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 چکيده
یکی از بزرگترین . از ظرافت هاي آفرینش نظام هستی این است که قانون زوجیت بر آن حاکم است

نیروهاي درونی جوانان، غریزة جنسی است که اگر از راه هاي اصلی و اساسی کنترل نشود، طغیان 

ازجمله حقوق نشأت گرفته از . می کند و پیامدهاي بسیار بدي براي فرد و جامعه به دنبال دارد

فقهیان و حقوقدانان در این باره که زوجین می . است همدیگر نسبت به یننکاح، حق تمکین زوج

اختالف نظر آنان . توانند در ضمن عقد عقد نکاح، شرط تغییر یا تعدیل نمایند؛ پاسخ متفاوتی دادند

آنانی که تمکین را مقتضاي . ددبه مبنا و نگرششان در تشخیص مقتضاي ذات عقد نکاح بر می گر

کسانی که تمکین را . دانند ذات عقد نکاح می دانند، هر شرط خالف آن را باطل و مبطل عقد می

 و امامیه فقهاي. کنند اطالق عقد نکاح می دانند، چنین شرطی را در ضمن عقد بال مانع تلقی می

 شرایط برخورداري از صورت در نکاح عقد ضمن در را جایز شرط از استفاده اتفاق، به سنت اهل

 المومنون عند بالعقود، أوفوا  شرط به وفاي ادله به استناد با و می دانند بالمانع شرط، صحت عمومی

 می کنند تلقی الوفاء الزم را آن شروطهم
 

 .استمتاع، حقوق، شروط، عدم تمکین، فقه امامیه، نکاح :يديکل واژگان
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 مقدمه

 شرط، صحت عمومی شرایط برخورداري از صورت در نکاح عقد ضمن در را جایز شرط از استفاده اتفاق، به سنت اهل و امامیه فقهاي        

 عدم شرط که این .می کنند تلقی الوفاء الزم را آن  شروطهم المومنون عند بالعقود، أوفوا  شرط به وفاي ادله به استناد با و می دانند بالمانع

 مقتضاي را تمکین متقدم، فقهاي از برخی .است مناقشه عامه مورد و امامیه فقهاي نزد خیر، یا دارد مشروعیت نکاح عقد ضمن در تمکین

 برخی دیگر، آن را مقتضاي اطالق عقد نکاح محسوب می [.2]می دانند عقد مبطل و باطل را آن شرط خالف و می خوانند نکاح عقد ذات

اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد الزم است که در پی بر [. 4و  3]نکاح، قائل هستندکنند و به جواز شرط عدم تمکین در ضمن عقد 

در این میان جایگاه شروط ضمن . شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می

بینی شد که سردفتر مکلف است  پیش« العقد شرط ضمن»واج، شروطی به عنوان به بعد در سند ازد 1331از سال . عقد نیز قابل اعتناست

قبل از اجراي صیغه عقد آنها را براي زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را براي آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل 

شده در قباله نکاحیه   قانون مدنی ایران عالوه بر شروط چاپ 1111توانند طبق ماده  البته زوجین می.شروط مورد قبول خود را امضا کنند

در قانون مدنی، شوهر در برابر زن داراي حقوق و . آور کنند هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضاي خود آن را الزام

اگر چه این حقوق ... حل سکونت و زندگی خانوادگی و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طالق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین م

همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، 

هاي قانونی خود را جبران کنند که  حرومیتالعقد تا حدودي م توانند با استفاده از شروط ضمن بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن  طرفین عقد می»: قانون مدنی بیان شده است 1111حل در ماده  این راه

غایب شود، یا ترک انفاق  عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی

کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاري کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که 

د هر شرط توانن آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می« پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد

توضیح این نکته ضروري است که  .دیگري نیز براي حق طالق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین

بعضی از فقها . شرط مخالف مقتضاي عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد

تواند  لسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن میعقیده دارند ف

  .شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد

 :طرح مسأله

ل نشود، طغیان می کند و یکی از بزرگترین نیروهاي درونی جوانان، غریزة جنسی است که اگر از راه هاي اصلی و اساسی کنتر

شاید به همین دلیل بوده است که از منظر دین اسالم و بزرگان دین همواره براي . پیامدهاي بسیار بدي براي فرد و جامعه به دنبال دارد

وحة جلوگیري از اشاعة فحشاء و حفظ حرمت آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم پوشی، اختفاء و پرده پوشی سرل

شرط موافق  .[5]قضاوت امیرالمؤمنین در مورد زنی که اصرار به اقرار به زناي خویش داشته است مؤید این برداشت می باشد . کار بوده است

شروط ضمن عقد . توان آن را جایگزین قانون کرد مقتضاي عقد شرطی است که با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می

به بعد در سند ازدواج  1331از سال  .است براي جبران مشکالتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کندحلی  راه

بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجراي صیغه  پیش« العقد شرط ضمن»شود، شروطی به عنوان  که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می

باید افزود که زوجین  .دت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کننعقد آنها را براي زوجین قرائ

توانند عالوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خالف مقتضاي عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله  می

تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و  از کشور را دارد و مرد نمی تواند شرط کند که اجازه خروج زن می

 .اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طالق را داشته باشد
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 :مفهوم شرط ضمن عقد نکاح

د نکاح را تا جایی که نگارنده مباحث به طور کلی حقوقدانان و فقهاء به تعریف شرط پرداخته اند و عبارت مرکب شرط ضمن عق

بنابراین در یک تعریف پیشنهادي از شرط ضمن عقد [. 3] گوناگون را مورد بررسی قرار داد به طور مستقل در هیچ اثري تعریف نشده است

زن و مرد مواردي را در نکاح می توان چنین ابراز داشت که شرطی است که در ازدواج موقت یا دائم به واسطه ذکر آن در عقد، هر یک از 

این شروط ممکن است در قانون یا قرارداد ذکر شده باشد و . راستاي قبول و انجام حقوق و تکالیف نسبت به طرف مقابل خود پذیرا می شود

     . نسبت به طرفین عقد داراي آثار می باشد

 اقسام شرط ضمن عقد نکاح 

 :شروط باطل تقسیم بندي کرداین شروط را می توان به دو دسته شروط صحیح و 

هر گاه شرط »در تعریف شرط صحیح گفته اند . صحیح و فاسد.شروطی که در ضمن عقد مطرح می شوند از نظر اعتبار و نفوذ دو حالت دارند

صحیح  موجب شود حقی براي مشروط علیه اثبات گردد،به نحوي که مشروط له حق مطالبه آن را از مشروط علیه داشته باشد،آن را شرط

اصوال مطابق  .شرط باطل عبارت از شرطی است که به جهت فقدان هر یک از ارکان و اوصاف شرط فاقد صفت صحت باشندو [. 7] «گویند

 [.8]«اصل صحت کلیه شروط صحیح محسوب می شوند مگر آنکه بطالن هر یک از آنها ثابت شود

 :معنی و ماهيت شناسی تمکين

و ( 11اعراف،)لَقَد مکََّنََّاکم فی االرض  و: است باشد و در قرآن کریم آمده دادن می درت و سلطنتمفهوم تمکین در لغت به معنی ق

و در اصطالح فقهاء، در باب نکاح،  [1] ما آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم: ؛ یعنی(3قصص،)نُمکََّنَ لَهم فی االرض 

 به نفس تن دردادن و واگذاردن: اند براي استمتاعات جنسی است؛ چنانکه در توضیح تمکین کامل گفتهدادن زوجه به زوج  به معنی امکان

 مکان و زمان به را زناشویی عمل به دادن در، تن زن، اگر و نباشد خاص مکان و زمان به مقید که طوري به جنسی بهره وري براي شوهر

