
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  100 - 67، 1395 زمستان، چهارم ، شمارةهفتمسال 

  ي زناشويي با نگاهي بر جنبهشناختي تجاوز جنس بررسي روان
  و حقوقي موضوع فقهي
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 چكيده

تجاوز جنسي زناشويي از جمله مواردي است كه سازمان ملل، مبـارزه بـا آن را در   
 كه بـا توجـه بـه رشـد    . حذف خشونت عليه زنان منتشر كرده استقالب اعالمية 

ـ   تعداد كشورهايي كه تجاوز جنسي زناشويي را جرم انگاري كرده ه اند، اين مسأله ب
نياز به شناسايي اين پديـده و  . است المللي رسيده مرز تبديل شدن به يك الزام بين

شناخت ابعاد روانشناختي آن در جامعه ما و نحوة برخورد قانونگذار با اين پديـده  
اين پژوهش درصدد است ضمن شـناخت پديـدة تجـاوز    . نمايد  امري ضروري مي

جنسي زناشويي پاسخي مناسب در خصوص سؤال اصلي پژوهش مبني بـر اينكـه   
وجود در ديدگاه روانشـناختي بـه چـه نحـوي در فقـه و      تجاوز جنسي زناشويي م

عالوه بر بررسـي ايـن پديـده بـه شـيوة      . حقوق اسالمي قابل طرح است؟ را بيابد
اي، از روش تحقيق تركيبي يا آميخته و شيوة تحليل دادة اكتشافي اسـتفاده    كتابخانه

حـوري  تـن از قربانيـان مقـوالت م    4از طريق مصاحبه عميـق بـا    ابتدا .شده است
. سپس از مقوالت جهت تدوين پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت   . اند  استخراج شده

 به برخي از مقوالت ها حاكي از آن است كه قانونگذار به صورت غير منسجم  يافته
از سوي ديگر مقولة عشق در ديدگاه فقهي با عمق بيشتري نسبت به . پرداخته است

  .است  بين شدهدو مؤلفة حقوق و روانشناختي ارائه و تب
                                                                                                 

 goodarzi.fh@gmail.com، )نويسنده مسئول(كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمي  *

 rtnb.ac.i-sm_moosavi@iau ،استاد تمام و رئيس دانشكده الهيات و معارف تهران شمال **

 navabinejad@gmail.com ،روانشناسي و مشاوره، دانشگاه خوارزمي استاد تمام ***

 15/08/1395: ، تاريخ پذيرش02/04/1395: تاريخ دريافت
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   .تجاوز جنسي زناشويي، حق جنسي، خشونت :ها اهكليدواژ
 

  مقدمه. 1
برداشت اكثر افراد دربارة رابطة جنسي اجباري در فرايند زناشويي آن اسـت كـه بـا تجـاوز     

شود، در ذهن افراد تصور فردي غريبه  باشد، وقتي بحث تجاوز مطرح مي واقعي مرتبط نمي
شود، ولي در خصوص رابطة  و تهديد جاني براي زنان مجسم ميبا اسلحه در حالت حمله 

نه چندان جدي بـه همـراه جروبحـث     جنسي اجباري در فرايند زناشويي نوعي ناخشنودي
در واقع اغلب مردم به سبب ). 13: 1985فينكلهور و اللو، (شود  زناشويي به ذهن متبادر مي

و در نظـر اكثـر    كننـد  بدان توجه نميشان تجاوز زناشويي امري جدي نيست   اينكه در ذهن
افراد اين مسأله نوعي عدم توافق بر سر رابطة جنسي است كه مرد برندة آن است و تصوري 
خوشبينانه مثل كمي خشونت مبهم، به همـراه كمـي درد و رنـج از مسـأله دارنـد و اجبـار       

را بكـار  صورت گرفته در نظرشان انتزاعي است و معموالً در توصيف آن جمالتـي خنثـي   
است كه  "اي  سانسور كليشه"در واقع اين عمل نوعي. برند مثالً او را مجبور يا وادار كرد مي

  ).14: همان(محصول جهل و درك ناصحيح است 
اگرچه تجاوز جنسي زناشويي يكي از اشكال شايع و جدي خشونت عليه زنـان اسـت   

 104/48زنـان، قطعنامـه    اعالميه حذف خشـونت عليـه  و در). 1: 2006برگن و بران هيل، (
بنـد الـف، مسـأله     2ماده در ] ١[3199 دسامبر 02مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 

به عنوان مصداقي از خشونت مطرح شده اسـت امـا    )marital rape(تجاوز جنسي زناشويي 
در اكثر كشورها به دليل عدم توجه قانون نسبت به اين حق، افراد خود را محق به تجاوز و 

 "كننـد  طور كه رايدر و كازمنكا اشـاره مـي    دانند و همان كشي جنسي از همسر خود مي بهره
 –سناتور سابق امريكـايي   - و مانند باب ويلسون  "گيرند اكثر مردم اين مسأله را جدي نمي

 "اگر نتواني به همسر خود تجاوز كني پس اجازه تجاوز بـه چـه كسـي راداري؟    "معتقدند 
دهـد، نتـايج    خشـونت جنسـي در سراسـر جهـان رخ مـي     ). 393: 1991، رايدر و كازمنكا(

ها و آمار موجود حاكي از آن است كه از هر چهار نفـر يـك نفـر مـورد خشـونت        پژوهش
). 149: 2004سازمان بهداشت جهاني،(گيرد  جنسي توسط شريك صميمي خويش قرار مي

از زنان رابطة جنسي ناخواسته بـا همسـر   % 34در پي تحقيقات خود دريافت كه  ”بسيل“و 
، برگن و بران هيـل (دهند  خود را تنها به سبب اينكه جزو تعهدات زناشويي است انجام مي
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اند   مردان اذعان داشته% 5/7زنان و % 25آمار مركز تحقيقات بين الملل  و براساس. )1: 2006
  ).2000تياده و ثوانز، (اند   خود مورد تجاوز قرار گرفته   صميميكه توسط همسر يا شريك 

توجهي به اين امر از سويي بنا به ديد فوكويي به سبب مهـار گفتمـان رابطـة جنسـي       بي
) 53: 1990فوكـو، (درجامعه و تابو و محدوديت دانستن و تك بعدي نگريستن به آن است 

در عصر جديد پسـت مـدرن،   ين سبب است كه و از سوي ديگر بنا به نظر بوديار شايد به ا
از  ).173 :1390فوكـو، (انـد   سكس مرده است زيرا تمام چيزها به صورت سكس در آمـده 

هايي در جامعه يا با كتمان و تك بعدي نگري روبرو هسـتند و يـا بـه     رو چنين واقعيت  اين
از منظـر حقـوقي   . شوند گرفته مي  شود امري بسيار بديهي است ناديده سبب آنكه تصور مي

معافيت و استثناي همسر از عمل تجاوز كه سبب منع پيگـرد قـانوني و اتهـام وي در     راسل
و گوپتا . )505: 2009، مك ماهون(داند  قبال تجاوز به همسر شده است را دليل اين امر مي

 تـرين  نيز فقد قانون و ننگ اجتماعي براي مبارزه عليه تجاوز جنسي زناشويي را از ابتـدايي 
رو   از ايـن ). 1: 2013گوپتـا،  (دانـد   عوامل پنهان شدن اين شر پشت نهاد مقدس ازدواج مي

. يكي از مسائلي كه جامعه با آن درگير است نحوة برخورد قانونگذار با چنين جرايمي است
ايران از جمله كشورهايي است كه حقوق جنسي مجزا براي خانواده تعريف نكرده است و 

شود، الزم است ميزان   هاي شرعي نگاشته مي  اين كشور متناسب با ديدگاه از آنجا كه قوانين
  .ا در خصوص اين مسئله بررسي كردانعطاف شارع و قانونگذار ر

هـا و   احساس نارضايتي از امور جنسي ريشـه بسـياري از نـاراحتي   از بعد روانشناختي 
خيانـت، حسـادت،   مشكالت رواني اجتماعي بوده و بصـورت صـفات خطرنـاك از قبيـل     

هنرپـروران و همكـاران،   (نمايـد   احساس پوچي و ناسازگاري و فساد اجتماعي تجلـي مـي  
ايـي كـه    رو بررسي اين مسأله به سبب چنداليه بـودن و تـاثيرات خزنـده     از اين). 2 :1389

ايـن پـژوهش بـه كمـك واكـاوي      . باشـد  بركاركردهاي اجتماعي فرد دارد امري بايسته مي
و حقوقي افراد در خصوص تجاوز جنسي زناشويي و ارائه تعريف و مقولـه  نيازهاي رواني 

طـور كـه بـرگن      همان. پردازد  بندي صحيح به شناخت اين پديده در بعد اخالق و قانون مي
كشي جنسـي و   اذعان دارد بسياري از زنان به سبب وفاداري، ترس، نا آشنايي با عوامل بهره

، از اين )13: 2006برگن، (ها نيستند  ارش اينگونه خشونتناتواني در ترك رابطه قادر به گز
 .تواند گام مثبتي در جهت شناساندن اين مسأله و حمايت افراد باشـد  رو حمايت قانوني مي

 اجتمـاع  سـاخت  اسـاس  و پايـه  اجتمـاعي،  واحـد  ترين كوچك عنوان به از آنجا كه خانواده

بررسـي و   )29: 1376مـور،  (ن است متمد جامعه هر شالوده خانواده] و[شود،  مي محسوب
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تـوان مسـأله اساسـي جوامـع      مداقه در تمامي ابعاد آن جهت حفظ و تحكيم اين نهاد را مي
امروزه بسياري از كشورها يا قوانين مربوط به تجاوز جنسـي زناشـويي را    .امروزي دانست
را بـه تصـويب   انـد و يـا قـانوني     اند و يا معافيت همسر از تجاوز را لغو كرده تصويب كرده

گذارد، به طوريكـه طبـق    اند كه تمايزي بين تجاوز فرد غريبه با تجاوز به همسر نمي رسانده
در يك صد كشور تجـاوز جنسـي زناشـويي جـرم قابـل پيگيـري        2006برآوردها در سال 

و همچنين بايد توجه كرد شناسايي و جـرم  ). 18: 2013گوپتا و گوپتا، (تعريف شده است 
جنسي زناشويي فرصتي تاريخي در جهت تصويب قوانين بـه منزلـه مبـارزه    انگاري تجاوز 

  ).3: 2010سامپسون، (مؤثر با خشونت عليه زنان است 
شايد يكي از داليل بي تفاوتي به اين امور در اين واقعيت نهفته اسـت كـه ايـن دسـت     

گردنـد و در جايگـاه    ميالمللي يا غيردولتي صادر   ي جهاني به وسيله نهادهاي بينها اعالميه
آوري هستند كه تنها به سبب اقتدار سياسي و اخالقي كه دارنـد   غيرالزام ابزار سياسي، اصول

اما بايد توجه داشت با گذر زمان ممكن است به سبب تجربـه مـدام   . باشند حائز اهميت مي
ايـن  ). 59: 2004كوند، (بدل گردند  از تعارف خارج شده و به قاعده آمره) عرف(ها  دولت

