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Abstract 
Women are, due to their physical, 
psychological and social nature, most 
exposed to crime and are thus fragile 
against criminals. Moreover, they may be 
forced by their husbands and in the 
context of marriage to unusual sexual 
intercourses in environments such as 
home. Couples are free in having sexual 
intercourse, but his freedom should not be 
detrimental to one another. For this 
reason, the differential criminal protection 
of women through special criminalization 
of some behaviors is one of the ways to 
support women and reduce the likelihood 
of the commitment of crimes against 
them.  Under the Iranian penal law, this 
practice has not been criminalized, while 
it seems that principles of Islamic 
jurisprudence and criminal law can help to 
criminalize it. 
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 مقدمه

- مهمحق تمتع جنسي از جمله. مواقعه و يا به عبارتي برقراري رابطه جنسي يكي از آثار عقد ازدواج است 

توجه زوجين به نيازهاي جنسي يكديگر امري رايج          .  ترين حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر است          
ابل، موجب استحكام روابط، صميميت و وفاداري زوجين        اين رابطه به شرط ابتنا بر عالقه و احترام متق          .  است

در اين راستا، مردان معموالً برقراري اين رابطه را حق خود مي دانند و زنان نيز خود را                    .  به يكديگر مي شود  
اين امر به ويژه در جوامع سنتي و مردساالر باعث          .  موظف مي دانند به نيازهاي جنسي همسرشان پاسخ دهند       

رابطه  يكسويه گرديده است و اگر زن به هر دليلي از برقراري اين رابطه دريغ نمايد، مرد نه                    شكل گيري يك   
تنها احساس مي كند به جايگاه او خدشه وارد شده، بلكه چنين رفتاري را دليل بر محروميت از حق مسلم                       

 . كندخويش قلمداد مي نمايد و ممكن است با استفاده از هر حربه اي زن را وادار به تمكين
اجبار زن به تمكين، به ويژه اجبار به نزديكي غيرطبيعي مي تواند آثار سوء روحي و جسمي براي ايشان به         

اين امر موجب شده است كه در دهه هاي پاياني قرن پيشين، توجه ويژه اي به اين امر                    .  دنبال داشته باشد  
 .يات كيفري برخي كشورها مطرح شوددر ادب» تجاوز در بستر زناشويي«معطوف گردد و مبحثي تحت عنوان 

را »  تجاوز زناشويي صرفاً شكل ساده اي از خشونت به زنان است          «دايانا راسل اولين كسي بود كه فرضيه          
درصد حمالت جنسي توسط شوهران شان را      14 زن ازدواج كرده در نمونه تحقيق او،         644از  .  به چالش كشيد  

چنين .  ، نوع رايج و عمومي حمالت جنسي گزارش شد           حمالت جنسي توسط شوهر    .  تجربه كرده بودند   
ديويد .  حمالتي توسط شوهران دو برابر بيشتر از حمالت جنسي است كه توسط غريبه صورت مي گيرد                    

 10آن ها دريافتند نزديك به     .   زن ساكن بوستون مصاحبه كردند     323، با   1985فينكلهر و كرتسييلو در سال      
طبق گزارش گلز و استراس در سال         .   اجبار وادار به آميزش گرديدند      درصد زنان از سوي شوهران شان به      

  نفر در هر هزار نفر زن، طي يك سال، گزارش كردند كه شوهران شان در مواردي تالش داشتند                     50،  1988
 نفر از هر هزار زن، به اجبار وادار به آميزش با             80هم چنين  .  به اجبار آنان را وادار به نزديكي جنسي نمايند         

 ).180 و 179، صص 1388 ،، ترجمه كربالئي و ميگوني1همپتون(شوهران شان شده بودند 

اين عمل عالوه بر اينكه مخالف ارزشهاي اخالقي و                
هنجارهاي اجتماعي مي باشد، موجب ايذاء و آزار و اذيت           

 و از آنجا كه در اسالم ارتكاب فعل حرام          شودميزوجه نيز   
در نتيجه ممنوع بوده و مرتكب آن را مي توان تعزير كرد،           

ضرورت ايجاب مي نمايد تا اين رفتار ضد اخالقي و                 
 .ر مجرمانه قلمداد گرددناهنجا

 

، تمكين، خشونت   دبر  وطي  تجاوز زناشويي، :  كليدواژه ها
 .عليه زنان، معاشرت به معروف

 

 

This behavior along with moral values and 
social norms lead to persecution and 
harassment of the wife as well; and since 
Islam forbids committing the unlawful act 
and its perpetrator could be punished, 
therefore it is necessary that this immoral 
and aberrant behavior considered to be 
criminal. 
 

Keywords: Marital Rape, Annal Sex, 
Wife’s Obedience (Tamkin), Violence 
against Women, Behaving Reasonably 
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. خشونت عليه زنان در خانواده مسئله اي جهاني است و بازتاب جامعه  بين المللي را نيز همراه داشته است                 
: كل تعريف مي كند  ، براي اولين بار خشونت عليه زنان را به اين ش          »اعالميه رفع خشونت عليه زنان    «ماده يك   

هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب هاي جسماني، جنسي يا                 «
رواني يا رنج و آزار زنان، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي، محروميت هاي اجباري يا اختياري از آزادي در 

 اعالميه، خشونت عليه زنان در بعد اجتماعي، به انواع          در ماده دوم اين   »  .زندگي عمومي و خصوصي مي گردد    
اين اعالميه  .  خشونت جسماني، رواني و جنسي كه در جامعه نسبت به زن اعمال مي شود، تقسيم شده است                 

 خود مقرر داشته كه دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محكوم نموده و هيچ گونه آداب و رسوم،                     4در ماده   
يا موارد ديگري را نبايد تشويق كنند كه مانع از انجام وظايف آن ها در رابطه با از بين                    سنت يا امور مذهبي     

 ).46 ص، 1379 ،2اميرخاني(بردن اين پديده مي باشد 

، خشونت عليه زنان يكي از سوژه هاي       1997هم چنين در چهارمين كنفرانس حقوق بشر در وين در سال            
خيص داده شد و اين نكته مهم مورد تأييد قرار گرفت كه خشونت،             داراي اولويت براي بررسي در كنفرانس تش      

 .جسم، روان و آزادي زنان را تهديد مي كند؛ زيرا مردان در اعمال خشونت نقش اصلي را برعهده دارند                        

شركت كنندگان در اين كنفرانس تأكيد كردند كه قضات، دفاتر پليس، دفاتر وكالت،كانون هاي حمايت از                   
ن، پدران و به طور كلي حاميان حقوق زنان بايد ريشه هاي فرهنگي همسرآزاري را بررسي                    خانواده، معلما 

هم چنين آن ها اعالم كردند كه نگرش مردان نسبت به زنان را بايد تغيير داد و زنان نيز بايد به مردان                      .  كنند
 موضوع در اين    پيش از طرح  .  ياري رسانند تا در برداشت هاي خود نسبت به جنس زن، تجديد نظر كنند               

كنفرانس، كميسيون حقوق بشر در پنجاهمين نشست خود تصميم گرفت براي يك دوره  سه ساله، رابط                     
ويژه اي را براي بررسي اعمال خشونت بر زنان، علت و پيامدهاي آن تعيين كند؛ تا هر سال گزارشي در اين                       

