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چکیده
م گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مسـتقر و نسـبت بـه نـیبا وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می

دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عـدم 
های مختلف، جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت

ز تصرفات مالک در ملک خـود و روایـات دال بـر جـواز پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جوا
اند.تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده

تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادلـه عـام، تنهـا -راقمان این سطور به روش توصیفی
اند و در غیر این صورت به زه زوج باشد را صحیح دانستهتصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجا

اند.سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته
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مقدمه  

جرد وقـوع عقـد، او را مجـاز بـه بسیاری از فقها پس از مطرح نمودن بحث مالکیت زوجه بر مهر به م
؛ ۲۷۴/ ۲؛ محقق حلی، شـرائع اإلسـالم، ۳۷۰/ ۴اند (طوسی، خالف، انواع تصرفات در تمام مهر دانسته

؛ بحرانـی، ۴۴۶/ ۷؛ فاضل هندی، کشـف اللثـام، ۲۶۰/ ۸؛ شهید ثانی، مسالک األفهام، ۱۸۴شهید اول، 
). اما ۳۰۰/ ۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۳۱/۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکالم، ۵۴۷/ ۲۴الحدائق الناضرة، 

ای که در معرض انحالل و ضمان نباشد؛ چراکه مشهور فقها بـر مراد، تصرفی نیست که نافذ باشد؛ به گونه
وُهنَّ َو َقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِریَضًة َفِنْص «اساس آیه کریمه  ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّ (بقـره: » ُف ما َفَرْضـُتْم َو ِإْن َطلَّ

ُجـُل اْمَرَأَتـُه َقْبـَل َأْن «) و معتبره ابوبصیر از امام صادق (علیه الّسالم) که در آن آمده است: ۲۳۷ َق الرَّ ِإَذا َطلَّ
َج ِإْن َشاَءْت ِمْن ساعتها َو ِإْن َلْم یکْن -ْصُف اْلَمْهرِ َو ِإْن کاَن َفَرَض َلَها َمْهرًا َفَلَها نِ -یْدُخَل ِبَها َفَقْد َباَنْت َو َتَزوَّ

ْعَها ) و سایر روایات باب تنصیف مهر با طـالق ۳۱۴/ ۲۱(حر عاملی، وسائل الشیعة، » َفَرَض َلَها َمْهرًا َفْلیَمتِّ
)، تصرفات زوجه در تمام مهر پیش از استقرار آن را بدون ضمان ندانسـته؛ ۳۱۵-۳۱۴قبل از دخول (همان، 

(طوسـی، ١انـدق قبل از دخول، زوجه را به بازگرداندن نصف مهـر مکلـف نمودهبلکه در صورت وقوع طال
؛ فاضـل ۳۹۴/ ۳؛ ابن فهد حلی، مهذب البـارع، ۱۷۲/ ۷؛ عالمه حلی، مختلف الشیعة، ۳۶۹/ ۴خالف، 

اند ) و برخی آن را موضع وفاق دانسـته۵۴۵/ ۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة،۴۴۹/ ۷هندی، کشف اللثام، 
).۲۳۵/ ۲؛ سبحانی، نظام النکاح، ۳۸۵/ ۱عاملی، نهایة المرام، (موسوی

رسد مسأله مشروعیت تصرفات زوجه در تمام مهر قبل از اسـتقرار مالکیـت او، یـک مسـأله به نظر می
چالشی و قابل تأمل است؛ چراکه پس از وقوع عقد نکاح، مالکیت زوجه تنها نسبت به نصف مهـر مسـتقر 

یگر آن متزلزل است و ممکن است با تحقق عواملی؛ مانند: طالق قبل از دخول یـا بوده و نسبت به نصف د
) اعاده آن بـه ٢فوت احد زوجین قبل از دخول (بنا بر قول به عدم استقرار تمام مهر با فوت هر یک از زوجین

عـدم زوج الزم گردد؛ به عبارتی؛ سؤال اساسی تحقیق این است که آیا تعلق حق زوج به نصف مهر موجب 
شود یا خیر؟ از این رو رسالت نوشتار حاضر تحلیل و بررسی جوانـب مشـروعیت نفوذ تصرفات زوجه می

بحث لزوم بازگرداندن نصف مهر در صورت وقوع طالق قبل از دخول، متفرع بر بحث حصول مالکیـت زوجـه بـر مهـر اسـت، در مقابـل -١
؛ مسـالک ۳۹۵/ ۳؛ مهذب البـارع، ۲۷۴/ ۲مشهور فقها که قائل به حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد هستند، (شرایع اإلسالم، 

/ ۲۲؛ فقه الصادق، ۲۷۹/ ۲؛ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۰۷/ ۳۱؛ جواهر الکالم، ۲۱۳؛ انوارالفقاهة، ۴۴۶/ ۷کشف اللثام، ؛ ۲۵۸/ ۸األفهام، 
آیـد ) از ابن جنید نقل شده است که نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول و آنچـه بـه منزلـه دخـول اسـت، بـه ملکیـت زوجـه در می۱۰۷

).۷۳۵۲/ ۲۳؛ زنجانی، کتاب نکاح،۲۵۵؛ مجموعه فتاوی ابن جنید، ۲۵۹/ ۸فهام، ؛ مسالک األ۱۷۲/ ۷(مختلف الشیعة، 
در خصوص استقرار تمام مهر با فوت یکی از زوجین میان فقها اختالف است، برخی از فقها فوت هر یـک از زوجـین را موجـب اسـتقرار -٢

) و برخی دیگـر آن را ۲۴۷؛ انوار الفقاهة، ۴۱۵/ ۷؛ کشف اللثام، ۲/۳۲۳؛ محقق حلی، نکت النهایة،۵۸۵/ ۲تمام مهر دانسته (ابن ادریس،
؛ مهـذب ۲۷۹/ ۲؛ خـویی، منهـاج الصـالحین، ۳۰۰/ ۲اند (خمینـی، تحریـر الوسـیلة، همانند طالق موجب ساقط شدن نصف مهر دانسته

).۱۶۷/ ۲۵األحکام،
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تصرفات زوجه در تمام مهر در حالت تزلزل ملکیت و بیان تأمالتی است که در این مسـأله وجـود دارد. از 

مهـر مسـتقر نشـده، در آنجا که مواردی از دعاوی خانوادگِی مربوط به دوران پـس از عقـد کـه هنـوز تمـام
خصوص مهر است، تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسأله اهمیت زیادی داشـته و الزم اسـت ابعـاد آن مـورد 

کنکاش دقیق قرار گیرد.

مفهوم شناسی واژگان
» ملک متزلـزل«و » تصرف«های قبل از ورود به اصل بحث الزم است معنای لغوی و اصطالحی واژه

تبیین گردد.
تصرف-۱

ل«ای عربی از باب ّرف کلمهتص شناسـان بـه است، کلمه صرف از نظـر لغت» صرف«و از ریشه » َتَفعُّ
؛ مصـطفوی، التحقیـق فـی ۴۸۲بـوده (راغـب اصـفهانی، » چیزی را از حالت اولیه آن برگرداندن«معنای 

سـعدی، ؛ ۴۵۵/ ۱؛ عبدالرحمان، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة، ۲۳۲/ ۶کلمات القرآن الکریم، 
چیزی را از یک حالـت بـه حالـت «). از این رو تصرف نیز در کتب لغت به معنای ۲۱۰القاموس الفقهی، 

).۱۸۹/ ۹به کار رفته است (ابن منظور، لسان العرب، » دیگر درآوردن
اعـم از عـین و -در اصطالح فقهی، تصرف عبارت است از هر اقدام ارادِی منتسب به شخص در مالی

ارای اثــر شــرعی اســت؛ بنــابراین تصــرف اعــم از التــزام اســت (عبــدالرحمان، معجــم کــه د-غیــر عــین
).۴۹۸/ ۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۴۵۶/ ۱المصطلحات و األلفاظ الفقهیة، 

کـه مـالی در در متون حقوقی نیز مشابه همین مضمون، چنین آمده است: تصرف عبـارت اسـت از این
مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. این تعریف، شامل تصـرف اختیار شخصی باشد و او بتواند در

؛ ۴۶در مطالبات و تصرف در اسناد در وجه حامل نیز است (کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، 
). در متون مـذکور بـه تصـرف، یـد نیـز گفتـه ۱۲۳۰/ ۲جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 

).۵۱/ ۱قوق مدنی، شود (امامی، حمی
پذیر است:تصّرف از جهات گوناگون تقسیم

تصرف به لحاظ فعلی از افعال؛ گاهی فعلی بوده و گاهی قولی است؛ تصرف قولی نیز یا عقدی است، 
مانند بیع، و یا غیر عقدی، مانند ابراء.

) و گـاهی تصرف به لحاظ تصرف کننده؛ گاهی مستقیم بوده (تصرف مالک در مال خود بدون واسـطه
چنین تصرف گاهی عدوانی بوده (تصـرف در مـال دیگـری غیر مستقیم؛ مانند: تصرف فضولی و وکیل؛ هم
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بدون رضایت او) و گاهی غیر عدوانی (مالکی یا امانی) است.

