
 

 
 

 

 

 انگاری تجاوز زناشویی خشونت جنسی در نگاه قانون و عدم امکان جرم
 1روح الله طالبی توتی

 چکیده

ؾق هٙالؼات شًىیث و لايىو بكؼیی ال شٍىقااویث  ٌؿه هٙكض، ال هباظد «جصاول لياٌىیی»
 ؾق شاهؼیه اویث یهیؿج شیهىییا وشیىؾ بیاًٌاوؿ. شه يظام ظمىلی ایكاو، آو قا به قومیث يمی

اویث   ٌیؿه گكفحهیک ٔیكوقت ؾق يظیك  ػًىاو بهايگاقِی ایى يىع ال جصاول، لی ایكاو، شكمظمى
گفاق ؾق ایى هىقؾ ِىقت يگكفحیه اویث. ؾق اییى هییاو، ایچ الؿام هىذكی ال وىی هكاشغ لايىو

ايگیاقی ايؿ با جمىک به اِىل و لىاػؿ قایس فمهی، اهکاو شكمبكؼی ال پژواٍگكاو جالي شكؾه
ىیی قا بىًصًؿ و بكای هىٔىػیث بؽٍیؿو به آو ؾق ظمىق ایكاو قااکاقاایی قا اقائه جصاول لياٌ

شًىیث، به ػًىاو هبًای جؼیاقی  هیكجبٗ بیه  ؾاًؿ. ایى يىٌحاق بك آو اوث جا با يگاای به يظكیه
گفاق به هىئله ؼٍىيث شًىی قا جعلیی  شًیؿ و  يٍیاو اهك شًىی ؾق اك شاهؼه، قویکكؾ لايىو

ايگاقِی جصاول لياٌیىیی قا ؾق فمه اوالهی و ظمىق ایكاو، اهکاِو شكم ٌؿه كفحهیپف ؾاؿ شه هبايی
شًؿ و ؾوحیابی به ایى ههن، يیالهًؿ باليگكی ؾق يظكیه شًىیث همبىل ؾق يظام ظمىلی هًحفی هی

 ایكاو اوث. 
 ؼٍىيث شًىی، جصاول لياٌىیی، جمکیى، يظكیه شًىیث. کلیدواژگان:

                                                      

ؿ فمه و هبايی 1 ًٌاوی اٌق صىی شاق گاه جهكاو . ؾاٍي  Roohollah.talebi@ut.ac.irظمىق اوالهی، ؾاٍي
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 قدمه و بیان مسئلهم .1

پیفیكؾ و  ؾاؿ شه اك يظام ظمىلی، ؾق اقجباٖ با شاهؼیه هؼًیا هیاای ظمىلی يٍاو هیویك يظكیه
شه آو يظیام ظمیىلی ؾق آو  وثا یا شاهؼهال جعىالت  كهحأذ  جعىالت و جٙىقات هبايی ظمىلی، 

ااوث شه ػالماو ظمىق، به اقجباٖ جًگاجًگ ایى (. وال973، َ 1931گیكؾ )شلی، ٌک  هی
ی، قو ًٌاو شاهؼهی ظمىق و ا قٌحه اویهًٌاؼحی اـػاو ؾاقيؿ و هٙالؼات ااین شاهؼهقٌحه با هف

شه  (. هبايی شاهؼه ًٌاؼحی یک شاهؼه91-49، َ 1911به فمويی گفاقؾه اوث )لىی بكول، 
 هؤذكاای ظمىلی گىیؿ، بك قؾ یا پفیكي ؾیؿگاهظمىق، ؾق ؼّىَ لىايیى ياظك به آو وؽى هی

ًٌاویی هصیما ال شاهؼیه ییک ٌیاؼه ػًىاو بیههییالؾی  31ه ال ؾاهش اوث. هٙالؼات شًىیث
یک پؿیؿه اشحمیاػی بًگیكؾ و يگیاه و  ػًىاو بهلكاق گكفث، جالي ؾاٌث جا به شًىیث  هىقؾجىشه

(. اییى 94، َ 1913هبايی اشحماػی یک شاهؼه به هىئله شًىیث قا واشاوی شًؿ )فكییؿهى، 
ؾاؾ شیه شاهؼه هًصك ٌؿ. يظكیه شًىیث جىٔیط هیقويؿ، به اقائه يظكیه شًىیث هؽحُ به اك 

ایای یک شاهؼه ال همىالت شًه، شًىیث، ليايگی و هكؾايگی، اًصاقایای شًىیی و شلیٍیه
جىویٗ  شًىیحی چه جؼكیفی ؾاقؾ. امچًیى، بایؿاا و يبایؿاای اًصاقیى ؾق ظیٙه شًىیث يییم

یک شاهؼیه وشیىؾ ؾاقؾ و  اای شًىیحی ؼاِی ؾقچه يمً شه ىیاٌىؾ. يظكیه شًىیث اقائه هی
ٌىؾ، لكاقؾاؾاای ياٌی ال شًىیث ی شیه اایی جؼییى هیليايگی و هكؾايگِی هٙلىب با چه ویژگی

جكیًٍاو الؾواز اوث ی بایؿ چگىيه باٌؿ و چه آذیاق و پیاهیؿاایی ؼىاایؿ ؾاٌیث. هٙالؼیه ههن
شًىییث شؿییؿ،  ؾاؿ شه اقائه يظكییاتاای فمیًیىحی يٍاو هیهىقؾی شٍىقاای ؾقگیك با هىز

يمٍی اواوی ؾق جغییك یا اِالض لىايیى ؾاٌحه و جربیث یک يظكیه ؾق یک شاهؼیه، بیه هٙالبیات 
گفاق با ایى هٙالبیات ػمیىهی هًصیك ، امكاای لايىوثیيها ؾقهؿيی ؾق شهث اِالض لىايیى و 