 ).14 ص ،1380، 3كار(خصوص به كميسيون ارائه كند 
 نزديكي به عنف با همسر، يكي از اشكال خشونت جنسي در خانواده مي باشد كه ريشه                 عمل خشونت آميز 

چراكه برخي مردان تصور مي كنند كه زن جزء اموال ايشان است و يا  اين كه                 .  در فرهنگ و عقايد غلط دارد     
 دهد و   بدين معناست كه هر زمان شوهر از او بخواهد، بايد بر عمل جنسي تن در                    انعقاد پيمان زناشويي  

 ). 35 ص ،1379 ميرخاني،ا(رضايت زن هيچ گاه براي انجام عمل الزم نمي باشد 
حال اين پرسش مطرح مي شود كه چگونه مي توان اين رفتار را در نظام حقوق كيفري ما جرم انگاري                      

 در كرد؟ مباني جرم انگاري آن در نظام حقوق كيفري ايران چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش ها ضروري است    
آغاز مفهوم جرم انگاري، تجاوز جنسي و تجاوز زناشويي را تبيين نمود، سپس مباني جرم انگاري اين موضوع،                  

 .را بررسي كرد» قاعده  معاشرت به معروف«و » حرمت ايذا«و » قاعده  الضرر«يعني 
 
 تعاريف. 1

 :در آغاز واژگان مهم و كاربردي پژوهش مورد بحث و تعريف قرار خواهند گرفت
 تجاوز جنسي زناشويي . 1,1

» ستم و تعدي  «تجاوز از نظر لغوي به معناي       .  است»  جنسي«و  »  تجاوز«مركب از دو واژه      تجاوز جنسي 
با اضافه كردن قيد جنسي به تجاوز، قلمرو رفتار متجاوزانه انسان مقيد و منحصر به اعمال جنسي                    .  مي باشد

 /انگاري تجاوز زناشوييمباني فقهي ـ حقوقي جرم                                /�	�
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 ابتدا از واژه تجاوز به ذهن متبادر مي شود، اجبار و قهر و               آن چه در .  مي شود كه مطابق با مفهوم تجاوز است       
غلبه است، هرچند منحصر به اين معاني نبوده و مي تواند هر نوع اجباري كه نارضايتي فرد مورد تجاوز را به                      

 طريق دنبال داشته باشد، دربر گيرد؛ خواه اين تجاوز از طريق اجبار و قهر و غلبه به وقوع بپيوندد، يا اين كه از                 
چنان چه .  )138  ص،  1392،  4حسيني(ديگري چون فريب و تهديد يا سوءاستفاده از عدم هوشياري فرد باشد             

بنابراين، تعريف تجاوز جنسي عبارت است .  به اين مضمون اشاره دارد1392مصوب . ا.م. ق224 ماده 2تبصره 
چند، به تدريج مفهوم تجاوز جنسي      هر.  »رابطه جنسي مردي با زني غير از همسرش بدون رضايت آن زن           «:  از

در قوانين كشورهاي مختلف تحول پيدا كرد و گستره  مصاديق اين جرم توسعه يافت تا جايي كه در برخي                      
كشورها، رابطه جنسي مرد با همسرش اگر بدون رضايت وي باشد، تحت عنوان تجاوز جنسي قابل تعقيب                     

 ).1392، 5آبادي و يوسفي، حاجي دهآبادي حاجي ده(است 
 البته تجاوز جنسي زناشويي به برقراري رابطه جنسي بدون رضايت، اطالق مي شود كه در آن مرتكب،                   

 غيرقانوني  جنسي  نزديكي  از  عبارت  عنف  به  تجاوز  انگلستان، جرم   جزايي  مقررات  مطابق.  همسر قرباني است  
 اين  دامنه   لذا  گيرد؛ مي  ربرد  را  شود  داده  تشخيص  ممنوع  قانون  موجب  به  كه  جنسي  رابطه  هرگونه  و  است
 صورت  عنف  به  نيز  شوهر  و  زن  بين  جنسي  عمل  چنان چه  و  شود مي  هم  شوهر  و  زن  روابط  در  داخل  جرم

اين در حالي  است كه در برخي         .  )93  ص  ،1393  ،6نوبهاري تهراني   (گردد مي  تلقي  مجرمانه  گيرد، عمل 
ه مي شود كه همسر شخص نيست و رضايت به          كشورها تجاوز در مفهوم سنتي، به دخول جنسي با زني گفت           

ماده (اين كار ندارد و اگر اين كار به عنف و اكراه صورت گيرد، به موجب قوانين برخي كشورها از جمله ايران                       
 ).1393، 7غديري(موجب قتل زاني اكراه كننده است .) ا.م. ق224

حس .  ه غيرهمسر كامالً متفاوت است     همسر از تجاوز جنسي ب       به  جنسي  اين نكته را بايد افزود كه تجاوز        
بي حرمتي زني كه شوهرش به عنف با او نزديكي مي كند را نمي توان با زني كه به عنف توسط يك غريبه مورد    

را   9بنابراين تجاوز جنسي به همسر    )  115، ص   2006،  8اليوت و كويين  (تجاوز قرار گرفته است، مقايسه نمود       
 ونه مواقعه و رابطه  جنسي ناخواسته اعم از اكراه، اعمال زور و يا رابطه                   هرگ:  مي توان اين گونه تعريف كرد    

 . و يا زماني كه زن رضايت به رابطه  جنسي ندارد، صورت پذيرد،)10دبر وطي (نامتعارف و غيرطبيعي زناشويي
 جرم انگاري. 2,1

، 11كورنو( نداشته است    جرم انگاري، اعالن مجرمانه بودن عملي مي باشد كه تا پيش از اين وصف مجرمانه             
از ديدگاه جرم شناختي، جرم انگاري يا جرم تلقي كردن فعل يا ترك فعل، فرآيندي است كه به وسيله   ).  1992

جرم انگاري را  .  آن رفتارهاي مجرمانه جديد به موجب قانون تعريف و مشمول قانون كيفري و مجازات مي شود              
توسعه جريان جرم انگاري از نظر ريمون گسن مولود        .   دانست به تعبيري مي توان نوعي محروم سازي اجتماعي     

سه عامل است كه يكي از اين عوامل ظهور پديده هاي غيرانساني نوظهور است كه قربانيان آن ها بايد تحت                     
 ).2011، 12گاسين... (حمايت دولت قرار مي گرفتند؛ نظير نژادپرستي، خشونت عليه زنان، ختنه دختران و

 جرم انگاري، فرآيندي گزينشي است كه قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي،             در تعريف ديگر  
معيارهاي بين المللي و داده هاي جرم شناسي، رفتارهايي را ممنوع يا الزام آور مي نمايد و در جهت حمايت از                   

 ).24، ص 1382، 13محمودي(چنين فرآيندي ضمانت اجراي كيفري قرار مي هد 
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اولين معيار را جاناتان     .   حقوق كيفري اصول حاكم بر جرم انگاري را مورد توجه قرار داده اند                فالسفه 
زماني كه درصدد   :  وي روند جرم انگاري را در سه مرحله قابل دفاع مي داند و معتقد است             .  شنشك مطرح كرد  

 عدم موفقيت در گذار از      در صورت .  جرم انگاري رفتاري هستيم، آن رفتار بايستي از اين سه مرحله عبور كند            
در واقع اين معيار بيان     .  است»  توازن داليل «معيار اول، معيار    .  اين مراحل، نمي توان آن را جرم انگاري نمود       

