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مقدمه
عقد نکاح ،به عنوان یکی از مهمترین عقود اسالمیکه آیات و روایات فراوانی بدان تأکید نمودهاند،
سبب تحقق رابطه زوجیت میگردد .و به محض منعقد شدن این رابطه ،بر طرفین آن ،حقوق و تکالیفی بار
میگردد .و زوجین در قبال یکدیگر دارای وظایفی میشوند که موظف به انجام آن هستند .توجه به حقوق
و تکالیف زن و شوهر و رعایت آن در زندگی زناشویی از موجبات تحکیم بنیان خانواده که بنیادیترین
واحد اجتماعی میباشد ،است و در نتیجه عدم توجه به آن سبب بوجود آمدن عواقب ناگواری هم در بعد
شخصیتی و هم اجتماعی افراد در جامعه میگردد .آنچه مسلم است این است که دین اسالم به عنوان
آیینی انسان ساز ،در واگذاری وظایف به زن و شوهر ،تفاوتهای جسمی و روحی آنان را در نظر گرفته
است و با توجه به این موارد ،حقوق و تکالیف آنها را عادالنه تقسیم و از طرفی آنان را ملزم به اجرای
وظایف و مسئولیتهای خانوادگی خود نموده است .توجه به مبانی اسالم نشان میدهد که اسالم نه مرد
مدار است و نه زن مدار .بلکه محور قوانین ،حق مداری بر پایه کرامت انسان و مصلحت خانواده و سالمت
جامعه میباشد .بطور کلی به حکم شرع و قانون ،حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر ،شامل دو
بخش مالی و غیرمالی میشوند .بخش مالی یا روابط مالی آن عمدتاً عبارتند از :نفقه ،مهریه و غیره و
هرچیزی که متعلقشان مال است ،خواه آن مال عین باشد یا منفعت .و در مقابل بخش غیرمالی یا روابط
غیرمالی نیز شامل هرچیزی است به غیر از آنچه که در بخش مالی بدان پرداخته میشود و عمدتاً عبارتند
از :حسن معاشرت و وفاداری ،تمکین و حق استمتاع ،ریاست خانواده ،تعدد زوجات و غیره با توجه به ماهیت
این گونه روابط و تأثیر مستقیم آن بر استحکام بنیان خانواده ،اهمیت حقوق و تکالیف غیرمالی به مراتب
باالتر و اساسی تر میباشد .یکی از مهمترین این روابط مالی ،بحث تمکین زن و شوهر میباشد .تمکین
اعم از عام و خاص یکی از دالیل خاص و مهم پیوند زناشویی تبیین شده است .در این میان توجه به غریزه
جنسی به عنوان تمکین خاص در زندگی زناشویی ،به عنوان یکی از مهمترین دالیل ازدواج و تشکیل
خانواده نقش اساسیتری در استمرار استحکام خانواده داشته است .بنابراین با توجه به کارکرد ویژه این
رابطه غیرمالی به عنوان حقوق و تکالیف زن و شوهر در قبال یکدیگر ،در حقوق خانواده از دیرباز فقها و
حقوقدانان نظریات و مسائلی را مطرح نمودهاند که هرکدام از آنها توانسته است تأثیرات ویژهای بر حقوق
موضوعه کشور بگذارد .سؤال اصلی در این تحقیق ،نظریات فقهی و حقوقی در باره تمکین زن و شوهر در
امور جنسی چه تأثیری بر حقوق موضوعه کشور داشته است میباشد .در این تحقیق با روش تحلیلی-
توصیفی و گردآوری مطالب کتابخانه ای و توجه به استنتاجات عقلی سعی در پاسخ به سئوال پیش گفته و
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تبیین ابعاد و زوایای مهم بحث تمکین زن و شوهر در امور جنسی از منظر فقه و حقوق را داشته تا از
رهگذر آن تأثیرات ،آن مسائل را در روند قانونگذاری و حقوق موضوعه مشخص نماییم.
-1مفهوم شناسی
توجه به غریزه جنسی تحت عنوان روابط غیرمالی در حقوق خانواده ،اصطالحاً با عنوان تمکین خاص
و استمتاع زن و شوهر از یکدیگر معرفی شده است در مقابل عدم رعایت و انجام حقوق و تکالیف در اینباره
با اصطالح نشوز تبیین گردیده است .در اینباره توجه و رویکرد فقهی حقوقی به این موضوع از منظر
مفهومیبسیار حائز اهمیت میباشد .موضوعاتی مانند ،روابط مالی وغیرمالی ،تمکین ،نشوز و غیره از جمله
مفاهیمی میباشند که با توجه به موضوع تحقیق باید مورد تبیین لغوی و اصطالحی قرار گیرند.
 .1-1روابط مالی و غیرمالی زن و شوهر
منظور از روابط در حقوق خانواده یعنی آنچه از عقد نکاح ناشی میشود ،شامل حقوق و تکالیف می
باشد .در اینباره برخی از صاحبنظران حقوقی گفتهاند« :مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است
ولی به نظر میرسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط مالی و غیرمالی
زوجین را در بر میگیرد و اختصاص دادن آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرفی این کلمات وفق نمی
کند .بنابراین روابط زوجین اعم از حقوق و تکالیف آنها است» (صفایی و امامی ،1375 ،ج .)135 :1به
استناد ماده  1102قانون مدنی به محض تحقق عقد نکاح بین زوجین به طور صحیح ،روابط زوجیت بین
طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر بر قرار میشود« .عقد نکاح ،دارای آثار مالی و
غیرمالی است .مهریه و نفقه از آثار مالی نکاح میباشد و حسن معاشرت ،معاضدت و برقراری رابطه
زناشویی(نزدیکی) از آثار غیرمالی عقد نکاح است» (ابهری و صفایی .)12 :1391 ،بطور کلی روابط بین
زوجین طبق تعریف و استنادات فقهی و حقوقی شامل روابط مالی و غیرمالی میباشد .در اینباره نیز برخی
فقها و مراجع حقوق زوجین را به دو دسته حقوق مالی و حقوق غیرمالی تقسیم نمودهاند (امام خمینی،
1390ه .ق ،ج .)477 :2همانطور که قبالً تبیین گردید ،حقوق مالی یا روابط مالی بین زوجین اعم از حقوق
و روابطی هستند که متعلقشان مال باشد که این مال هم میتواند عین باشد و هم میتواند منفعت باشد
مانند حق زنان نسبت به مهریه و نفقه .در مقابل این تقسیمبندی حقوقی ،اگر موضوع و متعلق حق یا رابطه
ای  ،مال نباشد آن را حق غیرمالی یا رابطه غیرمالی میتوان عنوان داشت« .حتی اگر آثار مالی مانند
ریاست مرد بر خانواده و حضانت فرزندان داشته باشد» (جعفری لنگرودی ،1372 ،ج .)1733 :3در اینباره
برخی نیز گفتهاند«:در روابط زن و شوهر ،حقوق مالی غالباً از آن زن بوده و حقوق غیرمالی غالباً به شوهر
تعلق دارد و شوهر به جز ارث از همسر خود ،حق مالی دیگری ندارد» (هدایت نیا .)25 :1387 ،البته باید
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توجه داشت که عقد نکاح در زمره عقود اسالمی میباشد که ماهیتاً قراردادی غیرمالی است و نباید این
سنت مهم و کاربردی در اسالم را آلوده به مسائل مالی نمود چرا که روابط شخصی یا غیرمالی زوجین
مهمتر و حیاتیتر از روابط مالی آنها بوده و نقش اساسی در استمرار و تحکیم بنیاد خانواده دارد .در مورد
تقسیم حقوق و تکالیف به مالی و غیرمالی در حقوق خانواده به نظر میرسد فقهای متقدم ،کمتر دست به
چنین تقسیمبندی زدهاند در حالی که فقهای معاصر و متأخر چه در فقه امامیه و چه در فقه عامه و
صاحبنظران و نویسندگان حقوقی معاصر ،این تقسیمبندی را انجام دادهاند هرچند که در مورد مصادیق آن
اختالف دیدگاههای فراوانی مشاهده میگردد .در مورد حقوق و تکالیف غیرمالی مشترک بین زن و شوهر
که به نظر میرسد اجماع و اتفاق نظر بین فقها وجود دارد میتوان به حسن معاشرت و وفاداری اشاره نمود.
