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 چکیده

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار 
آید و برخی از آثار مترتب بر آن  شمار می است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به

از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، . ذیرا شدگونه که هست پ را باید تعبداً همان
برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین . شرط عدم رابطۀ جنسی است

آنان برای اثبات سخن . اند شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده
ه مذکور بر این نگارندگان مقالۀ حاضر با نقد دیدگا. اند خود به دالیلی نیز تمسک جسته

اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای  عقیده
 .آید شمار می عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به

  
 . نکاح مشروط،مقتضای ذات عقدحق یا حکم بودن تمکین، تمکین،  :کلیدی های واژه
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 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠٨

  لهئبيان مس
 زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف متعددی اعم از مالی پس از وقوع عقد نکاح،

گرفته از نکاح،   آثار و حقوق غیرمالی نشأتۀکنند؛ از جمل و غیرمالی در برابر هم پیدا می
دهد این  آنچه پرسش اصلی این پژوهش را سامان می. تمکین زوجه در قبال زوج است

 ؟مشروط کنددم تمکین تواند عقد نکاح را به ع است که آیا زوجه می
فقیهان امامیه در پاسخ به این سؤال، اختالف نظر دارند، برخی از فقهای متقدم، 

در . خوانند دانند و شرط خالف آن را باطل می تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح می
ای از فقهای معاصر، تمکین را مقتضای اطالق عقد تلقی و شرط  مقابل این دیدگاه، عده

گروهی نیز بر این . کنند ییر آن را در ضمن عقد نکاح بالمانع قلمداد میتعدیل و تغ
 زوجین قابل ۀاند که تمکین از اقسام حقوق برخاسته از عقد نکاح است و با اراد عقیده

برای دست . اسقاط است که شرح و مآخذ آن به تفصیل در مباحث آتی بیان خواهد شد
، بازشناسی ماهیت و مقتضای زمینهر این  د یافتن به پاسخ صحیح و قضاوت منصفانه

 .رسد نظر می بهناپذیر   آن با تمکین، در بادی امر اجتنابۀذات عقد نکاح و رابط
 

 معناشناسی تمکین و خاستگاه لزوم آن: مبحث اول
 معناشناسی تمکین. ١. ١

لقد  وَ:  و در قرآن کریم آمده استبودهی قدرت و سلطنت دادن اتمکین در لغت به معن
؛ یعنی ما آنها را در )٦: قصص(وَ نُمکّن لَهُم فی االرض ) ١٠: اعراف(مکّنّاکم فی االرض 

؛ و در )٧٧٣: ١٤١٨راغب اصفهانی، (زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم 
محقق (التخلیةُ بینها و بینه بحیث ال تخصُّ موضِعاً و ال وقتاً : اصطالح فقیهان عبارت از

؛ أن تخلی بینه و بین نفسها قوالً و فعالً فی کل زمان و مکان )٢٩١: ٢ ، ج١٤٠٩حلی، 
؛ یعنی تن در دادن و واگذاردن )١٤٠: ٢، ج ١٣٧٢شهید ثانی، (یسوغ فیه االستمتاع 

طوری که مقید به زمان و مکان خاص نباشد؛  بری جنسی به نفس به شوهر برای بهره
ت، مانند ایام حیض و احرام و عروض مگر در مواردی که شرع او را معذور شمرده اس

 .کند موانع عقلی و عرفی دیگری که تمکین را برای زن غیرممکن می
ست که زن نزدیکی جنسی با شوهر را ابنابراین تمکین زوجه از زوج به این معن

 ۀطور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد، از برقراری رابط به
شود که  از ظاهر کلمات فقها در متون فقهی استفاده می. یچی نکندجنسی با او سرپ
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 منحصر به تمکین است؛ یعنی زن جز برآوردن نیازهای ،تکلیف زوجه بعد از عقد نکاح
 لذا خروج زوجه از منزل بدون ،زوج و متابعت از او در این زمینه وظایف دیگری ندارد

 باشد، از مصادیق مخالفت با تمکین  اگر با حق استمتاع زوج مغایرت داشته،إذن زوج
؛ البته خدمات )٣٠٤: ٢ ، ج١٣٩٠؛ موسوی خمینی، ٣٠٣: ٣١ ، ج١٣٦٦نجفی، (است 

 در ،گیرد دیگر زن در منزل از قبیل آشپزی و شستن لباس که معموالً تبرعاً انجام می
گونه امور از وظایف اخالقی و عرفی زن   تکلیف واجب بر او نیست، بلکه اینۀحیط

نیست؛ لذا صاحب جواهر به نقل از کتاب ملزم آن دادن آید که به انجام  شمار می هب
زوج در ماورای حق مساکنه و استمتاع مانند اجنبی است؛ اگرچه این : گوید مسالک می

 ).٢٠٥: ٣١ ، ج١٣٦٦نجفی، (کدورت استمتاع شود  مطلب موجب نقص عیش و
ل را توسط زن، از وظایف عرفی امور مربوط به منزدادن مرحوم خویی نیز انجام 

 نه از روی الزام، همچنین ایشان این امور را ،داند که باید از روی رغبت و عالقه باشد می
 ).١٠٩: ١ تا، ج موسوی خویی، بی(داند  خارج از شرط ضمنی بنایی می

