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  تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين از تحريم تا تجريم
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  چكيده
هاي حفظ كرامت انساني، اعطاي خودمختاري كامل به افراد نسبت به تن و روح  از بايسته

و مـدني در  خود است. اين خودمختـاري، بـه دليـل صـبغه مردسـاالرانه قـوانين كيفـري        
كشورهاي مختلف نيازمند ارائه تضمينات مكفي و تجديدنظر در برخي از قوانين است. با 
بررسي قوانين موضوعه ايران در خصوص خودمختاري جسمي زوجه در روابط زناشويي 

گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراري رابطه جنسي  خود، شاهد سكوت قانون
هـاي جنسـي زوج هسـتيم.     بر خشـونت اصي و مناسب در براو عدم وجود پاسخي اختص

توان از امكان حمايت كيفري از حقوق زنان در اين  رسد با تحليل فقهي دقيق مي نظر مي به
حوزه از روابط ميان زوجين بحث كرد. حمايتي كيفري نه در جهت مجازات صرف همسر 

ناصواب مردسـاالرانه از  هاي  كه در جهت حمايت از حقوق زوجه، از ميان بردن برداشت
ايـن  خانواده برپايه احتـرام متقابـل.    تكاليف زوجه و حقوق جنسي مرد و تثبيت بنياد نهاد

دهي مناسب به  انگاري تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين و ارائه الگوي پاسخ مقاله جرم
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ز دانـد. الگـويي كـه مقتـبس ا     آن را با توجه به نصوص و روايات معتبر شرعي ممكن مي
  گري پاسخگو است. سازوكارهاي پيشنهادي نظريه تنظيم

گـري پاسـخگو،    انگاري، حمايت كيفري از اخالق، تنظيم تجاوز جنسي، جرم ها: كليدواژه
  حقوق خانواده

  
  . مقدمه1

زني در پنجمين دهه زندگي خود، براي سـالها در يـك رابطـه زناشـويي      - كارمند – 1مريم
پرمساله بوده است. همسر او به طور مستمر و عليـرغم ميـل او، تمايـل بـه رابطـه جنسـي       

بار صبحگاهي دارد. رابطه جنسي كه معموال باعث دير رسيدن مـريم بـه سـر كـار      خشونت
حفـظ زنـدگي مشـترك خـود حاضـر بـه انجـام         حال وي سالها بـراي  شود. با اين خود مي

سـالگي دادخواسـت    46هايتـا در  هاي جنسـي نامتعـارف همسـرش بـوده تـا ن      درخواست
يـك سـال اسـت كـه      - كارشناسـي  دار و دانشـجوي مقطـع   خانه - است. هستي  داده  طالق
كرده و در اين مدت از تمايل آزاردهنده همسرش براي برقراري رابطه جنسي با وي   ازدواج

پنج سال است كه ازدواج كرده و از   - معلم –بيند. الهام سي ساله  زمان خواب عذاب ميدر 
رابطه جنسي بيمارگونه با همسرش وحشت دارد. همسر الهام تمايل دارد تا در هنگام رابطه 

پسندد. الهـام معتقـد اسـت     كند كه الهام اين عمل را مي جنسي او را بزند و حتي توجيه مي
 - دار خانه –جنسي در او باقي نمانده و از رابطه جنسي بيزار است. شادي ديگر هيچ غريزه 

سـال   13سي و پنج ساله به دليل برقراري رابطه جنسي مقعدي مكرر و ناخواسته در طـول  
) Sphincter Muscle Dysfunctionازدواج با همسرش دچار عارضه نارسايي عضله اسفگتر (

سـال   13كند كـه در طـول    است. او اظهار مي سال است كه تحت درمان شده و حدود يك
رسـد.   رابطه زناشويي تعداد روابط جنسي متعارف او به تعداد انگشتان دو دست هـم نمـي  

گاه از طريق رابطه جنسي بـا همسـر خـود از     هاي مورد اشاره اذعان داشتند كه هيچ همه زن
  اند.  نظر جنسي ارضا نشده

در غرب، مساله خودمختـاري زنـان    1960هه هاي فمنيستي از د با قدرت گرفتن جنبش
هـاي زنـان مطـرح شـد.      تـرين دغدغـه  در همه ابعاد روحي و جسمي به عنوان يكي از مهم

انگاري روابط جنسي به عنف در روابط ميان زوجين در  همين اساس به تدريج شاهد جرمبر
ي متاخر جرايم ها بندي را گرايش اخير در طبقه توان آن كشورهاي غربي هستيم. امري كه مي
انگاري رفتارهاي عليه اخالق، خانواده، آبرو و عـرف بـه    جنسي، به صورت حركت از جرم
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انگاري جرايم عليه آزادي، خودمختاري، كرامت جسماني و اراده آزاد دانست (فرانك،  جرم
 1993). كميسونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در دسامبر 867: 2010كمپ و بوچر، 

را يكـي از  » تجاوز جنسي در روابـط ميـان زوجـين   «ميه رفع خشونت عليه زنان، و در اعال
) كميسيونر عالي حقـوق بشـر   Navi Pillayموارد نقض حقوق بشر اعالم كرد. ناوي پيالي (

  بيان داشت: 2012سازمان ملل در سال 
قشـي كـه در توليـد مثـل دارنـد      عموم موارد نقض حقوق بشر زنـان بـا جنسـيت و ن   

است. در بسياري از كشـورها زنـان در روابـط زناشـويي خـود، حـق امتنـاع از          مرتبط
برقراري رابطه جنسي و يا درخواست استفاده از ابزارهاي جلوگيري از بارداري ندارند. 

هايي است كه  تضمين خودمختاري كامل زنان نسبت به بدن خود يكي از مهمترين گام
مرد برداشته شود. مسائل شخصي ماننـد   بايد در جهت ايجاد برابري ميان حقوق زن و

اينكه افراد تعيين كنند كه چه زمان، چگونه و با چه كسي رابطه جنسي برقـرار كننـد و   
دهد  باردار شوند از مهمترين مواردي است كه يك زندگي با كرامت انساني را شكل مي

  ). 5: 2012(پيالي، 

گذشتن  ازحد«توان  نامه دهخدا ميدر لغتتجاوز جنسي را با توجه به معناي لغوي تجاوز 
  ال تجـاوز جنسـي معـادل كلمـه     هاي حقـوقي كـامن   تعريف كرد. در نظام» در رفتار جنسي

)Rapeهرگونه دخول مهبلي، مقعدي، و يا دهـاني، بـا   «گونه تعريف شده است:  ) بوده و اين
سي بـوده و  كه اين عمل داراي داللت جن اي، در صورتي هر قسمت از بدن و يا با هر وسيله

توان نتيجه گرفت كه هر گونـه دخـول    ). مي121: 1999(شب، » بدون رضايت انجام پذيرد
بهـا يـك تجـاوز جنسـي و مسـتوجب       به قصد تلذذ جنسي توام با عدم رضـايت مـدخول  

را معـادل   توان آن مجازات است.  در قوانين كيفري ايران تجاوز جنسي تعريف نشده اما مي
قـانون مجـازات    221عنف قرار داد. تعريف زنـا بـه موجـب مـاده      عنوان مجرمانه زناي به

زنا عبارت است از جماع مرد و زنـي كـه علقـه    «به اين شرح است:  1392اسالمي مصوب 
به موجب تبصـره يـك همـين    »  زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

گاه در قُبل يا دبر  ي مرد به اندازه ختنهدخول اندام تناسل«شود كه  ماده جماع زماني محقق مي
صورت پذيرد. براساس اين تعريف از زنا، زناي به عنف، دخول بـه عنـف ميـان زن و    » زن

آن نيز به شبهه نباشد. در واقـع علقـه    ها نيست و وطي مردي است كه علقه زوجيت ميان آن
  زوجيت مانع از تحقق جرم زناي به عنف است. 
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ها قابل طرح است: آيا نكاح و علقه زوجيـت   ف مطرح شده، اين سوالبا توجه به تعاري
دهد؟ آيا زوجه هيچ نوع خودمختاري جنسي پـس   جواز هر نوع تلذذ جنسي را به زوج مي

از ازدواج ندارد؟ آيا تفاوتي ميان زنا و تجاوز وجـود دارد؟ آيـا امكـان حمايـت كيفـري از      
و اكراه در زندگي زناشويي براساس قوانين  زوجه در واكنش به روابط جنسي همراه با عنف

  ايران وجود دارد؟
از نـوع كيفـي، دو   » تحليلـي  –توصيفي «اين مقاله، كاربردي و با روش گردآوردي داده 

تجاوز جنسي در روابـط ميـان   «انگاري  گيرد: اول) امكان بحث از جرم مي هدف عمده را پي
هـاي سـنتي    راستا با برخـي از برداشـت   ن همگذار ايرا )؛ زيرا قانونMarital Rape » (زوجين

فقهي از تكاليف زوجه و حقوق زوج، در اين حوزه از رفتارها مداخله كيفري نداشته است. 
ادلـه و اثبـات فقهـي و قـانوني     انگاري تجاوز جنسـي در روابـط زوجـين بـه      بنابراين جرم

