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 چکیده
 مشهور لسان در حق نیا اما است. دو هر یشرع و یعیطب حق بالعکس، و شوهر از زن یجنس استمتاع

 ماه، چهار از شیب تواندینم شوهر البته است. شده محدود شوهر مثبت ۀاراد به زوجه، جانب از فقها،

 به که پژوهش نیا دهد. تن او ۀاستخو به است واجب او بر آن از پس و ردیبگ دهیناد را همسرش درخواست

 اجماع اولا  رایز است؛ ناتمام مشهور قول مستندات و ادله که دهدیم نشان است، یلیتحلیفیتوص روش

 استناد مورد اتیروا اا یثان است؛ تیحّج  فاقد بودنیمدرک جهت به نیا بر عالوه و نشده محقق مشهور ییاّدعا

 ادله از مناط کشف تنهانه ثالثاا  ستند؛ین اّدعا ُمثِبت لت،دل هیناح از ای و اندفیضع سند جهت از ای زین آنان

 یهامالک نکاح، عقد یاطالق و یذات یاقتضا ،یکنان صّباحابو تیروا ن،یا بر عالوه بلکه ستین ممکن
 حق رسدیم نظر به جهیدرنت است؛ مشهور قول برخالف یوعرف یعقل فهم و لضرر ۀقاعد احکام، یالمرنفس

 به ماه، چهار از کمتر در همسرش ازین رفع جهت در شوهر توجه لزوم و ندارد یزمان تیدودمح زن استمتاع

 باشد. ترکینزد واقع
 

 ماه. چهار زوجه، حقوق استمتاع، حق ها:کلیدواژه
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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. 
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 پیشگفتار

رتباط جنسی زوجین است اما در بسیاری از منابع فقهیی در ایین یکی از لوازم جدانشدنی عقد نکاح، ا
خیورد؛ ازجملیه آنکیه پاسی  بیه هایی میان زوجین از جهت حقوق و تکیالیف بیه چشیم میباب، تفاوت

عنوان یک تکلیف برای زن تعیین شده و زن جز در میوارد وجیود عی ِر مرد جهت تمتع جنسی به درخواست
ز آن خودداری کند. اما همین درخواست اگر از جانیب زوجیه باشید، حکیم آن تواند امورد قبول شارع نمی

اکثیر علمیا اسیتجابت ایین  1طورکلی مواجهۀ علما با این مسیلله بیه سیه صیورت اسیت متفاوت است. به
مدت چهار ماه گ شته باشد؛ اندکی از دانند که از آخرین نزدیکی بهدرخواست را تنها در صورتی واجب می

ای که مانع از ضررزدن به او شود و زمان مشخصی بیرای وجیوب گونهرا حس نیاز زن دانسته به علما معیار
اند و تعداد شایان توجهی از علما نییز نسیبت بیه ایین موضیوع سیکوت کیرده و فتیوای استجابت قرار نداده

 دوم هستند.به قرائنی که ذکر خواهد شد، احتمالا قائل به دیدگاه اند؛ هرچند باتوجهصریحی نداده
و در تغییر نگرش منفی به اسیالم از  2با عنایت به اهمیت موضوع که آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد

دینی نیز مؤثر است، در این تحقیق با نگاهی نقادانه سعی شده به این سؤالت پاس  داده شود کیه نگاه برون
زن چیست و از جهیت سیند و دللیت چقیدر  دلئل قول مشهور در تعیین چهار ماه برای تقاضای استمتاع

ُمثِبت مّدعا هست؟ دلئل مخالف چیست و حّجیت و دللتش چگونیه اسیت؟ آییا کشیف منیاط از مییان 
 ؟استروایات ابواب دیگر از قبیل ظهار و ایالء ممکن است؟ در نهایت کدام دیدگاه اقوی و اصح 

 
 نقد و تحلیل ادلۀ قول مشهور 

بر معیاربودن گ شت چهار ماه از آخرین مواقعیه در وجیوب تبعییت مبنی هورطورکلی دلئل قول مشبه
 اند از  روایت، اجماع و مستندات باب ایالء و کشف مناط از آن.مرد از استمتاع زوجه، عبارت

به اهمیت و تأثیر اجماع در تصحیح سند و تأیید دللت رواییت، ابتیدا در این قسمت از بحث، باتوجه
 کنیم  د و بررسی میاین دلیل را نق

 
 اجماع .1

اند. این اجماع با برخی از علما اجماع را یکی از مستندات قید چهار ماه برای وجوب نزدیکی ذکر کرده
(. فاضل هنیدی 7/66الفاظ متفاوتی نقل شده است. شهید ثانی این حکم را مورد وفاق علما دانسته است )

                                                 
 تفصیل قائالن و استنادات در ادامه خواهد آمد. .8
وان خشونت جنسی علیه زنان بر شمرده شده عنپراکندگی در گروه آمارای به %10در یک پژوهش میدانی، عدم توجه به نیاز جنسی زن، با . 0

 (.10، صفحه 0است )ملک افضلی و همکاران، شمارۀ 
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( و مرحیوم 02/98میورد تصیریح اصیحاب )بحرانیی،حدائق ( و صاحب7/072آن را قول اکثریت علما )
( و فیی  کاشیانی نییز آن را اجمیاعی 11/67اند )طباطبیایی، طباطبایی نیز معروف بین اصحاب نقل کرده

 (.  0/082دانسته است )
کنیم  مرحلۀ اول اصل وجود اجمیاع در ایین موضوع اجماع را در دو مرحله بررسی می نقد و تحلیل:

  ل( و مرحلۀ دوم بررسی حجیت این اجماع )کبرای استدلل( است.موضوع )صغرای استدل
تن از علما و فقها به حکم وجوب نزدیکی در هیر چهیار 26بر اساس تحقیق تفصیلی نگارنده، بیش از 

، تحرياراألذكااد ؛ همیو، 0/5، إرشاد األذهااد  ؛ عالمه حلیی،1/170اند. )محقق حلی، ماه تصریح کرده
؛ محقیق کرکیی، 2/012فهید حلیی، ؛ ابن2/07؛ فاضل مقیداد، 174شهید اول،  ؛2/106؛ حلی، 2/406

؛ 0/082؛ فیی  کاشیانی، 0/99؛ محقق سیبزواری، 1/61؛ موسوی عاملی، 7/66؛ شهید ثانی، 10/526
؛ 16/77؛ نراقییی، 11/67؛ طباطبییایی، 02/98؛ بحرانییی، 7/017؛ فاضییل هنییدی، 0/209حییر عییاملی، 

؛ خویی، 0/260؛ خمینی، 4/152؛ خوانساری، 686؛ اصفهانی، 75؛ انصاری، 08/115جواهر، صاحب
؛ 0/002بییرا ، ؛ ابن4/528، أللخاا  ؛ طوسییی، 45؛ مکییارم شیییرازی، 04/69؛ سییبزواری، 20/11
؛ خمینی؛ گلپایگیانی؛ خیویی؛ عراقیی؛، فیروزآبیادی؛ 421؛ کیدری، 5/526؛ یزدی، 0/626ادریس، ابن

  (5/527نایینی؛ بروجردی؛ یزدی، 
و بیا جسیتجو در  1یک از فقها نیامده)ره( در کالم هیچاما در مقابل، اولا این مسلله قبل از شی  طوسي

