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الزام زوج به رعایت حق جنسی زوجه 

مریم احمدیه * 

چکیده
یکی از حقوق زوجین نســبت به هم، حق رابطه ی جنســی اســت. برقراری صحیح این ارتباط 
نقش مهمی در حفظ و اســتحکام خانواده و پیشــگیری از انحرافات احتمالی زن یا شــوهر دارد. 
تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلیـ  توصیفی با استفاده از استنباطات فقهی و اصولی بیان 
می کند که مطابق آیه ی شــریفه ی »عاشروهن بالمعروف« و »و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف«، 
زن و شوهر حقوق مساوی دارند و این حقی متضایف است یعنی در مقابل تکلیف زن که اطاعت 
از مرد در امور جنسی است، حقی هم از جانب مرد نسبت به زن قرار داده شده است و برقراری 
چنین توازنی -که تالزم حق و تکلیف اســت- به تعدیل و تنظیم روابط جنســی منجر خواهد شد. 
در غیر این صورت رضایت زناشــویی خدشــه دار می شود. دلیل این الزام، عالوه بر وجوب حسن 
معاشــرت در روابط زوجین، ظهور اولیه ی تعبیر به حق در روایات به الزام، اطالق حکم وضعی 
ناشی از حکم تکلیفی رابطه ی جنسی و نیز ارشادی مولوی بودن این نوع از حق است.  به همین 
جهت اگر مرد حق زن را در این ارتباط رعایت نکند و زن از انجام  دادن عمل زناشویی سرپیچی 

کند، حکم ناشزه به او داده نمی شود.
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1- مقدمه و بیان مسئله
قرآن�کریم�به�خانواده�اهمیت�بسیار�داده�و�نسبت�به�خانواده�به�عنوان�مرکز�توجه�احکام،�
حقوق،�آداب�و�اخالق�اهتمام�ویژه�اي�مبذول�داشته�و�جایگاه�آن�را�با�آموزه�ها�و�دستورهاي�متعدد�
تحکیم�بخشیده�است.�حساسیت�محیط�خانواده�و�اهداف�بلندمدت�و�مقدس�آن�اقتضا�می�کند�که�
همسران�بیشترین�دقت�را�در�رعایت�حسن�معاشرت�با�یکدیگر�داشته�باشند�)شریعتی�و�صفدرزاده،�
90�:1396(.�این�تحقیق،�اخالق�را�به�عنوان�یکی�از�مؤلفه�های�تأثیرگذار�در�مسائل�جنسی،�نقش�آفرین�
می�داند.�اخالق�جنسی�قسمتی�از�اخالق�به�معنای�عام�است�و�شامل�آن�عده�از�عادات�و�ملکات�
و�روش�های�بشری�است�که�با�غریزه�ی�جنسی�بستگی�دارد�و�قدرت�فوق�العاده�ی�غریزه،�همواره�
مهم�ترین�بخش�های�اخالق�به�شمار�می�رفته�است«�)مطهری،15�:1387(.�یکی�از�موارد�اخالق�جنسی،�
اخالق�در�روابط�جنسی�میان�زوجین�است.�ویل�دورانت�در�این�باره�می�گوید:�»سرو�سامان�بخشیدن�
به�روابط�جنسی�همیشه�مهم�ترین�وظیفه�ی�اخالق�به�شمار�می�رفته�است؛�زیرا�غریزه�ی�تولید�مثل�
نه�تنها�در�حین�ازدواج�بلکه�قبل�و�بعد�آن�هم�مشکالتی�فراهم�می�آورد�و�در�نتیجه�شدت�و�حدت�
همین�غریزه�و�نافرمان�بودن�آن�نسبت�به�قانون��و�انحرافاتی�که�از�جاده�ی�طبیعی�پیدا�می�کند،�
بی�نظمی�و�اغتشاش�در�سازمان�های�اجتماعی�تولید�می�شود«�)همان،�16(�روان�شناسان�ریشه�ی�
بسیاری�از�عوارض�ناراحت�کننده�ی�عصبی�و�بیماری�های�روانی�و�اجتماعی�را�احساس�محرومیت،�
به�خصوص�در�زمینه�ی�امور�جنسی�تشخیص�دادند�و�ثابت�کردند�که�این�محرومیت�ها�مبدأ�تشکیل�
عقده�ها�و�عقده�ها�عمدتاً�به�صورت�صفات�خطرناک�مانند�میل�به�ظلم�و�جنایت،�کبر،�حسادت،�
انزوا�و�گوشه�گیری،�بدبینی�و�غیره�تجلی�می�کند�)همان،�45(.�از�دیدگاه�اسالم،�نه�تنها�رابطه�ی�
جنسی�زن�و�شوهر�در�میزان�استحکام�نهاد�خانواده�و�گسترش�عفت�جنسی�در�جامعه�تأثیرگذار�
است،�بلکه�در�خصوص�حق�جنسی�زوجین،�آموزه�هایی�با�محوریت�اصول�اخالقی�وارد�شده�است�
تا�تمامی�ظرفیت�های�این�موضوع�چه�از�حیث�مادی�و�جسمی�و�چه�از�حیث�روحی�و�عاطفی�بارور�

شود؛�چنین�رابطه�ای�تأثیرات�شگرفی�در�طهارت�جسم�و�روح�افراد�دارد.
از�آنجا�که�انجام�دادن�صحیح�عمل�جنسی�با�رضایت�جنسی�افراد�ارتباط�مستقیم�و�معنی�دار�
دارد،�بی�توجهی�به�مشکالت�جنسی�ایشان�می�تواند�به�بروز�نارضایتی�جنسی�آنها�منجر�شده�و�با�
گذشت�زمان�ابعاد�روحی�و�حتی�روابط�زناشویی�و�خانوادگی�افراد�را�تحت�تأثیر�قرار�دهد.�)توکل�

و�دیگران،�53�:1390(.

در�مورد�اخالق�جنسی،�مصادیق�متعددی�چون�حیای�زن�از�مرد،�غیرت�ناموسی�مرد،�منع�
ازدواج�با�محارم�و�منع�نزدیکی�با�زن�در�ایام�عادت�را�جزء�اخالق�و�عادات�جنسی�شمرده�اند�)مطهری،�
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633�:1387(،�اما�در�این�تحقیق،�اخالق�جنسی�همان�آدابی�است�که�هریک�از�زن�و�شوهر�باید�
رعایت�کنند�و�در�این�باره�شوهر�مسئولیت�بیشتری�دارد،�زیرا�رضایت�مندی�جنسی�زن�و�مرد�-به�
دلیل�ساختمان�متفاوت�روحی�و�جسمی�شان-�متفاوت�است�و�»چنانچه�میان�غرایز�تبعیض�شود،�
یعنی�غرایز�بعضی�از�ایشان�ارضا�و�اشباع�و�بعض�دیگر�همچنان�ارضا�نشده�باقی�بماند،�آشفتگی�

در�غرایز�را�موجب�خواهد�شد«�)همان،�637(.�
تاکنون�تحقیقاتی�در�سطح�کشور�انجام�شده�که�نشان�می�دهد�رعایت�نکردن�آداب�جنسی�

موجب�نارضایتی�زن�شده�و�تعارضاتی�را�بین�زن�و�شوهر�به�وجود�آورده�است:
ـ�براساس�یافته�های�تحقیق�سپهریان�و�حسینی�مشخص�شد،�بین�عملکرد�جنسی��با�رضایتمندی�
جنسی�و�میل�جنسی�همبستگی�باالیی�وجود�دارد�و�یک�رابطه�ی�دو�سویه�بین�کژکارکردی�
جنسی�با�افسردگی�و�اضطراب�وجود�دارد.�افسردگی�از�جمله�شایع�ترین�مشکل�روان�شناسی�
است�که�میزان�شیوع�آن�در�بین�زنان�تقریباً�دوبرابر�مردان�است.�)سپهریان�و�حسینی،�1391:�

�154ـ145(.

