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چکیده

استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس ،حق طبیعی و شرعی هر دو است .اما این حق در لسان مشهور

فقها ،از جانب زوجه ،به ارادۀ مثبت شوهر محدود شده است .البته شوهر نمیتواند بیش از چهار ماه،
درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواستۀ او تن دهد .این پژوهش که به
ا
روش توصیفیتحل یلی است ،نشان میدهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ ز یرا اول اجماع
ا
ّاد عایی مشهور محقق نشده و عالوه بر این به جهت مدرکیبودن فاقد ّ
حج یت است؛ ثانیا روایات مورد استناد
ا
آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دللتُ ،م ِثب ت ّاد عا نیستند؛ ثالثا نه تنها کشف مناط از ادله
ممکن نیست بلکه عالوه بر این ،روایت ابو ّ
صب اح کنانی ،اقتضای ذاتی و اطالقی عقد نکاح ،مالک های
نفس المری احکام ،قاعدۀ لضرر و فهم عقلی وعرفی برخالف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر میرسد حق
استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه ،به
واقع نزدیک تر باشد.
کلیدواژه ها :حق استمتاع ،حقوق زوجه ،چهار ماه.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8931/20/81 :؛ تاریخ تصویب نهایی.8931/20/20 :
 . 8نویسنده مسئول
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Abstract
Sexual enjoyment by wife of her husband and vice versa are natural and religious
rights of both. However, as far as wife is concerned, under the famous opinion
among Islamic jurists, this right is subject to the husband’s positive will. Indeed,
husband may not ignore his wife’s request for more than four months after which he
is obliged comply with her demand. This descriptive-analytical research shows that
the proofs and evidences of the famous opinion are incomplete; since, first, the Idjma
(consensus) claimed by the famous Islamic jurists has not been realized and in
addition, it lacks authority because its source is known; second, the narrations cited
by them are either weak in terms of their chain of narrators or do not prove the claim
from the aspect of denotation; third, not only rectifying the effective cause of the
proofs is not possible but also the narration of Abou Sabbah Kenani, the essential
requirement and absoluteness requirement of contract, criteria relating to the
inherent essence of precepts, the No Loss (La Zarar) Rule and the rational and
conventional understandings are against the famous opinion. In conclusion, it
appears that the wife’s sexual enjoyment right has no time limit and the need for
husband to pay attention to meet his wife’s needs in less than four months is closer
to reality.
Keywords: Sexual Enjoyment Right, Wife’s Rights, Four Months
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پیشگفتار
یکی از لوازم جدانشدنی عقد نکاح ،ارتباط جنسی زوجین است اما در بسیاری از منابع فقهیی در ایین
باب ،تفاوت هایی میان زوجین از جهت حقوق و تکیالیف بیه چشیم میخیورد؛ ازجملیه آنکیه پاسی بیه
درخواست مرد جهت تمتع جنسی بهعنوان یک تکلیف برای زن تعیین شده و زن جز در میوارد وجیود عی ِر
مورد قبول شارع نمیتواند ا ز آن خودداری کند .اما همین درخواست اگر از جانیب زوجیه باشید ،حکیم آن
متفاوت است .به طورکلی مواجهۀ علما با این مسیلله بیه سیه صیورت اسیت  1اکثیر علمیا اسیتجابت ایین
درخواست را تنها در صورتی واجب میدانند که از آخرین نزدیکی بهمدت چهار ماه گ شته باشد؛ اندکی از
علما معیار را حس نیاز زن دانسته بهگونهای که مانع از ضررزدن به او شود و زمان مشخصی بیرای وجیوب
استجابت قرار نداده اند و تعداد شایان توجهی از علما نییز نسیبت بیه ایین موضیوع سیکوت کیرده و فتیوای
ا
صریحی ندادهاند؛ هرچند باتوجهبه قرائنی که ذکر خواهد شد ،احتمال قائل به دیدگاه دوم هستند.
با عنایت به اهمیت موضوع که آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد 2و در تغییر نگرش منفی به اسیالم از
نگاه برون دینی نیز مؤثر است ،در این تحقیق با نگاهی نقادانه سعی شده به این سؤالت پاس داده شود کیه
دلئل قول مشهور در تعیین چهار ماه برای تقاضای استمتاع زن چیست و از جهیت سیند و دللیت چقیدر
ّ
ّ
ُم ِثبت مدعا هست؟ دلئل مخالف چیست و حجیت و دللتش چگونیه اسیت؟ آییا کشیف منیاط از مییان
روایات ابواب دیگر از قبیل ظهار و ایالء ممکن است؟ در نهایت کدام دیدگاه اقوی و اصح است؟
نقد و تحلیل ادلۀ قول مشهور
بهطورکلی دلئل قول مشهور مبنی بر معیاربودن گ شت چهار ماه از آخرین مواقعیه در وجیوب تبعییت
مرد از استمتاع زوجه ،عبارتاند از روایت ،اجماع و مستندات باب ایالء و کشف مناط از آن.
در این قسمت از بحث ،باتوجه به اهمیت و تأثیر اجماع در تصحیح سند و تأیید دللت رواییت ،ابتیدا
این دلیل را نقد و بررسی میکنیم
 .1اجماع
برخی از علما اجماع را یکی از مستندات قید چهار ماه برای وجوب نزدیکی ذکر کردهاند .این اجماع با
الفاظ متفاوتی نقل شده است .شهید ثانی این حکم را مورد وفاق علما دانسته است ( .)66/7فاضل هنیدی
 .8تفصیل قائالن و استنادات در ادامه خواهد آمد.
 .0در یک پژوهش میدانی ،عدم توجه به نیاز جنسی زن ،با  %10پراکندگی در گروه آمارای بهعنوان خشونت جنسی علیه زنان بر شمرده شده
است (ملک افضلی و همکاران ،شمارۀ  ،0صفحه .)10
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آن را قول اکثریت علما ( )072/7و صاحبحدائق میورد تصیریح اصیحاب (بحرانیی )98/02،و مرحیوم
طباطبایی نیز معروف بین اصحاب نقل کردهاند (طباطبیایی )67/11 ،و فیی

کاشیانی نییز آن را اجمیاعی

دانسته است (.)082/0
نقد و تحلیل :موضوع اجماع را در دو مرحله بررسی میکنیم مرحلۀ اول اصل وجود اجمیاع در ایین
موضوع (صغرای استدلل) و مرحلۀ دوم بررسی حجیت این اجماع (کبرای استدلل) است.
بر اساس تحقیق تفصیلی نگارنده ،بیش از  26تن از علما و فقها به حکم وجوب نزدیکی در هیر چهیار
ماه تصریح کردهاند( .محقق حلی170/1 ،؛ عالمه حلیی ،إرشاد األذهااد 5/0 ،؛ همیو ،تحرياراألذكااد ،
406/2؛ حلی106/2 ،؛ شهید اول174 ،؛ فاضل مقیداد07/2 ،؛ ابنفهید حلیی012/2 ،؛ محقیق کرکیی،
526/10؛ شهید ثانی66/7 ،؛ موسوی عاملی61/1 ،؛ محقق سیبزواری99/0 ،؛ فیی

کاشیانی082/0 ،؛

حییر عییاملی209/0 ،؛ فاضییل هنییدی017/7 ،؛ بحرانییی98/02 ،؛ طباطبییایی67/11 ،؛ نراقییی77/16 ،؛
صاحبجواهر115/08 ،؛ انصاری75 ،؛ اصفهانی686 ،؛ خوانساری152/4 ،؛ خمینی260/0 ،؛ خویی،
11/20؛ سییبزواری69/04 ،؛ مکییارم شیییرازی45 ،؛ طوسییی ،أللخاا