باتوجه به رشد روزافزون پذيرش اين ماده به عنوان قانون در بسـياري از  در حالي است كه 
آلباني، الجزاير، استراليا، بلژيك، كانادا، چين، دانمـارك، فرانسـه، آلمـان،     از جمله(كشورها 

يقاي جنوبي، هنگ كنگ، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، موريتاني، نيوزيلند، نروژ، فيليپين، اسكاتلند، آفر
، 2005به تازگي انـدونزي، تركيـه در سـال     سوئد، تايوان، تونس، انگلستان، اياالت متحده،

، به وضوح متوجه فراهم شدن زمينـه  )18: 2013گوپتا و گوپتا، ( 2007مورياني و تايلند در 
قاعدة آور خود به سمت عرف، در نتيجه تبديل آن به  براي خروج اين ماده از حالت غيرالزام

رو پژوهش در اين زمينه و رد و قبول منطقي چنـين اصـولي در حـال      باشيم از اين آمره مي
  .نمايد حاضر ضروري مي

  
  روش. 2

اي، مطالعة مستندات موجود در خصوص پديد تجاوز   در اين پژوهش ابتدا به شيوة كتابخانه
كيفـي و  (ا آميختـه  جنسي زناشويي مد نظر قرار گرفته شد، سپس از روش تحقيق تركيبي ي

در اين شـيوه از  به اين صورت كه . و از شيوة تحليل دادة اكتشافي استفاده شده است) كمي
در ايـن راسـتا   . گـردد   گيـري مبـادرت مـي     طريق پژوهش كيفي به تدوين يك ابـزار انـدازه  

اي عميق با چهار تن از قربانيان تجاوز جنسي زناشويي صورت گرفت و بر مبنـاي    مصاحبه
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مقوله اصلي تحت عنوان چيستي پديده، صدمات روحي، صدمات جسمي،  6مباحث به  آن
هـاي بحـث مطـرح شـدند و       سپس سؤاالت و فرضيه. عشق، آموزش و پيامد تقسيم شدند

سوالي به كمك استاتيد و كارشناسان حـوزه مربوطـه طراحـي     21اي   اساس آن پرسشنامهبر
پايائي پرسشنامه پس . اند  سي پاسخ داده شدهكارشناس حوزة روانشنا 100گرديده و توسط 
محاسبه شده كـه  ) 794/0(، )براساس كليد(هاي بلي وخير  به گزينه 1و  0از ارزش گذاري 

و همچنـين از لحـاظ   . باشد بيانگر پايايي مطلوب براي پرسشنامه محقق ساخته پژوهش مي
در نهايت نتايج حاصل . استروايي، پرسشنامة مذكور مورد تأييد اساتيد مربوطه قرار گرفته 

هـاي بدسـت آمـده از مصـاحبه و پرسشـنامه جهـت بررسـي          اي و يافته  از تحقيق كتابخانه
  .اند  وضعيت امر در قوانين فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته

  
  تجاوز جنسي زناشويي تعريف. 3

مقابـل   در فرهنـگ عميـد در  . تشكيل شـده اسـت   "زناشويي"و  "تجاوز"اين اصطالح از 
از حد درگذشتن، از حد خود بيرون شدن، از انـدازه خـارج    :مدخل واژه تجاوز آمده است

زناشوهري، زن و شوهري، : و در مدخل واژه زناشويي آمده است) 375: 1377عميد،(شدن 
در انگليسي نيـز ايـن اصـطالح از دو    ). 691همان (زن گرفتن مرد، شوهركردن زن، ازدواج 

اجبـار  . 1: به معناي rapeتشكيل شده است كه در فرهنگ هريتيج  “  ”rapeو  ”marital”واژه 
. 3اختفـاف  : و ضـبط همـراه بـا اعمـال زور     عمـل تصـرف  . 2تسليم عمل جنسـي   فرد به

مربوط به ازدواج : آمده maritalآمده است و در مقابل واژة ) 569: 1376ب، وبرا(حرمتي  بي
  ).417: همان(

توان گفت تجاوز جنسي زناشويي اجبار فـرد بـه تسـليم     بي ميرو در معناي تركي  از اين
عمل جنسي در فرايند ازدواج است به نحوي كه با اجبار و اختفاف از انـدازه و حـد خـود    

  .خارج شود
براساس تعريف سازمان ملل تجاوز جنسي زناشويي يكي از عناصر اصلي مـدل قـانون   

. وز جنسي در قالب ازدواج استجرائم جنسي بين المللي در خصوص حذف معافيت تجا
كه به منظور محافظت از زنان از تجاوز زناشويي و تصويب قـانون جديـد جـرم جسـمي،     
جنسي و فيزيولوژيكي سوء استفاده، ارعاب، تهديد و آزار و اذيت بين زن و شوهر، شركاي 

 .استتدوين شده ) 74و  37، پاراگراف 3الحاقيه /  A / HRC / 7/6(صميمي و شركاي سابق 
) واژن، مقعد، و يـا دهـان  (مقاربت ناخواسته و يا دخول در تجاوز جنسي زناشويي هرگونه 
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گـردد   كه با ترس و تهديد همراه بوده و رضايت همسر را در پي نداشته باشد را شامل مـي 
  ).1: 2006هيل،   برگن و بران(

شونت جنسي از شود پذيرش تفاوت بين خ  توجهي به اين امر مي  در واقع آنچه باعث بي
هانمر و ايتـزن نيـز در تحقيقـات    . جانب شريك جنسي با تجاوز از جانب فرد بيگانه است

دهـد اغلـب متجـاوزان جنسـي       اند كه نشـان مـي    خود شواهدي مبني بر اين امر ارائه كرده
 هانمر و(اند   را قبالً در بستر خانواده و بر همسر و فرزندانشان اعمال و تجربه كرده "تجاوز"

رو چنين افرادي در دراز مدت پتانسيل تبـديل شـدن بـه متجـاوز       از اين). 63: 2000ايتزن، 
جنسي را پيدا خواهند كرد با در نظر گرفتن چنين پيامدهايي پرداختن به جرم تجاوز جنسي 

اي است كه در دراز مـدت سـالمت و امنيـت خـانواده و       زناشويي در واقع شيوة پيشگيرانه
در ادامـه بـا مداقـه در نظريـات، قـوانين فقهـي حقـوقي و ابعـاد         . كنـد   ميجامعه را تأمين 

يابي پديـده در حـوزة     روانشناختي مسأله به نحوة برخورد قانونگذار و احكام فقهي و ريشه
  .پردازيم  روانشناسي مي

  
  نظريه پذيرش ضمني، اتحاد و مالكيت .4

ريشـه در سـه نظريـه داشـته      مبناي بي توجهي به تجاوز جنسي زناشويي در فرهنگ غربي
  .نظرية مالكيت. 3نظرية اتحاد. 2نظرية پذيرش ضمني . 1: است

شد مبني بر اينكـه بـا پـذيرش     نظريه پذيرش ضمني از سخنان سرمتيو هال استنباط مي
كنـد ازاينـرو آن نظـر را بـه      ازدواج زن درواقع رضايت خود از عمل زناشويي را اعالم مـي 

براسـاس  : هال معتقد بـود ). 46: 2014گراسي، (كنند   مطرح ميعنوان نظريه پذيرش ضمني 
توانـد   رو نمي  ها زن خود را به شوهر سپرده ازاين رضايت زناشويي متقابل و قرارداد بين آن

مبناي نظرية اتحاد نيز كه از عقايد ديـن مسـيحيت   ). 2009كارينجال، (خالف آن عمل كند 
ر اين امر دارد كه فرد در ازدواج آزادي خـود را  خصوصاً فرقه كاتوليك گرفته شده داللت ب

دهد تا با همسرش اتحاد يافتـه و در پوسـت و گوشـت يكـي      با انتخاب خود از دست مي
موافقان اين نظر مصونيت قضايي شوهر را ناشي از نظريه ). 40: 2012ويت جي آر، (شوند 

تر خلط زن   ، به معناي دقيقدانند، كه بر مبناي آن ازدواج عالمت اتحاد زوجين بود اتحاد مي
در اين مفهوم زن استقالل قانوني خود را در زمان ازدواج بـه  . شد در وجود شوهر تلقي مي

  ).46: 2014گراسي، . (آمد رو مفهوم رضايت نامربوط به نظر مي  داد از اين كلي از دست مي
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آن زن  نظريه سوم نظريه مالكيت زن بود كه توسط بلكاستون مطـرح شـد و بـر مبنـاي    
  ).همان(رو مرد حق بهرمندي جنسي از او را داشت   رفت از اين دارايي مرد به شمار مي

طور كه راسل معتقد است پذيرش هرگونه معافيت همسر بيانگر پذيرش اين اصل   همان
مهجور است كه همسران جزو اموال مردان هستند و قرارداد ازدواج قـراردادي بـراي حـق    

  ). 2: 2006راسل به نقل از برگن، (وري جنسي است   بهره
تفاوتي به امر تجاوز جنسي زناشويي   ساز بي  بايد توجه داشت مبناي اين نظرات كه زمينه

در غرب بوده در اسالم قابل بررسي است، زيرا اين امر كه زن و شوهر در پوست و گوشت 
باشـد در    يشوند و آنطور كه در برخي فرق مسحيت شاهد آنـيم طـالق ممنـوع مـ      يكي مي

از سوي ديگرگرچه موقعيت . باشد  اسالم مرسوم نبوده و اتفاقاً طالق امري پذيرفته شده مي
ماننـد كــااليي خــريد و فــروش     اجتماعي زنان قبل از اسالم بسيار تأسف برانگيز بـود و  

: تا  سبحاني، بي(هر گونه حقوق اجتماعي و فردي حتي حق ارث محروم بودند   شده و از مي
اما پس از اسالم استقالل زن در تصرفات مالي در اسالم پذيرفته شده اسـت   .)48ص  1ج 

و جايگاه او در خـانواده ارتقـاء داده شـده اسـت و همچنـين حـق       ) 277: 1390مهريزي، (
  . توان دريافت  رو ضرورت بررسي اين پديده را مي  مالكيت زن را پذيرفته است، ازاين

  
  مولفه هاي روانشناسي، فقه و حقوق بررسي و شناخت پديده در. 5

  شناختي بعد روان ازبررسي عوارض تجاوز جنسي زناشويي از ديدگاه قربانيان  1.5
همانطور كـه  . براي شناخت بهتر هر پديده اولين گام درك وضعيت قربانيان آن پديده است

در داشتن  در تحقيقات انجام پذيرفته شاهد هستيم اجبار شوهران با توسل به زور و ارعاب
رابطه شب زفاف، استفاده از وسايل نامتعارف مثل ميل گرد و برس شست و شوي توالـت  
در هنگام نزديكي، ناتواني جنسي، آسيب رواني ناشي از روابط شـوهران بـا زنـان ديگـر و     

