
 
 

 خانواده در فتاوای مشهورآزار مبتنی بر جنسیت در 
 

 1سیدمسعود نوربخش

 (27/6/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -25/12/1399 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

شوند. در بخشی از مشکالت خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می
قاعده عام  مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس

آزار »اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان یا دلیل اختصاصی ممنوع شده« نفی ایذاء»
شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز شناخته می« جنسی

ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت
گیری فقه، برخی از این رفتارها ر زمان صدور منابع دینی و شکلشده است؛ چه آنکه د

یابی و توجیه نظری آمد. در ریشهحساب نمیبه« آزار ممنوع»شد یا شمرده نمی« آزار»
رسیم. البته بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردساالر میاین رفتارها به جهان

دی که به سیره عقال، عرف و قاعده عدالت هایی وجود دارد که با اجتهادر فقه ظرفیت
آوردهای توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دستاعتبار بیشتری بدهد، می

 فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.
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 مقدمه 
ر، حفظ و استحکام خانواده نوعا از طریق اطاعت زن و در جوامع سنتی و مردساال

فرزندان از مرد و عدم تساوی حقوق بوده است که هم خالف عدالت بوده و هم در دنیای 
ها باید به  امروز وافی به مقصود نیست. در یک نظام حقوقی، حقوق و تکالیف انسان

ران نشود. یکی از این ای تعیین شود که استفاده از حق، موجب آزار و ضرر دیگگونه
در برخی آیات و  حقوق، حقوق زناشویی و رضایت هر دو طرف در روابط جنسی است.

هایی در عنوان توصیهروایات به رضایت جنسی هر دو طرف اشاره شده است که به
اند و در فقه و تعیین حقوق و تکالیف زوجین اثری ندارند. این محدوده اخالق قرار گرفته

شود. در یک البته ضروری است و خلط آنها منجر به خطا در نتیجه میبندی تقسیم
گفتمان فقهی، نباید نصایح اخالقی مطرح شود. در این مقاله، موضوع صرفا از دیدگاه 

شود. یعنی هدف، بیان نتایج احکام مشهور فقهی در مقایسه و تطبیق فقهی بررسی می
ز جهان است. آنچه بررسی این موضوع آوردهای علمی، عرف و فرهنگ امروآنها با دست
که الزم  -گیری فقه کند، آن است که هنگام صدور آیات و روایات و شکلرا دشوار می

بود برای مخاطبین آنها قابل فهم بوده و با فرهنگ و آداب و رسوم زمان خودش سازگار 
ایط در شناخت. تأثیر این شرجامعه برای زنان، حقوق جنسی را به رسمیت نمی -باشد

به عبارت دیگر همان [ 511ص ،5جلد ،38؛ 223، بقره1منابع دینی آشکار است. ]
نماید که ضرورت اجتهاد مشکل تطابق نصوص ثابت با امور متحول، در اینجا نیز رخ می

م، 1978دهد. تجاوز زناشویی در سال گری را نشان میدر این منابع و دوری از اخباری
خاطر عملی که آن را تجاوز در بستر یکا از همسرش، بهپس از شکایت یک زن در امر

نامید، مطرح شد. ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا اولین قانون علیه تجاوز  زناشویی می
م کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 1993م تصویب کرد. در 1975زناشویی را در سال 

رد. در سال حساب آومتحد تجاوز زناشویی را جزو خشونت به حقوق بشر به
اند. سرانجام  کشور جرم بودن این عمل را پذیرفته 50اعالم کرد که  UINIFM م2003

کشور  104م دبیر کل سازمان ملل متحد خبر داد که تجاوز زناشویی در 2006در سال 
، خشونت خانگی یک ایرانحقوق کیفری گیرد. در  جهان تحت پیگرد قانونی قرار می

ای از جرایم عمومی که متضمن  مجموعه د؛ بلکه آنان ذیلندارعنوان مجرمانه مستقل 
به صورت عام و فارغ از اینکه در محیط خانواده رخ  -هستندآمیز  نوعی رفتار خشونت

زنان  تبعیض علیه رفع کنوانسیونهای عدم الحاق ایران به قرار دارند. یکی از علت -دهد
ا آرای مشهور فقهی است که هایی از آن بتعارض بخش یا موارد مربوط به کودکان،
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کاربردی  -از نظر هدف، پژوهشی نظری مقاله شود. اینبرخی از آنها در اینجا تبیین می
 منابع به مراجعه با ،یتحلیل -توصیفی روش از است و برای بررسی، تطبیق و مقایسه

شود. بخش اصلی ای استفاده میبه روش کتابخانه و عرف یهای علم و یافته یاسالم
انواع آزارها از دیدگاه عرف، صاحبنظران، سیره عقال و موضع فقه در مقام  یله بررسمقا

شود که مورد قبول مقایسه و تطبیق در قبال آنها است. مواضع فقهی از فتاوایی نقل می
های علمیه( است. لذا برای یک نظر اکثر فقها )نود درصد به باال یعنی جو غالب حوزه

عنوان نمونه تعداد محدودی بیان ورد ولی برای عدم اطاله، بهتوان منابع بسیاری آمی
است. مقاله در مقام بررسی روش استنباط احکام فقهی، آرای متفاوت و نقد  شده

توانند های آنها نیست. چه آنکه برخی از عناوین آزار با چنین رویکردی میاستدالل
ور از آرای آیت هللا خمینی موضوع یک مقاله مستقل باشند. از آنجا که در قوانین کش

شود. در بعضی موارد نظرات فقهی شود، به فتواهای ایشان بیشتر استناد میاستفاده می
شناسی و های علمی حقوق، جامعههای رشتهبا عرف و فرهنگ امروز جهانی یا یافته

گیریم که فتاوای فقهی اشتباه شناسی یکسان نیستند. در این موارد نتیجه نمیروان
های واژهشود. ها ارائه میکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهستند. با این حال راهه
نیستند یعنی معنای آنها « حقیقت شرعی»در اصطالح فقهی « آزار جنسی»و « خشونت»

لذا با تحوالت اجتماعی  ؛بلکه مفهوم عرفی دارند ،آوریمدست نمیرا از منابع دینی به
بنابراین در این تحقیق، موضوع، آزارهایی هستند  کند. ممکن است مصادیق آنها تغییر

 که دو عامل خانواده و جنسیت در آنها مدخلیت دارند.
 
