
Page 1 of 20 
 

 

 

 

 

 

 

Date of receipt: 2020.03.12           Date of acceptance: 2020.09.20 

Abstract 

The religion of Islam has considered the satisfaction of sexual instinct in the form of marriage 

possible. Satisfaction of sexual instinct, which is called obedience in legal terms, means a woman's 

response to her husband's legitimate request, which is both general and specific. General obedience 

is the same as good communication and obedience of the wife to the husband in matters related to 

marriage. But what is meant by special obedience, which is the subject of our discussion in this 

regard, is that despite the fact that obedience is one of the obligatory rights of the husband over the 

wife, and if the wife refuses, she is considered illegitimate and her alimony is waived. Are there any 

cases? That, despite the wife's refusal to obey, her alimony should not be waived or not? What is the 

opinion of the Shiite and Sunni religions in this regard? And is there a difference between the jurists? 

In line with research conducted through the study of various legal and jurisprudential sources and 

books in response to this question, it can be said that there are cases that do not cause the wife's 

alimony to fall and the wife is not considered illegitimate, including non-financial cases can be due 

to husband's illness, wife's illness due to Defects in the genitals, menstruation and puerperium, etc., 

and among financial cases, he pointed out the necessity of earning a living on the condition that the 

wife is with the husband and the right to imprisonment on the condition of using this right before 

obedience. Of course, it is worth mentioning that there are differences of opinion among Shiite and 

Sunni jurists in this regard, and there are cases that have led to their unanimity. 
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   1399.09.20تاریخ پذیرش:       1399.03.12تاریخ دریافت:                                     

 کیدهچ
ارضای غریزه جنسی که در اصطالح  دین مبین اسالم ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.

حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام 
اما مراد از  ز زوج در امور مربوط به زناشویی است.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه ا باشد.و خاص می

باشیم که با وجود اینکه تمکین پی این مطلب میباشد، درا بیشتر در این خصوص میتمکین خاص، که موضوع بحث م
شود آیا مواردی شود و نفقه او ساقط میاز حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می

دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد  وجود
های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف ؟ در راستای پژوهشآیا بین فقها اختالفی وجود دارد چیست؟ و

و زوجه   شودمواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمی توان گفت کهحقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می
توان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، مالی میاز جمله موارد غیرشود ناشزه محسوب نمی

شرط  حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به
عه و اهل تسنن اختالف نظرهایی البته شایان ذکر است که نزد فقهای شی استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.

 این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.در 

 .کلیدی: تمکین خاص، ناشزه، نفقه، حق حبس واژگان

.نامشروع کودک، تکالیف، فرانسه، حقوق ایران، حقوق: کلیدی گانژوا
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  4، شماره 1399سال اوّل، دوره اوّل، زمستان 

 مقدمه

ست. این نیز نهفته شده ا یکی از غرایزی است که همانند حیوانات در وجود انسان غریزه ی جنسی

، اطفای این و هدایت می باشد. لذا در کلیه ی جوامع نیازاز آن جهت که غریزه است، نیازمند کنترل

ایی به غریزه درقالب عقدنکاح مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه برخی از جوامع غربی و اروپ

تنها ارضای  نواده بدون عقد نکاح نیز وجهه ی قانونی بخشیده اند، اما دین مبین اسالم نهنهاد خا

یز ن غریزه ی جنسی را صرفا در قالب عقد نکاح میسر دانسته بلکه در خصوص زمان وچگونگی آن

هداف اارضای غرایز جنسی یکی از اهداف عقد نکاح است اما این عقد مقرراتی قرار داده است. 

دیگری  هم دارد، توالد و تناسل، تامین امنیت روحی و روانی و عاطفی زن و مرد، اهدافدیگری 

با رضایت  است که از عقد نکاح انتظار می رود. اما بدون شک ارضای نیازهای جنسی ارتباط مستقیم

ن قسمت در ای عاطفی زوجین از یکدیگر داشته وبالتبع تامین کننده ی امنیت روحی و روانی است.

ن آثار بررسی تعریف و مفهوم تمکین، انواع آن مورد اشاره قرار میگیرد و به بحث پیرامو ضمن

 پردازیم.حقوقی و فقهی  تمکین در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت  در این باب می

 تمکین   -2

 تیتثب مستقر کردن و -2است یگریدادن به د اریلطه و اختس -۱در لغت به دو معنا است: تمکین

ما ابه کار رفته است.  نیطهارت، صالت و تجارت و نکاح، اصطالح تمکی کتابها دراست  کردن

دادن زن  پاسخ یبه معنا  نیتمکاصطالح در با مباحث مربوط به نکاح نمود دارد شتریاصطالح ب نیا

 یاصطالح یدو معنا یدارا نیتمک ی،حقوق یدر کتاب ها است و مشروع  همسر یبه خواسته ها

 (۱73،۱398خاص است)صفائی و امامی، عام و

 تمکین عام-2-1

تمکین عام در کتاب های حقوقی عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او 

در امور مربوط به زناشوئى است. حسن معاشرت عبارت است از اطاعت زن از شوهر، و خوش 

آرایش خود براى شوهر آن گونه که روئى زن نسبت به او، رعایت نظافت و رفتارى و خوش 

مقتضاى زمان و مکان و موقعیت خانوادگى آنان است و خارج نشدن از منزلى که شوهر معین نموده 

و یا طبق حق مکانى که به زن داده شده، آن را انتخاب کرده است، مگر در مواردی که معین شده 

در، مادر و یا اوالد او باشند احتیاج به است. بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان خود اگر چه پ

با  (447،۱340)امامی، اجازه ی شوهر دارد. و مراودت با اشخاص دیگر نیز به همین صورت است
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 ال ما بترك النشوز یحصل ال حال کلّ وعلى » دارند که:این حال آیت اهلل مکارم شیرازی بیان می

 السلمی والتعایش زوجها عند البقاء ترید ال أنّها على ذلک دلّ إذا إلّا البیت خدمات من علیها یجب

معها : نافرمانی با ترك آنچه او)زوجه( از خدمات خانه مکلف نیست اتفاق نمی افتد؛ مگر اینکه این 

نشانگر این باشد که او نمی خواهد با شوهرش بماند؛ و با او، همزیستی مسالمت آمیزی داشته 

ر رابطه با منزلی که زوج برای زوجه فراهم می نماید فقهای د (340،3،۱433)مکارم شیرازی، «باشد

 أن یجب »:گفتنه اند حنبلیان و حنفیان مذاهب پنجگانه دارای اختالف عقیده می باشندکه امامیه ،

 باید همسر خانه« برضاها إالّ وغیرهم وولده أهله من خالیاً ، معاً بحالهما الئقاً الزوجة مسکن یکون

 ها مالکی و او رضایت با مگر ، باشد دیگران و پسرش ، خانواده از عاری ، آنها شرایط با متناسب

 کانت وإذا:  الزوج أقارب مع السکن من االمتناع لها فلیس لها قدر ال وضیعة الزوجة کانت إذا» :گفتند

 تسکن أن حینئذ فیجب ، العقد أثناء ذلک علیها اشترط إذا إالّ معهم السکن عن االمتناع فلها شریفة

 أهله بإساءة تتضرر ال وأن ، تشاء ساعة بنفسها الخلوة تستطیع غرفة لها یفرض أن على أهله دار فی

 شوهر اقوام با زندگی از نیست مجبور پس ، باشد نداشته ارزشی هیچ و باشد فرومایه زن اگر «إلیها

 در اینکه مگر کند خودداری آنها با زندگی از تواندمی پس ، باشد شریف او اگر و کند. خودداری

 او برای اتاقی اینکه شرط به کند زندگی خود خانواده خانه در باید پس شود، شرط عقد ضمن

