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        چکیده
 بر که  با اشراف کاملی،گوئی به آن ی جنسی و به منظور پاسخ اسالم با پذیرش غریزه

 منظا  هماهنگ باو سو هم حکیمانه و جامع نظامی دارد، عالم مفاسد و مصالح تمامی
 واژه بضع در متون کاربرد. است نموده ارائه هستی بر حاکم نظام و خانواده حقوق

های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و فقهی، وجود دیدگاه
آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان 

در این . زندمکان معامله جنسی با زنان در اسالم، دامن میبر بدن، به شبهاتی مانند ا
 حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش نظام کشف و بضع ماهیت پژوهش
.  و مطالعه قرار گرفته است اسنادی مورد بررسیصورت به و تحلیلی  ـتوصیفی

ناسایی و ضمن های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی ش یافته
برداری از منافع زن و انحصار حق زنان  تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره

 .به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است
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 مقدمه .١
م باشکوه آفرینش، زنان با تبلور زیبایی و جالل الهی، قدرت و عظمت خدا را در نظا

میل جنسی با اهداف متعالی  مقتضای خلقت و در چارچوب این نظام، به. سازندآشکار می
 این میل ،ی ادیان و بخصوص در اسالمدر همه. شده است در نهاد بشر به ودیعه گذاشته

- وتفریط است و لذا گزاره ای حدودوثغور و حد افراطجنسی مانند تمام امیال دیگر دار
های اسالمی نظر به اینکه آموزه. اندهای زیادی به تبیین حد وسط از این میل پرداخته

دهد که این میل نیز باید در پرتو رعایت تقوا و عفت، با ارضای کافی و عدم نشان می
هایی مانند احساس اراحتیهای بیجا و نافراط، کنترل شود تا منجر به بروز هیجان

 در این راستا دستور اسالم به ازدواج دو ]٥٥ ص، ٥٣[. محرومیت و سرکوب شدید نشود
حل کنترل و اطفای  عنوان تنها راه هم با رعایت شروط صحت نکاح، به جنس مخالف آن

شده  میل جنسی، میان زنان و مردان مساوی بوده و هر راه دیگری غیرازآن، مردود اعالم
عنوان عوض مهر و مالکیت زنان بر  رو در مباحث فقهی نکاح، بحث بضع به ازاین. تاس

 .بضع و انتقال آن به شوهر، محل بحث و تأمل قرارگرفته است
زمان با ایجاد تحوالت گسترده در مبانی فکری غربی و از طرفی از قرن هجدهم هم

شده و  ول قرار دادهجویی از اصگیری تفکرات اومانیستی، آزادی جنسی و لذتشکل
های فمینیستی متأثر از این افکار، اندیشه. درنتیجه هرگونه رفتار جنسی جواز یافته است

های متأثر از این نیز نسبت به زنان فعال شد که یکی از مباحث مطرح در جنبش
اگرچه این امر، . حدوحصر ناشی از آن بود ها، بحث مالکیت زن بر بدن و آزادی بیاندیشه

تبع آن اجتماعی گردیده است، ولی هنوز  ناپذیر فردی و به ر به صدمات جبرانمنج
 .]٦١؛ ٥١؛ ٢٠٢ ص، ١٣[ توجهی دارد طرفداران قابل

ی عظیم های ناب اسالم بخصوص مذهب امامیه همواره با هجمهاز سویی اندیشه
ستناد مختلف روبرو بوده که احکام شرعی را مستمسک هدف خود قرار داده و با ا اقشار
ها بدون اشراف و علم بر تمامی حقیقت، سعی در ایجاد شبهه و تلقین تضییع  به آن

یکی از این شبهات در راستای مالکیت زنان بر بدن . حقوق زنان از سوی اسالم دارند
تقریب از بحث مالکیت بضع و امکان معامله آن در اسالم و  مانند دیدگاه فمینیسم به به
 .  ]٥٩؛ ٢٧ [وری جنسی توسط زنان، ایجادشده استه بهرهنتیجه امکان هرگون در

که در تعالیم اسالمی، امر نکاح با اهداف متعالی برای بشر تجویز این در حالی است 
درواقع . اغراض واالی آن هست گردیده است و رابطه جنسی و لذت زوجین، تنها یکی از



  ٩   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

رد که داللت بر وجود نظام های مختلفی وجود داپیرامون مسائل جنسی در فقه گزاره
تنهایی و لذت برای لذت اصالت  مثالً در اسالم، لذت به. خاص جنسی در اسالم دارد

نداشته و ابعاد دینی و معنوی و اخالقی لذات هم لحاظ گردیده است؛ تأمین و ارضای 
نیاز به طریق مشروع، عبادت محسوب شده و هرگونه افراط و یا تفریطی در مواجهه با 

میل رد گردیده است؛ به تشکیل و تحکیم ازدواج با برشمردن محاسن آن، تأکید این 
طور مؤکد سفارش  شده است؛ تمکین و تأمین نیازهای جنسی زوجین توسط یکدیگر به

شده است؛ به  شده و در این راستا حقوق و تکالیفی برای هر یک از زوج و زوجه تعریف
انحصار رابطه زناشویی میان زوجین دستور محارم و  رعایت حدود پوشش در مقابل غیر

انگاری شده و صورت نامشروع به هر طریقی، جرم شده است؛ و ارضای جنسی به داده
ی این موارد، ؛ همه]٢٤٤ الی ٢٢٤، مواد ا.م.ق[شده است  برای آن مجازات در نظر گرفته

 وجود بخشی به تأمین صحیح غریزه جنسی و حاکی از سازوکار جامع اسالم در جهت
 . نظام خاص جنسی در اسالم است

رو تبیین ماهیت بضع و وضعیت آن در برابر مهریه، کندوکاو حول اقوال  ازاین
 حقوقی بضع در فقه امامیه، در یت داشتن بضع و تبیین وضعیت فقهی ـپیرامون مال

و تشخیص محدوده  کنار طرح مباحث فمینیستی در مقایسه با مبانی کالمی امامیه
 بر منافع جنسی خویش، از مسائلی است که در این پژوهش موردبررسی قرار تسلط زن

آمده از این  دست بر مبانی اصیل فقهی و نتایج به امیداست در گام بعدی با تکیه. گیردمی
پژوهش، بیشتر به تبیین و نقد نظریات فمینیستی در حوزه مالکیت بر بدن و خاصه 

 .روابط جنسی پرداخته شود
 

  تحقیقپیشینه. ٢
 بحث از بضع و عوض قرار گرفتن آن در نکاح، در آثار متقدم و متأخر فقهی موردتوجه قرار

مالیت داشتن بضع و وضعیت آن در برابر مهریه از عناوینی است که محل تأمل  .گرفته است
گشاید، آنچه امروزه باب این بحث را مجدد به روی ما می. و مناقشه در فقه بوده است

