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 مقدمه. 1

. ترین مکان برخورد خصوصیات زن و مرد استخانواده مهم

هم  ها را فراهم نموده وزیرا هم نیازهای روحی و عاطفی انسان

روحیه همکاری و فداکاری را در آنها تقویت کرده است. 

شود. دلیل تأکید چنین موجب ظهور استعدادهای انسان میهم

 لقهاسالم بر ازدواج نیز در این امر نهفته است. خانواده ح

ها ای در پیوند آنعمدهباشد و نقش ارتباط بین فرد و جامعه می

 .(1) کندایفا می

ا ریکی از مشکالت اجتماعی که در همه جوامع بشری خانواده 

ص مورد تهدید قرار داده، خشونت علیه اعضای خانواده بخصو

 زنان است که باعث نزول مقام زن و از بین رفتن کرامت و

گردد. به گفتة دکتر خدائیان، معاون حقوقی وی میشخصیت 

ی رهاقوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با مقایسه آما

های بهزیستی و پزشکی قانونی داده شده توسط سازمان

گردد، اورژانس اجتماعی در سال گذشته سیزده مشخص می

 هزار و سیصد و هفتاد مورد همسرآزاری ثبت کرده و مطابق

 ار وهای سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته فقط نه هزداده

ن ستاپانصد مورد، ادعای همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی ا

ها نیز قابل توجه تهران به ثبت رسیده و آمار دیگر استان

های خانگی بین زوجین چنین درصد باالیی از قتلباشد. هممی

ه خشونت علی نیزرخ داده است. طبق آمار موجود در کشور ما 

ناپذیر شود که بررسی آن امری اجتنابزنان متأهل واقع می

ز ااست. برخی محققین عقیده دارند، این پدیده در کشور ما 

کوفایی جامعه داشته و حتی در دوران ش دهای دور وجوزمان

چون عصر صفویه، خشونت علیه زنان به ایرانی و اسالمی هم

 ظامنره صفویه، زنان قربانیان نوعی نهادینه شده بود. در دو

ین ی بسنتی و پدرساالر جامعه ایران بودند. در آن زمان تفاوت

زنان عادی جامعه و زنان قشر مرفه برای ایمن بودن از 

ر خشونت مردان و یا داشتن آزادی عمل وجود نداشت. زنان د

شدند و جامعه ایران عهد صفوی، عنصر درجه دوم محسوب می

امر  مینقالل و امنیت در برابر مردان بودند. هفاقد هرگونه است

 شدخشونت و محدودیت علیه زنان می عسبب اعمال هر نو

یابی ای نهادی ریشهلذا این مشکل اجتماعی باید به گونه. (2)

 هایی برای آن ترسیم نمود. حلشود تا بتوان راه

ماعی یابیم که بین حمایت اجتمیبا بررسی نتایج تحقیقات در

 و خشونت خانگی علیه زنان رابطه خطی وجود دارد و مطابق

 ماعی اعم ازهای اجتنظریه کنترل اجتماعی، زمانی که بازرسی

یابد، میزان رخ دادن رسمی کاهش میرسمی و قانونی و غیر

هرگاه . (3) شودینت زیاد مهای اجتماعی چون خشوآسیب

 نظارت و حمایت اجتماعی اعضای خانواده نسبت به زن کاهش

د واقع کنترل اجتماعی غیررسمی کاهش یافته و فر یابد، در

آمیز آزادی بیشتری دارد و یا زمانی که ت رفتار خشونتجه

ن ای جامعه بر رفتار افراد کنترل نداشته باشد، احتمال بروز

 .(4) یابدرفتارها افزایش می

باید توجه نمود که این مسئله دارای ابعاد گوناگون و 

ای است که ریشه در فرهنگ، تربیت و روحیات افراد گسترده

 توان به صورت تک بعدیا مطالعات این حوزه را نمیدارد. لذ

 نانزبررسی نمود، بلکه باید همه جوانب و دالیل خشونت علیه 

 قرار ابیرا مورد بررسی قرار داد. آنچه در این پژوهش مورد ارزی

انگاری خشونت گذاری موضوع جرمگرفته صرفاً جنبه قانون

 ین مسئله راعلیه زوجه است که با رویکرد فقهی و حقوقی ا

 بیان نمونده است. 

 در قانون حمایت از خانواده، خشونت علیه زنان جرم تلقی

ا رگذار در قانون مجازات احکام مربوط به آن نشده ولی قانون

گذاری و بیان داشته است. ولی بررسی این موضوع در قانون

أ گونه که بیان شده منشحقوق خانواده اهمیت زیادی دارد؛ آن

 در دان علیه زنان یا فرزندان، اختالفات خانوادگیخشونت مر

 موارد مختلف است. 

از سوی دیگر با مطالعه و توجه به منابع پژوهش و تحقیقات 

یابیم موضوع مورد بحث را از نظر انجام شده در این مورد درمی

گذاری بررسی شده؛ لذا در این پژوهش از بیان حقوقی و قانون

نظر کرده خشونت علیه خانواده صرفانگاری مبانی حقوقی جرم

از نظر منابع  اانگاری خشونت علیه زوجه رو فقط از جهت جرم

یم. این پژوهش که به روش امعتبر فقهی بررسی کرده

تحلیلی تألیف گردیده، ضمن پاسخگویی به این سؤال -توصیفی

مبنای کدام قواعد فقهی انگاری خشونت علیه زنان بر ه جرمک

های کند از طریق گردآوری دادهت؟ تالش میصورت گرفته اس
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انگاری ای و منابع معتبر فقهی، عمل تأیید و رد جرمکتابخانه

 خشونت علیه زنان را از نظر فقه اسالمی بررسی نماید.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

های حقوقی در رژیم اوالً  شد مشخص های پژوهشدر یافته

 جرایم انگاریجرم درخصوص مشترکی رهایمختلف، معیا

 انگاری،جرم بودن اثربخش منظور به خانواده وجود دارد. ثانیاً

 رهنگی،فاجتماعی،  هایمالک و هاارزش با باید فرایند این

 در باشد. نهایتاً داشته هماهنگی آحاد جامعه روحیات دینی و

 به توانمی زوجه علیه خشونت انگاریجرم مشروعیت زمینه

 صراحتاً  اشاره نمود که و روایات نظیر آیات فقهی مبانی

 این، بر افزون اند.کرده تحریم یا تقبیح را زوجه علیه خشونت

 و عسر منع قاعده الضرر، نظیر قاعده قواعد فقهی از برخی

 انگاریدر جرم جامعه و فرد مصلحت حفظ قاعده و حرج

 مفاد از توانو می دارند را الزم کارآیی زوجه علیه خشونت

 .گرفتدر این زمینه بهره هاآن

 

 . بحث5

 تحقیق پیشینه. 5-1

زنان در برخی از آثار نویسندگان و  مسئله خشونت علیه

پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به 

 کنیم:ها اشاره میمهمترین آن

 تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان )مطالعه»مقالة 

نوشتة علی صفاری و همکاران که در « کیفی: زنان شهر تهران(

 خشونتبه چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1398سال 

 هایاجتماعی مهمی است که پژوهش زنان مشکل خانگی علیه

شناسان برای شناسایی شناسان و جرمبسیاری از سوی جامعه

 است. شده مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام عوامل این

اجتماعی و فردی  ها با وجود بررسی نقش عواملاین پژوهش

نسبت به تبیین قوانینی که  فرهنگ و...، اقتصاد، چون سن،

خانگی علیه زنان را فراهم  توانند زمینه اعمال خشونتخود می

ای شد تا همین امر انگیزه اند.آورند کم توجهی نشان داده

 ونتخش قوانین بر افزایشیر تأث حاضر به بررسی پژوهش

حاضر از نظر شیوه اجرا،  پژوهش. زنان بپردازد خانگی علیه

آماری  تبیینی است. جامعه-کیفی و از نظر نوع، توصیفی

 د.ـانداده هران تشکیلـت حاضر را زنان در شهر پژوهش

 نفر اشباع 65 گیری به شیوه در دسترس انجام و بامونهـن

ها به شیوه مصاحبه نیمه آوری دادهجمعشد.  نظری حاصل

لفنی و همچنین در ـت ضوری،ـحساختاریافته و به شکل 

ها با استفاده از روش شد و داده مجازی انجام هایشبکه

شناسایی مواد . گرفت تحلیل قرار و محتوا مورد تجزیه تحلیل

ر قوانین که ـاسالمی و سای دنی و مجازاتـم مختلف قانون

خانگی علیه  ند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونتتوامی

های کیفرگذاری ها وانگاریداد جرم زنان داشته باشد، نشان

تا زمان  زنان در برابر خشونت، مین امنیتأمتعدد در الیحه ت

تقویت و شیوع  اصالح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،

مآبانه یمخشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردساالرانه و ق

کنند، می مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق

 تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورمنمی

شود؛ امری که کیفری منجر می جزایی و افزایش جمعیت

شده از سوی های کالن و اعالمهمسانی چندانی با سیاست

اگر  کند کهاد میاین تحقیق پیشنهمعظم رهبری ندارد.  مقام

زنان در  واقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیت هدف

خانگی علیه زنان و  بر خشونت، مقابله با پدیده خشونتبرا

 کیان خانواده است، در درجه امنیت آنان ضمن حفظ تأمین

 خود شرایط اعمال خشونت را فراهم حاضر که بعضاً اول قوانین

 .(4) دگرد شود اصالحپدیده می کرده و باعث ترویج این
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 یبازخوان»مقالة جالل سلطان احمدی و همکاران تحت عنوان 