528/4 ،؛ ابنبییرا 002/0 ،؛

ابنادریس626/0 ،؛ یزدی526/5 ،؛ کیدری421 ،؛ خمینی؛ گلپایگیانی؛ خیویی؛ عراقیی؛ ،فیروزآبیادی؛
نایینی؛ بروجردی؛ یزدی)527/5 ،
ا
اما در مقابل ،اول این مسلله قبل از شی طوسي(ره) در کالم هیچیک از فقها نیامده 1و بیا جسیتجو در
ا
بیش از1022عنوان کتاب فقهی ،به فتوایی از علما قبل از شی طوسی دست نیافتهایم و اساسا این موضیوع
طرح نشده است .نخستین فقیهی که این موضوع را ذکر و تصریح به وجوب آن کرده ،شیی طوسیي(ره) در
ّ
أللنهديه ( )490است .اما شی مفید ،سیدمرتضی (رسائل الشیریف المرتضیی) ،سیالر (مراسیم العلوییه و
الحکام النبویه) ،چیزی در این خصوص بیان نکردهاند و شی صدوق (ابنبابویه ،ما ا ايحرارااأللیه اه،
 291-225ق) نیز تنها روایت صفوان را نقل کرده (ابن بابو یه؛425/2ح ) 4415که مضمون آن را بررسیی
ا
خواهیم کرد .مرحوم کلیني هم روایتي در این مسلله ذکر نکرده است .2ثانییا پیس از شیی طوسیی نییز تیا
دورها ی تنها شاگردان و پیروانش در پیروی از ایشان به این موضوع فتوا دادهاند؛ بهعنوان مثال شیاگرد ایشیان
ابنبرا در أللمهذب ( )002/0و سپس ابنادریس در أللسارألرر ( )626/0و قطبالیدین کییدرد در ألصااد
 .8ازجمله علمای هم عصر و قبل از شیخ طوسی که آثار آنان بررسی شد ،عبارتاند از.8 :عمانى ،حسنبنعلىبنابىىعقیىل حىاءا( (موموعى
فتاوى ابنأبیعقیل)؛  .0قمى ،ابنقولویه؛  .9شیخ مفید (أحکام النسا( ،المقنعه ،المسائل الطوسیه ،المسائل الصاغانی )؛  .4ابىنبابویىه (المقنىو و
الهدایه)؛  .0ابوالصالح حلبی (الکافی فیالفقه)؛  .1سیدمرتضی (رسائل الشریف المرتضى)؛  .1ابنجنید اسکافی (موموع فتاوى ابنجنید)؛ .1
عریضى( ،مسائل علیبنجعفر)؛  .3سلءار دیلمی (المراسم العلوی و األحکام النبوی ).
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( )014/0و مختصرأللندفع ( )170/1آن را ذکر کردهانید .امیا همیان

گونه که آیتالله شبیری نیز در درس خار گفته است در فاصلۀ زمان شی طوسي تا ابنادرییس نییز تنهیا
ابن برا را که از شاگردان و پیروان شی است ،دریافتیم که این مسلله را عنوان کرده باشد (شبیری زنجیانی،
درس خار  .)1279/9/02 ،ابنزهره معاصر ابنادریس نیز در غن هاو نیز یحیيبنسعید شاگرد محقق حلي
در جدمع مسلله را عنوان نکردهاند ،بلکه ظاهر عبارت ابنحمزه شاید بر عیدم وجیوب باشید؛ چیون اقسیام
وطي ّ
محرم ،مکروه و مستحب را ذکر کرده ولي وطي واجیب را ذکیر نکیرده اسیت .پیس از محقیق ،قائیل
صریحي برخالف وجود ندارد؛ بنابراین اجماع در این مسلله حداقل باتوجهبه مدارک موجود ،قابل تحصیل
ّ
کاشفیت آن از قول معصیومان(ع) 2،منیوط بیه
نیست .بهخصوص اینکه در برخی از انواع اجماع 1،تحقق و
اتفاقنظر همۀ علما و کشف نظر بزرگان علماست .بهعنوان مثال اجماع حدسی (طریقة الحدس) 3که اکثیر
ّ
متأخران آن را قبول دارند (اصغری )002/0 ،در این مسلله محقق نشیده اسیت؛ چراکیه میا نتوانسیتیم نظیر
علمای زمان معصومان(ع) تا زمان شی طوسی را کشف کنیم .در اجماع دخولی یا حسی نیز تحصیل ایین
اجماع در زمان غیبت کبری بسیار بعید است؛ زیرا اگیر آرای علمیای زمیان معصیومان(ع) ییا دوران دیگیر
تاری برای ما مشخص نباشد و احتمال وجود مخیالف بیدهیم ،نمیتیوان نسیبت بیه کاشییفت آن از قیول
معصوم(ع) قطع پیدا کرد .طریقۀ دیگر قاعدۀ لطف است که شی طوسیی و پییروانش قائیل بیه آن بودنید و
مخالفت حتی یکنفر نیز مانع تحقق آن است؛ بنابراین نميتوان اجماع را از هنگام تأسیس فقه اثبات کیرد.
عالوه بر این چون احتمال میدهیم مستند حکم فقها ،روایت صفوان و مستندات باب ایالء باشد( ،که پیس
از این بررسی میشود) این اجماع بهفرض تحصیل آن «مدرکی» بوده و بیا رد ایین میدارک ،اجمیاع نییز از
اعتبار ساقط میشود .آیت الله خویی نیز به همین جهت آن را فاقد اعتبار و غیرکاشیف از قیول معصیوم(ع)
میدانند (خویی ،موسوعه.)115/20 ،
 .2روایت صفوانبنیحیی از امام رضا(ع)
تنها روایتی که به طور مستقیم به موضوع بحث ما اشاره دارد و مورد استناد موافقان قیرار گرفتیه ،رواییت
الر َضیا(ع) َعین ج
صفوانبنیحیی است که متن آن چنین است « َس َأ َل َص ْف َو ُان ْب ُن َی ْح َیی عن َأ َب ْاال َح َسن ِّ
الر ُجیل
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ ج ج ُ َُ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ج َ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ
یون َل ُه ْیم ُمص َ
ییبة
ک
ی
یا
ه
ب
ار
ِ
تکون ِعنده المرأة الشابة فیم ِسك عنها اْلشهر و السنة ل یقربها لیس ی ِرید ِاْلضیر ِ
 .8مرحوم شوشترى در کتاب رسال خود 80طریق ذکر کرده است.
 .0شیخ مفید میگوید « :و لیس فی االجماع االمه حوه من حیث کان اجماعا و لکن من حیث کان فیه االمام المعصوم» (به نقل از عوائد االیام
فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام.)118 ،
 . 9جهت اطالع از تعاریف اجماع حدسی ،حسّی یا دخولی و لطفی ر.ک :اصول الفقه (اصغری.)009-008/0 ،
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َ
ا
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َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ ُ
َیکون ِفي ذ ِلك ِآثما قال ِإذا ت َرک َها أ ْر َب َعة أش ُه ٍر کان ِآثما َب ْعد ذ ِلك ِإل أن َیکون ِب ِإذ ِن َها» (ابنبابویه ،م ا يحرراا
أللیه ه ،425/2 ،ح.)4415

