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113-130صفحات/ 92پاییز/ سی و سهشماره / سال نهم/ هاي فقه و حقوق اسالمیپژوهشه فصلنام

1بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح

بهنام قنبرپور

*سید ابوالقاسم نقیبی

چکیده
تواند فقیهان در این باره که آیا زوجه می. درج هر شرط جایزي در ضمن عقد نکاح، بالمانع است

اي از فقهاء، دسته. انددر ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده
. کننددانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خالف تمکین را نامشروع تلقی میچنین شرطی را جایز می

منشأ این اختالف آراء، از برداشت هاي متعدد از مقتضاي ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، 
ضاي اطالق عقد است؛ اما رسد تمکین، مقتضاي ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتبه نظر می. ناشی است

از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادي است و با دین و اخالق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم 
این مقاله . مغایرت داردکند و با مفهوم عرفی نکاحتمکین، اثر ظاهري و مطلوب عقد نکاح را نفی می

نوشتار حاضر . سازددیل در تمکین را نمایان میبا نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تع
باشد، ضمن تبیین مقتضاي ذات عقد نکاح به اي که به روش توصیفی مستند میدر پژوهشی کتابخانه

.پردازدصحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می

.نکاحتمکین، شرط عدم تمکین، شرط ضمن عقد نکاح، مقتضاي ذات:هاکلید واژه

15/7/92: تاریخ پذیرش5/3/91:تاریخ وصول-1
تهرانواحد علوم و تحقیقات ی دانشگاه آزاد اسالميدکتريآموختهدانش* 

naghibi@motahari.ac.irي تهراندانشگاه شهید مطهردانشیار** 
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بیان مسأله-1
استفاده از شرط جایز را در ضمن عقد نکاح در صورت برخورداري و اهل سنت به اتفاق،فقهاي امامیه 

المومنون ـ أوفوا بالعقود،دانند و با استناد به ادله وفاي به شرطاز شرایط عمومی صحت شرط، بالمانع می
.کنندلقی میعند شروطهم ـ آن را الزم الوفاء ت

نزد فقهاي امامیه و عامهکه شرط عدم تمکین در ضمن عقد نکاح مشروعیت دارد یا خیر،این
خوانند و شرطتمکین را مقتضاي ذات عقد نکاح میبرخی از فقهاي متقدم،.مورد مناقشه است

آن را مقتضاي اطالق عقد برخی دیگر،).1388،4،3،3طوسی،شیخ(دانندخالف آن را باطل و مبطل عقد می
،31،99، 1366نجفی،(قائل هستندکنند و به جواز شرط عدم تمکین در ضمن عقد نکاح،نکاح محسوب می

).5،283تا،بیموسوي خمینی،
ولی از آثار بنیادي و مطلوب عقد نکاح استرسد تمکین،مقتضاي ذات عقد نکاح نیست،به نظر می

.با روح نکاح مغایرت دارداز نظر عرفکه نادیده گرفتن آن در نظام زندگی زناشویی،
در زنان نیز چون مردان،تغییر الگوهاي زندگی،بااز آنجایی که در زندگی معاصر،مع الوصف،

حق استیفاي تمکین در هربراي زوج،از این رو،هاي اجتماعی و اقتصادي مشارکت فعال دارند؛فعالیت
بینی تعدیل تمکین در ضمن عقد نکاح است؛پیشیکی از ساز و کارهاي تضمین آن،.میسر نیستزمان،

.ناپذیر استاجتنابجهت پاسخگویی به صحت و اعتبار چنین شرطی،لذا پژوهش در این زمینه،
بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط عدم تمکین از منظر فقه هدف از نگارش این نوشتار،

ها در این آراي فقهاي موافق و مخالف و ادله آندر ضمن تبیین ماهیت و ذات عقد نکاح،.میه استاما
.اي ارائه کردقضاوت عادالنهگردد تا بتوان درباره صحت یا عدم صحت چنین شرطی،مورد بیان می

معنی و ماهیت شناسی تمکین-2
مفهوم تمکین- 2-1

و لَقَد مکَّنَّاکم فی :استو در قرآن کریم آمدهباشدمیدادن تمکین در لغت به معنی قدرت و سلطنت
ما آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک :یعنی؛)6قصص،(و نُمکَّنَ لَهم فی االرض ) 10اعراف،(االرض 

دادن زوجهبه معنی امکان،در باب نکاحء،در اصطالح فقهاو)1417،773راغب اصفهانی،(زمین گردانیدیم
تن دردادن و واگذاردن :نداه در توضیح تمکین کامل گفتهکچنان؛به زوج براي استمتاعات جنسی است
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115...      بررسی مشروطیت شرط عدم تمکین 
تن در ،ري جنسی به طوري که مقید به زمان و مکان خاص نباشد و اگر زنونفس به شوهر براي بهره

،1388طوسی،خشی(استتمکین حاصل نشدهدادن به عمل زناشویی را به زمان و مکان دیگري واگذارد،
برخی عالوه بر تسلیم نفس از طرف زن،).1372،2،142شهید ثانی،؛1409،2،292حلی،محقق؛6،11

مکان شئتسلمت الیک نفسی فی کل زمان و:مثالًزن بگوید؛اندتعریض و بذل لفظی نفس را الزم دانسته
).31،308،تابینجفی،(

شود که از میناشزه گفتهن در صورت عدم تمکین از شوهر،نشوز است و به زنقطه مقابل تمکین،
ـشرعاً و عقالً مجاز نیست،البته در زمانی که اطاعت؛باشدسقوط حق نفقه میجمله آثار مترتب بر آن،

هیچ ،امتناع همسرـ...و عذرهاي پزشکی،حضور ناظرماهانه،ایام عادت،مثل روزهاي ماه مبارك رمضان
.اتی با تمکین نداردمناف

تمکین خاص و عام- 2-2
ن ای،تمکین به معنی خاص:استشدهتعریفدر کتب حقوقی براي تمکین دو معنی عام و خاص 

از برقراري ،درداوجود و جز در مواردي که مانع موجهی دذیربپنزدیکی با شوهر را رابطه،است که زن
در همسر خودشوهر نیز مکلف است با ویژه زن نیست،وظیفه،البته این رزد؛نوامتناع رابطه جنسی با او 

رفتار وي برخالف وظیفه حسن معاشرت تلقی ،در غیر این صورت،رابطه جنسی داشته باشد،حدود متعارف
آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود ،تمکین به معنی عام.گرددمی

