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Abstract
From the jurisprudential perspective, any sexual enjoyment that
is not approved by religious law (sharʿ) is somehow considered
sexual deviation, and if one is accustomed to this act in such a way
that he is satisfied only in this way and is not normally able to leave
it, he/she has a mental illness of sexual deviation disorder. Therefore, when the sexual enjoyment causes difficulty or unconventional harm outside the nature of each couples’ engagement in sexual
intercourse, it is sexual deviation and if it becomes a habit, it is a
1. Habibitabar. MJ (2022) " Sexual Deviation Disorder of the Husband and its Effect on the
Necessity of the Wife’s Obedience "; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 24 ; Page: 137-164 ;
Doi:10.22034/jrj.2020. 55349.1812.

sexual deviation disorder even if they are legally married. The husband’s infection with the illness of sexual deviation disorder is one
of the cases that legally removes the obligation of the wife to obey
the husband and it deprives the husband of the right to oblige the
wife to obey. Although obedience (tamkīn) in jurisprudence means
the necessity of sexual submission and obedience of the husband,
the wife should not disobey the sexual enjoyment of the husband
at any time or place. Also, one of the requirements of marriage is
the sexual enjoyment of both parties with all its examples and is
not limited to the specific example. The examples that have been
excluded from the conventional relationship due to being harmful and difficult are exempt from the inclusiveness of evidence for
the necessity of obedience to the husband and wife’s disobedience
does not make her nāshizah (disobedient). The husband with a
sexual deviation disorder cannot force his wife to accept his unconventional obedience which usually leads to intolerable harm or
difficulty and only has the right to demand the enjoyments that are
conventional.
Keywords: unconventional obedience, harm, difficulty, sexual
deviation disorder.
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اختالل انحراف جنسی زوج
1
و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه
مهدی محمدی نسب
3
جوادحبیبیتبار

2

چکیده

از منظر فقهی ،هرگونه بهرهوری جنســـی که مورد تأیید شرع نباشد ،به نوعی انحراف
جنسی محســـوب میگردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده ،به گونهای
که تنها از همین راه ارضاء شـــود و به شـــکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد ،مبتال به
بیماری روانی اختالل انحراف جنسی اســـت؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی
صورت پذیرفته و شـــریک جنسی فرد ،همسر شـــرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی،
باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود،
انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسیده باشد ،اختالل انحراف جنسی است.
ً
ابتالی زوج به بیماری اختالل انحراف جنسی ،از مواردی است که شرعا وجوب تمکین
زوج را از زوجه برمیدارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین میگردد؛ با این
توضیح که هرچند تمکین در اصطالح فقهی بهمعنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با
شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد ،در هر زمان یا مکانی ،نافرمانی داشته
 .1تاریخ دریافت 1398/06/02:؛ تاریخ پذیرش( 1399/03/07 :متخذ از رساله)
.2دانشجویدکترایفقهقضاییگرایشجزاوجرمشناسیجامعةالمصطفیالعالمیهقم؛muhamadinasab@yahoo.com
 .3مـــدرس خـــارج فقه حـــوزه علمیه قـــم و اســـتادیار جامعـــة المصطفـــی العالمیه قم( ،نویســـنده مســـئول)؛
javadhabibitabar@yahoo.com
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باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهرهوری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر
در مصداق خاصی نمیشود ،اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن ،از
معاشرت به معروف خارج شده باشد ،از اطالق ادلۀ لزوم اطاعت زوج ،استثناء میگردد و عدم
تمکین زوجه ،باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمیشود و زوج مبتال به اختالل انحراف جنسی
ً
نمیتواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتا منجربه ضرر غیر قابل
ً
تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفا حق مطالبۀ استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.
کلید واژهها :تمکین غیرمتعارف ،ضرر ،حرج ،اختالل انحراف جنسی.
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روابط بین زوجین بهعنوان بخشـــی از روابط خانوادگی ،از اهمیت بهســـزایی
برخوردار اســـت ،بهطوری که محور خانواده و جامعۀ سالم برپایۀ روابط زناشویی
ِ
موفق ،اســـتوار اســـت ،این روابط دارای جنبههای گوناگونی نظیر روابط عاطفی و
روانی و جنسی است که دراینمیان ،روابط جنسی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بقا و
ً
پایداری خانواده است .درواقع ،نوعا همسران بهدنبال آن هستند که نهایت لذت را از
زندگی جنسی خود کسب کنند و از این رهگذر ،احساس لذت نمایند.
شدن ماهواره و فیلمهای
تنوعطلبی در چگونگی کسب لذت جنسی و فراگیر ِ
هرزه ،باعث شدهاست تا آموزشهای ناصحیح روابط جنسی شایع شود و درنتیجه،
ِ
توقعات جنســـی زوجین از یکدیگر را تحتالشـــعاع خود قرار دهد .با این توضیح
که خیالپردازیهای جنسی بهطور مستمر ،میتواند تعیینکنندۀ نوع ارتباط جنسی
شخص باشد و اگر باعث محدود ساختن ارضای جنسی بهصورت نامتعارف شود،
ً
اختالل انحراف جنسی را شکل میدهد .بهطور مثال ،کسی که به هر دلیلی دائما در
ذهنش رابطۀ جنسی دهانی 1را تصور میکند ،اگر این خیالپردازی منجر به اختالل
در سیستم عصبی درک لذت جنسی او شود ،دیگر نمیتواند از رابطۀ جنسی متعارف
با همسرش احساس لذت داشته باشد.
اگرچه از دیدگاه اســـام و نگرش فقهی ،تمکین جنسی زن از شوهرش بهعنوان
ِ
1. oral sex.

