسد را از لدوازم نحداح مديدانسدت نحداح پیرمدرد و پیدرزر را ا دازه
نميداددشايگار 213 :1375هب
اگر بر راری روابط نسي را

ئي از طبیدت و ذات ازدوار بدانیم شرطي کده آر را ممندوع

کند باط است و ازدوار را هم باط ميکندب اما اگر ازدوار بدور رابطة نسي هم طبیدي باشد
چنی شرطي مد بر استب به گف ة يحي از ب رگار يشخیص مق ضدای ذات هدر ققدد بده طدرز فحدر
داص مردم هر ا ماقي بس گي دارد دنرا دي  1417ر152: 1ا ربک :کايوزيدار 211 :1389هب ممحد اسدت
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

امدهای در زماني داص امحار ن ديحي را مق ضای نحاح بداند و در زمداني ديگدر از آثدار فرقدي
ازدوار به شمار آوردب در فقه شیده به نظر ميرسد حددا

شدرز ددودداری از برددي کدنشهدای

نسي مد بر باشد برای مثال بردي فقهدا بده صدحت شدرز قددم دددول در ازدوار مو دت ححدم
دادهاند امام دمیني ميفرمايند :دد ر باکره چه در ازدوار دائم و چه در مو دت مدييواندد شدرز
کند که پس از ازدوار بحارت دود را حف کند چنار که شرح آر گ شت بنابراي واکاوی ادله
فقهي و مجامع روايي حاکي از واز و صحت اي شرز است کما اينحده دول مشدهور فقهدا ايد
گونه است دنجفي  1414ر98 :31هب
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1ـ )2مستندات موافقان شرط عدم تمکین در نکاح:

مع بندی ادلة فقها مبني بر واز نحاح مشروز به قدم يمحی از اي رار است:
الف) التزام به وفای به شرط:

به مو

کالم وحي 1دمائده1 :ه وفا به همة ققود مورد امر و دس ور الهي رار گرف ه است ققود

به مدنای قهود استا بنابراي چور واژة شرز در مدني قهد بهطور مطلق بهکار رف ه است مشدمول
اي آيه بوده وفا به آر الزم است دنجفي  1414ر98 :31هب پس با و دود ال د ام زور بده شدرز ضدم
ققد حس

قموم ادلة رآني وفای به شرز و همچنی اس ناد به روايت مشدهور از نبدي

اکدرمدصه2

«هر کسي با همسر دود شرطي کند بايد به آر شرز وفادار باشد مگر آنحه شرز م کور حاللي
را حرام کند يا حرامي را حالل کند» دحرقاملي  1409ر17: 18هب آنچه به نظر ميرسدد آر اسدت کده
با يو ه به مفاد روايت م کور شرز قدم يمحی
اما چنانچه مصدا یت اي يحريم برمبنای اهدا

اگرچه از مصاديق يحريم مباح يلقي مديشدودا
و اغراضي ققاليي و بر اساا مصلحت سدنجي از

سوی زو ه بر زور شرز گردد مانند بسیاری از شروز ضم ققد نحاحا نظیر شدرز قددم يدددد
ب) روایات:

مبنای حجیت ول فقهای ائ به صحت شرز م بور روايات وارده در اي دصوص به شرح ذيد
است:
د روايت قمار ب مروار از ابي قبداهللدعه :3راوی ميگويد« :به حضرت قرض کردم :مردی ن د
زني آمد و از او دواست با او ازدوار نمايدب آر زر گفت :م ددود را بده ازدوار يدو درمديآورم
مشروز به اينحه آنچه از انواع اس م اقايي که مرد از همسرش ميدواهد برای يو ا ابت کنم و بده
هرگونه دواس ي از م ل ت ببری

آنحده از دددول بپرهید یا زيدرا مد از رسدوايي ا ناشدي از

 1ب«أوفوا بالدقود»ب
 2ب « و م شرز المرأيه شرز فلیف لها به فار المسلمی قند شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أح حراماً» ب
 3ب روايت قمارب مروار ق الصادردعه " :ال :لت :ر

اء الدي امترةة فسدألها ار ي و ده نفسدها فقالدت :ازو دک

نفسي قلي ار يل مس مني ما شئت م نظر او ال ماا و ينال مني ما ينال الر

الفضیحهخ ال :ال بأا لیس له اال ما اش رز» ب

(س)

