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ثانی

چکیده
نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسالم قرار گرفته است .از آنجا که
کانون خانواده تنها محلّ قانونی -اخالقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن
زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار
تأمین آن نیز در نظام فقه اسالمی در نظر گرفته شود .هرچند در دیدگاه گروهی از فقها ،زن ،تنها
جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش
حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی ،حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر
است؛ از اینرو ،هرچند وظیفه زن ،تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر ،وظیفه مرد نیز افزون بر
پرداخت نفقه ،تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود .بر این اساس ،حکم به وجوب آمیزش هر
چهار ماه یکبار بر شوهر ،تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن ،متقاضی رابطه جنسی نباشد؛
همچنان که وجوب تمکین بر زن ،ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی
داشته باشد .بدین ترتیب ،بهره وری و برقراری رابطه جنسی ،حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با
توافق زن و شوهر بر انجام آن ،مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.
کلیدواژه :حقّ ،خانواده ،حقوق خانواده ،نیاز جنسی ،همسر
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 -1بیان مسأله
نیاز جنسی از جمله نیازهای نخستین انسان است که در ادیان الهی به رسمیّت
شناخته شده و تالش برای تأمین آن ،امری مقدّس شمرده شده است؛ هرچند ادیان
مختلف برای تأمین آن ،قالب و چارچوب های گوناگونی در نظر گرفته اند با این
وجود ،رویکرد غالب در جوامع پیشین نسبت به نیاز جنسی ،رویکردی مردانه بوده،
مرد را در خواست کننده و خواستار رفتار جنسی در نظر گرفته و زن را برآورنده و
تأمین کننده نیاز مرد به حساب آورده اند که وظیفه ای جز پذیرش رفتار جنسی ندارد.
تأثیرگذاری چنین نگرشی بر دیدگاه های فقهی ،سبب شده است تا فقهای مسلمان با
وجود رویکرد دوگانه اخالقی – حقوقی آموزه های اسالمی به حوزه خانواده و تبیین
وظایف و حقوق متقابل زن و شوهر در ساحت های مختلف زندگی ،کمتر به حقّ زن
در درخواست رفتار جنسی و وظیفه مرد به انجام آن ،توجه کنند .تکلیف مرد به
آمیزش با همسر خود هر چهار ماه یکبار صرفنظر از نیاز زن در خالل این مدّت؛ حقّ
ز ن در برخورداری از نفقه به شرط تمکین بدون توجه به تمایلش به انجام آمیزش و
حقّ مرد در بهره وری جنسی از همسر خود در هر شرایطی و وجوب پذیرش آن بر
زن؛ نشان از عدم توجه به حقّ زن در پذیرش یا عدم پذیرش رفتار جنسی ،همچنین
حقّ وی در درخواست انجام رفتار جنسی از همسر خود دارد .در این پژوهش بر آنیم
تا با در نظر گرفتن نظرات مخالف و موافقی که در فقه شیعه موجود است و مطالعه
تطبیقی آن با آرای فقهای اهل سنّت ،به حقوق متساوی بین زوجین در حوزه مسائل
جنسی نزدیک شویم که تمایالت جنسی زنان را بیشتر به رسمیّت می شناسد و برای
آن قوانین و حقوق در نظر می گیرد.
این پژوهش هرچند در نگاه نخست ،پژوهشی درون متنی و بر تحلیل آموزه های
دینی فقهی استوار است؛ اما ضرورت های اجتماعی و واقعیّت های موجود در نظام
قضایی کشور ،توجیه کننده انجام آن است .مراجعه به پرونده های مطرح در محاکم
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خانواده به خوبی نشان می دهد که بخش بسیار زیادی از دعاوی خانواده یا به صورت
مستقیم ناظر به نادیده انگاری نیازهای جنسی زنان توسط همسرشان است ،و یا به
صورت غیر مستقیم و به عنوان خواسته پنهان زنان در دیگر دعاوی ،همچون دعاوی
ناظر به سوء رفتار زوج یا تقاضای طالق ،مطرح است.