 ینیامام خم یو آرا ینیضرب زن در متون د یفقه-یحقوق

به چاپ رسیده است. از نظر  1397که در سال « (ره)

 زن در گاهینگرش حقوق اسالم دربارة جا نییتبنویسندگان، 

 آن ریخانواده و تأث یتنها موجب استوارنه یجامعه و حقوق و

 یاجتماع یهاانیبن یریگدر شکل یدیعنوان عنصر کل به

زنان  هیچون خشونت عل ییهارفع چالش نهیاست بلکه زم

به  دنینظر دور داشت که در جهت رس از دیخواهد بود. نبا

ول ح یو استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلف تقنساختار م

گرفته است  باحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکلمحور م

 نیامناسب در  یاندازبه چشم یابیدر جهت دست کیکه هر 

ث مباحث که باع نیجمله ا برخوردارند. از تیموضوع از اهم

 یستیو چ تیاسالم شده ماه ینظام حقوق و انتقاد به کیتشک

 نیاسالم است. هدف از ا یو حقوق یزن در نظام فقه هیتنب

 بر هیوارده با تک یو انتقادها کیبه تشک ییگوپاسخ مقاله

 هیموجود از آ یرهایسورة نساء، تفس 34 هیچون آ یمستندات

. تا ستوارده ا یمذکور، استدالل موافقان و مخالفان و انتقادها

. میابی اسالم دست یقوقنظام ح یواقع دگاهیرهگذر به د نیاز ا

 یالماس نیمبنا بودن مواز لیدلالبته الزم به ذکر است که به 

 یبه استناد اصل چهارم قانون اساس رانیا یدر نظام حقوق

ن چون قانو ینیدر قوان روشیاز تأمل در مسئله پ ریناگز

 .(5) بود میخواه یو مدن یاساس

 ینیبشیپ»مقالة حسین غالمی و مهری برزگز تحت عنوان 

« آن یبر مبنا یاتخاذ یزنان و راهکارها هیعل یخشونت خانگ

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1396که در سال 

در  ریپنهان، مزمن و فراگ یادهیزنان، پد هیعل یخشونت خانگ

رو،  نیاست. از ا یاریآثار سوء بس یو دارا یجوامع بشر یتمام

اند تا بتوانند از آن برآمده ینیبشیها، در صدد پپژوهش یبرخ

عوامل  نییبه تب قاتیتحق نیکنند. ا یریآن جلوگ یامدهایپ

 نه،یشیپ ،یسن ةمانند باز ده،یدخطر در مرد بزهکار و زن بزه

 یآمار یهاروش نی. همچنپردازندیم یتیو موقع یعوامل روان

را به  یعوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگ بیبا ترک

ها آزمون نیاز ا ی. برخکنندیم ینیبشیپ یصورت کمّ

کشورها  یکه در برخ SARA ODARA, DVSIاند از عبارت

که  یدر مورد مردان میدر اتخاذ تصم ییبه کمک نظام قضا

اند. آمده شوند،یهمسرانشان م هیعل یمرتکب خشونت خانگ

کشورها  یدر برخ یالمللنیب یامر با توجه به راهکارها نیا

 ةدیدبهتر از زنان بزه تیبه منظور حما نیقوان رییمنجر به تغ

 نیقوان انیم یقیتطب یدر بررس شده است. یخشونت خانگ

 ران،یکه در ا شودیمالحظه م رانیو ا کایآمر ةمتحد االتیا

قانون  156 ةماد ،یقانون مدن 1115 ةمانند ماد یمقررات

زنان در برابر خشونت  تیامن نیتأم ةحیو ال یمجازات اسالم

. کنندیاشاره م یخشونت خانگ ینیبشیبه پ یبه نوع ،یخانگ

به صورت خاص بدان  ینشده، قانون فیتعر یخانگ تخشون یول

 یبه صورت علم زیآن ن ینیبشیاختصاص داده نشده و پ

 یراهکارها کا،یکه در آمر یمدنظر قرار نگرفته است. در حال

همچون الزام به  یاریبس ی  و شکل یماهو نیبر قوان یمبتن

 نایقابل گذشت اعالم کردن، استفاده از حامریغ ،یدهگزارش

 ینیبشیپ زین یتخصص یدگیبازداشت موقت و رس ده،یدهبز

 .(6) اندشده

حمایت از زنان در »مقالة محسن قدیر و همکاران تحت عنوان 

های چهارگانه )واکاوی اسناد نسل مقابل خشونت جنسی

به چاپ رسیده  1397که در سال « المللی کیفری(محاکم بین

خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز است. از نظر نویسندگان، 

گر ارتکاب آن مللی نظارهالوجود داشته و امروزه نیز جامعه بین

المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با است. محاکم بین

ام آن ـعنای عـالمللی در مدن جنایات بینـدون کیفر مانـب

اند که به دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفتهمی

صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در 

گونه تر، ایناند؛ حال آن که پیشصالحیت ذاتی دادگاه دانسته

نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را 

المللی باشند، از تعقیب در که درصدد بر هم زدن نظم بین

های امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل

المللی چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین

نت جنسی علیه زنان در انحای یفری با پدیده شوم خشوک

المللی گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بینگونا

در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی 

که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت 
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ه کارگیری ـن راه مقتضی است با بـجنسی گردد. در ای

گویی، به جرم انگاری های دقیق و روشن و دور از کلیبارتع

 .(7) گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شودمصادیق گونا

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

 غالب مطالعاتی که در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش حاضر

 ه زنان( صورت گرفته است، در ارتباط با)یعنی خشونت علی

های خاص مانند خشونت جنسی مطالعات موردی خشونت

ئله باشد. اما در پژوهش حاضر، مبانی و اصول حاکم بر مسمی

 خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در

تواند به برای همه های پژوهش حاضر میواقع یافته

ت شونت علیه زنان فعالیـرتباط با خه در اـرانی کـپژوهشگ

ر ید بتر، تأککنند مورد استفاده قرار گیرد. به بیان سادهمی

شد. باانگاری خشونت علیه زنان میمبانی و اصول مبنایی جرم

های انجام شده در این پژوهش و جستجو در در واقع بررسی

 در منابع فقهی نمایانگر آن است که برخالف بیان صریح فقها

 هشیرد خشونت علیه زنان و احکام مربوط به آن، مقاله پژومو

 وجامعی که به بیان این مبانی فقهی بپردازد انجام نشده 

 گردد.همین امر جنبه نوآوری تحقیق حاضر محسوب می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

زنان در جامعه نیز به مانند مردان دارای شخصیت و کرامت 

هایی که در قسمت مقدمه ا گزارشباشند. مطابق بانسانی می

ها اشاره کردیم، افزایش خشونت علیه زنان، تهدید جدی به آن

علیه کرامت و موجب نزول شأن و منزلت زن در جامعه و 

باشد. در نتیجه الزم است که از تمام های آینده مینسل

های موجود برای مبارزه با این پدیده استفاده کنیم. ظرفیت

های فقهی یکی از متغیرهای بسیار دیدگاه رویکرد مذهبی و

باشد که در جامعه ایران وجود دارد. بررسی مبانی مهمی می

تواند ممنوعیت خشونت علیه زنان در پرتو فقه از دو منظر می

حائز اهمیت باشد: اول اینکه، افکار عمومی جامعه و همچنین 

ای نگاه متخصصین با توسل به ابزار مذهب و اخالق مذهبی، بر

قویت ـجهز و تـشونت علیه زنان مـمام اقسام خـمبارزه با ت

گذاران و طراحان قوانین و مقررات شود؛ دوم اینکه، قانونمی

برای تصویب قوانین جدید و تقویت نظام حقوقی موجود برای 

 کنند.مبارزه با خشونت علیه زنان، فضای بیشتری پیدا می

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ز های پژوهش حاضر ذکر دو نکته حائا محدودیتدر ارتباط ب

