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Today, the scope of all forms of violence has expanded so much that it 

has raised the concerns of most human societies. Women's legal status 

and their rights in any society are the best indicators for assessing the 

legal status of human beings in that society. In some societies, violence 

against women and girls, including psychological violence, physical 

violence, financial violence, is rooted in laws and regulations, some of 

which can be attributed to the roots of the law because of the necessity 

of following religious sources and texts and not adapting it to the 

realities in society, interests, needs and social necessities. The aim of 

this study was to investigate the legal context of violence against 

women in Iranian law. The research type in this paper was analytical-

descriptive and was conducted using library tools. The findings indicate 

that in Iran’s legal system, some provisions in civil and criminal rights, 

as well as a bill to protect women from violence, have legislative 

protection against violence, especially sexual violence. 
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ایران کیفری خشونت نسبت به زنان در حقوق منع بسترهای قانونی  
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 (نویسنده مسؤول). ، ایرانبابلسر، مازندراندانشگاه حقوق و علوم سیاسی، ، دانشکده شناسی جزا و جرم گروه حقوق، دانشجوی دکتری .1
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 چکیده  اطالعات مقاله
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جوامع انسانی را به وجود  مروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثرا
برای ها در هر اجتماعی بهترین شاخص  موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن. آورده است

در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت  .ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است
ریشه در  ،به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی

آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل  برخی ازدلیل  توان یمقررات و قوانین دارد که م
موجود در جامعه، مصالح  یها تیاز منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعلزوم پیروی 

بسترهای هدف از انجام این تحقیق بررسی . دانست اجتماعی یها و نیازها و ضرورت
 -تحلیلینوع پژوهش در این مقاله،  .استقانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران 

ها حاکی از آن است که در  یافته .انجام شد یا و با استفاده از ابزار کتابخانه بوده توصیفی
صیانت، کرامت ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز الیحه  نظام حقوقی ایران، پاره

، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت و تأمین امنیت زنـان در برابر خشونت
 .ندویژه خشونت جنسی هست به
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 مقدمه

است که در آن زن به خاطر  یا دهیخشونت علیه زنان پد
جنسیت خود و به علت صرفًا زن بودن مورد اعمال زور و 

بطور کلی هر . ردیگ یتضییع حق از سوی جنس مخالف قرار م
نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا 

عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته محرومیت و 
تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی . شود یم

به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز 
خشونت علیه زنان در طول  .باشد یجزء خشونت علیه زنان م

تاریخ جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته 
. در برخی جوامع این آسیب اجتماعی تشدید شده استکه 

پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سالمت 
و حقوق انسانی آنان را  اندازد یجسم و روان زنان را به خطر م

 .(39 :9943ری فـر،السـا) دهد یمورد تجاوز قرار م

خشونت علیه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعی در سراسر 
در دستور کار سیاسی و اجتماعی  30ست که از دهه ا دنیا

در کشورهای . ی قرار گرفته استالملل بینکشورها و نهادهای 
ای از تحلیلگران  شود و عده اسالمی نیز این خشونت دیده می

دهند؛ اما خشونت رفتاری  این خشونت را به اسالم ربط می
ای ه شود و گروه است که در همه کشورها مشاهده می

خوردگان و  پذیرتر، مانند زنان، کودکان، سال تر و آسیب ضعیف
های اجتماعی و  پذیر نابرابری های اقلیت، قربانیان ستم گروه

توان  این در حالی است که از نگاه اسالم نمی. اند اقتصادی
گفت زن برتر از مرد است یا مرد برتر از زن؛ زیرا هر دو 

بر دیگری برتری دارد  انسان هستند و تنها در صورتی یکی
بار  رو احکام خشونت ازاین. که علم و تقوای او بیشتر باشد

خشونت علیه زن، انحرافی است . تواند احکام اسالم باشد نمی
رو باید علل خشونت  آید؛ ازاین که در روابط انسانی پدید می

علیه زنان در کشورهای اسالمی را در جای دیگری کاوید و 
 .ناهنجار در زندگی انسان تالش کرد هدیبرای حذف این پد

 خشونت شناسی مفهوم -9
خشونت از نظر لغوی غضب، درشتی و تندی کردن، ضد 

رخی خشونت را عملی خالف ب. نرمی تعریف شده است
برخی دیگر خشونت را رفتاری . دانند یهنجارها و طبع م

 کند یکه تحت شرایط خاص بروز م شمارند یفردی و جمعی م
و از نظر برخی دیگر، خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از 

 شود یروی قصد و به منظور آسیب بر فرد دیگر انجام م
عملی  توان یدر هر حال خشونت را م. (88: 9949،کمـیح)

رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام  آسیب
است ندارد بلکه ممکن ( بدنی)و صرفًا جنبه فیزیکی  دهد یم

تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و ( مانند فحاشی)ابعاد روانی 
مانند شکستن وسایل  فریاد، مزاحمت جنسی، تجاوز اقتصادی

  .(00: 9944طاهـری، ) را به خود بگیرد خانه

طور ویژه مبارزه با  هی که بالملل بینند حقوق بنخستین 
خشونت علیه زنان را هدف قرار داد اعالمیه رفع خشونت علیه 

مورد تصویب  908/84طی قطعنامه  9339زنان در سپتامبر 
سازمان ملل قرار گرفت و در ماده یک به تعریف خشونت 

عبارت خشونت علیه زنان به معنای »: علیه زنان پرداخته است
نسیت است که سبب احتمال آمیز مبتنی بر ج هر عمل خشونت

روانی، جسمانی، رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به  یها بیبروز آس
اجباری یا اختیاری در شرایط  یها تیانجام چنین اعمالی، محروم

خاص، از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی 
 (49: 9940،رفیعـی) «گردد یم

 علل خشونت علیه زنان -2
و اجتماعی محدود  دسته فردی دودر  توان یعلل خشونت را م

شناختی، علل  زیستی و روان یها علل فردی در جنبه. کرد
مانند جنسیت، اقتدارگرایی در  ییها تعامل میان فردی در جنبه

خانواده، یادگیری اجتماعی و مشکالت ارتباطی و علل 
 .اقتصادی و فرهنگی مورد بحث است یها اجتماعی در جنبه

اند که نیروی بدنی  های رادیکال ادعا کرده فمنیستبرخی 
عامل دیگر، . شود یمردان سبب بروز خشونت نسبت به زنان م

هورمون مردانه، یعنی تستوسترون است که روانشناسان آن را 
رویکرد  .اند ی در رفتار پرخاشگرانه مردان دانستهمؤثرعامل 

 روانشناختی، منبع خشونت خانوادگی را در شخصیت یا
نیز از  هوش و تحصیالت .کند یاختالالت روانی جستجو م

تحصیل کرده با آگاهی  یها خانواده .دیگر عوامل مؤثر است
ها در روابط نزدیک،  کنار آمدن با تعارض یها یافتن بر راه
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معنوی برای  یها وهیخشونت در خانواده را کمتر کرده و از ش
 (999: 9940 اعزازی،) .رندیگ یله کمک مأحل مس

یکی از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی مردان، اموری مانند 
. نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده وشغل زن است

بیکاری و مشکالت اقتصادی همراه آن عامل مهمی در بروز 
معمواًل . ناشی از آن است یها خانوادگی و خشونت یها تنش

ه زنان افراد بیکار با احتمال بیشتری اقدام به خشونت علی
 .کنند یم

از مهمترین عوامل خشونت، پذیرش قانون  دیگر یکی
. خانوادگی است یها ی دانستن نزاعصخشونت خانگی و خصو

آمیزی  ابهام در تعریف خشونت خانگی، وجود قوانین تبعیض
در روابط خود با هم از هر شیوه  دهد یکه به مرد اجازه م

تشدید خشونت نامطلوبی کند، از مهمترین عوامل حقوقی در 
 .(93: 9940:و دیگران پامال)شود  یمحسوب م

 در ایرانعلیه زنان عوامل خشونت  -9
خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی مانند سایر جوامع دیده 

اما علل و عواملی وجود دارد که در جامعه پدرساالر  شود یم
عوامل  ،به همین منظور. شود یایرانی این خشونت تشدید م

 باشند یمدر ایران ساختاری که موجد خشونت علیه زنان 
 .:عبارتند از

 قدرت مردان در قانون -9-9
زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و 
بازتاب شرایط نابرابر در خانواده بصورت اجباری برای زندگی 

به از دست  توان یاز موارد خاص م. کند یبا مرد خشن تجلی م
دادن حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان اشاره کرد و یا 
مراحل دشواری که یک زن از لحاظ قانونی برای طالق باید 

هر چند اضافه کردن شروط ضمن عقد تا حدودی . طی کند
اما در هر صورت در زمانی که  دهد یبرخی حقوق را به زنان م

ا ثابت زن متقاضی طالق است باید مورد عسر و حرج ر
در خانواده که ریاست آن با مرد است مجازاتی برای . کند یم

 .شود یخانوادگی درنظر گرفته نم یها خشونت

 قدرت مردان در بعد اقتصادی -9-2

هر چند که از لحاظ قانونی موارد منع زنان برای کار وجود 
اولین . له مختلف وجود داردأدو مسندارد اما در باب کار آنان 