ایم و اساساا این موضیوع عنوان کتاب فقهی، به فتوایی از علما قبل از شی  طوسی دست نیافته1022بیش از
وجوب آن کرده، شیی  طوسیي)ره( در  طرح نشده است. نخستین فقیهی که این موضوع را ذکر و تصریح به

)مراسیم العلوییه و  ، سیاّلر)رسائل الشیریف المرتضیی( ( است. اما شی  مفید، سیدمرتضی490) أللنهديه
، ما ا ايحرارااأللیه اهبابویه، اند و شی  صدوق )ابن، چیزی در این خصوص بیان نکردهالحکام النبویه(

که مضمون آن را بررسیی  (  4415ح2/425ه؛ی)ابن بابو هق( نیز تنها روایت صفوان را نقل کرد 225-291
. ثانییاا پیس از شیی  طوسیی نییز تیا 2خواهیم کرد. مرحوم کلیني هم روایتي در این مسلله ذکر نکرده است

عنوان مثال شیاگرد ایشیان اند؛ بهی تنها شاگردان و پیروانش در پیروی از ایشان به این موضوع فتوا دادهادوره
 ألصااد الیدین کییدرد در و قطب (0/626) أللسارألررادریس در و سپس ابن (0/002) أللمهذب برا  درابن

                                                 
عقیىل حىاءا) )موموعى     ابىى بنعلىبنعمانى، حسن.8اند از: عصر و قبل از شیخ طوسی که آثار آنان بررسی شد، عبارت. ازجمله علمای هم8

بابویىه )المقنىو و   . ابىن 4(؛ المسائل الصاغانی أحکام النسا)، المقنعه، المسائل الطوسیه، فید ). شیخ م9؛ قولویهقمى، ابن .0 عقیل(؛أبیفتاوى ابن
 .1(؛ جنیدفتاوى ابن  موموعجنید اسکافی ). ابن1(؛ رسائل الشریف المرتضى. سیدمرتضی )1الفقه(؛ . ابوالصالح حلبی )الکافی فی0الهدایه(؛ 
 (.المراسم العلوی  و األحکام النبوی دیلمی ). سلءار 3(؛ جعفربنمسائل علی) عریضى،

 

 



            803                              حق استمتاع زن در چهار ماه تیمحدود یفقه یهاچالش                       9911 زمستان

انید. امیا همیان آن را ذکر کرده (1/170) مختصرأللندفع( و 0/014) شرألرعاأل س  و محقق حلی در  (421)
نییز تنهیا  ادرییساست  در فاصلۀ زمان شی  طوسي تا ابن الله شبیری نیز در درس خار  گفتهگونه که آیت

برا  را که از شاگردان و پیروان شی  است، دریافتیم که این مسلله را عنوان کرده باشد )شبیری زنجیانی، ابن
سعید شاگرد محقق حلي بنو نیز یحیيغن هاادریس نیز در زهره معاصر ابن(. ابن02/9/1279درس خار ، 

حمزه شاید بر عیدم وجیوب باشید؛ چیون اقسیام اند، بلکه ظاهر عبارت ابنمسلله را عنوان نکرده جدمعدر 
وطي محّرم، مکروه و مستحب را ذکر کرده ولي وطي واجیب را ذکیر نکیرده اسیت. پیس از محقیق، قائیل 

به مدارک موجود، قابل تحصیل صریحي برخالف وجود ندارد؛ بنابراین اجماع در این مسلله حداقل باتوجه
منیوط بیه  2تحقق و کاشفّیت آن از قول معصیومان)ع(، 1ماع،خصوص اینکه در برخی از انواع اجنیست. به

که اکثیر  3عنوان مثال اجماع حدسی )طریقة الحدس(نظر همۀ علما و کشف نظر بزرگان علماست. بهاتفاق
( در این مسلله محّقق نشیده اسیت؛ چراکیه میا نتوانسیتیم نظیر 0/002متأخران آن را قبول دارند )اصغری، 

( تا زمان شی  طوسی را کشف کنیم. در اجماع دخولی یا حسی نیز تحصیل ایین علمای زمان معصومان)ع
اجماع در زمان غیبت کبری بسیار بعید است؛ زیرا اگیر آرای علمیای زمیان معصیومان)ع( ییا دوران دیگیر 

تیوان نسیبت بیه کاشییفت آن از قیول تاری  برای ما مشخص نباشد و احتمال وجود مخیالف بیدهیم، نمی
پیدا کرد. طریقۀ دیگر قاعدۀ لطف است که شی  طوسیی و پییروانش قائیل بیه آن بودنید و  معصوم)ع( قطع

توان اجماع را از هنگام تأسیس فقه اثبات کیرد. نفر نیز مانع تحقق آن است؛ بنابراین نميمخالفت حتی یک
شد، )که پیس دهیم مستند حکم فقها، روایت صفوان و مستندات باب ایالء باعالوه بر این چون احتمال می

بوده و بیا رد ایین میدارک، اجمیاع نییز از « مدرکی»فرض تحصیل آن شود( این اجماع بهاز این بررسی می
الله خویی نیز به همین جهت آن را فاقد اعتبار و غیرکاشیف از قیول معصیوم)ع( شود. آیتاعتبار ساقط می

 (.20/115، موسوعه)خویی،  دانندمی
 

 ام رضا)ع( یحیی از امبنروایت صفوان .2
طور مستقیم به موضوع بحث ما اشاره دارد و مورد استناد موافقان قیرار گرفتیه، رواییت تنها روایتی که به

َضیا)ع(»یحیی است که متن آن چنین است  بنصفوان ُجیِل  َسَأَل َصْفَواُن ْبُن َیْحَیی عن َأَبااْلَحَسِن الرِّ َعیِن الرج
ْضیَراَر ِبَهیا َیُکیوُن َلُهیْم ُمِصییَبة  َتُکوُن ِعْنَدُه اْلَمْرَأُة الشج  َنَة َل َیْقَرُبَها َلْیَس ُیِریُد اْْلِ ْشُهَر َو السج

َ
ُة َفُیْمِسُك َعْنَها اْْل  ابج

                                                 
 .ده استکرطریق ذکر 80خود   شترى در کتاب رسالومرحوم ش.  8
عوائد االیام  )به نقل از «و لیس فی االجماع االمه حوه من حیث کان اجماعا و لکن من حیث کان فیه االمام المعصوم»گوید: شیخ مفید می .0

 (.118 ،ات مسائل الحالل و الحرامفی بیان قواعد االحکام و مهم
 (.009-0/008 ،)اصغریصول الفقه ا . جهت اطالع از تعاریف اجماع حدسی، حسّی یا دخولی و لطفی ر.ک:9
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م ا يحرراابابویه، بن)ا« اَیُکوُن ِفي َذِلَك آِثماا َقاَل ِإَذا َتَرَکَها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َکاَن آِثماا َبْعَد َذِلَك ِإلج َأْن َیُکوَن ِبِإْذِنهَ 
 (.4415، ح2/425، أللیه ه

اسیت  م ا يحررااأللیه هترین منبعی که این روایت را ذکر کرده، قدیمی نقد و تحلیل سندی روایت:
( کیه مطیابق 7/418است )طوسی، 18حدیث  26نیز در دو جا آمده که یکي باب  أللتهذيبو پس از آن در 
نیامده است و دیگری « ِإلج َأْن َیُکوَن ِبِإْذِنَها»و در متن حدیث هم عبارت  کندسند آن را نقل نمي َم ا َيحُرر

