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به محض انعقاد عقد نکاح ،روابط زوجيت و حقوق و تکاليف ناشي از آن ميان طرفين
برقرار ميشود .با وجود اين فقه اسالم و بالتبع آن قانونگذار ايران در مواردي زوجه را از تمکين
خاص در برابر زوج معاف دانسته است .قانون مدني ايران صرف ًا در فرض ابتالي زوج به امراض
مقاربتي ،به صراحت عدم تمکين خاص را جايز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد ديگري
موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضي چون تشديد بيماري زوجه يا تأخير در بهبودي
وي در نتيجه الزام به تمکين خاص ،بيماري مسري زوج يا وجود برخي انحرافات جنسي در
وي .در چنين مواضعي با استناد به قاعدهي الضرر بايد به جواز زوجه در عدم تمکين خاص
حکم داد .هرچند اصالح قوانين حاکم و به ويژه تصريح به برخي مصاديق بارز ،ضروري است.
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مقدمه
در فقه اماميه بحث نشوز و تمکين ضمن بحث از مهريه ،نفقه و قسم مطرح
ميشود (حلي  :1413ج  ،3ص 103؛ جبعي عاملي  :1416ج  ،8ص 448؛ حلي  :1389ج  ،3ص

 .)257در اين ميان ،به ويژه موضوع تمکين به صورت عنواني وابسته و انتزاعي آمده
و خود به تنهايي موضوع دليل قرار نگرفته است .افزون بر اين ،مداقه در منابع فقهي
نشان ميدهد که اوامر و توصيههايي که در لسان آيات و روايات ،وظايف زوجه را
برميشمرد ،قلمرو بسته و ثابتي ندارد؛ از اين روي به دليل نبود مباحث متقن و منظم
در کتب فقهي پيرامون تمکين ،حدود آن و موارد جواز خودداري از آن نميتوان دقيق
و مستدل دربارهي آن سخن گفت و از آن دفاع کرد  .فقط به موضوعاتي چون حق
حبس زوجه و جواز وي در خودداري از تمکين و نيز ساقط نشدن حق نفقهي وي
در اين فرض و همچنين برخي موارد شرعي تجويز خودداري از تمکين مانند حاالت
حيض و نفاس سخن به ميان آمده است .اين در حالي است که موارد ديگري نيز
متصور است که بايد به لحاظ بيم اضرار زوجه ،حکم به جواز خودداري از تمکين
خاص داد؛ مواردي چون بيماري مسري زوج يا وجود بيماري در زوجه به گونهاي که
تمکين از سوي وي ،تشديد آن را به همراه دارد .در اين مواضع است که بايد بر اساس
اصل اسالمي الضرر و الضرار حکم به جواز خودداري از تمکين زوجه داد؛ خودداري
از تمکيني که ضمانت اجراي محروميت از انفاق را به همراه نخواهد داشت.
در قانون مدني ايران در خصوص جواز خودداري زوجه از تمکين ،مقرراتي
پيشبيني شده است؛ در اين ميان تنها در بحث ابتالي زوج به يکي از امراض مقاربتي
به صراحت از جواز خودداري زوجه از تمکين خاص بدون اسقاط حق نفقهي وي
سخن به ميان آمده است ،در حالي که در ساير فروض پيشبيني شده از سوي مقنن
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ميان نويسندگان حقوق و بالتبع محاکم اختالف است؛ فروضي چون وجود خوف
ضرر بدني ،مالي يا شرافتي براي زن و جواز اختيار مسکن عليحده از سوي وي.
وجود اين مقررات محدود و گاه ناظر بر فروض خاص در حالي است که قاعدهي
الضرر به عنوان يکي از مشهورترين قواعد فقهي اسالم و حاکم بر ادلهي احکام اوليه
ميتواند احکام ضرري يا احکام متعلق به موضوعات متضمن ضرر ـ از جمله لزوم
تمکين زوجه ـ را در فروضي که ورود چنين ضرري متصور است ،مرتفع ساخته و
جواز خودداري زن از تمکين را موجب شود 1.قاعدهاي که از مشهورترين قواعد
فقهي بوده و با پشتوانهي ادلهاي چون عقل ،2کتاب 3و برخي روايات 4مستند بسياري
از مسائل فقهي محسوب شده (نراقي  )44 :1420و به تصريح يا تلويح مبناي بسياري
از مواد قانوني قرار گرفته است 5.اين قاعده بدين معني است که در اسالم ضرر
مشروعيت ندارد؛ اين عدم مشروعيت ،هر دو مرحلهي قانونگذاري و اجراي قانون
را در بر ميگيرد (محقق داماد  .)150 :1383به عبارت ديگر ،پروردگار در مقام تشريع
اوليهي احکام اسالمي حکمي ضرري وضع نکرده است ،اما اگر يکي از اين احکام که
از نظر کلي و نوعي ضرري نيست ،در مقام اجرا براي فردي متضمن ضرر باشد ،به
نحو موردي مرتفع ميشود (همان .)152 :بنابراين ،در خصوص وجوب تمکين زوجه به
 - 1فقهاي اماميه در باب نکاح ،در خصوص مصاديق خاص و محدودي به صراحت به قاعدهي الضرر استناد
کردهاند؛ مصاديقي چون وجود يا عدم وجود حق فسخ براي صغير پس از رسيدن به سن بلوغ در فرض تزويج
وي از سوي ولي قهري ،اعتبار و يا عدم اعتبار شرط ايسار در تحقق کفاءت زوجين و نيز مبناي برخي عيوب
موجب حق فسخ (روحاني  :1414ج  ،21ص 151؛ همان :ج  ،22ص .)73
 - 2مدلول قاعدهي الضرر را جزء مستقالت عقليه ميدانند که عبارتاند از اموري که عقل بدون حکم شرع،
بدانها ميرسد (والئي 291 :1384؛ محقق داماد .)116-118 :1382
 - 3بقره 231 ،282 :و  233و 282؛ نساء  .12 :
 - 4حر عاملي  :1414ج  ،18ص 32؛ کليني  :1367ج  ،5صص .292-294
 - 5از اين جمله است اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ،138 ،132 ،122 ،114 ،65
  833 ،600 ،594 ،159 ،139و  1130قانون مدني.
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رغم آنکه حکم اوليه حکمي ضرري نيست ،اما چنانچه به هر دليل اجراي آن متضمن
ورود ضرر باشد ،حکم مذکور به طور موردي مرتفع ميشود.
اين نوشتار در سه بخش تنظيم شده است .ابتدا مفهوم تمکين ،اقسام و حدود آن
در فقه اماميه و حقوق موضوعهي ايران بررسي شده ،سپس موارد جواز خودداري
از تمکين به استناد قاعدهي الضرر تبيين و آنگاه برخي مصاديق اختالفي نيز بيان
ميشود .در پايان نيز نتيجهي بحث و برخي پيشنهادها ارائه ميشود.
 )1تعريف تمکين ،اقسام و حدود آن
در ابتدا تعريف تمکين و اقسام آن آورده شده و آنگاه حدود تمکين خاص از
منظر فقهاي اماميه و نيز قوانين موضوعهي ايران بررسي ميشود  .
 )1-1تعريف تمکين و اقسام آن
تمکين واژهاي عربي و مصدر متعدي به معناي قدرت و سلطنت دادن است
(طريحي  :1375ج ،2ص .)53برخي لغويين مکين را به معناي متمکن و صاحب قدر و
منزلت ميدانند (راغب اصفهاني  :1381ج ،1ص.)773