محور، ذیل مباحث فمینیستی است که حق زن بر مالکیت بر بدن خود را به  اننظریات انس
ی این حق داده و  واسطه رو به زنان جواز هرگونه استمتاعی را به این شناسد و از رسمیت می

زدایی  تنها جرم بازی، زنا و سایر جرائم در این حیطه، نه جنس ارضایی، هم عناوینی چون خود
 .]١٢٠ ، ص٣٠[گردد نیز محسوب میشده بلکه حق قانونی 
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طور عام و نه با  به(های موجود در حوزه مالکیت انسان به ما هو انسان  عمده پژوهش
در اکثر موارد محور بحث اهدای  اند و بر بدن خویش به نگارش درآمده) تأکید برزنان

 عضو و فروش اعضای بدن و حقوق مرتبط بر آن بوده است و بحث از مالکیت بر بدن
طور خاص موردتوجه قرار نگرفته است و تبیین نحوه ارتباط زن و حق مالکیت  زنان به

پژوهش حاضر با تبیین نظرات موجود فقهی در . آنان بر بضع خویش مغفول مانده است
مسئله حدود حق زنان بر بدن، اندام تناسلی و منافع جنسی مرتبط با آن، درصدد است 

 .   حاکم بر این موضوع در فقه امامیه را تشریح نمایدنگاه جامع و راهگشایی از نظام 
از طرفی یکی از مباحث جدی مطروحه در بین فقیهان و حقوقدانان مسلمان، بحث 
مالکیت انسان بر بدن خویش هست و تعیین حدودوثغور و نحوه دخل و تصرف در آن 

کاح یاری تواند به حل بسیاری از سؤاالت در حوزه روابط جنسی خارج و داخل نمی
محقق داماد در مقاله . شده است پیرامون مالکیت بر بدن، مقاالت متعددی نوشته. برساند

حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود، رابطه را از نوع مالکیت و سلطنت  ـ بررسی فقهی
همچنین وی در مقاله بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان، در . ]٤٩[داند می

ها با مانع ذاتی یا  وانتقال آن یدوفروش اعضا، آن دسته از اعضایی را که نقلتبیین بحث خر
 در پژوهش ]٤٦[آورد قانونی روبرو نباشد را دارای مالیت دانسته و حق مالی به شمار می

دیگری بانام واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود درخرید و فروش عضو، نوع رابطه 
 در ]٢٤[داند خرید و فروش می شده از بدن را قابل و عضو قطعانسان را سلطنت دانسته 

طور صریح و با همین عنوان  جستجویی در بین آثار منتشرشده علمی، پیرامون بضع به
ای یافت نشد و تنها اشارات کوتاهی ذیل مباحث مهریه در آثار متقدم و متأخر به آن مقاله

 ].٣١، ص ٤؛ ١٩٢ ، ص٢٠؛ ٢٧ ، ص٥٠؛ ١٧١ ، ص٣٥[شده است 
 
 تبیین ماهیت بضع. ٣

در رابطه بامعنای لغوی و ماهیت اصطالحی بضع، تعریف مستقلی در کتب فقهی یافت 
لذا ناگزیر الزم است با در نظر گرفتن موارد کاربرد این واژه در مباحث مختلف . شودنمی

یه و ی بضع را ذیل مباحث مهرغالب فقیهان واژه. فقهی به ماهیت شناسی آن پرداخت
؛ ٣٥ ص، ٣٦؛ ٣١ ص، ٤١ ج، ٥٧[اند بحث پیرامون رابطه عوض ومعوض مطرح نموده

عنوان اسباب حلیت  ی بضع را ذیل مبحث نکاح و به برخی از فقها واژه]٥٠٤ ص، ٢٣
 ]٧٩٦ ص، ٣؛ ٥١ ص، ٣٨؛ ٢٠٨ ص، ٣٤؛ ٢١٠ ص، ٢١[. اندانتفاع در عقد نکاح آورده



  ١١   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

مشروعیت بخشی  ای دراع بوده و بضع زوجه وسیلهحق مرد بر بضع زن صرفاً از نوع انتف
 .آن است به انتفاع از

 در جهت کشف ماهیت بضع با نظر به کاربرد واژه نیز حداقل سه مفهوم قابل
. دانند و خاصه آلت تناسلی زن می"فرج"برخی بضع را . ]٣٠٩ ص، ٥[ ١شناسایی است 

و برخی نیز به معنای  ]٢٠٨ ص، ٣٤[ اند گرفته"جماع"ای بضع را در معنای عده
ها در کنار دیگر احکام این اختالف دیدگاه. ]٧٩ ص، ٣؛ ١١٥ ص، ٢٦[ اند دانسته"نکاح"

نماید، بضع جاری بر منافع جنسی زنان، مفهوم دیگری از بضع را به ذهن متبادر می
تواند به معنای فقط فرج باشد چراکه تمام مظاهر جنسی زنان با نکاح در اختیار نمی
تواند معنای جامع بضع باشد و نکاح هم چنانکه در گیرد، جماع نیز نمیوهر قرار میش

رسد این واژه با توجه به لذا به نظر می. ادامه خواهد آمد، ماهیتاً با بضع تفاوت دارد
مباحث مختلف فقهی بخصوص کتاب نکاح، ناظر به تمام مظاهر و منافع جنسی زنان 

اع مظاهر تمتع جنسی غیر از دخول با زن باکره یا صغیره شواهدی مانند جواز انو است،
یا حائض که در عین حال مستوجب پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه می 

 . باشد، این نظریه را تایید می نماید
لذا الزم است از خالل مباحث مطروحه پیرامون احکام بضع، مانند مالیت داشتن 

 .مدن آن در مقابل مهریه؛ به شناسایی ماهیت بضع پرداختبضع و امکان به ملکیت درآ
 

 مالیت داشتن بضع منظور از. ٤
داشتن به چیزی کلمه عربی و به معنای خواستن و کشش»  میال ـ یمیل ـمال«مال از ریشه 

چه را که تملک بپذیرد مال گویند، لذا در ابتدا به طال و در لغت آن. ]١٢١ ، ص٢٥[است 
رو درگذشته  این شد و سپس به چیز عینی ذخیره شدنی و تملک پذیر؛ ازمینقره مال گفته 

گرچه کلمه مال در برخی آیات و روایات ذکر . ]٤٧٥ ، ص٣٤[ گفتندها به شتر، مال می عرب
های متفاوتی بر مالک فقیهان مال را بنا. گردیده است لیکن تعریفی از آن داده نشده است

منفعت عقالیی حالل در نزد شارع، قابلیت انتفاع و تملک، مورد دارا بودن . اندتعریف نموده
ء ارزشمند در قبال آن و لحاظ عرف در به  میل و رغبت عقال بودن، پرداخت پول یا شی