دانسته  الزم را نفس لفظی بذل و زن، تعریض طرف از نفس تسلیم بر عالوه برخی[. 11و  11، 2]نشده است  حاصل تمکین واگذارد، دیگري

 [.3]شئت  مکان و زمان کل فی نفسی الیک سلمت: بگوید مثالً زن اند؛

 :ادله عدم لزوم تمکين کامل

 :ادله اي که می توان به آن براي حق ممانعت زوجه از تمکین کامل استدالل کرد از این قرار است

 .به موجب این حدیث زن می تواند نوعی از انواع تمکین را که دلخواه او نیست منع کند: الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم: روایت 

این اصل مورد استناد فقهاي بزرگی چون مرحومین نراقی و : جواز تصرف در شوون فرد دیگر بدون اذن وي  اصل عقلی و عقالیی عدم 

تسلط انسان بر اموال خود هم در حقیقت به این جهت است که مال محصول تالش انسان است و به نحوي از . ستانصاري قرار گرفته ا

 .این اصل عقالیی تسلط زن بر تمام شوون خود را ثابت می کند. متعلقات نفس انسان به شمار می آید

 :ادله لزوم تمکين کامل

 :متعارف اقامه کرد به این شرح است ادله اي که می توان بر لزوم تمکین کامل زوجه در حد

ازنظر اسالم پاسخگویی به غریزة جنسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در شریعت اسالم و بلکه همة شرایع الهی این امر باید منحصرا در 

ارف ، بویژه از سوي زن از این رو ممانعت یک طرف از رفع کامل این نیاز به صورت متع. زندگی مشترک و در رابطة زن و شوهر تامین شود

 .بر خالف اصل فوق است

حساب   از نظر عقال هم دسترسی به استمتاع کامل از جنس مخالف از نیازهاي غریزي هر انسان است و این امر از مقومات و ارکان زوجیت به

ممکن . ی به منزلة تایید آن می باشدعدم ردع این رویة متعارف عقالیی از سوي شارع و عدم تشریع راهی متفاوت با زوجیت عقالی. می آید

است گفته شود تشریع ازدواج موقت یا تعدد زوجات به عنوان راه ویژه اي است که شرع براي تامین نیاز کامل مرد پیش بینی کرده است، به 

عالوه بر این از نظر شریعت . این معنی که شارع بجاي این که زن را ملزم به تمکین کامل کند راه هاي دیگري را بر روي مرد باز کرده است

مرد می تواند حق استمتاع کامل را از طریق شرط ضمن عقد براي خود ایجاد نماید و در صورت عدم استفاده از این حق زوجه ملزم به این 
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پیش بیاید و پاسخ این مناقشه در مورد تعدد زوجات این است که همین مشکل در مورد ازدواج هاي بعدي هم ممکن است . امر نمی باشد

ازدواج موقت هم مشکل را   .زوجه هاي دیگر هم حق ممانعت خواهند داشت، زیرا میان زوجة اول و سایر زوجات در این مورد تفاوتی نیست

اما راه شرط ضمن عقد هم کافی نیست زیرا اوال چنین شرطی در شریعت . حل نمی کند زیرا شرایط آن همیشه براي هر مردي فراهم نیست

نیوده و اگر شارع در مقابل بناي عقال مبنی بر   رد ازدواج توصیه نشده است و صرف مجاز بودن شرط ضمن عقد در سایر عقود کافیدر مو

این که استمتاع کامل زوجین از هم از مقومات زوجیت است این راه را در نظر گرفته بود باید آن را بطور خاص بیان می کرد، بخصوص این 

 .نکاح، بر خالف سایر عقود حق فسخ ایجاد نمی کند که این شرط در عقد

 :آیة شریفة سوره بقره

هُ نَ فَِِذَا تَطَهررْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ الَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْ

نَّکُمْ مُالَقُوهُ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَ  ﴾222﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّورابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 

. براي این امر قابل استدالل است« فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »و نیز« فاتوهن من حیث امرکم اهلل»: این آیه دو جمله در ﴾223﴿وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

