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Abstract 

The holy law of Islam (shari'a) and consequently Article 1105 of the Iranian Civil 

Code has charged the husband with the duty of leading the family. According to the 

provisions 1108 of the same law, the wife is obliged to obey the husband. On the 

other hand by changing the patterns of human life in the contemporary world and the 

women’s inclinations toward social businesses and duties, obedience to the husband 

is not possible for them at any time. The findings of the study indicate that leaving 

the house without the wife's permission is contrary to the obedience of the husband 

and the jurists have been always disagree with this matter. The researcher, using 

descriptive and analytical method, emphasizes this idea. Although obedience in 

marital life is one of the basic and desirable effects of marriage, it is not inherent in 

the marriage contract, but it is requirement of the marriage contract and it is 

considered as an example of husband's rights to his wife. Therefore, working women 

who are forced to leave home can agree on the issue of the time of obedience with 

their husband before marriage according to their wishes in order to prevent any 

possible disputes after marriage contract.   
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بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجۀ شاغل در 

 تمکین وخروج ازمنزلمسئلۀ 

 *رقنبرپو بهنام

 رانیا شهر، مئقا ات،یاله و حقوق شهر،گروه مئقا واحد یاسالم آزاد دانشگاه اریاستاد
 (22/06/1400؛ تاریخ پذیرش:11/09/1399)تاریخ دریافت:

 

 چكیده

زوج نهاده و حسب مفااد  قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهدۀ  1105شرع مقدس اسالم و به تبعیت از آن مادۀ 

همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصار و  1108

ی پاووه   ها افتهروی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. ی

و حکام آن هماواره ماورد     شاود  یما ن زوجه از منزل مغایر با تمکاین از زوج تلقای   بیانگر آن است که خروج بدون اذ

هرچناد تمکاین در    ورزد یم دیتأکاختالف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده 

بلکاه مقتااای اطاالق    زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، 

رو زنان شاغل که ناچاار باه خاروج از     ، ازاینشود یمعقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمۀ زوجه محسوب 

پای  از ازدواج مطاابق خواساتۀ     توانند یممنزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح 

 .د توافق کنندخود بر سر مسئلۀ زمان تمکین با زوج خو

   واژگان کلیدی

 تمکین، خروج زوجه از منزل، مقتاای ذات عقد، نکاح.
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 مقدمه

حقوقی مورد توجه دین و حکومت و مقننین  یها عقد نکاح همواره در تمام مذاهب و نظام

عناوان باابی از عقاود  زم از جایگااه مهمای       بوده است. در متون دینی ما نیز عقد نکاح به

، ولای اهمیات و اعتباار    دیا آ یشمار م است. هرچند نکاح از جمله عقود معین بهبرخوردار 

ویوه و موقعیت حساس و ممتاز آن در میان سایر عقود بر کسی پوشیده نیست؛ چون بنیاان  

رو فقه امامیه باه عقاد    ، ازاینجامعه بر خانواده و بنیان خانواده بر ازدواج سالم استوار است

، بلکاه  کند ینمی صرف تلقی ا معاوضهاست و آن را یک عقد نکاح تقدس خاصی بخشیده 

عقیده دارد که قوانین خاصی بر این پیمان وثیق حاکم اسات و از شائون معناوی و عباادی     

 (.72: 2، ج1372برخوردار است )شهید ثانی، 

حقاوق و  نسبت باه هام،    وقوع عقد نکاح، زن و شوهر به حکم قانون از طرفی پس از

، از جمله حقوق و تعهد غیرمالی شوند یممتعددی را اعم از مالی و غیرمالی متعهد  تکالیف

رو آنچه ضرورت این تحقیاق   . ازاینگرفته از نکاح، تمکین زوجه در قبال زوج است نشأت

، این است که اماروزه در عصار صانعت و مادرن برخای باانوان تارجی         سازد یمرا مسلم 

ی کنناد؛ یعنای زناان شااغل     نا یآفر نقا  متعدد اجتماعی  در کنار مردان در مشاغل دهند یم

ی اجتمااعی و  هاا  تیا فعالبر ایفای وظایف ناشی از زوجیت، در  برخالف زنان سنتی عالوه

رو آناان ضامن حفاو زوجیات، نقا  اجتمااعی        اقتصادی نیز مشارکت فعال دارند، ازاین

 .بخشند یمخوی  را نیز توسعه 

از هرگونه اختالفات و مشااجرات احتماالی در   یکی از سازوکارهای تامین پیشگیری 

خصوص مقدار توانایی تمکین و حاور زوجه در منزل آن است که طرفین در ضمن عقاد  

برانگیز با یکدیگر توافاق کنناد؛ یعنای زوجاۀ      نکاح با بیان شفاف پیرامون این مسئلۀ چال 

 وج شرط کند.شاغل در ضمن عقد نکاح، مقدار و محدودۀ زمانی حاور در منزل را با ز

اکنون این پرس  به ذهن متبادر است آیا چنین شرطی نافذ و معتبر اسات  آیاا چناین    

توان سلطۀ زوج را در این زمینه  برابر اصل حاکمیت اراده تغییر داد  آیا می توان یمحقی را 

  شود ینمتعدیل کرد  آیا چنین شرطی خالف مقتاای ذات عقد نکاح محسوب 
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اناد کاه    ی متفااوتی ارائاه کارده   هاا  پاساخ های مذکور  برای پرس  حقوقدانانفقیهان و 

بررسی ماهیت و مفهوم نکااح و تمکاین و حکام اساتیذان     ، نخست برای درک حقیقت امر

مداقاه در   تار  مهام زوجه از زوج در خروج از منزل و حق یا حکم بودن تمکاین و از هام   

 است. ریپذ اجتنابتشخیص مقتاای عقد نکاح، ضرورت 

   نكاح  ی شناس تیماه. 2

در شرع مقدس، نکاح عبارت از لفظی که مُمل ِّک وطی باشد و این هماان معنای مزاازی و    

چراکه عقد سبب ، اند یعنی سبب )عقد( را به نام مسبَّب )وطی( خوانده ،سببیت است ۀعالق

  .( 421 :2ج ، 1365طریحی، )واز آن است جوطی و  ۀاباح

روشنی است. نزد عرف به معنی زن گرفتن و  نکاح در اصطالح دارای تعریف واض  و

شوهر کردن است، به همین سبب در قانون مدنی و لساان فقهاا، تعریاف مشخصای از آن     

نشده است. شاید دلیل این سکوت، روشنی مفهوم نکاح به معنی همان عقاد ازدواج باشاد.   

