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 اشاره

همسدران اختاداص دارد  این نوشتار، به بررسى وظایف زنان در تعامل جنسى 
هدف از طرح این بح ، جلب توجه بانوان به اهمیت رابطه جنسدى در محدیط 

 ازین نیهرچند توجه و تأم آموزى در این زمینه است؛ خانواده و ضرورت مهارت
مشترک زن و مرد است  فیاز وظا ،همسر ىجنس

 مقدمه

 كنیم: در مقدمه به چند مطلب اشاره مى
 ،نیزوج یىاعتنا ىب ،مسلمان ىها در خانواده یىاز معضالت زناشو ىک  ی1

 اعتندا ىرابطه ب نیزنان چنان به ا ىاست  برخ جنسى روابط به زنان، خاوص به
و  زنددیگر ىاز آن مد ىا به هر بهانه ،كنند ىرا بر آن مقدم م ىكه هر كار شوند ىم

بده آن تدن  ىاجبدار فدهیوظ کیدهمانندد  ،نندینب ىا كه چاره ىهنگام ،تیدر نها
بددون  ،وقدت ممکدن نیآن را در كمتدر كنند ىتالش م ،لیدم نی  به همدهند ىم

ّنت بر مرد انجام دهندد و و می  یىمراعات آداب و مقدمات، همراه با اظهار نارضا
باعد   اوضاع، نیاز خود بروز ندهند  مجموعه ا ىتیحس رضا  یه ،پس از آن
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شده بر همسر خدود  لیتحم ند،یناخوشا ىرخود را همانند با زیشود كه مرد ن ىم
 كمتدرین مقددارتدالش كندد آن را بده  ،شرمنده بدوده یشخو ىو از تقاضا ندیبب

 خود نیز چنانکه بایسته است، از این ارتباو مذت نبرد برساند و 
  رابطه جنسى، یکى از روابط مهم بین زن و شوهر است؛ چنان مهدم كده 2

صحیح و موف  صورت پذیرد و موجب مذت طرفین شدود، بدیش از اگر به طور 
كردن تنش و درگیرى  كردن زن و مرد به یکدیگر و كم هر عامل دیگرى، در وابسته

در محیط خانواده مؤثر است  زن و شوهرى كه از همدیگر مذت نبرند، آمدادگى 
کس در دارند هر مسوله كوچکى را در خانواده، به یک بحران تبدیل كنند و بدرع

بخشدى از هدم داشدته باشدند، بسدیارى از  صورتى كه تجربه آمیزشدى رضدایت
بده  ى،از رابطه جنس تیرضا كنند  هاى یکدیگر را تحمل مى كمبودها و نارسایى

و بدر  رندیبگ دهیرا ند گریهمد ىاز كمبودها ىاریبس كه كند ىزن و مرد كمک م
 ،شود ىكه امروزه در محاكم خانواده ثبت م یىها از طالق ىاریبس هم ببخشند 

از علل  ىک؛ همچنین، یاست ىزن و شوهر از رابطه جنس تیاز عدم رضا ىناش
موفد  و  ح،یصدح ىبرقرارنشدن رابطه جنسد ،ها در خانواده ىعمده طالق عاطف

 بخش است  مذت

  شکى نیست كه از دیدگاه اسالم، ازدواج با اهداف بلند انسانى و مقاصد 3
گیرد؛ اهدافى چون دستیابى انسان به آرامش، تربیت  امى معنوى صورت مىمتع

نسل و در نهایت، نیل به كمال  در این میان، شهوت جنسى انسان كده خداوندد 
حکیم به منظور بقاى نسل در وجود او نهاده، واقعیتى اسدت انکارناپدذیر  ایدن 

ورتى اشباع شود و نده توان به حال خود رها كرد كه به هر ص میل غریزى را نه مى
پاسخ گذاشت  بهترین گزینه در مواجهه با میل  توان آن را سركوب نمود و بى مى

جنسى، این است كه پاسخى شایسته، درخور و مطاب  با شدوون انسدانى بده آن 
داده شود  آرامش و سعادت بشر، تا حدود بسیارى بستگى به شیوه پاسدخگویى 
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عدم اجابت این خواسته نفسانى، اگر هدم ممکدن اعتنایى و  به این نیاز دارد  بى
هاى رواندى شدده، جسدم را رنجدور و  هاى روحدى و عقدده باشد، منشأ بیمارى