فر ي و ي ل ذ بما شئت فاني ادا

م اهله اال انک ال يددد فر دک فدي

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

زو ات بر دال

شرع يلقي نشده و بر مبنای يوافق و رضايت زو ی الزماال راستب
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ددول] هراسانمب حضرتدعه فرمودند« :اشحالي ندارد ديدني شرز صدحیح اسدته و مدرد صدرفاً در
چارچوو شرز بیار شده ذی حق است» دحرقاملي 1409ر 295 :21هب
د روايت اسحار ب قمار از ابي قبداهللدعه1ا راوی ميگويد« :به حضرت قدرض نمدودم :مدردی
با کنی ی که آزاد شدده بدود بدا ايد شدرز ازدوار نمدود کده دددول نحنددب پدس از ققدد آر زر
دراي بداره اذر دادا ححدم آر چیسدتخ] حضدرتدعه فرمودندد :زمداني کده آر زر اذر دددول داد
اشحالي ندارد و آر مرد مييواند ددول نمايد» دحر قاملي  1409ر295: 21ه اگرچه مفاد ايد روايدات
اشاره به نحاح مو ت دبوي ه روايت قمارب مرواره دارد و يحقق و يدلق آر به نحاح م ده به منظور
ن ديکير به نظر ميرسد دشی طوسي 1387ر474 :4ها اما بسیاری از ب رگار مفهدوم روايدت را مطلدق
انگاش ه و اد صاص آر به نحاح مو ت را نوقي يححم برشمردهاند دمحقق حلي  1408ر273: 2هب

ج) صحت ازدواج معذور الوطی

ول به صحت شرز قدم ن ديحي در کالم بردي از فقهدا نید مدورد شدرح و بسدط بیشد ری درار
گرف ه استب ايشار اوالً به قموم آية وفای به ققد اس ناد فرموده و مفاد آر را شام يمامي پیمارهدا
دانس هاندا ثانیاً به بردي روايايي که شرح آر گ شت و نی روايت مشهور «المؤمنور قند شروطهم»
يمسک س ه و در پاس به کساني که شرز قدم يمحدی را بده دلید ددال
بودر قالوه بر فساد مو

مق ضدای ذات ققدد

بطالر ققد نی ميدانندا بیار داش هاند که اگر ن ديحدي از مق ضدیات

ققد نحاح باشد به گونهای که اش راز قدم آر بطالر ققد را به همراه داش ه باشدا نحاح کسداني
که به هر دلی

ادر به ن ديحي نیس ند دواه مانع از طر

زور يا زو ده باشددا فاسدد دواهدد بدود

دنجفي  1414ر98 :31هب در وا ع مقاصد ازدوار را منحصر به يم دات نسي و يوالد و يناس نميدانند
و بیار ميدارند که اساساً برای صحت ققد رقايت مقاصد و لحاظ همة غايات اق باری ندارد «ولو
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

إن الوطیء من مقتضیات النکاح علی وجه یستلزم اشتراط عدمه بطالنه لم یجز نکاح المتعذر وطئها
ةو وطئه ،و هو معلوم الفساد و إنما الوطیء غایة من الغایات» دنجفي  1414ر 100 :31هب همچنی بردي
در يأيید اي سخ آورده اندد کده ازدوار زور مدد ور الدوزء صدحیح اسدت و در قدی حدال نید

 1ب روايت اسحار ب قمار ايضاً ق ابي قبدابببدعه « :ال :لت له :ر
له بدد ذلک ال :اذا اذنت له فال بأا»ب

ي ور بجاریة قايق قلي ار ال يف ضدها ثدم اذندت
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ي د ر وطؤها و يصح ايضاً أر ي ور هي م ر

قنی

و يرضي بدی

الدن

» دمغنیه  1421ر188 :5هب

مقاله

رضايت زر به ازدوار با مرد قنی را فا د هرگونه مانع شدرقي برشدمردهاندد «يصدح الد وار بدامراة
براي اساا نحاح پیرار و بیمارار اي استب همچنی افراد مد کور اگرچده مدد ور از وطدي
هس ند اما از اس م اع به کلي بيبهره نیس ند و شايد بخشي از اغراض نسي در آنها يأمی گرددب به
قالوه انور مدني در ماده  1122با بیار نايواني نسي به قنوار يحي از دالي فس نحداح بدهطدور
روش ميپ يرد که ققد ازدوار اي گونه اشخاص کامالً صحیح استب چرا که اگر زو ده از ايد
حق دويش بگ رد ققد به حیات حقو ي دود ادامه ميدهد و يمام آثار صدحت را نید بده دنبدال
دواهد داشتا در حالي که اگر مق ضای ذات نحاح بهره وری نسي بود بي شک نايوار نسي
حق يم ع اي قم حقو ي را از دست ميدادب
د) تمکین حقی قابل اسقاط

در بردي روايات يبیی کننده حقور زو ی در ققد نحاح يمحی به قنوار يدک حدق بدرای زور
مدرفي شده استا از مله زني از رسول اکرمدصه سؤال کردب حق زور بر زو ه چیستخ حضرت
اگرچه سوار بر ش ر باشد يا «يدرض نفسها قلیه غدوة و قشدیه» دحرقداملي  1409ر185: 20هب از حقدور
مسلم زور بر زو ه اي است که زو ه هنگام صبح و ش