 . پیشینه تحقیق1

هایی در مراکز تحقیقاتی و این موضوع تا کنون طی مقاالت و در سمینارها و همایش
هرا بررسی شده دانشگاهی مانند پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الز
تر و آوری کاملکه نگارنده نیز از آنها بهره برده است. خصوصیت این تحقیق، جمع

شفافیت در مصادیق، و ارائه راه حل، البته از منظر فقهی است. البته ممکن است موارد 
دید نویسنده نیامده باشد یا در آینده مصادیق دیگری اضافه شود، چه آنکه در دیگری به
های فرد و اجتماع و نگرش بشر به ق یک طرف مقایسه مربوط به ویژگیاین تحقی

ها امکان تغییر وجود دارد. از آنجا که در حال حاضر فقه منبع اصلی آنهاست که آن
 شود. تدوین قوانین کشور است، اهمیت بررسی موضوع از این بُعد روشن می
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 جنسی خشونت یا آزار. 2
 خواه ضرر مادی باشد یا معنوی، جسمی و یا روانی.ضرر رساندن است؛  ،اساس خشونت

ری ت قوی قدرت زیر را ترها که ضعیف استساز  خشونت یکی از منابع قدرت یا مشروعیت
از نظر سازمان بهداشت جهانی، خشونت عبارت [ 56. ]دهد کند، قرار می که تهدید می

تواند  ید یا ارعاب که میاست از کاربرد عامدانه نیرو یا قدرت بدنی از حیث اجبار یا تهد
لیزلی برای خشونت جنسیتی [ 26ص ،44] تا نقص عضو و آسیب روانی پیش رود.

فیزیکی، بصری، کالمی یا فعل یا ترک فعل هر نوع »تعریف زیر را پیشنهاد کرده است: 
جنسی که زن در زمان وقوع یا بعدتر، آن را به صورت تهدید احساس کند که اثرش 

، 2. ]را از او سلب کند دوستانهاو باشد یا توانایی برقراری تماس  ناراحتی یا تحقیر
تنها فضایی که به  ای است برای کنترل زنان در  اعمال خشونت بر زنان وسیله[ 244ص

ماري هولمز، خشونت جنسی [ 15ص ،35طور سنتی بر آن غلبه دارند و آن خانه است. ]
از دیدگاه آنتوني گیدنز [ 103، ص55اند ]د به زن بودن آنها مربوط میرا مورد زنان  در 

هایی که مردان قدرت اجتماعی یا فیزیکی برتر خود را  شیوه به شود خشونت مربوط می
 جنسی های [ در یک تقسیم بندی بزرگ خشونت200ص ،40] برند علیه زنان به کار می

اند. کرده و همچنین به جسمی و روانی تقسیم [57گفتاری ] و رفتاری نوع دو را به
خشونت علیه زنان به معنی هر گونه عمل خشونت باری است که مبتنی بر جنسیت 

تواند به آسیب یا صدمه جسمانی، جنسی و روانی منجر شود. بوده و لزوماً یا محتمالً می
همچنین تهدید به چنین اعمالی و محدود ساختن آزادی در حیات اجتماعی و یا حتی 

کند شود. این موضوع هنگامی صدق میمحسوب می در قلمرو زندگی خصوصی، خشونت
که یک رفتار جنسی بدون رضایت طرف مقابل انجام شود یا طرف مقابل هنوز به مرحله 
بیداری جنسی نرسیده باشد. بنابراین اگر آن را با رابطه نامشروع در فقه مقایسه کنیم، 

د. زیرا گاهی رابطه شومی« عام و خاص من وجه»نسبت بین آن دو با اصطالحات منطقی 
از نظر شرعی حالل است ولی در آن آزار وجود دارد. و گاهی برعکس رابطه در فقه حرام 

آید مانند آنکه طرف مقابل بزرگسال و راضی باشد. و ممکن است، ولی آزاری پدید نمی
است رابطه هم باعث رنج طرف دیگر باشد و هم نامشروع مانند تجاوز به عنف. آزار 

گیرد که ترین آزارهاست زیرا در فضایی صورت میخانواده یکی از دردناکجنسی در 
کند از طرف کسی مورد انتظار عشق و لذت متقابل از آن وجود دارد و قربانی حس می

 آزار قرار گرفته است، که قاعدتا باید حامی او باشد.
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 آزارهای مبتنی بر جنسیت و مقایسه آنها با فتاوای مشهور  انواع. 3
آید. برخی از شود و در ذیل هر یک مواضع فقهی میاین بخش مصادیق آزار بیان می در

 افتد، ولی به نحوی با یک رابطه زناشویی ارتباط دارد.این موارد درون خانواده اتفاق نمی
الزم به ذکر است که مالک ما در اینجا احکام اولی است، نه احکام ثانوی که در شرایط 

توانند هر حکمی را شوند؛ چه آنکه این عناوین میج وضع میاضطراری و عسر و حر
تغییر دهند. احکام ثانوی حالت استثنائی دارند و در یک نظام حقوقی اگر احکام ثانوی 

شود. به عبارت دیگر احکام اولی در یک زیاد به کار روند، ضعف آن مکتب محسوب می
 داشته باشند.مجموعه قوانین باید در اکثریت موارد قابلیت اجرا 

: اگر مردی به هر دلیلی با تکیه به قدرت بدنی بیشتر اقدام به زدن جسمیآزار  .1.3
بر گرمی کانون خانواده خواهد داشت و زن حتی اگر برای  کند، تأثیر منفی و بلند مدتی

حفظ خانواده در ظاهر آن را نادیده بگیرد، بر خالف دوران قدیم، فراموش نخواهد کرد، 
 این امر با توهین، تحقیر و احساس ظلم مالزمه دارد.   چه آنکه 

[ و احکام 573، ص3، ج50 ؛223، ص15ج ،22قاعده حرمت ایذاء ]نظریه فقهی: 
، 1]شود. فقهی عام که آزار و اذیت را به طور کلی ممنوع کرده، شامل اینجا هم می

اشزه ولی در موردی که زن، ن[ 271و270و269و264، صص12، ج9؛ 58و57 احزاب
 از که را یزنان و»باشد یعنی تمکین نکند، مرد بدون حکم قاضی اجازه تنبیه بدنی دارد. 

 )اگر و کنید یدور ایشان از ها خوابگاه در )بعد( و دهید پندشان دارید بیم آنان ینافرمان
[ اما در صورتی که مرد به وظایف زناشویی مانند 34، نساء1] «.بزنید. را آنان نکرد( تاثیر

، 34تواند به قاضی مراجعه کند. ]داخت نفقه عمل نکند، زن حق زدن ندارد و فقط میپر
 [6854، ص9، ج20؛ 306و305، ص2، ج14؛  429و428، ص5 ج

ی فریاد ،اهانت کالميفحش و ناسزا،  ،سخنان رکیک، متلک پرانی ،زبانیآزار  .2.3
  هستند. خشونت رواني مصداقشود،  استرسباعث  که

  غیر کالمی هستند. خشونت روانياعتنایی نیز بی ،تهدید، تمسخر ،تحقیر .3.3
کند، در احکام فقهی عام که آزار و اذیت را نسبت به همه به طور کلی نفی میفقه: 