گفته  شافعی و باشد و ضرری توسط اهل خانه به او  نرسد تنها خودش با بتواند که شود تحمیل

 زندگی محل باید او)زوج(« معدماً  کان ولو ، هو بحاله ال ، هی بحالها یلیق مسکن لها یجب»: است

  (394 ،۱بی تا، )مغنیة،باشد. محروم اگر حتی خودش، شرایط نه باشد، داشته زوجه شرایط با متناسب

 تمکین خاص-2-2

مراد از تمکین خاص در کتب حقوقی این است که زن جهت استمتاع، خود را در اختیار شوهر قرار 

د مانع عقلى یا شرعى محدود به زمان یا مکان و دهد و استمتاع شوهر از خود را جز در موارد وجو

یا کیفیت خاصّى نکند. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى زن از آن 

 ی او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود)هاشمی شاهرودی،بدون عذر، نفقه

علی وجه به یتحقق عدم »رماید:(. در توضیح چنین تمکینی صاحب جواهر چنین می ف663،2،۱383

یعنی اگر تمکین به گونه ای باشد که نشوزی «. نشوزها الذی الخالف فی اعتبار فی وجوب االنفاق

(. در این موارد، ۱95،۱378)نجفی، صورت نگیرد و در آن اختالفی نباشد، نفقه بر زوجه واجب است

نمی شود. مذاهب خمسه اتفاق  با این که زوجه به وظایف خود عمل نکرده است، ناشزه محسوب

 به تسقط الذی النشوز تحدید فی واختلفوا ، لها نفقة ال الناشزة الزوجة أنّ على اتفقوا »نظر دارند که
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 تکون بإذنه إالّ منه تخرج ولم ، الزوج منزل فی نفسها حبست متى الزوجة أنّ یرون فالحنفیة ، النفقة

 ولکن علیها حراماً کان وإن هذا امتناعها فإنّ  شرعی، مبرر غیر من الفراش فی عنه امتنعت وإن مطیعة

همسر نافرمان که مراد کسی است که بدون عذر موجه از تمکین، که از حقوق « : النفقة به تسقط ال

واجب شوهر بر زن است استنکاف می ورزد به هیچ وجه نفقه ای به او تعلق نمی گیرد اما در تعیین 

کنار گذاشته می شود اختالف نظر داشته اند حنفیه معتقد است که وقتی زن نافرمانی که با آن نفقه 

خود را در خانه شوهر محصور کند و آن را ترك نکند مگر با اجازه او؛ مطیع خواهد بود . واگر 

بدون توجیه مشروع در رختخواب از این کار امتناع کند برای او حرام است اما نفقه ساقط نمی شود 

حالیه در این قسمت میتوان موارد موجه بودن امتناع از تمکین و عدم سقوط ( 385 ،۱ )مغنیة،بی تا،

 نفقه  را به دو دسته ی مالی وغیرمالی تقسیم کرد.

 وارد غیرمالی موجه بودن عدم تمکینم -3

 توانایی جنسی شوهر:بیماری و نا -3-1

ه فسخ بن خاص و حتی منجر بعضی بیماری ها در مرد می تواند مجوزی برای امتناع زوجه از تمکی

) شهید ازدواج گردد از جمله این موارد عنن می باشد. عنن نوعی ناتوانی جنسی در مردان است.

 الزوجة عن جزع لو فیما اختلفوا ولکنّهم ، باالتفاق الفسخ خیار للزوجة یوجب و»( ۱04،8، ۱4۱3ثانی،

 می سخف خیار موجب زوجه برای فقها همه اتفاق به « ؟ الخیار لها یکون فهل.  غیرها على وقدر

 خیار زوجه یبرا هم باز آیا غیر از نه بود عاجز خود زوجه از فقط اگر که دارند اختالف ولیکن شود

 باشد؟ می فسخ

 فقط الزوجة نع عجز فلو ، النساء جمیع عن عجزه مع إالّ الفسخ خیار لها یثبت ال» :  اإلمامیة قال

د از همه زنان  برای زن خیار فسخ نیست ، مگر باعجز مر اند:امامیه گفته «خیار. فال غیرها على وقدر

 ( 328، ۱تا،بی غیر او قادر بود خیار فسخ نیست )مغنیة،فقط از زوجه خود عاجز باشد و بر ولی اگر

 غیرها على قدر ولو حتى ، الخیار فلها الزوجة إتیان عن عجز إذا :»اند شافعیه و حنابله و حنفیه گفته

اگر از «  غیرها أصاب إذا الزوجة إلى یصل نفع وأیّ ، إلیها بالنسبة عنیناً ـ هذه والحال ـ یُسمّى ألنّه ؛

دخول به زوجه خود عاجز باشد برای زوجه خیار فسخ است ، اگر چه بر دیگران قادر باشد زیرا 

.« قادر است  این مرد نسبت به این زن عنین است و چه نفعی برای زوجه او دارد که با دیگران

کند جب و خصاء ( عیوب دیگری که برای زوجه حق خیار فسخ را ثابت می329،۱بی تا، )مغنیة،

 إمهال غیر من باالتفاق للزوجة الفسخ خیار بهما یثبت» که به اتفاق فقهای مذاهب خمسه: باشدمی
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با این « . لها خیار فال والوطء العقد بعد حدث لو أمّا ، الوطء قبل الخصاء أو الجب یعرض أن على

دو عیب برای زوجه خیار بدون معطلی فسخ ثابت می شود به شرط اینکه جب و خصاء قبل از 

 جماع عارض شده باشد ولی اگر بعد از عقد و جماع عارض شد برای زن خیار فسخ نیست. )مغنیة،

     (33۱،۱بی تا،

تواند زن می واگیر دار مبتال گردد،یکى از امراض ه در صورتى که شوهر بعالوه بر موارد گفته شده 

جدید  یکی از امراض شایع در عصر.نمایدتا حدودى که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دورى 

ن بیماری معموال بیماری ایدز است که از طریق مقاربت نیز می تواند انتقال یابد با توجه به اینکه ای

م به قطعا در صورتی که شوهر پس از عقد ه درمان ناپذیر بوده و منجر به مرگ مریض می گردد

ین این بیماری مبتال شده باشد زوجه این حق را خواهد داشت که برای حفظ جان خود از تمک

بعد از  هر گاه شوهر»:دارد  یق. م اعالم م ۱۱27ماده (  547، ۱، ۱427خاص امتناع نماید)خویی،

و  یارددبا او خو یکیحق دارد که از نزد گردد، زن یو جنس یاز امراض مقاربت یکیعقد مبتال به 

 وق، بر اساسف ه یحکم و مفاد ماد علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود ه، امتناع بدیامتناع نما

م است تنظیم شده است؛ زیرا اطاعت و تمکین مطلق از شوهر بر زن، فرض و الز« ال ضرر ةقاعد»

یگر، اگر به علت امراض مقاربتى و یا علل د نفقه است؛ اما و عدم اطاعت موجب نشوز و سقوط

را تخصیص زده  اطاعتعموم وجوب ضرر ال ةتمکین موجب ورود خسارت به زوجه شود، قاعد

)طاهری،  رددعدم اطاعت باعث سقوط نفقه گ دارد، بدون آنکهو وجوب اطاعت را برمى

245،3،۱392.) 