کنید  گونیه نقیل می( که عبارت م کور را آورده و سند آن را این7/410همین باب است )همان،  52حدیث
ِد ْبِن ِعیَسی» َضیا [ َعْن َعِليِّ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأْشَیَم َعْنُه ]َأْحَمُد ْبُن ُمَحمج َعْن َصیْفَواَن ْبیِن َیْحَییی َقیاَل  َسیَأْلُت الرِّ

صاحب کتاب و ثقه معرفی شده « القمياْلشعردعیسیمحمدبناحمدبن»در رجال شی  طوسی، «. )ع(...
ترین فیرد عنوان وکیل امام رضا)ع( و موثیقنیز به« یحییبنصفوان»(. همچنین از 272است )باب الهمزه، 

، اماد باشد )یاد کرده است. او از اصحاب اجماع نیز می اب حدیث و عابدتریندر زمان خودش نزد اصح
(؛ همچنیین رجیال برقیی 262، اماد را مجهول دانسیته )« اشیماحمدبنبنعلی»(. اما شی  طوسی 229

(، نجاشیی و کشیی نییز از او نیام 492داوود حلی، اند )ابنداوود نیز او را مجهول دانسته( و رجال ابن52)
، سند روایت را ضیعیف شیمرده اسیت «علی اشیم»بودن به مجهولتوجهاند. شهید ثانی نیز احتمال  باردهنب
(7/66  .) 

فرد بسیار باعظمتی است و « عیسیبنمحمداحمدبن»ای که در اینجا وجود دارد این است که  اما نکته
ق در توثییق یکیی از راوییان، نقیل باشد و شی  صیدواز اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی)ع( می

الله خویی ( و آیت1/2، م ا يحررااأللیه هبابویه، احمد از او را برای اثبات وثاقتش کافی دانسته است )ابن
معجا اانید )خیویی، روایت ذکیر کرده62کند، حدودنیز مجموع احادیثی را که احمد از علی اشیم نقل می

نقیل « علیی اشییم»از « محمداحمدبن»نیز تعداد روایاتی که  ( و طبق بررسی ما10/070، رجدلاأللحديث
رواییت 90وسادر رواییت و در 12 أللیه اهرواییت، 28 تهاذيبروایت، 18 ألستاصدرو  کدفیکرده است، در 

به این الله شبیری نیز باتوجهمحمد است. آیتاستاد و شی  احمدبن« علی اشیم»رسد است؛ ل ا به نظر می
(؛ بنیابراین بیه نظیر 05/29/1279انید )شیبیری زنجیانی، اشیم دادهاحمدبنبنیمطلب، حکم به توثیق عل

 رسد نتوان اشکال جدی به سند این حدیث وارد کرد، درنتیجه این حدیث از جهت سند معتبر است.می
از امام رضا)ع( در مورد مردی اسیت کیه « صفوان»در این روایت، سؤال نقد و تحلیل داللی روایت: 

ةُ »دارد همسر جوانی  ابج سال یا چنید میاه از همسیر خیویش دوری و مدت یکاین مرد به 1«.ِعْنَدُه اْلَمْرَأُة الشج
                                                 

ازجملىه مرحىوم    انىد؛ سال و خصوصاً یائسه را مىورد اشىکال دانسىته   به همین جهت برخی از علما، تعمیم روایت بر غیر شابّه و زن میان 8.
رسد راوی با بیان این وصف، توجه را به این مطلب جلب کرده کىه فىرد   اما به نظر می، (0/13 )محقق سبزواری، األحکام  کفایدر  یسبزوار

ای اهمیت موضوع را یادآور شده است. فیض کاشانی گونهمورد نظر از لحاظ سنءی در شرایطی است که اوج نیاز جنسی و غریزی اوست و به
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َنةَ »کند خودداری می ْشُهَر َو السج
َ
دهید مقصیود، عیدم نشیان می« َل َیْقَرُبَهیا»کیه عبیارت « َفُیْمِسُك َعْنَها اْْل

ضرررساندن بیه زن نیسیت. راوی بیا « ُد اْْلِ ْضَراَر ِبَهاَلْیَس ُیِری»نزدیکی و رابطۀ جنسی است. اما قصد مرد 
بودن نّیت مؤثر در حکم است، موضوع را منصرف به موردی کرده کیه قصید اضیرار آگاهی از اینکه ضرری

بسا فردی بدون قصد، به کسیی معنای عدم وقوع اضرار هم نیست و چهوجود ندارد. اما عدم قصد اضرار به
رساند که عدم نزدیکی برای زن نیز ضرری نداشته اسیت اا این قید، این مطلب زا میضرر برساند؛ ولی ظاهر

شود. اما نکتۀ مهیم و جالیب توجیه وگرنه در صورت علم شوهر به ضرردیدن زن، نّیت اضرار نیز دخیل می
ُکیوُن َلُهیْم یَ »تواند به دو شکل خوانده شیود  حالیت اول است. این عبارت می« َیُکوُن َلُهْم ُمِصیَبة  »عبارت 
برای این خانواده که مرد هیم عضیوی از »که مرجع ضمیر مقّدر است و معنای عبارت آن است که « ُمِصیَبة  

َیُکیوُن ِلَهیمِّ »ها است، مصیبتی رخ داده است و این زمینۀ صدور این رفتار از مرد است؛ امیا حالیت دوم آن
دبی ارجح است. مرحیوم نراقیی ندارد، ل ا از جهت اکه در این صورت ضمیر و مرجع مقّدر وجود « ُمِصیَبةٍ 

عنوان ( معتقدند که ایین عبیارت بیه686( و ابوالحسن اصفهانی )اصفهانی، 16/78، مستنداأللش عهنراقی،)
تعلیلی بر رفتار مرد بیان شده است. به این معنا که شوهر مصیبتی دارد کیه شیّدت حیزن آن میانع از رابطیۀ 

، پس شرایط عادی نیست و هرچند ع ر فیزیکی از قبیل عدم انتشار عضیو ییا زناشویی او با همسرش است
روانیی وجیود دارد کیه ایین اند، وجود ندارد؛ اما عی ر روحیبیماری و... که برخی از علما نیز اشاره داشته

ی ل ا سؤال راوی، موضوع را محدود به موردی کرد که ع ر روان 1عامل در روابط زناشویی بسیار مؤثر است.
و عاطفی وجود دارد، پس تعمیم حکم آن بر مواردی که چنین ع ری وجیود نیدارد غیرموّجیه اسیت. بنیابر 

شود که زو  در مفهوم ندارد و از آن استفاده نمی« الطالقعلی وجه »الله شبیری نیز این روایت دیدگاه آیت
( پس تعییین میدت 5/1494زنجانی،  تواند تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد )شبیریهر شرایطی می

جهت جمع بین دو حق و رفع تعارض ضررین است. ضرر اول برای زن است چهار ماه برای رفع نیاز زن، به
خصوص اینکه در سن جوانی است و ضرر دوم به شوهر تواند رفع کند، بهکه نیاز جنسی طبیعی خود را نمی
یده، باید تن به رابطۀ زناشویی دهد. پس شارع مقیدس جهت مصیبتی که داست که خالف میل و رغبتش به