انگـاري   قبـال جـرم   دارد. دوم) ارائه يك الگوي مناسب براي پاسـخ و تعيـين كيفـر در     نياز
انگاري و ضرورت مداخله كيفري در يك حوزه از رفتارها  پيشين؛ در حقيقت با توجيه جرم

نبايد بحث را تمام شده فرض كرد؛ بلكه بايد پاسخ به آن جرم را نيز متناسب با مختصات و 
دهـي بـه جـرم     هاي خاص آن جرم، توجيه كرد. توجيه الگوي مناسب بـراي پاسـخ   ويژگي
گـري   جنسي در روابط ميان زوجين در اين مقاله براسـاس نظريـه و الگـوي تنظـيم    تجاوز 

  شود. پاسخگو انجام مي
  

  . تفاوت زنا با تجاوز2
دانستن رفتارهاي جنسـي اكراهـي و بـه     آنچه از نظر قوانين كيفري ايران مانع از امكان جرم

ن جرم زنا و تجاوز شود، پيش از هر چيز، عدم تفكيك ميا اش مي عنف شوهر در قبال زوجه
بـه   –جنسي است. بنابراين نخست بايد به اين مساله پرداخت كه آيا از نظـر شـرع اسـالم    

تفـاوتي ميـان زنـا و تجـاوز جنسـي       –انگاري زنا در شكل قانوني موجود  عنوان منبع جرم
  وجود دارد؟ 

نسي ميان با توجه به قوانين كيفري ايران و با عاريت از مفاهيم شرعي، هرگونه رابطه ج
كـه ميـان طـرفين علقـه      زن و مرد كه منجر به دخول در قبل و دبـر زن شـود، در صـورتي   

گيرد. بر اين اساس زنا عنوان عامي است كه تحققش  زوجيت وجود نداشته باشد، زنا نام مي
تفاوت جنسيت در دو طـرف رابطـه    - 1تنها منوط به كيفيات محدودي به شرح ذيل است: 

عدم علقه زوجيـت ميـان زن و مـرد.     - 3ط دخول در قبل يا دبر زن تحقق حداقل شراي - 2
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بنابراين تمام كيفيات ديگري كه در يك رابطه جنسي قابل تصور است از قبيل سن طرفين، 
رابطه سببي يا نسبي ميان طرفين، اكراهي يا اختياري بودن رابطه و تفاوت ميان دين طرفين، 

ان جـزو كيفيـات فرعـي و از نظـر علـم منطـق       در قوانين كيفري مسـتنبط از شـرع در ايـر   
است  الذكر نها رعايت نشدن سه شرط فوقهايي بر جنس زنا هستند. به ديگر معني ت »فصل«

تواند از زنا به لـواط   دهد كه به ترتيب رابطه مي رابطه جنسي را تغيير ماهوي مي» جنس«كه 
وع و منـافي عفـت   ، روابـط نامشـر  جنس بـودن طـرفين رابطـه)    يا مساحقه (در صورت هم

صورت اينكه رابطه به دخول نيانجامد) و يك عمل كامال قانوني (در صورتي كـه ميـان   (در
  طرفين علقه زوجيت به صورت دائم يا موقت وجود داشته باشد) تغيير ماهيت دهد. 

دليل تحت يـك عنـوان    توان دريافت گستره وسيعي از روابط جنسي به همانطور كه مي
زنا) از قواعد ثبوتي و اثباتي، تخفيفـي و معـافيتي و همچنـين تشـديدي     واحد قرار گرفتن (

رسد به دور از عدالت باشد؛ چراكـه در برخـي از    شوند كه به نظر مي يكساني برخوردار مي
 –الناسـي جـرم    اللهي صرف دارد و در برخي ديگر جنبه حـق  انواع زنا، جرم تنها جنبه حق

انون آيـين دادرسـي كيفـري    قـ  8موجـب مـاده   اگرچه تنها جنبه جـرم نيسـت چراكـه بـه     
از اهميت اصلي برخوردار است. پيداست كه  - اللهي دارند همه جرايم جنبه حق 92  مصوب

  بايست در اين دو حيث، آثار مشابهي داشته باشند.  مقررات شرعي و قانوني نمي
قوانين اين عدم تفكيك ميان شيوه اثبات و آثار زناي از روي تراضي و تجاوز جنسي در 
» زني«كيفري ايران مبتني بر سير توسعه باب زنا در كتب فقهي و عدم تفكيك ميان دو فعل 

است؛ در كالم معصوم اين تمايز وجود داشته اما در اكثر كتب فقهي بـه آن  » غصب فرج«و 
گـاه بـه عمـل جنسـي بـه عنـف        يچاي نشده است. در آيات مربوط به بحـث زنـا هـ    اشاره
كالم معصوم نيز هرگاه به عمل جنسي نامشـروع اكراهـي و بـه عنـف      است. در نشده  اشاره

استفاده شده است. با جستجو در معتبرتـرين كتـب   » غصب فرج«شود از اصطالح  اشاره مي
كتـاب   70مورد اشاره به اين عنوان در چيـزي حـدود    290توان به بيش از  فقه اسالمي مي

شهورترين روايات موجود درباره زنـاي بـه   توان به م متفاوت برخورد كرد.  به طور مثال مي
از امـام محمـد بـاقر(ع) دربـاره      شهرت دارد اشاره كرد: » بريد عجلي«عنف كه به روايات 

مردي كه به زني تجاوز جنسي (غصب فرج) كرده بود پرسيده شد. ايشان فرمودند چه مرد 
هـا را بـه    كه آن. در روايات ديگري از زراره 2شود محصن باشد، چه غير محصن، كشته مي

توان استفاده از اصـطالح   دهند نيز مي امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) نسبت مي
هاي اين فعـل بـراي اشـاره بـه عمـل تجـاوز جنسـي را         غصب فرج و مشتقات و مترادف
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» زنَـي «بنابراين گويي در كالم ائمه (ع) تعمدي در اجتناب از بكارگيري لفظ  3كرد.  مشاهده
تواند به معناي اصرار ائمه  شود كه مورد مسامحه فقها واقع شده است. اين تعمد مي ه ميديد

). از طرفي به 6: 1388باشد(سعدي، » زنا«و جرم » غصب فرج«بر تفاوت ماهوي ميان جرم 
بـه معنـاي يكـي دانسـتن آن دو     رسـد عـدم تفكيـك فقهـا، لزومـا       اعتقاد برخي به نظر مي

ت به جهت عدم التفات به آثار تفكيك بوده باشـد و از ايـن رو   است، بلكه ممكن اس  نبوده
  ).105: 1390اند (توجهي و توكل پور،  احكام غصب فرج را تحت عنوان زنا بيان فرموده

يكي از داليل تفكيك ميان دو جرم زنـاي از روي تراضـي و تجـاوز جنسـي، ماهيـت      
اللهي و جرم تجاوز جنسي  م حقاي كه بايد جرم زنا را يك جر ها است. به گونه متفاوت آن

الناسي دانست، و متعاقبا آثار متفاوتي كه هر كدام به دنبال خواهند داشت را  را يك جرم حق
هـاي   الناسي تفـاوت  اللهي و حق بر اين دو جرم متناسب با ماهيت خود بار كرد. جرايم حق

خـاص اسـت.    شخصي فرد يـا افـرادي   ماهوي مهمي دارند كه بسيار متاثر از وجود حقوق
الناسـي   اللهي، ارفاق متهم موجب امتنان اسـت و در جـرايم حـق    طور مثال در جرايم حق به

). 290: 1380(قياسـي،  شـود   ديـده و جامعـه محسـوب مـي     ارفاق متهم مخالف حقوق بزه
اللهيِ جنسي، تالش براي عدم اثبات جرم توصيه شده اسـت. سـيره    واقع در حدود حق  در

آمدنـد   دهد كه آنان كسانى را كه براى اقرار به زنا به حضورشان مـى  ىپيشوايان دين نشان م
 4افكندنـد.  نمودند، و حتي اقرار كنندگان را به شك و ترديد مـى  به پرهيز از اقرار توصيه مى

گنجانده شـده اسـت:    102ماده  1همين نكته در قانون اخير آيين دادرسي كيفري در تبصره 
در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً «

در » كنـد.  قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جـرم و عـدم اقـرار مـي    
الناسـي، تنهـا رضـايت     اب توبه و عفو امام باز است امـا در جـرايم حـق   اللهي ب جرايم حق

). در جـرايم  114: 1390تواند جنبـه خصوصـي جـرم را زايـل كنـد (تـوجهي،        ديده مي بزه
النـاس ايـن امكـان وجـود دارد      اللهي، شهادت بر شهادت مسموع نيسـت امـا در حـق    حق

  ). 499، 2: ج1374(موسوي خميني، 
اللهي خصوصا جرايم منافي  ياست جنايي اسالم در بعضي جرايم حقباتوجه به اينكه س

هاي خود خواهان از ميـان بـردن    عفت بنا بر ستر و پرده پوشي است؛ اسالم از طريق آموزه
اين جرايم از طريق توبه و انابه قلبي است كه اثـري مانـدگارتر از مجـازات بـر افـراد دارد.      