دود را بر شوهر قرضه کندب با يفحص

در م ور فقهي مي يوار اي اس نباز را کرد که يمحی يک حق يلقي شده اسدت و از وي گدي حدق
آر است که اب اسقاز باشد ب اگر چه بردي فقها اطالر واژة حق را بر و ه يسامح در مدني ححم
يلقي نموده اند و آر را نظیر حق ابوت

حق واليت وبببدر نظر گرف هاند دطباطبايي يد دی  1421ر56 :1ه

و بردي ديگر نی حق اس م اع از زو ه را نوقي ححم دانس ه و در حق بودر آر يرديدد کدردهاندد
دامام دمیندي  1421ر47 :1ها اما به نظر ميرسد بر مبنای ديدگاه قدالت محوری اسالم کده رضدايت و
می زو ه را نی در بر راری رابطة زناشويي مح رم ميشمرد

نبة حق بودر يمحی برای زور بده

صواو ن ديک ير باشد يا ب وار در سايه يوافق زو ی بدر مبندای مصدلح ي اهدم و ققاليدي يحدت
ضوابطي مشخص ا دام به اسقاز آر نمودب
هـ)شرط عدم تمکین بر مبنای مصالع عقالیی

گروهي از فقیهار مداصر در پاس به اي سؤال که آيا زر مييواند در ضم ققد نحاح شدرز نفدي
همه نوع اس م اع يا شرز قدم وطي و قدم ازالة بحارت کند فرمودند :شرز داي و نافد اسدت و

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

فرمودند :شوهر را اطاقت کند و از دواس ههدای او دريدن نحنددب «ببب و إر کاندت قلدي ظهدر د »

(س)
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مخالفت اي نیست چه در دائم و چه در منقطع الب ه در صوريي کده ايد شدرز ققاليدي باشدد و
سفهي نباشد دبهجدت  1428ر27 :4هب به نظر ميرسد اي پاس با ید اينحه اگر شدرز ققاليدي باشدد و
سفهي نباشدا بیانگر آر است که اگرچه چنی شرطي با مباني نحاح سازگاری ندارد اما مدييدوار
در هت مصلح ي اهم ا دام به چنی شرطي در ضم ققد نمود کمدا اينحده بسدیاری از فقهدای
مداصر نی در پاس اس ف ائات مربوطه ائ به صحت چنی

شرطي شدهاند ددامنه ایا گلپايگانيا ندوری

همدانياهاشمي شاهرودیا شبیریا موسوی اردبیلي وبببه1ب
ی) تملک حلیت در نکاح

بردي با يو ه به روايايي که از امام صادردعه در اي

زمینه وارد شدده اسدت دحرقداملي 1409ر72 :21

73هب قدم ددول را حرام ندانس ه و آر را اي ميدانندب چدرا کده حقیقدت نحداح «مالحیدت حلیدت
بضع» است نه «فدلیت و يري
وا

اس م اع»ب يوضیح آنحه ققد نحاح ن ديحي را حالل ميگرداندد نده

ب بنابراي فرد مييواند از امری که برای وی حالل شده استا چشم پوشي کندب اي بیار ينها

در مورد شرز م کور در ققد نحاح نیستا بلحه يمام شروطي که به اسدقاز حقدي مديانجامدد بدا
چنی مبنايي اب يو یه استب با و ود اس داللها يرديدی در پ يرش اي شرز بدا ي نمديمانددب
بنابراي با يو ه به اينحه شرز دال

مق ضای ققد بدا آنچده ذات و طبیددت ققدد ا ضدا مديکندد

منافات دارد چنانچه در ققد نحاح شرز شود که شوهر و زر نسبت به يحديگر محرم نشوند و يدا
رابطة زو یت میار آنار پديد نیايد چنی شرطي با مباني ققد مباينت دارد و مبط استب با داليد
از پیش گف ه به نظر ميرسدا ن ديحي ا ضای ذات نحاح نیستا بلحه از آثدار آر اسدت و شدرز
دال

آر مفسد ققد نبوده و بلحه دود آر نی فاسد نیستب

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

 )2-2مستندات مخالفان شرط عدم تمکین در نکاح

در مقاب نی قدة کثیری از فقیهار بر اي باورند که شرز قدم وطي بدا مقصدود اصدلي از يشدريع
نحاح در شرع مقدا مغايرت داردب آنار بر بطالر شرز قدم يمحی چنی اس دالل ميکنند:

 1ب دربک :سايت اسف ائات هريک از مرا عهب
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در اس ناد به قدم مشروقیت شرز م بور و مخالفت آر با وانی آمره به رواي ي 1اشاره ميشود کده
بنا بر مفاد آر زني در طي ازدوار مهريه را به مرد بازگردانده و در مقاب

مقاله

الف) نامشروع بودن شرط عدم تمکین

حق واگ اری مداع و

طالر را از وی دواس ار ميشود و امامدعه قهدهداری مرد در پردادت مهر و واگ اری حق ماع و
طالر را به زور سنت مدرفي کرده و دواس ههای زو ه را دال