هاي شديد جسمي   حاكي از آسيب) 155- 152: 1380اعزازي، (اعمال انواع ديگر خشونت 
هايي كه از طريق مصاحبه عميـق    از اين رو در ادامه يافته. ن پديده استو روحي قربانيان اي

هـاي مـؤثر در     گردد تا از اين طريق بتوان مولفـه   با چهار تن از قربانيان بدست آمده ارائه مي
تجاوز جنسي زناشويي را شناسايي و مقوله بندي كرد تا از ايـن طريـق بـه درك بهتـري از     

  . پديده نائل آييم
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  مشخصات كلي مصاحبه شوندگان .1جدول 

  

  ها هاي مستخرج از مصاحبه  تببين مقوله 2.1.5
 چيستي پديده 1.2.1.5

آن، يعني روي داشتن آن تجربه بـه  ] يا قصدي بودن[اي، قصديت   ساختار اصلي هر تجربه
تجربه به واسطة محتوا . دربارة عينياي است از عيني يا   اي، تجربه  چيزي است، زيرا هر تجربه

رو در ادامه   از اين). 11: 1393وودراف اسميت، (كند   و معنايش عين مورد نظر را بازنمايي مي
  .گردد، شرح داده خواهد شد  گيري اين پديده در افراد مي  قصد و عواملي كه سبب شكل

  انگيزه. الف
اي است كه سـبب    شود انگيزه  مياولين سوالي كه در خصوص چيستي هر پديده مطرح 

دهـد،   در واقع نفع يا ذوقي كه مجرم را به ارتكاب جـرم سـوق مـي   . گردد  وقوع آن امر مي
در خصـوص تجـاوز جنسـي زناشـويي بـر      ). 60: 1356نوري، (انگيزه ارتكاب جرم است 

اساس تحقيات انجام شده توسط اللـو و فينكلهـور سـه خصوصـيت بـارز در مردانـي كـه        
  :دهند وجود دارد  شان را مورد تجاوز جنسي زناشويي قرار ميهمسران

  .اند  مرداني كه به سبب خشم غير قابل كنترل انگيزه اين عمل را پيدا كرده - 1
كننـد و    مرداني كه از اين عمل به عنوان ابزاري براي سلطه بر همسرشان استفاده مـي . 2

  .پندارند  آن را اعتباري براي قدرتشان مي

وضعيت   شغل  تحصيالت  سن  نام
  تأهل

تعداد 
  فرزند

شيوه 
  ازدواج

طبقه 
  اجتماعي

فوق   31  آزاده
  متوسط  اينترنتي  ندارد  -   دانشجو  ليسانس

  يك  مطلقه  كارمند  ليسانس  33  سميه
آشنايي در 

دوران 
  دانشجويي

  متوسط

فوق   39  فهيمه
طالق   كارفرما  ليسانس

  متوسط  سنتي  يك  عاطفي

  متوسط  سنتي  يك  مطلقه  دبير  ليسانس  28  ماهرخ
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ني كه نسبت به عمل جنسي وسواس داشـته و از لحـاظ جنسـي منحـرف و يـا      مردا. 3
برگن نيز عواملي چون ). 62- 61: 1985فينكلهور و اللو، (هاي ساديسمي هستند  داراي جنبه

حسادت جنسي، به كار بردن اهرم خشونت جهت تنبيه طرف مقابل، نشـان دادن قـدرت و   
بـرگن بـه   (داند  واج را انگيزه تجاوز جنسي ميبرتري و محق دانستن خود بنا به قرارداد ازد

  ). 540نقل از گرين برگ، 
  :هاي خود را از رفتار همسرانشان اينگونه بيان كردند  مصاحبه شوندگان دريافت

هـا ازش    خيلي بدبخت بود، حس حيف و ميل به من داشت، انگار چيزي كـه سـال   ـ
در هنگام سكس ... داشت عالقه به سكس معقدي... دريغ شده بود بدست آورده بود 

  ).آزاده(برد   كشيدم لذت مي  معقدي از اينكه من درد مي
اصالً رحم نداشت، يكبار دست و پا و دهان مرا بست و از اينكه با حالت تهاجم بـا   ـ

يكبار هم در يك مهماني مرا مجبور به برقراري رابطـه  . برد  من نزديكي كند لذت مي
 )سميه(يل شد كرد و سبب خجالتم پيش افراد فام

اش تحقيرآميزتر  از وقتي ادامه تحصيل دادم و از لحاظ مالي مستقل شدم رفتار جنسي ـ
  ).فهيمه(شد 

خواست ثابـت كنـد     دائم مي. گفت  تر بودم، اينطوري راحت زور مي  من از او كم سن ـ
 ).ماهرخ... (همه چيز تحت فرمان اوست

  تأثير تكنولوژي - ب
او . ها از طريق بصـر تأكيـد دارد   هاي عاطفي و گرايش نشسازي رفتار، ك بندروا بر مدل

آمـوزيم و ايـن    معتقد است ما رفتار پرخاشگرانه را همانند بسياري از رفتـار اجتمـاعي مـي   
او در ). 2005شـولتز،  (گيـرد  فرايند ابتدا با مشاهده و سپس با تقليد آن رفتـار صـورت مـي   

ا عروسك بوبو را نمايش داد، مشـاهده  بعد از اينكه رفتار خشني ب» عروسك بوبو«آزمايش 
از ). 408:همان(دهند  بينند همان رفتار خشن را بروز مي كرد كه كودكان هربار كه بوبو را مي

در قرن حاضر صور خيالي، وانموده ها و تشبيهات تصنعي در همـه جـا بـه چشـم      آنجاكه
). 173: 1990فوكـو، (ما هاي تبلغاتي، در مد، در تلويزيون، ويدئو و سين در آگهي. خورند مي

   هـا شـده    در واقع گسترش وسايل ارتباط جمعي سبب ساز نفوذ موجي از اطالعـات و داده 
كاليـن  . باشـند   هايي كه محتواي هرزه نگارانه دارند نيز استثناء نمي  است و در اين ميان فيلم
و گسـترش    ادبـي، هنـري، سياسـي و علمـي      ارزشها را در فقدان   شاخصه اصلي اين فيلم
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وقيح، هولنـاك،  (اي آشكار و آزاردهنده و ترويج يك عالقه شديد  شـيوه  ارتباط جنسي بـه
زدايي، شدت بخشـي بـراي     داند كه سبب اعتياد، حساسيت  جنسي مي) شرمانه يا شهواني بي

هايي كـه مشـاهده كـرده در      گارين  و نهايتاً تمايل به پياده كردن هرزه  »حال جنسي«افزايش 
  ).31- 30: 1384كالين، ( مالء عام است

  :هاي مورد مصاحبه رفتار همسرانشان در استفاده از تكنولوژي را اينگونه بيان كردند نمونه
يكبار موبايلش را چك كردم پر از فيلم و عكس مستهجن بود و بـا زنـان شـوهردار     ـ

 ).سميه(اب شوهرانشان رابطه دارد ها در غي كرد و متوجه شدم با آن  چت مي

خواست برايش فيلم پورنو تهيه كنم وقتـي    هاي پورنو داشت از من مي  عالقه به فيلم ـ
بـه زيـور آالت عالقـه شـديدي داشـت، بـه نظـرم        ... كرد  بددهني مي زدم،  سرباز مي
 ).آزاده(باز مي آمد   همجنس

هاي   ها پر از فيلم در يكي از آنكرد دو تا گوشي داشت و   هاي مستهجن نگاه مي  فيلم ـ
 ).فهيمه(ناجور بود ولي اهل چت و شبكه اجتماعي نبود 

كرد و مرا هم   هاي پورنو تماشا مي  فيلم... تر از خودش رابطه داشت با پسري كوچك ـ
گـاهي بـه   .. را دوست داشت) خشن(كرد، سكس هاردكور   ها مي  مجبور به ديدن آن

  ).ماهرخ(داد   با دوستانش يا با دوستان مرا ميشوخي پيشنهاد سكس چند نفره 
 تسلسل كهتري - ج

همانطور كه آدلر معتقد است احساس كهتري در فرد سبب تداوم دور و تسلسل كهتري 
سـازد و   گردد، به اين صورت كه فرد براي اطمينان بخشي به خود كـودك را كهتـر مـي    مي

دهد و خواه ناخواه كودك در چنين  ميهايي نشان  كودك نيز در برابر اين كهترسازي واكنش
شوند و جزء جدانشدني  يابد و واكنش دفاعي و جبراني وي خودكار مي اي پرورش مي دايره

ترها همان طرز رفتـار   چنين كودكي در بزرگسالي در برابر جوان. شود مي خلق و خوي وي 
ارد را از خـود  ناقصي را كه در كهتر شدن وي سهيم بوده است و او خود از آن آگـاهي نـد  

  ).67: 1369منصور،(دهد  بروز مي
داد او هم از لحاظ عصبي بهم ريخته بود مادرم هم مـا    پدرم هميشه مادرم را آزار مي ـ

ام را سر   كشد مثل مادرم عقده  شوم اعصابم نمي  زد، خودم هم گاهي متوجه نمي  را مي
  ).فهيمه... (كنم   فرزندم خالي مي
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آورده   در خـانواده كسـي اورا بـه حسـاب نمـي     ... دي داشتهگفت دوران كودكي ب  مي ـ
  ).آزاده(

  )ماهرخ(آيد شبيه اوست   اش بدم مي  از بچه ـ

  صدمات جسماني 2.2.1.5
سوء استفادة مزمن جسمي، جنسي، يا رواني حتي پس از پايـان رابطـه، تـأثير طـوالني     

از سـوي همسـر   مرگ يكي از عواقب ناشي از تداوم خشونت جنسـي  . مدت بر زنان دارد
خشونت به طور مستقيم و از طريق صدمات و حمالت فيزيكي ممكن اسـت بـر   . باشد  مي

سالمت زن تاثيراتي از جمله درد مزمن، شكستگي استخوان، ورم مفاصل، نقص شنوايي يـا  
: و همچنـين تـاثيرات مخربـي در مغـز از جملـه     . بينايي، تشنج، يا سردردهاي مكرر بگذارد

سردرد، سرگيجه، افسردگي، تحريـك پـذيري، اضـطراب، تغييـرات در     اختالل در خواب، 
اجتماعي يا جنسي و رفتاري، مشكالت گفتـاري، اخـتالل شـناختي، و مسـائل مربـوط بـه       

توانـد منجـر بـه     دهد مي  خشونت جنسي كه اغلب با شريك زندگي رخ مي. حافظه بگذارد
د و مشكالت سيستم ايمني صدمات واژن و يا مقعد، افزايش سطح استرس، اختالل عملكر

خشونت جنسـي دايمـي سـبب    . بدن، افسردگي و افزايش خطر عفونت باكتريايي بيانجامد
سندرم اختالل عملكرد و رواني و همچنين سبب افزايش آسيب پذيري نسبت به درد مزمن 