 -2نیاز جنسي در ساختار زنانه و مردانه
نیاز جنسی ،نیازی مشترک میان زن و مرد است که چهار مرحله دارد :میل
جنسی 0،انگیختگی 2،ارگاسم و فرونشینی (سادوک و کاپالن)277/2 :0352 ،؛ با
این وجود ،اگر بخواهیم میل جنسی را براساس دفعات افکار جنسی خودانگیخته،
تمایل به فعالیّت جنسی و آگاهی از نشانه های تمایل جنسی ،اندازه گیری کنیم ،بیشتر
مردان ،سطح پایه باالتری از میل جنسی نسبت به زنان دارند .این تفاوت می تواند ریشه
در مسائل زیستی داشته باشد .تخیّالت جنسی واضح نزد زن و مرد شایع است ،ولی
محرّک های بیرونی این تخیّ الت در دو جنس یکسان نیست؛ بسیاری از مرد ها نسبت
به محرّک های بینایی ،زنان برهنه یا نیمه برهنه که شهوانی تصوّر می شوند و فقط به
فکر ارضای جسمانی هستند پاسخ می دهند؛ در برابر ،زن ها به داستان های عاشقانه با
قهرمانان احساساتی واکنش می دهند که هیجان آنها برای قهرمان زن ،آنها را به تعهّد
همیشگی نسبت به او وا می دارد (سادوک و کاپالن.)234/2 :0352 ،
از سوی دیگر ،افزون بر تخلیه اسپرم (انزال) ،دو تفاوت عمده نیز بین حالت های
ارگاسم زنانه و مردانه وجود دارد :زن پس از تجربه یک ارگاسم ،بر خالف مرد ،می
تواند بالفاصله به ارگاسم دیگری نیز برسد ،اگر پس از ارگاسم اول ،تحریک جنسی

1-Desire
2-Excitement
3-orgasm
4-Resolusion
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ادامه یافته و تنش جنسی او به زیر مرحله پالتو 0نزول نکند؛ همچنین زن می تواند یک
تجربه ارگاسم را به مدت نسبتاً زیادی حفظ کند (مسترز ،جانسون.)17 :0377 ،

 -0تبیین فقهي خواست یا درخواست زن
در م یان فقهای مسلمان ،دو دیدگاه درباره وجوب یا عدم وجوب تأمین نیازهای
جنسی زن توسط همسرش یا دادن پاسخ مثبت به درخواست زن برای برقراری رابطه
جنسی وجود دارد:
دیدگاه اول :عدم وجوب (نظریّه مشهور)
از نظر مشهور فقهای امامیه ،مرد مجاز به بهره وری جنسی از همسر خود است،
مگر آمیزش به هنگام خونریزی ماهیانه (حیض) یا خونریزی پس از زایمان (نفاس)
(عاملی 003/1 :0027 ،شهید ثانی)040/9 :0004 ،؛ در برابر ،مرد وظیفه دارد تا زندگی
همسر خود را (غذا و پوشاک) تأمین کند (خوانساری)023/0 :0049 ،؛ همچنین وظیفه
دارد تا دست کم چهار ماه یکبا ر با همسر خود آمیزش کند و هر چهار شب یکبار با او
همخوابی داشته باشد (نجفی.)009/25 :0040 ،
فقها درباره این که منظور از تمکین زن  -که شرط استحقاق وی برای دریافت نفقه
در ازدواج دائم است -چیست؟ دو احتمال مطرح کرده اند :یکی «تن دادن» (تسلیم
النفس) و دیگری «خود را عرضه کردن» (بذل النفس) (محقّق حلی059/0 :0003 ،؛
فاضل مقداد .)277/3 :0040 ،بر اساس احتمال اول ،زن وظیفه دارد خود را در اختیار
شوهر قرار دهد تا بدون دخالت عنصر زمان و مکان ،شوهر بتواند از او بهره وری
جنسی آزاد و نامحدود داشته باشد (محقّق حلی ،250/2 :0043 ،نجفی:0040 ،
 .) 343/30اما بنا بر احتمال دوم ،تنها تسلیم زن کافی نبوده ،و افزون بر آن ،تعریض و
بذل نفس لفظی نیز الزم است (علّامه حلی)20/0 :0024 ،؛ بر همین اساس ،در متون

1-Plateau phase
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روایی از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است که بر زن الزم است از خوشبوترین
عطرها ،و زیباترین لباس ها استفاده کرده و خود را به نیکوترین وجه بیاراید و صبح و
شب خود را بر شوهر عرضه کند (کلینی .)943/9 :0047 ،بدین ترتیب ،حتی اگر زن
به واسطه شرایط جسمانی امکان آمیزش نداشته باشد (دوره عادت ماهیانه) ،می بایست
نسبت به انجام سایر بهره وری های جنسی از سوی شوهر خود آماده باشد (روحانی،
.)207/22 :0002
آن گونه که مالحظه می شود ،زن تنها در برابر دریافت نفقه (هزینه زندگی)
موظّف به پذیرش رابطه جنسی است ،بدون این که تمایل و خواست وی در برقراری
این رابطه تأثیری داشته باشد.