آر برميشمرند دربک :حرقداملي

 1409ر289 :21هب و ه اس دالل به روايت م بور از ديدگاه مخالفی

اولويدت مخالفدت شدرز قددم

يمحی با سنت الهي استب
به نظر مي رسد مسألة شرز قدم يمحی

دارر از مح بحث موضوع روايت استا زيرا ح ي

در ديدگاه موافقی صحت شرز قدم يمحی نی مسأله وامیت و رياست مرد بر دانواده و اد یدار
او در ا رای طالر بنا بر مس ندات ک او 2دنساء340 :ه و سنت نبوی 3امری مسلم فدرض مديشدود و
در نظرات اي قده هیچ و ه مخالف ي با بايس ههای سنت لحاظ نشده استا مورد دال

ينها در

گس رة ابلیت آثار و ن ايج اي ال امات است که از طريق شرز ضدم ققدد و بدا يوافدق و رضدايت
از سويي ديگر بردي از فقها نی در اقالم مخالفت شدرز م بدور بدا درآر و سدنت و يأکیدد بدر
بي اق باری آر بدور اس ناد به آيه يا رواي ي اشاره به اص

برائت ذمه کردهاند داب ادريس  1410ر:2

589هب يو یه ايشار آر است که دربارة ل وم يبدیت از شرز م بور و اينحه آيدا يحلیفدي را بدر قهددة
مشروز قلیه ايجاد مينمايد يا دیرا اص بر برائت ذمه استب
بديهي است اگر منظور چنی باشد اس دالل م کور صحیح نیستا زيرا مجرای اصد برائدت
فقدار دلی است بنابراي با و ود شرز اس ناد به اص برائدت فا دد محمد صدحیح شدرقي اسدت
داالص دلی حیث ال دلی هب

 1ب « فقد سئ االمام الصادردعه ق ر

ي ور قلي ار في يدها الجماع و الطالر ال دالفت السنه و ولیدت حقداً لدیس

لها ثم ضي ار قلیه الصدار و في يديه الجماع و الطالر»ب
 2ب «الر ال وامور قلي النساء»ب

(س)

 3ب ال النبيدصه «الطالر بید م اد بالسار» ب

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

زو ی

ابلیت يددي دارد يا نهب
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بردي نی ال ام به اي شرز را در ضم ققد نحاح و بر مبنای روايايي 1از مله« :آنچه را کده
ددای م دال بر شما مباح کرده بر دود حرام نحنید»ب از مصاديق يحريم حالل دانس ه و آر را نمونة
شدرع برشدمردهانددب دموسدوی بجندوردی  1401ر264 :3ا ندائیني  1373ر105 :2ا روحداني

بارز شرز ددال
مي 1429ر261 :6هب
همچنی

انونگ ار در مادة  959انور مدني مقرر داش ه است« :هیچ کس نمييواند به مو د

راردادی حق يم ع يا اس یفای از آر را به طور کلي از دود سدل

کندد»ا زيدرا حدق يم دع و حدق

ا رای حقور مدني به طور کلي قبارت است از اهلیت يم ع و اس یفا که ححم است و سل

ححم

از دود امحانپ ير نیستب اهلیت يم ع و اس یفا الزمة شخصیت حقو ي و از لوازم ذايي حیات انساني
فرد است و سل
آمره و دال

اي حقور به طور کلي به مدنای سل

لوازم حیات انسار است و مغاير بدا دوانی

نظم قمومي و ادالر حسنه است دمحقق داماد  1406ر19 :1هب

به نظر مي رسد بر راری اي شرز در ضم نحاح مصدار حلیت حرام نبوده و ينهدا ال د ام بده
آر برمبنای اغراض ققاليي و مصلحت سنجي م دا دي دزو ی ه صرفاً از باو وفای به قهد بدور
اشحال باشد و محدود نمودر اي حلیت به نوقي داص از ال اذ يدا مشدروز کدردر آر در ظدر
زماني دا ص بر مبنای يوافق طرفی در ضم ققد نحاح و ه منافايي با شرع نداش ه و بدا يو ده بده
اينحه زو ی
قر

غالباً در صدد پنهار کاری ال ام به وفای چنی شرطي برميآيند پس مخالف ي نی بدا

قمومي ندارد و از مفهوم مخالف ماده  959انور مدني نی چنی برداشت ميشود که سدل

حق مدني به طور

ئي و مو ت به زمار داص اي شمرده ميشودب

ب) مغایرت با مقاصد نکاح
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

شرز قدم يمحی با مقاصد شريدت از نحاح که اس یالد دفرزندآوریه است مغايرت داردا زيرا در
بسیاری از روايات هد

