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و زوجه  کار و ناشز محسوب شدهدر رها کردن غیر موجه زندگی خانوادگی، گنه
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، نظر مشهور فقهای امامیه و فقهای بیتوته نزد زوجه به شکل یک شب از چهارشب)(
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  توان آن را اثبات نمود.می
  

  ترک زندگی خانوادگی، قسم، نشوز زوج، زوجه منفرد، حق طالق. :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                                        
  ،. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)1

 Email: emona691@gmail.com 
 :abedinmomeni@ut.ac.ir Email            ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران. دانشیار 2

  اسال�ی ��وق �با�ی  و  ��ه
  1398پاییز و زمستان ، دومشمارۀ ، دومو پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 415ـ435صص 

   

 
 
Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law 
Vol. 52, No. 2, Autumn & Winter 2019/2020 
 

DOI: 10.22059/jjfil.2020.284722.668734 

mailto:emona691@gmail.com
mailto:abedinmomeni@ut.ac.ir


 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     416

  مقدمه
 مجمع تشخیص 29/4/1381ق.م مصوب  1130براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 

مصلحت نظام، یکی از مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر 
انوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه گردد، ترک زندگی خو حرج محسوب می

متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال، بدون عذر موجه است که برای زوجه این 
  آورد که از دادگاه تقاضای طالق کند.حق را به وجود می

منظور از ترک زندگی خانوادگی، موردی است که همسری به عمد، زندگی مشترک 
ا سازد، خواه از او خبری در دست نباشد یا چنان باشد که هر با همسر و فرزندان را ره

روز نیز اعضای خانواده او را ببینند. بنابراین اگر کسی در اثر حوادث قهری، مانند جنگ 
توان گفت خانواده را ترک کرده اش دور بماند، نمیربایی و تبعید از خانوادهو هواپیما

ا درمان، مدتی به مسافرت برود و غیبت او است. همچنین هرگاه همسری برای تجارت ی
چندان به درازا نکشد که بتوان گفت زندگی خانوادگی را فدای اغراض خود کرده است، 

تبصره، ترک زندگی خانوادگی  1آید؛ چراکه طبق بند موجبی برای طالق به وجود نمی
ری و های اضطراگیرد که موجه نباشد؛ غیبتدر صورتی از موجبات طالق قرار می

  ].366- 364، صص1،ج36ناخواسته یا مبتنی بر مصلحت مشروع را باید موجه شمرد [
شود این است که آیا ترک غیر موجه زندگی خانوادگی عالوه بر اما سوال مهمی که ایجاد می

ایجاد حق طالق برای زوجه، حرمت تکلیفی نیز دارد یا خیر. گرچه فقها به طور خاص حکم ترک 
اند و در اذهان عمومی آن است که زوج تکلیفی برای وسط زوج را بیان نکردهغیر موجه منزل ت

توان با دالیل متعددی این تکلیف را ثابت نمود؛  در خانه ماندن و بیتوته نزد زوجه ندارد، اما می
  در این مقاله از این دالیل، فقط بر حق قسم زوجه تکیه شده است. 

باشد؛ بنابراین ک بین زوجین حق قسم میبراساس ادله معتبر یکی از حقوق مشتر
اگر یک طرف، حق خود را اسقاط کند، دیگری حق دارد آن را اسقاط کرده و یا مطالبه 

بیتوته نزد  یها برامنظور از حق قسم، تقسیم کردن شب]. 588، ص 3 ج، 33کند [
بر  زوجه است و حق مواقعه با آن متفاوت است. گرچه مشهور فقهاء در حق قسم عالوه

اند؛ اما قدر بیتوته در منزل، مضاجعت به معنای خوابیدن در یک بستر را نیز الزم دانسته
ی موضوع مورد بحث (بررسی ترک متیقن از قسم، بیتوته زوج نزد زوجه است، که برا

موجه منزل توسط زوج)، اثبات این قدر متیقن کافی است و نیازی به اثبات وجوب غیر
  ].300، ص 44؛ 105، ص 3 ، ج21ه نیست [مضاجعت عالوه بر بیتوت
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نیست و اجماال در مورد زوجه نیز قابل  یدارد تردید یکه زوج چنین حق در این
را نیز  یاز آنها، دیگر یتردید نیست که مردی که دارای چند زوجه است، بیتوته نزد یک

؛ 588، ص24، ج8که رعایت عدالت بین زوجات واجب است [ سازد؛ چرا یحق م یذ
چه مورد بحث است، این است که آیا این حق، به صورت  آن ی] ول510، ص7، ج34

از حقوق زوجه بوده (حتی در صورتی که تنها زوجه مرد باشد) و وظیفه  یابتدائی نیز یک
که هر چهار ماه یک بار الزم است، هر چهار شب یک  یمرد این است که غیر از مباشرت

به اتفاق فقهای مذاهب خمسه اگر  ندارد؟ یقشب، نزد زوجه باشد یا زوجه چنین ح
شود که چنین حقی برای زوجه ثابت شود، به تبع آن، این تکلیف برای زوج ایجاد می

حداقل یک شب از چهارشب در منزل، نزد زوجه بیتوته کند و در صورت عدم اجرای 
 ،50شده و گنهکار است [صورت گرفته و زوج ناشز محسوب  این تکلیف، ظلم به زوجه

باید حق القسم زوجه صاحب شب را قضا نماید و یا به هر طریق دیگری او را ] و 127ص
؛ 557، ص 6 ، ج10؛ 281، ص2ج ،41؛244، ص3ج، 12؛ 219، ص5، ج20[راضی نماید 

هایش را و اگر ثابت نشود، آزاد است که شب ]202، ص 3 ج ،24؛ 239، ص 12 ج، 49
  هر کجا که بخواهد سپری کند.

  
  تحقیق پیشینه

در مورد حکم تکلیفی ترک غیر موجه زندگی خانوادگی توسط زوج به طور خاص، 
در اذهان عمومی آن است که زوج تکلیفی برای در پیشینه ای یافت نشد به نحو که 

خانه ماندن و بیتوته نزد زوجه ندارد. اما در مورد حق قسم زوجه در کتب فقهی امامیه و 
چنین چندمقاله و  نکاح مطالبی بیان شده است. همحث اهل تسنن در مبحثی از مبا

جایگاه حق قسم در تحکیم "مینه نگاشته شده است. در مقاله پایان نامه نیز در این ز
نوشته صدیقه محمد حسنی و کبری پور عبدهللا، به حکمتهای وجود  "کیان خانواده

و بررسی ادله حق قسم و تأثیر آن در تحکیم کیان خانواده پرداخته شده است و نقد 
وده است. همچنین در پایان نامه وجود حق قسم برای زوجه منفرد مطمح نظر نگارنده نب

نوشته مهتاب  "جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده و آثار تخطی زوجه از آن"
  ماهرخی این مسأله بسیار ضعیف بررسی شده است.

وجه زندگی خانوادگی اما در پژوهش حاضر در پی اثبات حکم تکلیفی ترک غیر م
براساس وجود حق قسم برای زوجه منفرد بوده و عالوه بر طرح نظرات فقهای اهل 
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های مذکور بیان نشده بود، تمامی نظرات فقها به طور مفصل تسنن که در نوشته
گردآوری، بیان و نقد شده است، به خصوص نظر سوم که به علت بی توجهی و یا گاها 

  ات فقها مطرح شده است.برداشت اشتباه از عبار
  

  نظرات فقها پیرامون وجود حق قسم 
در مورد وجود حق قسم (وجوب بیتوته در نزد زوجه) در فقه امامیه سه نظر و در فقه 

  :]79، ص12، ج29مذاهب اربعه دو نظر وجود دارد [
اگر زوجه، منفرد باشد از هر چهار شب یک شب حق قسم دارد، یعنی واجب  -1

و بیتوته کند و امّا اگر زوجات متعدّد باشند، از هر چهار شب به تعداد است زوج نزد ا
باشد (وجوب قسم، مطلق و ابتدائی  یخودش م یها براها و بقّیۀ شبآن یها برا زوجه