های جنسی، خود را تمهید  برخی عقیده دارند که زوجه باید در تمام استمتاعات و بهره
 به این معنا که هم لفظاً و هم عمالً به استمتاع تن دهد و خود را در اختیار شوهر کند؛

بگذارد که هر زمان و هر مکانی که استمتاع و کامجویی در آن جایز است و شوهر بخواهد 
 ).٢٩١: ٢، ج ١٤٠٩محقق حلی، (استمتاع برد، بتواند خواستۀ خود را جامۀ عمل بپوشاند 

اند که در تمکین، زن هم لفظاً و عمالً خود را به شوهر عرضه  تهبرخی دیگر از فقها گف
 مقصود از تمکین لفظی آن است که زوجه آن را توسط گفتار به شوهر اظهار کند، وکند 

، ١٣٦٦نجفی، (» سلَّمتُ الیک نفسی فی کلَّ زمانٍ و مکان شئت«: مثل اینکه به شوهر بگوید
م در هر زمان و مکانی که بخواهی و مقصود از ؛ یعنی من در اختیار تو هست)٣٠٩: ٣١ج 

تمکین عملی، آن است که به گفتۀ خود عمل کند و هر زمانی که شوهر مطالبۀ استمتاع 
کرد، مگر در جایی که زن شرعاً معذور باشد، مثل ایام حیض و در وقت احرام و در حال 

روزۀ رمضان نباشد، و نیز در مرضی که نتواند تمکین کند یا در زمان انجام دادن نماز یا زمان 
های محترم نباشد مثل مسجد یا جایی که دیگران بر آنان مشرف دارند، در غیر این  مکان

 .موارد، تمکین زوجه از زوج بدون هر گونه قید و شرط الزامی است
 

 ادلۀ لزوم تمکین . ٢. ١
در زندگی عنوان منشأ و دلیل بر لزوم تمکین زوجه از زوج  توان به ای که می ادله

 :  زیرند به شرح،زناشویی از آن یاد کرد
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عبارت   استمتاع از جنس مخالف از نیازهای طبیعی و غریزی هر انسان است؛ به.١
شود و در  های آفرینش محسوب می دیگر ضرورت پاسخ به این نیاز فطری از سنت

اده شده بینی نهاد نکاح به این نیاز پاسخ مناسب د تعلیمات اجتماعی اسالم با پیش
 .  الزم آفرینش برخوردار استۀاست؛ در نتیجه لزوم تمکین از پشتوان

 آیات قرآن کریم نیز تمکین زوجه را از الزامات زناشویی تلقی و بر آن تأکید .٢
 : استاند که به شرح ذیل  کرده

 .)٢٢٢ :بقره(فاذا تَطهَّرنَ فأتوهُنَّ مِن حَیثُ اَمرَکُم هللا  )الف
 از همانجا که خدا به شما فرمان داده ، عادت ماهانه پاک شدندچون زنان شما از

 . است با آنان آمیزش کنید
 شریفه، ایتانی که به مرد اجازه داده شده است کنایه از ۀدر این آیکه واضح است 

 مذکور حق تمتع از زوجه ۀتمکین خاص یا همان مباشرت استمتاع متعارف است؛ لذا آی
 . مرد داده است به ،را بعد از ایام خاص

 .)٢٢٣ :بقره(نساوُکُم حرث لکم فاتُوا حَرَثَکم أنّی شِئتُم  )ب
توان بر لزوم تمکین زوجه از زوج استدالل کرد؛ زیرا آیه در   شریفه نیز میۀبا این آی

 . مقام تجویز هر گونه استمتاع متعارف و معقول زوج از زوجه است
 .)١٨٧ :بقره ( نِسائِکُم الصیام الرفثُ إِلیةاُحِلَّ لکم لَیلَ )ج

 . ه استشدهمخوابگی با زنانتان بر شما حالل ) ماه رمضان(های روزه  در شب
های ماه  مباشرت در شبکه  این مطلب است ی آن گویاۀ شریفه و ادامۀاین آی

ای از متشرعین، منع نشده است و هر یک از زن و مرد  مبارک رمضان برخالف تصور عده
 . ای پوشش دهند که مانع طغیان و تعدی وی شود گونه دیگری را بهباید نیازهای غریزی 

 .)٢٢٨ :بقره (ولهنَّ مثلُ الذّی علیهنَّ بالمعروُف )د
طور شایسته همان وظایف به نفع آنان   به، زنان استۀو همانند وظایفی که بر عهد

 . است)  مردانۀبر عهد(
 مرد نسبت به یکدیگر حق و  شریفه نیز بیانگر آن است که هر یک از زن وۀاین آی

تکالیفی دارند که باید به روش متعارف برآورده شود و از آنجایی که تأمین نیازهای 
 نباید نسبت به شود، محسوب میجنسی یکی از حقوق مسلم بین زوج و زوجه 

 . شدن این نیاز طبیعی امتناع ورزند برآورده
 .)٢٣٤ :بقره(التضار والدة بولدها و المولود له بولده  )ه