بنیادی ازدوار بقای نس

مدرفي شده است دحسدیني شدیرازی  1428ر409 :2ا

احسددايي  1405ر259 :1ا حسددیني شددیرازی  162 :1427ا سردسددي  1414ر193 :3ها چنانچدده نبددي

اکددرمدصه2

ميفرمايند « :همسری ولود برگ ينید فرزنديار را زياد کنید به درسد ي کده مد در روز یامدت بده
اف وني امت دود اف خار ميکنم»ب همچنی

در پارهای از روايات هم از ق لا ان ال نطفه در ددارر

 1ب «لیس لک ار يحرم ما اح اهلل»ب
 2ب «يناکحوا يناسلوا يحثروا فاني اباهي بحم االمم يوم القیامه ح ي بالقسط» ب
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مي شود از اي رو شرز قدم يمحی

ماندي در اي مسأله يلقي شده و با اغراض شارع سازگاری

مقاله

رحم دقاملي 141: 1413ه به

پنهار يدبیر شده استا زيرا سب

محرومیت از ندمدت فرزنددآوری

نداردب
به نظر مي رسد يوالد و يناس
و ود داردب يحي از مهم يري

ينها غايت نحاح نیست و درآر اهددا

و اغدراض ديگدری نید

آنها ايجاد کدانور آسدايش آرامدش وآسدودگي اسدت کده بسدیار

پراهمیت است و رآر کريم 1آر را نمونهای از آيات الهي مدرفي ميکند دروم21 :ه و بر اساا آر
هد

در ازدوار سحونت و آرامش استا هم به لحاظ سمي و هم بده لحداظ روحديب رفدع نیداز

برای يشحی دانواده اهمیت داردا اما به نظر ميرسد غرض شارع انحصار در ايد اصد نددارد و
ء اهدا

شارع در يشحی ققد نحاح به شمار ميرودب

به هر حال با يو ه به اينحه در طول دورة زناشويي ممح اسدت زو دی
دود را محروم نمايند پس نمييوار اي

از داشد فرزندد

یاا را پ يرفت و با اي اس دالل شرز ضدم ققدقددم

يمحی را غیر مجاز يلقي نمودب غايت نحاح فرزند آوری نمييواند باشدا چراکده زر ممحد اسدت
کلی ي ديگر ندارد ددويي  1410ر284 :2هب
ج) مخالفت با مقتضای عقد و متضمن اسقاط حقی که تا قبل از عقد موجود نشده

بردي ديگر از فقیهار در يدلی بطالر شرز دو دلی بیار کردهاند :دلی اول را ا مداالً مخالفدت بدا
مق ضای ققد دانس هاند بدور يبیی ماهیت اي مق ضا دذات يا اطالره به انضمام يصريح به صحت
ققدب در پاس به اي رأی بايد اذقار نمود که اگر منظور از مخالفت با مق ضای ققد ذات آر باشد
اي امر فساد ققد را در پي دواهد داشت در حالي که ايشار به صدراحت دول بده صدحت ققدد
داده اند و چنانچه مراد مخالفت با مق ضای اطالر ققد باشدا پرواضح است اي امر فساد شدرز را
دربر نداش ه و از شروز صحیح به شمار ميآيدب ايشار دلی دوم دود را نی اينگونه مطرح نمودهاند
که شرز م کور درصدد اسقاز حقي است که هندوز مو دود نشدده داسدقاز مدا لدم يجد

ه دابد

دامه1403ر450 :7ه ببه نظر مي رسد و ه صحت اي اس دالل نی دالي از اشحال نباشدا زيدرا بدرای
صحت اسقاز حق يحقق سب

آر کافي بوده و فدلیت حق ضروری نیستب

(س)

 1ب «وَمِ ْ آيَايِهِ أَرْ دَلَقَ لَحُمْ مِ ْ أَنْفُسِحُمْ أَزْوَا ًا لِ َسْحُنُوا إِلَیْهَا وَ َدَ َ بَیْنَحُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»ب

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

ح ي بدور رضايت زور از داروهای ضد بارداری اس فاده نمايدب ل ا اي قم منافدايي بدا شدرع يدا
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بررسی عدول زوجه از شرط عدم تمکین پس از عقد نکاح
در صوريي که زو ه پس از ققد نحاح از شرز قدم يمحی قددول نمدوده و اذر ن ديحدي دهدد
نظرات مخ لفي از سوی فقها در اي مورد مطرح گرديده است:
بردي در مخالفت با اي امر اذر را مجوزحلیت وطي محسوو ننمدوده و امحدار ن ديحدي را
منوز بر انجام ققد مجدد ميدانندد دمحقدق کرکدي  1414ر394: 13ا فخدر المحققدی  1387ر 208 :3ا فاضد