ترین دركدات حیدوانى  كند  در مقابل، رهایى آن نیز انسان را تا پایین درمانده مى
كند  بدون شک، اگر ایدن  كشد و جامعه را به هرزگى و فساد گرفتار مى پایین مى

ه سركش پاسخ خود را به طور مناسب و در محیط خانواده دریافت كند، در غریز
گردد و در صورتى كده همده  خارج از مرزهاى خانواده به دنبال ایجاد رابطه نمى

هایى استوار،  آحاد جامعه به این حد از انضباو جنسى برسند، عالوه بر خانواده
 ها خواهیم داشت  راسته از زشتىیاجتماعى پاک و پ

كه یادگیرى مهارت ارتبداو جنسدى  رسد ىبه نظر مآنچه گذشت، ر اساس ب
مندد كندد؛ تدنش و  تواند زن و مرد را به هدم وابسدته و عالقده صحیح و موف  مى

درگیرى را در محیط خانواده به حداقل برساند؛ از نظر فکدرى، رواندى و عملدى 
به حدد معقدومى از براى زن و مرد عفت را به ارمغان آورد و در نهایت، جامعه را 

 پاكدامنى جنسى برساند 

به همین دمیل، دین مقدس اسالم با بیان وظایفی حقوقى و اخالقدى چنددى 
هایى بسازد كه توانایى پاسخگویى به این نیاز را داشته   تالش كرده است خانواده

باشند  براى رسیدن به چنین هدفى، دو مرحله طراحى شده؛ مرحله اول، ایجاد 
مرحله مقدماتى است و مرحله دوم، تأمین نیاز جنسى است  زن در  وابستگى یا

مرحله اول، باید بکوشد همسر را به خود وابسته كند  به همین دمیدل، بایدد هدر 
بنددد، در  پسندد، دوسدت و میدل دارد و بده آن دل مى آنچه را جنس مخامف مى

ل را بده خود فراهم آورد  در مرحلده دوم، وظیفده دارد نیداز جنسدى طدرف مقابد
 بهترین شیوه و باالترین حد پاسخ دهد  
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 فراهم نمودن مقدمات رابطه جنسی مرحله اول:

این مرحله، در حقیقت مرحله مقدماتى رابطه جنسى است  یدک رابطده موفد  
ها  ریزى نیازمند است  بنابراین، زن موظف است كه از ساعت جنسى، به برنامه

كلدى، مقددمات رابطده جنسدى شدامل  پیش، مقدمات آن را فراهم كند  به طور
 ر است:یموارد ز

 . نشاط1

ترین مقدمه رابطه جنسى، نشاو جسمانى است  زن یا مدرد خسدته، هرگدز  مهم
شود  بنابراین، زن باید براى یک رابطه صحیح،  بخش نمى موف  به ارتباطى مذت

شدوهر نشاو خود را حفظ كند؛ به این معنا كه اگر در نظر دارد طبد  برنامده بدا 
كنندده بپرهیدزد؛ نده  خود رابطه جنسى داشته باشد، از كارهاى سدنگین و خسدته

ریزى صحیح، ایدن قبیدل  پرورى كند؛ بلکه با مدیریت و برنامه اینکه تنبلى و تن
كارها را زودتر انجام دهد یا به روز دیگرى موكول كند  نشاو جسمانى، باعد  

  شود كه زن سایر مقدمات را نیز فراهم كند مى

 . بهداشت و نظافت2

هداى  هاى تمیدز، ناخن یکى از عوامل مهم جلب توجه، تمیدزى اسدت  دنددان
ترین مقدمات رابطه  توان از مهم كرده و مباس و بدن تمیز را مى مرتب، موى شانه

جنسى موف  به شمار آورد  در شرع مقدس، دستورهاى فراوانى وارد شده كه زن 
گرفتن موهاى  1، مثل: زدودن موهاى زاید بدن،و مرد را به طور یکسان به نظافت