هاي نامشروع و غیر قانونی نسبت به خواسته،ملزم به اطاعت از شوهراواما ؛نمایدقانون و عرف اطاعت 
).1378،198،گرجی؛1388،131صفایی و امامی،(باشدنمی

و خروج او از منزل که با حقوق مرد ینمودن اسرار خانوادگافشاءزن در خانه،یبداخالق،بنابراین
- می،شودمیزوج يکه موجب تنفر و بیزارـازقبیل نیاراستنـيارباشد و همچنین  انجام کداشتهیتناف

.پردازدبه تمکین خاص می،ناگفته نماند این نوشتار.باشداز مصادیق مخالفت با تمکین عام دتوان
نکاحعقد و اطالق مقتضاي ذات -3
مقتضی ذات عقد- 3-1

اسم )کسره ب(مقتضی .استر یا مطلوب اسم مفعول از مصدر اقتضاء به معنی اث)فتحه ب(مقتضی 
شود که در میمقتضی نامیده،ثريؤهر عامل مو)3،333،تابیعبدالرحمان،(ثر استؤفاعل به معنی م
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یعنی اثر آتش حرارت ؛مقتضاي آتش حرارت است:شودهرگاه گفته.صورت عدم مانع بتواند منشأ اثر شود
ا یشور ی،به همین جهت محال است که نمک.گویندک طعام همچنین شوري را اثر یا مقتضاي نم.است
).1386،4،11شهیدي،(قابل انفکاك نیست،این آثار از ذات نمک یا شکرییعن؛شیرین نباشدي،شکر

نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد مقتضاي ذات هر عقد،:توان گفتمیبا این توضیح 
مقتضی ،به عبارت دیگر؛ملکیت است،مقتضاي عقد بیع:براي مثال؛کنندعقد را منعقد میحصول آن،

هماهیما تتحقق ؛دهد و مقصود اصلی متعاقدین استموضوع و مضمون اصلی عقد را تشکیل میعقد،
ک بمعنی إن سلب ذل)1418،2،250ي،اهمراغحسینی (هالماهیو بانتفائها تفوت ءالعقد و صحته بها

ث یو هو کل امر ال یتحقق العقد بدونه بح) 1373،2،112ینی،ئنا(المقتضی عنه یکون مساوقاً لنفیه و ابطاله
چنان به ماهیت عقد یعنی مقتضاي ذات عقد،؛)1417،152نراقی،(لوانتفی ذلک المقتضی النتفی العقد
رود و در دید عرف د نیز از دست میجوهر عق،شودوسیله شرط گرفتهه وابسته و مالزم با آن است که اگر ب

دانان، بطالن شرط خالف و حقوقءتمام  فقها،رواز این؛ماندآن باقی نمیايموضوعی بر،یا قانون
. اندمقتضاي ذات عقد را پذیرفته

اطالق عقد يمقتضا- 3-2
رط واقع شود،چنان هستند که اگر عقد به صورت مطلق و بدون قید و شاز آثار و لوازم عقد،یبرخ

از حالت اطالق ،واقع شودياما اگر عقد مشروط به شرط یا مقید به قید؛یابندیآثار مذکور نیز تحقق م
به ؛اطالق عقد گویندياین دسته از آثار و لوازم را مقتضا.بودنخواهد،لوازم فوقیشود و مقتضیخارج م

که عقد ود که شارع آن را بر عقد از جهت اینشاطالق عقد به هر امري گفته میيمقتضا،عبارت دیگر
ق آن قبدون جعل شارع نیز امکان تح،هر چند.کننده عقد قرار داده استرتب نموده و آن را اقتضاءتم، است

براي ؛)1386،2،418بجنوردي،موسوي (لذا هیچ مانعی ندارد که برخالف آن شرط شود ؛ وجود داشته است
، اطالق عقد، مقتضی تسلیم مبیع در ل تسلیم مبیع سخنی به میان نیایده محدر عقد بیع اگر راجع ب:مثال

).م.ق380ادهم(محل انعقاد عقد است
نی آن آثاري یع؛داندمی،ت و التزامات تبعی وضمن عقد را مقتضیات اطالق عقدآ، منشیمرحوم نائین

مقتضی نقد بودن ،الق عقد بیعمثالً اط؛ ، معمول است و عقد به آن انصراف داردکه بر حسب عرف وعادت
).1373،2،112،یینئنا(ثمن است
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117...      بررسی مشروطیت شرط عدم تمکین 
زوجین :به عنوان مثال؛، نفقه و ارث اشاره کردتوان به مسأله مهرقد در نکاح میاز مصادیق اطالق ع

زیرا مهر در ؛کند، نکاح را باطل نمیمنعقد کنند و عدم ذکر آن)البضعهمفوض(توانند نکاح بدون مهر می
به ،نکاح است یا خیرکه تمکین از مقتضیات ذات عقداما این، لحاظ نشده است؛ی نکاحماهیت شرع
.تري نیاز داردبررسی دقیق

عقد ذاتيمعیار تشخیص مقتضا- 3-3
را مقتضاي ذات آن عقد گویند و يهر عقده و اولیهواسطبی،گونه که قبالً گذشت، اثر مستقیمهمان

عقد را نباید شرط خالف ثانويبنابراین شرط خالف اثر ؛د داشته باشدتوانمیهر عقدي تنهایک اثر
اطالق (باشدآن میثانوياثر ،نقد بودنو، اثر ذاتی عقد بیع استملکیتمثالً ؛مقتضاي اثر عقد دانست

؛از عقود چون نکاح شده استبرخیگاهی موجب اشتباه در تشخیص مقتضاي عقد در ،همین امر؛)عقد
نیازمند تدقیق ،از مواردايپارهاما در ؛از عقود مثل بیع و اجاره آسان استرخیص ماهیت بزیرا تشخی

معیار و مالك تمیز به طور کلی. ناشی استامرگاهی از همینفقهاء ي اواختالف در فت. بیشتري است
:به شرح ذیل است ،انیهمقتضیات ذات و اطالق عقد از دیدگاه فق

آن یار تشخیص مقتضاي هر عقد را به طرز فکر خاص مردم هر اجتماع و عرف، معآنانبرخی از . 1
، فلولم ینقل البیع إلی المشتَري، رفاً نَقل الملک إلی الغَیر بعوضکَما  إنَّ البیع ع:دانندمیجامعه شرط

آن ملکیت و انتقال که در را بیعی ،یعنی عرف؛)1417،152اقی،نر(الیکن بیعاً عرفاًوالالثمن إلی البایع
پردازند، میهایی که مردم در درون آن به داد و ستدشناسد؛ زیرا سازنده قالبمبیع صورت نگیرد، بیع نمی