به گفتة « امرکم اهلل»اما جمله اول به این تقریب که اتیانی که به مرد اجازه داده شده کنایه از مباشرت است و یا به این تقریب که معناي 

آن است که اتیان باید به صورت مشروع انجام شده و به طریق منهی در این آِیه یعنی در حال حیض نباشد؛ روشن است که آن چه مفسرین 

و اگر مطابق . در حال حیض در شرع ممنوع است استمتاع کامل یعنی مباشرت است و الاقل اطالق اتیان غیر منهی شامل مباشرت می شود

جمله دوم هم به مرد . امرکم اهلل امر تکوینی و اشاره به نیاز تکوینی باشد باز استمتاع کامل در آن مندرج استگفته برخی دیگر از مفسران 

هر زمان، هر مکان، و نیز به هر گونه و با هر کیفیت داللت دارد؛ : در لغت بر سه معناي« انَّی» اجازه استمتاع کامل داده است؛ با این بیان که

 -با آن که مورد ایراد برخی از علماي اصولی است -نی می تواند مراد باشد، زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحدو در این آیه هر سه مع

بدون مشکل است، زیرا اوال، استعمال لفظ در معانی متعدد می تواند با لحاظ هاي متعدد صورت گیرد و ثانیا، مشکل محدویت لحاظ در 

موید این معنی اخباري است . این،آیه بر تجویز اتیان به هر صورت و کیفیت و ازجملة مباشرت داللت داردبنابر . کالم خداوند متصور نیست

ع که شان نزول آیه را مراجعه مردم مدینه به پیامبر اکرم ص براي داوري در اختالفی دانسته که میان آنان و اهل مکه در مورد شیوة استمتا

تاع مباشرتی اهل مکه به صورت هاي غیر متعارف بوده و براي زنان مدینه امري مستنکر به شمار می مطابق این اخبار استم. پیش آمده بود

تشبیه زنان به . آمده و این مساله رااز محضر پیامبر ص استفسار کردند و به دنبال آن آیه نازل شده و این گونه استمتاع را حق زوج دانست

 .از اتیان، تمتع مباشرتی که تنها از طرق آن طلب فرزند امکان پذیر استحرث در این آیه نیز روشن می کند که مقصود 

 :مناقشه در داللت آیه

ولی می توان در استدالل به این آیه بر لزوم تمکین کامل زن مناقشه کرد زیرا اوال، آیه در مقام تجویز انواع استمتاع شوهر با همسر 

و ثانیا، انی شئتم می تواند خطاب به زوجین باشد نه به زوج . خواست شوهر نمی باشدخود است و در صدد تعیین تکلیف براي زن نسبت به 

قابل ذکر است که . ها؛ و مقصود آیه این است که شریعت منعی درباره کیفیت مباشرت قرار نداده و هرگونه که طرفین مایلند مجاز می باشد

که ضمیر شئتم هم خطاب به آنان است، زیرا عدول از لحن به لحن دیگر در  رجوع ضمیرِ کم در حرثکم به مردان اند الزاما ثابت نمی کند

موید دیگر براي این مناقشه روایت معتبر ابن ابی یعفور است که با آن که براي جواز استمتاع خلفی به آیه فوق استدالل . قرآن متداول است

ولی این موید . این آیه حق استمتاع مطلق براي مرد را نفهمیده استپس امام ع هم از . کرده ولی آن را مشروط به رضایت زوجه نموده است

از مناقشه اول هم می توان پاسخ داد که اوال، تجویز تصرف در متعلقات فرد دیگر . پذیرفته نیست زیرا بحث در استمتاعات متعارف است

رف در باب تفهیم و تفاهم است که مولی به مجاز به معناي جواز این تصرف است؛ یعنی این خالف رویة متعا( بخصوص با لحن دستوري)

بودن فردي براي تصرف در شوون دیگري تصریح کند در حالی که مانع اصلی بر سر راه این تصرف که حق ممانعت آن شخص است هنوز 

