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 چکیده

امعه مبتنی بر حقوقی است که رعایت آن از جانب ترین نظام ج عنوان کوچک کانون خانواده به

جهت زن و شوهر باید جانب یکدیگر را به  انجامد. بدین زوجین به تحکیم خانواده و جامعه می

لطف، مراعات نموده و نگهبان بقاء خانواده و حفظ عفت و عصمت یکدیگر باشند. گاهی بین 

ای حل آن از منابع فقهی و تفسیری، دهد که باید بر حقوق زوجین در خانواده تزاحم رخ می

یابد؛ حق تمکین  راهکارهای مناسب را جستجو نمود. ازجمله حقوقی که در خانواده تزاحم می

صراحت بر حق تمکین زوج  زوج و حریم جسمانی زوجه است. آیات قرآن، روایات و اجماع به

م جسمانی زوجه تأکید شمارد. کتاب، فطرت و عقل نیز بر حری داللت داشته و آن را واجب می

رسد شارع  دارد. با مقایسه و بررسی ادله وجوب تمکین و ادله حفظ حریم جسمانی به نظر می

مقدس، جانب حریم جسمانی زوجه را رعایت کرده، آن را اهم دانسته و از مصادیق معاشرت به 
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 مقدمه

گاه در مقام ثبوت و عالم  گردد، هیچ احکامی که از سوی شارع حکیم بر مکلفین واجب می

زیرا تمامی احکام اسالم بر طبق مصلحت بندگان از سوی خالق  یابد؛ تشریع با یکدیگر تزاحم نمی

جا که دنیا، دار  ننفسه با یکدیگر مغایرتی ندارند، از آ اما همین احکام که فی ایشان صادرشده است؛

ای که انجام یکی متوقف بر  گونه یابند؛ به تزاحم است، گاهی در مقام امتثال با یکدیگر تداخل می

کند؛ حق استمتاع زوج  ترک دیگری است. از میان حقوق زوجین که گاهی با حقی دیگر تزاحم می

سلّم او بوده و استمتاع مرد از همسر خویش حق م ؛ به نحوی کهبا حریم جسمانی زوجه است

گردد  شارع مقدس بر وجوب آن تأکید کرده است؛ گاه موجب از بین رفتن حریم جسمانی زن می

 -به روش توصیفی که حفظ این حریم نیز بر هر انسانی واجب است. این مقاله درصدد است

. ادله وجوب حق تمکین زوج و حریم خصوصی زوجه 1تحلیلی پاسخگوی این سؤاالت باشد؛ 

های قرآنی و فقهی این  حل شود و راه یک مقدم می . در تزاحم این دو حق، کدام2ست؟ کدام ا

 تزاحم چه است؟

 هرچند د؛ینگرد افتیپرداخته باشد،  این موضوعکه به  یقی، تحقشده انجاممطالعات  اساس بر

از  «ینبررسی قاعده تزاحم در روابط زوج» نامه پایان. مرتبط با موضوع وجود دارد یکتب و مقاالت

از انسیه  «تزاحم حقوق زوجین»نامه  راهنمایی محمود حکمت نیا و پایانحسین سهرابی با 

و راهنمایی علی رفیعی مقدم به صورت کلی به بررسی این قاعده در روابط و حقوق  دیده جهان

أکید بر اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با ت های فعالیت». مقاله اند پرداختهزوجین 

رد به بررسی اشتغال زن به از عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی ف «های امام خمینی یشهاند

های  از حقوق ناشی از زوجیت و مسؤولیتتزاحم آن را با برخی  ،های اجتماعی پرداخته فعالیت

 زن مانند نظارت بر تربیت فرزندان مورد توجه قرار داده است.

 شناسی مفهوم

را انبوه « القومر بعضهم بعضاً  یَزْحَمَ  أَن»دانسته و « زحم»را از ماده برخی از اهل لغت، تزاحم 

 ،ق 1515)ابن منظور، اند  کدیگر فشار آورند، معنا کردهای که در اثر انبوهى به ی شدن قوم به گونه

  األَمواج»خوانده و « تَزاحرما  ازمدَحَمَ»(. برخی دیگر عالوه بر معنای فوق، مصدر آن را 262: 12 ج
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؛ 1351: 4  ج ،1535هاى آب معنا کرده است )جوهری،  را به تالطم موج« و تَتَزاحَم  تَزْدَحِمر

  (.919: 16 ، ج ق 1515؛ حسینی زبیدی، 166: 9 ج، ق 1533فراهیدی، 

در مقرام   -تزاحم در اصطالح، تنافی بین دو حکم ر به خاطر عدم توانایی مکلف بر جمع آن دو 

 (.135: 1913ی که امتثال هر یک متوقف بر مخالفت با دیگری باشد )فیض، ا گونه امتثال است؛ به

 شود. ها اشاره می شود که در ادامه به آن تزاحم به علل و صور مختلف ایجاد می: اقسام تزاحم

گیرند که در این هنگام تزاحم رخ  اتفاقی دو حکم بر یک موضوع تعلق می طور بهگاهی  .1

کم وجوب نماز با حرمت پوشیدن لباس غصبی در فرضی که لباسی جز مانند زمانی که ح دهد؛ می

 (.133: 1913گیرد )فیض،  آن نیست بر عهده مکلف قرار می

که امتثال هر دو از توان او خارج  نحوی گیرد به گاهی دو وجوب بر عهده مکلف قرار می .2

صدر، ) نباشدن ها ممک که نجات هر دوی آن نحوی زمان به است مثل نجات دو غریق در یک

 (.11: 3، ج 1934

شود یا برعک  واجب مستلزم حرام  گاهی انجام واجبی، بر مقدمه حرام آن وابسته می .9

شود. مثل نجات جان یک نفر زمانی که مستلزم ورود به ملک غیر بدون اذن باشد )فیض،  می

1913 :33.) 