نقد و تحلیل سندی روایت :قدیمیترین منبعی که این روایت را ذکر کرده ،م ا يحررااأللیه ه اسیت
و پس از آن در أللتهذيب نیز در دو جا آمده که یکي باب  26حدیث 18است (طوسی )418/7 ،کیه مطیابق
ج َْ ُ َ ْ
ُ
َم ا َيحرر سند آن را نقل نميکند و در متن حدیث هم عبارت « ِإل أن َیکون ِب ِإذ ِن َها» نیامده است و دیگری
حدیث 52همین باب است (همان )410/7 ،که عبارت م کور را آورده و سند آن را اینگونیه نقیل میکنید
َ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
َ َ ْ ُ
الرضیا
«ع ْن ُه [أح َمد ْب ُن ُم َح جم ِد ْبن ِعیسی] عن ع ِلي بن أحمد بن أشیم عن صیفوان بین یحییی قیال سیألت
ِ
ِ
ِ
ِ
(ع) .»...در رجال شی طوسی« ،احمدبنمحمدبنعیسیاْلشعردالقمي» صاحب کتاب و ثقه معرفی شده
است (باب الهمزه .)272 ،همچنین از «صفوانبنیحیی» نیز بهعنوان وکیل امام رضا(ع) و موثیقترین فیرد
در زمان خودش نزد اصحاب حدیث و عابدترین یاد کرده است .او از اصحاب اجماع نیز میباشد (اماد ،
 .)229اما شی طوسی «علیبناحمدبناشیم» را مجهول دانسیته (اماد )262 ،؛ همچنیین رجیال برقیی
( )52و رجال ابنداوود نیز او را مجهول دانستهاند (ابنداوود حلی ،)492 ،نجاشیی و کشیی نییز از او نیام
نبردهاند .شهید ثانی نیز احتمال باتوجهبه مجهولبودن «علی اشیم» ،سند روایت را ضیعیف شیمرده اسیت
(.)66/7
اما نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که «احمدبنمحمدبنعیسی» فرد بسیار باعظمتی است و
از اصحاب امام رضا ،امام جواد و امام هادی(ع) میباشد و شی صیدوق در توثییق یکیی از راوییان ،نقیل
احمد از او را برای اثبات وثاقتش کافی دانسته است (ابنبابویه ،م ا يحررااأللیه ه )2/1 ،و آیتالله خویی
نیز مجموع احادیثی را که احمد از علی اشیم نقل میکند ،حدود62روایت ذکیر کردهانید (خیویی ،معجا ا
رجدلاأللحديث )070/10 ،و طبق بررسی ما نیز تعداد روایاتی که «احمدبنمحمد» از «علیی اشییم» نقیل
کرده است ،در کدفی و ألستاصدر 18روایت ،تهاذيب 28رواییت ،أللیه اه 12رواییت و در وسادر 90رواییت
است؛ ل ا به نظر میرسد «علی اشیم» استاد و شی احمدبنمحمد است .آیتالله شبیری نیز باتوجهبه این
مطلب ،حکم به توثیق علیبناحمدبناشیم دادهانید (شیبیری زنجیانی)1279/29/05 ،؛ بنیابراین بیه نظیر
می رسد نتوان اشکال جدی به سند این حدیث وارد کرد ،درنتیجه این حدیث از جهت سند معتبر است.
نقد و تحلیل داللی روایت :در این روایت ،سؤال «صفوان» از امام رضا(ع) در مورد مردی اسیت کیه
َ ْ َ ج ُ
همسر جوانی دارد « ِع ْند ُه ال َم ْرأ ُة الش جابة» 1.این مرد بهمدت یکسال یا چنید میاه از همسیر خیویش دوری و
 .8به همین جهت برخی از علما ،تعمیم روایت بر غیر شابّه و زن میانسال و خصوصاً یائسه را مىورد اشىکال دانسىتهانىد؛ ازجملىه مرحىوم
سبزواری در کفای األحکام (محقق سبزواری ،)13/0 ،اما به نظر می رسد راوی با بیان این وصف ،توجه را به این مطلب جلب کرده کىه فىرد
مورد نظر از لحاظ سنءی در شرایطی است که اوج نیاز جنسی و غریزی اوست و بهگونهای اهمیت موضوع را یادآور شده است .فیض کاشانی
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َ ْ
َُ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ج َ
الس َنة» کیه عبیارت «ل َیق َر ُب َهیا» نشیان میدهید مقصیود ،عیدم
خودداری میکند «فیم ِسك عنها اْلشهر و
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
نزدیکی و رابطۀ جنسی است .اما قصد مرد «لیس ی ِرید ِاْل ض َر َار ِبها» ضرررساندن بیه زن نیسیت .راوی بیا
آگاهی از اینکه ضرریبودن ّنیت مؤثر در حکم است ،موضوع را منصرف به موردی کرده کیه قصید اضیرار
وجود ندارد .اما عدم قصد اضرار بهمعنای عدم وقوع اضرار هم نیست و چهبسا فردی بدون قصد ،به کسیی
ا
ضرر برساند؛ ولی ظاهرا این قید ،این مطلب زا میرساند که عدم نزدیکی برای زن نیز ضرری نداشته اسیت
وگرنه در صورت علم شوهر به ضرردیدن زنّ ،نیت اضرار نیز دخیل میشود .اما نکتۀ مهیم و جالیب توجیه
ُ ُ َ
ُ ُ َ
عبارت « َیکون ل ُه ْم ُم ِص َیبة» است .این عبارت میتواند به دو شکل خوانده شیود حالیت اول « َیکیون ل ُه ْیم
ّ
ُم ِص َیبة» که مرجع ضمیر مقدر است و معنای عبارت آن است که «برای این خانواده که مرد هیم عضیوی از
ُ ُ
آن ها است ،مصیبتی رخ داده است و این زمینۀ صدور این رفتار از مرد است؛ امیا حالیت دوم « َیکیون ِل َه ِّیم
ّ
ُم ِص َیب ٍة» که در این صورت ضمیر و مرجع مقدر وجود ندارد ،ل ا از جهت ادبی ارجح است .مرحیوم نراقیی