در فرهنگ فارسي تمکين به معناي به فرمان بودن ،قبول کردن و قدرت دادن
است (معين  )309 :1386و در اصطالح در دو معناي عام و خاص به کار ميرود .تمکين
خاص بدين معني است که زن امکان بهرهبرداري جنسي را به طور متعارف به شوهر
داده و شوهر نيز در حدود متعارف ،با زن رابطهي جنسي داشته باشد.
از مجموع عبارات فقهاي اماميه در بيان معناي دقيق تمکين خاص برميآيد که
اين قسم از تمکين به معني برآوردن نيازهاي جنسي زوج و متابعت از او در امور
زناشويي است (بحراني  :1405ج  ،25ص 103؛ نجفي :ج ،31ص307؛ جبعي عاملي  :1416ج،8
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عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر براي بهرهبرداري جنسي به
گونهاي که مقيد به زمان و مکان خاصي نباشد ،بدين معنا که اگر زن تن دادن به عمل
زناشويي را به زماني غير از زمان ديگر يا مکاني غير از مکان ديگر واگذارد ،تمکين
حاصل نشده است (محقق حلي  :1409ج  ،2ص .)568ايشان تمکين کامل را در مقابل
نشوز قرار داده و معتقدند تمکين بايد به گونهاي باشد که ناشز نبودن زن بدون هيچ
خالفي تحقق يابد (نجفي :ج ،31ص .)303آنچه در اين نوشتار مدنظر است ،همين معني
خاص تمکين است.
به رغم آنکه در متون فقهي تمکين از وظايف زن دانسته شده و از تمکين مرد
ذکري به ميان نيامده است ،فقهاي اماميه با تعميم مسئلهي نشوز آن را به مرد نيز نسبت
دادهاند (جبعي عاملي :1416ج ،5ص427؛ حلي :ج ،2ص42؛ حلي  :1389ج ،3ص.)257

1

تمکين عام به معني قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن ارادهي او در
توليت فرزندان و ادارهي مالي و اخالق خانواده است .حسن معاشرت زن با شوهر
و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشويي نيز از آن جمله است (امامي  :1376ج،4
ص.)447

 -1اين ديدگاه فقهاي اماميه در حالي است که در نظام حقوقي ايران و به ويژه در رويهي محاکم ،نشوز خاص
زن تلقي شده و از اوصاف مرد به شمار نيامده است؛ نظريهي مشورتي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه نيز بر اين
ديدگاه تصريح دارد .مطابق نظريهي شمارهي  7/2869مورخ « :1377/5/8در قوانين جاريه ايران نشوز شوهر
پيشبيني نشده است و اصوالً چون نشوز در مقابل تمکين به کار ميرود و تمکين خاص زوجه است ،نشوز
هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظايف خود عمل ننمايد ...زوجه ميتواند به ادعاي عسروحرج
درخواست طالق نمايد( »...شهري و خرازي )190 :1380؛ بايد توجه داشت که براي انجام ندادن وظايف از سوي
زوج ،معناي ديگري جز نشوز وي متصور نميباشد؛ بنابراين ،قسمت اخير اين نظريه ،ضمن پذيرش تلويحي
نشوز زوج ،بخش نخست آن مبني بر اختصاص نشوز به زوجه را نيز نقض نموده است
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ص 361؛ خوئي :1410ج ،2ص .)287برخي از ايشان نيز بر اين اعتقادند که تمکين خاص
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 )2-1حدود تمکين خاص
از آنجا که در آراء و انديشههاي فقها حدود تمکين زوجه به روشني بيان نشده
است ،در مقام دستيابي به اين موضوع بايد ابتدا ادلهي حقوق جنسي زوج به عنوان
اصليترين حق مرد بر همسرش بررسي شود تا از اين رهگذر بتوان محدودهي تمکين
زوجه را تبيين کرد .در اين مسئله به سه دليل رايج در متون فقهي يعني کتاب ،سنت
و اجماع تمسک ميشود:
 )1-2-1کتاب
«نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّي شئتم( »...بقره)223 :؛ زنانتان کشتزار شما
هستند .هر جا که خواهيد به کشتزار خود درآييد . ...
در تفسير اين آيهي شريفه چند گونه استدالل شده است؛ نخست آنکه لفظ «أن ّي»
در عبارت «فأتوا حرثکم أنّي شئتم» بر جواز مقاربت از حيث مکان داللت داشته و
از اين رو جواز وطي از دبر از آن استفاده ميشود (روحاني  :1414ج ،21صص 70و 71؛