 مرجحات تزاحم
زد شارع مقدس، یکی از دو حکم متزاحم بازگشت تمام مرجحات باب تزاحم به این است که ن

« اقوی المناطین» دیگر بازگشت تمامی مرجحات به عبارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به

 بودن است و سند و داللت در آن دخالتی ندارد.

دار: اگر یکی از دو حکم متزاحم، فاقد بدل باشد بر حکم  بدل بر حکم بدل ترجیح حکم بی .1

کند بدل اختیاری باشد مانند کفاره ماه مبارک یا اضطراری  فرقی هم نمی .شود قدم میدارای بدل م

باشد مثل تیمم نسبت به وضو. نزد شارع آنچه بدل ندارد بر آنچه بدل دارد، مقدم است؛ زیرا شارع 

 (.216تا:  در هنگام ضرورت، اجازه ترک آنچه بدل دارد را داده است )مظفر، بی
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واجب مضیق یا فوری است بر حکمی که موسع است: مثل زمانی که امر ترجیح حکمی که  .2

دوران دارد بین ازاله نجاست مسجد که واجب فوری با اقامه نماز در وسعت وقت آنکه در این 

 حالت ازاله نجاست، مقدم است )همان(.

ترجیح حکم مطلق بر حکم مشروط به قدرت شرعی: مانند تزاحم وجوب حج با وجوب  .9

زیرا در فرض تزاحم، استطاعت که شرط وجوب حج است،  ؛که ادای دین مقدم است دینادای 

 (.213شود )همان:  احراز نمی

ترجیح حکمی که صاحب وقت است بر واجب بدون وقت: اگر امر دایر شود بین ادای نماز  .5

ت یومیه در آخر وقت آن و نماز آیات در وقت مشرف به قضا، نماز یومیه که صاحب وقت اس

 شود )همان(. مقدم بر نماز آیات می

ترجیح حکمی که ظرف امتثال آن مقدم است: مانند اینکه مکلف به دلیل بیماری تنها قادر  .4

ایستاده است. در این حالت رکعت اول مقدم بر رکعت دوم  هیئتبه انجام یک رکعت از نماز به 

 (.211است )همان: 

متزاحم، دارای اهمیت بیشتری باشد، عقل حکم به ترجیح به اهمیت: اگر یکی از دو حکم  .6

های شناخت اهم از مهم، متعدد  کند مانند تقدیم حفظ جان بر حفظ مال. البته راه تقدیم اهم می

ها اشاره دارد مانند اولویت حفظ اسالم بر دیگر واجبات مثل  است که مرحوم مظفر به برخی از آن

، اولویت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال، اولویت جزء اهلل حقبر  الناس حقجان و مال، اولویت 

انگیز  آمیز بر راست فتنه رکنی مثل رکوع بر جزء غیر رکنی مثل قرائت نماز، اولویت دروغ مصلحت

 .کندیعمل م رییبه تخ کی هر حیبه ترج نیقیمکلف در صورت عدم  )همان(.

از نوع ترجیح به اهمیرت   شایان ذکر است حل تزاحم حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه

 شود. است که در این مقاله بدان پرداخته می

 تزاحم حقوق زوجین

و دارای وجوب است، با  شده اثباتگاهی حقوق زوجین که هر یک از نزد شارع بر دیگری 

و ازآنجاکه  یابد. به این نحو که ادای یکی از حقوق با ترک دیگری همراه است؛ یکدیگر تزاحم می

یابد،  ترین رکن اجتماع است، بر پایه حفظ حقوق متقابل استحکام می اده که مهمکانون خانو
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نماید. یکی از حقوق زوج بر زوجه، تمکین زوجه  تشخیص اولویت حقوق متزاحم ضروری می

کند. به این نحو که ادای حق زوج که  است که گاه با حفظ حریم جسمانی زوجه مزاحم پیدا می

به آن تأکید شده است و حفظ دین و عفاف مرد و نظام خانواده بدان آیات و روایات زیادی  در

وابسته است از عهده همسر خارج بوده و مستلزم ضرر جسمانی یا روحی غیرقابل جبرانی برای او 

دانیم شارع مقدس بر حفظ جان و سالمتی بسیار تأکید داشته و مورد  شود. از طرفی هم می می

 کور اولویت با کدام حق است؟عنایت او است. حال در فرض مذ

 دالیل مشروعیت حق تمکین و حق حریم خصوصی

یک اولویت دارد، ابتدا باید به  برای رسیدن به پاسخ این پرسش که در تزاحم این دو حق، کدام

دالیل وجوب هر یک از حقوق پرداخته شود تا از رهگذر آن، اولویت یکی از دو حکم، مشخص 

 گردد.