هندی  1416ر422 :7هب و ه اس دالل اي قده بدراي مبندا اسد وار اسدت کده سدب

يدام و انحصداری

حلیت وطي ققد است دمحقق کرکي 1414ر 394 :13ا فاض هندی  1416ر 423 :7هب و از آنجا که ققدی
که مل م به شرطیت قدم يمحی است فا د چنی حلی ي است مق ضي اباحه در ددول نمدييواندد
باشد دفخرالمحققی  1387ر208 :3هب

در پاس به اي نظر بايد اذقار نمود که ققد نحاح في نفسه مق ضدي حلیدت وطدي اسدت و در
صوريي که شرز قدم ن ديحي را ماندي برای اي ا ضا بدانیما در اي صورت بايد ول به حرمدت
وطي زو ه پس از اذر حرام يلقي شده و نامشروع بودر ولد حاص از چنی وطيای را بپد يريما
حال آنحه مشهور فقها چنی نظر نداده اند و همی امر مدقا را به اثبات ميرساند که وطد زو ده
پس از قدول اي

است و نیاز به ققد مجدد ندارد دمحقق حلي  1408ر2:273ا اب بدرار  1406ر214 :2ا

شی طوسي  1387ر 303 :4ا نجفدي  1414ر98 :31هب همچندی در يأکیدد بدر ايد نظدر قددهای بده اطدالر
روايت اسحار ب قمار دکه شرح آر گ شته اس ناد س هاند داب بدرار  1406ر214 :2هب بردي ديگر
نی زوال مانع را قاملي بر بقای مق ضا و اثر ققد برشمرده و ديدگاه مخالفی را به من لة ا هداد در
مقاب نص باط و م

موم دانس هاند دنجفي  1414ر100 :31هب

بردي انديشمندار حقور نی شرز ياد شده را قام ايجداد حدق بدرای زو ده يلقدي کدرده کده
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395

مي يواند به ارادة دود از آر صر
اي

نظر نمايد و از اي رو حلیت وطي زو ه پدس از اذر را امدری

برشمردهاند دربک :امامي بي يا ر377 :4هب

نتیجه:
 1ه ازدوار يک امر امع و م شح از اهدا

م ددد و مخ لف يحاملي اسدت کده هدر يدک از آر

امور در مريبه و من ل ي رار دارندب اما اي اهدا

مجموقاً يک کلیت واحد به و ود مديآورندد

که همار صدود زر و مرد با مساقي يحديگر به سوی حق استب بنابراي

با يو ه به آثار و برکدات
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وضع شده باشدب دود لف نحاح در منابع فقه امامیه ينها بر امدر ن ديحدي و آمید ش نسدي داللدت

مقاله

م ددد ذکر شده برای ازدوار نحاح نمي يواند امری يک بددی بدوده و ينهدا بدرای اطفداء شدهوت
نداش ه و مقصود از آر مطلق ققد نحاح استب از اي رو لف نحاح حقیقت در ققد بوده و ينها با
و ود رينه داللت بر ن ديحي و رابطة نسي مي نمايد اي امر با اي نظريه که حقیقت نحاح صرفاً
روابط نسي نیست کامالً همسو استب
 2ه دربارة شرز قدم يمحی در ققد نحاح نظريات گوناگور فقهي و حقو ي شدام ا دول بده
بطالر شرز ول به بطالر شرز و مبط بودر آر و نظرية صحت شرز مطدرح گرديدده اسدتا بدا
مطالدة اي آرا و مجموع مس ندات ارائه شدها ول به صحت شرز م کور ار ح دانس ه ميشودب
3ه اهم ادله و مباني نظرية مقبول قبارت است از :الفه بنابر نص رآر کريم« :اوفوا بدالدقود»ا
پايبندی و قم به شرز ضروری است و طرفی ققد بايس ي به شروز دود م دهدد باشدندب زو دی
هنگام ققد نحاح نی از اي امر مس ثنا نبوده و بايد به شروز دود قم نموده و نسبت به آر وفدادار
باشندب وهاطالر روايات مورد اس ناد اسحار ب قمار و قمار ب مدروارا ره مجامددت از حقدور
اسقاز کنند و اسقاز اي حق نی مس ل م بطالر ققد نحاح نیست وببب
4ه قدهای نی ضم بیار مغايرت شرز قدم يمحی با مقصود اصلي از يشريع نحاح ادلهای را
ارائه نموده اند :الفه نامشروع بودر شرز قدم ن ديحيا وه مغايرت با مقاصد نحاحا ره مخالفت
با مق ضای ققد نحاح و م ضم اسقاز حقي که يا ب از ققد مو ود نشده استبببکه هرکدام اب
نقد و نظر استب
5ه اگر زو ی ققد نحاح را به طور مطلق مندقد سازندا يدني بدور هیچ شرطي ا دام به ازدوار
نمايندا اطالر ققد نحاح ا ضا مي کند که زر بايد در بال دواست زور به طدور م ددار