کاه اتحااد    نناد دا یحقوقی باین زن و مارد ما    ۀاز استادان، نکاح را رابط یا با این حال عده

 ۀعرضی ایزاد رابطۀ جنسی هدف اصلی آن است و برخی نیز برقراری حق استمتاع را  زم

(. دکتاار 193: 1368لنگاارودی، جعفااری ؛ 268 :4ج، 1363انااد )امااامی،  زناشااویی دانسااته

و زن به قصاد شارکت در زنادگی باا      آن، مرد ۀوسیل هکه ب داند ینکاح را عقدی م ،شایگان

 .(213: 1365 شایگان،) کنند یمیکدیگر همکاری 

زیارا مقصاود از ازدواج، اماور     ،از نکااح باا اشاکا تی مواجاه اسات      ماذکور ریف اتع

 ۀعنوان هدف اصلی برگزید. رابطا  یکی از آنها را به توان یطور قطع نم گوناگونی است که به

ولای همکااری در زنادگی     ،اغراض نکااح اسات   نیتر جنسی زن و مرد بدون شک از مهم

همچنین اگار مقصاود از    ماعی و تربیت فرزندان را نیز نباید در این اتحاد فراموش کرد.اجت

چه ضرورتی دارد که زن و مارد   ،نکاح صرف شرکت در زندگی و یاری کردن به هم باشد

(. بعای حقوقدانان نکااح را  25: 1385ولیت سنگین را به دوش بگیرند )کاتوزیان، ئاین مس

( کاه  268 :4ج، 1363)اماامی،   دانناد  یبین زن و شوهر برای تشکیل خانواده م ۀنوعی رابط

  .ردیگ یزیرا نکاح منقطع را در برنم ،این تعریف از نکاح نیز ناقص است
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تعریاف خاصای از نکااح نکارده اسات و       قانونگاذار گفات کاه    تاوان  یمالوصف،  مع

که پی  از این  گونه هماند؛ بنابراین ان به فراخور حال، تعاریفی از نکاح ارائه داده حقوقدانان

( و برخای  21: 1385اناد )کاتوزیاان،    اشاره شد، برخی تشکیل خانواده را مدنظر قارار داده 

اناد کاه بیاان شاد اگرچاه       دیگر، در تعریف از نکاح، تمتع جنسی را مورد توجه قارار داده 

ن روابط جنسی تمتعات جنسی از آثار مطلوب و اساسی عقد نکاح است و عرف، نکاح بدو

و شرط خالف آن با روح نکاح مغایرت دارد، تمتعات جنسی، مقتااای ذات   شناسد ینمرا 

رو به  عقد نکاح نیست، چراکه در غیر این صورت، نکاح با شخص عنن صحی  نبود؛ ازاین

عقیدۀ برخی از فقیهان، نکاح با فقدان تمتعات جنسی نیز صحی  است و بر این باورند کاه  

ی تنها غرض و فایده از نکاح نیست، بلکه مقاصد متعددی بار نکااح مترتاب    تمتعات جنس

. برای مثال، حصول رابطۀ محرمیات  دیآ یمشمار  است که رابطۀ جنسی تنها بخشی از آن به

ناوعی   نام برد که هریاک از آن باه   توان یمیی چون وصلت با خانوادۀ شریف را ها زهیانگو 

رو رعایت هماۀ اغاراض و غایاات در عقاد      ازاین موجب صحت عقد نکاح باشد، تواند یم

تا،  ؛ مغنیه، بی100: 31تا، ج  ؛ نزفی، بی247: 8، ج 1343نکاح ضرورتی ندارد )شهید ثانی، 

(، بلکه لحاظ بخشی از آن مقاصد در عقد نکااح  283: 5تا، ج ؛ موسوی خمینی، بی188: 5ج

 .کند یمکفایت 

مارد اسات کاه باه موجاب آن وضاعیت        در هر حال، نکاح حاکی از توافقی بین زن و

. ایان وضاعیت خااص و ایان     دشو یمخاصی بین زن و مرد ایزاد و رابطۀ زناشویی برقرار 

ی حقوقی و عرفی شناخته شده است، ولاو  ها نظامرابطۀ زناشویی)علقۀ زوجیت( در تمامی 

 (.11: 1395اینکه آثار و تبعات آن ممکن است متفاوت باشد )شیروی، 

 ی تمكینشناس تیماه. 3

وَ لَقَد   »تمکین در لغت به معنی قدرت و سلطنت دادن است و در قرآن کریم آماده اسات:   

یعنای ماا آنهاا را در    ، (6 /)قصص« االرض یُمکَّنَ لَهُم ف»( و 10 /)اعراف« االرض یمَکَّنَّاکم ف

در  و (773ق: 1418 زمین استقرار بخشیدیم و مالاک زماین گردانیادیم )راغاب اصافهانی،     

در باب نکاح به معنی امکان دادن زوجه به زوج برای ، تمکین به معنی خاص ح فقهااصطال
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ه در توضی  تمکین کامل گفته شاده اسات: تان در دادن و    کچناناست؛ استمتاعات جنسی 

که مقیاد باه زماان و مکاان      طوری بهاست،  جنسیی مند واگذاردن نفس به شوهر برای بهره

ه عمل زناشویی را به زمان و مکان دیگاری واگاذارد،   خاص نباشد و اگر زن تن در دادن ب

: 2ق، ج1409 ؛ محقاق حلای،  303: 4ج ،1388طوسای،  شایخ  تمکین حاصل نشده اسات ) 

بر تسالیم نفاس از طارف زن، تعاری  و      افزون(. برخی 142: 2ج ،1372 ؛ شهید ثانی،292

مکان  کل زمان وسلمت الیک نفسی فی »اند، مثالً زن بگوید  بذل نفس لفظی را  زم دانسته

 (.308: 31ج ، تا بی) نزفی،  «شئت

مقابل تمکین، نشوز است و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر، ناشازه گفتاه    ۀنقط

کاه اطاعات    . البتاه در زماانی  اسات که از جمله آثار مترتب بر آن، سقوط حق نفقه  شود یم

ام عادت یا در حاور نااظر  یمثل روزهای ماه مبارک رماان یا ا ،شرعاً و عقالً مزاز نیست

 و عذرهای پزشکی، امتناع همسر هیچ منافاتی با تمکین ندارد.