علمالهدي  :1405ج ،1ص .)233برخي چنين جوازي را ناظر بر زمان و مؤيد ديدگاه خود
را آيهي  222سورهي بقره 1دانستهاند که به مسئلهي حيض زنان و نزديکي نکردن با
ايشان در اين ايام داللت دارد (خوئي :1407ج ،1ص132؛ اصفهاني :1405ج ،2ص ،)54به
گونهاي که در غير اين زمان استمتاع از زن در هر زمان که مرد بخواهد جايز است.
برخي نيز معتقدند «اَن ّي» در زمان و مکان استعمال گرديده و در آيه مطلق آمده است؛
بنابراين ،به مردان حق هرگونه بهرهوري جنسي از زن را ميدهد .مردان در هر زمان
و مکان ،ميتوانند از همسر خود هر نوع استمتاعي داشته باشند (حلي  :1411ج  ،2ص
وهن َحتّي يطهرن فإذا تط ّهرن
تقرب ُ ّ
« - 1و يسئلونک عن المحيض قل ُهو أذي فاعتزلوا النّساء في المحيض و ال َ
يحب المتط ّهرين»
فأتوهن من حيث أمرکم اهلل َّ
َّ
يحب التَّ ّوابين و ّ
إن اهلل ّ
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است ،استناد ميکنند (حر عاملي :ج  ،14ص.)102

در پاسخ به قائلين اطالق ميتوان چنين استدالل کرد:
الف) اين آيات در مقام رفع حظر است .بدين معني که با مرتفع شدن ممنوعيت
ايام حيض نزديکي با زن در هر زمان و مکان يا به هر شکل ممنوع نيست ،اما آيه
درصدد اثبات اين امر نميباشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد
يا تکليف زن است .به تعبير ديگر اطالق آيه در جهت جواز رفع حظر است ،نه در
جهت اثبات حق يا تکليف؛
ب) آيه درصدد بيان اين است که زنان براي بقاي نسل مانند حرث ميباشند .بقاي
نوع تقييد زماني يا مکاني برنميدارد؛ بنابراين ،درصدد اثبات حق استمتاع براي مرد به
صورت مطلق نيست (طباطبايي :ج ،2ص)212؛

ج) ظهور «اَن ّي» در زمان است و نسبت به مکان يا امور ديگر ،ظهوري ندارد تا
بتوان از آن استفادهي اطالق کرد (خوئي  :1407ج ،1ص)131؛

1

د) لفظ «حرث» در اين آيه ،به روشني بر اختصاص جواز مقاربت به وطي از قبل
داللت دارد ،زيرا صرفاً اين موضع است که محل حرث محسوب ميشود .لذا امر به
اتيان حرث ،امر به اتيان از قبل است (همان)؛
هـ) «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرکم اهلل» بر جايز نبودن وطي در دبر داللت
دارد ،زيرا چنين مقاربتي آن چيزي نيست که خداوند به آن امر فرموده باشد (همان)؛

و) از عبارت «فأتوا حرثکم أنّي شئتم» نيز جواز مطلق اتيان استفاده نميشود ،به
ناچار بايد به قدر متيقن که همان وطي در غير دبر است اکتفا کرد (همان).
 -1در مقابل ،برخي با خدشه در اين نحو استدالل بر اين اعتقادند که لفظ «ان ّي» بر مکان داللت دارد و براي
داللت بر زمان از واژهي «أيان» استفاده ميشود (علمالهدي .)294 :1415
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عالوه بر مطالب ياد شده ،قرآن کريم از معاشرت به معروف در محيط خانواده به
عنوان اصلي قانوني و نه اخالقي صرف ياد ميکند .واژهي معروف 38 ،مرتبه در قرآن
آمده است که   19مورد آن توصيه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است.
نميتوان اين امر را يک توصيهي اخالقي و صرف پند و اندرز تلقي کرده و به سادگي
از وجوبي که در قالبهاي امري معروف نهفته است ،صرف نظر کرد.
 )2-2-1سنت
در مقام اثبات حق جنسي زوج به روايتهاي متعددي ميتوان استناد جست که
از آن جمله روايتي است از پيامبر اکرم (ص) که فرمودند« :نمازتان را طوالني نکنيد
که شوهرانتان را (از خود) منع کنيد» (حر عاملي :ج ،14صص 117 ،112و  .)126هرچند در
ميان آن احاديث ،حديث صحيح السند نيز وجود دارد ،اما بيشتر آنها با موازين رجالي
منطبق نبوده و اعتبار رجالي ندارند .بيشتر رواياتي که داللت روشنتري دارند ،از نظر
سند با مشکل مواجهاند (طباطبايي حکيم  :1404ج ،14ص .)63در هر حال با فرض صحت
اسناد ،به داللت احاديث پرداخته ميشود:
الف) رواياتي که در مقام تفسير آيهي  233سورهي بقره بدانها استناد ميشود،
گذشته از ضعف سند (خوئي  :1407ج ،1ص )131معارض يکديگرند .در يکي اطالق
زماني اثبات شده ،اما نحوهي استمتاع را محدود و وطي در دبر را منع کرده است.

1

حديث ديگر اطالق از حيث نحوهي استمتاع را تثبيت کرده و وطي در دبر را جايز

 - 1ابوبصير گويد :از امام صادق (ع) پرسيدم :آيا مرد ميتواند از پشت با همسرش نزديکي کند؟ حضرت از
اين پرسش ناراحت شده و ضمن نهي از وطي در ُدبُر زنان ،فرمودند« :معناي آن آيه اين است که هر زمان که
خواستيد با زنانتان نزديکي کنيد».؛ اين حديث اطالق از حيث زمان را تأييد ميکند (حر عاملي :ج ،14ص.)102
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ب) در اين روايتها اطالقي ديده نميشود .بدين معني که هر گاه و در هر
شرايطي زوج از زن خواهشي داشته باشد ،وي مکلف به اجابت باشد .به گونهاي که،
حتي در فرض آماده نبودن زوجه از جهت جسمي ،روحي و رواني همچنان اجابت
خواستهي زوج بر وي واجب باشد .روايات مذکور اين توصيه را به زوجه دارد که
معاندانه از اجابت خواستهي زوج استنکاف نورزد .همچنانکه برخي از فقها نيز
تصريح کردهاند که در ادله اطالقي نيست (طباطبايي حکيم  :1404ج  ،14صص  64و 65؛
طباطبايي يزدي ،ج  :2ص )808؛