خاطر  هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدری نیز نباید به
 . فرزندش ضرر ببیند
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توان استدالل کرد که یکی از حقوق طرفین   شریفه میۀبا توجه به شأن نزول این آی
) ص(  حق مباشرت یا تمتعات جنسی است؛ زیرا در زمان پیامبر،زوجین نسبت به هم

 زن امتناع ،ودند که هرگاه شوهرانشان قصد نزدیکی با آنان را داشتندهایی ب دایه
ترسم باردار شوم و به  گذارم که با من آمیزش کنی چون می نمی: گفت ورزید و می می
گاهی نیز اگر زن چنین درخواستی از شوهر .  آسیبی برسد،دهم ای که او را شیر می بچه

از این طریق (ترسم باردار شوی  چون می ،کنم گفت با تو آمیزش نمی داشت، زوج می
کرد که مبادا زن به مرد یا مرد به زن زیان  رو، خداوند نهی  از این) دشوشیر او قطع 

 ).٤٥٨: ٢١ ، ج١٤١٢حر عاملی، (برساند 
 عالوه بر آیات مذکور، روایات فراوانی هم بر لزوم تمکین زوجه از زوج داللت دارند .٣

 :که عبارتند از
او را : حق شوهر بر زن چیست؟ فرمودندکه ال کرد ؤس) ص(از رسول خدا  زنی )الف

 ۀاش روز  او صدقه ندهد و بدون اجازهۀاطاعت کند و نافرمانیش نکند، بدون اجازه از خان
 اگرچه سوار بر شتر باشد و بدون اجازه از ،مستحبی نگیرد، خودش را از او منع نکند

 آسمان و زمین غضب و رحمت ۀخارج شد، مالئک او خارج نشود و اگر بدون اجازه ۀخان
د حق چه کسی بر گردن مرد کرال ؤند تا اینکه به خانه بازگردد، سکن او را لعن می

تر است،  ال نمود حق چه کسی بر گردن زن بزرگؤپدرش، س: تر است، فرمودند بزرگ
رم؟ ال کرد؛ آیا من نیز مانند شوهرم حقی بر گردن او داؤزن س. شوهرش: فرمودند
 ).١٥٧: ٢٠ ، ج١٤١٢حر عاملی، (نه از هر صد حق یک حق هم نداری : فرمودند
ال کرد که حق زوج ؤآمد س) ص(زنی نزد رسول خدا : فرماید  می) ع( امام صادق )ب

ذن اشود؛ مثالً بدون  خیلی زیاد از آنچه تصور می: بر زوجه چیست؟ رسول خدا فرمود
و از خانه خارج نشود و خود را برای شوهر ذن اا مستحبی نگیرد و بدون ۀشوهر روز

 خود را به ،هنگام های زیبا بپوشد، خودش را خوشبو کند و صبح و شام بیاراید، لباس
رسد  نظر می ؛ به)١٥٨: ٢٠ ، ج١٤١٢حر عاملی، (د کنشوهر عرضه کند تا جلب نظر 

ین روایت  هم،برند  تمکین عام که حقوقدانان معاصر در عرف حقوقی از آن نام میأمنش
های اخالقی زن در منزل، خوشرویی، پوشیدن لباس زیبا، استفاده  ؛ زیرا اطاعتاست

نوعی با تمتعات زوج از زوجه ارتباط نزدیک دارد،  به.... کردن از عطر، آرایش کردن و 
 .علمای حقوق موارد مذکور را به تمکین، تحت عنوان تمکین عام تسری دادند

عبدهللا عن ابیه عن  بن ابی من اصحابنا عَن احَمَدَ ۀٍبن یعقوب عن عِدَّ محمد )ج
) ص(هللا  قال رسول«: قال) ع(بن ایوب عن ابی المغراء عَن ابی بصیر عَن ابی جَعفَر فَضَالَة
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از قول رسول ) ع(این روایت از امام باقر  .»للنساء ال تطَولنَ صالتکنَّ لِتَمنعنَ أزواجَکُنَّ
ای مثل نماز  ان اهل تسویف است؛ یعنی زنانی که با بهانه ذم زنۀاست که دربار) ص(خدا 

 ).١٦٥: ٢٠ ، ج١٤١٢حر عاملی، (شوند   آن، مانع استمتاع زوج میۀخواندن و اطال
 بر لزوم تمکین هستند،روایات مذکور که مستفیضه به رو، فقیهان با استناد  از این

 .زوجه از زوج اتفاق نظر دارند
 

 جنسی و اقتضای ذات عقد نکاحشرط عدم روابط : مبحث دوم
 مقتضای ذات عقد و اعتبار شرط خالف آن. ١. ٢

 مباحث مربوط به هر عقدی، بدون شک، مستلزم بررسی و  زمینۀهرگونه اظهار نظر در
تعیین مقتضای ذات عقد از . تشخیص ماهیت و مقتضای ذات و اطالق آن عقد است

 اختالف آرای ۀ عمدۀرو، ریش اینطلبد، از  مباحث کلیدی است و دقت بیشتری را می
 .شود های متعدد آنان از مقتضای ذات عقد می  از برداشت،فقیهان در هر عقدی

اموری که عقد بذاته و طبعه : اند ای از فقها در تعریف مقتضای ذات عقد گفته عده
کند؛ برای مثال تملیک عین به  مقتضای آنها بوده و به داللت مطابقی بر آن داللت می