(هاشـمی که تصرف به لحاظ آثار تصرف؛ گاهی ناقـل بـوده و گـاهی تنهـا مسـقط خیـار اسـتو این
).۴۹۸/ ۴شاهرودی، فرهنگ فقه، 

ملکیت متزلزل-۲
» دربرگرفتن چیزی، تسلط و استیالء داشـتن بـر آن چیـز اسـت.«شناسان به معنای ملک از منظر لغت

) که این تسـلط؛ گـاهی نسـبت بـه ۵۱۴؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۴۹۲/ ۱(ابن منظور، لسان العرب، 
نسبت به ذات آن شیء از حیث اصل و فرع ذات آن شیء است؛ مانند مالکیت خدا بر مخلوقاتش، و گاهی 

چنین این تسلط گاهی نسبت به امـور و وظـایف گونه است؛ همکه در مملوک و مبیع ایناعتبار است؛ چنان
اجتماعی است؛ مانند تسلط حاکم و سلطان، و گاهی نسبت بـه نفـس و هـوای نفـس اسـت (مصـطفوی، 

).۱۶۳/ ۱۱التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
، ملک و ملکیت یک امر اعتباری است که با لفظ و غیر آن قابل انشاء است کـه ایـن در اصطالح فقهی

تواند باشد، اما ملک و ملکیت در ابـواب مختلـف فقـه بـه یکـی از دو لحاظ کردِن اعتبار، بر چند وجه می
اعتبار زیر استعمال شده است:

که جواز تصرف خـارجی از شـؤون اول: اعتبار کردن تسلط و استیالء به منزله قدرت تکوینی بر شیء، 
این امر اعتباری است؛ مانند مالکیت والی بر مردم.

دوم: اعتبار کردن نسبت و ارتباط بین مالک و مملوک؛ مانند مالکیت غایبین؛ مثل جنین، بر اموالی کـه 
رسد.ها میاز طریق ارث به آن

ملکیت از جهات مختلف قابل تقسیم است:
نی (یعنی مقتضی تحقق یافته، اما شرط وجود نداشته یا مانع موجود است؛ گاهی به ملکیت فعلی و شأ

مانند مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر قبل از دخول)؛ گاهی به ملکیت اختیاری و قهـری (مالکیـت وارث 
نسبت به ترکه میت پس از فوت او)؛ گاهی به ملکیت دائم و موقت، و گاهی بـه ملکیـت مسـتقر و متزلـزل 

تبایعان نسبت به عوضین در زمان خیار، مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر قبل از دخول) تقسیم (مالکیت م
).۵۱۶-۵۱۴شود (مشکینی، مصطلحات الفقه، می

ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قـانون در اصطالح حقوقی، مالکیت عبارت از رابطه
اعات ممکنه را از آن ببرد و کسـی نتوانـد از او جلـوگیری دهد که انتفآن را معتبر شناخته و به مالک حق می

کند؛ بنابراین مالکیت؛ حقی مطلق، انحصاری و دائمـی اسـت. رابطـه ملکیـت را بـه اعتبـار دارنـده حـق، 
).۴۲/ ۱مالکیت و به اعتبار موضوع آن، مملوکیت گویند (امامی، حقوق مدنی، 
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متزلزل نیز تبیـین گـردد؛ گفتنـی اسـت تزلـزل بـه پس از تبیین معنای ملکیت، الزم است مراد از ملک

معنای قرار و ثبات نداشتن بوده و در کلمات فقها نسبت به وجوب، عقد، ملک و غیر آن به کار رفته و مـراد 
). اما ۴۹۸/ ۴متفاوت است (هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، -شودبا توّجه به آنچه بدان اضافه می-از آن

ر کتب فقهی و حقوقی ارائه نشده است؛ بلکه آنچه در کلمـات فقهـا آمـده چنـین تعریفی از ملک متزلزل د
است: ملکیت، حقیقت اعتباری است و مختلف بودن آن، از این جهت کـه گـاهی بـا رجـوع غیـر از بـین 

رود، تنها اختالف در مرتبه ملکیت و سلطنت اسـت (ایروانـی، حاشـیة رود و گاهی با رجوع از بین نمیمی
). بنابراین تزلزل و استقرار از ناحیه اختالف در حقیقت ملک نیست؛ بلکه از حکم شارع ۸۰/ ۱المکاسب، 

).۱۲۴/ ۲به جواز فسخ و عدم آن انتزاع شده است (خوئی، مصباح الفقاهة،
توان گفت که ملک متزلزل عبارت است از حصول ملکیت (یـا بقـاء آن) بـه از تتبع در عبارات فقها می

غیر که به موجِب آن حق، او قـدرت رفـع سـبب آن ملکیـت را دارد؛ بـه عبـارتی، تزلـزل انضمام تعلق حق
که شیخ انصـاری در ملکیت گاهی مربوط به مرحله حدوث ملک و عدم تمامیت اسباب ملک است؛ چنان

به قبل از قبول موِصی و در مبیعی که به عقد فضولی به فرد منتقل شـده اسـت، ملکیـت فـرد قبـل از موصی
) و گـاهی مربـوط بـه ۱۱۲ه مالک را از مصادیق ملک متزلزل دانسته است. (انصـاری، کتـاب الزکـاة، اجاز

هبه شده (در جـایی له پس از قبض مالمرحله بقاء ملکیت پس از حصول آن است؛ مانند مالکیت موهوٌب 
که واهب حق رجوع دارد.) و مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر قبل از دخول.

زوجه در مهر پیش از استقرارتحلیل تصرفات
های مختلفی برای مسأله تصـرفات زوجـه در مهـر قابـل تصـور اسـت؛ چراکـه گـاهی زوجـه صورت

هـا، گـاه قـبض استحقاق قبض تمام مهر را داشته و گاهی استحقاق آن را ندارد و در هر یـک از ایـن حالت
قابل فرض است و تبیین حکم هر یک، انجام گرفته و گاه قبضی صورت نگرفته است؛ بنابراین چهار حالت 

نیازمند وارسی دقیق است.
تصرف در حالت استحقاق تسلم مهر و قبض آن-۱

فرض اول این است که زوجه به واسطه آمادگی برای تمکین، استحقاق مطالبه تمام مهر را داشته و آن را 
توانـد تصـرف جه در تمام مهر میاند که زواخذ نموده است. در فرض مذکور بسیاری از فقها بر این عقیده

؛ شهید اول، لمعـه، ۲۷۴/ ۲؛ شرائع اإلسالم، ۳۷۰/ ۴(طوسی، خالف، ١کند و تزلزل مالکیت مانع نیست

اند (امـامی، کاح، مالک تمام مهر و او را مجاز به انواع تصرفات در آن دانسـتهحقوقدانان نیز به تبع مشهور فقها، زوجه را پس از وقوع عقد ن-١
). قـانون مـدنی جمهـوری اسـالمی ۱۷۵/ ۱؛ صفایی، حقوق خانواده، ۱۳۹-۱۳۸/ ۱؛ کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۳۸۸/ ۴حقوق مدنی، 
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؛ تحریــر ۱۰۹/ ۳۱؛ جــواهر الکــالم، ۵۴۷/ ۲۴؛ بحرانـی، ۳۸۵/ ۱؛ موسـوی عــاملی، نهایــة المــرام، ۱۸۴

) و بـرای ۷۲/ ۶؛ مکارم، کتاب النکاح، ۴۴۴اح، النک-؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة۳۰۰/ ۲الوسیلة؛ 
اند. ایـن ادلـه را ذیـًال ذکـر و بـه دقـت مـورد تحلیـل قـرار ای استناد کردهجواز انواع تصرفات زوجه به ادله

دهیم.می
ادله عام جواز تصرف مالک

عبارت است ادله عامی که برای قول به جواز انواع تصرفات زوجه در مهر پیش از قبض آن، استناد شده 
از:

مطابق قاعده بودن جواز تصرفات زوجهدلیل اول:
/ ۳۱اند (نجفـی، جـواهر الکـالم، برخی از فقها تصرفات زوجه در تمام مهر را مطابق با اصـل دانسـته

جـا که مورد بحـث در اینبا توجه به این«اند: که مقصود از اصل چیست؟ برخی از فقها آورده) در این۱۰۹
اسـت، پـس اصـل -مثل صحت یا بطالن-و احکام وضعی-مثل جواز یا حرمت-تکلیفیاعم از احکام 

َقـاَل «کند، نیست. امـا برائـت شـرعی و دو حـدیث رفـع برائت (عقلی) که فقط جواز تکلیفی را داللت می
ْسیاُن  ِتی ِتْسَعُة َأْشیاَء اْلَخَطُأ َو النِّ کرِ -َرُسوُل الله (ص): ُرِفَع َعْن ُأمَّ ُهـوا َعَلیـِه َو َمـا َال یْعَلُمـوَن َو َمـا َال َو َمـا ُأ

َفکُر ِفی اْلَوْسَوَسِة ِفی اْلَخْلـَوِة َمـا َلـْم یْنِط  یَرُة َو التَّ وا ِإَلیِه َو اْلَحَسُد َو الطِّ (حـر » ُقـوا ِبَشـَفٍة.یِطیُقوَن َو َما اْضُطرُّ
ٍء ِفیـِه َحـَالٌل َو َحـَراٌم َفُهـَو َلـک َشـیقاَل اَبا َعبدالله (ع): ُکلُّ «) و حدیث ۳۶۹/ ۱۵عاملی، وسائل الشیعة، 