(نراقی،مستنداأللش عه )78/16 ،و ابوالحسن اصفهانی (اصفهانی )686 ،معتقدند که ایین عبیارت بیهعنوان
ّ
تعلیلی بر رفتار مرد بیان شده است .به این معنا که شوهر مصیبتی دارد کیه شیدت حیزن آن میانع از رابطیۀ
زناشویی او با همسرش است ،پس شرایط عادی نیست و هرچند ع ر فیزیکی از قبیل عدم انتشار عضیو ییا
بیماری و ...که برخی از علما نیز اشاره داشتهاند ،وجود ندارد؛ اما عی ر روحیروانیی وجیود دارد کیه ایین
عامل در روابط زناشویی بسیار مؤثر است 1.ل ا سؤال راوی ،موضوع را محدود به موردی کرد که ع ر روانی
ّ
غیرموجیه اسیت .بنیابر
و عاطفی وجود دارد ،پس تعمیم حکم آن بر مواردی که چنین ع ری وجیود نیدارد
دیدگاه آیتالله شبیری نیز این روایت «علی وجه الطالق» مفهوم ندارد و از آن استفاده نمیشود که زو در
هر شرایطی میتواند تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد (شبیری زنجانی )1494/5 ،پس تعییین میدت
چهار ماه برای رفع نیاز زن ،به جهت جمع بین دو حق و رفع تعارض ضررین است .ضرر اول برای زن است
که نیاز جنسی طبیعی خود را نمیتواند رفع کند ،بهخصوص اینکه در سن جوانی است و ضرر دوم به شوهر
است که خالف میل و رغبتش بهجهت مصیبتی که دیده ،باید تن به رابطۀ زناشویی دهد .پس شارع مقیدس
با الزام شوهر به رعایت نیازهای همسر در یک فرصت چهارماهه رعایت حق هر دو را لحیاظ کیرده اسیت.
خالصه آنکه تعیین زمان چهار ماه در شرایط خاص روحی زو است و قابلیت تعمیم در شیرایط عیادی را
قول مشهور را در حکم وجوب ،بدون قید شابّه و بهصورت تعمیم دانسته است( .فیض کاشانی )032/0 ،و طباطبایی نیز عدم اختصاص را یک
موضوع اجماعی اعالم کرده و شک در تعمیم حکم را بدون وجه میداند (طباطبایی)11/88،؛ درنتیوه «شابّه» مفهوم مخالف نداشىته و حکىم
برای هم زنان است ،هرچند شمول آن در مورد زنان یائسه مورد تردید است.
 .8در مقاالت متعدد پزشکی در مورد آثار افسردگی بر اختالالت جنسی سخن به میان آمده است از جمله:
Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life among Men but Not Women with
(171-177/ Shervin Assari )Coronary Artery Disease.
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ندارد؛ بنابراین قول مشهور که بهصورت مطلق چهار ماه را تعیین کرده ،نمیتواند بیه ایین رواییت اسیتدلل
کند ،گرچه سند حدیث تصحیح شده باشد.
 .3مستندات باب ایالء
مهم ترین مستند باب ایالء در اثبات محدودیت حق استمتاع زن به چهار ماه ،روایت کیافی بیه نقیل از
َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ
ُ َ ج ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ج
ییه
محم ِد ب ِن سلیمان از أ ِبي جعف ٍر الث ِاني(ع) است که متن آن به این صورت است «ع ِل ُّي بن ِإبر ِاهیم عین أ ِب ِ
َ َ َ َ
َ َ ُْ ُ َ
َ ْ
َ ج
ْ ُ َ َ َ َ
َ
عن ال ُح َس ْین ْبن َس ْی ٍف ع ْن ُم َح جم ِد ْبن ُسل ْی َمان ع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر الث ِاني(ع) قال « قلت ل ُیه ُج ِعلیت ِفیداك ک ْییف
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ج ْ َ جَ ََ َ
َ ََْ
َ ََ ََ َْ
َ ْ ا ََ َ
ْ ج ْ ج َ
َص َارت ِعد ُة ال ُمطلق ِة ثالث ِح َی أ ْو ثالثة أش ُه ٍر َو َص َارت ِعد ُة ال ُم َت َوفی ع ْن َها َز ْو ُج َها أ ْر َب َعة أش ُه ٍر َو عشرا فقال
ٍ
َأ جما َف َل ْم ُی َج ِّو ْز َْل َحد َأ ْک َث َر م ْن َأ ْر َب َعة َأ ْش ُهر في ْاْل َیالء لع ْلمه َت َب َار َك َو َت َع َالی َأ جن ُه َغ َای ُة َص ْبر ْال َم ْر َأة م َ
ین ج
الر ُجیل»...
ِ ٍ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(کلینی)112/6 ،
نقد و تحلیل سندی روایت :در مورد «علیبنابراهیمبنهاشمالقمی» در کتب رجالی سخنی به مییان
نیامده اما ابراهیمبنهاشمالقمی توثیق شده است (نجاشی16،؛ طوسی ،أللرجدل.)10،
در مورد «الحسینبنسیفبنعمیرة أبوعبداللهالنخعي» از بین کتب رجالی تنهیا در أللرجادل نجاشیی و
أللیهرست طوسی مطلب وجود دارد و در این دو کتاب نیز تصریح به وثاقتش نشده و تنهیا او را دارای کتیاب
توصیف کردهاند (نجاشی75 ،؛ طوسی .)140،شی طوسی «محمدبنسلیمان دیلمی» را ضیعیف و میتهم
ّا
به ّ
غلو دانسته (أللرجدل )242 ،و نجاشی نیز آورده است که «ضعیف جدا لیعول علیه في شيء» (نجاشیی،
)265؛ بنابراین باتوجه به عدم توثیق و ضعف رجال ،سند ایین رواییت ضیعیف و غیرقابیل اعتمیاد اسیت و
ا
ّ
اول این روایت تنها ّ
مؤیید حکیم وجیوب
شهرتی که جابر ضعف سند باشد در اینجا محقق نیست؛ چراکه
استمتاع پس از مدت چهار ماه است نه دلیل وجوب ،پس نمیتوان به استناد شهرت ،جبران ضعف سندکرد
ا
و ثانیا شهرت فتوایی در این موضوع پس از ابنادریس پدیدار شده و قبل از او شهرت هم ثابت نیست؛ لی ا
جایی که اجماع حجت نیست ،شهرت چگونه میتواند حجت باشد؟.
ّ
نقد و تحلیل داللی :رابطۀ بحث ایالء در این حدیث و حق استمتاع بهگونیهای قییاس منصیوصالعله
است؛ چراکه امام(ع) در این روایت ،دلیل فرصت چهارماهه برای شوهر را صبر زنان نسبت به شوهرانشیان
دانستهاند که ظهور در مسائل جنسی دارد .پس در حالت غیرایالء نیز زنان میتوانند چهار ماه صیبر کننید و
این ّ
مؤیدی بر حکم وجوب نزدیکی پس از چهار ماه است .تعدادی از علمیا (فیی کاشیانی1194/02 ،؛
نراقی79/16 ،؛ صاحبجواهر115/08 ،؛ انصاری )76 ،نیز بدون اشاره به ایین حیدیث در اییالء ،بحیث
ّ
مهلت چهارماهه به شوهر را مؤیدی بر حکم حق استمتاع زنیان پیس از چهیار میاه دانسیته انید ،امیا ایین
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استدلل نیز با اشکالتی مواجه است
ّ
اول اینکه در ایالء بنابر قول مشهور علما (مفید ،ألكاد األلنساد 28 ،؛ ابوالصیالح حلبیی220،؛ سیالر
دیلمی )158 ،مهلت چهارماهۀ شوهر پس از رجوع زن به حاکم و شکایت از شوهر شروع میشیود و پیس
از گ شت چهار ماه ،حاکم مرد را مجبور می کند که قسم را بشکند و کفاره داده یا زن را طالق دهد .پس اگر
زنی پس از سه ماه به حاکم مراجعه کرد ،مرد هنوز چهار میاه دیگیر مهلیت دارد ،درحالیکیه ایین خیالف
مقصود ما است؛ زیرا در صورت اثبات وجوب استمتاع پس از چهار ماه ،شروع این مدت از آخرین مواقعه
است؛ درحالیکه در ایالء می تواند بیش از این به طول بیانجامد و اشکال دیگر اینکه در مقابل ایالء کیه در
آن چهار ماه مهلت وجود دارد ،در ظهار سه ماه مهلت به میرد داده میشیود (سیالر دیلمیی162 ،؛ مفیید،
أللمهنعة ،)505 ،حال آیا برایناساس میتوان اثبات کرد که زن فقط سه ماه میتوانید بیر دوری از شیوهرش
صبر کند و نه چهار ماه؟ درحالیکه ایالء و ظهار هر دو از جهت محدودیت زوجه مشترکاند .پس میتوان
گفت آنچه در ظهار و ایالء مالک حکم قرار گرفته ،چیزی غیر از صبر زنیان اسیت .بنیابر دییدگاه شیبیری
زنجانی «شارع مالحظه احترام قسم را کرده است که قسم کالعدم نشود» (شیبیری زنجیانی .)1492/5 ،از
جهت دیگر در این موارد ،تعارض ضررین مطرح است؛ یکی ضرر طالق و دیگری صیبر بیر نییاز جنسیی.
پس ممکن است شارع این سه یا چهار ماه را بهعنوان مهلتی قرار داده تا زو نسبت به ادامۀ زندگی مشیترک
که مصلحت آن اهم از ضرر تحمل فشار نیاز غریزی بیرای زن اسیت ،بیاندیشید و تصیمیم نهیایی خیود را
بگیرد؛ پس کشف مناط قطعی ممکن نیست.
دالیل و مؤیّدات مخالف عقیدة مشهور
همان گونه که در بحث اجماع ذکر شد ،در مقابل قول مشهور تعداد شایان توجهی از علمیا نسیبت بیه
ا