ه که در پژوهش حاضر صرفاً خشونت علیاهمیت است: اول این

زوجه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ به تعبیری 

 لیهمفهوم خشونت علیه خانواده و آثار و تبعاتی که خشونت ع

ار زوجه نسبت به سایر اعضاء خانواده دارد، مورد بررسی قر

 که، موضوع بحث ما نه بررسیاهد گرفت. نکته دوم ایننخو

 ونی متن قوانین و مقررات موجود، بلکه بررسی و موشکافی مبا

ظام نها، خشونت علیه زنان در باشد که بر پایه آناصولی می

 گیرد.انگاری قرار میحقوقی مورد جرم

 

 مفهوم شناسی. 5-5

واژگان و در این بخش به منظور روشن شدن موضوع پژوهش 

 مفاهیم به طور مختصر تعریف شده است. 

 

 خشونت. 1-5-5

خشونت از نظر لغوی به معنای زبری، درشتی، تندی، 

بی خشونت مفهومی نس. (8) باشدپرخاشگری و سختگیری می

شناسی شناسی و جامعهشناسی، رواناست و از دیدگاه جرم

 شدهتعاریف گوناگونی دارد. لذا تعریف جامعی از آن ارائه ن

شناسی خشونت را تعرض و حمله فرد است. از دیدگاه جامعه

ی برخ. (9) اندمعین به جان، مال یا شرف دیگران تعریف نموده

شناسی معتقدند خشونت همان شکل دیگر از منظر روان

گرانه است که ممکن است به شخص افراطی رفتار پرخاش

 .(10) های مشخص وارد کندسیبقربانی آ

توان خشونت با توجه به تعاریف ذکر شده و رویکرد حقوقی می

را چنین تعریف نمود، خشونت بروز رفتارهایی اعم از فعل یا 

هایی اعم از جسمی ترک فعل است که با هدف رساندن آسیب

شود. در مورد خشونت علیه و روحی به فرد متقابل وارد می

ناگونی ارائه اعضای خانواده و باالخص علیه زوجه تعاریف گو

گیری از قطعنامه سازمان با بهره« کلر»و « پامال»شده است. 
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اند که خشونت علیه زنان به معنای بهداشت جهانی بیان داشته

رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب  عهر نو

ای احساس تهدید، اجبار، سلب مطلق اختیار و آزادی یا حمله

احتی یا تحقیر زن یا دختر در جمع یا خفا گردد و اثرش نار

باشد و یا او را در برقراری تماس صمیمانه ناتوان نماید. 

پژوهشگران در بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه 

نمایند؛ بعضی عدم اعضای خانواده دالیل گوناگونی را ذکر می

های معنوی و خانوادگی و حمایت اجتماعی، نبود ارزش

 .(11) داننداز جمله عوامل مؤثر می مندی اقتصادی رارضایت

 نسیبرخی پذیرفتن اقتدار مردان، اعتیاد شوهر و نوع نگرش ج

تر از دیگر عوامل بیان جامعه نسبت به زنان را برجسته

د اظهار اما جدای از عوامل خشونت خانگی بای. (12) کنندمی

ز اکی نمود که این پدیده شوم اجتماعی در ابعاد گوناگون آن ی

 باشد. گروهی از محققین بهعوامل افزایش طالق در جامعه می

های وه بر آسیبدگی عالااند که خشونت خانواین نتیجه رسیده

مند بودن زنان روانی بر احساس ارزش-جسمی سالمت روحی

 .(13) دهدگذارد و دلزدگی زناشویی افزایش میاثر می

 

 انگاریمفهوم جرم. 2-5-5

باشد انگاری مرکب از دو واژه جرم و انگاری میاصطالح جرم

به معنای گمان، فرض گرفته شده « انگاشتن»که از مصدر 

های حقوق جزا است و رین مؤلفهتانگاری از مهماست. جرم

اساس آن اعمال مجرمانه با موازین  فرآیندی است که بر

. (14) شودمشخص و طی روند گزینشی شایسته تعیین می

انگاری عملی به عنوان جرم تلقی کورنو عقیده دارد در جرم

گردد که تا قبل از آن وصف مجرمانه نداشته است. می

ماعی تسازی اجانگاری را نوعی محرومچنین گاسین جرمهم

های گوناگون در داند. برخی از پژوهشگران با بیان دیدگاهمی

ین اانگاری در قلمرو خانواده به رممورد امکان و عدم امکان ج

ای است انگاری رفتارهای مجرمانهاند که جرمنتیجه رسیده

حقوق  وو در فقه امامیه  (15) گیردعلیه خانواده صورت می

 موضوعه مورد توجه قرار گرفته است. 

در این میان احکام فقهی مبنی بر خودداری از جرم انگاشتن 

ها قلمرو اغلب تخلفات خانوادگی است. بعضی از حکومت

های خصوصی را به رسمیت نشناخته و گروهی دیگر از نظام

دی آنان دموکراسی با این توجیه که رستگاری افراد بر آزا

انگاری در قلمرو خانواده را امری ممکن مقدم است جرم

دانان و حکما با اشاره به دانند. در مقابل برخی از حقوقمی

خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخالق از حقوق، 

انگاری در حوزه خانواده را مخالف با طبیعت خانواده و جرم

های این ز یافتهداند. بر اساس آنچه که اهای آن میضرورت

انگاری در حیطه گردد اسالم نیز جرمتحقیق دریافت می

کند و برای خانواده را جز در موارد روابط جنسی تأیید نمی

ند تشکیل محاکم ها مانحل مشکالت خانوادگی از سایر راه

 .(16) ... کوشش دارد، صلح وخانوادگی

 

 انگاری در حقوق خانوادهمعیارهای جرم. 6-5

های حقوقی دنیا انگاری در نظامپذیرفتن جرم معیارهای

انگاری یک رفتار معیارهای متفاوت است. برای توجیه جرم

گیرد. جاناتان شنشک گذار قرار میمختلفی مدنظر قانون

، «توازن دالیل»انگاری را در سه مرحله جریان جرم

ارد بیان نموده و اعتقاد د« رر و خسارتمنع ض»و « مقبولیت»

د از انگاری رفتاری هستیم آن رفتار بایزمانی که به دنبال جرم

ل این سه مرحله عبور کند و در صورت عدم گذر از این مراح

 .(17) انگاری نمودا جرمتوان آن رفتار رنمی

انگاری در سیستم ترین اصول فلسفی و معیارهای جرماز مهم

توان به حفظ کرامت انسانی، صیانت از گذاری ایران میقانون

 فضایل اخالقی، نگهداری از منافع عمومی، نظم اجتماعی و

ن توایقدرت پیشگیری از جرم اشاره نمود، که این معیارها را م

ر ختصمدر قلمرو حقوق خانواده تعمیم داد. در ادامه به بررسی 

 ایم.این مبانی پرداخته

 

 نسانیصیانت از کرامت ا. 1-6-5

انسان اشرف مخلوقات و جانشین خدا در زمین است و خداوند 

( و این 70اسراء فرماید )مقام انسان را عظمت بخشیده و می

علی )ع( درباره کرامت باید در همه حال حفظ شود. حضرت 

فرماید: لیس عای وجه االرض اکرم علی اهلل حفظ کرامت می

روی زمین هیچ موجودی  سبحانه من النفس المطیعه المره: بر
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تر و بزرگوارتر و ارزشمندتر نزد خداوند متعال از انسانی کریم

 .(18) که مطیع امر پروردگار باشد، نیست

 ع ایناز ماده کرامت است و در واق« اکرم»در این روایت کلمه 

« تالحااال الذین آمنوا و عملوا ص»روایت تعبیر دیگری از آیه 

 فتهگر است؛ زیرا انسانی که در مسیر ایمان و عمل صالح قرار

آورد. ارزش ذاتی و ی به دست میاست کرامت جدید و مازاد

 یارسکرامت انسانی که خداوند به انسان عطا نموده او را از 

 ی وموجودات برتر ساخته است. بنابراین باید این کرامت ذات

 حقوقی انسانی حفظ گردد. 