(، این عمل با 1این دو مورد نیز کاربرد دارند. ولی در مواردی که زدن جایز باشد )بند 
شوند. همچنین ود به خود آنها نیز جایز میمراتبی از تحقیر و تهدید مالزمه دارد که خ

 عنوان گزینه دوم تجویز شده است.اعتنایی در همان آیه بهبی
 اجبار زن به پیشقدم شدن در ازدواج، یعنی پیشنهاد ازدواج از طرف زن باشد. .4.3
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ای که زن باید بگوید صیغه ایجاب است که به منزله فقه: برای تحقق عقد ازدواج جمله
 ،2 ج ،14گوید، قبول آن پیشنهاد است. ]ای که مرد میشدن اوست و جمله پیشقدم

گوید(، مرد [ در روایتی نیز زن به منزله فروشنده )که در عقد بیع صیغه ایجاب را می246ص
 [  501، ص2 ، ج26عنوان ثمن معرفی شده است. ]به منزله خریدار و مهریه به

 خشونت مربوط به تهیه جهیزیه .5.3
 برای زن واجب نیست. بنابراین اجبار و خشونتی نباید صورت گیرد. جهیزیهتهیه  فقه:

 : اگر مرد، زن را مجبور به آنها کند.های غیر ضروری زیباییجراحی ،پزشکی .6.3
 ، مصداق آزار بوده و جایز نیست.های زیباییجراحیفقه: وادار کردن زن به 

 د.شومحسوب می خشونت رواني ،همسربه شک  .7.3
که دالیل کافی مبنی بر رابطه نامشروع وجود نداشته باشد، هرگونه  فقه: در صورتی

  [173، ص9 ، ج34اظهار شک، آزار و حرام است. ]
 طرفین به یکدیگر عدم وفاداري  .8.3

فقه: هر گونه ارتباط نامشروع زن یا مرد حتی بدون در نظر گرفتن رابطه همسری، 
 [203، ص16ست. ]حرام و مستوجب حد یا تعزیر ا

 هرگونه شنیدن یا و فیلم تصاویر، تماشای به اجبار؛ نگاری هرزه ،تصویریآزار  .9.3
  .باشد داشته جنسی بار که صدایی

طور کلی اگر این موارد بدون رضایت زن انجام شود، مشمول همان قواعد عام  بهفقه: 
 مردکه  یهر لذّت یا براباید خود ر زنشود. اما در خصوص روابط زناشویی نفی ایذاء می

اجبار زن به تماشای بدن . این حکم چنان عام و مطلق است که خواهد، تسلیم نماید یم
کند حتی اگر زن کراهت داشته باشد. همچنین است سخنان مرد به شوهر را جایز می

 خواهد آمد. 38و  37زن که بار جنسی داشته باشد. مستندات در بندهای 
بار جسمی و روحی این انی، ختنه کردن دختران: آثار زیانایجاد نقص جسم .10.3

 شود، محرز است. عمل که با اجبار والدین در خانواده انجام می
؛ 261، ص2 ، ج32]دانند.  ختنه دختران مستحب است. برخی نیز آن را واجب میفقه: 

 [206، ص48؛  485، ص31 و ج713، ص22 ، ج8؛ 128، ص2 ، ج37؛ 434، ص39

: کند می بیان زودهنگام ازدواج تعریف در ملل زودهنگام، سازمان زدواجا .11.3
 گرفته، صورت سالگی 18 زیر سنین در که ازدواجی هر از است عبارت زودهنگام ازدواج»
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 فرزندآوری و ازدواج برای روانی و فیزیولوژیکی جسمی، لحاظ از دختر که صورتی در
 ها زوج رضایت و بوده والدین همراه اجبار نوعی با معموال زودهنگام ازدواج.« نیست آماده

حتی در صورت رضایت، احتمال اشتباه و ضرر و زیانِ غیر قابل . شود نمی لحاظ آن در
 آنان شود. های جسمی و روحی آسیبتواند منجر به  جبران زیاد است که در نهایت می

ازه اولیای خود تواند بدون صالحدید و اج فقه: الف( پسری که به سن بلوغ رسیده می
تواند ازدواج کند و به فتوای یا قاضی ازدواج کند. دختر نیز با اجازه ولی در این سن می

و در پسران  9برخی فقها مستقال نیز چنین اختیاری دارد. حداکثر سن بلوغ در دختران 
، 23 ، ج7؛ 336، ص5 ، ج38؛ 500، ص2، ج15]سال قمری تعیین شده است.  15
 [11، ص14 ، ج10 ؛154ص

تواند بدون رضایت یا اطالع  اند، می ب( ولیّ پسر و دختری که به سن بلوغ نرسیده
ها بعد از بلوغ با استناد به عدم رضایت، حق آنان، آنها را به ازدواج با دیگری درآورد. بچه

 [168ص ،1 ج ،21؛ 255و254، ص2 ، ج14؛ 216، ص29 ، ج51فسخ ندارند. ]
عقد با کسی درآورد که یکی از عیوب موجب فسخ نکاح  ج( اگر ولیّ طفل او را به

ها بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ مثل دیوانگی یا ناتوانی جنسی در او باشد، بچه
بنابراین تا قبل از بلوغ [ 212، ص29 ، ج51خواهند داشت، ولی عقد نکاح صحیح است. ]

   سی غیر از جماع داشته باشد.     تواند با او رابطه جنو فسخ از جانب دختر، مرد معیوب می
 ق.م در این مورد است. 1041[ تبصره ماده 215و  212، ص29 ، ج51؛ 301ص ،49]

حتی اگر مرد قصد خشونت رابطه جنسی با کودکان به توضیح بند قبل.  .12.3
 شود کودک در معرض آسیب قرار گیرد. نداشته باشد، ولی جواز لذت جویی موجب می

واج با کودکان در فقه جایز شمرده شده است و همه لذات جنسی از جمله ازد فقه: الف(
، 29 ، ج51سال قمری جایز است. ] 9نزدیکی با این دختر بچه را از زمان بلوغ یعنی 

سال قمری باشد، جماع ممنوع است ولی بقیه تمتعات مانند  9و اگر دختر کمتر از [ 422ص
  [104، ص5 ، ج34؛  510، ص5 ، ج29؛ 241ص، 2ج، 14تفخیذ جایز خواهد بود. ]

 آزار اقتصادی: ندادن نفقه به همسری که توانایی مالی ندارد. .13.3
فقه: پرداخت نفقه بر مرد الزم است ولی اگر مرد با دختر کمتر از سن بلوغ ازدواج 

 [ 314، ص2، ج14کند، با استناد به عدم امکان تمکین کامل، نفقه واجب نیست. ]

 یا بدون رضایت اجباری ازدواج .14.3
فقه: رضایت دو طرف در ازدواج الزم است نتیجه آنکه ازدواج اجباری اعتبار ندارد؛ با 
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این حال استثنائات زیر قابل توجه است: الف( ولیّ پسر و دختری که به سن بلوغ 
و  تواند بدون رضایت و حتی اطالع آنان، آنها را به ازدواج با دیگری درآورد اند، می نرسیده

