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  چکیده
جانبـه در جامعـه کنـونی اسـت،       یکی از اقسام خشونت که نیازمنـد توجـه بیشـتر و همـه    

خشونت جنسی کالمی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طـالق، شـاهد   
افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر ایـن اسـاس، شـناخت قلمـرو آن در متـون      

حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معـرض   هاي  حقوقی و ارائه آگاهیـ  فقهی
بررسی این موضوع، مستلزم پـرداختن بـه آراء    خشونت کالمی خانوادگی، ضروري است.

فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسالمی و مـد نظـر قـراردادن حکـم     
مختلـف، بـه دفـاع از حقـوق     هاي   عقل، بناي عقالء و آیات و روایاتی است که به مناسبت
 دهـد،   مـی  نشان موضوع اند. بررسی  زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کالم برخاسته

اطـالق   امـر  ایـن  ولـی  اسـت  شوهر خصایص از خانواده ریاست زوجین روابط در اگرچه
 بـا  گذار  قانون و ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترك است

  .دارد زوجه حقوق حفظ بر ویژه اهتمام شوهر، اختیارات ریاستی زانمی تحدید
خشـونت جنسـی، خشـونت خـانگی، خشـونت کالمـی، زوجـه، قـانون،          هـا:   واژه  کلید
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  . مقدمه1
رفتاري و گفتار نیک بـا همسـر،     خانواده، نهادي عاطفی، اجتماعی و حقوقی است که خوش

آیـد. در جوامـع     تعمیق و توسعه روابط زوجین به شـمار مـی  عامل تداوم آن و سبب اصلی 
هـاي زنـدگی و     امروزي با رشد سریع علم و صنعت و به تبع آن افزایش مشکالت و هزینه

شـوهر بـه بـدرفتاري بـا      و شود که زن  پایین آمدن آستانه تحمل زوجین، بسیار مشاهده می
  شوند.  یکدیگر و خشونت در کردار و گفتار متوسل می

خشونت خانوادگی، پدیده جدیدي نیست اما توجه به آن به عنوان یک مسأله اجتماعی، 
). به طور کلی، خشونت خانگی، نوع خاصی از خشونت است 21: 2009جدید است (منیر، 

که در پنج قالبِ خشونت ورزي شوهر به زن، زن به شوهر، والـدین بـه فرزنـد، فرزنـد بـه      
). از ایـن میـان، خشـونت    28: 1388فـر،    افتـد (سـاالري    ق میوالدین و فرزند به فرزند، اتفا

) کـه تحـت عنـوان    97گیرد (همان:   خانگی در ارتباط با زوجه، گاه رنگ جنسی به خود می
  شود.  از آن یاد می» خشونت جنسی علیه همسر«

 از کـه  است خشونت اعمال هاي  شیوه از جنسی، یکی اذیت و آزارتوضیح مطلب اینکه، 

در  روانی و جسمی فراوان آثار زیرا برشمرد، خشونت نوع بدترین را آن توان  جهات می برخی
 و نامتعـارف  نامشـروع  رفتـار  گونـه  هر توان  می را جنسی گذارد. خشونت  می جاي بر قربانی

 ممکـن  گرچه خشونت نوع گیرد. این  بر می در را تجاوز تا کردن لمس از که دانست اجتماعی

 جنسـی  آزارهـاي  در نیز آشنایان و اما خویشاوندان گیرد صورت ناشناس افراد سوي از است

 مـورد  آشـنایان  سوي از بیشتر که خردسال دختران در به خصوص دارند نقش دختران و زنان

توانـد    خشـونت جنسـی مـی   ). 40: 1389گیرنـد (نورمحمـدي،     می قرار استفاده جنسی سوء
خشونت جنسی علیه زوجه، در دو قالب فیزیکـی  توسط شوهر علیه همسر نیز اتفاق بیافتد. 

و کالمی، قابل تحقق است که پژوهش حاضر، خشونت جنسی کالمی را مورد مداقـه قـرار   
  هاي قانونی مقابله با آن را مورد بررسی قرار داده است.  داده و رهیافت

، در همین راستا باید گفت که اغلب پزوهشگران در مطالعه میزان تـاثیر عوامـل زیسـتی   
: 1385دانند (السـان،    آمیز را عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادي می  منشأ رفتارهاي خشونت

آزاري به هر عاملی که صورت بگیرد، پیامـدهاي منفـی زیـادي را بـراي       ). پدیده همسر146
هـا و    سالمت روان و جسم افراد و نیز آثار مخرب زیـادي بـر روي کـارکرد سـالم خـانواده     

  ).10: 1391اهد کرد (رییسی؛ چاري، جامعه وارد خو
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گیــري شخصــیت، تفکــرات،   در شــکل» آمــوزش«و » خــانواده«تردیــدي نیســت کــه 
ها، نقشی اساسی دارد و مبارزه با خشونت علیـه زنـان     گیري و درك صحیح موقعیت  تصمیم

ا گردد. ام  اي همگانی است که محدود به یک قوا یا دستگاه خاصی نمی  در درجه اول، وظیفه
زوجی که ریاست خانواده را بر عهده دارد، در صورتی که معـد اداره آن نباشـد و از سـطح    
آموزش، اعتقادات و مهارت تعامل ضعیف برخوردار بوده و نسبت به زوجه متجرّي باشـد،  

توانـد بسـیار راهگشـا و      هاي قانونی در برقراري توازن بین حقوق مرد و زن نیز می  حمایت
  مؤثر باشد.

ر آنچه ذکر شد، به بررسی أشکال مختلف خشونت جنسی کالمی در محیط خانواده بناب
دیـده یـا در معـرض      هاي قانونی از زنان آسـیب   و راهکارهاي قانونی مقابله با آن و حمایت

-توصـیفی  نـوع  از حاضـر  پـژوهش  انجـام  روشپـردازیم.    هایی، می  آسیب چنین خشونت
 صـورت  اي  کتابخانـه  منابع به استناد با که است کیفی محتواي تحلیل از گیري  بهره با تحلیلی
 هـاي   راه و همسـر  علیـه  کالمـی  جنسـی  خشونت مختلف صور بررسی و طرح به و گرفته
  .است پرداخته آن، با قانونی مقابله
  

  . دشنام دادن و متهم کردن زوجه به خیانت جنسی2
یکدیگر هستند و این تکلیف عالوه در دین اسالم، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با 

رُوهنَّ  و«سوره نساء نیـز مـورد تصـریح قـرار گرفتـه اسـت        19بر اخبار وارده، در آیه  اشـع 
و به طور قطع، مورد حکم عقل نیز قرار دارد؛ چرا کـه دوام زنـدگی مشـترك بـه     » بِالْمعرُوف

اي در نظـام خـانوادگی،     ازنهآمیز، وابسته به آن است. اصل معروف به عنوان مو  طور مسالمت
نمایـد (مظـاهري؛     روابط متقابل زوجـین را در جهـت اسـتقرار حـق و تکلیـف تنظـیم مـی       

 هاي دینی، در ماده  ). تکلیف به حسن معاشرت زوجین، با الهام از آموزه11: 1392مهاجري، 
ن را معیار حسن معاشرت در روابط زوجی قانون مدنی نیز مشهود است و حقوقدانان، 1103

). بنابراین به اقتضاي زمان و مکان، متغیـر  202/ 1: 1388، 1دانند (کاتوزیان،   عرف جامعه می
کند که زوج و زوجه نسبت به یکدیگر   خواهد بود. به طور کلی، حسن معاشرت ایجاب می

  اخالق حسنه داشته و از مجادله و ناسزا گویی و اهانت به همدیگر بپرهیزند.
 آن کـه  مگـر  است؛ حرام مسلمان شرعاً به ی، فحاشی یا ناسزا گفتنبه لحاظ حکم تکلیف