 در تعریف بیع به داللت مطابقی بوده و سلب آن از عقد مزبور مساوی با نفی و عوض
 ). ١١٤ـ١١٢: ٢ ، ج١٣٧٣نایینی، (بطالن آن خواهد شد 

مقتضای ذات عقد، موضوع اصلی هر عقد است که عقد به سبب : گویند برخی دیگر می
یت عقد نیز منتفی آن واقع شده و چنان به عقد مزبور وابسته است که با انتفای آن، ماه

به تعبیر دیگر، جوهرۀ اصلی . ماند شود و در دید عرف و شرع موضوعی برای آن باقی نمی می
 ).١٥٢: ١٤١٧نراقی، (شود  عقد است و بدون آن، ماهیت عقد نیز محقق نمی

اما اموری که عقد بذاته و بطبعه مقتضای آنها نبوده و به داللت مطابقی بر آنها 
لکه داللت عقد بر آنها به تبع و ضمنی به نحو داللت التزامی است، این کند، ب داللت نمی

عبارت دیگر،   به.)١١٢: ٢ ، ج١٣٧٣نایینی، (گویند  میامور را مقتضای اطالق هر عقد 
طور مطلق بدون قید و شرط  که هرگاه عقد بهاست مقتضای اطالق عقد، امری فرعی 

 مستقیم و اصلی متعاقدین نبوده و طرفین د؛ لذا منظورکن  اقتضای آن را می،واقع شود
عنوان مثال، اگر در  توانند با استفاده از شرط ضمن عقد، اقتضای آن را تغییر دهند؛ به می

ی به میان نیاورند، اطالق عقد بیع نعقد بیع، متعاقدین راجع به محل تسلیم مبیع سخ
 . مقتضی تسلیم مبیع در محل انعقاد عقد است



  ١١٣  )شرط عدم روابط جنسی(نقد و بررسی نکاح مشروط 

؛ نایینی، ٢٧٠ـ٢٦٨: ٤ ، ج١٣٧٧موسوی بجنوردی، (ای از فقها  با این تفصیل عده
 به چند شایدعقیده دارند که شروط مغایر با مقتضای عقد  )١١٤ـ١١٢ :٢ ، ج١٣٧٣

 : صورت انجام پذیرد
یعني موضوعي که به تراضي انشا شده و   مخالفت با مضمون یا مفاد اصلي عقد؛) الف

یعني مخالفت با اثري که عقد بالذات ده است؛ شعقد براي پیدایش آن منعقد 
گونه اي که از آن الینفک   به،شود  آن است و مقوّم و رکن عقد تلقي ميۀکنند تولید
 به شرط ،فروشم اي به خریدار بگوید این ملک را به تو مي عنوان مثال فروشنده ؛ بهاست

به ازدواج تو در اینکه مالک عین نگردی یا وکیل زن در ازدواج به زوج بگوید این زن را 
ترتیب  به» زوجیت«و » مالکیت«که   در حالي، تو نشودۀآورم به شرط اینکه زوج مي

 .هستندمضمون یا مفاد اصلی بیع و نکاح 
شرط با جمیع آثار عقد، منافات داشته باشد؛ مثالً وکیل زوجه به زوج بگوید که ) ب

عي از او نداشته باشي یا این آورم به شرط اینکه هیچ استمتا فالني را به عقد تو در مي
 .فروشم که هیچ تصرفي در آن انجام ندهي مال را به تو مي

اي که تمام  گونه  عقد باشد، بهۀموردي که شرط، منافي با اثر ظاهری و هدف عمد) ج
 رسیدن به آن اثر باشد؛ همانند وطي که اثر ظاهري و ،توجه و هدف طرفین از معامله

، اگر چه بر نکاح، اغراض و آثار دیگري هم مترتب است عرفاً مطلوب عقد نکاح، شرعاً و
 .، اما وطي، غرض اصلي از نکاح دایم استخواهد بود

اي که بین نفي این اثر و نفي  گونه شرط، منافي بعضي از آثار عقد باشد؛ به) د
 عرفیه وجود داشته باشد، مانند شرط بایع با خریدار که مبیع به زید ۀمضمون عقد مالزم

 نبۀدر این فرض مانعي بر صحت شرط از ج. فروخته نشود و یا به پسرش هدیه شود
 .منافات با مقتضاي عقد وجود ندارد

 عقد را نفي ی آثار یا اثر مطلوب برآمده از انشاۀنتیجه اینکه اگر شرط ضمن عقد هم
شود؛ اما در آن فرضی که شرط،   در حکم شرط مخالف با مقتضاي عقد تلقي مي،کند می

 دلیلي را دگونه شروط بای  تشخیص صحت اینبرای ،منافي با آثار شرعي عقد باشد
 که آیا این مستفاد از این است که  استهکردکه این اثر را بر عقد اثبات مالحظه کرد 

 اثر از حقوق قابل اسقاط است یا اینکه حق نبوده، بلکه حکم شرعي است؟
اشتراط عدم این اثر از عقد هیچ اشکال و  در ،باشد) حق(چنانچه این اثر از نوع اول 

له حق خود را ساقط ٌ کند که مشروط ميبازگشت منعي وجود ندارد و در واقع به این 
ده باشد، مثل شرط عدم خیار حیوان در عقد بیع و اسقاط حق مضاجعه در عقد نکاح؛ کر