مي قـانون مجـازات اسـال    241در ابتـداي مـاده    تـوان  نمودهاي اين تاكيد بـر سـتر را مـي   
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت «مشاهده كرد:  1392  مصوب



 53   ... در پرتو نيزوج انيدر روابط م يتجاوز جنس ميتا تجر مياز تحر

ور پنهـان و مسـتور از انظـار    و انكار متهم هرگونه تحقيـق و بـازجويي جهـت كشـف امـ     
قــانون آيــين دادرســي كيفــري  102همچنــين بــه موجــب صــدر مــاده » اســت...  ممنــوع
در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت  تحقيقانجام هرگونه تعقيب و : «1392  مصوب

  ». ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست...
اللهــي  را يــك جــرم حــق ي آن در مــورد زنــاي بــه عنــف (اگــر طبــق مقــررات قــانون

پوشي  ادالنه باشد و در اينجا بزهپوشي ع رسد حكم بر ستر و پرده بگيريم) به نظر نمي  درنظر
ديده در تعارض است. بنابر قاعده تزاحم و دفع افسد به  در مورد اصل جرم با حمايت از بزه

شود و حكم جواز و شـايد   فاسد به ناچار حرمت تحقيق در جرم زناي به عنف برداشته مي
رسـد بـا    مـي  ). به نظـر 26:  1386كند (احمدي موحد ،  حتي وجوب تحقيق تحقق پيدا مي

انگـاري جـرايم زنـا و تجـاوز      توان حكم به ضرورت تفكيك در جـرم  توجه به اين ادله مي
  جنسي داد. 

توان بدين مساله  كه بپذيريم جرم تجاوز با جرم زنا متفاوت است آيا مي حال در صورتي
اين  قائل بود كه تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين نيز قابليت وقوع دارد يا خير؟ پاسخ به

  گيرد. پرسش در بخش بعد مورد بحث قرار مي
  

  . تجاوز در رابطة زناشويي3
در حقوق غرب تجاوز در روابط زناشويي را به هرگونه رفتار جنسي كه به عنف يا با تهديد 

شود. اين رفتارها به  به زوجه تحميل شود و او نسبت به آن رضايتي نداشته باشد اطالق مي
با  برداشتن قيد استثناكننده وجـود   - ميالدي در كشورهاي مختلف  90تا  70تدريج از دهه 

است.  جرم انگاري شده –رابطه زوجيت به عنوان يكي از عوامل موجهه جرم تجاوز جنسي 
اساس  مرد بر يكديگر شرط است. برهمين در حقوق ايران در تعريف زنا، حرام نبودن زن و
كند. به عنف بودن بـراي زنـا تنهـا     تفي ميوجود علقه زوجيت بحث از هرگونه زنايي را من

تواند ماهيت زنا را تغيير دهد. بر همين اساس بايد گفت در ظـاهر از   يك قيد است كه نمي
و ساير قوانين موضوعه ايران، اصوال تمتع جنسي شـوهر   1392نظر قانون مجازات مصوب 

ي است. حتي اگـر مـرد   از زني كه تمايلي به برقراري رابطه جنسي ندارد، فاقد ماهيت كيفر
براي تمتع جنسي خود متوسل به تهديد و خشونت شود، تنها نسـبت بـه ضـرب و جـرح     

شـود ايـن اسـت كـه آيـا در       احتمالي مسئوليت كيفري خواهد داشت. سوالي كه مطرح مي
قواعد شرعي و قوانين اسالمي صرف علقه زوجيت، اختيار زن در برقراري ارتباط جنسي را 
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به برقراري رابطـه جنسـي بكنـد؟     تواند به هر نحو زن را مجبور ا شوهر ميكند؟ آي زايل مي
تـوان   صورت استفاده زور يا حتي اكراه زن توسط مرد به برقراري رابطه جنسـي آيـا مـي   در

براي مرد مسئوليت پاسخگويي در قبال اقدامات خود قائل شد؟ در ادامه برخي از داليلي كه 
انگاري تجاوز جنسي در  عنف از همسر خود و امكان جرم مويد عدم اختيار مرد بر تمتع به
  شمريم. روابط ميان زوجين است را برمي

  
  لزوم معاشرت به معروف 1.3

ت وسـكونت و آرامـش ابنـاء بشـر     خداوند بزرگ خانواده را آيه خود و موجب انس و الف
داده است. براي تنظيم روابط اعضاي خانواده حق و تكليفي را براي هـر يـك از اعضـا    قرار

اعم از همسران و فرزندان در قبال يكديگر قرار داده است؛ به گونه اي كه عدم رعايـت آن  
هاي روحي و روانـي و در   موجب پديدآمدن كانون آشوب، تنش و درگيري و انواع بيماري

شود. با نگاهي به بعضي از حقوق و تكاليفي كه درباره تمتع  مي نهايت تخريب بناي خانواده
توان دريافت اسالم ديني نيست كه بـه دنبـال برقـراري     جنسي ميان زوجين وضع شده، مي

گونه اختيـاري بـر تـن و     قيد و شرط مرد بر زن باشد و زن به واسطه زوجيت هيچ سلطه بي
توان به حرمت مواقعه در دوران قاعدگي  يباره م روح و آرامش خود نداشته باشد. در همين

در اشاره به اين موضوع خداونـد دليـل حرمـت ايـن      222زن اشاره كرد. در سوره بقره آيه
كند. در بحث از مواقعـه بـا زن در دوران قاعـدگي     مواقعه را امكان آزار ديدن زن عنوان مي

ي از مجازات است. اسالم ضمن تحريم آن، براي مرتكب كفاره درنظر گرفته است كه شكل
باشـد، وظيفـه جنسـي در برابـر     همچنين اگر زني مبتال به بيمـاري يـا اخـتالالت جنسـي     

ندارد. زن در اين مواقع بايد توسط پزشك، معالجه شود و عدم تمكـين او نشـوز     همسرش
شود. در اين مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد و درصورت اجبار، اين  تلقي نمي
شود. اگـر   شود؛ زيرا موجب ضرر به زن مي عي خشونت و آزارجنسي محسوب ميعمل نو

رسـد كفـاره    آزاري كـه بـه زن مـي   در شريعت براي مواقعه در دوران قاعـدگي بـه علـت    
توان پـذيرفت   شده و از مواقعه در حالت بيماريِ زن منع شده، يقينا به نحو اولي نمي  وضع

  باري را داده است.  اختيار تمتع به هر نحو خشونتكه اسالم در بحث از تمكين زن، به مرد 
ــاده  ــر م ــران:  1103براب ــانون مــدني اي ــه«ق حســن معاشــرت  زن و شــوهر مكلــف ب

» لزوم معاشرت به معـروف «رسد اين ماده بر گرفته از قاعده فقهي  به نظر مي» يكديگرند.  با
شـوهر بايـد در   در روابط زن و شوهر است. به موجب اين قاعده فقهي، هـر يـك از زن و   



 55   ... در پرتو نيزوج انيدر روابط م يتجاوز جنس ميتا تجر مياز تحر

چارچوب رعايت عرف مقبول در جامعه اسالمي با يكديگر رفتار كنند. قاعده مـورد بحـث   
اي صرفا اخالقي. برابر اين قاعده، حقوق و  حقوقي است و نه آموزه –اي دقيقا فقهي  قاعده

تكاليف زوجين بايد تابعي از معروف يا همان عرف پسنديده در جامعه اسالمي باشد. پـس  
معروف (يا همان عرف عملي عقالي جامعه اسالمي) بر نحوه عملكـرد هـر يـك از    هرگاه 

زوجين مهر تاييد نزند، مفاد قاعده لزوم معاشرت به معروف نقـض شـده اسـت (نوبهـار و     
عايــت اعتــدال در دفعــات و ). بــر اســاس مفــاد ايــن قاعــده عــدم ر 55 :1394حســيني، 
صـاديق نقـض قاعـده معاشـرت بـه      ز متوانـد ا  بودن شـيوه برقـراري رابطـه مـي      نامتعارف
الجثه بودن مرد را به نحوي كه نزديكي او بـا   باشد. به طور مثال برخي از فقها عظيم  معروف

اند كه با وجـود عـدم تمكـين، زوجـه      زوجه باعث آسيب او شود، از جمله مواردي دانسته
ست. در همين همچنان مستحق نفقه خواهد بود. مستند اين فتوا قاعده معاشرت به معروف ا

اي باشد كه هم شوهر و  كند، نزديكي به گونه زمينه تصريح شده است كه معروف اقتضا مي
). بنـابراين برقـراري روابـط جنسـي     66 :1394هم بانو از آن لذت ببرند (نوبهار و حسيني، 