، ٥٤؛ ٢٩ ، ص٢١؛ ١٠ ، ص١٠[ها در نزد فقهاست ترین شاخص مالیت شناختن مال، از مهم
 . ]١١٣ ، ص٥٨ ؛٣٠١ ، ص٤٨ ؛٣٤٣ و ٢٣٤ و ٢٩ ص

                                                                                                                                                                             
 .»هُوَ عَقْد النِّکَاحِ: هُوَ الجِماع، وَقَدْ قِیلَ: هُوَ الفَرج، وَقَالَ قَوْمٌ: وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي البُضع فَقَالَ قَوْمٌ: قَالَ األَزهري«. ١
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رچه بعضی معتقدند مال یک امر عرفی و عقالیی است که به تمایل و تقاضای اگ
طور مستقیم یا غیرمستقیم نیاز  مردم وابسته است و هر آنچه نزد مردم مطلوب بوده و به

 اما این تعریف جامع تمام ]١١٢ ص، ٤٨[ شودکند، مال محسوب میها را برطرف  آن
از طرفی . اشتن چیزهایی مانند بضع نیستهای مذکور نبوده و مانع مالیت دشاخص

 قانون مدنی، عقل و ٣١٨ و ٢١٥قانون مدنی ایران نیز، تعریفی از مال ندارد و طبق ماده 
. هاست عرف مبنای تشخیص نفع و فایده برای اشیاء و به پیروی از آن مالیت داشتن آن

 ص، ٣١؛ ١٢ و ٩ ص ،٢٤[ اند حقوقدانان هریک با تأکید بر عناصری مال را تعریف نموده
 . ]٢٩٠ ص، ١٤؛ ١١ ص، ١٥؛ ٤٥٥ ص، ١١؛ ٣١١ ص، ٤٤؛ ٢٨٤

ومانع از مال باید توجه داشت که مال نه یک   ارائه تعریفی جامعبرایبنابراین 
 زیرا نه شارع آن را تعریف کرده و نه ؛حقیقت شرعیه و نه یک حقیقت قانونی دارد

آنچه عرف   و هراست لکه مال حقیقتی عرفیب. گذار تعریفی از آن ارائه نموده است قانون
از این حیث الزم است مالک عرف جهت متصف . آن را مال محسوب دارد، مال است

 طور که مطرح شد، هر از دید عرف نیز همان. دشودانستن اشیاء به وصف مالیت روشن 
، منفعت عقالیی و عرفی ]٤٣[ آنچه مرغوب بوده، دارای نفع و ارزش اقتصادی باشد

 ؛شودحال شارع نسبت به آن منعی ننموده باشد، مال محسوب می اشته باشد و درعیند
رسد با توجه به اینکه بضع با هر یک از سه معنای محتملی که ذکر بنابراین به نظر می

توان قائل به مالیت داشتن بضع بود که در ادامه شد، فاقد شرایط مذکور هست لذا نمی
 .دموردبحث قرار داده خواهد ش

 
 تبیین ماهیت نکاح مبتنی بر بضع. ٥

نکاح، نظامی جامع از اهداف متعالی در مسیر کمال انسانی است که تمتّع جنسی تنها 
رو جنبه  هدف غایی و انحصاری نیست؛ از این د و شویکی از اهداف آن محسوب می

ل لغت اگرچه نقل اجماع شده که اه ١.سازدالهی نکاح، آن را از سایر عقود متمایز می
 اما در اصطالح شرعی ]٤ ص، ٥٧[ دانندمی» مواقعه یا وطی «معنایی نکاح را به واژه

. بکار رفته است» عقد«ی معنای اما با غلبه» مواقعه«و » عقد«این لفظ در هر دو معنای 
ای که قرینه بوده مگر آن» عقد«معنای نکاح، اصل بر  عالوه اینکه در آیات و روایات، در

                                                                                                                                                                             
وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِکَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا «. ١

 )٢١/ روم. (»لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ



  ١٣   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

لذا اگر لفظ نکاح حقیقت در معنای عقد  ]٢ ص، ٢٠[نای وطی ارائه گردد دال بر مع
نماید، نه آنکه حقیقتاً در تنها باوجود قرینه داللت بر نزدیکی و رابطه جنسی می باشد،

این امر با این نظریه که حقیقت نکاح صرفاً روابط جنسی . شده باشد آن معنا وضع
دواج، تنها اطفای شهوت نبوده و این امر یعنی حقیقت وجودی از ؛نیست، هم سواست

 . ]٥٦[ حتی در معنای لغوی نکاح نیز نمایان شده است
 
 های حاکم بر معنای نکاح دیدگاه. ٦
 :نسبت به معنای نکاح ناظر بر تبیین بضع، دو دیدگاه کلی وجود دارد اما
 
 نکاح عقد معاوضی بضع و مهریه. ١ .٦

دی مبتنی بر رابطه معاوضی مهر و بضع بوده و قائلین این دیدگاه معتقدند نکاح عق
بوده و  ١داللت بر مالیت داشتن بضع دارد؛ طبق این دیدگاه، عقد نکاح از عقود معاوضی

، ص ٣٥[. شودبا توجه به مالیت داشتن بُضع، در نکاح با مهر مورد معاوضه قرار داده می
شود وج مالک بضع میمجرد انعقاد عقد نکاح، ز  به همین دلیل، به]٣٨ ج ،٥٢؛ ٨٤

؛ ٣٨٢ ص، ٣٧؛ ٤٦٠، ص ٣٣[شودطور که زوجه نیز با انعقاد نکاح مالک مهر می همان
مرد با عقد مالک «: فرمایندرو شیخ طوسی می  ازاین]٤٩٠ ص، ١٢ ج، ٤٢؛ ٢١٣ ص، ٢٢

پس مالکیت هریک از طرفین برطرف . شود، چراکه نکاح عقد معاوضی استبضع می
 .]٢١٠، ص ٣٥[» ی بر تعهد وی مالک شودوقتی است که دیگر آن

استدالل دیگر قائلین بر معاوضی بودن مهر و بضع، جریان حق حبس در نکاح و حق 
 قانون مدنی نیز به آن ١٠٨٥امتناع زوجه از نزدیکی تا تسلیم مهر او هست که در ماده 

تواند از میمطابق این ماده زن تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده، . شده است اشاره
ایفاء وظایفی که در مقابل همسر خود دارد امتناع کند، مشروط براینکه مهر او حال 

 ٢.شودو این امتناع مسقط حق نفقه نمی باشد

                                                                                                                                                                             
عقد معاوضی، توافقی است که در آن بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد بدین معنا که تعهد . ١

به مالی دارد، یعنی هر یک از دو هریک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و تعهد موضوع این عقد جن
 . ]١٧٢ ، ص٤٧[کند که موضوع آن مال استدهد یا تعهدی میطرف به نفع دیگری مالی را از دست می

