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چکیده
جرمانگاری برخی از روابط جنسی ،بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقالب کبیر
فرانسه و گسترش آزادیهای فردی ،با آنکه بسیاری از کشورها در راستای محدودساختن جرایم
جنسی تالش کردهاند ،اصل جرم تجاوز در روابط زناشو یی زوجین در بسیاری از کشورها ،مانند
انگلستان و بیشتر ایالتهای آمر یکا جرمانگاری شده است؛ امری که در شرع و فقه امامیه نیز
مسلم و ر یشۀ تاریخی آن چند برابر غرب است؛ اما در قوانین ایران از آن غفلت ورز یدهاند و در
حال حاضر مطابق قوانین تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم تجاوز جنسی بود که
علقۀ زوجیت یا شبهۀ آن نباشد.
ً
هرچند تجاوز به حق ،قطعا متفاوت از عنوان زناست ،با عنایت به اصل  000قانون اساسی و
نیز با استناد به اصل  0قانون اساسی ،بهعنوان منبع حقوق ایران ،امکان جرمانگاری این رفتار
در قالب جرم تعز یری درخور مالحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هر یک از دیگر
 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
Email: rezazahravi@ut.ac.ir
 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
Email: mahsa.alizade@ut.ac.ir
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موانع عقلی و شرعی ،زوجه حق دارد از تمکین استنکاف ورزد که در واقع این امر میتواند
بسترهای جرمانگاری «تحمیل زناشو یی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق
ایران فراهم کند .این پژوهش درصدد آن است که با بررسی امکانسنجی ممنوعیتهای زناشو یی
ً
در روابط زوجین ،این خأل قانونگذاری را تا حد ز یادی تعدیل نموده و رسما از حقوق زوجه
حمایت کند.
واژگان کلیدی :حقوق جنسی زوجه؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلستان؛ تجاوز به حق جنسی.
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مقدمه
موضوع مسائل جنسی و جرایمی که در نتیجۀ تمایالت جنسی رخ میدهد ،در ادوار مختلف زندگی
بشر محل بحث بوده است 1.سابقۀ تاریخی این امر تا به آنجاست که حتی در دوران هخامنشی
برای برخی از این جرایم ،کیفر مرگ پیشبینی شد 2.در واقع انسان در طول تاریخ همواره از
انحرافات و آسیبهای اجتماعی رنج برده و در جستوجوی علل رهایی از آن بوده است؛ چراکه
بهواسطۀ اجتماعیبودن انسان ،هر گونه خلل و مشکل در جامعه میتواند کلیت جامعه را تحت
تأثیر قرار دهد و سالمت و ساختار اجتماعی را به مخاطره بیندازد.
انحرافات جنسی در روابط زوجین ،یک اختالل جنسی و در واقع گروهی متنوع از بیماریها و
ناهنجاریهای روحی و روانی است که تمایالت جنسی فرد ،خارج از چهارچوب طبیعی ارضا
میشود .در واقع در روابط زناشو یی ،زوجین از رفتارهای جنسی مغایر با مدلهای پذیرفتهشده و
ارزشها و معیارهای مقبول استفاده میکنند .البته این تعر یف که معیار و ارزش را بهجای تقیید به
«منطبقبودن بر و یژگیهای کمالی انسان و آموزههای انسانشناسی» به قید «مقبول» مقید کرده
است ،به نظر نگارندگان محل تأمل و نقد است.
در زمینۀ انحرافات و خشونتهای جنسی زوجین ،بهرغم آنکه باید از نهادها و حمایتهای
فرهنگی و آموزشی استفاده کرد ،ضمانتاجراهای کیفری نیز میتواند پشتوانه و مؤ ید هنجارهای
جامعه باشد .با وجود آنکه مسئلۀ حفظ حرمت و کرامت انسانی در فرهنگ اسالمی ،حائز اهمیت
است و توصیه شده است از هر امری که موجب بهخطرانداختن حرمت انسان میشود ،پرهیز کرد
و به حفظ حرمت انسان سفارش شده است؛ اما تاکنون قانونگذار عادی در جلوگیری از
خشونتهای جنسی در روابط زوجین که بهنوعی کرامت و حرمت انسانی را خدشهدار میکند،
حمایت کیفری صر یحی نکرده است.
تعر یف روابط جنسی زوجین با حساسیتهایی همراه بوده است؛ حساسیت در تعر یف روابط
جنسی زوجین گاه تا اندازهای شدید میگردد که بیان میشود:
 .1نک :ابونیا.5 :1331 ،
 .2نک :صانعی .524-523 :1331 ،خیانت به وطن ،هتک ناموس ،قتل ،استمتاء ،لواط ،سوزاندن مردگان ،تجاوز به
حرمت کاخ شاهی ،نزدیکشدن به کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی و بیادبی به خاندان سلطنتی ،کیفر مرگ
دارد.
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«هیچکس غیرمنحرف نیست؛ بلکه هر فردی به گونهای منحرف است ».در این تعر یف چون هدف
از روابط جنسی ،بقای نسل است ،رابطۀ جنسی با زن یائسه یا عقیم انحراف دانسته میشود؛ ز یرا
هدف از این رابطه ،فقط رهایی از تنش جنسی است .این تعر یف تا به آن اندازه پیش میرود که
ً
نزدیکی با زن شرعی نیز پس از بارداری را هم عملی انحرافی تلقی میکند؛ ز یرا هدف از آن صرفا
برطرفکردن نیازهای جنسی است1.

برخی دیگر معتقدند جرایم جنسی بیشتر یک اصطالح حقوقی محسوب میشود تا یک
اصطالح فقهی؛ ز یرا مقصود از جرایم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا
غیرطبیعی ،مانند زنا ،لواط ،همجنسبازی ،جر یحهدارکردن حیای جنسی دیگران ،تعرض به عفت
و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را دربرمیگیرد .ایشان
معتقدند که این اصطالح در فقه سنتی شیعه یا سنی بحث نشده است و بیشتر یک اصطالح حقوقی
است 2.با وجود این ،به نظر میرسد مفهوم جرایم جنسی با عناوین مشابه دیگری همچون فواحش
و ...در کتب فقهی شیعه بهتفصیل به بحث گذاشته شده و حتی به جرایم جنسی شخص در رابطه
با خودش یا حیوانش که امروزه در اروپا جرمزدایی شده و بدون بزهدیده فرض میشود ،در کتب
فقهی با آثار کیفری و مدنیاش ،مفصل پرداختهاند.
جرایم جنسی ،از جمله جرایمی است که قربانیان آن ،کودکان پسر ،کودکان دختر ،دختران و
زنان بالغاند .هر سه گروه در معرض تعرضات جنسی و مورد تهدید میباشند3.

