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مکن ماید، مای از آن نناگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته
گان ر همن باست در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آ

انگاری خشونت جنسی در روابط سنجی جرم مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت
گویی به این سؤال جنسی و پاسخ یهااز خشونت گونهنیو کاهش ا یریشگیپمنظور زناشویی به

انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران های حقوق بشری جرممؤلفه اساسی است که
 نگاشتهای تابخانهک منابع و اسناد پایه بر و یتحلیلی و توصیف روش اساس بر حاضر یقتحقکدامند؟ 

 ،یامروز نیتا قوانی نامه حموراباز قانون ت کههای پژوهش حاضر مبین این اسیافته .است شده
انی مقنن ایر کنیاند، لدر نظر گرفته خشونت جنسی یرا برا ینیسنگ یهامجازات گذارانقانون
 نیقوع ااز و یریشگیدر امر پ م ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسالم،رغعلی

قت ومستلزم صرف  جنسی هایخشونتاز  یریشگیپ طور خاص اقدامی ننموده است.به هاخشونت
دهنده نوعی انو این امر نش گوناگون است هایسازماننهادها و  یو همکار اریبس نهیو هز
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 مقدمه
 بشر نسل بقای ضامن که است جنسی غریزه آدمی، نهاد در قوی بسیار و مهم غرایز از یکی

 تفریط) پلیدانگاری رویکرد اول،: است توجهقابل رویکرد سه نسی،ج غریزه با تعامل در. است
 این. پنداردنمی ناپاك و کثیف چیزی جز را جنسی رابطه و شر جز را جنسی غریزه که( گرایانه

 رایج هایفرقه از برخی و یهود از منحرف هایفرقه از بودا، منحرف مسیحیت وسیلهبه رویکرد
 رویکرد (. دوم،25: 1383)الکوستا، شدمی ترویج قدیم ایران و یونان عیسی، شریعت درروم،

 و مرز و است غرب نوین جنسی اخالق نظریه طرفدار که جنسی غریزه( گرایانهافراط) آزادانگاری
 اقناع و اشباع آزادی از و شناسدنمی دیگران آزادی به اخالل جز جنسی روابط برای محدودیتی

(. 154: 1383دالکوستا،) است آن گذارانبنیان از 1راسل تراندبر که کندمی حمایت جنسی غریزه
 برای جنسی، نیاز به گوییپاسخ ضمن که( گرایانه اعتدال) مقیدانگاری و مفید رویکرد سوم،

است  جنسی غریزه به اسالم رویکرد که کرده وضع را مقرراتی آن تعدیل و برآوردن
 خانه، در جنسی خشونت از اعم جنسی جرائم در شدن (. قربانی87-121: 1389)جورکویه،

 بر که است تلخی رویداد...  و کار محیط در جنسی سوءاستفاده اجتماع، در جنسی مزاحمت
 مانند گوناگون عوارض به حادثه، ازاینپس زنان، این از درصدی گذارد.می تأثیر زنان زندگی

 نیز درصدی شدیدتر مواقع در و شوندمی دچار بیهوده هایاضطراب و افسردگی، ترس، اعتیاد
بدنی،  آزارهای شامل جنسیت بر مبتنی (. جرائم133-161: 1383کنند )اردبیلی،می خودکشی

 وجرح، ، ضرب(جنسی جنسی، تجاوز و آزار فیزیکی، مزاحمت تعرض قبیل از) روحی، جنسی
 بر مبتنی جرائم و زنان علیه جنسی خشونت پدیده کشورها همه شود. درمی گویی تند و تندخویی

. است متفاوت کشورها نژادی و قومی فرهنگ برحسب که دارد عواقبی و جنسیت، آثار
 که شودنگریسته می مثلث یک مانندبه تأسیس تازه عنوان این در این پژوهش به دیگر،عبارتبه

  است. قرارگرفته مثلث رأس در خود و دارد خود زیرمجموعه در را دیگر عناوین
، یکی از اشکال خشونت رنزدیکی به عنف با همس آمیزخشونت عمل»ظرات، بر طبق یکی از ن

اعتقاد شوهر به  یعامل فرهنگ نیب در فرهنگ و عقاید غلط دارد. که ریشه استخانواده  جنسی در
 ییلهسا)« وجود دارد یقو یهمسر، همبستگ هیشوهر به خشونت عل شیو گرا یتیجنس یهاشهیکل

که زن جزء  کنندمیکه برخی مردان تصور دچرا»ر اساس همین نظر، ب (.21: 1389ی، مدنو  زاده
بخواهد، باید بر  زنانعقاد پیمان زناشویی بدین معناست که هر زمان شوهر از و  ها بودهآناموال 

: 1379امیرخانی، «)نیستعمل الزم این برای انجام  گاههیچرضایت زن  عمل جنسی تن دهد و
و تداوم خشونت  یریگدر شکل یتوجه نارسا نقش قابل ییاشوزن یهانگرشسان، . بدین(35

در  یکاهش مردساالر الذا ی (.195: 1389ی، متقو  آزادمهری؛ محمدخان) کندیم فایا ییزناشو
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 یامن و کانون گرم طیو خانه به مح شودیکاسته م همنسبت به زنان جنسی از خشونت  هاخانواده
 (.61: 1395، پور ندری و آبادزارع شاه) دگردیم لیهمسر و فرزندان تبد یبرا

 و جنسیتی تبعیض ویژهبه و زنان علیه جرائم به نسبت را الزم توجه المللیبین جامعه درگذشته
 که باشد آن از ناشی شاید توجهیبی این از بخشی .داشتنمی مبذول آنان علیه هایخشونت

 نه و زن شرافت و حیثیت علیه راجرمی سیجن هایخشونت المللی، معموالًبین بشردوستانه حقوق
 شکنجه چون جرائمی از کمتر اهمیتی آن برای بنابراین و دانسته وی علیه جسمی خشونت یک
 دوم پروتکل e2ماده  و (1949ژنو ) چهارم کنوانسیون 27 ماده در برخورد این .است شدهمی قائل

از موارد این  برخیحتی  بیندراین (.70: 1388شود )میرمحمد صادقی، ( مشاهده می2000پالرمو )
کنندگان این دست های خاص شوند؛ هرچند تصویبگذاریکه منجر به قانون رادارندپتانسیل 

در  1994در سال  مثالعنوانبهقوانین نیز، اغلب با اتهام پوپولیست بودن مواجه هستند. 
 سالههفتای ان کانکا دختربچه؛ مگ1قانونی تصویب شد به نام قانون مگانآمریکا  متحدهایاالت

بود که توسط یک مجرم جنسی در ایالت نیوجرسی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. مجرم 
 متحدهایاالتگذاران مگان را به قتل رسانده بود. قانون، از خود ردی برجای نگذارد کهاینبرای 

آن اطالعات محل سکونت  موجببهاتفاق قانونی را تصویب کردند که  بعدازاینمدتی آمریکا 
هایی که در همسایگی این گرفت تا خانوادهها قرار میدار جنسی در اختیار خانوادهن سابقهامجرم

 جنسیت بر مبتنی جرائم .آورنده عملاز فرزندان خود ب تریبیشکردند محافظت افراد زندگی می
 بر مبتنی هایخشونت و جنسی جرائم باب در آن شمول دایره بودن وسیع و گستردگی باوجود
 زناشویی، متأسفانه روابط در خصوصبه و زنان مورد در المللیبین موجود اسناد مطابق جنسیت

 مواقع برخی کهنحویبه است. نگرفته قرار موردپذیرش ایران داخلی قوانین در کامل طوربه هنوز
 کهاین کما دارد، هاانسان از برخی به آمیزتبعیض دید ایران قوانین که آیدمی وجود به ذهنیت این

 داخلی قوانین ریشه که اسالمی احکام معانی در مداقه با و فقهی و قرآنی هایآموزه به مراجعه با
 تفسیر زیرا نیست. حاکم باب این در درستی نگرش که دریافت تواندهد، میمی تشکیل را ایران

 مرحله در ایرانی، جامعه فعلی وضعیت با آن درست انطباق عدم و اسالمی احکام از نادرست
انگاری این نوع از های جرممؤلفه .است شده غلط ذهنیت این بروز موجب قوانین تدوین

تواند بر اساس نوع جوامع و فرهنگ و سنن آن متفاوت باشد. لذا شدت تأثیرپذیری ها میخشونت
رهای گوناگونی خواهد داشت. جوامع و نوع برخورد با خشونت جنسی در روابط زناشویی پارامت

شوند، نوع نگاه مقنن به در حقوق ایران که قوانین حول محور اثر احکام اسالمی تصویب می
های حقوق بشری های اسالمی بوده و در پذیرش مؤلفهقلمرو خشونت جنسی محدود به آموزه

ا توجه به اهمیت نهاد کند. این نگاه  بگونه از خشونت خانگی مقاومت میانگاری اینناظر بر جرم

                                                           
1. Megans law (www.meganslaw.ca.gov) 
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آمده دستبر احکام ناب اسالمی بهخانواده در ایران که متأثر از پیشینه دینی و تاریخی و با تکیه
چنین باال رفتن میزان اطالعات زوجین درباره تکالیف، وظایف و نوع رفتار و احترام است و هم

ایش آگاهی جامعه در مورد برخی متقابل در روابط زناشویی نسبت به یکدیگر، متأسفانه شاهد افز
های رفتاری، اخالقی و جنسی از مسائل و مشکالت موجود در روابط زوجین ازجمله خشونت

های مختلف هستیم که خود موجب شروع تحقیقاتی در این زمینه از طرف پژوهش گران حوزه
ین میان، که به نحوی دخیل در امور خانواده و رفتارهای زناشویی هستند، شده است. در ا

که  است آن بر اعتقاد کل در. اندمنصرف نشده خشونت عمده علل بندیدسته از متخصصان
 کهاین در شود.گیری ارکان خشونت میهمگرایی مسائل زیستی، روانی و اجتماعی موجب شکل

 یزتردیدهایی ن داد، انطباق زنان علیه خشونت اضافه با یا تغییر بدون توانمی را رکن سه این آیا
 تقسیم کلی زنان به دودسته علیه خشونت به عوامل منجر. (Staff,1996: 49-51) دارد وجود

های تعامل و ارتباط بالقوه مؤلفه .به قربانیان مربوط عوامل تبهکاران و با مرتبط عوامل: شوندمی
را فوق موجب بروز مشکالتی در زمینه ارائه معیار های انطباق خشونت علیه زنان می شود. زی

 و کامالً  فردمنحصربه موقعیتی در ندارد، رویکج در چندانی سابقه که شخصی دارد امکان
 مجرمان کهو این بودن نادر به دلیل جرائم از دسته این حال،بااین. شود خشونت مرتکب تصادفی،

 ،است موردنظر آنچه. موردتوجه نیستند چندان شوند،می پشیمان خود کردار از یا معرفی را خود
 وهیش نیب لهرحابه (.142: 1347مردان هست )راسل،  سوی از زنان علیه جنسی و جسمی جرائم
با ه و منابع در دسترس زنان و شکل روابط در خانواد هاهیسرما ،یتیجنس یهانقش یریپذجامعه

 (. 159: 1385)اعظم زاده و دهقان فرد،  وجود دارد یزنان رابطه معنادار هیخشونت عل
 تواننمیو بوده بسیار دشوار  خشونت جنسی در روابط زناشوییررسی دقیق ابعاد ب هرچند

درصد زنان در طول  70توان گفت حدود میتا جایی که  .مطالعه دقیقی درباره آن صورت داد
در گزارش بخش زنان . شوندزندگی، درگیر نوعی از خشونت از طرف شریک زندگی خود می

