
10.22106/JLJ.2021.523805.3954 (:DOI شناسۀ دیجیتال ) 

 42تا   21صفحات ،  1401 بهار،  117، شمارۀ 86دورۀ ، مقالٔه پژوهشی
 31/03/1400تاریخ پذیرش:  -  08/11/1399تاریخ دریافت: 

   خانواده محاکم  در زوج  یجنس  رفتارسوء  از ییقضا ریتفاس

 زهرا بابازاده، یگانیگلپا ی شاکر  یطوب 

 چکیده 

.  است نشده شناخته تیرسمبه صراحتا   ران،یا یحقوق  نظام  در زوجه به  نسبت زوج ی جنس رفتارسوء
  جهت به.  افتی  مسئله   ن یا  لحاظ  ی برا   یگاهیجا  توانیم  خانواده،   ۀ حوز  نیقوان  از  ی مفاد  پرتو  در  اما

 هر  ۀدامن  و  حدود  نییتع  و  خاص  و  عام   نیتمک   کیتفک   عدم   ن، ی تمک   فیتعر  در  گذارقانون  سکوت 
 نیا  در.  است  مواجه  ییهاچالش  با  یخانوادگ  یدعاو  در  نیزوج  یجنس  حقوق  ییشناسا  ک، ی

  ی نیتقن  سازوکار  چه  زوج،   یجنس  رفتارسوء  فرض   در  که  شودیم  داده  پاسخ  هاپرسش  نیا  به  پژوهش
  خانواده  محاکم  ۀیرو   در  قضات  و   است؟  شده  بینیپیش   رانیا  یحقوق  نظام   در  زوجه  از  تیحما  در

 با  ، یحقوق   نیقوان  و  یفقه  متون  یبررس  ضمن  پژوهش  نیا  کنند؟ی م  ریتفس  چگونه  را   نیقوان   نیا
  صدور  در  تهران   استان   ۀخانواد  ی هادادگاه  ییقضا   ۀ یرو  ،یپژوهمورد   روش   و  یفیک  کردی رو  از   استفاده

  ی محتوا  لیتحل  همراه  به  را   زوجه  یجنس  حرج   و  عسر  موجببه  ییقضا  طالق  و  نیتمک   به  الزام   آراء
  خانواده،   یهادادگاه  قضات  و  محاکم  به  کنندهمراجعه  طالق  یمتقاض  زنان  با  قیعم  مصاحبه  ها، پرونده

  متشتت  ی جنس  رفتارسوء  قیمصاد  از  قضات   ر یتفاس  دهدیم  نشان  پژوهش   ی هاافتهی.  کندیم  یواکاو
 بر   یمبتن  و  نیمع  یهاضابطه  فاقد  اثبات،   یسخت  بر  عالوه  زوجه،   یجنس  حرج   و  ضرر   احراز  و  بوده

  ن ی زوج  متعارف  یجنس  حقوق  لحاظ  ، روایناز.  است  نیتمک   ۀدامن  از  قضات  یشخص  یهابرداشت
  حرجوعسر  احراز  و  نیتمک   به  الزام   عدم   حکم  صدور  در  واحد  ۀیرو  استقرار  و  خانواده   ۀ حوز  نیقوان  در

 . است  یضرور زوج  یجنس رفتارسوء قیمصاد در زوجه
 یی قضا ۀیرو  طالق،   حرج، وعسر  ، یجنس  رفتارسوء  ن، یتمک  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اخالقی مین مشروع، قانونی و  أخانواده واحد بنیادین جامعه اسالمی است و بستر انحصاری ت

ی اسالمی در اصل دهم قانون  گذار جمهورآید. از این رو قانون نیازهای جنسی زوجین به حساب می
  اسالمی  و اخالق حقوقۀ بر پای روابط خانوادگی و استواری خانواده  از قداست اسداریبر پ، اساسی 

را در تضمین    بیست و یکم، دولت  در اصل  کرده وتاکید    هاریزیدر تمام قوانین، مقررات و برنامه
او« موظف    و معنوی  مادی   از جمله »احیاء حقوق  اسالمی  موازین   با رعایت  جهات  در تمام   زن   حقوق

از جمله حقوق مهمی که زوجه در زندگی زناشویی از آن برخوردار است، حق جنسی  دانسته است. 
خصوص حقوق جنسی زوجین سکوت کرده است، اما از    است. هرچند قوانین ایران به طور کلی در

توان لزوم »حسن معاشرت« را به عنوان یکی از حقوق می  1103  ۀمادبرخی مفاد قانون مدنی همچون  
آورد. تکلیف زوجین به حسن معاشرت، به معنای نفی هرگونه   و تکالیف متقابل زوجین به شمار 

ساحتسوء تمام  در  ررفتار  جمله  از  زندگی  زندگی  های  در  زن  جنسی  حق  است.  زناشویی  وابط 
جنسی سالم    ۀمین نیازهای جنسی او توسط زوج، شامل حق برخورداری از رابطأزناشویی، عالوه بر ت

 و توأم با کرامت است.  
  جنسی،   ۀ در رابطزوجه  در اشکال خشونت، آزار، عدم رضایت و اجبار    « زوج  رفتار جنسیسوء»

 1در زوج   اختالل جنسی  فردی و بین فردی همچون  شناختیروان  عوامل  به دالیل متعددی از جملهکه  
،  قدرت در خانواده  روابط مبتنی برهمچون  و فرهنگی  شناختی  ، عوامل جامعه2یا اختالل شخصیت 

 
کند که عملکرد جنسی طبیعی دچار اختالل شود. این اختالالت طبق اختالل جنسی در فرد زمانی بروز پیدا می.  1

به    (DSM-5)  ویرایش پنجم  -های روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختالل ،  پزشکی آمریکابندی انجمن روان دسته 
 ، انزالکیارگاسم اختالل نعوظ، اختالل  ،یجنس یلیم  مکشامل    اختالل عملکرد جنسی-شوند:  شرح زیر تقسیم می

 از یناش یجنس اختالل- ؛مخدر مواد،  داروها،  لکال مصرف از یناش یجنس  اختالل-افته؛  ی ریتاخ انزال زودرس،

اگزهیبیشینیسم، شامل:  ها  پارافیلی-  ی؛عموم  یطب ایهیماریب ویریسم،  فتیشیسم،   پدوفیلیا،  مازوخیسم،  سادیسم، 
همچون عنن، خصاء    جنسی  عیوب    مواردی مانند  در این پژوهشقابل ذکر است   .هایپرسکسوالیتی، پارافیلیای دفعی

که اختالل عملکرد جنسی    از  مصادیقیشوند و  که از موجبات فسخ نکاح محسوب می  مقطوع بودن آلت تناسلی  و
 گیرند.نیست، مورد بحث قرار نمیها دخیل در کنترل آن  هاراد عنصر

دور نگی فرد بسیار بهدرونی و رفتاری است که از انتظارات فره  ۀاختالل شخصیت »الگویی طوالنی مدت از تجرب . 2
یا اوایل بزرگسالی شروع شده و در طول زمان ثابت می  ۀ ناپذیر و فراگیر بوده، از دوراست، انعطاف  ماند و  نوجوانی 

 (. 631: 1393 شود« )رضاعی و همکاران،باعث ناراحتی یا افت عملکرد می
DSM-5   اختالل شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید،    است:  بندی کردهگانه را به این ترتیب تقسیماختالالت شخصیت ده

 



 بابازاده و   یگانیگلپا یشاکر   / خانواده محاکم در زوج یجنس  سوءرفتار از ییقضا ریتفاس

 

23 

هایی است که با تهدید سالمت  از جمله آسیب  یابند، بروز می...  عدم آموزش صحیح روابط جنسی و 
در وسعت   نیز  و  زناشویی  و جنسی زوجه، رضایتمندی  با    ، کالنروحی، جسمی  را  بنیان خانواده 

میچالش مواجه  مطالعهایی  در  بررسی  ها پرونده  ۀ سازد.  و  قانونی  پزشکی  سازمان  به  مراجعه   ،
شناسایی شدند:    و زنان متقاضی طالق این مصادیق  هادادگاه  ، مصاحبه با قضاتهای صادره گواهی

روابط نامتعارف مقعدی و دهانی، خشونت در رابطه شامل اجبار و خشونت فیزیکی مانند کتک زدن  
توهین  قبیل  از  و کالمی  روانی  خشونت  رابطه،  حین  یا  قبل  عبارات  زوجه  استعمال  و  جنسی  های 

های  های جنسی زن، اجبار به تماشای فیلماندام رکیک، استفاده از شیء خارجی منجر به آسیب در  
های  ، عدم رعایت بهداشت جنسی، ممانعت از استعمال روش ترک رابطهها، مستهجن و تقلید از آن

 های مکرر. پیشگیری از بارداری و سپس اجبار زوجه به سقط جنین
دار الزم را ندارد؛  قضایی اقت  ۀرود و رویدر کشور ما، قانون منبع اصلی حقوق به شمار می   هرچند

دادگاه نقش  )کاتوزیان،  اما  است  توجه  قابل  قوانین موضوعه  اجرای  و  تفسیر  در  (. 194:  1392ها 
تفسیر قانون و در واقع پل به معنای شود و »تفسیر قضایی« قضایی« از طریق تفسیر ایجاد می  ۀ»روی

قانون ساکت، ناقص، مجمل یا دارای تعارض باشد،  که  قضایی است. زمانی  ۀارتباطی بین قانون و روی
. اگر این تفسیر و استنباط با رعایت معیارهای درست  1گذار ضروری است قانون  ۀتفسیر قاضی از اراد