تعیین زمان برای حق استمتاع زن سکوت کردهاند و چهبسا آنها اساسا برای درخواست استمتاع زن با عنوان
اولیۀ خود ،حکم الزامی قائل نبودهاند یا این موضوع برایشان مطرح نبوده است .اما با در نظر گرفتن عنیاوین
ثانویه ،نظرات معطوف به نوع عنوان ،به دو دستۀ کلی تقسیم شده است .تعدادی با عنایت به عنوان «خیوف
از گناه و دفع منکر» و تعدادی نیز از جهت خوف ضرر ییا عسیروحر و سیایر عنیاوین ثانوییه بیه مسیلله
پرداختهاند .در هر حال بسیاری از علما ،چه آنها کیه محیدودۀ چهیار میاه را پ یرفتهانید و چیه مخالفیان،
محدودیت زمانی را رفع کرده و مرد را ملزم به اجابت درخواست زن کردهاند .در رأس علمایی که خوف گناه
را مطرح کردهاند ،صاحبعروة است که فرموده «اگر میل جنسی زن بهحدی است که نمیتوانید تیا پاییان
چهار ماه صبر کند و به گناه می افتد ،بنابر احتیاط بر شوهرش واجب است با او نزدیکی کرده یا او را طیالق
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دهد» (یزدی .)529/5 ،از شارحان عروة امام خمینی(ره) ،آیتالله گلپایگیانی ،فیروزآبیادی ،بروجیردی و
آقاضیاء نیز از این حکم ّ
تبعیت کردهاند (امد ) و تأیید بر این دیدگاه مرحوم سبزواری (سبزواری)72/04 ،
و روایت وسدر از امام صادق (ع) است که امام فرمودهاند «اگر کسی تعیدادی از زنیان را جمیع کنید کیه
نتواند نیازشان را برآورده کند ،گناهش به گردن اوست» (حر عاملی .)141/02،آیتالله خویی(ره) برخالف
َ َ ُّ َ ج َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
یک ْم َن اارا َو ُق ُ
ود َها
دیگران که از باب لضرر وارد شدهاند ،با استدلل به آیۀ «یا أیها ال ِ ین آمنوا قوا أنفسکم وأه ِل
ج ُ ْ َ
اس َوال ِحج َار ُة» (تحریم  )6از باب نهی از منکر ،ورود کردهاند (خویی ،موساوعه .)100/20 ،امیا از آن
الن
جهت که موضوع بحث ،حق استمتاع زن با عنوان اولی است ،عالوه بیر آنچیه مبنیی بیر نبیودن دلیلیی بیر
ا
محدودیت ذکر شد ،میتوان در اثبات این حق و اطالق آن نیز ادلهای ارائه کرد ازجمله اینکیه اول اطیالق
ا
ادلۀ روایی بیانگر حقوق جنسی مساوی زن و مرد است؛ ثانیا اقتضای ذات عقد نکاح و اقتضای اطالق عقد
ا
ثالثیا مالکهیای نفسالمیری احکیام و ّ
تعبیدینبودن
نکاحُ ،م ِثبت وجود این حق علی الطیالق اسیت؛
استمتاع ،دللت بر وجود این حق برای زوجه دارند که شرح آن چنین است
 .1اطالق روایت ابیالصّباح الکنانی از امام صادق(ع)
ّ
در این باب ،روایتی که دللتش بیر بحیث میا صیریحتر اسیت ،رواییت ابیالصیباح الکنیانی از امیام
صادق(ع) میباشد که متن آن چنین است:
ُ َ جُ ُْ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ج َ ْ ُ َ ج ْ ْ َ َ َ ْ
َ ا َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ج
ید
«محمد بن یحیی عن أحمد ب ِن محم ٍد عن محم ِد ب ِن ِإسم ِاعیل و الحسی ِن ب ِن س ِع ٍید ج ِمیعا عن محم ِ
ْ ُْ َ ْ َ ْ َ
جج ْ َ َ ْ َ َْ ج
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ ج َ ج َ َ ج
َ
ُ َ ج
والیدة
ب ِن الفضی ِل عن أ ِبي الصب ِاح ال ِکن ِان ِّي عن أ ِبي عب ِدالل ِه(ع) قال سألته عن قو ِل الل ِه عز و جل -ل تضیار ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ ج َ ْ َ ُ ْ َ ُ ج ج َ َ َ ْ
َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ
الر ُجل ِإذا أ َر َاد ال ِج َماع تقول ل أ َدعك ِإني
اضع ِمما یدفع ِإحداهن
ِبول ِدها و ل مولود له ِبول ِد ِه فقال کان ِت المر ِ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََُْ َ َ َ
َ َ ج ُْ ُ ُ َ َ َ ج ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َُ ََُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َُْ َ
یك فأقتیل
أخاف أن أحبل فأقتل ول ِدد ه ا ال ِ د أر ِضعه و کان الرجل تدعوه المرأة فیقیول أخیاف أن أج ِامع ِ
َ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ج ُ َ ج َ َ ج َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ج ج ُ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َُ ج َ
الر ُجیل» (کلینیی،
ول ِدد فیدعها و ل یج ِامعها فنهی الله عز و جل عن ذ ِلك أن یضار الرجل المرأة و المیرأة
.)406/11
از جهت سند ،این روایت عالوه بر نقل «صفوان» که بیه تصیریح علمیا 1صیحیحه اسیت و میا نییز در
ّ
بررسی مجدد به همین نتیجه رسیدهایم ،به طریق «حلبی» نیز با اندک تفاوتی در الفاظ آمده است (کلینیی،
أللادفی )595/11،که این طریق نیز صحیح است 2.از نظر دللت نیز از دو جهت بر بحث ما دللت دارد
 .8ر.ک :سند محمد ،فقه الطب و التضخم النقدی.410 ،
 .0سند روایت اینگونه است « :علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ» که نهتنهىا تمىام
راویان ثقه هستند ،بلکه ابنابیعمیر از اصحاب اجماع است و حلبی نیز از اصحاب مورد اطمینان امىام و صىاحب کتىابی بىوده کىه بىر امىام
صادق(ع) عرضه داشته است.
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 .1بهعنوان کاشف مناط و صغرای استدلل در یک قیاس اولویت قرار میگیرد؛ به این صیورت کیه بیر
طبق این روایت برای زوجین احتمال ضرر به شیرخوار بهواسطۀ بارداری نمیتواند بهعنوان ع ر تلقی گیردد
ج َ َ َ
َ
ج َ
و مانع از اجابت درخواست همسر برای ارتباط جنسی شود «ف َن َهی الل ُه ع جز َو َجل ع ْن ذ ِلك» و بر آنهیا لزم
است درخواست همسر را اجابت کنند .پس به طریق أولی در جایی که ع ری وجیود نیدارد ،زوجیین حیق
ندارند از درخواست جنسی همسرشان امتناع ورزند و این مطلب بهتصریح روایت ،برای زن و میرد یکسیان
َْ ُ ْ َ
َ َ ْ
َ
است .عبارات « ِإذا أ َر َاد ال ِج َماع »...و «تدع ُوه ال َم ْرأ ُة» نیز عالوه بر عدم ذکر محدودۀ زمانی و اطالق ،از ایین
جهت اصل لزوم تمکین را به ارادۀ هر یک از زوجین موکول کرده و برای مرد اختصاصی قیرار نیداده اسیت.
نهی روایت از این نوع رفتار نیز ممکن است به یکی از این جهات باشد بهانهجوییبودن این ع ر علیرغم
ّ
علم به ضررینبودن آن در واقع؛ ازبینرفتن مع ریت با ازبینرفتن ظن به ضرر ،به ایین معنیا کیه شیارع بیا
ّ
آگاهیبخشی از واقع امر و عدم تأثیر بارداری بر شیرخوردن کودک ،ظن مکلفان را از بین برده و لی ا وقتیی
ّ
ارجحیت منع از ضرر بیه همسیر بیهجهت مییزان
ظن به ضرر وجود نداشته باشد ،ع ری نیز وجود ندارد؛
ضرر ،نوع و آ ثار آن؛ به این شرح که طبق اعالم شارع ،ضرر به همسر قابل توجهتر از ضیرری اسیت کیه در
این خصوص به کودک می رسد .به هر صورت در هر یک از این حالت ،حقوق زوجین از این حییث برابیر
است.
ّ
 .0در این روایت بهطورکلی عدم توجه به نیاز جنسی همسر را ضرر به او تلقی کرده و از آن نهی نمیوده
است؛ هرچند ممکن است که گفته شود «در اینجا منظور از ضرر ،آسیب جسمانی است» امیا بایید توجیه
داشت که «ضرر» معنایی اعم از آسیب جسمی و عدم احقاق حق دارد .پس همان طور که در ادامیه تبییین
ا
میشود ،عدمالنفع نیز ضرر است و شارع در اینجا در مقام بیان معنای دوم است؛ به این دلیل که اول بیهجز
ا
خواست زوجین ،وجه دیگری در اهمیت موضوع استمتاع ذکر نشیده اسیت و ثانییا قیید «اذا أراد» موجیب
انصراف معنای ضرر به ضرر ناشی از عدم احقاق حق میشود؛ چراکه اعم از حالت آسیب جسمانی است
و نشانگر حقی است که محدود به حالت ضرر نمیباشد .بنابراین در ایین حیدیث زن و شیوهر نسیبت بیه
استمتاع جنسی ،حقوق متقابلی دارند که منع از آن باعث ضایعکردن حق و ضرر به آنها است.
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نکاح 2