 توانایی زنبیماری و نا -3-2

می تواند مجوزی برای امتناع او از تمکین خاص و گاهی فراتر از آن بعضی از بیماری ها در زن 

گردد. یکی از این موارد زمانی است که به علت وجود برخی عیوب در اندام تناسلی زن، امکان 

نزدیکی با او برای شوهر وجود ندارد، مانند حالت رتق و قرن و عفل و افضاء. وجود رتق و قرن 

وان عذر برای امتناع از تمکین اشاره کرده اند، از جمله عیوبی است که در که اکثر فقها به آن به عن

صورتی که زن در هنگام عقد آن ها را داشته باشد، برای مرد حق فسخ نکاح به وجود می آید. لذا 

در صورتی که شوهر از حق فسخ خود استفاده نکند به منزله ی رضایت او به بقای زوجیت بدون 

می گردد. برخی فقها در این حالت برای زوجه حق امتناع از تمکین قائل شده  انجام نزدیکی تلقی

اند و زوجه را مستحق نفقه می دانند و معتقدند که نزدیکی با زن، در صورت وجود مواردی همچون 

رتق و قرن و ضعف جسمانی زوجه، منافی معاشرت به معروف است و عذر زن در امتناع از تمکین 
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ق نفقه است. علت امر آن است که مردی که به همسری زنی با این شرایط خاص، مانع سقوط ح

رضایت داده است، به منزله ی اسقاط حق استمتاع خاص خود است و در واقع با پذیرش این 

و  (563،7،۱37۱موضوع، گویی به سایر استمتاعات غیراز نزدیکی بسنده کرده است)فاضل هندی،

 .« عند المالکیة والحنابلة توجب للزوج حق الخیار» وب عبارتند از:اما نظر فقها در رابطه با این عی

الموجب »وقال الشافعیة :  است فسخ موجب زوج برای عیوب این که معتقدند حنابله و مالکیه

 و فسخ موجب قرن و رتق اند: گفته شافعیه « لوالقرن فقط ، وال تأثیر لإلفضاء والعف الرتق للفسخ

والعفل فال  الرتق ، أمّاأثیر فی حق الفسخ للقرن واإلفضاءالت»قال اإلمامیة :  و ندارد اثری عفل و افضاء

 چیزی موجب عفل و رتق اما باشند می فسخ حق در مؤثر افضاء و قرن معتقدند امامیه« .یوجبان شیئ

 (333،۱بی تا، مغنیة، نیستند.)

 نفاس  حیض و -3-3

د،که به تناسب با حرارت و سوزش از فرج زن خارج گرد کهاست  یتیره و سیاه رنگ حیض، خون

( و ۱36،3آید. )النجفی الجواهری ، ،طبیعت وی در زمان های بعد، به صورت عادت)ماهانه( در می

دارای احکامی است که یکی از آن ها حرام بودن جماع بر شوهر با زن حائض است و حتی شریعت 

و » ه شدت تحریم کرده و در این رابطه فرموده است:اسالم مقاربت و نزدیکی در حال حیض را ب

یسئلونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فیالمحیض و ال تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن 

و از تو درباره خون حیض سؤال می کنند ،بگو: چیز زیانبار و آلوده ....« »فأتوهن من حیث امرکم اهلل 

اعدگی ، از زنان کناره گیری کنید؛ و با آنان نزدیکی ننمایید، تا پاك ای است ؛ از این رو در حالت ق

بقره ، «) شوند. و هنگامیکه پاك شدند، از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید...

مردى که از روى عمد با حائض جماع کند بر وى کفاره واجب است و باید تنبیه و مجازات  ( و222

 جنسی رابطه که کردند مذاهب توافق همچنین و الحیض: أیام وطئها تحریم على أیضاً قواواتف ، .گردد

در مسأله حرمت وطی در قُبُل زن حائض،  (49 ،۱ مغنیة،بی تا، است.) ممنوع قاعدگی دوران در او با

(و بداهت آن در حدی است که حتی حالل 225،۱قول مخالفی وجود ندارد)شیخ طوسی،بی تا،

( 34،۱382)شیخ طوسی  (۱5،۱4۱5را بنا بر مشهور موجب کفر دانسته اند)انصاری،دانستن آن 

ز نیست، و اما جماع در ما دون فرج، یبر مرد، جماع با زن خود در فرج، هنگام حیض جا»گوید مى

و پس از قطع خون، بهتر است قبل  «ز است.یو هم بسترى و مباشرت و تماس با وى بغیر جماع جا

را وادار کند تا فرج خود را شست  زننزدیکى ننماید، و اگر شهوت براوغالب گردد، از غسل، با زن 

» (. پیامبر )ص( نیز در این باره فرمودند:۱79-۱78،۱،۱347)طوسی،گاه با او نزدیکى کندو شو دهد آن
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هر کس با همسر خویش در حال حیض مجامعت نماید و فرزندش با بیمارى جذام یا برص و پیسى 

پس این موضوع سبب نمی گردد  (.39،5،۱363صدوق،«)ود جز خود کسى را مالمت نکندمتولّد ش

که زوجه از سایر استمتاعات ممانعت به عمل آورد چرا که در چنین حالتی تنها در حرمت نزدیکی 

 از جلو اتفاق نظر وجود دارد اما سایر استمتاعات و لذت های جنسی بین زن و شوهر مجاز است.

 بدینار یکفّر أن فعلیه ، الحائض زوجته وقارب الزوج على الشهوة غلبت إذا:  اإلمامیة اءفقه أکثر وقال

مطابق نظر اکثر فقهای امامیه در آخره.  فی وبربعه ، وسطه فی وبنصفه ، الحیض أوّل فی فعل إن

 آن از نیمی باید ، دهد انجام را کار صورت غالب شدن شهوت بر زوج اگر در ابتدای قاعدگی این

 بدهد کفاره انتها در را آن چهارم یک و وسط در را

 وإن ، الجمیع ندع علیها کفارة فال المرأة أمّا ، یجب وال التصدق یستحب:  والمالکیة الشافعیة قال و

 یاجبار و است مطلوب دادن صدقه »شافعیه و مالکیه معتقدند: وطاوعت. رضیت لو آثمة کانت

 باشد وافقم اگر باشد گناهکار اگر حتی ، بدهد را همه کفاره نیست الزم ، زن مورد در اما ، نیست

دتی پس از نفاس نیز حالتی است که در زمان وضع حمل و تا م (49 ،۱بی تا، کند. )مغنیة، اطاعت و

وز بعد از ( برخی مدت نفاس را تا حداکثر ده ر327،۱،۱385آن در زنان ایجاد می شود. )کاتوزیان،

 بسبب لرحما یقذفه الذی هو النفاس دم»: گفتند ها مالکی و امامت (.564،۱373اند)نجفی،آن دانسته 

 یا آن با تولد لدلی به رحم که است چیزی همان زایمان از پس خون «قَبلها  ال بَعدها أو معها الوالدة

 وقَبلها وبَعدها والدةال مع النازل الدم هو»: گفتند حنبلیان و .کند می انزال ، آن از قبل نه ، آن از بعد

 یا دو با آن زا قبل و آن از پس ، زایمان هنگام که است خون این «الطلق أمارات مع ثالثة أو بیومین

معها  وال بلهاقَ ال الوالدة بَعد الخارج هو»: گفت شافعی و افتد می اتفاق زایمان عالئم با ، روز سه

 هو»: : گفتند ها حنفی .زایمان همراه نه و زایمان از قبل نه ، میشود  خارج زایمان از پس که خونی«

« بنفاس فلیس لدالوَ  أقلّ خروج عند أو قَبلها الخارج أمّا ، الوَلد أکثر خروج عند أو بَعدها الخارج

باشد.) نمی نفاس زایمان از قبل میشود خارج که خونی اما میشود؛ خارج زایمان از بعد که خونی

 قاعدگی رایطش همان دقیقاً زایمان از پس زنان که است این اساسی قاعده و اصل (5۱ ،۱بی تا، مغنیة،

ت حیض شرعا ( در چنین حالتی نزدیکی با زن مانند نزدیکی در حال 205،۱أحمد، )الخلیل، .دارند را