 معامله به نی از طرفیکی مورد تعهد توسط می است که در صورت عدم تسلی امتناعیحق حبس، حق. ٢
 . ]١٦٩٨، ص١٤[ شود یکار گرفته م
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 نکاح عقدی غیر معاوضی .٢. ٦
و اصوالً عقد نکاح را غیر از  دیدگاه دوم بر نفی معاوضی بودن مهر و بضع تأکید دارد؛

این دیدگاه در مقابل قائالن به نظریه معاوضی بودن نکاح که در . داندعقود معاوضی می
توان به روایاتی اشاره از دالیل این گروه، می. اقلیت هستند، نظریه مشهور فقها هست

عنوان نمونه  به: عنوان ماهیت نکاح دارد نمود که داللت بر عدم تقابل مهر و بضع به
شود مگر مهر واجب نمی»  اال الوقاع فی الفرجالیوجب المهر«: فرمایدروایتی است که می

سؤال ) علیه السالم( و همچنین روایت دیگری که از معصوم ]١٧١، ص ٣٥[با نزدیکی 
وقتی نزدیکی واقع «: فرمایندشود و حضرت میشده است، مهریه چه زمانی واجب می

 ].١٧١، ص ٣٥[ »...شود 
از اهمیت عقد ازدواج، اکرام و احترام منظور ابر قائلین دیدگاه دوم معتقدند مهریه به

ای شده و زمینه به شخصیت زن، اظهار حسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج با او وضع
 لذا ]١٨٤، ص ٢١[ برای دوام معاشرت در زندگی زناشویی است، نه اینکه بهای زن باشد

  ص،٥٧[» ...مهر حقیقتاً عوض برای بضع نیست«: اندصراحت فرموده صاحب جواهر نیز به
شود درنتیجه به ورثه منتقل بضع زن مال شمرده نمی«: شده همچنین گفته  ]٣٥٢
، ص ٤٢[ »عاریه دادن و فروختن نیست قابل اجاره دادن و« و ]١٩٢، ص ٢٠[» شود نمی
 چراکه مقام و شخصیت زن واالتر از آن است که بتوان با مال یا مانند آن معامله ]١٨٤

 ص، ٤١[ بستری در برابر مهریه، نیست ه معنای معاوضه و همنمود و لذا زناشویی ب
جنبه فرعی داشته و اگرچه از منظر فن حقوقی،   بنابراین موقعیت مهر در نکاح]١١٥

ای که همانند موقعیت عوض در عقد معوض است و با توجه به اعتبار همبستگی و رابطه
است، در آن جریان وجود دارد، حق حبسی که ویژه عقود معوض  بین مهر و بضع

 .شود اما عقد معوض محسوب نمی]٣٩٢ ص، ٨[یابد می
 

 )عدم مالیت بضع(دالیل پذیرش دیدگاه دوم . ٧
اول اینکه به اجماع فقها، عقد ازدواج . دالیل متعددی حاکی از صحت دیدگاه دوم است

درواقع ذکر نکردن مهر در عقد نکاح که از . ]٤٩ ص، ٥٧[ بدون ذکر مهر صحیح است
 ص، ٥٧ [شودشود جایز است و موجب بطالن عقد نمیآن به تفویض مهر تعبیر می

 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد ١٠٨٧بر این اساس طبق ماده . ]٥١
توانند بعد از عقد مهر را به یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می



  ١٥   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

ها نزدیکی واقع شود زوجه  ضی به مهر معین بین آنتراضی معین کنند و اگر قبل از ترا
بنابراین مؤثر نبودن عدم تعیین مهر در ماهیت نکاح با  ؛مستحق مهرالمثل خواهد بود

عنوان  نتیجه معاوضی دانستن مهر در نکاح در تضاد است چراکه در صورت تلقی مهر به
که عدم ذکر  رحالیعوض مثل سایر معاوضات باید عوض در زمان قرارداد معین باشد د

 قانون ١٠٨٢همچنین، طبق ماده . ]١٩٤ ص، ٩[کندمهر به صحت نکاح خللی وارد نمی
تعیین مهر قبل از عقد منوط به تراضی «نظر مشهور فقها است  مدنی که مبتنی بر

عنوان عوض  حاکمیت اراده طرفین بر تعیین میزان مهر نیز با تلقی مهر به» .طرفین است
 .در تضاد است

معوض در قراردادهای مالی قابل  و عالوه اینکه، رابطه مهر و تمکین با رابطه عوضبه
های خاص فرا مادی و روحانی با سایر  واسطه ویژگی مقایسه نیست چراکه انسان به

شود که انسان همواره  مخلوقات متفاوت بوده و این امر امتیاز وی تلقی و سبب می
لذا . د و هرگز خود موضوع حق قرار نگیردیا مکلف به رعایت آن باش صاحب حق و

اگرچه در مواردی همچون حق حبس، تعهدات زوجین با الزامات متقابل در عقود معوض 
توان از این تشابه، تقابل تمکین و مهر را استنتاج کرد و قائل یابد، ولی نمی مشابهت می

ریافت مهر اقدام به درواقع زن در مقابل د. به حاکمیت قواعد سایر معامالت در نکاح شد
کنند که اثر قهری آن، تعهد مرد به زن و مرد پیمانی را منعقد می. کندفروش خود نمی

به همین دلیل فسخ و یا بطالن مهر سبب از بین . دادن مهر و تکلیف زن به تمکین است
 . ]١١٥ ، ص٤١[ شودرفتن عقد نکاح نشده و زن معاف از انجام وظایف خود نمی

دالیل گروه اول باید گفت؛ گاهی مهریه بسیار ناچیز است، لذا به عقد در پاسخ به 
گونه عقد نکاح را  توان اینشود بنابراین نمینکاح، حالتی نظیر صلح محاباتی داده می

از طرفی منشأ حق حبس، فقط اجماع فقها است نه معوض بودن . معوض قلمداد کرد
ریان حق حبس در آن عقد معوض صرف ج توان به نکاح را نمی]١٠٣ ص، ٥٥[نکاح 

صورت ذکر نشدن مهریه، ماهیت عقد  پذیرش نظر باطل نبودن نکاح در دانست و با
 .گرددشده و نکاح معاوضی محسوب نمی معاوضی کامالً دگرگون

وانتقال و قدرت بر تسلیم از  از دیگر دالیل رد دیدگاه اول این است که قابلیت نقل
شوند باید ازنظر طبیعت اشیایی که دادوستد می.  استشده شرایط فقهی عوضین شمرده

واگذاری و تسلیم به غیر باشند و ازنظر شرع و  و چگونگی خلقت به نحوی باشند که قابل
 بر آن، در بررسی برخی  عالوه] [49. وانتقال آن موجود نباشد قانون منعی برای نقل
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. نماید داشتن بضع را رد میاحکام فقهی و جزایی ازجمله قصاص و جنایت، نظریه مالیت
توان با استناد بر صورت تلف بضع براثر قتل عمد و یا غیر عمد و جنایت نمی مثالً در