باشـد   آن مستحق شرع خالف کارهاى به تجاهر یا گذارى بدعت سبب کفر، به طرف مقابل
 آثار داراى شده داده دشنام فرد و آن نوع حسب بر ). دشنام419-417/ 41ق: 1404(نجفی، 
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 یا سب زوجـه در فقـه عبارتنـد از: الف)دشـنام    قانونی متفاوتى است و آثار مرتبط با دشنام 
 ب)دشـنام  .حد اسـت  ثبوت مستلزم ] توسط زوج که1قذف [ قالب مسلمان در دادن زوجه
و همچنین قذف زوجه در حال کفر (بدین نحو که بعـد از   قذف غیرِ به مسلمان دادن زوجه

د باقی بماند؛ که بر کفر خو اسالم آوردن، مرتد شود) و در صورتی که تا انقضاي مدت عده
بیان شده است  کافر و غیرزوجه بر موجب ثبوت تعزیر است و دلیل آن، وقوعِ چنین عملی،

 هتک ها  آن مفاد حقوقی، استعمال الفاظ ناسزا که-). در متون فقهی581/ 3ق: 1426(بهجت، 
قالب تواند در   است یا هر آنچه از گفتار که سبب آزار و اذیت وي باشد، می اهانت زوجه و

  گیرد.  دو عنوان مطرح گردد که در زیر به صورت مجزا، مورد بررسی قرار می
  
  خیانت جنسی به زوجه کردن متهم 1.2

قانون مجازات اسالمی ایران و در راستاي حمایت از حقوق  250مطابق شرع و برابر با ماده 
(اگـر چـه مـرده    زوجه عاقل، بالغ، مسلمان، معـین و غیرمتظـاهر    به زنا عمل زوجه، انتساب

باشد) مستلزم هشتاد ضربه شالق حدي و عدم پـذیرش شـهادت زوج در محـاکم قضـایی     
 ). إعمال این مجازات در صورتی اسـت کـه شـوهر   438/ 14ق: 1413؛ عاملی، 4است (نور/

با وجود عنصر روانی و علم به معناي لفظ انتسابی، به طور صـریح   با برخورداري از کمال و
 بـراى  ). و149/ 4ق: 1408به ابراز اتهام زوجه اقدام نمایـد (حلـی،    و بدون تعریض نسبت

ذینَ «سـوره نـور    6باشد که موافق با منطوق آیـه   نداشته شرعى بینه نیز خود ادعاى این  والـَّ
اسـت کـه    بـدیهى  باشد.  می» أَحدهم... فَشَهاده أَنْفُسهم إِلّا شُهداء لَهم یکُنْ لَم و أَزواجهم یرْمونَ

 گـردد و   ادعاي زوج با اتصاف به بینه شرعی، در حق زوجه ثابت و اجراي حـد مرتفـع مـی   
 صـورت  (در شـوهر  و گردد مى محسوب زانیه زوجه، شهود، شهادت با عادى دعاوى مانند

  .دهد طالق را او تواند تمایل) مى
بایستی   نماید، طبق قاعده، میدر صورتی که زوجه نیز متقابالً زوج را به زنا یا لواط متهم 

هر کدام از زوج و زوجه به هشتاد تازیانه شالق حدي محکوم گردند اما به دلیـل نصـوص   
)، حد از هر دو ساقط و تعزیر بـر هـر   201/ 28ق: 1409وارد در این خصوص (حر عاملی، 

هـاي دینـی،     گذار نیز به تاسی از آمـوزه   ). قانون320/ 41ق: 1422گردد (خویی،   دو ثابت می
  قانون مجازات اسالمی مورد تصریح قرار داده است. 261ماده » ث«این امر را در بند 
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منطبق با قوانین جزایی ایران که برگرفته از منابع معتبر فقهـی اسـت، بـراي تعـدد اتهـام      
مباالتی زوجه در مسأله زناشویی از طرف زوج و با عجز وي از اقامـه بینـه شـرعی، سـه       بی

  ور است.فرض متص
اول) جایی که زوج صاحب چندین زوجه باشد و هر یک را بطور منفـرد مـتهم نمایـد،    

گـردد (طوسـی،     هـا بـه حـد متعـدد محکـوم مـی        شکی نیست کـه زوج در برابـر همـه آن   
  ).404 /5  ق:1407

دوم) در جایی که زوج، زوجه متعدد را با یک لفظ متهم نماید که خود دو حالـت دارد.  
ها با هم خواهان اقامه حد باشند که زوج در این حالـت تنهـا     است که زوجه حالت اول این

هـا بـه طـور جداگانـه خواسـتار        شود و در حالت دوم هر کدام از آن  به یک حد محکوم می
ایـن   دلیـل  شود و  اي جاري می  اجراي حد هستند که بر زوج در قبال هر یک، حد جداگانه

  ).405-404(همان:  در این خصوص استوارده  اخبار و اجماع فقها امر،
شود که اگر زوجی داراي چهار زن باشد و هر   در این مقام، چنین به ذهن آدمی متبادر می

گردد. از طرفی چون   یک به صورت جداگانه خواهان حد باشند، بر زوج چهار حد ثابت می
از فقهـا نیـز    در متون فقهی، تکرار حد موجب قتل مرتکب در مرتبه چهارم است و برخـی 

 سـه  اجراي با ). پس217/ 2ق: 1412اند (گلپایگانی،   ثبوت قتل را در مرتبه سوم الزم دانسته
شود. امـا ایـن تصـور بـا       حد، زوج در مرتبه چهارم و با تقاضاي همسر چهارم کشته می بار

یقّن منتفی است و در حد، تنها به قدر مت» تدرء الحدود بالشبهات«وجود قاعده درء و حدیث 
مباالتی بـه زوجـه را     گردد. یعنی در مواردي که زوج بعد از اجراي هر حد، اتهام بی  اکتفا می

  آید.  نیز همین معنا برمی» القذف بتکرّر الحد تکرّر إذا«مجدداً تکرار نماید. از ظاهر کالم فقها 
سوم) در این فرض هرگاه زوج، زوجه خود را چند بار به یـک سـبب (قبـل از اجـراي     

). 537: 1394گردد (میرمحمد صـادقی،    حد) متهم نماید، تنها اقامه یک حد بر زوج ثابت می
فرض چهارم متصور (متهم کردن یک نفر به چند سبب مانند زنا و لواط) تنها بـراي زوجـه   
مقدور است و معنا ندارد که زوج، زوجه را به لواط متهم نماید. در این فرض، اصل بر عدم 

قانون مجازات اسـالمی و   258گذار در ماده   اجراي دو حد است که قانون تداخل اسباب و
برخالف اصل مذکور، قائل به تداخل و اجراي یک حد است. در هـر حـال، فـرض اخیـر،     

  باشد.  مباالتی نمی  شامل متهم کردن زوجه به بی
با مدعی شدن زوج به خیانت جنسـی زوجـه و نـاتوانی در اثبـات آن بـا بینـه شـرعی،        

خیزد و تنها راه نجات زوج از ایـن    گذار به دفاع از حقوق زوجه و مجازات زوج برمی  قانون
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] زوجه خواهد بود مگر اینکه زوجه، اتهام منتسب را تصدیق نماید یا زوج 2مجازات، لعان [
). چـرا کـه ایـن حـد،     231/ 4ق: 1414را (بخـاطر چنـین اتهـامی) گذشـت کنـد (عـاملی،       

اي است که مورد اتهام قرار گرفته   تعقیب و اجراي مجازات قائم به زوجهالنّاسی است و   حق
است. در صورتی که زوجه قبل از وقوع لعان فوت نماید، استیفاي حد از والد براي ولد بـه  
خاطر متهم کردن والده محفوظ خواهد بود. البتـه بایسـتی توجـه داشـت کـه لعـان بـه زن        

/ 2تـا:    نیسـت (خمینـی، بـی    موقّت، لعـان  ازدواج رو د دائم اختصاص دارد عقد و مدخوله
قـوه قضـائیه)،    1383(مصـوب مراسـم لعـان در محاکم   يدستورالعمل اجرا). طبق 359-360