حقوقی نیز برای تمکین دو معنی عام و خاص بیان شده است. تمکین باه   های بادر کت

معنی خاص آن است که زن نزدیکی با شوهر را پذیرفته و جز در مواردی که مانع ماوجهی  

 زن نیسات،  ۀباز نزند. البته این وظیفاه، ویاو   جنسی با او سر ۀبطاز برقراری را ،داشته باشد

جنسای باا زن داشاته باشاد. در غیار ایان        ۀشوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابط

. تمکین باه معنای عاام آن    دشو یصورت رفتار وی برخالف وظیفه حسن معاشرت تلقی م

و در حادود قاانون و عارف    است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انزام دهد و از ا

نامشاروع و غیرقاانونی    یهاا  ا زن ملزم به اطاعت از شوهر نسبت به خواستهم. اکند اطاعت

 (.198: 1388 ،؛ گرجی131: 1388صفایی و امامی، ) نیست

دن اسرار خانوادگی و خروج او از منزل کاه باا   کربنابراین بداخالقی زن در خانه، افشا 

انزام کاری که موجب تنفار و بیازاری زوج شاود     نیو همچنحقوق مرد تنافی داشته باشد 

 از مصادیق مخالفت با تمکین عام برشمرد.  توان ینیاراستن را م مانند

 . تمكین در فقه عامه4

که مشهور فقهای عامه  دیآ یمدست  وجو در متون فقهی اهل سنت این نتیزه به با تتبع و جست
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امور مربوط تمکین زوجه از زوج و روابط زناشویی و فرزندآوری حاصل از نکااح را مقصاود   

و هرگونه شرط خاالف آن را باطال و مغاایر باا ذات عقاد نکااح        کنند یماصلی ازدواج تلقی 

. برای مثال در فقه حنفی هر گاه بین زوجین شرط عدم تمکین زوجاه از زوج  آورند یمشمار  به

؛ جزیری، 6541ق: 1418است، ولی نفس عقد صحی  است )زحیلی  اثر یبشود، شرط باطل و 

 (.786تا:  الدین حصکفی، بی ؛ شیخ عالء45: 1370ی، ا سالم خیش؛ 85ق: 1406

در فقه مالکی نیز هرگونه شرطی که با مقصود اصلی نکاح ناسازگار باشد، شارط فاساد   

هاا نازد وی نباشاد،     که شب . برای مثال اگر زوجه با زوج خود شرط کندشود یممحسوب 

نکاح خواهد باود، ولای    عقدگونه شروط اگر قبل از مباشرت جنسی باشد، مبطل  حکم این

اگر بعد دخول باشد، شرط لغو است و به زوجه اگر در ضامن عقاد مهاری تعیاین نشاده      

 (.88ق: 1406؛ جزیری، 1971تا،  باشد، مهرالمثل تعلق خواهد گرفت )جمال عبدالناصر، بی

یی که با مقصود اصلی از عقد نکاح منافات داشته باشد، باطل ها شرطقه شافعی نیز در ف

با همسر خود رابطۀ  اصالًو موجب بطالن عقد خواهد بود. برای مثال شرط شود که شوهر 

زناشویی نداشته باشد یا در سال فقط یک بار این عمل محقاق شاود یاا فقاط در شاب یاا       

گونه شرط و امثاال آن زوج را   رو از آنزا که این شود؛ ازاین ساعتی از روز این رابطه برقرار

سازد، با مقصود اصلی عقد مغایرت دارد موجب بطاالن عقاد    از حق مسلم خود محروم می

 (.214-219تا:  ؛ جمال عبدالناصر، بی6544ق: 1418خواهد شد )زحیلی، 

شارط خاالف    حنبلی نیز تمکین زوجه از زوج مقتاای عقد نکاح تلقی شده و در فقه

شمار آمده است. برای مثال اگر زوجه شرط کناد زوج از   آن مخل به مقصود اصلی نکاح به

وی متمتع نشود یا شرط عزل کند یا در طول هفته فقط یک شب نازد زوج باشاد یاا فقاط     

. این قبیل شروط باطل هستند، زیرا با مقتااای ذات عقاد   ها شبروزها پی  زوج باشد نه 

، البهاوتی،  550تاا:   القدامه، بی )ابن کند ینمما بطالن شرط به عقد سرایت سازگاری ندارد، ا

 (.87ق: 1406؛ جزیری، 107ق: 1418

 . تمكین در حقوق ایران5

صراحت در قانون مدنی نیامده و تعریف نشده است، ز مفاد و فحوای  اگرچه واژۀ تمکین به



  695 وخروج ازمنزل نیتمک ۀشاغل در مسئل ۀسلطه و انتظارات زوج از زوج لیتعد یو حقوق یفقه یبررس

قاانون   1102بارای مثاال ماادۀ     ،چنین امری را استنباط کارد  توان یمصورت واض   کالم به

صورت صاحی  واقاع شاد، رواباط زوجیات باین        مدنی اذعان دارد همین که عقد نکاح به

 1108. یا ماادۀ  شود یمطرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار 

 قانون مدنی تلویحاً اشاره به تمکین دارد، به این صورت که هر گاه زن بدون ماانع مشاروع  

 1085از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد مستحق نفقه نخواهد باود. یاا برابار مفااد ماادۀ      

تا مهریه تسلیم نشاده از ایفاای وظاایفی کاه در مقابال زوج دارد       تواند یمقانون مدنی زن 

 ویوه تمکین خاص است. امتناع ورزد، که منظور قانونگذار از ایفای وظایف همان تمکین به

 1391از قانون حمایات خاانواده    4حقوق ایران در مادۀ  قانونگذاره شایان ذکر است ک

صراحت به واژۀ تمکین اشاره دارد، به ایان صاورت کاه تمکاین و نشاوز را از       به 8در بند 

 .کند یمجمله موارد رسیدگی به امور و دعاوی در صالحیت دادگاه خانواده معرفی 

 . قوامیت و ریاست زوج در منزل6

به قوامیت و ریاست زوج در  توان یمآثار غیرمالی برخاسته از عقد نکاح  از جمله حقوق و