بعد از آنکه آنان به سن بلوغ رسیدند، با استناد به عدم رضایت، حق فسخ ندارند. البته 
پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ حق طالق دارد ولی ناچار است تبعات منفی آن را 

 آمد.  11بپذیرد. مستندات در بند 
ز عقد ب( اگر هنگام عقد یکی از طرفین رضایت یا حتی اطالع نداشته باشد و بعد ا

 [258و257و254، ص2 ، ج14راضی شود، نکاح صحیح است. )عقد فضولی( ]
تواند به ازدواج اول بازگردد. در این رجوع، ج( در طالق رجعی مرد در دوران عده می

 [348، ص2 ، ج14رضایت یا حتی اطالع زن شرط نیست. ]
رضایت برده  تواند بدونداری در فقه به رسمیت شناخته شده است، مالک مید( برده

، 2 ، ج14)زن یا مرد(، او را به ازدواج دیگری درآورد یا ازدواج وی را پایان دهد. ]
 [215و 212، ص29 ، ج51؛ 254ص

 اجبار برده به رابطه جنسی  .15.3
تمتع جنسی از کنیز بدون عقد نکاح برای مالک آن جایز است و رضایت وی فقه: 

تواند کنیز خود را برای ک همچنین میمال شرط نیست و حقوق همسری نیز ندارد.
ها نیز حق مخالفت ندارند. استفاده جنسی به مرد دیگری اجاره دهد یا هبه کند. برده

 [ 438، ص2 ، ج31؛ 162، ص2 ، ج11؛ 69، ص2 ، ج33؛ 264و455، ص2 ، ج14]
اجازه دیگری برای ازدواج، برای بسیاری از زنان به خصوص آنان که  .16.3

تجربه یا سن بیشتری دارند، آزار دهنده است که نتوانند مستقال با مردی تحصیالت یا 
 اند، ازدواج کنند. که خود مناسب تشخیص داده

اکثر فقهای معاصر اجازه پدر یا جد پدری برای صحت ازدواج دختر باکره الزم فقه: 
 [256و254، ص2 ، ج14دانند و در صورت نبودن آنها، قاضی باید موافقت کند. ]می

طالق بدون اطالع زن؛ از نگاه انسانی و عرف توهین است، شوک روحی منفی به  .17.3
 بینی و تنظیم کند.شود زن نتواند برنامه زندگی خود را پیشکند و باعث میزن وارد می

 [327، ص2 ، ج14طالق از جانب مرد بدون اطالع زن در فقه نافذ و معتبر است. ]فقه: 
اجبار به زندگی مشترک با : امروزه حقوقیآزار از جنبه  نداشتن حق طالق، .18.3

 شود.  های زندگی محسوب میدیگری یکی از بزرگترین سختی
عنوان زوجه در هیچ صورتی حق طالق ندارد. وکالت زن برای اجرای طالق با فقه: زن به
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 [67ص ،5ج و425ص ،3ج ،27؛ 325، ص2 ، ج14وجود حق طالق تفاوت دارد. ]
 شود.وم کردن دو نفر از ازدواج به دلیل سابقه طالق، آزار محسوب میمحر .19.3

تواند با او فقه: اگر مرد سه بار متوالی همسرش را طالق دهد، برای بار چهارم نمی
توانند بار دیگر اند با یک شرط میاند و گفتهازدواج کند. فقها در اینجا استثنائی قرار داده

است که زن ابتدا با مرد دیگری )محلِّل( ازدواج کند و حتماً با هم زندگی کنند و آن این 
نزدیکی جنسی نیز انجام گیرد، سپس مرد دوم زن را طالق دهد. زن بعد از دوران عده 

[ برای زن و مردی که قصد 284، ص2 ، ج14تواند با مرد اول دوباره ازدواج کند. ]می
 بلکه عذاب آور است.زندگی با یکدیگر را دارند، این شرط آزار دهنده، 

 بشر حقوق جهانی اعالمیه 16 ممنوعیت ازدواج به دلیل عقاید دینی؛ ماده .20.3
 نژاد، ازنظر محدودیت گونههیچ بدون دارند حق بالغی مرد و زن است: هر داشته مقرر

   .دهند خانواده تشکیل و کنند زناشویی یکدیگر با مذهب تابعیت یا ملیت،
مان با غیر مسلمان ممنوع است و اگر انجام شود، نکاح باطل ازدواج مسلفقه: الف( 

[ برخی فقها ازدواج زن شیعه را با مرد سنی 285، ص2 ، ج14؛ 75، ص30 ، ج51است. ]
[ این حکم یک استثناء دارد: ازدواج موقت مرد 235، ص5 ، ج34دانند. ]نیز جایز نمی

است. ب( اگر دو مسلمان  مسلمان با زن اهل کتاب )یهودی، مسیحی، زرتشتی( جایز
شود. ازدواج کنند و سپس یکی از آنان تغییر دین دهد، نکاح خود به خود باطل می

تغییر دهنده دین مرتد و حکم وی مرگ است. استثناء: اگر دو اهل کتاب با یکدیگر 
 [ 286، ص2 ، ج14شود. ]ازدواج کنند سپس مرد مسلمان شود، نکاح سابق باطل نمی

 خانه حبس در .21.3
در صورت خواست مرد، زن باید دائما در خانه باشد و اگر بدون اجازه خارج  فقه:

کند. استثنائات شود که نفقه ندارد و مرد حق زدن پیدا میشود، ناشزه محسوب می
 [6850ص، 9، ج22؛ 303، ص2، ج14؛ 558، ص2ج ،12ضروری، حکم ثانوی است. ]

 شود.در اثر ازدواج، آزار محسوب میمحرومیت از حقوق فردی و اجتماعی  .22.3

فقه: اجبار به ماندن در خانه )بند قبل( خود به خود زن را از بسیاری از حقوق مانند 
تواند او را کند. عالوه بر این مرد می... محروم میفرت، تفریح، دیدار اشخاص، خرید ومسا

؛ 37، ص19؛ 185، ص5، ج23؛ 156و152و146، ص3 ج، 13از اشتغال نیز باز دارد. ]
 [27، ص53؛ 836، ص5، ج36؛ 218، ص3، ج24

 .  ترك خانه و زندگي از سوي زوجحضور نداشتن در خانه،  .23.3
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 شب چهار هر در یکدیگر( نزد زن به مضاجعت )بودن جنسی حق واجب فقه: مقدار
 از بیش مردي که انددانسته مواردي مخصوص رااکثر فقها این حق  ولیبار است.  یک

شته باشد. یعنی اگر مرد فقط یک همسر داشته باشد، حضور در خانه برای دا سرهم یک
تواند از قاضی او واجب نیست. اگر عدم حضور مرد موجب عسر و حرج شود، زن می