قانونگذار ما در جرمانگاری جرایم جنسی ،بهرغم اینکه مواد بسیاری را به این جرایم اختصاص
داده است ،از جزئیات برخی از خشونتهای جنسی غفلت به عمل آورده است و برخی از
خشونتهای جنسی را با وجود اهمیت و آسیبهای آن ،جرمانگاری نکرده است .یکی از خشونت
های جنسیتی که با وجود آسیبهای جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی بسیار که در خصوص آن
غفلت شده است ،جرمانگاری خشونتهای جنسیتی و تجاوز علیه حق زوجه در رابطۀ زناشو یی
 .1نک :ستوده و دیگران.131 :1333 ،
 .2نک :نوبهار.4 :1333 ،
 .3البته امکان بزهدیدگی مردان هم وجود دارد .قانونگذار در مادۀ  213قانون مجازات اسلامی مصوب  1332به اکراه
در زنا علیه مردان برخلاف برخی از فقها اشاره نکرده است و اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه نماید ،همان
مجازات زنا با توجه به محصنهبودن یا نبودن زانیه بر زن اعمال خواهد شد؛ بدون آنکه مجازات وی به دلیل توسل به
اکراه تشدید شود.
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زوجین است.
خداوند انسان را با انگیزهها و تمایالت مختلف خلق کرده است که از جملۀ آنها ،تمایالت جنسی
است .مهمتر ین توصیۀ دین در واکنش به تمایالت جنسی ،ازدواج است که البته خداوند مرزهایی
هم برای این پیوند قرار داده است .زوجین پس از انعقاد عقد نکاح ،به حکم شرع و قانون ،وظایف
متقابلی از جمله تمکین ،در قبال یکدیگر دارند .در قانون ایران ،عنوان تمکین به کار نرفته است و
در بسیاری از آیه ها و روایتها حکمی بر عنوان تمکین مترتب نشده است .تمکین ،مفهومی انتزاعی
است که فقیهان از ادله به دست آوردهاند.
قانونگذار کشور ما بدون توجه به وجود شرایط متعدد و الزم برای تمکین در شرع ،روابط
ً
زناشو یی را که با توسل به جبر و زور رخ میدهد ،تاکنون صر یحا جرمانگاری نکرده است و وجود
علقۀ زوجیت را جواز رابطۀ زناشو یی ناشی از نارضایتی دانسته است .در فقه ،بحث تمکین و نشوز
ضمن باب مهر مطرح شده است؛ اما بابی مستقل پیرامون مفهوم تمکین و حدود آن به چشم
نمیخورد .در قانون مدنی ایران هم عنوان تمکین به کار نرفته است و حقوقدانان آن را از مفهوم
برخی از مواد استنباط کردهاند 1.در فقه امامیه همان طور که مبسوط خواهد آمد ،قاعدۀ تمکین بی
حدوحصر نیست و موانعی هم دارد؛ لکن قانونگذار در بارۀ مفهوم و مصادیق موانع مشروع ادای
وظایف زوجیت ،شرحی بیان نکرده است.
برخی نو یسندگان موانع شرعی را اینگونه تعر یف مینمایند که مانع مشروع به آن قبیل عذرهای
ً
شرعی اطالق میشود که زن با وجود آنها شرعا از وظایف زناشو یی معذور است ،مانند حالت
حیض و نفاس ،روزۀ واجب ،انجام هر گونه عمل واجبی که وقت آن مضیق باشد یا اشخاصی که
پزشک آنها را از آمیزش منع کرده است 2.با این وصف به نظر میرسد موانع شرعی از حیث مفهوم
و مصداق گستردهتر از این تعر یفاند که تفصیل آن خواهد آمد.
خشونتهای جنسی که علیه شر یکان نزدیک صورت میگیرد تجاوز به ارزشهای اساسی مانند
کرامت انسانی ،آزادی تن ،تمامیت جسمانی و معنوی محسوب میشود و بهرهمندی از دیگر حقوق
 .1نک :مادۀ  1835قانون مدنی« ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع
کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» .مادۀ  1183قانون مدنی« ،هرگاه
زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود».
 .2نک :محقق داماد.235-234 :1335 ،
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قانونی را نیز تضعیف میکند .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تمامیت جسمانی
اشخاص محترم شمرده شده است1.خشونتهای جنسیتی در ازدواج نیز میتواند نقض تمامیت
جسمانی اشخاص محسوب گردد.
پژهشگران علم روانشناسی خشونت را به خشونت صمیمانه و غیرصمیمانه تقسیم کردهاند.
نوعی از خشونت صمیمانه ،بهصورت آزار جنسی ،جسمی و روانشناختی است .خشونت
زناشو یی از انواع اصلی خشونتهای صمیمانه است که با وجود پیامدهایی مانند معلولیتهای
شدید ،امکان مرگ ،مشکالت روحی و روانی چندان بدان توجه نشده است 2.با وجود آنکه
بسیاری از زنان قربانی خشونتهای خانگیاند و سالها از بهرسمیتشناختن این جرم در برخی
از کشورها 3میگذرد ،هنوز هم بیش از نیمی از کشورهای جهان 4بهصورت صر یح ،آزار و اذیت
جنسی در ازدواج را جرمانگاری نکردهاند و همچنان پیچیدگیهای روانشناختی و اجتماعی این
نوع از خشونت در ادبیات حقوقی ناشناخته است.
در اسناد بینالمللی نیز به مسئلۀ خشنونتهای جنسی و تبعیض علیه زنان توجه شده است .از
جمله اسناد بینالمللی مهم در این زمینه ،اعالمیۀ محو خشونت علیه زنان است که در قطعنامۀ
 00/010مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 11دسامبر ،0113آورده شده است.
در بند الف مادۀ  1اعالمیه ،بهصراحت یکی از صور خشونت علیه زنان ،برقراری رابطۀ جنسی
اجباری در زندگی زناشو یی اعالم شده است .با توجه به این سند بینالمللی میتوان گفت که
موضوع خشونتهای جنسیتی در بستر زناشو یی زوجین ،امری داخلی و محدود نیست؛ بلکه
امروزه در عرصۀ بینالمللی نیز امری شایع است و جامعۀ بینالمللی آن را تقبیح کرده است .در
مادۀ  ،0دولتها مکلف شدهاند که خشونت علیه زنان را محکوم کنند و هیچ دستاویزی مربوط به
رسم ،سنت ،دین و ...نباید موجب خشونت شود.