در مقابل برخی از مصادیق این حقوق غیرمالی مانند حق استمتاع و تمکین خاص (در امور جنسی) که
موضوع این تحقیق نیز میباشد ،اختالف دیدگاه مشاهده میگردد .برخی از فقها مانند محمد باقر سبزواری
در «کفایه االحکام» و امامی در «حقوق مدنی» ،آن را از حقوق شوهر و تکالیف زنان میدانند (سبزواری،
1423ه .ق ،ج251 :2؛ امامی ،1373 ،ج )447 :4و برخی دیگر مانند بهنسی و سید سابق آن را حق مشترک
دانستهاند (بهنسی ،بی تا66 :؛ سید سابق1397 ،ه .ق ،ج .)153 :2بطور کلی حقوق و روابط غیرمالی شوهر
که تقریباً درباره آن اتفاق نظر وجود دارد عبارتست از :ریاست خانواده ،تعیین مسکن ،اشتغال زن ،تعدد
زوجات و حقوق غیرمالی زوجه که درباره آن بین فقها اتفاق نظر و اجماع وجود دارد عبارتند از :تمتع جنسی،
حق قسم ،رعایت عدالت بین زنان متعدد ،اجازه زن برای دیدار خانواده خود. ...
 .2-1تمکین
همانطور که گفته شد ،تمکین یکی از حقوق غیرمالی و یکی از آثار مترتب بر عقد نکاح است .این
عبارت در لغت به معنای «قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی» (عمید )320 :1347 ،و یا «تن در دادن
کسی» (ملک زاده ،)286 :1384 ،آمده است .بطور کلی تمکین در لغت عبارتست از قدرت ،سلطه و سلطنت
دادن  .برخی حقوق دانان گفتهاند :تمکین عبارتست از «دادن اختیاری از اختیارات خود به کسی .درباب
نکاح ،تمکین نفس است از سوی زوجه به زوج و اطاعت زوجه از زوج در زمینه حسن سلوک» (جعفری
لنگرودی .)231 :1392 ،در اصطالح فقهی« ،تمکین در باب نکاح به معنای امکان دادن زوجه برای
استمتاعات جنسی است .چنانچه در توضیح تمکین کامل گفته شده است :تن در دادن و واگذاردن نفس به
شوهر برای بهرهوری جنسی به طوری که مقید به زمان و مکان خاص نباشد و اگر زن تن در دادن به
عمل زناشویی را به زمان و مکان دیگری واگذارد ،تمکین حاصل نشده است (طوسی در مبسوط؛ محقق
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حلی در شرایع؛ شهید ثانی در روضه البهیه) ،برخی عالوه بر تسلیم نفس از طرف زن ،تعریض و بذل نفس
لفظی را الزم دانستهاند ،مثالً زن بگوید :سلمت الیک نفسی فی کل زمان و مکان شئت (نجفی در
جواهرالکالم)» (قنبرپور و نقیبی .)205 :1391 ،در مقابل تمکین نشوز قرار دارد« .به بانوانی که التزام عملی
به ریاست شوهر خود در خانواده دارند ،بانوان مطیع و یا در تمکین شوهر گفته میشود و به بانوانی که
التزام عملی به ریاست شوهر در خانه ندارند ،بانوان ناشزه گفته میشود .بنابراین مطلق اطاعت شوهر بوسیله
بانو تمکین اطالق میشود که ما به آن تمکین عام میگوییم .در مقابل این اطاعت عام ،اطاعت شوهر در
کام گرفتن از بانو و عمل زناشویی است که به آن تمکین خاص میگویند» (خدایاری نژاد.)126 :1390 ،
بنابراین به استناد منابع فقهی و حقوقی تمکین به دو قسم ،تمکین خاص و تمکین عام تقسیم شده است،
که هرکدام از این تقسیمات دارای شرایط و اوضاع و احوال خاص فقهی و حقوقی میباشند.
 .1-2-1تمکین عام
تمکین ،اطاعت و فرمانبرداری به مفهوم عام و اعم آن است که «زن وظایف خود را در قبال شوهر
انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد .پس اگر شوهر
توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد ،زن مکلف به اطاعت از او نیست؛ مثالً اگر شوهر ،زن را از
ادای فرایض مذهبی باز دارد ،یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد ،زن میتواند از اطاعت شوهر
سرباز زند .مرد میتواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند؛ لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف
خارج باشد و هرگاه مرد برخالف متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و دوستانش جلوگیری کند،
رفتار او سوء معاشرت به شمار میآید» (ملک زاده .)3 :1390 ،بنابراین بطور کلی تمکین عام عبارتست از
اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و زندگی بر مبنای عرف و معاشرت به معروف ،که میتوان مصادیقی
همچون :سکونت زن در خانه ی شوهر یا عدم خروج او از خانه مذکور بدون اذن شوهر و بطور کلی حسن
معاشرت زن با شوهر و خوش رفتاری و گشاده رویی او نسبت به مرد و غیره را برای آن قائل شد .حقوق
موضوعه کشور به استناد ماده  1108قانون مدنی ،تمکین عام را به وظایف زوجیت تفسیر نموده است .در
این ماده آمده است«:هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد
بود» ،بر طبق مادهی گفته شده ،ضمانت اجرای عدم تمکین عام برای مرد خودداری از پرداخت نفقه به
عنوان حقوق مالی زن میباشد .بنا بر این تعریف ،مواردی از قبیل تندخویی و بداخالقی زن در محیط خانه،
خارج شدن از منزل تا جایی که نافی حقوق مرد باشد ،انجام اعمالی که سبب نفرت مرد گردد مانند آراسته
نبودن و غیره از جمله مصادیقی میباشد که در تعارض با تمکین عام زن میباشد.