ـ�در�تحقیق�رضایی�پور�و�همکاران�این�نتیجه�حاصل�شده�که�تجربه�نکردن�ارگاسم�از�عوامل�مؤثر�
در�نارضایتی�از�رابطه�ی�جنسی�است�و�تجربه�ی�ارگاسم�موجب�افزایش�قدرت�بدنی،�شادابی�و�
تقویت�سیستم�ایمنی�فرد�می�شود.�برعکس�در�رابطه�ی�جنسی�بدون�تجربه�ی�ارگاسم�زمینه�ی�
لذت�نبردن�از�روابط�جنسی�فراهم�شده،�باعث�سردمزاجی�قطعی�زن�می�شود�)رضایی�پور�و�

همکاران،�51�:1382ـ44(.

ـ�در�پژوهشی�دیگر،�نظری�و�ابوالمعالی�نشان�دادند�که�میزان�عزت�نفس�زنان�با�رضایت�جنسی�
آنها�رابطه�ی�تنگاتنگ�دارد�و�فقدان�اعتماد�به�نفس�یکی�از�علل�بارز�سردمزاجی�زن�می�شود�

)نظری�و�ابوالمعالی،��21�:1394ـ11(.

ـ�موحد�و�عزیزی�پژوهشی�به�منظور�مطالعه�ی�رابطه�ی�رضایت�مندی�جنسی�زنان�و�تعارضات�
میان�زن�و�مرد�انجام�دادند.�مطابق�نتایج�این�تحقیق،�علت�بسیاری�از�آشفتگی�های�روانی�
نارضایتی�جنسی�است�که�نسبت�به�زنان�بیشتر�مطرح�است،�زیرا�مسائل�عاطفی��و�روانی�در�
روابط�جنسی�زنان�بسیار�مهم�تر�است�و�اگر�به�این�موضوع�توجه�نشود،�ارضا�شدن�زن�از�نظر�

فیزیکی�دشوار�خواهد�بود�)موحد�و�عزیزی،�217�:1390(.
ـ�تحقیقات�مژده�و�ضیغمی�محمدی�نشان�داده�است�که�نارضایتی�از�عملکرد�جنسی�ارتباط�
تنگاتنگی�با�مشکالت�اجتماعی�از�قبیل�جرائم،�تجاوزات�جنسی�یا�بیماری�های�روانی�و�طالق�

دارد�)مژده�و�ضیغمی�محمدی،�51�:1392ـ41(
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ـ�تحقیق�دیگری�که�با�عنوان�»بررسی�رابطه�بین�خیانت�زناشویی�با�نارضایتی�جنسی�در�زنان�
شهر�تهران«�برای�بررسی�رابطه�بین�آزمون�پیش�بینی�کننده�خیانت�زناشویی�با�نارضایتی�جنسی�
انجام�شد،�نشان�داد�بین�خیانت�زناشویی�با�نارضایتی�جنسی�همبستگی�معناداری�وجود�دارد.�

)سومین�همایش�ملی�پژوهش�های�مدیریت�و�علوم�انسانی�در�ایران�در�سال�1395(.

ـ�مداح�تحقیقی�با�هدف�بررسی�رابطه�ی�تعارضات�زناشویی�و�اختالالت�جنسی�در�افراد�متقاضی�
طالق�انجام�داده�است.�سنجش�یافته�های�پژوهش�وی�حاکی�است�که�زیر�مقیاس�های�اختالالت�

جنسی�در�مردان��77درصد�واریانس�تعارضات�زناشویی�را�تبیین�می�کند�)مداح،�1394(.
پایان�نامه�»بررسی�ارتباطات�اختالالت�جنسی�با�بروز�طالق�در�شهرستان�اراک«�که�در�مرکز�
آموزشی�درمانی�شهر�اراک�با�هدف�ارتقای�سالمت�جامعه�و�مداخله�ی�به�موقع�برای�کاهش�شیوع�
مشکالت�جنسی�انجام�شده�است،�نشان�می�دهد�که��مشکل�زنان�و�مردان�متقاضی�طالق�این�بوده�
که�در�مرحله�ی�ابراز�عالقه�و�تمایل�در�زمان�مقاربت�و�همچنین�احساس�رضایت�پس�از�نزدیکی�

ناتوان�بوده�اند�)موسوی�و�طاووسی،�1389(.
با�توجه�به�موارد�فوق،�وظیفه�ی�زوجین�در�رابطه�ی�جنسی�به�گونه�ای�است�که�صحیح�انجام�
دادن�آن�موجب�یک�زندگی�بانشاط�و�صحیح�انجام�ندادن�آن�یا�موجب�افسردگی،�اضطراب�و�
ناراحتی�های�روانی�در�زنان�می�شود�و�یا�تعارضات�زناشویی�در�انواع�مختلف�جرائم،�خیانت�جنسی�

و�نیز�طالق�را�پدید�می�آورد.
برآورده�نشدن�صحیح�این�نیاز،�زندگی�مشترک�را�دچار�اختالل�های�متعدد�و�پنهان�می�کند،�
زیرا�فقط�ارتباط�جنسی�نمی�تواند�این�نیاز�را�سامان�دهد،�بلکه�تنظیم�این�رفتار�و�انجام�صحیح�
آن،�نقش�ویژه�ای�در�پایدار�ماندن�خانواده�ایفا�می�کند�و�موجب�تعادل�در�رفتار�زن�و�شوهر�
می�شود؛�برای�مثال�اگر�هر�یک�از�زوجین�در�زمان�تمتع�جنسی�به�بهداشت�خود�نپردازد�و�این�
حق�اخالقی�را�اداء�نکند،�موجبات�نفرت�طرف�مقابل�را�به�وجود�می�آورد.�شواهد�موجود�حاکی�
انحرافات� افسردگی،� ایشان،�موجبات� از� از�جانب�هر�یک� است�که�رعایت�نکردن�موارد�فوق�
اخالقی�زوجین�به�خصوص�زوجه�را�در�پی�داشته�و�حتی�اثرات�غیرمعمول�در�رفتار�فرزندان�

خانواده�داشته�است.
در�فرهنگ�قرآنی�هم�واژه�های�به�کار�برده�شده�مثل�»عاشروهن�بالمعروف«،�از�وجود�روابط�

اخالقی�ناشی�از�اصل�اخالقی�معروف�بین�زوجین�در�زندگی�زناشویی�حکایت�می�کند.��
الزام�داشتن�اخالق�در�دانش�فقه�بی�سابقه�نیست،�زیرا�افعال�قلبی�و�اخالقی�نیز�کمابیش�در�
کتاب�های�فقهی�بررسی�می�شود.�شیخ�حر�عاملی�هم�در�وسائل�الشیعه�-که�کتابی�در�شمار�کتب�
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»فقه�مأثور«�یا�»فقه�روایی«�است-�برداشت�فقهی�خود�را�در�عنوان�گذاری�ابواب�کتاب�دخیل�
کرده�و�به�شکل�»باب�وجوب«�مثل�»باب�وجوب�انصاف�الناس�ولو�من�النفس«�)حرعاملی،�1414:�
ج�15،�ص�283(�و�»باب�حرمة«�مثل�»باب�تحریم�الحسد�و�وجوب�اجتنابه�دون�الغبطه«�)همان،�

365(�و...�نام�گذاری�کرده�است.�همچنین�مرحوم�فیض�کاشانی�در�کتاب�فقهی�خود�به�نام�النخبه�
فی�الحکمةالعملیّهواألحکامالشرعیّه�به��برخی�آداب�اجتماعی�و�مستحبات�معاشرت�اشاره�می�کند؛�
آدابی�مانند�توّدد،�خوش�ُخلقی،�عفو،�فروخوردن�خشم،�صبر�و�مدارا�با�مردم�)سبزواری:�ج�15،�ص�
297(.�بنابراین�در�روایات،�گزاره�های�اخالقی�متعددی�وجود�دارد�که�مالحظه�ی�آن�در�احکام�

شرعی�مغفول�مانده�است.�
مسلم�است،�یکی�از�راه�های�مؤثر�در�اخالقی�کردن�افعال�زوجین�در�زندگی�زناشویی،�خروج�
برخی�احکام��اخالقی�در�آیات�و�روایات�از�توصیه��به�ترجیح،�تأکید�و�یا�الزام�است.�تا�جایی��که�

دستورات�اخالقی،�زمینه�ساز�اجبار�افراد�به�شایسته�ترین�عمل�یا�مناسب�ترین�رفتار�شود.
تحقیق�حاضر،�ضمن�برشمردن�برخی�از�حقوق�جنسی�زوجه�که�در�حقیقت�همان�آداب�
استمتاعات�جنسی�است،�ابتدا�به�جستجوی�مصادیق�این�آداب�در�کتب�روایی�و�فقهی�برآمده�
وسپس�مبانی�الزام�آن�را�بررسی�خواهد�کرد�و�به�این�سؤال�پاسخ�می�دهد�که�آیا�حق�استمتاعات�
جنسی�میان�زوجین�و�به�طور�خاص�حق�زوجه�که�در�روایات�برشمرده�شده�می�تواند�الزام�آور�باشد؟�
بدیهی�است،�دین�اسالم��برای�استمتاعات�جنسی�زوجین�به�فراخور�هر�یک�حق�و�تکلیفی�
معین�کرده�و�ایشان�را�به�رعایت�آدابی�دعوت�کرده�است.�در�این�تحقیق،�درباره�ی�حقوقی�که�
زنان�بر�عهده�ی�مردان�دارند،�بحث�خواهد�شد�و�رعایت�مجموع�حق�و�تکلیف�)رابطه�ی�جنسی�و�

حق�جنسی(�در�این�جا،�تنظیم�رابطه�ی�جنسی�نام�نهاده�شده�است.

2- وظایف جنسی زوجین از منظر روایات و دیدگاه فقها
مطابق�نظام�زیست�شناختی،�ارضای�نیازهای�جنسی�زن�و�مرد�متفاوت�است.�به�این�معنا�که�
شهوت�جنسی�زن�و�مرد�از�جهات�مختلف�تفاوت�دارند؛�لذا�در�روایات�اسالمي�توصیه�های�متفاوتی�
درباره�ی�ضرورت�برآورده�شدن�نیاز�جنسی�هر�یک�از�ایشان�بیان�شده�است�که�در�سه�مقوله�ی�

توصیه�ی�مشترک�به�زن�و�شوهر،�حق�شوهر�و�حق�زن�گنجانده�می�شود:
الف-�توصیه�ی�مشترک�به�زن�و�شوهر:�در�روایات�اسالمی،�توصیه�ی�مشترکی�که�به�زن�و�شوهر�

شده�است،�تعدیل�در�آمیزش�جنسی�است�)نوری�طبرسی،�1408:�ج�14،�ح�206(.
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ب-�حق�شوهر:�مطابق�روایات�معتبر،�مهم�ترین�وظیفه�ی�زن�در�رابطه�ی�جنسی،�اطاعت�وی�
از�شوهر�در�امور�جنسی�است�)حر�عاملی،�1414:�ج��20و�29،�ح��24943و��25317و�25301؛�نوری�

طبرسی،�1408:�ج�14،�ح�16377(.

ج-�حق�زن:�بر�اساس�روایات،�مهم�ترین�وظایف�مرد�نسبت�به�زن�در�رابطه�ی�جنسی،�عبارت�
است�از:
y��:1408�،رعایت�بهداشت�جنسی�از�طرف�شوهر�)حر�عاملی،�1414:�ج�20،�ص�142؛�نوری�طبرسی

ج�14،�ص�231؛�طوسی،�1365:�ج�7،�ص�460(؛

yرعایت�حقوق�جنسی�از�طرف�شوهر�)حر�عاملی،�1414:�ج�20،�ص�141،�ح�25246(؛�
y�.)25187رعایت�آمادگی�جنسی�زن�)حر�عاملی،�1414:�ج�20،�صص��117و�165،�ح��251181تا�

جدول1. توصیه ی اخالقی به زوجین در تنظیم امور جنسی

توصیه به زنتوصیه به شوهرتوصیه به زن و شوهر

تعدیل در آمیزش جنسی
- رعایت بهداشت جنسی از طرف شوهر
- رعایت حقوق جنسی از طرف شوهر

- رعایت آمادگی جنسی زن
اطاعت زن در امور جنسی از شوهر

رابطه�ی�جنسی�از�حقوق�واجب�میان�زوجین�است�و�در�صورتی�که�هر�یک�از�ایشان�وظیفه�ی�
خود�را�در�امر�زناشویی�انجام�ندهد،�ناشز�یا�ناشزه�می�شود.�نشوز�باعث�ارضا�نشدن�نیاز�جسمی�و�
گاهی�عامل�طالق�است�)فاتحی�زاده،�بارباز�اصفهانی�و�پرچم،�86�:1395(.�بسیاری�از�فقیهان�نشوز�را�
به�معنای�»سرپیچی�و�اطاعت�نکردن�در�امر�واجب«�از�جانب�هر�یک�از�زن�و�شوهر�دانسته�اند�
)العاملی)شهید�ثانی(،�1410:�ج�5،�ص�427؛�محقق�حلی،�1409:�ج�2،�ص�560؛�حلی�)عالمه(،�1410:�ج�2،�

ص�42،�بحرانی،�1409:�ج�24،�صص�614و619:�طباطبایی�،1404:�ج�2،�ص�152(�و�اماراتی�برای�نشوز�

هر�یک�از�زن�و�مرد�برشمرده�اند:
از�عالمات�نشوز�زن،�ترک�هم�خوابگی�و�پاسخ�ندادن�به�نیاز�مرد�)ابن�حمزه�طوسی،�322�:1408؛�
فاضل�هندی،�1416:�ج�2،�ص�100،�طباطبایی،�1404:ج�2،�ص�152،�طوسی،�1387:�ج4،�ص�337(،�گفتار�

غیرپسندیده�و�برخورد�خشمگینانه�)طوسی،�همان؛�ابن��حمزه�طوسی،�همان؛�طباطبایی،�همان(،�ترشرویی�
و�کوتاهی�)حلی�)عالمه(،�1410:�ج2،�ص�56،�العاملی)شهید�اول(،�74�:1411(�خودداری�از�آراستن�خود�

مطابق�خواست�زوج�)صافی،�1416:�ج�2،�ص�174(�را�برشمرده�اند.
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همچنین�عالمات�نشوز�مرد�را�کراهت�داشتن�از�زن�)صدوق،�350�:1415،�ابن��حمزه�طوسی،�1408:�
322(،�دوری�کردن�از�زن�و�پاسخ�ندادن�به�نیاز�او�)طوسی،1387:�ج�4،�ص�339(؛�منع�زن�از�حقوقش�
)ابن�عالمه،�1387:�ج�3،�ص�256؛�العاملی)شهید�ثانی(،�1410:�ج�5،�ص�427(�مثل�نفقه�و�لباس�)طوسی،�

همان؛�ابن��حمزه�طوسی،�همان؛�فاضل�هندی،�1405:�ج�2،�ص�100؛�بحرانی،�1409:�ج�24،�صص��614و619؛�

طباطبایی،�1404:�ج2،�ص152(��یا�قسم�)ابن��حمزه�طوسی،�همان؛�فاضل�هندی،�همان(�و�بدخلقی�و�اذیت�

و�آزار�زن�)فاضل�هندی،�همان؛�بحرانی،�همان؛�طباطبایی،�همان(�برشمرده�اند.
همچنین�در�بیان�کیفیت�تمکین�زن�و�آداب�آن�در�برقراری�ابطه�ی�جنسی�مواردی�برشمرده��
شده�است؛�مثل�اینکه�زن�باید�خود�را�آراسته�کند،�ترشرویی�نکند�و�برخورد�خشمگینانه�نداشته�
باشد،�در�غیر�این�صورت�ناشزه�خواهد�شد.�در�مورد�آدابی�که�مرد�در�ارتباطات�جنسی�باید�رعایت�
کند،�بیشتر�به�حق�قسم�و�یا�خودداری�از�بدخلقی�با�زن�و�اذیت�او�اشاره�شده�است،�در�حالی�
که�روایات��عالوه�بر�خودداری�از�اذیت�و�آزار�زن�1به�فراهم�آوردن�رضایت�جنسی�او�2و�کوتاهی�
نکردن�در�برآورده�کردن�نیاز�جنسی�زن�و�ادای�حقوق�او�3تأکید�دارد.�رعایت�نکردن�این�آداب�و�
بهره�مند�نشدن�زن�در�ارتباطات�زناشویی�مانع�از�این�خواهد�شد�که�او�بتواند�همیشه�در�ارتباط�
جنسی�همراه��مرد�باشد�و�در�نتیجه�بعد�از�مدتی،�ناسازگاری�های�متعددی�در�زندگی�زناشویی�

پدید�خواهد�آمد؛�لذا�روایات�حقوقی�را�برای�زن�برشمرده�است.

3- بررسی مفهوم و ویژگی های حق جنسی
حق�به�دو�معنا�در�احادیث�گسترش�یافته�است:�»هست«�و�»باید«.�حق�به�مثابه�آنچه�به�
راستی�هست،�مانند�»سحر�حق�است«�)نهج�البالغه،�حکمت�40(�که�به�هیچ�وجه�دنبال�تجویز�
سحر�نیست�و�فقط�از�»هست«�گزارش�می�کند.�حق�به�مثابه�»آنچه�باید«�ـ�اعم�از�بایسته�های�
�در�روایات�گسترش�بسیار�دارد�و�حاکی�از�یک�»باید«�دوسویه�است�که�در�یک� اخالقی�یا�شرعیـ�
سوی�آن�فرد�ذی�حق�جای�می�گیرد�که�باید�کاری�برای�او�انجام�شود�و�در�سوی�دیگر،�فردی�که�

1.عنابانعنبعضاصحابهعنابیعبداهللعلیهالسالمقال،سألتهعناتیانالنساءفیاعجازهنفقال:هیلعبتکفالتؤذها)کلینی،
1367:ج5،ص54؛مجلسی،1403:ج40،ص226(.

2 . قالرسولاهللصلیاهللعلیهوآله:کللهوالمؤمنباطلاالفیثالث:...ومالعبةامرأته.فانهنحق )حر عاملی، 1414: ج 11، 
ص 493؛ مجلسی، 1403: ج 61، ص 216(.

-عنامیرالمؤمنینعلیهالسالم:...قال:...اذااراداحدکمانیأتیزوجتهفالیعجلهافانللنساءحوائج )مجلسی، 1403: ج 10، ص 
115؛ حرعاملی، 1414:  ج 20، ص 118؛ صدوق،1403: ج 2، ص 636(.

-عنابیعبداهللعنابیهعلیهالسالمقال:قالرسولاهللصلیاهللعلیهوآلهوسلم:ثالثةمنالجفاء:...ومواقعةالرجلاهلهقبلالمالعبه 
)مجلسی، 1403:ج 75، صص 447 و 285؛ حمیری، 74؛ حرعاملی، 1414:ج 12، ص 145(.

3. عنالرضاعلیهالسالمعلیهالسالم:....علماهللانغایةصبرالمرأةاربعةاشهرفیترکالجماع،فمنثماوجبهعلیهاولها)مجلسی، 
1403: ج4، ص 192(.
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موظف�است�حقی�را�به�ذی�حق�ادا�کند�و�دو�سوی�این�رابطه�می�تواند�دو�انسان�باشد.�اگر�کسی�
بر�دیگری�حقی�دارد،�در�مقابل�آن�حقی�هست�که�باید�ادا�شود.�بخشی�از�حقوق�ذکر�شده�در�
احادیث،�ناظر�به�مواردی�است�که�ذی�حق�و�اداکننده�ی�آن�در�موقعیت�همسان�قرار�دارند،�مانند�
حق�همسایه�بر�همسایه.�در�برخی�موارد�ذی�حق�و�اداکننده�ی�حق�نسبت�تضایف�دارند،�نوع�حقوق�
آنها�بر�یکدیگر�متفاوت�است؛�مثل�روایاتی�که�یا�حق�زن�بر�شوهر�و�یا�حق�شوهر�بر�زن�را�شرح�

می�دهد�)بجنوردی،�1394:�ج�21،�ص�98(.
بعد�از�عقد�نکاح�و�برقراری�زوجیت،�تمتع�جنسی�زوجین�از�یکدیگر�واجب�است،�اما�رعایت�
چگونگی�معاشرت�در�این�مورد�امر�دیگری�است.�در�روایات�متعددی�-که�فقها�هم�به�آن�تأکید�
کرده�اند-�از�زنان�خواسته�شده�عالوه�بر�اطاعت�از�مرد�در�امور�جنسی�1آدابی�همچون�پاکیزگی�و�
آراستن�و�خوش�بو�کردن�خود�را�رعایت�کند.�2این�تمیزی�و�آراستگی�زن�به�قدری�اهمیت�دارد�که�
مطابق�نظر�برخی�فقها،�اگر�زنی�مطابق�خواست�زوج�خودآرایی�نکند،�ناشزه�است�)موسوی�الخمینی،�
ج2،�ص�305؛�گلپایگانی،�1413:��ج�2،�ص�364؛�سیستانی،�1416:�ج�3،�ص�106،�م�350(.�بدیهی�است�

متضایف�بودن�حق�زوجین�ایجاب�می�کند�که�مرد�هم�عالوه�بر�التزام�به�تمتع�جنسی�زن،�آدابی�را�
رعایت�کند؛�از�جمله�اینکه�خود�را�بیاراید�3و�موجبات�اذیت�و�آزار�زن�را�فراهم�نیاورد�4و�در�آمیزش�

جنسی�حق�این�است�که�رضایت�زن�را�فراهم�کند.�5

1 . قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم: »خیرنسائکمالتیاذادخلتمعزوجهاخلعتدرعالحیاء« )مجلسی، 1403: ج 
103، ص 239؛ کلینی، 1367: ج 5، ص 324(.

ـقالرسولاهللصلیاهللعلیهوآلهوسلم:»لعناهللالمستوفاتالتییدعوهازوجهاالیفراشه،فتقول:سوفحتیتغلبهعیناه« 
)نهج الفصاحه، ح 2237(

2 .عنابیعبداهللعلیهالسالمقال:»جاءتامرأةالیرسولاهللصلیاهللعلیهوآلهوسلمفقالت:یارسولاهللماحقالزوجعلیالمرأة؟
قال:...علیهاانتطیبباطیبطیبهاوتلبساحسنثیابهاوتزینباحسنزینتهاوتعرضنفسهاعلیهغدوةوعشیة«)حرعاملی، 

ج20، ص158(.
3 .عنابیجعفرعلیهالسالمقال:»النساءیحببنانیرینالرجالفیمثلمایحبالرجالانیریفیهالنساءمنالزینة«)مجلسی، 

1403:  ج 76، ص 101، طبرسی، 1412: 80(
4 .عنابانعنبعضاصحابهعنابیعبداهللعلیهالسالمقال:»سألتهعناتیانالنساءفیاعجازهنفقال:هیلعبتکفالتؤذها«

)کلینی، 1367: ج 5، ص 57؛ مجلسی، 1403: ج 40، ص 226؛ مازندرانی، ج2، ص 360 (.
5 .محمدبنیحیی،عنمحمدبناحمد،علیبناسماعیلرفعهقال:قالرسولاهللصلیاهللعلیهوآله:»ارکبواوارمواوانترموااحب
الیمنانترکبوا،ثمقالکللهوالمؤمنباطلاالفیثالث:فیتأدیبهالفرسورمیهعنقوسهومالعبتهامرأته.فانهنحق.االاناهلل
عزوجللیدخلفیالسهمالواحدالثالثةالجنة:عاملالخشبهوالمقویبهفیسبیلاهللوالرامیبهفیسبیلاهلل«)حر عاملی، 1414: 