در زنانی که  جنینسقطآمده است، احتمال بروز افسردگی و  2016در سال متحد سازمان ملل 
برابر دیگران بوده و  دو ،گیرندجنسی از طرف شریک زندگی خود قرار می تحت سوءاستفاده

میلیون زن و دختر  120حداقل . نیم برابر بقیه استواحتمال ابتال به ایدز در این زنان یک چنینهم
مورد تجاوز جنسی یا اعمال جنسی همراه با اجبار و زور  بار در زندگی خوددر جهان، یک

متأسفانه اکثر این تجاوزات توسط همسر یا شریک جنسی قبلی صورت گرفته اند که قرارگرفته
زن، از خشونت  500هزار و  98، 2017بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه در سال . 1است

ها مورد درصد از آن 2 قربانی ضرب و شتم بوده و ؛ این زنان اکثراً انددربردهخانگی جان سالم به 

                                                           
1 . www.bartarinha.ir 

http://www.bartarinha.ir/
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بندی به درصد دیگر هم در همین طبقه11؛ اندقرارگرفتهتجاوز شریک زندگی فعلی یا سابق خود 
اروپا و ر های اخیر میزان سوءاستفاده و آزارهای جنسی علیه زنان ددر طی سال د.انقتل تهدید شده

 ترینبیش .زندان سکوت زنان شده است شدن شکستهب که موج یافتهافزایشآمریکا به حدی 
 68 .استبوده های جنسی علیه زنان مربوط به آلمان، اسپانیا و فرانسه میزان وقوع آزار و اذیت

فرانسوی در محل کار خود مورد  زناندرصد  30و  هااسپانیاییدرصد  66درصد زنان آلمانی، 
 ،درصد زنان اروپایی 21ماه گذشته،  12در طول  عالوهبه .اندقرارگرفتهسوءاستفاده و آزار جنسی 

درصد زنان قربانی نیز به  9اند. انواع خشونت و آزارهای جنسی را در اماکن عمومی تجربه کرده
 انددلیل تجربه این نوع خشونت مجبور به تغییر یا ترك شغل خود شده

.(https://www.farsnews.com) شمای به ، ذیل نموداریو  مستندات تصویری در وجودبااین
منظور تبیین ضرورت انجام تحقیق در این حوزه به المللبیندر سطح  خشونت جنسیجغرافیایی 

 :است شدهپرداخته
 شاخص قربانیان خشونت جنسی در جهان

 
  http://bahejab.com/12103 

http://bahejab.com/12103
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 ه اروپاپراکندگی خشونت جنسی در اتحادی

 
 http://iranmens.ir/tag 

در  یاصل چهارم قانون اساس تیمکلف است با رعا یمقنن از طرف ران،یا یفرینظام  ک در
کند و از طرف  یرویپ یشرع یارتکاب اعمال مجرمانه از مبان یبرا فریک نییو تع یانگارجرم

 استیس یاجزا قیطبمدرن و ت یحاکم بر حقوق جزا یاز اصول کل یرویپ یخود را برا گرید
این نوشتار،  .داندمیملتزم المللی و تعهدات حقوق بشری بین یو مکان یزمان اتیتضبا مق ییجنا

از  گونهنیو کاهش ا یریشگیپ انگاری این جرائم در حوزه روابط زناشویی را باهدفجرم
ساسی و درصدد پاسخ به این سؤال ا ی در حقوق ایران ضرورت سنجی نمودهجنس یهاخشونت

انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ های حقوق بشری جرمهست که مؤلفه
هرچند برخی حقوق زنان برپایه اصل کرامت بشری متحول شده است، لیکن در  ،حقوق ایران در
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های حقوق بشری زنان های فقهی، پذیرش مؤلفهحوزه حقوق خانواده به جهت حاکمیت آموزه
رو، این مقاله به دنبال اثبات فرضیه آمیز قرارگرفته است. ازاینویکردهای تبعیضتحت سیطره ر

نوع  نیا با ی و مقابلهریشگیپ منظوربه انگاری خشونت جنسی در روابط زناشوییلزوم جرم
 های خانگی درسیاست جنایی ایران است. خشونت

. در رت گرفته استو به روش توصیفی و تحلیلی صو دیبررکا ف،هد ازنظر حاضر تحقیق
شده اطالعات کسب وتحلیلتجزیهو شده استفاده ایکتابخانهو  نادیپژوهش از روش اس تنظیم

به  چنینمه یقتحق ن بوده است. در ایناستنتاج محقق از منابع و متو صورت کیفی و مبتنی بربه
است.  شدهداختهالمللی حقوق بشری مرتبط با خشونت جنسی پربین اسنادو  مقررات داخلی یهکل

 سی آن دراشاره به خاستگاه و تحوالت مفهومی خشونت جنسی، علت شنا از پساز سوی دیگر، 
شگیرانه انگاری آن در حقوق ایران، تدابیر پیاسالمی و ضرورت سنجی جرم جوامع اسالمی و غیر

 یققتحاین است که در  ذکرقابلالبته  است. شدهتدوین ناظر بر خشونت جنسی در روابط زناشویی
 یقو در تحق آوریجمع یاست، مطالب گرفتهانجاممراکز  سایرکه توسط  هاییمصاحبهاز 

 است. شدهگنجانده
 

 پیشینه تحقیق -1
ست، امطالعاتی که در خصوص خشونت جنسی در روابط زناشویی به رشته تحریر درآمده 

منظر حقوقی نیز در حوزه  شناختی خشونت جنسی و ازشناختی و جامعههای روانعمدتاً به بحث
های جنگی  به آن های جنایات  علیه بشریت و جنایتمثابه یکی از جلوهالملل بهحقوق کیفری بین

 یافته تبیین شده است:اند که در جدول ذیل نتایج  تحقیقات انجامپرداخته
 یافتهنتایج مطالعات انجام

 نتایج و پیشنهادها سال عنوان نام نویسنده
 

 قدسی
دمی ق

 عزیزآباد

حق  رامونیپ نینو یتأمل
 یمقابله با خشونت جنس

نظام  یزنان)بر مبنا هیعل
 (رانیا ییقضا -یحقوق

 
1398 

مرد علیه  یاز خشونت جنس یریشگیپ
 ی آنقانون یسازوکارها همسرش و 

 در سیاست جنایی ایران ضعیف است

 
 میرکمالی

 
 یحقوق یفقه یمبان

ییتجاوز زناشو یانگارجرم  

 
1396 

 یهاارزشمخالف تجاوز زناشویی 
بوده  یاجتماع یو هنجارها یاخالق

زوجه  تیو آزار و اذ ذاءیموجب ا و 
 شودیم

 زادهیقاض
 کار، زهرا

 کیامنش
 محسن زاده

عوامل  یمدل مفهوم
 ییخشونت زناشو سازنهیزم

 دگاهیزنان از د هیمردان عل
 مردان

1396 
 

زنان،  هیمردان عل یخشونت خانگ
 ،یزوج ،یفرد یاد اصلابع یدارا

 است یو فرا خانوادگ یخانوادگ
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 اخگری بناب

انگاری خشونت جنسی جرم
در اساسنامه دیوان کیفری 

 یالمللنیب
 

 
1388 

عناوین  تحت خشونت جنسی
علیه بشریت و ی هاتیجنا

اساسنامه رم در جنگی  یهاتیجنا
 انگاری شده استجرم

 
 
 خاکروناک 

 
 

انگاری خشونت جنسی جرم
کیفری المللنیدر حقوق ب  

 

 
 

1387 
 

 یهاخشونت جنسی در عهدنامه
مربوط به مخاصمات  یالمللنیب

کیفری  یهامسلحانه و آراء دادگاه
طی ، یوگسالوی سابق و روآندا

 یالمللنیعنوان جنایت بفرآیندی به
 ده استقلمداد ش

 
 
 سانلامصطفی 

 

 
ی خشونت جنسی شناسجرم

 علیه زنان
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 زنان، یاز خشونت جنس یریشگیپ
و درك  یسازفرهنگ ازمندین

 و بز ه یدگید تفاوت بز ه حیصح
 ی استریپذ

 
 مبانی نظری تحقیق -2

انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی در ایران، آشنایی ضرورت جرمقبل از پرداختن به
 ناپذیر هست.جمالی با مفاهیم ضروری اجتنابا

وسیله آن انگاری قانونی یک فعل یا ترك فعل، فرایندی است که بهانگاری: جرمجرم
شود. هرقدر دامنه این موجب قوانین کیفری، مشمول قانون مجازات میرفتارهای جدیدی به

آیند )نجفی تری به وجود میشود، مجرمان بیشتر میمومی، گستردهفشار افکار عقوانین، تحت
 (.90: 1390ابرندآبادی و هاشم بیگی،

 تعرض قبیل )از جنسی روحی، بدنی، آزارهای شامل خشونت جنسی خشونت جنسی:
 جنسی(، هایخشونت یی وزناشو هایخشونت ،جنسی آزار تجاوز و جنسی، مزاحمت فیزیکی،

 و زنان علیه نسیج خشونت دیدهپ کشورها همه در شود.می گویی و تند تندخویی وجرح،ضرب
 متفاوت رهاکشو نژادی و قومی فرهنگ برحسب که دارد عواقبی و جنسیت، آثار مبتنی بر جرائم
قانون اساسی برخی اقدامات حمایتی در این باب  21موجب اصل که در ایران بهکما این .است
 شده است.بینیپیش

ری ، برقرادواجی و زناشویی هم به معنی ازرابطه زناشویی: رابطه در لغت یعنی پیوند، بستگ
الح برقراری پیوندی است در بین زن و مرد (. در اصط557-603: 1398وشوهری )معین، رابطه زن

هر صورت متقابل برخی وظایف را برای زن و شوشود. این پیوند که بهکه با عقد ازدواج بسته می
بانی و ها هستند. مانند حسن رفتار، مهره رعایت آنآورد که در قبال هم مکلف ببه وجود می

 گذشت و ... .

http://ensani.ir/fa/144032/profile.aspx
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 مبتنی بر جنسیت خاستگاه و تحوالت مفهومی جرائم -2-1
 .گرددبرمی الدیمی 70 دهه به جرائم مبتنی بر جنسیت انگاشتن جرم و گذاریقانون سابقه

 آمریکا در بینوج داکوتای ایالت در زناشویی تجاوز ممنوعیت قانون 1975سال در بار اولین برای
 کردن وادار خاطر هب شوهر مسیحیت دین هایآموزه طبق دوره ازاینپیش رسید. تا تصویب به

 و زن که بود آن بر فرض زیرا شد.نمی شناخته مقصر جنسی رابطه برقراری به خود قانونی همسر
 آمریکا یالتا 5 مامت میالدی 1993 سال تا .اندکرده توافق جنسی مقاربت بر ازدواج عقد با مرد

 به زنان یهعل خشونت منع اعالمیه سال همان دسامبر 20 دانستند. در جرم را زناشویی تجاوز
 جرائم صادیقم از باریکی اولین برای ترتیب بدین .رسید متحد ملل سازمان عمومی مجمع تصویب

 ایران ازجمله لفمخت کشورهای. گرفت قرار موردتوجه المللیبین سند یک در جنسیت بر مبتنی
 نوامبر 25، ملل عمومی سازمان مجمع 1999 دسامبر هفدهم داشتند. در حضور سند این امضای در
 و هاها، سازماندولت و از کرد گذارینام زنان علیه خشونت بردن بین از المللیبین روز عنوانبه را