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 .2-2-1تمکین خاص
در مقابل تمکین عام ،نوعی از تمکین وجود دارد که مفهوم تمکین به معنای اخص آن میباشد .در
اصطالح فقهی ،تمکین خاص به معنای نزدیکی جنسی زن با شوهر با رعایت تعارف و معاشرت به معروف
و جز در مواردی که مانع موجهی وجود داشته باشد ،تعریف شده است« .از ظاهر کلمات فقها در متون
فقهی استفاده میشود که تکلیف زوجه بعد از نکاح منحصر به تمکین ،یعنی برآوردن نیازهای زوج و متابعت
در امور زناشویی است .این معنا از مجموعه کلمات صاحب حدائق ،صاحب جواهر ،شهید ثانی در مسالک و
آیت اهلل خوئی در منهاج الصالحین به دست میآید» (ملک زاده .)3 :1390 ،بنابراین بطور کلی تمکین
خاص عبارتست از استمتاع جنسی شوهر از زن وبرقراری رابطه جنسی و مقید نکردن آن به زمان و مکان
خاص در صورتی که مانع و معذوریتی وجود نداشته باشد .در این تحقیق منظور از تمکین در امور جنسی
همان تمکین خاص بوده که بطور خالصه فقط تمکین گفته میشود .البته این که تمکین جنسی یا همان
تمکین خاص از جمله تکالیف زن باشد همانطور که گفته شد ،اختالفات دیدگاهی وجود دارد و در اینباره
باید گفت که این وظیفه تنها مختص زن نمیباشد و «شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی
با زن داشته باشد .در غیر این صورت رفتار وی برخالف وظیفه حسن معاشرت تلقی میگردد» (قنبرپور و
نقیبی.)205 :1391 ،
 .3-1نشوز
در مقابل تمکین اعم از عام و خاص ،نشوز وجود دارد .نشوز در معنای لغوی عبارتست از« :برجستگی،
باال آمدن و برآمدن است» (راغب اصفهانی1412 ،ه .ق )806 :و در کتب لغت بیشتر به معنای بلندی و
قیام کردن آمده است.
در قرآن کریم پنج بار از این کلمه استفاده شده است که تنها دو بار آن مختص روابط زن و شوهر
بوده است« .این واژه در قرآن کریم گاه برای اشاره به قدرت خداوند در باز آفرینی موجودات ،یعنی معاد
به کار رفته است سوره بقره آیه (»259قبادی.)141 :1393 ،
در معنای اصطالحی« ،نشوز عبارتست از برخاستن ،طغیان کردن و خود را از موضع باال دیدن و زن
ناشزه را در اصطالح زنی میگویند که خود را در برابر همسرش در موضع باال ببیند و تن به اطاعت او
ندهد ...و بطور کلی نشوز زن عبارتست از کینه و نفرت او نسبت به شوهر و سرتافتن از اطاعت او و چشم
داشتن به جز او میباشد» (بجنوردی و حسینی .)29 :1395 ،در اینباره برخی از حقوقدانان گفتهاند« :تخلف
هریک از زوجین از تکالیف ناشی از نکاح به زیان یکدیگر ،خودداری از دادن نفقه زوجه ،نیز نشوز زوج
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است» (جعفری لنگرودی .)716 :1392 ،بنابراین نشوز تنها مختص زن نبوده و برای مرد نیز در حقوق
خانواده میتوان این عنوان را متصور گردید .ولی نشوزی که در این تحقیق مورد نظر میباشد ،عمل عدم
اطاعت زن از شوهر و عدم تمکین خاص او در امور جنسی میباشد .مصادیق فراوانی از نشوز در قانون
مدنی عنوان شده است و به استناد ماده  1103قانون مذکور و تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با
یکدیگر ،هرگونه تخطی از این حسن معاشرت چه در بحث تمکین عام و چه دربحث تمکین خاص ،نشوز
تلقی شده و شخص ،ناشزه محسوب و مقررات مربوط به ناشزه بودن بر او مترتب میگردد.
-2بررسی تمکین در امور جنسی
یکی از هدفهای متعالی نکاح ،برآورده شدن و ارضاء نیازهای شهوانی و جنسی زوجین است .نیاز
جنسی یک حق بوده و حقی است که برای هر دو طرف وجود دارد .و در مقابل حق گفته شده نیز تکالیفی
بر صاحبان آن مترتب میگردد .بنابراین برآورده شدن نیازهای جنسی در زندگی زناشویی و مشترک جزو
حقوق و تکالیف مشترک زن و شوهر بوده که در صورت عدم توجه به این مقوله ی مهم ،هدف ازدواج و
بنیان خانواده به مخاطره میافتد .با توجه به بحث مشترک بودن این حق و تکلیف به مصادیق تمکین زن
از شوهر و شوهر از زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه میپردازیم.
 .1-2رویکرد فقهی تمکین زن از شوهر در امور جنسی
همانطور که گفته شد ،تمکین خاص عبارت از برآورده ساختن نیازها و خواستههای جنسی مرد از
طرف زن میباشد .در مورد تمکین خاص به مفهومی که گفته شد ،برخی از فقها از آیات قرآن کریم این
حق غیرمالی را استنباط نمودهاند .یکی از مهمترین استنادات فقهی این موضوع ،آیه شریفه  223سوره بقره
میباشد ،که مبنای بهره گیری فقها در مورد مفهوم تمکین خاص و الزام زوجه به تمکین از زوج معرفی
شده است .خداوند در این آیه میفرماید« :نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنََّى شِئْتُمْ ...؛ زنان شما کشتزار
شما هستند ،هرجا که بخواهید میتوانید به کشتزار خود در آیید» ،درتفسیر این آیه شریفه چند گونه استدالل
متفاوت تبیین شده است .برخی گفتهاند که لفظ« أَنََّى» در عبارت پیش گفته ،داللت بر اجازه و جایز بودن
نزدیکی از حیث مکان دارد و از این رو جواز وطی از دبر از آن استنباط میشود (علم الهدی1407 ،ه .ق،
ج233 :1؛ روحانی1414 ،ه .ق ،ج .)71 :21برخی نیز لفظ مذکور را مستعمل در زمان و مکان دانسته و آن
را قیدی مطلق به شمار آورده و بنابراین به مردان حق هرگونه بهرهوری جنسی از زن را میدهد .مردان در
هر زمان و مکان و هر نوع استمتاعی را میتوانند از همسر خود داشته باشند (حلی1411 ،ه .ق ،ج،)607 :2
برخی نیز این اجازه را تنها ناظر بر زمان دانستهاند و در اینباره به آیه پیشین این سوره که در مورد مسئله
حیض زنان و عدم نزدیکی در آن زمان میباشد ،استناد نمودهاند و معتقدند که به غیر از زمان گفته شده
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استمتاع از زن در هر زمان دیگری که مرد اراده نماید جایز میباشد (خوئی1407 ،ه .ق ،ج .)132 :1البته
درباره نظر اطالقی این آیه در مورد تمکین مطلق زن از شوهر در امور جنسی ،اختالف نظرهایی بوجود
آمده است و اکثر فقهای امامیه بر این باورند که لفظ گفته شده در این آیه ،تنها ناظر به قید زمان بوده و
نسبت به مکان یا امور دیگر ظهوری ندارد و «این آیات در مقام رفع حظر است .بدین معنی که با مرتفع
شدن ممنوعیت ایام حیض ،نزدیکی با زن در هر زمان و مکان یا به هر شکل ممنوع نیست ،اما این آیه
درصدد اثبات این امر نمیباشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد یا تکلیف زن است .به
تعبیر دیگراطالق آیه در جهت جواز رفع حظر است ،نه درجهت اثبات حق یا تکلیف» (شکری و مومن،
 .)111 :1390به نظر میرسد توجه و تدبر در آیه مذکور نمیتواند مثبت حق مطلق شوهر در تمکین جنسی
زن باشد و نمیتوان تمکین در امور جنسی را تنها محدود به اراده و خواست مرد نمود.