ایای يیى ؾق لهیًیه يگیكي كیجیأذجیىاو (. ؾق ایكاو يییم هیی491، َ 1931ٌؿه اوث )اظمؿ، 
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هىئله ؼٍىيث شًىیی، یکیی ال هىیائ   1شكؾ. وشى شىثىیث قا ؾق جغییك یا اِالض لىايیى شً
ی ا قٌیحه اویههٙالؼات شًىیث اوث شه به ؾلی  هاایث هصكهايه آو، ـی  هٙالؼات  هىقؾجىشه

ؾاؿ شه لیايىو، هیالم ههمیی ٌىؾ. آهاقاا يٍاو هیًٌاوی شًىیث بكقوی هیظمىق و شاهؼه
اای ياٌی ال هىقؾ ؼٍىيث لیكاق گیكفحى. شًىی و یا شااً آویب ائنشكاوث ؾق پیٍگیكی ال 

ی و اقلیابی ػلمی بًؿ ؾوحه(. ال وىی ؾیگك، پژواٍگكاو شًىیث با 914، َ 1931)و.ؾيی، 
-اای ؼاِی ال يعىه بكول ؼٍىيث اقائیه هییايىاع ؼٍىيث و ػىاه  هًصك به ایصاؾ آو، جعلی 

شیه جؼاهی   شاویث ىیاگىیًؿ. كی ال آو، وؽى هیؾاًؿ و ؾق هىقؾ قااکاقاای شااً و پیٍگی
 كییغای جىايیؿ هىییك يیی  بیه شاهؼیههكاشغ ظمىلی و يظكیات جؽّّی ؾق هىقؾ ؼٍىيث هیی

(. ؼٍىيث شًىی ػلییه امىیك، يیىػی ال 111، َ 1931قا امىاق شًؿ )وو ؾقگاگ،  جك ؼٍى
كیى جییجییكیى و پیچیییؿههحؽّّییاو شًىیییث، شییمو ؼٍییى لػن بییهايییىاع ؼٍییىيث اوییث شییه 

ؾق (. 74، َ 1931)هىویىی،  ؾاقؾااوث شه آذاق وىئی بك لكبیايی و بًییاو ؼیايىاؾه  ؼٍىيث
بیه قویمیث  «جصیاول شًىیی بیه امىیك»ییا « جصیاول لياٌیىیی»يظام ظمىلی اییكاو، هفهیىم 

 ؾق ابحیؿا بیا قوٌیی جعلیلیی، ٌىؾ. ایى يىٌحاق لّؿ ؾاقؾيمی، شكم جلمی ؼحا  ی٘بو  يٍؿه ًٌاؼحه
ی ايگیاق شكمو قا هكوق و بكقوی شًؿ، وپه به اهکیاو ىی ؾق يظام ظمىلی ایكاايىاع ؼٍىيث شً

بپكؾالؾ شه ایى هفهىم، چگىيه با  هىئلهبه ایى  ؾق يهایث فکًؿ ويظك بی« جصاول شًىی به امىك»
 ك وك هىٔىػیث بؽٍیؿو به آو وشىؾ ؾاقؾ.ٌىؾ و چه هىايؼی بجبییى هی هبايی فمهی و ظمىلی

 . خشونت جنسی2

اػمیال لیؿقِت لوقوقلايیه »ٌیىؾ  جؼكیی  هیی ِیىقت ىیبؿؾق اِٙالض جؽّّیی « يثؼٍى»
(. 1911)باباؼايی، « لكاق ؾاؾو ؾیگكی ؾق هىلؼیحی ياؼىاوحه هًظىق بهفیمیکی یا شالهی،  ِىقت به

                                                      

اییای ظییاهی ی اٍییحاؾ جعییث جییاذیك هٙالبییات هییؿيی گییكوه. اِییالض لییىايیى هییكجبٗ بییا ظٕییايث ؾق اواییی  ؾاییه4
 ايؿ.ای ال ایى ؾوحهظمىق لياو و اػٙای جابؼیث به فكليؿاو لياو ایكايی جعث جاذیكهٙالبات قوايه
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جیكیى ايیىاع شًًؿ. ههن ی هیبًؿ ؾوحهبكول بیكويی ؼٍىيث، آو قا به ايىاػی  با جىشه به يعىه و لهیًه
ػباقت اوث ال ؼٍىيث شىمی، ؼٍىيث شالهی، ؼٍىيث قوايی و ؼٍیىيث شًىیی  ؼٍىيث،

(. هّاؾیمی ال ايىاع ؼٍىيث، جعث ػًیاویًی ؼیاَ، ؾق يظیام ظمیىلی اییكاو بیه 1911)بیات، 
ی ٌؿه اوث. لايىو هصالات اویالهی، ؼٍیىيث ػلییه جماهییث ايگاق شكمو  ٌؿه ًٌاؼحهقومیث 

قا بیا ػًیىاو جیىایى و ییا لیفو  ؼٍیىيث قوايیی قا بیا شىمايی قا با ػًىاو لح   ؼٍىيث شالهی 
ـی  ػًىاو ليای به ػً ، ؾق شای ؼیىؾ  ػًاویًی چىو جهؿیؿ یا اشكاه و يىع اٌؿ ؼٍىيث شًىی قا 
جبییى و هصالات هحًاوب با اك شكم قا هٍؽُ شكؾه اوث. با جىشه به اؿو ایى يىٌحاق، ؾق اؾاهیه 

ىيث شًىی اك يىع ؼٍیىيحی اویث شیه بیا اػمیال پكؾالین. ؼٍجًها به هىئله ؼٍىيث شًىی هی
شًىی امكاه باٌؿ. به جؼكی  ؾیگك، اكگىيه ػم  شًىی بیؿوو قٔیایث ٘یكو همابی ، هّیؿاق 