 انجام مسئله این از عمومی آگاهی برای هاییاقدام روز این در هرساله خواست غیردولتی نهادهای
 کشور 104 در وییزناش تجاوز قانونی پیگرد از ملل سازمان کل دبیر 2006 سال در متعاقباً .دهند
 19 شماره به دخو عمومی تفسیری نظریه در ملل سازمان در زنان علیه تبعیض رفع کمیته .داد خبر
 که است عیضتب نوعی جنسیت بر مبتنی خشونت دارد:اشعار می 1992 سال یازدهم جلسه در
 .است جنسیتی یتساو بر مبتنی هایآزادی و حقوق از زنان برخورداری مانع طورجدیبه

 شدن قائل معنی به زنان علیه تبعیض :داردمی مقرر  زنان علیه تبعیض رفع کنوانسیون 1 ماده
 بشر حقوق شناختن رسمیت به بر که است جنسیت اساس بر محدودیت یا تمایز، استثنا هرگونه

 نظرصرف مردان با مساوات پایه بر حقوق آن اعمال و مندیبهره و هاآن اساسی هایآزادی و زنان
 دیگر و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی سیاسی، هایزمینه تمام در هاآن هل تا وضعیت از

: 1388)میرمحمد صادقی،  است وضعیت این بردن بین از هدفش اصوالً  یا دارد مخرب اثر هازمینه
المللی در طی جلسات کمیسیون مقدماتی برای تاسیسی (. پیش از تأسیس دادگاه کیفری بین35

مباحث فراوانی در خصوص موضوعات جنسی مطرح گردید 1998تا 1996این دیوان از سال 
(. در ابتدا مشکالت زیادی در ارتباط با جلب توافق کشورها در خصوص 303: 1378)ارسنجانی، 

که در تعریف و استفاده کلمه جنسیت و بر مبنای جنسیت وجود داشت. کما اینتعقیب و آزار 
نظر وجود داشت. کاربرد مفهوم بیولوژیک آن در میان کشورها و هیات های نمایندگی اختالف

های اساسنامه نیز تسری پیدا کرد. درنهایت همه توافق موضوع اجتناب از تعریف به سایر بخش
تعیین شود که بتواند در کل اساسنامه  7ماده  3واژه جنسیت دربند کردند که تعریفی برای 

ای است که کلمه جنسیت در آن آمده اولین جمله 7مورداستفاده قرار گیرد. بند سوم از ماده 
شود. این تعریف است. جنسیت در اساسنامه دیوان از منظر عرفی به دو جنس زن و مرد اطالق می
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عالوه آمیز ازجمله جنسیت را فراهم آورده است. بهغیر تبعیضای برای شمول مقررات زمینه
تواند مبتنی بر جنسیت نیز باشد و بردگی که جنسیت در جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت که می

کند. اگرچه برخی خصوص زنان و کودکان باشد تجلی پیدا میممکن است شامل قاچاق افراد به
تنها هیچ مخالفتی در خصوص تحت  اجباری وجود داشت، نهها نسبت به جنایت حاملگی مخالفت

المللی وجود قرار گرفتن آن در جنایت خشونت جنسی و جنسیتی در اساسنامه دادگاه کیفری بین
 یهاوهیو ش یتعرضات جنس یقربانزنان از  تیحما(. بلکه 101-146: 1387نداشت )خاك، 

ساسنامه مدنظر قرار گرفت )بیگی و کتانچی، هم در این ا هاوارده بر آن یجبران خسارت معنو
را  المللیبینو بازتاب جامعه  شدهجهانی  ایهم مسئلهخشونت علیه زنان در خانواده (. 21: 1397

اعالمیه رفع خشونت علیه زنان، برای اولین بار  1ماده (. 391: 1396)میرکمالی،  همراه داشته است
مبتنی بر جنسیت که  آمیزخشونتهر عمل » :کندیمخشونت علیه زنان را به این شکل تعریف 

 ازجملهروانی یا رنج و آزار زنان،  جسمانی، جنسی یا هایآسیبسبب بروز یا سبب احتمال بروز 
زندگی عمومی و  اجباری یا اختیاری از آزادی در هایمحرومیتتهدید به انجام چنین اعمالی، 

 خشونت علیه زنان در بعد اجتماعی، به انواعم ه این اعالمیه 2ماده  برابر «.گرددمیخصوصی 
 از ، تقسیم شده است.شودمیخشونت جسمانی، روانی و جنسی که در جامعه نسبت به زن اعمال 

وار به اسناد توان فهرستمی اند،پیداکرده ورود زمینه این در نحوی به که المللیبین مقررات دیگر
 ذیل اشاره کرد:

 .1949ژنو رمچها کنوانسیون27 ماده -1
 .2000سال در یافتهسازمان جرائم مورد در پالرمو کنوانسیون الحاقی پروتکل -2
 .1999سال در ملل ازمانس جرم از پیشگیری و مخدر مواد کنترل دفتر جهانی برنامه -3
 .1993 ژوئن در بشر حقوق هانیج کنوانسیون سوی از صادره وین دستورالعمل و اعالمیه -4
 سپتامبر در متحد ملل سازمان رانسکنف چهارمین سوی از صادره پکن ستورالعملد و اعالمیه -5

1995. 
 .1956 مشابه هایویهر و برده، نهادها بردگی، تجارت الغای کنوانسیون -6

ای اندیشیده شده است. گانهدر دین مبین اسالم نیز در مورد جرائم مبتنی بر جنسیت تدابیر سه
شناختی انسان، باال بردن آستانه های روانتدابیری منطبق بر جنبهدر گام نخست تالش دارد با 

های انحرافی برخی غرایز جنسی. در گام بعدی سخت کردن مقاومت فرد را در برابر کشش
العمل تدافعی برای افراد در معرض خطر. گام سوم دسترسی به آماج و تجویز نوعی عکس

واحوال ر مورد انواع جرائم مبتنی بر جنسیت و اوضاععنوان آخرین راه با وضع تدابیر مناسب دبه
آموزی افراد مستعد ارتکاب جرم است مرتکب جرم درصدد بازدارندگی و اصالح مجرم و عبرت

طور مثال در دین اسالم با قبول قاعده الضرر در جهت (. به116-117: 1389)جورکویه، 
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توان شده است که میالب زیادی گفتهجلوگیری از ورود ضرر از طرف شخص به افراد جامعه، مط
ذکر است که قاعده الضرر مستنبط در تبیین ضرورت بحث پژوهش حاضر نیز کمک کند. شایان

کاربرده از حدیثی است که در یک دعوای معروف، پیامبر اکرم )ص(، برای فصل خصومت، به
های مختلفی از سوی فقها (. در تفسیر این قاعده نظریه57: 1389است )حاجی ده آبادی و یوسفی، 

که چنانشده است. در ابتدا آنچه اهمیت دارد معنا و مفهوم ضرر در متن حدیث است، آنارائه
نویسد: مهم روشن کردن معنی ضرر است، مفهوم ضرر در عرف باره میشیخ انصاری دراین

فرمایش پیامبر نهایت ابن اثیر معتقد است که مفهوم  (. در328: 1410، 3روشن است )انصاری، ج
اسالم این است که انسان نباید به دیگری ضرر بزند و نقصانی در حق او ایجاد کند )ابن اثیر، 

نویسد: های گوناگون، با استمداد از آیات قرانی میقول(. امام خمینی )ره( پس از نقل81: 1367
شده است و ضرار و کاربرده تر به معنای کاستی واردکردن در مال و جان، بهضرر و ضرار بیش

های معنوی به دیگران است برگرفته از آن، به معنای در تنگنا قرار دادن و رساندن ناراحتی و زیان
(. از منظر مبانی قرآنی جرائم مبتنی بر جنسیت و تحریم این 32: 1365، 1)موسوی خمینی،  ج

 جرائم در حوزه روابط زناشویی، می توان به این موارد اشاره نمود: 
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ   دختران: کردن گوربهزنده و کشتن بیحتق
 مَا سَاء أَالَ التُّرَابِ فِی یَدُسُّهُ أَمْ هُونٍ عَلَى أَیُمْسِکُهُ  بِهِ بُشِّرَ مَا سُوءِ  مِن الْقَوْمِ مِنَ یَتَوَارَى /کَظِیمٌ

چون دوران جاهلیت  زن را نه هم  اسالم ،نحلسوره  59و  58پایه آیه های  . بر یَحْکُمُونَ
براى رفع تبعیض و باال بردن مقام زن  مؤثری هایگامبلکه  ،داندارزش مىموجودى زشت و بى

برداشته است و به دلیل کنترل احساسات عاطفى و توانایى و مقاومت در برابر مشکالت و صبر بر 
امور زن قرار داده تا از زن دفاع کند و از دسترنج خود بر او انفاق و خرج  مسئولها مرد را سختی
  (.576 :1382مکارم شیرازی،   /31: 1382)بن جمیل،  نماید

 تَسْرِیحٌ وفٍ أَوْكٌ بِمَعْرُالطَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَا طالق: دو به رجوع قابل طالق کردن محدود
للّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أاَلَّ افَا أاَلَّ یُقِیمَا حُدُودَ  أَن یَخَائًا إاِلَّ شَیْ بِإِحْسَانٍ واَلَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ 
دَّ حُدُودَ اللّهِ الَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَودُ اللّهِ فَکَ حُدُ تِلْ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فاَلَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ

ناپذیری به فرد و های جبرانربهسوره بقره، چون طالق ض 229. بر مبنای آیه فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 وگیری ازسازد، اسالم آن را مبغوض اعالم کرده و از عوامل گوناگون برای جلاجتماع وارد می

عوامل  طالق هم یکی از دو به رجوع قابل قطال کردن شده است. در این میان محدودادهآن استف
  (.207:  1409، 20مهم بازدارنده است )حرعاملی، ج

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا   زنان: مهریه دادن به تکلیف
تأکید یک عطیه الهى  عنوانبهکامل  طوربهمهر زنان سوره نساء به تأدیه  4در آیه  .یئًا مَّرِیئًافَکُلُوهُ هَنِ

تواند از دادن آن امتناع نماید و البته شده است. چراکه صداق و مهر، ملک زنان است و شوهر نمی
ای خویی، لهتواند آن را از شوهر بگیرد، اگرچه پدر او باشد )قبکس دیگر غیر از زن نمیهیچ

http://www.serati.ir/
http://www.serati.ir/
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60:1386.) 
بُواْ الَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَوَسَاء کَرْهًا اْ النِّرِثُویَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَ حسن معاشرت:

نَّ فَعَسَى أَن  فَإِن کَرِهْتُمُوهُ مَعْرُوفِوهُنَّ بِالْعَاشِرُةٍ وَبِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إاِلَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَ 
کسانى نازل گردیده که همسران  ه نساء دربارهسور 19آیه  .تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا

 هاکه آننایداشتند، به انتظار رفتار کنند، نگه مى هاآنچون یک همسر با  هم کهاینخود را بدون 
در روایات  این در حالی است که (.385: 1393رضازاده، ) الشان را تملک کنندبمیرند و امو

کند و هیچ اسالمی آمده است اگر زنی همسرش را اذیت کند خداوند نمازهای او را قبول نمی
عمر روزها پذیرد، مگر شوهرش را راضی و خشنود گرداند. هرچند یکای را از او نمیحسنه

ید و او نفاق نمااها آزاد کند و اموال خود را درراه خدا از بایستد و بردهها به نمروزه باشد و شب
لِکَ ذَ مِثْلُ وَ عَلَى الرَّجُلِ»ل خدا )ص( فرمود: شود. سپس رسواولین کسی است که وارد آتش می