اچیز زنان شاغل و درصد بسیار باالی زنان در مورد درصد ن
جست و جوی کار است که به منفعت کاری این جنس اشاره 

که با افزایش  دهد یآمار مربوط به بیکاری زنان نشان م. دارد
این امر . شود یسطح تحصیالت درصد بیکاری بیشتر م

نشانگر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است و از طرف 
 است که زنان در مشاغل سطح پایین انگر این امردیگر نش

جامعه با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی مشغول به کار 
از درآمد کمتر زنان در مقایسه با  توان یسپس م. هستند

نبود امکانات به منظور  مردان، تمرکز زنان در بخش دولتی و
تصمیم گیرنده که با درآمد بیشتر همراه  یها تیارتقاء به موقع

نبود مشاغل میانی برای زنان چه لحاظ . است، اشاره کرد
 یها ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارت یها آموزش

شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت 
دهنده به جامعه معضل دیگری است که به  نیروهای نظم

در نتیجه، بخش اقتصاد، . انجامد یار مدوری زنان از محیط ک
از آنجا که به هر دلیل زنان را از خود بیرون رانده یا حضور 
آنان را محدود کرده است، همچنین با توجه به درآمدهای 

، زنان سازد یناچیزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان م
زنان  یحت. دهد یسوق م مردرا به ازدواج و وابستگی به یک 

اغل نیز امکان زندگی جدا از مردان را با درآمدهای خود ش
 تأکیدداشتن و سرپرستی فرزندان  به خصوص اگر بر. ندارند

داشته باشند، امکان ارائه زندگی در سطح زندگی خانوادگی را 
 .نخواهند داشت

 نظارتی در ایران یها قدرت مردان در سازمان -9-9 
نظارتی اعم از رسمی یا غیررسمی، همچنین  یها سازمان

ن با استفاده از سازمانی و فردی، همگی در نظارت بر زنا
کارگیری خشونت در سطح مختلف، اهتمام  اعمال قدرت و به

سطوح رفتاری که مخالف تفکر  دراین خشونت . ورزند یم
خشونت مردان را در ایران . کند یآنان باشد به سختی مقابله م

ی دهاصورت سازمان یافته در نهاه ب توان یف ماز یک طر
نظارتی جامعه مشاهده کرد، و از طرف دیگر در سطح انفرادی 

ًا به پاکسازی جامعه از زنان دارای رفتار نامناسب صکه شخ
  .کنند یاقدام م
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 نظام تقنینی ایرانپرتو خشونت علیه زنان در منع   -8

خشونت علیه دهندة  چند بسیاری از رفتارهای شــکلهر
، مزاحمت جنسی لزومًا به اند ی، دارای ماهیت جنسزنان

و هرگونه رفتار کـــه با  شود یرفتارهای جنسی محدود نم
موضوع  توجــه به هویت طرف مقابل به عنوان یک سوژه

 .شود یجنسی صـورت پــذیرد، مزاحمــت جنســی تلّقی م
د، عدم وجه مشترک تعاریف گوناگون باش تواند یمآنچه که 

 .رضایت و ناخوشایندی رفتار برای یک زن است

 تهدید -8-9
در خصوص تهدید و مصادیق آن در حقوق ایران باید گفت به 

قانون تعزیرات در  003از مقررات عام ماده  رسد ینظر م
خصوص تهدید به قتل، ضررهای شرفی، نفسانی، مالی یا 
افشای سر نسبت به فـرد یـا بسـتگان وی، بتوان استفاده 

البته، گفتنی است که تهدید باید ناظر به موضوع معین، . نمود
، واقعی بودن مسألهصریح و از روی عمد باشد و در این 

آنچه که در ایـن راستا،  تأثیر است انگیزة مرتکب بی تهدید یا
رغِم  این است که به رسد یبرانگیز به نظر م چالش

قانونی مناسب بـا توجـه بـه اینکه معمواًل،  یها تیحما
یا پس از  ردیگ یخشونت کالمی در فضای خصوصی صورت م

و بار  ماند یارتکاب آن در عـالم واقع آثاری از آن باقی نم
ت آن بر عهدة زن است، امکان به نتیجـه رسـیدن اثبا

 93ست که وفق مادة ا رو از این .چندان قطعی نیستی دعـو
صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنـان در برابر » حهالی

تهیه و »ایران، یکی از وظایف سازمان صدا و سیما،  «خشونت
در زمینة افزایش امنیت و کرامت  یا رسانه یها پخش برنامه

بانوان و ترویج الگوهای شایستة رفتار با بانوان در خانواده و 
اجرایی و  یها جامعه، فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه

نهادهای غیردولتی فعال در امور بـانوان بـه منظور تهیه و 
ار ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتش انتشار برنامه