افزون بر این ،زن با دریافت نفقه هیچ حقّی برای داشتن رابطه جنسی نداشته و
درخواست او برای انجام آمیزش یا هر گونه رفتار جنسی دیگر برای شوهرش تکلیف
و وظیفه ای برای او ایجاد نمیکند؛ زیرا بنا به نظر مشهور فقهای امامیه ،بر شوهر
واجب است هر چهار ماه یکبار با همسر خود رابطه جنسی متعارف (وطی در قبل)
د اشته باشد ،هرچند منجر به تخلیه اسپرم (انزال) هم نشود (نجفی007/25 :0040 ،؛
حکیم ) 79/00 :0001 ،یا هر چهار ماه یکبار آمیزش همراه با تخلیه اسپرم داشته باشد
(خمینی ،572 :0022 ،طباطبائی یزدی943/9 :0005 ،؛ خوئی.)024/32 :0003 ،
چنین نگرشی در میان فقهای حنفی نیز وجود دارد؛ هرچند آنان بر وجوب حفظ
دیانت زن و پاکدامن نگه داشتن و عفیف ساختن وی تأکید دارند اما تصریح می کند
که حقّ بهره وری جنسی (تمتّع) اختصاص به مرد داشته ،و مرد می تواند زن خود را
وادار به انجام رابطه جنسی کند ،اما زن حقّی در این بهره وری نداشته و نمیتواند
شوهر خود را به انجام رابطه جنسی وادار نماید (جزیری.)00/0 :0005 ،
به هر حال ،نکته مهمّ آن است که وظیفه شوهر در خالل این چهار ماه ،تنها اکتفا
کردن به حدّاقل آمیزش جنسی (مسمّای وطی) است ،یعنی انجام عملی که موجب
وجوب غسل (دخول به مقدار حشفه) می شود (شهید ثانی040/9 :00004،؛ روحانی،
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)207/22 :0002؛ نه تأمین نیاز جنسی زن ،هرچند بنا به آموزه های دینی ،رساندن زن به
اوج لذّت جنسی (ارگاسم) تنها وظیفه ای اخالقی برای مرد به حساب می آید و نه حقّ
زن.
همچنین ،هرچند حقّ قَسم (همخوابگی) از جمله حقوق شرعی مشترک زن و
ش وهر در دوره زناشویی است که امکان اسقاط آن از سوی هر یک از آنها یا هر دو
وجود دارد اما درباره این که منظور از آن چیست؟ چند برداشت متفاوت میان فقها
وجود دارد:
 -0همبستری (مضاجعت) ،یعنی هرچند که مرد دارای یک همسر باشد ،زن تنها
یک شب حقّ دارد که شوهرش با او در یک بستر باشد (محقّق حلّی)275/2 :0043 ،
به گونه ای که در نظر عرف ،در کنار هم بودن تحقّق پیدا کند ،هرچند تماس بدنی هم
با یکدیگر نداشته باشند (شهید ثانی029/9 :0004 ،؛ طباطبائی.)34/02 :0003 ،
 -2از شب تا صبح در کنار هم بسر بردن (مبیت) ،هرچند هم خوابگی هم اتفاق
نیفتد ،زیرا دلیلی بر وجوب آن نیست؛ چراکه ممکن است مرد نزد همسر خود باشد اما
به واسطه انجام مطالعه ،عبادت یا هر کار دیگری ،در کنار وی نخوابیده باشد بدون این
که با او قهر باشد یا خالف حسن معاشرت عمل کرده باشد (نجفی010/30 :0040 ،؛
مکارم شیرازی.)031 /1 :0020 ،
 -3در یک اتاق بودن ،یعنی شوهر وظیفه دارد یک شب از هر چهار شب را در
یک اتاق با زن خود بسر برد (روحانی.)233/22 :0002 ،
 -0در یک خانه بودن ،یعنی مرد وظیفه دارد یک شب از هر چهار شب را در یک
خانه بسر برند بدون این که آمیزش یا کنار هم خوابیدن الزم باشد (روحانی ،بی تا:
.)929/2
 -9رها نکردن زن (عدم هجران)؛ یعنی اگر مرد تنها دارای یک همسر است ،می
بایست با زن خود قهر نکرده ،او را رها نکند و با او رفتاری نیکو (حسن معاشرت)
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داشته باشد (اصفهانی 203/3 :0353 ،؛ سیستانی)040/3 :0007 ،؛ زیرا هدف از تأسیس
حقّ قسم ،ایجاد انس و الفت بین زن و شوهر و جلوگیری از آزار همسران (در فرض
چند همسری) و سرگردان گذاردن آنهاست (خمینی ،بی تا340/2 :؛ انصاری:0009 ،
072؛ شهید ثانی.)015/9 :0004 ،
آن گونه که مالحظه می شود ،در حقّ قسم ،مرد وظیفه ای برای تأمین نیازهای
جنسی همسر خود ندار د؛ این حقّ تنها به یک شب از چهار شب محدود شده ،و مرد
در سه شب دیگر آزاد است.