(. ػم  شًىی يیم هكاجیب و ايیىاػی ؾاقؾ 914-973، َ 1931ؼٍىيث شًىی اوث )و.ؾيی، 
 ثییؾقيهاياؼىاویحه و  ٌىؾ  يگاِه ٌهىايی، لمهی هًصك هیوقل ؼٍىيث، به جفاوت ايىاع جبغ بهشه 

ـی  ؼٍىيث شًىی جؼكی  هی (. با جىشه بیه 1911ی، بابا ؼايٌىيؿ )قابٙه شًىی اشباقی، امه 
وشىؾ هفهىم ؾیگكی به يام ؼٍىيث شًىییحی، بیكای جفکییک اییى ؾو يیىع ؼٍیىيث، بیه جؼكیی  

. ؼٍىيث شًىیحی اك يىع اػمال ؼٍیىيث ییا جبؼییٓ بیه ؾلیی  نیپكؾال یهؼٍىيث شًىیحی يیم 
، ایصیاؾ جمیایم هریال  ػًىاو بیهای يیؿاقؾ )امیاو(. شًىیث فكؾ اوث و با ولىع ػم  شًىی هاللهه

بیه  ِیكفا  جك بیه ليیاو فكالايىيی ؾق پفیكي لياو يىبث به هكؾاو ؾق یک يهاؾ، یا پكؾاؼث ظمىق شن
ؾلی  لو بىؾو، يىػی ؼٍىيث شًىیحی اوث. با جىشه به جؼكی  ؼٍىيث شًىی، هیاو امىیكاو و 

ال  ٌیؿه اػمالجىايًؿ لكبايی ؼٍىيث شًىی ك افكاؾ ؾق اػمال ؼٍىيث جفاوجی يیىث و افكاؾ هیؾیگ
ی، جؼؿاؾ لكبايیاو ؼٍىيث شًىی ؾق ویٙط الملل ىیبآهاقاای  بًا بكوىی امىك ؼىؾ لكاق بگیكيؿ. 

ؾقِیؿ ال ليیاو ؾق  94اوث. بك اوان گماقي والهاو بهؿاٌث شهايی،  شًًؿه يگكاوشهاو بىیاق 
اا جىویٗ امىیك ییا جك ایى ؼٍىيثايؿ شه بیًك شهاو لكبايی يىػی ال ؼٍىيث شًىی بىؾهوكاو

هییماو  شیه ىیا(. بیا جىشیه بیه 171، َ 1931ٌاو اػمال ٌؿه اوث )وو ؾقگیاگ، ٌكیک ليؿگی
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ٌىيؿ و بؽً لابی  جیىشهی ال آو هییاو امىیكاو اای شًىی گماقي يمیی ال ؼٍىيثجىشه لاب 
گىیًؿ. ؼٍىيث شًىیی ػلییه امىیك، جك ال هیمايی اوث شه آهاقاا هیشؿی، هىئله افحؿ یهاجفاق 

اای قایس اوث شه به ؾلی  به قومیث ٌیًاؼحه يٍیؿو ؾق ؼٍىيث الشملهجصاول لياٌىیی،  ژهیو به
ی ؾاقؾ. ؾق اؾاهه، به قویکكؾ يظام ظمىلی ایكاو ؾق ایى هىقؾ كیياپف شبكاوبىیاقی ال شٍىقاا، جبؼات 

 ىايین ػلث به قومیث يًٍاؼحى ایى يىع ال جصاول قایس قا واشاوی شًین. پكؾالین جا بحهی

 . خشونت جنسی در سنت فقاهتی2-1

لیكاق ؾاؾه و  جىشیه هىقؾجكیى هًبغ اوحًباٖ فمهی، َاٌکالی ال ؼٍىيث شًىی قا ههن ػًىاو بهلكآو، 
(. 9يیىق پاشؿاهى ) (. اجهام شًىی به لياو99آو قا هعکىم شكؾه اوث. اشباق به قابٙه شًىی )يىق 

-(. ال ایى ٌماق اوث. وًث قوایی يییم گیماقي4و ؼٍىيث شًىِی شالهی ػلیه امىك )هصاؾله 

، ز ق 1911يهیؿ )ظیك ػیاهلی، وقلی شًىی پیً قوی ها هیاایی هبًی بك هعکىهیث ؼٍىيث
هصالات ؾايؿ، فمیهاو يیم ایى (. و بًا بك قوایاجی شه هصالات ليای به ػً  قا اػؿام هی113، 41َ

ايؿ و بكؼی به وشىؾ اشماع هبًی بك اػؿام لايی بیه ػًی  لائی  اىیحًؿ )وییؿ هكجٕیی، قا پفیكفحه
ؾاؿ شه ايىاع ؾیگك اای هكشغ فمهی يٍاو هی اها بكقوی اشمالی شحاب (.447، 1َق، ز 1914

، قویکیكؾ شیاهغ و صیهیؾقيحفمیهاو يبیىؾه اویث و  هىقؾجىشههًؿ يظام ِىقت بهؼٍىيث شًىی، 
اها ؾق هىقؾ ؼٍىيث شًىی ػلیه امىك، اشماػی هًفیی هییاو فمیهیاو   ؿی به آو وشىؾ يؿاقؾواظ

وشىؾ ؾاقؾ  با ایى جىٔیط شه غالب فمیهاو، جى ؾاؾو بیه قابٙیه شًىیی جىویٗ ليیاو قا ال وظیای  
هكؾ هصال  چكاشهشًًؿ   قا بیهىؾه جلمی هی« جصاول به امىك»ؾايًؿ و ػمال  ػًىاو لياٌىیی ایٍاو هی

وث اكگاه و به اك ٌک  شه بؽىااؿ با امىك ؼىؾ ػم  شًىی ايصام ؾاؿ و لو شم ؾق هىاقؾ هًغ ا
(. ایى يىع يگاه به 919، َ 91، ز1917جىايؿ ال ؼىاوث هكؾ وكپیچی شًؿ )يصفی، يمی 1ٌكػی

