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 :چكيده

اين مقاله بر پايه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف،            
ي رايج فقهي و حقوقي در         دگاه هايدبه نقد و بازنگري       

بر پايه اين قاعده از     .  پردازدي محوزه روابط جنسي زوجين     
 وضع احكام در حوزه روابط زناشويي ـ              جمله ضوابط 

تار هم چون ديگر قلمروهاي رابطه زن و شوهر ـ صدق رف           
متعارف در روابط   رعايت معيار   مفاد قاعده،   .  متعارف است 

 بر اين پايه، نظريه تحديد زماني       .كندي مجنسي را الزامي    
حق جنسي زوجه به هر چهار ماه يك بار، با معيار رفتار              

به همين ترتيب، به حكم مضمون      .  متعارف ناسازگار است  
عارف قاعده، در هر بار رابطه جنسي نيز معيار رفتار مت             

در نتيجه، برقراري رابطه مبتني بر           .بايد مراعات شود   
ي نامتعارف نزديكي و برقراري رابطه            وه هايشاجبار،   

تواندي نمجنسي خشن، به لحاظ مغايرت با معروف               
 و  مقاله با تأكيد بر پويايي مفهوم معروف .مشروع باشد
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Abstract 

This article studies the current views of 
Islamic jurisprudence along with Iranian 
legal system’s positions on sexual rel-
ations. According to the rules, all legal 
aspects of marital relationship including 
sexual issues shall be in the framework of 
reasonable and rational behavior. Accordi-
ngly, limiting the right of wife to have 
sexual relation with her husband once per 
four months, as it is determined in tr-
aditional jurisprudence, cannot be acce-
ptable; because of its inconsistency with 
the criterion of reasonable behavior. Simi-
larly, in every single sexual relationship 
the criterion of reasonableness should be 
observed. Therefore, sexual relation by 
force, violent and unreasonable methods 
of sexual intercourse are impermissible. 
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 مقدمه

برابر . است »قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجين«از جمله قواعد حاكم بر نظام حقوق خانواده، 
قاعده، .  هر يك از زن و شوهر بايد در چارچوب عرف مقبول جامعه اسالمي با يكديگر رفتار كنند                   اين قاعده، 

يا همان عرف عملي عقالي جامعه       هرگاه معروف .  داندي مليف زوجين از معروف را الزامي       پيروي حقوق و تكا   
 عملكرد هر يك از زوجين مهر تأييد نزند، مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف نقض شده                     اسالمي بر نحوه  

 .)1،1394نوبهار و حسيني(تواند موجب واكنش حقوقي متناسب شود اين نقض با شرايطي، مي. است
تصريح به برخورداري زوجه از      .  واكاوي بازتاب اين قاعده در حوزه روابط جنسي زوجين بااهميت است             

 به مسائل   حق مدار كه نگاه    دهدي مدر فقه اسالمي از ديرباز نشان       )  اعم از حق مواقعه و قسم     (حقوق جنسي   
از زن و شوهر است؛ هر چند تمتعات جنسي با شرايطي حق هر يك      .  زناشويي، از نظر شارع، غايب نبوده است      

در واقع،  .  ي اين حق و رعايت اعتدال و توازن باب بحث و مناقشه گشوده است             چارچوب هادر چگونگي ترسيم    
 عرف  رسدي مبعيد به نظر    .   رابطه زناشويي در فقه رايج و نظام حقوقي ايران بسيار مردساالر است            نظامترسيم  

براي پاسخ گويي به اين كاستي از ديرباز به قواعد نفي           .  ن را بپذيرد  رايج جامعه مؤمنان نيز اين ترسيم و تبيي       
 . ضرر و حرج استناد شده تا تعادلي نسبي ايجاد شود

 رابطه زناشويي را در آينه قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجين واكاوي    كيفاين مقاله اما كم و      
 باشد گره گشا در اين باره تواندي مم معاشرت به معروف   آيا قاعده لزو  :  پرسش اساسي اين است كه    .  نموده است 

و ما را به توازن و تعادل بيشتري نزديك نمايد؟ براي پاسخ گويي به اين پرسش، بخش نخست مقاله كميت                      
بخش دوم نيز به بررسي     .   قاعده لزوم معاشرت به معروف بازخواني نموده است         چشم اندازرابطه جنسي را از     
 .ويي از منظر اين قاعده پرداخته استكيفيت رابطه زناش

 معروف به معاشرت و قاعده لزوم جنسي كميت رابطه .1

باشد ـ اغلب  تمكين آماده براي هميشه بايد زن كه يگونه اجنسي ـ به امور در شوهر از زوجه لزوم اطاعت
ون مدني هم كه    قان  1108  ماده.  باشد  داشته  وجود  مشروعي   مانع ن كهياامري مسلّم قلمداد شده است؛ مگر        

ي مقبول نتيجه   عرف هاو امكان اثرپذيري آن از          متعارف
، اما  بوده اند كه گاه رفتارهايي كه پيش تر معروف         رديگي م

 مقبول شارع   توانندي نماكنون نامتعارف قلمداد مي شوند،      
مقاله هم چنين به منظور روزآمدسازي قوانين           .  باشند

 .تمدني ايران در اين زمينه پيشنهادهايي ارائه نموده اس

 

قاعده معاشرت به معروف، روابط جنسي         :  هاكليدواژه
 زوجين، حقوق جنسي زوجه، خشونت جنسي

 
 
 

 

Considering  the fact that the concept of 
reasonable behavior is dynamic and 
changeable under the influence of diff-
erences in customs and cultures, the article 
concludes that a reasonable behavior in 
previous communities might be evaluated 
as unreasonable in our time. The article 
also makes some suggestions for impro-
vement in Iranian family law in terms of 
sexual relations. 
 
Keywords: Islamic Family Law, Reason-
able Behavior, Sexual Relationship, 
Sexual Harassment.   
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 در  ايران  اين در حالي است كه قانون گذار         .متأثر از آراي فقيهان است، به اين مطلب تصريح كرده است              
 اين.  استنكرده    وضع  مشابهي  ضمانت اجراي   زنان،  جنسي  تمايالت  رعايت  و  مرد  جنسي  وظايف  خصوص

 به  الزام  دادخواست  تواندي  م شوهر  نيز،  قضايي  رويه  مطابق.  است  مدني  قانون  كاستي  بيانگر  آشكارا  تقابل،
 استماع  قابل  ،رديگي  م ناديده  را  او  جنسي  حقوق  شوهر  اين كه  بر  مبني  زن  ادعاي  اما  نمايد؛  تقديم  تمكين
 امر،  اين.  آورد  فراهم  را  نكاح  زمينه فسخ   شوهر،  جنسي  خاص  يهاي ماري ب اثبات  با  بتواند  اين كه  مگر  نيست؛

 است و به نوبه خود سبب       زن  جنسي  تمايالت  به  يتوجهي  ب و  زوج  جنسي  قحقو  به  يك جانبه  پرداختن  نشانه
 .رود سؤال زير زوجه حقوق ني مسلم تراز تا يكيشده 

بر اين  .  براي جبران اين كاستي، دكترين حقوقي، توسل به قاعده عسر و حرج را پيشنهاد داده است                    
 قانون مدني براي زن     1130 مطابق ماده    اساس خودداري شوهر از آميزش، از مواردي دانسته شده است كه           

ساير «برخي نيز با تفسير موسع عبارت        ).  1388،  3حكمت نيا  ؛1388،  2كاتوزيان  (كندي مايجاد عسر و حرج     
 براي حقوق جنسي زوجه در      خواسته اند،  )1353( قانون حمايت خانواده     8 ماده   2بند   در   »حقوق واجبه زن  

 از موجبات صدور گواهي عدم امكان سازش، موردي است كه            ،ق اين بند  مطاب.  متون قانوني، جايگاهي بيابند   
ساير «بر اساس اين ديدگاه، منظور از       .  حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار وي نيز ممكن نباشد            ديگر  شوهر  

 كه طبيعت و وضعيت مزاجي زن        آن گونه، ايفاي وظايف خاص زناشويي است كه شوهر بايد            »حقوق واجبه 
 ).1347، 4امامي(، انجام دهد اقتضا دارد

و حق هم خوابي در هر چهار شب يك بار         )  حق مواقعه ( تحديد زماني حق زوجه به هر چهار ماه يك بار            
به ويژه استواري قاعده    .   از احكامي نيست كه نتوان در آن ترديد كرد          ،كه در ديدگاه سنتي آمده    )  حق قسم (