 تمکین ادله مشروعیت حق .1
برداری از  به معنای قادر شدن، منزلت یافتن، قدرت یافتن و بهره« مکن، یمکن»تمکین از ماده 

و در  (399: 1512؛ راغب اصفهانی، 2234: 6، ج ق 1535شده است )جوهری،   چیزی دانسته

اصطالح فقهی بیانگر یکی از حقوق زوج بر عهده زوجه است و معموالً در بحث نکاح مطرح 

شمار  شود. آنچه نشوز زن به تقسیم می« تمکین عام»و « تمکین خاص»که به دو نوع  شود می

های جنسی شوهر است. صاحب  رود؛ نپذیرفتن تمکین خاص به معنای برآوردن درخواست می

ای که مختص به مکان و زمان  گونه ریاض المسائل، تمکین را بذل زن در مطالبه همسر دانسته به

 1511 طباطبایی حائری،) باشدیک از زن و مرد وجود نداشته  رعی در هیچخاصی نباشد و مانع ش

 اند. علماء سه دلیل کتاب، سنت و اجماع را در وجوب حق تمکین ذکر کرده(. 165: 12، ج ق

خود فرد را تهدید  تنها نه آنکهبه دلیل اهمیت امر تمکین و خسارات ناشی از فقدان : کتاب

دهد، خداوند متعال به این حق در آیات  را نیز تحت الشعاع قرار می کند بلکه خانواده و جامعه می

 خود تصریح داشته و راهکارهای متعددی برای رفع موانع آن پیشنهاد داده است.
نِساؤُکُمم حَرْثٌ لَکُمم فَأْتُوا حَرْثَکُمم أَنَّى شِئْتُمم وَ قَدحمروا »سوره مبارکه بقره  229الف( اطالق آیه 

که به مردان اجازه نزدیکی به همسران « مم وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعملَمروا أَنَّکُمم مرالقُوهر وَ بَشِّرِ الْمرؤْمِنِینَلِأَنْفُسِکُ
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دهد و داللت بر حق مردان بر استمتاع از زنان  اند را می ی که خواستهزمان هرخود را از هر جا و 

را به « فَأْتُوا حَرْثَکُمم أَنَّى شِئْتُمم»لد تفسیر کرده و حرث را به مولد و»دارد. ثعلبی در ذیل آیه شریفه، 

 (.161: 2، ج ق 1525 )ثعلبی،« اطالق در نحوه نزدیکی معنا کرده است

گرفته و آن را در معنای زمان قبول ندارد )طوسی، « من أین شئتم»را به معنای « أنّی»طوسی  

اولی را از قول ابن عباس و »بیان کرده است:  (. طبرسی ذیل آیه مذکور سه معنا را229: 2تا، ج  بی

شمایند، دومی را از قول زجاج به این تعبیر که زنان صاحب  کشتزارسدی به این تعبیر که زنان 

آورید و سومی به این تعبیر که زنان مانند  می به دستکشتند براى شما که فرزند و لذت از آنان 

درآیید به کشت خود از هر جا و یا به هر کیفیت که « نَّى شِئْتُممفَأْتُوا حَرْثَکُمم أَ»اند براى شما  کشت

 (.465: 2، ج 1932)طبرسی، « خواستید

حق مجامعت مرد با زن از هر جهت و به هر کیفیت که »صاحب کشاف نیز این آیه را به 

 (.266: 1، ج ق 1533، تفسیر کرده است )زمخشری، «مطلوب مرد باشد

در نظر گرفته و آیه شریفه را به نزدیکی مردان به زنان « أین»معنای را به « أنّی»فخر رازی  

بدون قیدی از مکان و زمان تفسیر کرده و وجود مانع شرعی را استثناء کرده است )فخر رازی، 

 (.32: 13، ج ق 1523

این  ها درباره تفسیر آید و نظریه مى« کیف»و « متى»، «أین»به معناى « أَنَّى»  مغنیه معتقد است که

« أَنَّى»اند:  اساس، برخى گفته کند که بر این  اند. او اضافه می افزایش یافته« أَنَّى»  آیه به تناسب معانى

خواهید با زنانتان  بوده و مقصود این است که هرزمان، از شب یا روز، که مى« متى»به معناى 

د این است که شما مخیّرید، از است و مقصو« أین»به معناى « أَنَّى»اند:  نزدیکى کنید. برخى گفته

جا  در این« أَنَّى»اند:  که بخواهید با زنان خود نزدیکى کنید، از جلو و یا از عقب. برخى گفته هر جا

با  خواهید، نشسته، یا خوابیده... مىی که هر حالتدر »و مراد از آن، این است: « کیف»به معناى 

 (.996: 1، ج 1525)مغنیه، « زنانتان نزدیکى کنید

را از اسماى شرط که « انّى»را مصدر و به معناى زراعت و کلمه « حرث»عالمه طباطبایی کلمه  