درباره تمکین در امور جنسی زن از شوهر در بحث سنت به عنوان یکی از ادله فقهی ،فقه امامیه؛
روایات بسیاری نیز نقل گردیده است.
ازجمله روایتی در اینباره در اصول کافی شیخ کلینی آمده است که میگوید ...«:عن ابی جعفر(ع) قال:
جائت اِمراَةُ الی النبی (ص) فقالت :یا رسول اهلل ما حقَّ الزوجِ علی المراَةِ؟ فقال لها ...:وال تَمنعُه نفسَها و اِن
کانت علی ظَهرِ قَتَب( » ...کلینی ،1365 ،ج .)506 :5زنی آمد خدمت رسول خدا(ص) عرض کرد :حق شوهر
بر زن چیست؟ پیامبر فرمود ...:یکی از حقوق شوهر آن است که زن ،خود را از او دریغ ندارد اگرچه بر پشت
شتر باشد. ...
همچنین شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه آورده است که« :پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند :نمازتان را
طوالنی نکنید که شوهرانتان را از خود منع کنید» و همچنین در روایت دیگری آورده است که ...« :عن
النبی(ص) قال:ال یَحِّلُ الِمراَةِ اَن تنامَ حتی تعرضَ نفسَها علی زوجِها تخلعَ ثیابها و تدخلَ معه فی لحافِها
فتلزقَ جلدَها بجلدِه فاذا فعلتِ ذلک فقد عرضتِ» ...پیامبر اکرم (ص) فرمودند :جایز نیست زنی به خواب
رود مگر این که خود را به شوهر عرضه بدارد ،بدین گونه که لباس خود را درآورد و با او در لحاف رود و
بدن خود را به بدن او بچسباند اگر چنین کرد خود را بر او عرضه کرده است»( .حرعاملی1414 ،ه .ق ،ج:14
صص.)126 ،112
همچنین در روایت دیگری که متقی هندی در کنزالعمال آورده است گفته شده است...« :قال رسول
اهلل(ص):اِذا دَعَا الرَّجلُ زوجتَهُ لحاجته فلتاَتِهِ واِن کانت علی التنور ...پیامبر اکرم(ص) فرمود:اگر مردی زنش
را برای نیاز جنسی فرا بخواند زن باید پاسخ دهد اگر چه در کنار تنور باشد» (متقی هندی1409 ،ه .ق،
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ج .)335 :16روایات متعددی از این دست ،که در میان آنها احادیث صحیح السند نیز بسیار میباشد ،وجود
دارد ولی آنچه مسلم است این است که در مورد این روایات ،اطالقی دیده نمیشود یعنی هرجا و هر وقت
که شوهر اراده کند ،زن مکلف به اجابت آن خواسته باشد ،حتی در فرض عدم آمادگی زن از نظر مسائل
زنانگی و مسائل روحی و عاطفی ،در واقع روایات مذکور بیشتر در مقام توصیه به زنان بوده که معاندانه از
اجابت خواسته شوهر استنکاف نورزند ،گذشته از بحث اطالقی در این روایات «روایات معارض یا مقیدی
نیز در مقابل آنها وجود دارد که این روایات از جهت سند معتبر و داللت آنها نیز روشن است ،زیرا آزار
رساندن در استمتاع و بهرهوری جنسی را منع و برخی از استمتاع ها را به رضایت زوجه منوط میسازند»
(شکری و مومن ،)113 :1390 ،در ثانی اگر در مورد روایات گفته شده قائل به اطالق ظاهری نیز باشیم،
در فرض ایذاء و آزار زن ،ادله ای همچون قاعده الضرر و الحرج ،از جمله ادله ای میباشند که اطالق
ظاهری موجود را مقید میسازند ،در نتیجه به نظر میرسد ،در مورد روایات مذکور تنها باید به قدر متعارف
و حد متیقن آنها را مالک عمل قرار داد و این روایات را از فرض شمولیت و اطالق خارج ساخت.
در مورد اجماع به عنوان یکی دیگر از ادله فقهی فقه امامیه ،بر تمکین خاص زن ادعای اجماع شده
است (نجفی ،1366 ،ج ،)303 :31در اینباره تمکین زوجه در امور جنسی را از حقوق شوهر دانستهاند .البته
وجود این اجماع با توجه به آیاتی که در این زمینه وجود دارد مدرکی بوده و فاقد اعتبار است در ثانی در
مورد حد و مرز چنین تمکینی هیچگونه اجماعی تبیین نشده است و به نظر میرسد« ،اجماع ذکر شده تنها
نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است و نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن و مسئله ای به این
گستردگی در کالم فقهای متقدم مطرح نشده تا بتوان از توافق تمام آراء به اجماع دست یافت» (شکری و
مومن.)114 :1390 ،
از نظر عقلی نیز میتوان به این نتیجه رسید که تمکین در امور جنسی مطلقاً جزو حقوق زوج و تکالیف
زوجه نمیباشد چرا که نیازهای جنسی و غریزه جنسی یکی از غرایز نهفته در انسان میباشد و در اینباره
تفاوتی در زن و مرد وجود نداشته و همانطور که مرد بدان نیازمند است زن نیز باید منتفع از آن گردد،
عدم توجه به نیازهای جنسی زنان در پرتو اینکه این حق تنها در اختیار مردان است سبب سست شدن
بنیان خانواده و تأثیرات منفی روحی و جسمی زنان میگردد .با توجه به وجود چنین غریزه ای در زنان و
خواسته ها و تمایالت جنسی ایشان ،با مطلق بودن تمکین خاص زن از شوهر منافات دارد و باید این حق
را حقی مشترک بین زوجین دانست ،با این قید که همانطور که برای زنان تکلیف مطلق بر ارضاء شدن
خواستههای جنسی مردان وجود ندارد ،برای مردان نیز درصورت وجود ممنوعیتهای جسمی و روحی این
تکلیف بصورت مطلق وجود نخواهد داشت.