اي كه تنها غريزه شهواني مرد ارضا گردد و براي زوجه تنها ضرر و تحمل  نامتعارف به گونه
ارهاي جسمي و روحي داشته باشد، يقينا مخالف با قاعده معاشرت بـه معـروف اسـت    فش

مندي زوجه  ). لزوم رضايت119- 116ق: 1424؛ مكارم شيرازي، 13، 6ق: ج1387(طوسي، 
آميز، ممنوعيت رابطه مبتني بر اجبار  در روابط جنسي، حرمت شرعي رابطه جنسي خشونت

وازم قاعــده لــزوم معاشــرت بــه كــي همــه از لــهــاي نامتعــارف نزدي و اجتنــاب از شــيوه
  ).89 – 85، صص 1397هستند (نوبهار، حسيني،   معروف

گونه روابط جنسي نامتعارف (برقراري رابطه جنسي در حالت خواب) و  اي از اين نمونه
شـونده در   يكي از زنان قربـاني مصـاحبه  » هستي«توان در كالم  آثار سوء آن بر زوجه را مي

گـذره   تـا االن از ازدواجمـون مـي   در طـول يـك سـالي كـه     «پژوهش حاضر مشاهده كرد: 
يهـويي داشـتم. اتفاقـاي عجيبـي     حساس گيجي و خستگي هايي پيش ميومد كه مدام ا شب
يه شـب بـا نصـف قـرص تـو دهـنم        افتاد بدون اينكه بدونم چي شده يا يادم بياد. مي  برام
هايي بود كـه   شد اما يادم نميومد كه قرص خورده باشم. صبح شدم كه داشت حل مي  بيدار

قتـي  م. بعضـي مواقـع و  كـردم تـو خـواب راه ميـر     شدم و لباس تنم نبود. فك مـي  بيدار مي
داد... {بعد از مواجهه و اعترافات همسـر} همسـرم    شدم دهنم مزه تلخ عجيبي مي مي  بيدار

كـرده و باهـام خودشـو    خوابيدم با قـرص، خوابمـو سـنگين مـي     قبل از خواب يا وقتي مي
م خورد، گيج بـود  كرده ... چندبار هم از من فيلم گرفته بود.. از خودم حالم بهم مي مي  ارضا
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كــردم... حــس  نمــي ترســيدم... از دســتش چيــزي قبــول و هــر وقــت خونــه ميومــد مــي
كشيدم به كسي بگـم مشـكلمو... (مجتمـع قضـايي خـانواده      . خجالت ميداشتم  تحقيرشدن

ها نشان مي دهند زنـاني كـه مـدت طـوالني مـورد تجـاوز        ). پژوهش1396كرج، ده مرداد 
كنند كه تهديـدي بـراي زنـدگي آنهـا      ه ميگيرند يا خشونتي را تجرب جنسي همسر قرار مي

نسبت بـه دنيـاي پيرامـون خـود      شود معموال احساس جداماندگي يا غريبه بودن قلمداد مي
جنسـي گـاه و بيگـاه بـه ذهنشـان      كنند. در اين زنان خاطره بد و رنـج آور تجـاوز    مي  پيدا

د. حتي خـواب  شو هاي ناخوشايند آن زمان برايشان تكرار مي آورده و همان احساس  هجوم
كند. اين افراد  هايي باشد كه تجاوز را يادآوري مي ها و عالمت شبانه ممكن است پر از اشاره

ده و در بـروز عالقـه و احسـاس    عالقگـي نشـان دا   هاي مهم زنـدگي خـود بـي    به فعاليت
شوند و يا قادر نيستند احساس واقعي  داشتن خود نسبت به ديگران دچار مشكل مي  دوست

  ).112: 1389وز دهند (رشتي و گل شكوه، خود را بر
حسن معاشرت در زندگي زناشويي يك تكليف است؛ بر همين اساس هر آنچه كـه در  
مخالفت با اداي اين تكليف باشد غيرقـانوني اسـت. چراكـه ايـن تفسـير، قـانون را دچـار        

 كند اگر بگوييم زن مكلف به تمكين خاص (برقراري رابطه جنسي) اسـت  گويي مي تناقض
حتي در صورتي كه تمايلي به اين عمل نـدارد و حتـي زمـاني كـه شـوهر از تهديـد و يـا        

كند و از سوي ديگر با مقـرره قـانوني و قاعـده فقهـي      خشونت براي تمتع خود استفاده مي
داند. از طرفي در هـيچ يـك از مـواد     مواجه باشيم كه حسن معاشرت را تكليف زوجين مي

به تمكين (عام يا خـاص)  » مكلف«گذار زوجه را  ين، قانونقانوني در بحث از تكاليف زوج
  مندي از نفقه است.  رسد تمكين تنها شرط بهره نكرده است. به نظر مي

  
  قاعدة الضرر 2.3

هاي شرعي ذكر شده، تمتع جنسي شوهر به نحو خشونت آميز  فارغ از مواد قانوني و توصيه
در قاعده الضرر گفته شده: » ضرار«ير واژه خواني ندارد. در تفس با عمومات قاعده الضرر هم

ضرار مربوط به مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق يا جواز شرعي به ديگـري  «
اردي بــه سوءاســتفاده از حــق زيــان وارد ســازد كــه در اصــطالح امــروزي از چنــين مــو 

  ته شده:چنين در تفسير قاعده الضرر گف ). هم141:  1383(محقق داماد ،» شود مي  تعبير
{قاعده الضرر} مفيد آن است كه اوال احكام الهي اعم از وضعي و تكليفـي بـر مبنـاي    
نفي ضرر بر مردم وضع گرديده و ثانيا چنانچه شمول قوانين و مقـررات اجتمـاعي در   
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اند (محقق  موارد خاصي موجب زيان بعضي توسط بعضي ديگر گردد، آن قوانين مرتفع
  ).151:  1383داماد ، 

هاسـت،   اين اوال اصوال ثبوت احكام شرعي مشروط بر ضرري و ضراري نبـودن آن بنابر
بنابراين هر حكمي كه ضرري يا ضرراي باشد شرعي نيست. ثانيا اگر حكم شـرعي عمومـا   

گيـرد، در آن وصـف    خـود مـي    ضرري و ضراري نيست بلكه در شرايطي اين وصف را به
ص زوجه از زوج بنا را براين گذاشت توان در مورد تمكين خا خاص مرتفع است. پس مي

شود كـه آزاري متوجـه    كه تمكين (حتي در صورت تكليفي بودن) تنها در صورتي اجرا مي
تواند زن را مجبور به تمكـين خـاص بكنـد.     زن نباشد. و مرد در اعمال حق تمتع خود نمي

  تواند اعمال حق خود را وسيله آزار ديگري قرار دهد.  الواقع مرد نمي في
بار و بـه عنـف در    رسان روابط جنسي ناخواسته و خشونت ر خصوص ماهيت آسيبد

توان هم به ابعاد جسمي و هم به ابعاد روحي آن اشـاره كـرد. بـراي مثـال      ميان زوجين مي
سال رابطه زناشويي نامتعارف ناخواسته و اجباري مبتال به نارسايي  13كه در نتيجه » شادي«

  كند:به خود بيان ميعضله اسفگتر شده درباره تجر
سالم بود و بهم ياد داده بودن بايد از اين مسـائل {جنسـي}    22من وقتي ازدواج كردم 

دونستم چي به چيـه. وقتـي شـب ازدواجـم شـوهرم ازم خواسـت كـه         شرم كرد. نمي
اونجوري {دخول از دبر} رابطه داشته باشيم اصال نمي دونستم يعني چي. بعـد از اون  

كشـيدم.   ه. من هـر بـار زجـر مـي    نبود. انگار شكل درستش همينديگه درخواستي هم 
كشيدم از اينكه درباره اين چيزا باهاش صحبت كنم. به كس  كردم. خجالت مي مي  گريه

تونستم بگم. باورم شده بود كه همه متاهال همينطورن... االنم كه  ديگه اي كه اصال نمي
م تحمـل كـنم. ميخـوام جـدا شـم.      خـوا  بايد عمل كنم به خاطر همين.... اما ديگه نمي

  )1396(مجتمع قضايي خانواده كرج، هجده مرداد 

  
  الحرج ةقاعد 3.3

به موجب اين قاعده اگر مكلف به لحاظ اجراي احكام ديني به حـرج و سـختي بيفتـد، آن    
). بنابراين در صـورتي كـه تمكـين    230، 5، ج1362شود (طباطبايي،  حكم از او برداشته مي

هـاي   وجب نكاح بر زوجه واجب باشد در صورتي كه اين تمكين آسـيب عام و خاص به م
جسمي و روحي بـر زوجـه ايجـاد كنـد، بـه موجـب قاعـده الحـرج، تمكـين بـر زوجـه            
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ر خـود بـر انجـام رابطـه جنسـي بـه       بر اجبار همسـ » حقي«نيست و در نتيجه زوج   واجب
ـ   توان ادعا كرد در صورت زوال حق تمتع نحو ندارد. بنابراين مي  هر راي شـوهر،  جنسـي ب
ق بـوده و مـورد حمايـت قـانوني     گونه اجبار و توسل به زور در اين مورد مـن غيـر حـ   هر
  گيرند. نمي  قرار