خودش  یها و یک شب براآن یها سه عدد باشد، سه شب برااست)، مثال اگر تعداد آن
ها بماند و اگر از آن یتواند نزد یک یو هم مدیگر برود  یتواند جا یباشد که هم م یم

ها یک شب است. این نظر، نظر مشهور هر یک از آن یها چهار عدد باشد، براتعداد آن
] و ابن عرفه 203،ص3،ج4] و نظر ابوحنیفه در قول اول خود [471، ص6فقهای امامیه [

  ] است.207، ص7، ج5] و حنابله [507،ص2، ج27از مالکیه [
منفرد حق قسم ندارد؛ اما اگر زوجات متعدّد باشند، در صورتی که زوج زوجه  -2

ها) کند، حق قسم برای همه زوجات ثابت شروع به تقسیم (بیتوته نزد یکی از آن
شود و در غیر این صورت، این حق برای هیچ یک از زوجات ثابت نیست (وجوب  می

تک باشد، حق قسم ندارد و اگر زوجه،  برخی فقهای شیعه معتقدندقسم مشروط است). 
قه"تنها حق او براساس آیه  آن است که زوج او را  "فال تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلّ

، 39؛ 325، ص4، ج31به شکلی رها نکند که بر ترك زوجه، هجران و قهر صدق کند [
] و مالکیه 333،ص2، ج37]. ابوحنیفه در قول دوم خود [303، ص2، ج46؛ 432ص

] نیز قائل به این نطر هستند؛ البته 413، ص4، ج23] و شافعیه [507ص، 2، ج27[
برای وجوب مبیت نزد زوجه منفرد قائل به استحباب بوده و اقل استحباب را یک شب از 

اند و قائلند در صورتی که زوجه از تنهایی شکایت کند او را به نزد چهار شب ذکر کرده
  ها انس گیرد.خانواده و آشنایان خود برده تا با آن

های  در زوجه. 2 . زوجه منفرد حق قسم ندارد1این نظر دو تفاوت با نظر مشهور دارد: 
  شود و در غیر این صورت، واجب نیست.  یمتعدّد، هم اگر شروع به تقسیم کند، تقسیم واجب م
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رسد که برخی معتقدند محقق حلی از جمله قائلین به نظر دوم است؛ اما به نظر می
ق در شرایع بحثی با این عنوان مطرح مچنین نیس کنند  یت. توضیح آنکه مرحوم محقّ

أما القسمه بین "که آیا تقسیم، ابتداءاً الزم است یا خیر؟ تعبیر ایشان چنین است: 
الزوج حراً کان أو عبداً و لو کان عنیناً أو خصیاً ... و قیل ال تجب القسمة  یاالزواج حق عل

فمن له زوجة واحدة فلها لیلة من أربع و لو کان له أربع کان  یبتدئ بها و هو أشبه، یحت
]. ایشان ابتدا قول به مشروط بودن حق قسم به 280، ص2، ج41[ "لکل واحدة لیلة
گویند در زوجه منفرد نیز حق قسم وجود دارد که بعد می یدانند ول یشروع را أشبه م

بدون اینکه مشروط به شروع ( یاین مسأله در واقع، متفرع بر وجود حق قسم ابتدای
 یشود بین این دو مطلب به نوعباشد)، برای زوجات است. همانطور که مالحظه می

وجود دارد. در مقام حل این تنافی و تعارض باید گفت که ایشان در همه  یتناف
أما  "و مطلق قائل شده است، عبارت  یهایش درباره حق قسم، به وجوب ابتدائ کتاب

در نافع که بعد از شرایع  "الواحدة لیلة و ال یجوز االخالل اال مع العذرالقسم فللزوجة 
زوجه پذیرفته  یرا برا ینوشته شده، نشان از آن دارد که ایشان صراحتاً حق القسم ابتدای

  ].191، ص1، ج42است [
رسد که نظر مرحوم محقق در شرایع نیز همین است و شاید منظور ایشان  یبه نظر م

کند که حق قسم، مشروط به شروع و فقط  یاقتضا م یاست که  قواعد اول آن "اشبه"از 
باید از  یبه جهت شهرت بسیار قو یبه جهت مراعات عدالت بین زوجات متعدد، باشد ول

، صرف نظر کرد. به همین جهت است که ایشان در کتاب نافع دیگر یقاعده اول یمقتضا
ی نیز مثل را نداده و طبق نظر مشهور حکم ک آن احتمال  رده است. در نتیجه، محقق حلّ

  ] . 7498،ص24، ج22[ دانند یماز بزرگان دیگر، حق القسم را ابتداءاً واجب  یبسیار
در صورت تعدّد، تقسیم ابتدائی الزم است و شرطی ندارد؛ اما در صورت وحدت  -3

 یائدر صورت تعدد زوجات، هریک حق ابتد یالزم نیست، پس زوجه منفرد حق ندارد ول
  ]79، ص12،ج29دارند. [
، 26؛ 312، ص2از قدما [ یادعای فاضل هندی در کشف اللثام، ظاهرا جمع بنابر
قائل به این ] 456، 17؛ 227-225، صص2، ج35؛ 350، ص3؛ 483، ص32؛ 517ص

]. البته این ادعا مردود است و در بحث بررسی ادله این 484، ص7، ج34نظر هستند [
  شود. ه میگروه به علت آن پرداخت
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  مطلق و ابتدائی (نظر اول) بررسی ادله مشهور بر وجود حق قسم
  الف) ادله فقهای امامیه

  ). 19(نساء:  "عاشروهنّ بالمعروف"دلیل اول: آیه شریفه 
در تقریب استدالل به این آیه گفته شده که بی شک امتثال این امر به شکل مرّه (یک بار) 

معاشرت به معروف محقق شود، امتثال امر صورت نیست که در صورتی که یک لحظه، 
دیگر هم الزم نیست در تمامی لحظات معاشرت به  یگیرد، بلکه تکرار آن الزم است و از سو

ای وجود دارد؛ پس معاشرت معروف داشته باشد، چون اجماع برعدم وجوب چنین مسأله
، پس زوجه منفرد اختصاص یک شب از هر چهار شب یباشد، یعن یباید به نحو حق القسم

  ]. 248، ص3، ج16نیز حق قسم دارد و وجوب قسم، ابتدائی و مطلق است [
گوید این نکته قابل انکار نیست که در هر چهار ماه یک شیخ انصاری در این باره می

قطعاً  یشود)، الزم است ول یکه غسل واجب م یمرتبه، مباشرت و مجامعت (به مقدار
صدق این مفهوم  ینفقه هم برا یشود، حت یدار امتثال نممعاشرت به معروف به این مق

واجب باشد که اجماعا امر دیگری  یکند، پس باید زائد بر مباشرت، امر دیگر یکفایت نم
تواند واجب باشد، پس حق مضاجعه به طور ابتدائی و مطلق واجب  یغیر از مضاجعت نم

  ].472، ص6است [
ه دلیل بر مدعا نیست؛ چون معاشرت به اند این آیبرخی در نقد این دلیل گفته

ا  یمعروف منحصر به مسأله مضاجعت نیست و اگر رفتارها نیکوی دیگری باشد، اما مثلً
شود و چه بسا که  یپنج شب مضاجعت نداشته باشند، معاشرت به معروف حاصل م

او  یدر اثناء روز هیچ همنشینی با زوجه نداشته باشد و به رو یبیتوته حاصل شود ول
 یکند. واضح است که مصداقیت کس یباشد که جلب محبت م یجهات نخندد و فاقد تمام 

معاشرت به معروف  یدهد، براکه سایر جهات را رعایت کند، اما بیتوته را انجام نمی
کند، اما فاقد جهات دیگر تر از کسی است که یک شب از چهار شب را رعایت می روشن

به مضاجعت، نسبت عموم من وجه است  "معروفعاشروهن بال"است. در واقع نسبت 
  ].312، ص8، ج25[

امور دیگر جزء مصادیق  یدر جواب این نقد گفته شده اینکه حُسن خلق و برخ
عاشروهن "تواند اشکالی به استدالل وارد کند، زیرا  یمعاشرت به معروف ذکر شده، نم