ی َتْعِرَف اْلَحَراَم ِمْنُه ِبَعیِنِه َفَتَدَعُه. ) اگـر مفادشـان اعـم از احکـام تکلیفـی و ۸۸/ ۱۷(همان، » َحَالٌل َأَبدًا َحتَّ
وضعی باشد، مقتضای آن جواز و صحت تصرفات است، ولی طبق تحقیق، مفاد ادله برائت بـیش از جـواز 

کلیفی نبوده و نسبت به حکم وضعی داللتی ندارند؛ لذا فقها در بسیاری از موارد که نقـل و انتقـال معلـوم ت
که بنای عقال در مـورد اند. و شاید مراد از اصل، بنای عقال باشد؛ یعنی ایننیست به اصالة الفساد قائل شده

نکه این اصل و بنای عملی عقال مالکان، جواز تکلیفی و صحت وضعی تصرفات، در ملک خود است، و ای
از طرف شارع مورد ردع واقع نشده، با اینکه یک قانون جهانی و عقالیی است، حاکی از امضای آن توسـط 

).۷۳۶۴/ ۲۳(زنجانی، کتاب نکاح، » شارع است.
ام رسد مراد از اصل، مطابق قاعده بودن باشد؛ با این بیان که جایز بودن تصرفات زوجه در تمبه نظر می

مهر قبل از استقرار آن مطابق قاعده است؛ چراکه مقتضی؛ یعنی ملکیت موجـود بـوده و تزلـزل مالکیـت او 
گفتـه » مـن علیـه الخیـار«که در بحث تصـرفات نسبت به نصف و تعلق حق زوج به آن مانع نیست؛ چنان

تواند هر نوع تصّرفی که بخواهد در شود و میعقد زن مالک مهر میبه مجرد«دارد: مقرر می۱۰۸۲ایران به پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 
».آن بنماید
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د (انصـاری، کتـاب باشـمجاز به انواع تصـرفات می» من علیه الخیار«شده: شأن ملک متزلزل این است و 

؛ امام ۲۸۰/ ۵؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۵۷/ ۲؛ یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰/ ۶المکاسب، 
)؛ به عبارتی این تصرف از فردی که اهلیت ۴۶۹/ ۷؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۴۳۱/ ۵خمینی، کتاب البیع، 

که در بعضی موارد؛ مثل وقوع طـالق تصرف را داشته صادر و در محل خود واقع شده است؛ نهایت امر این
تواند به مثل یا قیمت نصف مهر المسمی، رجوع کند.قبل از دخول، زوج می

نقد و بررسی
دلیل مذکور قابل مناقشه است؛ چراکه تزلزل ملکیتی که در ما نحن فیه مطرح است بـا تزلزلـی کـه در 

باب بیع و هبه و .... وجود دارد از جهاتی متفاوت است:
تزلزل در بحث جاری به جهت عدم وقوع عوامل استقرار بوده و مـا بـه ازای ملکیـت (= اسـتمتاع) -۱

من علیه «که در بیع به شرط خیار که برخی از فقها قائل به جواز تصرفات هنوز تحقق نیافته است؛ در حالی
اصـفهانی، ؛۱۵۷/ ۲؛ یـزدی، حاشـیة المکاسـب، ۱۵۰/ ۶اند (انصاری، کتـاب المکاسـب، شده» الخیار

). ۴۶۹/ ۷؛ خویی، مصباح الفقاهـة، ۴۳۱/ ۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۲۸۰/ ۵حاشیة کتاب المکاسب، 
که استقرار آن، در گرو سپری شدن مدت خیار و عدم استیفای حق خیـار از عوضین انتقال یافته؛ نهایت این

اند (عالمـه تلف او را جایز ندانسـتهسوی مشروط له است؛ بلکه مشهور فقها در آنجا نیز تصرفات ناقل و م
؛ ۳۱۲/ ۴؛ جـامع المقاصـد، ۴۸۹/ ۱؛ فخـر المحققـین، ایضـاح الفوائـد، ۷۰/ ۲حلی، قواعـد االحکـام، 

).۳۲۲/ ۸؛ ریاض المسائل، ۶۴/ ۱۱؛ مفتاح الکرامة، ۳۶۰/ ۱مسالک األفهام، 
مال چون ه در موردی؛ همکیابد؛ در حالیتزلزل در بحث مهر به واسطه تصرف زوجه، استقرار نمی-۲

هبه شده پس از قبض متهب؛ در صورتی که او از خویشاوندان واهـب نبـوده و در مقابـل آن عوضـی نـداده 
اند که تزلزل مالکیت متهب به واسطه تصرف او استقرار یافتـه و حـق رجـوع بـرای مشهور فقها بر آنباشد،

؛ محقق کرکی، جـامع المقاصـد، ۵۹، اللمعة، ؛ شهید اول۲۷۳/ ۶ماند (مختلف الشیعة، واهب باقی نمی
).۱۸۷/ ۲۸؛ نجفی، جواهر الکالم، ۲۰۴/ ۳؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۱۵۹/ ۹

آنچه مؤید این نظر است، قول تفصیلی برخی از فقها است در حصول استطاعت مـالی حـج بـا ملـک 
ت با ملک متزلزلـی کـه تزلـزل آن بـا یابد و عدم حصول استطاعمتزلزلی که تزلزل آن با تصرف استقرار می

/ ۱؛ صـافی گلپایگـانی، ۹۹/ ۱؛ روحانی، المرتقی، ۴۴۱/ ۱یابد (یزدی، العروة الوثقی، تصرف استقرار نمی
۱۷۹.(

دلیل دوم: روایت دال بر سلطه مالک بر اموال خود
؛ بحـار ۲۲۲/ ۱(عـوالی اللئـالی، » النـاس مسـّلطون علـی أمـوالهم«بسیاری از فقها به روایت نبوی: 
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؛ ۲۶۰/ ۸اند (مسـالک األفهـام،) استناد کرده و عمـوم آن را شـامل مـا نحـن فیـه دانسـته۲۷۲/ ۲األنوار، 

).۲۶۳/ ۲؛ سبحانی، نظام النکاح، ۱۰۹/ ۳۱؛ جواهر الکالم، ۵۴۷/ ۲۴الحدائق الناضرة، 
نقد و بررسی

تب حدیثی مذکور به صورت مرسل ذکر اند: روایت مزبور ضعیف السند بوده و در ککه فقها آوردهچنان
؛ خـویی، ۶۲۸و ۶۱۶/ ۴شده است؛ از این رو مشمول ادله حجیت خبر نخواهـد بـود (حسـینی حـائری، 

). اما بسیاری از فقها عمل مشهور قدما را موجـب ۳۷/ ۲؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ۹۹/ ۲مصباح الفقاهه، 
؛ ۳۱۸؛ حیـدری، اصـول اسـتنباط، ۱۵۹/ ۹اصـد، اند (محقق کرکی، جـامع المقجبران ضعف سند دانسته

) زیرا عمل مشهور قدما بـه خبـر موجـب اطمینـان بـه صـدور آن ۲۲سبحانی، المختار فی احکام الخیار، 
؛ موسـوی اردبیلـی، ۲۵۳/ ۳گردد و مناط در حجیت خبر حصول اطمینان است (مظفر، اصـول الفقـه، می
انجبار ضعف سند با عمل مشهور وجود ندارد؛ چراکه ضّم ) هرچند برخی از فقها معتقدند که دلیلی بر ۵۸

).۱۰۰/ ۲الحجت (= شهرت) به الحجت (= خبر ضعیف) مفید اعتبار نیست (خویی، مصباح الفقاهة، 
کـه، بر فرِض پذیرفتن انجبار ضعف سند با عمل مشهور، مطلب حائز اهمیت در ما نحن فیه این است

شود؛ و لو آن مالکیت بـا تعلـق حـق دیگـری وع مالکیتی را شامل میآیا روایت مذکور اطالق داشته و هر ن
که تنها مقتضی جواز تصرف مالک بوده و منافاتی با مانعیت تعلق حق غیر ندارد؟تقارن پیدا کند؟! یا این

نظیر بحث تصرفات زوجه در تمام مهر، بحث تصرفات راهن در عین مرهونه است؛ چراکه در ما نحن 
وجه مالک تمام مهر شده، اما حق استرجاع نصف آن در صورت تحقق عواملی؛ ماننـد وقـوع که زفیه با این

که در رهن نیز در صورت عدم تأدیه دین با فرا رسیدن مهلت، مـرتهن طالق قبل از دخول، وجود دارد؛ چنان
؛ ۷۳/ ۲سـالم، تواند مطالبه فروش عین مرهونه کرده تا طلب خود را از فروش آن استیفا نماید (شرایع اإلمی

).۲۱۷/ ۲۵؛ جواهر الکالم، ۸۳و ۵۵/ ۴شرح اللمعة، 
در بحث تصرفات راهن در عین مرهونه، میان فقها اختالف وجود داشـته و برخـی قائـل بـه بطـالن آن 

؛ ابـن بـراج، المهـذب، ۲۰۰/ ۲؛ طوسی، المبسوط، ۱۹۲؛ سالر، المراسم، ۶۲۲اند. (مفید، المقنعة، شده
تصرفات راهن بوده و نفوذ ٢) و بسیاری از فقها قائل به صحت تأهلی۴۱۷/ ۲السرائر، ؛ ابن ادریس،۵۲/ ۲