گاه در خصوص زمان و گاه در خصوص مکان به کار رفته، معنا کرده است و فرموده اگر این 

 شما به کشتزار خود وارد شوید،»شود  کلمه در آیه مورد بحث به معناى مکان باشد، معنا چنین مى
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شما هر وقت خواستید »شود  و اگر به معناى زمان باشد معنایش این مى «از هر محلى که خواستید

با قید  مخصوصاًکه این اطالق  رساند که به هر دو صورت اطالق را می« به کشتزار خود بروید

فأتوا » قبل از بیان« زنان شما کشتزار شمایند»شود. عالمه در ادامه، آمدن جمله  تر می روشن« شئتم»

را خالى از داللت بر توسعه و آزادى دادن در « کشتزار»و نیز تعبیر از زنان براى بار دوم به « حرثکم

 داند ینم -البته مکانى که زنان انتخاب کنند  -عمل زناشویى از نظر مکان و یا از نظر زمان 

 (.219: 2، ج 1933)طباطبایی، 

رند که آیه شریفه به صراحت بر حق استمتاع مرد مفسران تصریح دا آنچه بیان گردید؛ بر اساس

 داللت دارد.

شمارد؛ آیه  ب( آیه دیگری که داللت بر حق استمتاع مرد دارد و آن را از حقوق واجب او می

بَعمضٍ وَ بِما   الرِّجالُ قَو امرونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهر بَعمضَهرمم عَلى: »استسوره مبارکه نساء  95

نَّ أَنْفَقُوا مِنْ أَمموالِهِمم فَالص الِحاتر قانِتات  حافِظات  لِلْغَیمبِ بِما حَفِظَ اللَّهر وَ الالَّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهر

هَ کانَ للَّفَعِظُوهرنَّ وَ اهمجررُوهرنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبروهرنَّ فَإِنْ أَطَعمنَکُمم فَال تَبمغُوا عَلَیمهِنَّ سَبِیالً إِنَّ ا

 ؛«عَلِیًّا کَبِیراً

ثعلبی شأن نزول آیه را در نشوز جمیله بنت عبداهلل بن ابی با همسرش ثابت بن قی  بن 

شود. ثعلبی نتیجه گرفته که  زند و پ  از آن آیه نازل می شماس آورده که ثابت بن قی  او را می

: 9، ج ق 1525 )ثعلبی،معنای قیمومیت شوهر، تسلطی است که او در تأدیب همسر خود دارد 

932.) 

آیه   مغنیه از معنای آیه، تسلط مردان بر زنان را برداشت کرده و مراد از رجال را در این

خصوص شوهران و مراد از نساء را خصوص همسران در نظر گرفته است. همچنین بیان داشته که 

کتاتور و زن زیر دست که شوهر رئی  دی یطور بهمراد از سلطه مرد بر زن، سلطه مطلقه نیست، 

گونه اراده و اختیارى از خود نداشته باشد، بلکه مراد این است که مرد به نحوى  او باشد و هیچ

سرپرستى زن را به عهده دارد. فقها این سرپرستى را به امورى از قبیل قرار دادن طالق در اختیار 

شوهر مگر با اجازه او، محدود شوهر، اطاعت زن از او در نزدیکى کردن و بیرون نرفتن از خانه 

 (.914: 2، ج ق 1525اند )مغنیه،  کرده
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عالمه طباطبایی یکی از مصادیق قیمومیت مرد را که صدر آیه بدان اشاره دارد؛ حق استمتاع او 

خوابگى مرد  دانسته و معتقد است بر زن الزم است در تمامى آنچه مربوط به استمتاع و هم

 (.955: 5، ج 1933طباطبایی، شود، او را اطاعت کند ) مى

را مربوط به روابط زن و شوهر در داخل خانه ...« الرِّجالُ قَو امرونَ عَلَى النِّساءِ »جوادی آملی 

فرماید که این  کند. ایشان در ادامه تصریح می دانسته که قیمومیت شوهر نسبت به زن را ثابت می

نظر ذهنی و فکری بر مرد برتری دارد  شود؛ گاهی زن از ها نمی قانون شامل حال همه زوج

 نساء(. 95: ذیل آیه 11ج ، 1931)جوادی آملی، 

را در لغت به معنای « نشوز»آیه شریفه در ادامه به نشوز زن اشاره دارد که برخی از مفسران 

نشوز زن را به معنای ارتفاع او از  ؛ واند را زمین مرتفع معنا کرده« نشوز االرض»گرفته و « ترفّع»

 (.116: 5، ج ق 1523؛ ابن عاشور،32: 13ج ، ق 1523اند )فخر رازی،  مسئولیت دانسته

اند.  برخی از علماء نشوز را عصیان و ترفّع و اظهار کراهت زوجه نسبت به زوج معنا کرده

ایشان راهکارهای شارع مقدس ر موعظه، هجر در بستر و ضرب ر را به نحو ترتیب درست 

کند اگر ثمر نداشت، او را در بستر ترک  بتدا مرد، همسر خویش را نصیحت دانند به طوری که ا می

: 9، ج 1932؛ طبرسی، 939: 9، ج ق 1525تواند او را بزند )ثعلبی،  کرده، در صورت عدم تأثیر می