ارد همین وزر و بیاز سر خود رااگر هم د نیزیعنی مر«. الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً ظَالِما...
 (.163: 1409، 20عذاب گریبان گیر او نیز خواهد شد )حر عاملی، ج

لِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ : سوره بقره ایالء: تقبیح
ارزش و مقامى در  گونههیچدر دوران جاهلیت زن عَلِیمٌ.  سَمِیعٌ اللّهَ فَإِنَّ الطَّالَقَ عَزَمُواْ وَإِنْ  /رَّحِیمٌ

قرار دادن زن، طرق زشتى  فشارتحتجامعه عرب نداشت و به همین جهت براى جدایى از او و یا 
مرد نه به زندگى سالم  هرگاه  .بود« 1ایالء»سوره بقره  226برابر آیه  هاآنوجود داشت که یکى از 

حاکم شرع سوره بقره 227حکم آیه به اینجاو نه او را با طالق رها سازد، در  زگرددبازناشویى 
گیرد که بعد از گذشتن چهار ماه اندازد و بر او سخت مىکند و مرد را به زندان مىدخالت مى

درآورد )موسوی خمینی، مجبور شود یکى از دو راه را انتخاب کند و زن را از حال بالتکلیفى 
 (.63: 1374،  3محقق حلی، ج /356 :1365، 1ج

 وَلَدْنَهُمْ اللَّائِی إِلَّا أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتِهِمْ  هُنَّ  مَّا نِّسَائِهِم مِّن مِنکُم یُظَاهِرُونَ  الَّذِینَ  کفاره ظهار:
 یَعُودُونَ  ثُمَّ نِّسَائِهِمْ مِن یُظَاهِرُونَ وَالَّذِینَ /ورٌونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُلَیَقُولُ  وَإِنَّهُمْ

 فَصِیَامُ  یَجِدْ لَّمْ فَمَن /خَبِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِهِ  تُوعَظُونَ ذَلِکُمْ یَتَمَاسَّا أَن قَبْلِ مِّن رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ قَالُوا لِمَا
 وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا ذَلِکَ مِسْکِینًا سِتِّینَ فَإِطْعَامُ یَسْتَطِعْ لَّمْ فَمَن یَتَمَاسَّا أَن قَبْلِ مِن مُتَتَابِعَیْنِ شَهْرَیْنِ
های زشت دوران جاهلیت موضوع یکی دیگر از عادت أَلِیمٌ. عَذَابٌ وَلِلْکَافِرِینَ اللَّهِ حُدُودُ  وَتِلْکَ

ای است و اگر ممکن دله، کفاره ظهار آزادی بردهسوره مجا4الی  2های حکم آیهظهار بود. به
شود و لکن به اعتقاد برخی از فقها، اگر یک ماه نباشد دوماه پشت سر هم روزه گرفتن واجب می

                                                           
نگردد و با این راه بستر كرد كه با او همشد، سوگند یاد مىترتیب كه هر زمان مردى از همسر خود متنفر مى این به . 1

شد سوگندها حاضر مى ینا از داد و نه بعدداد، نه او را رسماً طالق مىغیرانسانی همسر خود را در تنگناى شدیدى قرار مى

 مطلوبى داشته باشد. یزندگ آشتى كند و
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تواند بقیه را متفرقا نیز انجام دهد کند و میو یک روز از ماه دوم را روزه بگیرد تتابع صدق می
نزدیکی با مظاهره را ندارد  و کسی که توانایی روزه گرفتن  ولی تا دو ماه تمام نشده، حق رجوع و

 (.94: 1384خویی، ایبا همسر شصت مسکین را طعام دهد)قبله را نداشته باشد باید قبل از نزدیکی
 سالمیغیراو  یدر جوامع اسالم یخشونت جنس یقیمطالعه تطب -2-2

 علیه زنان یکی از خشونت، 1997سال  بهدر چهارمین کنفرانس حقوق بشر در وین 
یید هم مورد تأمدارای اولویت برای بررسی در کنفرانس تشخیص داده شد و این نکته  هایسوژه

ن در اعمال زیرا مردا کند.میجسم، روان و آزادی زنان را تهدید  قرار گرفت که خشونت،
ت، قضا د کردند کهدر این کنفرانس تأکی کنندگانشرکت. خشونت نقش اصلی را برعهده دارند

حامیان  طورکلیهبخانواده، معلمان، پدران و  حمایت از هایکانون دفاتر پلیس، دفاتر وکالت،
اعالم کردند که  هاآن چنینهمکنند.  را بررسی آزاری همسرفرهنگی  هایریشهحقوق زنان باید 

ا در ت سانندیاری ر نیز باید به مردان وزناننگرش مردان نسبت به زنان را باید تغییر داد 
 کنفرانس، نکنند. پیش از طرح موضوع در ای تجدیدنظرخود نسبت به جنس زن،  هایبرداشت

 ، رابطسالهسهحقوق بشر در پنجاهمین نشست خود تصمیم گرفت برای یک دوره  کمیسیون
 گزارشی الهرستا د ، علت و پیامدهای آن تعیین کنبر زنان را برای بررسی اعمال خشونت ایویژه

 (.14: 1387)کار،  خصوص به کمیسیون ارائه کند در این
از دختران  یحت یخشونت جنس 1990در سال  سفیونیاز  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

که حوزه  یخاص هایبنگاه ،یصنعت یدر کشورها کهنحویبهاست،  شیهم در حال افزا سالهده
به صور مختلف  2«سکستجارت »منبع  عنوانبهاست از دختران  1یجنس یعملشان گردشگر

جنسی خشونت  تیوضع ناظر بر متحد گزارش سازمان ملل(. 252: 1388)بیگی،  کنندمیاستفاده 
از موارد وقوع  کایدختران در آمر  %85 در جوامع غیر اسالمی مبین این است که زنان هیعل

 رفتیپذ انجام کایدر آمر 1992که در سال  یقیتحق .دارندگلهدر مدارس  یجنس هایمزاحمت
 یجنس سوءاستفاده براثرزنان جوان در واشنگتن  ینفر 535نمونه  کیاز  دوسوم دهدمینشان 

 یقربان %44تجاوز به عنف نافرجام و  یقربان %42 ،درازیدستو  یمورد آزار جنس %55آبستن، 
و مورد تعرض  ییکایهزار نفر از زنان آمر صدهفت به عبارتی هرساله .اندشدهتجاوز به عنف 

زن  کی قهیدق 6و در هر  قرارگرفتهزن مورد اهانت  کی هیثان 8در هر  یعنی گیرند.میتجاوز قرار 
سال  18 ریز یجنس تجاوزت انیاز قربان %61است که  شدهزده نیتخمگیرد و میمورد تجاوز قرار 

هر  شوند ویمبا خشونت مواجه در این کشور نفر از زنان  ونیلیم 4تا  2ساالنه بدین ترتیب  .هستند

                                                           
1 . Tourisme Sexuel. 
2. Sexe. 
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ی پژوهش. 1گیردمیقرار جنسی درصد در معرض خشونت  30تا  20 احتمالبهزن در طول عمرش 
زنان  %54از  شیبنشان داد که انجام گرفت  1993کانادا در سال  از زنان یدر مورد گروه منتخب که

مورد  %51و  قرارگرفته موردحمله ل،یو تما یبدون خواسته قلب یسالگ 16به سن  دنیقبل از رس
 یاز زندگ ایمرحلهنفر انتظار دارد که در  کیدر کانادا از هر چهار زن لذا  .اندقرارگرفتهتجاوز 

از ده درصد از  شیبستان انگل(. در 118: 1380)آیت الهی، ردیقرار گ یخود مورد حمالت جنس
از  شیب اساس نیو بر ا گیرندمیو آزار قرار  تیتوسط شوهران خود مورد اذ یسیزنان انگل

مردان واقع  یاز سو یو بدرفتار نیمشترك خود مورد توه یدر طول زندگزنان از  چهارمیک
نشان داد هم در انگلستان  متأهل( در مورد زنان 1991) نتریپ وسیلهبه گرفتهانجامپژوهش  .شوندمی

شوهرانشان مورد تجاوز  یاز سو زمانییکدرصد زنان در طول دوره ازدواجشان  14که 
رسید )مگوایر، می تربیش ایبار  6درصد آنان به  3تجاوز در مورد  زانیم نیبودند و ا رارگرفتهق

 یقربان هاآن %51و  دهندمی لیخشونت را، زنان تشک انیقربان %95در فرانسه  (.1240: 1393، 3ج
ن را ز ک، یهیثان 17مرد در هر  کنیز ی آلمانکه در کما این .خشونت توسط همسرانشان هستند

  .دهدمیمورد ضرب و شتم قرار 
 و جنسیت، آثار بر مبتنی جرائم و زنان علیه جنسی خشونت پدیده جوامع اسالمی نیز در
قطر،  در .است متفاوت کشورهای اسالمی نژادی و قومی فرهنگ برحسب که دارد عواقبی

 کمزنان، دست علیه خشونت مشکل قطر در که گفت توانمی .است جنسی، اعدام تجاوز مجازات
 اعمال به مهم مشکل .نیست جدی اسالمی، چندان یا عربی کشورهای دیگر از بسیاری اندازهبه

 کار خانگی خدمتکار عنوانبه قطر کشور در که شودمی مربوط خارجی زنان علیه خشونت
 ساسا بر و اشخاص علیه که هستند جرائمی جنسیت، بر مبتنی دیگر جرائمعبارتبه .کنندمی

 جرائم این مرتکب که افرادی. گیردمی صورت  شخصی و روانی هایویژگی بر ناظر هایتفاوت
در  .است جامعه هنجارهای و هاارزش خالف و نیست قبولقابل جامعه ازنظر رفتارشان شوندمی

سال زندان تا حبس ابد با اعمال شاقه در نوسان است و حکومت  4 به عنف از یمصر مجازات زنا
در  ،ییکرد که تجاوز در روابط زناشو یادآوری دینکته را با نی. البته اکندمی بیوزان را تعقمتجا

 انیبه عنف در مطبوعات و در م یزنا هایگزارش ،یدر کشور مالز .ستین غیرقانونیکشور مصر 
به عنف  یزنا زستانیدر کشور قرق متداول است. ،غیردولتیطرفدار حقوق زنان سازمان  هایگروه

زنان  هیجرم عل 450تا  400ساالنه شدهارائه یآمارها موجببه درواقع. شودمی ترمادی روزوزبهر
و هنوز  کندمی دایپ یوضع بدتر هرروززنان  هیخشونت عل ازنظرکشور  نی. ادهدمی یرو

در  .خوردنمیبه چشم  تیمبارزه با وضع یکشور برا نیدر مقامات ا یعزم جد گونههیچ

                                                           
1. www.hawzah.net 
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 تیکشور آزار و اذ نیاز زنان ا یمیاز ن شیمتداول است و ب اریبس یو آزار جنس تیذا کستان،یتاج
 توسط مردان در خارج از خانه، یدرصد آزار جنس 26در حدود  انیم نیکه از ا اندشده یجنس
کار صورت  طیدرصد در مح 2 بازار و طیدرصد در مح 8 ،یعموم هینقل لیدرصد در وسا16
 چنینهممشکل مطرح است.  کی صورتبهزنان  هیعل یخشونت جنس ،در کشور سودانگیرد. می

 یجنس یسوءاستفادهتجاوز و  یو آزار و قربان تیکشور زنان آواره و پناهنده اذ نیدر جنوب ا
 .شوندمی

، در شودمیصور تاست که  یزیاز آن چ تروخیم مراتببه گریدی از کشورها یوضع در برخ
 کیردن درآو یبه همسر یرسم است که برا کی یو تجاوز جنس ربودن یوپیاز مناطق ات یبرخ

و  ندهیخود با ربا لیم به یقربان کیکه  رسدمی غیرمحتمل. به نظر شودمیدختر از زور استفاده 
و  و اجتماع هاانوادهخ یو فرهنگ یفشار اجتماع لی، به دلحالبااینمتجاوز به خودش ازدواج کند. 