و پخـش رایگـان آن پس از تصویب کمیتة ملی و 
ها و جلوگیری از انتشار و  استانداردسازی تولید و پخش برنامه

ه کننده خشونت و تهی ها و مطالب ترویج پخش برنامه
: 9949همتـی، ) .در این خصوص است دستورالعمل الزم

998) 

 مزاحمت -8-2
ـاد مزاحمت ، تعـّرض یـا ایجراتقانون تعزی 093وفق مادة 

برای زنان یا اعماِل خشونت کالمی یا غیرکالمی مانند الفاظ 
شده  انگاری جرمو حرکات مخـالف شـأن و حیثیت آنها، 

دهندة  در ایـن راسـتا، بایـد گفـت رفتارهای تشکیل. است
عمـومی نظیـر  یها طیدر مح تواند یمزاحمت جنسی م

خصوصی شکل  یها طیمح زامـاکن عمومی یا معابر و نی
بگیرد، اّما شاید قانونگذار با تصور مبتالبه نبودن مزاحمت 

مزاحمت شرط  انگاری جرمخصوصی، در  یها طیجنسی در مح
مکانی مطرح نموده و آن را محدود به اماکن عمومی و معابر 

، درحالی است که امروزه، بسیاری از مسألهاین . ساخته است
شـغلی در  یها حمتویـژه مزا جنســی، بـه یها مزاحمت

خصوصی  یها کاری خصوصی، مانند شرکت یها طیمح
. و این امر، از ایرادهای مهم این ماده است ردیگ یصورت م
گفتـه، در بـین  پـیش 093افزون بر مادة  رسد یبه نظر م

جنسی موجود در  یها اصطالحات حقوقی مربوط به تعّرض
مندرج در قوانین فعلی، عبارت عمل منـافی عفـت غیر زنا 

مفهوم را با اصطالح  نیتر کیقانون تعزیرات، نزد 090ماده 
 .آزار جنسی دارد

الیحة صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان  89و  80در مواد 
در برابر خشونت، ایجاد مزاحمت یا تعّرض به بانوان در اماکن 
عمومی و نیز آزار روحـی و روانـی زن بـا ارسـال پیامـک از 

مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیلة  یها اهطریـق دستگ
و بـا مجـازات درجـه شـش کیفرگذاری  انگاری جرمدیگر 

 ن راستاالیحه صیانت، در ای 00همچنین، مادة . شده است
هرگاه در اماکن عمومی، مردی عمدًا بدن »: بیان داشته است

خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به 
 93وفق ماده  4شّلاق درجه  .«گردد ی، محکوم م4الق درجه ش

 به. ، شّلاق تا ده ضربه است9932قانون مجازات اسالمی 
اثباتی موضوع  یها یا روش انگاری جرمرغم اختالف در لزوم 

ویژه در اماکن و  یکی از مصادیق آزار جنسی، به ماده کـه
 صرف رسد ی، بـه نظـر مشود یعمومی محسوب م یها طیمح

این عمل که آزاردهنده نیز است، ولو با کیفر  انگاری جرم
خفیفـی ماننـد ده ضـربه شالق، فارغ از بازدارندگی یا شیوة 

دهندة اهمیت به این گونه  اثبات، کارکرد نمادین دارد و نشان
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حمایتی غافل  یها هر چند نباید از سایر اقدام. از آزار است
 .(994 :9949،فرد و خاقانی خسـروی)ماند 

 آوری جنسی به ستوه -8-9
مزاحمت جنسـی،  انگاری جرمدر نظام حقوقی ایران، افزون بر 

یت مسؤولقانون  3در برخـی قـوانین دیگر نیز مانند مادة 
اشـاره شـده اسـت؛ ایـن مـاده اشـعار  مسألهمدنی به این 

از  دختری که در اثر حیلـه و تهدیـد و یـا سوءاسـتفاده»: دارد یم
 تواند یزیردسـت بـودن، حاضـر بـرای همخوابگی نامشروع شده، م

 از مرتکب، عالوه بر زیان مـادی، مطالبـة زیـان معنـوی نیـز
آوری جنسی  ستوه گفت این ماده، از نوعی به توان یم .«بنماید

در . که یکـی از مصـادیق آزار جنسـی است، سخن گفته است
 دیـده بـزهبـار بـه  وضعیت مشّقتاین گونه آزار، مرتکب یک 

که وی باید به رفتارهای جنسی ناخواسته  دینما یتحمیـل م
تن دهد و در غیر این صورت، با نتـایج منفـی همین امر، 

دیدگان کلیة  مین امر، لزوم حمایت از بزهه مواجه خواهد شد
این الیحه در مبحث . کند یی را ایجاب مآزار جنس مصادیق