ج) گذشته از آنکه اين ادله اطالق ندارد ،روايات معارض يا مقيدي نيز در مقابل
آنها وجود دارد (حر عاملي :ج ،14صص  .)119 ،107 ،103 ،102اين روايات از جهت سند
معتبر و داللت آنها نيز روشن است ،زيرا آزار رسانيدن در استمتاع و بهرهوري جنسي
را منع و برخي استمتاعها را به رضايت زوجه منوط ميسازند؛
د) بر فرض که اطالق ظاهري ادلهي گذشته تام باشد ،بهطور قطع از موارد
انزجارآور انصراف دارد (خوئي  :1407ج ،1ص .)132همچنين موارد مسبب ايذاء در
نتيجهي ادلهي حرمت ايذاء مؤمن و مسلم با تخصيص مواجه شده و نميتوان به
تعميم و شمول ادله قائل شد .ادلهي الضرر و الحرج نيز از جمله عواملي هستند که
اطالق ادله را (بر فرض وجود) مقيد ميسازند .پس از انصراف ادله از موارد فوق و
سقوط اطالق و شموليت ،ادله مجمل خواهند بود و فقط ميتوان قدر متعارف و حد
متيقن آنها را مالک عمل قرار داد؛
 - 1عبداهللبن ابي يعفور گويد :از امام صادق (ع) درباره نزديکي با زنان از پشت پرسيدم .حضرت فرمودند:
«مانعي ندارد» .سپس با تالوت اين آيه فرمودند« :هرگونه که خواستيد».؛ اين حديث اطالق در کيفيت را بيان
ميدارد (حر عاملي :ج  ،14ص.)103
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هـ) عدالت يک اصل مسلم عقالني است .اگر حسن و قبح افعال عقلي و قدر
متيقن آن عدل و ظلم است ،نميتوان گفت عقل در شناخت اين دو با مشکل مواجه
است .بنابراين ـ به قطع و يقين ـ اطالق در روابط جنسي به گونهاي که به ظلم منتهي
شود ،مطلوب قانونگذار نبوده و به فرض اطالق ادله با اين قرينهي متصل عقلي مقيد
ميشود.
 )3-2-1اجماع
دليل ديگر استنادي ،اجماع است .فقهاي اماميه بر اينکه زوجه مکلف به تمکين در
برابر زوج بوده و اين امر از حقوق زوج محسوب ميشود ،ادعاي اجماع دارند (نجفي:

ج ،31ص .)303با وجود اين ،در حد و مرز چنين تمکيني اجماع وجود ندارد .دعواي
اجماع بر چنين اطالقي بيوجه است ،زيرا:
الف) با وجود روايات مذکور اجماع مدرکي است؛
ب) مسئلهاي به اين گستردگي در کالم فقيهان متقدم مطرح نشده تا بتوان از توافق
همهي آرا به اجماع دست يافت؛
ج) با وجود مخالفت صريح يا تلويحي برخي فقها با چنين اطالقي نميتوان مدعي
اجماع شد 1.بنا بر سخن ايشان برقراري ارتباط جنسي صرف لذت بردن زوج نيست،
بلکه زوجين بايد هر دو احساس لذت کنند .اين امر با وجوب زن بر تمکين در هر
زمان و مکان ناسازگار است؛
د) اجماع نقل شده نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکين است ،نه بر وجوب
تمکين و تعيين حد و مرز آن.
  -1عبارت يکي از فقها در اين خصوص چنين است« :اگر مرد درشت هيکل باشد و زن نحيف و الغر و
نزديکي با او احتمال ضرر و خطر داشته باشد ،زوج حق آميزش با وي را ندارد ،زيرا عشرت به معروفي که
امر قرآن است ،اقتضا دارد نزديکي به گونهاي باشد که زوجين از آن لذت برند» (طوسي  :1387ج  ،6ص.)13
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مسلم است ،ادلهي مربوط به تمکين خاص مطلق نبوده و حتي در فرض اطالق نيز
به واسطهي حضور ساير ادلهي حاکم ،دايرهي شمول آن ضيق ميشود .با وجود اين،
همچنان وسعت و محدودهي حقوق جنسي به دقت بيان نشده و به عرف واگذار شده
است .آيهي شريفهي «عاشروهن بالمعروف» نيز بر اين امر داللت دارد ،لذا مالک و
معيار ،عرف هر زمان است .برخي نويسندگان حقوق نيز به اين امر معتقد بوده و بيان
ميدارند:
در مورد تمکين خاص نيز عرف و اخالق داوري نهايي را به عهده دارد .لزوم تمکين به اين
معنا نيست که احساس زن به حساب نيايد .دادرسي دربارهي روابط عاطفي و انساني دقيقتر از
آن است که در قاعده و اصل بگنجد .زن در روابط زناشويي ماشين بهرهبرداري نيست ،انسان
است و بايد با او چنان رفتار شود که شخصيت انسان اقتضا دارد .بنابراين ،در اين داوري نيز
معيار تمييز تمکين به معنايي که حقوق و اخالق مقرر داشته است ،جنبهي نوعي و شخصي را
با هم دارد (کاتوزيان  :1382ج ،1ص.)228

 )2موارد جواز خودداري زوجه از تمکين
چنانچه پيشتر گفته شد ،در متون فقهي ضرورت تمکين زوجه مصرح است ،اما
اين تکليف مطلق و بيحدوحصر نبوده و به واسطهي ادلهي حاکمي چون قاعدهي
مشهور الضرر و ساير ادلهي مذکور ،تقييداتي بر آن مترتب ميشود .براي مثال ،برخي
فقها در فرض بيماري زوج ،به استناد خوف ضرر به حق زوجه در خودداري از
تمکين خاص حکم دادهاند (طوسي  :1387ج ،4ص.)317