 .سازدي م آن، چنين امكاني را به خوبي فراهم لزوم معاشرت به معروف و گستردگي دامنه اجراي
 

 نقد و بررسي ادله نظريه تحديد زماني رابطه زناشويي. 1. 1

مشهور فقيهان اماميه معتقدند هر مردي مكلف است تنها يك مرتبه در هر چهار ماه با همسر خود                         
، 7ق، ج1416، 6، اصفهاني2، ج، بي تا5فيض كاشاني(مقاربت كند و زوجه افزون بر اين مقدار حق ديگري ندارد 

1409، 10، موسوي خميني23، ج1405، 9، بحراني29ق، ج1408، 8، نجفي11، جق1418، 7حائري طباطبايي
 :ميكني مدر ادامه، داليل اين نظريه را بررسي ). 2ق، ج

 اجماع. 1-1-1

جبعي ؛  تاي بفيض كاشاني،   (اند   در حرمت ترك آميزش با زن تا چهار ماه، گروهي ادعاي اجماع كرده              
در اين باره نخست بايد ديد آيا اجماعي وجود دارد؟ دوم اين كه آيا                .  )ق1414،  12، نراقي ق1413،  ١١يعامل

اجماع در اين باره حجت است؟ درباره امر نخست، اصل وجود اجماع در اين مسئله محل ترديد است؛ زيرا                       
ئله در مقنع و هدايه صدوق، مقنعه شيخ         است؛ اين مس  اجماع در كالم فقيهان پيش از شيخ طوسي نيامده            

از علي بن بابويه و      .  ي سيدمرتضي، كافي أبوالصالح حلبي و مراسم سلّار نيز ديده نمي شود             كتاب هامفيد،  
اولين كسي كه صريحاً اين مطلب را آورده، شيخ طوسي در            .  جعفي هم فتوايي در اين زمينه نقل نشده است         

با اين  .  آورده اند در سرائر و محقق در شرايع و نافع آن را              سيادرن  ابب،  سپس ابن برّاج در مهذ    .   است نهايه

 /...حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت                                /
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 ابن ادريس اين مسئله را عنوان نكرده  است؛ ولي پس از محقق قائل صريحي بر                 هم عصرحال ابن زهره، فقيه     
 ).ق1419، 13شبيري زنجاني(خالف يافت نشده است 

ي توان اجماعي را از هنگام تأسيس فقه اثبات كرد و          پس با توجه به عدم تعرّض قدما نسبت به مسئله، نم          
 . آن را حجت در اين موضوع دانست

؛ آن هم مشهور    )ق1416اصفهاني،  (در كشف اللثام اين مسئله به مشهور فقيهان استناد داده شده است              
 .  شدسيادر ابنپس حداكثر مي توان قائل به شهرت اين فتوا، آن هم پس از . سيادر ابنفقها پس از 

المدرك المدرك و محتمل درباره پرسش دوم، مطابق نظر مشهور، شرط حجيت اجماع آن است كه قطعي  
. در اين مسئله، ادله ديگري جز اجماع وجود دارد و احتمال دارد كه آن ادله، مستند مجمعين باشد                    14.نباشد

 از آن جهت كه در آن ادلّه        يا).  ق1418،  15موسوي خويي (لذا چنين اجماعي مدركي و غيرقابل استناد است         
مناقشه كنيم يا از آن رو كه ـ بر فرض پذيرش داليل ـ ديگر نمي توان چنين اجماعي را دليل مستقل به شمار   

  .آورد
 قاعده نفي حرج و ضرر. 2 -1-1

 با اين بيان كه ترك نزديكي با زوجه،        .   الحرج و الضرر است     از ديگر مستندات قول مشهور، دو قاعده       

لذا بر شوهر واجب است حداقل يك بار در          .  شودسر و حرج زوجه و از مصاديق اضرار محسوب مي           موجب ع 
 ). ق1408نجفي، (مدت چهار ماه با همسر خويش نزديكي كند؛ تا دو عنوان حرج و ضرر از زوجه رفع شود 

 :اين دليل به چند اعتبار، محل مناقشه است
ه الضرر و الحرج اين است كه به صورت معارض عمومات             به نظر برخي فقها، كاركرد قاعد      ن كهيانخست  

از اين روي،     .)ق1414  ،16انصاري(دارند؛ نه اينكه حكمي را اثبات كنند         شوند و حكمي را برمي    ديگر وارد مي  
لذا، در موضوع مورد بحث      .  اگر از نبود يك حكم، ضرر و حرجي پديد آيد، اين دو قاعده كاركردي ندارند                  

 .توانند نقشي ايفا كنندنمي)  ماه4جه بيش از حرمت ترك وطي زو(
برخي :  طرح اين ايراد البته ريشه در يك بحث مبنايي دارد كه در خصوص آن اختالف نظر وجود دارد                     

 هم كه نبود    موارديفقها بر آنند كه دايره قاعده الضرر محدود به رفع احكام موجود نيست؛ بلكه نسبت به                    
از اين روي، اين ايراد تنها بر فقيهاني         ).  1387،  17محقق داماد (ن دارد   حكم شرعي موجب زيان شود، جريا      

اما در مقابل فقهايي كه هر دو     .  ، نه اثبات حكم   دانندي موارد است كه مجراي قاعده الضرر را رفع حكم موجود           
 .دانند، قابل طرح نيستمورد را مشمول قاعده مي

رج، مالحظه غالب و نوع افراد نيست؛ بلكه آنچه منفي           مناقشه دوم اين است كه معيار در نفي ضرر و ح            
بسا بانويي كه پس از يك ماه به        :  پس تقييد حكم به چهار ماه، وجهي ندارد       .  است، ضرر و حرج شخصي است     

حرج و ضرر مي افتد، در حالي كه براي بانوي ديگري ممكن است اين ضرر يا حرج پس از چند ماه محقق                         
 . )ق1418موسوي خويي،  (گردد

اينكه مرد در تأمين    :   قابل استنادند  الحرج و   الضررالبته در مقام اثبات اصل حق جنسي زوجه، دو قاعده            
االختيار باشد و زن هيچ حقي در اين باره نداشته باشد، با مذاق شارع حكيم سازگار نيست؛                    نياز جنسي تام  

.  ديگري را در ضرر يا حرج قرار دهد          و اجازه نمي دهد كس    كندي مشارع، قوانين را بر اساس عدالت تشريع         
اما .  بنابراين شارع مقدس بايد قانوني وضع كرده باشد تا از ايجاد ضرر و حرج توسط زوج پيشگيري نمايد                     
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بنابراين بايد بررسي شود كه حد چهار ماه بر اساس چه        .   بيش از اين چيزي را اثبات نمي كنند       الضرر و   الحرج
 .معياري مطرح شده است

 تصميم حكومتي خليفه دوم. 1-1-3

متقي ( آمده    سنت  اهلاحتمال دارد مشهور فقها نظر خود را به حكم خليفه دوم كه در منابع روايي                     
 كه در برخي منابع فقه اماميه آمده، خليفه دوم از يكي از               آن گونه.  ، مستند كرده باشند   )ق1409،  18هندي

از آنان  .  از سفر شوهران شان و فقدان روابط زناشويي بود        بانوان مدينه شعري شنيد كه نشان از گاليه آنان            
ي مختلف،  جواب هااز  .  درباره بيشترين مدتي كه يك زن مي تواند از آميزش خودداري كند، سؤال نمود                  

بيشترين مدت را به عنوان قانون درج نمود كه مردان بيش از چهار ماه حق دور ماندن از خانواده خود را                          
 ).ق1413، جبعي عامليق، 1408نجفي،  ،ق1414، 19كركي(ندارند 

 . اشكال ابتدايي اين استدالل اين است كه حكم خليفه دوم نمي تواند حجت باشد
، ق1418حائري طباطبايي،     (كرده انددر پاسخ گفته شده، فقهاي بزرگي كه به اين مسئله استدالل                 

نمي دانسته اند؛ بلكه خليفه دوم، با        حجت، قطعاً فعل خليفه دوم را         )ق1416، اصفهاني،   ق1415انصاري،  
ي، نظر زنان را درباره حد نهايي تحمل آنان نسبت به محروميت از زناشويي جويا شده و آنان   همه پرسبرگزاري  

 بردباري خود را ـ كه اختصاص به زنان مدينه نداشته؛ بلكه حاكي از نياز طبيعي و توان نوعي بانوان                      حداكثر
آنگاه فقها با توجه به اينكه رعايت حق زنان، نيازمند يك قانون قابل اجراست؛ به . كرده اندبوده ـ چهار ماه ابراز 