يمحدی

نمايدب
6هبه نظر مي رسد بر طبق ديدگاه مشهور فقها از آنجا که حلیت ددول بهواسدطة ققدد محقدق
ميشود نه به واسطة اذر قدول زو ه از شرز قدم يمحی
نداردب

پس از ققد نحاح منع شرقي و انوني

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

زو ی است که ايشار مي يوانند از حق م بور صر

نظر نموده و آر را در ال

شرز فد منفدي

(س)
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منابع


اب ادريس محمد ب منصورب د 1410ره السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی م :ان شارات اسالمي وابس ه به
حوزه قلمیه م چاپ دومب




اب برار اضي قبدالد ي بد 1406ر) المهذب م :ان شارات مؤسسة النشر االسالمي چاپ اولب
اب قابدي

محمدامی ب د 1415ره رد المختار با يحقیق قادل احمد قبد المو ود و محمد مدوض

بیروت :دارالح


الدلمیه چاپ اولب

اب فهد حلي احمد ب محمدب د 1407ره المهذب البارع فی شرح المختصر النافع با يصحیح مج بي
قرا ي م :دف ر ان شارات اسالمي وابس ه به امده مدرسی حوزه قلمیه م چاپ اولب



اب



احسايي محمد ب قليب د 1405ره عوالی اللئالی العزیزیه م :دار سید الشهداء للنشر چاپ اولب



اراکي محمدقليب د 1419ره کتاب النکاح م :نشر نور نگار چاپ اولب



اصفهاني محمد حسی ب د 1418ره حاشیه کتاب المکاسب با يصحیح قباا محمد آل سباع طیفي م:

دامه قبداهلل ب احمدب د 1403ره المغنی بیروت :دار الح او الدربيب

نشر أنوار الهدی چاپ اولب


امام دمیني سید روح اهللب د 1421رهکتاب البیع يهرار :مؤسسه ينظیم و نشر آثار امام دمیني چاپ اولب



ددددددددددددددددد ب د1379ه تحریر الوسیله ،يهرار :مؤسسه ينظیم و نشر آثار امام دمیني چاپ اولب



ددددددددددددددددد ب د1385ه صحیفه امام ددوره  22لدیه يهرار :مؤسسه ينظیم ونشرآثار امام دمیني چاپ
چهارمب



امامي سید حس ب دبيياه حقوق مدنی يهرار :ان شارات اسالمیهب



بحراني يوسف ب احمد ب ابراهیمب د 1405ره الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة با يصحیح محمد
يقي ايرواني و قبدالرزار مقدم م :دف ر ان شارات اسالمي وابس ه به حوزه قلمیه م چاپ اولب



بداغي فاطمهب د1388ه شرو ضمن عقد نکاح م :نشر زي ور چاپ اولب



بهجت محمد يقيب د 1428ره استفتائات م :دف ر آيت اهلل بهجت چاپ اولب

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 1395



يری قبدالرحم  .د 1419ره الفقه علی المذاهب األربعه و مذهب أهل البیت بیروت :دارالثقلی

چاپ

اولب


دفری لنگرودی محمد دفرب د1386ه حقوق خانواده يهرار:ک ابخانه گنج دانش چاپ چهارمب



اللي مهدیب د1389ه حقوق خانواده (نکاح و انحالل آن) يهرار :ان شارات درسندی چاپ اول ب



دعه

حرقاملي محمد ب حس ب د 1409ره وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،م :مؤسسه آل البیت
چاپ اولب



حسیني شیرازی سید صادربد 1427ره أحکام النساء م :نشر سلسله چاپ پنجمب



حسیني شیرازی سید محمدبدبي ياه إیصال الطالب إلی المکاسب يهرار :منشورات اقلمي چاپ اولب



دددددددددددددددددددد ب د 1428ره من فقه الزهراء علیها السالم م :نشر رشید چاپ اولب
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م چاپ اولب



دويي سید ابوالقاسمبد 1410ره منهاج الصالحین م :نشر مدينه الدلم چاپ بیست و هش مب



دويي محمديقيب د 1414رهالشرو أو االلتزامات التبعیة فی العقود بیروت :دارالمؤرخ الدربي چاپ اولب



راغ

مقاله

حسیني مراغي قبد الف اح ب قليبد 1417ره العناوین الفقهیه م :ان شارات اسالمي وابس ه به حوزه قلمیه

اصفهاني حسی ب محمدب د 1429ره مفردات ألفاظ القرآن با يحقیق قدنار صفوار داودی م:

نشر طلیده النور چاپ چهارمب


روحاني مي سید صادرب د 1429ره منهاج الفقاهه م :نشر انوار الهدی چاپ پنجمب



زحیلي وهبهب د 1420ره األسرة المسلمة فی العالم المعاصر دمشق :نشر دارالفحر چاپ اولب



دددددددددددددددددد ب د 1418ره الفقه االسالمی و ادلته بیروت :ان شارات دارالفحر المداصرب

-

سایت استفتائات مراجع تقلید (آیات عظام :خامنهای ،گلپایگانی ،نوری همدانی ،موسوی اردبیلی ،هاشمی
شاهرودی و)...