در نظر فينكلهور و اللو از جمله صدمات فيزيولوژيكي كه تجاوز جنسي زناشويي . ]2[ شود
اجبـار و خشـونت در   . هاي واژني و معقدي اشاره كـرد  توان به آسيب گذارد مي اي ميبه ج

ها سبب آسيب به واژن، تورم و در برخـي مواقـع    هنگام نزديكي بدون استفاده از لوبريكات
انـد   اكثر زناني كه تجربه نزديكي معقدي با اجبار را داشته. گردد  موجب زخم و جراحت مي

جراحات واژني . اند تال به هموروئيد تا پارگي عضله را گزارش كردهجراحات فيزيكي، از اب
از سـوي  . تر است وارده بر زناني كه تازه زخم ناشي از زايمانشان بهبود يافته بسيار دردناك

شـان را   پـذيري جسـماني    ديگر بايد توجه داشت، اجبار زنان به عمل جنسي استعداد آسيب
قربانيان تجاوز جنسي زناشويي تجربة ). 122: 1985ان، فينكلهور و همكار(دهد  افزايش مي

  :كنند  خود در اين خصوص را اينگونه اظهار مي
به شدت عالقمند به نزديكي از پشت بود، از اين امر نفرت داشتم صرفاً براي اينكـه   ـ

اش تـن    ام گرفته برگرداند بـه خواسـته    بتوانم اورا راضي كنم، مبلغي را كه از خانواده
هاي ناشي از نزديكي از پشت بـودم، بعـد از     ها درگير درمان آسيب  دم، تا مدتدا  مي
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ها مجبور بودم سوپ و غـذاي آبكـي       ام مدت  اينهمه مدت تازه كمي بهبود پيدا كرده
 ).آزاده(بخورم تا مشكالت ناشي از نزديكي از پشتم حل شود 

خاطر اجبـارش در نزديكـي    كردم به  ام، باوجوديكه بايد مراقبت مي  پس از سقط بچه ـ
يكبار دست و پا و دهان مرا بست و از اينكه با حالت تهـاجم بـا   ... خونريزي كردم 

ام را   دستم را شكست و با زور مجبـورم كـرد مهريـه   ... برد  من نزديكي كند لذت مي
 ).سميه(كرد   ببخشم وگرنه بچه را از من جدا مي

  صدمات روحي 3.2.1.5
  :م شدهبراساس تحقيقات انجا

ايـن تـرس   . آيـد  ترس از خشونت، مانع بزرگي براي مستقل كردن زنان به شـمار مـي  
شود تا زنان پيوسته درصدد برخورداري از پشتيباني مـردان باشـند امـا ايـن      موجب مي

 پذيري و وابستگي بيشتر زنان را بـه دنبـال دارد و   پشتيباني نيز در موارد بسياري، آسيب
  ).164: 1391نوابي، ( نان استمانع اصلي توانمند شدن ز

هـاي بـاليني    هاي گسـترده در خـارج از كشـور و همچنـين پـژوهش      همچنين پژوهش
گونه زنان اعتماد به نفس و عـزت نفـس پـاييني     دهد كه به طور كلي اين نژاد نشان مي  نوابي

اي شكسـت   كننـد، بـه انـدازه    مـي  كفـايتي   دارند و در ايفاي نقش همسر يا مادر احساس بي
كوشـند مـورد    دانند، به همين دليل مـي  اند كه خود را مستوجب تنبيه شوهرانشان مي وردهخ

طرفـدار جنـبش آزادي   (همچنـين متخصصـان   . خشونت و تهاجم واقع شدن را انكار كنند
: همـان (شوند  خورند، به افراد افسرده و پارانوئيد تبديل مي معتقدند زناني كه كتك مي) زنان
ژگي هم باعث تحريك فرد به خشونت و هم تحمل رفتار خشـونت  كه اين وي). 172- 171

از سوي ديگر طبق تحقيقات انجام شده اكثر زنـان بـه   ). 102: 1380اعزازي، (شود  آميز مي
دهند مسائل زندگي مشتركشـان بـه     سبب ناآشنايي با مقررات و قوانين يا اصوالً ترجيح مي

وم و حفـظ زنـدگي مشـترك اذيـت و آزار     بيرون سرباز نكند، به همين دليل به بهـاي تـدا  
  ).19: 1381سيف ربيعي، رمضاني، حتمي زينت، (كنند   همسرانشان را تحمل مي

به اجبار، خشونت شوهر نسبت به خود را از سـاير مـردم پنهـان    ] زنان خشونت ديده[
 دارند، افزون بر اين نقش انفعالي دارند، نسبت به همسران خود مطيع و فرمانبردارند، مي

آنان خشم خود را سركوب و در نقطة ديگر ابراز . زنند اما بعدها به خرابكاري دست مي
پناهند و قادر به تغييـر وضـعيت زنـدگي خـود نيسـتند و       آنان موجوداتي بي. دارند مي
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اينگونه زنان پيوسته خود . كند ها را بدتر مي پيوسته بر اين باورند كه هر اقدامي وضع آن
ي هاي زندگي زناشـوي  ها و نابساماني اغلب خود را مسئول مشكل كنند و را شماتت مي

  ).172: 1391نوابي، (دانند  مي

ها، قول و قرار خواستگاري داراي مفهومي مانند ازدواج است و   براي بسياري از خانواده
چون عرف جامعه هم باعث شـده  ). 125: 1380اعزازي،(اي نيست   به هم زدن آن كار ساده

رو ايـن    روبرو باشد از اين) 127: همان(» همواره با مقاومت اطرافيان«پسند و طالق امري نا
  .گردند  تر مي  زنان منفعل

ام   كردم خـانواده   براي مدتي طوالني افسردگي شديد داشتم، همه چيز را فراموش مي ـ
هـاي آن بـاال بـود و      كـردم هزينـه    راضي به پذيرشم نبودند، به مشاوره مراجعـه مـي  

داد، شـغلم را از    كارفرمـايم آزارم مـي  . كند  كردم ديگر كمكي به من نمي  ياحساس م
. پرداخـت   خواهد تاوان اين كارش را مـي   دلم مي...  دست دادم و تنها و نا اميد بودم

 ).سميه(

كـنم مسـائل و     دانم احساس مـي   افسردگي گرفتم، خودم را در مرگ مادرم مقصر مي ـ
انداخت، من دختر شادي بودم امـا االن بـه شـدت افسـرده     را از پا  مشكالت من او

 ).آزاده(برم   ام از هيچ چيز لذت نمي  شده

كرد، چون زود ازدواج كرده بودم و نسبت به بـدنم آگـاهي     ام را تحقير مي  اندام زنانه ـ
كردم زن بودن يك نوع نقص است، نسبت به اندامم وسـواس پيـدا     نداشتم، فكر مي
كـنم، احسـاس كمبـود      ها گريه مـي   كنم ساعت كه به رابطه فكر مي كرده بودم، گاهي

 ).فهيمه(محبت دارم، نهال تنفر را در وجودم كاشت 

  عشق 4.2.1.5
نظرية خود را در خصوص عشق ارائه كرده و بر اسـاس آن عشـق را   ) 1986(اشتنبرگ 

passion ، شــور و عشــقintimacy متشــكل از ســه مولفــة صــميميت
 دو تصــميم يــا تعهــ 

decisioniory/commitment
صـميميت بـه   : گويـد   وي در تعريف اين اجزا چنين مي. داند مي 

شـور و عشـق بـه    . هاي نزديكي ارتباط و پيوستگي در روابط عاشـقانه اشـاره دارد   احساس
احساس عاشقانه، كشش جسماني، تمايل به روابط جنسي و پديدهاي ارتبـاطي در روابـط   

ميم يا تعهد بدين معناست كه در كوتاه مـدت فـرد تصـميم    جزء تص. شود  جنسي منجر مي
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گيرد تا به شخص ديگري عشق بورزد و در طوالني مدت به حفظ اين عشـق احسـاس     مي
  ).2000آيزنك،(تعهد كند 

شوهر سابقم در دوران دانشگاه به شدت بـه مـن عالقمنـد شـد هـر بـار كـه بـراي          ـ
كـردم بـا او ازدواج     كرديم هرگز فكر نمـي   آمد او را از سرمان باز مي  خواستگاري مي

اش   وقفه اما بعد از چندسال وقتي تالش بي كنم، پدر و مادرم به شدت مخالف بودند
 )سميه(را ديدم با او ازدواج كردم 

كرد من صرفاً عالقه به مهـاجرت داشـتم وقتـي      او در يك كشور خارجي زندگي مي ـ
اي بـه مـن     اي به او نـدارم او هـم عالقـه     هبراي ازدواج به ايران آمد، ديدم هيچ عالق

اش مادي بود، براي همين مدتي رابطه ما ادامه پيـدا كـرد، دلـم      نداشت، صرفاً انگيزه
 ).آزاده(سوخت   برايش مي

 ).فهيمه(ها با هم ازدواج كرديم   از ابتدا بهم عالقه نداشتيم به اصرار خانواده ـ

اي خوشبختي من هر كـاري كنـد، اگـر    گفت به من عالقه دارد و حاضر است بر  مي ـ
 ).ماهرخ(كردم   گويد هرگز با او ازدواج نمي  دانستم دروغ مي  مي

  آموزش و آگاهي از مسائل جنسي 5.2.1.5
پونتي معتقد است، تجربة جنسي فرصتي است براي آشنايي كسي با سـهمي بشـري در   

الكتيك است كـه در آن  ترين وجوه استقالل و وابستگي است، در واقع جنسيت يك دي  عام
كند با اين حال بدون آن پايدار   تمايل يك هستي به هستي ديگر در عين آنكه آن را انكار مي

رو در تجربة جنسي نوعي دوگانگي حاكم است كه فايق   از اين). 165: 1378ماتيوز،(نيست 
ي صـحيح را  هـا   هـا و آمـوزش    مندي از تجربه  آمدن بر آن و كسب مهارت الزم نياز به بهره

كسب دانش در خصوص تاريخچة جنسـي خـود، شـناخت و درك بـدن خـود،      . طلبد  مي
برقراري رابطه صلح آميز با بدن خود، خلق رابطه جنسي بهتر، گسترش آسـايش، اعتمـاد و   

و  فــولي، كــوپ(رضــايت جنســي نيــز عــواملي مــوثر در حمايــت جنســي افــراد هســتند 
كنـد، از    اي را بـازي مـي    جنسي نقش عمده آموزش در روابط). 3- 2صص :  2012شوگرو،

رو پيدايش شاخه آمـوزش و درمـان روابـط جنسـي در رشـته مشـاوره تحـت عنـوان           اين
راسل نيز معتقـد اسـت   . سبب توجه به اين مسأله در دوران اخير شده است "تراپي  سكس"

تواند، دختران خرافاتي و جاهل بار بياورد و سانسور شديد بر تمـامي   سيستم حكومتي نمي
دهند حاكم كنـد و تمـامي    هايي كه اطالعاتي درباره موضوعات جنسي مي ها و نوشته كتاب
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از زنان جوان سلب كند و لوازم پيشـگيري را از بـين ببـرد و    امكانات معاشرت با مردان را 
- 54: 1378راسـل،  (اخته كند  روحانيون را استثناي به براي اجراي بهتر قانونش تمام مردها