ج 14، ح 25186؛ کلینی، 1367: ج 5، ص 50(.
درمورد سند حدیث علی بن اسماعیل:  در برخی منابع به علی بن اسماعیل و استادش هشام بن حکم نسبت هایی مانند تشبیه 
و تجسیم، توحید، قدر، رجعت، نسبت غلو، تحریف قرآن، وارد کردن آثار یهودیان در اسالم، انحراف در بحث اراده خداوند، 

وارد کردن نظریه ی عصمت و نص داده شده است )بدری، 1417: ج  4، ص  133(. 
در مقابل، برخی از منابع و شخصیت هایی مانند نجاشی، شیخ طوسی، عالمه حلی )نجاشی، 1365: 251؛ طوسی، 1420: 160؛ 
عالمه حلی1411: 93( و همچنین  شخصیت هایی چون مامقانی، تستری، ابوالقاسم خویی، این نسبت ها را ثابت ندانسته اند 
)مامقانی، 1350: ج 2، ص 271، ابواب العین، باب علی؛ التستری، 1415:  ج 3، ص 371؛ خویی، 1398:  ج 11، صص 

275و278( او را معتمد معرفی کرده اند.
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بنابراین�میان�حق�و�تکلیف�مالزمه�وجود�دارد،�یعنی�هرجا�سخن�از�حق�می�شود،�در�مقابل�
آن�تکلیفی�هم�وجود�دارد�و�چنین�نیست�که�در�موردی�فقط�حق�ثابت�باشد�و�تکلیف�و�الزام�و�

تعهدی�نباشد�)دائرة�المعارف�طهور،�تالزم�حق�و�تکلیف�در�اسالم(.
مفاهیم�و�مقوالت�دوگانه�ی�بنیادین�مانند�حق�و�باطل�در�کالم�و�حق�و�تکلیف�در�فقه�و�حقوق�
خصیصه�ی�تضایفی��دارند؛�یعنی�می�توان�آنها�را�در�تقابل�با�یکدیگر�تبیین��کرد�و�هر�یک�از�این�
مفاهیم�-که�طرف�اضافه�ی�یکدیگرند-�بدون�دیگری�فاقِد�معنا�و�از�اعتبار�مقولی�و�مفهومی�ساقط�

است�)شاکری�گلپایگانی،�40�:1393(�و�بدون�این�نوع�از�تقابل�توازن�ایجاد�نمی�شود.
بین�وظایف�مرد�و�زن�در�رابطه�ی�جنسی�تالزم�حق�و�تکلیف�است؛�یعنی�اگر�حقی�برای�زن�در�
این�مورد�قرار�داده�شده�به�نحو�ضروری،�تکلیفی�هم�بر�عهده�ی�مرد�قرار�داده�شده�است.�در�واقع،�
تکلیف�اطاعت�زن�در�امرجنسی�از�مرد،�ایجاب�می�کند�که�حقوق�زن�هم�رعایت�شود،�زیرا�اگر�فرض�
کنیم�که�این�حق�قرار�داده�شده�باشد،�اما�در�استیفای�این�حق�موانعی�وجود�داشته�باشد،�جعل�
و�اعتبار�چنین�حقی،�امری�لغو�خواهد�بود.�اعتبار�حق�وقتی�مفید�و�معقول�است�که�صاحب�حق�
بتواند�با�استیفای�حق�خود،�به�مطلوبش�نائل�آید�و�این�امر�وقتی�ممکن�است�که�متالزم�با�ثبوت�
حق�برای�یک�موجود،�تکلیفی�برای�دیگران�نسبت�به�رعایت�حق�او�ثابت�شود�)نبویان،�162�:1389(.�
حق�استمتاعات�جنسی�زن�در�ارتباط�با�همسر�1وجوب�شرعی�استقاللی�نیست،�زیرا�وجوب�
ارتباط�جنسی�)مواقعه(�است.�وجوب�عرضی�هم�نیست،�زیرا�این�نوع�از�وجوب� شرعی�همان�
»استعمالی�مجازی�و�بحثی�لغوی�است�که�وجوبی�برای�مقدمه�ثابت�نمی�کند«�بنابراین�مقصود�از�
وجوب،�وجوب�غیری�تبعی�است�و�به�تعبیری�دیگر�وجوب�ترشحی�غیری�است�یعنی�به�واسطه�ی�

غیر�خودش�واجب�شده�است�)مصطفوی،�92/09/10(.�
همچنین�از�میان�دو�مقدمه�ی�وجود�و�مقدمه�ی�صحت�در�تقسیمات�مقدمه�ی�واجب،�حق�
جنسی�زن�مقدمه�ای�صحی�است�یعنی�صحت�ذی�المقدمه�به�آن�وابسته�است،�ولی�این�مقدمه،�
مقدمه�ی�مستقلی�نیست�و�به�مقدمه�ی�وجوب�یا�مقدمه�ی�واجب�برمی�گردد�)عراقی،�1405:�ج�1،�ص�
271(�و�بدیهی�است�که�حق�جنسی�از�اجزای�واجب�نیست،�بلکه�خارج�از�ارتباط�جنسی�است؛�لذا�
از�شرایط�واجب�محسوب�می�شود�)مصطفوی،�92/09/10(.�در�حقیقت،�یک�رابطه�ی�جنسی�صحیح�

-انامیرالمؤمنینعلیهالسالم:...قال:...»اذااراداحدکمانیأتیزوجتهفالیعجلهافانللنساءحوائج« )مجلسی، 1403: ج 10، ص 
115؛ حرعاملی، 1414: ج 20، ص 118؛ صدوق، 1403: ج 2، ص 636(.

-عنابیعبداهللعنابیهقال:قالرسولاهلل:»ثالثةمنالجفاء:...ومواقعةالرجلاهلهقبلالمالعبه«)مجلسی، 1403: ج 
75، صص 447 و 285: همان، ج 103، ص 285؛ حمیری، 74؛ حرعاملی، 1414: ج 12، ص 145(.

1.عنابیجعفرقال:»النساءیجبنانیرینالرجالفیمثلمایجبالرجالانیریفیهالنساءمنالزینه« )مجلسی، 1403، 
ج76، ص101؛ طبرسی، 1412: 80(
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آن�است�که�مرد�وظایف�خود�را�با�شرط�واجب�که�رعایت�حقوق�جنسی�زن�باشد،�انجام�دهد�و�
چنانچه�مرد�در�این�باره�کوتاهی�کند�این�حق�را�برای�زن�ایجاد�می�کند�که�از�ادامه�ی�رابطه�ی�
جنسی�ممانعت�کرده�و�ناشزه�نباشد،�زیرا�رعایت�نکردن�آن�موجب�عدم�ارضاء�جنسی�زوجه�خواهد�

شد؛�لذا�می�توان�لزوم�رعایت�این�حق�جنسی�را�بررسی�کرد.

4 ـ مبانی الزام زوج به رعایت حق اخالقی1 در روابط جنسی 
با�بررسی�چند�دلیل�می�توان�الزامی�شدن�این�»حق«�را�بررسی�کرد:�

الف�ـ�حق�جنسی�را�می�توان�از�مصادیق�حسن�معاشرت�برشمرد.
ب�ـ��حق�جنسی�زن،�در�برخی�احادیث�با�واژه�ی�»حق«�آمده�که�می�توان�حکم�الزام�را�بر�آن�

حمل�کرد.
ج�ـ�این�نوع�از�حق،�به�منزله�ی�حکم�است�که�می�توان�حکم�لزوم�را�بر�آن�مترتب�کرد.