انگاری برخی اعمال و سیستم جزایی اسالم نیز با جرم

قوع وه معه بشری برفتارهای ناروا، زنا، تهمت و افترا که در جا

دارد. به همین پیوندند، شأن و کرامت انسانی را گرامی میمی

جهت قواعد حقوقی و اجتماعی مطابق با مقررات قرآن 

ترین باشد، زیرا حفظ کرامت و شخصیت انسان از مهممی

گردد و نظر کسانی که اعتقاد انگاری محسوب میمبانی جرم

مت کرا یز به دلیل حفاظت ازانگاری جرائم خانواده ندارند جرم

روشنگر این موضوع  است انانسان به خصوص زنان و کودک

 باشد.می

 زن جایگاه زن در خانواده و جامعه بسیار مقدس و مهم است و

های بعدی یک جامعه است. بنابراین اگر محور تربیت نسل

 زول پیدا کندکرامت و شخصیت زن در جایگاه حفظ نشود و ن

فرماید باشیم. قرآن میهای بعد میلی نسشاهد نقص تربیت

زنان مایه آرامش و مودت هستند، هم نسبت به همسر و هم 

براین با توجه به بنا .(30 باشند )رومت به فرزندان خود مینسب

در نظام  داین نگرش خداوند نسبت به شخصیت واالی زن بای

گذاری کرامت و جایگاه زن در مقیاس ارزشمند خود قانون

ن ز تاحترامی به حرمگردد و رفتارهایی را که موجب بیحفظ 

 انگاری نمود. سب جرمشود به نحو منامی

 

 های اخالقی بر حقوقتقدم ارزش. 2-6-5

گذار وقتی به حل مسائل دانان معتقدند قانونبرخی حقوق

رسد راهکارهایی را که قبال آموخته ناکارآمد خانوادگی می

های ن عواطف انسانی و بازتابیابد. زیرا محاصره نمودمی

باشد و نظام طبیعی در چهارچوب قواعد حقوقی دشوار می

 حقوقی در این حوزه فاقد ضمانت اجرای قواعد خود است

(19). 

 ی ودر نهاد خانواده همه چیز نسبی، عرفی و تابع شرایط ماد

باشد. بسیاری از جرایم که در محیط معنوی زندگی افراد می

دهد شاهدی بر وقوع آن نیست و قاعده معینی خانواده رخ می

ه برای سنجش آن وجود ندارد. لذا در برخی معضالت روی داد

اند به درستی تودر خانواده علم حقوق و قواعد حقوقی نمی

عد توان حاکمیت قواتصمیمات الزم را اتخاذ کند. بنابراین می

اخالقی را بر حقوق مقدم داشت و اصول اخالقی، ضمانت 

ها گردد. به عنوان نمونه، رفتار اجرای برخی از ناهنجاری

ست اعادالنه مرد و یا تعیین موارد همکاری زوجین از اموری 

 شود. که به عرف و اخالق واگذار می

ز یابیم که اسالم برای حمایت ابا توجه به علوم قرآنی درمی

ط را های اخالقی جامعه و خانواده جرائمی مانند زنا و لواارزش

با گونه جرائم نهاد خانواده را کند. زیرا اینجرم محسوب می

، انبیاء 80عراف ا، 32)اسراء  کندرو میپیامدهای منفی روبه

ت ای رواج نیافزنا در هیچ جامعه»رآن به اعتقاد مفسر ق .(74

 مگر اینکه موجب فروپاشی خانواده شد، از سویی زنا باعث

ها است. در زشتی زنا همین بس که از اختالط نسل

 .(20) «باشدترین الفاظ برای بیان ناسزا و سرزنش میرکیک

 

 برقراری نظم اجتماعی .3-6-5

 ناپذیر و حفاظت ازایجاد نظم در جامعه امری مهم و اجتناب

گذار است که با ایجاد قوانین منسجم و آن برعهده قانون

می گردد. نظام اسالتأثیرگذار موجب استقرار نظم در جامعه می

ه امعبر پایه نظم اجتماعی استوار است و دفع هرج و مرج از ج

سوره  251داند. خداوند در آیه واجب میبشر را یک امر 

را شکست  خدا کافران یاریپس به فرماید: مبارکه بقره می

 شیاخد وآنها جالوت را کشت  ریالسّالم( ام هیدادند و داود )عل

بدو  خواستیعطا فرمود و از آنچه م یو فرزانگ یپادشاه

 گرید یمردم را در مقابل بعض ی. و اگر خدا برخاموختیب

، خدا کنیو ل گرفت،یرا فرا م نیزم یفساد رو ختیانگینمبر

 و کرم بر همه اهل عالم است. لخداوند فض
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مقابله با مفسدان و »نویسد: باره میصاحب تفسیر نور در این

نصر مضر نظم اجتماعی یک ضرورت است. اگر ع زنندگانبرهم

از . (21) «شوندحذف نشود عناصر دیگر به تباهی کشیده می

 اعیآنجا که جرم به نوعی شکستن و زیر پا گذاردن نظام اجتم

های حاکم بر جامعه آید با قواعد فرهنگی و ارزشبه حساب می

کند. به میدار تناقض داشته و احساسات عمومی را جریحه

انگاری و اجرای مجازات موجب تنظیم روابط همین دلیل جرم

ای گردد. اگر در جامعهبین افراد و ایجاد نظم در جامعه می

یرد، گار نظم و امنیت برقرار نباشد و حقوق افراد مورد تجاوز قر

حرکت افراد در مسیر تکامل حیات جمعی متوقف شده و 

تماعی نظام اج گردد.ل میزندگی اجتماعی مردم دچار اختال

رو ، قلمهای آنن اعمال مجرمانه و مجازاتتالش دارد تا با بیا

های حقوق افراد و جامعه را مشخص نماید تا اهمیت ارزش

 حاکم بر جامعه روشن شود. 

انگاری صورت وجود مقررات جزایی که در چهارچوب جرم

د رم مشخص گردحدوده جگردد که اوالً میگیرد، موجب ممی

اً های فرد بهتر تضمین شود، ثانیآزادی و بدین ترتیب حقوق و

نوع و میزان مجازات تعیین شده و راه زورگویی و خشونت 

گذار دقیقا شود، ثالثاً روند اجرای کیفر از سوی قانونبسته می

. (22) شود تا زمینه استبداد و خودکامگی از بین برودبیان می

توان از معیارهای بنابراین رعایت نظم اجتماعی را می

 در انگاری در نظام حقوق جزایی محسوب کرد که غالباًجرم

ز نی همه احکام و جرائم آشکار است و جرائم علیه خانواده را

که حفظ نظم در  بررسی نمود. چرا توان در این موردمی

زیرا  خانواده برابر است با صیانت و حراست از نظام اجتماعی.

خانواده به عنوان یک نهاد کوچک اجتماعی نقش مهمی در 

 کند.کل جامعه ایفا می

بینی و تواند با کنترل تربیت صحیح در پیشنهاد خانواده می

های اجتماعی مؤثر واقع گردد. اگر فرآیند پیشگیری آسیب

ا پذیری و کنترل اجتماعی در خانواده به طور صحیح اجرجامعه

واده ای باشیم که از بطن خاننشود، باید شاهد بزهکاران بالقوه

یل شوند. حال چنانچه فضای خانواده به دلوارد جامعه می

توان انتظار های خانگی متالطم و متشنج گردد، نمیخشونت

 مند رشد و نمو یابند.داشت فرزندانی قانون

 قدرت پیشگیرانه .4-6-5

انگاری و ترین عامل برای پیشگیری از بروز جرائم، جرممهم

انگاری برخی از رفتارها موجب تعیین مجازات است. جرم

فتار مجرمانه خود را مجازات ر وشود که افراد نتیجه می

 راتمشاهده کنند و به همین دلیل از ارتکاب اعمال خالف مقر

 خودداری کند. قرآن کریم نیز به منظور پیشگیری از وقوع

را  نهاآبرخی جرائم صراحتاً آنها را جرم اعالم کرده و مجازات 

انگاری قتل عمد و تشریع بیان نموده است. نمونه بارز جرم

 حکم قصاص است. 