/ ۲؛ شرائع اإلسالم، ۳۳۴؛ ابوالصالح حلبی، ۴۳۳اند (طوسی، النهایة، آن را متوقف بر اجازه مرتهن دانسته
اح الکرامـة، ؛ مفتـ۷۴/ ۵؛ جامع المقاصد، ۸۳/ ۴؛ شرح لمعه، ۳۹۳/ ۱؛ عالمه حلی، ارشاد األذهان، ۷۳

ای بـه آن عمـل، آثـار قـانونی آن ظـاهر صحت تأهلی در مقابل صحت فعلی، عبارت است از صحت عملی که در صورت الحاق ضمیمه-٢
به آن پیوسته شـود اثـر قـانونی ایجـاب و قبـول (عقـد) ظـاهر شود؛ مثًال ایجابی که واجد شرایط قانونی باشد صحت تأهلی داشته و وقتی قبول

نظر از قبض، سایر نامند. اصل صحت در عقد بیع سلم قبل از قبض به این معنی است که صرفشود و صحت خود عقد را صحت فعلی میمی
).۴۰۴(جعفری لنگرودی، گرددجهات بیع سلم واقع شده درست است و اگر قبض هم به آن ملحق شود منشأ اثر قانونی خود می
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/ ۱؛ یـزدی، حاشـیة المکاسـب، ۱۵۴/ ۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۹۸/ ۲۵؛ جواهر الکالم، ۳۵۹/ ۱۵

) برخـی از ۲۵۶المضـاربة، -؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة۲۹۹/ ۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۲
آن بر اجـازه مـرتهن دلیلـی وجـود اند که برای بطالن تصرفات راهن یا توقففقهای متأخر نیز بر این عقیده

/ ۱نداشته؛ بلکه مطلق تصرفات (خارجی و اعتباری) او صحیح و الزم است (ایروانی، حاشـیة المکاسـب، 
که تنها بخشی از تصرفات او جایز نیست که با حقیقت رهن، منافات داشته باشد؛ چراکـه ایـن ) یا این۱۹۰

گردد؛ مانند اتالف مال مرهون یا ذبـح گوسـفندی آن میگونه از تصرفات موجب زوال عین یا نقصان قیمت
/ ۳؛ اصـفهانی، حاشـیة کتـاب المکاسـب، ۶۴۷/ ۱۴که رهن گذاشته شده است (همدانی، مصباح الفقیه، 

/ ۴؛ همـو، منهـاج الفقاهـة، ۷۷/ ۲۰؛ روحانی، فقه الصـادق (ع)، ۲۳۸/ ۵؛ خوئی، مصباح الفقاهة، ۲۶۱
۴۵۰.(

که قول ل مشهور بوده و اقوال دیگر با اشکاالتی مواجه است. توضیح، اینرسد سخن حق، قوبه نظر می
به بطالن از این جهت صحیح نبوده که وقتی تصرفات فضولی با اجازه مالک صحیح باشد؛ به طریق اولـی 
تصرفات راهن با اذن سابق یا الحاق اجازه مرتهن صحیح خواهد بود. اما مستمسک متأخرین برای قـول بـه 

باشد، ایـن اسـتدالل در صـورتی تمـام ای میلق تصرفات راهن، صحت رهن گذاشتن شیء عاریهجواز مط
که فقهـا بـه واسـطه رهـن گذاشـتن است که با رهن گذاشتن، آن شیء از عاریه بودن خارج نشود؛ در حالی

نیستند (ابـن که در رهن بوده، حق رجوع برای مالک قائلشیء، آن را از دایره عاریه خارج دانسته و تا زمانی
؛ فیض کاشانی، ۲۶۰و ۶۸/ ۴؛ شرح اللمعه، ۱۱۰؛ عالمه حلی، تبصرة المتعلمین، ۵۰/ ۲براج، المهذب، 
ای نه تنها دلیلی به نفع ایشان نیسـت؛ ). بنابراین استناد به صحت رهن شیء عاریه۱۴۲/ ۳مفاتیح الشرائع، 

باشـد. هرچنـد قـول بـه جـواز تصـرفات ن میبلکه دلیلی علیه ایشان بوده و بیانگر لزوم رعایت حـق مـرته
توان تصرفاتی که موجب ضرر یا نقصی بر رهن نباشد، خالی از قوت نیست؛ بنابراین میاعتباری در صورتی

که موجب نقص و ضرر مال مرهون نگردد.را جایز دانست که مقرون به اذن یا اجازه مرتهن بوده و یا این
الـراهن «راهن به خاطر وجود ادله خاص بوده، مانند روایت نبوی که عدم جواز تصرفاتاما ادعای این

ای در بحـث جـاری ) و چنین ادلـه۴۲۶/ ۱۳(نوری، مستدرک الوسائل، » و المرتهن ممنوعان من التصرف
موجود نیست، صحیح نیست؛ بدین جهت که روایت مزبور ضعیف السند بوده و بر فرض جبران ضعف آن 

اند، استناد مشهور به ) نیز گفته۷۸/ ۲۰خی از فقها (روحانی، فقه الصادق (ع)، که بربا عمل مشهور، چنان
اند و اگر این روایت نبوی نزدشان حجت بود آن ثابت نیست؛ لذا ایشان برای منع به ادله دیگری استناد کرده

فات راهن به جهـت اند که عدم جواز تصرکردند؛ از این رو برخی از فقها بر این عقیدهقطعًا بدان استناد می
رعایت حق مرتهن بوده است و رعایت چنین حقی و عدم جواز تصرف در متعلق حق غیـر، عقالیـی بـوده؛ 
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(حـر عـاملی، وسـائل » ال یحّل ألحد أن یتصّرف فی مال غیره بغیر إذنـه«بلکه مفهوم عبارت معصوم (ع): 

ین تصـرف در ملـک غیـر جـایز ) نیز با الغای خصوصیت مال، همان اسـت؛ بنـابرا۵۴۱-۵۴۰/ ۹الشیعة، 
).۲۷۲-۲۷۱/ ۳نیست و لو آن ملک، مال نباشد (امام خمینی، کتاب البیع، 

بنابراین اطالق روایت مزبور و شمول آن نسبت به ملکیتی که توأم با تعلق حق دیگری باشد محل تأمل 
مسـتفاد از «ن تعلیـل کـه؛ اند؛ با ایو تردید است؛ بلکه برخی از فقها اطالق روایت نبوی را ناصواب دانسته

باشد؛ بنـابراین روایـت روایات، سلطنت مالک در مقابل قانون حجری که بر سفیه و امثال او جعل شده می
کنـد؛ لـذا هـر گـاه در جـواز مزبور بر اصل اولی؛ یعنی غیر محجور بودن انسان بر مال خـود، داللـت می

که مفهـوم روایـت، اعطـای استناد کرد. و یا اینتوان به این روایت تکلیفی یا وضعی تصرف، شک شود نمی
که جواز آن تصرفات فی نفسه و در مرتبـه سلطنت بر مال است؛ یعنی تجویز تصرفات مالکانه است؛ نه این

عنه باشد و به تعبیر دیگر حدیث در مقام نفی مانع؛ یعنی اسباب حجر است؛ در ایـن صـورت سابق مفروٌغ 
ق حدیث در ما نحن فیه ممکن نیست؛ زیرا متفـاهم عرفـی از آن، ایـن نکتـه گوییم استدالل به اطالنیز می

ای وجـود نـدارد؛ امـا اگـر است که در مقابل اراده مالک؛ بر خالف سایر افراد، هیچ عامـل محـدود کننـده
احتمال محدویت برای سلطنت مالک؛ نه به لحاظ مال؛ بلکه به اعتبار منجر شدن به اضرار غیـر (شـوهر)، 

-۶۲۸/ ۴(حسـینی حـائری، » باشـد.شته باشد؛ روایت مزبور برای رفع این احتمال کارسـاز نمیوجود دا
۶۲۹.(

افزون بر آن، همانطوری که افراد بر اموال خود تسلط دارند، بر حقوق خود نیز تسلط دارند؛ لذا برخـی 
را نیز افـزوده یـا » همالناس مسّلطون علی حقوق«، عبارت »الناس مسّلطون علی أموالهم«از فقها بر عبارت 

انـد (حسـینی مراغـی، العنـاوین تسلط مردم بر حقوق خود را همانند تسلط آنان بـر امـوال خـود قـرار داده
؛ یـزدی، ۱۰۴؛ مامقـانی، نهایـة المقـال، ۳۳۲/ ۳۷؛ همـان،۲۲۸/ ۲۵؛ جواهر الکالم، ۳۸۶/ ۲الفقهیة، 

حقی بنای عقال بوده که ایشان سلطنت هر ذی). گویا افزودن این عنوان به موجب ۴۲/ ۲حاشیة المکاسب، 
که تمسک بدان از باب قیـاس ؛ یا این٣را بر حقوقش قبول کرده و شارع نیز ردعی از آن به عمل نیاورده است

اولویت است؛ چراکه وقتی انسان بر اموال خود تسلط داشته باشد، به طریق اولی بر حقوق خود نیز تسـلط 
اند: همانطوری که تصـرف ). از این رو برخی از فقها فرموده۳۶/ ۲الفقهیة، خواهد داشت (مکارم، القواعد

دیدگاه رایج اصولیان امامیه بر نیازمندی سیره عقال به امضای شارع استوار شده است، اما برای احراز امضای شارع سه طریق مختلف بیـان -٣
امضـای شـارع شده است: برخی از اصولیان، حجیت سیره را منوط به علم یافتن به امضـای شـارع دانسـته و طریـق عـدم ردع را بـرای اثبـات