ي امثالً ممکن است جامعه؛توان انکار کردداوري عرف را در تمیز مقتضاي عقد نمی؛ از این رو،عرف است
ی ازدواج به آن را از آثار فرع،بداند و در زمان دیگر، تمتعات جنسی را مقتضاي عقد نکاح در زمان خاص

).1385،1،253،کاتوزیان(شمار آورد
محقق (کرده استوارد گذار بر عقد دانند که شارع یا قانوندیگر، این مبنا را اثري میگروهی. 2
نموده وضع ،یعنی آثاري را که شارع مقدس براي هر عقدي، من حیث هو؛)4-5–1411،1،6کرکی، 

. استو شرط خالف آن باطل ، خواهد بوداست، جزء مقتضاي ذات عقد
موضوع به مضمون و،عقدذاتبراي تمیز مقتضاي،نائینیمرحوم همچون،از محققانجمعی. 3

آنچه را که دو طرف معامله به طور صریح، آنان،؛روي آورند،اصلی عقد و آثار مستقیم حاصل از انشاء عقد
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مقتضاي یاکنند، جزء مدلول مطابقی عقدانشاء می) قصد مشترك(ذات در هنگام عقد به قصد آن اوالً و بال
: نمودندت عقد را به دو قسم تقسیم آمنشخوانند؛ این گروه،ذات آن می

شامل ت عقد که اوالً و بالذات و مستقیماً ایجاد می شود و به داللت مطابقی آآن دسته از منش.الف
. جزء مقتضاي ذات عقد است،تملیک منافع در اجاره و تملیک عین در بیعمثالًشود؛آن می

جزء کهمثل نقدبودن ثمن؛ تی که به داللت التزامی و تبعی، فرع بر عقد استآآن دسته از منش.ب
).2،112، 1373نائینی،(مقتضاي اطالق عقد بیع است 

شیخ اند؛ جستهتواماً، تمسک ،عرفع ودر تمیز مقتضیات عقد، به دو مالك شر،ءاز فقهابعضی. 4
).        1400،3،26شیخ انصاري،(دانست پیشگامان این عقیده توان از انصاري را می

دیگري با ایراداتی مواجه است؛ از جمله آن که ، جدا ازمذکورمبانیاینهر یک از،رسدبه نظر می
ارد و درك الزم از حقیقت مقتضاي ذات عقد رد دـر از جهت کشف اراده طرفین، کاربـمعیار عرف بیشت

از طرفی . گذار تعیین شده استاز آثار و مصادیق عقود توسط شارع و قانونبسیاريزیرا ؛شوددریافت نمی
،مرحوم نائینیمفاد قصد مشتركیانظریه انشاء . حاکمیت اراده افراد در عقد نیستجعل قانون نیز مانع

هند، در دبه آنچه بیشتر اهمیت میدر هنگام عقد،قالب موارددر ،متعاقدین؛ زیرا جاي نقد و بررسی است
.شود، نادیده گرفته میفرعیبسیاري از امور تبعی ودر حالی که؛ کنندپیمان خود تصریح می

ن است که در تشخیص مقتضاي ذات عقد، همه قراین و شواهد به کار گرفته آحق ، قولبنابراین
توان به عی موجود، میز تلفیق قصد مشترك طرفین به انضمام عناصر قانونی و شرابه این معنیشود؛ 

.بی نیاز از مفاهیم عرفی نخواهیم بودراستا، دست یافت و در این مقتضاي عقد

و رابطه آن با تمکیناقتضاي ذات نکاح-4
را تشکیل دف و مضمون اصلی عقدمقتضاي ذات هر عقد، اثري است که هپیش از این اشاره شد،

ي مساوي با بطالن عقد است و هر عقد،طوري که سلب آن از عقد بیعبهمانند ملکیت در بیع؛دهدمی
البته آثار اطالقی متعددي بر عقود ؛تواند اثر ذاتی متعدد داشته باشدیک اثر دارد و هرگز یک عقد نمی

؛ امااست» زوجیت « ح، تحقق رابطهکه ماهیت ذاتی عقد نکارسد، به نظر میبا این توضیح.مترتب است
از التزامات و آثار اطالقی این رابطه است و شرط خالف این آثار، شرط خالف اثر ذاتی ،مهر، نفقه و ارث

.نخواهد بودعقد نکاح 
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119...      بررسی مشروطیت شرط عدم تمکین 
:گونه استبه دو ،که تمکین از مقتضیات ذات عقد نکاح است یا خیررهدر این باءفقهادیدگاه

تلقی ون شیخ طوسی، هدف و حکمت بنیادي نکاح را استیالد و فرزندآوري ان چیهاي از فقعده. 1
؛ و قایل به عدم جواز )1388،4،303شیخ طوسی،(دانندوابط جنسی را الزمه این مقصود میو رکنندمی

بغیر هوز العزل عن الحرجال ی؛منافات دارد) باروري(عقیده دارند که عزل با حکمت نکاحعزل هستند و
؛ لذا شیخ طوسی شرط خالف تمکین را در عقد النکاح و هی استیالده ذلک حال العقد لمنافاته لحکمشَرْط،
:داند باطل و مبطل عقد می،دایم

النه ،مثل ان تشرط الزوجه علیه االیطاها فالنکاح باطل ،و اما ان کان شرطا یعود بفساد العقد «
). 1388،4،304شیخ طوسی،(» شرطٌ یمنع المقصود بالعقد 

کسانی هستند که تمتعات جنسی را از آثار عقد نکاح و حقوق مربوط به ،نقطه مقابل این دیدگاه. 2
از پیشگامان این دیدگاه در فقه، مرحوم . کنندتلقی میزوجین می دانند و شرط خالف آن را صحیح و نافذ 

انما ؛در جواهر الکالم استوم نجفیمرححلی در شرایع االسالم و شهیدثانی در مسالک االفهام و قمحق
،محقق حلی(دانندمییک غایت از مجموع غایات نکاحتنها روابط جنسی را،آنان؛من الغایاتهالوطء غای

، نیز به تبع این بزرگان)ره(امام خمینی.)31،98،تابی،؛ نجفی1343،8،247شهید ثانی،؛1409،2،273
بعضی از ،بلکه ایشان عقیده دارند،داندنمیو حکمت تشریح نکاحرا تنها غایت هاي جنسیانگیزه

هایی غرض؛کندایت میکفصحت عقد نکاح درشود کهغرضهاي عرفی و عقالیی بر ازدواج مترتب می
).5،187،تابیخمینی،موسوي (خانواده شریف محرمیت و وصلت با :چون