شود، لذا در موارد مبنای رأی قرار گیرد، چنانچه مستدل باشد مورد توجه قضات دیگر نیز واقع می
 (. 15-32: 1372 گیرد )مدنی، به خود می قضایی  ۀمشابه تکرار شده و شکل روی 

ت  ۀروی ترتیب مورد  به  به عنوان دو منبع حقوق  قانون  ال و  کید دو نظام حقوقی کامنأقضایی و 
ژرمنی قرار دارند. اما این دو نظام نیز به تدریج و با تغییر و تحوالت اجتماعی در استفاده از ـ    رومی

تنها به قوانین موضوعه برای هر   پیش گرفتند. زیرا تمسک  گرایی را دراین دو منبع رویکرد توازن و هم
قضایی نیز مانع انطباق با شرایط در حال ۀ  ای منجر به تورم تقنینی گردید و صرف اتکا به رویمسئله

تحول  و  کامن تغییر  نظام  دارای  کشورهای  ارتقادر  جهت  کشورها  از  برخی  امروزه  لذا  شد،    یال 
بخش، در  قضایی، به عنوان منبع مکمل و الهام   ۀور متعادل از رویکارآمدی نظام حقوقی خود، به ط

قضایی    ۀمنظور از رویپژوهش  (. در این  76:  1397کنند )وکیلیان،  کنار قانون موضوعه استفاده می
قضایی    ۀدر معنای خاص آن یعنی آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، بلکه روی

 
خودشیفته، اسکیزوتایپی،   نمایشی،  شخصیت  اختالل  مرزی،  شخصیت  اختالل  ضداجتماعی،  شخصیت  اختالل 

 جبری. -دوری گزین، وابسته، وسواسی
   قانون اساسی 167اصل . 1
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ها است که در رسیدگی به شمار زیادی از مصادیق دعاوی  و تفاسیر دادگاه  در معنای عام و مجموع آرا 
بینی نشده، به ویژه سوءرفتار جنسی، بسیار حائز اهمیت  خانوادگی که در قانون به طور صریح پیش 

 ساز باشد.  بتواند قاعدهبه جهت سکوت قانون،  رفتار جنسیمورد مصادیق سوءبوده و چه بسا در 
تن از    11مصاحبه با    هایداده   ، ویکرد کیفی و روش موردپژوهیاز ر  ا استفادهب  در این پژوهش

دادگاه و  قضات  خانواده  متق  16های  متن  زن  محتوای  و  گواهی   دادنامه،  پرونده  17اضی طالق  و 
در برخی از موردها که پرونده در فرایند رسیدگی قرار   شده است.   کدگذاری و تحلیل پزشکی قانونی

ای ضمن مصاحبه با قاضی پرونده،  جانبهداشت، عالوه بر حضور در جلسات دادگاه، بررسی همه
پاسخ دهد که   هاتحقیق پیش رو در تالش است به این پرسش وکیل و زن متقاضی طالق انجام شد.

سوء فرض  در  تقنینی  سازوکار  جنچه  ایران  رفتار  حقوقی  نظام  در  زوجه  از  حمایت  در  زوج،  سی 
کنند؟ و  های خانواده این سازوکارها را چگونه تفسیر می دادگاه ۀبینی شده است؟ قضات در رویپیش 

ها،  هایی در به رسمیت شناختن این سازوکارها در محاکم وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشچه خأل
 مصادیق  در فرض وقوع مستمر« و »طالق به درخواست زوجه«  مقاله در دو بخش »الزام به تمکین 

در     رفتار جنسی زوجسوء ابتدا تنظیم شده است که  ماهوی،   هر بخش  منظر  و   فقهی    رویکرد   از 
می   حقوقی بیان  مسئله  و  به  روی  متناظراحکام    بررسی شکلی  سپسشود  پرتو  قضایی محاکم    ۀدر 

 . خواهد شد  واکاویخانواده 
 رفتار جنسی زوجدر فرض سوء الزام  به تمکین . 1

به مفاهیم   در فقه امامیه بحث مستقلی در رابطه با سوء رفتار جنسی زوج مطرح نگردیده، اما 
مرتبط با آن از جمله تمکین و نشوز توجه شده است. از میان مصادیق نشوز زوجین در متون فقهی، 

در این بخش  زوجه دارای پشتوانه اجماع است.    ترک انفاق توسط زوج و عدم تمکین از جانبتنها  
زوج از حقوق جنسی و   ۀاستفادابتدا از منظر ماهوی، دامنه تمکین و تکلیف زوجه در صورت سوء

ها و تفاسیر  شود و سپس احکام دادگاهرفتار در روابط زناشویی بررسی می وقوع برخی مصادیق سوء
 گردد. تبیین می  زاری و نگاه انسانیدسته نگاه اب قضات نسبت به این تکلیف در دو

 تکلیف تمکین زوجه رویکرد فقهی و حقوقی به . 1-1
تعریف فقهی تمکین کامل آن است که زن بدون محدودیِت زمانی و مکانی، خود را به صورت 

: 8/ 1413؛ عاملی،  11:  6/ 1387  مطلق در اختیار شوهر قرار دهد و از وی روی برنگرداند )طوسی، 
؛ مکارم 291:  2/ 1408باشد )محقق حلی،  تنها در صورت تمکین کامل مستحق نفقه می ( و  439

هرچند فقهای امامیه در تکلیف تمکین زوجه اجماع دارند، اما در رابطه با   (.19:  7/ 1424شیرازی،  
از عبارت   متفاوت  هایتواند برداشت دلیل عدم اجماع، می  شود.حدود و ثغور آن اجماعی دیده نمی 
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باشد. مراد از »انی« اسم شرط است و ممکن است در معنای زمان   1سوره بقره   223  ۀ شئتم« در آی »انی  
تمکین   نۀدو. در این بخش به اختالف نظر فقها در رابطه با دام   استعمال شود یا در معنای مکان و یا هر

 شود.ه می رفتار جنسی زوج پرداخت و به طور مشخص، وطی از ُدبر، به عنوان یکی از مصادیق سوء 

ُدبر،   از  گروه نخست از فقها اطالق مکانی را از این عبارت دریافت کرده و ضمن جواز وطی 
، 2یا »أین« استعمال نموده و با استناد به روایت عبدالله بن ابی یعفور  »انی« را در معنای »کیف«

ع جنسی طلب کند.  تواند از زوجه استمتا معتقدند زوج به هر کیفیت و از هر مکان که بخواهد می
اند استدالل کرده  3گروه دوم قائل به اطالق زمانی از عبارت »انی شئتم« بوده و بر روایت ابو بصیر

(. فقهایی  77:  1412/21؛ روحانی،  102-103:  1409/14  ، ی؛ حر عامل294:  1415)سید شریف،  
 اند»انی« را برگزیده  ۀژهمچون مرحوم خویی مخالف جواز وطی از ُدبر بوده و تنها اطالق زمانی از وا 

اند حیض و از موضع ُقُبل دانسته در زمان غیر  ، نزدیکی را منحصرا  همین سوره   222  یۀو با استناد به آ
سوم از فقها ضمن پذیرش اطالق زمانی و مکانی از عبارت    ۀ(. دست106-107:  1418/32  )خویی، 

تاع زوج و موافق جواز وطی از ُدبر و »انی شئتم«، قائل به رویکرد موسع و قلمرو حداکثری حق استم 
اند وری جنسی از زن هستند. گروهی حتی موافق این نوع مقاربت در زمان حیض بوده هر نوع بهره 

 (.  540: 1429/5 ؛ کلینی، 291: 1408/2)محقق حلی، 
ُدبر را موجب نشوز دانسته  ۀعد از  :  1413/3  )عالمه حلی،   انداخیر از فقها امتناع زن از وطی 

دیگر    ۀ»حرث« و برخی ادل  ۀ ( و برای اثبات آن به عمومات »لزوم اطاعت از زوج« و اطالق آی108
می )هدایتاستناد  آنجایی149:  1396نیا،  کنند  از  داشت  توجه  باید  اما  مقدمات   (.  از  یکی  که 

(، در این آیه شارع 209:  1391حکمت در موارد اطالق، در مقام بیان بودن شارع است )زراعت،  
در مقام بیان حق مرد و تکلیف زن نبوده و اطالق آیه در جهت رفع حظر پس از ایام حیض است، نه  

َأَمَر یفه جواز ات یشر  ۀی اثبات حق و تکلیف. آ ُم الّلُه« پس از طهارت از حیض کان را منحصر به »ما 
رد، زیرا  (. همچنین لفظ »حرث« داللت بر وطی در ُقُبل دا1419:1098  داند )شبیری زنجانی،می 

 (.111: 1390شود )شکری و مؤمن، این موضع محل طلب فرزند محسوب می صرفا  
 

ی ِشْئُتْم. کْم َفْأُتوا َحْرثَ کْم َحْرٌث لَ ک َساُؤ . نِ 1  ْم َأنَّ
ت.  یُدُبرها , قال )ع( : ال بأس إذا رض  یالمرأة ف یأتی)ع( عن الرجل  الله عبد أبا سألت  عفور:ی یأب  بن الله عبد خبر. 2

ِمْن َح   عزوجل الله ن قول یقلت : فأ َأَمَر یَفْأُتوُهنَّ  ث یطلب الولد , فاطلبوا الولد من ح  ی: هذا ف؟ قال )ع(   اللهُ  ُم کُث 
 ْم َأّنی ِشْئُتم.  کْم َفْأُتوا َحْرثَ کْم َحْرٌث لَ ک ِنساُؤ  قول یعز وجل  الله الله إن مکأمر