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بنابراین با فرض عدم اطالق تمکین زن از شوهر میتوان برای آن استثنائاتی قائل شد .یعنی با آنکه
تمکین خاص یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف زن در مقابل شوهر است و اگر زنی در این رابطه
کوتاهی کند ،ناشزه (طبق تعریفی که از این لفظ گردیده شد) محسوب خواهد شد اما با تمام این اوصاف،
همین امر مهم و حیاتی به استناد منابع فقهی و حقوقی گاهی استثنائاتی را دارد .این استثنائات عمدتاً
شامل موارد زیر میباشد:
-1برخی از فقها مانع یا عذر شرعی را به عنوان یکی از استثنائات تمکین در امور جنسی زنان برشمرده
و اگر زن به استناد آن موانع شرعی تمکین نکند او را ناشزه محسوب ننموده و نفقه را برای او ثابت می
دانند (طوسی1388 ،ه .ق ،ج12 :6؛ شهید ثانی1416 ،ه .ق ،ج442 :8؛ محقق حلی1402 ،ه .ق569 :؛ عالمه
حلی 1410 ،ه .ق  ،ج .)22 :3بطور کلی« ،مانع شرعی ،به آن قبیل از عذرهای شرعی گفته میشود که با
وجود آنها ،زن از انجام وظایف خود شرعاً معذور است مثل حیض ،نفاس ،روزه واجب رمضان و قضای
روزه ماه رمضان ،در صورتی که وقت آن تنگ باشد» (اسماعیل بیگی.)267 :1394 ،
-2یکی دیگر از استثنائات در کالم فقها وقتی است که مرد از لحاظ جسمی بسیار قوی البنیه و دارای
آلت جنسی بزرگ باشد و زوجه ضعیف الجثه باشد به طوری که نزدیکی و رابطه جنسی برای زوجه مضر
باشد ،در نتیجه این عدم تمکین نفقه ساقط نخواهد گردید (طوسی1388 ،ه .ق ،ج13 :6؛ شهید ثانی،
1416ه .ق ،ج.)444 :8
 -3ارتداد شوهر و خارج شدن از اسالم نیز یکی دیگر از استثنائات تمکین خاص عنوان شده است و بر
طبق آن اگر زن از ارتداد همسر خود اطالع پیدا نماید نباید تمکین نماید (شهید ثانی1410 ،ه .ق ،ج:9
.)338
-4وجود مرض یا بیماری در زوجه که استمتاع جنسی از او توسط شوهر باعث ضرر گردد مانند رتقاء
یا قرناء .فقها معتقدند که در موارد این چنینی زن میتواند از نزدیکی با شوهر خود امتناع ورزد و این
استنکاف سبب نشوز او و عدم استحقاق نفقه نخواهد گردید ،این مورد با قواعد الضرر و الحرج نیز استنباط
میگردد (طوسی1388 ،ه .ق ،ج13 :6؛ شهید ثانی1416 ،ه .ق ،ج.)444 :8
-5یکی دیگر از موارد استثنائی حق حبس میباشد .فقها گفتهاند به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه
میگردد و میتواند آن را از شوهر طلب نماید ،در این صورت اگر شوهر از پرداخت آن استنکاف نماید ،زن
این حق را دارد که در تقابل با عمل زوج از ایفای وظایف زناشویی مانند تمکین در امور جنسی سرباز زند.
(شهید ثانی1410 ،ه .ق ،ج369 :5؛ سبزواری1423 ،ه .ق ،ج218 :2؛ نجفی  ،1366ج .)41 :31در اینباره
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موارد دیگری نیز از دیدگاه فقها مطرح شده است که به نظر میرسد این پنج مورد از مهمترین استثنائات
مرتبط با بحث تمکین خاص میباشد که فقها درباره آنها اتفاق نظر دارند.
 .2-2رویکرد فقهی تمکین شوهر از زن در امور جنسی
همانطور که در بخش قبلی بدان پرداخته شد ،با توجه به ماهیت نیازهای جنسی و وجود این غریزه
در وجود انسان ،همانگونه که مرد نیاز به برآورده شدن نیازهای جنسی خود دارد و زن نسبت به این حق
مرد ،تکلیف تمکین خاص از او را دارد ،زن نیز به عنوان یک انسان دارای غریزه های فطری ،نیاز به برآورده
شدن نیازهای جنسی خود را داشته و مرد نسبت به این حق زن ،تکلیف تمکین خاص از او را دارد و به
نوعی حق و تکلیف در باب تمکین در امور جنسی ،حق و تکلیفی مشترک و دوسویه است .با توجه به قاعده
معاشرت به معروف و حسن معاشرت زن و شوهر ،مرد باید در حد متعارف با زن رابطه جنسی داشته باشد
در غیر این صورت برخالف قواعد ذکر شده رفتار نموده است که شرعاً و قانوناً صحیح نمیباشد.
بررسی منابع و مراجع فقهی ،فقه امامیه نشان میدهد که اصل تمکین شوهر از زن در امور جنسی،
مورد مباحثه و بررسی قرار نگرفته است .اگرچه روایاتی در مورد رعایت حق زوجه در آداب زناشویی فراوان،
نقل گردیده است ،تنها اجماعی که در مورد امور جنسی مرتبط با تکالیف شوهر از دیدگاه فقهای امامیه
مشاهده میگردد این است که« :ال یجوز ترک الوطی الزوجه اَکثر من اربعة اَشهر . ...جایز نیست ترک
آمیزش با زن بیش از چهارماه» (شهید ثانی1410 ،ه .ق ،ج104 :5؛ طباطبائی یزدی1420 ،ه .ق ،ج499 :5
؛ طباطبائی1411 ،ه .ق ،ج462 :10؛ بحرانی1408 ،ه .ق ،ج89 :23؛ امام خمینی1390 ،ه .ق ،ج242 :2؛
نجفی ،1366 ،ج .)115 :29هرچند فقهای امامیه در اینباره سکوت کردهاند ولی فقهای اهل سنت در مورد
این اصل نظریاتی را عنوان داشتهاند .در اینباره حنفیه معتقد است که« :للزوجة اَن تطالب زوجها بالوطء
الَن حله لها حقها کما أنُ حلها له حقه و إذا طالبته بجب علی الزوج» (زحیلی1418 ،ه .ق ،ج...)6599 :9
زن حق دارد از شوهر خود بخواهد که با او نزدیکی نماید برای این که حق زن است همانطور که حق
مرد است پس هرگاه که زن طلب نزدیکی از مرد نماید بر او واجب است که آن را اجابت نماید ...در اینباره
نیز مالکیه میگویند«:الجماع واجب علی الرجل للمرأة إذا انتفی العذر» (پیشین ...)6599 :آمیزش با همسر
بر شوهر او واجب میباشد در صورتی که متعذر از آن نباشد ...شافعیه نیز گفتهاند« :وال یجب علیه االستمتاع
إال مرة ألنه حق له فجاز له ترکه وألن الداعی الی االستمتاع الشهوة و .المحبة فال یمکن ایجابه و
المستحب أن ال یعطلها» (پیشین )6599:بر مرد نزدیکی بیش از یکبار واجب نیست چرا که نزدیکی و
آمیزش حق مرد است و او میتواند این حق خود را اسقاط نماید ،چرا که آنچه موجب نزدیکی میگردد
شهوت و محبت بوده و نمیتوان با زور و جبر او را مجبور به نزدیکی کرد ولی در مقابل در هر حالتی
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مستحب آن است که زن را دریابد و با او نزدیکی نماید . ...حنابله نیز در مورد این اصل معتقدند« :یجب
علی الزوج أن بطأ الزوجة فی کل اربعة أشهر مرة إن لم یکن عذر ...الن النکاح شرع لمصلحة الزوجین و
دفع الضرر عنهما و هو مفض إلی دفع ضرر الشهورة من المرأة کافضائه إلی دفعه عن الرجل فیکون الوطء
حقاً لهما جمیعاً وألنه لو لم یکن لها فیه حق لما وجب استئذآنها فی العزل( » ...پیشین ...)6599:برای
آمیزش مرد با زن ،بر مرد واجب است که در هر  4ماه یک مرتبه با او نزدیکی نماید اگر متعذر از آن نباشد
چرا که نکاح جهت مصلحت زوجین و دفع ضرر از آنها تشریع شده است و این نزدیکی سبب دفع ضرر از
زن میگردد همانطوری که باعث دفع ضرر از مرد میشود لذا نزدیکی و تمتع جنسی حق هر دو طرف
بوده و اگر حق زن نبود اجازه از زن در بیرون ریختن منی الزم نبود ...به نظر میرسد ،حق استمتاع جنسی
و تمکین در امور جنسی در فقه اهل سنت جزو حقوق مشترک زوجین تبیین گردیده است و در اینباره
اتفاق نظر وجود دارد .در حالی که فقهای شیعه به این مورد بطور مبسوط نپرداختهاند و بطور تلویحی آن را
حق مرد و تکلیف زن دانستهاند هرچند همانطور که در بخش قبل تشریح گردید این حق نمیتواند مطلق
باشد و با قواعد الضرر و الحرج مقید میگردد.