، به نوعی به آزار در محیط کار اشـاره 00ده پنجم و در ما
مجبور نمودن کارمند یا کارگر »به موجب این ماده، . نموده است

زن با هر نوع رابطة اسـتخدامی را مجبور به داشتن پوشش، 
آرایش، گویش یا هر نوع رفتار خاصی کننـد کـه مغـایرت بـا 

به  «...رار دهدیا این موارد را شرط ادامة کار ق.... شـأن زن دارد
. شود یم منجرمحرومیت از حقـوق اجتمـاعی درجـه هفـت 

کّلی و مبهم مانند  البّته، این ماده نیز با بیان عبارات
و عدم اشارة مستقیم به « مغـایرت داشـتن بـا شـأن زن»

مصادیق آزار جنسی، حّتی با فرض تصویب، چندان راهگشا 
الیحة مزبور،  نخواهد بود و باید تا پیش از از تصویب

الزم برای اصـالح آن صـورت پـذیرد تـا  یها اقدام
قانونی بایسته در این الیحه، به عنوان مقّرره  یها تیحما

شـمس )حمایت از زنان در برابر خشـونت اعمال شود  خاص
 .(39: 9949اسـفندآبادی، 

گفته، مزاحمت علیه  قانون پیش 093در ایران، وفق ماده 
با  شؤونآنان با الفاظی یا حرکـات مخالف  زنان یا توهین به

ضربه شالق همراه  08مجازات حبس از دو تا شش ماه و 
گذار به پیشگیری کیفری  توجه قانون دهنـدة است که نشان

 تواند یاز مزاحمت یا تعرض و توهین به زنان است کـه م

برای پیشگیری از جرائم شدید مانند تجاوز به عنف  ییها گام
 .باشد

 تجاوز به عنف -8-8
 یها جنسی که اغلب مورد توجه پژوهش یها در میان بزه

، موضوع تجاوز به عنف رندیگ یگی زنـان قـرار مدید بزه
انتقادهـای . انگیزد می زیادی میان پژوهشگران بر یها بحث

هـا حاکی از آن است که آمارهای رسمی بزه و  فمینیسـت
به عنـف را برآوردهای بزه جنسی میزان واقعی تجاوز 

و به شکل خاص در خصوص مسائل تجاوز  ردیگ یکم م دست
به عنف و کـاربرد نـابرابر قوانین تجاوز به عنف بین مردان و 

 ، تجاوز بهرسد یبه نظر م. نظرهایی مطرح است زنان اختالف
ترس از جرم را در زنان بر عنف جرمی است که بیشترین 

گان این جرم، بنا به دید بزه به دسترسی ،نیهمچنـ .زدیانگ یم
ها یکی  برخی سّنت مثاًل .برخی مسائل با چالش مواجه است

مانند مجبورکردن . گان استدید بزه یها چالش نیتر از مهم
بار  زیان که آثار کار و مرد متجاوز ه برای ازدواج با بزهدید بزه

ه کاماًل مشخص است و بیشتر به یـک دید بزهروانی آن بر 
قعی مانند است که ممکن است منجر به خودکشی وا شـکنجة

اگرچـه تجـاوز جنسـی نسبت به هر . یا دیگرکشی شـود
گی برخی افراد دید بزهصورت پذیرد، ریسک  تواند یفردی م

گاِن تجاوز جنسی دید بزه. مانند زنان بیش از سـایر افراد است
 از اثـرات منفـی وقـوع تجـاوز را تجربـه یا بیشتر مجموعه

بدنی،  یها بیاین افراد افزون بر متحمل شدِن آس. کنند یم
عاطفی، روانـی و درجـات باالیی از اضطراب و  یها بیآس

. خود خواهنـد داشـتعه افسردگی، مشکالتی در تعامل با جام
رو، در قوانین کشورهای مختلف، معمواًل جرم تجاوز به  از ایـن

حبس ابد یا  عنف، با شدیدترین کیفرها از جمله سلب حیات،
 .(903: 9939تـن،  روییـن)بلندمدت همراه است  یها حبس

عنصر مادی تجاوز جنسی ممکن است به طور معمول، 
رفتارهای چندی مانند داخـل نمـودِن آلت تناسلی به ُقبل، 
دبر یا دهان زن، داخل کردن اشیای دیگر، برقراری رابطه بـا 

مانند اجبار، اشـخاص زیـر سّن قانونی و تحت شرایطی 
دهنـدة  گیـرد کـه نشـان را در بر... ـراه، اغفـال واک

یکی از اقسام . رفتارهای چندگانه در وقوع این جرم است
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خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی است که ارتکاب فعل زنا یا 
لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ 

افزودنی است که َنه تنها . زن است یا تجاوز به عفت و ناموس
رابطة جنسی توام با عنف واکراه، بلکـه نکاح با دختر زیر سن 