؛ 303ص ،2ج ،14درخواست طالق کند که حکم ثانوی است و خارج از موضوع مقاله. ]
 [411، ص5 ، ج34ندارند. ] [ زوجه صغیر و همسر موقت حق قَسم591ص ،24ج، 7

زنان که سیره  تبعیض علیه رفع کنوانسیون براساس مفاد خودداری از نزدیکی؛ .24.3
 برخوردارند. یکسانی حقوق از مقوله این در و مرد زن رود،عقال نیز به این سمت می

در  را مرد خواست که امکان داشته باشد، مکانی یا زمان هر در است موظف فقه: زن
 او جنسی حق و برخوردار نیست حقی چنین از زن ولی نماید؛ اجابت جنسی مقوله

 ،5، جلد38؛ 591ص ،24ج، 7؛ 77، ص16ج ،52است. ] یک بار ماه چهار هر در نزدیکی
[ باید توجه داشت نزدیکی به فاصله چهار ماه معموال برای زنان مضر است. 511ص

 بنابراین حق مذکور امتیازی برای آنان نیست.
 ربایی است.ربودن همسر که مصداقی از آدم .25.3

فقه: اگر زن محل زندگی را ترک کند، شوهر حق دارد با اعمال زور و تهدید وی را باز 
 [168-9، صص 6]دانند. دانان آن را خالف قوانین کشور میبرخی حقوق [.46] گرداند.

یز بطور کامل عدالت حقیقي و باطني را ن حتي اگر مرد بتواند؛ چند همسری .26.3
 است.توهین به شخصیت زن ، آزار و بین همسران خود رعایت کند، در عصر حاضر

تواند چهار همسر دائم و به تعداد نامحدود کنیز و همسر موقت داشته مرد میفقه: 
 [284، ص2 ، ج14تواند داشته باشد. ]باشد. زن فقط یک شوهر می

 ار جنسیاستثم، گري مجبور کردن همسر به روسپي .27.3
، 16حرام است و مجازات دارد. ] گري روسپي هر کسی بهمجبور کردن فقه: قوادی و 

تواند کنیز را برای استفاده جنسی به مرد دیگری بفروشد یا [ ولی مالک برده می306ص
 [265و455، ص2 ، ج14اجاره دهد یا هبه کند. )تحلیل( ]

 به سقط جنیناجبار  .28.3
 [ 901، ص2 ، ج15] ه آن حرام است.و اجبار ب سقط جنینفقه: 

 عدم مالکیت بر اعضای بدن در اثر ازدواج .29.3
شود. یعنی زن با ازدواج مالکیت خود را با عقد نکاح، مرد مالک عضو جنسی زن می فقه:
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 [458، ص2 ، ج14؛ 258، ص41، ج51؛ 72، ص9 ، ج34دهد. ]بر بدنش از دست می

 ت ناتوانی جنسی مرد اجبار به زندگی مشترک در صور .30.3
فقه: اگر بعد از ازدواج معلوم شود که مرد قبل از عقد توان جنسی نداشته است، زن 
حق فسخ دارد بنابراین اجبار به زندگی با آن مرد ندارد. موارد این ناتوانی عبارتند از: 

در مورد بند الف شرط . قطع بودن آلت تناسلي (ها جاز بین رفتن بیضه (الف( عنن ب
. ست که بعد از گذشتن یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، بیماری برطرف نشودا
[ بنابراین زن تا یک سال موظف به زندگی مشترک است که آزار 387، ص5 ، ج34]

با هیچ  ییعن باشد؛ مطلق طور به مرد یناتوان آن است که شرط دیگر. شودمحسوب می
ولی بتواند با زن  زن ناتوان، این برابر در اگربنابراین . زنی نتواند نزدیکی انجام دهد

 بار یک ولو عقد از بعد شرط دیگر آن که ندارد. فسخ حق زن دیگری نزدیکی انجام دهد،
مقعد، سپس  در نتیجه آنکه اگر یک بار نزدیکی انجام شده باشد حتی. باشد نکرده یوط

ای زن آزار محسوب مرد دچار ناتوانی شود، زن حق فسخ نخواهد داشت که این هم بر
 ،این عیب هرگاه بعد از عقد هم پدید آید، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود .شودمی

 به شود عنن به مبتال سپس و شده باشد انجام نزدیکی بار یک عقد از بعد ولی اگر
اجبار به  .ندارد حتی بعد از یک سال نیز حق فسخ زن باشد، ناتوان یکل به که یطور

 آلت که دارد فسخ حق یوقت در بند ج زن. شودادامه این زندگی نیز آزار محسوب می
 فسخ حق زن حشفه باقی مانده باشد، مقدار اگر به به طور کامل قطع شده باشد. مرد

، 14. ]ندارد فسخ عضو جنسی قطع شود، باز هم حق عقد از بعد اگر. ندارد که آزار است
 [ 212، ص29 ، ج51؛ 386و385، ص5 ج ،34؛ 293و292، ص2 ج

 های دیگر مانند جذام یا عقیم بودن.اجبار به زندگی مشترک در صورت بیماری .31.3
[ ولی مرد حق طالق دارد، همچنین 293، ص2 ، ج14فقه: حق فسخ وجود ندارد. ]

ه تواند همسران دیگر یا کنیز اختیار کند و صاحب فرزند شود. اما از آنجا که در فقمی
 شود.این امکانات برای زن قرار داده نشده است، نداشتن حق فسخ آزار شمرده می

نیاز جنسی دو طرفه است و اگر ، بی توجهی به ارضای زنان از سوی همسر .32.3
 شود.میاز همسر مبدل  ناراحتیو  دلسردیاز سوی شوهر نادیده گرفته شود، به 

 ،41خصوص آداب نزدیکی شده است. ] فقه: در برخی روایات سفارشاتی به مردان در
های اخالقی هستند که الزام فقهی [ ولی آنها توصیه83و82ص ،14ج ،9؛ 146، ص8ج

 [ حتی در روایتی242ص ،2 ج ،14؛ 350ص ،4ج و 570ص ،2، ج27کنند. ]ایجاد نمی
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 [268، ص21 ج ،9دهد. ]او قرار می جنسی هاي ناکامی را در مقابل مهریه بر زن حق
خطراتي  ،برای حاملگی عدم آمادگي جسمي و روحي زن حاملگي اجباري؛ .33.3

  خواهد آورد. جنین پدید و را براي مادر
آید و مرد حق حساب نمیفقه: صرف عدم رضایت زن برای حاملگی، عسر و حرج به

 احتمال خطر برای مادر یا فرزند، حکم ثانوی است. دار شدن دارد.بچه
وسایل پیشگیری از حاملگی که زنان  :گیری از حاملگیپیشعدم همکاری در  .34.3
مضر است. اگر سالمت زنان برای کنند در دراز مدت عوارضی به دنبال دارد و  مصرف می