ي را براي تعيين صغري اخذ نموده اند       همه پرسگونه اي كه زنان به حسب نوع، در حرج قرار نگيرند، نتيجه آن             
 ). ق1419شبيري زنجاني، (

 :بر اين پاسخ چندين خدشه وارد است
ي روايي اهل سنت، بيش از استفسار خليفه دوم از يك يا چند تن مشاهده                   كتاب ها  در:  نخست آن كه 

 . چنين استفساري را همه پرسي قلمداد كردتواني نم. شودي نم
نتيجه پيروي از اقدام خليفه دوم به عنوان يك ضابطه عام اين است كه عوامل محيطي و                     :  دوم اين كه 

 ديگر دارند،   اي به جامعه  گوني نيازهاي جنسي زنان از جامعه      ونهاي در گ  كنندهاجتماعي را كه نقش تعيين     
اي در نتيجه فراواني    چه بسا در جامعه   .  هاي شخصي افراد  ناديده بگيريم؛ چه برسد به عوامل نفساني و ويژگي        

ان در جامعه آن روز كه مرد     .  وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت و ماهواره، ميزان ميل جنسي زنان زياد باشد            
بردند، آستانه تحمل بيشتري از زنان      به حسب ضرورت، زماني طوالني در سفرهاي جنگي و تجاري به سر مي            

 .نمايدبر همين اساس وضع يك ضابطه عام براي همه مصاديق، مشكل و شايد بعيد مي. رفتانتظار مي
داد و آن را مالك و معيار       ي است، چرا نتوان امروزه اين همه پرسي را انجام           همه پرسوانگهي، اگر مالك،    

اين .   اقدام خليفه دوم در حد نوعي تدبير حكومتي و مديريتي است              رسدي مقرار داد؟ در مجموع، به نظر         
به اين تدابير و تصميمات ـ      .  ي به جامعه ديگر متفاوت باشد     جامعه ا از   تواندي متدابير هم چون امري موضوعي     

در واقع گاه حكم    .   لباس ابديت و جاودانگي پوشاند      تواني نم ـ   حتي اگر مهر تأييد معصوم را دريافت كند         
 گرفتن صدق يك عنوان يا موضوع همراه است؛ موضوع يا عنواني كه                 ش فرضيپموجود در منابع ديني با       

تحديد و  )  ع(مثالً اگر معصوم  .  ممكن است در گذر زمان دچار تغيير شود و در نتيجه حكم را تغيير دهد                   

 /...حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت                                /�
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مسايه به دست دهد، به معناي آن نيست كه وي عرف را براي هميشه در زمينه داوري                    تعريفي از عنوان ه   
 .ناظر به عرف و حاكي از آن است) ع(؛ بلكه اتفاقاً بيان معصومدينماي مدرباره اين مفهوم مقيد 

 ادله ايالء. 1-1-4

 ايالء استفاده مي شود كه     با اين توضيح كه از ادله باب      .  از ديگر مستندات قول مشهور، ادله باب ايالء است        
، اصفهاني(مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخير بيندازد و بيش از آن، حق ترك مباشرت ندارد                          

 ). ق1414نراقي،  ق،1408، نجفي، ق1418حائري طباطبايي، ق؛ 1416
است؛ لذا حكم كلي    توان گفت احكام ايالء استثنايي و خارج از ضوابط عام قسم              در نقد اين استدالل مي    

 عمومي اين است كه قسم به مرجوح منعقد نمي شود و مخالفت با آن كفاره               ضابطه .از آن قابل استفاده نيست    
در ايالء قسم منعقد مي شود و مخالفت با         با اين حال،  .  ترك وطي اگر حرام نباشد، مسلماً مرجوح است       .  ندارد

 .آن كفاره دارد
 در ايالء، از زمان مباشرت قبلي محاسبه نمي شود؛ بلكه معيار محاسبه، يا               افزون بر اين، مبداء چهار ماه      

به هر ترتيب از زمان مباشرت بيش از چهار . زمان شكايت به حاكم است، يا زمان اداي سوگند بر ترك آميزش  
 گردد؛ بلكه حكم ثابت در باب      پس ادعاي حرمت ترك مباشرت بيش از چهار ماه، اثبات نمي           .  ماه مي گذرد 

 ). ق1419شبيري زنجاني، (ايالء، خالف آن را اثبات مي كند 
 پيرامون تحديد زماني چهار ماهخاص روايات . 1-1-5

عمده دليلي كه براي زمان مند كردن حق جنسي زوجه به چهار ماه وجود دارد، رواياتي است كه به                        
 :اند خصوص در اين باره وارد شده

 زن   پرسيد كه  مرديدرباره  )  ع(صفوان از امام رضا   .  يحيي است يكي از اين روايات، صحيحه صفوان پسر         
البته قصد اضرار به زن را نداشته، بلكه اين         .  جواني دارد و چند ماه و شايد يك سال با او نزديكي نكرده است              

 پس از چهار ماه معصيت    :  امر به خاطر مصيبتي است كه وارد شده؛ آيا اين مرد گناهكار است؟ امام فرمود                

 ).1409،  20حرعاملي (تكار اس
برخي فقها  :  مورد اين روايت البته، زن جوان است و تعميم آن به زن غيرجوان محل اختالف است                      

. بين زن جوان و غيرجوان تفصيل قائل شده اند       )  ق1419، شبيري زنجاني،    ق1414، نراقي،   ق1405بحراني،  (
حائري ،  تا ، فيض كاشاني، بي   ق1408نجفي،    (داده اند نيز تسري    رجوانيغبرخي ديگر حكم روايت را به زن        

شايد اين حكم    .   است دهيبت ديمصجدا از اين مسئله، مورد روايت مربوط به مرد              ).  ق1418طباطبايي،  
 در واقع، زوج نه قصد       ).ق1422،  21حب اهللا(مخصوص به حالتي است كه زوج دچار مصيبت و اندوه باشد               

ي از  ريكناره گمقتضيات حق زناشويي زوجه را ناديده بگيرد؛ بلكه           اضرار به زوجه را دارد و نه بنا دارد كه              
 ي مي رگذاريتأثيي به همين درجه از اهميت و         هاي ناراحت ناشي از فوت نزديكان يا        اندوههمسر به سبب    

در اين شرايط به زوج اجازه داده شده كه در مدتي كه بيش از چهار ماه نباشد، نزديكي با زوجه را به                         .  باشد
 براي بازگشت زوج به مسير عادي زندگي          - و نه بيشتر    - بيندازد و فرض شده كه گذران اين مدت           تعويق

 .پس حكم مذكور در روايت قابل تعميم نيست. كندكفايت مي
هرگاه مردي بر   «:  كندروايت مي )  ع(روايت ديگر، صحيحه حفص پسر بختري است كه از امام صادق              

  مي زن نزديكي قسم ياد كند، چهار ماه با وي نزديكي نكند،            كه بر ترك  آن  يهمسرش خشمناك گردد و ب    

��/ 
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ه شوهر   چولي چنان .   يا او را طالق دهد     ،تواند عليه او شكايت كرده و شوهر بايد يا به سوي همسرش بازگردد             
حرعاملي،   (»نيست)  ايالءكننده( در حكم مولي      ، قطع كند   را  با همسر  زناشويي  ،بدون قسم يا خشمناكي    

1409.( 
شود كه بر پايه اين روايت، حتي اگر زوج بر ترك مواقعه با همسر خويش قسمي نخورده باشد،                     مي گفته

از آن جا كه اين روايت در مقام تحديد         :  باشدي نمبيش از مدت چهار ماه مجاز به ترك آميزش جنسي با او               
 .موضوع، به مهلت چهار ماه حكم كرده، پيش از آن زوجه حقي بر نزديكي جنسي ندارد

 ايراد كرد كه روايت با توجه به ظاهر آن، مختص به حالت غضب و در مقام الحاق                  تواني مبر اين استدالل    
نجفي، ؛  89، ص 2، ج تاي ب،  22سبزواري(مورد غضب شوهر به ايالء است و اين امر ارتباطي با بحث ما ندارد                  

 اگر مرد قسم بخورد كه      ن كهياتوضيح  ).  74، ص 14، ج ق1416،  23طباطبايي حكيم ؛  116، ص 29 ج ق،1408
فرض ديگر آن است كه     .  مدتي بيش از چهار ماه مباشرت با همسرش را ترك كند، مسلماً مصداق ايالء است               

