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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ زور و
ﻗﺪرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و ﮐﻨﺘﺮل و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن او را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﻓﺮد/زن ﺧﻮاﺳﺘﺎر راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از زور ﻣﯽﺷﺪه.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ زاﯾﯿﺪه و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﮕﺎری وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ دوش زﻧﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ «،ﺳﮑﻮت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻮده »و« ﮐِﺮم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدِ درﺧﺖ اﺳﺖ ».
از اﯾﻦ رو در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ زن ،آﺛﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ
از ﺗﺠﺎوز ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ،ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و اﺧﻼﻗﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ
ﻃﺮف ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب
ﺗﺠﺎوز ﻧﺒﻮده.
از اﯾﻦ رو ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ از ﺗﺠﺎوز ،ﯾﺎ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ دﯾﮕﺮی/زن را وادار ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ او را از ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ؛ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪری ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮم و زﯾﺮ ﺳﻦ ﺧﻮد را
ﻓﺮﯾﺐ داده و از او ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ازدواج
اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو وﻗﻮع ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻋﻤﻼ و اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ زوﺟﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد و
اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ او ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ داده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
در اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج رﻗﻢ ﺧﻮرده ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دوام ازدواج ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ آن )ﻃﻼق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ،
رﺿﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ داده ﺷﺪه در آن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺷﻮﻫﺮ« ﺣﻖ »ﺑﺮ اﻧﺘﻔﺎع ﺟﻨﺴﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺿﻤﻦ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده و زن ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺠﺎوز اﻧﮕﺎری در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺿﺎﯾﺖ زن در ﺿﻤﻦ ازدواج ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﺪی و ﺗﺎ دوام ازدواج ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ازدواج در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ اﺑﺪی و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ رو ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری آن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،رﺿﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ آن
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺮف اﺟﺒﺎر ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد( در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص،
اﻟﺰاﻣﺎ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺪف ﻣﺘﺠﺎوز از ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎوز
ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وادار ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده رﺿﺎﯾﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪای از آﻧﭽﻪ ﻟﺰوم ﺗﻤﮑﯿﻦ
زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ وی و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮدن زن در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد ) ،(۱اﻗﺪام زﻧﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد در اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از اﻣﺎم
ﺷﺸﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد(۲) .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺮﺟﺢ ﺑﻮدن اﺻﺎﻟﺖ ﺷﺮع ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد و ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ از ﻧﻈﺮ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﺮع
و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ از اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن از ﻋﻨﻮان« زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ »اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  ۱۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ(۳) .
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺠﺎوز و ﻃﺮف ﺗﺠﺎوز،
راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ آن اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد در آن اﺳﺎﺳﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ،ﺻﺮف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺎری ﺷﺪن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت
زﻧﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻣﮑﺎن وﻗﻮع زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴﯽ از ﻫﻤﺴﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ازدواج از ﺳﻮی« ﺷﺮع ﻣﻘﺪس »ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ و ﺟﺮاﺣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۰۶۶
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ) ،(۴ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ -آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ -اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز اﻧﮕﺎری ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ و ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﭼﻪ ﺑﯽ رﺿﺎﯾﺖ.
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﺠﺰای آن اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۸۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮﮔﺎه زن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
 «.۲ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزش را
از زن ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ را اداﻣﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ )ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ( و ﻣﻨﺘﻈﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ زن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ» .اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب« زن و ﺧﺎﻧﻮاده »ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻫﺮا آﯾﺖاﻟﻬﯽ.
 .۳ﻣﺎده  ۱۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱زﻧﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﺎع ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و از ﻣﻮارد
وﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ».
 .۴ﻣﺎده  ۰۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱اﻓﻀﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﺎﻟﻎ و اﻓﻀﺎء ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ زن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ب -ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮ ،ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و اﻓﻀﺎء ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮ و دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ زن ،ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه زوج اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ».