استنشاق )شستن  2گرفتن ناخن، 1كردن و نظافت موى سر و ریش، مرتب 2بینى،
                                                           

؛ 2۳، ص جعفریزات؛ محمد بدن اشدع ، 0۱۵و  00۷، ص 2، ج وسائل الشیعهحّر عاملى، . 1
   ۷1۵، ص 0، ج  الوسائل کمستدر،  حسین نورى

  ۷۴۴، ص 6، ج الکافیكلینى،  2 . 
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 كنند   سفارش مى 5كردن و مسواک 4مضمضه )شستن دهان( 3بینى(،
َّذ  َمنِ »روایت شده است:  9درباره مو از رسول خدا  أَوْ  نََتا ُ یِواَل  ْاِسنْ یُ َفّلْ  َشْعراً  اَتَ

َزهُ یلِ   «گذارد، خوب به آن رسیدگى كند یا آن را بچیند  هركس مو مى 6،َُ
بده  9اند، رسول خددا آورده 8و شیخ صدوق 7طب  روایتى كه مرحوم كلینى

فرمدود:  هاى خود را كوتاه كنندد؛ ومدى بده زندان مى كرد ناخن مردان سفارش مى
 اى زنان زیباتر است هاى خود را رها كنند تا بلند شود؛ زیرا این كار، بر  ناخن

 . لباس3

مقدمه دیگرى كه رابطه جنسى صحیح را به دنبال دارد، مباس زیباست  به همین 
در مقدام بیدان  9دمیل، در روایات بر آن تأكید فراوان شده اسدت  رسدول خددا

بَِهاا َوَتّْلابََس یِّب طِ یاَّب بِأَطْ یاَهاا َأّْن َتطَ یَعّلَ »فرمایدد:  وظایف زن در روابط زناشویى مى

بر زن الزم است كه خوشبوترین عطرش را بزندد،  9؛ّننََتَِهایَن بِأَْلَسِن زِ یاِِبَا َوَتزَ یَأْلَسَن ثِ 
 «بهترین مباسش را بپوشد و بهترین زیورش را به خود بندد 

رند و مدل مباس، از عدواملى اسدت كده توجده جدنس مخدامف را جلدب 
 كند  مى

                                                                                                                  

  ۷۴۵همان، ص .  1

، 0، ج  من ال یحضره الفقیزه ؛ شیخ صدوق، 2۷، ص قرب األسنادعبدامله بن جعفر حمیرى، .  2
  0۱0ص 

  010، ص تحف العقول  ؛ ابن شعبه حّرانى،06، ص جعفریاتمحمد بن اشع ، .  3

   همان  4
  22، ص ۱، ج الکافیكلینى، .  5

  ۷۴۵، ص 6همان، ج .  6

  ۷۳2  همان، ص 7
  02۴، ص 0، ج الیحضره الفقیهمن   شیخ صدوق، 8
  ۵1۴، ص ۵، ج الکافی   كلینى،9
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 . زیور4

یورآالت است  موازم زینتى، براى مقدمه دیگر براى جلب نظر جنس مخامف، ز
زن چنان مهم است كه حتى در حال نماز به داشتن آن توصیه شده است  رسول 

ْ نیَ َصاّلّ یاَل  کُماْر نَِسااءَ »فرماید:  مى ۷به امیر مؤمنان 9خدا َْ ٍِ َفاإِّْن   ُْدَّن یِا ُمَعَطاوَا

 1؛ ّف الّرَجااَک َُدْعّنََها ِمّثَْل أَ یّنَاِء َواَل َفُهَن بِاْلِ کَّن أَ یْ غَ یَفّلْ  َوُمْرُهَن یِ َأْعّنَاقِِهَن َولَّْو بِالَس  یْعِق ُْدَّن فِ یَفّلْ 
كدم  به زنانت فرمان ده بدون زیور نماز نخوانند و اگدر چیدزى نداشدتند، دسدت

اى چرم به گردن خود بیاویزند و فرمانشان ده كه كدف دستانشدان را بدا حندا  تکه
 «ان شوند تغییر دهند و رها نکنند تا شبیه مرد