نکـاح قبـل از »، تحت عنـوان 0ماده  92قانونی نیز وفق بند 
که  شود یجرم محسوب مقانونی، خشونت و  اکمـال سـن

همسـری و مقاربت با  -امروزه، مباحـث مربـوط بـه کـودک
 .(290: 9939سروسـتانی، )ح نموده است آنها را مطر

های جرم تجاوز جنسـی، عدم رضایت  یکی از مشّخصه
مختلفی  یها در این خصوص، بحث. ه در آن استدید بزه

یکـی از ایـن مسائل، اعتبار رضایت فرد زیر سّن . وجـود دارد
 یها در برخی نظام. قانونی برای برقراری رابطة جنسی است

و در حکم عدم رضایت  شود یحقوقی، رضایت، معتبر تلّقی نم
 .است

، جماع با 9932قـانون مجـازات اسالمی  222وفق مـادة 
، مگر رابطة جنسی زوج با زوجه شود یمیت نیز زنا محسوب م

متوّفـا کـه زنا نیست، بلکه موجب سی و یک تا هفتاد و چهار 
، رسد یبه نظر م. ضربه شالق تعزیری درجه شش است

قانونگذار برگرفته از منابع فقهی، وجود رابطة محرمیت در 
زمان زنده بودن زوجه را بـه زمان مرگ وی نیز تسّری داده و 

تجاوز در رابطة زناشویی، این عمـل  انگاری جرمبه علت عدم 
تجاوز به  ،در نظام حقوقی ایران .را زنا محسوب ننموده است

قانون  228 و 299ر مواد د« زنای به عنف»تحت عنوان  عنف
و ذیل فصل مربوط به زنـا بـه  9932مجازات اسالمی 

. بینی شده است پیش عنـوان یـک جـرم مسـتوجب حـد
بنابراین، برای تعیین عنصر مادی جرم زنای به عنف، بایـد 
بـه تعریـف زنـا مراجعه شود و اگر آن رفتار تحت شرایط 

اکـراه رخ دهـد، زنای  مانند عنف یـا 228خاص مقرر در ماده 
به عنف و در صورت انجام آن در حالت بیهوشی، خواب، 
مستی، اغفال و فریب دادن دختـر نابالغ یا ربایش، تهدید و 
ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن وی باشـد، در حکـم 

قانون  222و  229زنا نیز وفق مواد . زنـای بـه عنف است
ون علقة زوجیـت و با دخول اندام جماع بین زن و مرد بد» مزبور،

 .اسـت «گـاه در ُقبـل یـا دبـر زن تناسلی مرد به اندازه ختنه

اسـت کـه قانونگذار ایران باید مفهوم و معنای عنف  یافزودنـ
 و اکراه و مصادیق آن را با تفصیل بیشـتری مشـخص

تا در عمل، از صدور آرای ناهمگون، جلوگیری  نمود یم
این است که در عنف و در این راستا  تأملقابل  مسأله .شد یم

اکراه یا تهدیـد رفتـار فـرد بایـد نوعـًا، جبرآمیـز و 
ه تأثیرگذار دید بزهتهدیدکننـده باشـد و همچنین، باید بر 

 باشد؛ به نوعی تهدید، مقید به نتیجه، یعنی تأثیر و نـه تحقـق
ه نظر ، بنیبنابرا .آنچه که فرد به آن تهدید شده، است

. نظر قرار گیرد هر دو معیار نوعی و شخصی بایدمد رسد یم
لحظة رابطه وجود داشـته  این عدم رضایت باید در لحظه

، یک عمل مستمر است و «آمیـزش جنسی»باشـد؛ زیـرا 
هرگاه، زن در هر لحظه از آن، عدم رضایت خویش را ابراز 

، «جنسیتجاوز » تواند یکند، ادامة رابطه از سوی مرد، م
به عنف یا اکراه قانونگذار ایران میان زنای  .محسوب شود

در زنای به عنف یـا . شده استنواقعی و حکمی تفاوت قائل 
ه است؛ دید بزهکنندة اختیار و ارادة  اکـراه واقعـی، زانـی سلب

که در زنای به عنف یا اکراه حکمی، عوامل دیگـر  درحالی
البته، . به ارادة وی هستند ...، صغر سن ومانند بیهوشی، مستی

نکتة قابل تأمل این است که اگر مرتکب خود سبِب ایجاد 
برخی عوامل زنای حکمی به عنف و اکراه مانند مستی شود و 

کننده یا  کننده یا داروی بیهوش ه مادة مستدید بزهمـثاًل به 
 .آور دهد، عمل زنای به عنف واقعی و َنه حکمی است خواب