ساورۀ نسااء، تحات عناوان:      34خانواده اشاره کرد. از قوامیت مرد نسبت به زناان در آیاۀ   

تعبیر شده است؛ اما این قوامیت به معنای سلطه، زورگاویی و  « الرجال قوامون علی النساء»

: واژۀ قاوام باه   اناد  گفتهتبع آنان، بیشتر مفسران نیز  و به شناسان لغتاجحاف نیست، چنانکه 

 دیا آ یما معنای سرپرستی و نگهبانی اسات و گااهی هام باه معناای محافظات و اصاالح        

(. راغب اصفهانی در مفردات گفته اسات: قوامیات در خصاوص    496ق: 1405منظور،  )ابن

)راغاب   ندینما یمنان قیام مردان از آن جهت است که آنان به اختیار خوی  به تدبیر امور ز

 (.690: ق1418اصفهانی، 

در بین فقیهان نیز در خصوص ریاست مرد بر خانواده مانند بسایاری از مساائل دیگار،    

نظر است. گروهی از فقیهان، قوامیت زوج بر زوجه را عام و مطلق در تمامی اماور   اختالف

یت از برتاری و حاکمیات کلای    سورۀ نسا حکا 34، و بر این باورند که آیۀ شریفۀ دانند یم

مردان بر زنان است، زیرا خداوند، مردان را از نظر عقل و رأی نسبت به زنان فزونی داده و 

از حقوق شاوهر بار زن    ندیگو یمدر تدبیر و تأدیب امور زنان آنان را قیم قرار داده است و 
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یات از زوج اشااره   این است که زنان از او اطاعت کنند و نافرمانی نکنناد و در اهمیات تبع  

دارد که از زوج تمکین کند، حتی اگر سوار بر شتر باشد و بدون اذن زوج از منازل خاارج   

نشود و از مال زوج صدقه ندهد و روزۀ مستحبی نگیرد و به دیادار خویشاان خاود نارود     

: 31تاا، ج  ؛ نزفای، بای  324: 4، ج1388حتی عیادت یا عزای پدر خود باشد )شیخ طوسی، 

عهده دارناد و   که مردان امور زنان را به دارد یم(. مقدس اردبیلی در این خصوص بیان 146

و  دهناد  یمسبب آنکه از مال خود به زنان نفقه  بر آنان همانند والی بر رعیت تسلط دارند به

 رو مشاهور فقهاا   (؛ ازایان  678: 1378به لحاظ عقلی بر آنان برتری دارند )مقدس اردبیلی، 

کاه آیاه قوامیات در     ناد یگو یممعتقد به مطلق ریاست زوج بر زوجه هستند و در این باره 

دار حقوق همساران   مقام بیان برتری مطلق مردان بر زنان است، به این معنی که مردان عهده

 (. 464: 1ق، ج1416)خویی،  ندخوی  هست

یفۀ ماذکور بیاانگر   در مقابل این عقیده، برخی فقهای معاصر، عقیده دارند کاه آیاۀ شار   

قوامیت زوج نسبت به زن در محدودۀ زندگی زناشویی است، زیرا این آیه از ابتدا تا پایاان  

و نباید قلمرو آن را  دیگو یمدربارۀ سلطه، سرپرستی و مدیریت در زندگی زناشویی سخن 

 (.17ق: 1421اهلل،  به تمامی امور توسعه داد )فال

که قیمومیت مرد بر زن به این معناا نیسات کاه     ورزند یمبرخی نیز بر این عقیده تأکید 

زن در حفاو حقاوق فاردی و     آنکاه اراده و تصرف زن نسبت به ملکا  نافاذ نباشاد یاا     

در مقابل  نکهیاسبب  اجتماعی خود استقالل نداشته باشد، بلکه معنای  این است که مرد به

هنگاام حااورش در ماورد     ، بر زن واجب است که از اوکند یماستمتاع از زن، انفاق مالی 

 (.343: 4، ج1394مربوط به استمتاع و آمیزش است، اطاعت کند )طباطبایی،  آنچههر 

ی است که برای تأمین سعادت خانواده باشد، ناه باه ایان    ا اندازهقلمرو قوامیت زوج تا 

م منزلۀ برده او باشند و او هر نوع اعمال قدرتی که خواست انزا معنی که اعاای خانواده به

دهد؛ بلکه قیام نسبت به تأمین مصال  و منافع زوجه است، رئیسی که زیردست به اختیار و 

 اذن یبا ا ختیار باشد و هیچ عملای را   و نه اینکه مقهور و مسلوب کند یمارادۀ خود تصرف 

نوعی تکلیف و مسئولیت است، چراکه او مسئول  رئیس انزام ندهد، زیرا قوام بودن مرد، به
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ۀ زندگی افراد تحت تکفل خود است و سرپرستی داخل منزل با اوسات و ایان   تأمین هزین

سرپرستی، فایلتی برای مرد نیست، بلکه کاری اجرایای و وظیفاه اسات )جاوادی آملای،      

1385 :326.) 

گفت که قوامیت و ریاست زوج در منزل، مقامی است کاه بارای    توان یمبا این تفصیل 

ه شده است و بیشتر شبیه یک وظیفۀ اجتمااعی اسات   تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داد

 سوءاساتفاده از آن حاق،   تواناد  ینمکه برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول شده و او 

عناوان   باه  تواناد  ینما کار برد؛ مثالً شوهر  عرف و مصلحت خانواده آن را به برخالفکند و 

رو  متعاارف باا خویشاان و دوساتان  باازدارد؛ ازایان       وآماد  رفترئیس خانواده، زن را از 

عنوان رئیس خانواده به او واگذار شاده بارخالف قاانون     استفاده مرد از اختیاراتی که به سوء

 (.138: 1385است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت تلقی شود )صفایی و امامی، 

یات از فقاه اساالم، ریاسات بار      به تبع 1105، قانون مدنی ایران نیز در مادۀ نکهیانتیزه 