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 
                                                                                                                   

( و طباطبایی نیز عدم اختصاص را یک 0/032فیض کاشانی، ) است. صورت تعمیم دانستهوب، بدون قید شابّه و بهقول مشهور را در حکم وج
مفهوم مخالف نداشىته و حکىم   « شابّه»(؛ درنتیوه 88/11طباطبایی،) داندموضوع اجماعی اعالم کرده و شک در تعمیم حکم را بدون وجه می

 مورد زنان یائسه مورد تردید است. برای هم  زنان است، هرچند شمول آن در

 در مقاالت متعدد پزشکی در مورد آثار افسردگی بر اختالالت جنسی سخن به میان آمده است از جمله: .8
Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life among Men but Not Women with 

Coronary Artery Disease.  )Shervin Assari /177-171( 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25614862
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تواند بیه ایین رواییت اسیتدلل ، نمیصورت مطلق چهار ماه را تعیین کردههندارد؛ بنابراین قول مشهور که ب
 کند، گرچه سند حدیث تصحیح شده باشد.

 
 مستندات باب ایالء .3

ترین مستند باب ایالء در اثبات محدودیت حق استمتاع زن به چهار ماه، روایت کیافی بیه نقیل از مهم
ِد ْبِن ُسَلْیَماَن از َأِبي َجْعَفرٍ  اِني)ع( است که متن آن به این صورت است   ُمَحمج َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعیْن َأِبییِه »الثج

اِني)ع( َقاَل   ِد ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن َأِبي َجْعَفٍر الثج ُقْلُت َلیُه ُجِعْلیُت ِفیَداَك َکْییَف » َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسْیٍف َعْن ُمَحمج
َقِة ثَ  ُة اْلُمَطلج ی َعْنَها َزْوُجَها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َو َعْشراا َفَقاَل َصاَرْت ِعدج ُة اْلُمَتَوفج  اَلَث ِحَیٍ  َأْو َثاَلَثَة َأْشُهٍر َو َصاَرْت ِعدج

ُه  یاَلِء ِلِعْلِمِه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َأنج ْکَثَر ِمْن َأْرَبَعِة َأْشُهٍر ِفي اْْلِ َحٍد َأ
َ
ْز ِْل ا َفَلْم ُیَجوِّ ُجیِل...َغایَ َأمج « ُة َصْبِر اْلَمْرَأِة ِمیَن الرج

 (6/112)کلینی، 
در کتب رجالی سخنی به مییان « القمیهاشمبنابراهیمبنعلی»در مورد نقد و تحلیل سندی روایت: 

 (.  10،أللرجدل؛ طوسی، 16القمی توثیق شده است )نجاشی،هاشمبننیامده اما ابراهیم
نجاشیی و  أللرجادلاز بین کتب رجالی تنهیا در « النخعيبوعبداللهعمیرة أبنسیفبنالحسین»در مورد 
طوسی مطلب وجود دارد و در این دو کتاب نیز تصریح به وثاقتش نشده و تنهیا او را دارای کتیاب  أللیهرست

را ضیعیف و میتهم « سلیمان دیلمیمحمدبن»(. شی  طوسی 140؛ طوسی،75اند )نجاشی، توصیف کرده
)نجاشیی، « ءضعیف جّداا لیعول علیه في شي»( و نجاشی نیز آورده است که 242، جدلأللربه غلّو دانسته )

به عدم توثیق و ضعف رجال، سند ایین رواییت ضیعیف و غیرقابیل اعتمیاد اسیت و (؛ بنابراین باتوجه265
شهرتی که جابر ضعف سند باشد در اینجا محّقق نیست؛ چراکه اولا این روایت تنها مؤّیید حکیم وجیوب 

توان به استناد شهرت، جبران ضعف سندکرد ستمتاع پس از مدت چهار ماه است نه دلیل وجوب، پس نمیا
ادریس پدیدار شده و قبل از او شهرت هم ثابت نیست؛ لی ا و ثانیاا شهرت فتوایی در این موضوع پس از ابن

 تواند حجت باشد؟.جایی که اجماع حجت نیست، شهرت چگونه می
العّله ای قییاس منصیوصگونیهرابطۀ بحث ایالء در این حدیث و حق استمتاع بهی: نقد و تحلیل دالل

است؛ چراکه امام)ع( در این روایت، دلیل فرصت چهارماهه برای شوهر را صبر زنان نسبت به شوهرانشیان 
کننید و توانند چهار ماه صیبر اند که ظهور در مسائل جنسی دارد. پس در حالت غیرایالء نیز زنان میدانسته

؛ 02/1194این مؤّیدی بر حکم وجوب نزدیکی پس از چهار ماه است. تعدادی از علمیا )فیی  کاشیانی، 
( نیز بدون اشاره به ایین حیدیث در اییالء، بحیث 76؛ انصاری، 08/115جواهر، ؛  صاحب16/79نراقی، 

امیا ایین   نسیته انید،مهلت چهارماهه به شوهر را مؤیّدی بر حکم حق استمتاع زنیان پیس از چهیار میاه دا
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 لل نیز با اشکالتی مواجه است داست
؛ سیاّلر 220؛ ابوالصیالح حلبیی،28، ألكاد األلنساد اول اینکه در ایالء بنابر قول مشهور علما )مفید، 

شیود و پیس ( مهلت چهارماهۀ شوهر پس از رجوع زن به حاکم و شکایت از شوهر شروع می158دیلمی، 
کند که قسم را بشکند و کفاره داده یا زن را طالق دهد. پس اگر را مجبور می از گ شت چهار ماه، حاکم مرد

کیه ایین خیالف زنی پس از سه ماه به حاکم مراجعه کرد، مرد هنوز چهار میاه دیگیر مهلیت دارد، درحالی
مقصود ما است؛ زیرا در صورت اثبات وجوب استمتاع پس از چهار ماه، شروع این مدت از آخرین مواقعه 

تواند بیش از این به طول بیانجامد و اشکال دیگر اینکه در مقابل ایالء کیه در که در ایالء می؛ درحالیاست
؛ مفیید، 162شیود )سیالر دیلمیی، آن چهار ماه مهلت وجود دارد، در ظهار سه ماه مهلت به میرد داده می

توانید بیر دوری از شیوهرش ه میتوان اثبات کرد که زن فقط سه مااساس می(، حال آیا براین505، أللمهنعة
توان اند. پس میکه ایالء و ظهار هر دو از جهت محدودیت زوجه مشترکصبر کند و نه چهار ماه؟ درحالی

گفت  آنچه در ظهار و ایالء مالک حکم قرار گرفته، چیزی غیر از صبر زنیان اسیت. بنیابر دییدگاه شیبیری 
(. از 5/1492)شیبیری زنجیانی، « که قسم کالعدم نشود شارع مالحظه احترام قسم را کرده است»زنجانی 

جهت دیگر در این موارد، تعارض ضررین مطرح است؛ یکی ضرر طالق و دیگری صیبر بیر نییاز جنسیی. 
عنوان مهلتی قرار داده تا زو  نسبت به ادامۀ زندگی مشیترک پس ممکن است شارع این سه یا چهار ماه را به

