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این میان ،احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است .برخی حکومتها با
به رسمیتنشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظامهای دموکراسی ،با توجیه تقدم رستگاری
افراد بر آزادی آنان ،جرمانگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانستهاند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و
برخی از حکما با استناد به خصوصیبودن حریم خانواده و جدایی اخالق از حقوق ،جرم انگاشتن در این حوزه
را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن میدانند .بر اساس یافتههای این تحقیق ،اسالم نیز جرمانگاری
در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی ،تأیید نمیکند و بر حل معضالت خانوادگی از سایر طرق مثل
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 -1مقدمه
خانواده مقدّسترین نهاد جهت آرامش ،تربیت و تکامل انسان به شمار میآید و میتوان گفت جامعه
سالم در گرو خانواده سالم خواهد بود .در بیان قداست خانواده همین بس که خداوند حکیم ،خلقت همسر
جهت ازدواج و تشکیل خانواده را آیت خود معرفی میکند ،آنهم آیتی که در بردارنده آیات دیگری است.
بنا به نصوص ادلّه موجود که ذکر آن فراتر از این مجال را میطلبد ،اهم مصالح در این زمینه «حفظ
کانون خانواده و جلوگیری از تزلزل و فروپاشی آن» میباشد .لذا از آنجائیکه ممکن است عوامل و
رفتارهایی وجود داشته باشند که موجب ورود آسیب جدی به کیان خانواده گردد ،تحقیق حاضر در صدد
بررسی و امکانسنجی جرمانگاری در این حوزه است و در عین توجّه به وجود دیدگاههای موجود در این
خصوص ،به ارائه دیدگاهی بینابین خواهد پرداخت با این تفصیل گرچه بنا به قداست نهاد خانواده ،جرم-
انگاری در نگاه نخست موجه تلقی میشود امّا از آنجائیکه خانواده کانونی است اوالً مبتنی بر عشق و
عاطفه ،و ثانیاً حریمی است خصوصی ،لذا ضمانت اجراهای قابل پیشبینی در آن نیز بایستی از اصول و
قواعد خاص پیروی کند و دخالت حکومت« ،امری استثنایی ،مضیق و صرفاً در حد ضرورت» باشد و از باب
«دفع افسد با فاسد» تنها زمانی به عنوان راهکار و راهحل انتخاب شود که نتایج ناشی از ادامه رفتار
ارتکابی ،به طرق دیگری قابل جبران نباشد .این دیدگاه با عدالت ترمیمی و اصل احتیاط نیز سازگار خواهد
بود .در این پژوهش ،دیدگاه های مختلف بر مبنای آموزههای دینی به ویژه فقه امامیه مورد نقد و بررسی
قرار خواهند گرفت تا بتوان با دستیابی به نظریهای تفصیلی ،قوانین حمایتی از خانواده را به سمتی سوق داد
که در عمل منجر به استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی روزافزون آن گردد.
ضرورت تحقیق حاضر نیز بدین جهت است که حفظ بنیان خانواده از دیرباز یکی از دغدغههای مهم
بوده و امروزه نیز در شمار اولویتهای اساسی حاکمیت و به دنبال آن ،نهادهای اجتماعی و قانونگذاری
کشور است .بهویژه آنکه با فروپاشی نظام سنتی خانواده در جهان غرب و متأثر شدن جوامع شرقی از جمله
ایران از این تحول منفی که افزایش آمار طالق و نیز تمایل به تجرّد زیستی از نمودهای آن است نقد
نظریهی جرم انگاری رفتارهای منجر به تخریب خانواده که قانونگذار سابقاً با همین رویکرد به وضع قوانین
کیفری پرداخته بود میتواند دلیل ناکارامدی ضمانت اجرای کیفری در روابط خانوادگی را به خوبی نقد کند.
رویکرد اخالقی محض نیز برای هدایت خانواده به سمت کمال و ارتقای مورد نظر شریعت اسالم تأثیر به
سزایی خواهد داشت.
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هدف این پژوهش نیز جرمزدایی از تخلفات درونخانوادگی و جایگزینی ضمانت اجرای اخالقی و به
عکس صیانت از حقوق خانواده در تخلفات برونخانوادگی با ضمانت اجرای کیفری است .نیل به
راهکارهای عملی برای تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن ،هدف دیگری است که در این
مقاله دنبال میشود .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطالعات و دادهها به
شیوه کتابخانهای و با بهرهگیری از کتب ،نرم افزارها و ...صورت گرفته است.
تحقیق حاضر در مقام دستیابی به این سؤاالت است که دیدگاههای مختلف در خصوص جرمانگاری
در حوزه خانواده با چه نقدی روبروست و دیدگاه اسالم با توجه به احکام موجود در این خصوص چیست؟
فرضیهها و پاسخهای مفروض نیز بدین شرح است که :هرچند پایبندی به گزارههای اخالقی مهمترین
نقش در بقای خانواده و تحکیم بنیان آن ایفا میکند ،اما الزامآورنبودن گزارههای اخالقی میتواند به تضییع
حقوق اعضای خانواده و گاه تجری و استنکاف بیرویه از انجام تعهدات منجر شود و از طرفی جرم دانستن
امتناع از تعهدات زوجین ،میتواند به سستی روابط خانوادگی،سوء معاشرت و نهایتاً فروپاشی خانواده
بیانجامد و آرامش و سکون مورد نظر آموزههای قرآنی را از خانواده خواهد گرفت .بنابراین اصل اولیه ،پرهیز
از جرمانگاری در حوزه حقوق خانواده بلکه جرمزدایی در این حوزه اجتماعی است اما در مواردی که منجر
به اتهام جنسی و اعمال منافی عفت خواهد شد و حیثیت خانواده و کیان آن را تهدید میکند ،با مالحظهی
تصریح شارع و نصوص معتبر ،جرمانگاری ممکن خواهد بود و بر پایهی آموزههای فقهی ،استحکام خانواده
و تقویت بنیان آن ،مهمترین مالک و مناط در تعیین و تبیین ضمانت اجرای تخلفات و امتناع از تعهدات
ناشی از نکاح است و حسب مورد ،توصیه به رعایت هنجارهای اخالقی از قبیل موعظه ،محکمه خانوادگی،
بیاعتنایی و در صورت عدم تأثیر ،ضمانت اجرای حقوقی مانند الزام به ایفای تعهدات و گاه ضمانت اجرای
کیفری در موارد معدود و محدود ،تعریف شده است.