 شود.، موجب آزار آنان میندکنهمکاری الزم را با همسرانشان ن در این مورد مردان
 شود.فقه: در احکام اولیه فقهی چنین واجبی برای مردان دیده نمی

عدم استفاده از وسایل  نزدیکی، هنگام به جسمی بهداشت رعایت عدم .35.3
 . های واگیر در رابطه زناشویی پیشگیری از بیماری

 ،33]رود. کند، در اینجا به کار میفقه: احکام فقهی عام که آزار و اذیت را نفی می
 ایز خواهد بود.ولی تا هنگامی که موجب عسر و حرج نباشد، نزدیکی ج [.317، ص4ج

 بیمارییا در ایام قاعدگی  تمکیناجبار به  .36.3
شوهر حق  و شودمينتلقي « نشوز» زنعدم تمکین و قاعدگی  بیماريایام  فقه: در

 [501، ص2 ، ج15؛ 222قرهب ،1است. ] کفارهموجب  را ندارد و نزدیکیاجبار زن به 
  هانی، مقعدیدخول دمانند  همسر جویی بدون رضایتانواع لذت .37.3

. خواهد، تسلیم نماید یم مردکه  یهر لذّت یباید خود را برا فقه: مطابق با فتوای فقها، زن
شود اگرچه زن  این حکم چنان مطلق است که شامل هرگونه تمتع جنسی مرد از زن می

شود؛ زیرا رضایت نداشته باشد و موجب آزار او شود. ادله عام حرمت ایذاء شامل اینجا نمی
های عام اولویت دارد یا ادله حق م تمکین زن در روابط زناشویی خاص است و بر دلیلحک

[ اندکی از فقها حق لذت مرد را مقید به 241، ص2 ، ج14تمتع مرد حاکم بر آنها است. ]
گشا [ ولی در این موضوع چندان شفاف و راه476، ص2 ، ج15اند. ]متعارف بودن کرده

 ها متعارف باشد یا بین مردها. رفتاری بین زنشود نیست. مثال مشخص نمی
رغم رضایت یا  تجاوز جنسي به اعمال جنسي شوهر، علي؛ تجاوز زناشویي .38.3

شود. شوهر ممکن است از زور، تهدید به زور یا از خشونت استفاده  تمایل زن گفته مي
 ،17] ترسداز اجبار و فشار فیزیکي ب کند و باعث شود زن در صورت مقاومت و امتناع

نتیجه میل جنسی لبریز شونده نیست، بلکه نتیجه  تجاوز جنسی اکثراً[ 36ص
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آن حق خود  ی میان تمایل جنسی و احساس قدرت و برتری است که در یپیوندها
[. در حالی که هنوز برخی از کشورها از 203، ص40]شود.  مختاری قربانی از او سلب می

اند، در برخی وهر را در قوانین خود جرم انگاری نکردهجمله ایران تجاوز زناشویی از طرف ش
کشورها معیار جدیدی مطرح شد که بر اساس آن سکوت و انفعال زن، رضایت محسوب 

بدون کسب رضایت حتی اگر  رابطه جنسیپارلمان سوئد م 2017قانون شود. طبق نمی
الزم قربانی تجاوز که ننتیجه آشود.  بدون تهدید یا استفاده از زور باشد، تجاوز محسوب می

بلکه مرد باید ثابت کند رابطه با رضایت  مجبور به برقراری رابطه شدهنیست ثابت کند که 
     .تر قانون مشابهی را تصویب کرده بودند بریتانیا و آلمان هم پیش بوده است.

 استمتاع حقاست.  در منابع دینی این موضوع از حد نصایح اخالقی فراتر نرفته فقه:

 ضرورتها برخی و شرعی واجبات جز چیزچیه و است مطلق تمکین بهزن  تکلیف و مرد

 ، ج51]آید. حساب نمیو صرف عدم رضایت زن عسر و حرج به کندنمی محدود را آن
 [557، ص7ج ،4؛ 148، ص31

مجازات قتل در صورت رابطه جنسی یکی از همسران با فردی خارج از  .39.3
داند، ولی در قوانین ف، اخالق و فرهنگ جهانی آن را قبیح میازدواج )زنا(؛ گرچه عر

 دهنده سیره عقال است.شود و همین نشاندیده نمی حکم هیچ کشوری )جز ایران( این
[ در مورد مرد 5364، ص7، ج20؛ 72، ص5، ج34فقه: زنای محصنه حد قتل دارد. ]

اشد و هر وقت بخواهد، منظور این است که همسری داشته باشد، یک بار نزدیکی شده ب
« مُحصَن»امکان نزدیکی با او را داشته باشد. اما نسبت به زن، تبعیض بزرگی در معنای 

حتی  ،شودشود. اگر مرد امکان رابطه داشته باشد، زن نیز محصن شمرده میدیده می
[ منشأ این خشونت در مجازات، 458، ص2 ج، 14اگر مرد مدت طوالنی نزدیکی نکند. ]

 ،به وجود خانواده است چه آنکه اگر اشخاص مجرد باشند، مجازات به نسبتمربوط 
 شود. )صد تازیانه(بسیار کمتر می

کشتن زن در صورت رابطه نامشروع بدون حکم قاضی؛ در اینجا زن فرصت دفاع  .40.3
 از خود را ندارد. امکان بررسی شرایط مانند تهدید یا اکراه توسط قاضی وجود ندارد.

د چنین حقی دارد ولی اگر نتواند زنا را ثابت کند، قصاص امکان دارد. در حالت فقه: مر
 [491، ص1، ج14؛ 120، ص9، ج34برعکس، زن حق اعمال هیچ مجازاتی ندارد. ]

 
 ها، راه حل، ریشهنظري . مبانی4

 حدودی تا و فرهنگی ریشه مشکل، از توجهی قابل : بخشنظري ها و مبانیریشه
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 کند می زن، وی را مجبور از خانواده پشتیبانی و مالی استقالل قدانف .دارد اقتصادی
 یا فرودست زن که بودند معتقد قدیم روم فالسفه بعضیکند.  تحمل را شرایطی چنین

 به زن رو این از، شده خلق زبردست و فرادست مرد چون و است شده آفریده زیردست
[ مال هادی 53و33ص ،54؛ 12ص ،3ر دارد. ]قرا مرد سلطه تحت آفرینش حکم

که عقلشان ضعیف  گوید: زنان از آنجائیای از مالصدرا میسبزواری در توضیح جمله
اند تا انسانها )مردان( شوند. اما آنان را صورت انسان پوشانیدهاست، ملحق به حیوانات می

ده متون بازمان در [ حتی136، ص25به نکاح با آنها راغب شوند و نسل ادامه پیدا کند. ]
 قرار غیرمنقول اموال و چهارپایان ردیف در زنان است که آمده یهود مانند الهی ادیان از