ًة َواَل  یلِّْلَمْرَأةِ َأّْن ُتَعطَّل َنْفَسَها َولَّْو ُتَعّّلُّق فِ  یّنْبَغِ یاَل »فرماید:  مى ۷امام باقر َْ اوَا
ُعّنُِقَها قِ

ّنَاِء َوإِّْن یَأّْن َت َُدَع  یّنْبَغِ ی َّضاِب َولَّْو ََتَْسُاَها َمْسااً بِاْلِ سدزاوار نیسدت  2؛اَنْت ُمِسّنَةً ک َُدَها ِمَن اْْلِ
زیدور بگدذارد؛ هرچندد بدا آویخدتن یدک  زن، حتى اگر پیر باشد، خود را بى كه

بند  و سزاوار نیست دستش را بدون خضاب بگذارد؛ هرچندد بدا مامیددن  گردن
 «كمى حنا 

ُعّنُِقَهاا  یّوُز لِّْلَماْرَأةِ َأّْن ُتَعّطاَل َنْفَساَها َوَلاّْو َأّْن ُتَعّّلاَّق فِاُیااَل » :دیفرما ىم ۷امام باقر

زیور بگذارد؛ حتى اگر بدا آویخدتن  براى زن سزاوار نیست كه خود را بى 3؛طااً یَخ 
 «یک نخ به گردن باشد 

قیمت در اختیار زن باشد؛  براى خودآرایى الزم نیست حتمًا زیورآالت گران
 توانند با امکاناتى اندک نیز خود را بیارایند  سلیقه مى بلکه زنان خوش

                                                           

؛ متقدى ۵6۳، ص ۵، ج الکزافی؛ كلیندى، 2۱1، ص ۱، ج مسزتدرک الوسزائل  حسین نورى، 1
   ۵۵1، ص ۴، ج كنز العمالهندى، 

  ۵1۳، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 2
  ۱۳۷، ص 0، ج مستدرک الوسائل  حسین نورى، 3
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 . بوی خوش5

ت كه در روایات به فراواندى سدفارش شدده اسدت  مقدمه دیگر، بوى خوش اس
؛بَِهاایِّب طِ یاَّب بِأَطْ یاَهاا َأّْن َتطَ یَعّلَ »فرماید:  مى 9رسول خدا

1
بدر زن الزم اسدت كده  

َمْرَأُة ا ُْْساّلَِمُة اِّب اْلایالنَِتَطَ » فرمایدد: مى ۷امیر مؤمنان« خوشبوترین عطرش را بزند 

 «زن مسلمان باید خود را براى شوهرش خوشبو كند  2؛لَِزْوِجَها
بوى خوش، در جلب توجه جنس مخدامف تدأثیر بسدیارى دارد  بده همدین 
دمیل، در روایات سفارش فراوان شده كه زنان در خارج از محیط خانه، از عطدر 

ْ ُتْقَباْل ِمّنَْهاا   َزْوِجَهاایِ بَْت لَِغایََم اْمَرَأةٍ َتطَ یأَ »فرماید:  مى ۷استفاده نکنند  امام صادق َْ

هر زنى كه بدراى غیرشدوهرش عطدر  3؛ُغْسّلَِها ِمْن َجّنَاَبنَتَِهاکبَِها یَصوَاة  َلنَتَف َتْغنَتَِسَل ِمْن طِ 
بزند، نمازش پذیرفته نیست؛ تا آنکه به جهت آن عطدر، غسدلى همانندد غسدل 

 «آورد  جا جنابت به

 . آرایش6

ى تغییدر رندد بده پوسدت خدود ها بدرا منظور از آرایش، موادى است كه انسان
هاى مختلف متفداوت اسدت و  مامند  روشن است كه موازم آرایش، در زمان مى

در هر دوره، باید از موازم آرایش رایج استفاده كرد؛ عالوه بر روایاتى كه مامیددن 
 كنند و ما پیش از این، برخى را نقل كردیم  حنا به دست و ناخن را توصیه مى

به یکى از همسرانش فرمدود:  9، رسول خدا۷مؤمنان طب  روایتى از امیر
از  4«اى بر چشم و نه خضابى بر دستان دارى  مویى؛ نه رند سرمه چرا رومیده»