 .1نک :اصل  22قانون اساسی «حیثیت،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در
مواردی که قانون تجویز کند».
 .2نک :محمدخانی و دیگران.136 :1333 ،
 .3انگلستان ،کانادا ،لهستان ،نروژ ،استرالیا ،اتریش ،سوئیس ،اسپانیا ،فرانسه ،قبرس و. ...
 .4برای نمونه بنگرید به هند ،اتیوپی ،سودان جنوبی ،افغانستان ،بحرین ،مصر ،مالزی ،ویتنام ،عراق ،لبنان ،میانمار،
تونس ،تاجیکستان و. ...
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ضمیمۀ قطعنامۀ 10 0111/01مه 0111شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد نیز دایر بر
شناسایی خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع است و اعالم میکند که خشونت ،ربطی به
میزان درآمد ،طبقه و فرهنگ ندارد و باید اقدامات فوری و مؤثر برای جلوگیری از وقوع آن انجام
شود.
با توجه به حساسیتهای بینالمللی و وجود اسنادی در این زمینه ،حال این سوال مطرح می
شود :قانون و فقه چه رو یکردی در خصوص خشونتهای جنسی در روابط زناشو یی دارند؟ آیا
قانونگذار میتواند جرم «تجاوز در روابط زناشو یی» را به رسمیت بشناسد؟ نگارندگان درصدد
بررسی این سؤاالت در پژوهش حاضرند.
 -1معناشناسی تجاوز جنسی زوج به حق زوجه
تعاریف گوناگونی برای جرم تجاوز جنسی در کشورهای مختلف و در برهههای مختلف تاریخی
ارائه شده است .تجاوز در بسیاری از متون به معنی تحمیل آمیزش و مقاربت جنسی بر فرد قربانی،
بدون رضایت او تعر یف شده است .ارضای جنسی زن با ِاعمال زور و برخالف میل او از طر یق
ُ
مقاربت و نفوذ آلت تناسلی مردانه ،سایر اندامهای بدن یا حتی نفوذ یک شی به ق ُبل یا ُد ُبر یک زن،
تعر یف دیگری از جرم تجاوز جنسی است.
تجاوز جنسی یا به عبارت برخی دیگر از نو یسندگان هتک ناموس عبارت است از« :آمیزش
جنسی یک مرد با یک زن برخالف میل و رضایت او».
امروزه تجاوز جنسی معنای وسیعی پیدا کرده است؛ به طور مثال «دیوان کیفری بینالمللی
یوگوسالوی» داخلکردن یک تکه چوب در مهبل زنی که در حال مرگ است را نیز تجاوز جنسی
تلقی کرده است .این دیوان حتی معتقد بود که دخول اجباری آلت تناسلی در دهان که یک حملۀ
توهینآمیز به حیثیت ذاتی انسان است ؛ تجاوز به عنف به شمار میرود.
مفهوم تجاوز جنسی پیوسته سیال بوده و بهتبع تحول فرهنگ در هر جامعه و نگرش آن جامعه
به حقوق بنیادین زنان و برابری جنسیتی قبضوبسط پیدا کرده است و بدیهی است که در جوامعی
که نابرابریهای جنسیتی شکاف بیشتری دارد ،تجاوز جنسی معنایی مضیق پیدا کرده و در جامعه
ای که برابری جنسیتی به منصۀ ظهور میرسد ،مفهوم تجاوز جنسی ،دامنۀ فراخی مییابد .با این
ً
وصف ،به نظر میرسد نباید تساوی را معادل عدالت دانست و اساسا حقوق جنسی زوجه با زوج
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ً
کامال متفاوت است و هزاران تفاوت روحی و جسمی زوج و زوجه ،در حقوق جنسی آنها
تأثیرگذار است .این تفاوت در زنان و مردان در آثار پژوهشی اندیشمندان اروپایی ،درخور مالحظه
بوده و مقایسۀ عملی شده است و متخصصان مغز و اعصاب جهان در این خصوص اتفاق نظر
دارند.
تجاوز جنسی زوج علیه حق زوجه که محل بحث ما در این پژوهش است ،مترادف زنا نیست؛
ً
بلکه اساسا با آن متباین است و هیچ زنایی ،تجاوز زوج در حق زوجه نیست و هیچ تجاوز زوجی
به حق زوجه نیز زنا محسوب نمیشود؛ ز یرا زنا هرچند گاه مترادف تجاوز استعمال شده است،
استعمال دلیل بر وضع نیست؛ بلکه اعم از حقیقت و مجاز میباشد.
با عنایت به قید «زوج» در بحث تجاوز جنسی این پژوهش ،هرگز عنوان زنا محقق نخواهد
شد .در پژوهش حاضر ،موارد زنا توسط زوج یا زوجه با ثالث را طرح و بحث نمیکنیم 1.زنای به
عنف و در حکم آن نیز به طر یق اولی مشمول بحث نیست و نمیتواند بهعنوان یکی از اقسام تجاوز
زوج به حق زوجه مطرح شود .زنای به عنف که در بند «ت» و تبصرۀ  1مادۀ  2 110قانون مجازات
اسالمی به آن اشاره شده است ،رابطۀ جنسی میان «غیر زوجین» که توأم با عنف یا اکراه از سوی
ً
زانی انجام شده است ،میباشد که اساسا با موضوع بحث ما متباین است .در این تعر یف که مقید
به قید «عدم زوجیت» است ،در بادی امر به ذهن متبادر میگردد که قانونگذار ایران معنایی
متفاوت از کشورهای اروپایی برای جرم تجاوز جنسی در نظر گرفته است .عالوه بر آن ،فعل مادی
در جرم زنا و همین طور زنای به عنف آن است که فرد با استفاده از آلت رجولیت خود به فرج زن
 .1تعریف زنا در مادۀ  221قانون مجازات اسلامی  1332و تبصرۀ  1آن بیان شده است« :زنا عبارت است از جماع مرد
و زنی که علقۀ زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد .تبصرۀ  -1جماع با دخول اندام تناسلی
مرد به اندازۀ ختنهگاه در قبل یا دبر زن محقق میشود».
 .2مادۀ « ،224حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی؛
ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛
پ) زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛
ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجی اعدام زانی است؛
تبصرۀ  -1مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد ،تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصرۀ  -2هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد ،در حال بیهوشی ،خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم
زنای به عنف است .در زنا از طریق ربایش ،تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق
جاری است».
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دخول کند؛ هرچند اقدام او منتهی به انزال منی نشود .البته دخول در مقعد زن نیز زنا است؛ اما
ً
برای تحقق زنا در حقوق ایران باید حتما دخول صورت بگیرد و صرف تماس بدون دخول آلت
تناسلی را نمیتوان زنا دانست .از این حیث نیز ،تعر یف زنا و همین طور زنای به عنف تعر یفی مضیق
محسوب میشود.
تعر یف ،شرایط و ضوابط تجاوز جنسی در حقوق ایران با سایر کشورها متفاوت است؛ بهعنوان
مثال کشور انگلستان که بعد از سالها فرازونشیب ،قانون جرایم جنسی خود را در سال 1113
تصو یب کرد ،در مادۀ یک این قانون که عنصر قانونی تجاوز جنسی در نظام کیفری انگلستان
است ،معنای موسعی از جرم تجاوز جنسی ارائه میدهد .در این قانون واردکردن آلت تناسلی به
دهان دیگری هم تجاوز جنسی محسوب میشود و داخلکردن سایر اعضای بدن یا اشیای دیگر
ُ
به ق ُبل یا ُد ُبر دیگری موجب تحقق جرم «تهاجم بهوسیلۀ دخول» میشود.
در حقوق ایران و حقوق انگلستان ،بهلحاظ مطالعۀ تطبیقی در جرم تجاوز جنسی ،از حیث
عنصر معنوی نیز تفاوتهایی وجود دارد .عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی در حقوق انگلستان
طبق قانون  ،1113عالوه بر عمد ،بیپروایی و مسامحه نیز میباشد .در حالی که در حقوق ایران،
علم و عمد و قصد ،عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی است و بیپروایی و مسامحه موضوعیت
ندارد 1.در خصوص عنصر رضایت ،الزم به ذکر است که در حقوق انگلستان مضیق عمل شده
است و تنها رابطۀ جنسی بدون رضایت ،جرمانگاری شده است و رابطۀ جنسی توأم با رضایت
افراد ،بدون ازدواج2،جرم نیست و افراد در روابط جنسی خود حتی در خارج از چهارچوب
ازدواج ،از آزادی عمل نسبی و نامطلوبی برخوردارند.
در حقوق انگلستان امکان تحقق جرم تجاوز جنسی توسط زوج علیه زوجه وجود دارد؛ اما در
حقوق ایران این امکان وجود ندارد؛ ز یرا شرط تحقق مفهوم زنا ،عدم وجود علقۀ زوجیت بین مرد
و زن است که در رابطۀ زوجین ،این شرط مفقود است .در حقیقت در کشور ما ،رضایت اولیۀ زن
برای نکاح با مرد ،سبب جواز تحققنیافتن عنوان زنا در روابط زوجین شده است .در حالی که در
حقوق انگلستان وجود علقۀ زوجیت ،به معنای اعالم رضایت همیشگی زوجه به برقراری رابطۀ
 .1مادۀ  213قانون مجازات اسلامی مصوب « ،1332در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر
داشتن علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
 .2در حقوق ایران ،رابطۀ جنسی همراه با رضایت ،بدون ازدواج اعم از دائم یا موقت ،زنا محسوب میشود و جرم است.
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جنسی با زوج نیست و اگر رابطۀ جنسی از طرف زوج با عدم رضایت زوجه ،حتی بدون ایذاء
زوجه انجام شود ،جرم تجاوز جنسی محقق میشود.
زوجه دارای حقوقی است که این حقوق با عقد نکاح از بین نمیرود؛ از جملۀ این حقوق می
توان به حق کودکی ،حق استراحت ،حق اعتکاف ،حق احرام ،حق نفاس ،حق حبس و ...اشاره
کرد که در ادامه به آنها اشاره میشود و تجاوز به هر یک از آنها ممکن است مسئولیت کیفری هم
ایجاد کند.
بنابراین ،اگر زوج از طر یق ایجاد رابطۀ جنسی ،به حقوق زوجه تجاوز و تعدی کند ،میتوان عمل
وی را محکوم کرد و از حقوق زوجه حمایت کیفری به عمل آورد.
وجه اشتراک معناشناسی تجاوز جنسی زوج به زوجه در دو نظام حقوقی محل بحث ،عبارت
است از :فعل جنسی توأم با آزار و ایذاء زوجه یا به عبارتی زمانی که زوجه مقدور به برقراری رابطۀ
جنسی با زوج خود نیست و موجب ایذاء واقعی او به لحاظ جسمی یا روحی بر اساس معیارهای
سنجشپذیر توسط پزشک قانونی میشود .همین وجه اشتراک ،عنوان مورد مقایسۀ مقاله را
محقق نموده است1.

در نتیجه ،رابطۀ مفهومی تجاوز جنسی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان رابطۀ عموم و
خصوص من وجه است.