ران حرام است. با توجه به حرمت شرعی مقاربت در دوران حیض و نفاس، چنانچه زن در این دو

نجام گرفته است، اقٌبٌل امتناع کند، با توجه به این که این امتناع با عذر شرعی  از رابطه ی جنسی از

 (3۱4، 2ناشزه محسوب نمی شود و حق نفقه ی او باقی خواهد بود.)موسوی خمینی،بی تا، 

 احرام -3-4
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گردد، می یکی دیگر از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع زوجین از تمکین خاص مطرح

 او بر تحال این در که چرا نماید، پیدا واجب حج انجام برای مالی استطاعت زوجه که است انیزم

 و نیست شرط شوهر اجازه شده واجب او به حج که زنی برای و آورد جاب را حج که است واجب

 ردآو بدست نیز را شوهرش رضایت است بهتر البته نباشد راضی شوهرش گرچه برود حج به باید

عاشرت مو وقتی که زن یا شوهر در حال احرام باشند، در این صورت (.43،۱423لنگرودی، مرتضوی)

ت بلکه هر با زنان چه ازطریق نزدیکی با آنان و یا بوسیدن وچه لمس کردن و نظر انداختن به شهو

وهر اگر زن و ش (۱07،۱423)مرتضوی لنگرودی، نوع لذت بردن و کام گیری از آنان ممنوع است.

رصورتی دحرام عمره ی تمتع جماع کنند چه از جلو و چه از عقب چه با زن و چه با مرد در حال ا

کن نزدیکتر لکه عالما و عامدا باشد ظاهرا عمره اش باطل نمی شود و تنها کفاره به عهده اش است، 

و دوباره  به احتیاط آن است که اگر این عمل قبل از سعی بین صفا و مروه بوده عمل را تمام کند

همسرش  آن را انجام دهد. ولی اگر مرد با همسرش که در حال احرام است جماع کند در صورتی که

ش نیز را وادار کرده باشد چیزی بر همسرش نیست و مرد باید دو کفاره را بدهد ولی اگر همسر

تند به این حکم مس (.۱98،۱378پذیرا و راضی بوده هر کدام باید کفاره ی خودش را بدهد)خمینی،

بر اینکه  وایاتی است که از پیشوایان دینی ما رسیده است از آن جمله فرموده رسول خداست مبنیر

( ۱54،۱6 بی تا، )حر عاملی، اطاعت مخلوق در صورتی که موجب نافرمانی خدا باشد جایز نیست

ر وقتی البته انجام واجب زمانی برای زوجه به عنوان عذری موجه مطرح می گردد که انجام ان د

زوجه  ( در نتیجه نفقه43،۱4۱3یگر ممکن نباشد و به قول برخی فقها واجب مضیق باشد )حلی ،د

 مالکی ، تامام. رابطه با فوری بودن انجام حجدر  (3۱4،2)موسوی خمینی،بی تا، ساقط نخواهد بود.

 فقد أخّر نفإ ، اإلمکان أزمنة أوّل عن تأخیره یجوز وال ، فوری الحج وجوب إنّ »گفتند: حنبلی و

 در یرتأخ و است فوری حج وجوب «بعد... فیما به أتى لو أداءً ویکون ، حجه یصحّ ولکن ، عصى

 و ندارد وجود تأخیر با او تمکین عدم در تردیدی هیچ زمان آن در و ،.نیست جایز وقت اول از آن

 نه ما،ا است تمتع واجب حج «فیجوز ، الفور على ال التراخی على الحج وجوب إنّ »:گفت شافعی

ه با عدم سقوط در رابط (۱9۱،۱بی تا، )مغنیة، است جایز بنابراین تمکین قبل از انجام حج ، بالفاصله

 نفقتها، سقطت:  والحنفیة الشافعیة قال الفریضة لحج سافرت إذا ـ» نفقه ،شافعی و حنفی می گویند:

ود اما امامیه کند نفقه ساقط می شکه اگر برای حج واجب سفر «  تسقط ال:  والحنابلة اإلمامیة وقال

 (387، ۱بی تا، )مغنیة، شود.و حنابله معتقدند که نفقه ساقط نمی

 نجام واجباتا -3-5



 

Page 10 of 20 
 

نوینفصلنامه علمی فقه و حقوق   

  4، شماره 1399سال اوّل، دوره اوّل، زمستان 

نجام واجبات یکی دیگر از موانعی که به عنوان مانع مشروع برای امتناع از تمکین مطرح می گردد، ا

که زوجه  مسئله زمانی مطرح می شوداست که البته در مورد زوجه بیشتر مصداق پیدا می کند. این 

در   هکگردد. ازجمله این موارد برای انجام واجبی شرعی مجبور به نافرمانی از شوهر خویش می

ه رمضان و  کتب فقهی از آن به عنوان عذر موجه امتناع زوجه از تمکین نام برده شده است روزه ما

 ی شود یکی با نذر و عهد و دیگراعتکاف واجب است اعتکاف در دو صورت برای فرد واجب م

یکه اینکه فرد دو روز معتکف باشد که در این صورت روز سوم اعتکاف واجب می گردد در صورت

اعتکاف  زوجه در اعتکاف واجب به سر برد امتناع وی از تمکین موجه خواهد بود اما در صورتیکه

 جتنبی» لکیه بیان میدارند:ما (۱7۱، ۱378واجب نباشد زوجه حق امتناع ندارد.)موسوی خمینی،

اف از آمیزش که در زمان اعتک«واللمس القبلة من واالستمتاع المباشرة أنواع وجمیع الوطء المعتکف

مه فقها و به اتفاق ه (76،۱،۱425الوهاب، عبد القاضی و انواع لمس و سرگرمی جلوگیری کنند .)

 لجماعا أو. باتفاق النهار، أو باللیل کان سواء إنزال، بدون ولو عمداً، الجماع: منها االعتکاف مفسدات»

 یفسد، ال اعتکافه إنف لالعتکاف ناسیاً جامع إذا: الشافعیة وقال ثالثة؛ عند االعتکاف یفسد فإنه نسیاناً

 باتفاق نزال،باإل إال االعتکاف تفسد ال فإنها ونحوها، ومباشرة بشهوة، تقبیل من الجماع دواعی أما

الن مقاربت عمدی حتی بدون انزال چه شب باشد و چه روز موجب بط« المالکیة  وخالف ثالثة،

طالن باعتکاف می گردد اما مقاربت از روی فراموشی مطابق نظر شافعیه،حنابله و حنفیه موجب 

عتقد است که ماما مالکی  اعتکاف نمی گردد مگر با انزال ؛ که مالکیه با این عقیده آنها مخالف است

داوطلب  اند یا فکر می کند که همسرش به برقراری رابطه مجبور است نذر کردن و یااگر زن می د

 اما (53۱،۱،۱424الجزیری، الرحمن شدن برای اعتکاف بدون اجازه شوهرش جایز نیست. )عبد

اشرت جنسی سوره بقره پی به این نکته می بریم که مع ۱87جماع در ماه رمضان که با تامل به آیه 

 للصوم بطلم فإنّه ، عمداً الجماع» و به اجماع فقهاداری موجب بطالن روزه می شود وزه در زمان ر

ی کند و در صورتی که جماع عمدی باشد روزه را باطل م« الجمیع  عند والکفارة للقضاء وموجب ،

 الجماع أمّا »اما جماع از روی فراموشی (47،۱،۱4۱6المدرسی، موجب قضای روزه وکفاره می شود.)