بنابراین از آنجایی که پژوهش حاضر ،اوالً :به امکان سنجی جرمانگاری در حیطه خانواده پرداخته نه
جرمانگاری بهطور عام و ثانیاً :به دلیل محور قرار دادن مبانی فقهی و اقتضاء خصوصیت خانواده در نقد و
بررسی دیدگاههای مختلف موجود و دستیابی به نتایجی بر اساس مبانی مذکور ،فاقد پیشینه بوده و امید
است به نتایج کاربردی مؤثری ،منتهی گردد.
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 -2مفهومشناسی جرم انگاری
یکی از مهمترین مؤلفههای حقوق جزا ،جرمانگاری است و جرمانگاری فرأیندی است که به موجب
آن بایستی اعمال مجرمانه با استانداردهای خاص و مشخص و طی یک فرایند گزینشی مطلوب و
پذیرفتنی ،تعیین شود .اصطالح جرمانگاری مرکب از دو واژه جرم و انگاری است که مصدر آن نگاشتن و
به معنی تصوّر ،پندار ،گمان ،فرض و ...است و در مجموع تلقی اعمال و رفتارهای تحت عنوان عمل
مجرمانه در نقطه شروع یا صفر میباشد (محمودی جانکی.)2 ،1382 ،
 -3دیدگاههای موجود پیرامون جرمانگاری در حوزه خانواده
اساساً در فقه به جهات متعددی از جمله عدم تمرکز بر مسأله خانواده در آموزههای فقهی ،فردی
دیدن حقوق ناشی از نکاح ،غفلت از آثار اجتماعی نکاح و تمرکز صرف بر حقوق و تعهدات زوجین ،دیدگاه
خاصی در این مسأله نه به صراحت و نه تلویحاً ارایه نشده است .بنابراین با مراجعه به نظریات جامعه
شناختی و مکاتب مختلف در حوزه علوم اجتماعی ،دیدگاههای موجود ،ذیالً تبیین میشود و دیدگاه شریعت
اسالم از میان احکام فقهی موجود در فقه خانواده ،استنباط خواهد شد .به همین ترتیب دیدگاه حقوقی نیز با
مالحظهی قوانین وضعی موجود در حوزه حقوق خانواده ،قابل استخراج و استنباط است.
 -1-3دیدگاه اول :عدم امکان جرم انگاری
قائلین به جدایی اخالق از حقوق که ریشه این دیدگاه در آثار ارسطو مشهود است معتقدند که :حقوق
را بایستی از آمیختگی به عناصری که حقیقتاً به آن بستگی ندارد ،رها ساخت و تئوری حقوقی باید از تمام
مالحظات ایدئولوژیکی مستقل باشد (صادقی )97 ،1384 ،بر اساس این دیدگاه ،اخالق ،نظارت بر وجدان
شخص و تأمین آرامش درونی وی را عهدهدار است امّا حقوق ،حاکم بر روابط خارجی افراد با یکدیگر و
تأمینکننده صلح و سازش بین آنهاست .گروهی دیگر نیز با این تئوری که حکومت حق دخالت در حوزه
خصوصی را ندارد ،از لحاظ نتیجه با دیدگاه حکما موافقند .توجیه گروه اخیر این است که« :فرد در اعمال
مربوط به خود ،آزادی اش مطلق است و حدی بر آن ،متصور نیست و معتقدند که :فرد بر خویشتن و بر تن
و جان خویش ،سلطان مطلق است» (هانر و استیوارت .)207 ،1379 ،بنا به این دیدگاه ،حوزه خصوصی
(امر خصوصی) ،چیزی است که باید از مداخله دولت بهعنوان ادارهکننده حوزه عمومی و نظارت شهروندی،
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به دور باشد ،مصداق بارز این قلمرو ،حیطه روابط شخصی و خانوادگی معرفی شده که از آن به «حریم
خصوصی» یاد میشود (نوبهار.)49 ،1387 ،
عالوه بر موارد فوق ،منع مداخله در حریم خصوصی و زندگی خانوادگی فرد به موجب مادهی 12
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مادهی  17میثاق بینالمللی حقوق مدنی و مادهی  12کنوانسیون آمریکایی
حقوق بشر و ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،مورد حمایت قرار گرفته است (حبیبزاده.)187 ،1389 ،
 -1-1-3نقد دیدگاه اول
اولین نقد وارد بر دیدگاه اوّل ،پیرامون ادعای جدایی اخالق از حقوق میباشد که در این خصوص باید
گفت :رویکرد حقوقی اسالم شدیداً متأثر از ارزشهای اخالقی است و ارتباط بین اخالق و حقوق در اسالم
بسیار تنگاتنگ بوده به گونهای که برخی از محققان ،قانون را ادامه اخالق دانسته و معتقدند که قانون
نمیتواند با اخالق مغایر باشد (راسخ )3 ،1385 ،و قوانین بایستی اخالقی باشند تا وجدان انسانها قانع ،و از
اینرو به آن ملتزم شوند .بهعالوه میتوان با نگاهی هنجاری به قانون ،نتیجهگیری کرد که قانون در واقع
به اخالق دعوت میکند و زمینه اجرای آن را فراهم میکند (عالسوند .)98-26 ،1392 ،و در عین فاصله
داشتن این دو مقوله از حیث قلمرو شمول ،ضمانت اجرا و مبنا ،تأثیر و تأثر این دو در یکدیگر ،قابل توجّه و
غیرقابل اغماض است به نحوی که اخالق نمیتواند به نتایج خارجی رفتارها ،بیاعتنا بوده و حقوق هم
نمیتواند از تحقیق و تفحص در امور اخالقی و چگونگی نسبت اشخاص ،بینیاز باشد و قانونگذار ناآگاه به