وجه اختصاصی حقوق کیفری
اسالم در حمایت از حقوق جنسی
زوجه

وجه مشترک حمایت جنسی
زوجه در دو نظام حقوقی

وجه اختصاصی حقوق
کیفری انگلستان در حمایت از
حقوق جنسی زوجه

 .1ناگفته نماند بنا بر فقه امامیه ،تجاوز زوجه به زوج نیز تحت ضوابطی منع شده است که مواردی همچون نزدیکی
زوجۀ بالغ با زوج نابالغ به اکراه یا موانع زمانی و مکانی مشابه تجاوز جنسی زوج به حق زوجه در مورد زوج هم قابلطرح
است؛ مانند اکراه زوج به نزدیکی در ماه مبارک رمضان که همۀ این موارد از موضوع پژوهش و عنوان «حقوق جنسی
زوجه» خارج است .
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 -2جرم تجاوز زناشو یی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان تا سال  0100زمانی که زوجین با یکدیگر ازدواج میکردند ،رضایت اولیۀ زن
به دخول کفایت میکرد؛ لیکن در این سال در پروندۀ «کایتاماکی» مقرر شد که آمیزش جنسی
عملی مستمر است و هر گاه زن در هر لحظۀ از آن (حین رابطه) نارضایتی خود را ابراز کند ،ادامۀ
رابطه از سوی مرد «تجاوز جنسی» محسوب میشود .در حال حاضر ،این موضع در «قانون جرایم
جنسی» مصوب سال  1113انگلستان پذیرفته شده است 1.در حقوق انگلستان اعتقاد بر آن بود که
شوهر را هیچگاه نمیتوان به ارتکاب تجاوز جنسی علیه همسرش محکوم کرد .این قاعده از سال
 0030و متعاقب یک تصمیم قضایی در حقوق انگلستان مبنی بر اینکه با تحقق ازدواج این فرض
قانونی ایجاد میشود که زن بهوسیلۀ ازدواج با دیگری ،در واقع رضایت خود را به برقراری رابطۀ
جنسی شوهر با وی در هر شرایطی اعالم کرده است ،به وجود آمد .این اعتقاد حتی زمانی که برای
نخستین بار در سال  0100در «قانون جرایم جنسی» ،جرم تجاوز به عنف تعر یف شد ،گنجانده
 .1نک :میرمحمدصادقی.13 :1333 ،
)Sexual offences act 2003(causing a person to engage in sexual activity without consent.
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شد و با آوردن وصف «غیرقانونی» برای آمیزش جنسی بدون رضایت ،چنین فهم شد که این جرم
ً
صرفا خارج از علقۀ زوجیت قابلتحقق است و تنها استثنایی که بر این قاعده وارد میشد ،زمانی
بود که بهموجب دستور دادگاه یا آنچه در حکم آن بود رجوع ازرضایت زن به نزدیکی آشکار شده
باشد .با این حال ،در خصوص عدم جرمانگاری تجاوز زوج به زوجه ،مخالفتهای بسیاری وجود
داشت؛ اما کمیتۀ تجدیدنظر در حقوق جزا در سال  0100همچنان توصیه کرد که این قاعده حداقل
باید دربارۀ زن و شوهری که هنوز با یکدیگر زندگی میکنند ،محفوظ بماند .به عبارت دیگر ،شوهر
نباید محکوم به جرم تجاوز به عنف علیه همسر خود شود .در سال  ،0100دادگاه پژوهش در پروندۀ
موسوم به «کوالسکی» ،محکومیت شوهری را پس از متارکه با همسرش به خاطر آنکه در زمان
زندگی زناشو یی با وی آمیزش جنسی از طر یق دهان انجام داده بود ،تأیید کرد و متعاقب آن دادگاه
مقرر داشت که ازدواج متضمن رضایت نسبت به عمل جنسی از طر یق دهان نمیشود .این امر
نقطۀ آغازی برای جرمانگاری اعمال جنسی به عنف علیه همسر توسط شوهر قرار گرفت.
00مارس 0110دادگاه استیناف مبنای این قاعده را که زن بهوسیلۀ ازدواج ،رضایت خود را به
برقراری نزدیکی جنسی در طول مدت ازدواج اعالم کرده است ،غیرواقعبینانه اعالم کرد و مقرر
نمود که هیچ قاعدهای وجود ندارد که یک مرد نتواند مرتکب تجاوز به عنف علیه همسر خود گردد؛
بنابراین محکومیت به تجاوز توأم با عنف علیه همسر در مجلس اعیان ابرام گردید.
همین امر باعث شد که عبارت «غیرقانونی» که به قید زوجیت برمیگردد ،بعدها از قانون 0100
ً
حذف گردد و قانونا از این سال ،تجاوز به همسر نیز منجر به محکومیت زوج ،حداکثر به حبس
ابد گردید .حذف قید غیرقانونی بیانگر این است که اکنون در حقوق انگلستان تفاوتی در عنوان
جرم بین شوهر و بیگانه که با زنی که رضایت به زناشو یی ندارد ،نزدیکی میکند ،نیست و زوج و
غیرزوج هر دو ملزمند که رضایت زن را تحصیل کنند؛ حتی اگر به ایذاء روحی یا جسمی زن منجر
نشود1.

 .1نک :صالحی.35 :1338،
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 -3مصادیق مشترک حقوق انگلستان و ایران در جرمانگاری تجاوز جنسی زوج به حق
زوجه
تنها مصداق مشترک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان ،تجاوز جنسی یک زوج مذکر 1علیه زوجه
مؤنث در رابطۀ جنسی همراه با ایذاء زوجه است .این موضوع که زوج رابطۀ جنسی با زوجه برقرار
کند و از این رابطه زوجه ایذاء روحی و جسمی ببیند و رضایتی به داشتن رابطۀ جنسی با زوج خود
نداشته باشد ،در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان محل طرح و بحث است و بهنوعی نقطۀ
اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در حمایت کیفری از زوجه در ازدواج محسوب میشود؛
با این تفاوت که در حقوق ایران این فرض نیازمند آن است که در قوانین عادی بهصراحت
جرمانگاری شود و مورد حمایت کیفری قرار گیرد.
 -4مصادیق اختصاصی حقوق انگلستان در جرمانگاری تجاوز جنسی زوج به حق زوجه
بر اساس نمودار و توضیح مقدماتی ارائهشده ،مصادیق اختصاصی حقوق انگلستان در جرمانگاری
تجاوز جنسی زوج به حق زوجه ،در سه گفتار ارائه میشود.
 -1-4تجاوز جنسی زوجین مذکر یا مؤنث
با توجه به آنکه از سال  ،0100ازدواج همجنسگرایان در انگلستان قانونی شده است ،میتوان
گفت قانون جرایم جنسی انگلستان از خشونتهای جنسیتی زوجین در ازدواج همجنسگرایان
نیز حمایت کرده است .به عبارتی اگر یکی از زوجین همجنسگرا که در رابطۀ جنسی آنها ،نقش
مفعول را ایفا میکند ،تمایلی به ارتباط نداشته باشد ،از وی حمایت کیفری به عمل میآید .این
موضوع خاص حقوق انگلستان است و در حقوق ایران موضوعیت ندارد؛ ز یرا از شرایط ازدواج
در حقوق ایران ،تفاوت جنسیتی است2.

 .1زیرا حتی در نظامهای حقوقی که ازدواج همجنسگرایان قانونی است ،در رابطۀ جنسی زوجین ،یکی از همجنسها
نقش زوجه را ایفا میکند و دیگری نقش زوج را ایفا میکند.
 .2در حقوق ایران نفس این عمل جرم است؛ همچنین زوجیت محقق نیست و با عنوان لواط یا مساحقه مجازات
میشود و لذا از موضوع مقاله و گسترۀ اختصاصی آن خارج است.
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 -2-4تجاوز جنسی همراه با مسامحه یا بیپروایی
در حقوق انگلستان ،اگر زوج بهدلیل مسامحه و بیپروایی ،با زوجه ارتباط جنسی برقرار نماید که
زوجه رضایت به آن ندارد ،این عمل نیز حمایت کیفری میشود.
مسامحه ،رفتار فرد فاقد قصد ارتکاب جرم بدون پیشبینی تحقق ز یان است و وی از این جهت
سرزنش میشود که احتیاط انتظاررفته از انسان متعارف را رعایت نکرده است .بنابراین ،به نظر
میرسد مسامحه با بیپروایی متفاوت است .بیپروایی بر معیار ذهنی مبتنی است و پیشبینی
بالفعل خطر از سوی متهم شرط احراز آن است؛ اما مسامحه این قید را ندارد .کافی است بهطور
عینی از رفتار انسان متعارف تخطی شده باشد .در مسامحه ،وجود نوعی حالت ذهنی قابلسرزنش
در مرتکب ضروری است و اثبات آن نیز بر عهدۀ مقام تعقیب است1.

 -3-4تجاوز جنسی بر محور عدم رضایت زوجه (بدون ایذاء)
تفاوت عدم رضایت با آنچه در وجه اشتراکی دو نظام حقوقی مالحظه کردیم ،این است که در
ایذاء« ،مقدور نبودن» تعامل جنسی مطرح است ،نه صرف مطلوب نبودن .در این مصداق
اختصاصی حقوق انگلستان ،بحث مطلوبنبودن است؛ مانند اینکه زوجه بهرغم مقدوربودن،
تمایل دارد بهجای کامجو یی همسر از او ،به مطالعه یا ورزش یا تماشای فیلم یا هر کار دیگری
بپردازد .این مصداق در حقوق انگلستان حمایت شده است؛ ولی در حقوق ایران تنها در صورتی
میتوان از زوجه حمایت کرد که زوجه قادر به برقراری رابطه نباشد؛ حال میتواند منشأ این مقدور
نبودن ،شرایط زمان (بهطور مثال ماه مبارک رمضان) ،مکان (بهطور مثال مکۀ مکرمه) یا شرایط
جسمی (مانند بیماری خاص) باشد ،نه صرف تمایلنداشتن به رابطۀ جنسی مگر اینکه در عقد
نکاح منع نوعی از استمتاع را شرط کرده باشند.بدیهی است موضع حقوق ایران در این موارد
معقول و مبتنی بر حکمت ازدواج و نیازهای انسان شناسانه و جامع است که بر شرع مقدس اسالم
نیز منطبق می باشد .