(. فخر رازی نیز به ترتیب به راهکارهای مذکور، قائل بوده و 116: 5، ج ق 1523؛ ابن عاشور،63

: 13، ج ق 1523داند )فخر رازی،  تقوای الهی در حقی که بر عهده زن است، می وعظ را یادآوری

ج : ق 1525(. مغنیه نیز مراد از آیه شریفه را خودداری از حقوق زوجیت دانسته است )مغنیه، 32

ناشز کسی است که پرخاش »گوید:  (. جوادی آملی از نشوز به برجستگی تعبیر کرده و می913: 2

)جوادی آملی، « کند دهد. تمکین نکرده و خضوع در برابر قانون نمی گی نشان میکند و برجست می

 نساء(. 95: ذیل آیه 11ج ، 1931

گردد راهکارهای قرآنی در آیه شریفه و تعابیر مفسران نشان از وجوب حق  یمچنانچه مشاهده 

نماید  گاه شدید میای از قرآن چنین راهکارهایی که  ینکه در کمتر آیهاتمکین بر زوجه دارد. چه 

 در برابر تضییع حقی آمده است و این نشان از اهتمام شارع در ادای این حق دارد.



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  41  

در روایات متعددی بر حق تمکین زوج تأکید گردیده و وجوب این حق از روایات  سنت:

 .گردد یمبرداشت 
زنی نزد رسول خدا آمد و »، نقل کرده است: )علیه السالم(جعفر صادقالف( ابوبصیر از امام 

پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به 

« رچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلیصبح نرساند در حالی که شوهر بر او خشم دارد. گفت: گ

 (.431: 4، ج1931)کلینی، 

آیا جایز است زن بدون اجازه »نماید:  سؤال می)علیه السالم(کاظم ب( علی بن جعفر از امام 

تواند بدون اذن شوهر، روزه بگیرد؟ فرمود: بله.  آیا زن می نه؛ وشوهر از خانه خارج شود؟ فرمود: 

( که قدر 253: 15، ج ق 1531)نوری، « شوهرداری کردن استسپ  فرمود: جهاد زن، خوب 

 استمتیقن خوب شوهرداری کردن تمکین خاص است چرا که تکلیف خاص زوجه پ  از عقد 

 (.939: 91 ج ،ق 1535)نجفی، 

حق استمتاع مرد از زن به قدری نزد علماء و فقها مسلّم دانسته شده که برخی از ایشان اجماع: 

صاحب ریاض المسائل مدعی شده  ازجملهاند؛  ی زوج دانستهخوابگ همحق  شرط وجوب نفقه را

که  ینحو بهاست  فقهاکه اصحاب، نفقه را از فروع تمکین دانسته و آن مشهور بلکه اجماعی نزد 

مخالفی نه به صراحت و نه به ظاهر در آن وجود ندارد. او در شرط بودن تمکین بر وجوب نفقه، 

کند؛  در ادامه اضافه می و آورد ای که به سن جماع نرسیده را شاهد می هعدم وجوب نفقه بر صغیر

ها قید تمکین لحاظ نشده است که  شاید منشأ تردد و اشکال، اطالق نصوص انفاق باشد که در آن

این اشکال با وجود اجماع مقطوع و محکمی که در این زمینه وجود دارد و عدم تبادر اطالق از 

یست و این ادعا که نفقه به مجرد عقد واجب ناجمال باشد( وارد  ظاهر نصوص )در نهایت

ای که خارج از اطاعت  بر ناشزه  شود به غایت ضعیف است. اختالفی در عدم وجوب نفقه می

یست. البته با نهمسرش شده ولو به خروج از منزل بدون اذن او و منع از تماس با او بدون عذر، 

گردد. سپ   یق و... نفقه ساقط نمیمضحیض، واجب وجود عذر عقلی و شرعی مثل مرض، 

کند که آیا تمکین شرط است یا آنکه نشوز مانع است؟ خود در مقام پاسخ،  پرسشی را مطرح می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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و  166: 12، ج ق 1511دارد )حائری،  عدم در تمکین و ثبوت در نشوز را مانع انفاق بیان می

164.) 

ه اصل انتفاء مشروط در صورت انتفاء شرط صاحب جواهر نیز بر مشروط بودن وجوب نفقه ب

وقتی شرط تمکین به هر دلیلی منتفی شد، نفقه نیز که مشروط است منتفی  اند قائلاستناد کرده و 

: 91ج ، ق 1531اند )نجفی،  گردد. پیروان این نظریه در حقیقت تمکین را شرط نفقه دانسته می

939.) 