) و برخی دیگر، طریق عدم ردع را برای اثبات امضای شارع کافی دانسته، ۱۱۰/ ۲؛ اراکی، مقاالت االصول، ۳۵۹/ ۲اند (حائری یزدی، نپذیرفته
ند ا) و برخـی، صـرف عـدم ثبـوت ردع را بـرای حجیـت سـیره کـافی دانسـته۲۴۴/ ۴اند. (هاشمی شاهرودی، اما احراز عدم ردع را الزم دیده

انـد؛ ). برخی نیز عدم وصول ردع را در مسائل عام البلوی قرینه ای بر نبود ردع واقعی یافته۲۳۳/ ۲؛ اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۷۱/ ۱(آشتیانی، 
).۷-۲). (برای اطالعات بیشتر: ر.ک: فخلعی، ۲۸۱شد (آخوند خراسانی، زیرا اگر ردعی در کار بود حتمًا واصل می
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باشـد (امـام خمینـی، کتـاب در اموال دیگران حرام است، تصرف در حقوق دیگران نیز حرام و غیر نافذ می

).۱۰۰۸کتاب اإلجارة، -؛ موسوی خلخالی، فقه الشیعة۲۷۲/ ۳البیع،
واز تصرف مالک عمومیت نداشته و در صورت تعلق حق دیگری بر که مالحظه گردید ادله عام جچنان

ملِک مالک داللتی ندارد؛ بنابراین تصرفات زوجه با سلطه زوج بر حق خـویش منافـات دارد؛ نهایـت امـر 
که برای جمع بین حق صاحب حق و مالکیت مالک الزم است تصرفات مالک با اذن و یا اجازه صاحب این

ات استقاللی او نافذ نیست.حق، مقرون باشد و تصرف
دلیل سوم: اجماع

تواند در تمـام آن تصـرف که زوجه در صورت قبض مهر میاند بر اینبرخی از فقها ادعای اجماع کرده
).۱۰۹/ ۳۱؛ جواهر الکالم، ۳۷۰/ ۴کند و تزلزل مالکیت مانع نیست (طوسی، خالف، 

نقد و بررسی
اجماع مـذکور، اجمـاع تعبـدی کاشـف از رأی معصـوم (ع) با توجه به وجود روایات در ما نحن فیه، 

نیست؛ بلکه اجماع مدرکی بوده و منشأ آن ادله خاص باب نکاح و یا روایاتی است که تصرفات مالک را در 
مال خود جایز دانسته است.

علم ) در اجماع مدرکی الزم نیست ۷۱/ ۲افزون بر آن، بنا بر نظر برخی از فقها (مکارم، کتاب النکاح، 
اند؛ بلکه اگر احتمال آن را هم پیدا کنیم که اجماع کنندگان حتمًا استناد به مدارک دیگری غیر از اجماع کرده

کند؛ زیرا شرط اجماع، کاشفیت از رأی معصوم بـوده و ایـن کاشـفیت زمـانی اسـت کـه بدهیم کفایت می
ک دیگری هم دارد کـه ممکـن اسـت، که این مسأله مداراحتمال مدرک دیگری را در مسأله ندهیم و حال آن

ها باشد.مدرک اجماع کنندگان، همان
ادله خاص (باب نکاح)

فقها، افزون بر ادله عام، به روایاتی در باب مهر نیز برای جواز تصرفات زوجه قبل از استقرار آن تمسک 
اند که الزم است این ادله نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.جسته

یات دال بر جواز هبه تمام مهر برای زوجدلیل اول: روا
در روایت شهاب آمده است: از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال کردم که زنی را بر هزار درهـم بـه 
عقد خود درآورده و آن مقدار مهر را به او داده؛ سپس زوجه آن را به او برگردانده و بـه او هبـه کـرده اسـت و 

من به تو بیشتر از عالقه من به این هزار درهم است و این مقـدار بـرای تـو خطاب به مرد گفته است: عالقه 
گاه قبل از عمل دخول او را طالق داده است، حضرت (ع) فرمودند: هیچ مقدار باشد و مرد آن را پذیرفته، آن

؛ حـر عـاملی، ٣٧٤/ ٧(طوسـی، تهـذیب، برای زوجه نخواهد بود و الزم است پانصد درهم به زوج بدهد
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).۳۰۱/ ۲۱ئل الشیعة، وسا

دلیل دوم: روایات دال بر جواز ابراء زوج از تمام مهر
در موثقه سماعه که به صورت مضمره است چنین آمده: از معصوم (ع) در مورد مردی پرسیدم که زنـی 

گاه زوجه او را نسبت به مهر ابرا کرده است، آیا جـایز اسـت قبـل از دادن چیـزیرا به عقد خود درآورده؛ آن
دخول کند؟ معصوم (ع) فرمودند: آری، ابرای زوجه به معنای قبض مهر بوده؛ لذا اگـر قبـل از دخـول او را 

).۳۰۱/ ۲۱وسائل الشیعة، (حر عاملی، طالق دهد بر زوجه الزم است که نصف مهر را به زوج برگرداند
و است.واضح است که صحت هبه و ابراء زوجه در روایات مذکور، بیانگر جواز تصرفات ا

دلیل سوم: روایت دال بر جواز دفع برده فراری و حبره در عوض همه مهر
در صحیه فضیل آمده است: از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیدم که زنی را با مهر هـزار درهـم بـه 

ت، ای را بـه او داده اسـگاه به جای هزار درهم که مهر اوست، عبد فراری و بـرد حبـرهعقد خود درآورده، آن
حضرت (ع) فرمودند: در صورتی که زوجه به عبد راضی بوده و به (فراری بودن) او شـناخت داشـته باشـد 
اشکالی ندارد؛ زیرا لباس را گرفته و به عبد نیز راضی شده است. (سپس) گفتم اگر او را قبل از دخول طالق 

صد درهم به مـرد برگردانـد و دهد (حکم مسأله چیست؟) فرمودند: هیچ مهری برای او نیست و بایستی پان
).۲۸۳-۲۸۲عبد برای زوجه خواهد بود (همان، 

تقریر استدالل به روایت مزبور به این صورت است که مهر تعیین شده در عقد، هزار درهم بـوده، ولـی 
ای بـه زوجـه داده اسـت و رضـایت زوجـه بـه چنـین زوج به جای مهر المسمی یک عبد آبـق و بـرد حبـره

نشانه جواز تصرف او در همه مهر است.ای معاوضه
دلیل چهارم: روایت دال بر استحباب صدقه دادن مهر بر زوج قبل از دخول

ای قبل از دخول، در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده است: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر زوجه
کـردن یـک بـرده را بـرای او مقـدر مهر خود را به زوجش صدقه دهد، خداوند برای هر دینار آن، ثواب آزاد 

).۲۸۴کند (همان، می
بدیهی است که صحت صدقه منوط به جواز تصرف صدقه دهنده است.

نتیجه
آید که جـواز تصـرفات اسـتقاللی زوجـه در تمـام مهـر از تأمل و دقت در ادله عام و خاص بدست می

گردد و ادله خاص (ادله باب نکـاح) تنهـا خالف قاعده بوده؛ لذا الزم است بر قدر متیقن و مورد خود اکتفا
کنند؛ بنابراین تعدی از آن و اسـتفاده اطـالق جـواز تصـرفات او جواز هبه و ابراء و صدقه به زوج را بیان می
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صحیح نیست.

تصرف در حالت استحقاق تسلم مهر و عدم قبض آن-۲
لذا الزم است بررسی شـود تفاوت فرض مذکور با حالت قبل، در تأثیر قبض در تصرفات مالک است؛ 

تواند در آن تصرفاتی کند؟ به عبارتی؛ آیا قبض مال در تصرفات مالک که آیا مالک قبل از قبض مال خود می
مدخلیتی دارد یا خیر؟

چنانچه صرفًا تصرفات زوجه به نفع زوج را جایز و صحیح بدانیم در این صورت در جواز تصـرفات او 
هـا شـرط اسـت از تی وجود ندارد؛ چراکه فقها در عقودی که قـبض در آنمیان قبض و عدم قبض مهر تفاو

را صـحیح له باشد، قـبض جدیـد را الزم ندانسـته و باالتفـاق آنکه مال در ید موهوٌب قبیل هبه، در صورتی
کـه روایـات )؛ چنان۱۷۳/ ۲۸؛ جواهر الکالم، ۱۹۳-۱۹۲/ ۳؛ شرح لمعه، ۱۷۹/ ۲دانند (محقق حلی، می

بحث قبلی دال بر این امر بودند.ذکر شده در
که طبق مبنای مشـهور، تصـرفات اما اگر در جواز مطلق تصرفات زوجه، اذن زوج را شرط بدانیم یا این

او را مطلقًا جایز بدانیم، بحث قبض و اعتبار آن در تصرفات زوجه مطرح خواهد شد.
زوجه قبل از قبض به صورت ایـن الجمله شرط است؛ از این رو اگر تصرفات فی٤قبض در عقود عینی

شود. اما در سایر تصرفات او، مشهور فقها به شرطیت قبض قائـل عقود واقع گردد بر آن ترتیب اثر داده نمی
؛ ۲۷۴/ ۲اند (شـرائع اإلسـالم، نشده و مانند فرِض تصرفات بعد از قبض، انواع تصرفات او را جایز دانسـته

/ ۳۱؛ جـواهر الکـالم، ۵۴۷/ ۲۴؛ الحـدائق الناضـرة، ۳۸۵/ ۱م، ؛ موسوی عاملی، نهایة المـرا۱۸۴لمعه، 
)، تنهـا مخـالف در ۷۲/ ۶؛ مکارم، کتـاب النکـاح، ۴۴۴النکاح، -؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة۱۰۹

).۳۷۰/ ۴مسأله، شیخ طوسی است (خالف، 
ادله عدم جواز تصرف در صورت عدم قبض و تحلیل آن

ل از قبض مهر حق تصرف در آن نـدارد، دلیـل ایـن حکـم عبـارت زوجه قب«شیخ طوسی آورده است: 
است از:

جواز تصرف زوجه در مهر بعد از قبض مورد اجماع فقهاست، اما بر جواز تصرف او قبـل از قـبض -۱
هیچ دلیلی وجود ندارد.