 .1نک :شاهچراغ.3 :1331 ،
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 -5مصادیق اختصاصی حقوق ایران در لزوم جرمانگاری تجاوز جنسی زوج به حق زوجه
برای تحقق مفهوم تجاوز جنسی زوج به حق زوجه در حقوق ایران بهتبع فقه1،عالوه بر حالتی که
رابطۀ جنسی خاص با زوجه موجب ایذاء جسمی و روحی زوجه میشود ،شرایط و حاالت
خاصی وجود دارد که در صورت تحقق آن ،حقوق زوجه حتی با فرض رضایت یا عدم ایذاء وی
نیز تضییع میشود .این شرایط ذیل دو بند تجاوز جنسی زوج به حق زوجه بر محور موانع زمانی و
تجاوزجنسی زوج به حق زوجه بر محور موانع مکانی بحث میشود.
در حقوق ایران زوجه حقوق قانونی دارد که باید از این حقوق حمایت شود و عقد نکاح نباید باعث
تضییع این حقوق گردد .در این قسمت از پژوهش به حقوق قانونی که زوجه دارد ،اشاره میکنیم.
اگر زوج از طر یق رابطۀ جنسی به این حقوق تجاوز و تعدی کند ،میتوان به محکومیت کیفری
زوج نیز قائل شد.
 -1-5تجاوز جنسی زوج علیه حق زوجه بر محور زمان
 -1-1-5تجاوز زوج علیه حق طفولیت زوجه (زوجۀ نابالغ)
یکی از موانع زناشو یی در فقه ،نزدیکیکردن با دختر ز یر نه سال تمام قمری است .با توجه به وجود
این آموزۀ فقهی و با مالحظۀ اصل چهارم قانون اساسی ،ضروری است که ازدواج با دختر ز یر نه
سال تمام قمری که تاکنون بهعنوان جرمی مستقل جرمانگاری نشده است ،تحت حمایت کیفری
قرار گیرد 2.نزدیکی با زوجه قبل از تمامشدن نه سال جایز نیست؛ خواه نکاحش دائمی باشد یا
 .1در فقه مفهوم تجاوز جنسی زوج به حق زوجه پذیرفته شده است که می توان بر مبنای اصل  163قانون اساسی به
آن استناد کرد ،با این حال امروزه در اعمال اصل  163قانون اساسی در امور کیفری تردید است و عموما منجر به
برائت متهم می ود لذا بایسته است قانون گذار در این باره اقدام به وغع قانون در خور کند.
 .2در حقوق انگلستان نیز ارتباط جنسی دختر و پسر نابالغ زیر سن  13سال منع شده است؛ لکن از آنجا که
زوجیت این دسته را قابل تحقق نمیدانند ،از عنوان مقالۀ حاضر خارج و در گسترۀ اختصاصی حقوق ایران نمیگنجد.
سن ازدواج در کشورهای مختلف ،متفاوت است؛ بهطور مثال ،بهموجب قانون  1334در انگلستان که هنوز هم معتبر
است ،سن ازدواج برای پسر و دختر  13سال تمام بوده است .در نظام حقوقی فرانسه ،اصل بر این است که برقراری
عقد ازدواج بیش از هجده سال تمام امکانپذیر نمیباشد .البته اصل مقرر در مادۀ  144قانون مدنی فرانسه ،بهموجب
مادۀ  145آن قانون تخصیص خورده است؛ به این صورت که چنانچه دادستان محل برگزاری مراسم ازدواج ،برگزاری
مراسم ازدواج را در صورت وجود دلایل مهم به مصلحت بداند ،میتواند طرفین را از شرط سنی (هجده سال تمام)
معاف کند .در نظام حقوق فرانسه ،از جمله اشخاصی که دارای صلاحیت اظهارنظر در خصوص ازدواج فرزند هستند،
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منقطع .اما سایر لذتها ،مانند لمسکردن با شهوت و بغلگرفتن و تفخیذ او اشکالی ندارد؛
بنابراین با وجود این ممنوعیت در فقه و حرامبودن این عمل ،حقوق کیفری ایران باید از ازدواجهای
صورتگرفته ز یر سن بلوغ غافل نگردد و از زوجۀ نابالغی که با وی ارتباط جنسی برقرار شده
است ،حمایت کیفری به عمل آورد و آمار منتشرشده در خصوص ازدواج اطفال و نوجوانان نشانگر
شیوع و بهتبع اهمیت و ضرورت حمایت کیفری از حقوق جنسی زوجۀ نابالغ در جامعه است1.

در فقه امامیه ،نسبت به ضمانتاجرای رعایتنکردن مصلحت صغیر در نکاح انعقادیافته بهوسیلۀ
ِ
ولی ،اختالفنظرهایی است :بطالن نکاح ،عدم نفوذ آن ،خیار فسخ بهصورت مطلق یا در فرض
رعایتنکردن مصلحت و تفکیک میان نکاح پسر صغیر و دختر صغیر .مشهور فقها قائل به عدم
نفوذ میباشند 2.آثار مختلف کیفری تجاوز احتمالی زوج به حقوق جنسی زوجۀ نابالغ ،در فقه
تحت قاعدۀ «التعزیر لکل حرام» درخور اعتناست
در فقه و حقوق ممنوعیتهایی دربارۀ نکاح دختران نابالغ وجود دارد و حتی در برخی از امور
جرمانگاریهایی هم صورت گرفته است؛ بهطور مثال در قانون حمایت خانواده 3مصوب 0311
برای زوجی که بدون رعایت شرایط قانونی مادۀ  0100قانون مدنی ازدواج کرده است ،مجازات
تعیین شده است .البته به مجازاتی که قانونگذار برای این عمل مقرر کرده است ،نقد وارد است؛
ز یرا بهطور مثال اگر مواقعه منتهی به مرض دائم شود ،مجازاتش حبس تعز یری درجۀ  1است و
در همان قانون جرمانگاری شده است که اگر فرد خارجی بدون شرایط مادۀ  0100قانون مدنی با
ً
زن ایرانی ازدواج کند ،مجازاتش حبس تعز یری درجۀ  1است؛ حال آنکه کامال مبرهن است جرم
مذکور در مادۀ  11قانون حمایت خانواده مصوب  0311از اهمیت و پیامدهای بیشتری نسبت به
جرم مادۀ  10همان قانون برخوردار است 4.عالوه بر آن ،این مجازات برای فرضی پیشبینی شده
است که شرایط قانونی ازدواج رعایت نشده باشد یا در فرضی که مواقعه منتهی به نقص عضو یا
پدر و مادر مشترکاً ،اجداد ،جدات ،شورای خانواده و رئیسجمهور می باشند.
 .1نک :احمدی.34 :1336 ،
 .2نک :نوری همدانی.313:1333 ،
 .3مادۀ  58قانون حمایت خانواده مصوب « ،1332هرگاه مردی برخلاف مقررات مادۀ ( )1841قانون مدنی ازدواج کند،
به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .»...مادۀ  51قانون حمایت خانواده مصوب « ،1332هر فرد خارجی که
بدون اخذ اجازۀ مذکور در مادۀ  1868قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند ،به حبس
تعزیری درجه پنج محکوم می شود».
 . 4نک :رستمی چلکاسری و دیگران.383 :1335 ،
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مرض دائم گردد؛ اما حمایت کیفری مدنظر ما در این پژوهش ،حمایت مربوط به دختران نابالغی
است که ز یر سن بلوغ ازدواج میکنند و زوج با زوجه ،بهرغم آنکه فقه این عمل را حرام دانسته،
رابطۀ جنسی خاص برقرار میکند؛ خواه این عمل جنسی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم بشود،
خواه نشود.
بنابراین ،با وجود این ممنوعیت در فقه و حرامبودن این عمل (رابطۀ جنسی خاص با زوجۀ نابالغ)،
قانونگذار کیفری ایران باید از ازدواجهای صورتگرفتۀ ز یر سن بلوغ غافل نگردد و از زوجۀ
نابالغی که با وی ارتباط جنسی خاص برقرار شده است ،حمایت کیفری به عمل آورد؛ ز یرا با این
عمل به حق طفولیت زوجه تجاوز شده است و اگر زوجه از حق طفولیت خود محروم شد ،الاقل
از حمایت کیفری تجاوز علیه حقوق جنسیاش محروم نماند.
 -2-1-5تجاوز زوج علیه حق حبس زوجه
عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهر یه از جملۀ آنهاست .زوجه
میتواند تا مهر یه به او تسلیم نشده است ،از ایفای وظایف زناشو یی (تمکین عام و خاص) امتناع
ورزد؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد1.