مي كند در صورتي كه داليل جرم انگاري رفتاري نسبت به جرم زدايي از آن مستحكم تر باشد، مي توان آن را                    
» مقبوليت«نش شهروندان در پي جرم انگاري توجه دارد كه به معيار               معيار دوم، به واك    .  جرم انگاري نمود 

در واقع اگر مقبوليت اجتماعي وجود نداشته نباشد، هرچند قانون با قدرت حاكميت اجرا                    .  معروف است 
، ص  1392،  14شمعي(است  »  منع ضرر و خسارت   «معيار سوم معيار    .  مي شود؛ اما قانون پايداري نخواهد بود     

183 .( 
 بر معيارهاي نامبرده، گام اول در جرم انگاري يك رفتار آن است كه رفتار مورد نظر نبايد با اصول و                    افزون

در گام بعد جرم انگاري يك رفتار بايد با توجه به برجسته نمودن              .  مباني اخالقي آن جامعه در تعارض باشد       
 نكته است كه جامعه با استفاده از        نتايج عملي مثبت منتج از آن صورت گيرد؛ كه اين امر مستلزم اثبات اين              

هزينه هاي اجرايي مداخله هم با توجه به . دستگاه عدالت كيفري خواهد توانست دامنه  آن رفتار را كاهش دهد   
در .  بايستي ثابت شود كه راهي جز توسل به مجازات باقي نمانده است              هم چنين .منافع عايده، ناچيز باشد   

ت غيرسركوبگر، مانع  ارتكاب آن رفتار شد يا دامنه آن را محدود كرد، نيازي               صورتي كه بتوان از طريق اقداما     
 ص،  1392شمعي،  (ياد مي شود   »  ضرورت«از اين موضوع تحت عنوان      .  به جرم انگاري آن رفتار يا عمل نيست      

اصل حداقل بودن حقوق جزا متضمن آن است كه توسل به ضمانت اجراي كيفري ناگزيرترين گزينه                   ).  55
، 15غالمي، نوبهار، رستمي، روستايي و خدادادي      ( به طوري كه هيچ ابزار ديگري وجود نداشته باشد              است،

به عبارت ديگر اصل كاربرد كمينه  حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه در رويارويي با                     ).  32، ص   1393
 ).43، ص 1393غالمي و همكاران، (انحرافات، جرم انگاري آخرين راه  حل است 

، مي توان جرم انگاري را فرآيندي گزينشي دانست كه قانون گذار بر اساس مباني و اصول مورد نظر                 در آخر 
خود و با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي، معيارهاي بين المللي و داده هاي جرم شناسي، رفتارهايي را                     

ديدترين ضمانت  ممنوع مي نمايد و در جهت حمايت از چنين فرآيندي، به ضمانت اجراي كيفري كه ش                    
جرم انگاري هر رفتاري بايد توجيه پذير باشد؛ به همين خاطر نيازمند معيارها و              .  اجراهاست، متوسل مي شود  

 .در گفتار بعدي به معيارهاي الزم براي جرم انگاري تجاوز زناشويي پرداخته خواهد شد. مؤلفه هايي است
 

 جرم انگاري تجاوز زناشويي . 2

معيارها و مؤلفه هاي جرم انگاري در حوزه مسائل خانواده، بيان مي شود و سپس                در اين گفتار اصول،      
موضوع اصلي تحقيق، يعني جرم انگاري تجاوز زناشويي و بسترهاي قانوني الزم در حقوق ايران براي                         

بررسي در اين ميان، نظرات موافقين با جرم انگاري و مخالفين آن نيز            .  جرم انگاري آن مورد بحث قرار مي گيرد     
 .خواهد شد
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  هاي جرم انگاري در حوزه خانوادهمؤلفه. 1,2

يكي از اهداف دولت حفظ حقوق افراد، در برابر تعدي ديگران است كه از طريق جرم انگاري به اين هدف                    
اين ورود وقتي صورت مي گيرد كه . دست مي يابد و از اين رو، دخالت دولت در حريم خصوصي توجيه مي شود           

طه خصوصي در جايگاه برابر نباشند، مانند زن و شوهر در خانواده كه نابرابري از نظر جسمي ـ                      طرفين راب 
 ).68، ص 1392، 16اسدي(فيزيكي در بعد عيني انكارناپذير است 

آميختگي اخالق :  در رابطه با جرم انگاري در حوزه خانواده، برخي صاحب نظران اين گونه بيان مي دارند كه             
اما الگوي پيش روي حقوق جزا در جرم انگاري تمام           .  ه بيش از ساير حوزه ها نمود دارد        و حقوق در خانواد    

زيرا ايجاد و تقويت عاطفه با اين ابزارها آثار منفي      .  ضدارزش ها، تحكيم خانواده را در معرض خطر قرار مي دهد        
و بزه ديده به عنوان اعضاي     از طرفي احتياط در اين حوزه از اين نظر نيز ضروري است كه بزهكار               .  در پي دارد  

 ).84، ص 1392اسدي، (خانواده پس از اجراي مجازات بايد در كنار يكديگر زندگي كنند 
افزون بر اين بايستي توجه داشت كه هرچند عموماً اخالق، خانواده را اداره مي كند؛ ولي، حقوق نيز در                     

 آبادي،ده حاجي نيا، حكمت محمدي، نيا،هدايت(برخي موارد براي تنظيم روابط اعضاي خانواده به كار مي آيد 
. و آن هنگامي است كه سخن از تعارض و عدم رضايت مندي در ميان باشد                )  113  ص  ،1386  ،17پيوندي  و

براي زيرا اگر افراد    .  اصوالً قاعده اي را كه اجراي آن تضمين نشده است، نبايد در شمار قواعد حقوقي آورد                  
 ). 55، ص 1388، 18كاتوزيان(د، نبايد انتظار داشت كه به آن پايبند باشند تخلف خود هيچ مكافاتي نبينن

معموالً دولت ها مي كوشند از مداخله كيفري در حوزه خانواده اجتناب ورزند و اختالفات را از طرق                       
در نظام حقوقي ايران    .  با اين حال در برخي موارد ناگزير از مداخله كيفري هستند            .  غيركيفري حل نمايند  

قانون گذار ايران در جرم انگاري مسائل     .  مقررات حقوق خانواده تنها در برخي موارد داراي ابعاد كيفري است            
به .  مربوط به خانواده، در پي دستيابي به اهدافي بوده كه يكي از آن ها، حمايت از اعضاي خانواده است                        

ا، عاملي براي مداخله دولت در اين حوزه عبارتي، حمايت از برخي افراد خانواده به جهت آسيب پذير بودن آن ه
 ).8، ص 1393، 19خسروي( زنان به خاطر مسائل جنسي بيشتر در معرض آسيب ديدگي قرار دارند .است

توجه به اين نكته الزم است كه مردان صرفاً براي پاسخ به نيازهاي جنسي خود به اين عمل مبادرت                        
براي تحقير و توهين زن و نشان دادن قدرت مردانه خود استفاده             نمي ورزند، بلكه گاه از آن به عنوان ابزاري          