(همان)» روایاتی که در آن پیامبر اکرم (ص) از بیع شیء قبض نشده نهی کرده است.-۲

را رضائی شود. عقدی که صرف اراده طرفین برای تحقق آن کفایت کند، آنچگونگی انعقاد به رضایی و تشریفاتی تقسیم میعقد از لحاظ -٤
نامند. در مقابل، عقدی که افزون بر شرایط اساسی صحت معامله، تشریفات صوری الفاظ مخصوص یا تسلیم مورد معامله نیز شرط وقـوع یـا 

فاتی نامند، حال عقد عینی نوعی عقد تشریفاتی است که برای صحت یا نفوذ آن، افزون بر شرایط عمومی صحت را عقد تشرینفوذ آن باشد، آن
).۲۲۳-۲۲۰/ ۱معامالت، بایستی مورد معامله به قبض داده شود؛ مانند: هبه، رهن، وقف، قرض، بیع سلم و صرف (محقق داماد، 
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که بر جواز تصرفات مالک در ملک خود داللت دارد، شامل صورت عدم قـبض ملـک نیـز ادله عامی

توانـد باشـد؛ پـس شود؛ بنابراین تنها دلیل شیخ طوسی، روایات نهی کننده از بیع شیء قبض نشـده میمی
بایستی بحث را پیرامون همان روایات مطرح کنیم:

چنین بیعی داللت دارد: مانند؛ روایـت جمیـل بـن بر جواز» بیع ما لم یقبض«ای از روایات باب دسته
که آن را قبض کنـد دراج از امام صادق (ع) که در آن آمده است: مردی طعامی خریداری نموده و قبل از این

فروشد، حضرت (ع) فرمودند: اشکالی ندارد و (اگر) آن مرد مشتری خود را وکیل در قبض و ِکیـل کنـد می
).۳۶/ ۷؛ تهذیب األحکام، ۱۷۹/ ۵: هیچ ایرادی ندارد (کافی، (چطور؟) حضرت (ع) فرمودند

و دسته دیگر از چنین بیعی نهی کرده است: مانند؛ صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در مـورد مـردی 
فروشد، حضرت (ع) فرمودند: این کار برای او به صالح که کیل کند میکه طعامی خریده، سپس قبل از این

).۶۶/ ۱۸؛ وسائل الشیعه، ۱۷۸/ ۵نیست (کلینی، 
در جمع بین این دو دسته روایات؛ و لو قائل به حرمت باشیم، بایستی اذعان داشت کـه قـدر متـیقن از 
روایات مانع، نهی از بیِع مبیع غیر مقبوض است؛ لذا فقها اجماعًا بیع آنچه را که به سببی جـز بیـع بـه فـرد 

ی که هنوز قبض نشده اسـت، از حکـم بیـع مـا لـم یقـبض منتقل شده؛ مانند: میراث، عوض خلع و صداق
/ ۳؛ مسـالک األفهـام، ۳۹۸/ ۴؛ جـامع المقاصـد، ۳۸۲/ ۱اند (عالمه حلی، ارشاد األذهـان، استثناء کرده

؛ انصـاری، ۱۷۰/ ۲۳؛ جواهر الکالم، ۱۷۹/ ۱۹؛ الحدائق الناضرة، ۵۲۳و ۳۴۳/ ۸؛ مجمع الفائدة، ۲۴۹
/ ۴؛ تبریـزی، ارشـاد الطالـب، ۴۱۵/ ۵صفهانی، حاشـیة کتـاب المکاسـب، ؛ ا۲۹۹/ ۶کتاب المکاسب، 

، اما ممکـن باشدخارج می» بیع ما لم یقبض«پس تصرفات زوجه در مهر تخصصًا از روایات باب ). ۶۰۴
را قبض نکرده است، مهر زوجـه قـرار است چنین فرض کنیم که اگر زوج چیزی را که خریده، ولی هنوز آن

ات زوجه در آن مشمول نهی از بیع ما لم یقبض خواهد شد یا خیر؟دهد، آیا تصرف
انـد (فاضـل مقـداد، التنقـیح برخی از فقها جواز چنین تصرفی را از اتفاق ذکر شده فقها اسـتثناء نموده

اند؛ با این تعلیل که انتقال آن شیء به عنوان ). برخی دیگر در استثناء مذکور اشکال وارد کرده۶۷/ ۲الرائع، 
کـه ادلـه منـع، ظهـور در مـواردی دارد کـه هـیچ هر برای زوجه، واسطه بین دو بیع بـوده اسـت؛ در حالیم

؛ جـواهر ۶۸۵/ ۱۴؛ مفتـاح الکرامـة، ۲۵۰-۲۴۹/ ۳ای بین ابتیاع و بیع نباشد. (مسـالک األفهـام، واسطه
مکیـل و مـوزون برخی دیگر، اختالف مذکور در بحث جواز یا عدم جواز تصرف در) و ۱۷۰/ ۲۳الکالم، 

/ ۴؛ جامع المقاصد، ۸۷/ ۲اند (عالمه حلی، قواعد االحکام، قبل از قبض آن را در این جا نیز جاری دانسته
).۶۰۸/ ۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۲۹۹/ ۶؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴۰۱

تصـرفات در در بحث تصرفات زوجه در مهر پـیش از قـبض آن، بایسـتی نکته قابل تأمل این است که
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(حـر عـاملی، » أّن الزوج یشـتریها بـأغلی الـثمن«ثمن قبل از قبض مورد تحقیق قرار گیرد؛ زیرا از روایت: 

که ایجاب عقد نکاح بایستی ) که زوج را مشتری و مهر را ثمن قرار داده است، و این۸۸/ ۲۰وسائل الشیعة، 
را دارد، و بر اسـاس عمومـات و اطالقـات شود که مهر، حکم ثمناز طرف زوجه باشد، چنین استفاده می

حلیت بیع، تصرفات در ثمن قبل از قبض صحیح بوده و دلیلی بر عـدم صـحت آن وجـود نـدارد؛ بنـابراین 
قبض مهر، مدخلیتی در جواز انواع تصرفات زوجه در مهر نداشته و قول شیخ طوسی مبنی بـر عـدم جـواز 

که با مبنای ایشان در سایر ابواب نیز سازگاری ندارد.تصرف در مهر پیش از قبض، فاقد دلیل بوده؛ بل
تصرف در حالت عدم استحقاق تسلم مهر-۳

پس از تبیین این نکته که در جواز تصرفات مالک هیچ تفـاوتی میـان قـبض مملـوک و عـدم آن وجـود 
قـبض ندارد، بحث تصرفات زوجه در مهر را در حالت عدم استحقاق مطالبه آن؛ بدون تفکیک میان حالت

دهیم.و عدم آن مورد تحلیل و بررسی قرار می
بحث مذکور در فرضی است که زوجه آمادگی برای تمکـین نداشـته و خلـوت تـامی کـه در آن، هـیچ 
محذوری از مباشرت نباشد میان زوجین اتفاق نیفتاده است، در فـرض مـذکور، تسـلیم مهـر الزم نبـوده و 

مسأله این است که آیا در فرض مذکور، زوجه کـه بـه مجـرد عقـد، زوجه، استحقاق مطالبه آن را ندارد. اما 
کـه عـدم اسـتحقاق او موجـب محجوریـت او مالک تمام مهر شده است حق تصرف در مهر را دارد یا این

گردد؟می
از تأمل در عبارات فقها ممکن است بگوییم که قول فقها مبنی بر جواز تصرفات زوجه در مهـر بعـد از 

شود؛ بلکـه برخـی از فقهـا و شامل صورتی که زوجه استحقاق تسلم مهر را ندارد نیز میعقد اطالق داشته
) الزمـه مالکیـت زوجـه بـه مجـرد عقـد را جـواز ۴۴۴کتاب النکـاح، -(فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة

اند.تصرفات او در تمام مهر بعد از عقد قرار داده
فـس و تمکـین زوجـه بـه مجـرد عقـد، نـزد فقهـا از طرف دیگر ممکن است بگوییم که لزوم تسـلیم ن

باشد که در این صورت عبـارات ایشـان عنه بوده؛ لذا قول بر جواز تصرفات او متفرع بر تمکین او میمفروٌغ 
مبنی بر جواز تصرفات زوجه به مجرد عقد، شامل حالت عدم تحقق تمکین از سوی زوجه نخواهد بود.