  مراسم لعان باید نزد قاضی واجد شرایط اجتهاد یا در محضر علماي مجتهد، برگزار گردد.
چهار اثـر مترتّـب بـر    ولد،  انتفاى ابدى و حرمت زوجیت، فسخ زوج، از حد قذف نفى

 لعـان،  از بعد«قانون مدنی  882). بر اساس ماده 64/ 5ق: 1424لعان است. (مکارم شیرازي، 
 واقـع  لعـان  او انکـار  به سبب که فرزندى همچنین و برند  نمی ارث یکدیگر از شوهر و زن

 و خـود  مـادرى  خویشان و مادر از مزبور فرزند لیکن. برد  نمی ارث او از پدر و پدر از شده
 بـه  اقـرار  لعـان،  از پـس  زوج هرگاه» برند.  می ارث او از او مادرى خویشان و مادر همچنین

 شده و  است) ملحق او براى آنچه در نه است او بر آثار از آنچه (در او به ولد کند، آن کذب
 زوجیـت  برنـد و   او (برخالف مادر) از پسر ارث نمـی  به متقرب و پدر اما برد مى ارث او از

  .است باقى مؤبد تحریم و کند نمى عود مالعنه، به زائله
  
2.2 سب  

) کـه در  162ق: 1408سب در اسالم به معناي شتم و دشنام و کالم زشت اسـت (سـعدي،   
سوره انعام نیز در همین معنا به کار رفته است. فحاشی و اهانت افراد بـه یکـدیگر،    108آیه 

که بیشتر به عوامل زیستی، روانـی و اجتمـاعی،   نشان دهنده شکاف اخالقی در جامعه است 
گردد. زوجین نیز متاثر از این عوامل، در مواردي ممکن است به سب و هجو همدیگر   برمی

بپردازند. از آنجا که زوج جهت رفع حوائج روزمره، بیشتر با محیط بیرون در ارتباط است و 
هراسی از وي ندارد، به راحتی  نسبت به زوجه از قدرت جسمانی بیشتري برخوردار بوده و

ممکن است دچار خشونت کالمی گردد و زبان به سب زوجه باز نماید. غالب آیات قـرآن  
در جهت رعایت حسن معاشرت نیز، خطاب به رجال است؛ زیرا امکان ورود ضرر و زیـان  

). در ایـن مواقـع تکلیـف زوجـه چیسـت؟ و      68: 1390از سوي مرد بیشتر اسـت (ثمنـی،   
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گذار با قبول ریاست زوج بر خانواده چـه حمایـت و تـدابیري بـراي زوجـه در نظـر         قانون
  گرفته است؟

موافق با قاعده حرمت اهانت محترمات در شرع، در صورتی که زوج، زوجه خود را بـه  
مباالتی در مسائل زناشویی سب کند، به جهت ارتکاب معصـیت و انجـام رفتـار      کمتر از بی

صالح عموم، مستحق تعزیر است و حاکم شرع به قـدر مصـلحت و   مفسده انگیز و خالف م
دد آن ممانعـت بعمـل آورد   کنـد تـا از ارتکـاب مجـ      کمتر از مقدار حـد، وي را تنبیـه مـی   

  ).7ق: 1427 (تبریزي،
گذار نیز با حمایت از زوجه، در مواردي که زوج با خشـونت در گفتـار، متعـرّض      قانون

گردد و موجب وهن و حقارت وي شود (کـه تشـخیص   آبروي زوجه معین خود  و حیثیت
توهین به افـراد  «دارد:   قانون مجازات اسالمی چنین مقرر می 608آن با عرف است) در ماده 

 74از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد نباشد، به مجازات شالق تـا  
فارغ از این مجازات نیز، » د بود.ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواه

تواند با شکایت در دادگاه، شوهر را مجبور به حسـن معاشـرت نمایـد (صـفایی؛       زوجه می
انگیـز    وهـن  و بـودن  قابلیت موهن که مشترك افعال و تحقیر در اهانت ).123: 1388امامی، 
زیرا اهانت از عنـاوین  ). 726 /1: ق1426 شود (شاهرودي، مى محقّق قصد، با دارد، را نبودن

  یابد.  قصدیه است که بدون عمد تحقق نمی
مبـاالتی در روابـط زناشـویی      اما در جایی که زوج، چندین زوجه خود را به کمتر از بی

سب نماید، در اینکه تعزیر بایستی کمتر از حد باشد یا نـه، یکـی از فقهـاي معاصـر چنـین      
 از حـد ) سـب  مطلـق  یعنـی ( حـد  انتفـاى  واردمـ  در ثابـت  تعزیر تبعیت دهد: در  پاسخ می

مبـاالتی در مسـائل     بـی  حـد  وحـدت  مـوارد  در کـه  نحوى (به تعدد و اتّحاد در مباالتی،  بی
 قاعده به عمل اظهر است. تأمل حد، مقدار از تعزیر تازیانه بودن ناقص باشد) زناشویی الزم

 در سوط عدد موافقت با جمیع، واحد حد از جمیع، تعزیر زیادتى پس است. تبعیت عدم و
  ).300/ 5ق: 1426 ندارد (بهجت، حاکم مانعى نظر با یکى هر

  
  . اجبار همسر به استعمال کلمات رکیک3

قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابـط زوجیـت    1102بر اساس ماده 
گـردد و رعایـت     مـی بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر برقرار 

همین قانون، سـوء   1103آن از سوي هر دو طرف الزامی است. به استناد مفهوم مخالف ماده 
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معاشرت و سوء رفتار از جمله مواردي است که نقض تکالیف بین زن و شـوهر بـه شـمار    
رود. بر این اساس، اجبار زن به استعمال الفاظ رکیک و کلمات قبیح و ناپسند، به عنـوان    می

مصداقی از خشونت جنسی کالمی علیه همسر، داخل در اطالق سوء معاشرت خواهد بـود  
توان آن را هم در حین رابطه زناشویی متصور شد و هم در مسائل غیرزناشویی؛ نظیر   که می

  استعمال الفاظ ناپسند علیه بستگان درجه یک یا اقوام همسر.
اند ولی منطبق با اصل دوم قانون   هقوانین حقوقی داخلی در این مورد خاص، ورود نکرد

دارد: جمهوري اسالمی، نظامی مبتنـی بـر کرامـت و ارزش واالي      اساسی ایران که اعالم می
توانـد دادخواسـت     قانون مدنی، زوجه در این موارد مـی  1103انسان است؛ و موافق با ماده 

مه سوء معاشـرت زوج،  الزام شوهر به رعایت حسن معاشرت به دادگاه تسلیم نماید و از ادا
قانون مدنی، طـرفین عقـد ازدواج    1119ممانعت به عمل آورد. عالوه بر این، بر اساس ماده 

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقـد ازدواج یـا هـر      می
یـا   عقد الزم دیگر (شرط) بنمایند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگري بگیرد...

شان را غیرقابل تحمل نماید، زن وکیل و وکیلِ در توکیل باشـد    سوءرفتاري نماید که زندگی
که پس از اثبات تحقق شـرط در محکمـه و صـدور حکـم نهـایی، خـود را مطلقـه سـازد.         