متأسفانه خشونت هاي جنسي در مقايسه با ساير       .  مي كنند و به اين شكل زن را از نظر رواني آزرده مي نمايند            
خشونت ها عليه آنان، حالت خصوصي و پوشيده تري داشته و براي سايرين، غير از بزه ديده پوشيده است و                     

خشونت هاي ذكر شده عليه    .   حيا به زنان اجازه نمي دهد كه از اين گونه رفتارها با كسي سخن بگويند               شرم و 
 زنان از يك سو و احتياج اين افراد به حمايت هاي خاص قانوني از سوي ديگر، ضرورت جرم انگاري تجاوز                       

 ظرفيت هاي فقهي و    حال بايد بررسي شود كه در نظام حقوقي ايران،          .  زناشويي را مشخص مي كند     جنسي
 قانوني الزم براي جرم تلقي نمودن اين عمل وجود دارد يا خير؟

 بسترهاي قانوني الزم در حقوق ايران.  2,2

هرچند امروزه در   .  نظام حقوقي ايران در زمينه حقوق زنان و خانواده گرفتار چالش هاي بسياري است                
ضي موضوعات و حدوث برخي ديگر، بسياري از فقها و       ايران با توجه به شرايط زماني و مكاني، منتفي شدن بع          

 .حقوقدانان در اين خصوص نظريه پردازي كرده اند؛ ليكن هم چنان نواقصي در اين حوزه به چشم مي خورد
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به نظر مي رسد كه فقها به دليل عدم وجود داليل متقن در اين زمينه، در كتاب حدود و تعزيرات از                          
 مستقلي ارائه نكرده و صرفاً در باب قصاص از حكم خشونت جنسي، از آن                خشونت جنسي عليه همسر، بحث    

در صورت افضاي دختر نابالغ، ضمانت اجرايي كه        .  رو كه ممكن است موجب قصاص يا ديه شود، ياد نموده اند          
، صص  29ق، ج   1398،  20نجفي خميني (در فقه شيعي تعيين شده است، ثبوت ديه كامل بر شوهر مي باشد              

 ).811-812، صص 2ق، ج 1417، 21؛ طباطبايي275، ص 43و ج  ،416– 422
نحوه نگارش ماده . در حقوق مدني ايران تمايالت جنسي زنان در امر زناشويي مورد اعتنا قرار نگرفته است 

هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق «:  قانون مدني كه مقرر داشته  1108
به صراحت نشان مي دهد كه تمتع زوج از زوجه يك تكليف است؛ چراكه استنكاف از آن                   »  بودنفقه نخواهد   

تمكين در مفهوم خاص به زوج حق مي دهد تا بدون اعتنا             .  ضمانت اجراي محروميت از نفقه را در پي دارد         
 تمكين زوجه، زوج مي تواند در صورت عدم.  نسبت به آمادگي جسماني و رواني همسر خود، با او هم بستر شود           

در اين موارد اگر دادگاه تشخيص بدهد، محل          .  به دادگاه مراجعه كرده و الزام زوجه را به تمكين بخواهد             
قانون گذار .  زندگي مشترك خالي از خطرات جدي براي ادامه زندگي است، حكم بر تمكين زن صادر مي كند                

ويه قضايي در ايران حاكي از آن  است كه ادعاي          ر.  براي تمكين مردان از زنان، قيود مشابهي ايجاد نكرده است         
مگر آن كه زن   .  عسر و حرج زن مبني بر عدم رضايت مندي در روابط جنسي با شوهر، قابل استماع نيست                   

 . بتواند بيماري هاي خاص جنسي همسرش را كه در قانون مدني ذكر شده است، به اثبات برساند
. تحقق زنا، عدم وجود رابطه زوجيت ميان فاعل و مفعول است در نظام حقوق كيفري ايران يكي از شرايط         

زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آن ها نباشد و زناي به عنف هم يكي از مصاديق                           
پس از آنجا كه آميزش جنسي به عنف و يا نزديكيِ نامتعارف با همسر مطابق قوانين و مقررات                         .  زناست

بنابراين، قانون گذار  .   محسوب نمي شود، در نتيجه بحث زناي به عنف نيز منتفي است                اسالمي، اصوالً زنا  
 قانون مجازات اسالمي    660كيفري براي اين گونه از روابط جنسي مجازات تعيين نكرده است و فقط در ماده                 

وجب پاره  ، ايراد صدمه به همسر را به سبب مقاربت جنسي و يا به سببي غير از مقاربت كه م                    1392  مصوب
شدن بافت هاي حائل ميان واژن و مقعد و يا بافت هاي ميان واژن و مثانه شود، تحت عنوان افضا جرم انگاري                     

مواقعه منتهي به نقص عضو يا       كه   1391   مصوب  قانون حمايت از خانواده     50مادهكرده است و هم چنين      
اين حال به نظر مي رسد با توجه به نظر          با  .   را جرم انگاشته است    مواقعه منتهي به فوت زن    زن و   مرض دائم   

در بخش بعد به تفصيل درباره  آن        (باشند  برخي از فقيهان كه قائل به حرمت آميزش جنسي غيرطبيعي مي           
و با وجود مصالح مربوط به جرم انگاري، مانند رواج خشونت جنسي عليه زنان، اذيت و آزار و                  )  خواهيم نوشت 

 .  را جرم انگاري نمود و مجازات متناسب براي آن تعيين كردلزوم حمايت از آنان، مي توان آن
اين مكانيسم در منشور حقوق و         .  به هر حال به نظر مي رسد سازوكار چنين حمايتي وجود دارد                

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به چشم        31/6/83مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران مصوب          
بيين حقوق و تكاليف زنان در ايران، به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه             اين منشور با هدف ت    .  مي خورد

 بخش و   3زنان مسلمان، به عنوان يك سند مرجع در عرصه سياست گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي ذيل                  
 شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شد و كليه          31/6/83 مورخ   546 بند در جلسه شماره       148 فصل و    5
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ه هاي ذي ربط مكلف شدند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياست گذاري و اتخاذ تدابير                 دستگا
 . اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند... قانوني تصميمات و برنامه ريزي راجع به زنان و

وابط زوجين در   شايد در بادي امر اين طور به نظر آيد كه با جرم انگاري اين عمل، يكي از خصوصي ترين ر                 
انظار عمومي قرار مي گيرد و مهم تر آن كه چنين مداخله اي چگونه مي تواند مرد را به حسن معاشرت با همسر                   
خود وادار كند؟ بايد خاطرنشان كرد كه اوالً نبايد حقوق يكي از زوجين قرباني بقاي نهاد خانواده شود؛ ثانياً                     

ضمن اين كه  .  مترين اثر مخرب را بر نهاد خانواده داشته باشد         بايد نوع مداخالت كيفري به نحوي باشد كه ك         
اقدامات پيشگيرانه در قالب آگاه نمودن زوجين از اهميت اين روابط در حفظ زندگي مشترك و سالمت و                      
امنيت و آرامش در آن، درك درست طرفين از وضعيت يكديگر و تشخيص و درمان علل جسمي و رواني                        

 .وص، مي تواند بسيار كارساز استاختالالت جنسي در اين خص
 

 تجاوز زناشويي از منظر فقه. 3

- شريفه مي  آيه.  باشد بقره مي   سوره 223   زناشويي نامتعارف، آيه   ترين دليل قائلين به جواز رابطه      مهم