تکلیفی واجب برشـــمرده شدهاســـت و عدم رعایت آن نیز دارای ضمانت اجرایی
ْ
اسالم زن را نیز مانند
خاصی همانند محرومیت از نفقه اســـت ،اما بهجهت اینکه
ْ
مرد دارای حقوق انســـانی میداند ،مواردی هم وجـــود دارد که زن ملزم به تمکین
نیست؛ مواردی که مصداق بارز سوء معاشرت زوجین محسوب میشود و تکلیف
به آن موجب عســـروحرج میگردد .به همین منظور ،پژوهش حاضر بهدنبال یافتن
نگرش اسالم از منظر فقه ،در فرضی است که زوج دچار بیماری روانی یعنی اختالل
انحراف جنسی شدهاست و چون ازطریق عادی ارضا نمیشود ،از شریک جنسیاش
تقاضای تمکینی نامتعارف دارد و این درخواست را گاهی در پوشش اصطالح فقهی
تمکین بیان میکند و همسرش را ملزم به اجابت میداند.
دربارۀ شناخت دقیق اختالل انحراف جنســـی و تأثیر آن بر روابط بین زوجین،
در کشورهای غربی تحقیقات و پژوهشهای بسیاری صورت گرفتهاست که نتایج
این پژوهشها در محافل علمی و رســـانههای غربی بهطور وسیع و گستردهای مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .اما متأسفانه در ایران بهخاطر پیشینۀ تاریخی و فرهنگی
و ممنوعیتهای مذهبی و شرعی ،عرصۀ علمی دربارۀ رفتار جنسی به صورت یک
درمورد آن ،کار چندان سادهای نیست
تابو در آمدهاست که صحبت کردن و نوشتن
ِ
و تابهحال هیچ کتاب و مقالهای آثار فقهی اختالل انحراف جنسی را بهطور خاص
مورد بررسی قرار ندادهاست و آنچه نوشته شدهاست یا بیشتر در حوزۀ روانشناسی و
جامعهشناســـی است و یا اگر در حوزۀ فقهی است ،تنها به حکم تکلیفی انحرافات
جنسی اشاره کردهاست ،نه به اختالل انحراف جنسی که امری بدیهی است .حتی
به تأثیر آن بر دیگر مسائل فقهی نیز نپرداختهاست .ازاینرو بررسی و پژوهش دربارۀ
اختالل انحراف جنســـی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکیـــن زوجه ،از اهمیت ویژهای
ِ
برخوردار اســـت .برای مثال ،در مواردی مثل جنون مقاربت ،سادیسم ،مازوخیسم و
جزءگرایی 1مانند وطی از ُدبر ،سکس دهانی ،فرجلیسی ،قضیبلیسی و مقعدلیسی
 .1معادل واژه جزءگرایی اصطالح علمی  Partialismاست و به معنای این است که شخص منحرف جنسی به بخشهایی
ً
ً
از بدن ،غیر از اندام متعارف جنسی متمایل و عالقه مند است .ضمنا برای توضیح و رفع ابهام نیز سابقا بعد از این کلمه در
مقاله ،برخی از مصادیق آن با ذکر «مانند» بیان شده بود.
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شخص مبتال جز از آن طریق ،به لذت جنسی
که بهشکل اختالل درآمدهاســـت و
ِ
نمیرسد و برهمیناساس از شریک جنسیاش تقاضای نامتعارف میکند ،آیا زوجه
مکلف به تمکین است و آیا اگر تمکین نکرد ،ناشزه محسوب میشود یا خیر؟ .این
مقاله ادله و عنوان اختالل انحراف جنســـی را که یک بیماری روانی جنسی است و
مصادیق فراوانی میتواند داشته باشد بررسی میکند و با روش توصیفی و تحلیلی و
ازطریق مراجعه به کتب و مقاالت علمی معتبر ،بهدنبال پاسخ به این سؤال
استنباطی،
ِ
هستیم که آیا اختالل روانی جنسی زوج میتواند مطالبات نامتعارف او را توجیه کند
ِ
و زوجه را ملزم به تمکین از او نماید یا خیر؟
 .1مفهومشناسی اختالل انحراف جنسی
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شدن کار ،نابهسامانی ،تباهی ،نقصان
واژۀ اختالل در لغت ،بهمعنای سست و تباه ِ
عقل و آشـــفتگی فکر آمدهاست (دهخدا1511 ،1377 ،؛ معین104 ،1371 ،؛ عمید)81 ،1389 ،
ِ
و در اصطالح ،عبارت است از نابهســـامانی و نقصان عقل در تمایالت و تغییرات
روانی ـ اجتماعی که بر روی چرخۀ زندگی اثر میگذارد (.)163 ,2000 ,Basson R
واژۀ انحراف ،در لغت بهمعنای کـــجروی ،و در اصطالح مجموعه رفتارهایی
اســـت که با هنجارهای اجتماعی مطابقت ندارد (ریمون )48 ،1370 ،و فردی که
معیارهای جامعه را نادیده میگیرد و زیر پا میگذارد منحرف نامیده میشود (بروس،
.)160 ،1381
واژۀ اختالل جنســـی 1نیز در معنا ،بسیار نزدیک به واژۀ انحراف جنسی 2است.
ً
روانشناســـان و روانپزشکان ،ســـابقا ،در بســـیاری از موارد میان ایندو واژه فرق
نمیگذاشتند و انحراف جنسی را بهمعنای فراگیری بهکار میبردند که شامل اختالل
ً
جنسی نیز میشد و ظاهرا ،فروید اولین کسی است که میان انحراف و اختالل جنسی
تفاوت قائل شد .او ارضای جنســـی را بهنحوی که از اصل تولیدمثل خارج باشد،
انحراف جنســـی نامید ،درحالیکه اختالل جنســـی را زمانی مطرح میکند که در
1. Sexual dysfunction.
2. Paraphilia.

زندگی فردی و اجتماعی ،نابهســـامانی ایجاد کرده باشد و جریان عادی و معمولی
زندگی را بههم زده باشد (کجباف.)32 ،1378 ،
اما امروزه تفاوت این دو اصطالح بهگونهای دیگر ظاهر شدهاست .اختاللهای
برحسب اختالل در میل جنسی و تغییرات روانی فیزیولوژیکی که مشخصۀ
جنسی
ِ
چرخۀ واکنش در هنگام رابطۀ جنسی هستند ،تعریف شدهاست و به پریشانی بارز
و مشـــکالت بین فردی منجر میشود و شامل اختاللهای میل جنسی ،اختالل در
انگیختگی جنسی و اختالل در رسیدن به اوج لذت جنسی میشود (انجمن روانشناسی
آمریکا 791 ،1381 ،و.)833
ً
اختالل جنسی ،یک واژۀ کامال روانشناختی است ،اما انحراف یا نابههنجاری
جنســـی ،از اصطالحاتی است که هم در فارســـی ،هم در جامعهشناسی و هم در
روانشناســـی بهکار میرود که ممکن است گاهی موجب خلط و اشتباه در مفهوم
آن شـــود .درحالیکه واژۀ التینی آنها نیز با هم تفـــاوت دارد .واژۀ «پارافیلیا» 1در
روانشناسی و «سادامی» 2یا «سکشوال دیوانس» 3در جامعهشناسی بهکار میرود و
عالوهبراین ،مالک برای انحراف در هر دو نیز متفاوت است .در جامعهشناسی مالک
برای انحراف ،تخلف از هنجارهای اجتماعی اســـت و در روانشناسی نابههنجاری
در محور اضطراب و احســـاس گناه و تخریب خود یا شریک جنسی میچرخد و
برهمیناساس اســـت که کاپالن ،درمورد روابط جنسی خارج از محیط زناشویی و
ِ
خود ارضایی میگوید ،بسته به زمینۀ کلی آن ،باز هم ممکن است در محدودۀ رفتار
بههنجار قرار گیرد (کاپالن ،هارولد؛ سادوک ،بنیامین ،)10/3 ،1373 ،درحالیکه این موارد در
بســـیاری از جوامع ،خالف فرهنگ و ارزشهای جامعهاست و از لحاظ اجتماعی،
انحراف جنسی بهشمار میآید.
نسبتبه اختالل انحراف جنسی از دیدگاه اسالم نیز اینگونه میتوان گفت که
دادههای وحیانی ،عالوهبر اینکه از سرچشمۀ آفرینش ،نشأت گرفتهاست و ناظر بر
1. Paraphilia.
2. Sodomy.
3. Sexual deviance.

اختاللانحرافجنسی
زوج و تأثیر آن بر لزوم
تمکینزوجه

143

جستارهای
فقهی و اصولی

سال هفتم ،شماره پیاپی24
پاییز1400

144

سعادت حقیقی انسان است ،مطابق با طبیعت و فطرت بشر نیز هست و عمل کردن
مطابق آن ،آرامش دنیا و کمال حقیقی و سعادت اخروی را بهدنبال دارد و بنابر آنچه
از آیات و روایات استفاده میشود ،برای رفتار جنسی در اسالم ،سه نوع محدودیت
لحاظ شدهاســـت که هرکدام از آنها میتواند برای شناخت انحراف جنسی مالک
قرار بگیرد و با رعایت این سه جهت و محدودیت ،ارضای میل جنسی هیچ مذمتی
ندارد و بلکه مورد ترغیب قرار گرفته اســـت .چه اینکه نیاز جنسی یک نیاز فطری
است و ضرورت دارد که تأمین شود تا هدف از خلقت الهی حاصل شود و نسل بشر
در روی زمین قطع نگردد (مصباح یزدی .)239/2 ،1378 ،این محدودیتها عبارتاند از:
فطرت ،مصلحت اجتماعی ،حاالت و اوقات خاص (مصباح یزدی.)246-239/2 ،1378 ،
برایناســـاس ،بهصورت کلی میتوان اختالل انحراف جنسی را از دیدگاه اسالم
اینگونه تعریف کرد که هر رفتار جنســـیای که در آن موازین و احکام شـــریعت
اســـامی رعایت نگردد و تنها طریق ارضای جنســـی فرد محسوب شود ،اختالل
انحراف جنســـی است (فقیهی .)303 ،1387 ،بهبیاندیگر ،آن دسته از رفتارهای جنسی
شخص
که با نوع خلقت و مصالح اجتماعی و کماالت معنوی فرد در تضاد است و
ِ
مبتال به آن اصرار دارد ،اختالل انحراف جنسی بهشمار میآید .البته شناسایی دقیق و
کامل جزئیات و مرزهای این رفتارها و تناســـب آن با مصالح فردی و اجتماعی و نیز
دنیایی و آخرتی بشر ،تنها ازطریق وحی امکانپذیر است.
ِ
 .2لزوم تمکین زوجه در روابط زناشویی