ل فشار نیاز غریزی بیرای زن اسیت، بیاندیشید و تصیمیم نهیایی خیود را که مصلحت آن اهم از ضرر تحم
 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 
ها اساساا برای درخواست استمتاع زن با عنوان بسا آناند و چههتعیین زمان برای حق استمتاع زن سکوت کرد

اند یا این موضوع برایشان مطرح نبوده است. اما با در نظر گرفتن عنیاوین اولیۀ خود، حکم الزامی قائل نبوده
خیوف »ثانویه، نظرات معطوف به نوع عنوان، به دو دستۀ کلی تقسیم شده است. تعدادی با عنایت به عنوان 

بیه مسیلله  خوف ضرر ییا عسیروحر  و سیایر عنیاوین ثانوییهو تعدادی نیز از جهت « از گناه و دفع منکر
انید و چیه مخالفیان، ها کیه محیدودۀ چهیار میاه را پ یرفتهاند. در هر حال بسیاری از علما، چه آنپرداخته

ر رأس علمایی که خوف گناه اند. دمحدودیت زمانی را رفع کرده و مرد را ملزم به اجابت درخواست زن کرده
توانید تیا پاییان حدی است که نمیاگر میل جنسی زن به  »عروة است که فرمودهاند، صاحبرا مطرح کرده

افتد، بنابر احتیاط بر شوهرش واجب است با او نزدیکی کرده یا او را طیالق چهار ماه صبر کند و به گناه می
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الله گلپایگیانی، فیروزآبیادی، بروجیردی و ام خمینی)ره(، آیت(. از شارحان عروة ام5/529)یزدی، « دهد
( 04/72( و تأیید بر این دیدگاه مرحوم سبزواری )سبزواری، امد اند )آقاضیاء نیز از این حکم تبعّیت کرده

اگر کسی تعیدادی از زنیان را جمیع کنید کیه »اند  از امام صادق )ع( است که امام فرموده وسدر و روایت 
الله خویی)ره( برخالف (. آیت02/141)حر عاملی،« نیازشان را برآورده کند، گناهش به گردن اوستنتواند 

ا َوُقوُدَها »اند، با استدلل به آیۀ دیگران که از باب لضرر وارد شده ِ یَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُکْم َوَأْهِلیُکْم َنارا َها الج َیا َأیُّ
اُس َواْلِحَجاَرةُ  (. امیا از آن 20/100، موساوعهاند )خویی، ( از باب نهی از منکر، ورود کرده6  )تحریم« النج

بیر نبیودن دلیلیی بیر جهت که موضوع بحث، حق استمتاع زن با عنوان اولی است، عالوه بیر آنچیه مبنیی 
اطیالق ای ارائه کرد  ازجمله اینکیه اولا توان در اثبات این حق و اطالق آن نیز ادلهذکر شد، می محدودیت

ادلۀ روایی بیانگر حقوق جنسی مساوی زن و مرد است؛ ثانیاا اقتضای ذات عقد نکاح و اقتضای اطالق عقد 
نبودن المیری احکیام و تعّبیدیهیای نفسالطیالق اسیت؛ ثالثیاا  مالکنکاح، ُمثِبت وجود این حق علی 

  استمتاع، دللت بر وجود این حق برای زوجه دارند که شرح آن چنین است
 

 الصّباح الکنانی از امام صادق)ع( اطالق روایت ابی .1
الّصیباح الکنیانی از امیام تر اسیت، رواییت ابیدر این باب، روایتی که دللتش بیر بحیث میا صیریح

 : باشد که متن آن چنین استصادق)ع( می
ِد ْبِن إِ » ٍد َعْن ُمَحمج ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمج یِد ُمَحمج ْسَماِعیَل َو اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َجِمیعاا َعْن ُمَحمج

ِه َعزج  ِه)ع( َقاَل  َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل اللج اِح اْلِکَناِنيِّ َعْن َأِبي َعْبِداللج بج ل ُتَضیارج واِلیَدة   -َو َجلج  ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن َأِبي الصج
ي  اْلَمَراِضُع  َفَقاَل َکاَنِت  َلِدهِ ِبَوَلِدها َو ل َمْوُلود  َلُه ِبَو  ُجَل ِإَذا َأَراَد اْلِجَماَع َتُقوُل َل َأَدُعَك ِإنِّ ا َیْدَفُع ِإْحَداُهنج الرج ِممج

ُجُل َتْدُعوُه اْلَمْرَأُة َفَیُقیوُل َأَخیاُف  ِ د ُأْرِضُعُه َو َکاَن الرج َأْن ُأَجاِمَعیِك َفَأْقُتیَل َأَخاُف َأْن َأْحَبَل َفَأْقُتَل َوَلِدد َهَ ا الج
ُجُل اْلَمْرَأَة َو الْ  ُه َعزج َو َجلج َعْن َذِلَك َأْن ُیَضارج الرج ُجیَل َوَلِدد َفَیَدُعَها َو َل ُیَجاِمُعَها َفَنَهی اللج )کلینیی، « َمیْرَأُة الرج

11/406.) 
اسیت و میا نییز در  صیحیحه 1که بیه تصیریح علمیا« صفوان»از جهت سند، این روایت عالوه بر نقل 

نیز با اندک تفاوتی در الفاظ آمده است )کلینیی، « حلبی»ایم، به طریق بررسی مجّدد به همین نتیجه رسیده
 از نظر دللت نیز از دو جهت بر بحث ما دللت دارد  2( که این طریق نیز صحیح است.11/595،أللادفی

                                                 
 .410 فقه الطب و التضخم النقدی،. ر.ک: سند محمد، 8
تنهىا تمىام   که نه« د عن الحلبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُعلی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حما»سند روایت اینگونه است:  .0

از اصحاب اجماع است و حلبی نیز از اصحاب مورد اطمینان امىام و صىاحب کتىابی بىوده کىه بىر امىام         عمیربیاابنراویان ثقه هستند، بلکه 
 صادق)ع( عرضه داشته است.
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گیرد؛ به این صیورت کیه بیر لویت قرار میعنوان کاشف مناط و صغرای استدلل در یک قیاس او. به1
عنوان ع ر تلقی گیردد تواند بهواسطۀ بارداری نمیطبق این روایت برای زوجین احتمال ضرر به شیرخوار به

ُه َعزج َو َجلج َعْن َذِلَك »و مانع از اجابت درخواست همسر برای ارتباط جنسی شود  هیا لزم و بر آن« َفَنَهی اللج
طریق أولی در جایی که ع ری وجیود نیدارد، زوجیین حیق همسر را اجابت کنند. پس به است درخواست

تصریح روایت، برای زن و میرد یکسیان ندارند از درخواست جنسی همسرشان امتناع ورزند و این مطلب به
دودۀ زمانی و اطالق، از ایین نیز عالوه بر عدم ذکر مح «َتْدُعوُه اْلَمْرَأةُ »و « ِإَذا َأَراَد اْلِجَماَع...»است. عبارات 

جهت اصل لزوم تمکین را به ارادۀ هر یک از زوجین موکول کرده و برای مرد اختصاصی قیرار نیداده اسیت. 
رغم بودن این ع ر علیجویینهی روایت از این نوع رفتار نیز ممکن است به یکی از این جهات باشد  بهانه