شود كه زن نباید در محیط خانه دسدت و صدورت خدود را  این سخن معلوم مى
                                                           

  ۵1۴، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 1
  000، ص تحف العقول؛ ابن شعبه حرانى، 260، ص الخصال  شیخ صدوق، 2
  ۷۷1، ص ۱، ج الیحضره الفقیه  من؛ شیخ صدوق، ۵1۴، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 3
  ۱6، ص 00، ج البالغه شرح نهج امحدید،    ابن ابى4
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 بدون هی  آرایشى بگذارد 
ّنَااِء یَهاا بَ یَ َأَظافِ  لّوُز َأّْن ُتارِ ُیااَل »فرماید:  مى ۷امام باقر َّضااَء َوَلاّْو َأّْن ََتَْساَاَها بِاْلِ

زن، سفید دیده شود؛ هرچند با مامیددن كمدى  هاى  سزاوار نیست ناخن 1؛َمْساااً 
 «حنا باشد 

زنان مسلمان باید توجه داشته باشند كه آرایش، مخاوص محیط زناشدویى 
هداى  ر دورههایى است كده د است  آرایش در خارج از خانه، یکى از ناهنجارى

اخیر به جوامع اسالمى چند انداخته است و ناهنجدارتر اینکده زندان، تنهدا در 
ََّنَاف »روایت اسدت:  9كنند  از رسول خدا خارج از محیط زناشویى آرایش مى

رسول خدا نهى  2؛ّنَارِرَقَها بِالَیْ اَّن َلق اً َعََل اَّللَِ َعَز َوَجَل َأّْن ک َزْوِجَها َفإِّْن َفَعَّلْت یِ َن لِغَ یَأّْن َتنَتَزَ 
كرد از اینکه زن براى غیرشوهرش خود را بیاراید و فرمود: هر زنى چنین كند، بر 

 «خداست كه او را به وسیله آتش بسوزاند 

 . محیط مناسب7

یکى از مقدمات رابطه جنسى موف ، محیط آماده است  قرآن كدریم بدراى زن و 
كان و فرزندان آن را شناخته، از مرد، سه وقت خلوت قرار داده است كه باید كود

 ورود به محیط خلوت وامدین خوددارى كنند 
ْ یْم َواَلاّذِ کاََمنُ یْت أَ کاَن َمّلَ یْم اَلاّذِ کْسنَتَأَِْنْ یَن آَمّنُّوا لِ یا الَّذِ یَ ا أَ ی»فرماید:  قرآن كریم مى َْ َن 

ُّلَم ِمّنْ ی ٍِ ِمْن َقبِْل َصوَاةِ کبُّْلُغّوا اْلُ ِر َولِ ْم َثوَاَ  َمَرا َْ ةِ َوِمْن َبْعا ُِد یَ ْم ِمْن الظَهِ کابَ ی َتَّضُعّوَّن ثِ نیَ الَْف

ٍِ لَ  ْم کْم َبْعُّضاکیِهْم ُجّنَاح  َبْع َُدُهَن َطَّواُفّوَّن َعّلَ یْم َواَل َعّلَ کیَس َعّلَ یْم لَ کَصوَاِة الِْعَشاِء َثوَاُ  َعّْوَرا

ِِ َواَّللَُ عَ یْم اْل ک اَّللَُ لَ نیُ بَ ی کَّذلِ کَعََل َبْعٍ      3؛م  یکم  َل یّلِ ا
سدانى از كو  تدانیزهاینكو  هدا د غالمید، قطعًا بایا مان آوردهیه اكسانى كاى 

                                                           

  ۵۴۴، ص الخصال   شیخ صدوق، 1
  ۵01، ص مالیألا  شیخ صدوق، 2
  ۵۴ور، آیه   ن3
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نندد: كسب اجدازه كسه بار در شبانه روز از شما  ،اند دهیبلو  نرس سّن   ه به كشما 
د و پس از نمداز یآور رون مىیهاى خود را ب ه جامهكمروز ینصبح و ش از نماز یپ