گیكی فمیه اویالهی اویث.  شًىیث قایس ؾق ػّك ٌک  يظكیه قوابٗ هیاو لوشیى، ياٌی ال هبايی

                                                      

 ؼىيكوی هااايه لياو، ال يظك ٌكػی هصال يیىث. شًىی ؾق ؾوقاو . قابٙه1
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شه هكؾ قا هالک بیؿو  شكؾ اؾی« يظكیه شًىیث هكؾواالقايه»جىاو ال آو به  شًىیث شه هی ایى يظكیه
 و لو، ػاهلیحی ؾق بكلكاقی قابٙه اوث یشافهكؾ بكای ايصام فؼ  شًىی  ، اقاؾهصهیؾقيحؾايؿ. لو هی

و لياٌىیی يؿاقؾ. ایى يظكیه شه ال فلىفه یىيايی به شهاو اویالم قؼًیه شیكؾ، جىویٗ غالیب فمیهیا
ٌیىؾ يظكیه شًىیث همبىل فمه اوالهی ؾق يظك گكفحه هیی ػًىاو بهو  لكاقگكفحه كيیهىقؾپفاوالهی 
قوؿ بكؼی ال فمیهاو، اًگام جبییى ػمؿ يکاض، جؼاقٔی به يظك هی شهىیا وشىؾ با(. 1911)هكاؾی، 

جیالي  حیا  یيهاايیؿ، هیاو يظكیه شًىیث هكؾواالقايه و اظکام لٙؼی الؾواز اوالهی اظىان شیكؾه
هٍیهىق فمیهیاو، جمکییى شًىیی لو،  يظك الٌؿه جا ایى جؼاقٔات به يفغ ؾیؿگاه قایس جىشیه ٌىؾ. 

 جکلی  او و ظك هكؾ اوث، جكؾیؿی يیىث.

 . خشونت جنسی در نظام حقوقی ایران2-2

ٌؿه، ليای به ػً  ییا جصیاول شًىیی  یايگاق شكمباقلجكیى ؼٍىيث شًىی شه ؾق لىايیى ایكاو 
لیايىو  449ٌىؾ. هاؾهيىع اٌؿ ؼٍىيث شًىی ؾق يظك گكفحه هی ػًىاو به ىیچً اناوث. جصاول 

ؾايىحه شه هصالات لايی اػؿام اویث.  یشكائم الشملههصالات اوالهی ليای به ػً  یا اشكاه قا 
لوشییث هیايٍیاو يیىیث و  ػلمیهو هكؾی قا شیه ، قابٙه شًىی هیاو لو 441ایى لايىو ؾق هاؾه 
، اگیك هیكؾی، ليیی غییك ال صهیؾقيحجؼكی  ليا هٙكض شكؾه اوث.  ػًىاو به ،يؿجكؾیؿی ؾق آو يؿاق

امىكي قا به قابٙه شًىی واؾاقؾ، هكجکب ليای به ػًی  ٌیؿه و ؾق ِیىقت اذبیات، بیه اٌیؿ 
ؾاقؾ شه ليا با ؾیگكی ؾق ظال بیهىٌیی، همكق هی 449هصالات هعکىم ؼىااؿ ٌؿ. جبّكه هاؾه 

 یً، جهؿیؿ یا جكوايؿو، ظحی اگك هىشیب جىیلین لو بیه قابٙیههىحی یا ؼىاب و یا ال ٘كیك قبا
هبايی فمهی و ظمىلی، وشیىؾ اییى هیىاقؾ  بًا بكلیكا   شًىی ٌىؾ، ؾق ظکن ليای به ػً  اوث

ٌؿه، ايصام اكگىيیه ػمی   یايگاق شكم ،هؽ  قٔایث اوث. ؾیگك ؼٍىيث شًىی شه ؾق لايىو
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ؾو  شه آويحیصه  1.ب جؼمیك اشكاه شًًؿه ؼىااؿ بىؾشًىِی غیك ال ليا، به ػً  یا اشكاه اوث شه هىش
  ٌؿه اوث یايگاق شكميىع ؼٍىيث شًىی با هصالات هٍؽُ ؾق لايىو ایكاو 

  با هصالات اػؿام ،ليا به ػً  یا اشكاه. 1
 ٔكبه ٌالق. يىؾويهجا  ، با هصالات جؼمیكیاك ػم  شًىی غیك ال ليا به ػً  یا اشكاه. 4

ق به جبؼیث ال وًث فمهی، يگاای ِفك و ِیؿی بیه هىیئله ؼٍیىيث گفابیًین شه لايىوهی 

شًىی اجؽاـ شكؾه اوث. ال وىیی ٌؿیؿجكیى هصالات قا بكای جصاول شًىی ؾق يظك گكفحیه و ال 

ٔكبه ٌالق هحًاوب ؾايىحه  33با ظؿاشرك  ِكفا  وىی ؾیگك، جمام ؾیگك ايىاع ؼٍىيث شًىی قا 

 ویحایً لاب اایی غیك ال جصاول، ؼٍىيث یايگاق شكمك هبًی ب گفاق لايىوػم   شه ىیااوث. ؾق 

ؾق والیه   واقؾ اویث یايگاق شكمؾو يمؿ شؿی به ایى يعى ال  شن ؾوثاها   اوث، ٌکی يیىث

يیىیث. بًیا بیك يظكییات  لبىل لابی ایای هحفیاوت اول جفاوت يگفاقؾو هیاو هصالات ؼٍیىيث

جیك بیً شكائنًّك هصكهايه ؾق بكؼی ، ػاِٙالض بهیکىاو يیىحًؿ و  شكائنًٌاوی، جماهی  شكم

جىاو لمیه ياؼىاویحه قا بیا فؼی  شًىیی يمی ،به امیى جكجیب .(17 َ ،1913اوث )فیٓ، 

ظك گكفحى ایى جفاوت، ظکن به ؾؼىل هًصك ٌىؾ، یکىاو ؾايىث. با ؾق ي شه آوولى بؿوو  ،اشباقی