لک بیان نموده، جزء کند و این اموری که صاحب مسا یواجبات را ایجاب م "بالمعروف
شود. به عالوه اگر استدالل  یواجبات نیست، پس مصداق آیه تنها به مضاجعت منحصر م
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به آیه برای وجوب مطلق (قول مشهور) صحیح نباشد، برای وجوب مشروط نیز صحیح 
  ].472، ص6نیست، در حالی که صاحب مسالک خود به آیه استدالل نموده است [

شود، هم با  یعاشرت هم با بیتوته در شب حاصل مدر جواب باید گفت حسن م
معاشرت به معروف  یچه واجب است، کل کند، آن یکه صاحب مسالک تعبیر م یامور

معتقد است که  یکه شیخ انصار یشود. در حال یاست که با مضاجعت هم حاصل م
اینکه این امور  یبرا یمعاشرت مطرح شده در آیه منحصر به خصوص مضاجعت است، ول

  ندارد. یمعاشرت باشند، بیان یتوانند مصداق کل یمن
توان وارد است و نمی یرسد که اشکال شهید ثان یکه داده شد به نظر م یبنابر پاسخ

نیست،  یاستدالل کرد؛ چراکه این آیه یک حکم تأسیس  "عاشروهن بالمعروف"با آیه 
ده تا مرد و زن با است. آفریدگار زن را خلق کر یو عقل یبلکه یک حکم امضایی و فطر

هم مأنوس باشند و از یکدیگر آرامش بگیرند (لیسکن الیها). نظام اجتماع بر محور تزویج 
صحیح و نیکو باشد و اگر فقط مباشرت،  یچرخد و معاشرت بین زوجین باید معاشرت یم

آن هم به مقداری که غسل واجب شود صورت گیرد؛ اما در تمام این چهار ماه با او هیچ 
شود و الزم نیست که حتما شرع ای نداشته باشد، چنین رفتاری ظلم محسوب میدهمراو

کند؛ اما اگر مضاجعت هفته به هفته یا پنج روز به پنج روز باشد، یا تمام یک  یآن را نف
باشد، هیچکدام  یهفته مضاجعت باشد و یک هفته تعطیل باشد، یا مضاجعت شبانه روز

ندارد. بنابراین این آیه لزوم مضاجعت به شکل یک  "عاشروهن بالمعروف"با  یمنافات
  ]. 7502، ص 24 ، ج22کند [ یشب از چهار شب را اثبات نم

لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فال تمیلوا کل  "دلیل دوم: آیه 
  )129(نساء:"المیل فتذروها کالمعلقة

ی ها از زن یفرماید شما مردان به یکاند: آیه میبرخی به این آیه استدالل کرده و گفته
به او نشان ندادید،  یکه رغبت یخود تمایل زیاد نشان ندهید که در نتیجه آن زن دیگر

از میل  یبال تکلیف گذاشته شود که معلوم نباشد شوهر دارد یا نه. در بیان فلسفه این نه
زنِ بالتکلیف گوید اگر به یک طرف میل کامل نشان دهید، طرف دیگر، یک  یکامل، م

ازدواج کند و شوهرش هم به او توجه ندارد.  یتواند با دیگر یشود؛ چرا که او نم یم
بنابراین کالمعلقه بودن زن مبغوض شارع است و اگر قرار باشد که مضاجعت واجب 

که غسل واجب شود،  ینباشد و فقط به مباشرت چهار ماه یک مرتبه و آن هم به مقدار
رها کردن  یاست که اصلًا شوهر ندارد و مصداق برا یجه مثل شخصاکتفاء بشود، این زو
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واجب باشد  شود که تحریم شده است، بنابراین، باید بیتوته یم "کالمعلقة "زن به شکل 
  ].473، ص6شود [و در نتیجه حق قسم ابتدائا ثابت می

 یو تأسیس یاست و حکم تعبد یدر نقد این دلیل باید گفت این آیه نیز حکم عقل
درباره زوجه صورت بگیرد، پس اگر به  یو مراد آیه این است که نباید ظلم خاص نیست 

بهتر از مضاجعت جایگزین شود، مثل مؤانست و خوش خلقی و  یمضاجعت چیز یجا
کند؛ لذا هیچکدام از این دو آیه حق قسم (بیتوته در شب) را  یاستمتاع در روز، کفایت م
  ].7504، ص24 ، ج22[ کند یبه شکل ابتدائی اثبات نم

  )34(نساء:"المضاجع و اضربوهن یو اهجروهن ف"دلیل سوم: آیه 
شیوه استدالل به این آیه چنین است که در این آیه اذن در هجر و ترك مضجع، مختص 
موردی است که خوف نشوز زوجه باشد و فرموده که اگر اطاعت کردند شما نباید به آنها 

ه دهید. برخی فقها معتقدند که این آیه هر چند مشتمل ستم کنید و ترک مضجع را ادام
از علماء منکر  یمفهوم دارد. البته بسیار یاست ول "تخافون نشوزهن یو الالت"بر وصف 

شود وصف، طبعاً و ذاتاً مفهوم وجود مفهوم برای وصف هستند؛ اما در جواب گفته می
آید که در این صورت  یم وصف در مقام تحدید و تعیین حدود مسأله یگاه یندارد ول

کند، مثل این که در رساله عملیه آمده بر فرد مستطیع حج واجب است،  یمفهوم پیدا م
  ].182، ص7این وصف مفهوم دارد؛ چون در مقام تعیین حد برای وجوب حج است [

در مقام تحدید است، مفهوم دارد و در  "تخافون نشوزهن"در اینجا هم چون وصف 
وز نباشد، حق ترك مضاجعت هم نیست. خصوصا آنکه در آیه یک نتیجه اگر خوف نش

پس  "فإن أطعنکم فال تبغوا علیهن سبیال"فرماید قرینه است و آن ذیل آیه است که می
  ].473، ص6؛ 203، ص 10، ج3حق قسم به طور ابتدائی ثابت است [

از جو "المضاجع و اضربوهن یو اهجروهن ف"در نقد این دلیل باید گفت در آیه 
ضرب، متوقف بر خوف نشوز است، بنابراین، این امر ذاتاً جایز نیست و در صورت نشوز 

توان چنین استفاده کرد که رخصت هجر  یگردد، اما درباره مضاجعت، نمجایز می
]، بلکه آیه بیانگر آن است که راه 219، ص22، ج14متوقف بر خوف نشوز است [

ه به کتک زدن نرسد، این است که هجر در ک یا به هدف مورد نظر به گونه یدستیاب
مضجع صورت گیرد و در واقع امر به هجر درآیه، اشاره به نحوه تأدیب زن ناشزه است 

 یشود. چنان که اگر کسو اگر زوج با هجر به نتیجه نرسید، ضرب جایز می ]59ص ،40[
اسخ داده شود کند، چه کار کنم؟ اگر چنین پ یداریم که به ما توهین م یا بگوید همسایه
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به او سالم کن، این به این معنا نیست که سالم کردن  یکن یکه برخورد م یکه موقع
است برای آن که طرف  یجایز نیست و به خاطر ضرورت، جایز شده است، بلکه این راه

اند که مقابل از رفتارش دست بردارد. بنابراین، این که برخی از این آیه استظهار کرده
ضجع، متوقف به خوف نشوز است و اگر خوف نشوز نباشد، شخص رخصت در هجر م

  شود. یحق ترک مضاجعه ندارد، از آیه استفاده نم
به عالوه حتی در صورت داللت آیه بر عدم جواز ترک مضاجعت در غیر صورت  

نشوز، دلیل اخص از مدعی است؛ زیرا هجر مورد اشاره آیه، هجر تنبیهی است و عدم 
تواند عدم جواز هجر به صورت متعارف (ترک مضاجعت) را ی، نمیجواز هجر این چنین

  .]135، ص 6، ج45ثابت کند. پس این آیه داللتی بر وجوب حق قسم ابتدائی ندارد [
  روایات دال بر وجود حق قسمدلیل چهارم: 

است که اگر  یقبل از ذکر مبسوط روایات، باید گفت تعداد روایات در این مسأله به قدر
از آنها هم از نظر سندی اشکال داشته باشند، کثرت روایات  یتمام یا برخبر فرض، 