دیدگاه دوم :وجوب (نظریّه غیر مشهور)
بر اساس آموزه های دینی ،یکی از اهداف ازدواج ،حفظ پاکدامنی (عفّت) زن و
مرد است؛ در نتیجه ،نپذیرفتن حقّ جنسی زن در ازدواج ،به جای آن که ازدواج را مایه
حفظ عفّت و پاکدامنی زن قرار دهد ،می تواند به عامل انحراف او تبدیل شود
(طباطبائی یزدی ،)943/9 :0005 ،حال آن که قرآن ما را از آن بازداشته است؛ زیرا
تمایالت جنسی هرچند پیش از ازدواج نیز وجود دارد ،اما تجربه جنسی پس از
ازدواج ،سبب فعال شدن این نیاز مخفی می شود .بر این اساس ،هدف نخستین در
ازدواج برای زن و مرد ،تأمین نیازهای عاطفی و جنسی است؛ هرچند سهم نیازهای
عاطفی و نیازهای جنسی در زن و مرد یکسان نیست .از اینرو ،برای مرد ضروری است
که به خواست و درخواست زن در برقراری آمیزش جنسی توجه کند؛ آمیزش را
ترک ک ند اگر زن مایل به انجام آمیزش نداشته باشد و اقدام به انجام آن کند ،اگر زن
درخواست انجام آن را داشته باشد و به عبارت دیگر ،انجام آمیزش مشروط به زمانی
است که زن و مرد هر دو تمایل به انجام آمیزش دارند.
نگاهی اینگونه هرچند مورد توجه بیشتر فقها قرار نگرفته است ،اما می توان برای
اثبات درستی آن به دالیل زیر استناد کرد:
 -1توسعه در مفهوم مانع :بنا بر نظر همه فقهای امامیه« ،نبود مانع» شرط
وجوب تمکین برای زن است .هرچند به نظر بیشتر فقها منظور از مانع ،مانع عقلی
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همچون بیماری یا مانع شرعی ،یعنی عادت ماهیانه است که وجود هر یک از آنها
سبب جواز امتناع زن از برقراری آمیزش جنسی متعارف (وطی در قبل) می شود (علّامه
حلّی043/3 :0003 ،؛ فاضل هندی971/7 :0001 ،؛ فخر المحقّقین)270/3 :0337 ،؛ اما
با توجه به عرفی بودن مفهوم «مانع» ،می توان با توسعه مفهومی در مانع ،عدم تمایل زن
یا وج ود موانع روانی از امکان برقراری رابطه جنسی (چه به صورت آمیزش باشد یا
سایر بهره وری های جنسی) را مانع فقهی تلقّی کرد و بر اساس آن ،تکلیف به وجوب
تمکین را از زن برداشت؛ همان گونه که برخی از فقها قبول آمیزش جنسی را اگر
برای زن ضرر داشته باشد ،از زن برداشته و بر این باورند که در چنین حالتی ،امتناع زن
از آمیزش ،سبب تحقّق نشوز نخواهد شد (علّامه حلی23/0 :0024 ،؛ محقّق حلی،
252/2 :0043؛ روحانی.)327/22 :0002 ،
 -2مشارکت زن و مرد در حقوق :با عنایت به مفادّ آیه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی
عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره )223 :در همسان انگاری زن و مرد نسبت به داشتن حقّ در
قبال یکدیگر و از آنجا که داشتن رابطه جنسی با شوهر ،یکی از حقوق زن است
بنابراین ،همان گونه که درخواست مرد سبب فعلیّت حقّ مرد در داشتن رابطه جنسی با
زن می شود ،درخواست زن نیز سبب فعلیّت حقّ زن در داشتن رابطه جنسی با شوهر
خود می شود؛ رابطه ای که هرچند منحصر به آمیزش نیست (زیدان)009/3 :0003 ،؛
اما تأمین آن به مقدار متعارف بر مرد واجب است (بهوتی052/9 :0042 ،؛ فهد عبداهلل،
بی تا.)9 :
به عبارت دیگر ،بر اساس اصل همسان انگاری زن و مرد ،هرچند گونه حقوق مرد
و زن می تواند بنا به فهم عرفی (المعروف) متفاوت باشد (فاضل کاظمی ،بی تا92/0 :؛
اردبیلی ،بی تا952 :؛ سبزواری)051/29 :0003 ،؛ اما می توان مدّعی شد که زن و
شوهر در تمام شؤون فردی و اجتماعی زندگی ،همسان یکدیگر هستند ،مگر در
مواردى که این همسانی استثناء شده است (اصفهانی322/2 :0310 ،؛ حسینی شیرازی،
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بی تا .) 29/0 :بر این اساس ،بدون تردید ،حقّ آمیزش یا حقّ رضایت به آمیزش ،از
جمله حقوق مشترک میان زن و مرد است که تا هر دو تمایل به ایفای آن نداشته
باشند ،امکان تحمیل آن بر طرف دیگر نیست.
چنین استداللی میان فقهای سایر مذاهب نیز رواج دارد .گروهی از عالمان سنّی با
استدالل به آیه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره )223 :بهره وری جنسی را
(استمتاع) را حقّ مشترک بین زوجین دانسته ،و مدّعی هستند که استمتاع و به دنبال آن
پاکدامنی (عفّت) یکی از مقاصد شریعت است و تفاوتی میان زن و مرد در آن نیست.