خانواده را از خصایص شوهر دانسته و با اینکه به اصل تساوی حقوق بین زن و مرد توجاه  

ی ذاتی و تواناایی جسامی و روحای بیشاتری کاه در      ها تیخصوصداشته، به سبب وجود 

وجود مرد نهاده شده است، مرد را بارای ریاسات خاانواده و انزاام وظاایف ناشای از آن       

 دانسته است. تر مناسب

 نیبا تمكحكم خروج زوجه از منزل مغایر  .7

طور مطلق خروج زوجه از منزل را که برای عمال واجاب نباشاد، محال      مشهور فقیهان به 

یی زوج منافات نداشاته باشاد   جو کامو  استمتاعاتحتی اگر با  دانند یماشکال و غیر جایز 

؛ 308: 8ق، ج 1418، شاهید ثاانی،   331: 4، ج 1387؛ شایخ طوسای،   38تا:  )شیخ مفید، بی

گفت که اگر  توان یم(؛ اکنون 147: 31ق، ج 1401؛ نزفی، 108: 3ق، ج 1419عالمه حلی، 

 از منازل زوجه بدون استیذان از زوج، بدون ضرورت و یا بدون قصد انزاام فعال واجاب    

باه  شاک   خارج شود و این خروج با حق تمکین و استمتاعات زوج منافات داشته باشد، بی

 طریق اولی و به قدر متیقن حکم چنین عملی نزد فقیهان به اتفاق حرام است.

زوج بارای زوجاه در    اذنبا عنایت به مباحثی که پی  از این اشااره شاد، اصال لازوم     



698  1401، پاییز 3، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

خصوص خروج از منزل مورد اتفاق همۀ فقیهان شیعه و سنی است؛ اما آنچه مورد اختالف 

است. برای مثال آیا زوجه بارای انزاام    اذنقلمرو این  آرای فقها قرار گرفته است، اندازه و

زوج را تأمین کند یا اگر زوجه برای انزام کارهای روزمره و تأمین  اذنفعل واجب نیز باید 

زوج است  باا تتباع در    اذنمایحتاج منزل خروج متعارف و معقول داشته باشد، هم نیاز به 

ی این نتیزه حاصل شد کاه آناان در ایان    فقه و حقوق اسالم نظران صاحباقوال فقیهان و 

 اذنزمینه دو دیدگاه را مطرح کردند؛ برخی از فقهای شیعه، خارج نشدن زن از منزل بدون 

مطلاق   طاور  بهاز زوج را در هر صورت  اذنو اخذ   دانستهزوج را حق مستقلی برای شوهر 

باشد و با  مدت کوتاهاند، یعنی زوجه در هر شرایط اگرچه خروج وی از منزل  واجب دانسته

یی زوج هم مغایرت نداشته باشد، موظف است رضایت و اذن زوج را جو کامحق تمکین و 

دست آورد، مگر در موارد عروض عناوین ثانوی چون عسر و حارج غیرقابال تحمال و     به

آمدۀ جانی و مالی و عرفی یا انزام واجبات شرعی که از دایرۀ این ممنوعیت  ضررهای پی 

 (.333: 1366، ؛ نزفی308: ق1413ده است )جبعی عاملی، استثنا ش

معاصر، همین نظر را اختیار کرده و خروج زن از منزل را به  حقوقدانانبرخی از فقها و 

هر منظور با موافقت شوهر مشروط کردند، اگرچه برای رفتن نزد بستگان  باشد یاا حتای   

: 1390رفتن به عیادت پدر و شرکت در مراسم عزای پدر خاود باشاد )موساوی خمینای،     

فاع از دیدگاه خود به روایاتی که (؛ صاحبان این اندیشه در د316: 1360؛ محقق داماد، 288

اناد. بارای مثاال باه روایتای       در باب حقوق زوج بر ذمۀ زوجه وارد است، تمساک جساته  

که در آن، قصۀ زنی بیان شده است که پدر خاود را از دسات داده باود و     کنند یماستد ل 

کاه شاوهر غایاب او     تمایل به شرکت در کفن و دفن و عزای پدر خوی  داشت، درحاالی 

پی  از آن، وی را به هر دلیلی از خروج منزل منع کرده باود، آنگااه از پیاامبر)ص( کساب     

تکلیف کرد و پیامبر هم در پاسخ به تقاضای زن، همچنان، خواستار توقف وی در منزل شد 

(. یا در روایات دیگر، معصوم)ع( ضمن برشمردن حقوق زوج بر ذمۀ 513ق: 1407)کلینی، 

ی و ...، بیرون رفتن زن از منزل خلق خوشعطر خوش، لباس خوب، زوجه از قبیل استعمال 

 (.508ق: 1407طور مطلق، منوط به اذن شوهر دانسته است )کلینی،  را به
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نفساه   در مقابل دیدگاه مذکور، برخی دیگر از فقیهان امامیه، خروج زوجه از منزل را فی

با حق تمکاین و تمتعاات زوج    که دانند یم؛ بلکه در صورتی ممنوع و حرام دانند ینمحرام 

؛ طباطباایی حکایم،   289:  2، جق1410 از زوجه مغاایرت داشاته باشاد )موساوی خاویی،     

حقوق اسالمی، برای  نظران صاحب(؛ این گروه از 92ق: 1412اهلل،  ؛ فال17: 10ج، ق1416

توجیه ادعای خود نوعاً به د یلی چون اصل صاحت و اباحاه و حلیات، قاعاده سالطنت،      

 .ندیجو یمفی عسر و حرج و نفی ضرر تمسک قاعدۀ ن

دیدگاه راجا  آن باشاد کاه ناه زوجاه را مقهاور اراده زوج و        رسد یمنظر  در نتیزه به

ی از خود در خروج از منزل حتی به ضارورت و  ا ارادها ختیار فرض کنیم که هیچ  مسلوب

مغاایرت باا اساتمتاعات    اضطرار هم نداشته باشد و نه اینکه خروج از منزل را فقط به عدم 

رو قاول   استفاده از حق را برای برخی فراهم کند؛ ازاین زوج مشروط نماییم که اسباب سوء

کاه منظاور    گونه نیای اتخاذ کنیم؛ به ا انهیمنزدیک به صواب آن است که دیدگاه متعارف و 