اي از مشكالت،  سال زندگي مشترك به دليل مجموعه 18سالگي و پس از  45مريم، در 
  همسرش، خواهان جدايي از او است:هاي نامتعارف جنسي  از جمله درخواست

بود پذيرش همين مسـائل بـود. كـه    يكي از چيزايي كه حس مي كنم خيانت به خودم 
وقت كه اون ميخواد و هر طور كه اون ميخواد در اختيارش باشم. من {پذيرش اين هر

شد كـه چقـدر    گذاشتم به حساب عشق و عالقه اما اون متوجه نمي درخواستها را} مي
استرس دير رسيدن به سر كارم رو داشـتم.   آميز و زجرآوره. من هميشه  براي من توهين

شدم كه يه وقت بيدارش نكـنم و بخـواد كـه رابطـه      صبحا با ترس از خواب بيدار مي
شد. بازوهام و دستام. مجبور بودم  داشته باشيم. و فقط رابطه نبود. هر بار بدنم كبود مي

كـه چـي سـر    تو خونه هم لباس آستين بلند بپوشم تا بچه هام تو ايـن سـالها نفهمـن    
مادرشون مياد... االن ديگه توي سني نيستم كه توانايي جسمي و روحي تحمل اين درد 

ايي خـانواده كـرج،   و توهينو داشته باشم... عشقي اگه بود هم ديگه نيست (مجتمع قض
  ).1396تير  25

در اين پرونده رابطه جنسي نامتعارف ناخواسته براي زوجه، كه كارمند يكـي از ادارات  
هاي روحي و جسمي  ي بوده، منجر به مضيقه افتادن در حضور به موقع سر كار، آسيبدولت

اي كه وي يكي از داليل درخواسـت طـالق را    و حس انزواي تدريجي شده است. به گونه
به عنوان يـك   –هاي نامتعارف  داند. اين درخواست نيز همين عاليق نامتعارف همسرش مي

ترين علـت سـرد مزاجـي و     ها، عمده اساس برخي پژوهشبر  –پارافيليا يا انحراف جنسي 
  ).82، ص1395رخوت شهوت جنسي هستند (گودرزي، موسوي بجنوردي و نوايي نژاد، 

تواند با تهديد و خشونت زن را وادار به تمكـين خـاص نمايـد     اگر بپذيريم شوهر نمي
مجـازات زوج   بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در صورت اجبار و تمتع قهري آيـا امكـان  
توانـد مشـمول    وجود دارد؟ در پاسخ به اين سوال مجددا بايد يادآور شد كه عمل مرد نمي

باشد؛ زيرا در زنا وجود علقه زوجيت از عوامل موجهه جرم » زناي به عنف«عنوان مجرمانه 
زنا است و به عنف بودن نيز توانايي تغيير ماهيت زنا را ندارد. از طرفي بايـد پـذيرفت كـه    

اي در نتيجه رفتارهاي جنسي تـوام بـا اكـراه و عنـف      هاي جسمي و روحي گسترده سيبآ
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هاي انجام شده با برخي از قربانيان  اي كه هم مصاحبه دهد. نكته زوجه را تحت تاثير قرار مي
اي از آمـار   كند و هم بخش گسترده را تاييد مي  هاي پزشكي آن خشونت خانگي و هم يافته

  5دهد. را به خود اختصاص مي در سطح كشور  طالق
اي  بنابراين راهكار باقي مانده يا تغيير يـا تكميـل قـانون اسـت؛ بـدين معنـا كـه مقـرره        

گونه روابط ميان زوجين وضع شـود و يـا بـا اسـتفاده از سـاير مـواد        اختصاصي درباره اين
جرح  و ربق.م.ا تعزيرات) و ض 669ماده عمومي قوانين كيفري از قبيل ماده قانوني تهديد (

كه در مواردي اجبار قهري همسر به انجام برخي اعمـال   - ق.م.ا) و حتي توهين  614(ماده 
پاسخي مناسب  - ق.م.ا)  608توان توهين عملي محسوب كرد (ماده  جنسي ناخواسته را مي

انگاري رفتارهاي جنسي اكراهي و به   رسد جرم به چنين رفتارهاي غيرانساني داد. به نظر مي
جـب مسـتندات ايـن    كـه بـه مو   - روابط ميان زوجين فارغ از بحث جواز شرعي  عنف در

ســاز اســت. بايــد  اقــدامي فرهنــگيــك ضــرورت اجتمــاعي و  - پــژوهش ممكــن اســت 
اي با سـاختارهاي فرهنگـي مردسـاالرانه توجيـه ذهنـي تحميـل        داشت كه در جامعه  توجه

تـاريخي برخـودار اسـت    هاي جنسي نامتعارف براي زوج از يك پيشينه پرقـدرت   خواسته
وجود  بردن اين وضعيت ذهني و توجيه عدم). بنابراين از ميان 1385فرد،  زاده و دهقان (اعظم

ه يك واكنش ابتدايي قابل توجـه  چنين حقي براي زوج از نظر شرع، اخالق و قانون، نياز ب
پيـام  توانـد در حكـم    انگاري اختصاصي اين اعمـال مـي   سوي نهادهاي قانوني دارد. جرماز

رسمي حاكميت در بيان اراده خـود در تنظـيم روابـط زناشـويي موافـق بـا اخـالق باشـد.         
انگاري در اين حوزه نه به قصد ترويج ورود كيفـري و مداخلـه نهادهـاي قضـايي در      جرم

حوزه خانواده كه بيشتر به معناي از ميان بردن يك فرهنگ ناصواب، بـه رسـميت شـناختن    
مياني سازوكارهايي براي توانمندسازي زنان و تنظـيم روابـط    شحق بر تن و روح زنان و پي

ميان زوجين قبل از فروپاشي كامل آن اسـت. بـا اثبـات فقهـي و حقـوقي امكـان مداخلـه        
نهادهاي عدالت كيفري در حوزه رفتارهاي جنسي اكراهي و به عنف زوج عليه زوجه، حال 

  اي است. ونه مداخلهبايد تعيين كرد كه يك مداخله مناسب در اين حوزه، چگ
  

  گري در حوزة تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين . تنظيم4
انگاري يك عمل، لزوما به معناي انتخاب يك پاسخ تنبيهي صرف در مقابل آن نيسـت   جرم

). به دليل ماهيت خاص حوزه خانواده و روابط جنسي ميان زوجين، 9، 2002ويت،  (برايت
گرانه باشد نه سزاگرايانه. بـه معنـاي ديگـر حقـوق      گذار در اين حوزه بايد تنظيم نگاه قانون
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انگاري روابط جنسي نامتعارف و بـه   نظيم است نه مجازات. هدف از جرمخانواده نيازمند ت
عنف در روابط ميان زوجـين حفـظ كيـان خـانواده، حمايـت از حقـوق جنسـي زوجـه و         

سازي در حوزه اخالق جنسي است كه با كيفر تنبيهـي صـرف (شـالق، زنـدان يـا       فرهنگ
قنن در اين حوزه استفاده از جريمه نقدي) محقق نخواهد شد. از اين روي بهترين واكنش م

است. در اين بخش به معرفي اين نظريه و الگوي » گري پاسخگو تنظيم«سازوكارهاي نظريه 
مداخله اختصاصي آن پرداخته و سپس براساس ماهيت ويژه جرم تجاوز جنسي در روابـط  

از گـذار   ديده ايـن جـرم و اهـداف قـانون     كار و بزه هاي اختصاصي بزه ميان زوجين، ويژگي
  كنيم.  گري متناسب پيشنهاد مي مداخله در آن، يك هرم تنظيم

  
  شناسي مفهوم 1.4
هـا و هنجارهـاي خـود را     گري مجموعه اقداماتي است كه جامعه، هنگامي كه ارزش تنظيم

ويـت،   دهـد (برايـت   يابد، در جهت اعاده وضع به وضعيت بهنجار انجام مـي  نقض شده مي
اي است كه بر مبنـاي آن،   ايده )Responsive Regulation( »گري پاسخگو تنظيم). «11، 2002

شـونده،   گـر و تنظـيم   التزام عملي افراد به هنجارهاي قانوني وابسته بـه تعامـل ميـان تنظـيم    
گرانه، درك عوامل زيربنايي وقوع جرم و اعتقاد به مجـازات بـه    پذيري قواعد تنظيم انعطاف

گـري پاسـخگو    ). آنچه در نظريه تنظـيم 219، 1396بيگي، عنوان آخرين راه چاره است (شاه
هاي تنبيهي صرف در واكنش به جرايم، به سمت تنظيم و  مورد تاكيد است، حركت از پاسخ

  حل مساله در هر مورد خاص است. 
دهـي بـه تخلفـات     براي تدوين الگوي پاسخ 1992ويت و ايان آيرز در سال  جان بريت