(. 1394زاده، دهد )ملکمی تیرضا یغلب به ازدواج با متجاوز جنسمجرم، آن دختر ا دیتهد زین
که  ی استپیامدهای جرم شناختی ناشی از نقض حق کرامت بشری زنان در خشونت جنسی تا جای

وص طرد ی را در این خصاسالم ونیافراط دگاهیدوتحلیل مباحث ناظر بر جنسیت، برخی با تجزیه
سالم اریزی برای آینده جهان عنوان برنامهستگی جنسیتی را بهنموده و با طرح نوسازی اسالم، همب

ن حقوق بشر در ایران هم از منابع فرهنگی (. طرفدارا29-53: 1383کنند )منشی پوری، مطرح می
ویژه اعالمیه جهانی حقوق بشر المللی، بهگیرند تا بتوانند خود را با استانداردهای بینبومی بهره می

یه وطنی حقوق بشر هماهنگ است. بر پاها اسالم با استانداردهای جهاننظر آنهماهنگ سازند. به 
ر غربی وق بشاین رویکرد بوده که جمهوری اسالمی ایران علیرغم تعارض با برخی بنیادهای حق

قرار  حت تاثیرهای مرتبط با حقوق زنان را تتوانسته است باورهای خانواده سنتی ایرانی در موضوع
 .(14-15: 1387، ناتانی و پوریمنش ؛پیلیف ؛تانگلهاردهد )
 شناسی خشونت جنسی علیه زنان و راهبردهای پیشگیری از آنعلت -2-3

 این. گرددمی از طریق رابطه جنسی غیرقانونی فراهم موارد اکثر در زنان بزه دیدگی جنسی
 مغرور یا تهدید اجبار، جنسی رابطه به زن نخست، در حالت: نیست خارج حالت دو از وضعیت

 انگیزه که شرایطی در بودن یا ناشناس افراد با رابطه برقراری به زن دوم، تمایل حالت در. شودمی
به  آن از باید که وضعیتی. است زن شدن قربانی عامل کند،ایجاد می بزهکاران برای تجاوز کافی

 آید،می به شمار جرم اهآن در گریروسپی که کشورهایی در وضع این. یادکرد 1پذیری نام بزه
(. مداخله دولت در 159: 1385آید )السان، می به شمار زنان علیه جنسی خشونت عمده عامل

انکار است. غیرقابل ی،اصل کرامت بشر مقتضایفرایند پیشگیری از بزه دیدگی جنسی زنان به
در  وع بپیوندد.تواند بدون همکاری با نهادهای حامی حقوق زنان به وقشک این مداخله نمیبی

                                                           
1.  Admission Crime 



 

 

 

130   1398(، پاییز 62) 2، شماره 16المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 دیدگان مورد بزه در شناختیروان و اجتماعی هایپژوهش نتایج انعکاس با باید پیشگیری جهت
 تبیین نمایند،می را تأیید حدوحصربی جنسی آزادی که مطلعی غیر افراد برای امر حقیقت جنسی،

موارد  برخی در، 1383بر اساس نتایج تحقیق صورت گرفته در سال (. »156: 1385گردد )انسان، 
(. لذا اگر 235: 1383)دالکوستا، « باشد مقصر تواندمی خود است، قرارگرفته تعرض مورد که زنی

گاهی خودزنان بزه دیده در بزه دیدگی خود نقش دارند، گامی مهم »این مسئله را بپذیریم که 
ای به سال مطالعهدر  2و سوگرمن 1(. هوتالنیگ235: 1383)آشوری،  «ایمسوی پیشگیری برداشتهبه

اند. بر اساس عوامل نگرشی و ماندن در کنار فرد مهاجم را عامل خشونت معرفی کرده، 1986
کنند با دهند و بیان مینتایج این تحقق، زنان آزاردیده عامل وقوع خشونت را به خود نسبت می

نیاز به  Hotaling & Sugarman, 1986).)توانستند از خشونت پیشگیری کنند تغییر رفتار خود می
های مردساالر  و تائید اجتماعی خشونت هم از دیگر مواردی هستند نگرش(،  Stets, 1991)کنترل 

 & Dekeseredy)اند که پژوهش گران از عوامل نگرشی وقوع خشونت زناشویی گزارش کرده
Kelly, 1993.) االیش، پردازش و های ناکارآمد به پاند که باورها و نگرشها نشان دادهلذا پژوهش

انجامد و معموالً ناپایداری و خشونت جنسی در روابط زناشویی را ارزیابی اشتباه امور زناشویی می
 (.Larson. & Holman, 1994) افزایش می دهد

را مدنظر  ایگانهسه ریتدابجوامع اسالمی با در نظر گرفتن قوانین اسالمی و احکام شریعت 
 انسان، شناختیروان هایجنبهمنطبق بر  یریخست تالش دارد با تدابن مرحلهدر اند: قرار داده

سخت  ومد مرحله د.باال بر یجنس زیغرا یبرخ یحرافان هایکششآستانه مقاومت فرد را در برابر 
 .هست رض خطرافراد در مع یبرا یتدافع العملعکس ینوع زیبه آماج و تجو یکردن دسترس

 و تیبر جنس یبتنم جرائممناسب در مورد انواع  ریوضع تداب ،راه نیآخر عنوانبه آخر مرحله
افراد مستعد  آموزیعبرتو اصالح مجرم و  یبازدارندگ درصددمرتکب جرم  واحوالاوضاع

 اجرای و وضع مستلزم المللی،بین جنسی خشونت از که پیشگیری. درحالیارتکاب جرم است
 کشیبهره و ردشگریگ قاچاق، زمینه باید ،کشورها داخل در. است المللیو بین داخلی تدابیر

ندارد.  وجود یتترانز یا مقصد مبدأ، کشورهای میان تفاوتی مهم این در. شود جنسی از بین برده
 های جنسیخواسته و گریروسپی به دادن تن برای عامل ترینمهم که دهدمی نشان مطالعات
  (Balos, 2004: 147). است اقتصادی و مالی ناتوانی دیگران،

انگاری آن در روابط جرائم مبتنی بر جنسیت در ایران و ضرورت جرم -2-4
 زناشویی
که  جیکه برخالف تصور را دریافت توانمی یغرب یمربوطه در کشورها نیبه قوان یبا نگاه
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صورت  انیاز تجاوزها توسط آشنا یمیمعموالً ن پندارند،ینادر م یرا امر انیتجاوز توسط آشنا
 نیا. 1اندگزارش کرده کانیرا در مورد تجاوز نزد یدرصد 88 یتا رقم یبرخ یحت .ردیپذیم

از تجاوز  یمبارزه و برخورد با موارد ریمسئول درگ یمعناست که هرچند نهادها نیآمارها بد
در  جرائم نیاز ا یرقم وحشتناک کنیل کنند،یبرپا م یادیز سروصدایها هستند که در رسانه

حضور ندارد و  آنجا یسیپلو رسانه و  رسدیبه آن نم یکه فکر کس شودمیحادث  ییهامحل
که توسط  دیرا فرض کن یمختلف ندارد. دختر لیدفاع از خود را به دال توانهم یمتأسفانه قربان

آشنا  نِ یمتجاوز ازآنجاکه رد؛یگیقرار م یو آزار جنس تیاش مورد اذخانواده یاز اعضا یکی
 سوءاستفاده خود کانیاز نزد یکیاز  هاسال بساچهافراد  نیو سِمِج هستند، امُصِر  یمعموالً مجرمان

است.  دادهازدستخود را به سبب تجاوزات مکرر  یمقاومت درون یحالت قربان نیا در کنند.
 انیمسئول را در جر یهامقام یحت ایخانواده  یاعضا ریتجاوز، سا نیبعد از اول ازآنجاکه نیچنهم

که بر خود رفته  یترس از دست رفتن آبرو، شهامت گزارش ظلم لیبه دل گرید نگذاشته است.
حالت چون پناهگاه  نیباشد؛ در ا یاگر فرد متجاوز پدر قربان دیندارد. حاال تصور کن زیناست را 

 برند،یکه مظلوم واقع شوند به پدر پناه م یفرزندان معموالً پدرها هستند و کودکان در هر مورد
را ندارند که نزدش به  دیگرکسی کهاین لیبه دل یو یورد تجاوز قرار گرفتن از سودر صورت م

نشان داده است  یاریبس قاتیتحق جیخواهند شد. نتا یروح دیشد یهابیبروند دچار آس تظلم
مورد  هابهیکه توسط غر یبه نسبت افراد رندیگیم مورد تجاوز قرار انیآشنا یکه از سو یافراد

 تیاز حما یاول چراکهبازگردند.  یعاد یبه زندگ توانندیم رترید یلی، خاندتهقرارگرفتجاوز 
رفته است نزد  شیرا که بر خو یتیجنا وقتچیممکن است ه یبرخوردار است، اما دوم یاجتماع

 خواهد کرد. یاز تجاوز زندگ یناش یبا عوارض روح عمریک ترتیب بدینبازگو نکند و  یکس
 ی. مثالً افرادردیگیم انجامتوسط فرودستان جامعه  هاجنایت نیاغلب ا است که نیعموم ا یتلق»

که  دهدینشان م قاتیتحق جی. امروزه نتاشودمی بردهنام هاآناز  واوباشاراذلکه تحت عنوان 
فرد متجاوز در  بساچه .و ارتکاب بزهِ تجاوز وجود ندارد یاجتماع گاهیجا انیم یمعنادار اطارتب

 انمتجاوز تِ یجمع رودیکه گمان م یاز علل دیشا .باشد هممرفه جامعه  ای کردهلیصلباس طبقه تح
لذا  بازگردد. هاآن جرائمگسترده از  هایرسانهبه پوشش  دهندیم لیتشک واوباشاراذل تربیشرا 

اصالح وضعیت زنان و کودکان و حل مسائل و مشکالت آنان اگر با روشی مناسب و مبتنی بر 
« و بومی صورت پذیرد، دستاوردهای شگرفی برای جامعه در پیش خواهد داشت الگوی دینی

در  تربیشکه  ریاخ هایگذاریقانون هایدغدغهبا توجه به  ،گریاز طرف د(. 7: 1388)طاهری، 
در  جانبههمهمعمول است، مطالعات  یجنس جرائمبا  یو مبارزه جد ییو شناسا دهیسازمانجهت 
 جرائمدسته از  نینسبت به ا ژهیو ییجنا استیس کیبه  دنیهت رسدر ج شناسیروشمورد 
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 در راهگشا خواهد بود. ییجنا استیس انیمتول یبرا ی،شناخت ماهو باهدف خصوصبه
 آگاه متعارف، هایبا شیوه اختالفات وفصلحل زوجین، رابطه شفافیت ،نیزخانگی  هایخشونت
. راهکارهاست بهترین از زناشویی حدود رابطه و خصوصی حریم بشر، حقوق با هاخانواده ساختن
نیز  محاکم شود. تأکید جنسی خشونت بودن مستوجب کیفر و غیرقانونی بر باید آگاهی، متعاقب