قوق ایران، بـرخالف برخـی کشـورها گفتنی است، در ح
تجاوز »براساس مبانی دینی و مذهبی  ماننـد انگلسـتان،

 نشـده و وجـود رابطـة زوجیـت و انگاری جرم« زناشویی
دخال از طرقی که شرع مجاز شمرده است، از دایره تجاوز ا

 انگاری جرمکه در حقوق ایران ای  مسأله .جنسی خارج است
زوجیت، برای عدم تحقق هرگونه تجاوز رابطة  نشده و صرف

در این راستا، مردان معمواًل . اعم از زنا یا لواط کـافی اسـت
برقراری این رابطه را حق خود و زنان نیز خود را موظف به 

این امر، به ویژه . دانند یپاسخ به نیازهای جنسی همسرشان م
گیری یک رابطة  در جوامع سنتی و مردساالر سبب شکل

ه شـده اسـت و اگر زن به هر دلیلی از برقراری این سوی یک
به جایگاه او  کند یرابطه دریغ نماید، مرد، نه تنها احساس م

خدشه وارد شده اســــت، بلکه چنین رفتاری را دلیل بر 
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و ممکن است  دینما یمحرومیت از حق مسّلم خویش قلمداد م
وفق یک . دزن را وادار به تمکین کن یا با استفاده از هر حربه

ها  پژوهش در ایران، در خصوص میزان همراهی سایر خشونت
با خشونت جنسی و نگرش زناشویی در این رابطه، مشخص 

همراه  و تحمیل جنسی یشد کـه حملـة جسـمانی، پرخاشگر
 .(00: 9900مصفـا، ) یکدیگر هستند

ویژه اجبار به نزدیکی غیرطبیعی  اجبار زن به تمکین، به
برای وی به دنبال داشته  آثار سوء روحی و جسمی تواند یم

تجاوز در نهاد زناشویی در  انگاری جرمدلیل  دیشا .باشد
کشورها غربی این است کـه در ایـن  حقـوق برخـی

کشـورها، مفهوم رضایت در روابط جنسی، بسیار متفاوت از 
مفهوم آن در حقوق اسالمی است، به این صورت که حّتی 

در برقراری روابـط جنسـی را داخل در  عدم رضایت زوجه
ت أر نشاین تفاوت از دو دیدگاه مغای. دانند یعنوان تجاوز م

که یکی روابط جنسی را منحصر در دایِرة زوجیت  ردیگ یم
و دیگـری، زوجیـت را مـانعی بــرای آزادی روابــط  داند یم

 .داند یجنســی فــرازوجیتی نم

در این  کشورهای غربیمثبت قانون ی ها یژگییکـی از و
بینی به عنف بودن برخی رفتارهای جنسی  راستا، پیش

برای قانونگذار ایران نیز الگو  تواند یمـادون زنـا است که م
به لحاظ کیفری از  یتر ستهیشا یها تیباشد تا حما

البته، افزودنی است که در الیحة . گان به عمل آیددید بزه
امنیت زنـان در برابر خشونت در ماده  صیانت، کرامت و تأمین

: دارد یاین ماده اشـعار م. بینی شده است پیش مسأله نی، ا88
هرگـاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا »

ضربه و محرومیت از حقوق  33برقرار کند، به شالق تعزیری تا 
قـانون  93وفـق مـادة  .«شود یاجتماعی درجه شش محکوم م

، مقصود از محرومیت از حقوق 9932مجـازات اسالمی 
. اجتماعی درجه شش، بیش از شش ماه تا پنج سال است

بنابراین، در صورت تصویب این الیحه، نقص موجـود در 
درخصوص جرائم نامشروع  9932قـانون مجـازات اسـالمی 

ویژه  به زده نیکیفر مقرر در این ما. شود یدون زنا اصالح مما
چنانکه  محرومیت از حقوق اجتماعی، نسبتًا شدید است؛ هم

رده در تجاوز به عنف قانونگذار مجـازات شـدیدی تعیین ک
 .(980: 9932عالسوند، ) تاس

 گیری نتیجه
ست که خشونت علیه زنان مورد توجه اسناد ا ها هرچند سال

به دالیلی ی و مقررات داخلـی قـرار گرفته است، بنا الملل بین
ویژه خشونت جنسی، نیازمند  هنوز برخی از اشکال آن، به

ها و قانونگذاران کشورهای مختلف مانند  توجه بایسـتة دولت
ها و  ایران است که بنا بـه برخـی دالیـل مانند وجود سنت

خشونت علیه زنان، همچنـان فـراوان  ه،مردساالران های عرف
آوری  ستوه یه زنان از بهبندی خشونت عل توجه به درجه. اسـت

غیرلمسـی تـا شـدیدترین خشونت جنسی  یها و خشونت
 مدرج، تفصیلی و مد انگاری جرممانند تجاوز به عنف نیازمند 