تمکین در بحث روابط زوجین به عام و خاص تقسیم میشود .مقصود از تمکین
عام ،مطلق اطاعت زوجه از زوج است و مقصود از تمکین خاص ،خصوص مسئلۀ
استمتاع است .البته برخی از حقوقدانان معاصر ،تمکین را به عام و خاص و اخص
تقسیم نمودهاند و منظور از تمکین خاص را تمکین جنسی بدون دخول ،و منظور از
ِ
تمکین اخص را تمکین از مواقعه تعریف کردهاند (حبیبیتبار.)172 ،1395 ،
توآمد زن از منزل به بیرون نظارت کند و
در تمکین عام ،زوج میتواند بـــر رف 
درصـــورت لزوم او را منع کند و درمقابل ،خروج بـــدون اجازۀ زوجه از منزل زوج

مجاز نیســـت .البته گروهی از فقها این حکم را به مغایرت خروج زوجه از منزل با
حق اســـتمتاع زوج مقید نمودهاند ،ولی مشهور فقهای امامیه این مسئله را مطلق بیان
کردهاند و معتقدند که رضایت شوهر برای زوجه بهمنظور خروج از منزل الزم است،
اعم از اینکه با حق اســـتمتاع زوج مغایر باشد یا چنین نباشد (عاملی1413 ،ق308/8 ،؛
ّ
حلی1413 ،ق95/3 ،؛ موســـوی خمینی1404 ،ق .)305/2 ،مطابق این نظر،
نجفى ،بیتا306/31 ،؛
خروج زن بدون اجازه از منزل شـــوهر در هر حال ،نشوز محسوب میشود و حتی
به اعتقاد برخی ،زوجه بـــدون اجازۀ زوج نمیتواند به خانۀ خانوادهاش برود و حتی
نمیتواند از آنان عیادت کند یا در مراســـم تشـــییع و تعزیۀ آنان شرکت کند (عاملی،
1413ق.)308/8 ،
ازنظر فقهی ،زوجه باید از زوج در امور جنسی تمکین
اما نسبت ْبه تمکین خاصِ ،
کند و استمتاع حق زوج اســـت و بههمیندلیل ،زوجه مکلف است مطابق خواستۀ
ازنظر زمانی و مکانی،
زوج برای اســـتمتاع تمکین کند (حلی ،بیتا .)40/2 ،این حکم ِ
مطلق و بلکه عام است (محقق حلی1408 ،ق )291/2 ،و در قرآن نیز اینگونه آمدهاست:
َ ُ َ
ٌ َ ُ َْ
ُ ُ
ِ نساؤك ْم َح ْرث لك ْم فأ ُتوا َح ْرثك ْم أ َّنى ِش ْئ ُت ْم« زنان شما ،محل بذرافشانى شما هستند
پس هر مکان یا زمان كه بخواهيد ،مىتوانيد با آنها آميزش كنيد» (بقره.)223/
در روایات متعددی نیز به لزوم تمکین زوجه از زوج در امور جنسی در هر حالی
تصریح شدهاست ،مانند تعبیرهای «و ال تمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب؛ زن
نباید از درخواست شوهرش امتناع کند اگرچه بر کوهان شتر سوار باشد» (حر عاملی،
1416ق158/20 ،؛ كلينـــى1407 ،ق507/5 ،؛ ابنبابویه1413 ،ق )438/3 ،و «و تعرض نفسها عليه
غدوة و عشية؛ زن باید خودش را صبح و شام به شوهرش عرضه کند» و نظایر آن (حر
عاملی1416 ،قّ .)158/20 ،
درقبال خواســـت زوج در امور جنسی بدون عذر
تمرد زوجه
ِ
موجه ،نشوز محسوب میشود و استحقاق او را برای دریافت نفقه ازبین میبرد (عاملی،
بیتا .)465/5 ،در مادۀ  1108قانون مدنی نیز با اشاره به همین مطلب آمدهاست« :هرگاه
زن بدون مانع مشروع ،از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود».
ِ
درهرصورت ،با عنایت به اینکه اســـتمتاع جنســـی هدف برقراری عقد نکاح
محسوب میشود ،تعدادی از فقیهان نیز آن را نهتنها یک حق ،بلکه یک حق با تمام
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ویژگیهایش میدانند که شامل قابلیت مطالبه و الزام و اسقاط است و حتی نسبتبه
اینکه ذیحق مرد باشد یا زن ،تفاوت قائل نشدهاند (موسوی بجنوردی1419 ،ق136/7 ،؛
مکارم شیرازی111/6 ،1380 ،؛ طوسى1387 ،ق13/6 ،؛ عاملی1413 ،ق.)445/8 ،
در آموزههای دینی ،نیاز جنســـی در مردان بهصورت خاصی مورد اشـــاره قرار
گرفتهاست و طبق مفاهیم اسالمی ،مرد میتواند با رعایت شرایط خاص و همزمان،
با چهار زن پیمان زناشویی دائم داشته باشد (نساء ،)3/که یکی از علتهای این مسئله
میتواند نیاز جنسی مردان باشد .عالوهبراین ،درصورتیکه بخواهد ،میتواند همزمان
با زنـــان دیگری نیز بهصورت موقت ازدواج کند (نجفى ،بیتا )8/30 ،و در ارضای نیاز
جنســـی نیز برای مردان محدودیتها را به کمترین حد آن رساندهاست (بقره.)223/
از طرف دیگر ،یکی از حقوقی که بر عهدۀ زن گذارده اســـت ،برآورده کردن نیاز
جنسی شوهر اســـت (بقره223/؛ ابنبابویه1413 ،ق438 ،425/3 ،؛  )85 ،67/5که از آن حق
بهعنوان تمکین یاد میشـــود و شوهر حق دارد هرجا و هروقت که خواست آن را از
زنش بخواهد و زن نیز باید اطاعت کند (حکیم ،بیتـــا130/12 ،؛ طباطبایی1424 ،ق،53/5 ،
 .)106دلیل این مطلب این است که عالوهبر اقتضای ذات عقد ،روایات زیادی در این
زمینه وارد شدهاست که همین مسئله را مورد تأکید قرار دادهاست (حر عاملی1416 ،ق،
159-158/20؛ كلينى1407 ،ق507/5 ،؛ ابنبابویـــه1413 ،ق )438/3 ،و حتی از طوالنی کردن
نماز برای منع شوهر از خواستهاش نهی شدهاســـت (حر عاملی1416 ،ق.)165-164/20 ،
همچنین زنی که بهجهت بیاعتنایی به درخواســـت جنسی شوهرش با تأخیر زیاد به
رختخواب میرود ،مورد لعن فرشتگان قرار دارد (حر عاملی1416 ،ق.)165-164/20 ،
ْ
البتـــه تمکین درصورتی حاصل میشـــود که زن نزدیکی با شـــوهر و برقراری
رابطۀ جنســـی بهمعنای خاص را با او بپذیرد و دراینباره آمادگی الزم را داشته باشد
(احسانبخش385/1 ،1374 ،؛ ابنبابویه1413 ،ق442/13 ،؛ كلينى1407 ،ق508-506/5 ،؛ حر عاملی،