(فهد عبد اهلل ،بی تا0-3 :؛ زیدان324/7 :0003 ،؛ ابن جزی .)023/0 :0001 ،از اینرو ،بر
مرد واجب است که زمان نیاز زن را در نظر بگیرد تا زن پاکدامنی را رعایت و از غیر
شوهر خود بی نیاز شود و اگر به ناتوانی جنسی مبتال است با استفاده از دارو ،توان
جنسی خود را تقویت کند تا توان تأمین نیازهای همسرش را داشته باشد (قرطبی،
 ) 020/3 :0330بدین ترتیب ،در صورت نبودن مانع ،هریک از زن و شوهر می توانند
متقاضی رابطه جنسی از همسر خود باشند و بر طرف مقابل نیز واجب است به این
درخواست پاسخ مثبت دهد (الزحیلی040 :2441 ،؛ وزاره االوقاف و الشؤون
االسالمیه.)302/00 :0027 ،
روشن به نظر می رسد که عدم توجه به خواست زن برای آمیزش ،رفتاری غیر
معروف است ،حال آن قرآن کریم مردان را به رعایت معروف در حقّ زنان خود
فراخوانده است« :فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (بقره )225 :که یکی از
مصادیق آن ،تأمین نیازهای جنسی زن در دوره زناشویی است (کامل موسى:0049 ،
 .)22بنابراین ،ادعای این که آمیزش ،حقّ مرد است و نه تکلیف واجب بر وی ،و اگر
بخواهد می تواند حقّ خود را استیفاء کند یا آمیزش تنها یک بار بر مرد واجب است،
زیرا مهریه با آن یکبار استقرار پیدا می کند (ابن حجر عسقالنی)130/00 :0021 ،
درست نبوده ،و آمیزش بر مرد واجب است ،زیرا مصداق معاشرت به معروف است و
درخواست آمیزش از سوی زن با حیای او ناسازگار نیست (فهد عبداهلل ،بی تا.)05 :
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بر این اساس ،ادعای برخی از فقها مبنی بر این که در صورت نیاز جنسی شدید
زن ،بر مرد واجب است یا احتیاط اقتضا می کند که پیش از چهار ماه با همسر خود
آمیزش کند ،درست نیست (طباطبائی یزدی)943/9 :0005 ،؛ زیرا با وجود داشتن حقّ
جنسی برای زن ،تفاوتی میان نیاز شدید و غیر شدید وجود ندارد؛ همچنان که انحصار
حقّ جنسی زن به آمیزش نیز بی معناست .به همین خاطر ،ادعای این که وجوب
آمیزش بر مرد در صورت نیاز شدید وی ،به واسطه وجوب نهی از منکر است یا چون
بازداشتن دیگران از گناه واجب نیست ،پس بر مرد ،آمیزش پیش از چهار ماه واجب
نیست ،هرچند زن به واسطه عدم آمیزش در معرض گناه قرار بگیرد (خوئی:0003 ،
 )022-020 /32پذیرفتنی نیست.
 -0مشروط بودن عزل به رضایت زن :از جمله حقوق جنسی زن ،تخلیه
اسپرم در رحم او به هنگام آمیزش است .فقها در حکم فقهی عزل (عدم تخلیه اسپرم
در رحم زن) اختالف نظر دارند ،گروهی نظیر سیّد مرتضی ،سلّار ،و ابن ادریس به
کراهت ،و گروهی نظیر شیخ طوسی به حرمت آن باور دارند (سید مرتضی:0553 ،
232/2؛ سلّار دیلمی090 :0040 ،؛ ابن ادریس حلی147/2 :0004 ،؛ طوسی:0337 ،
217/0؛ طوسی ) 395/0 :0047 ،فاضل مقداد با ترجیح قول به حرمت ،مدّعی است که
تخلیه اس پرم ،سودی دو سویه برای مرد و زن دارد (اشتراک فائده) ،پس جز با اجازه
زن ،جایز نخواهد بود (فاضل مقداد .)20/3 :0040 ،طرفداران نظریه حرمت به این
دالیل استناد کردهاند :عزل موجب از بین رفتن حقّ کامجویی زن شده ،و می تواند
سبب آزار یا آسیب وی شود (نجفی000/25 :0040 ،؛ انصاری شیرازی:0025 ،
034/0؛ محسنی )79/0 :0020 ،و سبب کاهش بهره وری جنسی زن گردیده (علّامه
حلی )971 :0333 ،و مانع رسیدن زن به حقّ خود در بهره وری جنسی (استمتاع) شود
(روحانی ،بی تا.)243 :
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بدین ترتیب ،فقهای امامیه بر حقّ جنسی زن تأکید داشته و آن را به رسمیّت
شناخته اند .هرگاه کاهش لذّت جنسی زن ،امری حرام یا دست کم مکروه باشد ،بی
توجهی مرد به نیاز زن و عدم پاسخگویی به درخواست وی ،بدون تردید ،حرام خواهد
بود.