در این مرحله ما به دنبال اثبات این هستیم که یکی از اقتضائات عقد نکاح ،ایجاد حیق اسیتمتاع بیرای
زوجین است و در این امر فرقی بین زو و زوجه نیست؛ در نهایت عدم رعایت این حق ،اضرار به زوجه و
منهی عنه است .برای اثبات این امر ،در مرحلۀ اول باید دید راه تشخیص اقتضا چیست؟ برای ایین موضیوع
چهار معیار ذکر شده است

3

 .1شرع؛ .0قانون ،برایناساس مقتضای عقد چیزی است که شارع مقدس یا قانونگ ار آن را بیهمنظور
بهرهمندی کامل متبایعین یا یکی از آن دو ،جعل کرده است؛ .2عرف ،پس برای تشخیص آثار ،مقتضیات و
ِ
لوازم عقد باید به عرف مراجعه کرد؛  .4الفاظ عقد ،برخی از علم ،مدلول مطیابقی عقید را مقتضیای ذات
عقد و مدلول التزامی آن را مقتضای اطالق عقد دانستهاند .اما دلئل ُم ِثبت اقتضای نکاح بیر حیق اسیتمتاع
ا
زوجه عبارتاند از اول بنابر مشهور ،واژۀ نکاح بهمعنای وطی است و گاهی بهمعنای عقد به کار میرود و
ا
اساسا ازدوا را بهجهت اینکه سبب وطی مباح است« ،نکاح» نامیدهاند (ابنمنظور .)606/0 ،پس مدلول
مطابقی لفظ نکاح« ،وطی» است که امری دوطرفه است؛ بنابراین اقتضیای ذات نکیاح جیدای از اسیتمتاع
ا
حالل زن و مرد نیست؛ ثانیا بنابر قول تعدادی از علما 1،اگر زوجین در ضمن عقد نکاح ،عدم رابطۀ جنسی
مبطل عقد است .ایین موضیوع کاشیف از حقیی
را شرط کنند ،بهجهت مخالفت با مقتضای عقد ،باطل و ِ
ا
است که اثر ذاتی عقد نکاح میباشد و در این حق بین زوجین تفاوتی نیست؛ ثالثا شارع مقدس اهیدافی را
برای نکاح ترسیم کرده است که در بسیاری از موارد ناظر بر روابط زناشویی است و ثمرۀ آن حفظ از گنیاه و
تناسل است .در تمام این موارد ،شارع نهتنها فرقی بین زن و میرد قیرار نیداده ،بلکیه از بیاب «تفاعیل» کیه
مشارکت را می رساند استفاده کرده است تا نشان دهد کیه ایین موضیوع انحصیاری نیسیت و بیرای هیر دو
َ ْ َ
َ َ َْ
َ
َ ْ
ین تی َیز جو َ أحی َیر َز ِن ْصییف ِد ِینی ِیه( »...کلینییی)209/5 ،؛ « ت َنییاک ُحوا تکثی ُیروا»...
مشییترک اسییت .ازجملییه «می
َ َ َ ْ َ َ
ج َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ
ُ
(ابنادریس)519/0 ،؛ «و کان ِمن قض ِاء الل ِه علی اْلن ِام أن أغناهم ِبیالحال ِل عین الحیر ِام فقیال و أن ِکحیوا
ِ
َْ
ا
ُ
اْلیامی ِم ْنک ْم( »...مجلسی)070/122 ،؛ رابعا عرف و سیرۀ عقال بر این دللت دارد که زنیان نییز بیهعنوان
یک انسان حق دارند از اثر طبیعی ازدوا یعنی استمتاع جنسی بهره ببرند.
 .8در تعریف «اقتضای ذات عقد» مرحوم کرکی فرموده است« :چیزی که نبودش باعث میشود اثری که شارع ،عقد را برای ایواد آن اثر جعل
کرده از بین برود» (کرکی )484/4 ،و بونوردی گفته« :بهطورىکه اگر این مقتضى منتفى شود ،عقد لغ ً یىا عرفىاً یىا شىرعاً منتفىى مىىشىود»
(موسوی بونوردی.)410/0 ،
 .0در تعریف «اقتضای اطالق عقد» نیز فرمودهاند« :عبارت از امرى است فرعى ،که هرگاه عقد بهطور مطلق یعنى بدون قید و شرط واقو شود،
عقد اقتضاى آن امر را مىنماید» (موسوی بونوردی.)419/0 ،
 .9ر.ک :مقال «عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود» (مظهر قراملکی و.»30 ،...
 .4ازجمله :شیخ طوسی (المبسوط )924/4 ،و تابعین آن (شهید ثانی )041/1 ،و عالمه حلی (المختلف.)814/1 ،
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 .3مالکهای نفساالمری احکام
بنیابر دییدگاه علمیای امامیییه ،احکیام براسیاس مصیالح و مالکهییای نفسالمیری جعیل میشییوند
(بروجردد٥1/4 ،؛ نایینی )228/4 ،و از جهتی حق استمتاع ،یک مسللۀ ّ
تعبدی مح نیست تا مصلحت
آن را تع ّبدی فرض کنیم .پس شارع اگر حقوقی تشریع کرده براساس طبیعت ،نیاز و مصالح حقیقیی اسیت.