اده و ، خروجی غیرضرور است که با مبانی استحکام خانواز منزلاز خروج غیر جایز زوجه 

حیثیت و شأن اجتماعی زن، مغایرت داشته باشد و مار به تشیید مبانی خاانواده تشاخیص   

داده شود و خالف اصل حسن معاشرت و امساک به معروف تلقای شاود؛ چنانکاه قاانون     

خانواده و تربیات   تشیید مبانی مکلف به معاضدت درزوجین را  1104مادۀ مدنی ایران در 

اند که خانواده نهادی مستحکم به ماوازین اخالقای اسات و باه قهار و      نم . ناگفتهکند یاو د م

زوجه را ملزم به تمکین از زوج کارد کاه نگارناده بارای پرهیاز از       توان ینمغلبه و زور قانون 

 .طلبد یمو خود پووهشی مستقل  پردازد ینماطناب کالم به آن 

 . حق یا حكم بودن تمكین8

قبیال ثباوت، خاالف باطال، واجاب، یقاین و ...        حق در لغات، معاانی متعاددی دارد، از   

(، اما در اصطالح نوعی از سالطنت و تواناایی   315: 1306؛ الزبیدی، 5ق: 1405منظور،  )ابن

و یکای از   شود یماست که برای شخصی بر شخص دیگر یا بر مال و شیء، جعل و اعتبار 

حکم، قابل اسقاط بودن آن است، مثل حاق قصااص و حاق     برخالفی بارز حق ها یوگیو

(. به تعبیر دیگار، صااحب   79: 2ق، ج1411؛ شیخ انصاری، 141: 1، ج1373قذف )نائینی، 
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با ارادۀ خود، از حق بگاذرد یاا آن را    تواند یمحق به مقتاای تسلطی که بر حق خود دارد 

 تاوان  یمبرخوردار است و نه  تعدیل و تحدید کند؛ برخالف حکم که نه از قابلیت مصالحه

آن را نقل و انتقال دارد یا با شرط ضمن عقد ساقط کرد، چراکه هویت هر حکمی از حیث 

؛ موساوی  42: 1، ج 1373ی، نیناائ وجوب، حرمت و ... تاابع ارادۀ تشاریعی الهای اسات )    

 (.48: 1تا، ج  خمینی، بی

خاروج زوجاه بادون    بر آن، روایات متعددی در کتب روایی در خصوص مذمت  افزون

وارد شده است که اگرچاه تمکاین در   « حق الزوج علی الزوجۀ»زوج از منزل با عنوان:  اذن

اسات،   قات یحقمعنی شرعی مانند روایات، تمکین به معنی خاص یا همان تمتعات جنسی 

عرف امروزه بین تمکین به معنی عام و تمکین به معنی خاص پیوساتگی قائال اسات و آن    

 .کنند یمو مستنکف آن دو را تحت عنوان زن ناشزه تلقی  کند یمور دو مالزم هم تص

برای مثال در این روایات بیان شده که از جملاه حقاوق زوج بار زوجاه آن اسات کاه       

زوجه خود را برای زوج آراسته و خود را معطر نماید یاا یکای از حقاوق مسالم زوج بار      

ت شتر باشد و زن مساتنکف از  زوجه آن است که از شوهر خود تمکین کند، اگرچه بر پش

ق: 1404است )شایخ صادوق،    مالئکحق تمکین زوج تا صب  هنگام، مورد لعن و نفرین 

 (.158ق: 1412؛ حر عاملی، 438

زوج از منزل از بااب ضاایع    اذنبنابراین، بحث جواز یا عدم جواز خروج زوجه بدون 

نه و حااور یاافتن در   نشدن حقوق شوهر مطرح است نه اینکه نفس بیرون رفتن زن از خا

زوج حکام   اذنبازار، ادارات، مساجد، دانشگاه و .... ناپسند و ماذموم باشاد، چراکاه اگار     

کرد، زیرا احکاام الهای باه ارادۀ افاراد بساتگی       زوج تغییر نمی اذنشرعی بود با رضایت و 

و به تعبیر دیگر، تغییر حکم خادا باه دسات     شود ینمندارد و چیزی که ممنوع است مزاز 

 خود خداوند است که واضع قانون الهی است نه دست بشری که خود، اهل تکلیف است.

گفت آنچه در خصوص عقد نکاح قابل تغییر نیست، آن اثر مستقیم  توان یمنتیزه آنکه، 

انشاشده از عقد است؛ یعنی زوجیت و حلِّیت زوجین نسبت به هام اسات، اماا سالطه بار      

از نکاح تلقی کرد کاه قابلیات تعادیل را     برآمدهحقوق  ی حقی ازنوع به توان یماستمتاع را 
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رو نباید بین حق و حکم خلط کرد و اگر هم تشکیک شود که تمکاین حاق    داراست، ازاین

است یا حکم شرعی، اقتاای اصل آن است که حکم نباشد؛ ناگفته نماند قصد ماا در ایان   

طور کلی، بنابراین با  پووه ، تعدیل حق تمکین زوج نسبت به زوجه است نه سلب حق به

 959تعدیل حق تمکین زوج نسبت به زوجه در ضمن عقد نکاح با تراضی، مصاداق ماادۀ   

 طور کلی یا تحریم مباح نخواهیم شد. قانون مدنی به معنی سلب حق به

 تمكین و نسبت و رابطۀ آن با مقتضای ذات عقد نكاح .9

مانناد   ،دهاد  یعقد را تشاکیل ما  مقتاای ذات هر عقد، اثری است که هدف و مامون اصلی 

 تنها است و هر عقدی بیع ملکیت در بیع، طوری که سلب آن از عقد بیع مساوی با بطالن عقد

اثر ذاتی متعدد داشته باشد، البته آثار اطالقی متعددی بر  تواند ییک اثر دارد و هرگز یک عقد نم

« زوجیات » ۀنکاح، تحقق رابطکه ماهیت ذاتی عقد  مییگو یعقود مترتب است. با این توضی  م

زناشویی و همچنین مهر، نفقه و ارث از التزاماات و   ۀاست و ایزاد محرمیت و مشروعیت رابط

آثار اطالقی این رابطه است و شرط خالف این آثار، شرط خالف اثر ذاتی عقد نکاح نیست، اما 

هری و مطلوب عقاد  زناشویی از آثار ظا ۀچون بعای از این آثار مثل تمکین و مشروعیت رابط