 . جانی را به پرداخت مثل یا قیمت بضع محکوم نمود»من اتلف مال الغیر فهو ضامن«
می حال که احکا زیرا نکاح درعین ؛رسدنتیجه اینکه دیدگاه دوم قابل قبول به نظر می

ی اساسی حاکم بر نکاح، خود دارد، ولی فلسفه از عقود معاوضی همچون حق حبس را با
 قانون مدنی ١٠٨٥محدود بودن حق حبس ماده . امری غیر از معاوضه مهر و بضع است

به زوجه، ضرورت نداشتن معلوم بودن تفصیلی مهریه، حاکمیت مطلق طرفین بر تراضی 
اعتباری شرط خیار در نکاح و  ن مهریه بر اصل نکاح، بیتأثیری بطال میزان مهریه، بی بر

 .دیگر دالیل مذکور، بر قبول دیدگاه دوم داللت دارد
 
 اط انسان و بدن از دیدگاه امامیهنوع ارتب. ٨

در جهت بررسی مالکیت بضع مطلب مستقلی مطرح نشده است اما با نظر به اینکه 
ث مالکیت انسان بر اعضای بدن، در بضع منفعت یا عضوی از اعضای بدن است و در بح

با توجه به اینکه با تعیین این نوع رابطه  .های مختلفی وجود دارد کالم امامیه دیدگاه
های  توان تنقیح مناط کرد و ارتباط زن با بضع را کشف نمود لذا به بیان دیدگاهمی

 .مختلف و تطبیق آن با مالکیت بضع پرداخته شود
قسام آن، ارتباط انسان با عضو را به دودسته حق مالی و ضمن تعریف عضو و بیان ا

بنابراین معتقدند با توجه به اینکه عضو به معنای جزء،  ؛نمایندغیرمالی تقسیم می
، ٧[ دهندهایی که با پیوستگی با یکدیگر، بدن را تشکیل میقسمت، آلت، اندام و قسمت

 دارای عمل و وظیفه مستقل دانند که است، مراد از عضو را همان جزئی می]٦٢٣ ص
 و با این تعریف، آلت را از اعضا دانسته و حق انسان نسبت به این عضو ]٤ ص، ٦٠[باشد

 ١.نمایندرا به جهت اینکه از اعضای غیرقابل جداسازی است، حقی غیرمالی تلقی می
 

                                                                                                                                                                             
بندی اعضا به قابل جداسازی و غیرقابل جداسازی  بدنش براساس مالک تقسیمحق انسان بر اعضای. ١

حق فرد نسبت به برخی اعضا مثل خون و کلیه براساس مالک . دارای دو قسم مالی و غیرمالی است
نسبت به برخی دیگر مثل قلب، . است» مالی«جداسازی قابل قطع و انتقال به غیر داخل در حقوق 

مان حیات که جز با دلیل، قابل جداسازی نیست مانند آنکه براثر یا به حکم چشم، دست و پا در ز
 . شود متعلق به حقوق غیرمالی استاجرای قصاص یا حد از انسان جدا می



  ١٧   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

 مالکیت بر عضو. ١. ٨
لط و استیال داشتن بر آن تس» در برگرفتن چیزی«ای عربی و در لغت به معنای ملک واژه
مالکیت، مصدر ملک، به معنای رابطه میان مالک و مملوک و دارا بودن حق . چیز است

بر نظر بسیاری از فقیهان معاصر  ملکیت بنا. ]٢٣ ص، ٣٤؛ ٤٩٢ ص، ٧[ملکیت است 
هللا خویی، شهید صدر و محقق اصفهانی، سلطنت و سیطره اعتباری است که  مانند آیت
که از احکام تکلیفی انتزاع نشده  د، چنانشوکننده و جعل جاعل استوار می به اعتبار

رو  ازاین. ]٢٠ ص، ٣٠[بر مالک و مملوک شمرده نشود) متکی(باشد و عَرَضی ایستاده 
علت و پیوند خاص و معهود میان مالک و مملوک که موجب قدرت او بر تصرف بر آن 

 رابطه میان شخص و شیء مادی باید این. ]٩ ص، ١٠[اندشود را ملکیت دانستهمی
شده باشد تا مالک حق انتفاعات ممکنه از آن را داشته  توسط قانون معتبر شناخته

 . ]٤٢ ص، ٨[باشد
. شود موجب نقض کرامت انسان می،طور که گذشت مالیت داشتن اعضای بدن همان

واند در تزیرا در صورت مالیت داشتن اعضای بدن انسان هرگونه تصرفی بخواهد می
که این آزادی باعث ابزار تلقی شدن انسان و سوءاستفاده   درحالی؛اعضای خود انجام دهد
شود ارزش و اعتبار انسان در حد تشبیه به اشیای مادی و مال از وی شده و باعث می

حال بحث از مالکیت ذاتی و اعتباری انسان  اما بااین ]٢٧ ص، ٤٨ [بودن پایین بیاید
 :شده است  مطرحنسبت به بدن نیز

 
 مالکیت ذاتی انسان بر بدن) الف

مالکیت حقیقی عبارت از حق دائمی است که در اثر توانایی و سلطنت تام شخص در 
و دوام ملک به وجود شخص  حدوث و بقای ملک و از سوی دیگر وابستگی مطلق ایجاد

در آن موجب چنین حقی تمامی تصرفات  شود و بهبرای وی در ملک مزبور ایجاد می
توان آورد مالکیت خدا نسبت مثالی که برای این نوع مالکیت می. شودمجاز شمرده می

تواند هر تصرفی در ملک مالک با داشتن چنین مالکیتی می. به مخلوقات خویش است
 . ]٤٩ ص، ٤٤[داشته باشد

 ای بین انسان و اعضای بدن وی برقرار نیست چراکه انسان چنینبدیهی است چنین رابطه
توانایی و سلطنت تامی نسبت به اعضای بدن خود ندارد، انسان در بسیاری موارد توانایی ایجاد اعضا 

 .ذات او نیست به صورت بدوی یا مجدد ندارد و ایجاد و تعالی اعضای بدن وی، وابسته و قائم را به
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یق اعضای بدن خود را از بارزترین مصاد اگرچه برخی از حقوقدانان، مالکیت انسان بر
اند زیرا آنچه را که برای حصول مالکیت نسبت به چیزی نیاز است مالکیت ذاتی دانسته

گونه اشیاء  دانند و سلب تصرفات انسان را در اینتصرف و حق اختصاص نسبت به آن می
 حقی  اما با توجه به اینکه مالکیت ذاتی،]٣٢٧ ص، ٤٠ [کنندغیرقانونی محسوب می

تواند حدود تصرف در مالی را به خود اختصاص شخص میموجب آن  دائمی است که به
 و برای تحقق آن نیاز به امر خارجی ]٢٠ ص، ٤٨[دهد و از تمام منافع آن استفاده کند 