از سويي جاعل شريعت به دليل احاطهي کامل بر مفاسد و مصالح واقعيهي احکام
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در برخي مواضع مانند حالت حيض و نفاس زوجه يا محرم بودن وي و نيز ايالء و
ظهار آميزش را منع کرده است (حلبي  .)363 :1417همچنين مواردي مانند اعمال حق
حبس از ناحيهي زوجه را از ديگر مصاديق جواز خودداري از تمکين خاص ذکر
کرده است.
قانونگذار ايران نيز در مادهي  1102قانون مدني اين اصل را به رسميت شناخته
است که «همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و
حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود».؛ مادهي  1108اين قانون
نيز در حکمي کلي مقرر کرده است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف
زوجيت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود».
افزون بر فروضي که قانونگذار حکم جواز خودداري زوجه از تمکين را به
تصريح يا تلويح بيان کرده ،موارد متعدد ديگري نيز متصور است که چنين تصريحي
را ميطلبد .بر اين اساس در اين نوشتار پس از ذکر مصاديق تأييد شدهي قانونگذار
مصاديق نيازمند تقنين احصا و در پايان نيز برخي موارد اختالفي تبيين شده است.
 )1-2ابتالي زوج به امراض مقاربتي
در قوانين موضوعهي ايران ،قانونگذار تنها در مادهي  1127قانون مدني به
صراحت جواز خودداري زوجه از تمکين خاص را موضوع حکم قرار داده است .به
موجب اين ماده «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتال به يکي از امراض مقاربتي گردد زن
حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق
نفقه نخواهد بود» (م  1127ق.م) در اين ماده ،موارد زير قابل توجه است:
الف) حکم اين ماده بر قاعدهي الضرر مبتني است .در واقع عليرغم اينکه زوجه
مکلف به تمکين خاص بوده و اطاعت نکردن وي موجب سلب حق نفقه خواهد بود،
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و ضرر به زوجه را فراهم آورد ،قاعدهي الضرر وجوب اطاعت را بر ميدارد؛ بيآنکه
تمکين نکردن زوجه حق نفقهي وي را ساقطکند ،اما اگر زوجه با فرض علم و وقوف
به وجود مرض از زوج تمکين کرد ،بنا بر قاعدهي اقدام زوج ضامن نيست؛
ب) اين ماده دربارهي ابتالي زوج به امراض مقاربتي پس از عقد نکاح به صراحت
تقرير حکم ميکند ،ولي نسبت به فرض ابتالي زوج پيش از عقد نکاح تصريحي
ندارد .مشخص نيست که از ديد مقنن حدوث اين امراض پس از انعقاد نکاح چه
ويژگياي داشته که صرفاً اين فرض را تصريح کرده است در حالي که همواره امکان
ابتالي به اين بيماريها پيش از عقد نکاح نيز وجود دارد .حصري بودن موارد فسخ
نکاح در نظام حقوقي ايران و تسري ندادن اين موارد به فرض ابتالي زوج به امراض
مقاربتي ،نقص حکم اين ماده را آشکارتر ميسازد .بنابراين اقدام بر اساس مر اين
مادهي قانوني اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت که حدوث اين امراض پيش از عقد
نکاح مجوزي براي خودداري زوجه از تمکين خاص تلقي نشده و نشوز وي را در
پي خواهد داشت؛ نتيجهاي که به لحاظ تعارض با قاعدهي الضرر بايد از آن اجتناب
کرد .به عبارت ديگر ،از آنجا که حکم اين ماده شامل فرض مذکور نميشود ،بايد با
استناد به قاعدهي الضرر ،زوجه را از چنين تمکيني معاف دانست.
 )2-2استفاده از حق حبس
يکي از حقوقي که فقهاي اماميه براي زوجه به رسميت شناخته و آن را موجبي
براي جواز  خودداري از تمکين خاص وي ميدانند ،حق حبس است .بدين معني که
زوجه ميتواند تا دريافت تمام مهريهي خود ،از تمکين خودداري کند (نجفي :ج،31

ص .)41برخي از ايشان ،حق حبس زوجه را حقي اجماعي براي وي دانسته و بر اين
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باورند که عقد نکاح استحقاق بضع را براي زوج و استحقاق مهر را براي زوجه ،به
همراه دارد (همان؛ يوسفي :1410ج ،2ص .)193لذا به استناد عموم عسروحرج و الضرر
زوجه ميتواند تا هنگام دريافت تمام مهر از تمکين خاص اجتناب کند (نجفي :همان).

اين امر نشوز محسوب نشده و حق نفقهي وي را ساقط نميکند.
ميان فقها ،نويسندگان و محاکم کشور در اين خصوص اتفاق است که حق حبس
ناظر بر تمکين خاص بوده و مجوزي براي خودداري از چنين تمکيني محسوب
ميشود بدون آنکه مسقط حق نفقهي زوجه باشد .با وجود اين همواره ميان ايشان
در خصوص شمول حق حبس نسبت به تمکين عام نيز اختالف بود؛ 1بهگونهايکه،
اين اختالف عقيده ،به صدور آراي متفاوتي از محاکم نيز منجر شده بود؛ اخيرا ً هيئت
عمومي ديوان عالي کشور با صدور رأي وحدت رويهاي به اين اختالف آراء پايان
داده و حق حبس زوجه را نسبت به هر دو قسم تمکين خاص و عام به رسميت
شناخته است.

2

قانونگذار ايران نيز در مواد  1085و   1086قانون مدني بر اين حق صحه گذاشته
و احکام آن را بيان کرده است .به موجب مادهي « 1085زن ميتواند تا مهر به او
تسليم نشده ،از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» و به موجب مادهي
« 1086اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر
دارد قيام نمود ،ديگر نميتواند از حکم مادهي قبل استفاده کند ،معذلک حقي که براي
 - 1از ميان فقهاي معاصر آيتاهلل سيدعلي خامنهاي ،آيتاهلل لطفاهلل صافي گلپايگاني و آيتاهلل ناصر مکارم
شيرازي زوجه را مجاز در امتناع از هر دو قسم تمکين ميدانند و اين در حالي است که برخي ديگر از ايشان
از جمله آيتاهلل سيدعلي سيستاني ،آيتاهلل سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي و آيتاهلل ميرزا جواد تبريزي ،زوجه
را منحصراً در خوددداري از تمکين خاص مجاز ميدانند (معاونت آموزش قوهي قضائيه  :1388ج  ،3صص 36و35؛
مرکز تحقيقات فقهي قوهي قضائيه 40-42 :1381؛ شايگان  ،1375ش .)787