موازین اخالقی ،در انجام وظیفه خویش موفق نخواهد بود (اسدی.)148 ،1394 ،
دومین نقد وارد بر دیدگاه اوّل که عدم جواز دخالت دولت را به دلیل خصوصی بودن حریم و همچنین
جدایی اخالق از حقوق مطرح میکند ،این است که :اوالً تعابیر واحدی پیرامون حریم خصوصی ذکر نشده و
چه بسا بعضاً ،خصوصی بودن حریم را به سلطنت فرد بر خویش و یا تنهایی و( ...انصاری،
 )200 ،1389تعبیر نموده اند که در مقام نقد ،الزم به ذکر است که نهاد خانواده به دلیل وجود ارتباط عمیق
بین اعضای آن از برداشت مذکور (سلطنت بر خود ،تنهایی و امور صرفاً مربوط به خویشتن) انصراف داشته
و از این جهت قابل انتقاد است و به تعبیری مناسبتر میتوان گفت که خصوصیت و منحصر به فردی آن،
دقیقاً به لحاظ نوع ارتباط بین افراد و حساسیت این ارتباط میباشد .لذا از این حیث ،قابل انطباق با تعبیر
مطروحه( ،تنهایی یا سلطنت بر امور خود) نخواهد بود و بنا به حساسیت در روابط بین اعضا ،دقّت و تأمّل و
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بررسی دقیق مراجع تقنینی را میطلبد تا در راستای تأمین استواری و استحکام خانواده ،بعد از حاکمیت
اخالق ،در موارد ضرور ،به عنوان آخرین راهکار ،حقوق نیز ،ورود پیدا کند.
 -2-3دیدگاه دوم :لزوم جرم انگاری
دیدگاه دوم به حکومتهای تمامیتخواه (توتالیتر) تعلق دارد که اساساً وجود حیطه خصوصی را به
رسمیت نمیشناسند (فتحعلی .)134 ،1378 ،عالوه بر توتالیترها برخی از حکومتهای دموکراسی نیز قائل
به عدم وجود حیطه خصوصی هستند و معتقدند که هیچ عملی وجود ندارد که نتایج آن صرفاً متوجه خود
انسان باشد و حیطه خصوصی موضوعاً تحقق خارجی ندارد .گروهی دیگر از این نظامهای دموکراسی نیز با
وجود به رسمیت شناختن محیط خصوصی معتقدند که« :رستگاری انسان باالتر از آزادی وی میباشد و
حکومت مجاز به دخالت در این محیط میباشد .برخی از قرائتها در اسالم نیز حاکی از همین دیدگاه است
(هانر و استیوارت .) 207 ،1379 ،بنا به این دیدگاه ،به دلیل دارا بودن نقش نظارتی مهم خانواده بر افراد،
وظیفه مجموع نهادها ،گردهمآیی جهت اجتماعی کردن وظایف ،نظارت و مجازات نسبت به افراد جامعه
است و جنبش مطالعات اعتقادی حقوق نیز از این توصیف ارزشی مداخله دولتی در نهاد خانواده به یک الزام
هنجاری میرسد و معتقد است که دولت بایستی خود را آماده مداخله در مواردی نیز بگرداند که در حوزه
خصوصی خانواده و در قالب رفتارهای ظالمانه مبتنی بر سلسله مراتب خانوادگی و تبعیض جنسیتی صورت
می گیرد .جنبش مذکور تصور رایج غالب بودن وقوع جرم بین افراد غریبه و خارج از محیط خانواده را
محکوم میکند و تمایل به القای این تفکر را القای دیدگاه منحرفانه در خصوص خشونت میداند .از این
منظر رفتارهای خشنی که اغلب در محیطهای خانواده رخ میدهد ،بسیار نگرانکنندهتر از خشونت بین
اغربا (افراد غریبه و غیرخویشاوند) هستند و بنا به این دیدگاه ،توجیه خصوصی بودن حوزه خانواده و عدم
نیاز به مداخله دولت ،فزونی ،تکرار و استمرار خشونت علیه یک شخص یا اشخاص حاضر در محیط خانواده
را در پی خواهد داشت(جعفری.)126 ،1392 ،

امکانسنجی جرم انگاری در حوزه حقوق خانواده

91

 -1-2-3نقد دیدگاه دوم
دیدگاه دوم مبتنی بر دو توجیه ،بود« :عدم به رسمیت شناختن حریم خصوصی و بر فرض رسمیت
داشتن آن ،تقدم رستگاری افراد (یا به تعبیری ایجاد نظم) بر آزادی در حریم ویژه خود».
به نظر میرسد نقد بر این دیدگاه از دو مقوله قابل طرح باشد یکی این که با تعبیر مناسب از حریم
خصوصی یعنی« :خصوصیت ویژه و منحصر به فرد خانواده از حیث روابط بین افراد ،شاخصها و
عملکردهای آن» انکار وجود حریم اینچنینی و به رسمیت نشناختن آن ،منطقی نخواهد بود و نقد دوم وارد
بر این دیدگاه ،به توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان ،برمیگردد .با این توضیح که ما باید رستگاری
را با توجّه به حوزههای مختلف اجتماع ،بهطور مجزا و تفکیک شده ،تبیین کنیم و نهاد و اجتماعی همچون
خانواده که رستگاری و سعادت افراد حاضر در آن به نحوه تعامل و ارتباط با یکدیگر گره خورده( ،با توجّه
به نوع روابط خویشاوندی بسیار نزدیک بین آنان) حاکمیت صرف قانون به جهت ایجاد نظم ،چه بسا ممکن
است به هتک یکسری حرمتها بین این اعضای خویشاوند ،منتج گردد که پیامدها و تبعات سوء آن نیز
قابل توجّه و تأمل است.