بنابراین ارتباط جنسی برخالف رضایت زوجه حتی بدون قهر و جبر در ایامی که زوجه حق حبس
دارد ،تجاوز علیه حق حبس زوجه محسوب میشود .البته شایان ذکر است که اگر زوجه به جبر
و زور یا اکراه یا در حال بیهوشی و مستی تسلیم زوج شود ،حق حبس وی ساقط نمیگردد.
بسیاری از زوجین پس از عقد نکاح مدتی را در منزل والدین خود زندگی میکنند .این ایام که در
عرف به ایام عقد زوجین مصطلح است ،زمانی است که زوجه بهلحاظ قانونی از حق حبس
برخوردار است .اگر در این ایام زوج به جبر و با توسل به زور با زوجۀ خود ارتباط جنسی برقرار
کند ،در حقیقت با وجود آنکه این عمل ،حق حبس وی را از بین نمیبرد ،در اصل ،زوجه را از
حق قانونی که با امتناع از وظایف زناشو یی داشته ،محروم کرده است .زوج بابت این عمل باید
مجازات شود تا بتوان از حق قانونی که قانونگذار برای زوجه مقرر کرده است ،حمایت کیفری
کرد؛ ز یرا حق بدون ضمانتاجرا در عالم واقع ارزش و اهمیتی ندارد .تاکنون با آنکه قانونگذار

 .1مادۀ  1835قانون مدنی« ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ،امتناع
کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
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این حق قانونی را برای زوجه قائل شده است ،ضمانتاجرای کیفری برای تجاوز به این حق در
نظر نگرفته است .این خأل قانونی میتواند برای زوجه بسیار مفسدهانگیز باشد؛ بنابراین ،باید با
جرمانگاری مستقل برای زوجی که این حق زوجه را محترم نمیشمارد ،تا حدی از حقوق زوجه
در این ایام حمایت قانونی کرد.
 -3-1-5ممنوعیت زناشو یی در ایام خاص زنان
یکی از اقسام ممنوعیت در زناشو یی که در فقه نیز حرام دانسته شده است و اجتناب از آن توصیه
گردیده ،کامجو یی زوجین در ایام حیض زوجه است .در تدو ین قوانین اسالمی که ملهم از
اندیشههای فقهی است ،میتوان با استناد به اسناد فقهی که در خصوص حرامدانستن جماع در
ایام حیض زوجه وجود دارد ،از حقوق زوجه در این ایام حمایت کرد .قرآن کر یم در آیۀ  111سورۀ
بقره میفرماید ...« :به آنها نزدیک نگردید تا پاک شوند؛ و هنگامی که پاک شدند از مسیر و
طر یقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش نمایید؛ خداوند توبهکنندگان و پاکان را دوست
دارد 1».در آیین یهود نسبت به معاشرت با زنانی که در حالت قاعدگی قرار دارند ،سختگیری
شدیدی صورت گرفته است و مردان از معاشرت با آنان برحذر داشته شدهاند؛ هرچند این معاشرت
بهصورت غذاخوردن و آشامیدن همراه آنان یا نشستن و خوابیدن و زندگیکردن با آنها در یک اتاق
باشد .در مقابل آن ،در آیین مسیحیت هیچگونه فرقی میان زن حائض و غیرحائض نیست؛ بلکه
همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با آنان بیمانع است .در میان مشرکان عرب نیز اشکالی در
معاشرت با زن در زمان قاعدگی وجود نداشته است؛ ولی عربهایی که در شهر مدینه یا اطراف آن
زندگی میکردند ،کموبیش به خلقوخوی یهود انس گرفته بودند و با زنان حائض چنان رفتار
میکردند که یهودیان با این گونه زنان رفتار مینمودند؛ پس در زمان عادت ماهیانه از آنها بهطور
کلی جدا میشدند 2.همین اختالف در آیین و تندروی یهودیان و سهلانگاری دیگران سبب شد
که برخی از مسلمانان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دراینباره سؤال کنند و در پاسخ به
آنان آیۀ  111سورۀ بقره نازل شد .در روایتی آمده است که برخی از اعراب نزد پیامبر اکرم صلی الله
علیه و آله و سلم آمدند و از مشکالت بهوجودآمده در اثر دوری از زنان در حالت قاعدگی به روشی
ل هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْ َربُوهُنَ حَتٰى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَرْنَ
« .1وَ یَسْ َئلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُ ْ
ِب الْمُتَطَهِرینَ»
فَأْتُوهُنَ مِنْ حَ ْیثُ أَمَرَکُمُ أللهُ إِنَ ألل َه یُحِبُ التَوَابینَ وَ یُح ُ
 2نک :طباطبایی.283 :1334 ،
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که در آیین یهود بود ،شکایت کردند .حضرت در جواب آنها فرمودند« :من به شما دستور دادم که
از آمیزش جنسی و نزدیکی با زنان در ایام حیض خودداری نمایید ،و به شما دستور ندادم که زنان
را از پیش خود برانید( ».نوری)31 :0300 ،
اسالم در خصوص تماس با زنان حائض راه میانه را پیموده است و از تندروی یهود که هیچگونه
معاشرتی را جایز نمیشمردند و سهلانگاری دیگران که هیچ محدودیتی برای تماس با زنان حائض
قائل نبودند ،جلوگیری کرده و گفته است که هر گونه معاشرت و نشستوبرخاست با زنان در این
حالت ،غیر از مجامعت و آمیزش جنسی که ز یانهای بهداشتی فراوانی دارد ،مانعی ندارد؛ از
جملۀ این ز یانها عبارت است از :احتمال عقیمشدن مرد و زن ،زمینهسازی برای پرورش میکروب
و بیماریهای عفونی چون سفلیس و سوزاک ،التهاب اعضای تناسلی زن ،واردشدن مواد حیض
داخل بدن در عضو تناسلی مرد ،سرطانهای دهانۀ رحم ،کاهش میل جنسی زنان در این ایام ،بی
حوصلگی و زودرنجی که طب امروز نیز آنها را اثبات کرده است .حتی در برخی دیگر از روایات
آمده است اگر در اثر همبسترشدن با زن حائض فرزند مبتال به بیماری جذام یا برص (پیسی) به
دنیا آمد ،کسی جز خود را سرزنش نکنید .این روایت اهمیت و جدیت این ممنوعیت را مشخص
میکند.
بهرغم این موارد اسالم تالش کرده است تا احترام و شخصیت زن در این دوران آسیبی نبیند؛ برای
درک اهمیت این موضوع باید گفت که در سخنی از رسول گرامی اسالم صلی الله علیه و آله و سلم
آمده است« :یک روز قاعدگی و حیض برای شما زنان از عبادت یک سال که روزهایش را روزهدار
و شبهایش را شبزندهدار باشید بهتر است ».و در حدیث دیگری از ایشان وارد شده است:
«زنی که در حال قاعدگی بمیرد شهید از دنیا رفته است( ».نجفآبادی)11:0010 ،
ُ
قرآن کر یم ،آمیزش و جماع در ق ُبل زن حائض را هم برای خود زن و هم برای مرد حرام دانسته
است .برخی روایات در زمینۀ مجازات این اعمال وجود دارد 1.با وجود این ،بر اساس آموزههای
 .1در برخی از روایات آمده است مجازات مردى که با همسر خود در حال حیض جماع کند ،ربع حد فرد زناکار ،یعنى
بیستوپنج تازیانه است .برخی از روایات فقهی در خصوص کیفر نزدیکی با زن حائض را در این قسمت بررسی میکنیم:
اگر شمارۀ روزهاى حیض زن به سه قسمت مساوى تقسیم شود ،و مرد در یکى از اوقات قسمت اول آن با زن خود
نزدیکى کند ،مستحب است هجده نخود طلا به فقیر کفاره بپردازد و اگر در یکى از اوقات قسمت دوم جماع کند ،نُه
نخود و اگر در یکى از اوقات قسمت سوم جماع کند ،چهارونیم نخود بدهد؛ البته دادن کفارۀ گفتهشده مطابق با احتیاط
است ولى واجب نیست و احتیاط آن است که کفاره را طلاى سکهدار بپردازد و اگر ممکن نباشد ،قیمت آن را هم
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فقهی ،یکی از ممنوعیتهای زمانی زناشو یی ،ایام حیض زوجه است که با پشتوانۀ فقهی و تاریخی
این حرمت ،قانونگذار میتواند حمایت کیفری از حقوق زوجه در این ایام را پیشبینی کند.
 -4-1-5تجاوز جنسی علیه حق استراحت یا بهبودی زایمان زوجه
زمانی که نخستین جزء بچه از شکم مادر بیرون میآید ،هر خونی که زن میبیند خون «نفاس»
ا
است و زن را در این حال « ُنفساء» میگو یند 1.خون نفاس در حقیقت باقیماندۀ خون حیض
ً
است و معموال دارای صفات آن میباشد؛ ولی بودن صفات خون حیض در آن شرط نیست .خون