بنابراین نظر به تکوین حس جنسی و نیاز غریزی در زنان و تفاوتهای فیراوان ناشیی از اقلیمهیا ،نژادهیا و
خوراک ها ،نمی توان آن را با یک حکم کلی تشریعی ،محدود به هر چهار ماه دانست و به رفع نیاز زن نگیاه
ّ
تعبدی مح داشت.
پاس به یک اشکال ممکن است ،سؤال شود چرا شارع در روایات زیادی بر حق جنسی مردان تأکیید
ا
کرده 1ولی بر حق زنان بهصورت خاص تصریحی نکرده اسیت؟ بایید گفیت اول اثبیات شی نفیی ماعیدا
ا
نمیکند و اثبات وجوب تمکین برای زن ،عدم وجوب برای مرد را ثابت نمیکند؛ ثانیا این موضوع به تفاوت
طبیعی نیاز جنسیی در میردان و زنیان بیر میگیردد .نییاز جنسیی در میردان ،دفعیی ،هیجیانی ،زودگی ر و
تکرارشونده است ،اما در زنان ،تدریجی ،طولنی و غیر هیجانی است (شعیبی.)10 ،
درنتیجه جهت ایجاد تعادل ،ضرورت دارد به زنانی که از این امر غافلاند ،توجه شیود تیا سیبب نشیود
شوهران برای رفع نیاز جنسی شان به گناه افتاده و کانون خانواده به خطر افتد .پس هدف شارع ایجاد تبعی
نبوده ،بلکه ایجاد عدالت است تا مردان بهاندازۀ زنان بتوانند نیاز طبیعی جنسی خود را رفع کنند.
در نهایت پس از اثبات حق استمتاع زوجه باید گفت محروم کردن آن از این حق جائز نیست و مبیانی
برای آن ذکر شده است

 .1روایت ابی ّ
الصباح که ذکر شد؛
َ
ْ
َ
 .0عمومات آیات از قبیل « َو ُ ُ ج
َ َْ
َْ ُ
َُْ
وف أ ْو ت ْس ِیریح
عاشروهن ِبیالمعروف» (نسیاء  )18و «ف ِإمسیاك ِبمعیر ٍ
ِ
ْ
ِب ِإح َس ٍان» (بقره )008؛
ّ
 .2از باب ممانعت از نفع که ادلۀ نفی ضرر نیز شیاملش میشیود .مرحیوم نیایینی در بحیث لضیرر
میگوید «بلکه عدمالنفع نیز چنانچه موجبات و مقوماتش کامل شده باشد ،ضرر محسوب میشیود» (بیه
ا
نقل از نسیمی .)97 ،مرحوم بجنوردی در معنای ضرر مینویسید ضیرر عرفیا عبیارت اسیت از نقیص در
چی زی از شلون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدارشدن آن وجود دارد ،بهطوریکه

 .8ازجمله روایاتی از رسول اعظم(ص) با این عبارات است« :تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَۀً وَ عَشِیَّ ً»؛ «فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىى الْمَىرْأَۀِ فَقَىالَ أَنْ
تُوِیبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى قَتَبٍ» (کلینی)021/0 ،
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عرف آن را موجود میداند (همو) .نراقی نیز آورده «ثم لیخفی ّأن الضرر -کمیا ّ
میر -خیالف النفیع و هیو
بحکم العرف و اللغة» (نراقی)48 ،؛
 .4از باب تضییع حق و ظلم ،ادلۀ نفی ظلم شامل آن میشود.

نتیجهگیری
عموم ادله و مستندات محدودکردن حق استمتاع زوجه از شوهرش بهمدت چهار ماه عبارتاند از
ا
 .1اجماع که در نفی آن ذکر شد اول اجماع بهدلیل عدم اتصال به زمان معصومان(ع) و نبود فتیوا در
ّ
ا
دورۀ قبل از شی طوسی و پس از شاگردان و پیروانش محقق نشده است؛ ثانیا اجماع میدرکی بیوده و فاقید
حجیت است.
 .0روایت صفوانبنیحیی که با فرض تصحیح سند آن و رفع مجهولیت علیبناحمدبناشیم ،اطالق
مفهوم آن رد شد و موضوع آن محدود به وجود ع ر از طرف شوهر شد.
ّ
مؤیدات باب ایالء .که در مورد روایت محمدبنسلیمان مورد استناد در این باب ذکیر شید کیه از
.2
حیث سند ضعیف و قابل استناد نیست و با دلیل عقلی نییز نمیتیوان منیاط و علیت حکیم شیارع مبنیبیر
فرصت چهارماهه به مرد را کشف کرد .عالوه بر این برای اثبات حق متقابل زن در استمتاع ،ادلیهای وجیود
دارد از قبیل روایت ابی ّ
الصباح کنانی ،اقتضای ذات عقد نکاح ،اقتضای اطیالق عقید نکیاح ،مالکهیای

نفسالمری احکامّ ،
تعبدینبودن استمتاع .پس بهکمک این ادله ،علیالطالق میتوان وجوب رعایت حیق
استمتاع زوجه را بر عهدۀ زو اثبات کرد و محدودۀ چهار ماه را تنها در صورت وجود ع ر مشروع دانست.
منابع
قرآن کریم
ابنادریس ،محمدبناحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ دوم1111،ق.
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،من ال یحضره الفقیه ،بیجا ،بینا ،چاپ دوم1412 ،ق.
_____________ ،المقنع ،قم ،مؤسسۀ امام هادی(ع) ،چاپ اول1415 ،ق.
_____________ ،الهدایة فی األصول و الفروع ،قم ،مؤسسۀ امام هادی(ع) ،چاپ اول1419 ،ق.
ابنبرا  ،عبدالعزیزبنتحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ
اول1111 ،ق.
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ابنجنید اسکافی ،محمدبناحمد ،مجموعۀ فتاوی ابن جنید ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول1416 ،ق.
ابنداوود حلی ،حسنبنعلی ،الرجال ،تهران ،بینا ،چاپ اول.1240 ،
ابنفهد حلی ،احمدبنمحمد ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،قم ،دفتر انتشارات اسیالمی ،چیاپ اول،
1111ق.
ابوالصالح حلبی ،تقیبننجم ،الکافی فی الفقه ،اصیفهان ،کتابخانیۀ عمیومی امیام امیرالمیؤمنین(ع) ،چیاپ اول،
1422ق.
اصغری ،عبدالله ،أصول الفقه (با شرح فارسی) ،قم ،نشرسید عبدالله اصغری  ،چاپ دوم.1296 ،
اصفهانی ،ابوالحسن ،وسیلة النجاة (مع حواشی اإلمام الخمینی) ،قم ،مؤسسیۀ تنظییم و نشیر آثیار امیام خمینیی
قدس سره ،چاپ اول1122 ،ق.
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،کتاب النکاح ،قم ،کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شیی اعظیم انصیاری ،چیاپ اول،
1111ق.
بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی ،چیاپ اول،
1111ق.
برقی ،احمدبنمحمد ،الرجال ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول.1240 ،
حر عاملی ،محمدبنحسن ،الفصول المهمة فی أصول األئمة  -تکملة الوسائل ،قم ،مؤسسۀ معارف اسالمی امام
رضا(ع) ،چاپ اول111٥ ،ق.
________________ ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول1428 ،ق.
خمینی ،مصطفی ،مستند تحریر الوسیلة ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره ،چاپ اول ،بیتا.
خوانساری ،احمد ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان ،چاپ دوم1111 ،ق.
خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،قم ،مؤسسة الخیوئی اْلسیالمیة ،چیاپ اول،
بیتا.
__________ ،موسوعة اإلمام الخوئی ،قم ،مؤسسۀ إحیاء آثار اْلمام الخوئی(ره) ،چاپ اول111٥ ،ق.