گنداهى  ،نه بر شما و نده بدر آندان  هنگام برهنگى شماست ،سه  نیا  شامگاهان  
بدا هدم معاشدرت  و ]د یدگر بچرخیدکدیگرد  ،[ هنگام سه ]ن یر از ایه غكست ین

 وندد،ندد و خداك ان مدىیدن گونه براى شدما بیرا ا [ خود ]ات ی  خداوند آ[ دیینما
 «ار است ك دهیداناى سنج

ا »فرماید:  قرآن در ادامه مى ََ َُ ِمّنْ َوإِ ُّلَم َفّلْ کَبَّلَغ اْْلَْطَفا َّن اَلاّذِ کْسنَتَأَُِْنّوا یْم اْلُ ََ َن یََم اْسانَتَْأ

سدب اجدازه كد از شدما یدند، بایبلو  رس  سّن  ان شما به كودكو چون  1؛ِمْن َقبّْلِِهمْ 
 «ردند كسب اجازه ك ،شان بودندیش از ایه پك ه آنانك گونه همان ؛نندك

توانندد خلدوت كنندد   ىشبانه روز، سه بار م مطاب  این آیه، زن و مرد در هر
 :این سه نوبت عبارت است از

رِ  َصواةِ  َقبْلِ  ِمنْ »صبح:  نماز از شی  پ1 َْ  ؛«الَْف
 نیَ َولا: »دیدآور مى رونیب را خود معمومى هاى مباس هك هنگامى ،روز مین  2

 ؛ «ةِ یَ الظَه ِمنَ  مْ کابَ یثِ  َتَّضُعّوّنَ 
 « الِْعشاءِ  َصواةِ  َبْع ُدِ  َوِمنْ »عشا:  نماز   پس از3

كه باید پنهان بماندد  شود ىم، به چیزى اطالق «عورة»جمع « عورات»واره 
گاه و آشدکار شددن آن، موجدب  2داشته باشند ىو دیگران نباید بر آن اطالع و آ

 3شرم است 
  شود: مى از آیه فوق فهمیده

یک  امر، این  باشد فرزندان چشم از دور و جدا دیبا نیوامد خواب   محل1
                                                           

  ۵۳  نور، آیه 1
  06، ص 0۵ ، ج المیزان فی تفسیر القرآن  سید محمدحسین طباطبایى، 2
  6۴، ص ۵، ج قاموس قرآناكبر قرشى،   سید على3
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 نند  یضرورت است؛ زیرا كودكان نباید روابط جنسى وامدین را بب
دهندد و  اختاداص هدم بدراى را اوقاتى روز، شبانه طول در دیبا زوجین  2

دمیل   ها نباید بدون اجازه وامدین، خلوت آنها را بر هم زنند كودكان در این زمان
 شددن نزدیدک از مدانع فرزنددان، حضدور از حیا و این دستور، آن است كه شرم

  خواهد شد عاطفى و جنسى تعامالت برقرارى و یکدیگر به زوجین
 و خلدوت در زوجین كه باید نوع پوشش فهماند ىم «مْ کابَ یثِ  َتَّضُعّوّنَ »تعبیر   3

 باشد   متفاوت خانه، عمومى صحن در

 مرحله دوم: پاسخگویی به نیاز شوهر
گاه، بده زن باید بداند كه اگر نیاز جنسى همسرش را  تأمین نکند، به طور ناخودآ

گردد حتى اگر فر  كنیم حدود شرعى و قیود عرفى  دنبال پاسخگوى دیگر مى
كم در محدیط ذهندى  آوردن چنین جایگزینى محروم كند، دست دست او را از به

گرایى جنسى، نقطده  سازد  ذهن خود، فضایى دمچسب و مطلوب براى خود مى
ت  به همین دمیل، تأمین نیاز جنسى طرف مقابل، تر اس هاى بزرگ آغاز انحراف

از وظایف مشترک زوجین است  صرف نظر از مباح  گوناگونى كه درباره ایدن 
هاى  اى از سدفارش شود، به نقدل پداره هاى مختلف مطرح مى گاه  موضوع از نظر

پردازیم  طب  روایات، زن بدراى پاسدخگویى بده  در این زمینه مى :معاومان
رضه و مشاركت فعال نیاز جنسى ش  وهر، سه وظیفه بر عهده دارد: اجابت، عف