بر اساس روایات شان نزول  ثانیا،. اصلی از سوي مولی می باشد  وجود دارد؛ پس می توان گفت صدور چنین اجازه اي کاشف از رفع این مانع

  .اعتراض زنان مدینه بی مورد بوده و حق شوهران مکی براي استمتاع کامل تایید شده است

نیز بر « لباس لهنهن لباس لکم و انتم »: جملة. لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ: آیة شریفة

این حکم داللت دارد زیرا مطابق این آیه هر یک از زن و مرد باید نیازهاي غریزي دیگري را به گونه اي پوشش دهند که مانع طغیان و 

. ددر صورتی که نیاز غریزي مرد بطور کامل و در حد متعارف تامین نشود لباس بودن و پوشش دادن نیاز وي تحقق نمی یاب. تعدي وي شود

هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ : قوله تعالى. از این رو، داللت آیه بر رفع کامل نیاز جنسی هر یک توسط دیگري به صورت متعارف تمام و پذیرفته است
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من الزوجین یمنع لِباسٌ لَهُنَّ، الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما یستر به اإلنسان بدنه، و الجملتان من قبیل االستعارة فِن کال 

ظاهر از کلمه لباس : ترجمه.صاحبه عن اتباع الفجور و إشاعته بین أفراد النوع فکان کل منهما لصاحبه لباسا یواري به سوأته و یستر به عورته

هر یک از زن و  پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است، براى اینکه اى که بدن آدمى را مى باشد، یعنى جامه همان معناى معروفش مى

کند، پس در حقیقت مرد لباس و  شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع جلوگیرى مى

 [. 12]ساتر زن است، و زن ساتر مرد است 

: مفاد جملة  .الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ لَهُنَّ مِثْلُ إِصْالَحاً وَلِکَ إِنْ أَرَادُوا ٰ  بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذ :آیة شریفة

آنست که هر کدام از زن و مرد حقوقی بر دیگري دارند که باید با روش معروف تامین شود و از آن جا « و لهنَّ مثل الذي علیهنَّ بالمعروف»

یکدیگر یکی از حقوق مسلم میان زن و شوهر است طبق این آیه این حق باید بر اساس معروف و متعارف میان عقال  که تامین نیاز جنسی

پیش از این در استدالل دوم گفته شدکه تامین کامل این نیاز . تامین شود و هیچ یک حق ندارند از تامین آن بر اساس معروف سرباز زند

 .پس داللت این آیه هم تمام است. ذیرفته استامري است که از نظر عقال معروف و پ

 :اطالق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر درهمة استمتاعات متعارف

مردِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مُحَمردٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیرةَ عَنْ مُحَ مُحَمردُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدرةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

وَ لَا تَصَدرقَ مِنْ بَیْتِهِ  -أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ« 1»فَقَالَ لَهَا  -مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ -جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص: قَالَ

با این تقریب که عدم منع نفس کنایه از تمکین کامل  [.5]وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ  -هِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِِِذْنِهِإِلَّا بِِِذْنِ

نفس شامل تمکین کامل می شده اگر در عرف امروز هم در این معنی مناقشه شود مسلما در عرف مخاطبینِ خطابات شارع عدم منع . است

 .است

 :تمکين غير متعارف

براي جواز این امر . مقصود از استمتاع غیر متعارف شیوه هایی است که معموال هدف تمتع را براي هر دو طرف را محقق نمی سازد

ولی این استدالل با ادعاي انصراف . استدالل کرد« التمنعه نفسها و لو کان علی ظهر قتب»میتوان به اطالقات دال بر لزوم تمکین زن مثل 

در ادامه با این سوال که آیا بر زن واجب است آماده باشد تا در هر زمان و مکانی . اطالقات یادشده از تمکین غیر متعارف قابل مناقشه است

تاع دخالت دارد و یا این که بر زن که شوهر تقاضاي استمتاع دارد به وي پاسخ گوید؟ به این معنی که آیا از نظر شرع تمایل زن هم در استم