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١١٤

ر واقع از باشد، اشتراط عدم آن د) حکم(که این اثر از قبیل نوع دوم  اما در صورتي
 .مصادیق و موارد مخالفت با کتاب و سنت خواهد بود

 
 نسبت شرط عدم روابط زناشویی با مقتضای عقد نکاح. ٢. ٢

توان  میاي از عقود آسان است؛ زیرا غرض و اثر اصلي عقد را  تعیین مقتضاي پاره
رد اجاره نیز اثر روشني تمیز داد؛ چنانکه انتقال مبیع اثر اصلي عقد بیع و انتقال منافع مو به

اصلي عقد اجاره است و هر شرط که این آثار را نفي کند، با مقتضاي ذات عقد منافات دارد؛ 
ولي در پارۀ دیگری از عقود، از جمله نکاح، به دشواري امکان دارد اثري را تشخیص داد که 

است؛ زیرا عقد نکاح آثار و لوازم گوناگوني دارد که هر کدام به ذات و ماهیت عقد وابسته 
نوبۀ خود کمال اهمیت را دارد، تمیز اینکه کدام اثر عقد، جنبۀ اساسي دارد و به ماهیت  به

عنوان مثال،  عقد وابسته است و کدام فرعي خواهد بود، به بررسي و تالش فراوان نیاز دارد؛ به
صراحت شرط عدم   دایم جدا کرد و قانون مدني ایران هم بهتوان مهر را از ماهیت نکاح می

؛ اما دربارۀ تمکین و نسبت آن با )م.، ق١٠٨٧مادۀ (دهد  مهر را موجب بطالن نکاح قرار نمي
مقتضاي ذات عقد، داوري دشوار است؛ زیرا تمکین یکي از آثار مطلوب و بارز عقد نکاح 

 .ني داردشود و با ماهیت عقد ارتباط ناگسست محسوب می
دنبال دارد؛ اما بدون   عقد نکاح هم مانند سایر عقود، آثار متفاوتي به رسد نظر مي به

منظور  آید؛ لذا بر اساس مبنایي که به شمار مي ترین آنها به شک، تمکین از اساسي
تشخیص مقتضیات عقد بیان شد، اگرچه زوجین، تمکین را اوالً و بالذات به داللت 

کنند، از آنجایي که بعضي از آثار عقد مثل تمکین و  عقد قصد نميمطابقي حین انشاي 
آید و عرف غالب،  شمار مي  زناشویي از آثار ظاهري و مطلوب عقد نکاح بهۀحلیت رابط

رو، با توجه به ضوابطی که در صور  داند؛ از این نوعاً آن را یکي از اهداف اساسي نکاح مي
نین شرطی که حق هرگونه تمتعات جنسی از ، چشدشروط مخالف با مقتضای عقد بیان 

 .شود  شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح تلقی میۀ از جمل،بکندرا سلب زوج 
 مالك در تشخیص مقتضاي ذات  نتیجه اینکه بر اساس مالك ابرازي مرحوم ناییني،

نایینی، ( مشترك متعاقدین است ۀعقد، احراز مدلول مطابقي عقد، با توجه به اراد
اند و عقد  ؛ یعني آنچه که متعاقدین اوالً و بالذات انشا کرده)١١٤ـ١١٢: ٢  ج،١٣٧٣

ن منعقد شده و حَسَب نظر متعاقدین، غرض اصلی از انعقاد عقد است؛ به ه آبراي نیل ب
 حَسَب ،تعبیر دیگر اثر ظاهری و مطلوب هر عقدی مثل تمتعات جنسی در عقد نکاح



  ١١٥  )شرط عدم روابط جنسی(نقد و بررسی نکاح مشروط 

ای که انتفای آن از زندگی  گونه  به،کند ری میعرف و عادت با مقتضای ذات عقد براب
 نیز موجب بطالن یشود؛ لذا شرط خالف چنین آثار زناشویی انتفای عقد نکاح تلقی می

  1.شرط و عقد خواهد بود
 

 ادلۀ قایالن به صحت شرط عدم روابط جنسی: مبحث سوم
 شرط عدم های خویش قایل به جواز ن حقوق اسالمي در نوشتهابرخي از فقها و محقق

تواند با استفاده از شرط ضمن عقد  تمکین در ضمن عقد نکاح هستند، یعني زوجه مي
 بدون اینکه به کند،برابر اصل حاکمیت اراده در عقود، حق تمکین را از زوج سلب 

رو، آنان براي اثبات ادعاي خود به دالیل  اي وارد شود؛ از این ماهیت عقد نکاح خدشه
 :که به نقد و بررسي این دالیل خواهیم پرداختدند کرمتعددي استناد 

 
 عدم وابستگي تمکین به مقتضاي ذات عقد نکاح. ١. ٣

برخی از حقوقدانان بر این باورند که تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده، بلکه 
؛ شود محسوب میمقتضاي اطالق عقد نکاح است؛ براي مثال، مهر از آثار اطالقي نکاح 