های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک  سده در [ 14، ص18دارند. ]
( را باور داشتند که شوهر نباید 17و آموزه لرد ماتیوهال )قرنجنبه متداول ازدواج بود 

ردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته شود؛             خاطر وادار کبه
 اند. در زیرا زن و مرد با عقد رسمی زناشویی بر این امر یعنی مقاربت جنسی توافق کرده

 رضایت ازدواج، عقد برقراري با زن که داشت وجود فرض پیش این ها سال انگلیس
 بنابراین و است کرده اعالم قبل از شوهر با نسيج رابطه هرگونه برقراري به را خودش

تا اواخر شود.  تجاوز عنوان شامل تواند نمي دیگر باشد، داشته او با شوهر که ارتباطي هر
انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد  قرن نوزدهم، هیچ قانونی در 

[ 201، ص40] قتل. همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد، به استثنای آسیب جدی یا
 [236ص ،2تجاوز اهرم موثری برای مهار زنان و محدود کردن آزادی عمل ایشان است. ]

زیرا در فرهنگ  ؛دگیر ميقرار خشونت تابع سایر هنجارهاي اجتماعي  ،نظریه فرهنگیدر 
مرد در  .مذکر، پرخاشگري و حاکمیت مردان در قبال انفعال و تابعیت زنان پذیرفته شده

اعمال  .پندارد رفتاري خالف قاعده مرتکب نشده و فرهنگ پشتوانه اوست ایط مياین شر
نشانگر وجود ساختارهای اقتدارآمیز مردانه در  ،خشونت عمد توسط مردان بر زنان

سلسله مراتب سازمانی و روابط اجتماعی مشهودند و  جامعه است. این ساخت در  
عنوان نوع تفکری که جنسیت زن را به . هرکند ایدئولوژی نابرابری از آن حمایت می

ساز این  تواند زمینه جنسیت دوم و مالکیت و اختیار زن را به همسرش واگذار کند می
عنوان یک انسان نسبت به بدن خود اختیار نداشته نوع خشونت باشد. زمانی که زن به

یی بیشتر ها عنوان اموال شخصی و دارایی مرد تلقی شود، بروز چنین خشونتباشد و به
یابی خشونت خانگی نظریاتی مانند شناسی در ریشهشود. در علوم اجتماعی و روانمی
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و فرهنگی بیان شده  نظریه کارکردگرایی، نظریه نظارت اجتماعی، گرایی نظریه مبادله
یابی احکامی که برخی شود. در ریشههایی از آنها در منابع دینی دیده میاست که نمونه
رسیم که از قرآن و روایات یا ای از مبانی نظری میکنند به مجموعهیز میآزارها را تجو

گیری قوانین  شکلاند و بر نحوه استنباط احکام و از عرف زمان صدور آنها گرفته شده
کنیم که در باره اند. در اینجا به برخی از آنها اشاره میاثر گذاشته شریعت اسالمی

 قیه دهد:تواند نگرشی به فمی« زن»ماهیت 
اند. اند و زنان برای مردان آفریده شدهالف( هدف اصلی از خلقت انسانها، مردان بوده

از جنس خودتان همسرانی آفرید تا  مردان این است که برای شمانیز او یکی از آیات و »
[ که زنان را در ردیف 14عمران، آل1همچنین ] [21روم، 1] «.در کنارشان آرامش یابید

نوان متاع زندگی نام برده است. روایتی را فقها پذیرفته و در کتب خود نقل عاموال به
 [ 79، ص20، ج9؛ 237، ص2 ، ج14« ]ازدواج برده قرار دادن زن است.»اند: کرده

 و است شایسته حقوق وظائفشان، مانند نیز را زنان»ب( حقوق بیشتر برای مردان؛ 
 [228ه بقر ،1] «.هست یبرتر و یمرتبت آنان بر را مردان

 سرپرست مردان،»ج( حق سرپرستی برای مردان و لزوم اطاعت زنان از شوهرانشان: 
 از آنکه دلیل به و داده یبرتر یبرخ بر را ایشان از یبرخ خدا آنکه دلیل به زنانند،

 یکي: شده بیان دلیل دو مرد قیمومیت براي آیه در [34نساء]«. کنند یم اموالشان خرج
 باعث امر دو همین به دلیل اقتصادی، و و فکري و بدني نیروي ز نظرا مرد ذاتي فضیلت

 [ 343و216، ص4، ج30باشد. ] او دستبه سرپرستي شود مي
از هر جا و  هر زمان یا زنانِ شما کشتزار شما هستند. پس: »زن به مزرعهد( تشبیه 

در  ،عاری از زندر تبیین است[ 223، بقره1« ]که خواهید به کشتزار خود درآیید.  هر گونه
مرد به موجودی زنده، فعال و با . شده استه گرفتنظر ر د« زایایی»وجه شباهت این آیه 

« همشبّ»فهم  یبرا یاز جهت هیتشباراده و منفعل. اختیار تشبیه شده و زن به جسمی بی
در شناخت وجه . باشددور کننده ذهن  یاز جهات متعددممکن است کننده و  کینزد

بدون آنکه با عدالت منافاتی زن،  از تصویرزمانه تأثیر زیادی دارد. این  شباهت، فرهنگ
وجود را بهانگار بین زنان و مردان  ایدئولوژیک حقوق نایکسان داشته باشد، به صورت

آورد. نظریه عدالت در قرون وسطی و قبل از آن، حقوق تک تک انسانها را مانند  می
ده )در گفتمان دینی از طرف خدا( و غالبا خصوصیات همه موجودات از قبل تعیین ش

جایگاه طبیعی زنان و مردان، مالکان و بردگان، موحدان و کرد. نابرابر معرفی می
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شناسی نیز نظریه چنانچه در حوزه زیست مشرکان، مسلمانان و نامسلمانان؛ متفاوت بود.
 شد.ی شمرده نمیعدالتحاکم بود. بنابراین تبعیض بین حقوق آدمیان، بی« ثبات انواع»

های حل راهاست و لذا به یک آسیب اجتماعی اگرچه  ،خشونت علیه زنان حل: راه
نیز حقوق کیفری به عنوان موضوعی در  [ ولی باید15ص ،44] ،اجتماعی نیازمندتر

. باورهایی که مردان را از نظر جنسی فعال و آنان را اسیر شهوات غیرقابل شود شناخته
توانند شخصیت واحد و مستقل  داند که نمی ان را همچون کاالیی میداند و زن کنترل می

 تفاوت موجب نباید مرد و زن میان طبیعی هاي داشته باشند، باید تغییر کنند. تفاوت
 با و ندارد آنان آفرینش به ربطی بوده، تاریخی و آنان تدریجی تفاوت زیرا. شود حقوقی