به   لغت  در  و  »أين«و    »كيف«  به معناى   قرآن  در»  أَنَّى«.  »شِئْتُم  أَنَّى  حرْثَكُم  فَأْتُوا  لَكُم  حرْثٌ  نِساؤُكُم«:  فرمايد
-مي  كه  كيفيتى  هر  به  است كه   اين  آيه  معناى  باشد،  »كيف«  منظور  اگر.  است  شده  استعمال  »متى«  معناى

 آيه  معناى  باشد  »أين«  منظور  اگر.  نماييد  مواقعه  خود  زوجه  با  معتاد و متعارف    طريق  از  است  جايز  خواهيد
 »متى«  در معناي   اگر.  دهيد  انجام  را  مشروع  مواقعه  است  ايزج  بدانيد  صالح  كه  مكانى  هر  در  شود كه مي  اين

 مواقعه  معمول  طريق  از  است  جايز  بخواهيد  كه  زمانى  هر  در  خواهد بود كه    اين  آيه  معناى  به كار رفته باشد   
 با  مخصوصاً  برساند،  را  اطالق  خواهد مى  باشد  كه  معنا  هر  به  و)  51، ص   2ق، ج   1398نجفي خميني،   (كنيد  

 )212، ص 2ق، ج 1417طباطبايي، (آيد  مى چشم به تر روشن اطالق اين »شئتم« قيد
توانيد به عمل جنسي الزم به ذكر است كه اطالق مستفاد از آيه به اين معناست كه بدون هيچ قيدي، مي               

. مبادرت ورزيد، اما بايد توجه نمود كه يكي از مقدمات حكمت در باب اطالق، در مقام بيان بودن شارع است                    
براين بايد مشخص نمود كه آيا شارع در مقام بيان مباحات و محرّمات عمل جنسي بوده است يا خير؟ به                      بنا

 جنسي است و نسبت به بايد و          شريفه در مقام بيان اصل جواز و عدم محدوديت در رابطه             رسد آيه نظر مي 
توان يه مطرح نباشد و نمي    رسد اطالق مقامي در آ    نظر مي بنابراين به   .  نبايدهاي عمل جنسي متعرض نيست    

 .به اطالق تمسك نمود
ق، ص 1408، 22ابن حمزه الطوسي(برخي از فقهاي اماميه بر حرمت نزديكي غيرطبيعي با زوجه معتقدند       

اند، از آنجايي كه      بقره استدالل نموده     سوره 223در آيه   »  حرث  «در اثبات اين نظر به معناي واژه        ).  313
» حرث«شود   جنسي از راهي كه منجر به توليد نسل نمي           است، بنابراين رابطه   تشبيهي براي توالد  »  كشت«

چنين به  خارج است و هم   »  شِئْتُم  أَنى  حرْثَكُم  فَأْتُوا  لَكُم  حرْثٌ  نِساؤُكُم  « شريفه نبوده و تخصصاً از موضوع آيه     
 پاك  چون  پس»  « اهللا  أَمرَكُم  حيثُ  مِنْ  أْتُوهنفَ  تَطَهرْنَ  فَإِذا«:  فرمايد بقره استناد كردند كه مي      سوره 222  آيه

 بدين استدالل كه امر الهي مذكور     ».كنيد  آميزش  آنان  با،  است  داده  فرمان  شما  به  خدا  كه  جا  همان  از،  شدند
ز طريق   جنسي ا   رابطه »شِئْتُم  أَنى  حرْثَكُم  فَأْتُوا«:  فرمايد بعد آن كه مي    در اين آيه با توجه به فرازي از آيه          

آيه مى فرمايد از     ).  107، ص   32تا، ج   ، بي 23خوئي(معمول است و بنابراين از راه نامتعارف جايز نيست             
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 چون امر   .كنيد و بالاشكال غيرموضع دم، مورد امر خداوند نيست          ناحيه اى كه خداوند امر فرموده است، اتيان      
ندارد؛ لذا آيه     ت كه غير محل دم رجحانى     است و اقل مراتب آن رجحان است و ترديدى نيس            به معناى الزام  

است، مورد تمتع قرار بده و در نتيجه          مى فرمايد وقتى كه زنان پاك شدند، محلى را كه خداوند راجح دانسته            
 ).122، درس 1378، 24شبيري زنجاني(در غير محل دم جايز نيست 

 فِي  النساء  فَاعتَزِلُوا  أَذى  هو  قُلْ«:  فرمايد بقره اشاره كرد كه مي        سوره 222  چنين مي توان به آيه    هم
 آيه»  .كنيد  كناره گيرى  زنان]  با  آميزش  [از،  ماهانه  عادت  هنگام  پس.  است  رنجى،  آن:  بگو«:  يعني»   الْمحيض

رنج و ناراحتي از محل مدفوع       .  نمايدشريفه از آميزش با زنان در دوران قاعدگي به علت رنج و آزار منع مي                 
 .  جنسي نامتعارف ممنوع خواهد بودر آميزش در ايام  قاعدگي است؛ بنابراين به طريق اولي رابطهبيشتر از آزا

 برخي از فقهاي موافقان جواز اين گونه از رابطه جنسي تمكين را در هر شرايطي بر زن واجب دانسته و به                 
زني نزد رسول خدا آمد و از او : فرمودند) ع(امام صادق : احاديثي نيز در اين خصوص استناد مي كنند؛ از جمله

زن بايد نياز غريزي شوهرش را برآورد؛ هرچند آن زن بر مركبي            :  سؤال كرد حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود       
 فيض  ؛67، ص   11ق، ج   1418،  26؛ طباطبايي حائري  89، ص   23ق، ج   1405،  25درازي بحراني (سوار باشد   

 ).1387، 28؛ مصطفوي290، ص 2، بي تا، ج 27كاشاني
اين دسته از روايات مورد استناد موافقان جواز همانند روايات مستند مخالفان ضعيف السند هستند و نظير       

قابل اعتنا  )  234، ص   1، ج   1405،  30شريف مرتضي   ؛338، ص   4ق، ج   1407،  29طوسي(ادعاي اجماع   
آيد، اين است كه    دست مي   چه از مجموع نظر موافقان و مخالفان جواز وطي دبر زوجه به            نيستند؛ بنابراين آن  

 موافقين از چندان قوتي برخوردار نيست كه نتواند مورد خدشه قرار بگيرد             گونه كه بررسي شد، ادله    اوالً همان 
. سازگاري بيشتري دارد  »  حرمت ايذاء «و  »  الضرر«چون  و ثانياً نظر مخالفين با اصول و قواعد مسلم فقهي هم           

رد اشاره قرار گرفت، بنا به نظر متخصصان آسيب و ضرر اين نوع رابطه و                  گونه كه در ابتداي مقاله مو      همان
 .نمايد، قطعي استمشقت و عسر و حرجي هم كه براي زوجه ايجاد مي

 
 قاعده الضرر و حرمت ايذاء. 1,3

ها، بلكه نسبت به     در معارف ديني و تعاليم آسماني انواع و اشكال خشونت و آزاررساني نسبت به انسان                 
رعايت حقوق يكديگر و ابراز      به  جودات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعي،                همه مو 