واجب است در هر شرایطی، حتی در صورتی که از نظر جسمی و یا روحی پاسخ گفتن به تمایل مرد براي وي دشوار باشد به این خواسته 

موجب ایذاء وي پاسخ دهد؟ مقصود از عدم تمایل زن وجود موانعی جسمی و یا روانی است که در نیتجة این موانع تمکین سبب ناراحتی و 

اما صرف عدم تمایل و عالقه زن براي استمتاع در شرایطی خاص مورد بحث نیست، زیرا اطالقات دال بر لزوم تمکین زن به روشنی . می شود

 .بر تکلیف زن در این صورت داللت دارد و جاي مناقشه اي در شمول اطالقات نسبت به این مورد وجود ندارد

 :ادلة منع وجوب مطلق

اي که براي عدم وجوب تمکین در شرایطی که به دلیل وجود مانعی این امر موجب اذیت و فشار بر زوجه است قابل استدالل  ادله

  :است از این قرار است

تعهد زوجه در عقد زوجیت به تمکین در برابر زوج که اصل عقالیی تسلط هر انسانی بر شوون خود را محدود کرده است شامل صورت . 1

به سخن دیگر قدر متیقن در خروج از اصل فوق به . می شود و در نتیجه مورد تمتع ایذاء کننده به دلیل اصل فوق ممنوع می باشدن  ایذاء

اطالق متعلق حکم . 2. مشکوک تحت این اصل باقی می ماند حکم عقد زوجیت صورتی است که موجب ایذاء براي زوجه نشود و سایر موارد

که می گوید هر گونه معاشرتی باید بر اساس معروف باشد بر این داللت دارد که ( نساء11)« وعاشروهن بالمعروف»: در آیة شریفة( معاشرت)

اقتضا می ( معاشرت استمتاعی)مناسبت حکم و موضوع در این گونة معاشرت خاص . معاشرت استمتاعی نباید موجب اذیت و آزار زن شود

مناقشه صاحب مستمسک در داللت الزامی این آیه و حمل آن بر حکمی . خارج می کند کند که کمترین ایذائی آن را از معروف بودن

و این درحالی است . اخالقی به معنی کنار گذاردن اوامر قرآن از قابلیت استناد فقهی بوده و باید آن را از غرایب انظار فقهی به حساب آورد

لهن مثل »: آیة.  . 3 .اشته اند هیچ مناقشه اي در داللت آن بر وجوب نکرده اندکه هیچ یک از فقهاي شیعه که تا کنون به این آیه اشاره د
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بنابر این هر گونه . نیز حقوق هر یک از زن و شوهر را بر دیگري به معروف بودن آن مقید می کند( بقره 228)« الذي علیهن بالمعروف

این آیه زن را از . و شناخته شده میان عقال باشد مشروع نخواهد بودتقاضایی که موجب آزار و فشار بر طرف دیگر و خارج از روال متعارف 

همان حقوق متعارفی که مرد در رابطه با زن برخوردار است بهره مند می داند و در نتیجه بر جواز تمتع طرفین طبق رویة معروف و متعارف 

که از نظر جسمی و یا روحی براي وي نامطلوب و دشوار باشد اما این ادعا که تمکین زن در هر زمان و مکان حتی در شرایطی . داللت دارد

البته به این آیه می . رویه اي معروف و متعارف نزد عقالء است مخدوش است و از این رو به این آیه براي اثبات آن نمی توان استدالل کرد

این . راي منع چنین تمتعی قابل استدالل استادله حرمت ایذاء مسلم هم ب. 4 .توان براي نفی بهانه جویی هاي بیجاي زن تمسک کرد

اما می . استدالل در صورتی تام است که بتوان با این ادله اطالق ادله حقوق را تقیید کرد و ادله حرمت ایذاء را حاکم بر ادله حقوق دانست