ی اطمینان آورند (در حد موجب اطمینان به مفاد آنها است و بیش از یک خبر ثقه
  شوند.استفاضه هستند). در ادامه این روایات بررسی می

ها و س و شبروایات دال براینکه زن آزاد و حره دو برابر زن کنیز، از مال و نف -1
شوند، پس وجوب قسم، برد، مطلق هستند و شامل تمامی صور میروزهای زوج سهم می

]. این روایات در جامع 248، ص3، ج16شود [مطلق است و شامل زوجه منفرد نیز می
اند که به جهت رعایت اختصار از  االحادیث در ابواب التزویج و نیز ابواب القسم ذکر شده

  ].  367-366، صص26و ج 146- 142، صص25، ج28شود [می ذکر آنها خودداری
اند بنابر این روایات، باید از برخی این روایات را از لحاظ داللی مورد نقد قرار داده و گفته

که أمه اصلًا أمه، اختصاص یابد، در حالی یحره و یک برابر برا یمال و نفس زوج دو برابر برا
داشته باشد، اجماعا بیش  یاگر حق ابتدای یلًا زن حر حتدیگر اصو یحق القسم ندارد، از سو

از یک شب از چهار شب، حق ندارد و نسبت دو به یک مسلماً واجب نیست، بنابراین، 
  ].312، ص8، ج25شود [حمل می یمضمون این روایات بر آداب استحباب

جبی شود داللت روایت بر وجوب آنچه اجماعا واجب نیست، مواما در جواب گفته می
برای کنار گذاشتن روایت نیست؛ چرا که تقیید و تخصیص در مطلقات و عمومات روایات به 
وسیله اجماع، کم نیست. بنابراین همانطور که طبق تفسیر امام (ع)، منظور از مال در روایت 
خصوص نفقه است، منظور از نفس نیز خصوص مضاجعه است؛ چون غیر مضاجعه اجماعا 

  ].474، ص6سم به شکل مطلق و ابتدائی واجب است [واجب نیست، پس حق ق
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روایاتی که صراحت دارد که برای زوجه واحد حق قسم ثابت است، همانند  -2
  صحیحه محمد بن مسلم. متن روایت چنین است:

صحیحه محمد بن علی بن الحسین باسناده عن العالء عن محمد بن مسلم قال " 
قال له أن یأتیها  ییهما أحب الیه من االخرسألته عن الرجل تکون عنده امرأتان احد

لیلة ... فان شاء أن یتزوج أربع نسوة کان لکل امرأة لیلة فلذلک کان  یثالث لیال و االخر
  ].3، حدیث1، باب 338، ص21، ج13[ "بعض .. یله أن یفضل بعضهن عل

ته تقریب استدالل به این روایت چنین است که از تعلیل مذکور در ذیل روایت دانس
شود که هر زوجه ای یک شب از چهارشب حق مضاجعه دارد و به همین جهت است می

که خداوند فقط تزویج چهار زن را جایز دانسته است؛ به عبارت دیگر چون هر زن یک 
تواند بگیرد؛ چون حق شب  از چهار شب، حق مضاجعه دارد، بیشتر از چهار زن نمی

وجوب قسم مطلق است و حتی زوجه منفرد هم  رود. بنابراینمضاجعه آنها از بین می
  ].206: ص 10 ج، 30حق ابتدائی دارد [

روینا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه ان علیاً قال: للرجل أن "روایت دعائم  -3
، 11[ "یتزوج أربعا فان لم یتزوج غیر واحدة فعلیه أن یبیت عندها لیلة من أربع لیال ...

شود اگر زوج یک زن داشته باشد، ابتداءاً یک شب  یستفاده م]  که از آن ا253، ص2ج
یابد و چون از لحاظ سندی مرسله و ضعیف است، لذا از چهار شب به او اختصاص می

  ].134، ص6، ج45تواند به عنوان مؤید مطرح شود [تنها می
روایات دال بر اینکه اگر زوجه، شب مورد حق قسم خود را به زوج ببخشد،  -4
تواند آن را  یه از این بخشش برای زوج حالل است، پس زن ذی حق است که ماستفاد

ه علیه "مصالحه کند، همانند صحیحه الحلبي یا حسنه حلبی، ... قال: سألت أبا عبد اللّ
راضاً قال: هي المرأة تکون  یالسالم عن قوله تعال وْ إِعْ وزاً أَ ها نُشُ لِ عْ نْ بَ تْ مِ رَأَةٌ خافَ نِ امْ وَ إِ

قک، فتقول: ال تفعل إنّي أکره أن تشمت عند ال رجل فیکرهها فیقول لها: إنّي أرید أن أطلّ
ء فهو لک، و  ذلک من شي یبي، و لکن انظر في لیلتي فاصنع بها ما شئت و ما کان سو

حاً و هذا هو  یحالي، فهو قوله تعال یدعني عل لْ هُما صُ حا بَیْنَ لِ صْ نْ یُ هِما أَ لَیْ ناحَ عَ ال جُ فَ
  ] 11، باب 1، حدیث 350، ص21، ج 13» [الصلح

- این روایت ظاهر در آن است که بیتوته در شب، حق زوجه است و به همین جهت می
توان در  تواند آن را اسقاط کرده و یا مورد مصالحه قرار بدهد، همانند سایر حقوقی که می

ر عیّاشی که ازای ترک طالق مصالحه و اسقاط کرد. روایت شحّام و زراره و بزنطی در تفسی
  ]476- 475 ، صص6اند، نیز داللت بر این مطلب دارد [در تفسیر این آیه وارد شده
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اگر اشکال شود که حکم، مبیّن موضوع خود نیست و از جواز اسقاط و مصالحه این حق 
توان گفت که موضوع بخشش، حق زوجه منفرد است و شاید این در این روایات، نمی

شود که حمل تمامی این وجات و شروع بیتوته باشد، گفته مینصوص ناظر به فرض تعدد ز
 ].205: ص10، ج30روایات بر فرض تعدد، بسیار بعید است و عرف شاهد بر این مدعاست [

برخی بر داللت تمامی روایات مذکور بر حق قسم ابتدائی زوجه منفرد، اشکال کرده 
ر دارد به این معنا که غالبا که ذکر شده، یک قید غالبی مقد یاند این بیاناتو گفته

گونه است که زوج بعد از ازدواج به جهت نیاز جنسی خود، شروع به مضاجعت  این
نکند. پس در واقع در غالب  یهیچ مضاجعت یافتد که به کل یکند و به ندرت اتفاق م می

ها (شروع به مضاجعت با زوجه اول)، حاصل  دیگر زن یها، شرط وجوب قسم برا ازدواج
را ثابت کنند و بنابراین  یاست و در نتیجه روایات اطالق ندارند که حق ابتدایشده 

و مطلق  یگوید هر کدام از زوجات یک شب حق دارد، ناظر به حق ابتدایروایاتی که می
  ].154، ص31، ج48آنان نیست [

اما در جواب باید گفت بحث این است که آیا مضاجعت با زن اول واجب بوده است  
ای از چهار زوجه حق دارد (کان لکل امرأة بنابر این تعبیر روایت که هر زوجه یا خیر؟

هر  یگوید برا یشود که همان اولی هم واجب است و اینکه روایت ملیلة)، نتیجه می
 هم چنینکدام از این چهار زن یک شب هست، مخالف مشروط بودن حق القسم است. 