مسأله عزل در متون فقهی اهل سنّت نیز از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است:
کامل نشدن عفاف جنسی زنان و عدم بارداری .تردیدی نیست که در زنان آزاد ،چون
آمیزش از جمله حقوق آنهاست عزل شوهر بدون رضایت همسرش جایز نیست (کامل
موسى.)29 :0049 ،
 -3حرمت ضرر رساني به دیگری :با توجه به کارکرد چندگانه رابطه جنسی
(آمیزش یا دیگر گونه های بهرهوری جنسی) ،بی توجهی شوهر به نیاز زن در خالل
مدت چهار ماه ،سبب بروز آسیب یا اختالل های روانی و حتّی جسمی برای وی می
شود؛ زیرا با توجه به تفاوت ساختار جسمی و روانی زنان و تأثیر شرایط مختلف آب
و هوایی ،سنّ و میزان وجود محرّک های خارجی ،این نیاز پیوسته در تغییر بوده و
ادّعای وجوب یک آمیزش در هر دوره ماهیانه (ابن حزم ،بی تا )04/04:یا وجوب یک
آمیزش در هر چهار شب یکبار (غزالی ،بی تا ،)94/2 :موجّه نخواهد بود .از اینرو،
ترک آمیزش از سوی شوهر به حکم قاعده نفی ضرر ،اگر مفادّ این قاعده را ناظر به
حکم تحریمی بدانیم (انصاری )372 :0379 ،حرام خواهد بود؛ و یا جواز ترک آمیزش
در پیش از چهار ماه ،حکمی است ضرری که بنا به قاعده نفی ضرر برداشته خواهد
شد ،اگر مفادّ قاعده را نفی حکم ضرری بدانیم (امیری)52-35 :0335 ،
بدین ترتیب ،اگر زن به سبب خودداری از شوهر از ارضای جنسی او ،آسیب ببیند،
و یا عدم پاسخگویی شوهر به درخواست زن ،سبب آسیب جسمی یا روانی او شود،
بر شوهر واجب است که نیاز جنسی همسرش را تأمین کند (شبیری زنجانی:0005 ،
.)04/9
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هرچند فقهای حنبلی بر وجوب آمیزش با زن در خالل چهار ماه فتوا داده اند ،اما
مدّعی اند که چون ازدواج به خاطر مصلحت زن و شوهر (زوجین) ،و دفع ضرر از آن
دو ،تشریع شده و نکاح منجر به دفع ضرر شهوت از زن و مرد می شود پس آمیزش،
حقّ مشترک آنهاست (الزحیلی ،بی تا )302/5 :بنابراین ،دست کم هر چهار ماه یکبار
بر مرد واجب است با همسر خود آمیزش داشته باشد تا آسیبی به زن از ناحیه عدم
تأمین نیازهای جنسی وی وارد نشود (کامل موسى23 :0049 ،؛ ابن قدامه:0333 ،
.)340/7
اگر چنین استداللی را بپذیریم و مصلحت ازدواج را ناظر به مصلحت زن و شوهر
در امور مختلفی از جمله تأمین نیازهای جنسی بدانیم ،در این صورت همان گونه که
حرمت ضرر رسانی به زن ،سبب وجوب آمیزش در هر چهار ماه می شود ،ممنوع بودن
ضرر رسانی به دیگری سبب وجوب انجام آمیزش در کمتر از چهار ماه نیز خواهد
شد ،هرگاه زن خواستار انجام آن بوده و عدم اقدام مرد به آن ،سبب آسیب دیدگی
جسمی یا روانی وی شود.
توجه به اصل ضرر نرسانی در رابطه با رفتارهای جنسی زن و مرد سبب شده است
تا برخی از فقهای مالکی از یک سو مرد را موظّف به حفظ و تقویت توان جنسی خود
کرده تا بتواند نیازهای همسرش را تأمین کند و از سوی دیگر ،به زن حقّ داده اند به
خاطر آسیب دیدگی از عدم تأمین نیازهای جنسی اش در کانون خانواده ،متقاضی
جدایی (طالق) باشد و قاضی را نیز موظّف به پذیرش این درخواست کرده اند
(قرطبی020/3 :0330 ،؛ دسوقی ،بی تا 030/2 :و .)357
 -3حرمت در تنگنا قرار دادن زن :با عنایت به مفادّ قاعده نفی حرج ،در
شریعت اسالمی ،حکمی وجو د ندارد که مکلّفان با انجام آن به سختی و دشواری
بیافتند (انصاری)010/2 :0005 ،؛ آنچنان دشواری که مردم برای رسیدن به اهداف
خود ،به طور عادی آن را تحمّل نمیکنند (صانعی)237 :0377 ،؛ بنابراین ،اگر از
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حکم به جواز ترک آمیزش تا چهار ماه و جواز عدم پاسخگویی به نیاز جنسی زن
توسّط شوهر ،زن به دشواری افتاده یا در تنگنا قرار گیرد ،این جواز برداشته شده ،و بر
مرد واجب است که به درخواست زن پاسخ مثبت دهد؛ همچنین حکم به وجوب
تمکین زن ،اگر این تمکین به واسطه شرایط جسمی یا روانی وی ،سبب عسر و حرج
زن شود ،برداشته شده ،و بر زن واجب نیست که به درخواست شوهرش پاسخ مثبت
دهد.