 -3-3دیدگاه سوم :امکان جرمانگاری با تقدم حاکمیت اخالق بر حقوق
دیدگاه سوم قائل به آمیختگی اخالق و حقوق در حوزه خانواده است و در عین حال به تقدم و اولویت
اخالق بر حقوق معتقد است .با این توضیح که :مقنن ،همین که به خانواده میرسد فنونی را که از پیش
آموخته است نارسا میبیند و پای استداللیان را چوبین .زیرا محصورساختن عواطف انسانی و بازتابهای
طبیعی در قالب قواعد حقوقی دشوار است (کاتوزیان )14 ،1377 ،و حقوق در این حوزه فاقد وسیله تضمین
قواعد خود میباشد .بنا به این دیدگاه ،خانواده از خصوصیترین و عاطفیترین چهرههای زندگی است که
نه شاهدی برای رفتار ناهنجار واقع شده در آن میتوان آورد و نه میتوان ضابطه دقیقی برای ارزیابی
سلوک همسران به دست آورد .همه چیز نسبی ،عرفی و تابع شرایط مادی و معنوی زندگی خاص هر
خانواده است و حقوق قادر به تصمیمگیری شایسته در این محیط نیست و به ناچار به وضع قواعدی مبهم و
مجرّد از ضمانت اجرا ،مانند لزوم همکاری زن و شوهر و رفتار عادالنه با همسران میپردازد و تعیین
مصداقهای همکاری و عدالت را به عرف و اخالق وامیگذارد (همان.)142 ،
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 -1-3-3نقد دیدگاه سوم
دیدگاه سوم دیدگاهی معتدل و به دور از افراط و تفریط بوده و قائل بودن به آمیختگی اخالق و
حقوق با اولویت حاکمیت اخالق از محاسن قابل توجه این دیدگاه میباشد و حسن دیگر آن این است که
این دیدگاه در کنار اخالق برای مذهب نیز نقش بارز و مهمی قائل شده است .تنها جهات کاستی که به
نظر میرسد در آن وجود دارد عبارتند از:
 -1عدم توجه به رویکرد حقوق کیفری اسالم در مقوله جرائم جنسی و منافی عفت که در تضاد با
ارزشهای اخالقی ،صداقت و وفاداری به عنوان الزمه بنا و استمرار نهاد خانواده است -2 .عدم تفکیک
بین عوامل و رفتارهای درونخانواده و برونخانواده علیه خانواده.
 -4-3دیدگاه شریعت اسالم :دیدگاهی تفصیلی ،اعتدالی و واقعبینانه
واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده ،نیز حاکی از اهتمام شریعت اسالم به «حفظ خانواده و
تحکیم بنیان آن» است .از اینرو در مسأله جرم انگاری رفتارهای سوء زوجین در نظام خانواده باید اصل را
بر عدم جرمانگاری قرار داد ،جز در موارد استثنایی .ناهنجاریهای زوجین و تخلف از تعهدات زوج و زوجه
را صرفاً باید با راهکارهای مسالمت آمیز و نهایتاً از طریق ابزارها ،عوامل و موانع حقوقی و نه کیفری برطرف
کرد تا کانون خانواده ،برقرار ،پایدار و سالم بماند و در مسیر تعالی ترسیم شده توسط قرآن ،قرار گیرد ،چه
آنکه جرمانگاری تخلفات خانوادگی ،غالباً منتهی به فروپاشی خانواده و الاقل سرد شدن روابط زوجین و
ایجاد بیاعتمادی و دشمنی و کینهتوزی میشود که بر خالف اهداف تعریف شده در نظام خانواده اسالم و
نهایتاً منجر به انحطاط جامعه خواهد شد.
بر اساس این دیدگاه به عنوان دیدگاهی اعتدالی و واقعبینانه در صورتی که تخلفات زوجین به
گونهای باشد که پایههای خانواده و بنیان آن را مورد هدف قرار دهد ،اصل عدم جرمانگاری را تخصیص
میزند و مسؤولیت کیفری را برای متخلف رقم میزند .بررسی آموزههای فقهی نشان میدهد که فقیهان
با استناد به نصوص قرآنی و روایی ،در مسائل جنسی و روابط نامشروع ،به جرمانگاری رفتارهای زوجین
روی آوردهاند و در سایر موارد ،راهکارهایی چون معاشرت به معروف علیرغم ناخوشایندی زوج از زوجه
(نساء ،)19 ،گذشت ،مصالحه و نیکویی در فرض خوف زوجه از نشوز زوج (نساء ،)128 ،تسالم ،وعظ و
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بیاعتنایی توسط زوج در فرض نشوز زوجه (نساء ،)34 ،تشکیل محکمه خانوادگی در فرض شقاق و
ناسازگاری طرفینی (نساء )35 ،و نهایتاً طالق را به عنوان ابغض الحالل برگزیدهاند.
سوره مبارکه نور ،کانون توجه خود را خانواده و خطراتی قرار داده است که تهدیدکننده این نهاد
اجتماعی بهشمار میروند .در این سوره ،توجه ویژهای به نهاد خانواده ،این خاستگاه بزرگ اجتماعی ،شده
است و به موجب آیات متعدد (آیات شریفه سوره نور )3،4،5،7،8،9،10،24،27،31،32،33،34،از احکامی
همچون عفت ،پاکدامنی ،پوشیدگی ،طهارت و ...که میتواند از مهمترین عوامل حفظ خانواده و صیانت آن
از بیبند و باری و انحطاط و سقوط این نهاد مقدس به شمار رود ،سخن رفته است .فروگرفتن چشم از
نامحرم و حفظ عورت (نور 30،و ،)31تحریم زنا و  ،...مهمترین موارد مطرح شده در این سوره ،هستند.