انگاری برای بندی این بخش باید اظهار نمود که جرمر جمعد

کته نین افراد و در کل جامعه بسیار سودمند است. اما باید به ا

ها و انگاری باید منطبق بر ارزشتوجه نمود که اوالً جرم

های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه و روحیات مردم مالک

روی در یاً زیادهبوده تا نتیجه اثربخش داشته باشد، ثان

انجامد. بنابراین ها میاتافزایش مجاز هانگاری احتماالً بجرم

انگاری فرآیندی گزینشی تلقی نمود که طی آن باید جرم

های اجتماعی یا گذار با توجه به هنجارها ارزشقانون

 های دیگر بر پایه مبانی حقوقی مورد قبول رفتاری راضرورت

متناسب با آن جرم را معین  جرم محسوب نموده و مجازات

ز اید ابو  نمیاد. حوزه حقوق خانواده نیز از این قاعده جدا نبوده

 ها در این حیطه نیز جلوگیری نماییم. ازدیاد مجازات

 

لیه عانگاری خشونت مبانی فقهی و حقوقی جرم. 7-5

 زوجه

نظام حقوقی ایران در مورد خشونت خانگی نگرش یکسانی 

ز راهی مایل به حمایت مدنی و کیفری ا ندارد؛ به طوری که

دیدگان خشونت است و گاهی از این حمایت خودداری بزه

آمیز گذاشته کند و گاهی این حمایت را مختصر و ابهاممی

 اد،است. در قانون جزایی ما اعمال خشونت و تجاوز علیه افر

دیده قابل مجازات دانسته و بدون در نظر گرفتن جنسیت بزه

بار در خصوصی از زوجه در مقابل جرائم خشونتحمایت به 

 .(23) بینی نشده استخانواده پیش

خشونت علیه زوجه احتمال دارد در انواع گوناکونی مانند 

خشونت فیزیکی، روحی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و 
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جنسی ظاهر شود که در مجموع به آنها خشونت خانگی اطالق 

گردد که در ادامه انواع آن به صورت مختصر بیان گردیده می

 است. 

قانونی، داده شده از سوی سازمان پزشکی  یمطابق آمارها

 ترین نوع خشونت علیه زنان است. چراخشونت فیزیکی شایع

که ثابت نمودن این نوع خشونت مستلزم مراجعه به پزشکی 

نه خشونت فیزیکی، هرگو قانونی و ارائه نظر کارشناسی است.

اجتماعی است که ممکن است از لمس کردن بدن رفتار غیر

 قرار آزار تجاوز جنسی زن را مورد هشروع و گاهی تا مرحل

ن نفس ز هدهد. خشونت روحی، شرافت، آبرو، غرور و اعتماد ب

 کند. خشونت روحی آثاررا مورد تعرض قرار داده و متأثر می

منفی بر شخصیت، روح، روان، زندگی شخصی و اجتماعی زن 

توان به توهین گذارد. از موارد بارز خشونت روحی میبه جا می

 اذیت ر وازدواج با زن دوم و آزا دادن، قو تحقیر، تهدید به طال

ها به دلیل ساختار اجتماعی اشاره نمود. برخی از خشونت

ها مجبور گردد. از جمله این خشونتجامعه بر زنان تحمیل می

 نمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر آن به

 جهت وارد نمودن لطمه به شخصیت وی، اجبار به اعتیاد به

 باشدمانعت از حق تعلیم، تحصیل و شغل میمواد مخدر، م

(24). 

هایی است که گروهی دیگر از خشونت علیه زنان، خشونت

ای که عرف و ریشه در فرهنگ جامعه داشته و قدرت گسترده

شود مرد خود را مرد اهدا نموده موجب می هفرهنگ جامعه ب

به عنوان رئیس خانواده محق بداند که در حوزه خصوصی 

 .(25) خانواده علیه زنان اعمال خشونت نماید

ب یکی از موارد خشونت زوجه که در قوانین ایران جرم محسو

ف از جانب زوج ی و رابطه جنسی به عنگردد خشونت جنسمی

است که عبارت است از هرگونه رفتار، به منظور کسب لذت 

جنسی و بدون رضایت زوجه که محدوده آن از لمس کردن 

 شود.ا مقاربت به عنف را شامل میبدن وی ت

های متفاوت خشونت علیه زوجه در بعد از شناسایی صورت

ر جع معتبر فقهی؛ نظیاین قسمت با استناد به منابع و مرا

انگاری خشونت مآیات، روایات و قواعد و اصول فقهی مبانی جر

 ایم. علیه زوجه را متقن و روشن کرده

 آیات قرآن. 1-7-5

ه تحقیقات انجام یافته در حیطه خانواده نشانگر آن است ک

است و در  اساس قرآن مجید بر محافظت از کانون خانواده

ی ظر دارد. به طور کلی اسالم مدعنآیات مربوطه، زن را مد

است که اکمل شیوه زندگی را سفارش کرده و روش 

ترین راهکار زندگی با خلقت و ماهیت پیشنهادی آن مناسب

است. لیکن با دیدی خالصه و سطحی به سرچشمه و ریشه 

 باین آیین مقدس قسمت اعظمی از نقدها متوجه چهارچو

 .(26) شودی بینش اسالمی نسبت به زن میاصل

ا هیبه جهت اینکه آیات و روایاتی وجود دارد که به نظر بعض

ی سازد. اما گاهبرخوردهای ناروای اسالم با زن را مشهود می

ای نسبت به آیات این مطلب مستلزم بینش عمیق و گسترده

 .(27) باشدقرآن کریم می

 های بسیاری درآیات قرآن کریم دربردارنده مفاهیم و نمونه

باشد که به طور عمده با سه مورد خشونت علیه زنان می

 رویکرد متفاوت به این موضوع پرداخته است: 

ه بر نهی یا نکوهش تنبیالف( رویکرد تکلیفی در آیاتی که 

 بدنی و یا کتک کاری از جانب زوج داللت دارد. 

ب( رویکرد حقوق در احکامی مانند ثبوت قصاص، دیه، حد، 

کی قذف، تعزیر و نهی از منکر حکومتی در موارد خشونت فیزی

 یا لفظی علیه همسر.

و  ج( رویکرد اخالقی است که سفارشاتی در زمینه رفتار نیک

 .(27) شونت بیان کرده استخودداری از خ

وان عن در این بخش با تأکید بر نکات تربیتی و اخالقی قرآن به

ترین مبانی فقه اسالمی به بررسی اهمّ شواهد قرآنی اساسی

 خشونت علیه زنان خواهیم پرداخت. امبنی بر مخالفت ب

آیات عضل و آیات مربوط به اخراج زوجه از منزل رویکرد 

ف با رورت به معدینی را بیان کرده و آیات مربوط به ایراد معاش

ه برویکرد اخالقی به موضوع نگریسته و در آخر آیات مربوط 

 یانقذف، ایالء و ظهار رویکرد حقوق آیات قرآن را روشن و ب

 نموده است.
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 معروف بهآیات معاشرت . 1-1-7-5

خداوند رحمان در آیات متعددی از قرآن مجید به مردم 

با  شیوه معروف ودستور داده که در معاشرت با زنان خود از 

 ، بقره19)نساء  ندای داشته باشار اخالقی شایستهآنها رفت

 (. 2، طالق 229

معروف این است که با خشونت با زن »فرماید: شیخ طوسی می

شاده و گرفتار نکند و او را نزند و سخن بد به وی نگوید و با ا

، اند مقصود این است که هرطور او رفتار کندرو باشد و گفته

چنین عالمه طباطبایی در هم«. طور رفتار کندد هم همانمر

ری به معنای هر ام»فرماید: المیزان در تفسیر کلمه معروف می

 آن را انکار است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و

ا بنکنند و بدان جاهل نباشد و چون دستور به معاشرت کردن 

ه ب عنای این امرم زنان را مقید فرمود به قید معروف، قهراً

 امر معاشرتی است که در بین مأمورین به این معاشرت با زنان

یعنی مسلمانان معروف باشد و آم این است که یک فرد از 

جامعه، جزئی باشد مقوم جامعه، یعنی در تشکیل جامعه 

ا دخیل باشد و دخالتش مساوی باشد با دخالتی که سایر اعض

ن به گراد، دیغیر این رفتار کندارند. اما اگر یک فرد از جامعه 

ن معناست که دیگران از حاصل او او ستم کنند و به ای

ای نبرد و مند شود، ولی او از حاصل کار دیگران بهرهبهره

 .(28) «شخص او را مورد استثنا قرار دهد

شود که وظیفه از اتحاد معیار آیات مهاشرت استدراک می

ای این آیات به شیوهحسن معاشرت با زنان در  همردان ب

شود، ه کرده و صرفا مربوط به زندگی زناشویی نمیتربیتی اشار

جین وارد زو زندگی حتی هنگامی که تنشبلکه در مواقع 

 آمیز بیشترال اعمال خشونتشوند احتمجریان طالق می

فرماید که بر طریق شود و در چنین شرایطی خداوند میمی

 معروف با همسرانتان رفتار کنید.