 اخبار انتشار و بزه دیدگان رفتهازدست حقوق احقاق کامل با خانوادگی، اسرار حفظ ضمن
 و فرهنگی عرفی، مسائل به خاطر که یدگانیبزه د برای دادخواهی را زمینه ها،پرونده این محرمانه

 (.157: 1385السان، سازند ) فراهم ورزند،اجتناب می کار این از اجتماعی
بایستی مسئله اساسی این است که آیا عدم تمکین خاص در روابط زناشویی هم  می

ی داشته انگاری شود؟ برابر موازین شرعی و احکام قانونی زن جز در مواردی که مانع موجهجرم
باشد بایستی از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، چراکه شوهر 
نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی بازنداشته باشد و در غیر این صورت برخالف 

مشترك  رو وظیفه برقراری رابطه جنسی از تکالیفوظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است. ازاین
قانون  1108وجود و با توجه به نص صریح ماده (. بااین131 :1390آید )صفایی، به شمار می

در باب اثر نشوز زن در استحقاق نفقه و با در نظر گرفتن مفهوم مخالف این ماده که اشعار  1مدنی
خواهد  دارد: هرگاه زن باوجود مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقهمی

توان گفت که وجود عذر موجه مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی امتناع زن را از تمکین بود، می
صورت امتناع از زندگی مشترك، رابطه تواند توجیه کند که این خود امکان دارد بهخاص می

جه که تنها که این عذرهای موجنسی و یا همکاری در اداره امور خانواده نمود پیدا کند. کما این
تواند تلقی شود. اگر های جنسی نیز میمصادیقی از معاذیر موجود هستند خود نمودی از خشونت

که زن به علت خطری که از زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد، مانند این
روحی یا های نامتعارف جنسی و خواسته از خواسته جانب شوهر متوجه او است، امکان دارد بر

که شوهر مبتالبه امراض مقاربتی است و زن از نزدیکی با او امتناع کند، این روانی باشد یا هنگامی
عنوان نافرمانی قلمداد نمود. زیرا خشونت جنسی، در مفهوم عام خود دربرگیرنده امتناع را نباید به

جبار، اکراه و ... است. های به وجود آمده در روابط زناشویی هست که خود مستلزم اتمامی حالت
اند. شهید اول خروج از اکثریت فقهای اسالمی نیز بر تمکین زوجه از زوج درهرحال حکم داده

هرگاه عالئم آن در زوجه برای شوهر پدیدار گردد، »داند و معتقد است که طاعت را نشوز می
یا در رفتار و  صورت که برای شوهر، ترشرویی کند و از نیازهای او سرپیچی نماید وبدین

که کند، سپس درصورتیگفتارش روشش را تغییر دهد، شوهر در ابتدا همسر خود را نصیحت می
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گرداند. سپس اگر بازهم تأثیری ننمود بستر خود تاثیر نداشت هنگام خواب، پشتش را بر او برمی
اطاعت شوهر خود در کند و در ابتدای امر نباید او را بزند. ولی هرگاه بازهم در را از او جدا می

زند که امید به بازگشت آنچه بر او اطاعت از آن واجب است امتناع نماید، شوهر او را طوری می
البته در مقابل چنین حکم سختی «. ریزی گرددزن داشته باشد و نباید سخت بوده و منجر به خون

م و نفقه از جانب زوج نسبت به زوجه، شهید اول در مورد حقوق زوجه نیز تنها به ممانعت از قس
تواند زوج را به ادای کرده و بیان نموده است که زن حق مطالبه آن را دارد و حاکم میاشاره

وجود مرحوم امام خمینی )ره( بعد بااین (.86-87: 1374، 2ج عاملی، جبعیحقوق زن ملزم نماید )
سزاوار نیست که زن با مرد فرمایند که های تشکیل خانواده وزندگی زناشویی، میاز بیان فضیلت

بداخالق ازدواج نماید. زیرا بداخالقی یکی از مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در زندگی 
شرط اطاعت متقابل زوجین از حقوقی مشترك از طرف زوج هست. لذا ایشان در تعریف نشوز به
، 4مینی، جاند )موسوی ختوجه نبودهکه نسبت به دیگری واجب است و باید رعایت کنند بی

1386.) 
یفاء وظایف زناشویی زن در قبال شوهر با توجه به مفهوم خاص تمکین که همان ا بدیهی است

طرف مقابل  هایحساسیتو  هادغدغهحسن تفاهم و توافق زن و شوهر در رعایت هست، خود 
بر تمکین . لذا زن در موارد ذیل لزومی و حقوق قانونی زن یا مرد هاآزادینه به قیمت سلب  ،است

 1ندارد:
 ابطه جنسی که آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.ر -1
 ر مبنی بر رابطه جنسی زن با فردی غیر از شوهر اعم از مرد یا زن.درخواست شوه -2
های جنسی و محرك جنسی زن با غیر شوهر از طرق ر مبنی بر صحبتدرخواست شوه -3

 مختلف.
 ی و عدم رضایت زن.مقعد درخواست رابطه جنسی -4
 ها.ر مبنی بر حضور فرد سوم اعم از زن و مرد در رابطه جنسی آندرخواست شوه -5
 های جنسی مرد برگرفته از اختالالتی نظیر سادیسم جنسی و ... .رخواستد -6

تواند با مراجعه به حاکم و اثبات قانون مدنی زوجه می 1130بسا در این موارد مطابق ماده چه
تواند بدون توجه به مبنای عسر و حرج ر و حرج درخواست طالق نماید. بنابراین زن میحالت عس

و تنها با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. هرچند عدم توجه به 
ای شدن کاربرد آن مبنای عسر و حرج موجب شده است که این ویژگی مثبت ماده، منتج به سلیقه

شده از های جنسی اعمالدر کنار توجه به خشونت (.43: 1387م خانواده گردد )اسدی، در محاک
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معضل مردان بزه  توان بحث خشونت جنسی بر زوج را نیز مطرح نمود.طرف زوج بر زوجه،  می
تواند یکی از خطرهای بزرگ علیه سالمتی در جوامع قلمداد دیده خشونت شریک جنسی که می

انگاری نظام حقوقی ایران این رفتار مجرمانه به دالیل فرهنگی و دینی جرم حال درگردد، بااین
 بدون جنسی رابطه برقراری به تجاوز جنسی زناشویی. البته از حیث قلمرو مفهومی، 1نشده است

 انگلستان، جزایی مقررات مطابق. است قربانی مرتکب، همسر آن در که شودمی اطالق رضایت
 که به جنسی رابطه هرگونه و غیرقانونی است جنسی نزدیکی از تعبار عنف به تجاوز جرم

 زن و روابط در داخل این جرم دامنه لذا شود را دربرمی گیرد؛ داده تشخیص ممنوع قانون موجب
 عمل صورت گیرد، عنف به نیز شوهر زن و بین جنسی عمل چه چنان و شودمی هم شوهر

 برخی کشورها در که است حالی در (. این93،1393تهرانی، )نوبهاری گرددمی تلقی مجرمانه
به  رضایت و نیست شخص همسر که شودمی گفته زنی با جنسی دخول به سنتی، مفهوم در تجاوز

 کشورها برخی قوانین موجببه گیرد، صورت اکراه و عنف به کار این اگر و ندارد کار این
 است کننده اکراه زانی قتل قانون مجازات اسالمی( موجب 224)ماده  ایران ازجمله

 (.1393)غدیری،
 متفاوت امالًک غیرهمسر به جنسی تجاوز از همسر به جنسی تجاوز که افزود باید را نکته این

 به که زنی با تواننمی را کندمی نزدیکی او با عنف به شوهرش که زنی حرمتیحس بی. است
(. 115: 2006 کویین،  و )الیوت نمود مقایسه است، قرارگرفته مورد تجاوز غریبه یک توسط عنف

 جنسی رابطه و مواقعه نههرگو: کرد تعریف گونهاین توانرا می  همسر به جنسی تجاوز بنابراین
 مانیز یا و دبر( وطی)نامتعارف  و غیرطبیعی رابطه زناشویی یا و زور اعمال اکراه، از اعم ناخواسته

 .پذیرد صورت ندارد، جنسی رابطه به رضایت زن که
تر، تعرض به همسر باور ندارند که امکان تعرض به مردان نیز وجود دارد. بیشسیاری از مردمب

کنند را با عناوینی هم چون خشونت خانگی، تعرض خانگی و خشونت شریک جنسی قلمداد می
اندازه زنان که تنها مختص به زنان و کودکان هست. این در حالی است که هرچند مردان به

تر شوند، لیکن این اتفاق برای مردان بیشدیده خشونت خانگی متحمل تعرض نمی عنوان بزهبه
درصد از بزه دیدگان خشونت شریک  35دهد. تقریباً کنند رخ میازآنچه که مردم تصور می

تر از مردان این موضوع را به بار بیش 9شود، ها تعرض میجنسی مردان هستند. اما زنانی که به آن
کنند )نجفی ابرندآبادی و همکاران، تر به دوستان یا خویشاوندانشان گزارش میبیشبار  5پلیس و 

دو  هیبر پا متحده آمریکاایاالت( در 1990اشتراوس و جلس ) قیتحق های(. یافته760: 1393
که بزه  سازدمینکته را آشکار  نیانحصاراً در مورد خشونت در خانه، نخست ا یبزرگ مل قیتحق

                                                           
آمریکا این نوع خشونت را نوعی از خشونت خانگی زنان علیه مردان یا مردان علیه  متحدهیاالت. در برخی از کشورها مثل ا 1

 .دانندیمرد(، م یانگراجنسمردان )هم



 

 

 

135  جرمانگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه بر اسناد بینالمللی حقوق بشری 
 

 نیاز زنان در معرض ا تربیشمردان  کهاینزن است و دوم  دگانیبزه د اندازههبمرد  دگانید
)مگوایر، واقع شوند  یخود، مورد خشونت جد یزندگ کیشر یسو زاحتمال قرار دارند که ا

 (.1236: 1393، 3ج
 در را جنسی جزایم سایر که حساس مثلث یک رأس عنوانبه جنسیت بر مبتنی جرائم

 عنوانبه که جنسیت بر مبتنی خشونت مانند هست نیز هاییپایه دارای است، رادا خود زیرمجموعه
 جرائم از سمق این  بزهکاران در انگیزه ایجاد و ارتکاب باعث که جرائم این اصلی زیرمجموعه

 عهجام افراد به گذار ایرانقانون جنسیتی گاهاً نگاه و مناسب قوانین  وجود عدم دلیلی به گردد،می
 شئون تمامی در جنسیتی هایخشونت و جرائم از  نوع این آمدن وجود به باعث قوانین، نتدوی در
 برخی در چنینهم و بالقوه بزهکاران در صدالبته و  جامعه افراد در حالت این زیرا شده است. آن

 به گاهاً که خاص جنسی به گذارقانون آمیزتبعیض دید به توجه اتفاقی، با بزهکاران در مواقع
 گرددمی وزر وضعیت با احکام این نامناسب تطبیق عدم و شرعی احکام از نادرست تفاسیر اطرخ

 .شودمی آن عام معنی در جرم نوع از جنسیتی برخوردهای تشدید و بروز موجب
 زنان معموالً و است قوی زناشویی، بسیار زندگی در جنسی خشونت پذیرش ایران، میزان در