عالمه بحرالعلوم یکی از معدود فقهای شیعه میباشد که از حق زن در نزدیکی و تمتع جنسی و حقوق
جنسی زن سخن گفته است و معتقد بر این بوده است که رعایت حقوق جنسی زنان سبب حمایت و
محافظت آنها از انحرافات اخالقی و گرفتاری در فساد میگردد .ایشان در کتاب الزواج فی القرآن و السنه
آوردهاند که« :وعلی الزوج أن بستجب لهذا الحق الشرعی ما دامت الزوجة ترتبط و ایاه برباط الزواج المقدس.
أما ما تستحقة المرأة علی الرجل فی حقل الجنس فهو المضاجعه و المواقعه ...یقرر الشارع المقدس بأنَّ
للمرأه حق المضاجعه علی زوجها لیلة واحده من کل اربع لیال ...أما المواقعه و التی تتحقق باجراء عملیه
الجنسیه مع المرأه فقد حدّد فقهاء الشیعه لها مره واحده فی ضمن اربعه شهور تستحقها علی زوجها»
(بحرالعلوم1407 ،ه .ق :صص ...)234-232تا زمانی که پیوند مقدس نکاح بین زوجین مستقر میباشد
اجابت حق شرعی زوجه بر زوج واجب میباشد .اما آنچه زوجه در حقوق جنسی مرد تکلیف دارد ،شامل
مضاجعه و مواقعه است ،شارع مقدس مقرر فرموده که حق زن بر ذمه شوهر ،نزدیکی هر چهار شب یک
شب میباشد و اما مواقعه که با هم خوابی تحقق مییابد ،فقهای امامیه برای آن هر چهار ماه یک مرتبه
را قائل شدهاند  ،که زن مستحق آن میباشد. ...
در این که مرد حق ندارد بیش از چهارماه نزدیکی با همسر خود را ترک کند به نظر میرسد بین فقها
اختالف نظر و دیدگاهی وجود ندارد .بطور کلی فقهای امامیه برای این دیدگاه سه دلیل آوردهاند:
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 .1اتفاق نظر همه فقیهان امامیه بر عدم جواز ترک نزدیکی با زن بیشتر از چهار ماه (که در نظریات
گفته شده نقل گردید)؛
 .2ترک این عمل بیش از چهار ماه موجب حرج و اضرار به زن میشود از این رو طبق آنچه در قرآن
کریم و روایات وارد شده اضرار به زن جایز نیست( .مویداً بنفی الحرج و االضرار).
 .3به استناد روایاتی که از ائمه نقل گردیده و درآن ترک نزدیکی بیش از چهار ماه را نهی نموده اند»
(اسماعیل بیگی .)273 :1394 ،در مورد ترک نزدیکی بیش از چهار ماه نیز ،فقهای موخر نیز بر این عقیده
هستند که شوهر اجازه این عمل را ندارد ،فقهایی مانند امام خمینی ،آیت اهلل خویی ،فاضل لنکرانی،
سیستانی ،شبیری زنجانی ،مکارم شیرازی و غیره (بنی هاشمی ،1383 ،ج.)480 :2
به نظر میرسد تمکین همسر از مرد در امور جنسی ،به استناد قواعد فقهی الضرر و الحرج و توجه به
مشکالتی که از عدم ارضای جنسی زن در بعد فردی و اجتماعی او پیش خواهد آمد ،امری ضروری می
باشد که متأسفانه فقهای امامیه بدان توجه ویژه ای را مبذول نداشتهاند .خداوند در قرآن میفرماید« ولهن
مثل الذی علیهن بالمعروف» ...برای زنان حقوقی شایسته است مانند وظیفه ای که بر عهده آنهاست...
چه حقوقی باالتر از این که مرد در طول زندگی به خواستههای مشروع همسر خود توجه نماید ،سیاق این
آیه و احادیث متواتر دیگر نشان از این موضوع دارد که مرد باید به تمامیابعاد وجودی همسر خویش توجه
نماید چرا که ازدواج برای تأمین و حفظ عفاف قرار داده شده است و عدم توجه به خواستههای جنسی زنان
آنهم به تعبیر فقهای امامیه هر چهار ماه یکبار یعنی سالی سه بار نزدیکی ،این عفاف و پاکدامنی را به
چالش خواهد کشید .به نظر میرسد همانگونه که حقوقدانان معاصر و برخی از فقهای نواندیش بدان تاکید
کردهاند ،تمکین در امور جنسی حق و تکلیف مشترک بین مرد و زن میباشد هر چند که در مقابل تمکین
تکلیف پرداخت نفقه بر مرد واجب شده است ولی این موضوع دلیلی بر این مدعا نخواهد بود که مرد تکلیفی
برای تمکین از همسر خود ندارد .بنابراین به نظر میرسد همانگونه که زن تکلیف تمکین در امور جنسی
از شوهر خود دارد ،مرد نیز حائز این تکلیف خواهد بود .و اگر این تکلیف را انجام نداده و بواسطه آن زن به
گناه بیافتد ،قطعاً شوهر نیز در این گناه سهیم خواهد بود.