4-1ـ لزوم حسن معاشرت در روابط زوجین
حسن�معاشرت�که�با�اصطالح�»عاشروهن�بالمعروف«�در�آیات�شریفه�ی�قرآن�آمده،�به�کیفیت�
برخورد�مسالمت�آمیز�زوجین�در�زندگی�مشترک�اشاره�می�کند.�هر�یک�از�فقها،�در�عین�سفارش�
به�حسن�معاشرت،�تفسیری�هم�در�مورد�آن�دارند.�برخی�به�مفهوم�حسن�معاشرت�و�برخی�به�

مصادیق�آن�پرداخته�اند.�
دلیل�کلی�بر�الزامی�بودن�رعایت�اخالق،�وجوب�حسن�معاشرت�است.�همه�ی�فقها�»معاشرت�
به�معروف«�را�در�خانواده�یک�امر�واجب�و�یک�تکلیف�شرعی�دانسته�اند�)طوسی،�1387:�ج�6،�صص�
�4و�13؛�ابن�براج،�1406:�ج�2،�ص�255؛�العاملی�)شهید�ثانی(،�1413:�ج8،�ص�311؛�عاملی،�1413:�ج1،�ص�

417؛�بحرانی،�1409:�ج�24،�ص�588؛�انصاری،�371�:1415؛�میرزای�قمی،�1413:�ج�4،�ص560(،�اما�در�

تفسیر�آن�چندگونه�نظر�داده�شده�است:
الف�-�معاشرت�به�معروف�از�وظایف�واجب�است�که�با��تشخیص�عرف�تأیید�می�شود.

مثاًل�برخی�معتقدند�حسن�معاشرت�آن�است�که�اگر�زنی�در�زندگی�خادم�داشته،�الزم�است�
شوهر�هم�برای�چنین�زنی�خادم�بگیرد�و�مرجع�چنین�تشخیصی�عرف�است�)طوسی،�138:�ج�6،�
ص�4(.�برخی�دیگر،�تعیین�مقدار�و�مبلغ�نفقه�توسط�عرف�)ابن�ادریس،1410،�ج�2،�ص��655(�و�گاه�
ادای�»قسم«�حق�واجب�زن�که�برگردن�مرد�نهاده�شده�است�)العاملی�)شهید�ثانی(،�1410:�ج�5،�ص�

404؛�همو،�1413:�ج�8،�ص��306(�را�به�حسن�معاشرت�معنا�کرده�اند.�

1 . حق اخالقی در اینجا  منظور حقی است که باید در رفتار ارتباطی رعایت شود.
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البته�برخی�در�توضیح�این�آیه�آن�را�در�کنار�آیه�ی�شریفه�»لهنمثلالذیعلیهنبالمعروف«�
)بقره:�228(�قرار�داده�و�فرموده�اند،�منظور�از�حسن�معاشرت�آن�است�که�هر�حقی�که�برای�هر�
یک�از�زوجین�از�حیث�واجب�قرار�داده�شده؛�برای�دیگری�هم�در�نظر�گرفته�شود�و�این�مثلیت�
به�معنای�مشابهت�نیست،�بلکه�وظایف،�متفاوت�است�اما�از�جهت�توازن�در�یک�سطح�قرار�دارند�

)ابن�براج،�1406:�ج�2،�ص�225(.

ب�-�برخی�مثل�مرحوم�حکیم،�حسن�معاشرت�را�تنها�به�جهات�اخالقی�ناظر�می�دانند�)حکیم،�
302�:1404(.�از�این�سخن�چنین�برداشت�می�شود�که�حسن�معاشرت�همان�امور�اخالقی�مستحب�

است�که�به�آن�توصیه�شده�است.
نکات�حاصل�از�بیانات�فقیهان�عبارت�است�از�اینکه:�اوالً،�باید�دانست�معاشرت�به�معروف،�تنها�
خوش�اخالقی�و�خوش�برخوردی�نیست،�بلکه�رفتاری�متقابل،�صحیح�و�مناسب�است.�به�تعبیر�دیگر،�
حسن�معاشرت�یک�مفهوم�بسیط�و�ساده�نیست،�بلکه�یک�مفهوم�کلی�است�که�دایره�ی�وسیعی�از�
رفتارهای�متقابل�میان�زوجین�را�شامل�می�شود�و�مصادیقی�دارد�که�بسیاری�از�آن�در�منابع�دینی�
تعیین�شده�است.�ثانیاً،�قدر�متیقن�یا�حداقل�الزم�حسن�معاشرت�در�روابط�زوجین�آن�است�که�
ایشان�با�انجام�دادن�بهینه�ی�رفتار�در�حقوق�واجب�رضایت�مندی�یکدیگر�را�در�زندگی�مشترک�به�
دست�آورند�و�یکی�از�این�حقوق�رابطه�ی�جنسی�است.�الزمه�ی�این�رضایت�آن�است�که�نیازهای�
طبیعی�زن�و�شوهر�برآورده�شود.�برخی�از�نیازهای�ایشان�در�روابط�جنسی�همان�است�که�روایات�
بر�آنها�تأکید�کرده�اند.�ثالثاً،�حسن�معاشرت�از�نظر�بسیاری�از�فقها�امری�واجب�است�و�در�تعیین�

محدوده�و�قلمرو�نیز�چگونگی�توازن�آن�بین�زن�و�مرد،�عرف�نقش�دارد.�

4-2- استفاده ی الزام از واژه ی »حق« مندرج در روایات
گاهی�در�روایات�برای�رعایت�حقوق�جنسی�زن�از�جانب�شوهر،�از�»واژه�ی�حق«�استفاده�شده�
است.�بحث�این�است�که�وقتی�رعایت�رضایت�زن�در�ارتباط�جنسی�به�عنوان�»حق«�زن�اطالق�
شده،�الزام�دارد�یا�نه؟�تعبیر�»حق«�وقتی�در�تکالیف�و�روابط�اجتماعی�می�آید،�ظاهر�اولیه�این�
است�که�اگر�جایی�به�حق�یا�چیزی�شبیه�حق�تعبیر�شده�باشد�مثل�»علیه�ان�یفعل�کذا«�اصل�
وجوب�است.�وقتی�می�گوید�حق�او�این�است،�یعنی�این�شخص�باید�این�کار�را�انجام�بدهد�البته�

اگر�قرینه�ی�خاصه�ای�وجود�نداشته�باشد�)اعرافی،�77/9/18(.
ممکن�است�اشکال�شود�که�در�اخبار�و�احادیث،�استعمال�حق�بیشتر�در�حقوق�راجح�است�نه�
حقوق�الزمه،�همان�طور�که�بخش�زیادی�از�رساله�ی�حقوق�امام�سجاد�)(،�درباره�ی�چیزهایی�
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است�که�قطعاً�به�قرائن�عقلی�الزامی�در�کار�نیست�و�مراتب�ترجیحی�و�کمالی�شیء�است�که�به�
عنوان�حق�ذکر�می��شود�)همان(�و�همیشه�حق،�مالزمه�ی�قطعی�با�الزام�ندارد،�بلکه�اعم�از�الزام�یا�
رجحان�است.�از�آنجا�که�حقوق�ذو�مراتب�و�ذومدارج�اند،�بعضی�مدارج�حق،�وجوب�را�اقتضا�می�کند�
و�بعضی�وجوب�را�اقتضا�نمی�کند؛�مثاًل�حقوقی�که�برای�برادران�ایمانی�نسبت�به�هم�گفته�شده،�
به�قرائن�قطعی�مشخص�است�که�منظور�الزام�نیست،�بلکه�به�این�معناست�که�به�اندازه�ی�تأمین�
زندگی�خودت�زندگی�او�را�هم�تأمین�کنی.�حق�چیزی�است�که�در�مصالحی�ریشه�دارد،�ولی�در�ذات�
معنا�و�مفهوم�آن�الزامی�نیست.�کاربرد�حق�در�موارد�غیر�الزامی�هم�صحیح�است،�به�همین�جهت�
احتمال�دیگر�از�تعبیر�»حق«�این�است�که�معنای�حقیقی�حق�یک�معنای�مشترک�و�عامی�است�
که�هم�حقوق�صد�درجه�ای�را�می�گیرد�که�در�آنها�الزام�هست،�هم�حقوقی�که�درجات�پایین�تری�
دارد�که�با�رجحان�و�عدم�الزام�هم�جمع�می�شود.�در�این�صورت�هر�دو�معنا�یعنی�هم�الزام��و�هم�
استحباب�در�معنای�حقیقی�حق�مراد�است�)همان(؛�لذا�باید�موارد�الزام�را�از�موارد�عدم�الزام�تمیز�داد.
دلیل�نقلی�در�آیات�شریفه�ی�قرآن�با�عبارت�»لهنمثلالذیعلیهنبالمعروف«�به�تساوی�حقوق�
زن�و�مرد�داللت�می�کند،�به�این�معنا�که�همان�طور�که�آراستگی�زن�و�آمادگی�او�در�برقراری�ارتباط�
جنسی�برای�شوهر�اهمیت�دارد،�شوهر�هم�الزم�است�به�این�آمادگی�و�آراستگی�پاسخی�یکسان�
داده�و�رضایت�زن�را�فراهم�آورد.�همچنین�قرائن�عقلی�و�طبیعی�و�اسناد�موجود�در�دعاوی�مربوط�
به�خانواده�هم�به�ضرورت�چنین�رفتاری�داللت�دارد.�بنابراین�تعبیر�»حق«�در�روایت�مربوطه،�به�

معنای�وجوب�است.�

4-3- تفاوت نداشتن حق و حکم
مرحوم�خوئی�بین�حق�و�حکم�فرقی�نگذاشته�اند�و�حق�را�از�نظر�ماهوی�همان��حکم�شرعی�یا�
عقالیی�دانسته�اند�که�تفاوت�آنها�تنها�در�تفاوت�اصناف�یک�نوع�است�و�قوام�هر�دو�به�اعتبار�صرف�
است�و�فقط�از�حیث�آثار�مختلف�اند�)خویی،�1371:�ج�47،�صص��52و�53(؛�لذا�»حق«�هم�همان�حکم�

شرعی�یا�عقالیی�است�که�مشخصاتی�دارد:

الف - حکم وضعی زوجیت و ادای »حق زوجه«

حکم�شرعی،�تشریعی�از�جانب�خداوند�است�که�برای�تنظیم�حیات�انسان�آورده�شده�است.�
این�خطاب�همان�گونه�که�متعلق�به�افعال�مکلفین�مثل�»صل«�و�»صم«�است�)احکام�تکلیفی(،�
مواردی�که�به�حیات�انسان�مربوط�شود�را�نیز�در�برمی�گیرد.�مثل�احکامی�که�در�ارتباط�با�رابطه�ی�
زوجیت�است�و�زن�را�با�شروط�معینی�زوجه�ی�مرد�می�داند�یا�اینکه�مالک�مال�تحت�شرایط�معینی�
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مالک�می�شود.�در�اینجا�زوجیت�)که�یک�حکم�وضعی�است،�همانند�حکم�تکلیفی�است(�یک�حکم�
شرعی�است�که�اگر�زوجیت�به�عنوان�حکم�وضعی�پذیرفته�شود،�می�تواند�زمینه�ساز�احکام�وضعی�
دیگری�بشود،�برای�مثال��اگر�خداوند�بین��زن��و�مردی��حکم��وضعی��اعتباری��زوجیت��را�وضع��کند،�
همین��حکم��وضعی�،�موضوع��حکم��تکلیفی��وجوب��پرداخت��نفقه�ی��مرد�به��زوجه��قرار�می�گیرد�و�
پس��از�حکم��تکلیفی��وجوب��پرداخت��نفقه�،�حق��زن��نسبت��به��شوهر�مبنی��بر�مطالبه�ی��نفقه��تحقق��
پیدا�می�کند.�یا��رابطه�ی�معینی�را�برای�هر�یک�از�زن�و�مرد�تشریع�می�کند�که�در�رفتار�ایشان�اثر�
غیرمستقیم�دارد.�وقتی�زنی�عنوان�»زوجه«�را�پیدا�می�کند،�الزم�است�رفتار�خاصی�را�در�مقابل�
شوهر�داشته�باشد�که��مورد�اقبال�زوج�باشد.�این�نوع�از�احکام،�احکام�وضعی�نام�دارد�و�با�احکام�
تکلیفی�ارتباط�محکمی�دارند�)صدر،�1406:�ج�1،�صص��52و�53(.�به�همین�صورت�مرد�هم�موظف�
به�رفتار�متناسب�با�وظیفه�ی�خود�می�گردد.�تعلق�حکم�تکلیفی�رابطه�ی�جنسی�اجزا،�شرایط�و�یا�
قیودی�دارد�که�در�زندگی�زناشویی�مؤثر�است�و�هر�یک�از�این�اجزا�و�قیود�در�روایات�به�عنوان�
»حق«�و�یا�الفاظی�شبیه�آن�وارد�شده�و�در�واقع�حکم�تکلیفی�رابطه�ی�جنسی،�زمینه�ساز�چندین�
حکم�وضعی�دیگر�شده�و�حقوقی�را�برای�هر�یک�از�زوجین�تعیین�کرده�است�که�از�اجزا�و�شرایط�
این�تکلیف�است.�تکلیف�مرد�و�زن�در�رابطه�ی�جنسی�شرایطی�دارد�که�شرح�آنها�در�احادیث�
متعددی�آمده�است؛�از�جمله�حقوقی�که�شوهر�باید�برای�استمتاعات�جنسی�رعایت�کند�بهداشت�
جنسی�است.�همچنین�مرد�مکلف�است�مقدمات�الزم�برای�برقراری�رابطه�ی�جنسی�را�به�وجود�
آورد�و�انجام�چنین�مقدماتی�به�منزله�مقدمه�ی�صحت�عمل�است.�از�آنجا�که�جواز�و�لزوم�وضعی�با�
جواز�و�لزوم�تکلیفی�فرقی�ندارد�و�همه�از�احکام�شرعیه�ای�هستند�که�تفاوتی�در�ذات�و�ماهیت�آنها�
وجود�ندارد�و�تنها��آثار�آنها�مختلف�است�)خویی،�1371:�ج�2،�صص��47-�45(،�رعایت�حکم�وضعی�
مانند�حکم�تکلیفی�الزم�است؛��1لذا�اگر�در�رابطه�ی�جنسی�و�زناشویی،�این�آداب�جنسی�)حکم�
وضعی(،�از�جانب�مرد�نسبت�به�زن�رعایت�نشود،�رابطه�ی�جنسی�انجام�شده�صحیح�نیست�و�اگر�
زنی�در�ارتباط�جنسی�با�چنین�مردی�ناسازگاری�کند،�نمی�توان�به�آسانی�حکم�ناشزه�به�زن�داد،�

زیرا�عمل�ناصحیح�مرد�موجب�این�ناسازگاری�شده�و�شاید�بتوان�مرد�را�ناشز�دانست.

ب - حکم ارشادی مولوی بودن »حق« زوجه 

1. زیرا بین قتل مشرک که حکم شرعی است با سلطنت ولی دم برای قتل قاتل که یک حق شرعی است، تفاوتی وجود ندارد 
)خویی، 1371: ج 2، صص 45-47(.
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حکم�»ارشادی«�را�می�توان�به�»حکم�ارشادی�غیرمولوی«�و�»حکم�ارشادی�مولوی«�تقسیم�
کرد�)علیدوست،�211�:1381ـ�209(.