  )142-141: 1395کشاي،   (ره
در صورت شکایت کیفري نیز، حداقل، زوج به سـبب فـراهم نمـودن موجبـات آزار و     

ى هجـو و تمسـخر    از روایتى کـه دربـاره  زیرا  مسلمان، محکوم به تعزیر خواهد شد. اذیت
شود کـه هـر آنچـه     دیگرى وارد شده و هجوکننده را مستحق تعزیر اعالم داشته، استفاده مى

(محقـق   موجب آزار و اذیت مسلمان شود و مستلزم حد نباشـد، مسـتوجب تعزیـر اسـت.    
  )242/ 4ق: 1406داماد، 
  

  ظهار و ایالء .4
است. ایـالء   اشاره گردیده» ایالء«نام  به جنسی خشونت از خاصی نوع به دینی هاي  آموزه در

بـه   یـا  ابـدى  همسر دائمی خود به طـور  جنسی با آمیزش ترك بر مرد خوردن سوگند نوعی
اسـت. راهکـار قـانونی     وي دادن آزار کـردن و  ناراحـت  قصـد  ماه و به چهار از مدت بیش

نوع خشونت جنسی کالمی علیه همسر، الزام شوهر بـه اداي حـق برقـراري    برخورد با این 
نجفی، شـود(   یادمی» طالق واجب«باشد که از آن به   رابطه جنسی یا طالق اجباري زوجه می

ها امتناع ورزد، به حکم دادگـاه، تـا     ). اگر شوهر از انتخاب یکی از این گزینه33/315: 1404
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 مـرد  اگـر  مـورد  این ). بنابراین، در3/65: 1408شود(حلی،   یزمان اقدام به انتخاب، حبس م

نگیرد.  قرار اذیت و آزار مورد زن است تا واجبن آ باشد، شکستن خورده هم سوگند شرعی
در وقوع ایالء همسر، کمال (عقل، بلوغ و اختیار)، قصد و سوگند خوردن به اسـم خداونـد   

ترّبص (یعنی چهـار مـاه) حـق شـوهر      تبارك و تعالی شرط است. بنابر قول مشهور، مدت
نـدارد و شـروع ایـن مـدت از زمـان       رجوع درخواست استحقاق مدت، آن در است و زن

) نکته مهم اینکه، ایالء در 358/ 2تا:   گردد. (خمینی، بی  شکایت زوجه نزد حاکم محاسبه می
صـورت  صورتی آثار مذکور را بدنبال خواهد داشت که به قصـد اذیـت و اضـرار همسـر،     

و در غیر این صـورت، بـدلیل فقـدان     )2/311: 1410؛ خویى، 33/303: 1404(نجفی، پذیرد
با توجـه بـه    قصد اعمال خشونت جنسی و آزار کالمی همسر، حکم سوگند عادي را دارد.

در حقیقت، ترك رابطه زناشـویی اسـت امـا    گردد که گرچه ایالء،   آنچه گفته شد، معلوم می
  ق خشونت کالمی خانگی علیه زنان قرار می گیرد.تردید، جزو مصادی  بی

 کفـاره، سـوگند   دادن با که است ناگزیر پس از گذشت مدت تربص، مرد بر این اساس،

 و طالق به خویش رفتار بر اصرار صورت در یا برگردد عادي شرایط به و بگیرد نادیده را خود
 بـه  بتوانـد  و شود خارج و اضطراب تنش و سردرگمی وضعیت از زن تا دهد رضایت جدایی

کفاره ایالء که نـوع خاصـی از مجـازات شـرعی      .)40: 1389برسد (نورمحمدي،  خود حق
آزاد کردن بنده، اطعام یا کسوت ده مسکین و در صورت عجـز،  «است، شامل یکی از موارد 

توانـد زوج را    باشد. حاکم شرع در خصوص جبر شوهر نیز، نمـی   می» سه روز، روزه داشتن
به تعیین یک امر خاص (مثل مواقعه و پرداخت کفاره) نماید؛ بلکه مطابق با شـرع، او   ملتزم

) و در صـورت  316/ 33ق: 1404نمایـد (نجفـی،     را بین دو امر (رجوع یا طالق) مخیر مـی 
  اختیار امر طالق از سوي زوج، طالق مزبور رجعی خواهد بود.
ایالء یا رجوع به زن به نحو  ذکر این نکته مفید است که در صورت گذشت مدت زمان

گردد و اقرب این است که با تکرار   می باطل ایالء سهو، جنون یا شبهه، کفاره ساقط و حکم
کنــد (عــاملی؛  ایــالء مختلــف هــاى  زمــان در آنکــه شــود مگــر  نمــی مکــرّر کفــاره ایــالء

  ).729ق: 1429 ساوجی،
مفاد ظهار در متون فقهی، تشبیه زوجه به محارم نسبی یا رضاعی (موافق بـا احتیـاط)، از   

پشت تو نسبت  »ظهرك کظهر امی«طرف شوهر است. مثل اینکه زوج به همسر خود بگوید: 
به من همانند پشت مادرم هست. این گفتار از سوي زوج، مصداق آشـکار ورود ضـرر بـر    

در میان اعراب جاهلی بدترین نوع طالق بود؛ زیرا این کـالم  شود. ظهار   زوجه محسوب می
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شوهر، عالوه بر حرمت ابدي زن بر شوهر خود، موجب ممنوعیـت ازدواج زوجـه بـا مـرد     
  دیگر (تا پایان عمر) بود و استخفاف زوجه را به همراه داشت.

 و لعقـ  و بلـوغ  مظـاهر،  در و شـود  واقع عادل دو حضور در طالق، مانند بایستی ظهار
باشد  طهرى در بوده و نفاس و حیض از خالى مظاهره باید زن است و شرط قصد و اختیار

 گانـه  سـه  امـور  از یکى ظهار ). کفارة47/ 3ق: 1408صورت نگیرد (حلی،  آن مواقعه در که
 اطعـام  بـا عجـز از آن نیـز،    و درپى روزه گرفتن در صورت عجز پى ماه بنده، دو کردن آزاد«

  است.» مسکین نفر شصت
 کنـد،  صبر دخول ترك بر مظاهره با وقوع ظهار، بر طبق نصوص وارده و اقوال فقها، اگر

 بـین  را حـاکم زوج  شـرع رجـوع کنـد،    حـاکم  بـه  و نکـرده  چنین اگر اما نیست. اعتراضى
 3-4(قرآن کـریم در آیـه    .نماید مى مخیر دادن طالق یا و همسر به رجوع و کفاره پرداخت

سوره مجادله، تنها به پرداخت کفاره تصریح نموده و در واقع، آن را بـر طـالق تـرجیح داده    
شود   است.) در صورت امتناع از انتخاب، از زمان مرافعه به مدت سه ماه به او مهلت داده می

 در ا حبس کرده واختیار ننماید، حاکم زوج ر را آنها از و هرگاه پس از انقضاي مدت، یکى
 ظهار آن در قول قوينماید.  اختیار را ها  آن از یکى تا گیرد مى تنگ او خوردن و آشامیدن بر

ندارد و زن متعه نیـز موضـوع احکـام فـوق اسـت       اعتبار زوجیت در بودن دائمى که است
  ).355/ 2تا:   ؛ خمینی، بی726: ق1429 ساوجی، (عاملی؛

  
  آزار زوجه . تهدید کالمی به5

یکی از مصادیق خشونت کالمی خانگی علیه همسر، تهدید کالمی و غیرفیزیکی او بـه آزار  
 عمـده  عوامـل  از ارعـاب  و باشـد. تهدیـد    و اذیت و حتی تهدید به ضرب، جرح و قتل می

آیـد. حقـوقی     است و نقض اصول حقوق بشر به شمار می المللى  بین سطح در امنیت سلب
کسان از آن برخوردارند و حق دارنـد آزادانـه و بـدون واهمـه از     ها به طور ی  که تمام انسان

توان در سـطح خـانواده     چیزي زندگی کنند. نمونه این تهدید را در ابعاد بسیار کوچک، می
بـرد و متوسـل بـه      متصور شد. جایی که زوج به ناحق از قدرت خود علیه زوجه بهـره مـی  

  گردد.  خشونت در گفتار می
 اسـت  کفائى و واجب همگانى وظیفۀ یک ارعاب، و تهدید با مقابله مسئولیت اسالم در
 و کننـد   دفاع مظلوم از و بایستند ارعاب و تهدید عوامل برابر در دست یک همه باید که