نفاس باید شرایط ز یر را داشته باشد ،وگرنه احکام نفاس را نخواهد داشت:
الف) خون ناشی از زایمان باشد ،بنابراین خونی که زن قبل از خارجشدن طفل میبیند ،نفاس
نیست؛
ب) خون نفاس ممکن است یک لحظه بیشتر نباشد ،ولی بیشتر از ده روز نیست؛
ج) احتیاط واجب آن است که خلقت بچه تمام باشد.
تمام کارهایی که بر حائض حرام است ،بر «نفساء» نیز حرام میباشد و آنچه بر حائض واجب یا
مستحب یا مکروه است ،برای او نیز همین حکم را دارد؛ بنابراین احکام ایام حیض و نفاس برای
زنان مشترک است.
نزدیکیکردن با زن در حال «نفاس» حرام است و اگر شوهر با او نزدیکی کند ،احتیاط مستحب
آن است که مطابق دستوری که در مورد «حائض» گفته شده است ،کفاره دهد .طالق او نیز در
این حال باطل است.
در برخی از روایات به مجازات زوج که با زوجۀ خود در این ایام رابطۀ خاص برقرار میکند ،اشاره
شده است؛ بهعنوان مثال مردی که زن دائم یا متعه یا کنیز خود را در حیض یا نفاس از پیش جماع

مىتواند بپردازد و اگر قیمت طلا در وقتى که جماع کرده با وقتى که مىخواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد ،باید
قیمت وقتى را که مىخواهد به فقیر بپردازد ،حساب کند .اگر کسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در
قسمت سوم زمان حیض ،با زن خود جماع کند ،مستحب است هر سه کفاره را که روى هم سىویکونیم نخود طلا
مىشود ،بدهد .کسى که در ایام قاعدگى زن با او نزدیکى کرده و نمىتواند کفاره بدهد ،استغفار نماید و بهتر آن است
که صدقهاى هم به فقیر بدهد (نک :نجفآبادى.)263 :1423 ،
 .1نک :مکارم شیرازی.63 :1423 ،
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کند ،او را بیستوپنج تازیانه میزنند؛ ربع حد زناکار1.

بنابراین میتوان گفت اسالم برای زوجه پس از بهدنیاآوردن فرزند ،ایامی را تحت عنوان ایام بهبودی
و استراحت در نظر گرفته است که این حقوق باید در هر شرایطی محترم شمرده شود و به آن تجاوز
و تعدی نشود و در صورتی که زوج به این حق قانونی زوج تجاوز کند ،میتوان برای وی مجازاتی
در نظر گرفت.
 -5-1-5تجاوز جنسی علیه حق روزهداری زوجه
یکیدیگر از انواع ممنوعیتها ،زناشو یی در ایام روزۀ واجب است .قرآن کر یم کامجو یی زوجین
به معنی خاص را در روزهای ماه رمضان حرام دانسته است .در فقه گفته شده است وطی در روز
ماه رمضان حرام است اما زنا نیست و مستوجب تعز یر میباشد .کسی که در روز ماه مبارک رمضان
با زن خود جماع کند ،اگر زن نیز راضی باشد ،هر یک را قضا و کفارهای واجب است و حاکم
شرع هر یک را بیستوپنج تازیانه میزند و اگر زوج زن را جبر کرده باشد ،مشهور آن است که
کفارۀ زن را مرد میدهد و تازیانۀ زن را نیز بر مرد میزنند؛ یعنی او را پنجاه تازیانه میزنند 2.مستند
قرآنی این امر سورۀ بقره است .خداوند در آیۀ  000سورۀ بقره میفرمایند« :در شب روزهداری
نزدیکی با همسرانتان حالل شد .ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید برای آنان .خدا دانست
که شما همواره با انجام این عمل نافرمانی و در نتیجه به خود خیانت میکردید؛ پس از جرمتان
گذشت و این حکم را از شما برداشت .حاال دیگر میتوانید با ایشان درآمیز ید و از خدا آنچه از
فرزند که برایتان مقدر کرده ،طلب کنید و از آب و غذا در شب همچنان استفاده کنید تا سفیدی
شفق از سیاهی شب برایتان مشخص شود و آنگاه روزه بدار ید و روزه را تا شب به کمال برسانید و
نیز هنگامی که در مسجدها اعتکاف میکنید با زنان نیامیز ید .اینها که گفته شد حدود خداست
زنهار که نزدیک آن مشو ید .این چنین خدا آیات خود را برای مردم بیان میکند تا شاید با تقوا
ً
3
آغاز اسالم ،آمیزش با همسران در شب و روز ماه رمضان مطلقا ممنوع بوده است و
شوند ».در ِ
 .1نک :اصفهانی (مجلسی دوم).63 :1333 ،
 .2نک :اصفهانى(مجلسى دوم).68 :1333 ،
 « .3احل لکم لیلۀ الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب
علیکم و عفى عنکم فالان با شروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتى یتبین لکم الخیط الابیض من
الخیط الاسود من الفجرثم اتموا الصیام الى الیل و لا تباشروهن و انتم عاکفون فى المسجد تلک حدود الله فلا تقربوها
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همچنین در ساعات معینی از شب میتوانستند افطار کنند و اگر خوابشان میگرفت ،بعد از بیداری
حق غذاخوردن نداشتند .برخی از مسلمانان بهرغم ممنوعبودن آمیزش جنسی ،این کار را می
کردند .سپس این آیه نازل گردید که غذاخوردن تا طلوع فجر آزاد است و آمیزش با همسران در
شبهای ماه رمضان مانعی ندارد؛ بنابراین چنین مقرر شد که نزدیکی جنسی به مفهوم اخص در
شبهای ماه رمضان جایز و مشروع است .با توجه به این منع که ر یشه در فقه اسالمی دارد ،رابطۀ
جنسی در ایام حیض زوجه ،تجاوز به حق استراحت ،سالمت و حقوق قانونی و شرعی وی است
و این ایام میتواند مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گیرد.
 -0-0-1تجاوز جنسی به حق اعتکاف 1زوجه
چنانکه میدانیم هر آنچه روزه را باطل میکند ،اعتکاف را نیز باطل میکند؛ ز یرا شرط صحت
اعتکاف ،همان شرایط صحت روزه است .بنابراین باطلشدن روزه سبب باطلشدن اعتکاف نیز
میشود .بنابراین چهبسا در وهلۀ اول به نظر برسد این عنوان در عنوان قبل ادغامپذیر است؛ ز یرا
با توجه به اینکه جماع اعتکاف را نیز باطل میکند ،با توجه به گستردگی زمان اعتکاف به شب،
این حق متفاوت از حق روزهداری زوجه که مختص روز است ،میباشد و همچنین است لمس
کردن و بوسیدن از روی شهوت .جماعکردن اگرچه از روی سهو باشد ،اعتکاف را باطل میکند.
اگر زوجین اعتکاف واجب را به واسطۀ جماع باطل کنند ،هرچند در شب باشد ،باید کفاره بدهند.
اعتکاف مستحب نیز بنابر احتیاط واجب ،اگر بدون دستبرداشتن از اعتکاف جماع
در مورد
ِ
کنند ،کفاره واجب است و اما اگر با دستبرداشتن از اعتکاف جماع کنند ،بنابر اقوا کفاره ندارد؛
اگرچه در این فرض ،دادن کفاره احتیاط (مستحب) است2.

بنابراین زوجه از حق شرعی (حق اعتکاف و عبادت) برخوردار است و اگر زوج او را از این حق
خود محروم کند ،میتوانیم قائل به آن باشیم که زوج علیه حق زوجه تجاوز کرده است .با توجه به
اعتکاف واجب و مستحب بنابر شرایط آن ،در اسالم،
وجود ممنوعیت کامجو یی زوجین در ایام
ِ
کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون»
 .1اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد و درنگ در آن به قصد اینکه با آن بندگى خدا نماید و لازم نیست نیت
عبادت دیگرى غیر از ماندن در مسجد به آن ضمیمه شود ،اگرچه احتیاط مستحب است و اعتکاف ذاتاً و در اصل شرع
اسلام مستحب است و گاهى انجام آن به خاطر نذر یا عهد یا قسم یا اجاره و مانند آن واجب مىشود.
 .2نک :خمینی.525-563 :1335 ،
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زمینه و بستر حمایت از حق عبادت زوجه در روابط زناشو یی وجود دارد.
 -7-1-5تجاوز جنسی به حق احرام زوجه
یکی دیگر از ایام و شرایطی که میتوان از حقوق زوجه حمایت به عمل آورد و حقوق او را محترم
شمرد ،دوران احرام است .در زمان احرام ،زوجین از رابطۀ خاص به حکم خداوند منع شدهاند و
کامجو یی خاص آنان ،زوجین را از حالت احرام خارج میکند؛ بنابراین در این قسمت به شرح
محرم حرام است
شرایط و چگونگی این ممنوعیت میپرداز یم .طبق نظر مشهور فقها 10 ،عمل بر ِ