طبق نظر « لمالکیوا الحنابلة عند ویبطله ، واإلمامیة والشافعیة الحنفیة عند الصوم یبطل فال نسیاناً 

 مغنیة، ود.)حنفی ،شافعی و امامیه روزه را باطل نمی کند و توسط حنبلی ها و مالکی ها باطل می ش

در برابر  تمکین( همان طور که در موارد، گفته شده زوجه برای پرهیز از محرمات از ۱55،۱بی تا ،

 زوج معاف است.

 ی، مالی و شرافتیخوف ضرر بدن -3-6
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ت ق.م. به زوجه این حق داده شده است که در صورت وجود شرایطی، درخواس۱۱۱5طبق ماده ی 

الی ممسکن جداگانه از زوج نماید، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، 

ه ضرر واند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنیا شرافتی برای زن باشد، زن می ت

زل مضبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به من

ید احراز آهم چنان که از ماده ی فوق بر می  مذبور معذور است نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود.

ه نیافته ق.م تا زمانی که محکمه بین زوجین خاتم۱۱۱6ه ی ضرر زوجه با محکمه بوده و مطابق ماد

 محل سکنای زوجه با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی با جلب نظر اقربای نزدیک و در

ی و برخی حقوقدانان خوف ضرر بدنی ،مال (۱70،۱396صورت نبودن اقربا، با محکمه است)روشن،

ذیت و ضرب اضرر بدنی عبارت از بیم زن از آزار و  شرافتی برای زن را اینگونه شرح داده اند:خوف

ضرر  خوف و قتل می باشد که از طرف شوهر مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به او به عمل می آید.

م دهد و اال مالی عبارت از بیم زن است که در اثرتهدید از طرف شوهر ناچار شود معامالتی را انجا

خواهد بود زیرا نیزیه او را می دزدد و یا از او می گیرد کافی بیم زن از اینکه شوهر اثاثیه و یا جه

وجب زن می تواند آن ها را به دیگری بسپارد و از خانه خارج نماید و خارج شدن از منزل م

اد و فریاد خوف ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آن،  که در اثر د جلوگیری از آن نمی گردد.

 ووهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و فحش های ناموسی  از طرف ش

فت آنان ریا آن که شوهر اشخاص ناشایست را در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که آمد و 

نه به عنوان نمو (5۱9،4،۱377موجب هتک حرمت احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد)امامی،

ست؛ اول دادگاه عمومی حقوقی دادگاه مطرح شده ا  عبهدر ش 900۱96در پرونده ای با کالسه 

یفری مدعی کخواسته زوج الزام زوجه به تمکین بوده و مالحظه اظهارات زوجه که به استناد پرونده 

رك گردیده همسرش وی را به شدت مورد کتک کاری قرار داده است و مجبور به ترك زندگی مشت

ناحیه  ونده کیفری مطروحه زوج بابت صدمات وارده بهبه دلیل عدم امنیت جانی گردیده و در پر

مستند   گردن زوجه ، به پنج درصد دیه کامل محکوم شده است و دادگاه به لحاظ احراز خوف بدنی

بطالن  قانون آ.د.م دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به ۱97ق.م و ماده  ۱۱۱5به ماده 

 دعوی تمکین صادر و اعالم گردید

ن در منزل دیگر در مدتی که خوف ضرر بدنی ،مالی یا شرافتی دارد عذری موجه برای سکونت ز

امتناع او از تمکین بوده و موجب نشوز زن نمی شود. بنابراین در این مدت نفقه بر عهده شوهر 

است اما اگر دادگاه خوفی را که زوجه مدعی آن بوده منتفی اعالم نماید زوجه باید به منزل شوهر 

د و اال ناشزه محسوب می گردد. در صورت ثبوت مظنه خطر برای دادگاه نیز اگر زوجه از بازگرد
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سکونت در محل تعیین شده توسط دادگاه خودداری نماید این رفتار وی ، دیگر توجیهی برای عدم 

تمکین وی نخواهد بود.از منظر فقهی شوهر می تواند با رعایت مراتبی و در حد محدودی ،برای 

زن وی را تنبیه نماید اما در صورتیکه شوهر خارج از حدود مقرر بدون دلیل موجه به  رفع نشوز

زوجه تعرض نماید و سبب شود که ماندن زن در خانه مستلزم حرج و خطر برای وی گردد زوجه 

( بنابراین در موردی که زن به واسطه خوف ضرر ۱95،5،۱423می تواند منزل را ترك گوید)تبریزی،

در مورد سقوط نفقه  (۱82،2،۱4۱۱ه رفتن باشد ناشزه محسوب نمی شود)گلپایگانی،نفس مجبور ب

 إلى االنتقال عن امتنعت إذا» در صورت خارج شدن زوجه از منزل شوهر فقه حنفی معتقد است که

 بأن حق، بغیر االمتناع کان إذا المهر فأما لتستوفی امتنعت بأن النفقة، تسقط ال بحق کان فإن بیته،

این « النفقة  یسقط وإنه منها، النشوز وجد النه النفقة، تسقط فإنه: مؤجال کان أو المهر الزوج أوفاها

استنکاف از رفتن به خانه زوج اگر به حق باشد نفقه ساقط نمی شود اما اگر این پرهیز ناعادالنه 

ه ساقط می شود زیرا باشد در صورتیکه شوهر مهریه را به او پرداخت کرده یا به تعویق انداخته نفق

 الزوجة أنّ على اتفقوا » فقها اتفاق دارند که: (۱58،2 ،۱4۱4نشوز زوجه ثابت می شود.)السمرقندی،

 متى الزوجة أنّ یرون فالحنفیة ، النفقة به تسقط الذی النشوز تحدید فی واختلفوا ، لها نفقة ال الناشزة

 من الفراش فی عنه امتنعت وإن مطیعة تکون بإذنه إالّ منه تخرج ولم ، الزوج منزل فی نفسها حبست

 اإلنفاق فسبب.  النفقة به تسقط ال ولکن علیها حراماً کان وإن هذا امتناعها فإنّ ، شرعی مبرر غیر

 بهذا خالفوا وقد.  واالستمتاع للفراش أبداً دخل وال ، الزوج منزل فی نفسها حبس المرأة هو عندهم

 وبینه بینها وتخلی ، نفسها من الزوج تمکّن لم إذا الزوجة أنّ على واحدة کلمتها فإنّ ، المذاهب جمیع

 التمکین مجرد إنّ:  الشافعیة قال بل ، النفقة من شیئاً تستحق ال ناشزة تُعد وعقالً شرعاً المانع عدم مع ،

 نفسی مسلِّمة إنّی:  صراحة له وتقول ، الزوج على نفسها تعرض لم ما یکفی ال وبینه بینها والتخلیة

زوجه ناشزه نفقه ندارد و در تحدید و تعریف نشوزی که نفقه را ساقط میکند اختالف دارند « . إلیک

،حنفیه تا وقتیکه زوجه بدون اذن شوهر از خانه او بیرون نرود مطیع می دانند، و لو اینکه بدون 

ست ولیکن نفقه را ساقط مجوز شرعی از همخوابگی با شوهر خودداری کند گر چه امتناع او حرام ا

نمی کند ،پس سبب نفقه دادن نزد آنان ماندن زوجه در خانه زوج است و به خاطر استمتاع و فراش 

نیست و با ابراز چنین نظری با تمام مذاهب اختالف کرده اند ،زیرا تمام مذاهب متفق القولند که اگر 

عقلی بین خود و زوج را فاصله بیاندازد زوجه خود را در اختیار زوج نگذارد و با عدم مانع شرعی و 

ناشزه شمرده می شود و از نفقه استحقاق چیزی را ندارد،حتی شافعیه صرف تمکین و خلوت کردن 

خود را تسلیم تو کردم کافی نمی   با او را مادامی که خود را به زوج عرضه نکند و صراحتا بگوید