 -2رأي وحدت رويه شمارهي  718مورخ  1390/2/13هيئت عمومي ديوان عالي کشور« :مستفاد از مادهي
 1085قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي مطلق
وظايفي که شرع ًا و قانون ًا در برابر شوهر دارد ،امتناع نمايد»...
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 )3-2بيماري زوجه
فرض بيماري زوجه بهگونهاي که تمکين خاص منجر به تشديد بيماري يا تأخير
در بهبودي وي شود ،از جمله مصاديقي است که به رغم سکوت قانونگذار به استناد
قاعدهي الضرر بايد به جواز خودداري زوجه از تمکين خاص حکم نمود .بر اين
فرض بايد مصاديق ايجابکنندهي ضرورت درمان زوجه در خارج از محيط منزل را
اضافه کرد.
 )4-2ابتالي زوج به امراض مسري
ابتالي زوج به مرضي مسري بدون آنکه مشمول عنوان امراض مقاربتي موضوع
مادهي  1127قانون مدني شود ،را نيز ميتوان از فروضي برشمرد که به استناد قاعدهي
الضرر نه تنها زوجه را مجاز به خودداري از تمکين خاص ميکند ،بلکه حتي تمکين
خاص را در اين موارد به واسطهي تهديد جان مسلم ،مشمول حکم حرمت ميکند
(معاونت آموزش قوهي قضائيه  :1388ج ،3ص.)20

 )5-2انحرافات جنسي زوج
انحراف جنسي هنگامي است که غريزهي طبيعي که به منظور بقاي نسل است،
به انحراف کشيده شود .اين خود ميتواند عالمتي از يک اختالل رواني يا يک
ضايعهي عضوي يا ناشي از بدآموزي و مسائل اجتماعي باشد (ديبايي  :1381ج،1

ص .)344بنابراين در منحرفان جنسي موضوع عالقهي انسان در روابط جنسي از حالت
طبيعي خارج شده و تمايالت غير طبيعي را در بر ميگيرد .انحرافات جنسي شامل
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مصاديق متعددي است .برخي اقسام اين انحرافات مانند ديگرآزاري ،1ديگرآزاري
توأم با خودآزاري ، 2جنون مقاربت و وطي در دبر ،ميتواند به استناد قاعدهي الضرر
مجوزي براي خودداري زوجه از تمکين خاص تلقي شود.
 )1-5-2ديگرآزاري
ديگرآزاري عبارت است از وارد کردن رنج و آزار جسمي يا رواني بر شخصي
ديگر ،به منظور حصول تحريک جنسي (گودرزي  :1377ج  ،2ص  3.)1236اين انحراف
اقسام متعددي دارد ،از اين ميان ،ساديسم سمبوليک که فرد مبتال از تحقير و آزار
روحي ديگران لذت برده و در نتيجه با پايمال کردن شخصيت آنها ارضاء ميشود
(همان )1276 :و نيز ساديسم بدني ،واقعي يا فيزيولوژيک که فرد مبتال ديگران را آزار
جسمي داده و از ضرب و جرح ساده تا قتل و سوزاندن افراد مورد نظر خود پيش
ميرود (همان؛ ديبايي  :1381ج ،1ص ،)345از جمله مصاديقي است که تمکين نکردن
زوجه را توجيه ميکند؛ به ويژه آنکه گذشته از قاعدهي عام الضرر ،حکم مقرر در
مادهي  1115قانون مدني نيز پشتوانهي قانوني آن است .هرچند که در متون فقهي،
در خصوص هر يک از انحرافات ياد شده بحث مستقلي وجود ندارد ،ولي مطابق فقه
اسالم اين امر مسلم است که اين پديده به هر شکل ممکن ـ چه رواني و چه جسمي
ـ حرام بوده و يک رذيلت اخالقي بزرگ محسوب ميشود.
1- Sadism.
2- Sado- masochism.
 -3اشخاص ساديک براي اطفا شهوت و ارضاي تمايالت جنسي ،طرف جنسي خود را در حين ،قبل يا پس از
مقاربت ،مورد اذيت و آزار و حتي شکنجه قرار ميدهند ،گاهي نيز اعمال ساديستي آنها به قتل منجر ميشود.
اين افراد اعمال غير عادي و خطرناک خود را به طور ناگهاني ظاهر نميسازند بلکه با مقدمات غير قابل اهميّت
و جزيي شروع کرده ،اما به تدريج بر حدت و شدت آن ميافزايند .در اين بيماران انگيزهي پرخاشگري و ميل
جنسي از يکديگر جدا نيستند ،بلکه مکمل و الزم و ملزوم يکديگرند ،به گونهاي که تشفي يکي از آنها ،ارضاي
ديگري را به دنبال دارد (هاشميفرد .)220 :1363
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در اين انحراف جنسي ،اغلب دو انحراف ديگرآزاري و خودآزاري به صورت توأم
رخ ميدهد .فرد منحرف نه تنها از رنج دادن ديگران بلکه از رنج کشيدن خود نيز
لذّت ميبرد (گودرزي :همان .)1281 ،از آنجا که در اين انحراف جنسي آميزش همواره
با آزار بدني و شکنجهي زوجه توأم است ،ميتوان با استناد به قاعدهي الضرر حکم
به ممنوعيت تمکين خاص زوجه داد.
 )3-5-2جنون مقاربت
در جنون مقاربت زن يا مرد فعاليت بيش از حد و شديد جنسي و تمايل جنسي
ممتد داشته و همهي امور زندگي خود را در اطراف اين فعاليت متمرکز ميکند (دانش