 نکاح بدون تمکین ،بالمانع است) مفوضه البضع(نکاح بدون مهر طور که عقد  همان
تواند این حق را از زوج سلب کند؛ در نتیجه زوج  بنابراین، زوجه مي. خواهد بودهم جایز 

 ).٣٧٧: ٤ ، ج١٣٧٧امامی، ( از زوجه نخواهد داشت زمینهاي در این  حق مطالبه
  

 نقد استدالل
 این ،روط مغایر با مقتضاي عقد صورت گرفته استبا توجه به بررسي که پیرامون صور ش

نتیجه حاصل شد که برخي از آثار عقد مانند تمتعات جنسي در عقد نکاح از آثار 
اي شرط  گونه توان به آید و شرط خالف آن را مي شمار مي ظاهري و مطلوب عقد نکاح به

ي را که با  عالوه بر این، عرف و شرع چنین ازدواج2.دکرخالف مقتضاي عقد تلقي 
 .شناسد گونه شرط آغاز شده است، نکاح نمي این

                                                                                                                                                                             
 کان مرجع االشتراط الي منع جمیع اآلثار المترتبه علي ما ینشأ بالعقد من الزوجیه و الملکیه و نحو هما فال  اذ .١

نعم ال .و کذلک االثر الظاهر علي وجه کان تمام الغرض و الغایه للعقد.... یبعد الحاقه إلي ماینافي لمقتضي العقد 
 .مقتضي العقد بذلک المعني الذي أشرنا الیهیبعد أن یکون المنع مطلق االستمتاع فیه منافیاً ل

نایینی، (نعم الیبعد أن یکون المنع مطلق االستمتاع فیه منافیاً لمقتضي العقد بذلک المعني الذي أشرنا الیه . ٢
 ).١١٤: ٢، ج ١٣٧٣
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 غایات متعدد مترتب بر نکاح. ٢. ٣
 نکاح نیست؛ بلکه ۀاي از فقها عقیده دارند که تمتعات جنسي تنها غرض و فاید عده

آید؛  شمار مي  جنسي تنها بخشي از آن بهۀمقاصد متعددي بر نکاح مترتب است که رابط
 ۀهایي چون وصلت با خانواد  محرمیت و انگیزهۀحصول رابطتوان  میعنوان مثال،  به

تواند موجب صحت عقد نکاح باشد؛ لذا  نوعي مي شریف را نام برد که هر یک از آن به
؛ ٢٤٧: ٨ ، ج١٣٤٣شهید ثانی، ( اغراض و غایات در عقد نکاح ضرورتی ندارد ۀرعایت هم

بلکه لحاظ بخشی از آن  )١٠٠: ٣١ ، ج١٣٦٦؛ نجفی، ١٨٧: ٥ تا، ج موسوی خمینی، بی
 .کند مقاصد در عقد نکاح کفایت مي

 
 نقد استدالل

پیش از این اشاره شد که تمتعات جنسي در قلمرو نکاح از منظر عرف و شرع یکي از 
اي که نفي آن از زندگي زناشویي نفي  گونه غایات و مقاصد اصلي و مطلوب عقد نکاح است، به

توان شرط خالف آن را از صور شروط خالف  شود؛ لذا مي ياثر ظاهری عقد نکاح محسوب م
هایي چون تحقق رابطۀ محرمیت  عالوه بر این، کسي که به قصد انگیزه. مقتضاي عقد خواند

سبب لحاظ یک غرض عقالني و شرعي، آثار دیگر ازدواج چون  کند، به ازدواج مي.... و 
گونه موارد با ما  بیند، پس این نیاز مي گیرد و خود را از آن بی تمتعات جنسي را در نظر نمي

نحن فیه که فرد به اختیار خود استفاده از یک امر مباح و حق فطري حاصل از عقد نکاح را 
 .کند، تفاوت اساسي دارد کلي از خود سلب مي به

 
 صحت ازدواج با ناتوانان جنسي. ٣. ٣

اند که   این عقیدهدانند و بر برخي دیگر، هدف نکاح را واالتر از تمتع جنسي مي
همین سبب است که پیران و اشخاصي   عقد نکاح نیست؛ بهۀمندي جنسي، تنها ثمر بهره

توانند ازدواج کنند، لذا اگر یکي از زوجین در اثر   مي،که از نظر جنسي توانایي ندارند
تواند از این حق خویش بگذرد،   طرف مقابل مي،اي این قدرت را از دست بدهد عارضه
دنبال خواهد داشت؛  دهد و تمام آثار صحت را نیز به  حیات حقوقي خود ادامه ميعقد به

شک ناتوان جنسي حق  وري جنسي بود، بي که اگر مقتضاي ذات نکاح، بهره در حالي
 ).٤٦ـ٢٥ :١٣٩٠جعفرپور، (داد  تمتع این عمل حقوقي را از دست مي

داند و  نميمنحصر مرحوم صاحب جواهر نیز حکمت ازدواج را در تمتعات جنسي 



  ١١٧  )شرط عدم روابط جنسی(نقد و بررسی نکاح مشروط 

؛ از نظر 1عقیده دارد که براي صحت عقد، رعایت مقاصد و لحاظ غایات اعتباري ندارد
الوطي مثل شخصي که به عیب عنن و قرن  ایشان حکم به صحت ازدواج با افراد معذور