 33جا »ك، ـشك ػباقت يیم هؼمىل يیىث. ال وىی ؾیگ کىاوی كیغ شكائنهصالات یکىاو بكای  به

، شی  هصیالات شیكائنبه ایى هؼًاوث شه لأی هصال اوث بكای بكؼی ال اییى « ٔكبه ٌالق

جیىاو قیی او قا يمیؿ ، يمیییک ٔكبه ٌالق قا ؾق يظك بگیكؾ و ؾق ایى هىقؾظحی یؼًی  ٌؿه ىییجؼ

ی هىقؾ اجفیال كیجأذ، هصالات ياچیمی اوث شه شكائنجك ایى . ایى هصالاِت ظؿاللی بكای بیًشكؾ

ایایی قا ؾق هییاو پكویً هكوق بهؾق پیٍگیكی ال شكم يیم يؽىااؿ ؾاٌث. ایى شاوحِی هٍؽُ، 

و هباظریات، اییؿه اِیالض لیىايیى هیكجبٗ بیه  وگىایا گفثؾاياو بكايگیؽیث و ال ؾل اییى ظمىق

آو ؾق لايىو هًغ ؼٍىيث ػلیه لياو هحبلیىق گٍیث. ؾق اییى  ؼٍىيث شًىی هٙكض ٌؿ شه ذمكه

                                                      

 ٔكبه ٌالق ؾايىحه اوث. 33لايىو هصالات اوالهی، هصالات ُهکِكه قا جا   197. هاؾه 1
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هیاو ايىاع ؼٍىيث شًىی، هصالات هحًاوبی با اك شیكم ؾق يظیك  یگفاق میجماو، ػالوه بك لايى

و اای شًىی ؼٍىيث الجا پیٍگیكی  همكقٌؿهاوث و جکالیفی بكای يهاؾاای هحؼؿؾ  ٌؿه گكفحه

ايگیاقی شیكم جًها يیه ،امىیك جصاول شًىی بیه امچًاو، ىیا وشىؾ با 1جىهی  ٌىؾ.پیگیكی آو 

ايگیاقی آو بیا اایی بكای بكقوی اهکیاو شیكمجالي البحههٙمط يظك يیىث.  ال  اِىيٍؿه، بلکه 

گیفاق لیايىو اویث  ٌؿه« وشىب ظىى هؼاٌكت»و « هًغ ایفا»اوحًاؾ به اِىل هىلمی چىو 

با جىشه به يىبث فمه  جىايىحه ؾاٌحه باٌؿ.، يمیگكیؾ اویب به. اا يؿاٌحه اوثالبالی به ایى پژواً

جىايؿ ال هیاو پفیكفحه ٌؿه ؾق فمیه ػیؿول شًیؿ و يظكییه  ی ایكاو، لايىو يمیاوالهی و يظام ظمىل

گیكؾ شیه  شًىبِث هىقؾ لبىل ؾق وًث فمااحی اوالم، يىػی ال الؾواز ايمیاؾی قا هىلن فكْ هی

  ٌىؾ. جمکیى یک وىیه ال شايب لو، شمو شؿاياٌؿيی ایى الؾواز جلمی هی

 . ساختار نکاح در فقه اسالمی3

ؾاقجكیى پیىيیؿاای ظمیىلی ؾق جیاقیػ لیىیث بٍیك اویث و جعیىالت و فیكال و قیٍه الؾواز ال
اای گىياگىو ٘ی شكؾه اوث. ؾق لهايیه يیمول لیكآو، ؾق ظیىله اایی قا ؾق شىاهغ و جمؿو يٍیب

اایی ؾق هىقؾ شًىیث وشىؾ ؾاٌیحه شیه لیكآو، ػكبىحاو ؾیؿگاه كهیشم  ٌبهشغكافیایی و جاقیؽی 
شًؿ.  ؼىؾ قا اقائه هی فكؾ  به هًعّكبؽٍی قا قؾ و ؾق بكابك، يظكیه شًىیث  و جأییؿبؽٍی ال آو قا 

پییاهبك  شًًیؿ شیه ظحیی بكؼیی ال ِیعابهاای اوالهی به ایى والؼییث ههین اٌیاقه هییگماقي
اای وابك ؼىؾ ؾقباقه لياو و ليايگی ؾویث بکٍیًؿ و پیفیكي ی ال ؾیؿگاهآواي  بهجىايىحًؿ  يمی

پیه ال  ؼحیا  ی٘ب(. 11-73، ِیُ 1931ؾاٌیحًؿ )اظمیؿ، اؼىي هیشًىیث شؿیؿ قا ي يظكیه

                                                      

ایا ؾویث بیه ؾویث ٌیؿو هییاو هصلیه، ؾولیث، لیىه . هحأوفايه لايىو هًغ ؼٍىيث ػلیه ليیاو، پیه ال ویال1
ِییالظات و جغیییكات هحؼییؿؾی شیه ؾق ایییى قويیؿ بییك لٕیاییه و ٌییىقای يگهبیاو، اًییىل جّیىیب يٍییؿه اویث. ا

شًیؿ شیه ظحیی جّیىیب اییى لیايىو، ؾق ػمی  جیاذیك بیه الیعه اولیه اػمال ٌؿه اوث، اییى يگكايیی قا ایصیاؾ هیی
 ومایی ؾق پیٍگیكی ال ؼٍىيث ػلیه لياو يؿاٌحه باٌؿ.
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جا شیایی شیه ِیؿای  اای وابك ؾوباقه شكیاو یافحًؿی ال ؾیؿگاهجىشه لاب قظلث پیاهبك، بؽً 
، َ 1، زجیااوث )بؽاقی، بی ٌؿه  ذبثاػحكاْ امىكاو پیاهبك يیم ال ایى جغییك قویه ؾق جاقیػ 