 رو  اين از و است، مضر شخص بحال العاده فوق اين مسائل از خبري بي«او معتقد است ). 55

از ). 56: همـان (» باشد مطلوب تواند نمي باشد يچنين جهالت مستلزم آن بقاي كه سيستمي هر
  .گردد كي سبب مينظر وي برخورد ناصحيح با مسأله جنسي در كود

 گيرد كه مي فرا بزودي و پندارد، مي كار معصيت را خويشتن زندگي ابتداي همان از كودك

 و تسـكين  نـدارد  خبـر  مـاجرا  از كسـي  كه بابت اين از و دهد انجام خفا در را خود گناه
  .)155: همان( گيرد مي تسالئي بهره

 و عادي مسائلي خويش ماليم اشكال در هرچند “مازوخيسم”و هم  “ساديسم”هم 
. شـوند  مـي  مربـوط  جنسـي  گنـاه  حـس  بـه  خـود  حـاد  مراحـل  در هستند ولي معمولي

 اسـت  واقف خويش گناه به سخت جنسي عمل مردي است كه در زمينة» مازوخيست«

 .دارد بيشتري توجه اغواگر، يك بعنوان زن، است كه به گناه كسي» ساديست«آنكه  حال
 مقـررات  و تعليمـات  كـه  اثـري  كه دهد مي نشان زندگي بعدي دوران در آثار اين تظاهر

 اسـت  عميـق  حد چه تا گذارد مي جاي بر كودك ذهن و روح در اخالقي خشن و سخت
  ).155: همان(

 ديگر طرف از و ورزيد، عشق وي به و كرد آماده را زن بايد كه دانند نمي مردها شتربي

 بـه  اي لطمـه  چه خود داري خويشتن و با سردي كه دانند نمي نيز مهذب از زنان بسياري

 و بهتر جنسي آموزش يك مدد به توان مي را اين مشكالت همة. زنند زناشوئي مي زندگي
  .)79: همان( كرد مرتفع تر  مناسب

آگاهي درخصوص مسائل جنسي بـه مـوارد   در تجربة مصاحبه شوندگان در خصوص 
  :زير اشاره شد

دانستم، مادرم هم مثل شوهرم بـه خـاطر انـدام      من چيز زيادي از مسائل جنسي نمي ـ
گفـت    دائم مي... اصالً بلد نبود با يك زن چطور برخورد كند... ام تحقيرم ميكرد  زنانه
 ).فهيمه(ها نياز جنسي ندارند   زن

 )آزاده(زدم   ش فرياد ميمن انقدر درد داشتم هم ـ

بعـد از ازدواج   ... خواست پسـر بـودم    دلم مي... وقتي پريود شدم مادرم مرا كتك زد ـ
خواسـت شـبيه فاحشـة      از مـن مـي   ... كردم بايد به هر خواسته او تن بدهم  فكر مي

 )ماهرخ(ها رفتار كنم   فيلم
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  پيامد 6.2.1.5
  سردمزاجي و اختالل در عملكرد جنسي - الف

 طرف باشند، دو رضايت و توافق مبناي ضرر، اگر بر بي) انحرافات جنسي( پارافيلياهاي

شـوند   تنفرانگيـز مـي   و مـزاحم  باشـند آنوقـت   يكطرفـه  اگـر  امـا  آورند  بوجود نمي مشكلي
در واقع . شود  عدم رضايت و تنفر در دراز مدت سبب رخوت جنسي مي ).22: 1392لمر،(

 و شـعوري   اسـت بـه بـي    ممكـن  آن مـدت  دراز ، در)هايپوفيليـك (مزاجـي  و سرد ميلي بي
 lack جنسي شهوت رخوت). 22: 1392لمر،(بيانجامد » جنسي شهوت رخوت«عالقگي   بي

of sexual desire         سندرم يا وضعيتي ناشـي از علـل مختلفـي كـه سـبب نـاتواني در تجربـه
بـه اشـتباه آن را فقـدان شـهوت     شود كه معمـوالً   برانگيختگي جنسي در شرايط طبيعي مي

ترين علـت سـرد     در واقع عمده). 282: 1993موني، ( نامند ميlack of sexual desire  جنسي
  .شوند  ساز رخوت شهوت جنسي مي  توان در رفتارهايي يافت كه زمينه  مزاجي را مي

 )سميه(از همه مردها متنفر شدم  ـ

 )ماهرخ(جنسي ندارم اصالً نياز ...  كنم  ديگه هرگز ازدواج نمي ـ

  خيانت - ب
گالسر معتقد است خيانت به همسر تقريباً يك امر جهاني اسـت و ناشـي از نارضـايتي    

در كالم شارع نيز عفت در ). 2000گالسر،(باشد  فرد در روابط جنسي خود با همسرش مي
  . )٣٣/نور( زناشويي عامل مهمي در وصول فضل خداوند ذكر شده است

اوايـل  ... كردم  شد با يك دوست اينترنتي چت مي  بهم وارد مي وقتي كه فشار روحي ـ
خواسـت فقـط نيـاز      كردم ولي چند باري هم بيرون رفتيم دلـم مـي   فقط درد دل مي

 )فهيمه(ام تأمين شود   عاطفي

گـرفتم و درد    اوايل با آنها تماس مـي ... كردم  ام فكر مي  همش به خواستگارهاي قبلي ـ
 )سميه(كردم   دل مي

شود طيف تجاوز جنسي زناشويي چه در بعد بيزاري جنسي و چه   نتيجه مشاهده مي در
  . گردد  هاي جدي به فرد و خانواده مي  در بعد تمايل به خيانت سبب ايجاد آسيب

  محق دانستن - ج
. از آنجا كه از ديدگاه نظريه فرهنگي، فرهنگ ناقل رفتـار كنـوني و آينـده انسـان اسـت     

كننـد كـه در آن،    كننـد، در فرهنگـي زنـدگي مـي     خود بدرفتاري مـي  مرداني كه با همسران
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بنابراين در جوامع پدرساالر، اسـتفاده از قـدرت بـراي    . حاكميت مردان بيشتر از زنان است
مـرد در محـدوده خـانواده داراي    . ثبات و برقراري امتيازات مردان داراي مشروعيت اسـت 

زن و فرزنـدان خـود را بـه انجـام دادن      قدرت است و زماني كه با بهره گيري از خشـونت 
كنـد بلكـه بـرعكس احسـاس      دارد، نه تنها احساس ناراحتي نمـي  رفتارهاي به قاعده وا مي

هنجارهاي عمومي جامعه تاحد زيادي برخي از ). 71: 1380اعزازي،(كند كه محق است  مي
ر نابهنجـار زن  رفتارهاي خشونت آميز را در خانواده با تعبير تربيـت يـا جلـوگيري از رفتـا    

و امضـاي سـند ازدواج را بـه معنـاي دادن اقتـدار      . كند تحمل مي) داليل قابل قبول جامعه(
مردانه به پسر در نقش شوهر در سلسله مراتب خانوادگي و قبول اقتدار مـرد از جانـب زن   

  ).124: 1380اعزازي،(دانند   مي
 )فهيمه(ام معتقدند شوهرمه، بايد با او بسازم   خانواده ـ

گفت زن شرعي و قانوني من هستي بايد نيازهاي مـن را برطـرف كنـي و گرنـه       مي ـ
 )ماهرخ(كنم   صيغه مي

 )سميه(گرفت   هاي ديگر رابطه مي  خيلي راحت با زن ـ

  مقوالت مستخرج از مصاحبه: 2جدول 
  مقوله مفهوم رديف

هاي پورنو، چت، تلفن  حقارت در كودكي و بزرگسالي، تماشاي فيلم  1
  چيستي  همراه،

  صدمات جسمي  مشكالت واژينال و آنال، خونريزي و صدمات فيزيكي  2

  صدمات روحي  افسردگي، بي انگيزشدن، بدبيني، منفعل شدن  3

  عشق  افراط در تمايالت و غريبه بودن با مفهوم عشق  4

عدم آشنايي با فيزيولوژي جنس مخالف، عدم آشنايي با آداب   5
  آموزش  زناشويي

اختالل در عملكرد جنسي، منفعل شدن، محق دانستن، سردمزاجي،   6
  پيامد  ميل به خيانت
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  بررسي مقوالت در فقه 2.5
  راهبرد و گفتمان عشق در اسالم 1.2.5

واژه و  .)58: 1380منتظـرين،  (گذاري شده است  عشق و محبت پايه  اساس اسالم بر مبناي
عشق تعريف شده از منظـر  . استعشق و محبت در قرآن كريم در آيات بسياري بكار رفته 

باشد و حب خداوند نسـبت بـه بنـدگانش در جـاي       قرآن از نوع بسيار متعالي و ارزنده مي
در قرآن دركنار عشق او به بنـدگانش از  . )222/بقره( است   جاي اين كتاب آسماني ذكر شده

ازدواج مودت و رحمت بين زوجين نيز سخن به ميان آورده شده است كـه مبنـا و اسـاس    
آرامش روحي و مـودت و رحمـت بـين     21: در آيه روم. ريزي شده است  براساس آن پايه
طـور كـه موسـوي بجنـوردي       همـان . است   اي از خلقت و آفرينش ذكر شده   زوجين نشانه

اي باالتر   ، جعل ذكر شده تكويني است به اين معنا كه رحمت مرحلهمعتقد است در اين آيه
اسـت     ماند و تأكيدش بر سـالمت خـانواده    شود و به مرحلة عشق مي  ياز مودت را شامل م

 ).254: 1383موسوي بجنوردي، (

در احاديث نيز مبناي ازدواج عشق قرار داده شده است، كـه نمونـة آن در ايـن روايـت     
خواهم با زني ازدواج   مي: فردي نزد امام صادق عليه السالم آمد و عرض كرد: مشهود است
تَزَوجِ الَّتي هويت ودعِ الَّتي «: امام فرموند. م زن ديگري را برايم انتخاب كرده استكنم و پدر
واكوي اَبه5[  »ي[ 

» با زني كه دوست داري ازدواج كن و به فردي كه پدرت انتخـاب كـرده توجـه نكـن    «
  )250: 1387فقيهي، (

براي تقويت آن ارائه شده با توجه به اهميت مسأله عشق در منابع فقهي راهبردهايي نيز 
  كنـد، جـايگزين    است كه يكي از راهبردهاي كاربردي كه قرآن براي تجلي عشق توصيه مي

 »يـذهبن السيئات  الحسنات  انّ«، )62: 1380منتظرين، (به جاي سيئات است   حسنات  ساختن
مودت در امر ازدواج  از رو عشق و   از اين. برد  ها را از ميان مي  ها بدي  ، خوبي114/ سوره هود

نوع خاص كه مبتني بر روابط نيكو و دوري از خشونت و اجبار و در جهـت تعـالي اسـت    
  . مورد توجه و تأكيد در اسالم است