ما مِنْ  «:  فرمايندمي )  ص(پيامبر اكرم   ه است تا جايي كه    شدو مدارا سفارش فراوان       مهرباني، شفقت، محبت  
 مِنَقِ بِعِبادِهِ و َما مِنْ عملٍ اَبغَض إلَي اهللاِ تَعالي            عملٍ اَحب إلَي اهللاِ تَعالي و إلي رسولِهِ مِنَ االيمانِ بِاهللاِ والرِفْ             

 و  نرمشتر از ايمان و رفق       بمحبو  و  گرامي تر  پيامبر  و  خدا  نزد  كاري  هيچ  عبادِهِ؛  علي  العنْفِ  و  بِاهللاِ  االشْراك
 با  خشونت  و  خدا  به  شرك  از  مبغوض تر  و  زشت تر  رسول،  و  خداوند  نزد  كاري  هيچ  و  نيست  مردمان  با  �مدارا

 بديهي است با توجه به نگاه ويژه دين مبين اسالم به مسئله رأفت در خانواده و پرهيز از                       ».نيست  مردمان
بدرفتاري نسبت به زنان، خشونت نسبت به همسر ـ به ويژه در حيطه روابط جنسي ـ در اين ميان امري بس                      

ين عملي، جرم انگاري آن نيز دور از ذهن نخواهد         در نتيجه با در نظر داشتن حرمت چن       .  ناپسندتر خواهد بود  
 .  بود
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. قاعده الضرر مستنبط از حديثي است كه در دعواي معروفي، پيامبر براي فصل خصومت به كار برده اند                  
كما اين كه اين حديث در موضوع كيفري، يعني ورود غيرمجاز به             .  ليكن منحصر به حقوق خصوصي نيست      

يك ديدگاه در رابطه با نفي حكم        .  و حديث هم مطلق ضرر را مد نظر دارد          ملك ديگري، صادر شده است       
ضرري از سوي شارع، بيان مي دارد كه هر حكمي كه از سوي شارع مقدس صادر شده، اگر زيان آور باشد، خواه 

ه ضرر بر نفس مكلف و يا غير باشد، يا ضرر مالي و غيرمالي، حكم ياد شده به استناد قاعده ال ضرر برداشت                         
 ).1392 ، و همكارانآبادي حاجي ده(مي شود 

بايستي توجه داشت كه عدم مشروعيت ضرر ـ كه مورد نظر حديث            .  مهم ترين دليل اين قاعده عقل است     
مي باشد ـ مرحله  قانون گذاري و اجراي قانون را توأمان دربر مي گيرد؛ زيرا خداوند در مقام تشريع اوليه احكام                   

ضع نكرده است و چنان چه حكمي از احكام الهي كه از نظر كلي و نوعي، ضرري                  اسالمي هيچ حكم ضرري و    
  محقق(نيست؛ در مقام اجرا براي فردي از افراد مسلمان ايجاد ضرر نمايد، به طور موردي مرتفع مي گردد                      

 از اين رو، با لحاظ آسيب هاي وارده به زن، جرم انگاري چنين رفتاري، امري                  ).  150ص  ،1392  ،31داماد
با اين توضيح كه به دنبال ضررهاي منتج از برقراري رابطه جنسي ناخواسته در بستر                .  توجيه پذير خواهد بود  

 . زناشويي، مشروع بودن چنين عملي زير سؤال خواهد رفت
 

 :ضررها و آسيب هاي وارده به قربانيان اين نوع تجاوز ممكن است مادي و يا معنوي باشد
 آسيب هاي جسماني. 1

بر اساس آمار   .  عموالً در خانواده بيش از مردان در معرض خشونت قرار گرفته و قرباني آن مي شوند              زنان م 
از .   درصد ديگر را مردان تشكيل مي دهند      10 درصد قربانيان خشونت هاي خانگي را زنان و         90جهاني حدود   

از جوامع شاهد آن     در بسياري   .  سويي ديگر، اعمال خشونت توسط مردان نيز با شدت زيادي همراه است              
هستيم كه برخي از مردان از روحيه ديكتاتوري و تهاجمي برخوردارند و خواهان رهبري مطلق در خانه                        

برخورد اين افراد با ناسازگاري همسر، گاهي خشونت آميز        .  هستند و انتظار اطاعت كامل همسر خود را دارند         
ره تداعي كننده صدمات جسمي است، اما       براي بسياري خشونت هموا   ).  29  ص  ،1389  ،32نورمحمدي(است  

بسياري از خشونت ها علي رغم نداشتن آثار جسماني، لطمات جبران ناپذيري بر روح و روان بزه ديده بر جاي                   
 ).46 ص، 1379 اميرخاني،(مي گذارند 

 ترين زيان رابطه  جنسي نامتعارف از لحاظ جسمي ضربه خوردن به مقعد و راست روده               ترين و اصلي  مهم
شود و با توجه به قطر باريك سوراخ        اختياري مدفوع مي  اين امر باعث ضعف اسفنكتر شده كه موجب بي        .  است

مقعد و عدم توانايي اتساع عضله اسفنكتر مقعد به انجام واكنش دفاعي مناسب به فشار حاصل از اين نوع                        
و بافت مخاط مقعد و     )  ت رودهراس(هاي جزئي و پارگي سطحي، پارگي ركتوم        مقاربت در موارد متعددي زخم    

اين نوع رابطه منجر به درد مزمن لگن        .  )2009،  33يامادا و همكاران  (هاي قابل توجه ديده شده است       خونريزي
همچنين سردرد، كوفتگي عضالني در اثر اجبار فيزيكي، . خاصره، درد شكم و بروز انواع بيماري هاي ديگر شود     

 درصد قربانيان رويت    30 از بين رفتن كنترل دفعي بدن، در بيشتر از            سوزش واژن و درد اسفنكتر و ركتوم و       
 ). 1392 و همكاران، آبادي حاجي ده(شده است 
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 آسيب هاي رواني. 2

 اطفاي شهوت مرد تقليل      شود كه زن احساس نمايد كه به يك وسيله           جنسي باعث مي   اين نوع رابطه  
چنين استمرار اين عمل موجب سردمزاجي زن و حتي مرد            هم.  نمايديافته و از اين رو احساس حقارت مي        

احترام به جان و روان انسان مانند احترام به      .  را خدشه دار مي كند  )  زن(اين رفتار كرامت ذاتي انسان      .  گرددمي
م ئ بيشتر قربانيان تجاوزهاي جنسي، دچار عالمعموالً. تماميت جسماني آنان، از مسلمات اخالق و حقوق است      

و مشكالت ارتباطي و هيجاني و       تالل هاي اضطرابي، افسردگي، اختالل استرس پس از ضربه عاطفي        شديد اخ 
 نوع تجاوز هرچند  كه چنين نتايجي در تجاوز صورت گرفته از سمت همسر نيز مشهود است؛            عاطفي مي شوند 

. اني اش بيگانه مي كند  همسر متجاوز با عمل خود زن را با هويت انس          .  ثير دارد أم پس از آن نيز ت     ئدر بروز عال  
در حقيقت،  .  نگاه صرفاً جنسي شوهر به زن هويت و شخصيت زن را لكه دار كرده و به او آسيب مي رساند                      

اين نگاه ابزارگونه   .  مواقعه بدون رضايت زن و يا غيرطبيعي، تنها وسيله اي براي اطفاي شهوت شوهر است                 
سان در اسالم حرام است و مرتكب ايذا و آزاردهنده را              ايذا، آزار و اذيت ان     .  موجب تحقير زن و آزار اوست      