عقد  صرفاًرخی علماء مطرح است که مبنای نفقه را البته نظریه دیگری نیز در اینجا از سوی ب

 محض بهیابد و نفقه  دانسته و معتقدند با انعقاد عقد تمام حقوق و تکالیف زوجین استقرار می

 (.564: 2 ج ،ق 1513شود )عاملی جعبی،  انعقاد عقد نکاح بر زوجه واجب می

 ادله مشروعیت حفظ حریم جسمانی زوجه. 2

به معنای منع است یعنی چیزی که نزدیک شدن به آن برای غیر صاحبش،  در فقه« حریم»واژه  

( که این مفهوم دارای اقسام و وجوه مختلفی از جمله 251: 6، ج ق 1536ممنوع است )مجلسی، 

حریم ارتباطات، حریم جسمانی و ... است. حق اشخاص در حمایت و مصون از تعرض بودن 

های مرتبط با سالمت جسمی و روحی و همچنین  تمامیت جسمانی و بدنی از جمله جنبه

(. 21: 1915ی بدنی، حریم جسمانی معنا شده است )اصالنی،  مشخصات و خصوصیات محرمانه

ای خاص تا جایی که سالمت فرد را تهدید  های تغذیه های ورزشی و مراقبت ملزم نبودن به فعالیت

از مصادیق حریم جسمانی محسوب نکرده و به طبع زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار ندهد، 

 (.29: 1939شود )پورعبداهلل،  می

یَا أَی هَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ یَحِلُّ لَکُمم أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ الَ » سوره مبارکه نساء 13آیه : کتاب

آنجا که  «وَ عَاشِرُوهرنَّ بِالْمَعمرُوفِ همربَیحنَ هنَ بِفَاحِشَتَعمضُلُوهرنَّ لِتَذْهَبروا بِبَعمضِ مَا آتَیمتُمروهرنَّ إاِلَّ أَنْ یَأْتِی

سوءِ همان  نشوز مرد دارد کهنماید در حقیقت اشاره به  مردان را به معاشرت به معروف دعوت می

طبرسی برای شأن . تواند از مصادیق عسر و حرج باشد شود و می تلقی می او بدرفتاری ومعاشرت 

ر کرده از جمله به ارث برده شدن زنی که همسرش فوت شده، همچنین سوء نزول آیه مواردی ذک

معاشرت مردی با همسرش تا مهرش را ببخشد یا زندانی شدن زنی توسط شوهرش تا مرگش فرا 



 
   1011 تابستان و بهار/ 1 شماره ،1 دوره/ اسالمی خانواده زندگی سبک و فقهی های  پژوهش دوفصلنامه |  42  

(. در تمامی موارد بیان شده، سوء معاشرت مرد 53: 9، ج 1932رسد و از او ارث ببرد )طبرسی، 

 حفظ حریم جسمانی او نادیده گرفته شده است. بوده و در آن حقوق زن از جمله

، معروف را ضد منکر معرفی کرده و بیان «عاشروهن بالمعروف»عاشور در تفسیر فقره  ابن

داشته از این رو مکروه، منکر نامیده شده که نفوس به آن ان  ندارند و نزد ایشان مجهول است و 

کرده و عرف آن را توصیف کرده  معروف در اینجا آن چیزی است که شرع حدودش را مشخص

(. 33: 5، ج ق 1523عاشور،  اکراه و اضرار به زوجه دارد )ابناست. از این رو فقره مذکور نهی از 

ها که مورد تأیید عرف است، رعایت حریم جسمانی زن و حفظ  یکی از معروفروشن است 

 .استجانب او در این قضیه 

ظاهر آیه، آن را به عمل  بر بنانظر برخی مفسرین که عالمه طباطبایی ذیل آیه شریفه، ضمن رد 

اند، موضوع آیه را در محرومیت از  ناپسند به ارث رفتن زنان بعد از فوت همسرانشان تفسیر کرده

( که خود از 244: 5 ج، ق 1933ازدواج و به ارث رفتن اموال زنان تفسیر کرده است )طباطبایی،

 جسمانی زن است که آیه برخالف آن امر کرده است.مصادیق سوء معاشرت و حفظ نشدن حریم 

مغنیه ضمن نقل دو نظری که عالمه بیان فرموده، درست بودن هر دو نظر را بالمانع دانسته و 

معتقد است براى شوهر روا نیست که همانند حیوانى، زن را تملک کند یا از ازدواج جلوگیرى 

و آزار دهد که وى مهرش را به او ببخشد تا  نماید، همچنین براى او روا نیست که زن را اذیت

  خود را از او و از بدرفتارى او نجات دهد. اگر زن در چنین حالتى مهرش را ببخشد و مرد از وى

. وی پ  از رد ستینمالش را بستاند، گناهکار خواهد بود؛ زیرا مال انسان جز با رضایت او حالل 

زنا، نشوز، دزدى و دیگر محرمات را در « احِشَهف»  نظر شیخ محمد عبده که معتقد است واژه

گیرى  تواند بر همسرش براى مال سخت کند که شوهر نمى گیرد، نظر خویش را چنین بیان می برمى

جز در زنا جایز  -گناهش هرچه باشد -گیرى بر زن که وى مرتکب زنا شود. سخت کند، مگر این

مگر اینکه مرتکب فحشایى به »فرماید:  تعال میزیرا خداوند م ؛نیست و این معناى آشکار آیه است

که بیان شد، هیچ اضراری حتی  طور همان(. 213: 2، ج ق 1525)مغنیه، « ثبوت رسیده، شده باشد

 .مالی به زن جایز نیست چه رسد به جان و جسم او که از حرمت باالتری برخوردار است
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هر فرد بوده و بدون نیاز به گونه که حفظ حریم خصوصی، نیازی فطری برای  همانفطرت: 

شود؛ حفظ حریم جسمانی اشخاص که از مصادیق  استدالل عقلی و تنها از طریق شهود درک می

طبیعی بر بدن و جسم  طور بهزیرا که هر انسانی  ؛حریم خصوصی بوده، نیز حق ایشان است

: 1916 طور فطری خواستار آزادی و حفظ حرمت آن است )انصاری، خویش سلطه داشته و به

53.) 