 (385و 386،۱بی تا، )مغنیة، .دانند
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 البیت کنىس عن امتنعت أو ، إذنه بدون بیته من خرجت إذا:» فقهای شیعه و اهل سنت به اتفاق همه 

 بإذنه خرجت إذا:  قالوا والحنابلة الشافعیة أنّ إالّ ، باالتفاق النفقة تستحق وال ، ناشزة تُعد بها الالئق

در صورتیکه  «لها أذن ولو حتى نفقتها تسقط الزوجة لغیر کانت وإن ، النفقة تسقط فال الزوج لحاجة

ودداری زوجه بدون اجازه زوج از خانه خارج شود یا از سکونت در خانه ای که شایسته او بود خ

ایی را در این کرد ناشزه شمرده می شود و به اتفاق مستحق نفقه نیست .اما شافعیان و حنبلیان استثن

فقه ساقط ر خارج شود از نمورد ذکر فرموده اند که اگر وی)زوجه( بدون اجازه او برای نیاز شوه

فقه نیز ننمی شود و اگر برای شخص دیگری غیر از اوخارج شود گرچه زوج به او اجازه داده باشد 

  (387،۱بی تا، ساقط می شود)،مغنیة،

 رد مالی موجه بودن عدم تمکینموا -4

یگر از د در مبحث اول موانع مشروع امتناع از تمکین که جنبه ی غیرمالی بود، بررسی شد. برخی

د. این موارد مواردی که اجازه ی امتناع از تمکین را می دهند، مسائلی هستند که جنبه ی مالی دارن

 در زیر بررسی می شوند.

 رورت تامین معاشض -4-1

امام یکی از مصادیق تمکین شوهر به زن خود، تامین مخارج روزمره زندگی او است. همان گونه که 

اش رفتار کند زیرا که اى را که به نیکى با زوجهخداوند رحمت کند بندهصادق علیه الساّلم فرمود: 

دست او سپرده و او را نفقه خور مرد قرار داده ه خداوند عزّ و جلّ اختیار زن را ب

مگر اینکه در ضمن باشد؛ زوجه دائمه  پرداخت نفقه در صورتی است که .(92،5،۱363)صدوق،است

نفقه را شرط کرده باشد. نفقه عبارت است از پوشیدنى، خوراکى، نوشیدنى، مسکن،  ،عقد موقّت

فرش، ظرف و سایر چیزهایى که در زندگى روزانه مورد نیاز است. و این کمترین حدّ نفقه است، 

آن را نداشته باشد، در صورت راضى نبودن زوجه  پرداختکه بر شوهر واجب است، و اگر قدرت 

شود، امّا وجوب نفقه مشروط به این است که زوجه با او، جدایى بین آنها واجب مىبه ادامه زندگى 

شرعى و اذن شوهرش از نزد او خارج شود و او را ترك کند، تا  زنزد او باشد، و اگر بدون مجو

باشد و نشوز  شولى اگر در کنار شوهر مستحق نفقه نیست؛ باشد زمانى که به نزد شوهرش برنگشته

 (.564،۱385)محقق کابلی،شوداش ساقط نمىتمکین و اطاعت شوهر امتناع ورزد، نفقه نماید و از

از نظر فقهی در صورتی که زن نسبت به شوهر تمکین داشته باشد ولی شوهر به وظیفه خود عمل 

ننماید برای زوجه چند راه کار وجود دارد یکی اینکه زوجه میتواند به حاکم رجوع و اجبار شوهر 
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ی حقوق خویش بخواهد حاکم نیز می تواند شوهر را مجبور به انفاق نماید و حتی می تواند را به ادا

اموال شوهر را برای تأمین نفقه زوجه بفروشد. دیگر اینکه زوجه می تواند خود به قدر مخارج 

خویش از اموال شوهر بردارد البته برخی این کار را مشروط به استیذان زوجه از حاکم دانسته 

( و برخی 479،2،۱383توای آیات عظام مکارم، گلپایگانی، اراکی به نقل از بنی هاشمی خمینی،اند)ف

دیگر این روش را در صورتی اجازه داده اند که اجبار شوهر توسط حاکم ممکن نباشد و می 

زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواندجهت الزام »گویند:

پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد  شوهر به

به فساق مؤمنین مراجعه نماید . چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می تواند در هر روز 

 یاراک ،یگانیعظام مکارم، گلپا اتیآ یفتوا)« به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بدارد.

و در صورتی که زوج غایب باشد مالکیه و شافعیه و  (488،2،۱383،ینیخم یهاشم یبه نقل از بن

 مال الغائب للزوج کان فإن ، النفقة ألحکام بالنسبة کالحاضر الغائب الزوج إنّ :»حنابله معتقدند که 

 ، بالنفقة علیه حکم ظاهر مال له یکن لم وإن ، ماله فی الحکم ونفذ ، بالنفقة لها القاضی حکم ظاهر

 ماالً  یترك لم وإن... لزوجته ماالً  ترك إن الغائب مال فی یُفرض أنّه الحنفیة علیه . مذهب واستدانت

 مَن تجد ال أنّها شکت فإن ، علیه تستدینها أن الزوجة ویأمر ، علیه النفقة یفرض القاضی فإنّ أصالً

 الذی امتنع وإذا ـ زوج بذات لیست أنّها فرض على ـ بإدانتها نفقتها علیه تجب من أمر منه تستدین

حکم حاضر را دارد ، اگر از زوج غایب مالی « القاضی حبسه مزوجة غیر کانت لو نفقتها علیه تجب

در دسترس بود قاضی برای نفقه زوجه از آن مال حکم می کند و حکم قاضی در مال موجود 

اضی به نفقه حکم کرده زوج را بدهکار می کند. نافذاست ، ولی اگر در ظاهر مالی وجود نداشت ق

در مذهب حنفیه اگر زوج غایب مالی داشته باشد ،نفقه زوجه از آن مال مقرر خواهد شد و اگر 

نداشته باشد قاضی نفقه را معین کرده و به زوجه دستور می دهد که به حساب زوج قرض کند ، 

قاضی به کسی که قبل از ازدواج نفقه اش  اگر زوجه شکایت کرد که قرض دهنده ای پیدا نمیکند

بر او واجب بود دستور می دهد به زن قرض دهد و خیال کند که هنوز شوهر ندارد یعنی اگر شوهر 

 نکرده بود واجب النفقه او بود و چنانچه از پرداخت آن خودداری کرد قاضی او را زندانی می کند.)

ه برای زوجه وجود دارد این است که وی شخصا برای یکی دیگر از راه هایی ک (389،۱بی تا، مغنیة،

امرار معاش خود تالش نموده و به کسب روزی مشغول شود به اعتقاد فقها در صورتی که زوجه به 

علت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه مجبور به تهیه معاش خود شود ،در زمان تالش برای تأمین 

باشد. این مسأله که توسط اکثر مراجع  معاش ، اطاعت نمودن از شوهر برایش واجب نمی
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(بیان 488،2،۱383،ینیخم یهاشم یبه نقل از بن یاراک ،یگانیعظام مکارم، گلپا اتیآ یفتواتقلید)

 شده یکی از موارد جواز امتناع زوجه از تمکین را بیان می کند. 