  آموزش جنسي در اسالم 2.2.5
  واقع قرآن مجيـد   و در  سازي دارد و اصالحي و انسان  تربيتي  اصوالً همه آيـات قـرآن جنبه

برقراري رابطه جنسي و آداب و ). 89: 1379رهامي، (كند  آن مي  وقوع  واقعه را قبل از  عالج



 85   و ديگران فريبا گودرزي

منابع و كتـب اسـالمي بسـياري در    . هاي برخورد زوجين نيز از اين امر مستثني نيست  شيوه
توان   ص رعايت آداب زناشويي بر پاية موازين اسالمي وجود دارد كه از آن جمله ميخصو

به وسائل الشيعه، مكارم االخالق، حليه المتقين، بحار االنوار و بسياري كتب اسالمي ديگـر  
هاي الزم براى روابط جنسى سـالم بـه تفصـيل و بـا      ها آداب و مهارت اشاره كرد كه در آن
ه شده است، كه اين امر نشـان از توجـه بـه آداب نزديكـي و اهميـت      توضيحات كامل ارائ

  :به عقيده سعداوي. رعايت آداب زناشويي در اسالم دارد
هاي شاخص بين تفكر اسالمي و تفكر غربي درباره جنسـيت، برخـورد     يكي از تفاوت

 در اسالم، ارضاي غريزة جنسي، و نه تظاهر. ها به مسأله ارضاي جنسي است متضاد آن
به عنوان يك عامل آزاد كننده ظرفيت كامل ] بلكه[و تقدس مĤبي يا سركوب جنسيت، 

هاي مختلـف فعاليـت بشـري، اعـم از       زن و مرد براي كار، تمركز و خالقيت در رشته
  ).232: 1359سعداوي، ( اي مادي و معنوي، شناخته شده استه  فعاليت

مبـادا شـما هـم چـون     : دانـد   مـي  و حتي آداب زناشويي را تمايزي بين حيوان و انسان
گفته شـد چـه   . چهارپايان به روي زن خود افتيد و بلكه بايد ميان شما پيامي رد و بدل شود

  ). 231: همان(بوس و كالم : پيامي، اي رسول خدا؟ گفت

  يا تماميت جسمي حق بر بدن 3.2.5
اسـت كـه هـيچ    هاي مهم و پذيرفته شده در روابط بين افـراد نـزد فقهـا ايـن      يكي از اصل

واليتي ) يا قانون(اي ندارد، مگر اين كه به موجب شرع  شخصي برجان و مال ديگري سلطه
  مــالكيت و ). 52: 1383محمـدي، (و اين يك اصل بـديهي اسـت   براي او ثابت شده باشد 

اصـغري  (تواند نسبت بـه مايملـك خـود داشـته باشـد       است كه فرد مي  حـقي  ترين كـامل
در اسالم نيز مالكيت فرد تنها به خودش از آنجاكه  .)34: 1388فشار، آقمشهدي و كاظمي ا

هرگونـه تصـرف و   » انّي ال املك الّا نفسي«: ، سوره شوري29و بنابر آيه . واگذار شده است
بر اساس نظرية مالكيت منفعـت، اعضـاي بـدن داراي دو    مالكيت به غير نفي شده است و 

و ). 39: همـان (و انسان كه مالك منفعت اسـت   مالك هستند؛ خداوند كه مالك عين است،
منافع نيز به ملكيت ما درنمي آيند و مالك اصلي خداست، گرچه حق انتفـاع از آن را   حتي

ازاينرو هرچند شهيد ثاني در مقام شمارش حقوق زوج بـر زوجـه   ). 40:همان(داشته باشيم 
).  308، ص 8 ج: 4131جبعي عاملى (تمتع جنسي را حق مستقلي براي شوهر دانسته است 

اما در اختيار دادن بي چون و چراي بدن برحسب وظيفه زناشويي بـه همسـر خـالف ايـن     
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هـيچ كـس   «: در اصل چهلم قانون اساسي نيز آمدهباشد و   اصل و خالف فرمايش شارع مي
. »منافع عمومي قـرار دهـد  تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به  نمي

اعمال حق «تواند   بنابراين حتي اگر حق شوهر بر بدن همسرش را بپذيريم بنابر قانون او نمي
خشونت و ايراد ضرب و «همسرش قرار دهد و وفق نظر كاتوزيان » خويش را وسيله اضرار

هاي بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسي با همسر است و دادگـاه   تهديد از مصداق
شـوهر را از  ) ماننـد اسـتفاده از اجبـار و تعيـين جريمـه نقـدي      (امي مناسب تواند با اقد مي

وري همسر در برقراري   در نتيجه قبل از حق بهره). 4: 1378كاتوزيان، ،( »خشونت باز دارد
بنـابراين در  . روابط جنسي قبل از هر چيز منفعت و عدم ضرر به خـود فـرد اولويـت دارد   

اي مناسب با كمترين آسيب به طرفين را اتخاذ   ايد شيوهنحوة برخورد با عدم تمكين همسر ب
  .كرد

،  )51: 4ق، ج .ه 1407كليني، (بايد توجه داشت در اسالم ايذاء و آزار رساندن همچنين 
خشونت، تحقير، ناسزا موارد مورد نفي شده است و  )18: لقمان( و تكبر )11: حجرات( تحقير

و از آنجاكه اذيـت و آزار و اجبـار در   . مصون استنهي هستند و خانوادة سالم از اين امور 
توانند يكديگر را مجبور بـه    رو زوجين نمي  آيد از اين اسالم جزو معاصي كبيره به شمار مي

از سـوي ديگـر بـا تكيـه بـر قاعـدة       ). 254: 1383موسوي بجنوردي، (عمل جنسي نمايند 
ت و سختي اعمال رهانيـده  الحرج شريعت اسالم با احكام سهله خويش، آدمي را از صعوب

رو اطالق حق جنسي زوج، در مواردي كه موجب عسر و حرج زوجه باشـد منتفـي     از اين
هاي  ها نيز داراي ارزش باتوجه به اين امر كه افعال انسانو ). 181: 1392مؤمن، (خواهد بود 

كـم بـه   و كل ما حكـم بـه العقـل ح   (كند  ذاتي است، در اينجا قاعده مالزمه عينيت پيدا مي
چون هيچ عقلي عنف، بي حرمتي و ضرب ولو به ). 56: 1384موسوي بجنوردي، ) (الشرع

نسـاء   23توان آن را به شرع نسبت داد و صرف ظـاهر آيـه     تابد نمي  ميزان خفيف را بر نمي
يكي از اهـداف نكـاح ذكـر     )21/روم( از سويي در كالم شارع سكون و آرامش. عمل نمود

شده است و همچنين يكي ديگر از اهداف نكاح تناسل و تداوم نسل است بنـابراين طـرف   
تواند با خودخواهي خـود ديگـري را از غرايـز طبيعـي و لـذت فرزنـدآوري         ديگر هم نمي

محروم سازد و از آنجاكه در اسالم تنها مجراي پذيرفته شده جهت رفع نيازهاي جسماني و 
رو رضايت در روابط زناشويي از نظر فقهي در سه جهت   باشد، از اين  يد نسل، ازدواج ميتول

عدم آسيب به غرايـز طبيعـي   . 2عدم اعمال خشونت و حفظ كرامت فرد . 1يابد   اهميت مي
كه در صـورت اخـتالل و پايمـال شـدن حـق      . ايجاد آرامش در روابط زناشويي. 3طرفين 
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. ه ذكر شد، بايد بـه مـدد علـوم جديـد بـا آن برخـورد كـرد       هركدام از زوجين همانطور ك
همچنين با توجه به عامل عرف و نظرسنجي در خصوص ايـن امـر، سـبب آشـكار شـدن      

را مالكي براي رفتار زوجين بر مبناي مادة   توان آن  ديدگاه حاكم بر اجتماع خواهد شد و مي
  .قانون مدني و مالكي براي حسن معاشرت قرار داد 1103
  
  نگاهي به مسئله از ديدگاه حقوقي 3.5

  امكان طرح شكايت قرباني 1.3.5
در نظر قانونگذار در قانون مسئوليت مدني بـه طـور كلـي شـخص در برابـر اعمـال خـود        

قانون مسئوليت مـدني در   1ماده  رو بنابر   از اين .مسئوليت دارد و بايد ضررها را جبران كند
احتياطي به جان يا سالمتي يا  وني عمداً يا در نتيجه بيهر كس بدون مجوز قان«قوانين ايران 

كه به موجب قانون براي افـراد   مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر
اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنـوي ديگـري شـود مسـئول      ايجاد گرديده لطمه

تعدي بـه  «آيين دادرسي كيفري  2ماده و بنابر  .»باشد مي جبران خسارت ناشي از عمل خود 
همچنين بـر اسـاس    .جزو جرائم است» حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي

ادعاي خصوصي براي مطالبـه حـق از   «جرمي كه داراي جنبة  - همان ماده  2بند ب تبصره 
موجـب ادعـا   » قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي باشـد     

شخصي كه از وقـوع جرمـي متحمـل    « - آيين دادرسي كيفري  9و بر اساس ماده . گردد  مي
كند مدعي  ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي

 كسي تعاريف، شاكي رو در نظر قانونگذار، مطابق  از اين .»شود شاكي ناميده مي خصوصي و

 خصوصـي  درواقـع شـاكي  » وي قائم مقـام  يا شده واقع او به نسبت مستقيماً جرم«كه  است

 مـادي،  از اعـم  نيز زيان و ضرر .شود مي زيان و ضرر متحمل وقوع جرم از كه است شخصي

گرچـه تجـاوز جنسـي زناشـويي در      .)1388:123نيري،  حداد زاده(حيثيتي است  و معنوي
ده به سـبب آنكـه مخاطـب    قانون به مثابه جرم تعريف نشده است اما بنابر تعاريف ارائه ش

تمام موارد ذكر شده به صورت عام هستند قانونگذار بـه صـراحت اسـتثنايي بـراي رابطـه      
  .زوجيت در طرح شكايت قائل نشده است

  پيگيري عنف وارده ةشيو 2.3.5
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 جرائم جنسي معناي عامي است كه ارتباطات جنسي طبيعي يا غير طبيعي مانند زنـا، لـواط،  
دار كردن حياي جنسي ديگري مانند بازي كردن با آلت جنسـي او،  همجنس بازي، جريحه 

تعرض به عفت و حياي ديگران مانند بيرون آوردن آلت تناسلي نزد آنان و حتـي ارتكـاب   
مـاده   2در تبصره ). 1388نوبهار، (عمل جنسي مشروع در حضور ديگران را در برمي گيرد 

  :قانون مجازات اسالمي چنين آمده است 224
كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنـا   هرگاه

در زنا از طريق اغفـال و فريـب دادن دختـر    . كند رفتار او در حكم زناي به عنف است
د نيز نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شو

  .است] اعدام[حكم فوق جاري 

قانونگذار با بكار بردن واژه زنا، رابطة زناشويي را از ردة تجاوز به عنـف معـاف    گرچه 
ا وطي از دبر را نيز مصداق نزديكي .م.ق 221ماده  1كرده است و همچنين بر اساس تبصره 