 

 آیات عضل. 2-1-7-5

کلمه عضل به معنای مانع شدن، تحت فشار گذاردن و در 

و در متن آیات معنای لغو خشونت . (29) تنگنا قرار دادن است

نماید؛ مورد اول تحت فشار مردان علیه زنان را روشن می

 إ َذا وَ»فرماید: گذاشتن زن برای امتناع از ازدواج مجدد که می

 ؛زْوَاَجهُنأَ یَنک حْنَ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا َأجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ

 پایان به را خود عدّه و دادید طالق را زنان که هنگامى و

 خویش،( سابق) همسران با که نشوید آنها مانع رساندند،

و مورد دیگر تحت فشار گذاشتن  (232، بقره) «کنند ازدواج

 تَعْضُلُوهُنَّ  لَا وَ»فرماید: زن برای گرفتن مهریه او که می

 ندهید قرار فشار تحت را آنان و ؛ءَاتَیُْتمُوهُن امَ ب بَعْض  ل تَذْهَبُواْ

 «کنید تملک ،(مهر از) ایدداده آنها به را آنچه از قسمتى که

 (.19، نساء)

و  به هر حال مفهوم عضل در معارف قرآنی گستره وسیعی دارد

ذکر آیات فوق جنبه حصری نداشته و صرفا از باب ذکر 

 .مصادیق بوده است

 

 ذف آیات ق. 3-1-7-5

ت سوره مبارکه نور که به آیات قذف معروف اس 9تا  4آیات 

 کنند. مطابق این آیات، چنانچهنفی می اخشونت علیه زوجه ر

کسی بدون شهادت شاهدی نسبت زنا کردن به زن مؤمنی 

بدهد مستحق شالق است و این حکم درخصوص قذف نسبت 

 .گرددبه همسران هم اجرا می

 

 یه ایالءآ .4-1-7-5

از انواع خشونت علیه زوجه خشونت روانی یا روحی است یکی 

است که در میان « ایالء»و یکی از مصادیق خشونت روانی 

اعراب جاهلی و تا صدر ایالم رایج بود. زمانی که مردی نسبت 

به همسر خود نفرت داشت، وی را در مضیقه و تنگنا قرار 

این  داد و نه پس ازداد به نحوی که نه وی را طالق میمی

قران . (30) شدسوگند حاضر به مصالحه و آشتی با وی می

کریم ایجاد چنین تنگنای روانی و خشونت روحی علیه زن را 

 تَرَبُّصُ  نِّسَائه مْ م ن یُؤْلُونَ لِّلَّذ ینَ»دارد: نفی کرده و مقرر می

 الطَّلَاقَ  عَزَمُواْ  إ نْ وَ*  رَّح یمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإ نَّ فَاءُو فَإ ن  أَشهُرٍ أَرْبَعَة 

 با را خود وضع ماه، چهار این ضمن ؛یمعَل  سمَیعٌ  اللَّهَ فَإ نَّ

[ سازند روشن طالق، یا زندگى ادامه نظر از] خویش، همسر

 نیست هاآن بر چیزى] کنند، بازگشت[ فرصت این در] اگر

 جدایى به تصمیم اگر و است مهربان و آمرزنده خداوند،[ زیرا
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 و شنوا خداوند[ ندارد مانعى شرایطش با هم آن] گرفتند،

 (.227-226، بقره) «داناست

 

 آیه ظهار. 5-1-7-5

د یکی از مصادیق خشونت روانی علیه زوجه ظهار است. خداون

 وَ »فرماید: متعال در قران کریم آن را تحریم کرده است و می

 مسرانه که کسانى؛ یَعُودُون ثمُ  نِّسَائه مْ م ن یُظَاه رُونَ الَّذ ینَ

« ....گردندبازمى دخو گفته از سپس کنند،مى «ظ هار» را خود

ی با بیان این آیه شریفه سنت غلط ظهار برا (.4 مجادله،)

 کن شد.همیشه از جامعه مسلمانان ریشه

 

 آیات مربوط به اخراج زوجه از منزل. 6-1-7-5

ه قران کریم در سوره مبارکه طالق حکم ممنوعیت اخراج زوج

ه کند و شرایطی را برای آن معین نموداز منزل را بیان می

 وَ ع دَّته نَّل  نَّفَطَلِّقُوهُ ءَالنِّسَا طَلَّقْتُمُ إ ذَا»فرماید: است و می

 لَا وَ یُوت ه نَّبُ  م ن نَّر جُوهُتخْ لَا  رَبَّکُمْ  اللَّهَ اتَّقُواْ وَ  الْع دَّةَ أَحْصُواْ

 (1ق، ال)ط .«ةمُّبَیِّنَ ب فَاح شَةٍ یَأْت ینَ َأن إ لَّا یخَرُجْنَ

 وَ  نکُمْم  وْنَیُتَوَفَّ الَّذ ینَ وَ»ای دیگر میفرماید: ر آیهچنین دو هم

 «إ خْرَاج یرَغَ حَوْل الْ لىَإ  عًامَّتَا لّأ زْوَاج ه م وَص یَّةً أَزْوَاجًا یَذَرُونَ

 (.240، بقره)

گاه بدیهی است که اخراج زن از منزل در شرایطی که تکیه

جدی به او  هایمالی و عاطفی خود را از دست داده آسیب

های جنسی قرار کند و در مقابل خطرات و حتی آسیبوارد می

گیرد. به این دلیل اخراج زن از منزل مصداق بارزی از می

 ن داللت داردجنسی است که برخی آیات قرآن در آ خشونت

(27). 

 

 روایات .2-7-5

روایات متعددی از معصومین )ع( در زمینه خشونت علیه افراد 

صادر شده که به دلیل طوالنی بودن بحث فقط  همخصوصا زوج

ایم. از روایات پیامبر اسالم )ص( اکتفا کرده هونچند نم نبه بیا

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: آنکه مؤمنی را به قصد تحقیر )از 

نزد خویش براند( یا به او سیلی بزند یا با او برخوردی 

کنند. تا هنگامی ناخوشایند داشته باشد، مالئکه او را نفرین می

ش درباره او که آن مؤمن را از حقش راضی سازد و از کردار

 .(31) توبه کند و آمرزش بخواهد

چنین پیامبر )ص( در مذمت و نکوهش علیه زنان هم

و خواهید با ازنید سپس میا کتک میآیا زن ر»فرماید: می

از پیامبر گرامی  در صحیح بخاری نیز. (32) «آغوش باشید؟هم

 یدمایاسالم )ص( نقل شده است که با زنان با مهربانی رفتار ن

بیان آیاتی مانند آیات عضل، آیات مربوط به اخراج . (33)

 ذف،معروف، آیات مربوط به ق هزوجه از منزل، آیات معاشرت ب

 وایالء و ظهار با بیان کردن رویکردهای تکلیفی، اخالقی 

دهد حقوقی، جرائم علیه خانواده را از جهات مختلف نشان می

و از سوی دیگر روایات ذکر شده سیره معصومین را تبیین 

خشونت  نگاریاین در زمینه مبانی نظری جرماکند. بنابرمی

توان به صراحت و عمومیت آیات و روایات علیه زوجه را می

 ذکر شده استناد کند.

 

 قاعده الضرر. 1-2-7-5

 قاعده الضرر از قواعد مهم فقهی است که در موارد مختلف

ث زندگی انسان کاربرد دارد. قاعده الضرر برگرفته از حدی

 «مفی االسالالضرر و ال ضرار »پیامبر )ص( است که فرمودند: 

لفظ ضرر در لغت معانی گوناگونی دارد. ضرر به معنی  (34)

چنین ضرر به معنای عمل و هم .(29) سوء خال آمده است

متروک نسبت به دیگری و نقص در اعیان نیز آمده است. 