1416ق ،)176/20 ،یعنی به خواســـتۀ جنسی شوهر بهطور متعارف و جز در مواردی که
درحدود متعارف ،رابطۀ
عذر موجهی دارد تن در دهد و شـــوهر نیز مکلف اســـت
ِ
جنسی با زن داشته باشد (صفایی ،امامی133/1 ،1377 ،؛ اسدی36 ،1385 ،؛ محقق حلی1408 ،ق،
347/2؛ اراکی.)742 ،1377 ،

ظاهری مؤثر بر کمیت و کیفیت استمتاع ،بر زن
لحاظ فقهی ،رعایت مســـائل
از ِ
ِ
الزم و واجب است و مرد میتواند او را به رعایت آن الزام کند (حلى1387 ،ق105/3 ،؛
محقق کرکـــی1414 ،ق416/12،؛ اردبیلی1403 ،ق85/8 ،؛ نجفى ،بیتـــا205/31 ،59/30،؛ حکیم،

1415ق303/2 ،؛ عاملی1413 ،ق.)371/7 ،
 .2-1بررسی ادلۀ لزوم تمکین زوجه

ازآنجاکه در آرا و انديشههای فقها حدود تمکين زوجه بهروشنی بيان نشدهاست،
در مقام دستيابی به اين موضوع ،بايد ابتدا ادلۀ حقوق جنسی زوج بهعنوان اصلیترين
حق مرد بر همسرش بررسی شـــود تا از اين رهگذر ،بتوان محدودۀ تمکين زوجه را
تبيين کرد .در اين مسئله به سه دليل رايج در متون فقهی يعنی آیات و روایات و اجماع
تمسک میشود.
 .1-1-2آیات

ُْ َُ َ ً َ ُ
ْ
ُ َ َ
ذى ف ْاع َت ِزلوا
حيض قل هو أ
 .1ســـورۀ بقره ،آیات  222و َ  :223و َي ْس َئلونك َع ِن ال َم
ِ
ُ َ ُ َّ
وه َّن َح َّتى َي ْط ُه ْر َن َفإذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ
ساء في ْال َمحيض َو ال َت ْق َر ُب ُ
ِّالن َ
وه َّن ِم ْن َح ْيث أ َم َرك ُم الل ُه ِإ َّن
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ
َ ُ َ َّ
ٌ َ ُ َُْ
ابين َو ُيح ُّب ْال ُم َت َط ِّه َ
َّالل َه ُيح ُّب َّالت َّو َ
رين * ِنســـاؤك ْم َح ْرث لك ْم فأتوا َح ْرثك ْم أنى ِش ْئ ُت ْم َو ق ِّد ُموا
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ ِّ ْ
ْ
َ
1
ُ
ِلنف ِسكم و اتقوا الله و اعلموا أنكم مالقوه و بش ِر المؤ ِمنين.

در توضیح و برداشت از این آیه ،تفسیرهای مختلفی بیان شدهاست .برخی قائلاند
َ ُ َ َ ُ ّ
ُ
کلمۀ «أنی» در جملۀ فأتوا حرثکم أنی ِشئتم ،مکانیه است (روحانی1429 ،ق-70/21 ،
غیرمتعارف
71؛ علم الهدی1405 ،ق ،)233/1 ،بنابراین ،الزام زوجه به برخی از استمتاعات
ِ
جنسی نظیر سکس مقعدی و سکس دهانی و فرجلیسی و مقعدلیسی و قضیبلیسی،
حتی در فرضی که زوج مبتال به اختالل انحراف جنسی نیست ،جایز است و منعی

« .1و از تو دربارۀ خون حيض ســـؤال مىکنند .بگو چيز زيانبار و آلودهاى اســـت ،ازاينرو در حالت قاعدگى از آنان
کنارهگيرى کنيد! و با آنها نزديکى ننمايید ،تا پاک شوند و هنگامى که پاک شدند ،از طريقى که خدا به شما فرمان داده با
آنها آميزش کنيد .خداوند توبهکنندگان را دوست دارد و پاکان را (نيز) دوست دارد .زنان شما محل بذرافشانى شما هستند
پس هرزمان که بخواهيد ،مىتوانيد با آنها آميزش کنيد و (ســـعى نمایيد از اين فرصت بهره بگیرید و با پرورش فرزندان
صالح) اثر نيکى براى خود از پيش بفرستيد و از خدا بپرهيزيد و بدانيد او را مالقات خواهيد کرد و به مؤمنان بشارت ده!»
(بقره.)223 ،222/
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ندارد .اما عدهای دیگر کلمۀ ّ
«أنی» را زمانیه میدانند و برای تأیید این مطلب به آیۀ
 222سورۀ بقره استناد میکنند .مطابق این آیه ،نزدیکی با زنان در زمان حیض جایز
نیست و در هر زمان دیگری غیر از این زمان جایز است و منعی ندارد (موسوی خویی،
ً
ُ
بیتـــا132/1 ،؛ فاضل هندی1416 ،ق )54/2 ،و برایناســـاس ،صرفا مقاربت از ق ُبل در زمان
خاص جایز است و غیر آن ممنوع است .برخی هم بر این اعتقادند که کلمۀ ّ
«أنی»
هم زمانیه و هم مکانیه اســـت و از هر دو حیث اطالق دارد ،درنتیجه مرد میتواند
در هر مکان و زمان با همســـرش مقاربت جنسی داشته باشد و تفاوتی از حیث نوع
ّ
(حلى1410 ،ق )607/2 ،و دلیل این مطلب میتواند روایات فراوانی
استمتاع وجود ندارد
باشد که در این باب وارد شدهاست (حر عاملی1416 ،ق.)102/14 ،
در بررسی داللت آیه ،نکات ذیل حائز اهمیت است:
نکتۀ اول :این آیه در مقام رفع حظر است ،با این توضیح که مطابق آیه ممنوعیت
مقاربت در ایام حیض برداشـــته شدهاست و اطالق آیه ،چه از حیث شکل مقاربت
باشـــد و چه از حیث زمان آن ،درجهت رفع حظر اســـت و حق یا تکلیفی را اثبات
نمیکند تا اطالقش شامل انواع استمتاعات شود ،بنابراین باید به قدر متیقن که همان
ُ
وطی در ق ُبل است اکتفا کرد (موسوی خویی ،بیتا.)131/1 ،
نکتۀ دوم :مطابق این آیه ،جنس زن برای بقای نسل بشر همانند زمین کشاورزی
اســـت و ازطرفی ،هم بقای نوع بشـــر و تولید مثل محدود به زمان و مکان نیست،
درنتیجه آیه در مقام بیان اثبات حق بهرهوری جنسی بهنحو مطلق برای مردان نیست
(طباطبایی.)212/2 ،1390 ،
ّ
نکتۀ ســـوم :بهنظر میرسد ظهور «أنی» در زمان است و نسبتبه مکان یا امور
دیگر ظهوری ندارد تا بتوان از آن اســـتفادۀ اطالق کرد (موســـوی خویی ،بیتا.)131/1 ،
البته درمقابل ،برخی با خدشه در این نحوه استدالل بر این اعتقادند که لفظ ّ
«أنی»
ً
معموال از واژۀ ّ
«أیان» اســـتفاده میشود
بر مکان داللت دارد و برای داللت بر زمان
(موسوى1415 ،ق.)294 ،
نکتۀ چهارم :لفظ «حرث» در این آیه ،بهروشـــنی بر اختصاص جواز مقاربت
ً
ُ
به وطی از ق ُبل داللت دارد ،زیرا صرفا این موضع اســـت که محل حرث محسوب