 سوگند بخورد، به جهت خشم از همسر، تصميم مي گيرد كه چهار ماه يا بيشتر مباشرت با او را     كه آني بشوهر  
اما اگر ترك آميزش نه از سر غضب باشد و          .  ء به حساب مي آيد   بر پايه اين روايت، اين مورد هم ايال       .  ترك كند 

در هر حال، اين روايت بر بيش از اين كه غضب و خشم به ايالء ملحق         .  نه سوگند، مورد از مصاديق ايالء نيست      
 .پيش تر گذشت كه ادله مربوط به ايالء از اثبات حكم در موضوع بحث ما ناتوان است. مي شود، داللتي ندارد

نتيجه، تاكنون دليل استواري كه بتواند نظر مشهور ـ مبني بر تحديد حق جنسي زوجه به چهار ماه ـ                    در  
نهايت چيزي كه از ادله قابل استنباط است، اثبات اصل حق جنسي زوجه               .  را مدلّل سازد، يافت نشده است      

 .باشدمي
عسر و حرج گردد، ارضاي      البته به تصريح برخي فقهاي معاصر، اگر زن توان تحمل نداشته و دچار                    

، طباطبايي  ق1409،  24طباطبايي يزدي (بر شوهر واجب است      )  پيش از انقضاي چهار ماه     (درخواست زن   
اين فتوا هرچند نشاني از توجه به حق جنسي زوجه دارد و از               ).  ق1406،  25ق، مرعشي نجفي  1416حكيم،  

صورت زن بايد تا مرز حرج و سختي اين حيث ستودني است، متضمن تبعيض در حقوق جنسي است؛ در اين             
ضمن اين كه اثبات عسر و حرج        .   با عسر و حرج است       هم مرزصبر كند؛ گويي حقوق زوجه هم سايه و            

 . ي خاص خود را داردهاي دشوار
 نظريه توازن و تعادل در حقوق جنسي زوجين  .1-2

نيازهاي متعارف و مشروع زن     ديدگاه ديگر درباره حقوق جنسي زن اين است كه مالك در اين باره، رفع                
 كه زوجه مكلف به پاسخ گويي     همان گونه.  زن و شوهر در اصل وجود حق جنسي با هم تفاوتي ندارند           .  باشدمي

، زوج نيز مكلف است به تمايالت جنسي همسرش به طور متعارف توجه               باشدي منيازهاي جنسي همسرش    
. نسي برخوردار است كه در مقابل شوهر مكلف به آن استبرابر اين ديدگاه زوجه دقيقاً از همان حقوق ج. كند

البته .  كند، معروف و متعارف است    آن چه حدود حق و تكليف هر يك از زوجين را در اين زمينه مشخص مي               
براي اثبات اين   .  ي معقولي را در زمينه حقوق جنسي زن و مرد بپذيرد          تفاوت هامعروف و متعارف ممكن است      

 .جوهي به شرح زير استناد نمود به وتواني مديدگاه 

 /...حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت                                /��
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 قاعده معاشرت به معروف و نظريه توازن و معادله. 1. 2. 1

گذشت كه . ترين دليل نظريه توازن حقوق جنسي زوجين قاعده فراگير لزوم معاشرت به معروف است           مهم
عناي آن است   اين به م  .  در قرآن مجيد، مالك وضع احكام در نظام حقوق خانواده، مطابقت آن با معروف است              

البته معاشرت به معروف داراي     .  باشدكه هر حكم معارض با معروف و متعارف، مورد تأييد شرع اقدس نمي              
چه بسا معروف در خصوص بانويي با توجه به جميع شرايط ايجاب كند رابطه                :  شكل و مرتبه واحدي نيست    
. ي ديگر باشد  گونه اقق عنوان معروف به      ماه باشد؛ اما در مورد بانويي ديگر تح          زناشويي حداقل يك بار در     

منشاء اين تفاوت غالب بودن معيار شخصي در قاعده معاشرت به معروف بر معيار نوعي و دخالت عرف و                        
 ). 60، ص1394نوبهار و حسيني، (مقتضيات زمان و مكان در مسئله است 

داللت دارند، به مسئله حق      به طور خالصه تمام آيات و رواياتي كه بر قاعده لزوم معاشرت به معروف                   
و لهنّ مثل الذي عليهنّ      «:   سوره بقره كه مي فرمايد     228اما در اين ميان آيه       .  جنسي زوجه هم نظر دارند     

 ميزان  ن كهيااين آيه افزون بر داللت بر قاعده معاشرت به معروف و بيان              .  ي دارد ژه ايو، بار معنايي    »بالمعروف
است؛ مفيد قاعده ديگري نيز     )  عرف عملي عقالي جامعه   (وجين، معروف   در تعيين حقوق و تكاليف متقابل ز       

به موجب اين   .   ياد كرد  »لزوم موازنه و تعادل ميان حقوق و تكاليف زوجين        « از آن به قاعده      تواني مهست كه   
آيه به روشني داللت دارد كه اصل در        .  قاعده جميع حقوق زوجه در توازن متعارفي با حقوق شوهر قرار دارد            

بنابراين، هيچ تكليفي نيست كه زن      .  قوق و تكاليف زن و شوهر آن است كه به طور متعارف متقابل باشند              ح
به تعبير  .  در برابر مرد متعهد به ايفاي آن باشد، مگر اين كه بر مرد نيز مقابله به مثل آن عمل، واجب است                      

 متماثل و متساوي هستند؛      صاحب تفسير المنار زن و شوهر در اصل حقوق و تكاليف ناشي از زوجيت،                   
بنابراين از عدالت خداوندي خارج است      .  ي اندمساوهمان طور كه در ذات انساني، احساسات، شعور و عقل نيز            

ي براي برآوردن غرايز و نيازهاي طبيعي و جنسي         له ايوسكه زن در استخدام و استثمار مرد قرار گيرد و صرفاً            
). ق1423،  27، سبحاني ق1393،  26رشيد رضا (ز اين جهت داشته باشد       خود حقي ا   آن كهي بمرد قلمداد گردد؛    

ي جنسي از زن داراي حقوقي است، زن نيز به            بهره منددر زمينه حقوق جنسي نيز همان گونه كه مرد در            
تصريح آيه و به حكم عقل و عدل، در امكان استمتاع جنسي از شوهر خويش حقوقي دارد كه در صورت انكار                      

 . همواره امكان دادخواهي وجود دارديا تضييع آن، 
با اين حال منظور از مماثلت در حقوق، مماثلت در اصل وجوب حقوق و مصاديق آن هاست؛ نه در كيفيت                   

ي مشترك است، حدود آن     فه ايوظ پاسخ گويي به نيازهاي جنسي همسر       آن كه از اين روي، با      .و كميت آن ها  
مثالً زنان كه غالباً در منزل هستند و امكان پاسخ گويي          .  باشد  نسبت به هر يك از زوجين ممكن است متفاوت        

 طرف آنان بيشتر است، بايد در حد ممكن به اين نياز پاسخ دهند و مردان به دليل اين كه اكثراً                     ازبه اين نياز    
همان گونه كه زوج   .  به جهت تأمين معاش، مدت طوالني در منزل نيستند، ممكن است كمتر پاسخ گو باشند              

 . را داشته باشدخانه دار از همسر شاغل خود، انتظارات همسر صرفاً تواندي من
 نظريه توازن و فلسفه وجودي نهاد خانواده . 2. 2. 1

. حقوق متقابل زوجين از جنس تعبديات محض نيست كه مالك و مناط آن دور از فهم بشري باشد                       
كاليف زوجين به اهداف و مقاصد نهاد نكاح ريشه         بسياري از مقررات حاكم بر نظام خانواده از جمله حقوق و ت           
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توان برخي نظرات و فتاوي مربوط به حقوق و تكاليف           با لحاظ فلسفه و اهداف تشريع نهاد نكاح مي         .  ي بردم
 . سازواري با اهداف و مقاصد نهاد نكاح بازخواني نمودچشم انداززوجين را بازبيني كرد و آنها را از 

كند كه قرآن كريم به برخي از آن ها         و اهداف مهمي را پيگيري مي      حكمت هاانواده،  تشريع نهاد نكاح و خ    
هوالذي خلقكم «: ي كندمقرآن كريم هدف ازدواج را كسب سكينه و آرامش زوجين معرفي . اشاره فرموده است  

 همسرش را   ؛ او كسي است كه شما را از تني واحد آفريد و            »من نفسٍ واحده و جعل منها زوجها ليسكنَ اليها        
و من آياته أن خلق لكم من        «:  ي فرمايدمهم چنين  ).  189اعراف،  (از او پديد آورد تا در كنار او آرام گيرد              