اای فلىفی به شه به وقوؾ ايؿیٍه گیكی يهٕث جكشمه(. ال اواوٗ لكو ؾوم اصكی و ٌک 134
یىيايی جئىقیمه ٌؿ و هیاو هفىكاو و فمیهیاو  شًىیث فالوفه شاهؼه اوالهی هًصك گكؾیؿ، يظكیه

جكیى جّىقات اییى يظكییه شًىییث ال ههن (. یکی1911اهكی هىلن ؾقآهؿ )هكاؾی،  ِىقت به
ايؿ و الؾواز، يىػی هالکییث بیك ليیايگِی ایى بىؾ شه لياو، ؾق واله يؽىث هىٔىع فؼ  شًىی

 شیاهال  بؿو لياو اوث. ایى يظكیه چًاو غلبه یافث شه فمیهاو هىلماو، واؼحاق يکاض اوالهی قا 
شه هااییث آو ؾق لیكآو، يیىػی  بًؿی شكؾيؿ. جا ظؿی شه ظحی ههكیهبك هبًای ایى يظكیه ِىقت

ِْ  ػًىاو بیه(  ؾق ؾیؿگاه فمیهیاو 9اؿیه اوث )يىاء   ٌیىؾ وقی شًىیی ؾايىیحه هییبهیكه ػیى
جىايًیؿ ؾق شه بپفیكین لياو يمیی اوث یهًٙم(. ؾق ایى هبًا، 474، َ 9ق، ز 1917 )٘ىوی،

هىقؾ فؼ  شًىی اقاؾه و ػاهلیحی ؾاٌحه باًٌؿ. هكؾاو يیم هصاليؿ به اك ٌک  و ؾق اك لهاو، البحه 
ك لياو ال ایى ؼىاوحه وك بال بميًؿ، با هالظظه هىاقؾ ٌكػی، با لياو قابٙه شًىی بكلكاق شًًؿ و اگ

ايؿ )هىوىی،  ٌىيؿ شه ؾیگكی قا ال اػمال ظك ؼىؾ هعكوم شكؾهفكؾی ؾق يظك گكفحه هی ػًىاو  به
(. وشىب جمکیى، یؼًی جیى ؾاؾِو بیی چیىو و چیكای لو بیه قابٙیه شًىیی، ال 79، َ 1931

« جصیاول بیه امىیك» هىئله بیًین شه ؾق ایى فٕا، ٘كض ٌىؾ. هی بؿیهیات يکاض ؾقيظك گكفحه هی
 يمایؿ. همکى يیىث و بكای يی  به ایى اؿو، باليگكی ؾق ؼىايً قایس فمهی اللم هی اِىال  

 . بازنگری در مبنای ازدواج اسالمی4

ؾق ٘ىل جاقیػ وًث جفىیكی و فمهی، امىاقه بكای جربیث يظكیه شًىیث هكؾویاالقايه ؾق لالیب 
ٌیؿيؿ، اقشیاع ؾاؾه ٌیؿه هؤیؿ ایى ؾیؿگاه هعىیىب هیی اای ؾیًی شهاوالهی، به بكؼی گماقه
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غ ؾق هًابغ اوحًباٖ فمهیی، بیا گیماقهاها به يظك هی 1اوث  اىیحین شیه  قو قوبیهایایی قوؿ با جحب 
شٍیؿ. ؾق اییى بؽیً جًهیا بیه اای هحفاوت يظكیه شًىیث هكؾواالقايه قا به چیالً هیی بؽً

 وقی شًىی لو ؾق جؼاقْ اوث كهپكؾالین شه با ایؿه هالکیث هكؾ بك بههىاقؾی هی
 ؾايیؿ و هعیىق قابٙیه( هی41هكؾ )قوم  فمٗ يه. لكآو، ؾلی  الؾواز قا ایصاؾ آقاهً ؾق ٘كفیى و 1

 شًؿ )اماو( لياٌىیی قا هىؾت و قظمث ػًىاو هی

٘ىق شه لياو به (. اماو4لياٌىیی بكای ٘كفیى اوث )هائؿه  . ؾق لكآو اذك يکاض، ظلیث قابٙه4
 آيکیه یبیای ؾووىیه اوث،  ٌىيؿ و ایى قابٙهٌىيؿ، هكؾاو يیم بك لياو ظالل هیالل هیهكؾاو ظ

 ( 11هیاو لو و هكؾ جفاوجی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ )همحعًه 

« اوحعماق»شًىی با امىك بىؾه اوث، وؽى ال  . ؾق قوایاجی شه پكوً ال يىبث هكؾ و قابٙه9
 ( 414َ، 4، ز1919)شلیًی، « جىلٗ»و « هالکیث»اوث، يه 

شه ػىٔی ؾق بكابك اهك شًىی وشىؾ يؿاقؾ و اقجباٖ هیاو  ٌؿه اویب ِكاظحا  . ؾ.ق قوایث ؾیگكی، 9
 (.441، 9َ، ز1919پكؾاؼث ههك و شىال قابٙه شًىی قؾ ٌؿه اوث )٘ىوی، 

                                                      

قا « يٍییىل»یییه يؽىییث وییىقه بمییكه اوییث. ؾق آ 449وییىقه يىییاء و آیییه  99جییكیِى ایییى هؤیییؿات، آیییه . ههیین1
ؼىااًیؿ بیا ؾایؿ شیه اكگیاه / اكگىيیه شیه هییبكای لياو ياپىًؿ ٌیمكؾه و ؾق آییه ؾیگیك، بیه هیكؾاو اشیاله هیی

ايیؿ  ؾق ظیالی شیه جفىییك شیكؾه« ػیؿم جمکییى شًىیی»لياو ؼىؾ آهیمي شًًؿ. فمیهیاو، يٍیىل قا بیه هؼًیای 
 هیكجبٗ اویث و يیه ویكبال لؾو ال قابٙیهؾایؿ يٍیىل بیا ؼیايیث لياٌیىیی اای لغىی شؿیؿ يٍاو هییپژواً