فِنَّه ال  : مرحوم خوئی گفته است. کرد شمول ادله حرمت ایذاء نسبت به موردي که کسی حق مباح خود را استیفاء می کند مناقشه  توان در

و حیث إنَّ المقام من هذا القبیل ألنَّ التزوّج بالثانیة أمر . دلیل على حرمة الفعل المباح المقتضی إلیذاء المؤمن قهراً، على ما ذکرنا فی محلَّه

 .ال یقتضی حرمته( علیها السالم)مباح فی حدّ نفسه، فمجرد تأذي فاطمة 

 :دليل عقل

عقالیی تسلط هر کس بر شوون نفس خود در رابطه زناشویی به علت التزام ضمنی زوجین به تمتع از یکدیگر محدود شده اصل 

است به گونه اي که یک طرف نمی تواند دیگري را کامال از تمتع منع کند ولی آیا هر طرف باید تمایل دیگري را هم در نظر بگیرد یا خیر؟ 

حت یا مفسده ملزمی نباشد اصل عقالیی وجود تمایل را در زن براي تمکین وي الزم می داند و مرد را می توان گفت در صورتی که مصل

به عبارت دیگر تعهد ضمنی زوجه بر تمکین مطلق در هر شرایطی نمی . مکلف می داند که تمایل زوجه را هم در استمتاع خود در نظر بگیرد

ی حاکم است یعنی تعهد زوجه به حکم عقال شامل صورت ایذاءنمی شود و مکلف به تمکین این امر در صورت ایذاء زوجه به طریق اول.باشد

در شرایط خاص مانند کسالت و فشار جسمی و روانی اصل یادشده به زوجه و زوج حق می دهد که طبق اصل کلی . مستلزم ایذاء نمی باشد

 .سلطه بر شوون خود تمکین را به تاخیر بیندازند

 :مطلقادله قرآنی وجوب 

در مقایل ادله اي که بر وجوب تمکین زن در هر زمان و مکان تا حدي که موجب عسر و حرج براي او نشده از کتاب و سنت می 

 :توان اقامه کرد 

موس چنین آمده است؛ در قا« هر مکان»و یا « هرزمان»همان گونه که در فرع اول بیان شد انَّی به معنی : «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»: آیة

و چون استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد با تعدد توجه و عنایت و بخصوص از طرف باریتعالی « .أنَّى تکونُ بمعنَى أیْنَ، ومَتَى، وکَیْفَ»:است

تاع مرد در هر شرایطی بنابراین، مفاد آیة شریفه جواز استم. محدودیتی ندارد این کلمه می تواند در این آیه به هر سه معنی بکار رفته باشد

اما این استدالل قابل مناقشه است . خواهد بود، زیرا تجویز بهره مندي به مرد بدون وجوب همراهی و تبعیت زن دستوري بی ثمر خواهد بود

ان طور که اگر امر در مقام دفع توهم حظر بوده و مفاد آن تجویز ارتباط با همسر در هر زمان و مکان است، هم« فاتوا حرثکم»زیرا اوال، 

گفته شود صاحب ملک براي تمتع کامل از ملک باید سهم شریک خود را بخرد معنایش این نیست که شریک هم حتما باید سهم خود را 

روایات وارده در باب شان نزول هم وجود نگرانی در زنان مدینه را از این که برخی اشکال ناشناختة تمتع ممنوع است و این که آیه . بفروشد

از این رو، . عالوه بر این ممکن است مرجع ضمیر شئتم زوجین باشند نه زوج ها. راي رفع این نگرانی بوده نیز این مناقشه را تایید می کندب

بنابر این، با این . آیه شریفه در مقام اثبات حقی براي مرد و تکلیفی براي زن نبوده و داللتی بر این که تمکین کامل وظیفة زن است ندارد

 .ه مفاد این آیه تجویز استمتاع کامل در هر زمان و مکان است اما این مفاد نافی نیاز استمتاع به رضایت و تمایل زن نمی باشدک