اما ايـن  . دانسته است و مجازات سنگين اعدام را براي متجاوزان جنسي در نظر گرفته است
وشي قانونگذار در خصوص عنف وارد شده در رابطة زناشويي نيست  پ  مسأله دليل بر چشم
هايي كه به   هاي وارده ناشي از عنف در زناشويي و يا آسيب  تواند آسيب  زيرا فرد قرباني مي

سبب تعداد نامتعارف نزديكي، شكل نامتعارف آلت تناسلي همسر و يا از طريق همبسـتري  
طـرح شـكايت ايـراد    "رض شـده اسـت را از طريـق    بر او عا) مثل وطي از دبر(نامتعارف 

در دادگاه كيفري مطرح كرده و از اين طريـق ديـه جراحـت     "ايراد جراحت"و يا  "صدمه
از سوي ديگر از طريق دادگاه خـانواده نيـز   . وارده را براساس قانون ديه و ارش مطالبه كند

ـ ) قانون مدني 1130ماده (تواند با طرح مسأله به كمك   مي ر عسـر و حـرج تقاضـاي    مبني ب
جهت امنيت خود محـل زنـدگي خـود را    ) قانون مدني 1115ماده (طالق كرده و يا مطابق 

رو در قانون ايران عنفي كه در نتيجة خشـونت جنسـي زوجـين باشـد در       از اين. جدا سازد
و در دادگـاه   "ايـراد جراحـت  "و يـا   "ايراد صـدمه "دادگاه كيفري از طريق طرح شكايت 

همچنين وفق نظر بجنوردي . باشد  قابل پيگيري مي  "عسر و حرج"ز طريق اثبات خانواده ا
رو شـوهر    شـود، از ايـن    طالق به اين شيوه طالق  قضايي از نوع طالق بائن محسوب مـي 

امكان رجوع در زمان عده را ندارد كه اين امر سبب پيشگيري از بروز عنف احتمالي ناشـي  
منجـر بـه جراحـت    بايد در نظر داشت كه غالبا اين مسـأله  اما . شود  از حق رجوع زوج مي

مطرح است، كـه در ايـن صـورت     مسألهگردد و بيشتر مواقع بار رواني   فيزيكي در زن نمي
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بحث فيزيكي آن منتفي بوده كه باتوجه به جرم انگاري نشدن اين موضوع در حقوق ايران، 
  .خالء قانوني به چشم مي خورد

  مات مقابله با همسرآزاري در ايرانآموزش جنسي و خد 3.3.5
شناسي و حقوق و  از جمله مسائلي كه از حدود يك قرن قبل مورد توجه علماي جامعه

  رشناسي قرار گرفت، اين مسأله بود كه مجازات به تنهـايي بـراي حفـظ جامعـه د      جرم
   ).88: 1379رهامي، ( خطر مجرمين كافي نـيست  مقابل

تكميلي نيز به عنـوان راهكـار مكمـل در جهـت كـاهش       هاي  در همين راستا مجازات
هدف اوليه اعمال . هاي اصلي به وجود آمدند  جرائم و اصالح مجرمين در كنار مجازات

نوريـان،  ( ها و توجه به شخصـيت مجـرم اسـت     ها، فردي كردن مجازات  اين مجازات
  ).44: 1393عزيزي، محمدي، 

گردد و بـه  باشد، نفي مي ه مبناي مجازات ميك  اخالقي  مسئوليت  از نظر مكتب تحققي
  نگريسـته   گيرد  لجه قرارانـسان بزهكار به عنوان يك مريض كه بايد تحت درمان و معا

  .)88: 1379رهامي، ( شود مي

توانـد   دادگاه مـي «: آمده است 23دراين راستا در قانون مجازات اسالمي فصل دوم ماده 
شش تا درجه يك محكـوم كـرده    ت تعزيري از درجة فردي را كه به حد، قصاص يا مجازا

است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصـيات وي بـه   
الـزام بـه    آن »ژ«و » ز«نمايد كه در بند  محكوم» هاي تكميلي يك يا چند مجازات از مجازات
  .ده استاشاره ش الزام به تحصيلو  يادگيري حرفه، شغل يا كار معين

هاي خانواده نيـز حـاكي از توجـه      از سوي ديگر در نظر گرفتن مراكز مشاوره در دادگاه
 بند ب اساس بر برنامة اورژانس اجتماعي كه عالوه بر اين. باشد  قانونگذار به امر آموزش مي

 فـردي،  در بحـران  مداخله از گرفته، تلفيقي شكل كشور كل 86 سال بودجه قانون 15 تبصره

 تـيم  ،)123(اورژانس اجتماعي  خط تلفن ،)اجتماعي اورژانس مركز(اجتماعي  و خانوادگي

 خدمات پايگاه( اجتماعي و پايگاه اورژانس )سيار اجتماعي خدمات(اجتماعي  اورژانس سيار

كه با شمول همسران آزار ديده و زوجين متقاضي طالق كه وضعيتي حـاد  . است )اجتماعي
ايـن برنامـه ريـزي در پـي آن اسـت كـه       . ب ديدگان پرداخته استدارند به حمايت از آسي

 ايـن  كنـار  در حتي و "و انتظامي قضايي مداخالت از"قبل  را "اجتماعي – رواني مداخالت"
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 نيـز  "قضـازدائي  "و "جرم از وقوع پيشگيري"در  مسأله اين كه كند جايگزين مداخالت نوع

بـه   را "چسـب  بـر  تئـوري "گـذاري  تأثير مداخالت نوع اين واقع در. كند مي ايفا مهمي نقش
ديـده   آسـيب  و آسـيب  معـرض  در افراد توانمندسازي براي اي  زمينه تا رساند خواهد حداقل

 .]3[)نامـه برنامـة اورژانـس اجتمـاعي      شيوه(باشد  سالم زندگي به ها آن و بازگشت اجتماعي
كـه بـه    "زنان در برابر خشونتتأمين امنيت "اليحه همچنين برمبناي اظهار نظر موالوردي 

كميسيون لوايح دولت ارائه شده است، داراي دو فاز قضايي و غير قضايي جهـت گنجانـده   
شدن در اليحه اصالح قانون تعزيـرات اسـالمي و تـدابير آموزشـي، بازدارنـده، فرهنگـي،       

ه در از اينرو ميتوان نتيجه گرفت كه گرچـ ). 1394موالوردي، (باشد   حمايتي و حفاظتي مي
ايران جرم تجاوز جنسي زناشويي تعريف نشده است ولي قانون نسبت به امنيت زوجين در 

تفاوت نبوده است، هرچند خالء قانوني جهت بررسي شفاف جـرائم    امر زناشويي كامال بي
  .شود  جنسي زوجين احساس مي

موضوع  در ادامه با توجه به تأثير عامل عرف در قوانين به بررسي عوارض روانشناختي
رو ابتدا با چهار تن از قربانيان مصاحبه   ازاين. پردازيم  و نحوه برخورد عرف با اين مسأله مي

عميق صورت گرفته سپس مقوالت اصلي مباحث آنها استخراج شده و در قالب پرسشـنامه  
  .مورد نظرسنجي قرار گرفته است

  
  ديدگاه متخصصان در برخورد با پديده .6

  هاي مستخرج از ديدگاه كارشناسان مربوطه  وضعيت مؤلفه 3جدول 

ها فرضيه
 

 تعداد
كمترين
  مقدار

بيشترين
  مقدار

  ميانگين
انحراف 
استاندارد

ترتيب 
  مياتگين

 2 79/24 33/78 100 0 100 چيستي  1

2  
صدمات
 جسمي

100 0 100 00/62 10/23 6 

3  
صدمات
 روحي

100 0 100 42/79 47/21 1 

 3 11/26 00/75 100 0 100 عشق  4

 4 16/18 49/71 100 57/28 100 پيامد  5



 91   و ديگران فريبا گودرزي

 5 42/14 59/69 100 5/37 100 آموزش  6

  كلي
وضعيت كلي،
 همه عوامل

100 86/42 24/95 59/75 41/9 - 

  
، پاسـخ بيشـتر از   )درصدنمونه 86(نفر  86درعامل چيستي، : 3بنابر نتايج حاصله از جدول 

) هـا   درصـدآن  14(نفـر   14كـه    صـورتي  اظهـار نمـوده در  ) بلي، درسـت ( 50حد متوسط 
اي تفاوت  اند، آزمون دوجمله داشته) خير، غلط، مخالفت( 50هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ
هاي بلـي   ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)sig=0.000<0.05(دهد  دار نشان مي  ها را معني  نسبت

. شوئي داراي اهميت استتوان نتيجه گرفت، عامل چيستي درتجاوزجنسي زنا ، مي)درست(
  .و مصاحبه شوندگان از مسأله تجاوز جنسي آگاهي نسبتاً بااليي داشتند

 50، پاسـخ بيشـتر از حـد متوسـط     )درصدنمونه 69(نفر  69درعامل صدمات جسمي، 
هاي كمتـر از حـد    پاسخ) ها  درصدآن 31(نفر  31كه   اظهار نموده در صورتي) بلي، درست(

دار   هـا را معنـي    اي تفاوت نسبت اند، آزمون دوجمله داشته) خالفتخير، غلط، م( 50متوسط 
تـوان   ، مـي )درست(هاي بلي  ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)sig=0.000<0.05(دهد  نشان مي

  .نتيجه گرفت، عامل صدمات جسمي درتجاوزجنسي زناشوئي داراي اهميت است
بلي، ( 50يشتر از حد متوسط ، پاسخ ب)درصدنمونه 82(نفر  82درعامل صدمات روحي، 

هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ) ها  درصدآن 18(نفر  18كه   اظهار نموده در صورتي) درست
دار نشـان    هـا را معنـي    اي تفاوت نسـبت  اند، آزمون دوجمله داشته) خير، غلط، مخالفت( 50
تـوان نتيجـه    مي، )درست(هاي بلي  ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)sig=0.000<0.05(دهد  مي

  .گرفت، عامل صدمات روحي درتجاوزجنسي زناشوئي داراي اهميت است
) بلـي، درسـت  ( 50، پاسخ بيشتر از حد متوسط )درصدنمونه 51(نفر  51درعامل عشق،

خير، ( 50هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ) ها  درصدآن 49(نفر  49كه   اظهار نموده در صورتي
درصد  95اي تفاوت نسبت ها را درسطح اطمينان  آزمون دوجملهاند،  داشته) غلط، مخالفت

يعني نمونة مورد مطالعه نتوانسته اسـت اهميـت    ،)sig=0.920>0.05(دهد  دار نشان نمي  معني
  .تأثير عامل عشق را درتجاوزجنسي زناشوئي ارزيابي نمايد

) لي، درسـت ب( 50، پاسخ بيشتر از حد متوسط )درصدنمونه 84(نفر  84درعامل پيامد، 
خير، ( 50هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ) ها  درصدآن 16(نفر  16كه   اظهار نموده در صورتي