ُ
میشود ،بنابراین امر به اتیان حرث ،امر به اتیان از ق ُبل است (علم الهدی1415 ،ق.)294 ،
َ ُ َُ
َ
ّ
أمرک ُم الله ،بیانگر این مطلب
فأتوهن ِمن حیث
نکتۀ پنجم :عبارت فاذا تطهرن
است که کیفیت مقاربت باید به گونهای باشـــد که خداوند دستور داده و بنابراین
استمتاعات ناشی از اختالالت جنسی ،به جهت اینکه موضوع فرمان الهی قرار نگرفته
ُ
جایز نیســـت و مرد فقط میتواند وطی از قبل داشته باشد (موسوی خویی ،بیتا.)131/1 ،
ُ ْ ُ َّ ٌ َ ُ
َ ُ
 .2ســـورۀ بقره ،آیۀ ُ  :187أح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
باس لك ْم
ى ِنسا ِئكم هن ِل
يام َّالرفث ِإل 
الص
ِ
ِ

َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
تاب َع َل ْي ُك ْم َو َعفا َع ْن ُك ْم َف َ
ـــك ْم َف َ
اآلن
و أنتم ِلباس لهن ع ِلم الله أنكم كنتم تختانون أنفس
َ
َّ َ ُ
ُ
َباش ُر ُ
1
وه َّن َو ْاب َتغوا ما ك َت َب الل ُه لك ْم.
ِ
ُ َّ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ
ُ
َّ
کیفیت داللت این آیه به این نحو است که جملۀ هن ِلباس لكم و أنتم ِلباس لهن،

بـــر تمکین مطلق داللت دارد ،زیرا مطابق این آیه ،هر یک از زن و مرد باید نیازهای
غریزی دیگری را بهگونهای پوشـــش دهند که مانع طغیان و تعدی یکدیگر شود و
درصورتیکه نیاز غریزی مرد بهطور کامل تأمین نشـــود ،لباس بودن و پوشش دادن
نیـــاز او تحقق نمییابد (حلـــى1410 ،ق .)45/2 ،بنابراین مطابق این آیه ،چنانچه ارضای
جنسی زوج بهسبب ابتالی او به اختالل روانی جنسی ،منحصر در استمتاع خاصی
نظیر سکس دهانی یا مقعدی و امثال آن باشد ،زوجه ملزم به تمکین است تا مفهوم
لباس بودن او برای همسرش محقق شود و زوج برای تأمین نیاز جنسیاش به حرام نیفتد.
َ ََُ
ُّ َ َ ْ
َُْ
 .3سورۀ بقره آیۀ َ  :228و ْال ُم َط َّل ُ
قات َي َت َر َّب ْص َن ِبأنف ِس ِه َّنثالثةق ُر ٍوء َوال َي ِحلل ُه َّنأ ْن َيك ُت ْم َن

َ
َ
َ
َ
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َّ َّ َ ْ َ
ما َخ َل َق َّالل ُه ف  ْ
ي ِذلك ِإ ْن
اآلخ ِر َو ُب ُعول ُت ُه َّن أ َح ُّق ِب َر ِّد ِه َّن ف 
حام ِهن ِإن كن يؤ ِمن ِبالل ِه و الي ْو ِم ِ
ي أر ِ
َ ُ ْ ً
الحا َو َل ُه َّن م ْث ُل َّالذي َع َل ْيه َّن ب ْال َم ْع ُروف َو ل ِّلرجال َع َل ْيه َّن َد َر َج ٌة َو َّالل ُه َع ٌ
2
زيز َح ٌ
كيم.
أرادوا ِإص
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

شب روزهايى که روزه مىگيريد حالل است .آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها
« .1آميزش جنسى با همسرانتان ،در ِ
کار ممنوع را
اين
(و
مىکرديد
خيانت
خود
به
شما
که
مىدانست
خداوند
هستید).
يکديگر
زينت هم و سبب حفظ
(هردو ِ
ِ
انجام مىداديد) پس توبۀ شما را پذيرفت و شما را بخشيد .اکنون با آنها آميزش کنيد و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته
طلب نماييد» (بقره.)187/
« .2زنان مطلقه بايد به مدت ســـه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاک شدن) انتظار بکشند [عده نگه دارند] و اگر به خدا و
روز رستاخيز ايمان دارند ،براى آنها حالل نيست که آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده کتمان کنند و همسرانشان ،براى
بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگى زناشـــويى) در اين مدت (از ديگران) سزاوارترند ،درصورتىکه (براستى) خواهان
اصالح باشند و براى آنان ،همانند وظايفى که بر دوش آنهاست ،حقوق شايستهاى قرار داده شدهاست و مردان بر آنان برترى
دارند و خداوند توانا و حکيم است» (بقره.)228/
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َ

ْ ُ َّ

َ

مفاد جملۀ َ و ل ُه َّن ِمثل الذي َعل ْي ِه َّن آن است که هرکدام از زن و مرد ،حقوقی
بر دیگری دارند که باید با روش معروف تأمین شـــود و ازآنجاکه تأمین نیاز جنسی
یکدیگر ،یکی از حقوق مســـلم میان زن و شوهر است ،طبق این آیه ،این حق باید
براساس معروف و متعارف میان عقال تأمین شود و هیچ یک حق ندارند از تأمین آن
ً
براساس معروف سرباز زنند .مطابق این آیه ،صرفا استمتاعات متعارف از زوج پذیرفته
میشـــود و در غیر آن ،زوجه الزامی به پذیرش ندارد ،حتی اگر زوج دچار اختالل
روانی باشد و با استمتاع متعارف ارضا نشود.
 .2-1-2روایات
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برخی از روایات بر لزوم پاســـخگویی به نیاز جنسی شوهر داللت دارند که در
ادامه میآیند.
 .1امام باقر؟ع؟ فرمودند :زنی از رســـول خدا؟ص؟ سؤال کرد حق شوهر بر زن
چیست؟ ایشان فرمودند :او را اطاعت کند و نافرمانیاش نکند؛ بدون اجازهاش روزه
مستحبی نگیرد؛ خودش را از او منع نکند ،اگرچه سوار بر شتر باشند و بدون اجازه از
خانه خارج نشود (حر عاملی1416 ،ق158/20 ،؛ كلينى1407 ،ق.)507/5 ،
ظاهر نهی در روایت که به زن میگوید نباید حتی بر روی کوهان شتر از خواستۀ
شوهر ســـرباز زند ،کنایه از این است که زن نباید تمایل خود را درنظر بگیرد و باید
حتی در شرایط نامناسب نیز به خواست شوهر توجه کند.
ْ
اما میتوان در داللت این روایت بر مدعای فوق چنین مناقشه کرد که تعبیر فوق
نبودن زمان و مکان است و شامل موانع درونی
ناظر به موانع بیرونی مانند مناســـب ِ
زوجه ،مثل نامناسب بودن وضعیت روحی و روانی و یا جسمی زن نمیشود .بنابراین
با اینکه روایت نسبتبه صورتی که زن بهدلیل فراهم نبودن شرایط بیرونی مایل نیست
داللت تام دارد ،اما شـــمول آن نسبتبه شرایطی که وضعیت درونی زن به گونهای
است که این عمل موجب ایذای روانی و جسمی او میشود ،ثابت نیست.
استدالل دوم ،تمسک به اطالق روایت و شمول آن نسبتبه صورت ایذا است.