 -6وجوب رعایت عدالت :عدم وجوب تأمین نیازهای جنسی زن در فاصله
چهار ماه ،مخالف با عدالت است ،زیرا مرد حقّ آمیزش با سایر زنان را دارد (جواز
چند همسری) ،ولی زن از این حقّ برخوردار نیست (وجوب تک همسری) (فهد عبد
اهلل ،بی تا0 :؛ زیدان .)324/7 :0003 ،اصل عدالت نیز یکی از اصول و قواعد کلّی
حاکم بر مقرّرات و احکام فقهی است که برگرفته از آیات و روایات بوده ،و همچون
قاعده نفی ضرر در تمام احکام جاری است (الهی خراسانی24 :0352 ،؛ اصغری،
.)04 :0333
افزون بر این ،برخی از فقها با توجه به شمول پذیری عنوان «عرض» نسبت به همسر
از یک سو ،و وجوب شرعی حفظ آبرو از سوی دیگر ،بر این باورند که مسئولیت رفع
نیاز جنسی زن ،دست کم به گونه ای که زمینه ساز عدم ارتکاب گناه او شود ،بر عهده
شوهر بوده ،و نسبت به انجام آن تکلیف شرعی دارد (سبزواری)74/20 :0003 ،
همچنان که تأمین نیازهای جنسی همسر ،مصداق آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ
أَهْلیکُمْ ناراً» بوده ،و لزوم نهی از منکر آن را در بر میگیرد« ،من جمع من النساء ما
الینکح فزنى منهنّ شی ء فاإلثم علیه» (بحرانی.)024/0 :0025 ،
مطالب پیشگفته نشان می دهد که استناد به آیه «نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ
أَنَّى شِئْتُم» (بقره ) 223 :برای اثبات عدم لزوم تأمین نیازهای زن پیش از چهار ماه موجّه
به نظر نمی رسد؛ زیرا از یک سو ،به نظر برخی از فقها این آیه با عنایت به استفاده از
دو واژه «حرث» و «لکم» در صد بیان حقّ مرد در تولید مثل و فرزند دار شدن بوده ،و
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ارتباطی با نوع یا زمان آمیزش ندارد (بحرانی031 :0023 ،؛ قمی .)10 :0009 ،از سوی
دیگر ،به نظر بسیاری از فقها این آیه با پیش فرض مکانی دانستن واژه «أنّی» ،تنها ناظر
به مشروعیّت آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) است (بحرانی044/0 :0025 ،؛ تبریزی،
بی تا31/0 :؛) و بر فرض که واژه «أنّی» زمانی نیز باشد ،تنها بر جواز درخواست
آمیزش توسط مرد داللت دارد ،اما نافی لزوم وجوب پاسخ مثبت مرد به درخواست
زن نیست؛ همچنان که اثبات کننده مشروعیّت آمیزش مرد بدون تمایل زن نخواهد
بود ،زیرا اطالق آن با دالیل پیشین که ناظر به حقّ زن در ممانعت از پذیرش آمیزش
است ،مقیّد می شود.
 -9وظیفه انگاری تمکین مرد و پیامد های آن :حقّ انگاری درخواست
آمیزش برای زن و وظیفه انگاری لزوم تأمین نیازهای جنسی زن توسط شوهر پیش از
چهار ماه ،آن گونه که گذشت ،دو پیامد مهم دارد:
اول :استفاده از سازه فقهی «شرط ضمن عقد» برای مشروعیّت بخشیدن به
درخواست زن ،امری نادرست است؛ زیرا استناد به شرط ضمن عقد مبتنی بر این پیش
فرض است که زن هیچ حقّی برای درخواست آمیزش پیش از چهار ماه نداشته،
همچنان که شوهر نیز وظیفه ای برای انجام آن پیش از زمان ندارد؛ ولی بر اساس
تأسیس شرط در ضمن اجرای عقد نکاح ،زن برای خود چنین حقّی را ایجاد می کند
و شوهر نیز با پذیرش آن شرط ،تعهّدی اضافی را می پذیرد .حال آن که بنا به مطالب
پیشگفته ،حقّ زن برای درخواست آمیزش ،حقّی اوّلی و نه ثانوی و وظیفه مرد نیز
برای انجام آن پیش از چهار ماه ،وظیفه ای اوّلی و نه ثانوی است .در حقوق فرانسه هم
رابطه جنسی ،اثر طبیعی ازدواج است؛ هرچند شرایط ماهوی و شکلی عقد ازدواج به
حساب نمی آید (دیانی. )001 :0375 ،
دوم :عدم اقدام مرد به انجام وظیفه خود (اعراض زوج) در تأمین نیازهای جنسی
زن و پذیرش این عمل او به عنوان «نشوز» ،برای زن ،حقّ نصیحت (وعظ) زوج و
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دعوت او به انجام وظایف زناشویی (نجفی243-247/30 :0040 ،؛ شهید ثانی:0003 ،