أب .  3 أب یبص  یوعن  عن   ، )ع(  یر  الرجل   عبدالله  عن  سألته   : ف  یأتی قال  ف  یأهله   ، ذلکُدُبرها  وا  کره   : و   مکایوقال 
 .شئتم یم أنکم فأتوا حرثکم حرث لک نساؤ ی: انما معن وقال النساء محاش
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هرچند قدر متیقن این رویکردها، نشوز زوجه را عدم تمکین خاص و امتناع از وطی در غیر ُدبر 
است و در بین فقهای عامه حرمت. اما قائلین   آن  دانند، مشهور بسیار قوی بین فقهای امامیه جوازمی 

؛ 313:  1408شوند )طوسی،  حرمت در فقهای امامیه نیز همچون صدوق و ابن حمزه دیده می  به
(. در مجموع آنچه در فقه آمده کراهت شدید وطی از ُدبر، به خصوص در  468:  1404/3صدوق،  

و تعلیق جواز بر رضایت زوجه به وضوح به این معنا است    1صورت عدم رضایت زوجه بوده است
رغم ادعای شهرت نسبت  به( و  136:  1/تا ر جزو حقوق جنسی زوج نبوده )خویی، بیکه وطی از ُدب

(، استدالل قوی مبنی بر 295-296:  2/تابه تحقق نشوز در صورت امتناع زوجه )فیض کاشانی، بی
 (.496: 1409/5  )یزدی،  2شوداثبات نشوز دیده نمی 

بر  حال   قوانین در جمهوری اسالمی  آنجا که  به علت  از  استوار است، شاید  امامیه  فقه  مبنای 
  ۀ تعریف تمکین و تعیین دامن  ایران نیز در  ۀتمکین، قوانین موضوع  ۀمحدود  ۀتشتت آرای فقهی در زمین

گذار به منظور قانون  از برخی مفاد قانون مدنی تلویحا  توان  مین خاص و عام سکوت کرده و تنها  یک تم
واقع شد روابط زوجیت   که نکاح به طورصحتهمینرد: »اشعار دا  انون مدنیق  1102  ۀپی برد. ماد 

می برقرار  همدیگر  درمقابل  زوجین  تکالیف  و  حقوق  و  موجود  طرفین  موارد شودبین   .»
« به زوجه  ۀ« و »نفق«، »حق ریاست زوج«، »تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اوالدمعاشرت »حسن

 اند. برشمرده شده ، از قانون مدنی« مصرح در این بخش عنوان »حقوق و تکالیِف 
جنسی سالم و همراه با احترام و محبت   ۀ و رابط   معاشرت، تمکین متقابل یکی از مصادیق مهم حسن 

طور که مالحظه شد این مواد در مورد لحاظ تمکین به عنوان یکی از حقوق و تکالیف است. همان 
که نفقه را در   مدنی انون ق 1108  ۀ چون ماد متقابل زوجین تصریح ندارد و تنها از فحوای برخی مواد هم 

 توان وجوب تمکین را استنباط کرد. مقابل ادای وظایف زوجیت از سوی زن محقق دانسته، می 
ب همچنین   به دو معنای عام و خاص  رود. تمکین عام  کار میهدر عرف حقوقی مفهوم تمکین 

مصادیق عرفی همچون سکونت در  اطاعت زن از شوهر در جهت حفظ و بقای خانواده و تداوم آن با  
  )گرجی،   شودرچوب عرف و قانون تعریف می اهاو، در چ  ۀ و عدم خروج از منزل بدون اجاز  3یک منزل 

 
ه خصوصا مع عدم رضاها  کبل األحوط تر  دةی راهة شدکة ُدُبرا علی  ک األقوی وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملو.  1

 بذلک. 
 ل یالدل  لعدم لکن الزوجة من وطئها دبرا، وهو مشیکتم  بعدمتحقق النشوز  یر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه  ک ذ.  2

 .ه نشوزاکون تر کیما هو جائز من أنواع االستمتاعات حتی  لک یف نهایکتم وجوب  علی
 انون مدنیق 1114 ۀماد. 3
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تمکین خاص برآوردن نیازهای جنسی زوج و متابعت در    (.167:  1382  ؛ کاتوزیان، 199:  1392
امور زناشویی است. به طور مشخص و صریح منظور از تمیکن خاص، یعنی آمادگی برای استمتاع  

مستنبط از متن قانون، آنچه موجب عدم استحقاق نفقه   زمان، مکان و به هرگونه که باشد.مرد در هر 
تمکین به معنای عام را نیز شامل  عدم  ر عدم تمکین خاص،  شود، عالوه ببه زن و تحقق نشوز او می 

 (.197-200: 1392 شود )گرجی،می 
ندانسته است. »مانع    خاص  با این حال قوانین موجود در برخی شرایط زوجه را ملزم به تمکین

واجب، عذرهای پزشکی؛ ترک منزل چنانچه بودن زن با شوهر    ۀ « اعم از حیض، نفاس، روز1مشروع 
« در زوج صرفا  اگر  3« باشد و وجود »امراض مقاربتی2ن »خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی متضم

خاص، مانع حق نفقه   رغم امتناع از تمکینبهپس از عقد حادث شده باشد، موجباتی هستند که  
بود. مانع   نخواهند  فقها  برخی  تمکین،  در  و عقلی  مانع شرعی  وجود  مانند عدم  قیودی  بر  عالوه 

دانسته  4یعرف  قاعدرا هم دخیل  به  استناد  با  روابط    ۀاند.  و کمیت  نیز کیفیت  معروف  به  معاشرت 
و   )نوبهار  باشد  زوجه  انسانی  کرامت  حفظ  لحاظ  با  و  عقالیی  و  متعارف  باید  زناشویی،  جنسی 

جنسی توأم با عنف وخشونت منجر به قتل    ۀچنانچه رابطنیز  در آرای فقهی    (.76:  1397حسینی،  
 (.201: 1409/19)حرعاملی،  5زوجه گردد، موجب تحقق ضمان دیه است 

شرط و مطلق به هر کیفیت و تحت هر شرایط زمانی و  وقید توان نتیجه گرفت تمکین بیلذا می 
از منظر فقه مردود است و در این موارد تکلیف تمکین از زوجه ساقط  تر  در خوانش صحیح مکانی،  

استمساک به قواعد الضرر،    هرچند   ای وارد شود.حقاق او از نفقه خدشهشود، بدون آنکه در است می 
، و  کندمیطرفه و مبتنی بر قدرت را تا حدی تعدیل  یک  ۀنفی حرج و معاشرت به معروف، این رابط

متناسب با عرف و مقتضیات زمان در جهت پویایی، کارآمدی و اثربخشی این احکام مورد استناد  

 
 انون مدنیق 1108 ۀماد. 1
 انون مدنیق 1115 ۀماد. 2
 انون مدنیق 1127 ۀماد. 3
ند و زوجه کن  یکگری از او درخواست تمی نامناسب دان  کم   کیا در  یمثال  اگر زوج در مجلس عزاداری پدر زوجه، و  .  4
م، چون یه تناسب عرفی ندارد ندارکی  ی م مطلق در جایلی بر تسلیست و دلیم نیل بر عدم تسلیند، دلکز ممانعت  ین

به مصاداطالقا منصرف  و عمومات  و شارع هم حیق عرفی ت  است؛  دستور غیکه  و  است  نمییکحریم  ه کدهد  مانه 
   (.17: 1424/7د و شرطی نداشته باشند )مکارم شیرازی، یباشند و قوانات یها مثل حانسان 

ه السالم أنه سئل عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه  یعبد الله عل  یمان بن خالد، عن أب یعن سل.  5
 .قتل الرجلیملة، وال اکة ی قال: الد
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جنسی زوجین، تعریف  و تکالیف  چ کدام جای خالی مفادی ناظر به حقوق  گیرند؛ اما هیقرار می
 کند.  متعارف آن را در قوانین موضوعه پر نمی  ۀتمکین و دامن

 قضایی  ۀدر روی تمکین  ۀهای عینی در تشخیص دامنفقدان شاخص . 1-2
موجب شده قضات در برخورد با دعوای   آن  ۀتعیین دامن  تمکین وگذار در تعریف  سکوت قانون

  ای متوسل شوند.های سلیقهبرداشتبه  رفتار جنسی زوج  های سوءابهام در شاخصلحاظ  تمکین به  
رابط به  قضات  دو  ۀدیدگاه  به  زناشویی  »ابزاری  جنسی  نگاه  تدسته  با  تمکین  أ«  به  تکلیف  بر  کید 

جنسی متعارف تقسیم   ۀاز رابط زوجه رخورداری حق ب کید بر أط، و رویکرد »انسانی« با تشروقیدبی
الزام زوجه به تمکین در   ۀیید یا رد خواستأاز آرای محاکم خانواده، در ت در ادامه چند نمونه شوند.می 

 . شودرفتار جنسی زوج، بررسی می فرض سوء
دعوای تمکین نموده    ۀمنزل توسط زوجه، اقام، زوج پس از ترک  3  ۀ شمار  ۀ در پروندبه عنوان مثال  

است و با صدور رأی الزام به تمکین عام و خاص توسط دادگاه بدوی، زوجه در اعتراض به این رأی،  
رفتار و آزار جنسی توسط زوج، روابط نامتعارف  مبنی بر »وقوع مستمر سوء  1ایضمن تقدیم الیحه