ْ

این اطالق با آیۀ َ و عاش ُ ُ َّ َ ْ
وف( نســـاء 1)19/قابل تقیید است ،به این بیان
ـــروهن ِبالمع ُر ِ
ِ
که بدون رعایت وضعیت زوجه و با تمتع در حال ایذا ،معاشـــرت به معروف محقق
نمیشود و معاشرت به معروف متوقف بر اجتناب از این تمتع است.
 .2امام صادق؟ع؟ فرمودند :جهاد زن خوب شـــوهرداری کردن اســـت (نوری،
1408ق247/14 ،؛ كلينى1407 ،ق507 ، 9/5 ،؛ ابنبابویه1413 ،ق 439/3 ،و .)416/4
اطالق روایت شـــامل امور جنسی نیز میشـــود ،بنابراین زوجه ملزم به تمکین
شوهرش حتی در فرض اختالل روانی جنسی زوج است و حق نشوز ندارد.
 .3از امام صادق؟ع؟ روایت شدهاست که زنی به خدمت رسول خدا؟ص؟ رسید
و از حق شوهر بر زن ســـؤال نمود .حضرت فرمودند :بسیار زیادتر از آن است که
بگویم .زن گفت از چیـــزی از آنها مرا باخبر نما .حضرت فرمودند :بدون اذن او
روزۀ مستحبی نگیرد و بدون اجازۀ او از خانه خارج نشود و بر زن است که با بوهای
خوش ،خود را خوشبو نماید و بهترین لباسها را بپوشد و به بهترین زینتها خود را
بیاراید و در صبحگاه و شامگاه خود را بر شوهر عرضه نماید و حق شوهر بر زن بیش
از اینها است (كلينى1407 ،ق.)508/5 ،
اطالق این روایت نیز ،شـــامل صورت ایذا هم میشود ولی از آنجا که در این
روایت ،بهجای تمکین ،وظیفۀ عرضه کردن زن مطرح شدهاســـت و آنچه واجب
پوشیدن
است تمکین زن اســـت نه عرضۀ خود بر شوهر ،ناچاریم این فقره را مانند
ِ
ً
لباس زیبا که در ادامۀ روایت آمدهاست بر استحباب حمل کنیم یعنی اوال هیچیک از
ً
فقها عرضه را واجب ندانستهاست و ثانیا از این نکته که فقرات دیگری مانند پوشیدن
ً
بهترین لباس ،در این روایت وجود دارد که قطعا واجب نیست ،استفاده میشود که
این روایت فقط در مقام بیان تکالیف واجب نیست.
 .4امام باقر؟ع؟ فرمودند که پیامبر؟ص؟ به زنان فرمود که نمازشان را برای اینکه
شوهرانشان را از نزدیکی باز دارند ،طوالنی نکنند (حر عاملی1416 ،ق126 ،117 ،112/14 ،؛
كلينى1407 ،ق.)508/5 ،
« .1با آنان ،بهطور شايسته رفتار کنيد».
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 .5زنی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و حضرت به او فرمود :بر تو باد دوری از بهانهها.
آن زن پرسید :منظور از بهانهها چیســـت؟ حضرت فرمودند :اینکه مردی زنش را
بـــرای برخی نیازها بخواهد اما آن زن بـــا آوردن بهانه ،در اتیان به آن کوتاهی کند تا
اینکه همسرش بخوابد .پس تا زمانی که شوهرش از خواب بیدار شود ،مالئکه آن
زن را مورد لعن قرار میدهند (حر عاملی1416 ،ق165/20 ،؛ كلينى1407 ،ق508/5 ،؛ ابنبابویه،
1413ق.)442/3 ،
َ
این دو روایت دربارۀ مذمت زنان ُمس ِّ
ـــوف است یعنی زنانی که با بهانهای ،مانع
حرمت به
اســـتمتاع زوجه میشوند .در روایت اول نهی از اطالۀ نماز داللت دارد بر
ِ
طریق اولی بر حرمت آن در سایر
تأخیر
انداختن خواست شـــوهر با اطالۀ نماز که به ِ
ِ
موارد نیز داللـــت دارد .روایت دوم هم که لعن مالئکه را نتیجۀ عدم تمکین زن در
ْ
وقت تقاضای شوهر دانستهاست ،بر حرمت داللت تام دارد ،زیرا ترک امر مستحب
یا انجام مکروه نمیتواند موجب لعن فرشتگان شود.
ولی آیا نهی در این دو روایت فقط از منع مطلق و کامل شوهر است یعنی زنی که
مانع از هرگونه دسترسی شوهر میشود یا اینکه شامل زنی هم میشود که برخی از
ِ
استمتاعات را منع میکند؟
ْ
مقصود منع
روایت اول متعلق منع را ذکر نکردهاســـت ،ولی روشـــن است که
از اســـتمتاع اســـت و ازآنجاکه با تحقق برخی از مراتب استمتاع ،منع مطلق منتفی
میشود ،میتوان در داللت روایت بر لزوم تمکین کامل مناقشه کرد ،اما این مناقشه
ِ
تسویف زوجه نسبتبه هرگونه تقاضای شوهر تقبیح
در روایت دوم جاری نیست ،زیرا
ِ
باوجود این ،داللت روایت بر لزوم پاســـخگویی زن در هر شرایطی تام
شدهاســـت.
ِ
نیست ،زیرا ظاهر روایت تقاضایی است که در بستر خواب مطرح میشود و نمیتوان
آن را به تقاضا در ســـایر مواقع تعمیم داد .عالوهبراین ،میتوان گفت این دو روایت
مفرط جسمی،
انصراف دارد از صورتی که زن بهخاطر عذری معقول مانند خستگی ِ
ت میکند.
یا بهخاطر عدم آمادگی روحی مانند ابتالی به مصیبت ،ممانع 
تقریر انصراف چنین اســـت که اگر حکمی بهصورت قضیۀ حقیقیه بیان شود،
ادعای انصراف باید مستند به قرینه باشد ،ولی در جایی که متعلق ْ
حکم قضیۀ خارجیه