 -3رویکرد حقوقی تمکین زن و شوهر در امور جنسی
درباره لفظ تمکین خاص و اطاعت زن یا شوهر در امور جنسی از یکدیگر ،صاحبنظران حقوقی تقریباً
دیدگاههای مشابه و نزدیک به همی دارند .در باره تعریف تمکین خاص گفتهاند« :تمکین خاص عبارت از
نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد مگر آنکه بیمار باشد که نزدیکی
موجب زیان او گردد یا مانع شرعی داشته باشد» (امامی ،1373 ،ج ،)233 :8برخی نیز عنوان داشتهاند:
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« تمکین به معنی خاص آن است که نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز درمواردی که
مانع موجهی داشته باشد از برقراری جنسی با او سرباز نزند» (صفایی و امامی ،1375 ،ج ،)146 :1حقوقدان
دیگری نیز تبیین نموده است« :تمکین به معنی خاص را تماس و نزدیکی جنسی با شوهر تعریف کردهاند
که زن باید در این مورد مهیای تأمین نظر شوهر باشد ،مگر این که مانع شرعی داشته باشد و یا بیمار باشد،
در حدی که نزدیکی باعث زیان او گردد» (مدنی ،1385 ،ج .)233 :8مهمترین نظر و دیدگاه در اینباره
توسط استاد کاتوزیان عنوان شده است که در آن به حقوق جنسی زن نیز توجه نموده و تمکین خاص را
این گونه تعریف نمودهاند«:تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستههای
مشروع او است .در مورد تمکین خاص نیز ،عرف و اخالق ،داوری نهایی را به عهده دارد .لزوم تمکین به
این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید .دادرسی درباره روابط عاطفی و انسانی دقیق تر از آن است
که در قاعده و اصل بگنجد .زن در روابط زناشویی ماشین بهرهبرداری نیست .انسان است و باید با او چنان
رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد؛ بنابراین ،در این داوری نیز معیار تمیز تمکین ،به معنایی که
حقوق و اخالق مقرر داشته است ،جنبه نوعی و شخصی را با هم دارد .قانون مدنی نیز به طور ضمنی
رعایت این عوامل را در مورد نفقه الزم شمرده است؛ زیرا وقتی نشوز را منوط به نداشتن مانع مشروع می
کند ،بدین معنی است که دادرس باید در این راه به آنچه ،در نظر قانون یا عرف و اخالق ،مانع مشروع به
شمار میآید توجه نماید» (کاتوزیان ،1375 ،ج :1صص .)229-228توجه به نظریات حقوقدانان و دکترین
حقوقی در باب تمکین خاص ،نشان از تمایل آنها به اشتراک این حق و تکلیف بین زوجین به عنوان یک
حق غیرمالی دارد ،اگر چه در تعریف تمکین خاص آن را شامل روابط جنسی زن با شوهر دانستهاند ولی
« معتقدند که نزدیکی جنسی حق و تکلیف زوجین است و یکی از دالیل اولیه ازدواج محسوب میشود.
پس همانگونه که زن وظیفه دارد نیاز جنسی مرد را برآورده کند شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف
رابطه جنسی داشته باشد در غیر این صورت برخالف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است انجام این
وظیفه از سوی زن و شوهر موجبات آرامش ،محبت و دوستی بیشتر را فراهم میکند و عدم تمکین در
معنی خاص ،سوء معاشرت ،بدبینی ،بیاعتمادی ،سردی در زندگی ،کاهش عالقه و صمیمیت را به همراه
دارد» (اسماعیل بیگی .)287 :1394 ،در قانون مدنی بطور صریح از تمکین خاص یا عام صحبتی نشده
است و به نظر میرسد یکی از نقائص این قانون در زمینه حقوق خانواده همین مورد باشد ،دکترین حقوقی
با استفاده از الفاظی که در قانون آمده است ان را منطبق به تمکین دانستهاند مثالً به استناد ماده  1085که
بیشتر در توضیح حق حبس میباشد لفظ ایفای وظایف (زناشویی) را تمکین خاص قلمداد نمودهاند و در
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ماده  1102لفظ تکالیف زوجین را منطبق با تمکین عام دانستهاند .عدم تمکین زن در اصطالح حقوقی
نشوز تعریف شده است و زنی که از شوهر خود در این زمینه اطاعت ننماید ،در اصطالح ناشزه گفته شده
است .این عبارت بر گرفته از فقه اسالمی بوده و عبارتست از نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی از
ناحیه زن میباشد .کاربرد اصطالح نشوز در حقوق موضوعه معموالً برای نافرمانی زن میباشد که ضمانت
اجرای آن درخواست مرد از دادگاه الزام به تمکین زن و عدم پرداخت نفقه به او میباشد .ماده  1108قانون
مدنی در این زمینه صراحت دارد .البته استثنائاتی که در فقه برای عدم تمکین برشمردیم در قانون مدنی
حسب ماده  1127آن نیز مالک عمل قرار گرفته شده است .در قانون مدنی همچنین برای عدم تمکین
مرد از زن ،نیز تا جایی که موجب عسر و حرج زن گردد نیز ضمانت اجرای طالق را پیشبینی نموده است،
هرچند که ضمانت اجرای گفته شده از نظر اثباتی ضعیف میباشد.
به نظر میرسد ،حقوق موضوعه کشور با توجه به نظریات فقهی و حقوقی توجه ویژه ای را به تمکین
در امور جنسی از جانب زن داشته هرچند که به صراحت از الفاظ تمکین عام و خاص در ان استفاده نشده
است و برای آن ضمانت اجرای قوی (الزام به تمکین و عدم پرداخت نفقه) تبیین نموده است .ولی در زمینه
تمکین مرد از زن در امور جنسی نیاز به بازنگری ویژهای دارد ،که در آن هم به صراحت از این حق مشترک
سخن به میان آورد و هم ضمانت اجرای قوی تری را پیشنهاد نماید .نظریات فقهی و حقوقی معاصر درباره
تمکین مرد از زن در امور جنسی و اهدافی مانند تأمین و حفظ عفاف و پاکدامنی در ازدواج ،پایبندی به
اصول و ارزشهای اخالقی در خانواده ،توجه به غرایز جنسی به عنوان غریزهای که در زن و مرد مشترک
میباشد و توجه به ابعاد شخصیتی و اجتماعی زن ،میطلبد که حقوق موضوعه توجه ویژه ای به این مقوله
داشته باشد و مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد.
-4یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش به صورت موردی عبارتاند از:
-1محورآیه شریفه223سوره مبارکه بقره «نسائُکُم حَرثٌ لَکُم ». ...با توجه به تفاسیر ،زناشویی متعارف
زوجین با هدف بقای نسل میباشد و داللت آن بر عدم تکلیف زوج در رفع نیاز جنسی زوجه مشهود نیست.
-2روایاتی که بهعنوان دلیل ،در تکلیف تمکین خاص زوجه نسبت به زوج استناد میشوند ،در مقام
طرح و نفی حقوق جنسی زوجه نمیباشند و داللتی بر آن ندارند و در این خصوص ساکت اند.