 .)193 :1381بر اين اساس جنون مقاربت ،تمايل تسکينناپذير جنسي است که موجب
اختالل در وضع شغلي ،خانوادگي و اجتماعي مبتاليان به آن ميشود .منحرفان مذکور
غم خود را مصروف امور جنسي کرده و از ارتکاب انواع انحرافات جنسي
هم و ّ
تمام ّ
و هرزگي ابايي ندارند (گودرزي  :1377ج  ،2ص  .)1303در صورتيکه زوج دچار
انحراف جنون مقاربت بوده و اين امر موجبات اضرار زوجه را ،اعم از ضرر بدني
يا روحيـ رواني فراهم آورد ،ميتوان به استناد قاعدهي الضرر چنين زوجهاي را از
تمکين خاص معاف دانست.
 )4-5-2وطي در دبر
از ديگر انحرافات جنسي ،وطي در دبر است .با توجه به اينکه در حال حاضر،
دانشمندان علوم پزشکي و روانپزشکي اين شيوهي مقاربت را نوعي انحراف جنسي
تلقي کرده و به تفصيل از عوارض سوء جسمي و رواني وارد بر زوجه در نتيجهي
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چنين آميزشي سخن به ميان ميآورند ،اين پرسش مطرح ميشود که آيا اين شيوهي
برقراري رابطهي جنسي ميتواند از موارد جواز خودداري زوجه از تمکين خاص
تلقي شود؟
اهميت اين پرسش از آن جهت است که مشهور فقهاي اماميه با استناد به کتاب،
سنت و اجماع  حکم وطي در دبر را کراهت ميدانند و نه حرمت (علم الهدي  :1405ج،1

ص233؛ طوسي  :1417ج  ،4ص 338؛ حلبي 361 :1417؛ حلي  :1411ج ،2ص  .)606در مقابل،
برخي از فقها همچون قميين ،ابن حمزه ،ابي الفتوح ،راوندي و ابي المکارم قائل به
حرمت هستند (يوسفي  :1410ج  ،2ص  .)105چنانکه پيشتر گفته شد ،اين اختالف آراء
از تفاوت برداشت ايشان نسبت به عبارت «انّي شئتم» در کالم باريتعالي و نيز روايات
استنادي ناشي ميشود .صرف نظر از اختالف ديدگاهها در اين باره ،با توجه به اضرار
زوجه در چنين آميزشي قاعدهي الضرر امتناع وي از تمکين خاص را تجويز ميکند.
اين نتيجه در برخي تأليفات حقوقي نيز تأکيد شده است .در حالت عادي که ضرورتي
براي اين عمل نباشد و زوجه در نتيجهي چنين وضعيتي در عسروحرج قرار ميگيرد،
زن ميتواند تمکين ننمايد (معاونت آموزش قوهي قضائيه .)63 :1387

 )3موارد اختالفي جواز خودداري زوجه از تمکين خاص
افزون بر آنچه گفته شد ،برخي مصاديق هستند که در احصاء آنها به عنوان موارد
جواز خودداري زوجه از تمکين خاص ،ميان فقها و نويسندگان حقوق ،اختالف
است .اين موارد به شرح زير است:
 )1-3انتخاب مسکن عليحده
قانونگذار ايران در مادهي  1115قانون مدني به زوجه اختيار داده که در صورت
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موضوع اين ماده را بيم زن دانستهاند از آنکه «بر اثر داد و فرياد و فحشهاي ناموسي
از طرف شوهر توجه همسايگان و عابرين جلب شود و آبروي زن بريزد يا آنكه
شوهر اشخاص ناشايست را به منزل بياورد و زن بيم آن داشته باشد كه رفت و آمد
آنها ،موجب هتك احترام زن از نظر محيط اجتماعي گردد» (امامي  :1376ج ،4ص.)450

اين ماده به نحو کلي ،فقط متضمن حکم جواز اختيار مسکن مستقل در صورت بيم
ضرر مذکور است 1،بدون آنکه ابهامات بسيار وارد بر اين ماده و نيز شمول يا شامل
نشدن اين حکم نسبت به جواز خودداري زوجه از تمکين خاص را پاسخگو باشد.

2

 )2-3عدم تأمين نفقهي متناسب با شأن و وضعيت زوجه
فقهاي اماميه داشتن مسکن مستقل را از حقوق زوجه و از لوازم انفاق  ميدانند
(جبعي عاملي  :1416ج ،8ص460؛ نجفي :ج ،31صص 339و  .)340در اين ميان برخي از
ايشان زوج را ملزم به تهيه مسکن متناسب با شئونات زوجه دانستهاند (حلي :ج ،2ص

 - 1شعبهي سوم دادگاه عالي انتظامي قضات در حکم شمارهي  ،2460مورخ  1318/9/29بدرفتاري زوج را
عنواني اعم دانسته که در مواردي ممکن است مستلزم خوف ضرر و مجوزي براي اعمال مادهي  1115قانون
مدني نيز باشد (معاونت آموزش قوهي قضائيه  :1388ج  ،3ص   .)56
 -2ميتوان گفت همان مصلحتي که اختيار مسکن عليحده را موجب ميشود ،در جواز عدم تمکين خاص
زوجه نيز ملحوظ است ،لذا چنين زوجهاي ناشزه محسوب نميشود .با وجود اين در برخي آرائي که از محاکم
صادر شده است ،ميان جواز انتخاب مسکن عليحده و جواز عدم تمکين ،مالزمهاي لحاظ نشده است( .حکم
شمارهي  ،366مورخ  ،1323/2/2صادره از شعبهي ششم ،مجموعه رويهي قضايي حقوقي رهام ،ج  ،2ص 138
«ماده  1115قانون مدني به زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدني يا شرافتي يا مالي منزل
ديگري غير از منزل شوهر براي خود اختيار کند و سکونت زن در منزلي که خود او تعيين نمايد مالزمه با عدم
تمکين او نخواهد داشت( ».متين دفتري  :1381-82ج  ،2ص  )138به عبارت ديگر ،حق اختيار مسکن عليحده،
جزئي از اجزاء تمکين عام زوجه محسوب شده و با تمکين خاص زوجه ارتباطي ندارد (معاونت آموزش قوهي
قضائيه  ،1388ج  ،1ص )73
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48؛ 1کرکي :1411ج ،12صص  470و  2.)471عليرغم اينکه بسياري از فقها به صراحت
تهيه نکردن چنين مسکني را از موجبات جواز زوجه در خودداري از تمکين تلقي
نکردهاند ،برخي از ايشان در عبارات خود بر اين امر اذعان داشته و امتناع زوجه از
سکونت در منزل غيرمتناسب را موجب صدق عنوان نشوز بر وي ندانستهاند (اصفهاني