نکاح است و عقد نکاح براساس آن استوار شده است و یکی از اهداف اساسی عقد نکاح تلقی 

 (.112: 1373، ینینائ ؛185: 1377)بزنوردی،  داند یشرط خالف آن را جایز نم ،شود یم

رو فقیهان در خصوص اصل تمکین در زندگی زناشاویی و شاروط مغاایر باا آن،      ازاین

 اند: وتی ارائه کردهدیدگاه متفا

تمتعات جنسی را مقتاای ذات عقاد نکااح   هان چون شیخ طوسی، یاز فق یا عدهالف( 

رو هرگونه شارط مغاایر باا حاق تمتعاات       ، ازاین(303: 4ج ، 1388)شیخ طوسی،  دانند یم

کنند و درج آن را در ضمن عقد باطال و   زوج از زوجه را خالف ذات عقد نکاح تصور می

 .دانند یممبطل نکاح 

مقابل این دیدگاه کسانی هستند که تمتعات جنسای را از آثاار عقاد نکااح و      ۀنقط ب(

از پیشگامان  دانند یو شرط برخالف آن را صحی  و نافذ م دانستهحقوق مربوط به زوجین 

در مسالک ا فهاام و   یثان دیاین دیدگاه در فقه، مرحوم محق حلی در شرایع ا سالم و شه
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آنان روابط جنسی را یک هدف و غایت از مزموع  ؛واهر الکالم استصاحب جواهر در ج

تاا:   بای ؛ نزفای،  247: 1343؛ شهید ثانی، 273: ق1409)محقق حلی،  دانند یغایات نکاح م

صورت ذیل  همچنین مرحوم مغنیه در کتاب فقه امام جعفر صادق)ع( این مطلب را به (100

 (.188تا:  )مغنیه، بی «تانما الوطء غایةٌ من الغایا: »دارد یمبیان 

جنسی را تنها غایت و حکمت تشری   یها زهیتبع این بزرگان، انگ نیز به )ره(امام خمینی

عرفی و عقالیی بار ازدواج   یها ، بلکه ایشان عقیده دارند که بعای از غرضداند ینکاح نم

چاون محرمیات و    ییهاا  غارض  ؛کناد  یایت ما فصحت عقد نکاح ک که در شود یم مترتب

 مصح  عقد نکاح باشند. توانند یم (187: تا بی)خمینی)ره(،  شریف ۀت با خانوادوصل

نظر راج  بین دو دیدگاه مذکور، دیدگاه معتادل و میاناه باشاد؛ باه      رسد یمنظر  اما به 

تمکین را ذات عقد نکاح تصور کرد که هرگونه شارط مغاایر باا آن     توان یمگونه که نه  این

باطل فرض شود؛ چراکه  زمۀ این قول این خواهد شد که ازدواج شخص عنن و کسی که 

طاور کلای    ای، قدرت جنسی را از دست داد باطل فرض شود و نه اینکاه باه   در اثر عارضه

بگیریم و زوجین را در حذف این  نق  تمکین زوجه از زوج را در زندگی زناشویی نادیده

اثر مطلوب برآمده از عقد نکاح آزاد بگذاریم، چراکه چنین مزاوزی نیاز مغاایر باا اخاالق      

حسنه و خالف نظم عمومی است و با روح عقد نکاح مغایرت دارد و عرف متداول چناین  

آن  رو دیدگاه منصفانه و منطقای در خصاوص تمکاین    ، ازاینشناسد ینمقراردادی را نکاح 

است که آن را با تراضی و توافق زوجاین و حساب خواساته و انتظاارات و وقات زوجاه       

 شاغل، قابل تعدیل فرض کنیم.

 . تعدیل تمكین با شرط ضمن عقد10

بر کسی پوشیده نیست که شرط ضمن عقد، جایگاه مهمی را در عقود به خود اختصاص داده 

؛ زیرا با اساتفاده  شود یمی محسوب است و راهگشای بسیاری از تزاحمات و تعارضات حقوق

دیگری را ملزم به انزام یا ترک فعلی یا صفتی کرد. برای مثال، هرگااه زوجاین    توان یماز آن 

ای  در ضمن عقد نکاح شرط جایزی را منعقد کنند، وفای به آن شرط باه اساتناد عماوم ادلاه    

 وقی بر آن مترتب است. ( الزامی است و آثار شرعی و حق1)المائده/ « اوفوا بالعقود»چون 
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گفت که یکای از حقاوق و    توان یماکنون با این توضی  و آنچه پی  از این اشاره شد، 

تکالیف حاصل از انشای عقد نکاح که نق  بسزایی هم در تحکیم بنیاد خانواده دارد، حاق  

تمکین زوجه در ذمۀ زوجه است که این مسئله ارتباط تنگاتنگ با اشتغال زوجه در خاارج  

 ز منزل دارد.ا

همچنین بیان شد که تمکین در مقتاای ذات عقاد نکااح لحااظ نشاده، بلکاه از آثاار       

، زیرا اثر مستقیم و مقتااای  دیآ یمشمار  مطلوب عقد نکاح است و مقتاای اطالق عقد به

و  شاود  یما نوعی حکم و قانون امری تلقی  ذات عقد نکاح تحقق علقه زوجیت است که به

هرگونه شرط خالف آن باطل و مبطل عقاد اسات؛ اماا آثااری چاون تمکاین و مهار و ...        

مقتاای اطالق عقد نکاح است و در ذات عقد نکااح گنزاناده نشاده اسات و از قابلیات      

توافق و تعدیل در ضمن عقد برخوردار است، از طرف دیگر، تمکین در روایات ما، تحات  

زوجه را از خاروج غیرموجاه از منازل زوج، مناع      عنوان حق زوج بر زوجه معرفی شده و

صورت خاص ضایع نشاود؛ اماا    صورت عام و چه به کرده است تا حق تمکین زوج، چه به

که این خود بهترین گواه  شود یمزوج رفع  اذنهمین مانعیت و ممنوعیت خروج از منزل با 

اراده زوج نباود.  بر مدعی؛ یعنی حق بودن تمکین است، چراکه اگر حکم الهای باود تاابع    

ی زندگی که زنان نیز در کناار ماردان   الگوهاگفت امروزه با تغییر سبک و  توان یمرو  ازاین