ت قائل  یبرا ی، هیچ عرفاگر روایات متعدّد سابق به عرف عرضه شود تعدّد، موضوعیّ
نیست، چراکه هدف نکاح برای زنان تنها مواقعه نیست و یکی از مهمترین نیازهای زنان، 
نیاز روحی به محبت و انس و الفت است. هدف از حق قسم آن است که زوج با زوجه 

ت و آن را توان این حق را نادیده گرفمأنوس باشند و زوجه تنها نباشد؛ پس چگونه می
فقط به جهت رعایت عدالت بین زوجات واجب ساخت و مشروط به تعدد زوجات و 

  ].251، ص3،  ج17شرط شروع کرد [
بعید نیست دلیل عدم ذکر حق قسم برای زوجه منفرد در برخی روایات، مسلم بودن 
ر آن در عرف زمان احادیث بوده باشد؛ همانند حق مواقعه که در ثبوت آن تردید نبوده د

حالی که در برخی روایاتی که در صدد بیان حقوق زوجه هستند، نامی از آن برده نشده 
  ].134، ص6، ج45است [

دادند و  یسیره پیغمبر اکرم (ص) است که مضاجعت را ابتداءاً انجام م دلیل پنجم:
تأسی به ایشان واجب است، پس مضاجعت ابتدائی بر همه مردان همسردار واجب است 
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برخی از فقهای شافعی نیز، به این دلیل  ].207، ص 10 ، ج30 ؛248، ص3، ج16[
  .]413، ص4، ج23اند [تمسک کرده

اگر ثابت شود که پیغمبر اکرم (ص)  یکه، حتسه نقد به این دلیل وارد است. اول آن
ابتداءاً با ازواج خودشان مضاجعت داشتند، باید گفت اعمال پیغمبر اکرم (ص) منحصر به 

ده، بلکه بیشتر اعمال آن حضرت، مستحب بوده است، پس عمل ایشان أعم واجبات نبو
  قسم باشد.   یتواند دلیل بر وجوب ابتدای یاست و نم

من  یترج"که، عمل پیغمبر (ص) در مورد حق القسم به دلیل آیه شریفه  دوم آن
] و 413، ص4، ج23بوده است [ ی، عمل استحباب"الیک من تشاء یتشاء منهن و تؤو

  شروع بر پیغمبر (ص) مستحب باشد، یقینا بر دیگر مردان واجب نیست. یوقت
نمود و در که، گاهی ایشان همه همسران خود را به مدت یک ماه ترک میسوم آن

گزید، به جهت اذیت و آزاری که بعضی از همسرانش ایجاد یک اطاق عزلت می
صادر نشده بود؛ پس نتیجه  نمودند و این اذیت و آزار و نشوز، یقینا از همگی زنان می
شود که قسم به شکل ابتدائی بر او واجب نیست؛ چراکه اگر قسم بر او واجب بود،  می

  ]. 295، ص 2 ، ج19 ؛ 60ص 12، ج43نمود [باید فقط بر هجر زن ناشزه اکتفا می
  دلیل ثانوی: قاعده الضرر دلیل ششم:

چنین از ، استفاده شده است. همدر بیشتر موارد خیار فسخ بین زوجین"الضرر"از قاعده 
، 13شود [بعضی روایات نیز حرمت ضرر رساندن مرد به زن و برعکس استنباط می

  از ابواب مقدمات نکاح].  82، باب163، ص20ج
شود هنگامی که زن به نکاح در مقام استدالل به این قاعده در محل بحث گفته می

ختیار کند. بنابراین با توجه به وجود نیاز تواند شوهر دیگری اآید، نمیدائم مردی درمی
های عاطفی زن به انس و الفت در خانواده، ترک حق قسم برای او موجبات ضرر و زیان

باید قائل به وجوب حق  "الضرر"آورد و بنابراین با تمسک به قاعده متعدد فراهم می
با تکیه  ]. برخی از علما اهل سنت نیز477، ص6قسم حتی برای زوجه منفرد شد [

برهمین قاعده و با توجه با ضرر تنها گذاشتن زوجه، قائل به وجوب حق قسم برای زوجه 
  ] 11، ص4، ج15اند [واحده شده

  
  ادله اهل سنت ب)

  اند:قائلین به این نظر از مذاهب اهل سنت به دالیل زیر تمسک کرده
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دَ یَا رسول هللا. روایت بخاری از ابی سلمه از عبدهللا بن عمروالعاص قال: قال 1  عَبْ
هِ، رْ أَلَمْ اللَّ خْبَ نَّک أُ ومُ أَ صُ ، تَ هَارَ ومُ النَّ تَقُ ؟ وَ لَ ت اللَّیْ لْ لَ: قُ ولَ یَا یبَ سُ هِ رَ الَ. اللَّ ا: قَ لَ لْ، فَ عَ ، تَفْ  صُمْ

رْ، مْ وَأَفْطِ قُ ؛ وَ نَمْ نَّ وَ سَدِك فَإِ جَ ک لِ لَیْ نَّ حَقا، عَ ک وَإِ یْنِ عَ یْک لِ لَ ک نَّوَإِ حَقا، عَ جِ وْ زَ ک لِ یْ لَ  عَ
اند که زوجه تو بر در این روایت پیامبر اکرم (ص) فرموده ]5199،ح31، ص7، ج9حَقا [

تو حق دارند و عبارت زوجه تو برتو حق دارد بعد از عبارت روزه بگیر و افطار کن و قیام 
شب کن و بخواب منصرف است به حق زوجه از وقت مرد؛ پس زوجه منفرد نیز حق 

  ]  212، ص4ج ،1و مبیت دارد [قسم 
صَّةُ . 2 بِ قِ عْ نِ کَ وْرٍ بْ نَّ ...  سَ بَ أَ عْ ن کَ وْرٍ بْ ا کَانَ سَ الِسً دَ جَ رَ عِنْ مَ نِ عُ ، بْ طَّابِ خَ تْ الْ جَاءَ  فَ
رَأَةٌ، تْ امْ مِیرَ یَا: فَقَالَ ، أَ مِنِینَ ؤْ ت مَا الْمُ یْ لًا رَأَ جُ لَ قَطُّ رَ نْ أَفْضَ جِي، مِ وْ هِ زَ اَللَّ هُإ وَ هُ لَیَبِیت نَّ لَ  لَیْ
ا، لُّ قَائِمً یَظَ هُ وَ ارَ هَ رَ. صَائِمًا نَ تَغْفَ ا، فَاسْ هَ ثْنَ لَ هَا یوَأَ لَیْ تْ. عَ حْیَ اسْتَ رْأَةُ، وَ تْ الْمَ عَةً، وَقَامَ اجِ قَالَ رَ  فَ
بٌ عْ مِیرَ یَا: کَ مِنِینَ، أَ ؤْ لَّا الْمُ ت هَ یْ عْدَ رْأَةَ أَ لَ الْمَ هَا؟ یعَ جِ وْ قَالَ زَ مَ: فَ ؟ اوَ اكَ هَا فَقَالَ ذَ تْ إنَّ اءَ  جَ

وهُ، ا تَشْکُ تْ إذَ هُ کَانَ هِ حَالُ بَادَةِ، فِي هَذِ عِ رَّغُ یمَتَ الْ هَا؟ یَتَفَ عَثَ لَ بَ رُ فَ هَا، یإلَ عُمَ جِ وْ ، زَ اءَ جَ  فَ
قَالَ بٍ فَ عْ هُمَا، اقْضِ: لَکَ ک بَیْنَ نَّ ت َفإِ هِمْ نْ فَ ا مِ هِمَ رِ مْ ا أَ هَمْ لَمْ مَ نِّيفَ: قَالَ. أَفْ هَا یأَرَ إِ نَّ رَأَةٌ کَأَ  امْ
هَا لَیْ لَاثُ عَ وَةٍ، ثَ نَّ، هِيَ نِسْ هُ عَتُ ابِ هُ فَأَقْضِي رَ لَاثَةِ لَ امٍ بِثَ یَّ نَّ أَ یَالِیهِ عَبَّدُ وَلَ نَّ، یَتَ هَا فِیهِ مٌ وَلَ وْ  یَ
لَةٌ قَالَ. وَلَیْ رُ فَ هِ: عُمَ اَللَّ ک مَا وَ یُ وَّلُ رَأْ بَ الْأَ جَ نْ إلَيَّ بِأَعْ رِ، مِ بْ الْآخِ هَ تَ اذْ نْ لَ قَاضٍ فَأَ لِ یعَ هْ  أَ
رَةِ صْ ایَةٍ، وَفِي الْبَ وَ رُ فَقَالَ رِ عْمَ: عُمَ اضِي نِ تَ [ الْقَ نْ   .]12586،ح148، ص7، ج18أَ

مطابق این قضاوت کعب بن سور در نزد عمر در مورد شکایت یک زن از شوهرش، 
گوید: بن قدامه در این باره میایک شبانه روز از هر چهار شبانه روز، حق زوجه است. 