شرط عدم تمکین در فقه امامیه-5
نظرات ، در فقه امامیه،نکاح، شرط عدم تمکین کند یا خیرتواند در ضمن عقدیکه زوجه ماین

درباره فقهاءو نگرشءبه نوع مبناهصحت یا عدم صحت چنین شرطی، بست؛مختلفی ابراز شده است
:استعقد نکاح ذات مقتضاي 
د نکاحـق بر عقت تبعی و فرعی و الحآی را از آثار و منشـاستمتاعات جنسء،از فقهاي اعده.1

لذا ؛عقد نکاح است نه مقتضاي ذات نکاحمقتضاي اطالق تمکین،:گویندبه تعبیري دیگر می؛دانندمی
.نکاح هستنددر ضمن عقد تمکینتغییر و تعدیلقایل به
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، دیگر از فقیهان، هدف از تشریح نکاح، توالد و تناسل است و تمکین خاصبنا به دیدگاه برخی.2
.، شرط خالف آن با مقاصد شریعت منافات داردي این غایت است؛ بنابراینالزمه

:اکنون به نقد و بررسی این دو دیدگاه، خواهیم پرداخت

دیدگاه صحت شرط عدم تمکین-6
؛شرط عدم تمکین کند،تواند در عقد نکاحاي از فقهاء و حقوق دانان بر این باورند که زن میعده

:اند، براي اثبات سخنان خود به دالیل زیر دست یازیدهیدگاهپیروان این د

وفاي به شرط-6-1
)1،سوره مائده(أوفوا بالعقود :حسب عموم ادله وفاي به شرط،وجود التزام زوج به شرط ضمن عقد

به فان و منَ شَرط المرأته شرط فَلیف لها: )ص(اکرمنبیاستناد به روایت مشهور از ، همچنین. الزامی است
هر کسی با ؛ یعنی)1412،12،353حر عاملی،(المسلمین عند شروطهم اال شرطاً حرَّم حالالً او أحلَّ حراماً 

ا حرام کند یا حرامی حاللی ر،همسر خود شرطی کند، باید به آن شرط وفادار باشد، مگر آنکه شرط مذکور
.بر مشروط علیه واجب است، نکاحدر عقدبه شرط عدم تمکینيوفانتیجه این که،را حالل کند

در حالی ؛زمانی الزامی است که مفاد آن حالل و مباحی را حرام نکند،وفاي به شرط،رسدبه نظر می
که شرط عدم تمکین به طور مطلق و شرط عدم وطی در کل زندگی زناشویی، از مصادیق تحریم مباح 

لیس لک أَن : این گونه آمده است،ن عصیر مباحچنانچه در باب بطالن سوگند بر دوام ترك آشامید؛است
اگر خالف مقتضاي ذات عقد )عدم تمکین(چنین شرطی،بنابراین). 1373،2،105نائینی،(تحرم ما احلّ اهللا 

.هم نباشد از موارد سلب حق به طور کلی است

)ع(استناد به روایت عماربن مروان از امام صادق -6-2
فَسالها أَن یزوجها نفسه، فقالت اتزوجک نفسی علی أن یزوجها نفسی علی قلت جاء رجل إلی إمرأة«

ل فرجک من نظر او التماس و تنال منّأن تلمس منی ما شئتی ما ینال الرجل من اهله إال إنک ال تُدخ
ما شرط هفانی اخاف الفضیحفی فَرجی و تلذذ بما شئت 1412،21،259حرعاملی (» ، قال ال بأس لیس له(

از او خواست کهبه امام عرض کردم مردي پیش زنی رفته و:نقل می کند)ع(عماربن مروان از امام صادق
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121...      بررسی مشروطیت شرط عدم تمکین 
که هر چه اینبه شرطمی آورم رت من خودم را به حباله نکاح تو دزن گف؛خود را به ازدواج مرد در آورد

انجام بدهی ،دهدانجام میو هر کاري که یک مرد با زنشاز من اعم از نگاه کردن، لمس کردنخواستی
رسوایی چرا که من از؛غیر از آن هر چه خواستی لذت ببروآلتت را در فرج من داخل نکنیو جز این که

.، مرد باید به آنچه که با همسر خود شرط کرده است، پایبند باشداشکالی ندارد: فرمود) ع(امام . ترسممی
زیرا ؛اشاره به نکاح موقت داردمذکور،روایت،رسدظر میبه ن)هانی أخاف الفضیح(با توجه به قید 

با ،، مخفی بماند و این راز، و آن زن خواست این رابطه مشروعبودن است، اساسش بر پنهاننکاح متعه
. مسائلی چون وطی و تبعات آن مثل باروري فاش نگردد

غایات متعدد در نکاح-6-3
استدالل .انددر ضمن عقد نکاح را پذیرفتهعدم روابط جنسی، شرط در کتاب البیع) ره(امام خمینی 

بلکه ،، تنها هدف و حکمت ازدواج نیستهاي جنسیشرطی این است که انگیزهایشان بر جواز چنین 
؛ مثل حصول محرمیت، وصلت با خانواده شریف عرفی فراوانی در نکاح مترتب استاغراض عقالئی و

همچنین ایشان در ). 5،283،تابیخمینی،موسوي(ح عقد نکاح باشد که تحقق هر یک می تواند مصح...و
، وفاي به شرط له بکارت کندااگر زن در ضمن عقد نکاح شرط عدم از: اندبیان نمودهکتاب تحریرالوسیله 

عقد باطل وفاي به شرط نکرد،،زوجچنانچه؛بدون این که فرقی بین نکاح دائم و منقطع باشد،الزم است
). 1379،2،271موسوي خمینی،(دنمی شو

؛کندشرط عدم تمکین وارد نمیعدم مشروعیت، ي به اصل اخدشه،)ره(سخن امام ،به نظر می رسد
بودن شرطی در ظرف زمانی خاصی حاصل گردد جایزشود کهموجب میزیرا گاهی ضرورتی مهم 

- می، ازدواج ازشخص بیمارل محرمیت یا پرستاري لذا کسی که به قصد حصو؛)1412،215مصطفوي،(
خود ، خاطر یک هدف و مصلحتی مهمتر به طور موقته بلکه ب،کندکند، امر مباحی را بر خود تحریم نمی

.بیندرا بی نیاز از امور جنسی می

جواز ازدواج معذور الوطی-6-4
داند وتناسل نمیمقاصد ازدواج را منحصر به تمتعات جنسی و توالد ونیزمرحوم صاحب جواهر 