هرای حرریم خصوصری اشرخاص اسرت و حفرظ حرریم         حریم جسمانی یکی از شراخه : عقل

شرود. یکری از دالیرل حفرظ حرریم جسرمانی از        خصوصی بدون حفظ حریم جسمانی میسر نمی

خطرات احتمالی و صدماتی که ممکن است بر او عارض شود، عقل سلیم است؛ چراکه هر انسانی 

ن و سالمتی روحی و جسمی خویشتن است و هیچ انسرانی بریش   قبل از هرکسی مسئول حفظ جا

از نویسندگان، حریم خصوصی و صیانت از آن را از  یبرخاز خود در برابر دیگران مسئول نیست. 

زیرا عقل، تجاوز بره حرریم خصوصری اشرخاص و افشرای اطالعرات و        ؛دانند مستقالت عقلی می

، هر آنچه را که عقرل  «شرع و عقل ی مالزمه» ی قاعده داند. به استناد یرا ظلم و قبیح م ها آنعیوب 

معتقدنرد:   براره  درایرن از فقهرا   ی. بعضر شرمارد  مری شرع نیز آن را قبیح و حرام  داند میظلم و قبیح 

شرعاً آنچره از میران رفرتن ارزش مرؤمن و از چشرم مرردم افترادن او         وعقال  چگونه ممکن است»

بنرابراین شررع مقردس اسرالم نیرز      (. 954: 1، ج ق 1521)انصاری، « شدشود، اشکالی نداشته با یم

 ی)قنروات  شرمرد  میتجاوز به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطالعات و عیوب را قبیح و حرام 

 (.194: 1939و همکاران، 

 تزاحم حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه
منظور حفظ حریم تواند به  به یقین زن مانند هر انسان دیگری بر جسم خود مالکیت دارد و می

جسمانی خود از تعرض دیگران، خویش را مصون بدارد که گاه این حق مخصوصاً در زمرانی کره   

 یابد. زن از نظر جسمانی و روانی در شرایط مطلوبی نباشد، با حق تمکین زوج تزاحم می

ظاهر کالم فقها بر این مسئله داللت دارد که تکلیف خاص زوجه پر  از عقرد نکراح، تمکرین     

که نیازهای جنسی زوج را در هر زمران و مکرانی کره اسرتمتاع در آن حرالل       نحوی است؛ به خاص

( مگررر در 939: 91، ج ق 1535باشرد، برررآورد و در امررور زناشررویی از او اطاعررت کنررد؛ )نجفرری،  

مواردی که عذر شرعی و عقلی دارد. با این توصریف، اصرل در روابرط زناشرویی، تمکرین زوجره       
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ای لرزوم ایرن اصرل، احتمرال در مفسرده افترادن زوج در صرورت عردم         هر  است. یکی از حکمت

پاسخگویی به این نیاز او در درون خانواده است که این فساد نه تنها فرد بلکه خانواده و جامعره را  

 سازد. متأثر می

کند  ی جنسی ایشان، نظام تشریع را ملزم می از سوی دیگر تفاوت زیستی مردان و فزونی غریزه

ظ حقوقی امتیازات بیشتری برای زوج قائل شود تا مرانع از عروارض فسراد مرردان و بره      که از لحا

خطر افتادن سالمت اخالقی جامعه باشد. با توجه به آنچه بیان شرد و بررای جلروگیری از مفاسرد     

شود زوجه را با وجود عردم آمرادگی جسرمی و روحری، بره ایرن امرر مجبرور          مطرح شده؛ آیا می

حقی در حریم جسمانی برای او قائل نشد؟ یا بر عک  بایرد حرق حرریم    ساخت؟ و به طور کلی 

جسمانی زوجه مقدم شود؟ به واقع حق تمکین زوج نزد شارع از اهمیت باالتری برخوردار اسرت  

 یا حفظ حریم جسمانی زوجه؟

های استحبابی و اخالقی روایات مبنی بر رعایت آداب آمیرزش جنسری و مهیرا سراختن      توصیه

ین امر همچنین اهتمام به حصول رضایت زوجین در آمیزش، نشان از اهمیت رضایت زوجه برای ا

 (.31و  33: 1932باطنی زوجه و آمادگی او برای آمیزش دارد )کریمیان صیقالنی، 

شود. چنانچه برخری   همچنین قاعده کلی معاشرت به معروف نیز شامل موضوع مورد بحث می

اگر مرد درشت هیکل و زن نحیف و الغر باشد و نزدیکی با او »از فقها بدین نکته اشاره دارند که: 

احتمال ضرر و خطر داشته باشد، شوهر حق ندارد با او آمیزش کند؛ زیرا معاشرت به معرروف کره   

« ای باشرد کره زن و شروهر از آن لرذت ببرنرد      کند نزدیکری بره گونره    فرمان قرآن است اقتضاء می