تکلیف اجتماعی را بر عهده دارناد و باه اشاتغا ت خاارج از منازل روی آوردناد، بارای        

ی متعادد قااایی   هاا  پروناده و مشااجرات احتماالی کاه     ها کشمک پیشگیری از هرگونه 

گوناه   صاورت مکارر شااهد ایان     ی خانواده مؤید این ادعاست و ما بهها ادگاهدمطروحه در 

، 1102هستیم که در آن زوج با طرح دادخواست علیه زوجه با استناد به مفاد مواد  ها پرونده

قانون مدنی خواستار الزام زوجه به تمکین است، به همین سابب ایان امتیااز     1108و1105

طور جادی و   فراهم است تا روی مصال  شخصی خود بهشرعی و قانونی برای زنان شاغل 

ی کنند؛ یعنی با استفاده از شرط ضمن عقاد کاه راهکاار مطمئنای بارای      ریگ میتصمشفاف 

ایزاد تعادل و توازن بین حقوق متعاقدین است، زوج را متعهد کناد تاا انتظاارات خاود را     

 د.نسبت به تمکین و ماندن زوجه در منزل در حد قرارداد تعدیل کن
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چنین شرطی، هیچ مشکل شرعی و حقوقی ندارد و به منزل تحریم مباح و سالب حاق   

، حقی را کاه از  شود یم، بلکه زوج با تعهد ضمن عقد، ملزم شود ینمطور کلی محسوب  به

برای وی ثابت و جعل شده است، در یک ظرف زمانی خاص، اغمااض و   گذارنقانوطرف 

ی هاا  یناهنزاار ی طالق و ها بیآسدر جامعه از  گذشت کند؛ اما در عوض جایگاه خانواده

 .ماند یمدیگر حفو 

شایان ذکر است که از نق  مادری بانوان در این زمینه نباید غفلت ورزید، زیرا یکی از 

 امبریا پی و تربیت فرزند است؛ چنانکه فرزندآورآثار معنوی و مقصود اساسی از عقد نکاح 

تناکحوا تناسلوا؛ یعنی ازدواج کنید و از ایان رهگاذر   الشأن)ص( در این زمینه فرمود:  عظیم

رو اگار زوجاه بخواهاد، خاروج      (؛ ازاین64: 2، ج1372صاحب فرزند شوید )شهید ثانی، 

ی واهی، فرزندان خاود را از مهار   ها بهانهغیرضرور و غیرمتعارف از منزل داشته باشد و به 

ر تشایید مباانی خاانواده و    مادری محروم کند، رفتار او خالف قانون معاضادت زوجاین د  

و  1103که مواد  گونه و مغایر با حسن معاشرت خواهد بود؛ همان شود یمتربیت او د تلقی 

 قانون مدنی به این امر تصری  دارد. 1104

قوۀ محترم قااایی بارای پیشاگیری از هرگوناه اختالفاات و       شود یمدر پایان پیشنهاد 

ی و سااز  فرهناگ مشاجرات احتمالی زوجین شاغل در مسیر زنادگی مشاترک، نسابت باه     

ی آموزشی پی  از ازدواج تمهیدات  زم را اتخااذ کنناد و جواناان را باه     ها کالستشکیل 

مکاین زوجاه از زوج و   برخی از آثار مهم برخاسته از عقد نکاح چون تعهدات مربوط به ت

پذیرش ریاست زوج در منزل آگاهی دهند و با تشکیل مراکز مشاوره، تبعات حقوقی، مالی 

 و غیرمالی حاصل از ازدواج را متذکر شوند.

  نتیجه. 11

تبع آن تغییر در الگوهای اجتماعی و سبک زنادگی ماردم،    با تحو ت نوین جهان معاصر و به

یی پاساخگو ی زندگی مشارکت فعال دارناد و  ها نهیهزمعاش و  زنان نیز چون مردان در تأمین

ی خروج از این چال ، راهکارهابه خواستۀ زوج در هر زمان برای آنان میسر نیست. یکی از 

ایزاد تعهد با استفاده از شرط ضمن عقد است، شرط مذکور از لحاظ فقهی و حقاوقی هایچ   
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دارد، چاون مقتااای ذات عقاد نکااح     منافاتی با ماهیت شرعی و مقتاای ذات عقد نکاح نا 

حلِّیت استمتاع و ایزاد علقۀ زوجیت بین زوجین است که هرگونه شرط خاالف آن باطال و   

مبطل عقد است؛ اما سایر آثار و احکام مترتب بر نکاح مانند نفقه، مهر، قوامیت زوج، تمکاین  

بالماانع اسات.   و توافاق و تراضای روی آن    دیا آ یما شمار  از مقتایات اطالقی عقد نکاح به

های روایی در خصوص اساتیذان زوجاه از زوج در خاروج از منازل باا       بر آن در کتاب افزون

ی باارز حاق   هاا  یوگیوتعبیر شده است. بدون تردید یکی از « حق الزوج علی الزوجه»عنوان: 

آن است که با توافق طرفین قابل تعدیل است، چراکه اگر تمکین زوجه از زوج حکم شارعی  

 .شد ینمزوج، ممنوعیت و مانعیت آن مرتفع  و اذنضایت بود با ر

بنادی در ساند    قوۀ محترم قاایی ترتیبی اتخاذ کنند تاا باا الحااق    شود یمرو پیشنهاد  ازاین

نکاحیه و آموزش و مشاورۀ پی  ازدواج، زوجین را نسبت به این مسئلۀ مهم آگاه سازند و 

همچنین دفاتر ثبت ازدواج را ملزم سازند تاا  سازوکارهای  زم را در این زمینه فراهم کنند. 

ی از ریشاگ یپجلسۀ عقد نکاح ارائه کنناد تاا بارای     را دری، تذکرات  زم رسان اطالعضمن 

ی سااز  متعاادل هرگونه اختالفات و مشاجرات احتمالی ناشی از تعهاد باه تمکاین و بارای     

اشتغا ت خارج از منزل خود با تکالیف زناشویی، آن دساته از زناانی کاه درگیار مشااغل      

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی، اداری یا ... هستند و ناگزیر به خروج از منازل هساتند،   

بپذیرند، در حین عقد مطرح کنناد و باا اساتفاده از     توانند یمنسبت به مقدار تعهداتی را که 

 و قید آن در سند نکاحیه با زوج خود به توافق نائل آیند.شرط ضمن عقد 
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