 دستی و فقر نیز بهضمن اینکه ضّر به معنای بدی حال و تنگ

 .(35) رودکار می

رود و واژه ضرر در بیشتر موارد برای نفس و مال به کار می

ر ر بکاربرد آن در مورد آبرو و شرف کمتر است. اما کلمه ضرا

ز اباشد و داللت بر ایراد ضرر وزن فعال مصدر باب مفاعله می

 طرفینی« ضرار»طرفین به یکدیگر دارد. به تعبیر دیگر در 

 هچنین گفته شدبودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. هم

ضرار به معنای مجازات و ضرری است که از طرف دیگر به 

رود که یک ر میبرای مواردی به کا رگردد و ضرانسان وارد می

رر ضرار با ض رزند تا منفعتی ببرد اما دنفر به دیگری ضرر می

 گردد. نمی زدن به یکدیگر نفعی متوجه خودش
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ضرار به معنای ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخی 

اند که ضرر به معنای صادر شدن مکرر ضرر از جانب گفته

ار کسی است. و نیز گفته شده که ضرار تنها برای موارد اضر

رود ولی ضرر هم شامل اضرار عمدی و هم عمدی به کار می

ر( مقابل هم و حکم )ضرر و ضراگردد و این دغیرعمدی می

دی ارادی است و ضرار زیان ارارگیرند. ضرر و زیان غیمی قرار

  .(30) است

جوید: میشیخ انصاری )ره( در تفسیر و توضیح قاعده الضرر 

در « ال»منظور از نفی ضرر نفی احکام ضرری است؛ یعنی »

 ررا باید در تقدی« حکم»معنای نفی به کار رفته و کلمه 

ال حکم ضرری فی »گرفت؛ بنابراین مراد این است که 

 یعنی در اسالم احکامی که موجب ضرر بر بندگان« االسالم

 محقق داماد نیز معتقد است ضرر. (36) «باشد وجود ندارد

های وارد بر دیگری است ولی ها و زیانشامل کلیه خسارت

 این حق زضرار مربوط به مواردی است که شخص با استفاده ا

ز مرویا جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطالح ا

 .(37)شود ز چنین مواردی به سوء از حق تعبیر میا

اعده قتوان گفت مفاد با استفاده از دیدگاه فقها به طور کلی می

، مبنای مناسبی در مورد قابلیت الضرر در فقه اسالم

گردد. به میانگاری برای خشونت علیه زوجه محسوب جرم

ی عبارت دیگر هرگونه ضرر اعم از ضرر مادی یا معنوی، جسم

ن یا روحی در نظام حقوقی اسالم نفی شده و طبق مقررات ای

 ردهحکم ضرر رسان باید از عهده خسارتی که به دیگری وارد ک

براین چنانچه زوج به همسر خود ضرر یا است برآید. بنا

ارت عهده خسباید به نحو شایسته از  ضررهای مزبور وارد آورد

 یا آن برآید در غیر این صورت باید در مقابل مسئولیت مدنی

 کیفری مزبور به آن ضرر پاسخگو باشد. 

توان در این مبحث نیز قائل به با استفاده از وحدت مالک می

و قاعده الضرر در فقه را با اصل آسیب در انطباق موضوعی شد 

 در اصل نینفوذتر با انیز ای بیآس حقوق منطبق نمود. اصل

 با مواجهه وجود با که دیآیم شمار به یانگارجرم یالگو

 تاکنون یانگارجرم اصول ریسا توسط که یفراوان یهاچالش

 اتیح به یانگارجرم اصول ریسا از اتریپو امروز تا شده، مطرح

 به توانینم اصل نیا انیحام اعتقاد به. داده است ادامه خود

 یبرا یعمل بودن سودمند خاطر به ای یکس صالح و ریخ خاطر

 را یکس گران،ید نظر از یرفتار بودن حیصح لیدل به ای او

 حق یوقت تنها بلکه کرد؛ یکار انجام عدم ای انجام به مجبور

 ثابت میبتوان که میببر کار به اجبار گرانید مورد در میدار

 .(38) دیرسان نخواهد یکس به یاصدمه فرد عمل میکن

 انگاری افتراقی درژوهشگران عقیده دارند ضرورت جرمبرخی پ

شود. از هایی که از جانب مردان بر زنان وارد میمورد خشونت

گذار تا به این رهگذر اصل آسیب الزم است؛ عملی که قانون

ه ن کزمان به آن التفاتی ندارد. ممکن است بعضی با این برها

شود، سوب میانگاری محارتکاب ضرب و جرح به دیگران جرم

بایست گفت برابری گیرند. لیکن میبه این نظریه ایراد می

مجازات مرتکبین خشونت علیه همسر خود در سنجش با دیگر 

مرتکبین ضرب و جرح منصفانه نیست. زیرا مضاف بر شرایط 

تکاب ار فیزیکی زوجه در مقایسه با همسر او غالباً )حتی بعد از

 ترسمردم و در اختفا در دس جرم( در شرایطی به دور از منظر

همسر خود است و موقعیت برای وارد نمودن ضرب و جرح 

 بیشتر مهیا است. 

ه اده از اصل آسیب، باستف گذار قادر است بابنابراین قانون

در  .(39)اری افتراقی خشونت علیه زوجه عمل نماید انگجرم

ل انگاری یک نوع پشتیبانی تحت قاعده الضرر یا اصنتیجه جرم

زا های آسیبها و تنشبه نفع زوجه در برابر ناهنجاری آسیب

د شو در محیط خانواده الزم است اما ممکن است این نقد ایراد

 که افزایش مجازات خشونت و خانواده به صالح نبوده و از

ر طرف دیگر به دلیل اینکه شخص محکوم به مجازات معموال د

 باشد.فکر تاوان گرفتن از شاکی می

 ویت انگاری باید مقصود اصلی مجازات که همان تربازدیاد جرم

بازدارندگی است اعمال شود. در غیر این صورت اهمال در 

تری در ها، مرد از ارتکاب جرائم افزونتعیین و اجرای مجازات

های برابطه با زوجه ترس و اضطرابی ندارد و احتمال دارد آسی

بایست ذار میگبیشتری را بر زوجه خود اعمال کند. پس قانون

 ص وبا توجه به شرایط خانواده و جامعه قوانین الزم را مشخ

 تبیین نماید.
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 اعده منع عسر و حرجق .2-2-7-5

یکی از اصول عملی در علم فقه محسوب « نفی عسر و حرج»

شود که از منظر امامیه بر اساس ادله چهارگانه )کتاب، می

 جملهواب فقه منسنت، اجماع، عقل( قرار گرفته و در کلیه اب

ها جریان دارد. در توصیف این عبادات، معامالت و سیاست

یق هر عملی که انسان را به تنگنا و ض»اصل بیان شده است: 