باشد و یث لزوم تسلیم و جواز تصرف، تابع قانون معاوضات میعالوه؛ تقابل مهر و تمکین زوجه از ح
فقها در باب بیع، بایع را قبل از تسلیم مبیع و مشتری را قبل از تسلیم ثمـن از تصـرف در ثمـن و مبیـع منـع 

؛ ۱۰۱/ ۴؛ الروضـة البهیـة،۵۱۲/ ۲؛ المهذب البارع،۶۱؛ نضد القواعد، ۳۷/ ۱اند (القواعد و الفوائد، کرده
).۹/ ۱۶؛ مفتاح الکرامة،۳۴۳/ ۲۰حدائق الناضره، ال

افزون بر آن، در مواردی نظیر ما نحن فیه نیز فقها صرف مالکیت مالک را برای جواز تصرفات او کـافی 
کـه اند؛ چنانندانسته؛ بلکه افزون بر مالکیت، استحقاق مطالبه او را نیز برای جواز تصـرفات، الزم دانسـته
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که اگر فردی شیءای را به صورت سلم، خریداری کرده باشد، نقل اجمـاع خصوص اینبسیاری از فقها در

/ ۱؛ کشـف الرمـوز، ۲۲۸اند که بیع آن شیء قبل از فرا رسیدن مدت مطلقًا جایز نیست (غنیة النـزوع، کرده
/ ۴؛ جـامع المقاصـد، ۱۴۵/ ۲؛ التنقیح الرائع، ۳۵۹/ ۱۱؛ عالمه حلی، تذکره، ۵۹/ ۲؛ محقق حلی، ۵۲۵
/ ۲۴؛ جواهر الکـالم، ۷۷۴/ ۱۳؛ مفتاح الکرامة، ۱۲۸/ ۹؛ ریاض المسائل، ۵۲۳/ ۱؛ کفایة األحکام، ۲۴۱
فیه )؛ چراکه هرچند بایِع در عقد دوم به واسطه عقد اول مالک مسلٌم ۵۴۵/ ۱؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۳۱۹

رسید مدت، استحقاق مطالبه شده است و فرا رسیدن مدت دخالتی در حصول ملکیت ندارد، اما قبل از سر
؛ مجمـع ۴۲۲/ ۳آن را ندارد و لذا این عدم اسـتحقاق، مـانع از جـواز تصـرفات او اسـت (شـرح اللمعـة، 

) و مردم نسبت به این ملکی که مالک آن از هر حیثیـت و جهتـی تسـلط نـدارد و اسـتیالء ۳۶۰/ ۸الفائدة، 
).۳۷/ ۱۸(موسوی، مهذب األحکام، کنند کامل بر آن حاصل نشده است اقدام به معاوضه نمی

فیه را بـه کـه اگـر مسـلم قبـل از فـرا رسـیدن مـدت، مسـلٌم بنابراین ظهور عبارت کتاب الوسیله در این
کنـد؛ )، ایرادی وارد نمی۲۴۲؛ الوسیله، ۱۴۰۸الیه به غیر جنس ثمن بفروشد جایز است (ابن حمزه، مسلٌم 

) و وجهـی بـرای ۳۱۹/ ۲۴ز اجماع وجود دارد (جواهر الکالم، چراکه مسبوق به اجماع بوده و بعد از آن نی
چنـین ). هم۳۷/ ۱۸ماند (همان، موسوی، مهـذب األحکـام، تمسک به اطالقات و عمومات بیع باقی نمی

مالک حق مالی دارد؛ پس بیع او صحیح بوده و عدم استحقاق او منافاتی با آن نـدارد؛ چراکـه عـدم «که این
که قدرت بر تسلیمی که در صحت معـامالت معتبـر علق دارد؛ نه به ملکیت، و نیز ایناستحقاق به مطالبه ت

آمد که فروختن حیوان غائب تنها بعـد از است؛ فی الجمله شرط است؛ نه حین اجراء عقد؛ و گرنه الزم می
، بنا بر اجمـاع منقـول و ضـرورت، وجهـی »حاضر کردن و قدرت بر تسلیم آن هنگام معامله صحیح باشد

).۷۷۵-۷۷۴/ ۱۳؛ مفتاح الکرامه،۱۲۸/ ۹نداشته و فساد آن معلوم است (ریاض المسائل، 
ای که فقها بر عدم جواز تصرفات مسلم قبل از سر رسید مدت استدالل گردد، ادلهکه مالحظه میچنان

اب مـذکور و مـا توان بر اساس اتحاد مالک در بـاند، در ما نحن فیه نیز قابل استناد است؛ بنابراین میکرده
نحن فیه، عدم جواز تصرفات زوجه در مهر را در صورت عدم استحقاق مطالبه آن، موجه و مستدل دانست.

توان ادعا کرد: روایاتی که بر ابراء، هبه، عفو و صدقه دادن زوجه داللـت دارد، و بنا بر آنچه گفته شد می
مهر را داشته است؛ بنابراین جواز تصرفات زوجه انصراف به مواردی دارد که زوجه استحقاق تسلم و مطالبه 

در مهر، در صورت عدم استحقاق مطالبه آن فاقد دلیل بوده؛ بلکه ادله بر عدم جواز آن قائم است.

گیرينتیجه
دانان و ادله ایشان در خصوص تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار آن، از تتبع در آرای فقها و حقوق

آید:نتایج زیر بدست می
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از آنجا که به مجرد وقوع عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر مستقر و نسبت به نصف دیگر 

گردد، استدالل به ادله عام جواز تصرفات مالـک متزلزل است، و با تحقق عواملی، اعاده آن به زوج الزم می
له با ادله عدم جواز تعـدی بـه در ملک خود، بر جواز تصرفات زوجه در تمام مهر قابل خدشه بوده و این اد

حق دیگری در تعارض است.
آن دسته از تصرفات زوجه که به نفع زوج یا با اذن و اجازه او باشـد، در صـورتی کـه زوجـه اسـتحقاق 

ای که هبه، عفو، ابرا، معاوضـه و صـدقه دادن مهـر بـه زوج را صـحیح مطالبه مهر را داشته باشد، بنابر ادله
لی تعمیم آن و مطلق یافتن جواز تصرفات، صحیح نیست.دانسته، جایز است؛ و

در مواردی که تصرفات زوجه در مهر صحیح است، میان مرحله قبل از قـبض و مرحلـه بعـد از قـبض 
تفاوتی وجود ندارد.

در صورت عدم استحقاق مطالبه مهر، جواز تصرفات زوجه فاقد وجه بوده؛ بلکه ادله بر عدم جـواز آن 
اتی که بر ابرا، هبه، عفو و صدقه دادن زوجه داللت دارد، انصراف به مواردی دارد که زوجه قائم است. و روای

استحقاق تسلم و مطالبه مهر را داشته است.

منابع
یم. قرآن کر

ق.۱۴۰۵، قم، دار سیدالشهداء، چاپ اول، عوالی اللئالی العزیزیةالدین، ابن ابی الجمهور، محمد بن زین
یر الفتاوین احمد، ابن ادریس، محمد ب ق.۱۴۱۸، قم، موسسه نشر اسالمی، چاپ چهارم، السرائر الحاوی لتحر

ق.۱۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، المهذبابن براج، عبدالعزیز بن نحریر،
ق.۱۴۰۸الّله المرعشی، چاپ اول، ، قم، مکتبة آیةالوسیلة إلی نیل الفضیلةابن حمزه، محمدبن علی، 

۱۴۱۷، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چـاپ اول، غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروعبن علی، ن زهره، حمزةاب
ق.

ق.۱۴۰۵، قم، مؤسسه سید الشهداء، چاپ اول، الجامع للشرائعابن سعید، یحیي بن احمد، 
شارات اسالمی، چاپ اول، ، قم، دفتر انتالمهذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فهد حلی، احمدبن محمد، 

ق.۱۴۰۷
ق.۱۴۱۴دار صادر، چاپ سوم، -، بیروت، دار الفکرلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

، تحقیق: رضا استادی، اصفهان، مکتبة اإلمام علی (ع)، چاپ اول، الکافی فی الفقهبن نجم، ابوالصالح حلبی، تقی
ق.۱۴۰۳

ق.۱۴۱۶، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، ابن الجنیدمجموعه فتاویاشتهاردی، علی پناه، 
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ق.۱۴۱۸، قم، انوار الهدی، چاپ اول، حاشیة کتاب المکاسباصفهانی، محمد حسین، 

ق.۱۳۷۴، قم، سیدالشهداء، چاپ اول، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة______________، 
تا.بی، تهران، انتشارات اسالمیة،حقوق مدنیامامی، حسن، 

، قم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظـم انصـاری چـاپ اول، کتاب الزکاةانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
ق.١٤١٥

، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظـم انصـاری، چـاپ اول، کتاب المکاسب___________________، 
.ق١٤١٥

۱۴۱۵زرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ، قم، کنگره جهانی بکتاب النکاح___________________، 
ق.