مجازات کسانی که با اعمال شنیع خود موجب سقوط اخالقی جامعه و آسیب رسانی به خانوادهها ،شده و
انحالل و گسست روابط خانوادگی را ایجاد میکنند نیز ،در این سوره مورد مالحظه قرار گرفته است.
حد زنا (نور ،)2 ،حد قذف (نور )4 ،و احکام مربوط به لعان(نور )6،7،8،9 ،و ...از این قبیل هستند .مجازات-
های مذکور ،برای «حفظ کیان خانواده ،اصل و نسب و ناموس و شرف انسانها» تشریع شده است تا
جامعه را از ابتال به اباحیگری ،هرزگی ،فحشا و آلودگی اخالق که خطرناکترین عامل فروپاشی خانوادهها
به شمار میروند ،در امان دارد.
این دیدگاه ،از نوع حد وسط و به دور از افراط و تفریط ،یعنی نه حاکمیت اخالق محض و نه حاکمیت
صرفاً حقوق ،خصوصاً در مورد رفتارهای صادر از سوی اعضای درون خانواده مضر به حال خانواده (علیه
خانواده) دیدگاهی مساعد و راهکاری مناسب ،میباشد .ضرورت تأمل و دقّت در جرمانگاری رفتارهای درون
خانواده علیه خانواده و انطباق آن با قواعد عدالت ترمیمی بدین دلیل است که بناست بزهکار در کنار
بزه دیده به زندگی ادامه دهد و بدیهی است که تألم خاطر و روان بزهکار که به تبع مجازات ایجاد میشود،
آن صمیمت ،همدلی و محبتی را عالوه بر شرط ایجاد ،شرط استمرار این کانون نیز بوده است ،مخدوش
خواهد ساخت .اتخاذ راهکار کیفری فقط در فرض ضرورت و تشخیص عدم وجود راهکار دیگر و در مقام
انطباق با قاعده عقلی دفع افسد با فاسد مجاز خواهد بود.
 -4مصادیقی از احکام فقهی ناظر به پرهیز از جرمانگاری رفتارهای علیه خانواده
هریک از زوجین به موازات دارا بودن حقوق ،مکلف به ایفای تکالیفی هستند که متأسفانه و بنا به
واقعیات موجود ،آنچه سبب ایجاد اختالل در نظام خانواده میشود ،عدم ایفای تکالیف و چه بسا ،سوء
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استفاده از حقوق میباشد .این مختصر ،به معرفی مصادیقی معدود به عنوان نمونههایی از تخلفات زوجین
در مقام عدم ایفای تکالیف و احکام فقهی ناظر به آن میپردازد که به شرح ذیل است:
 -1-4نشوز
«نشوز» در لغت به معنای «مکان مرتفع از زمین ،بلند شدن و برخاستن» آمده است (ابنمنظور،
 )417، 5 ،1405و در اصظالح فقهی به معنای «خروج یا سرکشی زن یا شوهر از حقوق یکدیگر که
مصداقی از خروج از فرمانبری خداوند است ،میباشد» (عاملی354 ،8 ،1413 ،؛ طباطبایی،1412 ،
.)91 ،12
 -1-1-4نشوز مرد
اسالم به موازات حقوق زوجین ،تکالیف و وظایفی را نیز برای آنان مقرر نموده است .به عنوان نمونه
در کنار تکلیف به تمکین از سوی زوجه نسبت به زوج ،عالوه بر حق نفقه زوجه دو نوع حق استمتاع نیز،
تحت عناوین «حق قسم» و «حق المواقعه» تشریع شده است که فلسفه آن را تقویت رابطه انس و مودت
بین زن و مرد ،رعایت عدالت بین همسران و معاشرت بر اساس معروف ،ذکر کردهاند (نجفی،31 ،1412 ،
.)138
خداوند حکیم به موجب آیه  19از سوره نساء ،تکلیف زوج را جهت معاشرت به معروف معین نموده و
میفرماید« :وعاشرو هن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل اهلل فیه خیراً کثیرا»
عبارات« :فَعَسى أَنْ تَکْرَهُوا» ،و «فِیهِ خَیْراً کَثِیراً» گویای این تعالیم است که :همیشه خیر و شرّ ما همراه
با تمایالت ما نیست ،چه بسا چیزى را ناخوشایند داریم ،ولى خداوند خیر زیاد در آن قرار داده باشد .زیرا
انسان به همهى مصالح خویش آگاه نیست .بسیارى از خیرات ،در البالى ناگوارىهاى زندگى است و حلّ
مشکالت خانواده و داشتن حلم و حوصله ،براى سعادت فرزندان ،بهتر از جدایى و طالق است .همچنین در
روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که« :برادرم جبرئیل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را می کرد
تا آنجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست که به همسرش اف بگوید ،شما زنان را به عنوان امانت الهی
گرفتهاید» (نوری .)252 ،14 ،1409 ،آن حضرت در جای دیگر میفرمایند« :نشستن مرد در کنار همسرش
نزد خداوند دوست داشتنیتر است از اعتکاف در مسجد» (ریشهری .)287 ،4 ،1362 ،در مقام توصیه به
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زوجه نیز آیه شریفه  128سوره نساء به خوف زوجه از سوء معاشرت زوج ،اشاره دارد و در صورت تحقق
چنین خوفی« ،صلح»« ،نیکویی و احسان» و «تقوا» را به عنوان راهکار شارع اقدس و حکیم ،معرفی می-
کند «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُلْحُ خَیْرٌ وَ
أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً» (نساء)128/؛ آیه شریفه مذکور،