 ).١٠٠: ٣١ ، ج١٣٦٦نجفی،  (شود  محسوب میمبتالست، بهترین دلیل بر مدعا
 

 نقد استدالل
 قیاس                ،عدم تمتع جنسی با فردی که توان استیفای منافع جنسی را نداردقیاس شرط 

کند  وري جنسي را از خود سلب مي هالفارق است؛ زیرا کسي که عمل مباحي چون بهر مع
 ۀ؛ مباح بودن رابطدارد ی فرق بسیار، جنسي را نداردۀبا کسي که قدرت برقراري رابط

 یعني ،اصر اساسي نکاح تلقي کرد و شرطي که سالب حق باشدتوان از عن زناشویي را مي
 ۀماد(طور کلي است   از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به،حق تمتع را از همسر بگیرد

رو، نکاح ناتوانان  ؛ اما امکان عملي زناشویي از عناصر ازدواج نیست؛ از این)م. ق٩٥٩
 .جنسي مجاز شمرده شده است

ده است؛ چرا که کربین عدم وطي و عدم استمتاع خلط عالوه بر این، مستشکل 
کلي  ص عنین و ذات قرن اگرچه ناتوان از وطي هستند؛ اما از تمتعات جنسي بهاشخا

 .دشومندي جنسي در آنها تأمین   شاید بخشي از بهره وبهره نیستند بي
 

 لزوم وفاي به شرط. ٤. ٣
علیه واجب ٌٍ  شرط بر مشروط وفاي بهۀپایبندي به تعهدات ضمن عقد حسب عموم ادل
همراه دارد؛ بنابراین اگر زوجه در ضمن  است و تخلف از آن، حکم تکلیفي و وضعي به

ه کالوفاء خواهد بود؛ چنان  آن شرط الزمرا شرط کند،عقد نکاح با زوج خود عدم تمکین 
نقل ) ع(عماربن مروان از امام صادق «: ید مدعاستؤروایت موجود در این زمینه، م

کند که به امام عرض کردم، مردي پیش زني رفته و از او خواست که خود را به  يم
آورم بر اینکه هر چه   نکاح تو در ميۀزن گفت من خودم را به حبال. ازدواج وی درآورد

خواستي از من اعم از نگاه کردن، لمس کردن و هر کاري که یک مرد با زنش انجام 
تت را در فرج من داخل نکني؛ اما غیر از آن هر چه دهد تو انجام بدهي، جز آنکه آل مي

: فرمود) ع(ترسم، امام   مانعي ندارد؛ چرا که من از رسوایي مي،خواستي بهره ببري

                                                                                                                                                                             
و وطئه و ولو ان الوط من مقتضیات النکاح علي وجه یستلزم اشتراط عدم بطالنه لم یجز نکاح المعتذر وطئها ا. ١

 .هو معلوم الفساد و انما الوط و غایه من الغایات
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 باید به شرط خود وفادار باشد و حق ندارد ،اشکالي ندارد مرد به جز آنچه شرط کرده
 ).٧٣: ٢١ ، ج١٤١٢حر عاملی، (

هر کسي که با «:  که فرمود)ص( مشهور از نبي اکرم همچنین به استناد اطالق روایت
همسر خود شرطي کند، باید به آن شرط وفادار باشد، مگر آنکه شرط مذکور، حاللي را 

توان به  پس مي) ١٨: ١٨ ، ج١٤١٢حر عاملی، (» حرام کند یا حرامي را حالل کند
 .کردحکم صحت شرط عدم تمکین 
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اي که در مفاد روایت مذکور وجود دارد، اشاره به جواز   به قرینهرسد با توجه نظر مي به
» ترسم من از رسوایي مي«چنین شرطي در نکاح موقت باشد نه دایم؛ زیرا بیان این قید 

 این ، با جلوگیري از وطي زوجه است گویاي این سخن است که وي خواست،از جانب زن
رو،  آوري در امان باشد؛ از این گي و فرزندرابطه را مخفي نگه دارد و از تبعاتي چون حامل

 این فرهنگ در ۀدر عقد دایم که اساسش بر توالد و تناسل و تأکید بر ترویج و اشاع
توانند در   ندارد؛ البته زن و شوهر در عقد دایم ميااجتماع است، چنین پنهانکاري معن

ي از مصادیق مدت خاصی شرط عدم وطي کنند؛ اما شرط عدم وطی در کل عمر زناشوی
 مشمول عموم ،تحریم و سلب حق است و مشروعیت ندارد؛ لذا وفاي به چنین شرطي

 .نخواهد بود» المومنون عند شروطهم«و » اوفوا بالعقود« پایبندي به شرط ۀادل
عالوه بر این، استدالل به جواز شرط عدم وطي در ضمن عقد نکاح و قیاس آن با 

الفارق است؛ زیرا وطي یکي از  قیاس مع» نشرط عدم تمکی«موضوع مورد بحث ما 
علیه از دیگر تمتعات جنسي منع ٌ  و مشروطشود محسوب میهاي مهم جنسي  کنش

د؛ اما در شرط عدم تمکین، شو نوعي از اقسام دیگر آن تأمین مي نشده است و نیاز او به
 .هاي جنسي محروم است وري  بهرهۀفرد از هم