رفتن ظن به ضرر، به ایین معنیا کیه شیارع بیا معّ ریت با ازبین رفتننبودن آن در واقع؛ ازبینعلم به ضرری
بخشی از واقع امر و عدم تأثیر بارداری بر شیرخوردن کودک، ظن مکّلفان را از بین برده و لی ا وقتیی آگاهی

جهت مییزان ظن به ضرر وجود نداشته باشد، ع ری نیز وجود ندارد؛ ارجحّیت منع از ضرر بیه همسیر بیه
تر از ضیرری اسیت کیه در ثار آن؛ به این شرح که طبق اعالم شارع، ضرر به همسر قابل توجهضرر، نوع و آ

رسد. به هر صورت در هر یک از این حالت، حقوق زوجین از این حییث برابیر این خصوص به کودک می
 است. 
آن نهی نمیوده طورکلی عدم توجه به نیاز جنسی همسر را ضرر به او تلّقی کرده و از . در این روایت به0

امیا بایید توجیه « است در اینجا منظور از ضرر، آسیب جسمانی»است؛ هرچند ممکن است که گفته شود 
معنایی اعم از آسیب جسمی و عدم احقاق حق دارد. پس همان طور که در ادامیه تبییین « ضرر»داشت که 

جز وم است؛ به این دلیل که اولا بیهالنفع نیز ضرر است و شارع در اینجا در مقام بیان معنای دشود، عدممی
موجیب « اذا أراد»خواست زوجین، وجه دیگری در اهمیت موضوع استمتاع ذکر نشیده اسیت و ثانییاا قیید 

شود؛ چراکه اعم از حالت آسیب جسمانی است انصراف معنای ضرر به ضرر ناشی از عدم احقاق حق می
. بنابراین در ایین حیدیث زن و شیوهر نسیبت بیه باشدو نشانگر حقی است که محدود به حالت ضرر نمی

 ها است. کردن حق و ضرر به آناستمتاع جنسی، حقوق متقابلی دارند که منع از آن باعث ضایع
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 2 و اقتضای اطالق عقد نکاح 9اقتضای ذات عقد .2
بیرای دنبال اثبات این هستیم که یکی از اقتضائات عقد نکاح، ایجاد حیق اسیتمتاع در این مرحله ما به

زوجین است و در این امر فرقی بین زو  و زوجه نیست؛ در نهایت عدم رعایت این حق، اضرار به زوجه و 
عنه است. برای اثبات این امر، در مرحلۀ اول باید دید راه تشخیص اقتضا چیست؟ برای ایین موضیوع منهی  

 3چهار معیار ذکر شده است 
 منظوربیه را آن گ ارمقدس یا قانون شارع که است یزیچ عقد اساس مقتضای.قانون، براین0. شرع؛ 1

 و آثار، مقتضیات تشخیص .عرف، پس برای2است؛  کرده جعل دو، آن از یکی یا متبایعین کامِل  مندیبهره
 ذات مقتضیای را عقید مطیابقی مدلول از علم، . الفاظ عقد، برخی4کرد؛  مراجعه عرف به باید عقد لوازم
اند. اما دلئل ُمثِبت اقتضای نکاح بیر حیق اسیتمتاع دانسته عقد اطالق مقتضای را نآ التزامی مدلول و عقد

رود و معنای عقد به کار میمعنای وطی است و گاهی بهاند از  اولا بنابر مشهور، واژۀ نکاح بهزوجه عبارت
(. پس مدلول 0/606منظور، اند )ابننامیده« نکاح»جهت اینکه سبب وطی مباح است، اساساا ازدوا  را به

است که امری دوطرفه است؛ بنابراین اقتضیای ذات نکیاح جیدای از اسیتمتاع « وطی»مطابقی لفظ نکاح، 
اگر زوجین در ضمن عقد نکاح، عدم رابطۀ جنسی  1حالل زن و مرد نیست؛ ثانیاا بنابر قول تعدادی از علما،

عقد است. ایین موضیوع کاشیف از حقیی جهت مخالفت با مقتضای عقد، باطل و مبِطل را شرط کنند، به
باشد و در این حق بین زوجین تفاوتی نیست؛ ثالثاا شارع مقدس اهیدافی را است که اثر ذاتی عقد نکاح می

برای نکاح ترسیم کرده است که در بسیاری از موارد ناظر بر روابط زناشویی است و ثمرۀ آن حفظ از گنیاه و 
کیه « تفاعیل»تنها فرقی بین زن و میرد قیرار نیداده، بلکیه از بیاب ع نهتناسل است. در تمام این موارد، شار

رساند استفاده کرده است تا نشان دهد کیه ایین موضیوع انحصیاری نیسیت و بیرای هیر دو مشارکت را می
َ  َأْحییَرَز ِنْصییَف »مشییترک اسییت. ازجملییه   « َتَنییاَکُحوا َتْکثییُروا... »(؛ 5/209)کلینییی، « ِدیِنییِه... َمییْن َتییَزوج

َناِم َأْن َأْغَناُهْم ِبیاْلَحاَلِل َعیِن اْلَحیَراِم َفَقیاَل  َو َأْنِکُحیوا »(؛ 0/519ادریس، )ابن
َ
ِه َعَلی اْْل َو َکاَن ِمْن َقَضاِء اللج

یامی ِمْنُکْم...
َ
عنوان (؛ رابعاا عرف و سیرۀ عقال بر این دللت دارد که زنیان نییز بیه122/070)مجلسی، « اْْل

 رند از اثر طبیعی ازدوا  یعنی استمتاع جنسی بهره ببرند.یک انسان حق دا

                                                 
آن اثر جعل  یوادا یکه شارع، عقد را برا یاثر شودیکه نبودش باعث م چیزی»: است فرموده یکرکمرحوم « ذات عقد یاقتضا» یفدر تعر .8

 «شىود که اگر این مقتضى منتفى شود، عقد لغ ً یىا عرفىاً یىا شىرعاً منتفىى مىى      طورىبه» گفته: ی( و بونورد4/484ی، )کرک «برود ینکرده از ب
 (.0/410ی، بونوردموسوی )

 ،طور مطلق یعنى بدون قید و شرط واقو شودعبارت از امرى است فرعى، که هرگاه عقد به»اند: نیز فرموده« ی اطالق عقداقتضا»در تعریف  .0
 (.0/419)موسوی بونوردی، « نمایدعقد اقتضاى آن امر را مى

 «.30 ی و...،مظهر قراملک« )عقود یمقتضا یینعوامل مؤثر در تع»ر.ک: مقال   .9
 (. 1/814، لمختلف( و عالمه حلی )ا1/041( و تابعین آن )شهید ثانی، 4/924، المبسوط) ازجمله: شیخ طوسی .4
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 االمری احکامهای نفسمالک .3
شییوند المیری جعیل میهییای نفسبنیابر دییدگاه علمیای امامیییه، احکیام براسیاس مصیالح و مالک 

( و از جهتی حق استمتاع، یک مسللۀ تعّبدی مح  نیست تا مصلحت 4/228؛ نایینی، 4/٥1)بروجردد، 
ّبدی فرض کنیم. پس شارع اگر حقوقی تشریع کرده براساس طبیعت، نیاز و مصالح حقیقیی اسیت. آن را تع

هیا، نژادهیا و های فیراوان ناشیی از اقلیمبنابراین نظر به تکوین حس جنسی و نیاز غریزی در زنان و تفاوت
ه رفع نیاز زن نگیاه ها، نمی توان آن را با یک حکم کلی تشریعی، محدود به هر چهار ماه دانست و بخوراک