داللت دارد بر اینکه صلح در همه حال بهتر است خصوصاً در موضوع زناشویی و همچنین داللت دارد به
قبح شح نفس (بخل مفرط) و به اینکه نفس انسانی به مقتضای طبیعت بشری محصور به بخل و حرص
مفرط است که باید با مواظبت به صفات حمیده ،صفت خبیثه بخل و حرص را از خود برکنار کرد (جرجانی،
.)353 ،2 ،1404
بهکارگیری ضمانت اجرای کیفری و قوه قهریه در خصوص نشوز مرد ،نه تنها بازدارنده نیست که چه
بسا در عمل بر نشوز وی افزوده و زندگی را بر او تنگتر و تیرهتر خواهد نمود .لذا نه تنها کمکی به حق
استمتاع زن نمیکند که به محرومیت بیشتر وی میانجامد زیرا نمیتوان کسی را با زور وادار نمود که
دیگری را دوست داشته باشد .البته برخی از فقها از قبیل صاحب مسالک و صاحب جواهر (عاملی ،بیتا،7 ،
362؛ نجفی1412 ،ق )31،207 ،و مرحوم امام خمینی(ره) ( موسوی خمینی1403 ،ق )274 ،2 ،و ...معتقدند
که« :اگر حاکم شرع بر نشوز زوج اطالع یابد ،او را نهی و به انجام تکالیف واجبش ،امر میکند و اگر
سودی نبخشید ،او را تعزیر مینماید ،».باید گفت که جهت حفظ زندگی و تداوم آن ،امکان عملی ساختن
دیدگاه مذکور به طور مطلق ،وجود ندارد و نیاز به تأمل و احتیاط دارد .خصوصاً اینکه ،دلیل عدم حرکت
قانون گذار در حقوق موضوعه به سمت تعیین ضمانت اجرای کیفری در مقوله نشوز زوج نیز ،همین مسأله،
میباشد .زیرا تأمین خواسته زوجه بهعنوان مثال« :در قالب حق مواقعه» ،در سایه استمرار و تداوم زندگی
امکانپذیر است و نتیجه کیفر زوج یا فروپاشی و تزلزل بنیان خانواده است و یا بر فرض بقاء ،بهدلیل
بیروح شدن مضاعف کانون خانواده که به تبع کیفر ،ایجاد شده است،کالعدم بوده و برای زوجه ،زجرآورتر
خواهد بود.
 -1-1-1-4عدم پرداخت نفقه بعنوان مصداقی از نشوز مرد
عدم پرداخت نفقه نیز ،بهعنوان مصادیقی از نشوز مرد میباشد و دیدگاههای متعددی از سوی فقها،
در باب ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط زوج ،مطرح شده است که بهطور کلی میتوان آنها را در
چند دیدگاه خالصه نمود:
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 -1الزام شوهر متمکن به پرداخت نفقه توسط حاکم شرع و در فرض عدم تأثیر ،الزام وی به طالق.
(طوسی475 ،1400 ،؛ حلی592 ،1410 ،؛ طرابلسی -2 )213 ،1406،2 ،الزام شوهر متمکن به پرداخت نفقه
و در صورت عدم تأثیر ،حبس وی (طوسی -3 )22 ،6 ،1387 ،اجبار و الزام شوهر به پرداخت نفقه و در
صورت امتناع زوج ،اختیار حاکم در حبس ،تعزیر ،تأدیب و یا پرداخت نفقه زوجه حتی با فروش اموال زوج
(سبزواری -4 )1423،197 ،اجبار زوج متمکن به پرداخت نفقه توسط حاکم و حبس زوج در صورت امتناع
وی ،حتی با فروش اموالش( .اصفهانی -5 )7،593 ،1416 ،الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه زوجه و در
فرض امتناع وی ،پرداخت نفقه زوجه حتی با فروش اموال زوج (عاملی 428 ،1 ،1410 ،؛ حائری ،بیتا،10 ،
.)476
بنابراین چنانچه احتمال داده شود که مقررات موضوعه حاضر که ذیل این گفتار به مواردی اشاره
خواهد شد ،بر اساس فتاوای فقهی فوق به سمت جرمانگاری و تعیین حبس در خصوص عدم پرداخت نفقه
پیش رفتهاند ،بایستی گفت :با بررسی اقوال مختلف مذکور ،نتیجهگیری میشود که در هر یک از
دیدگاههای فوق ،یا صریحاً قید تمکن زوج ،آمده است و یا از قید فروش اموال زوج ،استنباط متمکن بودن
وی حاصل میشود .قائلین به جواز حبس زوج مؤسر و متمکن ،به روایات متعددی استناد میکنند که به-
عنوان مثال از جمله آن روایات ،الجعفریات است که آمده است« :اخبر ،عبداهلل ،اخبرنا محمد ،حدثنی
موسی ،قال :حدثنا ابی ،عن ابیه ،عن جده جعفربن محمد عن ابیه ،عن جده عن علی علیهالسالم :ان امراه
استعدت علیا علی زوجها ،فامر علی(ع) بحبسه و ذالک الزوج الینفق علیها اضرار بها ،فقال الزوجه :احبسها
معی ،فقال علی(ع) :لک ذالک ،انطلقی معه (نوری .)432 ،13 ،1408 ،ظاهر عبارت« :اضراراً بها» داللت
دارد بر اینکه علت عدم انفاق ،عسر شوهر نیست بلکه اضرار به زوجه ،علت آن بوده است .به نظر میرسد
وقتی «اضرار» موضوعیت داشته باشد ،در مقام تعیین کیفر و جرمانگاری نیز ،این مهم بایستی مورد مداقه
واقع گردد و مصالح بزهدیده (زوجه) ،مورد لحاظ واقع شود .زیرا چه بسا مداخله کیفری ،به تبع پیامدها و آثار
سوء آن ،استنکاف بیشتر زوج در پرداخت حقوق زوجه را در بر داشته و وضعیت را وخیمتر ،نماید .و علیرغم
محبوبیت عمومی ،نتایج نامطلوبی را برای بزهدیده در پی داشته باشد .در این راستا ،حاکمیت قواعد عقلی
«تقدیم اهم بر مهم و دفع افسد با فاسد» راهگشا خواهد بود.