ق.۱۴۰۶، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، حاشیة المکاسبایروانی، علی، 
ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، األصولکفایةآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

ق.۱۴۰۳الله مرعشی، ، قم، کتابخانه آیترائدبحرالفوائد فی شرح الفآشتیاني، محمدحسن بن جعفر، 
، تحقیق: مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی، قـم، نشـر الهـادی، چـاپ اول، القواعد الفقهیهبجنوردی، حسن، 

ق.١٤١٩
چـاپ اول،، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

ق.١٤٠٥
ق.۱۴۱۶، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسبزی، جواد بن علی، تبری

.۱۳۶۸خانه گنج دانش، چاپ چهارم، ، تهران، کتابترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمد جعفر، 
.۱۳۷۸اپ اول، خانه گنج دانش، چ، تهران، کتابمبسوط در ترمینولوژی حقوق___________________، 

ق.۱۴۱۸، قم، موسسه نشر اسالمی، چاپ ششم، درر الفوائدحائری یزدی، عبدالکریم، 
یعةحر عاملی، محمد بن حسن،  ، ، قـم، مؤسسـه آل البیـت (ع)تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشـر

ق.١٤٠٩چاپ اول، 
ق.١٤٠٨اإلعالم اإلسالمی، چاپ اول، تقریرات شهید صدر، قم، مکتب،مباحث األصولحسینی حائری، کاظم، 

ق.۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، العناوین الفقهیةحسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، 
ق.۱۴۱۲، قم، لجنة ادارة الحوزة العلمیة، چاپ اول، اصول االستنباطحیدری، علی نقی، 

یر الوسیلهالله، خمینی، روح ق.۱۴۱۲یم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ، تهران، موسسه تنظتحر
ق.۱۴۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، کتاب البیع_________، 

تا.، مقرر: محمدعلی توحیدی، بیمصباح الفقاهةخویی، ابوالقاسم، 
ق.۱۴۱۰، چاپ بیست و هشتم، قم، نشر مدینة العلم، منهاج الصالحین__________، 
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ق.۱۴۱۲الدار الشامیة، چاپ اول، -، لبنان، دار العلممفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

ق.۱۴۱۳قم، دارالکتاب، چاپ سوم، )،فقه الصادق (عروحانی، محمد صادق، 
ق.۱۴۲۹، قم، انوار الهدی، چاپ پنجم، منهاج الفقاهه_____________،

، تهران، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، کتاب الحج-إلی الفقه األرقیالمرتقیروحانی، محمد، 
ق.۱۴۱۹چاپ اول، 

ق.۱۴۱۹پرداز، چاپ اول، ، قم، مؤسسه پژوهشی رأیکتاب نکاحزنجانی، موسی، 
ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، المختار فی أحکام الخیارسبحانی تبریزی، جعفر، 
یعة اإلسالمیة الغراء______________،  تا.نا، چاپ اول، بی، قم، بینظام النکاح فی الشر

ق.١٤١٣، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، مهّذب األحکام، سبزواری، عبد األعلی
ق.۱۴۰۸، دمشق، دار الفکر، چاپ دوم، القاموس الفقهی لغة و اصطالحاً سعدی، ابو جیب، 

۱۴۰۴، قم، منشورات الحرمین، چـاپ اول، المراسم العلویة و األحکام النبویةبن عبدالعزیز، سّالر دیلمی، حمزة 
ق.

تا.قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، بی، القواعد و الفوائدشهید اول، محمد بن مکی، 
اول، الـدار اإلسـالمیة، چـاپ -، بیـروت، دار التـراثاللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة________________، 

ق.۱۴۱۰
، قـم، کتابفروشـی داوری، چـاپ اول، الروضة البهیة فی شـرح اللمعـة الدمشـقیةالدین بن علی، شهید ثانی، زین

ق.۱۴۱۰
، قم، مؤسسه المعارف اإلسـالمیة، چـاپ مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم__________________، 

ق.١٤١٣اول، 
، بیروت، دار إحیاء التـراث العربـی، هر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمجواصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٤٠٤
ق.۱۴۲۳، قم، مؤسسه حضرت معصومه (س)، چاپ دوم، فقه الحجصافی گلپایگانی، لطف الله، 

.١٣٨٠، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، حقوق خانوادهصفایی، حسین و اسدالله امامی، 
یاض المسائلی بن محمد، طباطبایی، عل ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ر

ق.۱۴۲۵، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، الخالفطوسی، محمد بن حسن،
، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، چـاپ سـوم، المبسوط فی فقه اإلمامیة______________، 

ق.١٣٨٧
ق.۱۴۰۰، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی_، _____________

ق.۱۴۱۸، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ اول، تهذیب االحکام______________، 
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، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمةعاملی غروی، جواد بن محمد، 

ق.۱۴۱۹
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالمعاملي، محمد بن علي، 

ق.۱۴۱۱
نا.تا، بی، بیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیةعبدالرحمان، محمود، 

ق.۱۴۱۴السالمی، ، تحقیق: محسن اراکی و منذر حکیم، قم، مجمع الفکر امقاالت األصولعراقی، ضیاءالدین، 
۱۴۱۰، قم، دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ اول، إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمانالمه حلی، حسن بن یوسف، ع

ق.
، تهران، مؤسسه چـاپ و نشـر وابسـته بـه وزارت تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین__________________، 

ق.۱۴۱۱فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، 
یر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة_________، _________ ، قم، مؤسسه امام صـادق (ع)، چـاپ تحر

ق.۱۴۲۰اول، 
ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، تذکرة الفقهاء__________________،

چاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام__________________، 
ق.١٤١٣

یعة__________________،  ۱۴۱۳، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چـاپ دوم، مختلف الشیعة فی أحکام الشر
ق.

، قم، دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ سـوم، کشف الرموز فی شرح مختصر النافعفاضل آبی، حسن بن ابی طالب، 
ق.۱۴۱۷

یعةفاضل لنکرانی، محمد،  ق.۱۴۲۵قم، مرکز فقه ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ...،المضاربة-تفصیل الشر
یر الوسیلة_____________،  یعة فی شرح تحر ، قم، مرکز فقهی ائمـه اطهـار (ع)، چـاپ النکاح-تفصیل الشر

ق.۱۴۲۱اول، 
۱۴۰۴ل، الله مرعشی، چاپ او، قم، کتابخانه آیتالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبد الّله، 

ق.
اللـه ، قـم، انتشـارات کتابخانـه آیةنضد القواعد الفقهیـة علـی مـذهب اإلمامیـة___________________، 

ق.۱۴۰۳مرعشی، چاپ اول، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۱۶
فصـلنامه، »بررسـی شـرط معاصـرت سـیره عقـال بـا عصـر معصـومان«اللهـی، لیفخلعی، محمدتقی و مجتبی و
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.۱۰۴-۸۵، ص ۱۳۸۹، پاییز و زمستان ۱/۸۵، شماره ۴۲سال ،مطالعات اسالمی: فقه و اصول

تا.الله مرعشی، چاپ اول، بی، قم، کتابخانه آیتمفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 
.۱۳۷۱، تهران، شرکت انتشار، دنی: خانوادهحقوق مکاتوزیان، ناصر، 
.۱۳۸۷، تهران، نشر میزان، چاپ هجدهم، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی_________، 

ق.۱۴۲۲، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، کتاب النکاح-انوار الفقاههکاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 
ق.۱۴۰۷تب االسالمّیه، چاپ چهارم، ، تهران، دار الکالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

ق.۱۳۵۰، قم، مجمع الذخائر اإلسالمیة، چاپ اول، نهایة المقال فی تکملة غایة اآلمالمامقانی، عبدالله، 
ق.۱۴۱۰، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، بحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

۱۴۱۸، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، چـاپ ششـم، فع فی فقه اإلمامیةالمختصر النامحقق حلی، جعفر بن حسن، 
ق.

، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحـرام_________________، 
ق.١٤٠٨

، با همکاری جلیل قنواتی، حسن وحـدتی شـبیری و ابـراهیمحقوق قراردادها در فقه امامیهمحقق داماد، مصطفی، 
.۱۳۹۳ها، چاپ ششم، پور، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسالمی دانشگاهعبدی

ق.۱۴۲۳، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کفایة األحکاممحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 
ق.۱۴۱۴چاپ دوم، ، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

نا.تا، بی، بیمصطلحات الفقهمشکینی، علی، 
یممصطفوی، حسن،  ق.۱۴۰۲، تهران، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

ق.۱۴۳۰، قم، انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، أصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
ق.۱۴۱۷موسسه نشر اسالمی، چاپ چهارم، قم،،المقنعهمفید، محمد بن محمد، 

، قم، دفتر انتشـارات اسـالمی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۳چاپ اول، 

ق.۱۴۱۱قم، مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)، چاپ سوم، ، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.۱۴۲۴، قم، انتشارات مدرسه امام علی (ع)، چاپ اول، کتاب النکاح_____________،

، قـم، منشـورات مکتبـة أمیرالمـؤمنین (ع)، چـاپ اول، فقه الشرکة و کتاب التـأمیندبیلی، عبد الکریم، موسوی ار
ق.۱۴۱۴

چـاپ اول، ، تهـران، مرکـز فرهنگـی انتشـارات منیـر، کتاب اإلجارة-فقه الشیعةموسوی خلخالی، محمد مهدی، 
ق.۱۴۲۷
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، بیروت، مؤسسـه آل البیـت (ع)، چـاپ اول، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 

ق.۱۴۰۸
، تقریـرات شـهید صـدر، قـم، مؤسسـه دائـرة المعـارف فقـه بحوث فی علم األصولهاشمی شاهرودی، محمود، 

ق.۱۴۱۷اسالمی، 
، جمعی از پژوهشگران زیـر نظـر مذهب اهل بیت علیهم السالمفرهنگ فقه مطابق_________________، 

ق.۱۴۲۶شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول، 
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