 تعّبدی مح  داشت. 
کیید  پاس  به یک اشکال  ممکن است، سؤال شود چرا شارع در روایات زیادی بر حق جنسی مردان تأ

اسیت؟ بایید گفیت  اولا اثبیات شی  نفیی ماعیدا  صورت خاص تصریحی نکردهولی بر حق زنان به 1کرده
کند؛ ثانیاا این موضوع به تفاوت ای مرد را ثابت نمیکند و اثبات وجوب تمکین برای زن، عدم وجوب برنمی

گیردد. نییاز جنسیی در میردان، دفعیی، هیجیانی، زودگی ر و طبیعی نیاز جنسیی در میردان و زنیان بیر می
 (.10تکرارشونده است، اما در زنان، تدریجی، طولنی و غیر هیجانی است )شعیبی، 

اند، توجه شیود تیا سیبب نشیود که از این امر غافلدرنتیجه جهت ایجاد تعادل، ضرورت دارد به زنانی 
شان به گناه افتاده و کانون خانواده به خطر افتد. پس هدف شارع ایجاد تبعی  شوهران برای رفع نیاز جنسی

 اندازۀ زنان بتوانند نیاز طبیعی جنسی خود را رفع کنند.نبوده، بلکه ایجاد عدالت است تا مردان به
حق استمتاع زوجه باید گفت  محروم کردن آن از این حق جائز نیست و مبیانی  در نهایت پس از اثبات

 برای آن ذکر شده است 
 الصّباح که ذکر شد؛روایت ابی .1
َفِإْمَسیاك  ِبَمْعیُروٍف َأْو َتْسیِریح  »( و 18)نسیاء  « َو عاِشُروُهنج ِبیاْلَمْعُروف»عمومات آیات از قبیل   .0

 (؛008)بقره  « ِبِإْحَساٍن 
شیود. مرحیوم نیایینی در بحیث لضیرر ب ممانعت از نفع که ادّلۀ نفی ضرر نیز شیاملش میاز با .2

)بیه « شیودالنفع نیز چنانچه موجبات و مقوماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب میبلکه عدم»گوید  می
نویسید  ضیرر عرفیاا عبیارت اسیت از نقیص در (. مرحوم بجنوردی در معنای ضرر می97نقل از نسیمی، 

که طوریزی از شلون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدارشدن آن وجود دارد، بهچی

                                                 
فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىى الْمَىرْأَۀِ فَقَىالَ أَنْ    »؛ «تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَۀً وَ عَشِیَّ ً»ازجمله روایاتی از رسول اعظم)ص( با این عبارات است: 8. 

 (0/021)کلینی، « إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى قَتَبٍ تُوِیبَهُ
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خیالف النفیع و هیو  -کمیا میّر  -ثم لیخفی أّن الضرر»داند )همو(. نراقی نیز آورده  عرف آن را موجود می
 (؛48)نراقی، « بحکم العرف و اللغة

 شود.م شامل آن میاز باب تضییع حق و ظلم، ادلۀ نفی ظل .4
 
 

 گیرینتیجه

 اند از مدت چهار ماه عبارتعموم ادله و مستندات محدودکردن حق استمتاع زوجه از شوهرش به
دلیل عدم اتصال به زمان معصومان)ع( و نبود فتیوا در اجماع که در نفی آن ذکر شد  اولا اجماع به .1

ّقق نشده است؛ ثانیاا اجماع میدرکی بیوده و فاقید دورۀ قبل از شی  طوسی و پس از شاگردان و پیروانش مح
 حجیت است. 

اشیم، اطالق بناحمدبنیحیی که با فرض تصحیح سند آن و رفع مجهولیت علیبنروایت صفوان  .0
 مفهوم آن رد شد و موضوع آن محدود به وجود ع ر از طرف شوهر شد.

استناد در این باب ذکیر شید کیه از  سلیمان موردمؤّیدات باب ایالء. که در مورد روایت محمدبن  .2
بیر تیوان منیاط و علیت حکیم شیارع مبنیحیث سند ضعیف و قابل استناد نیست و با دلیل عقلی نییز نمی

ای وجیود فرصت چهارماهه به مرد را کشف کرد. عالوه بر این برای اثبات حق متقابل زن در استمتاع، ادلیه
هیای تضای ذات عقد نکاح، اقتضای اطیالق عقید نکیاح، مالکالّصباح کنانی، اقدارد از قبیل  روایت ابی

توان وجوب رعایت حیق الطالق میکمک این ادله، علینبودن استمتاع. پس بهالمری احکام، تعّبدینفس
 استمتاع زوجه را بر عهدۀ زو  اثبات کرد و محدودۀ چهار ماه را تنها در صورت وجود ع ر مشروع دانست.

 
 منابع

یم قرآن   کر
یر الفتاویاحمد، ادریس، محمدبنابن ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین السرائر الحاوی لتحر

 ق.1111حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوم،
 ق.1412نا، چاپ دوم، جا، بی، بیمن ال یحضره الفقیهعلی، بابویه، محمدبنابن

 ق.1415اپ اول، ، قم، مؤسسۀ امام هادی)ع(، چالمقنع_____________، 
 ق.1419، قم، مؤسسۀ امام هادی)ع(، چاپ اول، الهدایة فی األصول و الفروع_____________، 

، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ المهذبتحریر، برا ، عبدالعزیزبنابن
 .ق1111اول، 
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، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین جنید ابن فتاوی مجموعۀاحمد، جنید اسکافی، محمدبنابن
 ق.1416حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول، 

 .1240نا، چاپ اول، ، تهران، بیالرجالعلی، بنداوود حلی، حسنابن
، چیاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسیالمیالمهذب البارع فی شرح المختصر النافعمحمد، فهد حلی، احمدبنابن

 .ق1111
، اصیفهان، کتابخانیۀ عمیومی امیام امیرالمیؤمنین)ع(، چیاپ اول، الکافی فی الفقه، نجمبنتقیابوالصالح حلبی، 

 ق.1422
 .1296، چاپ دوم،  یعبدالله اصغر دیسنشرقم،  الفقه )با شرح فارسی(، أصولاصغری، عبدالله، 

مؤسسیۀ تنظییم و نشیر آثیار امیام خمینیی  ، قم،)مع حواشی اإلمام الخمینی( النجاة وسیلةاصفهانی، ابوالحسن، 
 .ق1122قدس سره، چاپ اول، 

، قم، کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شیی  اعظیم انصیاری، چیاپ اول، کتاب النکاحمحمدامین، بنمرتضی انصاری،
 .ق1111

، چیاپ اول، ، قیم، دفتیر انتشیارات اسیالمیالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةاحمد، بنبحرانی، یوسف
 .ق1111

 .1240، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، الرجالمحمد، برقی، احمدبن
، قم، مؤسسۀ معارف اسالمی امام تکملة الوسائل -الفصول المهمة فی أصول األئمة حسن، حر عاملی، محمدبن
 .ق111٥رضا)ع(، چاپ اول، 