باشـــد ،دراینصورت حمل آن بر صورت متعارف و انصرافش از حال غیر متعارف،
بعید نخواهد بود.
توضیح اینکـــه در این روایت چون مخاطب کالم پیامبر اکرم؟ص؟ زنان خاصی
درمورد شوهرانشان باید بر تسویفی حمل
بودهاند که تسویف میکردند ،منع آنان
ِ
شود که نســـبتبه تمتع متعارف است و دستور پیامبر اکرم؟ص؟ هم رفع چنین منعی
ِ
صور منع اطالق نخواهد داشت.
است ،بنابراین ،نسبتبه همۀ ِ
درهرحال ،در بررسی کلی از روایات میتوان گفت:
الف) روایاتی که در مقام تفسیر آیۀ  223سورۀ بقره به آنها استناد میشود ،گذشته
از اینکه طبق فرمایش خویی ضعیفالسند و قطعیالبطالن هستند (موسوی خویی ،بیتا،
 )131/1و معارض یکدیگر نیز هستند و تعارض آنها به نحوی است که امکان جمع
عرفی وجود ندارد .یک دســـته از روایات در عدم جـــواز و ممنوعیت وطی از غیر
ُ
ّ
قبل صراحت دارند و تعبیر «أنی» در آیۀ شریفه را زمانیه دانستهاند (حر عاملی1416 ،ق،
ُ
 .)102/14اما در دســـتۀ دیگر از روایات به جواز وطی از غیر قبل تصریح شدهاست و
تعبیر ّ
«أنی» در آیه شریفه را مکانیه تفسیر کردهاند (حر عاملی1416 ،ق .)102/14 ،مشخص
بأس به» و عبارت «به ٌ
اســـت که بین عبارت «ال َ
بأس» در کالم واحد ،امکان جمع
عرفی وجود ندارد.
ب) در این روایتها اطالقی دیده نمیشـــود ،به ایـــن معنی که هرگاه و در هر
شرایطی زوج از زن خواهش داشـــته باشد ،او مکلف به اجابت باشد بهگونهای که
ازجهت جسمی و روحی و روانی همچنان اجابت
حتی در فرض آماده نبودن زوجه
ِ
خواستۀ زوج بر او واجب باشد .در واقع ،روایات مذکور این توصیه را به زوجه دارد که
معاندانه از اجابت خواستۀ زوج استنکاف نورزد همچنانکه برخی از فقها نیز تصریح
کردهاند که در ادله اطالقی نیســـت (حکیم ،بیتا65-64/14 ،؛ طباطبایی1424 ،ق.)808/2 ،
ج) گذشته از آنکه این ادله اطالق ندارد ،روایات معارض یا مقیدی نیز درمقابل
ازجهت ســـند،
آنها وجود دارد (حر عاملی1416 ،ق .)119 ،107 ،103 ،102/14 ،این روایات
ِ
معتبر و داللت آنها نیز روشن است ،زیرا آزار رسانیدن در استمتاع و بهرهوری جنسی
را منع و برخی استمتاعها را به رضایت زوجه منوط میسازند.
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د) برفرض که اطالق ظاهری ادلۀ گذشته تام باشد ،بهطور قطع از موارد انزجارآور
انصراف دارد (موســـوی خویی ،بیتا .)132/1 ،همچنین موارد مســـبب ایذا درنتیجۀ ادلۀ
حرمت ایذای مؤمن و مســـلمان با تخصیص مواجه شدهاست و نمیتوان به تعمیم و
شمول ادله قائل شد .ادلۀ الضرر و الحرج نیز ازجمله عواملی هستند که اطالق ادله
برفرض وجود ،مقید میســـازند .ادله پس از انصراف از موارد فوق و سقوط
را البته
ِ
ّ
اطالق و شمولیت ،مجمل خواهند بود و فقط میتوان قدر متعارف و حد متیقن آنها
را مالک عمل قرار داد.
ّ
هـ) عدالت یک اصل مســـلم عقالیی است ،با این توضیح که اگر حسن و قبح
ْ
افعال عقلی است و قدر متیقن آن عدل و ظلم است ،نمیتوان گفت عقل در شناخت
این دو با مشکل مواجه است .بنابراین ،اطالق در روابط جنسی بهگونهای که به ظلم
فرض اطالق ادله ،با این قرینۀ متصل عقلی،
منتهی شـــود ،مطلوب شارع نیست و به ِ
مقید میشود.
با توجه به آنچه در بررســـی آیات و روایات بیان شـــد ،اینگونه میتوان نتیجه
گرفت که اطالق موجود بر لزوم تمکین بهصورت دائمی و همیشگی نیست و حتی با
فرض ابتالی زوج به اختالل انحراف جنسی ،شامل استمتاعات غیرمتعارف نمیشود
و از آن موارد انصراف دارد.
 .3-1-2اجماع

استنادی ديگر اجماع است .فقهای اماميه بر اينکه زوجه مکلف به تمکين
دليل
ِ
دربرابر زوج است و اين امر از حقوق زوج محسوب میشود ،ادعای اجماع
جنسی
ِ
دارند (نجفى ،بیتا .)303/31 ،بنابراین زوج میتواند در راســـتای تأمین نیاز جنسیاش
زوجه را ملزم به پذیرش استمتاعات غیرمتعارف نماید.
البته این اجماع نیز با اشکاالتی مواجه است:
الف) با وجود روایات مذکور ،اجماع مدرکی است.
فقیهان متقدم مطرح نشدهاست تا بتوان
ب) مسئلهای به این گستردگی در کالم
ِ
از توافق همۀ آرا اجماع را نتیجه گرفت.

ج) باوجود مخالفت صریح یا تلویحی برخی فقها (طوسى1387 ،ق )13/6 ،با چنین
ِ
اطالقی نمیتوان مدعی اجماع شد.
د) اجماع نقلشده نســـبتبه مترتب کردن نفقه بر تمکین است ،نه بر وجوب
ِ
تمکین و تعیین حد و مرز آن.
 .2-2موارد سقوط لزوم تمکین

ً
با عنایت به آنچه بیان شـــد ،اگرچه اصوال تمکین خاص بر زوجه واجب است
و نمیتواند از آن امتناع کند ،اما بهنظر میرســـد وجوب آن در هر شرایط و موقعیتی
ْ
تمکین ناشزه
رغم عدم
پایدار نیســـت و در برخی موارد ساقط میشـــود و زن علی ِ
محسوب نمیشود .برای مثال ،استمتاع زوج باعث گردد تا ضرری غیرقابل تسامح
متوجه زن شود ،مانند مقاربتی که موجب بیماری او گردد یا باعث تأخیر در درمان
و یا تشدید بیماری او شود .در اینگونه موارد ،لزوم تمکین زوجه برداشته میشود و
زن میتواند از خواستۀ زوج امتناع کند و حتی میتوان گفت صرف ترس از ضرر نیز
در جواز عدم تمکین کافی است (طباطبایی1424 ،ق )508/5 ،و نمیتوان شریک جنسی
را الزام به مقاربت کرد ،زیرا براساس قاعدۀ الضرر اضرار به غیر جایز نیست ،بنابراین
حق استمتاع برداشته میشود (حسینی1420 ،ق.)425 ،422 ،
در مادۀ  1127قانون مدنی نیز آمدهاست:
«هرگاه شوهر بعد از عقد مبتال به یکی از امراض مقاربتی گردد ،زن حق خواهد
داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود».
این حکم ،اگرچه مربوط به امراض مقاربتی اســـت و اشارهای به فرض اختالل
جنسی زوج ندارد ،اما چون مبتنی بر قاعدۀ الضرر است شامل این فرض نیز میشود.
با این شـــرح که در حالت عادی ،اطاعت از شـــوهر و تمکین جنسی نسبتبه او بر
ْ
زن واجب و الزم اســـت و عدم اطاعت موجب ســـلب حق نفقه خواهد بود ،ولی
چنانچه بهعلت امراض مقاربتی یا علل دیگری مثل اســـتمتاعات نامتعارف ناشی از
اختالل انحراف جنسی مانند سادیسم ،مازوخیسم ،سکس مقعدی و دهانی ،موجب
ْ
وجوب اطاعت را
عموم
ورود خسارات جسمی یا روانی به زوجه شود ،قاعدۀ الضرر ِ
ِ
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تخصیص میزند و وجوب اطاعت را برمیدارد ،بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در
اینگونه موارد حق نفقه را سلب نماید (محقق داماد.)357 ،1390 ،
برایناســـاس میتوان گفت یکی از مصادیق مانع مشروع که در مادۀ  1108قانون
مدنی 1بیان شدهاست ،همین مورد است ،بنابراین در مواردی که زوجه بهدلیل اختالل
انحراف جنسی زوج و خوف از ضرر جسمی یا روانی او ،از تمکین امتناع میکند،
ِ
ناشزه محسوب نمیشود ،زیرا به حکم ثانوی او حق امتناع دارد .البته باید اشاره شود
خطر ایجاد ضرر
تأثیر عنوان ضرر مانند سایر عناوین ،حداقلی است ،درنتیجه هرگاه ِ
فقط ازطریق استمتاع خاصی باشد ،زوجه حق امتناع از سایر استمتاعات غیرضرری
را نخواهد داشت.
همچنین است درصورتیکه تحمیل لزوم تمکین ،باعث مشقت غیرقابل تحمل
ً
برای زوجه شـــود و عرفا مصداق سوء معاشرت باشد ،لزوم تمکین منتفی میشود و
بدن
تفاوتی نمیکند که حرج جسمی باشد یا حرج روحی و روانی ،مثل زخمی شدن ِ
زوجه که تحمل جسمی نیست و مثل فوت یکی از بستگان که تحمل روانی استمتاع
را ندارد (طباطبایی1424 ،ق.)490/5 ،
بودن زوجه و تأثیر آن در
شیخ طوسی با اشاره به عذرهایی مانند بیماری یا نحیف ِ
سقوط تکلیف او در تمکین ،به استناد عناوین ضرر و حرج بیا ن میدارد:
«اگر از جماع مرد با زن ضرری متوجه او نمیشـــود ،وظیفه دارد تمکین کند،
چون ضرری در جماع با او نیســـت و اگر بهشکلی اســـت که ترس آن میرود که
بهسبب جماع ،جنایتی بر زن وارد شود یا مشقت شدیدهای داشته باشد ،از جماع منع
میشود» (طوسى1387 ،ق.)317/4 ،
نتیجهگیری