 (.19: 6، ج 1913)طوسی، 

 یو جسم یمتعارفی است که باید به شرایط روح یی تمکین، رفتار انسان ضابطه بر این اساس،

را بر  ینهای یعرف و اخالق، داور و تمکین، در آن توجه شود یو عقل یزوجه و موانع شرع

 (.213: 1 ج ،1916 یان،حسب زمان و مکان در این باره به عهده دارد )کاتوز

است  شایسته ،یخانوادگ یاصل معروف در زندگحاکمیت  وبودن حدود تمکین  ینظر به عرف

اگر به شرایط و احساسات زوجه توجه  چراکههمسرش را در نظر بگیرد؛  یزوج شرایط جسمان

 رنگ کمروابط سرد و  رفته رفته، مسلم است بیندیشدخود  ینیاز جنس ینداشته و تنها به ارضا

کند زوج حسن  می ءاقتضا یانوادگخ یجایگزین کانون گرم خانواده خواهد شد. لذا تحکیم زندگ
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سوره  113طور که آیه  همانخویش قرار دهد.  ی سرلوحه یرا در روابط جنس یروای یها معاشرت

زن و مرد هر دو در قبال  «لَهرنَّ لِباس  أَنْتُمم وَ لَکُمم لِباس  هرنَّ»کند که  طور بیان می مبارکه بقره این

داند که هر یک  بایی این دو جمله را استعاره از این میدیگری وظیفه محافظت دارند. عالمه طباط

از زن و شوهر باید طرف مقابل را از فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد جامعه و انواع 

بنابراین در حقیقت مرد لباس زن و زن ساتر مرد است )طباطبایی حائری،  کند؛ بشر جلوگیری 

 (.223: 1 ج، ق 1511

یابد که زن از لحاظ جسمانی در وضعیت مناسبی  ن مهم در صورتی تحقق میپر واضح است ای

ماند که برای رسیدن  و در حقیقت از قبیل مقدمه واجب می ولو به صورت نسبی قرار داشته باشد

است؛ در مواردی  ع() بیت به آن واجب باید فراهم شود. حقوق مدنی نیز که برگرفته از فقه اهل

حق تمکین مرد تقدم داده و در این موارد حکم نشوز را از زوجه حفظ حریم زوجه را بر 

 دارد: برمی

تواند از  در صورت وجود شرایط خاص مثل مسری بودن بیماری شوهر، زن می بیماری شوهر:

 (.1123تمکین خودداری کند )حقوق مدنی ماده 

متناع از تمکین خاص تواند مجوز ا ها در زن می ای از بیماری وجود پاره بیماری و ناتوانی زن:

 و بلکه عام باشد زیرا الزام به تمکین در این صورت منافی با معاشرت به معروف است )اصفهانی

 (.413: 3 ج، ق 1534فاضل هندی(، 

مانند عدم تمکین در حالت حیض، نفاس، احرام... )موسوی  حار کردن از وقوع در حرام:

را نیز از موارد حفظ حریم جسمانی زن به شمار توان این مورد  ( که می912: 2 ج، 1933خمینی، 

 شود. زیرا از آزار جسمانی او جلوگیری می ؛آورد

واسطه خوف ضرر مجبور به ترک تمکین  اگر زن به عرض و مال و جان زن: خوف ضرر در

 (.1114قانون مدنی، ماده ؛ 112: 1، ج ق 1511شود )گلپایگانی،  باشد ناشزه محسوب نمی

شود در تمام فروض مطرح شده، حریم جسمانی زن بر حق تمکین  هده میطور که مشا همان

 شوهر مقدم شده است.
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 گیریجهنتی

شارع مقدس بر وجوب اطاعت زوجه در استمتاع جنسی از زوج تأکید داشته و تنها تکلیف 

ای که ناشز نبودن زن بدون هیچ  گونه خاصه زوجه را برطرف کردن نیاز جنسی همسر دانسته، به

یابد. از طرفی اگر زوجه مهیای تأمین زوج در بستر خانواده نباشد، به  فی در این امر تحقق میخال

دهد، وجود  دلیل عدم تمکین، امکان وقوع همسر در مفاسدی که جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می

ین دارد. از طرف دیگر، هر شخص بیشتر از هر فرد دیگری در قبال خود مسئول است. زن نیز از ا

قاعده مستثنا نبوده و موظف به حفظ سالمت جسم و روح خود است. با مقایسه و بررسی ادله 

رسد شارع مقدس نیز در صورت  وجوب تمکین زوجه و ادله حفظ حریم جسمانی به نظر می

تزاحم این دو حق، جانب حریم جسمانی زوجه را رعایت کرده، آن را اهم دانسته و از مصادیق 

 داند. ف میمعاشرت به معرو

اینکه اسالم اخالق، کرامت و روابط انسانی را بر اساس اصول انسانی آن و نه  بر بنادر نهایت 

زن یا مرد بودن فرد مورد توجه قرار داده است، به مقتضای همین امر، شایسته است که این اصل 

 .نسبت به مسائل دیگر در روابط بین زن و مرد مورد توجه قرار گیرد
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