  ).429/ 3ق: 1421باشند (عمید زنجانی،  ظالم خصم
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بر طبـق قـوانین جزایـی، زوجـه هرگـاه بـا تهدیـد و تخویـف زوج مواجـه گـردد، از           
تواند علیه شـوهر اقامـه     هاي قانونی الزم برخوردار خواهد شد و در گام نخست می  حمایت

محکـوم نمایـد؛ کـه     اسالمی مجازات قانون 669دعوا نماید و شوهر خود را به استناد ماده 
 یـا  نفسـی  ضررهاي یا قتل به تهدید نحو هر به را دیگري کسی هرگاه«دارد:   چنین مقرر می

 ایـن  به که این از اعم نماید، او بستگان یا خود به نسبت سرّي افشاي به یا و مالی یا شرفی
 بـه  باشـد  ننمـوده  یا نموده را فعلی ترك یا امر انجام تقاضاي یا مال یا وجه تقاضاي واسطه

اما آیا مطلـق  » شد. خواهد محکوم سال دو تا ماه دو از زندان یا ضربه 74 تا شالق مجازات
  به زوجه خواهد داد که علیه شوهر خود اقامه دعوا نماید؟تهدیدات، این حق را 

 معـین،  موضـوعی  بـه  نـاظر  بایستی حقوقدانان معتقدند که تهدید، جرمی مطلق است و
 تهدیـد  بـودن  غیرواقعی یا انگیزه مرتکب، واقعی امر، این در و صریح و از روي عمد باشد

نامشـروع و   منفعـت  آوردن بدسـت  بایـد  لزومـاً  تهدیـد،  از مرتکب هدف اما است؛ تاثیر بی
). بنـابراین هرگـاه زوج در   23/ 4تـا:    ؛ امامی، بی98/ 2ق: 1427باشد (شوشتري،  غیرقانونی

برابر عدم تمکین زن، وي را به طرح شکایت یا عـدم پرداخـت نفقـه تهدیـد نمایـد، قابـل       
بـر انجـام   قانون مدنی، در تهدید، قدرت  205پیگیري نخواهد بود. همچنین به موجب ماده 

تهدید نیز  وقوع احتمال شونده، بایستی تهدید وضعیت به توجه مفاد تهدید شرط است و با
 امـري  تهدید بنابراین .باشد و ضرر ناشی از تهدید نباید کوچک و قابل اغماض باشد فراهم
 مورد کننده شونده و تهدید تهدید مقتضیات زمان، مکان، وضعیت به توجه و با است نسبی

  است. آن عرف تشخیص ضابطه و گیرد  می قرار قضاوت
با تحقق اجتماع شرایط موجِد تهدید، در عمل ممکن است بنابر مصالح خانواده و حفظ 
بنیان آن، کسی (برخالف میل خـود) حاضـر بـه شـکایت کیفـري از شـوهر خـود نگـردد؛         

دم بـر  بخصوص در جایی که زوجین، صاحب فرزندانی باشند و زوجه منافع فرزندان را مق
منافع خود قرار دهد. در این صورت و با توجه به اینکه سکونت مشـترك جـزء توابـع و از    

قانون مدنی به زن حـق داده   1115)، ماده 135/ 3: 1383لوازم عرفی نکاح است (کاتوزیان، 
است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی، منزل دیگري غیـر از منـزل   

  تیار کند.شوهر براي خود اخ
کند مالزمه با عدم تمکین او نخواهد داشـت و    سکونت زن در منزلی که خود تعیین می

معذوریت زن در بازگشت به منزل، مسقط حق نفقه نخواهد بود و تـرك پرداخـت نفقـه از    
طرف زوج، جرم و قابل مجـازات اسـت. آزادي انتخـاب زن در تعیـین مسـکن در فـرض       
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ه باید به تراضی یا حکم دادگـاه معـین شـود. در اینجـا زن در     مذکور نیز، مطلق نیست؛ بلک
صورت اجبار به ترك خانـه مشـترك، ضـرورتی نـدارد کـه منتظـر تصـمیم دادگـاه بمانـد          

). زیرا ممکن است با ماندن در منزل شوهر تا صدور رأي دادگـاه،  671: 1388، 2(کاتوزیان، 
  آمیز دامنگیرش شود.  زیان مخاطره

ته زوجه، برخالف اصول حقوقی مثل اصل عدم یا استصـحاب یـا   پرواضح است که گف
برائت و مخالف ظاهر و جریان معمول و متعارف امور بوده و صرفاً یک ادعا است و بـدون  
دلیل موجه براي دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود و مسلماً با عجـز زوجـه در اثبـات مـدعا،     

رف مقابل را از دادگاه مطالبـه نمایـد   زوج حق خواهد داشت که الزام به سکونت مشترك ط
  ).147: 1389(شهیدي، 

از نظر نگارنده، علیرغم اینکه تدوین قوانین مختلف در جهت رفع تبعیض جنسیتی نشان 
از قصد واقعی قانونگذار در راستاي برابري حقـوق زن و شـوهر اسـت امـا غالـب قـوانینِ       

هاي کالمی خانگی علیه زنان،   موضوع در مبحث حاضر، در رفع و زدودن جرایم و خشونت
تواند پاسخگو، کافی و کارآمد باشد. زیرا اغلب زنان از آنجا که در محیط خصوصـی و    نمی

گیرند و چون جرم واقع صرفاً کالمی   خانواده مورد اهانت و تهدید (از جانب زوج) قرار می
از طرفی بار اثباتی جرم نیز ماند و   است و بعد از ارتکاب، در عالمِ واقع اثري از آن باقی نمی

بر عهده زوجه است، ممکن است ادعاي زوجه در دادگاه به جهت ناتوانی در اثبات، عمـالً  
مسموع نباشد. لذا شایسته است که در کشور، در کنار قوانین حاضر، تدابیر اساسی دیگـري  

ایـن نـوع    نیز در راستاي تقلیل این نوع از جرایم در جامعه صورت بگیرد؛ چرا که زیـادت 
  جرائم در جامعه، رابطه مستقیم با قلّت سالمت نخستین هسته اصلی اجتماع دارد.

  
  آمیز مقرون به تحقیر  . دستورات تحکّم6

دهـد.   مـی  تشـکیل  را جامعـه  یـک  اساس که است اجتماعی مهم نهادهاي از خانواده کانون
 همـدلی  و همراهـی شکی نیست که تحکیم و تامین سعادت خانواده، وابسته به همکـاري،  

قـانون مـدنی، یکـی از وظـایف زوجـه،       1104زوجین است. بر این اساس و بر طبق مـاده  
معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد است. لذا هرگاه هر یک از زوجین از انجام 

توانـد الـزام او را از دادگـاه بخواهـد. روشـن        تکلیف معاضدت امتناع ورزد، طرف دیگر می
ه زوجه نیز، ملزم به اطاعت و فرمانبري محض نیست. بلکه معاضدت و ایفاء وظیفه است ک
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وي بنابر مقتضیات زمان و مکان، به مقدار متعـارف و در راسـتاي اعـتالي اهـداف زنـدگی      
  مشترك خواهد بود.