. انگارندمی طبیعی را آن و است شده عادت خشونت، نوع این تحمل زیرادارند؛ برنمی پرده آن از
 به رسیدگی آیین و هادادگاه معمول رویه .کنندمی شرم احساس نیز موضوع طرح رو، ازازاین

 جرم، تشدید اثبات برای دادرسی طی در را شاکی دشوار بسیار کار است زنان، ممکن شکایت
 و دعوی مراحل درباره اطالعات رسیدگی، فقدان و حادثه وقوع نمیا وقفه طوالنی زمان. کند

 هاآن با شاکی که اشخاصی دیگر و قضایی پلیس، کارکنان رفتار طرز و مجرم تقریبی محل
رویه به جهت این  (.53: 1377کند )موالوردی، می کمک اوضاع وخامت به نیز دارد سروکار

بر  (.89: 1396، لیحیمرعدالت کانون توجه رو به رشدی بوده است ) های اخیراست که در سال
ه چهارم قوه قضائیه موظف بوده است فصل یازده برنامه توسع 130ماده « د»طبق بند این اساس 

اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند. در توجیه این الیحه آمده  دیدگان بزهالیحه حمایت از 
و نهادهای دولتی  شدهواقعاست: هنگام وقوع جرم، فرد، افراد یا یک ساختار اجتماعی مورد تظلم 

کار را شناسایی کرده و با ، مجرم یا بزهتمجرمکاری و و حاکمیتی باید افزون بر تحلیل علمی بزه
 دیده بزهاست.  دیدگان بزهوی برخورد قانونی کنند. اقدام مهم دیگر در این خصوص حمایت از 

حمایتی  گونههیچکاری، گیرد: در یک حالت، تا شناسایی مجرم و بزهدر شرایط مختلفی قرار می
های جدی اجتماعی و اقتصادی به او ند آسیبتواگیرد و پیامد این بزهکاری میاز او صورت نمی

کار، رسیدگی و تحلیل پرونده وارد سازد. در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزه
شود و در حالت سوم و اعمال چنان با مشکالت درگیر می هم دیده بزهها طول کشیده و مدت

. 1شودشکل مطلوب انجام نمیبه  دیده بزهموارد، جبران خسارت  تربیشمحکومیت مجرم، در 
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حمایت از »اصالح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته  هم باهدفشورای عالی توسعه قضائی 
جنسی در فرایند  جرائمبزه دیدگان  ویژهبه، دیده بزهبه شناسایی مشکالت زنان « دیدگان بزه

پیشگیری از »عالوه کمیته . بهپرداخته استکیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان 
های مهم آن های پیشگیری از جرم است که یکی از بحثهم در حال تهیه و تدوین برنامه« جرم

زنان نسبت به  هایآگاهیهایی در جهت افزایش و برنامه وزنانعلیه اطفال  جرائمپیشگیری از 
قانون االجرا شدن با الزمکه  تر اینمهم .1اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از جرم و بزه دیدگی است

، این تدابیر حمایتی پیش گیرانه جنبه الزامی به خود 21/06/1394مصوب  از وقوع جرم یپیشگیر
توان فقط مصادیق ذکرشده را برای جرائم مبتنی بر جنسیت کافی دانست. گرفته است. البته نمی

ارکان گمشده مثلث ما باشد. تواند خود یکی از آمیز و غیرعادالنه میزیرا وجود قوانین تبعیض
طور مثال وجود متفاوت بودن سن مسئولیت کیفری در دختران و که در حقوق ایران بهنحویبه

پسران، موکول بودن اجرای قصاص مردی که عمداً زنی را به قتل رسانیده به پرداخت معادل 
ررات متفاوت در نصف دیه کامل به قاتل، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، قتل در فراش، مق

فسخ نکاح، طالق، ارث اموال غیرمنقول، شهادت و قضاوت و ... خود موجب به وجود آمدن 
 (.5: 1389حالت کلی خواهد شد )مهرپور،  جرائم مبتنی بر جنسیت در

 
 های تحقیقیافته -3

، در بسیاری از کشورها زنان متأهل 2011در سال  2به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر
ترین توانند روابط جنسی و زناشویی با همسر خود را رد کنند. این نهاد حقوق بشری در تازهنمی

هم بر امحاء تمام اشکال تبعیض جنسیتی علیه زنان بر اساس  2019گزارش خود در سال 
 تأکید نموده است. زنان هیعل ضیرفع تبع ونیکنوانس

 زهحو در چه و سازینگفره درزمینه که در آنچه است کشورهایی ازجمله ایران
شنایی و به دلیل همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر آ حمایتی و گذاریقانون

برنامه های وجود اقدامنشده است. بااینانجام چشمگیری سازی میان زوجین اقداماتفرهنگ
در  مقوع جرواز  یقانون پیشگیرتصویب  در کمیته پیشگیری از جرم و توسعه چهارم قوه قضائیه

 ها و خأل مای موجود بکاهد.   های اخیر توانسته تا حدودی از کاستیسال
توان این مورد را از بین برد. قطعاً بسیاری های جنسی و نادیده گرفتن آن نمیبا انکار خشونت

ای جز از زنان ایرانی هستند که این نوع خشونت را تجربه کرده و در نبود قوانین حمایتی چاره

                                                           
در حمایت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای زنان به مناسبت هفته قوه  گزارش عملکرد قوه قضائیه .1 

 (، واحد خبر مرکز اطالعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان1383) قضائیه

2. United Nations High Commissioner for Human Rights. 
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  ئله ندارند.کتمان مس
ت، در مامیه اسکه فقهای متقدم و متأخر با احکام استنباطی خود که ملهم از فقه پویای ااین با

یف ق و تکالوجود به  شناخت حقوزمینه تمکین و نشوز دیدگاهی بسته نسبت به زنان دارند، بااین
 اند.متقابل زوجین نسبت به یکدیگر توجه نموده

ر دوجه تر در پی کشف حقایق مربوط به خشونت جنسی علیه زتحقیقات فقهی و حقوقی بیش
که ل آنحا ت.محیط خانه بوده است و مقنن ایرانی سهواً چشم بر این نوع از واقعیت بسته اس

 وجه علیه زوج را نیز نادیده گرفت. توان بروز خشونت زنمی
در  جینروابط زوجنسی ناظر بر  خشونت از پیشگیری و منع قانونی دال بر تا زمان تصویب

یز نزناشویی  نسبت به متجاوزان در روابطتجاوز به عنف  دارد که حداقل مجازات ایران، ضرورت
 .تسری یابد

هم  یریمعاذ خاطر به دیدگان بزه با فرض تصویب قوانین حمایتی بایستی توجه داشت که،
 هاییهنظربر  دتأکی ندهرچباشند.  امان از این مجازات در اقتصادی اضطرار یا اجبار، تهدید چون

 برای بیمطلو شیوه جنسی، سالمت در قومی و بومی فرهنگی، پیشینه و یادآوری اجتماعی کنترل
 است. زناشویی از خشونت جنسی در روابط اجتناب
 یتر از اندك مواردردهگست اریبس جرائم مبتنی بر جنسیتارتکاب  است که دامنه نیا تیواقع

گرفته  هاخیابانو  هاشهر هیاز حاش و خشونت جنسی . تجاوزشوندیم ها منعکساست که در رسانه
 یاوزهااز تج ییاست که رقم باال یعیطب نیا درهرصورت. افتدیاتفاق م یتا داخل منازل مسکون

 شیروفتن آبراز  دیده بزهاز موارد ترس  یاریدر بس زیامر ن نیصورت گرفته کشف نشود. علت ا
  است. انیرار گرفتن از جانب اطرافو در معرض قضاوت نادرست ق

 
 گیرینتیجه

طور مثال تجاوز شوهر به در قانون مجازات اسالمی سخنی از جرائم مبتنی بر جنسیت و به
همسر نیامده است و مجازاتی هم برای چنین عملی در نظر گرفته نشده است. اما قانون مدنی راهی 

سته است. تمکین در معنای خاص آن انجام گرفته و تمکین را از وظایف زن داندیگر در پیش
وقت شوهر اراده کرد، زن بایستی نیازهای جنسی  وظایف زناشویی از طرف زن است. یعنی هر

وی را، حتی برخالف میل باطنی خودش برآورده کند. در چنین مواقعی مشکالت روحی منجر به 
های جسمی، جنسی، شود، امری که موجب بروز و یا تشدید خشونتمقاومت جسمی هم می

شود بسیار این نوع از خشونت وارد می شود. آسیبی که به زن درروحی و کالمی توسط شوهر می
جدی است. درواقع تجربه خشونت توأم با تجاوز که زیرمجموعه جرائم مبتنی بر جنسیت تلقی 

ماعی و آور است. در این مورد شوهر قدرت، نفوذ فردی، اجتشود از طرف شوهر بسیار رنجمی
گیرد تا با همسرش که به هر دلیلی راضی به برقراری رابطه جنسی )از هر روانی خود را به کار می
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توان صورت معاشقه( نزدیکی کند. پس در حالت کلی میصورت دخول و چه بهنوع آنچه به
 گفت اگر ما از زیرمجموعه جرائم مبتنی بر جنسیت خشونت را مالك قرار دهیم، نسبت به زنان

ها در رسد توجه دولتتوان تصور نمود. به نظر میسه نوع خشونت خانگی، اجتماعی و جنسی می
تواند راهی برای گونه از جرائم میالمللی بر جنبه حقوق بشری حمایت از قربانیان اینعرصه بین

با  کهروشنگری و ارائه راهکارهای منطقی بر اساس شرایط مدنظر جوامع گوناگون باشد. کما این
انکار است. های فقهی، حمایت و صیانت از کرامت بانوان غیرقابلتوجه به متون قرآنی و آموزه

لذا ظاهر بر این است که با تدقیق پیرامون مشکالت پیدا و پنهان در زمینه وقوع این نوع از جرائم، 
ر عرف جامعه المللی حمایتی با نگاهی بشایسته است که همگام و در کنار اسناد حقوق بشری بین

های دینی ناب هست، نسبت به شناخت مسائل فوق و صیانت از کرامت ایرانی که مشتمل بر آموزه
های این سان، یافتهو حقوق حقه بزه دیدگان خشونت جنسی در روابط زناشویی اقدام گردد. بدین

المللی حقوق های فقهی و در جهت هم سویی با اسناد بیندهد که بر پایه آموزهپژوهش نشان می
رویکرد این انگاری جرائم جنسی در روابط زناشویی ضرورتی انکارناپذیر است، بشری، جرم

زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران مصوب  هایمسئولیت منشور حقوق و حقوق بشری به زنان با
د یک سن عنوانبهاین منشور چراکه . هم سازگار هستشورای عالی انقالب فرهنگی  31/6/1381

تحقق عدالت و انصاف در  منظوربه ،در امور فرهنگی و اجتماعی گذاریسیاستمرجع در عرصه 
وظایف دستگاهی و  برحسب نموده استمکلف را  ربطذی هایدستگاه زنان مسلمان، کلیه جامعه

اصول مندرج در این ، راجع به زنان ریزیبرنامهو  قانونی تدابیراتخاذ  گذاری،سیاست درسازمانی 
 .منشور را رعایت نمایند

ؤثر گردد: شروع تحقیقات میدانی مرو، راهکارهای ذیل برای تحقق این امر پیشنهاد میاز این
های امن و تأسیس گذاری؛ ایجاد خانهتوسط نهادهای مسئول در جهت ورود به مرحله قانون

ها سازی زمینهفرسانی و باال بردن سطح آگاهی جامعه؛ شفاواحدهای مشاوره اختصاصی؛ اطالع
طور های خانگی بهو عوامل ارتکاب این جرائم توسط اصحاب رسانه؛ شناسایی و تعریف خشونت

 عام از طرف قانونگذار.
 