ي خداوند اين است كه برايتان از جنس خودتان همسراني          نشانه ها؛ از آيات و     »...انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها     
 ).21روم،(آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد 

 به كار گرفته شده، »ليسكن« و »لتسكنوا« كه در كلمات »ل« ت در دو آيه فوق، به ويژه در حرف ناصبه        دق
 .نشانگر آن است كه از نظر قرآن كريم، هدف غايي ازدواج، كسب سكون و آرامش زوجين است

تشريع افزون بر اين، علقه زوجيت به منظور تحصين و حفاظت هر يك از زوجين از انحرافات اخالقي،                      
هنّ لباس لكم و انتم     «:  شده انددر قرآن كريم هر يك از زن و شوهر لباس و ستر ديگري معرفي                 .  شده است 
 در حالت آرماني و مطلوب، وجود هر يك از زن و شوهر بايد ديگري را از عمل                       ).187بقره،    (»لباس لهنّ 

منظور از لباس همان معناي معروف      «  به گفته عالمه طباطبايي،   .  نامشروع خارج از چارچوب نكاح، حفظ كند      
گويي هر يك از زن و مرد هم چون لباسي . آن است، يعني همان چيزي كه انسان بدن خود را با آن مي پوشاند       

 انسان به وسيله لباس     عورتاين تعبير، استعاره لطيفي است؛ زيرا        .  پوشانداست كه عورت طرف ديگر را مي       
هم چنين هر يك از زن و شوهر ديگري را از آميزش با             .  گرددستور نمي شود، ولي از خود لباس م     پوشيده مي 

 ). 1393طباطبايي،  (»...شود؛ چون لباس اوستدارد، ولي مانع از آميزش با خودش نميديگران نگاه مي

 خواهان صيانت زوجه از انحرافات      تواني مچگونه  :  كندي ماين امر به تنهايي براي ثبوت ادعاي ما كفايت           
ي بود ولي زوج را ملزم به تأمين نيازهاي جنسي زوجه ندانست؛ نظريه تحديد زماني حق جنسي زوجه                    اخالق

 نقض غرض شارع    نه سازيزم و حتي    رسدي مبه يك بار در چهار ماه، با مقاصد وضع نظام نكاح مغاير به نظر                 
روع و متعارف جنسي    ي مش درخواست هاي مختص زن به شمار آيد و مرد در قبال            فه ايوظاگر تمكين،   .  است

 !زوجه، مكلف به تمكين نباشد، چگونه بايد انتظار داشت كه زن از فسق و فجور مصون بماند؟
 بگوييم مرد در پاسخ گويي به نيازهاي        آن كهبا اين بيان، تحقق مفهوم آيات يادشده ميسر نيست، مگر             

ماه نيست؛ بلكه مالك در تعيين      ، وظايف متعارفي دارد كه ضرورتا مقيد به سپري شدن چهار              جنسي زوجه 
كم و كيف آن معاشرت بر مبناي معروف است؛ وظيفه اي كه فارغ از چهره اخالقي، رنگ حقوقي به خود                         

 . گرفته و زوج به قيد ضمانت اجرا مكلف به رعايت آن است
مطابق .  در روايات نيز تأكيد بسياري بر رفع غريزه جنسي هر يك از زوجين در نهاد خانواده شده است                    

حر عاملي،  (شود   كه به واسطه آن نصف دين حفظ مي         كندي ممضمون برخي روايات، ازدواج مصونيتي ايجاد       
اگر مرد همسران متعددي اختيار كند و نتواند حقوق جنسي آنان را ) ع(روايتي از امام صادقبر پايه ). ق1409

اين روايت ). 1409حر عاملي، (ده شوهر است ادا كند، چنان چه هر يك از آنان مرتكب زنا شود، گناه آن بر عه  
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 كه فراهم كردن زمينه عفت زن بر شوهر واجب است و ترك مباشرت از آن جا كه زمينه ساز زنا               آموزدي مبه ما   
 .است، جايز نيست

 از هر چهار شب، تنها يك       داندي مدر مورد حق قسم نيز بر خالف ديدگاه فقهي رايج كه شوهر را موظف                
كونت مشترك با زوجه و هم بستري با وي اختصاص دهد، هر چند تنها يك زن اختيار كرده باشد؛ شب را به س

 لزوم   قاعده در واقع بر اساس   .  بايد ميزان الزام زوج را به داوري عرف پسنديده جامعه اسالمي موكول نمود               
به يك شب    حق قسم،    ، عرف در تبيين مصاديق آن دارد      اي كه مؤلفه  كنندهمعاشرت به معروف و نقش تعيين     

 فلسفهافزون بر لزوم صدق عنوان معروف،          ).1394نوبهار و حسيني،    (نخواهد بود   در هر چهار شب منحصر       
 است  زوجين، رعايت حقوق زنان و تأمين معاشرت به معروف           ميان  ايجاد انس و الفت      تشريع حق قسم،     

يدگاه مشهور انعكاس يافته، برآورده      ي كه در د   گونه ااين غرض و مقصد با حق قسم به           ).  ق1408نجفي،  (
 .شودي نم

 بر پايه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، در الزام هميشگي زوجه به                    تواني مدر طرف مقابل،     
رابطه زناشويي با همسر، حق شوهر است، اما به صرف اين كه زن از هم بستر شدن با                 .  تمكين هم ترديد نمود   
در متون قانوني و    .   بر او عنوان تحقيركننده ناشزه نهاد و از نفقه محروم نمود            انتوي نمشوهر خودداري نمود،    

در همين  .   ذكر شده است   »مانع مشروع «فقهي البته تنها مقيد حق مطلق شوهر در برقراري رابطه زناشويي،             
ف زوج لجام    بر اختيارات نامتعار   »مانع مشروع « با گسترش مفهوم حقوقي      ده انديكوشرابطه، برخي حقوقدانان    

 اختيارات شوهر »مانع مشروع«تواند و بايد با تعبير مناسب و روزآمد از مفهوم  مطابق اين نظر، دادگاه مي .  زنند
 آزادي  تواندي م و كاراترين قيدي كه      نيمهم تر بگوييم   ميتواني مبا اين حال    ).  1388كاتوزيان،  (را تعديل كند    

قاعده، .  ا همسر مقيد كند، التزام به قاعده معاشرت به معروف است           مرد را در ميزان برقراري رابطه زناشويي ب       
 كه از مصاديق آن، عدم رعايت تعادل در دفعات برقراري             داندي مپرهيز از روابط جنسي نامتعارف را الزامي         

 كه  همان گونه.  روابط جنسي از يك سو و عدم مالحظه آمادگي روحي و جسمي زوجه از سوي ديگر است                    
، انتظارات مرد از زن در مورد استمتاعات، بايد در حد عرف و             كرده اند معاصر به درستي تصريح      برخي فقيهان 

از جمله، دفعات تمكين بايد متعارف     .  در غير اين صورت، دليلي بر قبول آن از ناحيه زوجه نداريم           .  عادت باشد 
اهي را مطرح و تأكيد      برخي مؤلفان حقوقي نيز به درستي چنين ديدگ          ).  1424،  28مكارم شيرازي (باشد  

بر اين اساس در تشخيص     .   كه داوري عرف هم در اصل تمكين و هم در خصوصيات آن مؤثر است                 كرده اند
حدود تكليف زوجه به تمكين آميزه اي از دو معيار شخصي و نوعي دخالت دارد؛ هم آداب و سنن هر جامعه و                     

). 1388كاتوزيان،  (نوادگي و شخصي زوجين     مقتضيات زمان و مكان را بايد لحاظ نمود و هم خصوصيات خا            
لذا اگر زوج بدون توجه به شرايط اجتماعي، جسماني و سني، روابط زناشويي را از حد اعتدال گذرانيده و                        

 .عرصه را بر زوجه تنگ نمايد، از قاعده لزوم معاشرت به معروف تخطي شده است

ر جهاز شتر سوار باشد، مكلف به تمكين         ممكن است برخي بر اساس مفاد روايتي كه زن را حتي اگر ب              
ي گونه گونبه نظر مي رسد برداشت مزبور ناشي از عدم توجه به .  مي نمايد؛ تكليف تمكين را مطلق قلمداد كنند      

خطاب بياني سخني   .  »خطاب قانوني « است؛ نه    »خطاب بياني «اين روايت از نوع     .   و متون ديني است    خطاب ها
پس مقصود از اين روايت بر فرض اعتبار        ).  1394نوبهار،  ( بر نكته خاصي است      است كه صرفاً در مقام تأكيد     