 . اجابت1
، آن است كه به درخواست شوهر پاسدخ مثبدت داده شدود  «اجابت»منظور از 

تواند به شوهر خود در باب مسائل جنسدى  طب  روایات، زن با هی  عذرى نمى
حد  پرسدید:  9، زنى از رسول خدا۷پاسخ منفى دهد  به گزارش امام صادق

نیاز شوهرش  1؛ اَنْت َعََل َقنَتٍَّب کبَُ  إىَِل َلاَجنَتِِ  َوإِّْن یَأّْن ُتِ »شوهر بر زن چیستم فرمود: 
                                                           

  ۵1۴، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 1
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برخدى بدانوان بدراى « را پاسخ مثبدت دهدد؛ هرچندد سدوار بدر مركدب باشدد 
تراشند  رسدول  ظاهر معنوى مى هایى به كردن از وظیفه همسرى، بهانه خامى شانه
اَل »فرماید:  ها، به زنان مى كشیدن بر این قبیل بهانه به منظور خط بطالن 9خدا

نمازتدان را طدول ندهیدد كده شدوهرانتان را از  1؛ نکاَن لنَِتَْماّنَْعَن أَْزَواَج کُتطَّّولَْن َصوَاتَ 
رخات شوهر، روزه مسدتحبى  همچنین به زنان فرمود: بى« مباشرت بازدارید 

 توجهى به خواسته او شود  مبادا موجب بى 2نگیرید؛
آمدد   9زنى براى كدارى خددمت رسدول خددا»فرماید:  مى ۷ امام صادق

باشى  عر  كرد: منظدور از « همین حاالگویان»حضرت به او فرمود: نکند از 
را  ىچیستم فرمود: زنى كده شدوهرش بده او نیداز دارد، و« همین حاالگویان»

ب تدا آنکده شدوهرش را خدوا« همین حداال»گوید:  زند و او پیوسته مى صدا مى
رباید  این زن، پیوسته مورد معنت فرشتگان اسدت تدا اینکده شدوهرش از  درمى

 3«خواب بیدار شود 

 . َعرضه2
وظیفه دیگر زن، آن است كه وقتى شوهرش تقاضایى ندارد، خود زمینه تقاضاى 

 شود   كردن خویش فراهم مى او را فراهم كند  زمینه، با عرضه
زن  4؛ةیِ  ُغ ُْدَوًة َوَعِشایَتْعِرَض َنْفَسَها َعّلَ »فرماید:  به زنان توصیه مى 9رسول خدا

و آرایدشی   استفاده از مباس« باید هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه كند 
در  9فریبا و نیز دمربایى در رفتار، ماداق عرضه به شوهر اسدت  رسدول خددا

 فرماید:  مقام آموزش زنان مى
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َّلَع ثِ ُل َیِ اَل » اا َوَتا ُْدُخَل َمَعاُ  فِایاِلْمَرَأٍة َأّْن َتّنَاَم َلنَتَف َتْعِرَض َنْفَسَها َعََل َزْوِجَها َتْ افِاِ   یاَِبَ ِلَ

لِ  ََ ا َفَعَّلْت  ََ ّْل ُِدِه َفإِ َِ براى زن جایز نیست بخوابد؛  1،َفَق ُْد َعَرَاْت َنْفَسَها کَفنَتُّْلِزَق ِجّْل َُدَها بِ
هدایش را درآورد، زیدر  ه كندد؛ یعندى مباسمگر اینکه خود را به شوهرش عرضد

بستر او برود و تن خود را به تن او بچسباند  وقتى این كار را انجام دهد، خود را 
 « عرضه كرده است 

 . مشارکت فعال3
زن موظف است همسر خود را از نظر جنسى به طور كامل اشدباع كندد و بدراى 

ته باشد  فعامیدت جنسدى، این مقاود، باید در رابطه جنسى مشاركت فعال داش
بخش اسدت كده هدر دو طدرف، در آن  فعامیتى دوطرفه و تنها در صدورتى مدذت