 به ]٣٦ ص، ١١[نبوده و لذا فرد ذاتاً برای تصرف در نفس خود و شئون آن مالکیت دارد
 .توان این دیدگاه را پذیرفترسد نمینظر می

 
 مالکیت اعتباری) ب

ترین نوع مالکیت در قانون مدنی و مباحث حقوقی، مالکیت اعتباری است که عمده
گذار آن را تعریف کرده و به بیان اوصاف آن ازجمله مطلق بودن، انحصاری و  قانون

آید گونه که از نامشان برمی های اعتباری همانمالکیت. دائمی بودن پرداخته است
گرفته  بنابراین، باید از طرف شارع مقدس، جعلی انجام ؛ندمحصول وضع و جعل هست

که  باشد و یا مطابق بنای عقال و عدم منع از جانب شارع به وجود آمده باشد درحالی
 .]٣٧ ص، ٩[ منعی از جانب شارع نرسیده باشد

بنابراین اگر رابطه انسان با اعضای بدن را از نوع مالکیت اعتباری لحاظ کنیم، به این 
) شرع(حقی دائمی، بین انسان و اعضای وی اعتبار شده که قانون  است که رابطه یامعن

تواند در حدود قوانین موجب چنین حقی می نیز آن را معتبر شناخته است و شخص به
ای که از تمام منافع ممکن آن استفاده کند و کسی  گونه در اعضاء بدنش تصرف کند، به

 .به عمل آوردتواند از تصرفات او ممانعت نمی
گانه مالکیت عین،  اما مالکیت اعتباری نیز به اعتبار مملوک، خود دارای اقسام سه

 :منفعت یا انتفاع است
گویند اما در اصطالح فقهی چند معنی ) ذات الشی( عین را در لغت :مالکیت عین

ین و عین در برابر عقد و شخص، ع عین در برابر مثل و قیمت، عین در برابر دین: دارد
  در]٣٠١ ص، ٤٤[ آیدخود پدید می شود که در خارج، مادی و قائم برامری مادی می

واقع مالکیت عینی، سیطره مالک بر چیز مادی است که در برابر منفعت و انتفاع قرار 
 .ترین مالکیت اعتباری استمالکیت عینی، کامل. گیردمی
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. شودها بیشتر می  مالیت آنیابند و اشیاء با این ویژگی مالیت می:مالکیت منفعت
ذات خود نیست و دو قسم دارد، قسمتی که سبب از میان رفتن جزئی  به این ویژگی قائم

مانند سکونت در خانه که با اجاره عین به دیگران  ؛شودو پدید آمدن جزئی دیگر می
ماند و به هم شود اما اجزای آن میمرور حاصل می قسم دوم که به. شودتملیک می

آید، مانند میوه درخت و شیر حیوان که  گونه عین خارجی درمی پیوندد و در انحصار می
عین خارجی عین با عقد  گاهی با اجاره عین به دیگری تملیک شده و یا پس از تبدیل به

 . ]٣٠٢ ص، ٤٤[شودو یا بیع به دیگری واگذار می
 از آن با اشیا و اموال تواند با استفادههایی که شخص می یکی از راه:مالکیت انتفاع

 ، ص٢١[شودرابطه برقرار کند حق انتفاع است که یکی از مراتب مالکیت نیز شمرده می
کند که این هایی را برای میهمان فراهم میها و نوشیدنیکه میزبان، خوردنی  چنان]٤٠٢

طبق . نمایدتواند آن را به دیگری واگذار نمی) میهمان (حق تنها برای او خواهد بود و منتفع
تواند از مالی که موجب آن شخص می  قانون مدنی، حق انتفاع، حقی است که به٤٠ ماده

 .بنابراین حقی عینی است عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند؛
را  دورغم شباهت میان مالکیت منافع و انتفاع، ازنظر ماهوی و عملی نباید آنعلی

وجود  های منفعت در ملک صاحب آن بهها و ذرهلکیت منافع، لحظهیکسان شمرد؛ در ما
وجود  آید ولی در مالکیت انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم بهمی
 مالکیت منفعت حقی ]٤٠ م، .م.ق[تواند از آن منتفع شود آید و صاحب حق فقط میمی

که حق انتفاع به آن حد امکان نرسیده  لیاست کامل که امتیازهای مالکیت را دارد درحا
 . ]١٠٠ ص، ٤٠[مند استو صاحب آن تنها از حق استعمال و انتفاع بهره

توان از گانه، رابطه انسان با اعضای بدن را نمی اما با توجه به توضیحات اقسام سه
ز به قبیل عینی، منفعت و انتفاع دانست زیرا برای استفاده و استدالل به چنین سببی نیا

که عقد  عنوان مالک بر اعضای بدن؛ یعنی باید قبل از آن مالکیت ابتدایی شخصی است به
یا تعهدی برای واگذاری حق منفعت یا انتفاع اعضای بدن مشخص گردد، شخص دیگری 

مندی از آن را با  پایه مالکیت مزبور بتواند حق بهره بر اعضا مالکیت داشته باشد تا بر
اعضای بدنش  آنکه هر شخص از بدو تولد بر شخص انتقال دهد و حالاستفاده از عقد به 
 . مالکیت تام ندارد

یک از سه  توجه به موارد چهارگانه اسباب مالکیت در قانون مدنی، هیچ نتیجه با در
ظر حقوقی یا فقهی برای اثبات  نتواند ازقسم مذکور و درنتیجه مالکیت اعتباری نمی
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طور که مالکیت ذاتی   همان]٤٤[ش مورداستفاده قرار گیردمالکیت انسان بر اعضای بدن
 .قابل استناد نیست

 
  مالکیت بر عضو عدم. ٢. ٨

 زیرا ؛ها باشد طبق این دیدگاه، اعضای بدن انسان مال انسان نیستند تا انسان مالک آن
توانند مورد مالکیت و اموال و اشیایی که بیرون از جسم و نفس انسان هستند می

گیرند لذا چون جسم انسان، جسم خارجی نیست مال محسوب  وش قرارخریدوفر
و لذا انسان به آن تسلطی  برداری نیستهای مالیت را ندارد، قابل بهرهشود، ویژگی نمی

توان آن را مال پس عرفاً و شرعاً نمی. ندارد و دارای ارزش و قیمت معامالتی نیست
 .ظر گرفت و برای آن مالک در ن]٩٤ ص، ٢٩[محسوب کرد 

فقها مال را به سه قسم عین، منفعت و حق تقسیم کرده و حق را نیز به دو قسم 
 و ؛حق در اصطالح فقه شیعه تعاریف متعددی دارد. اندتقسیم کرده» غیرمالی«و » مالی«

میرزای نائینی در تعریف آن . گیردمقام احکام فقهی و تکلیفی و امضایی را در برمی
 ]١٠٦ ص، ٥٦[» است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعتحق عبارت «: نویسد می