اجبار  ه،  توجه به نیازهای جنسی زوج  دارضایی و عدممقعدی و خشن، ممانعت از فرزندآوری، خو
بدوی آمده    ۀ« تقاضای تجدیدنظر کرده است. در متن دادنامهای مستهجن و اجرای آنیدن فیلمبه د

تکالیف »است:   و  نکاح وظایف  وقوع عقد  به محض  اینکه  به  نظر  اصل خواسته  در خصوص   ...
ف زوجه تمکین از زوج است و علیرغم تهیه مسکن  زوجین در مقابل یکدیگر آغاز و یکی از وظای

مستقل توسط خواهان که مورد انکار خوانده واقع نشده است و خوانده دلیلی که عدم تمکین وی را  
 

شما درمیان   ها را باکنم شرمنده هستم ولی مجبور شدم این : »از اینکه این موضوع را مطرح می اعتراضی زوجه  ۀالیح.  1
های زیادی که در خانه بودم دریغ داد و شبشد که این مسئله همیشه مرا زجر میداری من می گذارم. همسرم مانع بچه 

گرداند و میگفت که تو کمبود محبت داری و ازمن رو برکردم او می ه بارها من شروع میاز کمی محبت و نوازش ک
 ارضاییگفت نیازی به این نیست که پیش هم بخوابیم و همیشه خودمی  .کرد همیشه رختخواب خود را ازمن جدا می

کرد و به  گذشت که همیشه ماهواره نگاه میگفت من به تو احتیاج ندارم و بعد از اینکه روزها می و به زبان می   کرد می
ها را مطرح  شدم به خدا قسم شرمنده هستم که این کرد که من خیلی خیلی اذیت میروش ماهواره از من استفاده می 

کرد و مرا به خونریزی  کردم اینکار را نکن ولی گوش نمیس می کردم التماکنم و از طریق پشت که من گریه می می
آقا متنفر میانداخت که زجر می می کنم کمکم کنید او نیازی به تمکین اسالمی شدم. خواهش میکشیدم و از این 

نی پخت و پز و  خواهد یعکند و فقط خدمت مرا میفقط زن را به عنوان کاال و برده نگاه می .ندارد او یک مریض است
که با من دعوایش  بارها  .  ها را مطرح کردم کند. ببخشید این هایی که در این مدت فرستاده ثابت می شستن لباس. پیامک 

زد. عصبانیت او کرد و مینبینم و دست بلند می  اگفت برو بیرون قیافه نحست رکرد. می نه بیرون میاشد مرا از خمی
 است اگر دروغ بگویم«.غیرعادی بود. خدا شاهد 
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توجیه نماید ارائه ننموده است، لذا دادگاه با توجه به نظر قاضی مشاور دعوی خواهان را وارد و ثابت  
مدنی حکم به الزام تمکین عام و خاص از خوانده در انجام وظایف    قانون  1114دانسته به استناد ماده  

شود اکثر قضات در نگارش . همانطور که مالحظه می«...نمایدزناشویی از خواهان صادر و اعالم می
  ۀ ای نکرده و صرف تهیعدم تمکین زوجه و ترک منزل هیچ اشاره موجه یا ناموجه  متن رأی به دالیل  

 کنند.  ترین دلیل برای تمکین زوجه تلقی می البیت توسط زوج را مهممسکن و اثاث

یید أت  رغم اعتراض زوجه به رأی الزام به تمکین، نظر دادگاه بدوی را عینا  بهدادگاه تجدیدنظر  حال  
کرده است و دالیل ابرازی را مستندی جهت عدم الزام به تمکین به حساب نیاورده و در واقع، نسبت  

های تمکین اگر بدون  دادخواست  است. قابل ذکر است، عموما  توجه بوده  بی  «کامال  »به آن دالیل  
پاسخ مشابه روب با  تقدیم شوند،  در نظر عرف و  زیرا    رو خواهند شد.ههمراهی دادخواست طالق 

نمی هرگز  قضات،  در  دیدگاه  کرد،  تصور  زوجه  تمکین  تکلیف  بدون  را  زناشویی  زندگی  توان 
به طور همپرونده تمکین و طالق  به  الزام  دادخواست  اگر حکم  شوند،  زمان رسیدگی می هایی که 

شود و یا رسیدگی به دادخواست الزام به  ، موضوع الزام به تمکین نیز مختومه می طالق صادر شود
آید. لذا در اکثر مواقع دعوای الزام  ی صدور حکم طالق به حساب میتمکین و رد آن، مستندی برا 

 شود.زمان یا در راستای یکدیگر از طرف زوجین اقامه می به تمکین و طالق یا به طور هم
انجام زناشویی،    ۀکه در رابطه با اعتذار زوجه در نحواست    این دیگر در این پرونده  مهم    ۀنکت

با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع  »ن داشته؛  دادگاه تجدیدنظر بیا
موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورده باشد، ارائه ننموده است و ایرادات ابرازی 
در حدی نیست که خلل یا خدشه در ارکان آن ایجاب نماید و اعتذار تجدیدنظرخواه به نحوه انجام  

ویی زوج با وی، قطع نظر از عدم ثبوت و انکار زوج نسبت به آن، امتناع مشارالیها را از تمکین  زناش
توجیه نمی  آزار نشود،  اذیت و  به  این در حالی است که دادگاه می  .«نمایدمادام که سبب  توانست 

زوجه را به پزشکی قانونی معرفی کند. اما در    قانون آیین دادرسی مدنی  257و    199  وادموجب م 
با زوجه چنین درخواستی نه از سمت او به دلیل ناآگاهی حقوقی و نه از سمت دادگاه برای   مصاحبه

صورت نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر نیز نسبت  عدم اقرار زوج  استناد به  بیشتر به جز  تحصیل دلیل  
 به این موضوع واکنشی نداشته و با تایید رأی، آن را فاقد ایراد و اشکال تشخیص داده است. 

قضات نگرش  است؛  تامل  قابل  دادنامه  این  در  جنسیتی آنچه  سوگیری  چشم   ،  آن و  از پوشی  ها 
اعتراضی   ۀ رفتار و آزار جنسی است. در این مورد، ایرادات ابرازی زوجه در متن الیحمصادیق محرز سوء 

وی و بد   ۀدر زیرنویس آمد، نه تنها از نظر قضات محترم در حدی نیست که به ارکان دادنام   که عینا  
قید عبارت   با  بلکه  وارد کند،  تمکین خللی  به  نحو تکلیف زوجه  به  تجدیدنظرخواه  انجام   ۀ »اعتذار 
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توجیه  نشود،  آزار  و  اذیت  سبب  که  مادام  تمکین  از  را  مشارالیها  امتناع  وی...،  با  زوج  زناشویی 
صریح،   نماید«، نمی  طور  ا   به  نگرشی  زن در  جنس  به  نسبت  شیءانگارانه  و  روابط   این   ، بزاری  نوع 

انجام زناشویی، تجویز کرده است   ۀ رغم عدم رضایت زوجه، کراهت و حرج او در نحو به نامتعارف را  
تمکین موجب شده، اذیت  ۀ های عینی در رابطه با دامن شود، فقدان شاخص طورکه مالحظه می و همان 

های حاصل از مصاحبه . یافته و آزار زوجه از نظر قضات در حدی نباشد که عدم تمکین او را توجیه نماید
در رسیدگی به درخواست وی بوده است. برای محترم  قاضی    ۀ رویکرد غیرمنصفان   مؤید با زوجه نیز  

 تقریبا  ی  در دادگاه، قاضی همسر او را محق دانسته و با همان گزاره   زوجه نمونه، در جواب اظهارات  
نوع   اختیار هر  او  این همیشگی »تمکین حق همسر توست و  را دارد« مواجه شده است.  استمتاعی 

زوج دچار مشکل در سیستم دفع،   ۀ درحالی است که زوجه در اثر روابط خشن، نامتعارف، تجاوزگون 
 شده بود. PTSDهای مکرر مقعدی پس از رابطه و متحمل افسردگی و اختالل خونریزی 
اجرایی است )برخی قضات آن   ۀبعد اینکه، صدور حکم الزام به تمکین هرچند واجد جنب   ۀنکته

این گونه    دانند(، به دلیل عدم قابلیت اجرای آن و اجبار و الزام زوجه به تمکین، عمال  را اعالمی می
زوجیت پس از سه سال و نیم    ۀ کند. در این پرونده نیز رابطاجرا مواجه میاحکام را با عدم ضمانت

ی الزام به تمکین، با طالق توافقی  أ پی صدور رزندگی مشترک و یک سال و نیم مفارقت جسمانی در  
طور که بررسی شد نه تنها حقوق زوجه  و بذل کامل حقوق مالی زوجه به پایان رسیده است. همان

بیشتر از زوج، رفتار محترمانه و  در تظلم خواهی نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، تحقیق و تفحص 
دانستن زوج در هر نوع زناشویی هم در جلسات  منصفانه در محکمه نادیده گرفته شد، بلکه محق  

حرج و تا حدی دریافت حقوق مالی وتوانست به عسردادرسی و هم در متن دادنامه، طالقی که می
کلی بذل  با  توافقی  طالق  به  شود،  ختم  آنکه    ۀزوجه  بدون  است،  شده  تبدیل  زوجه  مالی  حقوق 