ای است که انتشار یافته و منکری برای آن پیدا نشده و در نتیجه اجماعی این قضیه
  ].303، ص7، ج5است [
. اگر زوجه ابتدائا حق مبیت نداشته باشد، زوج این اختیار را خواهد داشت که یکی از 3

شود و حرام است؛ در زوجه می زوجه های خود را برای مبیت برگزیند و این باعث ظلم به
  ]303: ص7، ج5نتیجه زوجات متعدد ابتدائا و زوجه واحده نیز حق مبیت دارد [

  
  بررسی دالیل مشروط بودن حق قسم (نظر دوم)

  الف) دالیل امامیه
اند؛ چرا که این گروه با تنها نفی حق قسم برای زوجه منفرد، مطلوب خود را اثبات کرده

به خود رعایت قسم به جهت رعایت عدالت بین زوجات واجب  با نفی این حق، خود
  شود و نیازی به اثبات ندارد. می
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فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثالث و رباع فإن خفتم أن ال "دلیل اول: آیه 
) ظاهر آیه این است که اگر از عدالت برقرار 3(نساء:  "تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانکم

وجود  یان متعدد ترسیدید، یک زن بگیرید یا کنیز بگیرید که دیگر حقکردن بین زن
پیش نخواهد آمد، پس ظهور آیه این است که همان طور که در ملک  یندارد و مشکل

  نیست، در زوجه منفرد هم نیست. ییمین حق
در زنان متعدد هم  یاثبات حق القسم مشروط، باید حق ابتدای یروشن است که برا 

حق المضاجعه در  یتوان گفت اگر کس یاستدالل تمام شود. در این باره م شود تا ینف
زوجه منفرد را قبول نداشته باشد، در صورت تعدد هم به جهت اجماع مرکب باید آن را 

ندارد. بنابراین، استفاده  یبداند و قائل شود که زن در صورت تعدد، هم حق ابتدای یمنتف
د، به جهت رعایت عدالت و مشروط به شروع زوجات متعد  شود که حق مضاجعه یم

  ] .591، ص24، ج8؛ 312، ص8، ج25است [
در نقد استدالل باید گفت آیه داللتی بر اینکه زوجه منفرد، همانند امه است ندارد و 

کند، بلکه آیه در مورد حکم زوجه عطف زوجه بر امه داللتی بر اتحاد این دو در حکم نمی
نظور از إن خفتم این است که اگر میترسید که بین زوجات منفرد سکوت کرده است و م

تر ادا کرده و دچار رعایت عدل نکنید، یک زوجه اختیار کنید تا بتوانید حقوق او را راحت
ظلم نشوید یا اینکه کنیز بگیرید (اگر چه متعدد باشد چون منافع کنیز مملوک موالست و 

  ].152، ص31، ج48؛ 478، ص6آید) [در نتیجه ظلمی بر آنها الزم نمی
حق استمتاع  یدلیل دوم: زن فقط هر چهار ماه یک مرتبه، حق مباشرت دارد ول

 یندارد، پس به چه مناسبت حق قسم داشته باشد؟ در واقع قائل شدن به حق ابتدای
 یکه زن چنین حق یحق استمتاع، در حال یاست با قائل شدن به نوع یقسم مساو

  ].311، ص8، ج25ندارد [
کال: ضعف این استدالل ظاهر است، چون بیتوته نزد زن از مصادیق استمتاع زوجه اش

نیست، گرچه مضاجعت از مصادیق آن باشد و گفته شد قدر متیقن از حق قسم، بیتوته است 
  .] 7529، ص 24 ، ج22[شود و نه مضاجعت و با نفی مضاجعت، بیتوته نفی نمی

به شکل ابتدائی  یفت که زن چنین حقتوان دریادلیل سوم: از سیره متشرعه می
تواند به امورات خود در شب مثل ندارد؛ چراکه اگر حق مطلق باشد؛ زوج دیگر نمی

مسجد رفتن، عبادت استیجاری کردن و غیره بپردازد و در نتیجه باید تمام این امور را 
 ؛ پس اینکه سیره خالف این است یتعطیل کند یا همیشه کسب اجازه کند، در حال

  حق، مشروط به شروع بوده و به جهت رعایت عدالت بین زوجات واجب شده است.
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است؛ چراکه بعد  یاشکال شود که این محذور در حق مشروط هم جارممکن است 
ها نیز این مشکل جاری است. در کنند و در مورد آن یدیگر حق پیدا م یها از شروع، زن

آید؛ چرا که اگر وط به وجود نمیشود که چنین اشکالی در حق مشرجواب گفته می
تواند دوره جدید را شروع نکند و به همه کارهایش برسد و واجب مشروط باشد، زوج می

  .]155، ص31، ج48بعد دوره قسم بعدی را شروع کند [
ای مورد قبول است، اما در نقد این دلیل گفته شده که اگرچه وجود چنین سیره

که اشخاص  یمتعارف ید که الزم نیست مرد کارهاقائلین به وجوب مطلق نیز معتقدن
دهند را کنار بگذارد. اطالق در وجوب مطلق، به معنای آن است که مشروط به  یانجام م

شروع نیست، نه اینکه مطلقا نزد زن باشد و نتواند کارهای متعارف خود را انجام دهد 
  ].7530ص ،24، ج22[

کند و آن را  یم یرا به شکل مطلق نفکه حق مضاجعت زن  یدلیل چهارم: عمده دلیل
است که حقوق زوجه را  یا کند، روایات خاصهمشروط به شروع به جهت رعایت عدالت می

کند که حق مضاجعت جزء آن نیست. مانند روایت اسحاق بن عمار منحصر در مواردی می
خوراک و  گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که حق زن بر شوهر چیست؟ امام فرمودندکه می

  .]511، ص 5 ج، 38پوشاکش را بدهد و اگر نادانی کرد از وی درگذرد [
. حصر مذکور در روایات حقیقی نیست و 1 توان داد:در نقد این دلیل، دو جواب می

از حقوق زن،  یتوان از آن نتیجه گرفت که زوجه هیچ حق دیگری ندارد، زیرا یکنمی
شود روایت که ذکر نشده است، پس نتیجه میمباشرت یک مرتبه در هر چهار ماه است 

تواند نافی حق قسم به شکل مطلق باشد همه حقوق را ذکر نکرده است و در نتیجه نمی
  ].294، ص2، ج19[

زن است نه حقوق  ی. سؤال و جواب در این روایت، راجع به حقوق اختصاص2
مشترك  زن نبوده و حق یمشترك بین زوجین، در حالی که حق قسم، حق اختصاص

  ].479، ص6حق قسم به شکل ابتدایی نیست [ یس این روایت نافپ است، 
کند که واجب مطلق نباشد و به جهت  یدلیل پنجم: اصل برائت ذمه زوج اقتضا م

  ].223، ص 22، ج14رعایت عدالت مشروط به شروع باشد [
، برای نفی حق اندرا نپذیرفته یدر نقد این دلیل باید گفت فقهایی که ادله وجوب ابتدای

که ادله اجتهادی برای اثبات حق مطلق تمامیت کنند، در حالیمطلق به اصاله البرائه تمسک می
   ].207، ص10، ج30ماند [داشت، پس دیگر جایی برای تمسک به این اصل باقی نمی
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  اند:ب)  قائلین به این نظر از اهل سنت دالیل زیر را مطرح کرده
تواند آن را ترک کند همانند وج است و در نتیجه می. حق قسم، حق مختص به ز1

تواند از حق خود صرفنظر نموده و در آن مستأجر منزل؛ همانطور که مستأجر منزل می
، 4، ج23تواند از حق مبیت خود نزد زوجه صرفنظر نماید [سکنا نکند زوج نیز می

یت کند و این ]؛ اما در صورت شروع باید عدالت بین زوجات در مبیت را رعا414ص
فال تمیلوا کل المیل فتذروها  "و  "عاشروهن بالمعروف"وجوب رعایت عدالت از آیه 

 بینهما یعدل فلم زوجتان له کان که فرمودند: من و روایت پیامبر اکرم (ص) "کالمعلقه
تْ گفته همچنین روایت عایشه که مائل و وشِقه القیامة یوم جاء انَ«: قَالَ ولُ کَ سُ هِ رَ  -  اللَّ
لَّ هُ یصَ هِ اللَّ لَیْ لَّمَ عَ سَ قْسِمُ - وَ عْدِلُ، بَیْنَنَا یَ ول ثُمَّ فَیَ هُمَّ: یَقُ ا اللَّ سْمِي هَذَ یمَا قَ لِکُ، فِ مْ ا أَ لَ  فَ

لُمْنِي ا تَ لِکُ لَا فِیمَ مْ   ]301، ص7، ج5قابل استنباط است [ »أَ
م است و در نقد این دلیل باید گفت اینکه حق قسم، حق مختص زوج باشد اول الکال

توان گفت که این حق مختص بلکه براساس روایت و قضاوتی که ذکر آن گذشت، می
  زوج نیست و مشترک است.