برخی از فقها نیز ،معتقدند روایات جواز حبس بیشتر ناظر به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر است و
حبس شوهر ،کیفرنپرداختن نفقه نیست ،زیرا در شریعت اسالم برای عدم پرداخت دین ،کیفری تعیین نشده
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است و حبس فقط در صورتی مجاز است که راههای سهلتری برای فشار و الزام شوهر به پرداخت نفقه و
جلوگیری از امتناع وی از پرداخت نباشد .خصوصاً اینکه روایتی معارض نیز وجود دارد که به موجب آن ابن
اذنیه از زراره و ایشان از امام محمد باقر(ع) روایت میکنند که« :کان علی علیه السالم الیحبس فی
السجن اال ثالثه :الغاصب و من اکل مال الیتیم و من ائتمن علی امانه فذهب بها» (طوسی،3 ،1390 ،
 .)148سیدمجاهد محقق طباطبایی نیز در المناهل آوردهاند که :ممکن است حبس استنادی مشهور فقها در
اینجا ،از باب حکومت و والیت حاکم باشد نه از باب امر به معروف و نهی از منکر «او ال ،بل هو من باب
الحکومه فیجب ذالک زیاده علی النهی عن المنکر و الیشترک مع الحاکم غیره فی ذالک» (حائری ،بی تا،
 )583حکومت حاکم هم در این باب از حیث حفظ نظام جامعه نیست بلکه از باب حل و فصل دعوا و
احقاق حق مظلوم است.
ابنبابویه به نقل از اصبغ بن نباته روایت میکند که امیرالمؤمنین ،مدیون را تا اثبات اعسارش ،حبس
میکرد (ابن بابویه .) 28 ،3 ،1425 ،برخی از فقها ،معتقدند :این روایت هم سندا و هم داللتاً قابل ایراد است.
سنداً ،بهدلیل طریق ابنبابویه به اصبغ و انتساب وی به افرادی که اثبات مدح و توثیق آنها نشده است.
(اردبیلی )531 ،1 ،1403،و داللتاً بهدلیل احتمال اختصاص روایت به موردی که فرد متمکن ،ادعای اعسار
میکند (گوهری و ناصری .)165 ،1394،روایت دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد که بعضی از فقها
براین اعتقادند که :به دلیل وجود «غیاث» در بین راویان ،ضعیف میباشد (شوشتری.)355 ،8 ،1428 ،
همچنین نقل شده است که حضرت علی (ع) بدهکار را حبس میکردند و چنانچه بعد از بررسی ،کشف
میشد که مالی دارد ،آن را به طلبکار میدادند .در غیراینصورت بدهکار را به طلبکار تحویل
میدادند تا اگر خواست ،او را به کار و اجیری بگیرد (طوسی .)300 ،6 ،1423 ،در مقام رد ،گفته شده است
که :مضمون روایتی که نقل قول به آن اختصاص دارد ،صحیح نبوده و با اصول مذهب و مفاد آیه شریفه
«فان کان ذو عسره فنظره الی میسره» تنافی دارد (ابنادریس .)196 ،2 ،1429 ،و عالوه بر ضعف سندی،
با عقل و نقل نیز ،مخالف است زیرا اصوالً حبس کردن شخص قبل از تحقق سبب آن ،امری غیرمعقول
است  .ادله مخالفان حبس بدهکار مجهول الحال ،عبارت است از -1 :تنصیص قرآن کریم بر لزوم مهلت-
دهی به بدهکار (بقره -2 ،)280 ،روایاتی که حبس را منحصر به سه مورد میدانند (غصب ،اکل مال یتیم و
خیانت در امانت) که فوقا ،ذکر شد -3 .اصاله البرائه -4 .قاعده ترجیح دادرس در عفو بر اشتباه در کیفر ،بنا
به روایاتی که نقل شده« :فان االمام یخطی فی العفو خیر له من ان یخطی فی العقوبه» (بیهقی،8 ،1419 ،
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 )238و « الندامه علی العفو افضل و ایسر من الندامه علی العقوبه» (مجلسی« )401 ،68 ،1403 ،انی ال آخذ
علی التهمه و ال اعاقب علی الظن» (همان -5 )417 ،33 ،لزوم احترام به کرامت انسانی (گوهری و
ناصری )174-172 ،1394 ،و  -6اولویت و بداهت عدم جواز حبس زوج معلوم الحال به لحاظ وجود دیدگاه
مبتنی بر عدم جواز حبس زوج موسر و متمکن.
از مجموع موارد فوق ،نتیجهگیری میشود که اکثر ادلّه استنادی فقها (روایات) در این باب ،مربوط به
مطلق دین است نه خصوص دین زوج در خصوص نفقه و مهریه .لذا بنا به خصوصیت ویژه و منحصر به
فرد رابطه بین طلبکار و بدهکار در ارتباط بین زوجین که صرفاً عواطف و احساسات روحی و معنوی عمیق،
شکلدهنده روابط فیمابین است ،به هیچ وجه نمیتوان قواعد عمومی را حاکم نمود و مبادرت به جرم
انگاری در این حیطه خاص ،نمود.