که یکی از آنها «نکاح» و «نزدیکی جنسی» است .این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهاست
و مستند آن عالوه بر اجماع ،روایات متعددی است که از ائمۀ معصومین علیهمالسالم به دست ما
رسیده است 1.حق عبادت که احرام نیز یکی از صور خاص آن محسوب میشود ،برای زوجه وجود
دارد .با توجه به آنکه نزدیک ِی جنسی در ایام احرام ،فرد را از محرمبودن خارج میکند و دیگر

نمیتواند سلسله اعمال ز یارت خانۀ خدا را انجام دهد؛ بنابراین باید این حق زوجه محترم شمرده
شود و وی را از این حق شرعی و قانونی محروم نکرد و عقد نکاح نیز نمیتواند زوجه را از حقوق

قانونی و شرعی خود محروم کند؛ بنابراین ،میتوان از حقوق زوجه در ایام احرام حمایت قانونی به
عمل آورد.
 -8-1-5تجاوز به حق جنسی زوجه (ممنوعیت بر اساس ترک زناشو یی توسط زوج بدون
عذر موجه)
تجاوز به حق جنسی زوجه را میتوان بهصورت ترک فعلهایی علیه زوجه دانست که در دو حالت
ممکن است تصور شود:
 )0ترک فعلهایی علیه زوجه بهرغم نیاز جنسی زوجه؛
 )1ترک فعلهایی علیه نیاز جنسی زوجه بیش از چهارماه.
زوجین نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که رعایت آنها برای داشتن روابط بهتر و زندگی مستحکم
ضروری است .دستهای از آن ،حقوق جنسی زوجین است که به سهم خود نقش بسزایی در تداوم
زندگی زناشو یی دارد .در دین مبین اسالم ،به این حقوق توجه شده و حق جنسی هیچیک از زوجین
 .1نک :خمینی /2 :1335،مسئلۀ .16
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را نادیده نگرفته است.
امکان تحقق تجاوز به حق زوجه با ترک فعل نیز قابلتحقق است .ترک زناشو یی توسط زوج بیش
از  0ماه بدون عذر موجه ،تجاوز به حق تمتع جنسی زوجه است .البته در مواردی که زن نیاز
ً
جنسی بیشتری داشته باشد ،میتوان با توسل به قاعدۀ نفی حرج احتیاطا شوهر را ملزم به نزدیکی
و ارضا یا حتی طالق کرد تا زن دچار عسروحرج نگردد؛ بنابراین این مورد را هم میتوان به
ممنوعیتهای مبتنی بر زمان افزود و در صورتی که زوج ،مدت نامعقول یا بیشتر از  0ماه از ارتباط
جنسی خاص پرهیز کند ،حق ارضای نیاز جنسی زوجه بهنوعی لطمه میخورد.
 -2-5تجاوز جنسی زوج علیه حق زوجه بر محور مکان
 -1-2-5در مکانهایی که در قالب حق شرط ،شرط شده است
شروط ضمن عقد ،شروطی است که در عقد ازدواج با توافق زوجین وارد مفاد قرارداد میشود و
با امضای هر دو طرف رسمیت مییابد .این شروط در قانون ذکر نشدهاند و طرفین آنها را ،چه در
زمان قبل از عقد نکاح و چه بعد از آن ،انتخاب میکنند .زوجه میتواند مکانهای معین و
مشخصی را جهت ممنوعیت ارتباط و کامجو یی زوج بر وی شرط کند که اگر این شروط به توافق
طرفین رسید ،باید در صورت نقض ،واجد جنبۀ کیفری نیز باشد تا از حقوق زوجه در ازدواج
حمایت به عمل آورده شود.
 -2-2-5در مکانی که دیگران شاهد هستند
در کتب فقهی بیان شده است که یکی از مکروهات نکاح ،عمل زناشو یی در محلی است که
دیگری ناظر آن است؛ البته اگر این عمل در شرایطی صورت گیرد که اندامهای خاص قابلمشاهده
باشد ،حرام است 1.همچنین در روایات بسیاری بر مخفی نگاهداشتن این عمل از اطفال توصیه
شده است .با توجه به این ممنوعیت و حرام بودن زناشو یی در مرئی و منظر دیگران ،زوجه میتواند
از این حق که بهنوعی حافظ کرامت و حرمت وی است ،صیانت کند و در صورتی که زوج درصدد
 ...«.1الجماع عند ناظر الیه بحیث لا یری العوره ،قال النبی صلی الله علیه و آله”:و الذی نفسی بیده لو ان رجلا غشی
امراته و فی البیت مسیقظ یراهما و یستمع کلامهما و نفصهما ما افلح ابدا،ان ککان غلاما کان زانیا ،و ان کانت جاریه
کانت زانیه” و عن الصادق (علیه السلام) قال لا یجامع الرجل امراته ،و لا جاریته و فی البیت صبی،فان ذلک مما
یورث الزنا( ».شیروانی ،علی  ،روضه البهیه فی شرح المعه،کتاب النکاح ،المقدمات )
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تعدی به این حق زوجه برآید ،زوجه بتواند با توسل به قانون کیفری و اصل  000قانون اساسی
حافظ حقوق خود باشد.
نتیجهگیری
هرچند حمایت حقوقی از حقوق جنسی زوجه در نظام حقوقی ایران بهتبع فقه امامیه ظرفیتهای
گستردهای دارد و حتی در مقایسه با حقوق انگلستان از گستردگی و ظرافت بیشتری برخوردار
است ،در حال حاضر قوانین عادی ضمانتاجرای الزم برای حمایت از این حقوق را کمتر مقرر
ً
کردهاند و لذا صرفا از طر یق اصل  000قانون اساسی قابلاعمال است؛ به طور کلی سه گونه
جرمانگار ِی تجاوز جنسی زوج به حق زوجه در حقوق ایران بهتبع ظرفیت فقهی امکانپذیر است:
الف) مواردی که زوج ،موجبات نارضایتی زوجه را بهدلیل ایذاء روحی یا جسمی او یا شرط ضمن
عقد وی فراهم میسازد و این ایذاء از سوی عقل و عرف پذیرفته شده باشد.
ب) تجاوزهایی که خواه با رضایت زوجه و خواه بدون رضایت وی بهواسطۀ قواعد آمره مانع
زناشو یی در ایام یا اماکن یا شرایط خاص سنی یا غیرسنی وی صورت میگیرد؛
ج) موارد ترک زناشو یی بدون عذر موجه و در مدتهای معین.
هرچند در دستۀ نخست اشتراکات مفهومی و مصداقی درخصوص «نارضایتی زوجه از استمتاع
جنسی زوج» بین حقوق ایران و انگلستان وجود دارد ،در همان دسته نیز تفاوتهایی نیز مالحظه
میشود؛
تفاوت اول اینکه نارضایتی زوجه برای زناشو یی به هر میزان که باشد ،در حقوق انگلستان موجب
تحقق عنوان تجاوز جنسی به حق زوجه است؛ در حالی که در حقوق ایران بهتبع فقه این نارضایتی
ً
باید بهحدی باشد که عنوان ایذاء روحی یا جسمی عرفا صدق کند و صرف عدم رضایت تا به حد
ایذاء نرسیده باشد ،موجب تحقق عنوان تجاوز نخواهد بود و این حکم معلل به عقد نکاحی است
که یکی از مقتضیات ضمنی و مورد توافق و چه بسا مستند به قاعدۀ آمره مبنی بر سقوط حق حبس
پس از تمکین نخست یا پس از در یافت مهر یه و منطبق بر عقل و شرع است؛
تفاوت دوم در میزان مجازات تجاوز است که در حقوق ایران بهتبع فقه باید سیاست افتراقی بین
تجاوز جنسی زوج به حق زوجه و سایر تجاوزات قائل شد؛ ز یرا این تجاوز با تجاوز بیگانه که هیچ
علقهای ندارد ،متفاوت است و موضوع متفاوت مقتضی حکم متفاوت است .از آنجا که سیاست
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افتراقی بهتر از تساوی ،عدالت را محقق میسازد و هرگز عدالت مترادف تساوی نیست ،درحالیکه
متاسفانه در قوانین انگلستان و فرانسه هیچ سیاست افتراقی بین زوج و بیگانه در تجاوز جنسی به
حق زوجه قائل نشدهاند.
بهعالوه اینکه دو قلمرو اختصاصی به تفصیلی که ارائه شد ،شامل افعال ممنوعۀ زوج از حیث
زمانی و افعال ممنوعۀ زوج از حیث مکانی ،بیانگر ظرفیت گستردهتر حقوق کیفری اسالم حقیقی،
یعنی فقه امامیه است که در حمایت از حقوق جنسی زوجه کامل و جامع رفتار کرده است.
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