با توجه به مطالبی که بیان شـــد ،نتیجه این میشود که بهرغم آنکه در شریعت
اســـام حق استمتاع مرد و همچنین زن امری مسلم است ،اما ادلۀ مربوط به تمکین
 .1مادۀ  1108قانون مدنی« :هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود».

درفرض اطالق نیز بهواسطۀ حضور سایر ادلۀ حاکم،
خاص ،مطلق نیســـت و حتی
ِ
دایرۀ شـــمول آن ضیق شده و به عرف واگذار شدهاســـت .آیۀ شریفۀ عاش ُر َّ
وهن
ِ
عـــروف نیز بر همین مطلب داللت دارد ،پس مـــاک و ْ
ب َ
الم ُ
معیار عرف هر زمان
ِ
است .بنابراین ازلحاظ عرفی ،مقصود و مقتضای عقد ازدواج مبادلۀ استمتاع از طرفین
با همۀ مصادیق متعارف آن اســـت و اینکه مقاربت خاص ،مطلوب ّ
اتم و مصداق
ِ
ِ
اغماض آن است ،دلیل بر این نمیشود که دیگر انواع استمتاع که متعارف
غیرقابل
ِ
شدهاســـت ،مقصود نباشد ،بلکه بهطور اجمال هر نوع التذاذ متعارفی منظور طرفین
درفرض اختالل انحراف جنسی زوج ،الزامی به قبول تمکین
اســـت .بنابراین زوجه
ِ
روابط جنســـی غیرمتعارف ندارد و عرف با بررسی اینکه این نوع از رابطه موجب
ضرر یا حرج یکی از زوجین میشـــود یا نمیشود دایرۀ مطالبات جنسی متعارف را
مشـــخص مینماید ،ازاینرو تشخیص اینکه چه مصداقی متعارف و چه مصداقی
عرف همان زمان و مکان بستگی دارد .برای مثال ممکن است
غیرمتعارف است ،به ِ
ً
وطی از ُدبر و یا سکس دهانی در برخی از جوامع کامال متعارف باشد ،اما اختالالتی
ّ
نظیر سادیسم ،مازوخیسم و سادومازوخیسم که مستلزم آسیبهای جدی جسمی و
روانی به شخص است در هیچ جامعهای بهعنوان رابطۀ جنسی سالم و متعارف پذیرفته
شده نباشد.
ادلۀ لزوم تمکین زن نیز شـــامل موارد مذکور میشود و اختصاصی به مقاربت
ْ
شرعی ناظر به مطلوب و مقصود عرفی است و مقصود عرفی
خاص ندارد ،زیرا ادلۀ
ْ
اختصاصی به یک مصداق ندارد ،بلکه مطلوب التذاذ جنسی است و انسباق فرد ّ
اتم
ِ
موجب انحصار نمیشود .بنابراین ،ادلۀ لفظی بر مطلوب عام عرفی حمل میشود نه
مصداق اتم ،زیرا نصوص شـــرعی در باب عقود بر مقاصد عقالیی و اغراض نوعی
ِ
آن حمل میشـــود و مقاربت معهود اگرچه مقصود اتم است اما مقصود انحصاری
نیست.
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 .31عمید ،حسن .)1389( .فرهنگ فارسی عمید .تهران :انتشارات راه رشد.
ن االصفهانی (1416ق) .کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد
 .32فاضل هندی ،محمدبن حس 
األحکام .قم :مؤسسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 .33فقیهی ،علی نقی .)1387( .تربیت جنســـی؛ مبانـــی ،اصول و روشها از منظر قرآن و
حدیث .قم :دار الحدیث.
 .34كلينى ،ابوجعفر محمدبن يعقوب1407( .ق) .الكافی .چاپ چهارم .تهران :دار الكتب
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اإلسالمية.
 .35کاپالن ،هارولد؛ ســـادوک ،بنیامین .)1373( .خالصۀ روان پزشکی .ترجمۀ نصرتالله
پورافکاری .چاپ دوم .تهران :آزاده.
 .36کجباف ،محمدباقر .)1378( .روانشناسی رفتار جنسی .تهران :نشر روان.
 .37محقق حلی ،ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن1408( .ق) .شرایع اإلسالم فی مسائل
الحالل و الحرام .چاپ دوم .قم:مؤسسۀ اسماعيليان.
 .38محقق داماد ،ســـید مصطفی .)1390( .بررسی فقهی حقوق خانواده؛ نکاح و انحالل
آن .تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
 .39محقق کرکی ،علىبن حسين414( .ق) .جامع المقاصد فی شرح القواعد  .چاپ دوم.
قم :موسسة آل البیت؟مهع؟ إلحیاء التراث.
 .40مصباح یزدی ،محمدتقی .)1378( .اخالق در قرآن .قم :مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام
خمینی؟هر؟
 .41معین ،محمد .)1371( .فرهنگ فارسی .چاپ هشتم .تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
 .42مکارم شیرازی ،ناصر .)1380( .کتاب النکاح .قم :مدرسة اإلمام علیبن ابیطالب؟ع؟.
 .43موسوی بجنوردی ،حسن1419( .ق) .قواعد الفقهية .قم :نشر الهادی.
 .44موسوی خمینی ،سید روحالله1404( .ق) .تحریر الوسيلة .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .45موسوی خویی ،سید ابوالقاسم1410( .ق) .منهاج الصالحین .قم :مهر.
( . .46بیتا) .کتاب النکاح .قم :مدرسۀ دار العلم.
 .47نجفى ،محمدحسنبن باقر( .بیتا) .جواهرالکالم فی شرح شرایع اإلسالم .چاپ هفتم.
بیروت :دار إحياء التراث العربي.
 .48نوری ،میرزا حسین محدث1408( .ق) .مستدرک الوسائل .قم :مؤسسة آل البيت؟مهع؟
إلحياء التراث.
 .49نووی ،یحییبن شرف( .بیتا) .المجموع .بیروت :دار الفکر.
50. Basson R, Berman j (2000). Report of the Iternathinal cosensul Development
conference of femal dysfuncthion. The journal of Urology, 163(3), 888-8930.
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