 ق.1428، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ اول، وسائل الشیعة________________، 
یر الوسیلةخمینی، مصطفی،   تا.، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، بیمستند تحر
 .ق1111، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان، چاپ دوم، جامع المدارک فی شرح مختصر النافعخوانساری، احمد، 
ؤسسة الخیوئی اْلسیالمیة، چیاپ اول، م قم،، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالخویی، ابوالقاسم، 

 تا.بی
 .ق111٥، قم، مؤسسۀ إحیاء آثار اْلمام الخوئی)ره(، چاپ اول، موسوعة اإلمام الخوئی، __________

ب األحکامسبزواری، سیدعبداْلعلی،   .ق1113الله، چاپ چهارم، ، قم، مؤسسه المنار دفتر حضرت آیةمهذّ
قیم، منشیورات الحیرمین، چیاپ اول،  مراسمم العلویمة و األحکمام النبویمة،العبیدالعزیز، بنساّلر دیلمی، حمزة

 ق.1424
 ق.1402، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، چاپ اول، ، بیروتفقه الطب و التضخم النقدیمحمد،  سند

 ق.1418پرداز، چاپ اول، ، قم، مؤسسۀ پژوهشی رأیکتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی، 
 .1284، تهران، کتاب ارشد، چاپ اول، های زنان و مردانتفاوتشعیبی، فاطمه، 
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، دارالتیراث الداراْلسیالمیة، چیاپ اول، ، بییروتاللمعة الدمشمقیة فمی فقمه اإلمامیمةمکی، شهید اول، محمیدبن
 ق.1412

پ ، قم، مؤسسة المعارف اْلسیالمیة، چیامسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالمعلی، بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1412اول، 

، دار إحییاء التیراث العربیی، ، بییروتجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسمالمباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .ق1111چاپ هفتم، 

یاض المسائلطباطبایی، سیدعلی،   ق.111٥، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ اول، ر
 ق.1427چهارم،  ، تهران، تحقیق خراسان، چاپتهذیب األحکامحسن، طوسی، محمدبن

 ق.1111، چاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالخالف، _____________
 .1272، چاپ سوم، ، قم، مؤسسة النشر السالمیرجال الطوسی_____________، 
، تهران، المکتبة المرتضویة ْلحیاء اآلثار الجعفرییة، چیاپ سیوم، المبسوط فی فقه اإلمامیة_____________، 

 ق.1297
 ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، نهایة األفکاراقی، ضیاءالدین، عر

 ق.1428، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ اول، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتهاجعفر، بنعریضی، علی
 ق.  1412، چاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیإرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمانیوسف، بنعالمه حلی، حسن

یر األحکام الشرعیة علمی ممذهب_________________،  الحدیثیة(، قیم، مؤسسیۀ امیام -)ط اإلمامیمة تحر
 ق.1402صادق)ع(، چاپ اول، 

یف المرتضیحسین، بنالهدی، علیعلم  ق.1425، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، رسائل الشر
الله مرعشی نجفیی)ره(، ، قم، انتشارات کتابخانه آیةر الشرائعالتنقیح الرائع لمختصعبدالّله، فاضل مقداد، مقدادبن

 ق.1424چاپ اول، 
، چیاپ ، قیم، دفتیر انتشیارات اسیالمیکشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکمامحسن، فاضل هندی، محمدبن

 .ق1111اول،
یان، چیاپ اول، ، قم، مؤسسۀ اسیماعیلإیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدحسن، ، محمدبنفخرالمحققین

 ق.13٥1
الله مرعشی نجفی)ره(، چیاپ اول، ، قم، انتشارات کتابخانۀ آیةمفاتیح الشرائعمرتضی، شاهفی  کاشانی، محمدبن

 تا.بی
یعة،حسین، الدین کیدری، محمدبنقطب قم، مؤسسیۀ امیام صیادق)ع(، چیاپ اول،  إصباح الشیعة بمصباح الشر

 ق.1416
 اتیدانشکده اله و مطالعات قاتیمرکز تحق نشر، مشهد، إختیار معرفة الرجال-رجال الکشیعمر، کشی، محمدبن
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 ق.1428چاپ اول،  ،دانشگاه مشهد یو معارف اسالم
 ق.1408، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول، الکافییعقوب، کلینی، محمدبن

 ق.1412لنشر، چاپ اول،، مؤسسة الطبع و ا، بیروتاألنوار بحارمحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
، قیم، مؤسسیة المطبوعیات الدینییة، چیاپ ششیم، المختصر النافع فی فقه اإلمامیةحسین، محقق حلی، جعفربن

 ق.1419

،  -قم  ،مؤسسه اسماعیلیان،ایران  -قمجلد، 4، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،____________
 ق ه 1429دوم، 

 ق.1402، چاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیکفایة األحکاممحمدمؤمن، محقق سبزواری، محمدباقربن

 ق.1414، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ دوم، جامع المقاصد فی شرح القواعدحسین، بنمحقق کرکی، علی
فقمه  آمموزه همای، «عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود»مظهر قراملکی، علی و جواد ابراهیمی، ابراهیم ابراهیمی، 

 .116-97، صفحات1313، 1، دانشگاه  علوم اسالمی رضوی، شمارۀ مدنی
 ق.1412، قم، کنگرۀ جهانی هزارۀ شی  مفید)ره(، چاپ اول، أحکام النساءمحمد، مفید، محمدبن

 ق.1412، قم، کنگرۀ جهانی هزارۀ شی  مفید)ره(، چاپ اول، المقنعة____________، 
طالب)ع(، چیاپ اول، أبیبن، قم، انتشارات مدرسة اْلمام علیکتاب النکاح -اهة أنوار الفقمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق.1121
مجلۀ دانشمااه آزاد ، «بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان»ملک افضلی، حسین و همکاران، 

 .65، صفحۀ 1290، 0، شمارۀ علوم پزشکی قم
 ق.1421، ، چاپ سومتهران، مؤسسۀ عرو  ،قواعد فقهیه، ،موسوی بجنوردی، سیدمحمد

، چیاپ ، قم، دفتر انتشیارات اسیالمینهایة المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالمعلی، موسوی عاملی، محمدبن
 ق.1411اول، 

 .1276، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، فوائد ااُلصولنایینی، محمدحسین، 
 .1265، چاپ ششم، مؤسسة النشر اْلسالمي ، ، قمرجال النجاشیعلی، نجاشی، احمدبن

دفتیر ، قیم، عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحراممحمدمهدی، نراقی، احمدبن
 .1275، چاپ اول، یاسالم غاتیتبل

یعة، _______________  ق.1111، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ اول، مستند الشیعة فی أحکام الشر
یۀ علمی، «النفع در نظام حقوقی ایرانجایگاه عدم»نسیمی، رضا و نگار شمالی،  ، پژوهی فقه و حقوق اسالمینشر

 .89-78، 1282، 0، شمارۀ0دورۀ
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، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ العروة الوثقی )المحّشی(عبدالعظیم طباطبایی، بنیزدی، محمدکاظم
 .ق1111چاپ اول، مدرسین حوزۀ علمیه قم، 

1. Shervin Assari, Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life 
among Men but Not Women with Coronary Artery Disease, PMCID: PMC4302506, 

PMID:25614862, . 2014 Dec; 8(4): 171–177 
 .02/7/1279،الله شبیری زنجانیه آیتدرس خارج فق. www.eshia.irسایت مدرسۀ فقاهت .0