�
/ 



85 

 
 

 

 

 

سند، تأكيد بر لزوم اهتمام زوجه به تمكين و تحذير از مماطله و سهل انگاري در اداي حقوق جنسي شوهر                      
 .است و بر بيش از اين داللتي ندارد

 
 قاعده لزوم معاشرت به معروف و كيفيت روابط جنسي. 2

كه استمتاع جنسي حق و تكليف مشترك زوجين است؛ با اين حال به لحاظ فيزيولوژيك،                      گذشت  
اين تفاوت طبيعي است، اما     .   و در مقابل زن موقعيتي منفعل دارد       فعال ترمعموالً در رابطه جنسي مرد نقش        

در اين  .  تهرگز به معناي آن نيست كه مرد مالك جسم زن است و در تنظيم رابطه با همسر كامالً آزاد اس                      
 معيارها و ضوابطي است كه در عمل كيفيت رابطه            الهام بخشباره، يك بار ديگر قاعده معاشرت به معروف           

 .دينماي م تري اخالقجنسي را نه تنها متعارف كه انساني و 

 لزوم رضامندي زوجه در رابطه جنسي. 2-1

مباشرت شود، چگونگي و لوازم آن      اگر يكي از حقوق زن، آن است كه با توجه به مقتضاي معروف، با او                  
 شده كه مواقعه گفتهگاه . بسته اندفقيهان اجماالً معيار تعارف را در مسائل كيفي به كار . نيز بايد متعارف باشد

از جهت خود مواقعه هم، مسمي ـ بدون        .  ، چون متعارف آن است    )ق1409طباطبايي يزدي،   (قُبلًا معيار است    
ق، 1419ق، شبيري زنجاني،     1408نجفي،  (زن حاصل شود ـ كفايت نمي كند         اين كه هيچ التذاذي براي      

 .خالصه ميزان معروف است). ق1422، حب اهللا
در روايات بسياري، بر لزوم      .   رضامندي طرفين رابطه جنسي در متعارف بودن آن نقش دارد              گماني ب

مسر خويش، بدون توجه به      نزديكي مرد با ه     در روايتي، .  ارضاي زوجه در روابط جنسي تأكيد شده است         
از پايان دادن   )  ع(بنابر روايتي ديگر، امام صادق     ).  1409حر عاملي،   (زن، جفا محسوب شده است        نيازهاي

رابطه زناشويي از سوي مرد، در حالي كه هنوز رضامندي زوجه تحصيل نشده، نهي فرموده و پيامدهاي                       
از ).  1413،  29، صدوق )1409حر عاملي،   (است   نموده   گوشزدنامطلوب اين كار را از جهت حفظ عفت زن،            

نيز روايت شده كه مرد نبايد در بستر زناشويي عجله كند، بلكه بايد نيازهاي جنسي زوجه را نيز مد                     )  ع(علي
 ).1409حرعاملي، (نظر قرار دهد 

ين با ا .  اين دسته از روايات از جهت توجه به تمايالت جنسي زوجه در بستر زناشويي، قابل توجه است                   
 جاي  استحبابمنابع حديثي نيز، اين روايات را ذيل عنوان         .  شده اندحال اين روايات اغلب حمل بر استحباب        

 حاكي از آن است كه تصويري كه منابع روايي از توجه به نيازهاي                دست كمبا اين حال، اين روايات      .  داده اند
منابع روايي از توجه يك جانبه .  قابل دفاع است، معقول، عادالنه ودهدي مجنسي زوجه در بستر زناشويي، ارائه 

اين نهي به طور ضمني متضمن لزوم رضايت زن           .  كرده اندبه تمايالت جنسي زوج در بستر زناشويي، نهي           
 .است

 ي نامتعارف نزديكيوه هايشاجتناب از . 2-2

معاشرت از مصاديق سوءي از روابط جنسي نامقبول و نمونه ا تواني منزديكي با همسر به روش نامتعارف را  
بر اين پايه، برقراري روابط جنسي از طريق مجاري غيرطبيعي به ويژه مقاربت از پشت، روا                      .  قلمداد كرد 

ي باشد كه هم شوهر و هم بانو از گونه اكند نزديكي به     كه معروف اقتضا مي    كرده اندبرخي فقها تصريح    .  نيست
 شهواني مرد ارضا گردد     ي كه تنها غريزه   گونه انامتعارف به   روابط جنسي   ).  ق1387،  30طوسي(آن لذت ببرند    
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 معاشرت به   و براي زوجه تنها ضرر و فشارهاي جسمي و روحي را به همراه داشته باشد، يقيناً مخالف با قاعده                  
رابطه جنسي ). ق1424ق، مكارم شيرازي، 1413 عاملي، ، جبعيتاي ببحراني، ق؛ 1387طوسي، (معروف است 

 . پيامدهاي زيان باري براي زن و در نهايت نهاد خانواده داشته باشدتواندي مت بدون رضاي
 ممنوعيت رابطه مبتني بر اجبار. 3 -2

 دادرس دعواي   تواندي نمهيچ كس   .  به طور كلي، استفاده از قهر و اجبار در استيفاي حقوق مجاز نيست              
در روابط خانوادگي نيز براي هيچ يك از         .  ندخود باشد و با توسل به خشونت و اجبار، حق خود را استيفا ك               

 . زوجين چنين حقي وجود ندارد
، پيشوايان  )1394نوبهار و حسيني،    ( افزون بر آيات و رواياتي كه مستندات قاعده معاشرت به معروفند              

براي نمونه، از    .  كرده اند در روابط جنسي زوجين نهي          ژهيبه واز خشونت در محيط خانواده و          )  ع(ديني
حر   (»!شود؟زند و آنگاه با او هم آغوش مي       آيا مردي از شما همسرش را مي       «:  نقل شده است كه   )  ص(امبرپي

هر مردي لطمه اي به صورت همسر خود بزند، خداي          :  هم چنين از آن حضرت نقل شده كه       ،  )1409عاملي،  
مه در آتش جهنّم؛ و هرگاه      مالك روز جزا به نگهبان جهنم امر مي فرمايد تا بر صورت او لطمه زند، هفتاد لط                

مردي دست خود را بر سر و موي زن مسلماني به عنوان زدن قرار دهد، خداوند دو دست او را به ميخ هاي                          
 ). ق1408، 31نوري (»آتشين در جهنّم فرو مي برد

ممكن است گفته شود قانون فاقد تضمين، لغو خواهد بود؛ اگر دادگاه در عمل امكان اجراي حكم تمكين                   
 شود، پس تضمين حقوقي     بهره مند، و شوهر نيز اجازه ندارد با اجبار از حق خود             )1388كاتوزيان،  ( ندارد   را

عدم تمكين زوجه چيست؟ پاسخ آن است كه ضمانت اجراي مستقيم عدم تمكين، محروميت زوجه از نفقه                   
در ).  م. ق 1108ماده  (اين امر مورد وفاق فقهاست و قانون گذار ايران هم به آن تصريح كرده است                    .  است

زند در حالي كه خود سزاوارتر از        كنم از كسي كه همسرش را مي       تعجب مي «:  آمده است )  ص(روايتي از پيامبر  
زنان تان را با چوب نزنيد؛ چرا كه قصاص خواهيد شد؛ بلكه آنان را با گرسنگي و                 .  باشد او به كتك خوردن مي    

»ندادن پوشاك بزنيد  
رت ادامه نشوز زوجه و عدم امكان صلح بين آنها، راه حل،             در صو ).  ق1408نوري،    (32

 . طالق است
به طور خالصه، هرچند از نظر حقوقي شوهر در كام جويي از همسر خويش حق دارد؛ در اين مسير حق                     

 زوج در برقراري رابطه جنسي با       سوءمعاشرتخشونت و ايراد ضرب از مصاديق آشكار         .  توسل به زور را ندارد    
با اين حال، ظاهر فتواي معروف فقيهان، جواز تنبيه         .   با منزلت و كرامت انساني زن منافات دارد        همسر است و  

ق، 1387، طوسي،   1413ق، جبعي عاملي،    1409موسوي خميني،     (بدني زوجه ناشزه از سوي شوهر است       
وع نشده و   ي به اين موض   اشاره اهرچند در قوانين مدني ايران       ).  ق1411،  33، موسوي عاملي  1405بحراني،  