هرگاه در تعامالت روزمرة زوجین، زوج بنا به هر دلیلی، به خشونت در گفتار متمسـک  
ورات آمرانه و پیاپی، به آزار و اذیت زوجه بپردازد، جداي از امکان الـزام زوج  شود و با دست

]، مجـوز درخواسـت اجـرت    3قانون مـدنی [  337و  336به معاضدت، این عمل طبق ماده 
زوجـه   چنانچه«، 9/5/1381المثل، به نفع زوجه خواهد بود. مطابق تبصره الحاقی در مورخه 

 دسـتور  بـه  باشـد،  المثـل  کار اجرت آن براي عرفاً و نبوده يو عهده به شرعاً که را کارهایی
 المثـل  اجـرت  دادگاه شود، ثابت دادگاه نیز براي و باشد داده انجام تبرّع قصد عدم با و زوج

  ».نماید حکم می آن پرداخت به و محاسبه را گرفته انجام کارهاي
 اسـتیفاء  مقابـل  در توضیح مطلب اینکه، عوض منافع (مال یا عمـل غیرتبرعـی)، هرگـاه   

/ 2تـا:    شـود(امامی، بـی    نامیده می المثل اجرت گیرد، قرار عقد مورد آن که بدون باشد منافع
 به جلوگیري زوجه کار از زوج غیرعادالنه شدن دارا از که است المثل تأسیسی ). اجرت19

: 1381کنـد. (اسـدي،    می ممانعت زوج، دارایی به زوجه کار سرمایۀ ورود از و آورده عمل
المثل، به غیر از دارا شدن غیرعادالنه، به مبـانی دیگـري     ) البته در کتب فقهی براي اجرت43

از قبیل احترام به عمل انسان، قاعده الضرر، استیفاي منفعت بدون عوض نیـز اسـتناد شـده    
  شود.  المثل زوجه نیز محسوب می  است که توجیه مبانی فقهی اجرت

 تبصـره  در »دادگاه تبرّع براي عدم قصد احراز« با 336 ماده در »تبرّع عدم اصل« به ظاهر
 صـورت  در بـودن  غیرتبرّعـی  اثبـات  مـذکور،  مـاده  طبـق  کـه  چرا دارد؛ منافات ماده همان

است و دادگاه باید آن را احراز  زوجه با تبرّع، عدم اثبات آن، تبصره طبق و زوج با اختالف،
 بینه بدون) زوجه( عامل قول فقهی، که طبق موازین در مقام حل این تنافی باید گفت. نماید

 بـار  و از همـین رو،  )638/ 2: 1409 طباطبایی یزدي،( گردد  می مقدم تبرّع، عدم اصل بنابر و
 بـودن  محـق  بـه  حکم دادگاه عجز، صورت در و بود خواهد زوج عهده بر تبرّع عدم اثباتی
 اصـالۀ  بـا  و بـوده  زوجه نفع به امر این. داد خواهد عمل المثل  مقدار اجرت به نسبت زوجه
 مـرادي؛ ( اسـت  موافـق ) منفعـت  اسـتیفاء  در زوج ضمنی یا صریح اذن بر مبنی( نیز الظهور
  .)308: 1394 زاده،  قاسم

قانون مدنی  336، مقررات تبصره الحاقی ماده 12/6/1386-6243/7بنابر نظریه مشورتی 
طالق) در زمان زندگی مشترك زوجین و یـا  ارتباطی به طالق نداشته و (بدون طرح دعوي 

  فوت زوج هم قابل إعمال است.
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طـالق مصـوب    بـه  مربوط مقررات اصالح ماده واحده قانون 6در این خصوص تبصره 
 صـورت  در طـالق  از پـس «دارد:   نظام نیز مقرر مـی  مصلحت تشخیص مجمع 28/7/1371

 اسـت،  نبـوده  وي عهـده  بـه  اًکه شرع کارهایی الزحمه حق مطالبه بر مبنی زوجه درخواست
 عدم صورت در و. نماید می زوجه اقدام خواسته تأمین به نسبت طریق تصالح از بدواً دادگاه
 شـده  مـالی شـرطی   امور در خصوص الزم، خارج عقد یا عقد ضمن چنانچه تصالح، امکان
 نباشد زوجه درخواست به طالق بنا هرگاه صورت، این غیر در شود، می عمل آن طبق باشد

 وي رفتـار  و اخـالق  یـا سـوء   همسـري  وظایف  از زن تخلف از ناشی طالق تقاضاي نیز و
 وي عهـده  بـه  شـرعاً  که را کارهایی زوجه چنانچه الف)  :شود می عمل زیر ترتیب به نباشد،
 شـود،  ثابـت  نیـز  دادگـاه  بـراي  و باشد داده انجام تبرّع عدم قصد با و زوج دستور به نبوده،

 در ب) .نمایـد  می حکم آن به پرداخت و محاسبه را گرفته کارهاي انجام المثل اجرتدادگاه 
 خانـه  زوجـه در  که کارهایی نوع و مشترك زندگی سنوات به توجه با ،»الف« بند مورد غیر

 زوجـه  بـراي  )نحلـه  ( بخشـش  باب را از مبلغی دادگاه زوج، مالی وسع و داده انجام شوهر
  ».نماید می تعیین

تبصره با تبصره ماده الحاقی قانون مـدنی معـارض نیسـت؛ چـرا کـه تبصـره اخیـر        این 
  قانون مدنی) مربوط به پس از طالق است. 336(برخالف تبصره ماده 

در نهایت، در مواردي که اجبار زوج بر ایفـاي حقـوق واجبـه زوجـه ممکـن نباشـد و       
رفاً و عادتاً، تداوم زندگی را دستورات آمرانه و تحکم آمیز زوج استمرار یابد، به نحوي که ع

 1130براي زوجه با مشقّت فاحش همراه سازد، به حکم قاعده ثانوي عسر و حـرج و مـاده   
 و عسـر  چنانچـه  کنـد،  طالق تقاضاي تواند به حاکم شرع مراجعه و  قانون مدنی، زوجه می

 در و نمایـد  طـالق  بـه  اجبـار  را زوج توانـد  مـی  دادگاه شود، ثابت محکمه در مذکور حرج
  شود. می داده طالق شرع حاکم اذن به زوجه نباشد، میسر اجبار که صورتی
 در. اسـت  حرجـى  حکـم  نفس الضرر، نفى قاعده همانند نفی عسر و حرج قاعده مفاد

لَ  و مـا « سـوره حـج اسـت    78شریفه  آیه مؤداى بحث، مورد قاعده در معنى این واقع عـج 
کُملَیی عینِ فنْ الدرَجٍ مکـه  نفـى  بـه  نه( دارد نهى بر داللت قاعده، مفاد که احتمال و این »ح 

 /1ق: 1401 (بجنوردى، باشد  شریفه می آیه مساق از بعید) شود مى فعل حرمت معنایش قهرا
 بـه  نفـى،  در ظهور ظاهر آیه، زیرا نیست؛ پذیرفته حرج نفى ادله مورد در کم ) یا دست369
 الضـرر  حـدیث  نیـز  را حـرج  و عسـر  نفى قاعده مبناى اینکه مگر دارد؛ خود حقیقى معنى
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). لذا بر اساس این قاعده، حکم دوام زوجیـت معسـور،   94/ 2ق: 1406(محقق داماد،  بدانیم
  مرتفع خواهد بود.

بار سـاخته،    ذکر این نکته ضروري است که سببی که زندگی مشترك را براي زن مشقّت
فعـل موجـود باشـد. بنـابراین طـالق، وسـیله       بایستی در زمان طرح دعوا و صدور حکم، بال

بایسـت ارکـان     رهایی از این وضع در آینده است و نه جبران ضرر گذشته. همچنین زن می
ــرخالف اصــل اســت     ــاي او ب ــه ادع ــد؛ چــرا ک ــت نمای ــاه ثاب عســر و حــرج را در دادگ

  .)687: 1388 ،2 (کاتوزیان،
نگارنده اعتقـاد دارد کـه همـین     با لحاظ مطالب فوق و با وجود خألهاي فراوان قانونی،

و نـه صـرفاً مبحـث خشـونت کالمـی      -قوانین اندك و کلی موجود نیـز، در اغلـب مـوارد    
به نفع زنان است و بر کفه ترازوي حقوق مردان برتري دارد. اما مشکلی که اغلـب   -خانگی

باشـد؛    نمیگردند، فقدان مصوبات قانونی   برند و به حقوق خود نائل نمی  زنان از آن رنج می
بلکه عدم آگاهی آنان به حقوق خود و در مواردي، عدم توانایی آنان در اثبات مدعاست که 

مندي از تجارب وکال و اشخاص خبره و مجرب در این راه، قابل حل اسـت.    آن هم با بهره
ترین گام در احقاق حقوق زنان، وقوف آنان بر حقوق خود است. بطور قطع، ایـن    لذا اصلی

هـاي موجـود را مـورد      هـا و رخنـه    نیز مانع از آن نخواهد بود که دولت مردان، شـکاف امر 
  پوشش و حمایت قوانین داخلی قرار ندهند.