سردسي شمس الدي ب د 1414ره کتاب المبسو

بیروت :نشر دارالمدرفهب



شايگار سید قليب د1375ه حقوق مدنی



شهید ثاني زي الدي ب قلي قامليب د 1413ره مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع االسالم م :مؤسسة
المدار

االسالمیه چاپ اولب

دددددددددددددددددد ب د 1412ره الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شارح :سلطار الدلماء م :ان شارات دف ر
يبلیغات اسالمي حوزه قلمیه م چاپ اولب



شهیدی مهدیب د1386ه شرو ضمن عقد يهرار :ان شارات مجد چاپ اولب



شی طوسي محمد ب حس ب د 1387ره المبسو فی فقه االمامیه با يصحیح :محمديقي کشفي يهرار:
المح به المريضويه إلحیاء اآلثار الجدفريه چاپ سومب



صفايي حسی و اسداهلل اماميب د1391ه حقوق خانواده يهرار دانشگاه يهرار چاپ اولب



طباطبايي ي دی محمد کاظمب د 1421ره حاشیة المکاسب م :مؤسسه اسماقیلیار چاپ دومب



طريحي فخرالدي ب د 1416ره مجمع البحرین با يحقیق :سید احمد حسیني يهرار :ک ابخانه مريضوی
چاپ سومب



قاملي ياسی قیسيب د 1413ره االصطالحات الفقهیه فی الرسائل العملیه بیروت :دارالبالغة للطباعة و النشر
و ال وزيع چاپ اول ب




قبدالناصر مالبد 1391ره موسوعة الفقه االسالمی المقارن اهره :المجلس االقلي للشؤور االسالمیهب
قالمه حلي حس ب يوسفب د 1413ره مختلف الشیعه فی احکام الشریعه م :دف ر ان شارات اسالمي
وابس ه به حوزه قلمیه م چاپ دومب



قمید حس ب د1362ه فرهنگ فارسی عمید ،يهرار :ان شارات امیر کبیر چاپ بیست و دومب



فاض هندی محمد ب حس ب د 1416رهکشف اللثام واإلبهام عن قواعد االحکام م :ان شارات اسالمي

(س)

وابس ه به حوزه قلمیه م چاپ اولب

بررسي تطبيقي شرط عدم تمكين در نكاح دائم بر مبناي فقه اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني



وي  :ان شارات طه چاپ نهم
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فخر المحققی

حس ب يوسفب د 1387ره إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،با يصحیح موسوی

کرماني و قبدالرحیم برو ردی و قلي پناه اش هاردی م :مؤسسه اسماقیلیار چاپ اولب
-





قانون مدنی

لده ي محمد روااب د 1421ره الموسوعة الفقهیة المیسَرة بیروت :دارالنفائس چاپ اولب
کايوزيار ناصر د1389ه حقوق مدنی خانواده يهرار :شرکت سهامي ان شارات چاپ اول ب
ماوردی محمد ب حبی

البصریب د 1414ره الحاوی الکبیر محقق :قلي محمد مدوض و قادل احمد

قبدالمو ود بیروت :دارالح


محقق حلي

الدلمیه چاپ اولب

دفر ب حس ب د 1408ره شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام با يصحیح قبدالحسی

محمدقلي بقال م :مؤسسه اسماقیلیار چاپ دومب


محقق داماد مصطفي )1372( .بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحالل آن) يهرار :نشر قلوم اسالمي
چاپ چهارمب



ددددددددددددددددددد ب د 1406ره قواعد فقه يهرار :مرک نشر قلوم اسالمي چاپ دوازدهمب



محقق کرکي قلي ب حسی ب د 1414رهجامع المقاصد فی شرح القواعد ،م :مؤسسه آل البیت

دعه

چاپ

دومب


مشحینيب د1386ه مصطلحات الفقه ،م :ان شارات الهادی چاپ پنجمب



مغنیه محمد وادب د 1421ره فقه اإلمام الصادق



موسوی بجنوردی محمدب د 1401ره قواعد فقهیه يهرار :مؤسسه ينظیم و نشر آثار امام دمیني ب



نائیني محمد حسی ب د 1373ره منیة الطالب فی حاشیة المکاسب يهرار :المح به المحمديه چاپ اولب

-

(ع)

م :مؤسسه انصاريار چاپ دومب
داه

نجفي محمدحس ب د 1414رهجواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم بیروت :دارإحیاء ال راث الدربي چاپ
هف مب

-

نرا ي احمدب محمدبد 1417ره عوائداالیام فی بیان قواعداالحکام م :ان شارات يبلیغات اسالمي حوزه
قلمیه م چاپ اولب
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