 حق حبس -4-2

فى که یسلیم نشده از ایفاء وظاتاو تواند تا مهر به زن مى» :آمده است  قانون مدنى ۱085 ه یماددر 

حق نفقه  در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط

می  در توضیح ماده فوق میتوان گفت در صورتی که مهریه زوجه حال باشد زوجه «.نخواهد بود

ستفاده از این این استنکاف نماید اما در تواند تا زمانیکه زوج، مهریه را پرداخت نکرده است از تمک

حق »( یا 242،4،۱387محقق داماد،«)حق امتناع زوجه»حق که در کتب حقوقی به عنوان

ه و ( یاد شده است پشتوانه شرعی داشت۱56،۱385،صفایی و امامی،۱54،۱،۱385کاتوزیان،«)حبس

؛ 4۱،3۱ی تا، ؛ نجفی،ب369،۱4۱3،مورد تأیید و تصریح اکثر فقهای امامیه قرار گرفته است)شهید ثانی

؛ فاضل 2۱8؛ محقق سبزواری، بی تا،3۱3،۱387؛ شیخ طوسی،5۱0،۱4۱3شیخ مفید

؛ 299؛ موسوی خمینی، بی تا،460،۱405؛ بحرانی ،72،۱4۱8، طباطبایی،409،۱4۱6هندی،

 ( که در ادامه به بررسی و توضیح این مطالب  خواهیم پرداخت.533،۱4۱9اراکی،

 دن مهرال بوح -4-2-1

فاصله پس از عقد مهریه را تواند بالتواند حال یا مؤجّل باشد اگر مهریه حال باشد زوجه مىمهر مى

زوج از تسلیم خوددارى  ولی اگر. آن را سریعا پرداخت کندمطالبه کند و زوج نیز موظّف است که 

چرا که نکاح  تواند قبل از هر گونه نزدیکى نسبت به استمتاعات زوج تمکین ننمایدزوجه مى ،کند

ملحق به عقود معاوضی است و در معاوضات هر یک از طرفین حق دارند مادامی که طرف مقابل 

وى  ی عدم تمکین زوجه حق نفقهبر این اساس و عوض را تسلیم نکند از تسلیم خودداری نماید.

کرد که اگر با پرداخت مهریه از تمکین خوددارى مىی زوج ساقط نخواهد کرد درحال ی دهرا از عه

بودن مهر، زوجه  البنابراین در صورت ح (.245،4،۱387)محقق داماد،وى ساقط بود ی حق نفقه

آمیزش تحقق نیافته  به شرط آنکه قبال تواند پیش از دریافت آن از تمکین خوددارى کند،مى

 است ، از ابن ادریس حلّى حکایت شدههدر میان فقهاى امامی(.200،2،۱383شاهرودی،)هاشمی باشد

زوج از پرداخت مهر معسر باشد،  در صورتی کهکه وى معتقد بوده که در صورت حال بودن مهر

تواند مهر را مطالبه و در نتیجه از تمکین خوددارى کند. ولى این عقیده توسط مشهور زوجه نمى

گردد ولى این موضوع ستدالل که اعسار زوج هر چند مانع مطالبه زوجه و الزام او مىفقها، با این ا
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در توضیح نظر مشهور فقها، الزم  .رد شده است مستلزم آن نیست که زوجه موظّف به تمکین باشد

از پرداخت مهریه  عسارآنان چنین است که اگر زوج در حال ا هاست گفته شود که مفاد نظری

تواند از تمکین خوددارى نماید در حالى اوال معصیت کرده است و ثانیا زوجه مىخوددارى کند، 

تواند به دادگاه صالحه مراجعه، وى نیز ساقط نشده و براى گرفتن حقوق خویش مى ی نفقه که حق

 می و او را به پرداخت مهریه ملزم بازخواستو دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعى 

در صورت اعسار زوج، هر چند الزام او صورت نخواهد گرفت، اما زوجه هم ملزم به نماید، ولى 

مذاهب  (.246،4،۱387د)محقق داماد،تمکین نخواهد شد بلکه او حق دارد از تمکین خوددارى کن

 ، العقد إنشاء بمجرد المعجل مهرها بکامل الزوج تطالب أن للزوجة أنّ على اتفقوا »اتفاق دارند که:

زوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است به محض انشاء « تقبضه حتى منه تمتنع أن اله وأنّ

     (345،۱بی تا، )مغنیة، عقد مطالبه کند و نیز حق دارد خودداری کرده تا بگیرد

 سقوط حق حبس -4-2-2

حبس مهر استفاده ننماید و از شوهر خود تمکین کند، حق ه هرگاه زن از حق حبس براى رسیدن ب

ى تا گرفتن مهر یوظایف زناشو یاستناد حق حبس از ایفاه تواند بی او ساقط میگردد و سپس نم

میل خود تسلیم مشترى کند، نمیتواند ه امتناع نماید، مانند آنکه هرگاه بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را ب

 378 ی ماید. مادهنبرسیدن ثمن ه نحوى از انحاء پس گرفته و تسلیم مجدد آن را موکول به آن را ب

میل خود تسلیم مشترى نماید، حق استرداد ه اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را ب»میگوید:  انون مدنیق

 انون مدنیق ۱086 ی این است که ماده«. موجب فسخ در مورد خیاره آن را نخواهد داشت، مگر ب

ه در مقابل شوهر دارد قیام نمود، وظایفى کی ایفاه اختیار خود به اگر زن قبل از اخذ مهر ب»میگوید: 

قبل استفاده کند، مع ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد  ه یدیگر نمیتواند از حکم ماد

وسیله عبارت: ه باال ب ه یقسمت اخیر ماد ه یمهر که بوسیل ی حکم استحقاق زن در مطالبه«. شد

تصریح شده است اگر چه معلوم بود، « خواهد شدمع ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط ن»... 

» مذاهب اتفاق دارند: (۱67،۱398.)دکتر ناصر کاتوزیان،ولى قانون براى تذکر به بیان آن پرداخته است

 أبا عدا ما ، الجمیع باتفاق ذلک بعد منه تمتنع أن لها فلیس تقبض أن قبل طوعاً نفسها من مکنته فإن

اگر زوجه قبل از «  یوسف وأبو محمد صاحباه وخالفه ، التسلیم بعد تمتنع أن لها:  قال فانّه حنیفة

اینکه مهرش را بگیرد به میل خود تمکین کرده بعدا حق امتناع ندارد جز ابوحنفیه که گفته است : 

زوجه می تواند پس از تسلیم به زوج باز امتناع کند ولی محمد و ابویوسف دو نفر از اصحاب او با 

 نفسها من وتمکنه المهر تقبض أن قبل امتنعت إذا الزوج على النفقة وتستحق»  رده اند.وی مخالفت ک
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 التمکین بعد أو المهر قبض بعد امتنعت إذا أمّا ، شرعی لمبرر ـ هذا والحال ـ یکون امتناعها ألنّ ؛

اگر قبل از اینکه مهر خود را بگیرد امتناع کرد ، حق نفقه بر زوج « . حنیفة أبی عند إالّ نفقتها فتسقط

دارد ، زیرا امتناع او در این حال مجوز شرعی است ولی اگر پس از گرفتن مهر یا پس از تمکین 

 (    345،۱بی تا، مغنیة،)امتناع کرد نفقه جز نزد ابوحنفیه ساقط است. 
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 نتیجه گیری

و کتب فقهی  ای صورت گرفته آنچه که از مطالعه منابعطریق کتابخانه هایی که ازدر راستای پژوهش

ق نفقه در و حقوقی مربوط به پاسخ سوال اصلی مقاله در رابطه با موارد عدم تمکین بدون اسقاط ح

 میان دهش گفته موارد در حقوق ایران و فقه اهل تشیع و اهل تسنن استخراج شده است این است که

 را آن هامامی که باشد موردی بسا چه و شود می دیده نظرهایی اختالف تسنن اهل و امامیه فقهای

 مامیها که باشد موردی یا و عکس بر و بداند نفقه سقوط موجب تسنن اهل ولی بداند نفقه موجب

 دیموار همچنین برعکس؛ و بداند زوجه نشوز عدم موجب تسنن اهل ولی بداند زوجه نشوز موجب

نابع معتبر مدارد اما طبق قانون مدنی و  وجود اختالف هم تسنن اهل فقهای میان حتی که دارد وجود