  
  گیري  . نتیجه7

 نکـاح  علقـه  ایجاد از حسن معاشرت یکی از حقوق و مساعی مشترك غیرمالی زوجین پس
ار و گفتار است و مـورد اهتمـام   آید که مشترك معنوي در کرد  زوجیت به شمار می تحقّق و

قانون مدنی قرار دارد. متهم کردن زوجه به خیانت جنسـی، بـا اجتمـاع     1103مقنّن در ماده 
 در زوج شـهادت  استماع عدم و حدي شالق ضربه 80شرایط و فقدان بینه شرعی، مستلزم 

ب مبـاالتی بـه زوجـات، در دو حالـت مفـروض، موجـ        است. تعدد اتهام بی قضایی محاکم
 مـتهم  لفظ یک با را متعدد زوجه زوج، -1محکومیت زوج تنها به یک حد است (جایی که 

 یـک  بـه  بـار  چند را خود زوجه زوج، -2باشند و  حد اقامه خواهان هم با ها  زوجه و نماید
نماید.) و در دو حالت دیگـر زوج بـه حـد متعـدد محکـوم       متهم حد اجراي از سبب، قبل

هـا    و هر کدام از زوجـه  نماید متهم لفظ یک با را متعدد زوجه زوج، -1 گردد. (جایی که  می
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 هـر  و باشـد  زوجـه  چندین صاحب زوج -2حد باشند و  اجراي خواستار جداگانه طور به
  نماید.) متهم منفرد بطور را یک

 608سب زوجه به کمتر از خیانت جنسی و تعرّض به آبرو و حیثیت وي برابر بـا مـاده   
ضربه  74اسالمی و به جهت ارتکاب معصیت، مستوجب مجازات تعزیري تا قانون مجازات 
بود. در صـورتی کـه    علیه زوج خواهد نقدي جزاي ریال میلیون یک تا هزار شالق یا پنجاه

مباالتی سب نماید، بنابر نظر دادگاه، ضرب بـه    هاي متعدد خود را به کمتر از بی  زوج، زوجه
باشد. عالوه بر این، زوجـه    جزاي نقدي بیشتر نیز جایز می ضربه شالق یا إعمال 74بیش از 

  با شکایت در دادگاه، متمکّن از اجبار شوهر به حسن معاشرت خواهد بود.
 کـه  اسـت  کالمـی  جنسـی  خشـونت  اعمال از خاصی نوع فقهی، متون در ظهار ایالء و

 مجبـور  زوج وي، شـکایت  با که است زوجه به فاحش ضرر ورود و حقوق تضییع موجب
 از یکـی  تعیـین  اختیار دادگاه و گردد  می زوجه طالق یا همسر به رجوع و کفاره پرداخت به

 بـر  رجـوع  تـرجیح  از نشان ظهار، کفاره پرداخت در قرآن صریح نص. ندارد را امر دو این
  .آورد  می عمل به ممانعت خانواده نظام فروپاشی از که است طالق

قـانون مجـازات    669آزار و ضررهاي متعارف، طبق ماده تهدید و ارعاب زوجه به قتل، 
سـال را در   دو تا ماه دو از زندان یا ضربه 74 تا شالق اسالمی، محکومیت زوج به مجازات

تواند بـا حضـور     اي که به شکایت کیفري علیه شوهر خود تمایلی ندارد، می  پی دارد. زوجه
قـانون مـدنی و بـا     1115ت، برابر با ماده در دادگاه، عالوه بر استلزام شوهر به حسن معاشر

اثبات مدعا، منزل دیگري غیر از منزل شوهر براي خود اختیار نماید و تا رفع امر محذور، از 
 نفقـه  حق مسقط منزل، به بازگشت در زن بازگشت به منزل مشترك امتناع نماید. معذوریت

  است. پیگرد قانونی قابل زوج، طرف از نفقه پرداخت ترك و نبوده
دستورات مستمر و مقرون به تحقیر، از طرفی امکان الزام زوج بـه معاضـدت را فـراهم    

قـانون مـدنی و اصـل عـدم تبـرع، مجـوز        337و  336آورده و از طرف دیگـر طبـق مـاده    
 طـالق  بـه  المثـل ارتبـاطی    المثل براي زوجه خواهد بود. تقاضاي اجـرت   درخواست اجرت

 هـم  زوج فـوت  یـا  و زوجین مشترك زندگی زمان در و طالق دعواي طرح بدون و نداشته
بینی شده مؤثر نیفتـد،    است. در صورتی که هیچ یک از راهکارهاي قانونی پیش إعمال قابل

قانون مدنی، حکم به تفریق به دست حاکم، عالج رهایی زوجـه معسـور    1130مطابق ماده 
  خواهد بود.
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ه تنوع مصوبات قانونی در راستاي حمایت توان دریافت ک  با عنایت به قوانین داخلی، می
هاي کالمی خانگی در قالبِ الزام زوج به حسن معاشرت، الزام بـه    از زنان در برابر خشونت

المثــل، طــالق و   معاضــدت، انتخــاب مســکن علیحــده بــراي زوجــه، درخواســت اجــرت
تـرین خـأل     کند؛ اما اصلی  هاي حدي و تعزیري مختلف، در حد متعارف کفایت می  مجازات

گـردد، چـاره اندیشـی و رفـع       قانونی که باعث ناکارآمدي قوانین و تضییع حقوق زنان مـی 
موانعی است که در عمل، بار اثباتیِ خشونت علیه زنان در محیط خانگی را دشـوار سـاخته   

هاي رفع این خأل معطوف بـدارد. در    است. ضرورت دارد که قانونگذار توجه خود را به راه
توان راهکارهاي قانونی زیر را براي مقابله با خشونت کالمی خانگی علیه همسر،   نهایت می

  مطرح نمود:
ایجاد مراکز حمـایتی و آمـوزش نحـوه معاشـرت و ارائـه آگـاهی هـاي         نقش آموزش:

ترین نقش در کـاهش جـرایم مـرتبط بـا       حقوقی قبل از وقوع خشونت، موثرترین و ارزنده
فکـري جامعـه از همـان اوان کـودکی بـویژه در سـطح       خشونت است و اصالح ساختمان 

هـاي گـزاف بعـدي بـراي       مدارس و دوران نوجوانی تـا قبـل از ازدواج، از تحمیـل هزینـه    
  کاهد.  می درمان

و نهادهاي غیردواتـی، بـا    -و در رأس آن قوه قضائیه و قوه مقنّنه-ها   دولتنقش رسانه: 
هاي عمومی و خصوصی (در راسـتاي    در رسانهها و هنجارها   اطالع رسانی و ترویج اندیشه

  توانند نتیجه مطلوب اخذ نمایند.  اعتالي جایگاه زن)، به مراتب بیشتر از تصویب قوانین می
هـاي    بـرداري از ابزارهـاي درونـی و تقویـت ارزش      بهره :یدرون يها سمیانتفاع از مکان

الزم، در نیـل بـه هـدف     اعتقادي و اخالقی عموم مردم، علیرغم نداشـتن ضـمانت اجرایـی   
. زیرا در ایـن  کاهش سطح خشونت کالمی علیه زنان در محیط خانگی، امري راهگشا است

رضـاي خـدا را بـر تمـایالت خـود      گـردد و    روش فرد، قاضیِ رفتارهاي نامناسب خود می
  دارد.  می مقدم

در مـواردي کـه زن در محـیط خصوصـی از خشـونت       بینی در امر قانونگـذاري:   واقع
برد و از اثبات آن در محکمه (به جهت غیرقار بودن آن) عاجز اسـت،    جنسی کالمی رنج می