 :1405ج ،2ص101؛ همان  :1416ج ،7صص 524و .)576

3

قانونگذار ايران نيز در مادهي  1107قانون مدني نفقه را عبارت از همهي نيازهاي
متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزينه
هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج يا به واسطهي نقصان يا
مرض دانسته است .پرسش اين است که آيا تأمين نکردن نفقهي متناسب و به ويژه
تهيه نکردن مسکن متناسب و مستقل را ميتوان از مصاديق جواز خودداري زوجه از
تمکين و به ويژه خودداري از تمکين خاص دانست؟ در مقام ارائهي پاسخ بايد در
خصوص حکم اين ماده به موارد زير توجه داشت:
الف) همان طور که گفته شد ،هرچند که اختيار تعيين محل سکونت زن با مرد
است ،مرد بايد شئون زوجه را در انتخاب اين محل رعايت کند .بنابراين هرگاه مرد
براي مثال ،منزل را در منطقهاي غيرمتناسب با شئونات زوجه انتخاب کند (امامي :1376

« -1و يجب عليه السکني في دار تجري عاده امثالها باسکني فيه و يليق بها إما بالعاريه أو اجاره أو ملک و بها
المطالبه بالتفرد بالمسکن عن مشارکه غير زوج».
 -2در اين مورد بايد قدرت مرد در تدارك منزل نيز لحاظ شود .اين امر در برخي آيات قرآن کريم نيز  توجه
شده است« :و اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و التضاروهن لتضيقوا عليهن» (طالق)6 :؛ «وعاشروهن
بالمعروف» هرچند آيهي نخست بر زنان مطلقه ناظر است ،اما موضوع آن از باب تدارك مسكن براي همسر
مطلقه در دوران عده ،به اعتبار وجوب و ادامهي اين وظيفه از دوران زندگي مشترك و مسالمتآميز به دوران
عدّ هي طالق رجعي است .در آيهي دوم نيز از مصاديق معروف تدارك سكناي مناسب براي زندگي مشترك 
زناشويي است.
« -3انما يتحق النشوز المرءه بالمنع من المساکنه فيما يليق بها بأن ال تأتيه أو تعلق الباب علي نفسها  ...فال نشوز
باالمتناع مما ال يليق بها من مسکن و منه ما تتضرر به أو ال يمکن االنتقال اليه الاّ بمشقه ال تتحمل»...
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سکونت زوجه در منزل مشترک ،حسب ظاهر از موارد جواز خودداري از تمکين
است.

2

ب) در صورتي که بتوان تهيه نکردن مسکن متناسب را از مصاديق جواز خودداري
زوجه از تمکين عام دانست ،نميتوان اين فرض را موجبي براي جواز خودداري
زوجه از تمکين خاص محسوب کرد؛ نهايت اينکه زوجه ميتواند الزام زوج به تهيهي
مسکن متناسب را از دادگاه بخواهد.
نتيجهگيري
در نظام حقوقي ايران به تبعيت از ديدگاه مشهور فقهاي اماميه ،به محض انعقاد
عقد نکاح ،روابط زوجيت ميان طرفين برقرار و زوجه مکلف به تمکين از زوج دانسته
شده است .با وجود اين ،اين اصل و حکم اوليه در مواردي با استثنائاتي مواجه شده و
در برخي مواضع زوجه از تمکين خاص معاف شده است .مداقه در متون فقهي بيانگر
اين واقعيت است که موارد چنين جوازي با عناوين کلي الضرر و الحرج بيان شده و
مصاديق آن در حالت احرام ،حيض يا نفاس بودن زوجه ،اداي روزهي واجب ،لعان،
ظهار و اعمال حق حبس از ناحيهي زوجه ذکر شده است .در مواد قانوني نيز فقط در
فرض ابتالي زوج به امراض مقاربتي پس از عقد نکاح ،زوجه به صراحت از تمکين
خاص معاف شده است.
 -1نظريهي مشورتي شماره  7/3838مورخ  1378/10/13ادارهي حقوقي قوهي قضائيه ...« :زوجه با فرض
اثبات عدم تناسب مسکن با وضعيت وي ،ميتواند از تمکين امتناع کند و بين شروع به تمکين و امتناع بعد از
تمکين ،فرقي وجود ندارد( ، ..معاونت آموزش قوهي قضائيه  :1388ج  ،3ص .)28
 -2بر اين فرض بايد موردي را افزود که فرد ،زوجين متعدد خود را در منزلي مشترک قرار دهد و دوام اين امر
منجر به عسروحرج هر يک از ايشان گردد.
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اين اجمالگويي و اکتفاي به مصاديق شاخص و محدود در حالي است که فروض
متعددي متصور است که حکم جواز خودداري زوجه از تمکين خاص را ميطلبد،
مصاديقي چون بيماري زوجه و تأخير در بهبودي يا تشديد بيماري وي در نتيجهي
ملزم دانستن او به تمکين خاص ،ابتالي زوج به امراض مسري و نيز وجود برخي
انحرافات جنسي در زوج .در چنين مواضعي بايد با استناد به حکومت قاعدهي الضرر
بر ادلهي احکام ،آن قسم از احکام ضرري يا احکام متعلق به موضوعات متضمن
ضرر و از جمله لزوم تمکين زوجه را در اين فروض مرتفع نمود .با وجود اين بايد
توجه داشت که براي اجتناب از تشتت آراء در محاکم و جلوگيري از تضرر زوجه،
بايد موارد مذکور را به حيطهي قانونگذاري درآورد؛ چه آنکه قضات در مقام صدور
رأي به مواد قانوني استناد کرده و حداکثر در موارد سکوت ،اجمال ،نقص يا تعارض
قوانين به استناد اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي به منابع يا فتاواي معتبر
مراجعه ميکنند؛ در خصوص موضوع اين نوشتار که منابع يا فتاواي چنداني در دست
نيست ،دشواري مسئله و ضرورت قانونگذاري بيشتر نمايان ميشود.
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