ن آاندازد، دشوار و سخت نیز هست و هرکاری که انجام دادن 

 برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر

ن مصداق عسر و حرج، ه تعییشود. به عالوه ضابطاو نیز می

کاری که موجب مضیقه و تنگنا  عرف است که مطابق آن، هر

 .(37)« شودباشد، حرج و دشواری نیز تلقی می

نفی عسر و حرج از قواعدی است که برای اعتدال قاعده 

 ه است. تا بهاحکام اولیه حقوقی در نظر گرفته شد نبخشید

تکلیف هدایت  هقرار شود. در نتیجواسطه انصاف نیز بر

شود که عالوه بر اینکه عمل خارج از گذار موجب میقانون

ت نکند بلکه به شد ظقدرت و طاقت را در حیطه احکام و لحا

 .(40)گیری نیز اهمیت ندهد و سخت

ی حرج باعث آسیب براگیری قاعده نفی در مسائلی که به کار

 یسهطرف مقابل شود و یا بالعکس، اجرای قاعده الضرر در مقا

 ای موجب حرج و سختی برای دیگری شود، بین اینبا مسئله

آید. در این مورد، بعضی دو قاعده ظاهراً اختالف پیش می

آن را  اعتماد به تقدم قاعده عسر و حرج بر قاعده الضرر بوده،

ر از صورتی که برخی دیگ در .(36)نند داارجح بر الضرر می

 بر جایی برای تقدم قاعده الحرج فقها اعتقاد دارند اساساً

 قاعده نفی عسر و حرج از قواعد .(41)ضرر وجود ندارد ال

ی اندازه سرپرست نمحدود به این است که نقش اصلی در تعیی

ت صیاقیمومیت مرد در خانواده دارد که در قانون هم از خصو

شود. این خصوصیات که الزمه ریاست همسر مرد قلمداد می

باشد. عبارت است از ضرورت اجازه زوج در خروج از منزل می

برای زوجه، لزوم پیروی و تمکین کامل از شوهر بر اساس 

 .(42)عرف و الزمه پیروی زوجه از زوحج در گرفتن منزل 

بعضی محققان در بررسی فقهی ریاست زوج در خانواده و 

مقایسه آن با محتوای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

اند که یکی از مسائل اختالفی بین موازین فقهی و متوجه شده

. بدین گونه رد نظر ریاست زوج در خانواده استکنوانسیون مو

نظر گرفته حقوق اکتسابی را برای همسران مد ،که کنوانسیون

است. در صورتی که با توجه به لزوم وجود رئیس و سرپرست 

در هر تشکل اجتماعی، عنایت خاص فقه اسالم بر ریاست، 

مفهوم استبدادی ندارد. بلکه یک مدیریت اداری خردمندانه 

است و زن در مسائل شخصی مکلف به پیروی از همسرش 

 .(43)نیست 

تواند قانون مدنی، خشونت علیه زوج می 1120استناد به ماده 

های صادق عسر و حرج محسوب شود که بر یکی از نمونه

 ق را برای زوجه به همراه دارد.اساس قانون مدنی حق طال

گذار داشتن این حق را شرط تمکین زن لیکن از طرفی قانون

ق حدانسته است؛ اما در بسیاری از مواقع زوجه برای گرفتن 

های کند که با رفتاراز مرد تمکین میطالق خود به اجبار 

دهد. بنابراین آمیزش او را در عسر و حرج قرار میخشونت

های پویا و یت از زنان قدماید در راستای حماگذار بقانون

 گذاری بردارد.تأثیر

 

 قاعده حفظ مصلحت فرد و جامعه. 3-2-7-5

مصالح جمع مصلحت و به مفهوم صالح در برابر فساد است 

مصلحت یعنی آنچه که پدید آمده و باعث صالح  .(35)

دهد و باعث انجام می نکه انسا شود. بدین جهت اعمالیمی

 .(44)گردد می مصلحت مشود به اسمندی وی میبهره

هر رویداد یا عملی که موصوف به خیر باشد، شامل مصلحت 

 است و هر رویداد یا عملی که شر موصوف باید شامل مفسده

و « حسن و مفید بودن»باشد. پس هر مصلحتی از دو اصل می

شود. لیکن به اکتساب می« آوریقبح و زیان»ای از هر مفسده

یا  به حسن و پسندیده و نظر گروهی محققان تفسیر مصلحت

باشد؛ کامل و یک بعدی میبه منفعت در حقیقت توضیحی نا

چرا که به هر رویداد یا فعلی که نفساً نیک است مصلحت 

 گویند، اال اینکه مفید هم باشد. برعکس این معادله همنمی

درست است؛ به طوری به هر فعل یا رویداد سودآور هم تا 

 گویند. نباشد مصلحت نمیه خوب و مورد قبول زمانی ک

به همین دلیل است که کلمه مصلحت در دروس کالمی و نیز 

حکمت عملی که با حسن و قبح افعال ارتباط دارد، استعمال 
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شود و استفاده از آن اغلب در فقه و مبادی احکام شرع نمی

بایست برای گیرد که احکام شرع غیر از حسن میصورت می

 .(45)مند باشد ن نیز بهرهزندگی مادی و معنوی انسا

ت به طور اجمال نظر فقهای مشهور امامیه معطوف بر این اس

باشند و االمری میکه احکام شرعی پیرو مصالح و مفاسد نفس

حکمی فاقد معیار و مالک در مذهب گفته نشده است  هیچ

بنابراین همین اصول کلی باعث شده که نظام حقوق  .(34)

اسالم بر طبق حفظ مصالح فردی و اجتماعی، اقدام به 

رم ج راورد اعتبار انسانی موز به مصالح انگاری نموده و تجاجرم

ن ای از میااستنباط کند. به هرحال خشونت علیه زنان به گونه

 بردن مصالح فرد )زوجه( و جامعه )خانواده و اجتماع( به

آید. همین امر باعث قدرت بیشتر مصالح و منافع حساب می

 شود. مادی و معنوی زوجه می

 

 گیرینتیجه .6

آوردهای این تحقیق معین شد که اواًل با توجه به دست

انگاری در خانواده زمینه ثبوت و تحقق داشته و داعیه جرم

ای رد شده و گروهی از پژوهشگران بر فقدان چنین زمینه

های انگاری در نظامهای پذیرش جرمنامقبول است. دوما مالک

م حقوقی جهان متفاوت است. لیکن با این وجود اشتراکاتی ه

ترین اصول مشترک در خصوص وجود دارد و مهمدر این 

 از انتیص ،یانسان امتکر حفظانگاری عبارتند از زمینه جرم

 عدالت یاجرا ،یاجتماع نظم یبرقرار ،یاخالق یهاارزش

 . جرم از یریشگیپ و یفریک

 یفریک حقوق یهاعرصه همه در یانگارجرم نکهیا رغمیعل

 منظور به که داشت توجه دیبا کنیل رسدیم نظر به یضرور

 و هاارزش با دیبا ندیفرا نیا ،یانگارجرم بودن اثربخش

 دممر اتیروح و جامعه یاجتماع و یمذهب ،یفرهنگ یهامالک

 رمتو از یریجلوگ یبرا گر،ید یسو از و باشد داشته یهماهنگ

 دیبا وضوعم نیا و گردد زیپره یافراط انگاریجرم از ،یفریک

. ددگر تیرعا خانواده حقوق ژهیو به حقوق یهاعرصه همه در

 زوجه هیعل خشونت یانگارجرم که دارد ضرورت گرید یسو از

 .شود انیب اخص صورت به خانواده تیحما قانون در

 نهیزم در که است نیا حاضر پژوهش یاصل افتهی اما

 از یکی عنوان به زوجه هیعل خشونت یانگارجرم تیمشروع

 یمعتبر یفقه یمبان به انتویم خانواده حوزه مهم میجرا

 عروف،م به معاشرت اتیآ رینظ میکر قرآن از یاتیآ نمود؛ اشاره

 هب مربوط اتیآ و ظهار و الءیا اتیآ قذف، اتیآ عَضل، اتیآ

. دارد اشاره زوجه هیعل خشونت بحث به منزل از زوجه اخراج

 است بوده ادعا نیا دیمؤ زین( ع) نیمعصوم اتیروا نیهمچن

 موارد یبرخ در و حیتقب را زوجه هیعل خشونت صراحت به که

 ار زوج زوجه، قذف مانند موارد یبرخ در یحت و کرده میتحر

 مجازات ینوع به که است دانسته قذف حد مجازات مستحق

 دقواع از یبرخ ن،یا بر افزون. گرددیم محسوب یبدن نیسنگ

 و حرج و عسر منع قاعده الضرر، قاعده رینظ یفقه یکاربرد

 یانگارجرم نهیزم در جامعه و فرد مصلحت حفظ قاعده

 مفاد از توانیم و دارند را الزم ییکارآ زوجه هیعل خشونت

 .فتگر بهره زوجه هیعل خشونت یانگارجرم یبرا هاآن

 

 تقدیر و تشکر .7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان .8

 همه نویسندگان در تدوین مقاله دارای سهم برابر هستند.

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Violence against women is an unpleasant 

phenomenon that occurs in various forms such as physical, 

psychological, social, economic, cultural and sexual violence, and 

addressing this issue is inevitable. Although the legislature has explained 

and legislated the provisions in the criminal law, it has not paid attention 

to it in the family protection law. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: The research findings showed that, firstly, in different legal 

regimes, there are common criteria for criminalizing family crimes. 

Second, in order for criminology to be effective, this process must be in 

harmony with the social, cultural, religious, and moral values and morals 

of individuals in society. Finally, in the field of the legitimacy of 

criminalizing violence against the wife, we can refer to jurisprudential 

principles such as verses and hadiths that explicitly condemn or prohibit 

violence against the wife. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: In the field of the legitimacy of criminalizing violence 

against the wife as one of the important crimes in the field of family, we 

can refer to valid jurisprudential principles; Verses from the Holy Quran 

as well as the narrations of the Infallibles (AS) have also confirmed the 

claim that they explicitly condemn violence against the wife and in some 

cases boycott it, and even in some cases such as the wife's qazf, the 

husband deserves the punishment of hade qazf. It is a kind of severe 

corporal punishment. 
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