) را پيشنهاد كردند كه مبتني بر ايـده  Regulatory Pyramids» (گري هاي تنظيم هرم«اقتصادي 
طريقيت داشتن نوع مجازات و مبنا بودن هـدف از اجـراي مجـازات اسـت. بنـابراين نـوع       

ها بسته به نـوع جـرم، شخصـيت بزهكـار و آمـادگي او بـراي پـذيرش تقصـير و          مجازات
ديده  عدم وجود بزههاي ناشي از جرم ارتكابي خود، وجود يا  مسئوليت خود در برابر آسيب

هاي او در صورت وجود، ميزان آسيبي كه در نتيجه وقـوع جـرم بـه     و توجه به درخواست
هاي مرتبط با پديده مجرمانه، قابل تغيير خواهند بود و  نظم عمومي وارد آمده و ساير ويژگي
ز گـذار ا  كه بـه هـدف مـورد نظـر قـانون      ها، تا زماني در يك نظام سلسله مراتبي از مجازات

تر كرد (آيرز و  ها را شديدتر يا خفيف توان مجازات ايم، مي انگاري در آن حوزه نرسيده جرم
  ).  107، 1992ويت،  برايت
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هـاي   كند كه داراي سـطوحي از مجـازات   ويت هرمي را ترسيم مي بر اين اساس برايت
اي گري و فراينده هاي ماليمي چون خودتنظيم مختلف است كه در سطح زيرين آن واكنش

هـاي گفتگـو محـور     هاي خانوادگي و پروسـه  گري، نشست ترميمي مانند استفاده از ميانجي
هـا بـا شكسـت مواجـه شـد مقـام        ترميمي است. در صـورتي كـه ايـن سـطح از واكـنش     

هاي اجتماعي و جايگزين حـبس و   هاي شديدتري مانند مجازات تواند از واكنش مي  قضايي
هـا هـدف    استفاده كند و نهايتا اگر بازهم اين واكـنش  دار تعليق مراقبتي يا دستورهاي مدت

هاي تنبيهي مانند مجازات حبس و جزاي  توان از واكنش مورد نظر مقنن را تامين نكردند مي
گر از نخستين مراحل آغاز فرايند، بايد بـه   ). تنظيم221، 1396بيگي،  نقدي استفاده كرد (شاه

ورت عـدم تـامين نظـر او مجـازات و پاسـخ      اطالع بزهكار برساند كه در هر مرحله در ص
شديدتري در انتظار اوست. بدين نحو بزهكار در صورت شكست گفتگو در هر مرحلـه و  

داشت حله بعد انعطاف كمتري وجود خواهدداند كه مر گر مي عدم پذيرش پيشنهادات تنظيم
تواند  مي گر پاسخ مثبت دهد هاي تنظيم داند در صورتي كه به درخواست و در عين حال مي

گري  هاي سبكتري مواجه شود. هدف غايي هرم تنظيم به مرحله پيشين بازگشته و با واكنش
پذير سازد؛ به نحـوي كـه    اين است كه بزهكار را نسبت به عمل خود پاسخگو و مسئوليت

  گر و بازگشت به وضعيت بهنجار را انجام دهد.  تمام تالش خود در جهت تامين نظر تنظيم
  
  گري جرم تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين ظيمهرم تن 2.4

گرانه، در مواجهه با آزارها و تجاوز جنسي در روابط ميان زوجـين   با تكيه بر رويكرد تنظيم
توان از فرايندهاي واكنشي سلسله مراتبي در برابر جرم ارتكـابي اسـتفاده كـرد. بايـد      نيز مي

گرچه بـراي تاكيـد در ماهيـت تلـخ و     در روابط ميان زوجين ا» تجاوز«توجه داشت مفهوم 
ان در واكـنش بـه آن همـان نگرشـي     تـو  غيرقابل اغماضي است كه روي داده است اما نمي

يـان آنهـا علقـه زوجيتـي نيسـت،      داشت كه در تجاوز جنسـي در روابـط افـرادي كـه م      را
دارد. در روابط ميان زوجين بايد اين نكته را مـدنظر قـرار داد كـه همچنـان زنـدگي        وجود

مشتركي وجود دارد كه ممكن است بتوان آن را حفظ كرد، احيانا فرزنداني وجود دارند كـه  
بينند، مردي وجود دارد كه شايد به دليل عدم آگـاهي از   از متالشي شدن خانواده صدمه مي

كند، رفتاري كـه ممكـن اسـت ناشـي از      دام به چنين رفتاري ميچرايي داليل خشونتش اق
اختالالت رواني و رفتاري قابل درمان باشند، و همچنين بايد توجه داشت كه ممكن اسـت  

گونـه   ها زني وجود داشته باشد كه تنها خواهـان عـدم ارتكـاب مجـدد ايـن      در اين پرونده
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عالقه مند است. پس واكـنش بـه   هاي جنسي بوده و به ادامه زندگي مشترك خود  خشونت
ديده غريبه هستند و در زندگي خود احتماال ديگر  كار و بزه جرم تجاوز جنسي زماني كه بزه

بـار جنسـي ميـان زوجـين      خشـونت با يكديگر تعـاملي ندارنـد و در مـواردي كـه رفتـار      
ختصاصـي  گري پاسخگو با سازوكار و فلسفه ا افتد بايد متفاوت باشد. نظريه تنظيم مي  اتفاق

هـاي   اي از پاسـخ  خود امكان تغيير نوع مجازات در جرايم يكسان و متفاوت را در مجموعه
  كند. سلسله مراتبي فراهم مي

-Self» (گـري  خودتنظيم«گري مبتني بر چهار منطق مداخله هستند. الف)  هاي تنظيم هرم

Regulation ــانون ــت ق ــعه ظرفي ــق توس ــذ ) از طري ــ پ ــاعي از ج ــگيري اجتم رم يري و پيش
كار به تبعيت از قانون  هاي گفتگومحور در جهت ترغيب بزه و مداخله» عدالت ترميمي«  ب)

گريـزي و   هاي حقوقي غيركيفري بـه منظـور شكسـت منطـق قـانون      پ) استفاده از واكنش
كيفـري   –هـاي تنبيهـي    كار به مسير تبعيت از قانون و ت) استفاده از مداخله بازگرداندن بزه

اي از  سازي بزهكار از ارتكاب بيشتر يا دوباره جـرم و حفـظ سـايه    اتوانمتناسب به منظور ن
گري به منظور ارعـاب بزهكـار و ترغيـب او بـه پـذيرش       ترس از مجازات در روند تنظيم

گر در مراحل پيشين. براساس اين چهار منطق، كه هر كدام سطحي از  هاي تنظيم درخواست
به بررسي هرم اختصاصي مداخله كيفـري   –د دهن گري را تشكيل مي مداخله در هرم تنظيم

  پردازيم. در جرم تجاوز جنسي در روابط ميان زوجين مي

  گري خودتنظيم 1.2.4
هـا   مداري دروني است. براين اساس هرمي از پاسـخ  گري، توسعه قانون منظور از خودتنظيم

را آغاز كرد ها  كه هميشه بايد از اين مرحله واكنش –شود كه در سطح زيرين آن  ترسيم مي
اي از اقــدامات در جهــت پيشــگيري اجتمــاعي از جــرم و افــزايش ظرفيــت   مجموعــه –

شود. به طور مثال ترويج مشاوره قبـل   گري  افراد درنظر گرفته مي مداري و خودتنظيم قانون
هاي خانگي و  اي در خصوص مجرمانه بودن خشونت از ازدواج، گفتگوهاي رسمي و رسانه

اورژانس «ط ميان زوجين، توسعه و هدايت افراد به استفاده از خدمات تجاوز جنسي در رواب
هايي باشد كـه در سـطح زيـرين     تواند بخش از برنامه و مواردي از اين دست مي» اجتماعي
گيرد. در اين مرحله هنوز جرمي به  گري جرم تجاوز جنسي مورد استفاده قرار مي هرم تنظيم

ش بر اين است كه از ارتكاب جرم جلوگيري شـده  نظام عدالت كيفري گزارش نشده و تال
ها براي درمان يا مقابله با ارتكاب مجـدد   و خودمداري به زوج» خودكنترلي«هاي  و يا شيوه
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اين گونه رفتارها آموزش داده شود. امروزه براي ثبت ازدواج به صورت رسمي بايد گواهي 
ود هيچ كدام از افـراد مبـتال بـه    سالمت پژشكي به دفترخانه ارائه شود، كه در آن تصديق ش

هاي پزشكي  توان به اين گواهي هاي ژنتيكي و مقاربتي نيستند. يكي از مواردي كه مي بيماري
آمـوزش جنسـي توسـط زوجـين در      تراپـي يـا   هـاي سـكس   افزود، گواهي گذراندن دوره

ــاني ــده و مراحــل     زم ــي ش ــه ازدواج قطع ــه تصــميم ب ــمي ازدواج اســت ك اداري و رس
ها عالوه بر مشاوره در خصـوص حقـوق و تكـاليف جنسـي      است. در اين دوره  انپاي روبه

توان پيش از ازدواج، از انحرافات و اختالالت جنسـي زوجـين    زوجين در قبال يكديگر مي
ها اقدامات متناسب را انجام داد و ثبت ازدواج را منوط بـه درمـان در    آگاه و براي درمان آن

  اين حوزه نيز دانست. 