بینی بدین ترتیب عدم پیش   شده باشد.نی  بیسازوکاری جهت جبران خسارت مادی و معنوی او پیش 
گرایی حقوقی در تدوین و اصالح قوانین مرتبط با خانواده و سازوکارهای حمایتی مناسب و نبود واقع

شود  میمهم    ۀ تغییرات زمان و مطالبات زنان، منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در این حوز  لحاظعدم  
  (.300: 1399نعیمی، وحیدی فردوسی و )

به زو12  ۀ شمار  ۀوندپر متعلق  پروند،  بر  که عالوه  پروند  ۀ جینی است  دارای  کیفری    ۀحقوقی، 
شده انجام  پیگیری  در  و  بودند  نیز  مربوطهدر    مفتوح  به دادسرای  نیز  کیفری  شکایت  در  زوجه   ،

حقوقی، زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و ترک منزل،   ۀرفتار جنسی زوج اشاره کرده بود. در پروندسوء
»او با من خشونت جنسی  مجلس ادعا کرده  دعوا کرده است. زوجه در صورت   ۀدر دادگاه خانواده اقام

گونه گوید من هیچ »او دروغ میهان هم اظهار داشته  خوا  دارد تا من خودم زندگی را رها کنم و بروم«.
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دادگاه بدوی به صرف عدم اقرار    ات را بذل کن«.ام که مهریهام و از او نخواستهآزار جنسی نداشته
رفتار جنسی و بدون اشاره به تصحیح رفتار جنسی زوج،  زوج، بدون توجه و توقف روی موضوع سوء

آرای   صرف  مشابه  همانند  اثاث  ۀتهیدیگر،  و  مستقل  زوجه  مسکن  تمکین  برای  الزامی  را  البیت 
 تشخیص داده است.

رفتار مستمر در زندگی زناشویی، با تشدید آزار زوج قصد دارد عالوه بر سوء   در این موارد عموما  
تر طور که پیش مکرر، زوجه را در تنگنای شدید قرار دهد تا او خود زندگی مشترک را ترک کند. همان 

رفتار اشاره شد به دلیل عدم قابلیت اجرای چنین احکامی، در این پرونده نیز زوجه به دلیل سوء   هم
زندگی با زوج نبوده است. لذا زوج   ۀجنسی زوج و دالیل دیگر حاضر به بازگشت به منزل مشترک و ادام 

به   زوجه، مجددا    با دریافت حکم الزام به تمکین، جهت اخذ اجازه برای ازدواج مجدد به دلیل نشوز 
اول با این خواسته موافقت   ۀ پوشی مجدد از حقوق زوج کند. دادگاه نیز ضمن چشم دادگاه مراجعه می 

هایی قرار داده است. در مصاحبه با نموده و چه بسا زنی دیگر را نیز در معرض تحمل چنین خشونت 
رفتار جنسی او به ر اولش از سوء ازدواج مجدد به مردی که همس ۀ قاضی پرونده و پرسش از علت اجاز

ستوه آمده؛ ایشان جلوگیری از وقوع مفسده در صورت برآورده نشدن نیازهای جنسی زوج به دلیل نشوز 
عنوان کردند. در برخی موارد همچون این پرونده، زوج با تحت   مجوزی اول را دلیل صدور چنین    ۀ زوج 

ناشزه بودن او، درصدد است تا زوجه را به طالق فشار قرار دادن زوجه برای ترک منزل و سپس اثبات  
حقوق مالی مجبور کند. در غیر این صورت زوجه برای درخواست طالق به موجب ۀ  توافقی با بذل کلی 
 حقوق مالی خود، مسیر دشواری را باید طی کند.   ۀ عسروحرج و تأدی

در حضور    ، ضمن  6  ۀ شمارۀ  پروندبررسی  در    محوربا رویکرد انساندوم    ۀدیدگاه قضات دستاما  
ی  أ در پی اعتراض زوجه به ر  قابل مالحظه است. در این مورد، ،  رسیدگی و مصاحبه با زوجه   ۀجلس

روابط و  بدوی    دادگاه دلیل  به  جنسی  آسیب  احراز  قانونی جهت  پزشکی  به  ارجاع  بار  از سه  پس 
ه تجدیدنظر صادر شده است. در توسط دادگا  دادگاه بدوی  غیرمتعارف زوج، رد حکم الزام به تمکین

اگرچه زوجه برابر قانون و شرع وظیفه تمکین از زوج دارد ولی این تمکین  : »متن دادنامه آمده است
اثاث و  متناسب  مسکن  قبیل  از  تمکین  مقدمات  نمودن  فراهم  مثل  است  شروطی  به  البیت مقید 

آسای و  امنیت  با  توأم  آرام  محیط  نمودن  فراهم  و همچنین  رعایت  متعارف  و  زوجه  برای  خاطر  ش 
که درمانحن فیه زوجه مدعی  مقررات شرعی و متعارف در برقراری روابط زناشویی است. درحالی

است که همسرش تقاضای رابطه زناشویی از راه غیرطبیعی دارد که باتوجه به گواهی پزشکی قانونی 
ادعای زوجه مقرون به صحت است و خو  -و گزارش    - شماره   ف ضرر جسمی و  پزشک معتمد 

اعتراض   تجدیدنظرخوانده  دفاعیات غیرموثر  به  نظر  و همچنین  دارد  زوجه  برای  و شرافتی  حیثیتی 
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ماده   به  استناد  با  را وارد تشخیص و  ماده    358تجدیدنظر خواه  ق.م. ضمن نقض    115ق.آ.د.م و 
 «.  قطعی است نماید این رایدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می

، به وضوح تفاوت دیدگاه قضات را در الزام به تمکین  3  ۀ شمار  ۀپروند  ۀی با دادنامأ این ر  ۀمقایس
زوجه را در هر صورت و در هر شکل    در آن پروندهدهد. قضات  در موارد روابط نامتعارف نشان می

هرچند به سختی  اخیر    ۀو قضات پروند  تشخیص دادندشرط  وقیدبیجنسی موظف به تمکین    ۀرابط
،  1و پس از سه مرتبه ارجاع زوجه به پزشکی قانونی و پزشک معتمد جهت اثبات صحت ادعای زوجه 

 اند. ندانستهاما در نهایت او را ملزم به تمکین 
های  قص قانون در تعریف تمکین و حدود و ثغور آن، سبب اعمال نظرات و دیدگاهدر مجموع ن

سلیقه گاه  و  رویشخصی  در  است.  شده  قضات  به    ۀای  که  میزان  آن  به  خانواده،  محاکم  قضایی 
بی  «تکلیف» میوقید تمکین  توجه  زوج  جنسی  حقوق  و  زوجه  متشرط  تکلیف أشود،  به  سفانه 

 شود.کید نمیأتجنسی سالم و متعارف    ۀبرخورداری زوجه از رابط  «قح»و  معاشرت به معروف زوج  

مانع از    و نگاه ابزاری  تمکین  ۀهای موسع از دامنق شخصی، باورهای سنتی و برداشتی اعمال سال
نامتعارف زناشویی در صدور    ۀمستقر در موجب دانستن سوءرفتار جنسی به ویژه رابط  ۀایجاد روی

 های مشابه است. تشتت آرا در موقعیت حکم عدم الزام به تمکین و
 رفتار جنسی زوجدر فرض سوءطالق به درخواست زوجه . 2

که   آنجا  میاز  مرد  ایران  حقوق  اثبات  در  به  نیاز  آنکه  بدون  قانونی،  تشریفات  رعایت  با  تواند 
درخواست طالق از سوی زن منحصر به    ؛موجب یا موجبات خاصی باشد، زن خود را طالق دهد

حرج زوجه و وکالت زوجه  و، عسر، عجز یا استنکاف زوج از انفاق چهار مورد: غیبت زوج مفقوداالثر
یعنی اثبات عسر تواند به موجب دو مورد اخیر رفتار جنسی، زوجه میدر طالق است. در موارد سوء

   زوجیت رها کند. ۀعلق خود را از و حرج و نقض برخی از شروط ضمن عقد
  های طالق رفتار در متن دادخواستهرچند به دلیل تابو بودن مسائل جنسی، بیان این نوع سوء

 
تر از شل معاینه بعمل آمد. درمعاینه ناحیه دبر درحال حاضر عضالت مضیغه اطراف مقعد   -گواهی اول: »از خانم  .1

تواند داشته باشد.«، مله یبوست یا دخول جسم سخت میج  باشد که این ضایعه علل گوناگونی ازحالت عادی می
در    intercourseبدلیل  -گواهی دوم: »بیمار خانم   آنال دچار اختالل اسفنکتری شده است.  ناحیه  از  متعدد    های 

.«، گواهی سوم: »بیمار ویزیت و تحت سونوگرافی آنال  شوداست. آثار زخم دیده نمیمعاینه تون اسفنکتر کاهش یافته  
پور، لترال های متعدد در انترGapو در سونوگرافی اسفنکترهای خارجی دارای     low tone  قرار گرفتند. اسفنکتر کامال  

باشد. منطبق می   fecalurageو  soilageباشد که با شکایت بیمار از بی اختیاری نسبت به دفع گاز،  چپ و پوستریور می
 . باشد«   incontinence penetrationعلته تواند بواقعه می این
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یابی اختالف در جلسات رسیدگی، چنانچه قضات زمان کافی و قصد ریشه چندان معمول نیست ولی  
متوجه وجود چنین مشکلی خواهند شد. همچنین به احتمال زیاد  البین را داشته باشند،  و اصالح ذات

زوجین با عنوان کلی »عدم تفاهم اخالقی« سعی در مخفی کردن    های توافقی که عموما  در طالق
 1تخصصی   ۀ ر صدور گواهی عدم امکان سازش دارند؛ در ارجاع به مشاورعلت اختالف و تسریع د

شود. البته بیان این مسائل به تخصص  رفتار در روابط زناشویی مطرح میوجود مصادیق سوء  یگاه
های مشاوره مشاور، تالش و صرف وقت او برای همدلی با زوجین و همچنین فضای فیزیکی اتاق

از منظر فقه و طالق در فرض سوءرفتار جنسی زوج  درخواست  نیز ابتدا  در این بخش    بستگی دارد.
ارزیابی  نقد و  شود، و سپس رویه قضایی در احراز عسر و حرج جنسی زوجه مورد  بررسی می حقوق  

 گیرد.قرار می
   هزوجحرج جنسی وعسر رویکرد فقهی و حقوقی به . 2-1

راستای   در  زوجه  طالق  درخواست  فقهی  أخذ  مستمسک  من  بید  »الطالق  کردن  محدود 
قاعد )یزدی،    ۀ بالساق«،  است  ضرر  و  حرج  قاعد115:  1423/6نفی  مدلول  مطابق  نفی   ۀ (. 