یک انسان بر مالی  موجب آن داند اعتباری و قراردادی که بهبحرالعلوم حق را قدرتی می
لذا بر مبنای این . ]١٣ ص، ١٢[گردد مانند عین مستأجریا شخصی یا هردو مسلط می

توان از کیت دانست ولی میتوان ارتباط انسان با اعضای بدن را از نوع مالدیدگاه، نمی
 .نوع حق و سلطه ضعیف دانست

 
 ارتباط بضع و زن. ٩

از مباحث گذشته به دست آمد که بضع، به معنای عموم منافع جنسی زن، به جهت 
تواند مورد شود و لذا در عقد نکاح نیز نمیتواند مال محسوب فقدان برخی شرایط، نمی

از تبیین مسئله مالکیت انسان بر . وب شودمعامله قرارگرفته و یکی از عوضین محس
توجه به تعریف مالکیت ذاتی، ممکن است گفته شود مالکیت بر بضع  اعضای بدن، با

ذاتی و نه اعتباری است، با این توجیه که مالکیت ذاتی، نسبتی تکوینی است و تحقق 
ندارد، آن به سبب خارجی و یا اعتباری که از سوی شخص یا گروهی اعتبار شود نیاز 

ی آن خود برای دارنده ای است که چنین حقی را خودبه گونه چراکه طبیعت ملک به
 و ]٢٠٧ ص، ١٩[که مالکیت اعتباری نسبتی عارضی است  کند درحالیملک ایجاد می
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توان طور که گذشت، نمی لذا مالکیت ذاتی زن نسبت به بضع را نتیجه بگیرند، اما همان
سان با بدن، صحه گذاشت و حتی اگر بتوان گفت مالکیت این دیدگاه را در رابطه ان

توان قائل به ملکیت انسان بر بدن ذاتی است، در بحث رابطه زنان و منافع جنسی، نمی
 .توان قائل به مالکیت عینی شدطور که نمی ذاتی شد همان
 ی مالکیت اعتباری از نوع منفعت و انتفاع و یا عدم مالکیت زن نسبت بهاما درباره

 زن مالک منفعت یا انتفاع از بضع بوده و لذا با عقد ـ١: بضع دو دیدگاه متصور است
 زن ملکیتی نداشته و فقط حق واگذاری ـ٢آورد؛  نکاح، منافع را به ملکیت شوهر درمی

 .بضع را دارد و لذا نکاح تنها راه واگذاری انحصاری منافع جنسی زن به مرد است
زیرا اثر این  ؛نمایدقبول می احث گذشته غیرقابلدیدگاه اول که با توجه به مب

منافع  آنکه زن حق انتفاع شخصی از ملکیت، حق انتفاع شخصی نیز باید باشد و حال
جنسی خود را ندارد و حتی برای واگذاری آن نیز الزم است با رعایت شرایط و با انعقاد 

چراکه . ی مسئله منتفی استاول طریق قرارداد اقدام نماید و نسبت به ملکیت شوهر نیز به
با توجه به حریت همسر و عدم تملیک منفعت، شوهر تنها حق انتفاع از همسر در 

 .]٦[تمتعات جنسی دارد نه اینکه مالکیت بضع به معنی رحم و فرج زن را دارا باشد
 "عین"طور یقین بضع را از سنخ ملک  در بین فقیهان معاصر، استاد جوادی آملی به

این امر دایر : دارندبر همین مبنا بیان می. دانندشوهر باشد، خارج میکه ملک طلق 
عنوان  خداوند بعضی از امور را به. و تلفیقی از این دو است هللا الناس و حق است بین حق

تلف  کسی مال مردم را الناس به افراد واگذار کرده است مثل مال و جان مردم؛ اگر حق
 را بگیرد یا عفو کند، اما در تجاوز به ناموس، چنین تواند مثل یا قیمتکرد فرد می

لذا اگر زن، شوهر یا اقوام وی رضایت بدهد پرونده همچنان مفتوح است زیرا . نیست
 . ]١٦[اختیار اوست  عنوان امانت در است که به "هللا حق"ناموس زن 

 صورت لذت در تبیین مالکیت بر بضع، زنان همچنین حق انتفاع از بضع خود به
در صورت . باشندبازی را دارا نمی جنس جنسی بدون زوجیت، از طریق استمنا و هم

پذیرش ید امانی زن بر بضع، استفاده از منافع در چارچوب امر شارع بوده و صرفاً با نکاح 
تا هفت  حکم به حرمت استمنا عالوه بر اجماع، طبق روایات از آیات پنج. گرددمحقق می

تعیین . ]١٠٦ ص، ٣٢؛ ٣٠ ص، ٤٥؛ ٥٧٥ ص، ١٨[ شودمیسوره مؤمنون استخراج 
بر نظر حاکم برای عمل شنیع استمنا از سوی فقهای متقدم و معاصر،  مجازات تعزیر بنا

توانند با استناد بر بودن انتفاع از منافع جنسی داشته و افراد نمی اللهی داللت بر حق
 .]٢٨؛ ٦؛ ٢٣٤ ص ،٢؛ ٥٣٦ ص، ١[مالکیت بر بدن خود مرتکب این اعمال قبیح شوند
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کسی بکارت کسی را از بین برد سخن از من اتلف مال الغیر  روست که اگر ازاین
دهد از طرح این مسئله در دیات نشان می. نیست تا گفته شود ضامن مال یا قیمت است

 در آن است که ذات اقدس اله این حق "اللهی حق"سنخ ضمانات بیرون است لذا صبغه 
.  باشد"هللا امین"اده است و وی موظف استمانت در اختیار زن قرار دصورت ا را به

هللا بوده و زن حق در اختیار قرار دادن بضع خود  همچنین در جریان زنا، ناموس زن حق
 . ]١٦[شودای برای زانیه در نظر گرفته نمیرو، مهریه را ندارد ازاین

به شوهر دارد و برای لذا زن صرفاً حق واگذاری منافع جنسی خویش را نسبت 
برداری شخصی نیز نیست فلذا مالکیت ذاتی مسلوب ارضای نیاز جنسی، مجاز به بهره

د و درنتیجه و باوجود چنین شوالمنفعه که غیرممکن بوده و لذا این نوع رابطه مقید می
یابد و درنهایت با بررسی ای، شخص دیگری نیز بر شخص دارنده بضع مالکیت نمیرابطه
 در ماهیت نکاح و رد عوض قرارگرفتن بضع در برابر مهر، مسئله مالکیت بر بضع با اقوال

 .گرددهمه اقسام آن منتفی می
 
 ها شنهادیپگیری و نتیجه. ١٠
خصوص در فقه امامیه از آن خداست  نظر به اینکه مالکیت حقیقی و تام در اسالم و به) الف

بیعت و خلقت ذاتی و یا اعتباری عینی به انسان بر بدن خویش اگرچه به لحاظ ط و مالکیت
ی توان نسبت به رابطهها، نمی های این نوع مالکیترسد، اما به دالیل فقدان مشخصهنظر می