ايیؿ و جمیایم شًىییحی هیىقؾ لياٌىیی. شؿا ال ایى، هیكؾاو يییم ؾق لیكآو امايًیؿ ليیاو، ال يٍیىل بكظیفق ٌیؿه
ؾوم قا يییم بیه ػًیىاو ؾلیلیی بیك ػاهلییث هىیحم  هیكؾاو  يظك فمیهاو به جىشییه بیٍیحكی يییال ؾاقؾ. ػمىهیا  آییه

ؾایؿ اییى آییه ؾق ًؿ، ظیال آو شیه قشیىع بیه جفاوییك و وییاق آییات يٍیاو هییؾايشًىی هی ؾق بكلكاقی قابٙه
ؾايىیحًؿ. اای قایس پیٍااویالهی اویث شیه جًهیا ٌیک  ؼاِیی ال قابٙیه شًىیی قا هصیال هییپی يفی ؾیؿگاه

شًىیی اویث، يیه اػٙیای ظیك هىیحم  بیه  به بیاو ؾیگیك، آییه ؾق پیی اػٙیای شیىال اٌیکال هحفیاوت قابٙیه
ابٙییه، بییؿوو ؾقيظییك گییكفحى ػاهلیییث شًىییی امىكايٍییاو )بییكای ا٘الػییات بیٍییحك ال هییكؾاو بییكای ٌییكوع ق

 اا، ق.م  جفاویك لكآو ـی  آیات هكبى٘ه(.ایى ؾیؿگاه
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با جىشه به ایى يکات، باليگكی ؾق هبًای الؾواز اوالهی و ظفو هالکیث هكؾ بك بهكه شًىی 
ؾایؿ ـاًی يیىث. هكوقی بك بیايات فمیهاو اهاهیه ؾق هىقؾ ػمؿ يکاض يٍاو هییلو، اهك ؾوق ال 

شه ایٍاو يیم ؾق هىاقؾ بىیاقی، هیاو يکاض و هؼاؤه و هالکییث جفیاوت گیفاقؾه و ظحیی بیه آو 
ایى اِالض هبًایی ؾق يظكییه شًىییث فمیه اویالهی قغ بؿایؿ،  شه یؾقِىقج 1ايؿ.جّكیط شكؾه

ٌىؾ  بؿیى ٌک  شه با ولىع ػمؿ ؾ بك بؿو لو ؾوحؽىي جغییكاجی هیهىئله جمکیى و هالکیث هك
ٌؿه و هعؿوؾه و يىع آو با جىشه به اِ  « هصال»و « ظالل»الؾواز، قابٙه شًىی جىوٗ ٘كفیى 

ؾق آو يمً ؾاٌیحه باٌیؿ.  هىحمال  ، ٘كو کاقاؾه ی شه آوٌىؾ، بؿوو جؼییى هی« ظىى هؼاٌكت»
و ػاهلیث شًىی ٘كفیى  ٌؿه ًٌاؼحهو لياو، اك ؾو به قومیث ؾق ایى ؾیؿگاه، يیال شًىی هكؾاو 

هعؿوؾ يٍؿه اوث. امچًیى ؾیگك يیال يیىث بكای شكم  ايگاقی جصاول شًىی ػلیه امىیك بیه 
ِكو ػؿول  چكاشهجمىک شكؾ  « ال ظك وىءاوحفاؾهػؿم »و « ال ٔكق»اِىل و لىاػؿی چىو 

ی هًصك ٌؿه و قابٙه شًىی ياؼىاویحه و ال ػاهلیث ٘كفیًی ؾق فؼ  شًىی، به جٕییغ ظك ؾیگك
 اشباقی هیاو لوشیى يیم لابلیث بكقوی ظمىلی ؼىااؿ ؾاٌث.

 یر یگ جهینت. 5

 ػًىاو یک ؼٍىيث ال ؾیؿ هٙالؼات شًىیث و به« جصاول لياٌىیی»ؾق ایى هصال شىٌیؿه ٌؿ جا 
ی ؼٍیىيث لهگیفاق بیا هىیئی لايىوشًىی هىقؾجىشه لكاق بگیكؾ. په ال هكوق و جعلی  هىاشهه

شًىی، ؾیؿین شه ؾق يظام ظمىلی اییكاو، ايیىاػی ال اییى ؼٍیىيث ؾق هیحى لیايىو بیه قویمیث 
ٌؿه اوث  اكچًؿ قاه اِالض لىايیى شًیىيی بىیحه  يظك گكفحه ًٌاؼحه ٌؿه و هصالاجی بكای آو ؾق

                                                      

ايییؿ شییه يکییاض، جصییاقت و هؼاؤییه يیىییث. يپییفیكفحى ايٍییای . بكؼییی چییىو ػالهییه ظلییی بییا جاشیییؿ گفحییه1
کییُث جىوییٗ غالییب فمیهییاو اه اهیییه يیییم ال ایییى قووییث. يصفییی ؾق يکییاض بییا ػبییاقاجی چییىو بؼییُث و هل 

شییؿ ؾاقؾ. اییى امیه ؾق ظیالی اویث شیه فمیهیاو ؾیگیكی چیىو  شىااكالکالم يیم بك هؼاؤیه يبیىؾو يکیاض جأ
از و ٌیػ ٘ىویی جیكشیط ؾاؾه ايیؿ ػمیؿ يکیاض قا ییک ػمیؿ هؼاؤیی بؿايًیؿ جیا پییً فیكْ هالکییث ابى بك 

 (.1931اا، ق.م  فهیمی و بّاقجی، یؿگاهبك قابٙه شًىی لاب  جىشیه باٌؿ )بكای آگاای ال ایى ؾ
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ویً جىاو يمؿاایی به آو واقؾ واؼث شه به بكؼی ال ایى ايحماؾات اٌاقه ٌؿ. اهیا پكيیىث و هی
و اذبیات « جصیاول لياٌیىیی»ايگاقی ظمىلی به شكم اِلی ایى بىؾ شه چكا باوشىؾ البال شاهؼه