. در صورتی که زوج، چهار زوجه داشته باشد؛ اگر زوجه حق ابتدایی برای مبیت 2 
کنند که یک شب از چهار شب است و در داشته باشد زوجات حق خود را مطالبه می

قتی برای کارهای خود نخواهد داشت؛ پس حق قسم و مبیت فقط به جهت نتیجه هیچ و
  ].333، ص2، ج37رعایت عدالت و به شرط شروع است [

  نقد این دلیل نیز در نقد دلیل سوم امامیه که شباهت بسیار دارند گذشت.
وقتی است که تعداد زوجات بیشتر از  . وجوب رعایت عدالت و تقسیم شبها بر مرد3

اما در صورتی که زوجه منفرد باشد دیگر امکان ظلم و ناعدالتی وجود ندارد،  یکی باشد،
  ] 332،ص2،ج37پس قسمی هم واجب نیست [

  
  بررسی ادله نظر سوم: 

گروه آنچه از روایات که داللت بر حق مطلق دارد را فقط به زوجه متعدد اختصاص  این
چنین وجود اجماع مرکب (عدم و هماند اند و شمول آن را برای زوجه واحد نپذیرفتهداده

وجوب در زوجه منفرد و وجوب مطلق برای متعدد قائلی ندارد) را ثابت ندانسته؛ در 
  ].478، ص6اند [نتیجه برای حق قسم زوجه منفرد، به اصاله البرائه رجوع نموده

با توجه به مباحث مطرح شده در دو نظر قبل، ضعف دالیل مبنی بر آیات و رویات 
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شود؛ اما در مورد وجود است و به جهت رعایت اختصار به بررسی آن پرداخته نمیواضح 
  شود.یا عدم وجود اجماع مرکب، مطالبی بیان می

طور که در بیان اجمالی نظرات فقها گفته شد، بنابر ادعای صاحب کشف اللثام همان
ظر هستند؛ اما برخی از قدما از جمله ابن حمزه، صاحب مهذّب، ابن زهره قائل به این ن

صورت گرفته و صاحب مهذب، از  یرسد از جانب مرحوم کاشف اللثام اشتباهبه نظر می
قائلین به تفصیل (زن منفرد حق القسم ندارد، اما چند زوجه، حق ابتدائی دارند) نیست، 

علیه  و اذا لم یکن للرجل اال زوجة واحدة کان"چرا که با توجه به این عبارت مهذب 
]. ایشان صریحاً در زوجه منفرد، 227، ص2، ج35[ "ها فان کان له زوجتانالمبیت عند

  ].291، ص2، ج19[داند  یحق قسم را ثابت م
شود،  یرسد از کالم دیگران هم، چنین تفصیلی استظهار نمچنین به نظر می هم 

 از قدما راجع به اینکه بیتوته یبلکه به نظر آنها زوجه منفرد نیز حق قسم دارد. بسیار
کتب دیگر، بحث  یاند، در خالف شیخ طوسی و بعض نگفته یواجب است یا نیست، چیز

جواز یا عدم جواز تفاضل بین دو زوجه در بیتوته مطرح شده و طبعاً زوجات متعدد 
موضوع قرار داده شده است، اما این موضوع که در زوجه واحد بیتوته الزم است یا 

اي تکلیف زوجه منفرد، به همین مسأله تفاضل نیست، اصال عنوان نشده است و گوئی بر
  که در متعدد به وجوب بیتوته حکم یدر واقع کسان یاند، یعن در متعدد اکتفاء کرده

اند، نظرشان این بوده که در زن منفرد هم حق مضاجعت هست و این نکته که هر  کرده
ین بحث را و بعد ا  یک شب از چهار شب حق القسم دارد، را مفروغ عنه گرفته یزن

  ترجیح داد یا نه. یرا بر دیگر یشود یک یاند که اگر متعدد باشند، آیا م مطرح کرده
در واقع تفصیل بین زوجه واحد و متعدد، به این صورت که واحد حق نداشته باشد و 
زوجات متعدد ابتدائاً (بدون شروع زوج نسبت به یکی از زوجات) حق داشته باشد، بسیار 

این که زوجه منفرد  یین تفصیل به عکس باشد، چندان بعید نیست، ولبعید است، اگر ا
متعدد حق داشته باشد، بعید است؛ زیرا به حسب متعارف، عالقه  یحق نداشته باشد ول

ها  ها و عالقه تری بین شوهر و یک زن  هست، اما در چهار زن محبتیو ارتباط قو
داشته باشد که هر چهار شب را  شود، پس اینکه اگر یک زن باشد، مرد حق یتقسیم م

در چهار زن که عالقه و ارتباط کمتر شده، حتماً الزم باشد  یبیتوته کند ول یدیگر یجا
توان وجوب حق قسم در زوجه بعید است. پس می یکه ابتداءً بیتوته داشته باشد، خیل

  ].126، ص50استفاده نمود [ یاولویت عرف یمنفرد را با نوع
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زه در وسیله ممکن است اشعار به قول سوم داشته باشد که بیان فقط تعبیر ابن حم 
 "فصل في بیان ما یلزم بالعقد"با عنوان  یشود. ایشان در الوسیله ذیل فصل یم یو بررس

انما یلزم بالعقد المهر و بالدخول بعد العقد أو التمکین التام منه النفقة و قد "فرماید:  یم
  ].312، ص 2["القسم اذا کانت له زوجتان أو أکثر ...ذکرناهما و المعاشرة بالمعروف و 

 "إذا کانت له زوجتان أو أکثر"شود که ایشان حق القسم را با عبارت  یحظه ممال
اند که صریح  گفته یحق قسم در زوجات متعدد الزم است و لذا بعض یمقید کرده، یعن

، 29نیست [زوجه حق قسم  یکالم ابن حمزه، داللت دارد که در صورت وحدت برا
رسد چنان که گفته شد بعید است که در شدت علقه، حق ]. اما به نظر می78، ص12ج

قسم نباشد و در حالت علقه کمتر(تعدد زوجات)، حق قسم به صورت ابتدائی ثابت باشد 
  ها. است باالتر از مسأله تسویه و عدالت بین زن یکه در این صورت حق

ید، محقق موضوع بوده و منظور ایشان فقط بحث از اند به احتمال قوی این قبرخی گفته
قسم بین زوجات بوده است؛ زیرا قسم را در زوجات متعدد مطرح کرده و در واحد اصلًا 

بحث آن است که آیا حق قسم در زوجه منفرد و  یاند. توضیح آن که گاهمتعرض نشده
القسم چیست حق  یهم بحث آن است که معنا یزوجات متعدد قابل تصویر است و گاه

معنا کرد که أعم باشد و  یا توان قسم را به گونه یها بین زوجات). هر چند م(تقسیم شب
شامل تقسیم بین خودش و زن منفرد یا اعطای قسمتی از شب یا نصیبی از معاشرت هم 

ها بین زوجات متعدد است و قهراً معنای حقیقی و مراد از حق قسم، تقسیم شب یبشود، ول
سم بین زوجات، محققِ موضوع است و روشن است که اگر یک زوجه باشد، تقسیم تعبیر به ق