در نتيجه با استناد به قاعده الضرر، جرم انگاري اين رفتار، امري قابل توجيه و قابل دفاع                  .  مي توان تعزير كرد  
 . خواهد بود

وي  جنسي نامتعارف از لحاظ جسمي و رواني غير قابل انكار بوده و آثاري را بر ر                     تأثيرات منفي رابطه  
 مهم ترين داليلي است كه با كشف و تأييد آن ها مي توانند مورد                مئعالبزه ديده بر جاي مي گذارد كه اين         

 .  استفاده قضات دادگاه ها قرار گيرند و از اين طريق آنان به استناد علم قاضي عليه متجاوزين راي صادر كنند
 
 معاشرت به معروف. 2,3

با )   سوره نساء  19آيه  (»  و عاشروهن بالمعروف  «معروف، قرآن است؛    مستند و مبناي قاعده  معاشرت به        
).  سوره بقره  228آيه  (  »  و لهن مثل الذي عليهن با المعروف      «زنان به معروف معاشرت كنيد و هم چنين آيه          

ي در واقع، مطابق با اين آيات، دركنار وظايفي كه بر عهده  زنان است، متقابالً حقوقي نيز به طور شايسته برا                     
 .باشد مي مردان ايشان در نظر گرفته شده كه بر عهده 

داشتن .  مقرر داشته است كه زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند1103قانون مدني در ماده 
روابط جنسي متعارف آن گونه كه موقعيت، محيط و وضعيت طبيعي زوجين ايجاب مي كند، از مصاديق بارز                  

 ديگر داشتن روابط جنسي متعارف، از لوازم حسن معاشرت زوجين است و زن               به بيان .  حسن معاشرت است  
روابط جنسي  «از عبارت   .  نمي تواند از آن سر باز زند؛ همان گونه كه شوهر نمي تواند از آن خودداري كند                  

از يك سو، نفس وجود     .  دو معناي متفاوت قابل برداشت خواهد بود      »  متعارف الزمه معاشرت به معروف است     
از سوي ديگر، . بطه جنسي، مقوم و تأمين كننده معاشرت به معروف است كه خداوند به آن دستور داده است   را

اگر در برقراري روابط جنسي بين زوجين جانب متعارف لحاظ نشود، قاعده معاشرت به معروف نقض شده                     
و مقيد شدن آن به     »  زوجينمتعارف بودن روابط جنسي     «در واقع در اين قرائت اخير، تأكيد ويژه اي بر          .  است

 .مي شود» معروف«
تمتع جنسي هرچند مقتضاي ذات نكاح نيست، ولي يكي از اهداف عقد نكاح و از مهم ترين مسائل مطرح                   

بر خالف اين تصور غلط كه استمتاع جنسي حقي منحصر براي مردان است كه زنان از    .  در روابط زوجين است   
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هم آوردن امكان ارتباط و التذاذ جنسي از جمله حقوق و در عين حال                 آن بهره اي ندارند، بايد گفت كه فرا       
هرچند نبايد هيچ يك از زوجين را صرفاً وسيله اي در جهت ارضاي . تكاليف مشترك هر يك از زن و مرد است      

خواسته هاي جنسي و طبيعي ديگري قلمداد كرد، بلكه مطلوب و هدف نهايي ازدواج، فراهم ساختن زمينه و                  
رابطه زوجين از اين لحاظ رابطه اي   .  ناسبي است تا هر يك از زوجين از ديگري برخوردار و متمتع شود            بستر م 

هر يك از زوجين در عين حال كه در برقراري رابطه             :  دوجانبه است كه براي هر يك از آن ها دو چهره دارد            
در همين  .  نيز مي باشد جنسي ذي نفع است، از سوي ديگر مكلف به تعهدي متقابل نسبت به همسر خويش                 

 روابط زوجيت   ،طور صحت واقع شد   ه  همين كه نكاح ب   «:   مقرر داشته است   1102ماده  در  قانون مدني   راستا  
 ».بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود

 هر مردي مكلف است     كه به موجب آن   »  تحديد زماني «با اين توضيحات مي توان ادعا نمود نظريه مشهور         
چهار ماه با همسر خود مقاربت كند و زوجه زائد بر آن مقدار حق ديگري                  كه حداقل يك مرتبه در فاصله        

برآورده شدن نياز جنسي از مجراي شرعي و قانوني امري مهم بوده و يكي              .  ندارد، خالف حسن معاشرت است    
زن . ا محدود به يك دوره زماني چهار ماهه كرد       از اهداف اساسي ازدواج است و نمي توان حق جنسي زوجين ر          

و شوهر در اصل وجود حق جنسي، با هم تفاوت ندارند و همان طور كه زوجه مكلف است به خواسته ها و                         
نيازهاي جنسي همسرش پاسخ دهد و در غير اين صورت ناشزه تلقي مي شود، زوج نيز مكلف است به تمايالت                 

يدگاه زوجه از همان حقوق جنسي برخوردار است كه در مقابل شوهر            طبق اين د  .  جنسي همسرش توجه كند   
 . آن چه حد اين حقوق و تكاليف زوجين را مشخص مي كند، معروف است. مكلف به آن است

مالك تشخيص معاشرت به معروف عرف عقاليي است؛ بنابراين، هر آن چه مطابق عرف عقالي جامعه،                   
 آن موجب صدق عنوان سوءمعاشرت باشد، ذيل مفهوم معروف جاي            معروف قلمداد شود، به گونه اي كه عدم      

چه بسا مفهوم معروف در خصوص بانويي با توجه به شرايط زماني و مكاني و اوضاع و احوال حاكم بر .  مي گيرد
جامعه ايجاب كند كه روابط حداقل يك بار در ماه حفظ شود و در مورد بانويي ديگر بيش از يك بار در سال                        

تأثير زمان و   .  منشاء اين تفاوت غالب بودن معيار شخصي در قاعده معاشرت به معروف است              .  ا نكند را اقتض 
مفهوم تمكين در جوامع سنتي با جوامع مدرن و         .  مكان در شناخت مصاديق تمكين امري غير قابل انكار است         

 نيز تمكين، داراي معناي افزون بر اين، درون يك جامعه .  جوامع روستايي با جوامع شهري كامالً متفاوت است       
يكساني نزد تمام خانواده ها نيست؛ بلكه ميزان تحصيالت، سن و ساير خصوصيات زوجين و گرايشات مذهبي                 

بنابراين مي توان گفت در تشخيص حدود حقوق و تكاليف جنسي زوجين، آميزه اي از              .  را بايد مد نظر داشت    
 .دو معيار نوعي و شخصي حاكم است

اص نمي توان تنها زن را موظف به ايفاي وظايف زناشويي دانست و مرد را در اين زمينه                  در باب تمكين خ   
يا :  مبرا كرد؛ چراكه اگر به نحو صحيح به اين نياز زن پاسخ داده نشود، دو راه در پيش روي زن قرار مي گيرد                      

ف خود نسبت به شوهر     اين نياز را سركوب كند كه نتيجه اش سردي نسبت به نظام خانواده و عدم انجام وظاي               
در اين ميان پناه بردن زوج به جامعه و بهره گيري از از كانال هاي ديگر و نهايتاً تضعيف نهاد خانواده                    .  مي باشد