 منابع
ها و اسناد نخستین دیدگی، نتایج کارگروهگزارش کارگروه بزه(، 1383محمد ) ،یآشور -

ران: نشر ، زیر نظر نسرین مهرا، تهدهگذشته، حال و آین ،یزن و حقوق کیفر یالمللنیهمایش ب
 سلسبیل.

 ، قم: چاپ اسماعیلیان.ب الحدیث و االثرالنهایه فی غری(، 1367ابن اثیر، مجدالدین ) -
، «المللیبینانگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری جرم»(، 1388ب، نادر )اخگری بنا -
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 . 191-218، صص(23) 6 ،اسالمی )فقه و حقوق( حقوقفصلنامه 
 قاتیتحق فصلنامه، «فعن به یزنا از یناش یباردار در جنینسقط»(، 1383ی، محمدعلی )لیاردب -

 .133-162صص، بهار و تابستان، (، 39، )یحقوق
 ،«آن اجرایی اهکارهایر ارائه و مدنی قانون 1130 ماده بر نقدی»(، 1387سادات ) لیال اسدی، -

 .43-62(، بهار و تابستان، صص28) 13، خانواده حقوق و فقه فصلنامه
خشونت علیه زنان در تهران: رابطه بین »(، 1385) فرددهقان راضیه و زاده، منصورهاعظم -

ت زن در توسعه و سیاس فصلنامه ،«یجنسیتی، منابع در دسترس زنان و رابطه خانوادگ پذیریجامعه

 .159-179صص، بهار و تابستان،  (،1-2) 4، )پژوهش زنان(
سی کارشنا نامهپایان ،«زنان بزه دیده در دو نظام ایران و انگلستان» (،1379فهیمه )امیرخانی،  -

 .دانشگاه شهید بهشتیدانشکده حقوق ، شناسیجرمارشد رشته حقوق جزا و 
 وسسه النعمان.م، بیروت: 3، جمناسبه.ق(، 1410انصاری، مرتضی ) -
حقوق بشر در  نیکوت(، 1387) ناتاناندرو و  یپوریمنش ، محمودپیلیف، کاویتا ، نیلانگلهارت -

و  یگپژوهشکده مطالعات فرهن، تهران، نشر 1، ترجمه مهدی ذاکریان، چاپشدنیعصر جهان
 ی.اجتماع

ی، چاپ همحمدگل گمشادز، ترجمه اسالم و بزرگداشت زن (،1382، محمد )نویز لیجمبن  -
 اول، زاهدان: نشر حرمین.

 : نشر میزان.تهرانوم، د، چاپ یراندیدگی اطفال در حقوق ابزه(، 1388بیگی، جمال ) -
 یبه خسارت معنو یالمللنیب یفریک وانید کردیرو»(، 1397) الناز کتانچی بیگی، جمال و -

 ، پاییز.21-42(، صص2) 15، المللیفصلنامه مطالعات بین، «یتعرضات جنس انیقربان
، ترجمه علی هلمعه دمشقی(، 1374( )الدین مکی )شهید اولمد بن جمالجبعی عاملی، مح -

 تهران: نشر دارالفکر، چاپ سوم.، 2شیروانی، ج
، یاسالم حقوق فصلنامه، «ینسج جرائم در اسالم ییجنا استیس»(، 1389محمد )، علیهیجورکو -
 .87-122(، صص24) 7
رر ضبررسی مبنای »(، 1382)آبادی و محمد یوسفی دهحاجی آبادی، احمد، محمدعلیدهحاجی -

 4، نامه حقوق کیفریشفصلنامه پژوه، «جاوز جنسی با رویکردی بر فقه امامیهانگاری تدر جرم
 .35-66(، پاییز و زمستان، صص2)
 .ل البیتآ هطقم: نشر ، 20ج ،الشیعه وسایله.ق(، 1409) شیخ محمد بن حسن عاملی، حر -
 هنامفصل، «کیفری المللیبین حقوق در جنسی خشونت انگاریجرم»(، 1387خاك، روناك ) -

 .101-146(، پاییز و زمستان، صص39) 25، المللیبین حقوقی
و اسناد نخستین  هاکارگروهنتایج  ،بزه دیدگی کارگروهگزارش  (،1383) نتویپدالکوستا،  -

نشر  :تهران ،، زیر نظر نسرین مهراآینده و ، گذشته، حال یزن و حقوق کیفر المللیبینهمایش 

http://ensani.ir/fa/33857/magazine.aspx
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13840/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%87_%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85_%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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 .سلسبیل
 تهران: نشر اندیشه.نسی، هیم یو، ترجمه ابرازناشویی و اخالق  (،1374راسل، برتراند ) -
 ،«اندهه افغانست کیاز  شیدر بحران ب یعدالت انتقال یلیتحل نییتب» ،(1396) اریشهر ،یل میرح -

 .81-108صص تابستان، ،(53)14 ،یالمللنیفصلنامه مطالعات ب
اح، قابل دسترسی در سایت ، کتاب النکدرس خارج فقه (،1393رضازاده، رجبعلی ) -

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Mashhad 
رابطه بین مردساالری و خشونت خانگی علیه زنان »(، 1395) ندرپوریاسر  و آبادی، اکبرشاهرعزا -

 .61-86صص تابستان، (،60)، فصلنامه رفاه اجتماعی، «در شهر کوهدشت
، رفاه اجتماعی هفصلنام، «خشونت جنسی علیه زنان شناسیجرم»(، 1385السان، مصطفی ) -
 .141-164صتابستان، ص(، 21)5
 .28، چاپ یزان، تهران: نشر ممختصر حقوق خانواده(، 1390) امامی صفایی، سیدحسین و اسداله -
تهران: سازمان ، (1) جنسیت تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر(، 1388طاهری، علیرضا ) -

 دفاع از قربانیان خشونت.
 تخصصی ساله دکتریر، «رظر حقوق بشحق بر زندگی خانوادگی از من»(، 1393غدیری، محمد ) -

 بهشتی. شهید، دانشگاه المللبینرشته حقوق 
مدل »(، 1396) زادهش، فرشاد محسنیامنعلیرضا ک زاده، هادی، کیانوش زهراکار،قاضی -

ه زن و فصلنام، «مردان دگاهیزنان از د هیمردان عل ییخشونت زناشو ساززمینهعوامل  یمفهوم

 .135-162(، پاییز، صص3) 8، جامعه
 ر سمت.، تهران: نشحکام )حقوق مدنی و جزایی( آیات اال(، 1384خویی، خلیل )ایقبله -
حق مقابله با خشونت  رامونیپ نینو تأملی»(، 1398) عزیزآبادمصیب قدمیقدسی، ابراهیم و  -

، 17، نامه حقوق بشریفصلنامه پژوهش، «(رانیا ییقضا -ینظام حقوق ی)بر مبنا زنان هیعل یجنس
 ، پاییز.117-146صص

شنگران و ان: نشر رو، تهرپژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران(، 1387) کار، مهرانگیز -
 ان، چاپ چهارم.مطالعات زن

گزارش عملکرد قوه قضائیه در حمایت از حقوق زنان در چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه  -
ای و آمار شور اطالعات مرکزواحد خبر ( ، 1383) شورای زنان به مناسبت هفته قوه قضائیه

 .فرهنگی اجتماعی زنان
گرایش شوهران به خشونت علیه همسران: » (،1389) مدنییوسف  و زاده، عبدالعلیلهسایی -

 .1-24بهار، صص (،1) 1 ،هزن و جامع فصلنامه، «زمطالعه موردی شهر شیرا
، ترجمه ابوالقاسم بن 3، جترجمه فارسی شرایع االسالم (،1374محقق حلی، جعفر بن حسن ) -

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/214351/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9_%d8%b4%d8%a7%d9%87_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65352
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13821/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%84%d9%87%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/47792
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/47792
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 دانشگاه تهران، چاپ ششم. ، تهران: نشراحمد یزدی
رابطه خشونت جنسی و نگرش های »(، 1389)، هدیه و شکوفه متقی محمدخانی، پروانه -

بالینی  شناسیروانو  پزشکیروان فصلنامه ،«ت در روابط زناشوییزناشویی و همراهی انواع خشون

 .195-202صص پاییز، (،3) 16 ،نایرا
 .معین ، تهران: نشرمعین فارسی فرهنگ(، 1387معین، محمد ) -
 .ع()بیت ارف اهل، موسسه تحقیقات و نشر معبرگزیده تفسیر نمونه(، 2138شیرازی، ناصر )مکارم -
، ترجمه حمیدرضا 3، جشناسی آکسفوردامه جرمدانشن(، 1393مگوایر، مایک و همکاران ) -

 محمدی، تهران: نشر میزان.ملک

 www.norouzilawyer.ir در: ، «از زنا یناش جنینسقط»(، 1398زاده، محمود )ملک -
 میمفاه :، در کتاب«شدن و حقوق زنانجهان اسالم، جهانی»(، 1383وری، محمود )منشی پ -

 ان.تهران: نشر میزدوین و گردآوری مهدی ذاکریان، ، تیالمللنیحقوق بشر ب یدیکل
 می.، تهران: نشر وزارت ارشاد اسال1، جتحریر الوسیله(، 1365اهلل )موسوی خمینی، روح -
 ، تهران: نشر وزارت ارشاد اسالمی.4، جر الوسیلهتحری(، 1386اهلل )موسوی خمینی، روح -
 حقوقرشته  ارشدیکارشناس نامهانیپا ،«زنان هیعل خشونت» (،1377) دختنیشه ی،موالورد -

 یی.طباطبا عالمه دانشگاهتهران:  ،المللبین
 نیازمو و یفقه یمبان ی،داخلحقوق  منظر از زن حقوق از یمباحث  (،1379) نیحس مهرپور، -

 اطالعات. تهران: نشر ،المللیبین
 ، مجموعهزنان علیه خشونت بر یرگذارتأث موضوعه قوانین بررسی و نقد(، 1389مهرپور، حسین ) -

ز قربانیان (، تهران: سازمان دفاع ا1جنسیت ) بر مبتنی خشونت کاهش حقوقی تدابیر مقاالت
 خشونت.

فصلنامه ، «انگاری تجاوز زناشوییقوقی جرمح -مبانی فقهی»(، 1396علیرضا )میرکمالی، سید -

 .389-405صصپاییز، (، 51) 13، پژوهیخانواده
الملل و خشونت علیه زنان: لزوم هماهنگی حقوق جزای بین» (،1388صادقی، حسین )میرمحمد -

سیت جن بر مبتنی خشونت کاهش حقوقی تدابیر مقاالت مجموعه ،«مقررات داخلی با سیر تحوالت

 سازمان دفاع از قربانیان خشونت. ان:، تهر(1)
 گنج ، تهران: نشرشناسیجرم دانشنامه(، 1390)بیگی هاشمحمید حسین و علی ابرندآبادی،نجفی -

 دانش.
 ،جرم از پیشگیری و شناسیدیدهبزه دانشنامه(، 1393حسین و همکاران )علی ابرندآبادی،نجفی -

 میزان. تهران: نشر
 .هران: مجد، تتعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان (،1393)رضاعلیطهرانی، وبهارین -

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/148767/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/148767/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/883169/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c?q=%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&score=404.95578&rownumber=6
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/883169/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c?q=%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&score=404.95578&rownumber=6
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