زیرا بضع زن به معنای تمام مظاهر منافع جنسی زن،  ها بود؛زن و بضع قائل به این دیدگاه
 همین رو و با توجه به عدم بطالن از. انتقال و به ارث رسیدن نیست مالیت نداشته و قابل

نکاح دائم در صورت عدم ذکر مهر، صحت تفویض تعیین آن و همچنین سپردن تعیین 
و اهداف متعالی نکاح که تنها در روابط جنسی محصور  مقدار آن به تراضی طرفین از سویی

ه و لذا شد شود؛ غیر معاوضی بودن نکاح و عدم امکان تقابل بضع و مهر در نکاح ثابتنمی
اینکه برخی آثار عقود معاوضی همچون حق حبس در نکاح جریان دارد، بازهم  وجود حتی با

 .شودعقد معاوضی به این مفهوم، تلقی نمی
کنار غریزه  دین مبین اسالم با اشراف کامل بر تمامی مصالح و مفاسد عالم، در) ب

ی جامع، حکیمانه و جنسی و در راستای پاسخگویی به نیازهای این میل فطری، نظام
کارشناسانه ارائه نموده است که با نظام حقوق خانواده و درنهایت با نظام حاکم بر 

 نکاح در صورت اتخاذ کارکرد صحیح در آن با اهداف جامع و .هستی هماهنگ است



  ٢٣   منافع جنسی زنان در فقه امامیهنظام حاکم بر بضع و

قادر  لذا زنان نیز در محدوده معین،. گردداجتماعی می نگر منجر به سعادت فردی وکل
ها در نظام اصول، مبانی و روش بنابراین ؛ری از این میل خدادادی هستندبردابه بهره

در این نظام جامع، هرگونه التزام و . تفصیل بیان گردیده است اخالق جنسی اسالم به
تمتع جنسی در چارچوب روابط زوجیت محصور بوده و کلیه لذایذ جنسی خارج از نکاح 

های جنسی موجود در فقه امامیه، با ارهلذا وحدت سیاق گز. مطرود دانسته شده است
که به وجود نظامی متقن  خصوصیاتی که ذکر شد، برنامه جامع و مدونی را تدوین نموده

نماید که عمل به آن منجر به سعادت انسان اعم از و ارزشمند در این زمینه اشاره می
  .گرددزن و مرد می

نظریه مالکیت بر بدن مردود در این نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان، ) ج
توان قائل شد که زنان مالک تام بدن و منافع جنسی خویش بوده تا بوده و لذا نمی

بتوانند بدون انحصار و با اختیار تام، بضع را در اختیار هرکسی قرار داده و آزادی جنسی 
نمایند و جنین  ی آن، اقدام به سقطو به بهانه شده داشته باشند خارج از چارچوب تعریف

گونه تصرف مالکانه نسبت به بضع نداشته و  زنان حق هیچ .یا مکلف به تمکین نباشند
و حتی  فقط با شرایطی که شارع قرار داده است امکان واگذاری منافع به شوهر را دارند

به نحو ) بضع(برداری را ندارند، لذا ارتباط زن و منافع جنسی  گونه بهره خودزن حق هیچ
عینی، (گانه مالکیت های سهیک از ارتباط بنابراین هیچ ؛شود تصور میحق و نه ملک
یعنی زن حق دارد در تفویض  ؛برای زن نسبت به بضع برقرار نیست) منفعت و انتفاع

اما  ؛ها را دارد، اتخاذ تصمیم نمایدمنافع جنسی به یکی از مردانی که امکان ازدواج با آن
با طالق یا فسخ یا ـ تا اتمام این قرارداد  فع جنسیپس از انتخاب شوهر و واگذاری منا

 .   حق واگذاری به غیر را ندارد و لذا این تفویض، انحصاری استـ ...بذل و اتمام مدت و 
 ارتباط زن و بضع به جهت اینکه خداوند مالک منافع جنسی زنان است و آن را )د

ها به زن داده است،  اگذاری آنصورت امانت الهی به زنان واگذار نموده است ولی حق و به
لذا زن حق استفاده شخصی از آن را ندارد و هرگونه تعدی و . از نوع حق تفویض است

هللا است مانند اینکه زنا دارای  ارتکاب عمل جنسی ممنوعه از مصادیق تضییع حق
نیاز جنسی زن تنها از طریق نکاح قابل تأمین است و ارضای نیاز وی . مجازات حد است

به همین دلیل در طول نکاح زن مکلف به . ها به دست همسر و در انحصار او استتن
جویی برای  دادن خودش و یا تسهیل لذت اختیار قرار رعایت مفاد قرارداد بوده و با در

الناس ناشی از تعهد و قرارداد خود را تضییع  هللا و سپس حق دیگران، در وهله اول حق
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حق با مواردی همچون منع التذاد فردی از طریق خود لذا با تقیید این . نمایدمی
ارضائی، انحصار بضع به همسر و حرام بودن رابطه جنسی غیر از زوجیت این امر محدود 

واقع شرع، چارچوبی برای این امر تبیین نموده که عمل خارج از آن  گردیده است و به
الکیت بر بدن، تبیین شده است و مسئولیت جنسی زنان در تقابل با م غیرمجاز شمرده

رو در نظام حاکم بر امور جنسی، مفاهیمی چون تمکین خاص، رعایت  ازاین. گشته است
محارم، انحصار رابطه زناشویی به زوجیت و دیگر موارد،  حدود پوشش در مقابل غیر

هایی را در این چارچوب ایجاد نموده که عالوه بر تضمین سالمت جسمی، مسئولیت
 .ه استحکام و دوام خانواده خواهد شدروحی زن، منجر ب

با نظر به نتیجه این پژوهش مبنی بر اینکه زن فقط حق واگذاری منفعت امانی الهی )   ه
را دارد نه واگذاری منفعت ملک خود تا از مصادیق اجاره محسوب شود، بلکه نه خود مالک 

یات فمینیستی که است و نه حق انتفاع شخصی را دارد و این با اجاره جنسی زن در نظر
قائل به مالکیت بر منافع جنسی است کامالً در تباین است و لذا شأن زن با انحصار آن در 

شود از این مباحث در حل مسائل دیگری همچون عسر و گردد، پیشنهاد مینکاح حفظ می
های فمینیستی در حرج در تمکین خاص، حدود متعارف تمتع جنسی مرد، شبهات جریان

حوزه روابط زناشویی استعانت جست و آن را مبنای طرح مباحث  در... م بر بدن ومالکیت تا
حق و مسئولیت زنان در تخصیص ارتباط جنسی با  طور که اشاره به جدید قرارداد همان

های داخلی های زنان در عرصه  قانون حمایت از حقوق و مسئولیت٢٩همسر قانونی در ماده 
 .أسفانه مهجور مانده استالمللی آمده است اما متو بین
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