  گردد.  اهداف مقنن تامین نمی
هاي کالمی علیـه زنـان، مسـتلزم سـازماندهی       پیشگیري از خشونت سازماندهی نهادها:

را تصویب قوانین مختلف به تنهایی و بدون متقاعـد  تمامی نهادهاي مختلف جامعه است. زی
کردن قضات به اهمیت امر یا بدون اصالح ساختار ذهنی مجرمین، بازدارنده نخواهد بود. بر 
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این اساس، حداقل کار براي دستگاههاي قضایی، ایجاد فضاي آموزشی در محـیط زنـدان و   
دهی شخصیتی مجرمین   براي شکلنهادهاي مرتبط و استفاده از روانشناسان و اساتید مجرب 

است تا از تکرار مجدد این جرائم، ممانعت بعمل آیـد. در صـورت فقـدان بودجـه کـافی،      
توان بار مالی این امر را بر عهده مجرمین نهاد. نظیـر الـزام آنـان بـه شـرکت مسـتمر در         می

  اي معین و یادگیري رفتارهاي مناسب.  جلسات مشاوره
  

  ها نوشت  پی
نسبت دادن زنا یا لواط به شـخص  « :قذف عبارت است ازقانون مجازات اسالمی،  245ماده . طبق 1

  .»دیگر هرچند مرده باشد
در لغت به معناى ناسـزا گفـتن، طـرد    » لعن«است، و » مالعنه«مصدر باب مفاعله به معناى » لعان. «2

نۀ مخصوصى است کردن و دور داشتن از خیر و نیکى است، و در اصطالح فقهى عبارت از مالع
که هر یک از زن و شوهر براى ازالۀ حد قذف یا اثبات نفـى ولـد بـا تشـریفات مخصـوص بـا       

  .)3/93 : 1418(طاهرى، دهند یکدیگر انجام مى
ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتـی     336ماده . 3

، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر  ل باشد عاملبوده و یا آن شخص عادتاً مهیاي آن عم
  . اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است

،  ، از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مـال  ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی  337ماده 
  المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است. مستحق اجرت

  
  نامه کتاب

  قرآن کریم.
  .28، شماره7سال صادق، نداي مجله ،»زوج درخواست به طالق حقوقی آثار). «81لیال(زمستان اسدي،

، فصـلنامه علمـی پژوهشـی رفـاه     »جرم شناسی خشـونت جنسـی علیـه زنـان    ). «1385السان، مصطفی(
  .  21اجتماعی، سال پنجم، شماره 

  اسالمیه. ران: انتشارات،ته4و2ج مدنى، تا). حقوق  امامی، حسین(بی
  ، تهران: مؤسسه عروج.1فقهیه، ج ق). قواعد1401بجنوردى، محمد(

 . له معظم ، قم: دفتر5و3المسائل، ج ق). جامع1426بهجت، محمدتقی(
 ف.دفتر مول: قم ،أسس الحدود و التعزیرات). ق  1427واد(ج ،تبریزي
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 فرهنگــی خمســه، تهــران، شــوراي مــذاهب دیــدگاه از زوجــین غیرمــالی ). حقــوق1390لــیال( ثمنــی،
  زنان.  اجتماعی

  . السالم  علیهم البیت  آل ، قم: مؤسسه28ج الشیعه، ق). وسائل1409حرعاملی، محمد(
 اسماعیلیان. مؤسسه، قم: 4الحرام، ج و الحالل  مسائل فی اإلسالم  ق). شرائع1408جعفر( حلّى،

 . دارالعلم مطبوعات مؤسسه، قم: 2ج تا). تحریرالوسیله،  اهللا( بی  خمینی، روح
 ره. الخوئی  اإلمام  آثار إحیاء مؤسسه، قم: 41ج المنهاج،  تکمله ق). مبانی1422خویی، ابوالقاسم( 

، »خـانواده  در زنـان  علیـه  خشـونت  هـاي   زمینه بررسی). «91چاري، مسعود (بهار  رییسی، طاهره؛ حسین
  .29شماره ،8فصلنامه خانواده، سال

ها در خشونت خـانگی علیـه زنـان از منظـر حقـوق        نقش مداخله دولت). «95تابستانکشاي، حمیده (  ره
  .4، شماره2، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال»بشر
 منـابع  بـه  نگـرش  بـا  درمـان  و علـل  بررسی، زنان؛ علیه خانگی ). خشونت1388فر، محمدرضا( ساالري

  .هاجر اسالمی، قم: نشر
  . اصطالحا، دمشق: دارالفکر و لغه الفقهی القاموس ق).1408سعدي، ابوجیب( 

 مؤسسـه  ، قم:1ج السالم،  علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ق).1426محمودهاشمی(  شاهرودي،
  . السالم علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائره

  میزان.، تهران: 2، ج حقوق در نو هاى ق). دیدگاه1427شوشتري، محمدحسن( 
 مجد. تهران: تعهدات، و قراردادها آثار ).1389مهدي(  شهیدي،

 میزان. حقوقی خانواده، تهران: بنیاد حقوق ). مختصر1388صفایی، حسین؛ امامی، اسداهللا( 
  ق)، حقوق مدنى، قم: دفتر انتشارات اسالمى.1418طاهرى، حبیب اهللا(

ــدکاظم(   ــایی، محمـ ــروه1409طباطبـ ــوثقى  ق). العـ ــا الـ ــم فیمـ ــه تعـ ــوى  بـ ــروت: 2ج ، البلـ ، بیـ
  للمطبوعات.  األعلمی  مؤسسه

 حـوزه  مدرسـین  جامعـه  بـه  وابسـته  اسـالمى  انتشارات ، قم: دفتر5ج ق). الخالف،1407طوسی، محمد(
 . قم علمیه

 اإلسالمیه.  المعارف  مؤسسه ، قم:14اإلسالم، ج  شرائع تنقیح إلى األفهام  ق). مسالک1413الدین(  عاملی، زین
  . قم علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر ، قم: انتشارات4ج اإلرشاد،  ق). حاشیه1414( الدین  عاملی، زین

 اسالمى. انتشارات دفتر آن، قم: محققان تکمیل و عباسى ق)، جامع1429عاملی، محمد؛ ساوجی، نظام(
 . کبیر امیر ، تهران: انتشارات3سیاسى، ج فقه ق).1421علی(  عمیدزنجانی، عباس

، تهـران: شـرکت   3ج شـکنی،  عهـد  و عقـد  اجـراي  قراردادهـا،  عمـومی  قواعـد  ).1383ناصر( کاتوزیان،
 انتشار. سهامی

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.1خانواده، ج مدنی ). حقوق1388( ،1، ناصر کاتوزیان،
 میزان. حقوقی بنیاد کنونی، تهران: نظم حقوق در مدنی ). قانون1388، (2، ناصر کاتوزیان،
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 الکریم.  ، قم: دارالقرآن2ج الحدود،  أحکام فی ق). الدرالمنضود1412گلپایگانی، محمدرضا(
 . اسالمى علوم نشر مرکز ، تهران:2فقه، ج قواعد ق).1406داماد، مصطفی( محقق

 نظـر  بـا  ایران حقوق و فقه در زوجه المثل اجرت« ).94زاده، عاتکه(پاییز و زمستان  قاسم مرادي، خدیجه؛
  .2، شماره48سال اسالمی، حقوق مبانی و فقه ،»خانواده از حمایت قانون به

بـازخوانی مبـانی فقهـی تـرمیم خسـارت معنـوي بـا        ). «92مظاهري، معصومه؛ مهاجري، مریم(زمسـتان 
  .34شماره ،10هاي فقه و حقوق اسالمی، سال  ، پژوهش»رویکردي بر حقوق غیرمالی زوجین

 . السالم  علیه طالب ابى بن على امام مدرسه ، قم: انتشارات5لنکاح، جا  ق). کتاب1424مکارم، ناصر(
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