ولو إن الوطء من ؛اعتباري ندارد، غایاتهمهاساساً براي صحت عقد، رعایت مقاصد و لحاظ:گویدمی
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مقتضیات النکاح علی وجه یستلزم اشتراط عدمه بطالنه لم یجز نکاح المتعذر و طئها او وطئه و هو معلوم 
صاحب سخنمحمد جواد مغنیه نیز در تأیید ).30،100،تابینجفی،(من الغایات هالفساد و انما الوطء غای

یصح الزواج بامراة یتعذر و طؤها و یصح ایضاً أن تتزوج هی من رجل عنین، و ترضی بعیب : گویدجواهر می
پس اگر هدف اصلی ازدواج، تمتعات جنسی باشد، کسانی که توانایی برقراري ؛)188، 5، تابی، همغنی(العنن 

...و تنهایی، همدلی، پرستاري:هاي دیگري چونشخص عنن و قرن و با انگیزهمثل؛این رابطه را ندارند
. ماننداز این موهبت الهی و سنت پیامبري، براي همیشه محروم می، ازدواج می کنند

کسی که قدرت وکند در اینجا باید بین کسی که این مباح را برخود تحریم می،رسدبه نظر می
توان از عناصر اساسی مباح بودن رابطه زناشویی را میل بود؛ زیرائتفاوت قابرقراري رابطه جنسی را ندارد 

نکاح تلقی کرد و شرطی که این حق را از همسر بگیرد ، از مصادیق تحریم حالل و سلب حق به طور کلی
. لذا نکاح پیران و بیماران جایز است؛ج نیستاز عناصر ازدوا،ولی امکان عملی زناشویی و وقوع آن،است

:تمکین حق است نه حکم شرعی)ه
اند و در این زمینه تمکین را از اقسام حقوق دانسته،در مقام بیان جواز چنین شرطیبرخی از محققان،

ال سؤ) ص(زنی از رسول اکرم : قبیلاینروایاتی از؛)1387،429منی،ؤم(نداهبه روایاتی نیز تمسک جست
هاي او دریغ نکندشوهر را اطاعت کند و از خواسته:؟ فرمودق زوج بر زوجه چیستح:کرد

همچنین در روایتی . اگر چه سوار بر شتر باشد) 1412،20،158حرعاملی،(» و إن کانَت علی ظهر قتب «
از حقوق مسلم زوج بر زوجه ؛ یعنی)همان(تعرُض نَفسها علَیه غدوة و عشیۀ : دیگر این گونه آمده است

چون تمکین بر متون دینی ما یک حق ؛این است که زوجه هنگام صبح و شب خود را بر شوهر عرضه کند
).434، 1387منی،ؤم(آن استبودنقابل اسقاط،تلقی شده است از ویژگی حق

ک به وجوب ئل شده است نزدیاهمیتی که روایات ما براي مسأله تمکین قا:اوالً، رسدبه نظر می
توان آن را در حکم قوانین آمره لذا می؛نیان خانواده بر کسی پوشیده نیستنقش آن در تحکیم ب:ثانیاً؛است

شرط نفی مطلق تمکین در زندگی زناشویی :ثالثاً؛تلقی کرد و شرط خالف آن را نامشروع دانست
که استمتاع از زوجه، حق باشد، تردید ر معلوم، اینکونه حقاً فغی: رابعاً؛ازمصادیق تحریم حالل است

حقوق مثل حق استمتاع زوج از زوجه، بالمسامحه، حق بعضی از :؛ خامساً)1،48تا،بیموسوي خمینی،(است
در واقع از احکام هستند، نه ؛ این دسته از حقوق مثل حق ابوت و حق والیت حاکم نامیده می شوند

).1378،1،56طباطبایی یزدي،(حق
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123...      بررسی مشروطیت شرط عدم تمکین 
شرط عدم تمکینبودن عقالیی- 6-5

، شرط نفی همه در ضمن عقد نکاحتواندمیزنآیا :در پاسخ به این سؤال،ان معاصریهاز فقیکی
،شرط جایز و نافذ است و مخالفت: گفتند؟نوع استمتاع نماید یا شرط عدم وطی و عدم ازاله بکارت کند

عقالئی باشد وسفهی ،البته در صورتی که این شرط،نقطعمعقد دایم و چه در عقد چه در ؛ جایز نیست
).       1386،4،27بهجت،(نباشد 

بیانگر آن است که چنین ؛»شرط عقالئی باشد و سفهی نباشد«: قیداین پاسخ مرحوم بهجت با 
؛دمگر ضرورتی یا مصلحتی مهم تر آن را توجیه کن؛شرطی اوالً و بالذات در ضمن عقد نکاح جایز نیست

مگر غرض و ؛کندبه چنین شرطی در ضمن عقد نمیاقدام ،زیرا هیچ انسان سالم و صاحب عقل، بی جهت
. هدف مهمتر در میان باشد

عدم صحت شرط عدم تمکیندیدگاه-7
، خالف مقتضاي ذات عقد بر این باورند که شرط عدم تمکینعده کثیري از فقهیان و حقوق دانان

می توان ،این عقیدهطرفداراناز ؛مغایرت دارد،در شرع مقدساصلی از تشریع نکاح نکاح است و با مقصود 
، عالمه در کتاب السرایر، ابن ادریسهبه شیخ طوسی در کتاب المبسوط، ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیل

برخی از ). 31،99، تابی،نجفی(در ایضاح الفوائد اشاره کردحلی در کتاب مختلف الشیعه و فخرالمحققین 
توان بهمیجملهاز؛دانندمیحافی با مقتضاي ذات عقد نکا، چنین شرطی را مندانان معاصر نیزحقوق

1376،251؛ محقق داماد، 1386،117شهیدي،؛1368،193جعفري لنگرودي،؛1385،1،225،کاتوزیان
:اندبه ادلّه زیر تمسک جستهنان بر بطالن شرط عدم تمکین، آاشاره کرد؛

مغایرت با سنت- 7-1
فقَد سئلَ االمام « :اندبرخی از فقهاء، براي عدم صحت شرط عدم تمکین به روایت ذیل دست یازیده

و ولیت حقّاً لیس لها، ثم ه، قال خالفت السنعلی ان فی یدها الجماع و الطالقعن رجل تزوج) ع(صادق 
محمد بن قیص از امام ).1412،21،290حر عاملی،(» قضی ان علیه الصداق و فی یدیه الجماع و الطالق 