یکدیگر  فقهی همین که عقد نکاح واقع شد رابطه زوجیت ایجاد و حقوق و تکالیف زوجین در برابر

وجه بدون برقرار می شود. یکی از آثار عقد نکاح تمکین زوجه از زوج می باشد به نحوی که اگر ز

ا حکم اولیه از ایفای وظایف خود در مقابل زوج امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود لذ مانع مشروع

تمکین  مربوط به عقد نکاح لزوم تمکین زوجه از زوج می باشد با وجود این در مواردی زوجه از

ایگزین در برابر زوج معاف است و حکم اولیه لزوم تمکین ساقط شده و حکم ثانویه عدم تمکین ج

نون آن را به دو لیه می شود. این موارد را می توان موارد موجه امتناع از تمکین نامید. که قاحکم او

ن می توان مالی تقسیم نموده است. از جمله موارد غیر مالی موجه بودن عدم تمکیدسته مالی و غیر

ام نجبه بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی زن، حیض و نفاس، احرام، ا

ه شرط واجبات، خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش ب

 بودن زوجه نزد زوج و حق حبس در صورت استفاده از این حق قبل از تمکین اشاره نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 19 of 20 
 

نوینفصلنامه علمی فقه و حقوق   

  4، شماره 1399سال اوّل، دوره اوّل، زمستان 

 منابع

 قرآن کریم -
 المستقنع،جلد یک زاد شرحخلیل، احمد -
 ۱۴۱۹ نگار، النکاح، چاپ اول،قم، نور کتاب علی، محمد اراکی، -
 ۱۴۲۴یه،العلم الکتب بیروت، دار االربعه، جلد یک، المذاهب علی الفقه الرحمن، عبد الجزیری، -
 ۱۴۱۴الء الدین، تحفه الفقهاء،جلد دو، بیروت، دار الکتب العلمیه، السمرقندی، ع -
  ۱3۷۷، تهران، کتاب فروشی اسالمیه، ۱۶سن،حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ امامی، سیدح -
 ۱۴۱۵( ، جلد دوم، چاپ اول، قم ،۱۴یخ مرتضی، المکاسب )تراث الشیخ االعظم انصاری، ش -
رزاق مقرم، انتشارات لاحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، جلد نوزدهم، چاپ اول، قم ، محقق شیخ محمد تقی ایروانی، سید عبد ب -

 ۱۴۰۵اسالمی، 
 ۱۴۲3اد، صراه النجاه، جلد پنجم ، چاپ اول، قم،  دار الصدیقه الشهیده، تبریزی، جو -
  ۱38۷ی، ر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد شانزدهم، انتشارات ذوی القربح -
 ۱۴۱3صحح: گروه پژوهشی دفتر انتشارات اسالمی،وم، محقق/محلی، عالمه، قواعد االحکام، جلد دوم و س -
 ۱۴۲۷لمؤمنات صراط النجاه،جلد یک، چاپ دوم، قم، دار الصدیقه الشهیده، اخویی، فقه  -

 ۱3۹۶روشن، محمد، حقوق خانواده، ناشر جاودانه،  -
 سین، بی تاق، کفایه االحکام، جلد دوم ، قم، مؤسسه نشر اسالمی تابع جامع مدرسبزواری، محق -
ؤسسه مگروه پژوهش  هید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک االفهام، جلد هشتم، چاپ اول، قم، محقق/ مصحح:ش -

 ۱۴۱3معارف اسالمی ، 

       ۱38۵فایی، سیدحسین؛ امامی، اسداهلل، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات میزان ، ص -
 ۱3۹۲امعه مدرسین حوزه علمیه قم، جدکتر حبیب اهلل، حقوق مدنی، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به طاهری،  -
 وارید، جلد دوازدهم،باطبایی، سید علی ، ریاض المسائل، محقق/ مصحح: محمد بهره مند، محسن قدیری، کریم انصاری، علی مرط -

 ۱۴۱8الم ، اول، قم،  مؤسسه آل البیت علیهم الس چاپ
چهارم  ، جلد کشفی، تقی محمد سید: مصحح /المبسوط فی فقه االمامیه، محقق بن حسن علی بن حسن، طوسی، ابوجعفر محمد -

 ۱38۷الجعفریه،   اآلثار الحیاء المرتضویه المکتبه ، چاپ سوم، ، تهران،

    ۱38۲وسی، ابوجعفر محمد بن حسن علی بن حسن، النهایة،  جلد اول،  چاپ دوم، دار الکتاب العربی، ط -

 ۱3۴۷عبادات، جلد اول، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد،  لعقود فیطوسی مشهدی، محمد بن حسن بن علی، جمل و ا -
 ۱۴۲۵س، دار الکتب العلمیه، المالکی،جلد یک، محقق: ابی اوی عبد الوهاب، التلقین فی الفقه -
، انتشارات جماعة اضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام، جلد هفتم، چاپ اول، قمف -

  ۱3۷۱المدرسین فی الحوزة العلمیة قم مؤسسه نشر اسالمی، 
زه العلمیه قم جلد پنجم، قم، جماعة المدرسین فی الحو ن موسی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه،بقمی، محمدبن علی بن حسین  -

 ۱3۶3مؤسسه النشر االسالمی، 
 ۱38۵زیان، دکتر ناصر،حقوق خانواده، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، کاتو -

  ۱3۹8وزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ سیزدهم، انتشارات گنج دانش،کات -
علی نیری، جلد یک، چاپ سوم، قم،  دار ایگانی، محمد رضا، مجمع المسائل، محقق/ مصحح: علی کریمی جهرمی، علی ثابتی،گلپ -

 ۱۴۱۱القرآن الکریم،
مرکز نشر علوم  حقق داماد، دکترسید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحالل آن، چاپ پانزدهم، قم انتشاراتم -

 ۱38۷اسالمی،
 ۱38۵ارات مهر امیرالمؤمنین، کابلی، آیت اهلل العظمی حاج شیخ قربانعلی، رساله توضیح المسائل، چاپ دوم، انتشمحقق  -

 ۱۴۱۶رسی، سید محمد تقی، احکام الصیام و فقه االعتکاف ، جلد یک، چاپ اول ، دار البقیع، مد -
 اول، دفتر حضرت آیت اهلل سید محمد حسند حسن، رساله توضیح المناسک حج عمره، چاپ مرتضوی لنگرودی، سید محم -

 ۱۴۲3مرتضوی لنگرودی،
 ، بی تا، مرکز القائمیه باصفهان للتحریات الکمبیوتریه۱غنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، جلد م -
 ۱۴۱3مد ) شیخ مفید( ، المقنعه، چاپ اول، قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، مفید، مح -
ح(،جلد سوم، چاپ اول،  دار النشر االمام علی بن ابی ، آیت اهلل، انوار الفقاهه فی احکام العترة الطاهرة )کتاب النکامکارم شیرازی -

 ۱۴33طالب علیه السالم، 

 ۱3۹۷نصور، جهانگیر، مجموعه قوانین دیدآور با آخرین اصالحات قانون مدنی، تهران: نشر دیدار، م -
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سی و یکم،چاپ  لدج  ،یعباس قوچان خیمحقق/ مصحح: ش االسالم، شرایع شرح فی الکالم جواهر حسن، محمد نجفی، -
 هفتم،لبنان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا

 ۱3۷3مع الرسایل، مشهد: مؤسسه حضرت صاحب الزمان)عج(، نجفی، محمد حسن، مج -

المی بر مذهب اهل اشمی شاهرودی، آیت اهلل سید محمود، فرهنگ فقه فارسی، جلد دوم و سوم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسه - -
 ۱383بیت)ع(، 

 

 