از محتمل ترين تبعات آن است؛ يا اين كه زن براي ارضاي خود به هر وسيله اي توسل جويد كه پايان آن فساد                     
 .جامعه خواهد بود
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بسيار پيش آمده كه    .  ان در اين خصوص عدم پذيرش دعواي نشوز از ناحيه  مرد است              رويه محاكم اير  
علي رغم اقرار زوج به عدم ارتباط جنسي با زوجه، دادگاه تنها به دليل سكوت قانون و فقدان رويه قضايي خود                   

تنها .  ه است را مكلف به پذيرش چنين دعوايي ندانسته و طرح چنين دعوايي را خالف رويه محاكم تلقي نمود                 
زوجه را به وصول مهريه و نفقه داللت نموده اند كه نه تنها حالل مشكالت نيست، بلكه به سوءرفتار زوج نيز                      

 .دامن خواهد زد
حسن معاشرت در رويكرد ايجابي اين است كه زوجين بايد در غم و شادي هم شريك باشند و رفتارشان                    

ل اين معناست كه تمام اموري كه توهين محسوب مي شود         در رويكرد سلبي نيز حام    .  متضمن خوشرويي باشد  
ناسزاگويي و ايراد ضرب و شتم و تحريم روابط جنسي يا روابط جنسي همراه خشونت و اجبار از                         :  مانند

 ).1390، 34كياني فرد(مصداق هاي سوءمعاشرت در خانواده بوده و در نتيجه ممنوع است 
اني و سني طرفين، روابط زناشويي را از حد اعتدال گذرانيده و             بنابراين اگر زوج با توجه به شرايط جسم       

دركنار .  عرصه را بر زوجه تنگ نمايد، اين امر تخطي از تكاليف مشترك بر مبناي حسن معاشرت خواهد بود                   
زياده روي در برقراري ارتباط جنسي، نزديكي به روش غيرمرسوم و نامتعارف نيز به عنوان چهره اي از                         

در واقع، رعايت معاشرت به معروف در حوزه روابط جنسي، هم به اصل رابطه زناشويي و                  .  تسوءمعاشرت اس 
بر اساس همين مبنا، روش هايي مانند برقراري         ).  1394،  35نوبهار و حسيني  (هم به كيفيت آن ناظر است         

شرت به معروف، روابط جنسي از طريق مجاري غيرطبيعي نه تنها اخالق، بلكه حقوق نيز به استناد  قاعده  معا            
معروف اقتضا مي كند جماع و نزديكي به گونه اي باشد كه زوجين توأمان از آن لذت                   .  آن را جايز نمي داند   

ببرند؛ بنابراين برقراري روابط جنسي نامتعارف به گونه اي كه تنها غريزه شهواني مرد ارضا گردد و براي زوجه                   
بال نداشته باشد؛ يقيناً مخالف با قاعده معاشرت به          جز ضرر و تحمل فشارهاي جسمي و روحي چيزي به دن           

زن در روابط زناشويي ماشين بهره برداري نيست؛ انساني        ).  119، ص   6ق، ج   1387طوسي،  (معروف مي باشد   
است برابر با شوهر كه با او پيمان همسري بسته است و بايد با او چنان رفتار شود كه شخصيت و كرامت                           

براين نمي توان از او انتظار داشت كه ابزار شهوتراني مرد قرار گيرد و هم چون برده اي                  بنا.  انساني اقتضا دارد  
 .اسير خواسته هاي نامتعارف و خودخواهانه شوهر باشد

 

 نتيجه گيري

برقراري رابطه جنسي نامتعارف و اجباري از لحاظ اخالقي، اجتماعي، شرعي و حتي پزشكي در هيچ                     
آميزش .  و طبعاً قانون، شرع و اخالق از آن حمايت نكرده و آن  را تأييد نمي كندجامعه اي مورد قبول نمي باشد 

جنسي به عنف يا نامتعارف با همسر مطابق قانون مجازات اسالمي ايران جز در مورد اطفال جرم نبوده و فقها                    
ممكن است  نيز در اين باره  بحث مستقلي نكرده اند، بلكه در قصاص از حكم خشونت جنسي از آن رو كه                        

با اين حال به خاطر مصالح مربوط به اين جرم، مانند رواج خشونت              .  موجب قصاص يا ديه شود، ياد نموده اند      
جنسي عليه زنان و ضرورت و لزوم حمايت از آنان، مي توان آن را جرم انگاري كرد و مجازات متناسب براي                       

نه تنها به حمايت از زنان در مقابل همسران           ايشان تعيين كرد، اما در اين خصوص عملكرد، قانون گذار ما              
خشونت ورز خود نپرداخته است، بلكه بعضاً زوجه را علي رغم ميل باطني اش ملزم به تمكين خاص شوهر                     

در حالي  .  مي نمايد و در صورت عدم رعايت اين مورد، ناشزه محسوب شده و از حق نفقه بهره مند نخواهد شد                  
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 زوجين مكلف به حسن معاشرت با        1103عروف و هم چنين به استناد ماده          كه مطابق قاعده  معاشرت به م      
معاشرت به معروف شامل همه جنبه هاي زندگي از جمله روابط جنسي است و رعايت تمايل                     .  يكديگرند

عالوه بر اين   .  جنسي زوجه از لوازم حسن معاشرت بوده و توسل به زور و اجبار ناقض حسن معاشرت است                   
جنسي با همسري كه تمايل به آن ندارد و يا نامتعارف است، موجب اذيت و آزار و ورود                         برقراري رابطه   

ضررهاي روحي و جسمي به زوجه است كه اسالم آن ها را نهي كرده و حرام دانسته است و فعل حرام هم                         
م اخالق،  بنابراين، به نظر مي رسد با استفاده از اين مباني فقهي و به حك             .  مستوجب تعزير توسط حاكم است    

 مصلحت و ضرورت مبارزه با خشونت جنسي و در جهت ضمانت اجراي رعايت ماده فوق الذكر بايد رابطه                      
 هم چنان.  جنسي اجباري و غيرمتعارف با زوجه را جرم انگاري كرد و مجازات مناسب براي آن در نظر گرفت                  

 از  عميقي  و  اصولي  گسترده، هاي  يجانبدار  اسالم  كه  شود مي  روشن  اسالمي  روايات  مجموعه  به  نگاهي  با  كه
 اين گونه  احاديث  لسان  و  روايات  بر  حاكم  كلي  روح  واقع  در.  است  كرده  آنان  قانوني  حق  از  باالتر  حتي  و  زنان
 احكام و مقرراتي    دين،  در  اگر.  است  شده  انجام  زنان  حقوق  از  ويژه اي هاي  ضمانت  و  حمايت ها  آن  در  كه  است

 و  اخالقي هاي  توصيه  با  است،  شده  تشريع  امور  از  بعضي  بطالن  و  صحت  يا  حرمت  و  حليت  مرزهاي  عنوان  به
 شود  گرفته  است،  آنان  نفع  به  ظاهر  به  كه  قوانيني  از  مردان  سوءاستفاده  راه  شده  سعي  آن ها،  كنار  در  جانبي

 در  ديگري  امر به جهت عدم ضمانت اجراهاي الزم كاربردي نشده است كه خود مي تواند دستاويز                   اين  كه
 .باشد اين رفتار ناهنجار جرم انگاري خصوص
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