. نظر قـراردادن طیـف وسیع خشونت علیه زنان است
گـرفتن  همچنین، ابهام در الفاظ، عدم صراحت، نادیـده

نین و مقـررات قـوا یها تیبرخـی اشکال خشونت در حما
حقـوقی ماننـد ایران، یکی دیگر  یها کنـونی در برخـی نظام

 عدم حمایت سیاست تقنینی کنونی این کشورها یها از چالش
صـیانت، کرامـت و تأمین امنیت زنان در »الیحـة . سـتا

های موجد را  تواند بسیاری از کاستی اگرچه می« برابر خشونت
دت زمان طوالنی از تاریخ رغِم گذشت م به پوشش دهد لیکن

وآمد برای پوشیدن جامة یـک  ، همچنان در رفتشنهادپی
بینـی  تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و پیش .قانون است

سـازوکارهای قانونی مناسب برای حمایت از زنان در برابر 
بندی خشونت جنسی و توجه به کلیـة  خشونت، درجه

الزم در خصوص خشونت جنسی  یها آن، آموزش یها گونه
واحدهای درسی از  بینی برخی ویژه پیش به کلیه افراد، به

دوران مدرسه در مورد شیوة رفتار متقابل میان دختران و 
آموزان، آموزش از  پسـران بـه تناسـِب سن و درک دانش

رهگذر رسانه و فضای مجازی و مدنظر قراردادن راهکارهای 
اجراهای  ورت لزوم، ضمانتپیشگیرانه، حمایتی و در ص

 .مورد تأکید استکیفری 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید
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تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام  اول توسط نویسنده نگارش مقاله :سهم نویسندگان
ن انجام کار را نظارت بر حس نویسنده دومو  است گرفته
 .است دار بوده عهده

مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .استسامان یافته 

 منابع و مآخذ
 .خشونت خانگی، زنان کتک خورده .(9940) الشه ،یاعزاز -

 .نشر سالی: تهران

 یجامعـه شناسـ .(9940)س الپامال، ابـوت و کلـر، وا -
 .نشـرنی :تهران ،یعراقـ ترجمـه منیـژه نجـم .زنـان

چاپ  .فرهنـگ معاصـر فارسـی .(9949) نحکمـی، نسـری -
 .معاصـر فرهنـگ مؤسسـه :تهـرانسوم، 

 یبررسـ» .(9949) تـرایفـرد، م یخاقانـ و زهـره ،یخسـرو -
و  یبـه افکار خودکشـ ـلیتما بـا یرابطـه همسـر آزار

 مجله .«به همسـر در زنان شـهر تهـران یرسـان بیآسـ

 .998-33(: 0)2، زنان مطالعـات

خشـونت  .(9940)رفیعـی، شـهرام و پارسـی نیـا، سـعید  -
 .نشـر تندیس: چـاپ اول، تهـران .علیـه زنان

 .(9939)زهـره  ،یو خوارزمـ ـمیتـن، مر ـنییرو -
 یسـازمانها اقدامـات زنـان؛ آمارهـا و ـهیخشـونت عل»

 /https://www.fa.odvv.orgسایت اینترنتی  .«یـالملل بین
 (92/90/9800: آخرین بازدید)

ت البـر تحـو ینگاهـ» (.9939)نرگـس  ،یسروسـتان -
و خشـونت  یجنسـ خشـونت مقابله با یبـرا ریاخ یالملل بین

سایت اینترنتی  .«زنان هیعل یخانگ
https://www.fa.odvv.org/ (آخرین بازدید :

92/90/9800) 

؛ صدرالسادات، سید جمال ، حسـنشـمس اسـفندآبادی -
همسـر آزاری و عوامـل » (9949)پور، سوزان  الدین و امامی

هـای نوین  پژوهش .«در زنـان متأهـل آن بر مؤثر
 .922-33(: 9)9، )روانشناسـی دانشـگاه تبریز)روانشـناختی 

تدابیـر  مجموعـه مقاالت .(9944)طاهـری، علیرضـا  -
، لد دومج .مبتنـی بـر جنسـیت حقوقـی کاهـش خشـونت

 .سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت: تهـران

لد دوم، چاپ دوم، ج .مالزن در اس .(9932)عالسوند، فریبا  -
 .نشر هاجر مرکز :تهران

مفهـوم تجـاوز در حقـوق  .(9900) نمصفـا، نسـری -
 .انتشـارات دانشـگاه تهـران :نتهـرا .الملل بین

عوامـل مؤثر بر خشـونت مـردان » .(9949)رضـا  ،یهمتـ -
 .200-220(: 92)9 ،یاجتماع رفاه فصلنامه .«زنان هیعل

 