، در عوض اين    )م.ق1108ماده  (قانون گذار عدم استحقاق نفقه را تنها ضمانت اجراي نشوز زوجه دانسته است             
 .مطلب در فقه اماميه تقريباً از مسلّمات دانسته شده و كمتر فقيهي نسبت به اصل آن ابراز ترديد كرده است

والالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعِظُوهنَّ و       ...  «:  ديفرماي ممنشاء اين ديدگاه اين سخن خداوند است كه              
؛ و زناني را كه از نافرماني آنان بيم داريد، نخست پندشان             )34نساء،    (»...اهجرُوهنَّ فِي الْمضَاجِعِ و اضْرِبوهنَّ    

 .آنان را بزنيد) اگر تأثير نكرد(در خوابگاه ها از ايشان دوري كنيد و ) بعد(دهيد و 
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لحاظ واقعيات و مراعات    .  توان در تجويز تنبيه بدني هم چون حكمي هميشگي ترديد كرد           با اين حال مي   
 اين انديشه است كه تشريع برخي از احكام         الهام بخش،  »تدريج در اجراي احكام   « و   »تدريج در بيان  «دو اصل   

تغيير آن ها نيازمند گذشت    هم سو با اصالح عادات ناپسندي است كه در جامعه صدر اسالم ريشه داشته و                  
در نظر داشته باشيم كه در فرهنگ مسلط زمان نزول قرآن، تنبيه شديد زنان امري رايج و فاقد                    .  زمان است 

 كه مقصد نهايي شريعت حذف تدريجي تنبيه        آوردي ماين واقعيت، اين احتمال را به ذهن        .  قُبح اجتماعي بود  
بنابر .  كندي ما سرزنش كرده است، اين استدالل را تأييد            احاديثي كه كتك زدن زوجه ر       .  زنان بوده است  
از اين كه مردي همسر خويش را تنبيه كند، ابراز شگفتي كرده و چنين مرداني را به                     )  ص(روايتي، پيامبر 

 از عملي كه در قرآن به آن امر     تواني مچگونه    ).ق1408نوري،  (قصاص و رسوايي در آخرت تهديد كرده است         
 ! شگفتي نمود؟شده است، اظهار

چنين .   قاعده در تعامل با نصوص شرعي اين است كه آن ها را در پرتو شرايط نزول مطالعه كنيم                 نيمهم تر
كند؛ بلكه بسيار راهبردي است و ما را به سمت درك           كاهد و نه از آن تجاوز مي      ي نه از ارزش نص مي     مطالعه ا

ل تاريخي و زمينه محور از مسئله تنبيه بدني زوجه         تحلي ).1384،  34مهريزي(دهد  مقصد و مراد آيه سوق مي     
مطابق اين  .   سوره نساء، با مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف نيز هماهنگي و هم خواني دارد               34ناشزه و آيه    

 قانون حاكم بر خانواده آن است كه خردمندان و                 نيعادالنه تر رفتار با همسر و          نيسته تريشاقاعده  
اگر مقصود از زدن     .  شوداين امر به اختالف مكان و زمان متفاوت مي          .   را بپسندند  نيكوسرشتان جامعه آن  

چيزي باشد كه بتوان آن را مصداق مجازات دانست، مخاطب آيه، با توجه به شرايط حاكم بر جامعه                    )  ضرب(
 و سپس براي     شوهر باشد؛ زيرا اين كه مرد بتواند بدون مراجعه به دادگاه، حكم به نشوز زوجه داده                 تواندي نم

مطابق اين اصل تنها    .   است »هااصل قضايي بودن مجازات   «الزام به تمكين وي را تنبيه بدني كند، مخالف با            
 ). 1389نوبهار، ( به مجازات و اجراي آن حكم نمايد تواندي م قضايي ت داريصالحمقام 

 است؛ زيرا   زن دارمانان   آيه تمسك نمود و نتيجه گرفت كه ظاهر آيه خطاب به مسل               ظاهر به   تواني نم
، با تأمل در حكم و موضوع آيه رساندي مچنين معنايي را   35)وحدت سياق در تخاطب   (هرچند ظاهر بدوي آيه     

حتي اگر خطاب به موعظه كردن زن ناشزه، ناظر به             .   مقصود باشد  تواندي نم گفت چنين ظاهري      تواني م
م كه ناظر به تنبيه بدني زوجه ناشزه است، متوجه          شوهر او باشد، خطاب دو امر بعدي يا دست كم خطاب سو          

 ن كنندهييتعوحدت سياق يگانه عامل       .   رايج است   خطاب ها التفات در     ن گونهيا.  محاكم و دادرسان است    
مخاطب نيست؛ بلكه مضمون آيه و نيز رعايت ساير اصول فقهي ـ حقوقي در شناخت مخاطب آيات سهم                       

نيز خطاب با جميع    )  4نور،  (و قذف   )  2نور،  (و زنا   )  38مائده،  ( حد سرقت    ، در آيه  )1389نوبهار،(بسزايي دارد   
تواند حد جاري كند؟ يا هر كجا منافق        مسلمانان است؛ آيا در اين گونه موارد خود انسان بدون إذن حاكم مي            

واضح است  !  ؟)89نساء،  (»اقْتُلُوهم حيثُ وجدتُموهم  «:  يا مشركي را يافت، گردن بزند و بگويد قرآن مي فرمايد          
در مورد بحث هم مرد بايد شكايت زوجه ناشزه را به محكمه             .   اولياء امورند  خطاب ها  گونهكه مخاطب در اين    

  .ببرد و مسئوالن امر به دادخواهي او رسيدگي و طبق آيه شريفه عمل كنند
 كلمه نيست؛ مقصود،    ممكن است گفته شود با توجه به روايات، مقصود از زدن، مجازات به معني اخص                

اما ادامه آيه شريفه غايت در تنبيه بدني زوجه ناشزه را اطاعت زنان و بازگشت                 .  باشدي م  رآزاردهندهيغزدن  

� /...حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت                                /
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اين غايت معموالً با چنان زدني به       .  »فَإِنْ أَطَعنَكم فَالَ تَبغُوا علَيهِنَّ سبِيالً     «:  ايشان به تمكين، ذكر كرده است     
، ناظر به   كنندي ماين رواياتي كه تنبيه مجاز را تنبيه با دستمال، مسواك و مانند آن اعالم               بنابر.  آيددست نمي 

آن ها به اغلب احتمال رواياتي آموزشي و نشانگر         .  طلبندتفسير آيه شريفه نيستند؛ بلكه تفسير ديگري را مي         
 ). 1389نوبهار، (مبارزه تدريجي با يك سنت نادرستند 

، ممكن است   )جواز تنبيه بدني زوجه ناشزه توسط شوهر        (برداشت رايج از آيه       هم چنين براي توجيه     
استدالل شود كه خداوند براي مراعات حريم خصوصي خانواده، چنين اختياري را به شوهر داده است؛ زيرا                    

 .كندعمومي شدن دعواي زوجين عليه يكديگر در دادگاه، كانون خانودگي را متزلزل مي
ي ديگر خانواده را    گونه اواگذاري چنين اختياري به مرد به        :   يك تالي فاسد است     اين استدالل متضمن  

مرد به دور از چشم نظارت عمومي، محيط خانواده را به كانون ظلم و ستم               :  دينماي مدچار سستي و فروپاشي     
ي نمي شارع حكيم باب  .  كند؛ و اين چيزي نيست كه شارع مقدس اسالم به آن راضي شود             عليه زن تبديل مي   

گشايد كه چنين فساد بزرگي از آن ناشي شود؛ بلكه اسالم در كنار اهتمام به حفظ كيان خانواده، در پي آن                       
حفظ بنيان خانواده بهاي    .  است كه روابط زوجين بر مبناي عدالت، كرامت انساني و معاشرت به معروف باشد              

دوام ظاهري خانواده و كاهش آمار طالق       توان هر چيزي را صرفاً به اين جهت كه موجب            معيني دارد و نمي   
هرچند قرباني آن موجودي با كرامت انساني به نام زن          ،  )1389نوبهار،  (شود، شرعي و مطلوب قلمداد كرد       مي

؛ ولي زن را در      داردي نموانگهي اگر نيك بنگريم تنبيه زوجه ناشزه از سوي شوهر، او را به اطاعت وا                  .  باشد
 .داردي م، چون با حيثيت وي سر و كار دارد، او را از نافرماني باز محكمه مورد عتاب قرار دادن

. توان به اشخاص سپرد    شوهر دانست؛ اجراي مجازات را نمي      تواني نمسخن كوتاه، مخاطب آيه شريفه را       
 نشوز و سركشي زنان را به شوهران شان،         رسد كه شارع حكيم و عادل، داوري درباره        بسيار بعيد به نظر مي     