دهـد   دار نشـان مـي    هـا را معنـي    اي تفاوت نسـبت  اند، آزمون دوجمله داشته) غلط، مخالفت
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)sig=0.000<0.05(هاي بلي  ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)توان نتيجـه گرفـت،    ، مي)درست
  .مل پيامد درتجاوزجنسي زناشوئي داراي اهميت استعا

بلـي،  ( 50، پاسـخ بيشـتر از حـد متوسـط     )درصـدنمونه  81(نفـر   81درعامل آموزش، 
هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ) ها  درصدآن 19(نفر  19كه   اظهار نموده در صورتي) درست

دار نشـان    هـا را معنـي    اي تفاوت نسـبت  اند، آزمون دوجمله داشته) خير، غلط، مخالفت( 50
تـوان نتيجـه    ، مي)درست(هاي بلي  ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)sig=0.000<0.05(دهد  مي

  .گرفت، عامل آموزش درتجاوزجنسي زناشوئي داراي اهميت است
، )درصـدنمونه  98(نفـر   98درمجموع عوامل، وضعيت كلي تجاوز جنسـي زناشـوئي،   

) درصـدنمونه  2(نفـر   2كـه تنهـا     نمـوده در صـورتي   اظهـار  50پاسخ بيشتر از حد متوسط 
دار   ها را معنـي   اي تفاوت نسبت اند، آزمون دوجمله داشته 50هاي كمتر از حد متوسط  پاسخ

تـوان   ، مـي )درست(هاي بلي  ، با توجه به بيشتر بودن پاسخ)sig=0.000<0.05(دهد  نشان مي
در ادامـه جهـت   . اي اهميت استنتيجه گرفت، عامل آموزش درتجاوزجنسي زناشوئي دار

  .پردازيم  درك بهتر پديده به بررسي پديده از ديدگاه زنان و مردان مي
  

  بررسي پديده از ديدگاه زنان و مردان .7

گانه تجاوز جنسي زناشويي از  6آزمون غير پارامتريك من ويت ني به منظور مقايسه عوامل . 4جدول 
  ديدگاه زنان و مردان

 مجموع گينميان تعداد جنس

 چيستي

 5/4414 5/54 81 زن

 5/635 45/33 19 مرد

 100 جمع

صدمات 
 جسمي

 5/4189 72/51 81 زن

 5/860 29/45 19 مرد

 100 جمع

 صدمات روحي

 4098 59/50 81 زن

 952 11/50 19 مرد

 100 جمع

 عشق
 3897 11/48 81 زن

 1153 68/60 19 مرد
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 100 جمع

 پيامد

 3786 74/46 81 زن

 1264 53/66 19 مرد

 100 جمع

 آموزش

 5/3960 9/48 81 زن

 5/1089 34/57 19 مرد

 100 جمع

وضعيت كلي، 
 همه عوامل

 5/4050 01/50 81 زن

 5/999 61/52 19 مرد

 100 جمع

  
را در تجـاوز  ) خود پديده(زنان اهميت چيستي . براساس نتايج مشاهده شده در جدول

تـر   را مهـم ) اثـرات پديـده  (اند، در صورتي كه مردان پيامدها  جنسي زناشويي، بيشتر دانسته
  .باشند  دار نمي  هاي مشاهده شده معني دانند، در ساير عوامل تفاوت مي
  
  گيري  نتيجه. 8

گـر صـرف آن باشـيم      مشـاهده  زيـم نـه ايـن كـه      بدن ما چيزي است كه آن را از درون مي
در واقع زنده بودن پاسخ دادن به جهان است، نـه اينكـه صـرفا انفعـالي     ) 79: 1378ماتيوز،(

  ).82: همان(مانند توده خاك رفتار كنيم 
بنابر پژوهش انجام شده پديدة تجاوز جنسي زناشويي شباهت بسياري با تجاوز واقعـي  

و ارضاء از طريق ديگر آزاري لـذت بـرده و دچـار    دارد اين افراد از تحقير، صدمه رساندن 
انحرافات جنسي  از جمله تمايل شديد به نزديكي معقدي، لذت بردن و اعتياد بـه تصـاوير   

 
 چيستي

صدمات 
 جسمي

صدمات 
 روحي

 آموزش پيامد عشق

وضعيت 
كلي، همه 
 عوامل

Mann‐
Whitney U 5/445 5/670 762 576 465 5/639 5/729 

Wilcoxon 
W 5/635 5/860 952 3897 3786 5/3960 5/4050 

Z ‐132/3‐953/0‐071/0‐954/1‐741/2 ‐177/1‐355/0 
Asymp. Sig. 

(٢‐tailed) 002/0 34/0 943/0 051/0 006/0 239/0 722/0 
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تفكرات سنتي اطرافيان از نقـش  . باشند  مستهجن و بكارگيري خشونت در حين نزديكي مي
عوارض جسماني ايـن  . زند  پدرساالرنه شوهر و قبح طالق نيز بر تداوم اين مسأله دامن مي

هـاي حـاد، مشـكالت معقـدي،       پديده قابل مشاهده بوده و سـردردهاي ميگرنـي، عفونـت   
در خصوص ابعاد رواني مسأله . سردمزاجي، عدم كنترل خشم در قربانيان را سبب مي شود

هاي حاد، تالش براي كهتري ديگـري، بـي تفـاوتي، سـركوب شـدن توانمنـدي         افسردگي
ساس بي كفايتي، از دست دادن عزت نفس و اعتماد به نفس و تمايـل بـه   سرخوردگي، اح

  .اي از پيامدهاي اين پديده بر قربانيان است  تنها گوشه   خيانت خصوصاً خيانت عاطفي
از بعد قانوني گرچه جرم مجزاي مبني بر تجاوز جنسي زناشويي در قوانين ايران وجود 

در دادگـاه كيفـري و از    "جراحـت "و يـا   "د صدمهطرح ايرا"ندارد اما اين مسأله از طريق 
طريق طرح مسألة عسرو حرج در دادگاه خانواده قابل طرح است و صدمات جسمي ناشي 

هـاي خـانواده     با در نظر گرفتن مراكز مشاوره در دادگاههرچند . از آن را ميتوان پيگيري كرد
باحث مربوط به ديات و عسر در م زمينه را براي برخورد مناسب با آن فراهم آورده است و

حـده در صـورت     و لزوم اختيـار مسـكن علـي   ) 1103(، حسن معاشرت ) 1130(و حرج 
هـاي    نيز نوعي پيشـگري را شـاهديم، ولـيكن از جهـت آسـيب     ) 1115(خوف ضرر بدني 

روحي وارده خالء قانوني مشهود بوده و نياز به تعريف شـفاف جـرائم جنسـي در حـوزه     
  .شود  خانواده احساس مي

يابيم كه در فقه نيـز    در خصوص مؤلفة فقهي نيز با مداقه در متون فقهي در مي همچنين
توان   از آن جمله مي. به امور و آداب مربوط به رابطة زناشويي توجه كافي مبذول شده است

به در نظر گرفتن اصل عشق به عنوان ستون اصلي ازدواج، تأكيد بر عنصر زمان و مكـان و  
جايگزيني سيأت با فعل نيكو، لـزوم آمـوزش جنسـي و روابـط صـميمانه بـين        شأن افراد،

زوجين، تأكيد بر عدم مالكيت غير بر بدن، پرهيز از تحقير و تكبر، تأكيد بر خلقت برابر زن 
سالمت خانواده و تربيت صحيح ، نهي از ايذاء مسلم و امر به رابطه سالم در خانواده و مرد،

طور كـه بحـث شـد بـه       است و همان   اشويي به كررات تأكيد شدهفرزندان و رابطه سالم زن
، و بـر مبنـاي قاعـدة    سبب آن كه قوانين و موازين شرعي تخالفي با اصول عقلـي ندارنـد   

، خشـونت و تعـرض جنسـي در اسـالم     )و كل ما حكم به العقل حكم بـه الشـرع  (مالزمه 
همچنين در جامعه اسـالمي بـا كنتـرل    . باشد  رو خالف شرع نيز مي  خالف عقل بوده از اين

گيـري    شرعي در قالب امر به معروف و نهي از منكر، تأكيد بر جلوگيري از شكل  اصول غير
نيز حاكي از آن است كه ديـدن   "غض بصر"از جمله تأكيد شارع بر . شود  پيامدهاي آن مي
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ان در فرد گيري شخصيت نابسام  خوراك نامناسب بصري و بي بندوباري جنسي سبب شكل
چراني افراد بيمـار تمهيـدات مناسـبي را      رو قانونگذار نيز بايد در زمينه چشم  گردد از اين  مي

  .اتخاذ نمايد
رو هم سو بـا نظـر     از آنجاكه بنيان ازدواج در اسالم بر مبناي عشق و عاطفه است از اين

اد حقـوقي مثـل   به درك ما از يك نه) عشق(توان گفت گفتمان عاطفي   مي) 2014(گراسي 
قانونگذار مسئلة عشق و گفتمان عشق را در تدوين قانون مـد نظـر    .بخشد غنا مي) ازدواج(

، "صميميت"تنها سه مؤلفة  قرار نداده است و در ديدگاه روانشناختي نيز طبق نظر اشتنبرگ
در حاليكه در منـابع فقهـي بـر    . باشد  در عشق مؤثر مي "تصميم يا تعهد"و  "شور و عشق"

ق و مؤدت به نحو تكويني تأكيد شده كه در واقع حـاكي از رشـد معنـوي زوجـين در     عش
رو   از ايـن . گردد  ها مي  ازدواج و رسيدن به عشق حقيقي است كه ماية سكون و آرامش قلب

نياز به ارائة مفاهيم عمقي و معنوي از عشق در ازدواج به جاي مفاهيم غريزي و سطحي در 
  .شود  احساس مي حوزة حقوق و روانشناختي

به اين صـورت  . درپايان از جمله نتايج به دست آمده تفاوت ديدگاه زنان و مردان است
داننـد، در    را در تجاوز جنسـي زناشـويي، بيشـتر مـي    ) خود پديده(كه زنان اهميت چيستي 

دانند، كه اين امـر ضـرورت همراهـي     تر مي را مهم) اثرات پديده(صورتي كه مردان پيامدها 
  . سازد  هاي زنانه و مردانه در تدوين قانون را آشكار مي  اهديدگ
  
  نوشت  پي

  :اعالميه حذف خشونت عليه زنان .بند الف 2متن ماده . 1
 Article 2 

 violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the 

following: 

 (a)Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, 

sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female 

genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and 

violence related to exploitation 
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm  25/6/1393(بازيابي(  

 :سند مركز تحقيقات خشونت عليه زنان انگلستان .٢

UK Center for Research on Violence Against Women  
<https://www.uky.edu/CRVAW/files/TopTen/06_Health_Issues.pdf.> 
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  سند بهزيستي .3
http://123.behzisti.ir/Modules/GetFile.aspx?Source=HyperLink_357&file=LinkFile 

_1144.pdf 
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