ّ

سبزواری ،سیدعبداْلعلی ،مهذب األحکام ،قم ،مؤسسه المنار دفتر حضرت آیةالله ،چاپ چهارم1113 ،ق.
ّ
سالر دیلمی ،حمزةبنعبیدالعزیز ،المراسمم العلویمة و األحکمام النبویمة ،قیم ،منشیورات الحیرمین ،چیاپ اول،
1424ق.
سند محمد ،فقه الطب و التضخم النقدی ،بیروت ،مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر ،چاپ اول1402 ،ق.
شبیری زنجانی ،موسی ،کتاب نکاح ،قم ،مؤسسۀ پژوهشی رأیپرداز ،چاپ اول1418 ،ق.
شعیبی ،فاطمه ،تفاوتهای زنان و مردان ،تهران ،کتاب ارشد ،چاپ اول.1284 ،
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شهید اول ،محمیدبنمکی ،اللمعة الدمشمقیة فمی فقمه اإلمامیمة ،بییروت ،دارالتیراث الداراْلسیالمیة ،چیاپ اول،
1412ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة المعارف اْلسیالمیة ،چیاپ
اول1412 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسمالم ،بییروت ،دار إحییاء التیراث العربیی،
چاپ هفتم1111 ،ق.
طباطبایی ،سیدعلی ،ریاض المسائل ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول111٥ ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،تهران ،تحقیق خراسان ،چاپ چهارم1427 ،ق.
_____________ ،الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1111 ،ق.
_____________ ،رجال الطوسی ،قم ،مؤسسة النشر السالمی ،چاپ سوم.1272 ،
_____________ ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضویة ْلحیاء اآلثار الجعفرییة ،چیاپ سیوم،
1297ق.
عراقی ،ضیاءالدین ،نهایة األفکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سوم1417 ،ق.
عریضی ،علیبنجعفر ،مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول1428 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1412 ،ق.
_________________ ،تحریر األحکام الشرعیة علمی ممذهب اإلمامیمة (ط-الحدیثیة) ،قیم ،مؤسسیۀ امیام
صادق(ع) ،چاپ اول1402 ،ق.
علمالهدی ،علیبنحسین ،رسائل الشریف المرتضی ،قم ،دار القرآن الکریم ،چاپ اول1425 ،ق.
ّ
فاضل مقداد ،مقدادبنعبدالله ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفیی(ره)،
چاپ اول1424 ،ق.
فاضل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکمام ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی ،چیاپ
اول1111،ق.
فخرالمحققین ،محمدبنحسن ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،قم ،مؤسسۀ اسیماعیلیان ،چیاپ اول،
13٥1ق.
فی

کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،مفاتیح الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی(ره) ،چیاپ اول،

بیتا.
قطبالدین کیدری ،محمدبنحسین ،إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ،قم ،مؤسسیۀ امیام صیادق(ع) ،چیاپ اول،
1416ق.
کشی ،محمدبنعمر ،رجال الکشی-إختیار معرفة الرجال ،مشهد ،نشر مرکز تحقیقات و مطالعات دانشکده الهیات
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و معارف اسالمی دانشگاه مشهد ،چاپ اول1428 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،قم ،دار الحدیث للطباعة و النشر ،چاپ اول1408 ،ق.
مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسة الطبع و النشر ،چاپ اول1412،ق.
محقق حلی ،جعفربنحسین ،المختصر النافع فی فقه اإلمامیة ،قیم ،مؤسسیة المطبوعیات الدینییة ،چیاپ ششیم،
1419ق.
____________ ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام 4 ،جلد،قم -ایران ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ، -
دوم 1429 ،ه ق
محقق سبزواری ،محمدباقربنمحمدمؤمن ،کفایة األحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1402 ،ق.
محقق کرکی ،علیبنحسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ دوم1414 ،ق.

مظهر قراملکی ،علی و جواد ابراهیمی ،ابراهیم ابراهیمی« ،عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود» ،آمموزه همای فقمه
مدنی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شمارۀ  ،1313 ،1صفحات.116-97
مفید ،محمدبنمحمد ،أحکام النساء ،قم ،کنگرۀ جهانی هزارۀ شی مفید(ره) ،چاپ اول1412 ،ق.
____________ ،المقنعة ،قم ،کنگرۀ جهانی هزارۀ شی مفید(ره) ،چاپ اول1412 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة  -کتاب النکاح ،قم ،انتشارات مدرسة اْلمام علیبنأبیطالب(ع) ،چیاپ اول،
1121ق.

ملک افضلی ،حسین و همکاران« ،بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان» ،مجلۀ دانشمااه آزاد
علوم پزشکی قم ،شمارۀ  ،1290 ،0صفحۀ .65
موسوی بجنوردی ،سیدمحمد، ،قواعد فقهیه ،تهران ،مؤسسۀ عرو  ،چاپ سوم1421 ،ق.
موسوی عاملی ،محمدبنعلی ،نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم ،قم ،دفتر انتشیارات اسیالمی ،چیاپ
اول1411 ،ق.

ُ
نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول.1276 ،

نجاشی ،احمدبنعلی ،رجال النجاشی ،قم ،مؤسسة النشر اْلسالمي  ،چاپ ششم.1265 ،
نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ،عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام ،قیم ،دفتیر
تبلیغات اسالمی ،چاپ اول.1275 ،
_______________ ،مستند الشیعة فی أحکام الشریعة ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول1111 ،ق.
نسیمی ،رضا و نگار شمالی« ،جایگاه عدمالنفع در نظام حقوقی ایران» ،نشریۀ علمیپژوهی فقه و حقوق اسالمی،
دورۀ ،0شمارۀ.89-78 ،1282 ،0
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مدرسین حوزۀ علمیه قم ،چاپ اول1111 ،ق.
Shervin Assari, Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life .1
among Men but Not Women with Coronary Artery Disease, PMCID: PMC4302506,
PMID:25614862, . 2014 Dec; 8(4): 171–177
 .0سایت مدرسۀ فقاهت. www.eshia.irدرس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی.1279/7/02،