 به اين دليل كه مرد هستند، واگذار نموده باشد؛ به ويژه در فرضي كه زن اصرار دارد در انجام وظايفش                      صرفاً
توان پذيرفت كه خداوند عادل در دعواي ميان زوج و زوجه، شوهر را هم              چگونه مي .  هيچ گونه كوتاهي نكرده   

 ! د؟قاضي دعواي خود كرده باشد و هم مسئوليت اجراي حكم را به او داده باش
 حرمت شرعي رابطه جنسي خشونت آميز. 4. 2

بر خالف فرض   .  رودي م برقراري رابطه جنسي خشن، گونه ديگري از خشونت جنسي زوج به شمار                  
پيشين كه در آن خشونت بيشتر به جهت اجبار زوجه به رابطه زناشويي صورت گرفته و لذا با تمكين پايان                       

فقه اسالمي نيز برقراري    .  شودي مي از انحرافات جنسي محسوب       گونه ا، رابطه جنسي خشن، اغلب       رديپذي م
به همين دليل، افضاء يا افتضاض در شريعت اسالم نهي و در شرايطي براي تخلف     .  كندي مرابطه خشن را نهي     

 در درستي اين شرايط و حدود احكام افضا در           تواني مبا اين وجود    .  يي نيز لحاظ شده است    ن هايتضماز آن،   
در ديدگاه رايج، افضاي زوجه تنها اگر پيش از رسيدن زوجه به سن بلوغ              .  مي مناقشه و بحث نمود    حقوق اسال 

اگر زوج به سبب مقاربت، همسر بالغه خود را افضا كند، چيزي بر عهده او               .  رخ دهد، موجب ضمان خواهد بود     
همين ). 1400، 39ق، مجلسي اول1409، موسوي خميني،   1426،  38، بهجت 37، شعراني 1423،  36قمي(نيست  

. نيز آمده است  )  1391( قانون حمايت خانواده     50و ماده   )  1392( قانون مجازات اسالمي     660حكم، در ماده    
؛ به اين دليل كه مرد      ندانسته اندحتي برخي فقها در اين فرض پرداخت نفقه و مقرري به زوجه بالغه را الزم                  

 تواني مدر درستي اين استدالل البته      ).  1420،  40حلي(ست  كاري را انجام داده كه مأذون در انجام آن بوده ا           
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 تنها به اين    تواني نم كار زوج مصداق اتالف است كه تقصير در آن شرط نيست،             آن كهگذشته از   :  اشكال نمود 
). 1392،  41موحدي محب (دليل كه زوج شرعاً مجاز به مواقعه بوده است، او را در قبال افضا ضامن ندانست                   

 حكم تكليفي جواز با حكم وضعي عدم        ن كهياضمن  .  ر مواقعه بوده اما مأذون در افضا نبوده است        زوج مأذون د  
 طبيب ممكن است در انجام عمل جراحي مجاز اما با شرايطي ضامن              كه  چنان همضمان مالزمه دائمي ندارد؛     

اجراء در مورد «: ده آمده استي كه به افضاي زن انجامي  مواقعه ادرباره  )  ع(در روايتي معتبر از امام صادق     .  باشد
اين روايت  ).  1404صدوق،    (»بر عهده مرد است؛ تا زماني كه زن زنده است           )  انفاق و پرداخت مقرري   (زن  

 ). 1425مكارم شيرازي،  (شودي ماطالق دارد و شامل زوجه بالغ و نابالغ 
حكم به مسئوليت مدني، در     .   شوهر، به جهت افضاي همسر بالغ خود، مسئوليت مدني دارد          ن كهيا نتيجه  

عظيم الجثه بودن حتي برخي فقها  .  يعني ناظر به پس از افضاء خواهد بود       .  شودي ماين فرض، پسيني محسوب     
از جمله مواردي   ،   شود زوجه و به ويژه افضا     به نحوي كه نزديكي باعث آسيب         را، مرد و بزرگ بودن آلت وي     

طوسي،   (شودي م مواقعه و نزديكي با همسر خويش منع            كه ضمن حفظ حق نفقه زوجه، مرد از          دانسته اند
 سوره نساء و قاعده لزوم معاشرت به        19از جمله مستندات اين حكم، آيه       ).  ق1413ق، جبعي عاملي،    1387

آنچه موجب امتياز اين فتوا است، توجه به كرامت انساني زوجه و ممنوعيت برقراري هرگونه                  .  معروف است 
برخي . فرض عدم تقصير شوهر، با استناد به قاعده لزوم معاشرت به معروف استرابطه جنسي خشن، حتي در 

فقيهان معاصر نيز در رد نظر مشهور مبني بر عدم ضمان زوج در افضاي زوجه بالغه، با تمسك به انصاف،                         
ي  اگونهاطالق اين حكم را نپذيرفته و معتقدند اگر زوجه به لحاظ فيزيولوژيك نحيف و شوهر قوي باشد، به                     

، نزديكي با زوجه براي شوهر جايز نيست و زن نيز الزامي رودي مكه در صورت نزديكي بيم افضا يا ناقص شدن 
 ).1425 مكارم شيرازي،(در صورت تخلف، شوهر ضامن خسارات وارده خواهد بود . به تمكين ندارد

 

 يريجه گينت

ي به آموزه ها. عات معروف و متعارف استتنظيم روابط در حوزه زناشويي مرا معيار اصلي در وضع احكام و    
بايد مطابق عرف عقالي جامعه اسالمي روزآمد        ي پيشين اگر از دايره معروف بيرون افتند،       عرف هاجا مانده از    

امكان التذاذ جنسي از    .  معاشرت به معروف است     بر اين اساس، برقراري روابط متعارف جنسي الزمه        .  شوند
هاي جنسي   ارضاي خواسته  زوجه را نبايد صرفاً وسيله    .  هر يك از زوجين است    جمله حقوق و تكاليف مشترك      

زوج قلمداد كرد يا حق زناشويي زوجه را به يك بار در هر چهار ماه محدود كرد؛ بلكه معيار، رعايت متعارف                       
 حداقل  چه بسا معروف در مورد بانويي با توجه به اوضاع و احوال حاكم ايجاب كند كه رابطه زناشويي                   .  است

 .ي ديگر باشدگونه ايك بار در ماه باشد، اما در مورد بانويي ديگر، با توجه به شرايط جسمي و سني زوجين، به 
به طور  .  از سوي ديگر عدم رعايت اعتدال در دفعات روابط جنسي نيز با مقتضاي قاعده منافات دارد                    

سوي زوج و توجه به آمادگي زوجه را           رعايت اعتدال در دفعات برقراري رابطه جنسي از              ،خالصه، قاعده 
زن در روابط زناشويي    .   لزوم تمكين زوجه به اين معنا نيست كه احساس زن به حساب نيايد              .داندي ضروري م 

برداري نيست؛ انساني است برابر با شوهر كه با او پيمان همسري بسته شده و بايد با او چنان                       ماشين بهره 
 لزوم رضامندي   به همين ترتيب،  .  ني و عرف معقول و عقاليي اقتضا دارد       رفتار شود كه شخصيت و كرامت انسا      

برقراري روابط جنسي از طريق مجاري      در مقابل،   .  زوجه در رابطه جنسي نيز مصداق معاشرت به معروف است         
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 لزوم معاشرت به     توان مغاير با قاعده    ي مانند مقاربت از پشت، در فرض عدم رضايت زوجه را مي              عيرطبيغ
شوهر در كام جويي از همسر خود حق توسل به خشونت عليه همسر هرچند ناشزه خود را                   .  ، دانست معروف

روابط .  هاي جنسي تعلق گرفته است     انگاري اين قبيل خشونت   ميل عمومي در سطح جهاني به جرم       .  ندارد
ي گونه ها،  اين دو .  جنسي خشونت آميز نيز هم چون اجبار به رابطه جنسي امري نامتعارف و نامقبول است                

 لزوم اجتناب از روابط جنسي خشن، از         بر اين پايه،  .  شوندي ممختلف خشونت جنسي در خانواده محسوب        
تحريم رابطه جنسي مشكوك به افضا از سوي برخي فقهاي متأخر و معاصر و               .  ديگر دستاوردهاي قاعده است   

به ويژه اين كه نسل جديد نظريات . ردگذاي ممستند كردن آن به قاعده معاشرت به معروف، بر اين يافته صحه      
 .فقهي بر گسترش موارد ضمان زوج در افضاي همسر تأكيد دارند
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