شركت فعال داشته باشند  اگر تنها یکى از دو طدرفی رابطده، خدود را در اختیدار 
شود  بنابراین، بدراى  یک از آنان نمى طرف دیگر قرار دهد، موجب رضایت هی 

ختیار شوهر قرار دهد؛ بلکده بایدد بده طدور زن كافى نیست كه فقط خود را در ا
 فعال با او همکارى كند 

 گیرد:  مشاركت در رابطه جنسى، در سه مرحله صورت مى
 كردن مراحل مقدماتى كه پیش از این نام بردیم   ، فراهمنخست

فرمایدد: در صدورتى  مى ۷، گفتن سخنان فریبا و عاشقانه  امام صادقدوم
َوإِْظَهااُر  »...دارند، سه چیز براى زن ضرورى اسدت: كه زن و شوهر با هم تواف  

وَاَبِة َواَلَْ  ا فِایالِْعْشِّق لَُ  بِاْْلِ َسّنَِة ََلَ     ]یکدى اینکده[ بدا آراسدتگى كامدل و  2؛ّنِا یعَ  یئَِة اْلَ
 « فریبایى، به شوهرش اظهار عش  كند 

ا  یالّنَّساِء َمِن النََتِ  یُ َخ »فرماید:  مى ۷، فعامیت در عمل جنسى  امام باقرسوم ََ إِ

                                                           

  2۱۴، ص مکارم األخالق  طبرسى،  1
  ۱2۱، ص تحف العقول  ابن شعبه حرانى، 2
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َّلَعِت ال ُّدْرَع َخَّلَعْت َمَعُ  اْلَ  ََ ا لَبَِساِت الا ُّدْرَع لَبَِساْت َمَعاُ  اْلَ یاََْخَّلْت َمَع َزْوِجَها َف ََ  1؛اءیااَء َوإِ
بهترین زنان، زنى است كه چون با شوهرش خلوت و جامه از تدن بیدرون كندد، 

ون دوباره جامه بر تن كند، همراه آن، مبداسی همراه با آن، حیا را كنار بگذارد و چ
 «حیا را هم بپوشد 

شود كه در ارتباو بدا شدوهر، شدرم و حیدا  از این حدی  شریف استفاده مى
باشدد كده   جایى ندارد  حیا در چنین جایگاهى، شاید ماداق حیداى احمقانده

اُء الَْعْقاِل یاَفَا  .اُء ُْحٍّْق یَل اُء َعْقٍل وَ یاَءاِّن َل یاُء َل یاْلَ »از آن نام برده است:  9رسول خدا

ْهُل اُاْمِّق ُهَّو الْ ااُء الْ یُهَّو الِْعّْلُم َوَل  حیا، بدر دو ندوع اسدت: حیداى عقدل و حیداى 2؛ََ
 «حماقت  حیاى عقل، علم و دانایى است و حیاى حماقت، جهل و نادانى 

حیا، در فرهند اسالمى، عبارت از صفتى است كه انسان را از انجدام كدار 
دارد  بنابراین، اگر دانستن چیدزى بدراى یکدى از  ناشایست یا ترک وظیفه باز مى

گفدتن دربداره آن بدا حیدا منافداتى نددارد؛  شوون زندگى ضرورى باشدد، سدخن
شدود؛  حیدایى شدمرده نمى همچنین، اگر كارى وظیفه انسان باشد، انجام آن بى

یشدوایان چون ماداق كار قبدیح یدا تدرک وظیفده نیسدت  بده همدین جهدت، پ
صراحت درباره رابطده جنسدى همسدران سدخن گفتده،  فراونى و به به :معاوم

اند  چیزى كده مدا را از انجدام ایدن  اصحاب خود را در این زمینه راهنمایى كرده
دارد، حیا نیست؛ بلکه نوعى خجلت است كه از ندادانى و سدوء  وظایف باز مى

 نهیم  مىبر آن « حیا»شود؛ ومى به غلط نام  تربیت ناشى مى

                                                           

  ۱2، ص 21، ج وسائل الشیعه؛ حّر عاملى، ۱۳۳، ص ۴، ج تهذیب األحکام  شیخ طوسى، 1
  016، ص 2، ج الکافی  كلینى، 2