-3روایاتی وجود دارند که زوج را ملتزم به رعایت آداب زناشویی و حق و نیاز جنسی زوجه مینمایند .
-4در روایت «الیجوز ترک الوطیء اکثر من أربعه أشهر»کلمه وطی مطرح گردیده است« .وطی ادخال
حشفه در قبل یا دبر است( » .لنگرودی )1394 .6040 .و همچنین «والمعتبرفی الوجوب مسماه وهو الموجب
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للغسل و ال یشترط االنزال والیکفی الدبر» (لطفی .مباحث حقوقی شرح لمعه1384ص )267لذا روایت،
خالی از مواردی است که زوجه نیاز و تقاضای زناشویی داشته باشد و مورد بی اعتنایی زوج قرار گیرد .و
همانطور که فقها گفتهاند ،روایت ،داللت بر آزار و اذیت زن ندارد ،تا زوجه از امتناع زوج دچار آسیب روحی
وجسمیگردد.
-5خداوند متعال در قرآن کریم آیه شریفه  231سورة مبارکه بقره میفرماید « :هنگامیکه زنان را
طالق دادید تا نزدیک به پایان رسیدن عدّه ،آنها را نگاه دارید ،به معروف ،یا رها کنید ،به معروف وآنها
را به قصد ضرر رساندن نگاه ندارید » . ...و همچنین در آیه شریفه 129سورة مبارکه نساء میفرماید...« :
یکی را بهرهمند و دیگری را محروم نکنید تا او بال تکلیف باشد » ...لذا بطریق اولی در شرایط عادی ،زوج
مکلف به رفع نیاز زوجه و حسن معاشرت با اوست.
-6با استناد به قاعده ال ضرر که قاعدة حاکم بر احکام اولیه است زوج در خصوص نیازهای زناشویی
زوجه نباید بی تفاوت باشد تا از این حیث ،زوجه متحمل ضرر و زیان روحی و جسمیگردد.
-7وجود غریزه جنسی در افراد ،اعم از زن یا مرد و اینکه ارضای آن یکی از اهداف مهم ازدواج می
باشد ،از بدیهیات و ضروریات عقلی است .از آ نجا که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» تمکین خاص،
جزء حقوق مشترک زوجین میباشد.
-8تمکین در امور جنسی ،از جمله حقوق غیرمالی در عقد نکاح میباشد که جزء حقوق مشترک بین
زن و مرد محسوب میگردد و همانگونه که زن الزام به تمکین و اطاعت از خواستههای جنسی مرد را به
استناد آیات قرآن  ،روایات و منابع فقهی و حقوقی دارد ،مرد نیز در این زمینه دارای تکلیف تمکین از همسر
خود میباشد.
-9حقوق موضوعه کشور با تأسی از نظریات فقهی و حقوقی ،تمکین زن از مرد را پذیرفته و برای آن
ضمانت اجراهایی قوی لحاظ نموده است ولی توجه چندانی به تمکین مرد از زن نداشته است.
-10حقوق موضوعه کشور با توجه به نظریات فقهی و استناد به قواعد الضرر و الحرج ،تنها در مواردی
که عدم توجه به امور جنسی از جانب مرد باعث عسر و حرج زن گردد ،مرد را ملزم به تمکین خاص نموده
است که در اینباره از نظر اثباتی ثابت کردن این عسر و حرج سهل نمیتواند باشد.
-11در مورد تمکین خاص و عام صراحتی در حقوق موضوعه کشور مشاهده نمیگردد ،اگرچه در قانون
مدنی دو ماده وجود دارد که حقوقدانان یکی را بر تمکین خاص و دیگری را بر تمکین عام حمل نمودهاند
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که سبب وجود اختالف دیدگاه شده است .به نظر میرسد با توجه به صراحت این الفاظ در کالم فقها و
نظریات حقوقدانان ،حقوق موضعه بهجاست که در اینباره مورد بازنگری قرار گیرد.
 -12شایسته است در قانون مدنی درخصوص تمکین خاص هریک از زوجین و ضمانت اجرای هر
کدام به صراحت و تفکیک بیان شود.
نتیجه گیری
آنچه بهعنوان یافته نوین از این تحقیق ارائه میگردد ،اثبات توازن و تعادل در حقوق جنسی زوجین
است و میتواند پاسخگوی شبهات ،بخصوص شبهات جامعه زنان و قانونگذاران واقع گردد که با مداقه در
دالیل فقهی و فارغ از بحث سندی روایات ،بدست آمده است:
شرع انور اسالم هرگز به نیازهای جنسی زنان بیتوجهی ننموده است .این امری بدیهی است و در غیر
این صورت عقد ازدواج که به ایجاب زن و قبول مرد محقق میگردد ،ممکن نبود وآنچه در بعض روایات
بهعنوان تکلیف زن در توجه به نیاز جنسی همسرش مورد توجه واقع شده است ،به نظر میرسد در
تفاوتهای جنسیتی ،بهعنوان مثال فوری بودن و موقتی بودن نیاز جنسی در مرد باشد .نکته در اینجاست
که نیازهای جنسی افراد اعم از زن و مرد با وجود تفاوتهای جنسیتی بدیهی و ضروری هستند و امری
الیتغیّر نیستند و بشدّت تحت تأثیر عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و غیره قرار دارند .پس اینگونه
نیست گروهی برخوردار و صاحب حق و گروهی صرفا مکلف باشند .تأمین و حفظ عفاف زن ،پایبندی به
ارزشهای اخالقی در خانواده ،جلوگیری از فساد در جامعه ،توجه به غرایز جنسی زنان ،اعتالی شخصیت
فردی و اجتماعی زنان از جمله مواردی است که تمکین مرد از زن در امور جنسی و در نتیجه حق وتکلیف
مشترک آنان در این خصوص را از نظر عقلی اثبات مینماید.
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Jurisprudential-Legal Approach in Proving the Balance in the
Sexual Rights of Married Couple and its Impact on Subject Rights

Abstract
Jurisprudential sources and Legal doctrine Call the woman's sexual
Intercouse with her husband and the Response to his legitimate
wishes,the Specific obedience that is one of the nonfinancial effects of
marriage, which in civil law deals with The title of Marital Duties has
been explained and the guarantee of its non-enforcement, namely noncompliance with the law, is the non-payment of alimony by the man.
The consensus of the jurisprudents and jurists is that this non-financial
right is reserved only to the man and he can When he wants to exercise
his right to do so unless the woman is unaware of this relationship.
Contemporary jurists and jurisprudents, the lawful and inexplicable
jurisprudential rules, the provision and maintenance of women's
chastity, attention to the nature of sexual instincts as a shared instinct
between men and women, attention to individual and social excellence
of women and the prevention of corruption in society show that This
right can not only be confined to men, but sexual intercourse is one of
the common rights and duties of couples and jender difference do not
prevent balance in sexual affairs of couples whose rights in matters of
the country should be subject to special scrutiny in light of these issues
and rational conclusions.
Keywords: Special obedience, Sexual rights, Divorce, Marriage.