 :آراء فقها

و ال یلزم الزوج قبل التسلیم إنفاق و ال سکنى اال أن یکون ذلک من قبله مع صحته ببلوغها و : حلبی در کافی چنین آورده است 

، و اإلنفاق علیها بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر (کذا)و إذا تسلم الزوجة فعلیه إسکانها من حیث تسکن . مطالبته فیلزمه األمران

لفظی بودن تسلم در این . عبارت بجاي تمکین، تسلم زوجه استفاده شده و مطالبة انفاق از سوي زن را هم شرط دانسته است قدره، در این

و علیه أن ینفق على أزواجه ما دمن فی : مفید در مقنعه سخنی از تمکین و تسلیم به عنوان شرط انفاق نگفته است . عبارت قید نشده است
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و در جمله دیگري فقط عدم . در این جمله وجوب انفاق بدون قید آمده است. ن و یکسو أجسادهن بما یسترهاحباله نفقة یسد بها جوعه

و للمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر فِذا قبضته لم یکن لها االمتناع علیه فِن امتنعت کانت ناشزا و : امتناع ذکر شده است

فاما : وط تمکین کامل را شرط وجوب نفقه دانسته و آن را تسلیم نفس براي تمکین مطلق تفسیر کردهشیخ در مبس .لم یکن لها علیه إنفاق

و التمکین الناقص هو التخلیة و التمکین الکامل هو تسلیم . السبب الذي تجب النفقة على الزوج عنده فهو التمکین المستحق إذا کانا کبیرین

و لو مضت مدة : عالمه در ارشاد گفته است .من غیر اعتراض علیه فی موضع مسکنها و نقلها الیهنفسها الیه و تمکینه منها على اإلطالق و 

شرایع با این که این نظریه را اظهر در میان اصحاب دانسته ولی خود در این مساله (. ارشاد) قبل الدخول فال نفقة، إلَّا أن تبذل التمکَّن التام،

عالمه هم در ( شرایع. )قة بالعقد أو بالتمکین تردد أظهره بین األصحاب وقوف الوجوب على التمکینو فی وجوب النف: اظهار تردید کرده است

. جز این دو نفر از هیچ یک از فقهاي پیشین شیعه مناقشه اي در اشتراط تمکین نقل نشده است. قواعد در اشتراط تمکین اشکال کرده است

صحاب فی اعتبار هذا الشرط، فذهب األکثر إلى اعتباره، و أن العقد بمجرده ال یوجب و قد اختلف األ: از مدارک هم چنین نقل شده است

تسقط  النفقة، و إنما تجب بالتمکین، إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا فی الوجوب، و ربما قیل بوجوب النفقة بالعقد کالمهر لکنها

على موضع الوفاق، و لیس فیما وصل إلینا من األدلة النقلیة ما ینافی ذلک صریحا و ال  بالنشوز، و المعتبر األول اقتصارا فیما خالف األصل

 .مسالک هم باوجود مناقشه در ادله مساله ولی به جهت وجود اجماع در این حکم مناقشه را روا ندانسته است.ظاهرا، انتهى

 :نتيجه گيري

متعارف جنسی یکدیگر متعهدند و نمی توانند با بهانة عدم تمایل نسبت زن و شوهر با قبول زوجیت نسبت به رفع نیاز طبیعی و  .1

صورت عسر . این امر به استمتاعات متعارف محدود است و شامل موارد غیرمتعارف مانند وطی از دبر نمی شود. 2. به این خواست سرباز زنند

هن لباس لکم و نیز لهن مثل الذي »حکم عقالیی و آیة شریفة بر اساس اصل نیاز طبیعی و نیز . 3.و حرج نیز از این حکم مستثنی می باشد

در صورت عدم .4. ، این حکم نسبت به زن و شوهر هردو ساري و جاري است و هیچ طرف نمی تواندمانع استمتاع طرف دیگر شود«..علیهن

 .اي تعهد خود بنمایدتمکین طرف دیگر می تواند اقدام الزم را مانند تقاضاي از قاضی براي وادار کردن وي به ایف
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