بود و بر روایت کرد در مورد مردي که زنی را به ازدواج خویش در آورد و زن مهریه را به مرد داده) ع(باقر 
ه مخالفت با سنت کرد: امام فرمودند؛دست زن باشده و طالق ب) نزدیکی( مرد شرط کرده بودکه حق جماع
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، پس حضرت حکم کرد که مهریه بر عهده مرد است و جماع و طالق اهلش نبودهو متکفل حقی شده که 
وجه استدالل مخالفین شرط عدم تمکین به روایت مذکور این.  باشددر اختیار مرد است و این سنت می

شرط عدم تمکین به ؛خالف سنت استهمانگونه که واگذاري امر جماع و طالق در دست زن،:استگونه
. مخالف سنت است،طریق اولی

، فرق اگذاري حق طالق و جماع در دست زن، با و، شرط عدم تمکین در ضمن عقدرسدبه نظر می
الرجال قوامون : ویی در اختیار مرد نهاده شده است، قوامیت زندگی زناش؛ زیرا به حکم قول تعالیداشته باشد
، ریاست خانواده را استناد همین آیه شریفهن مدنی به قانو1105که ماده چنان) 34سوره نساء،(علی النساء

ها، تمکین زن از شوهر آنر و نتایجی است که از جمله داند و این ریاست داراي آثااز خصایص شوهر می
؛ ناگفته نماند، ما در این یل نماید، تعداین سلطه زوج را با شرط ضمن عقدتواندزن میاما؛باشدمی

.دانیم، مغایر با مفهوم عرفی نکاح میدگی زناشوییمطلق تمکین را در زنپژوهش، حذف
خَذَ أطالق بید منال: اختیار طالق در دست مرد، به اسناد روایت مشهور نبوي استافزون بر این،

؛ مگرکه حق مباشرت با زن را داردطالق به دست کسی است ) 1372،2،149شهید ثانی،(بالساق
.اجراي طالق را به زوجه وکالت دهد،که زوج به اختیار خوداین

مغایرت با واژه نکاح- 7-2
لفظ یعنی؛داردمنافات ،در صیغه عقد نکاح» أنکحت «شرط عدم تمکین با واژه :اگر اشکال شود

.استبا چنین شرطی مغایر ،یا نزدیکی کردن است» وطی«نکاح که در لغت به معنی 
،تقابل:در لغت به چند معنی آمده است از جمله» نکح «لفظ : اوالًرسد،به نظر میدر مقام پاسخ 

وضع ،اند که نکاح شرعاً و لغتاً براي عقدگفتهءمشهور فقهاهمچنین؛)1365،3،421طریحی،(وطی و عقد
زیرا ؛مجاز است و نیاز به قرینه دارد، استعمال آن براي وطی؛ لذا باشدمیو در آن حقیقت شرعیه استشده

، در رسدمعنی جماع که ذکر آن در عرف، قبیح به نظر می، انسانی که قصد چنین کار خیر داردهر طبع 
کارگیري معنی وطی در عقد نکاح از باب استعمال به :ثانیاً؛)29،7تا،بینجفی،(کند، لحاظ نمیهنگام عقد

و این شیوه ،ه استخوانده شد) وطی(مجازاً به نام مسبب ) عقد(یعنی سبب ؛مجازي و عالقه سببیت است
،معنی عقد،به ذهن انسانشود، برده میاز نکاحنامیهر جا ،در متون دینی ما: ثالثاً؛استمتعارف،بیاندر 

واژه ،رسد در آنجا نیزکه به نظر می) حتی تنکح زوجاً(...22آیه ،مگر در سوره نور؛نه وطیکندتبادر می
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،عقد؛ چونکندمشروعیت پیدا می،شود و سپس وطیمنعقد میزیرا ابتدا عقد ؛نکاح به معنی عقد است
را از مصادیق سلب حق به طور تمکین مطلقشرط عدم نوشتار،ما در این : رابعاً؛سبب حلیت جماع است

. دانیمکلی و مخالف قوانین آمره و نامشروع می

مغایرت با مقاصد نکاح- 7-3
، هدف بنیادي ازدواج،در بسیاري از روایاتزیرا ؛دشرط عدم تمکین با مقاصد شریعت مغایرت دار

تناسلوا فانی اباهی بکم االمم اتناکحو« : فرمایدمی)ص(چنانچه نبی اکرم؛نسل معرفی شده استبقاي
ه همسري ولود برگزینید، فرزندتان را زیاد کنید، ب؛ )1412،14،33،حرعاملی(» بالسقط یحتهیوم القیام

به، از عزل، اي از روایات همو در پاره. کنمیامت به افزونی امت خود افتخار میقکه من در روزیدرست
محروم شود فرزندآوريشود که زن از زیرا عزل موجب می؛تعبیر شده است)الواد الخفی(قتل پنهان نوعی

یر نسلتکثلذا چون غرض شارح از تشریح نکاح، ؛)1372،2،68شهید ثانی،(»النکاح الستیالدهالن حکم« 
.، منافات دارداست حذف روابط جنسی که مقدمه و الزمه باروري است با غرض شارع

ان، فرزندآوري را به یهچنین شرطی در ضمن عقد با حکمت نکاح بر فرض که فق،رسدبه نظر می
مرد و زن حق ممانعت از ،زیرا در عمل؛ عقد پذیرفته باشند، هیچ منافاتی ندارداطالق عنوان مقتضاي 

ید ؤلذا حکم به رخصت ضمنی عزل بدون رضایت زن و جواز عزل با شرط ضمن عقد، م؛ارداري را دارندب
یت زن، بدون رضاتوسطبارداري جواز استعمال داروهاي ضدحکم مراجع به همچنین.استاین سخن

).1410،2،284موسوي خویی،(کندشوهر، این دیدگاه را تقویت می

شدنتحریم مباح- 7-4
تزام به ترك روابط جنسی در ضمن عقد که از طریق نکاح براي زوجین مباح شده است و راه ال

: چنانچه در روایات آمده است؛استمباحدیگري هم براي حلیت آن وجود ندارد از مصادیق تحریم 
که راچه آن)105، 1373،2،ینیئنا؛1377،3،264،بجنورديموسوي (»لیس لک ان تحرم ما احل اهللا«

.، بر خود حرام نکنیدخداي متعال بر شما مباح کرده
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ي جوانب تمتعات و بهره وري جنسی در زندگی زناشویی، گرفتن همه، اشاره شد که نادیدهقبل از این
کردن آن در ظرف مشروط، یانمودن آن به نوع خاصی از تلذّذد؛ اما محدواز مصادیق تحریم حالل است