شرع برای فرد ایجاد مشقت کند؛ آن حکم اعم از تکلیفی یا وضعی    ۀحرج، هرگاه حکم اولیوعسر
، اما چنانچه رفتار او موجب گردد. در این بحث حکم اولیه، اختیار طالق به دست زوج استرفع می 

گردد و زوج ملزم به  حرج، اختیار طالق از وی سلب میوبه حکم ثانوی نفی عسر حرج زوجه گردد، 
 (. 103: 1393 شود )محقق داماد، طالق می

به صورت منصوص در ماد قاعده  این  اعمال شده است و مهم  1130  ۀ مفاد  ترین  قانون مدنی 
پیش در  سازوکار  متحمل حرج جسمی،  بینی شده  زناشویی  زندگی  در  زنانی است که  از  حمایت 

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه جنسی و روحی هستند. این ماده اشعار دارد: »
در  باشد، وی می تقاضای طالق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور  و  به حاکم شرع مراجعه  تواند 

را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد    تواند زوجمحکمه ثابت شود، دادگاه می
 «. شودزوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می

نوعی دارد. »نوعی« بدین معنی که ۀ  حرج موضوع این ماده جنبودانان معتقدند عسربرخی حقوق
ه وضع و  بار باشد و »شخصی« از این جهت کفرسا و مشقتزندگی طاقت  ۀباید از نظر عرف، ادام

همان زن، مانند فرهنگ، تحصیالت، جایگاه اجتماعی و... معیار قرار بگیرد نه به طور    ۀشرایط ویژ
)کاتوزیان،   دیگر(.  262:  1382نوعی  مفهوم شخصی  و عسر   دانان کهاز حقوق   گروه  را یک  حرج 

 
 ت خانوادهیانون حماق 25 ۀماد. 1
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د که نکید دارند که قانون نباید آن را معین کند بلکه دادگاه حسب مورد باید تشخیص دهأدانند، تمی 
حرج در متن ومخالف برشمردن مصادیق عسر  ها اساسا  حرج هست یا خیر. آن وموضوع موجب عسر

اند  لت خلط میان تقنین و قضا مرتکب شدهگذاران به عدانند که قانونماده هستند و آن را خطایی می
 (.371: 1390 )محقق داماد، 

حرج را محدود و مدون در قانون دانست و از وتوان مصادیق عسر این است که نمی  هم  واقعیت
موجب   توان مصادیق معین و معدودی را که نوعا  حرج امری حادث بوده، تنها میوآنجایی که عسر

می کردحرج  شناسایی  گستردهوعسر   زیرا   .شوند،  مفهوم  و  حرج  مکان  و  زمان  در  و  است  ای 
حرج به وجود و، عسر1130  ۀالحاقی ماد  ۀدر تبصر  .های مختلف قابلیت تغییر خواهد داشتفرهنگ

زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.    ۀ آمدن وضعیتی است که ادام
به مدت مشخص، اعتیاد زوج، محکومیت قطعی به حبس بیش از  سپس پنج مورد مانند ترک زندگی  

العالج، به عنوان مصادیق تمثیلی زوج به بیماری صعب  یرفتار و ابتالپنج سال، ضرب و شتم و سوء
 است.  ا شدهاحص

دانسته است.   بودن را اقوی    نوعیمتن ماده، معیار    ۀشدگذار در موارد احصاشاید بتوان گفت قانون 
حرج  وای که به عنوان مصداق در متن ماده آمده، امارات نوعی در تحقق عسراین معنی پنج تبصره   به

دانند. اما در موقعیت احراز آن  شود که عموم مردم تحمل چنین وضعیتی را دشوار می محسوب می
ود.  شخصی ملحوظ واقع ش  ۀباید ضابط  توسط محکمه و مواردی که در این ماده ذکر نشده، مطمئنا  

قابل تحمل باشد اما    و اجتماعی  ص جسمی و روانییای برای زنی با خصازیرا ممکن است مسئله
حرج بایستی  ونوعی و شخصی در عسر   ۀلحاظ ضابط  رسدبه نظر می  برای زنی دیگر خیر. از این رو

 . (130: 1384یان، نپذیرفته شود )حسی 1قانون مدنی  202 ۀمانند مالک تشخیص »اکراه« در ماد
مصادیق کلی در همین    پرداختن به حرج جنسی محرز و مبین است، اما   د در این ماده خأل هرچن 

 ۀ ماد  ۀمانند آنچه در بند چهارم تبصر دور از ذهن نیست.  متفرعات دیگر    برشمرده شده، امکان تصور 
رم بند چها   دهد مصادیق بیشتری را بر آن بار نمود. ذکر گردیده، که این اجازه را می   انون مدنیق   1130

« ... هرگونه سوء رفتار مستمر زوج را که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد به صراحت »
رفتار مستمر زوج در این حرج تشخیص داده است. عام بودن این ماده و نفی هرگونه سوء و مصداق عسر 

 
شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید اکراه به اعمالی حاصل می. 1

آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص  درمورد اعمال اکراه قابل تحمل نباشد.کند به نحوی که عادتا 
 باید در نظر گرفته شود. 
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بی بند مقید به تحقق عسر و حرج است. همچنین در بند پنجم آن، »  های صعب ماری ابتالء زوج به 
«، را نیز از العالج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید 

رفتار جنسی به رغم عدم صراحت قانون در خصوص سوء به حرج برشمرده است. لذا  و مصادیق عسر 
 ۀماد 5و  4 ۀ توسل به تبصر تواند با حرج، در صورت تحقق آن، زوجه می وعنوان یکی از موجبات عسر 

های رفتار جنسی به شرط استمرار و بیماری درخواست طالق کند. تمام مصادیق سوء قانون مدنی    1130
تواند دلیل طالق به العالج بودن می جنسی مقاربتی، اختالالت جنسی یا شخصیتی در صورت صعب 

رسد، این ماده، به نظر می   4  ۀدر استناد موضوع مورد بررسی به تبصر همچنین  درخواست زوجه باشد. 
« ذکر شده و هم با درج »عرفا    ۀ هم معیار نوعی در نظر گرفته شده و هم معیار شخصی؛ زیرا هم واژ 

 عبارت »وضعیت زوجه« معیار شخصی لحاظ شده است.
به موجب بند ب شروط  حرج جنسی، زوجه  وعالوه بر امکان درخواست طالق به موجب عسر

  ۀ ، از ناحیمذکور  های نکاح، در صورت تحقق شرایط برشمرده در ذیل بندر قبالهچاپی د  ۀگاندوازده
مرد، وکیل است خودش شخصا  یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه کند و پس  

 از اثبات مدعا درخواست طالق کند.

هرگاه شوهر گونه ذکر کرده: » که یکی از شروط تمثیلی را این  نون مدنیا ق  1119 ۀعالوه بر متن ماد 
« و آن را موجبی برای وکالت ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زندگانی آن رفتاری نماید که  ... سوء 

تواند در این موضوع به زوجه در طالق به رسمیت شناخته؛ مواردی از شروط چاپی عقد نکاح نیز می 
قابل ج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر معاشرت زو رفتار یا سوء سوء : »2کار آید. مانند بند  

بند  تحمل کند  برای زوجه : » 3«،  به نحوی که دوام زناشویی  العالج  امراض صعب  به  ابتالی زوج 
ابتالی زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی : » 7«، بند  آمیز باشد مخاطره 

ز  ادامه  و  آورد  وارد  خللی  باشد خانوادگی  دشوار  زوجه  برای  سوء ندگی  ترتیب  این  به  و «.  رفتار 
های مقاربتی، همچنین العالج جنسی، بیماری معاشرت جنسی مرد، ابتالی زوج به بیماری صعب سوء 

توان  ، بدون محدود کردن اعتیاد، صرفا  به مواد مخدر، و ذکر عبارت »هرگونه اعتیاد مضر« می 7در بند  
طول روز و حتی   جنسی در   ۀ ی دفعات رابطجنون مقاربت و تعدد بیمارگونه  اعتیاد جنسی زوج مانند 

 2... را هرچند مشمول مورد  های مستهجن، روابط فرازناشویی واعتیاد به خودارضایی، تماشای فیلم 
 نیز پذیرفت.  7گیرد، تحت شمول بند  معاشرت نیز قرار می یعنی سوءرفتار و سوء 