  هاي ترميمي مداخله 2.2.4
گر (در اينجا دولت به معناي عام) در مرحله نخست با شكست  درصورتي كه اقدامات تنظيم

گـر   مواجه شد و جرمي به وقوع پيوست كه وارد فرايندهاي نظام عدالت كيفري شد، تنظيم
اال (در اينجا نهادهاي نظام عدالت كيفري از قبيل پليس، دادسرا و دادگاه) در هرم به سمت ب

كند. در اين سطح، با استفاده  تر نيز هستند، حركت مي جويانه هاي شديدتر كه مداخله و پاسخ
گذار نسبت به برخي از مشكالت نظام عدالت كيفري سـنتي   از سازوكارهاي ترميمي، قانون

تواند پاسخگو باشـد.   در مواجهه با خشونت خانگي و تجاوز جنسي در روابط زناشويي مي
هر فراينـدي اسـت كـه در آن بزهكـار و بـزه ديـده، و در صـورت لـزوم         « عدالت ترميمي

گر بـراي   اشخاص و اعضاي جامعه متاثر از جرم، گرد هم آمده و عموما با ياري يك تسهيل
). هـدف  5: 2002(سـازمان ملـل،   » كننـد  حل اختالفات ناشي از جرم، فعاالنه مشاركت مي

سي در روابط ميان زوجين درمان اختالل و هاي ترميمي در جرم تجاوز جن اصلي از مداخله
سـازي او نسـبت    آزار، آگاه انحراف جنسي زوج و ترغيب او به روابط جنسي متعارف و بي

خوردن خانواده او است. در گفتمـان ترميمـي، جـرم بـه       به رنج زوجه و پيشگيري از برهم
) 68: 2015. الياس (شود كه بايد آن را به راهكار مناسب حل كرد عنوان يك مساله تلقي مي

به برخي از مزاياي استفاده از رويكردهاي ترميمي در پاسخ به جرم تجاوز جنسي در روابط 
كند: اول آنكه، فرايندهاي ترميمي با به رسميت شـناختن علـل زيربنـايي    زناشويي اشاره مي

بزهكـار   هاي باليني روانپزشكي نيمه ساختاريافته، وقوع جرم، به طور مثال از طريق مصاحبه
(زوج) را مورد تحليل و درمان قرار داده تا نسبت به تمايالت نامتعارف و خشونت جنسـي  
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كه بر همسر خود اعمال كرده آگاهي يافته و نسبت به تغيير رفتـار و جبـران آن اقـدام كنـد     
). هدف از اين جلسات مسئوليت پـذير سـاختن بزهكـار نسـبت بـه      45، 1395(درخشان، 

هـاي كنتـرل و    به همسر خود وارد آورده و همچنين آمـوزش مهـارت  هايي است كه  آسيب
زاي اوست. دوم، از طريق برگزاري جلسات تخصصي براي  هاي جنسي آسيب تغيير گرايش

هاي روحي و جسمي او به رسميت شناخته شده و در جهت تشفي اين آالم  ديده، آسيب بزه
هاي گفتگومحور با حضـور   ستگيرد. هم چنين با برگزاري نش اقدامات مناسب صورت مي

گري،  گر و البته در صورت لزوم خانواده طرفين براي ميانجي ديده و يك تسهيل بزهكار، بزه
فرصت اعالم پذيرش مسئوليت و تالش براي جبران توسط بزهكار و درخواست بخشايش 

هـاي كيفـري معمـوال در     شـود. سـوم، مجـازات    ديده امكان صلح و سازش فراهم مي از بزه
هاي خشونت خانگي و تجـاوز جنسـي در روابـط     ناسايي و حل معضالت واقعي پروندهش

هاي تنبيهي صرف نـه بـه بزهكـار و نـه بـه       زناشويي ناتوان هستند. استفاده از اين مجازات
اي عـاري از خشـونت و تـوام بـا درك      توانند رابطه كه چطور مي ديده در جهت فهم آن بزه

هـاي بسـياري در جهـت موفقيـت و      كند. از ديگر سو يافته متقابل داشته باشند، كمكي نمي
ــه ــي روي ــونت  اثربخش ــرايم خش ــي در ج ــاي ترميم ــا ه ــانگي  ب ــونت خ ــه خش ر از جمل

؛ بونتـا و  2001؛ التيمر، داودن و مويز،  2013است (هدر استرنگ و همكاران،  شده  گزارش
يفري در فرايندهاي هاي ك ). چهارم، بزهكار با آگاهي از عدم وجود مجازات2006همكاران، 

ترميمي با آمادگي بيشتري اقدام به پذيرش مسئوليت، اظهار پشيماني و تالش براي اصـالح  
ديده از اهميـت بـااليي    اي كه براي بزه كند. نكته هاي ناشي از رفتار خود مي و جبران آسيب

ديده  جم، بزهها دارد. و پن برخوردار بوده و تاثير بسيار مثبتي در جهت حفظ كيان خانواده آن
با اطالع از محرمانه بودن فرايندهاي ترميمي و آثار آن، با نگراني كمتري نسبت به گـزارش  

كند و از اين طريق رقم سياه باالي آمار اين  هايي كه متحمل شده اقدام مي خشونت و آسيب
  يابد.  دسته از جرايم كاهش مي

، بـا پـذيرش   1392كيفري مصـوب   قانون آيين دادرسي 82گذار ايران نيز در ماده  قانون
چنـين بـا    هاي ترميمي را فراهم ساخته است. هـم  امكان استفاده از مداخله گري نهاد ميانجي

هـاي قـانوني    ديده براي استفاده از نهـاد  توجه به وجود شرط جبران خسارت و گذشت بزه
 81قيب مـاده  ، تعليق تع 80، بايگاني پرونده ماده  79ديگري از جمله ترك تعقيب در ماده 

ق.م.ا  46و تعليـق اجـراي مجـازات در مـاده      40همين قانون، تعويق صدور حكم در ماده 
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ها منوط به توافق  نهادهايي خوانشي ترميمي داشت كه استفاده از آن  توان از چنين مي 1392
  آيد. و تاييدي باشد كه در نتيجه فرايندهاي ترميمي به دست مي

  هاي مدني مجازات 3.2.4
جــرم و پــذيرش مســئوليت توســط آغــاز ورود بــه فراينــدهاي ترميمــي، اقــرار بــه  نقطــه
است. اما در صورتي كه بزهكار به هر دليل آمادگي اقرار و پذيرش مسئوليت خـود    بزهكار

گر و بزهكار بـراي ورود بـه فراينـدهاي ترميمـي بـا       را نداشته باشد و گفتگوي ميان تنظيم
هـاي   ند باز هم در سطوح هرم باالتر رفتـه و از پاسـخ  توا گر مي شكست مواجه شود، تنظيم

شديدتري استفاده كند. در اين سطح كه هدف از آن بازدارندگي از ارتكاب مجـدد جـرم و   
توان با استفاده از  ديده و همزمان گام برداشتن در جهت حل مساله است، مي حفظ منافع بزه

كرد. به طور مثال تـامين توامـان    هاي مدني بزهكار را به پذيرش مسئوليت ترغيب مجازات
نفقه و محل سكونت مجزا براي زوجه و فرزندان به مدت معين تا زمان جلب نظر زوجه يا 

گر، اعطاي حق طالق به زوجه، سلب حضانت موقت از فرزندان، عدم تجويز ازدواج  تنظيم
صـي و ...  مجدد، اجبار به گذراندن دوره هاي مشاوره خانواده و يا جلسات درمـاني اختصا 

گر در اين مرحله باشد. اصوال در ايـن مرحلـه بـا     تواند بخشي از اختيارات قانوني تنظيم مي
بزهكاران منطقي مواجهيم كه از نظر ذهني هنـوز اعتقـادي بـه پـذيرش مسـئوليت ندارنـد،       

ها  گريزي آنها را از ميان برده و آن بنابراين بايد با استفاده از اقدامات قانوني، منطق مسئوليت
تواننـد ايـن    هاي قضايي مي گر هدايت كرد. در قوانين فعلي، مقام را در جهت اهداف تنظيم

ق.م.ا) قرارهاي  43ق.م.ا) و دستورهاي (ماده  42هاي مدني را در قالب تدابير (ماده  مجازات
تعليقي و تعقيبي مورد حكم قرار داده و به صورت موقت به بزهكار فرصت درمان و تبعيت 

  گر و قانون را بدهند.  هاي تنظيم استاز درخو

  كيفري - هاي تنبيهي  مداخله 4.2.4
ــا اگــر همچنــان گفتگــوي ميــان بزهكــار و تنظــ  ــا شكســت مواجــه شــد و   يمنهايت گــر ب