گیفاقؾ  گیى جىشهی ؾق هىقؾ ایى ههن پیً يمیی گفاق گام لاب جبؼات وىء شكم يبىؾو آو، لايىو
و فحاوای  قوؿ بایؿ ایى هايغ قا يه ؾق هحى لىايیىشه هايؼی بك وك ایى شاق وشىؾ ؾاقؾ. به يظك هیایى

وشى  ایای فمیه اویالهی شىیث فكْ جك و ؾق هیاو يظكیات و پیًفمهی، بلکه ؾق وٙعی ػمیك
ی شًىیث همبىل هیاو فمیهاو هىلماو، باػد ٌیؿه جیا وشیىب جمکییى شه يظكیه شكؾ. يحیصه آو

ػًىاو یکی ال اقشاو و هبايی الؾواز ؾق يظك گكفحیه ٌیىؾ و ظیك، اقاؾه و  وىیه ال وىی لو، بهیک
جصیاول »ايگیاقی ی لياٌىیی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ. بؿیى جكجییب شیكمهلیحی بكای لياو ؾق قابٙهػا

ی شًىیث قایس ؾق فمه قا پفیكفحه، هًٙمیا  گفاق، شه يظكیهاواوا  همکى يیىث و لايىو« لياٌىیی
ايگاقی ایى يىع ال جصاول، ؼالو همبىالت ؼىؾ ػمی  شًیؿ و ؾق اییى ِیىقت جىايؿ با شكميمی

جؼاقْ ؼىااؿ ٌؿ. ؾق اؾاهه با گكیم هؽحّكی به هًابغ اِلی اوحًباٖ فمهیی، ٌیىااؿی ؾچاق 
والؾ جا جّىق يکًیین شیه اییچ قاایی اای قایس قا همکى هی فكْ اقائه ٌؿ شه باليگكی ؾق پیً

يگكیىحى و ؾلیث  بكای اِالض و بالؼىايی لىايیى هىشىؾ وشىؾ يؿاقؾ. باوق بك ایى اوث شه با ؾق
جىايؿ بك بىیاقی ال ابهاهات و لٌمًؿ فمهی، امچًاو اهکاياجی وشىؾ ؾاقؾ شه هیيظك ؾق وًث اق

ایا ای قا قوٌى والؾ. چكا شیه ؾق جمیام اییى ویالاا يىق بحابايؿ و هىیكاای پیمىؾه يٍؿهجاقیکی
ایا بیه ؾویث آییؿ، قفحیی ال اییى چیالًاای قوییى فمه، بكووجالي ٌؿه اوث با اوحًاؾ به الیه

اای بًییاؾیى فمیه اویالهی قوؿ بكای گفاق ال بكؼی هٍکالت، واشاوی الیهظك هیبه ي آيکه ظال
ٌماقی بىؾ شه اًىل الیًعی  بیالی هايیؿه ی ایى يىٌحاق یکی ال هىاقؾ بیباٌؿ. هىئله قااگٍاجك

شیه ال آو  شًىیث همبىل ؾق فمه جىویٗ يظیام ظمیىلی اییكاو اوث. جىشه به لىالم پفیكي يظكیه
شًؿ شه اگك لّؿ  هی قو قوبهی لو اوث، ها قا با ایى والؼیث وچكا چىو یب شمله، پفیكي جمکیى

جكی ؾاٌحه باٌین، ياگمیك بایؿ به ؾقم و جعلیلیی ػمییك ال ؾاقین يظام ظمىلی شاقاجك و لاب  ؾفاع
گیكی ػلیه فمه ؾق يظكیات ظمىلی یا هىٔغ ِكفا  جمام هىائ  قا  ظ  قاهو  نیابی ؾوثفمه اوالهی 
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هىیحمیمی بیك  كیجیأذجىايؿ ؾق بىیاقی ال ابىاب فمهیی ؾیگیك شیه ین. ایى ٌیىه هیيکً وشى شىث
گاای ال كیگیپايؿ، لىايیى ایكاو ؾاٌحه جصیاول »يظیام ظمیىلی ؾق هیىاقؾی چیىو  شه ىیای ٌىؾ. آ

جیىاو ال آو ػبیىق شیكؾ   قاظحی يمی و بیه قوویث قوبهبىیث يظیكی و هبًیایی ، با بیى«لياٌىیی
 گٍایؿ.جك هىائ  هیهاؾه و هىیك قا بكای بكقوی ػمیكايؿیٍی قا شًاق ي واؾه
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اپ ویؿ ابىالفٕ  لأیی، چی  حكشنه، جا ع  شناس  حمىق .(1911يكی )، االىی بكول. 14

 چهاقؾان، جهكاو، يٍك بًیاؾ ظمىلی هیماو.
 ،م زن در تفاسی   عاص انزاره(. 1911هكاؾی، يفیىه ). 11

https://www.youtube.com/watch?v=sVliO8j51dw 
 ، چاپ ؾوم، جهكاو، يٍك فیكوله.تابىم زنانز (. 1931هىوىی، هًّىقه ). 17

هؤوىة  لن، لسم  خ الاکاسب  ن (.جىاه  الکالم ) .(1917)، هعمؿظىى بى بالك يصفی. 11
 ٘كیك العك.ی ف

، هحیكشن  ظىیى هكيیؿی،جهكاو، يٍیك جنسیت انسوان(. 1931و.ؾيی، يايىی، شاؾاگًى، ؾیىیؿ). 13
 ذالد.

، هحكشن  ایماو ولٙايی يىیب، جهیكاو، يٍیك ياینیسم و   دان(. 1931وو ؾقگاگ، يیکی). 41
 چحكيگ.

 