.و تراضی ضمن عقد، بالمانع است، برابر توافقزمانی خاص

تمکین محدود در ازدواج موقت- 7-5
توانند شرط فقهاء به اتفاق، عقیده دارند که هر یک از زن و شوهر در ضمن عقد نکاح موقت، می

نمایند؛ مثالً شرط شود شوهر با همسر خود کنند یا آن را به زمانی یا مکانی خاصی، مقیدتمکین محدود
ر زناشویی نداشته باشد، یا اینکه زن شرط نماید که شوهر فقط شبها یا فقط روزها با همسر، بیش از یک با

زناشویی داشته باشد؛ یجوز لهاو له ان یشترط علیها و علیه االتیان لیالً او نهاراً و ان یشترط المرة و المرات 
هه مقتضی العقد، نعم هی منافیللهالتی هی غیر منافیهفی الزمان المعین و غیر ذلک من الشرایط السایغ

).30،187نجفی، بی تا،(لمقتضی اطالقه کما فی کل شرط سائغ 

دیدگاه برگزیده-8
و دین،اخالق، زیرا با عواطفت؛هاي خاصی برخوردار اسنکاح در میان سایر عقود از ویژگیعقد 

در سایر . شودعقود ممتاز میمردم پیوند عمیق دارد و به واسطه همین طبیعت خاص است که از سایر عرف
طرفین و استعقود با توجه به اصل حاکمیت اراده در تعیین آثار و احکام قرارداد، تا حد زیادي آزادي عمل 

؛، اگر چه طرفین در انتخاب یکدیگر آزادنداما در عقد نکاح؛و شرایط قرار داد را تغییر دهندتوانند حدودمی
متعاقدین در عقد ، از این رو؛ ، پذیرا باشندترتیبی که قانون معین کرده استولی آثار عقد را باید به همان

شرط خالف بعضی از آثار نکاح مثل تمکین،،هر چند؛ در نتیجهدنکاح با محدودیت بیشتري مواجه هستن
شرط مطلق عدم گفت اما شاید بتوان ؛عقد نیست و تابع اراده طرفین استشرط خالف مقتضاي ذات 

از جمله شروطی است که اثر چنین شرطیزیراا ماهیت و مبانی عرفی نکاح سازگاري ندارد؛بتمکین 
شودتلقی میطرفین اصلیاثري است که مقصود ،کند و مراد از اثر ظاهري عقدظاهري عقد را نفی می

به ؛ استح اصلی عقد نکاهدفعرفاً  مالزم با نفی مضمون و ، آثارگونه و نفی این ) 1373،2،112،نائینی(
لذا اگر در ؛، با شرط مذکور نفی شده استورد توافق زوجین و اثر مطلوب عقدعبارت دیگر مبناي اصلی م

خالف چهضمن عقد شرط کنند که هیچ گونه استمتاع جنسی از یکدیگر نداشته باشند، شرط مزبور اگر
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عرف، چنین ، کرده استرانفینکاحترین اهداف عقداما چون یکی از مهم،نیستمقتضاي ذات عقد 
لحاظ شود يترمهممگر غرض؛کنداردادي سست و متزلزل تلقی میشناسد و آن را قرپیمانی را نکاح نمی

.مصحح چنین شروطی باشدکه
:چنین استنباط کردتوان یمادله مذکور،به عنایتاکنون با 

ه طور کلی یا تحریم مباح از مصادیق سلب حق بمطلق استمتاعات جنسی در ضمن عقد نکاح ینف. 1
.شودتلقی میو مغایر با قوانین آمره و اخالق حسنه است 

مشروط نمودن تمکیناي از زمان یا در برههوطیمثالً شرط  عدم ؛نوع استمتاعاحذف بعضی از. 2
چنانچه مفهوم کالم شیخ ؛ رسدبه زمان خاص به جهت غرضی مهم تر، عرفاً و شرعاً بالمانع به نظر می

هذا کله مع تحقق االجماع علی بطالن هذا الشرط «: کندانصاري در مکاسب نیز این قول را تقویت می
لکون االثر کالمقّوم العرفی للبیع او غرضاً اصلیاً، کااشتراط عدم التصرف اصالً فی المبیع، وعدم االستمتاع 

تمتعات جنسی را از انصاريشیخ ).1400،3،29،يانصارشیخ (»و نحو ذلک ،بالزوجۀحتّی النظراصالً
مثل این ،باطل است و چنین شرطی،داند که شرط خالف آنمقومات عقد نکاح و از مقتضیات ذات آن می

» النظر یحت« و » اصالً « اما قید ؛ ي با خریدار شرط کند که در مبیع تصرفی نکندااست که فروشنده
به ،گاه کردن و ازاین قبیل استمتاعات از زوجه، صرفاً حق ننکاحآن است که اگر به موجب عقديگویا
. شود و حق دیگر تمتعات از او سلب شود، شرط صحیح استعطازوج 

، عقد را خنثیءشرط خالف بعضی از اجزاي مقتضیات عقد یا بعضی از آثار مقتضااز این رو،
و ؛ ماندبه حال خود باقی میءار مقتضاکند و بقیه اجزاء و آثبلکه جزء و اثر مذکور را حذف می؛نمایدنمی

.)282، 1363،1امامی،(است قابل قبولدر نظر عرف هم،این گونه شرط عقالئی
تواند تعهد میبنا به مصلحتی ،ظرف زمانی مشخصیادر یک محدوده خاص یهر کسعالوه بر این، 

هد شود که تا پایان پیمان کار، ازدواج از انجام کار مباحی چشم پوشی کند؛ مثالً کارگر شرکتی متعنماید تا 
هیچ وچنین قراردادي به معنی تجاوز از قوانین آمره و خالف نظم عمومی و اخالق حسنه نیست ؛نکند

؛ چنانچه از مفهوم مخالف ماده سازد و اثر آن محدود به روابط بین طرفین قرارداد استحاللی را حرام نمی
.سلب حق مدنی به طور جزئی و موقت به زمان خاص؛ ممکن استآید کهقانون مدنی چنین بر می959

نتیـــجه-9
.آیدبنیادي عقد نکاح، به شمار میاهداف ؛ تمکین یکی از آثار و ر نکاح مترتب استآثار متعددي ب. 1
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، یک از وظایف زوجیت را انجام ندهدیعنی هیچ اگر زن بر شوهر خود، شرط عدم تمکین کند؛. 2
با شرط مذکور، نفی شده است؛ اثر ظاهري و مطلوب عقد نکاح : شروعیت ندارد؛ زیرا اوالًم،نین شرطیچ