گاه�امری�را�که�شارع�در�خصوص�آن�تکلیف�و�جعلی�ندارد�و�هرگونه�جعل�شرعی�در�مورد�
آن�لغو�است،�ارشادی�می�نامند؛�برای�مثال�عبدی�امر�به�نماز�را�از�شارع�می�شنود�و�حکم�عقل�
به�لزوم�اطاعت�از�موال�را�می�داند.�در�اینجا�جعل�لزوم�اطاعت�از�طرف�شرع�بیهوده�است،�زیرا�اگر�
عبد�به�تحریک�مولی�حرکت�کند،�تحریک�موال�در�قالب�امر�به�نماز�وجود�دارد�و�اگر�به�تحریک�
عقل�حرکت�کند،�حکم�عقل�وجود�دارد.�بنابراین�برای�تحریک�بعدی�دلیلی�جز�تأکید�و�ارشاد�به�

حکم�عقل�باقی�نمی�ماند.
گاه�امری�را�که�شرع�مقدس�جعل�فرموده�است،�ارشادی�می�نامند�مثل�امر�به�وجوب�وفای�به�

عقود�در�»اوفوا�بالعقود«�که�ارشاد�به�لزوم�عقود�و�نداشتن�حق�فسخ�دارد.
در�آیه�ی�شریفه�»اوفوا�بالعقود«�ظهور�اولی،�امر�به�وجوب�مولوی�است�و�لیکن�گاه�به�واسطه�ی�
قرائن�خارجی�از�این�وجوب�رفع�ید�شده�و�حمل�بر�ارشاد�می�شود.�عقود�مختلف�اند�و�ماهیت�آنها�
باهم�فرق�می�کند،�در�عقدی�مثل�عقد�بیع�هر�یک�از�طرفین�با�رضایت�دیگری�می�تواند�آن�را�به�
هم�بزند�و�یا�فسخ�کند.�لذا�اوفوا�بالعقود�در�این�گونه�موارد�حمل�بر�ارشاد�می�شود،�اما��عقودی�مثل�
نذر�و�عهد�فسخ�کردنی�نیست�و�ظهور�در�مولویت�دارند.�این�اجمال�در�آیه،�تفسیر�جدیدی�از�حکم�
ایجاد�می�کند�و�آن�اینکه�ارشادی�که�در�مثل�»اوفوا�بالعقود«�است،�مولوی�است�و�ارشادی�مقابل�
وجوب�و�تکلیف�است�و�همچنان�باقی�بر�مولویت�است،�چون�امضاء�این�حکم�به�جعل�شارع�الزم��
شده�است�و�با�رفع�ید�از�ظهور�امر�در�وجوب�تکلیفی،�می�توان�آن�را�بر�ارشاد�حمل�کرد�و�این�نوع�
از�ارشاد�با�مولویت�حکم�منافاتی�ندارد؛�لذا�به�آن�حکم�»ارشادی�مولوی«�می�گویند�و�این�غیر�از�
ارشادی�مقابل�مولوی�است.�در�ارشادی�مقابل�مولوی�)مانند�امر�در�اطیعواهلل(�برای�اعمال�مولویت�

مجالی�وجود�ندارد�و�تنها�ارشاد�به�حکم�عقل�است�)خویی،�1366:�ج�6،�صص�26و27(.
آداب�استمتاعات�جنسی�که�در�منابع�فقهی�آمده،�از�مواردی�نیست�که�فقط�از�ارشاد�عقل�
حاصل�شده�باشد،�زیرا�انجام�دادن�صحیح�یک�رابطه�ی�جنسی�-که�یک�تکلیف�واجب�و�شرعی�
است-�یک�حکم�تکلیفی�و�مولوی�است�و�حقوق�زن�یا�آدابی�که�مرد�باید�در�رابطه�ی�جنسی�
مراعات�کند،�حکمی�وضعی�است�که�صحیح�بودن�یا�صحیح�نبودن�عمل�جنسی�به�آن�وابسته�
است�و�به�صحت،�بطالن،�جزئیت،�شرطیت�و�مانعیت�حکم�شرعی�رابطه�ی�جنسی�نظارت�دارد؛�
لذا�با�رفع�ید�از�مولوی�بودن�چنین�امری�می�توان�آن�را�حکم�)ارشادی�مولوی(�نامید.�در�حقیقت،�
امر�به�رابطه�ی�جنسی،�امر�به�عمل�مرکبی�از�اوامر�تکلیفی�و�ضمنی�است؛�لذا��هر�یک�از�طرفین�
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که�امر�ضمنی�را�انجام�ندهد،�نسبت�به�ادای�حق�طرف�مقابل�اهمال�کرده�و�در�حقیقت�وظیفه�اش�
را�انجام�نداده�است.�مسلم�است،�اگر�به�دلیل�ادا�نشدن�حق�هر�یک�از�زوجین�و�یا�ادا�نشدن�حق�
استمتاع�زن�در�قبال�تمکین�از�شوهر،�شالوده�ی�خانواده�از�بین�برود�یا�صدمات�جدی�بر�آن�وارد�

شود،�عقل�و�عقال�و�شرع�مقدس�ترک�چنین�حقی�را�جایز�نمی�دانند.
بنابراین�رعایت�آداب�در�روابط�جنسی�ظهور�در�وجوب�دارد،�زیرا�این�حقوق�برای�انجام�یک�امر�
واجب�در�امور�زوجین�جعل�شده�است�و�می�توان�آن�را�به�تبع�حکم�تکلیفی،�حکم�ارشادی�مولوی�
قلمداد�کرد�که�بهترین�دلیل�برای�الزام�است.�به�عالوه،�رعایت�این�آداب�با�ابعاد�انسان�شناسی�و�

تأییدات�پزشکی�و�روان�شناسی�تطبیق�دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
معاشرت�به�معروف�به�عنوان�یک�اصل�اخالقی�در�روابط�زوجین�تنها�یک�خوش�اخالقی�و�
خوش�برخوردی�نیست�که�به�عنوان�یکی�از�وظایف�زوجین�در�کنار�دو�وظیفه�ی�نفقه�و�ارتباط�
زناشویی�واقع�شود،�بلکه�معاشرت�به�معروف�منضم�به�دو�وظیفه�ی�واجب�زوجین�می�شود�و�لزومش�
با�لزوم�وظایفی�که�هر�یک�از�زوجین�در�زندگی�زناشویی�دارند،�تعریف�می�شود.�یکی�از�وظایف�
واجب،�وجود�ارتباط�جنسی�میان�زوجین�است�که�در�این�ارتباط�زن�حقوقی�دارد�که�اعمال�صحیح�

آن�از�جانب�مرد�موجب�پایداری�خانواده�خواهد�بود.�
در�این�تحقیق�با�دالیلی�چون�وجوب�معاشرت�به�معروف،�ظهور�اولیه�ی�تعبیر�به�حق�در�روایات�
به�الزام�و�تضایفی�بودن�حق�و�تکلیف�و�نیز�ارشادی�مولوی�بودن�این�نوع�از�حق�-که�مستند�
به�وظیفه�ی�واجب�رابطه�ی�جنسی�میان�زوجین�است-�الزام�این�نوع�از�آداب�در�زندگی�زوجین�

تأکید�شده�است.
حق�رعایت�آداب�جنسی�در�روابط�میان�زوجین،�ظهور�در�وجوب�دارد،�زیرا:

1ـ�رعایت�آداب�جنسی�و�بهره�مندی�زن�در�عمل�زناشویی،�حق�زن�است�که�شوهر�باید�رعایت�
کند.�در�غیر�این�صورت�صحت�رابطه�ی�جنسی�از�جانب�مرد�پذیرفته�نیست.�
2ـ�این�حق�به�عنوان�مقدمه�و�شرط�واجب�برای�ارتباطات�زناشویی�است.

3ـ�این�حق�یک�حکم�ارشادی�مولوی�است�که�به�تبع�حکم�تکلیفی�الزام�رابطه�ی�جنسی�
واجب�است.

4ـ�عالوه�بر�دالیل�فوق،�تحقیقات�پزشکی�و�روان�شناسی�ثابت�کرده�است�که�رعایت�آداب�
جنسی،�سالمت�روحی�و�روانی�زوجین�را�به�همراه�دارد.
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