بین زوجات معنا ندارد و در واقع سالبه به انتفاء موضوع است. در واقع ابن حمزه موضوع 
بحث خود را زوجات متعدد قرار داده (بحث او بر معنای قسم بوده است) و نسبت به زوجه 

شود که زوجه منفرد حق  ین، از این عبارت استفاده نميمنفرد سکوت نموده است. بنابرا
  ].477، ص6قسم ندارد، چون اصال متعرض آن نشده است [

بیان ما  یفصل ف"ممکن است این ایراد مطرح شود که ابن حمزه عنوان فصل را  
قرار داده است و اگر منظور ایشان از قسم، تقسیم بین زوجات باشد و زوجه  "یلزم بالعقد

شود، از اموری که با عقد الزم می یدر مسأله قسم داخل نشود، باید بگوید یکمنفرد 
مضاجعه با زن منفرد است، اما این مطلب ذکر نشده است، پس ایشان اصال زوجه منفرد 

بعید است که زوجه  یهمانطور که گفته شد خیل یداند ولرا مستحق حق قسم نمی
رسد  یبتداءاً حق داشته باشند، لذا به نظر مواحد حق نداشته باشد و چهار زن هر کدام ا
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که ابن حمزه نیز به لزوم بیتوته در متعدد اکتفاء کرده و حکم حق القسم زوجه منفرد را 
ل نموده است. پس این ادعا که عبارت مرحوم ابن حمزه، در  به اولویت عرفی محوّ

ت ایشان نسبت تفصیل بین واحد و غیر واحد، صریح است، مورد قبول نیست. بلکه سکو
   ].7497- 7493، صص 24، ج22به حکم واحد، به جهت وضوح این مساله بوده است [

شود که اجماع مرکب ثابت است و در این مسأله دو نظر از این بیانات روشن می
  ].590، ص24، ج8موجود است و نظر سوم صرف یک ادعا است [

  
  گیری نتیجه

ه و اهل سنت در مورد وجود حق قسم برای آید که نظر مشهور فقهای امامی یبه نظر م
زوجه، براساس روایات و قاعده الضرر قابل اثبات است؛ البته تعبیر صحیح، اشهر القولین 

؛ چرا که قول سوم که مبنی بر وجود حق قسم ابتدائی ]578، ص 4 ج ،47باشد [می
  برای زوجات متعدد و عدم وجود آن برای زوجه منفرد بود؛ ابطال گردید.

ا توجه به وجود حق قسم برای زوجه منفرد به شکل یک شب از چهار شب، این ب
آید که این حق را ادا کرده و در نتیجه با ترک زندگی تکلیف برای زوج به وجود می

کار و ناشز خانوادگی بدون دلیل موجه، این حق نیز مورد اجحاف قرار گرفته و زوج گنه
قانون مدنی طبق قواعد  1130بر طبق ماده  محسوب شده و عالوه بر ایجاد حق طالق

  تواند اجبار زوج به ادای حق را از حاکم بخواهد. نشوز زوج، زوجه می
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 ی، چاپ اول، قم، مؤسسه پژوهش24ق). کتاب نکاح. ج  ه 1419( ی، سید موسیزنجان یشبیر ]22[

  پرداز. یرا
جا]، ق). مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج. [بی1415شربینی شافعی، شمس الدین( ]23[

  دارالکتب العلمیه.
، چاپ اول، 3 جفي شرح نکت اإلرشاد. ق). غایة المراد   ه 1414( یعامل ی] شهید اول، محمد بن مک24[

  حوزه علمیه قم.  یانتشارات دفتر تبلیغات اسالمقم، 
، 8تنقیح شرائع اإلسالم. ج یق). مسالک األفهام إل  ه 1413( ی، زین الدین بن علی عاملی] شهید ثان25[

  چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة. 
د بن محمد بن نعمان ع26[ ق). المقنعة (للشیخ المفید). چاپ   ه 1413(یبغداد یکبر] شیخ مفید، محمّ

  هزاره شیخ مفید.  یاول، قم، کنگره جهان
تا]). بلغه السالک ألقرب المسالک(حاشیه الصاوی علی ] صاوی مالکی، ابوالعباس احمدبن محمد([بی27[

  جا]، دارالمعارف.الشرح الصغیر). [بی
، 26و25). جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه. جق1423] طباطبایی بروجردی، سید حسین (28[

  چا]، قم، الکوثر.[بی
، چاپ اول، قم، 12الحدیثة). ج -ق). ریاض المسائل (ط  ـه1418(ی، سید علیحائر ی] طباطبای29[

  مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
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اول قم، منشورات ، چاپ 10ق). مباني منهاج الصالحین. ج ـه1426( ی، سید تقیقمّ ی] طباطبای30[
  قلم الشرق.

، چاپ سوم، تهران، 4ق). المبسوط في فقه اإلمامیة. ج  ه 1387جعفر محمد بن حسن (، ابوی] طوس31[
  المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة.

، چاپ دوم،  بیروت، یق). النهایة في مجرد الفقه و الفتاو ـه1400ــــــــــــــــــــــــــ  ( ]32[
  الکتاب العربي.دار

مذهب  یق). تحریر األحکام الشرعیة عل  ه 1420( ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیعالمه حلّ ]33[
  ، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم.3الحدیثة). ج -اإلمامیة (ط 

پ ، چا7ق). کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام. ج  ه 1416، محمد بن حسن(ی] فاضل هند34[
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. یاول، قم، دفتر انتشارات اسالم

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات 2ق). المهذب. ج  ه 1406، عبد العزیز(یابن براج طرابلس ی] قاض35[
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. یاسالم

  ، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.1اده. جحقوق خانو- ). دوره حقوق مدنی1394] کاتوزیان، ناصر(36[
  جا]، دارالکتب العلمیه. ق). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. [بی1406] کاسانی حنفی، عالءالدین بن مسعود(37[
  ، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب اإلسالمیة. 5الکافي. جق).   ه1407فر، محمد بن یعقوب (، ابو جعی] کلین38[
ق).  إصباح الشیعة بمصباح الشریعة. چاپ اول،   ه 1416، قطب الدین محمد بن حسین(ییدر] ک39[

  قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم.
أحکام األسرة. چاپ اول، تهران،  -دلیل تحریر الوسیلة ). ق  ه 1429( یاکبر سیف ی، علی] مازندران40[

  قدس سره. یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین
ق). شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام.   ه 1408، نجم الدین جعفر بن حسن (یحقق حلّ] م41[

  ، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.2ج
، چاپ ششم، 1ق). المختصر النافع في فقه اإلمامیة. ج ـه1418] ـــــــــــــــــــــــــــــــ  (42[

  قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة.
ق). جامع المقاصد في شرح القواعد.   ه 1414کرکی ( یبن حسین عامل ی)، علی(ثان یک] محقق کر43[

  ، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم.12ج
  ق). الفقه المأثور. چاپ دوم، قم، نشر الهادي.  ه 1418( ی، میرزا علی] مشکین44[
بن  یاول، قم، انتشارات مدرسه امام عل ، چاپ6ق). کتاب النکاح. ج  ه 1424، ناصر (ی] مکارم شیراز45[

  طالب علیه السالم.  یاب
  ، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.2تا]). تحریر الوسیلة. جخمینی، سید روح اللّه([بی ی] موسو46[
ق). جامع الشتات في أجوبة السؤاالت (للمیرزا   ه 1413، ابو القاسم بن محمد حسن (یقمّ ی] میرزا47[

  ، چاپ اول، تهران، مؤسسه کیهان.4ي). جالقم
، چاپ هفتم، بیروت، 31ق). جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم. ج  ه 1404، محمد حسن(ینجف ]48[

  دار إحیاء التراث العربي.
، چاپ دوم، 12ق). الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة. جـ ه1426قدرت هللا (وجدانی فخر،  ]49[

  ماء قلمقم، انتشارات س
). نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران. چاپ اول، تهران، سازمان 1396] هدایت نیا، فرج هللا (50[

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.





  