 
 تمکین حقي قابل اسقاط. ٥. ٣
رخي از محققان براي جواز شرط عدم تمکین در نکاح به اثبات حق بودن آن ب

 که تمکین حقي است که زن و شوهر با اراده و اختیار خود ا به این معن،اند پرداخته
.  زوجین است و قابلیت تغییر در ضمن عقد را داردۀکنند و این حق مقهور اراد ایجاد مي

اگر تمکین حکم شرعي : کند گونه استدالل مي ایناین دیدگاه با نقد حکم بودن تمکین 



  ١١٩  )شرط عدم روابط جنسی(نقد و بررسی نکاح مشروط 

تواند این حکم الهي را تغییر دهد و رافع ممنوعیت خروج زن از  ذن شوهر نميابود، 
و در این راستا آنان براي اثبات سخن خود به روایاتي نیز تحت عنوان حق  منزل باشد

 حق زوج بر :دسؤال کر) ص(ه زني از رسول اکرم کزوج بر زوجه تمسک جستند؛ چنان
 ،هاي او دریغ نورزد شوهر را اطاعت کند و از خواسته: فرمود) ص( زوجه چیست؟ پیامبر

 حقوق مرد بر زن ۀ فرموده است که از جملیاگرچه سوار بر شتر باشد یا در جای دیگر
: ٢ ، ج١٤١٢حر عاملی، (این است که زوجه صبح و شام خود را بر زوج عرضه کند 

ین از اقسام حقوق و با تراضي و توافق طرفین در ضمن عقد نکاح، ؛ در نتیجه تمک)١٥٨
 ).٤٤٨ـ٤٢٩: ١٣٨٧منی، ؤم(قابل اسقاط است 
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 :  باشدپذیر رسد این دیدگاه نیز با دالیل ذیل خدشه نظر مي به
شرط نباید سالب حق باشد؛ در نتیجه شرط عدم تمکین از مصادیق تحریم : اوالً

 .طور کلي است م از موارد سلب حق به. ق٩٥٩ ۀمباح و مشمول ماد
 اهمیت و لزوم تمکین زن از زوج در زندگي زناشویي وارد زمینۀاي که در  ادله: ثانیاً

 . نه حق قابل اسقاطشود محسوب می کنایه از حکم تکلیفی وجوب ،شده است
وب آن لحاظ نقش بارز و مطل  برخي از آثار عقد به کهپیش از این اشاره شد: ثالثاً

 و نفي آن در شود می عقد تلقي ۀمثل تمکین در عقد نکاح از اثر ظاهري و هدف عمد
گونه آثار  رو، شرط خالف این  نفي ماهیت عقد نکاح است؛ از اینۀمنزل زندگي زناشویي به

 .دکرتوان شرط مغایر با مقتضاي عقد محسوب  را مي
شود؛  روي مسامحه حق تلقي مي از ،بعضي از حقوق مثل استمتاع زوج از زوجه: رابعاً

 مثل ،لذا این اصطالح حق در مقابل حکم نیست، بلکه این دسته از حقوق و امثال آن
، ١٤١٨طباطبایی یزدی، ( در واقع از احکام هستند نه حق ،حق ابوت و حق والیت حاکم

؛ در نتیجه این قبیل حقوق که جهت آن در )٢٨٣ :٥ تا، ج ؛ موسوی خمینی، بی٥٦: ١ ج
 . است نه قابل اسقاط و نه قابل واگذاري به غیرشدهع تعیین شر

ي اجتماعي شده است و تنها راه یهمسري الگو در عرف رایج کنوني که تک: خامساً
د، حذف این تمتعات از زندگي شو حلیت تمتعات جنسي نیز از طریق نکاح حاصل مي
 .شناسد ي را نکاح نمي چنین وصلت،زناشویي با مفهوم عرفي نکاح سازگاري ندارد و عرف
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 گیری نتیجه
ای که  گونه  به،اگر در عقد نکاح، زوجه بر زوج شرط عدم استمتاع جنسی کند. ١

یک از وظایف زوجیت مربوط به تمکین و تمتعات جنسی را انجام ندهد؛ چنین  هیچ
 شروط مغایر با مقتضای ۀکند و از جمل شرطی، اثر بارز و مطلوب عقد نکاح را نفی می

 . شود  نکاح تلقی میعقد
شرط عدم تمکین در زندگی زناشویی از مصادیق تحریم مباح است و مشمول . ٢
که  شود، در حالی طور کلی محسوب می  قانون مدنی از موارد سلب حق به٩٥٩ ۀماد

 .طور کلی باشد شرط نباید سالب حق به
، در شود  به مسامحه حق تلقی می،برخی از حقوق مثل حق تمکین در نکاح. ٣
توان   متقن قرآنی و روایی مبنی بر لزوم تمکین زوجه از زوج، میۀکه با توجه به ادل حالی

 . نه حقی که به اختیار زوجین قابل اسقاط باشد،دکرنوعی حکم شرعی قلمداد  آن را به
 ،که با شرط عدم تمتعات جنسی آغاز شده استرا  ما پیوندی ۀعرف رایج جامع. ٤

است مغایر  با نظم عمومی و اخالق حسنه ،نتیجه شرط عدم تمکینشناسد؛ در  نکاح نمی
 .و مشروعیت ندارد
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