312/3؛ طباطبائی قمی )224/04 :0021 ،و حقّ مراجعه به دادگاه صالح (حاکم) در
صورت تأثیر گذار نبودن نصیحت وی (شهید ثانی312/3 :0003 ،؛ بحرانی:0049 ،
105/20؛ طباطبائی )093/2 :0003 ،را ایجاد می کند .در صورتی که شوهر با دعوت
دادگاه ،به وظایف خود عمل نکند ،دادگاه او را ملزم به انجام وظایف زناشویی می
کند و اگر الزام دادگاه مؤثر واقع نشود ،قاضی می تواند شوهر ناشز را به واسطه ترک
وظیفه شرعی ،تعزیر کند (نجفی247/30 :0040 ،؛ خمینی ،بی تا341/2 :؛ خوئی،
.)235/2 :0004
برخی از فقها نیز در چنین صورتی ،مسأله الزام زوج به طالق زن و در مرحله بعد،
طالق زوجه توسط دادگاه را مطرح کرده اند (طالق حاکم) (خوئی.)232/2 :0004 ،
بدین ترتیب ،حقّ انگاری درخواست آمیزش توسّط زن ،ضمانت اجرای چند مرحله
ای به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری
از اهداف اصلی تشکیل خانواده در اسالم حفظ پاکدامنی هر یک از زوجین بر
شمرده شده و این هدف گذاری برای حفظ هر یک از زن و مرد قرار داده شده است.
پس اساساً نمی توان از زن یا مرد خواست که در حفظ عفّت خود بکوشند در حالی
که برای تأمین نیاز جنسی ،طریق مشروع و معقولی در نظر گرفته نشده باشد.
نیاز جنسی از نیازهای مشترک همه انسان هاست که اسالم در چهارچوب قوانین
خانواده ای که وضع نموده ،حقّ ارضای این نیاز را در نظر گرفته است .اگرچه میل
جنسی در مردان سطح پایه باالتری داشته باشد اما این نیاز در زنان با توجه به تفاوت
های جسمی و روانی آنان نیز و تحریکات محیطی می تواند متفاوت باشد .پس
انحصار رابطه زناشویی در بازه زمانی هر چهار ماه یکبار می تواند تبعات منفی در
سالمت روح و جسم زن بجا گذارد.
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از اینرو می توان با ادلّه متقنی همچون مشارکت زن و مرد در حقوق و دالیل عقلی
و شرعی دیگری مثل جایز نداستن عزل بدون اذن زوجه ،ضرر وارد نکردن به وی،
حرمت در تنگنا قرار دادن همسر صرفاً بر طبق نظر مشهور فقها محدوده آن را تنها به
چهار ماه یکبار منحصر ندانست.
بنابراین ،وجوب آمیزش در هر چهار ماه یکبار ،آنگونه که مشهور فقهای امامیه بر
آن هستند ،مشروط به عدم درخواست زن برای انجام آمیزش پیش از این مدت است؛
همچنین ،وجوب تمکین زن برای آمیزش جنسی بر اساس خواست مرد ،مشروط به
تمایل و خواست مشترک هر دو برای انجام آمیزش است.
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 فخر المحقّقین ،محمد بن حسن (0337ق) ،ایضاح الفوائد ،ج ،3قم :مؤسسه اسماعیلیان. فهد عبد اهلل (بی تا) ،حقوق الزوجیّه في االسالم ،بی جا :بی نا. قرطبی ،محمد بن احمد (0330ق) ،تفسیر القرطبي ،ج ،3چ ،3قاهره :دار الشعب. کلینی ،محمد بن یعقوب (0047ق) ،الکافي ،ج ،9چ ،0تهران :دار الکتب االسالمیه. کامل موسى (0049ق) ،مسائل في الحیاه الزوجیّه ،بی جا :بی نا. مؤمن قمّى ،محمد (0009ق) ،کلمات سدیده ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. محسنی ،محمد آصف (0020ق) ،الفقه و مسائل طبیّه ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. مسترز ،ویلیام؛ جانسون ،ویرجینیا (0377ش) ،احساسات و پاسخ های جنسي انسان ،ترجمههدایت موتابی ،چ ،2تبریز :فروزش.
 مکارم شیرازی ،ناصر (0020ق) ،کتاب النکاح ،ج ،1قم :انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع).
 نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (0040ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج 25و  ،30چ ،7بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 وزاره االوقاف و الشؤون االسالمیه (0027 – 0040ق) ،الموسوعه الفقهیّه ،چ ،3کویت :دارالسالسل.
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