 مرد و زن جنس هاي بر تفاوت صوص دینیبرخی ن داللت. است نبوده قبلی و نقشه طرح
 ندارد، داللتی ها داري تفاوتهدف و طبیعی و روایات بر آیات این ولی است قبول قابل
 تأیید تفاوت این .ادیان است نزول عصر هاي انسان موجود وضعیت بیان صرفاً بلکه
 کمتر قحقو جنسیت را عامل عقلی، نیست. هیچ دلیل «باید» دلیل «است» ولی شود؛ می

تر آن است که کنیم. البته بررسی کاملدر اینجا به چند راه حل کلی اشاره می داند.نمی
ادله فقهی و روش استنباط هر یک از آرای فقهی بررسی و نقد شود که از موضوع مقاله 

 تواند موضوع مقاله مستقلی باشد. خارج است و برخی از آنها می
و رسوم و فرهنگ مردمان صدر اسالم بلکه در اکثر با مراجعه به تاریخ، آداب  الف( 

یابیم احکام مورد بحث از احکام امضایی و برگرفته از عرف نقاط جهان قدیم درمی
همواره  یاحکام امضای»نویسند: اند. آیت هللا دکتر محقق داماد در باره این احکام می بوده

و تأیید شارع قرار گرفته چنین نیست که به علت مطلوب و پسندیده بودن، مورد امضا 
 یاحکام امضای»توان  یباشند، بلکه این احکام در واقع بر دو قسمند: قسم اول را م

هستند که نه  یهای نامید. قسم دوم آن« یتحمیل یاحکام امضای»و قسم دوم را « مطلوب
خاطر رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات خاطر موجه و مطلوب بودن که بهبه

اند. به نظر ما این دسته احکام  ها، مورد امضا قرار گرفته در مخالفت با آن یاجتماع
 یاست. نتیجه آن که اگر این احکام در بستر زمان رواج عرف یمقید به رواج عرف یامضای

، 43گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت. ] یخود را از دست بدهند و متروك گردند، ب
بر مبنای نظریه حسن و قبح ذاتی، عقل انسان را  [ از آنجا که در مذهب شیعه7، ص1 ج

توان با مراجعه به سیره عقال و دانند، در استنباط فقهی میقادر به تشخیص عدالت می
عرف امروز احکام امضایی تحمیلی و ناعادالنه را شناسایی و لغو نمود. آن نظام فقهی که 

 گری دارد.پذیرد، ریشه در افکار اشعریوجود احکام ضد عقل را می
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هایی که در خود فقه وجود دارد، باید سن رشد را به جای بلوغ جنسی،  ب( با ظرفیت
که تعیین سن بلوغ در روایات موضوعیت نداشته بلکه سن مسؤولیت قرار داد. چه آن

گونه که در فقه  ای برای رشد عقلی مد نظر بوده است. همانعنوان امارهطریقیت آنها به
مایت و حفظ حقوق سفیه )و نه برای مجازات(، بعضی اختیارات از و حقوق به دلیل ح

سال حتی با رضایت، ممنوع  15وی سلب شده است، در اینجا نیز بهتر است ازدواج زیر 
سال شرط اجازه مرجع قانونی معتبر قرار داده شود. بدین  18تا  15و برای ازدواج افراد 

 شود.ودکان است، کمتر میترتیب زمینه آزارهایی که مربوط به ازدواج ک

کنند، اخبار آحاد هستند. اگر ها را تجویز می ج( منشأ اکثر احکامی که این خشونت
مانند ابن قبه، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن زهره حلی، ابن ادریس خبر 

 ،28؛ 516، ص2، ج5توان این احکام را کنار گذاشت. ]واحد را حجت محسوب نشود، می
 [38، ص1، ج47؛ 73، ص7، ج46؛ 125 و110و 60، صص1ج

عقال در امور اجتماعی و انسانی »توان گفت: د( حتی با فرض حجیت خبر واحد، می
 «کنند.اهمیت مانند حقوق انسانی، به اخبار آحاد عمل نمی پر
 
 گیرینتیجه. 5

و  دین اسالم گرچه هزار و چهار صد سال پیش به جهان عرضه شد، اما رویکرد انسانی
خور در زمان حاضر نیز قابل اجرا  شود، اکثر احکام آن با اجتهادی درفطری آن موجب می

باشد. با این حال به دلیل تفاوت شرایط اجتماعی و فرهنگ مردمان عصر نزول و دوران 
آوردهای علمی، فرهنگ گیری فقه با دوران معاصر، برخی فتاوای فقهی با دستشکل

دهد، سازگاری ندارد. دیدگاه بشر از مفهوم و عدالت تشخیص می معاصر و آنچه بشر امروزه
حتی مصادیق عدالت دگرگون شده؛ همچنین ماهیت خانواده و زندگی مشترک. با توجه با 
اینکه این احکام در زمان خودش با عرف و فرهنگ جامعه هماهنگ بوده، برای رفع این 

جنسیت و تفکیک ینی الزم است. تعارضات در دنیای جدید اجتهاد بیشتری در منابع د
هایي  گونه انساني به زن و مرد، یک امر طبیعي است، باید پذیرفت زن و مرد با تمام تفاوت

 قوت یا فیزیکی ضعف که با هم دارند، اما در جامعه از حقوق و امکانات برابري برخوردارند.
یعت زیستي جنسیت ناشي از طبحقوق نیست.  تقلیل سلب یا عامل احساسات و عواطف

پذیري نه برخاسته از غریزه  و خشونت ورزي باشد اما ضعیف دانستن یکي و خشونت مي
، 44] .که تابع یادگیري و انطباق با شرایط اجتماعي و تعامالت فردي و گروهي است
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های  در این جهان یک سلسه نظامثابت کند که  وجود ندارددلیل محکمی [ 39ص
، 42]متناسب با نقشه آفرینش وجود دارد  ،خانوادهنظام  یا سیاسی، نظام اقتصادی

خشونت و ابراز آن یک امر اکتسابي است و بروز آن علیه زنان بیشتر حاصل  .[218ص
پذیر، ضعیف، مغلوب و جنس دوم دانستن زنان نه تنها هیچ  آسیب .فرهنگ مذکر است

ست، باید کند، بلکه تشدید کننده آن ا کمکي به کاهش سطح خشونت علیه آنها نمي
 .ضمن وضع قوانین بازدارنده، فرهنگ مذکر جامعه را به سمت اصالح هدایت کرد

عدم اعتقاد به حقوق جنسی برای زن عوامل گوناگونی دارد. برخی از آنها ریشه در 
هایی مانند مردساالری دارد. گاهی نیز زمینه  ها، آداب و رسوم یا اقتصاد و فرهنگ عادت

مبانی نظری است. گاهی مبانی نظری نیز در طول زمان از همان  این اعتقادات و رفتارها
های ساخته دست  گیرد و خود را در قالب دینها سرچشمه میآداب و رسوم و فرهنگ

 دهد.بشر یا تفسیر ادیان الهی نشان می
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