يـا تعـويقي او ذكـر شـده بـود،      هايي را كه در حكـم تعليقـي    نتوانست درخواست  بزهكار
هـاي كيفـري متناسـب     ه و از مجـازات هاي تعليقي را لغو كرد توان مجازات كند، مي  اجابت

استفاده كرد. در انتخاب مجازات كيفري نيز بايد بسته به شخصـيت بزهكـار و درخواسـت    
ديده بهترين مجازات مناسب براي هر پرونده را مستقال انتخـاب كـرد و نبايـد از پـيش      بزه
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هـاي   مجازاتمجازات كيفري ثابتي مانند حبس يا جزاي نقدي را در نظر گرفت. استفاده از 
جايگزين حبس و يا استفاده تركيبي از مجازات كيفري و مـدني و ترميمـي (ماننـد حـبس     
خانگي، تامين توامـان نفقـه و مسـكن مجـزا بـراي زوجـه و برگـزاري جلسـات درمـاني          

رت انفــرادي و هــم بــه صــورت درمــاني كــه هــم بــه صــو اختصاصــي و جلســات زوج
پـذير سـاختن    در اين مرحله در جهت مسـئوليت  تواند تواند صورت بپذيرد) مي مي  نفره  دو

سـازي بزهكـار از    گرانه، نـاتوان  هاي تنظيم بزهكار مثمرثمر باشد. منطق اين سطح از مداخله
زاي خود و ارسال اين پيام است كه اگر در جهـت   ادامه دادن به رفتارهاي مجرمانه و آسيب

ه مراحـل پيشـين در انتظـار    اصالح رفتار خود تالش نكند عواقب بسيار شديدتري نسبت ب
گرانـه نيسـت.    هاي كيفري به معناي شكست فراينـدهاي تنظـيم   اوست. استفاده از مجازات

گر  به عنوان آخرين سالح تنظيم –گري است و وجود كيفر  مجازات كيفري بخشي از تنظيم
گـري   گري پاسخگو است. ايده اصلي در نظريه تنظـيم  در خدمت منطق كلي نظريه تنظيم –
زمينـه گفتگـوي بـا بزهكـار      سخگو اين است كه همواره تنها شبحي از مجـازات در پـس  پا

كار قرار داشـته باشـد، او بـه نحـو      روي بزه كه مجازات پيش حضور داشته باشد. زيرا زماني
ات اسـت و اينكـه چطـور بــا آن    غريـزي، تنهـا در انديشـه حفـظ خـود از چنگــال مجـاز      

جامعه) بيانديشد  –ديده  د به صالح و منافع ديگري (بزهتوان نشود، بنابراين ديگر نمي  روبرو
سازي  ديده، دروني كار همدلي با بزه توان در بزه را مورد نظر قرار دهد. با اين شيوه نمي  و آن
يعني مـوارد   –هاي قانون و عدالت ترميمي، پشيماني، عذرخواهي، و طلب بخشايش  ارزش

را ايجاد كرد. در حقيقت  - ر و مستمر تغيير كند شوند زندگي او به نحوي پايدا كه باعث مي
گري پاسخگو يكـي از   تر است. در تنظيم اين شبح قطعي مجازات از خود مجازات اثربخش

گر بايد به درستي انجام شود اين است كـه كـامال    مهمترين اقدامات ابتدايي كه توسط تنظيم
گـر در   امات مـوردنظر تنظـيم  كار به نحو شفاف توضيح دهد كه در صورتي كه اقد براي بزه

هـا   شكني توسط بزهكار انجام نشود، شديدتر شـدن پاسـخ   گيري از تكرار قانون جهت پيش
گـري، در مـوارد    ها در هـرم تنظـيم   قطعي است. با قطعيت يافتن مفهوم شديدتر شدن پاسخ

ه نادري ممكن است گفتگو در همان مراحل زيرين هرم به سرانجام نرسد و مجبور به استفاد
گـري پاسـخگو اعتقـاد راسـخ      ترين منبـع تنظـيم   از اقدامات شديدتر باشيم. بنابراين بنيادي

ت هـا از خفيـف بـه شـديد، در صـور      شهروندان به قطعيت داشـتن سـير صـعودي پاسـخ    
  گر و شكست گفتگو در هر مرحله است. نظر تنظيم جلب عدم
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وز جنسي در روابـط  گري در جرم تجا توان به طور خالصه هرم تنظيم در شكل ذيل مي
  ميان زوجين را مشاهده كرد.
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  گيري . نتيجه5
ــنش   ــنش، بي ــه در م ــه ســوي كرامــت انســاني ك ــاره  در حركــت ب و روش اســالمي هم

ي و تفسـير متـون اسـالمي نيـز     گـذار  است، تغييـر نگـرش نسـبت بـه قـانون       دريافت قابل
سرنوشت مالي او است. حفظ حقوق تامه زوجه امروزه ديگر تنها در محافظت از   ضروري

بايست قانون و اخالق در كنـار يكـديگر حـافظ تـن و روح زن در      شود و مي خالصه نمي
اختيـار و مجبـور بـر     زندگي زناشويي او باشند. زوجه در رابطه زناشويي خود موجودي بي

هاي زوج نيست و بر تن خود خودمختاري تام دارد. ايـن خودمختـاري    اطاعت درخواست
نوني است و در اين راستا قوانين كيفري نيز بايد اسـباب حمـايتي الزم را   نيازمند حمايت قا

فراهم كنند. از مهمترين نمودهاي اين حمايـت كيفـري از اخـالق، تفكيـك زنـاي از روي      
رضايت با تجاوز جنسي و به رسميت شناختن امكان وقوع تجاوز جنسي در روابـط ميـان   

ي و تـدبر در نصـوص و روايـات    ي اسـالم اي كه با بررسي متون فقهـ  زوجين است. مساله
گذار در  توان شواهد محكمي در تاييد آن نيز پيدا كرد. از طرفي نگاه حمايتي قانون مي  معتبر

انگاري خشونت جنسي در روابط ميان زوج نبايد نگاهي تنبيهي صـرف باشـد،    مرحله جرم
اي كـه بـا مسـائل     جامعهسازي و حل مساله باشد. در  نگر و به دنبال فرهنگ بلكه بايد آينده

شود، بايد انتظار داشت كـه بسـياري از    جنسي همچون تابوهايي غيرقابل بحث برخورد مي
هاي جنسي بعد از ازدواج علني شده و سرباز كند چراكه تنها در  هاي ناشي از اختالل آسيب

زادانه شوند كه هويت جنسي خود را، آ اين زمان است كه بسياري از افراد به تمامي قادر مي
پيدا كنند. نظام عدالت كيفري در اين هنگام به جاي مواجهه تنبيهي با رفتاري كه فرد نسبت 

زا، به حل آن از طرق  به آن آموزشي نديده، بايد با شناسايي علل زيربنايي وقوع رفتار آسيب
گـري پاسـخگو ايـن امكـان را بـه       مقتضي بپردازد. سازوكارهاي اختصاصـي نظريـه تنظـيم   

دهد تا براي هر جرم/مساله در يك تعامـل سـازنده بـا بزهكـار و      ذاران جنايي ميگ سياست
گــذاري كيفــري در جهــت  بــه قــانون ديــده پاســخي اختصاصــي بيابنــد. اگرچــه نيــاز بــزه
شـود، امـا بـا     شناختن ماهيت مجرمانه روابط جنسي به عنف و اكراه احساس مي  رسميت به

ق تعقيـب و صـدور و اجـراي حكـم، توبـه،      وجود نهادهاي قـانوني ماننـد تعويـق و تعليـ    
هـاي   تـوان ايـده   هاي جايگزين حبس در وضعيت كنـوني نيـز مـي    گري و مجازات ميانجي
با ابتنا به آزادي عمـل پليسـي و قضـايي در     –گونه رفتارها  گرانه را در برخورد با اين تنظيم

  عملي ساخت. - تفسير قوانين كيفري 
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ها نوشت پي
 

  همه اسامي تغيير يافته است.. 1
 سئل ابوجعفر(ع) عن الرجل اغتصب امراه فرجها قال يقتل محصنا كان او غير محصن. 2

در روايـت   وفي صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السالم)  في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتـل . 3
شود كه او از امام محمد باقر(ع) يا امام جعفر صادق (ع) درباره مردي  صحيحي از زراره نقل مي
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اذا كابر الرجل المراه علـي   - 3مرأة نفسها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت رجل غصب ا

من أبواب حد  -  17 - الباب  - (الوسائل  نفسها قتل ( كابر : كبر : با او لجبازي كرد ، بر او چيره شد)
 )3 – 2 -  4 -  1الحديث  - الزناء 

 147، 4ر.ك حديث ماعز ابوداوود، بي تا: ج. 4

درصد علـت   78ر گزارش تابناك و به گفته نسرين تهراني مدير مركز سالمت خانواده كشور بناب. 5
  گردد. هاي كشور به نارضايتي در رفتارهاي جنسي برمي طالق

 http://www.tabnak.ir/fa/news/151978 
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