شرط مذکور اگرچه مخالف مقتضاي ذات : ثالثاً؛ شناسدچنین قراردادي را نکاح نمیعرف رایج جامعه،: ثانیاً
.دارداما مخالف با قوانین آمره است و با نظم عمومی و اخالق حسنه مغایرت؛ عقد نکاح نیست

اقدام به ،یعنی بدون هیچ شرط و شروطید؛نگر زوجین عقد نکاح را به طور مطلق منعقد سازا. 3
به طور متعارف، تمکین کند که زن باید در قبال خواست زوج،یاقتضاء م،اطالق عقد نکاحازدواج نمایند؛

.نماید
هاي اجتماعی و در فعالیتاشتغال یا مشارکتمثالً ،اگر زوجه به جهت مصلحتی یا غرض مهم. 4

اغماض کند، یا به طور موقت از ،از حق خودزوج،با زوج شرط کند که در یک ظرف زمانی خاصاقتصادي
رسد به نظر می؛ی استمتاعات خودداري کند و یا در زمان خاصی با او حق روابط زناشویی داشته باشدرخب

؛طرفین بوده و صحیح استاز حقوق مسلم )مدنیقانون10ماده (برابر اصل حاکمیت ارادهچنین شرطی
مین معاش و أدو کمابیش در تخصوصاً در عصر حاضر با تغییر الگوهاي زندگی زناشویی، زن و شوهر هر 

، بنابر ضرورت ه بر  ایفاي وظایف ناشی از زوجیتزنان شاغل عالو. هاي زندگی، مشارکت دارندهزینه
زي اشتغال زنان با ساباشند؛ از این رو، براي متعادله خروج از منزل میشغلی و فعالیتهاي اجتماعی، ناچار ب

ساز ، زمینهاین ایده؛در حد توافق ضمن عقد، تعدیل نمایدتواند ، زوجه انتظارات زوج را میزندگی زناشویی
، کنندهاي اجتماعی خود تلقی میازدواج بانوان شاغلی خواهد بود که تمکین مطلق از زوج را مانع پیشرفت

.هاي ناشی از تعهدات زناشویی، جلوگیري خواهد کردهمچنین از بروز بسیاري از اختالفات و ناسازگاري

منابعفهرست 
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.، الفقه علی المذاهب االربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، هفتم1406جزیري، عبدالرحمن، .8
.، حقوق خانواده، گنج دانش، تهران، چاپ اول1368جعفري لنگرودي، محمد جعفر، .9

.، مصرهالفقه االسالمی، مجلس االعلی للشئون االسالمیهموسوععبدالناصر، بی تا، جمال،.10
.، چاپ اول، موسسه النشر االسالمی، قم، العناوین الفقهیه1418غی، میر عبدالفتاح، حسینی مرا.11
.سسه آل البیت ، قمؤق، وسایل الشیعه، م1412حسن، حرعاملی، محمد بن.12
.، بیروت، االولیه،  المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرف1418راغب االصفهانی، .13
.هادلته، دارالفکر ، دمشق، الرابع، الفقه االسالمی و1418زحیلی،  وهبه، .14
، مکتب االعالم اسالمی، قم، چاپ ، الروضه البهیه1372، ، زین الدین الجبعی العاملیشهیدثانی.15

.هفتم
،ؤسسه المعارف االسالمیه، قم، ممسالک االفهام، 1343،، زین الدین الجبعی العاملیشهیدثانی.16

.چاپ اول
.شارات مجد، تهران، چاپ اول، شروط ضمن عقد، انت1386شهیدي، مهدي، .17
.، احوال شخصیه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول1370شیخ اسالمی، اسعد،.18
.الرشیدیههمکتبالمختار،الدرردالمختارعلیتا،بیالمصکفی،علیمحمدبنشیخ عالءالدین،.19
.دومچاپتهران،حیدري،المبسوط،محمد باقر بهبودي،،1388محمد بن حسن،شیخ طوسی،.20
، چاپ بیست ، نشر میزان، تهرانمختصر حقوق خانواده،1388حسین، امامی، اسداهللا، صفایی، سید.21

.و یکم
.،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قمالمکاسبهحاشی،1378سید محمد کاظم، طباطبایی،.22
.، انتشارات مرتضويمجمع البحرین، 1365، شیخ فخرالدین، طریحی.23
.، تهران، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشاراتق خانواده، حقو1385کاتوزیان، ناصر، .24
.چاپ هشتم، تهران،، نشر میزانقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،1382،کاتوزیان، ناصر.25
.، چاپ دوم، تهران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، دانشگاه تهران1378گرجی، ابوالقاسم،.26
، ؤسسه اسماعیلیان، شرایع االسالم، م1409محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، .27

.قم، الثالث
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سی و سهشماره /نهمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش130

.، چاپ اول، قم)ع(مؤسسه آل البیت ، جامع المقاصد فی شرح القواعد،1411محقق کرکی، علی، .28
.، قاهرههتا ، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیه، دارالفضیلمحمود عبدالرحمان، بی.29
.انتشارات قدس، قم،)ع(تا ، فقه امام جعفر صادقمغنیه، محمدجواد، بی.30
.، تهران، چاپ دوم، انتشارات سمت، قواعد فقه1376محقق داماد، سید مصطفی، .31
.، القواعد الفقهیه، نشرالهادي ، قم، االولی1377موسوي بجنوردي، محمد حسن، .32
.، قواعد فقهیه، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول1386موسوي بجنوردي، محمد، .33
.چاپ اولسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،ؤالوسیله، م، تحریر 1379موسوي خمینی، .34
.سسه اسماعیلیان، قمؤ، البیع، قم، متا، بیموسوي خمینی.35
، چاپ بیست و ، قمالعلمه، منهاج الصالحین، انتشارات مدین1410موسوي خویی، ابوالقاسم، .36

.هشتم
.سسه نشر اسالمی، چاپ اولؤ، القواعد، م1412محمد کاظم، مصطفوي، سید.37
اي خویی، ، فقه و حقوق تطبیقی، مجموعه مقاالت نکوداشت آیت اهللا قبله1387عابدین، مؤمنی،.38

.انتشارات سمت
.المحمدیه، تهرانالمکتبه،المکاسبالطالب فی حاشیهه منی،1373،محمدحسین،ینیینا.39
.تا، جواهر الکالم، المکتبه االسالمیه، تهراننجفی، محمد حسن، بی.40
. ، قمی، انتشارات دفتر تبلیغات اسالماالحکامعوائداالیام فی بیان قواعد، 1417، ی، احمدنراق.41
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