ر وکالت به نحو اطالق باشد، یعنی زوج به زوجه وکالت دهد هر  در طالق به وکالت زوجه، اگ
کند. اما در وکالت  وقت بخواهد خود را مطلقه نماید، دادگاه صرفا  تحقق وکالت مذکور را احراز می 

قابل    ۀبه نحو مشروط، دادگاه عالوه بر احراز وکالت، باید تحقق شرط مورد نظر را هم احراز کند. نکت
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ر مهم این است که احراز هر یک از شروط موضوع سند نکاحیه و اجرای وکالت زوجه  توجه و بسیا
باشد.  تحقق شرط مذکور در سند نکاحیه نمی  ۀدر طالق، مستلزم اثبات عسر و حرج زوجه به واسط 

حرج زوجه شده باشد یا خیر، دادگاه باید وکالت  ویعنی صرف نظر از اینکه شرط مذکور موجب عسر
 (.338: 1393 طالق را به رسمیت بشناسد )اسدی و شکری،  زوجه در

 قضایی ۀدر روی  حرج جنسی زوجهوگیری قضات در احراز عسر سخت. 2-2
، در جهت هماهنگی  قانون مدنی  1130  ۀماد  ۀتعیین برخی مصادیق تمثیلی عسر و حرج در تبصر

واقعیت و  عرف  )صادقی  با  است  گرفته  صورت  قضایی  رویه  پذیرش  و  اجتماعی  و  های  مقدم 
قانون 119:  1384پور،  انصاری عدول  احصا(.  از  عسر  یگذار  به  ومصادیق  آن  اصالح  و  حرج 

قضایی در تشخیص مصادیق    ۀ »حصری نبودن« موارد به عنوان فرصتی برای به رسمیت شناختن روی
می مواجه  ضرر  و  حرج  با  را  زوجیت  دوام  که  است  طالقسازد.  دیگری  زوجه    در  درخواست  به 

عسرخصوصا    موجب  طوالنیوبه  که  پروسهحرج  میترین  اختصاص  خود  به  را  زوجه  ها  دهد، 
بایست برای اثبات حرج و آسیب جنسی، مدارک و مستندات خود را ارائه دهد. یکی از دالیل می 

اثبات   ۀدر پی ناکارآمدی نظام ادل  جنسی  دشواری این نوع طالق، سختگیری قضات در احراز حرج 
دخول جسم سخت    بینعدم قطعیت  )در موارد آسیب اسفنکتر  های پزشکی قانونی  اهیدر گو  و ابهام 

 .1باشد می  (یا بیماری های مزمن گوارشی

با دادخواست الزام به تمکین از سوی زوج    طالق عموما  نوع  این    دادندها نشان  بررسیهمچنین  
همراه است و در اکثر موارد در مراحل پایانی رسیدگی با توافق بر سر حقوق مالی زوجه به طالق  

حرجی، آزارهای فیزیکی و عینی نسبت به آزارهای  وهای طالق عسر . در پرونده شودمی توافقی تبدیل  
مجلس  شوند. اما در قالب اظهارات زوجین در صورت ناخته میروانی و روحی بیشتر به رسمیت ش

رسیدگی   ۀآزار جنسی روانی هم مطرح شده است. مصاحبه با زنی پس از جلستحقیر و  مواردی از  
دهد او عالوه بر تحمل آزارهای جسمی در طول بیست سال زندگی مشترک با وجود دادگاه، نشان می

سفانه شرم از بیان این موارد  أزوج نیز قرار داشته است، اما مت یروح مورد آزارهای جنسِی سه فرزند، 
در دادگاه و فضای مردانه مانع از آن بوده که لب به سخن بگشاید. او اذعان داشت همسرش حین  

  ۀبرد و از توصیف و تجسم رابطجنسی و در بستر زناشویی به طور مستمر از زنان دیگر نام می  ۀرابط
 ۀبذل کلی  مقابلسال کشمکش در    زناشویی ابایی ندارد. این پرونده پس از دو  ها در بسترجنسی با آن 

در ازای اخذ وکالت طالق به جدایی ختم شد. این نکته قابل ذکر است که در  و  حقوق مالی زوجه  

 
 در پاورقی آمد. که عینا   6 ۀ شمار ۀپروندپزشکی قانونی مربوط به های : گواهینک. 1
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زوجه  دادگاه موقعیت  ایجاد فضای همدلی، درک  در  زن،  الزام حضور قضات مشاور  های خانواده 
 ثیر بسزایی دارد.  أشرایط حرجی ت تسهیل احرازچنینی و ز مشکالت اینگشایی اصل و گره أمست

رفتار جنسی زوج است. به دلیل ابهام  بعد »نوع طالق« به درخواست زوجه در فرض سوء  ۀنکت
گذار، برخی معتقدند طالق به درخواست زوجه های قضایی، سکوت فقها و قانوندر ماهیت طالق

دانانی نظیر  بودن طالق قضایی مورد تردید و سبب انتقادات حقوقهم رجعی است، اما حکم رجعی  
امامی، صفایی و کاتوزیان بوده است. در محاکم خانواده، طالق به درخواست زوجه را رجعی درنظر 

گیرند و برای جلوگیری از رجوع زوج، تکلیف دیگری بر دوش زوجه نهاده و نوع آن را با اجبار او  می 
برخی  در مصاحبه با قضات  کنند.  ارت »کراهت زوجه«، به طالق خلع تبدیل میبه بذل مال و ذکر عب 

ند بذل مال باید دارای ارزش مالی قابل توجهی باشد تا با طالق موافقت شود، و بود  معتقد  هاآن از  
تواند عین مهر، بذل مال می   انون مدنی ق  1146  ۀطالق خلع، مطابق ماد  این در حالی است که در

قضات نسبت به    ۀگیرانای از نگاه سختها نمونهو یا حتی کمتر از مهر باشد. این  معادل آن یا بیشتر
 به درخواست زوجه است.   طالق

رفتار جنسی زوج علیه زوجه سوء دو نمونه از موارد احراز عسر و حرج در فرضاین بار    در ادامه، 
ها به دلیل سختی اثبات،  این دادخواستطور که اشاره شد تعداد زیادی از  شود، زیرا همانواکاوی می

یا  های پزشکیعدم صراحت گواهی نوع  قانونی و  دانستن مرد در هر  نگرش سنتی قضات و محق 
رسد پوشی عامدانه به نتیجه نمیتحقیق و تفحص بیشتر و چشم  ها بهآنعدم تمایل  زناشویی، و نیز  

تبدیل می  توافقی  به طالق  زوجه  مال توسط  بذل  با  نمونه شود.  و  نیز، در  داده شده  اثر  ترتیب  های 
تری برای  دلیل موجه  نون مدنیاق 1130 ۀ اند با برشمردن چند مصداق دیگر از مادسعی کردهقضات  

 طالق عنوان کنند.  

پروند سوء13  ۀ شمار  ۀدر  و  ،  دهانی  مقعدی،  نامتعارف  روابط  مصداق  در  زوج  جنسی  رفتار 
رسیدگی بیان   ۀاست. زوجه در اظهارات خود در جلسهمچنین خودارضایی مورد بررسی قرار گرفته 

»حاصل هشت سال زندگی مشترک ما یک دختر است. همسرم الکل و مواد مخدر مصرف  داشته  
زند. هم از نظر جسمی و روانی و هم جنسی مرا مورد آزار و اذیت  کند و مرا در حد مرگ کتک میمی 

بقرار می رابطه زناشویی  نوع  از نظر  آزار میشه  دهد.  مراعات نمیدت  به طرق  بینم. زوج  نماید و 
گلو و گوش من دردناک و    کند و دائما  می  رابطه برقرارغیرعادی و غیرطبیعی که از بیان آن شرم دارم،  

زخم است. به هیچ عنوان و به هیچ صورتی قادر به تحمل شرایط حاکم بر زندگی نیستم. او حتی در 
کند. مدت  کند و هرجوری که تمایل داشته باشد خودارضایی می م نمیام نیز شرساله  5حضور دختر  

توانم با گذشت  دانم چگونه میکنم و قصد بازگشت ندارم و نمیماه است که نزد والدینم زندگی می  4
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زمان وجود شرایط غیرمتعارف زندگی خود را به محکمه ثابت نمایم. او حتی پدر و خواهر خود را 
لذا هیچکس حاضر به ادای شهادت درخصوص شرایط نامساعد زندگی و ضرب و    زند وکتک می

 های مکرر وی نسبت به من نیست. زیرا اهالی محل از او واهمه دارند«.شتم
رفتار جنسی ی صریح به سوءاشاره  ی دادگاه بدویأ از جمله نکات مثبت مورد اشاره در متن ر 

زوجه توسط  طالق  درخواست  علت  عنوان  به  است:    زوج  و  »بوده  سوءرفتار  مدعی  زوجه   ...
سوءمعاشرت زوج و روابط زناشویی غیرمتعارف وی در قبال خود گردیده است و شرایط زندگی را  

از پزشکی قانونی موید وجود عالیم    -مورخه    -غیر قابل تحمل اعالم نموده ... گواهی واصله شماره  
ز با  به محتویات  اختالل شخصیتی در زوج و مقاربت غیرطبیعی وی  با عنایت  دادگاه  وجه است. 

پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین شرایط غیرمتعارف حاکم به زندگی زوجه و تعسر و تعذر وی  
نماید و با توجه به مراتب و امعان نظر به محتویات پرونده دعوی در ادامه زندگی مشترک را احراز می 

ی ... زوجین دارای  تلقی گردید  فرزند مشترک  مقرون به صحت  بنام    5ک  هستند که    - ساله دختر 
حضانت وی صرف نظر از وجود اختالل شخصیتی زوج به واسطه اولویت قانونی به مادر واگذار  

شود و پرداخت نفقه فرزند مشترک به عهده پدرش است. زوجه در این پرونده ادعای مالی دیگری می
نکت  «.ندارد  ر  ۀهمچنین  این  در  توجه  به  ی، تصمأ قابل  ارجاع  در  قانونی یم درست دادگاه   1پزشکی 

است که چندان    نیز ارائه شدهزوج    شناختیروان  ۀآسیب زوجه، گزارش معاین  اثباتعالوه بر  است که  
قضایی معمول نیست. این گزارش مستند صدور حکم طالق و واگذاری حضانت فرزند به    ۀدر روی

 . است واقع گردیدهمادر به دلیل وجود اختالل شخصیت در زوج 
جنسی ۀ  رفتار جنسی در مصادیق متعددی قابل مالحظه است. ترک رابط، سوء5  ۀ شمار  ۀدر پروند

های پیشگیری  های جنسی، عدم استفاده از روش بط فرازناشویی زوج، فحاشیبیش از پنج سال و روا 
دامنی زوجه  از بارداری و سپس اجبار زوجه به سقط جنین، توهین و افتراهای مکرر نسبت به پاک 

ای که ضبط شده و توسط مقامات دقیقه   5  ۀحتی در حضور فرزند، که در یک فقره و در یک مکالم
ترین الفاظ و عبارات زوجه را مورد خطاب  بیش از چهل بار با وقیح  ، یفری پیاده شدهک  ۀقضایی در پرون

 
نامه  ».  1 به  پرونده    - مورخ    - بازگشت  خصوص  می  -و    -در  نظر  اظهار  زیر  شرح  تست  گردد:به  های براساس 

پزشک انجام شده و مصاحبه فعلی زوج دچار عالئمی دال بر اختالل شخصیتی است که در روند معمول زندگی روان 
میزناشو مشکالتی  ایجاد  ویی  درمان  به  نیازمند  وضعیت  این  و  روان   نماید  مصاحبه  مداخالت  در  است.  پزشکی 
عمل آمد. حسب گزارش جراح مقعد در ه پزشکی زوجه اختالل خاصی مشاهده نشد. از زوجه معاینه جسمی بروان 

تواند در اثر دخول ه می تر خارجی مشهود است ککاز حد طبیعی است و پارگی در اسفنهای تخصصی گشادتر بررسی 
 . های مزمن گوارشی حادث گردیده باشد«جسم سخت یا بیماری
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های دادگاهی از شرایط سخت زندگی او، به خصوص  قرار داده است. اظهارات زوجه در رسیدگی 
رفتارهای خارج از عرف و تعهد    ۀ»دامنمجلس آمده است:  فشار روانی حکایت دارد. در متن صورت 

و اقدامات خالف شئون اخالقی و خانوادگی وی دیگر به حدی علنی شده که او با  زندگی مشترک  
به من می ایجاب میوقاحت خطاب  بافت من  و  تنوعگوید: من مردم  این  کند  تو  اگر  باشم.  طلب 

شأن و شخصیت مرا    ۀکشی. اظهارات و توجیهات زشتی که هممسئله را نپذیری خودت عذاب می 
باردار میهمسر خرد و سرکوب می  به عنوان یک زن و یک آینده  بهبود  امید  به  بار    ،شدم کند. هر 

رغم اطالع از وضعیت بارداری من دامنه ایذا و اذیت و کتک  مردها به جای حمایت به  ۀ برخالف هم
پزشک جهت حفظ    ۀشدم تا اینکه به توصیرفت که دچار سقط جنین می حدی فراتر میهکاری وی ب

ماه به او خبر ندادم. اما وقتی از این وضعیت  4از این وضعیت بارداری خود را تا آرامش و جلوگیری 
هایی در این مورد به من روا داشت که  جای خوشحالی با پرخاشگری توهین و تهمته  اطالع یافت ب

ر  کرد. یکبار به عمد برای تحقی ترک مرا به حال خود رها نمود و زندگی را  از بیان آن شرم دارم و عمال  
 اینجانب در ظرفشویی آشپزخانه اجابت مزاج نمود«.

دعاوی کیفری و حقوقی متعدد ۀ  از جمله نکات تکمیلی دیگر که در این پرونده قید شده، اقام
صادره مبنی    ۀدادنام  18تصویر    هاست. وکیل پروندها  آن علیه یکدیگر و کراهت عاطفی شدید فیمابین  

ج با  دادخواست و تقدیم نموده است. همچنین در این پرونده، زو  ۀبر اختالف بین زوجین را ضمیم
»وقتی به وی گفتم  کند  کار او شده است. زوجه ادعا می  ۀاخذ حکم منع اشتغال زوجه، مانع از ادام

شود، ایشان به من گفتند: برو توی خیابان  دهی پس تکلیف من و فرزندم چه میتو که خرجی نمی
رات زوجه، زوج  در جواب اظهاکنم که چنین مطلبی را به من گفتند«.  خودفروشی کن. سوگند یاد می

   «.رفتار ندارم »ادعای خانم کذب محض است. من سوءدارد: فقط اظهار می
های متعدد زوجین علیه یکدیگر، شهادت  با مجموع اوراق و محتویات پرونده، و با وجود دادنامه

»به قدری  ای، یکی از همسایگان ابراز داشته،  رفتار زوج با همسرش که در نمونهشهود مبنی بر سوء
از منزل    های مکرر زوج علیه زوجه رکیک بوده که ما مجبور به بستن در و پنجره یا خروجفحاشی

و عدم توفیق داوران در صلح و سازش، دادگاه    شدیم تا فرزندانمان با این الفاظ مواجه نشوند«، می 
خواهی زوج و سپس  حرج زوجه را احراز نموده است. در این فقره اعتراض و تجدیدنظروبدوی عسر 

 نشده است.  یید حکم الزام او به طالقأخواهی او در دیوان عالی کشور نیز مانع تفرجام 
 نتیجه 

متون فقهی و قانونی، سعی در شناسایی سازوکارهای حمایتی   بررسی و خوانش این پژوهش ضمن  
یافته قضایی    ۀ در روی از زوجه   پژوهش نشان می داشته است.  قوانین موجود در  های  فقه رایج و  دهد 
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یک  نگاه  جنسی،  تکالیف  و  حقوق  و  موضوع  رو مرد بعضا   سویه  بحث  در  است.  داشته  ابط محور 
ارچوب تا آن حد هزناشویی، زوجه موظف به تکالیف حداکثری و حقوق حداقلی است، و در این چ 

شرط زوجه توجه شده؛ به حق جنسی و قید که بر حق زوج در برخورداری از هر نوع استمتاع و تمکین بی 
واعدی کید نشده است. اما استمساک به ق أزوجه، حسن معاشرت و رفتار متعارف جنسی از سوی زوج ت 

 . باشدمی گشا  همچون الضرر، الحرج و معاشرت به معروف در تعدیل این نگاه گره 
ای  های خانواده مؤید این ادعا است که تفاسیر سلیقهدادگاه شعب مختلف  بررسی سازوکارها در  

  شخصی،  ۀزناشویی، عدم لحاظ ضابط  ۀموسع برای زوج در نحو  ۀ تمکین، لحاظ دامنحدود و ثغور  از  
به  الزام  آرای  خصوصیات و روحیات فردی زوجه در احراز حرج جنسی موجب تشتت در صدور 

حرج شده است. متغیرهای زیادی نظیر جنسیت قضات، ساختار شخصیتی و وتمکین و احراز عسر
اجتماعی، فرهنگی و    ۀزیسته و حتی طبق  ۀبینش جنسیتی، عقاید، تحصیالت، سبک زندگی، تجرب

  ۀاصالح و استقرار روی اهمیت کید بر أ. با این حال تباشدثر ؤم واندتمی  تفسیر قوانیناقتصادی او در 
سوء مصادیق  در  مشابه  احکام  صدور  در  واحد  جنسی، قضایی  شیوابهام   رفتار  از  نگارش   ۀزدایی 

قانونی، گواهی پزشکی  زوجین،   های  متعارف  جنسی  حقوق  با  مرتبط  مفاد  گنجاندن  ضرورت  از 
تعیین و  تمکین  حوز  تعریف  قوانین  متن  در  خاص،  و  عام  تمکین  از  اعم  آن  خانواده   ۀ حدود 

   .ناپذیر استتفکیک
حرج موضوع این    انون مدنیق  1130  ۀماد  ۀکید دارد، مطابق مدلول تبصرأ این پژوهش تهمچنین  

تواند دلیل جدایی باشد که بقای زوجیت را تهدید کند. لذا چنانچه حرج جنسی از ماده زمانی می 
جز   ارائ راهی  برای  فرایندهایی  باشد، طراحی  داشته  رفع  امکان  متخصصین  راه  ۀطالق  توسط  حل 

تواند راهگشا باشد. از همین رو، سالمت جنسی، در صورت تمایل زوجین و صرف زمان مکفی می 
و پیشگیری   ، قضازدایی از دعاوی خانوادگیبسترهای حمایتی، استحکام نهاد خانواده  ۀجهت توسع

رفتار جنسی  با هدف توقف سوء  درمانمشاوره و  رویکردهای ترمیمی، اصالحی و    ۀل ، مداخاز طالق
 .شودزوج آزارگر پیشنهاد می
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