از آنجاییکه در دعاوی مالی محض ،ضمانت اجراهای مدنی از قبیل :الزام به پرداخت ،امکان فسخ
و ...مطرح است بدیهی است که در باب مهریه و نفقه ،اوالً :به دلیل اینکه از توابع فرع بر عقد غیرمالی
(نکاح) است و ثانیاً :روابط فیمابین محکوم له و محکوم علیه نیز ،صرفاً مبتنی بر عواطف عمیق و محبت و
مودت میباشد ،به طریق اولی ،بایستی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری منتفی باشد تا چه رسد
به تعیین مفسده بارترین نوع آن که عبارت است از «حبس» .زیرا بنا به دستاوردهای تحقیقی صورت
گرفته ،آثار سوء حبس ،بیکاری ،طرد اجتماعی ،آموزش و انتقال جرایم ،تنزل شخصیت ،مشکالت اقتصادی
خانواده محبوس ،افزایش طالق ،فساد اخالقی همسر و سایر اعضای خانواده و ....شناخته شده است
(حائریزاده و دیگران )73 ،1395 ،و نکته غیرقابل اغماض این است که آثار سوء مذکور ،به طور مطلق
شناسایی شدهاند .در صورتیکه در فرض عضو یک خانواده بودن بزه دیده و بزه کار (محبوس) ،آثار سوء
مذکور ،به مراتب مضاعف خواهد بود ،خصوصاً از این جهت که عمده آسیب ،نهایتاً متوجه بزهدیده خواهد
بود و با اقتضای حبس از دیدگاه شهید اوّل که معتقد است« ،ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه»
نیز ،منافات دارد(عاملی ،بیتا.)192 ،
با توجه به دیدگاه شرع و بنا به تصریح قانون اساسی به بسیج مقررات و برنامهها جهت پاسداری از
قداست و استواری روابط خانوادگی در قوانین و علیرغم سعی و تالش مراجع قانونگذاری در این راستا،
وجود برخی بیقوارگی و عدم تناسبها در تعیین ضمانت اجراها ،حاکی از عدم موفقیت در رسیدن به
مطلوب قانون اساسی است .بهعنوان مثال ماده  53قانون حمایت از خانواده مصوب  ،1391علیرغم تحول
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در جهت توسعه و گسترش مصادیق اصناف دریافتکننده نفقه (تعمیم آن از زوجه و افراد واجب النفقه به
زوجه مجاز به عدم تمکین ،فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان تحت سرپرستی ).و تعیین تکلیف در
خصوص ابهامات مربوط به مصادیق مذکور که از محسنات آن در راستای حمایت از اعضای خانواده،
میباشد ،متأسفانه از حیث نوع ضمانت اجرا نه تنها در جهت جرم زدایی و یا بر فرض ضرورت جرمانگاری،
در جهت حبسزدایی به دلیل اقتضاء روابط ویژه و استثنایی بین بزهکار و بزهدیده ،پیش نرفته است و بلکه
مقدار حبس تعیینی درآن ،نسبت به قانون مجازات اسالمی سابق افزایش دارد .به گونهای که به موجب
ماده  642قانون مجازات اسالمی سابق حبس تارک نفقه از سه ماه و یک روز تا پنج ماه ،مقرر شده بود اما
به موجب ماده  53قانون حمایت از خانواده مصوب  1391حبس بیش از شش ماه تا دو سال ،تعیین شده
است در صورتی که بنا به بررسی فقهی که به موجب مطالب پیشین صورت گرفت ،عدم جواز جرم انگاری
و به تبع آن عدم جواز ضمانت اجرای از نوع حبس ،نتیجهگیری شد .همچنین الزم به ذکر است که با توجه
به اختصاص موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب  1391به مقررات کیفری خانواده ،قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392از این حیث ،مسکوت می باشد.
اکتفا نمودن به معرفی مثال و مصداق قابل انتقاد فوقالذکر در باب مقررات وضعی مربوط به نفقه
صرفاً به جهت جلوگیری از تطویل این مقاله تحقیقی است و پرداختن به سایر مصادیق قابل انتقاد از
مقررات موضوعه از قبیل ماده  49قانون حمایت از خانواده مصوب  1391و ...در راستای فرضیه این مقاله،
تحقیق مستقلی را میطلبد .البته مواد مذکور در باب تصویب نظام نیمه آزادی در موارد حبس و مجازات-
های جایگزین حبس به موجب فصول هفتم و نهم قانون مجازات مصوب  1392از نوآوریهای مقررات
جدید در حقوق کیفری به معنی االعم میباشد و در عین حال ،نوعی حمایت از خانواده نیز ،محسوب شده و
از محسنات رویکرد حاضر است .نوآوری مذکور حاکی از تغییر رویکرد قانونگذار در جهت حبسزدایی
میباشد و بهعنوان سیر مقدماتی به سمت سیاست کیفری بایسته (کیفرزدایی) به طور عام ،محسوب می-
شود .گرچه تا رویکرد مطلوب و بایسته (جرمزدایی) ،آن هم بهویژه در حیطه خانواده ،فاصله زیادی دارد و
تغییرات اساسی تقنینی را در این خصوص میطلبد.
 -2-1-4نشوز زن
نشوز زن به عصیان و ناسازگاری از سوی وی یا به تعبیری سوء معاشرت وی تعبیر شده است .که
راهکار شارع اقدس و خداوند سبحان «موعظه ،بیاعتنایی و تأدیب توسط زوج» معرفی شده است« .وَ
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الالَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ
سَبِیالً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیّاً کَبِیراً؛ زنانی را که از نافرمانیشان میترسید ،اندرز دهید ،اگر مؤثر واقع نشد از
خوابگاهشان دوری کنید و در صورت عدم تأثیر ،آنان را تنبیه کنید .اگر اطاعت کردند دیگر بر آزار
آنها راهی نجوئید که خداوند بلندمرتبه و بزرگ است» (نساء.)34 ،
بنا به مفاد آیه شریفه فوق ،مالحظه میگردد که در قبال نشوز زوجه به ترتیب وعظ و اندرز ،فاصله
گرفتن در بستر و در نهایت تنبیه بدنی مقرر شده است .تعارض تنبیه با کرامت زن ،اختالف اقوال در معنای
ضرب و حدود و ثغور زدن (بر فرض پذیرش داللت ضرب بر معنای زدن) (مکارم شیرازی،16 ،1377 ،
 )373و اینکه آیا زدن تعزیر است یا نوعی نوازش و اظهار محبت و در صورت تعزیر بودن ،اجرای آن بر
عهده زوج است یا نظیر سایر تعزیرات ،برعهده حاکم شرع؟ (موسوی بجنوردی )306 ،1368 ،اختالف
اقوال ،بسیار است و از حد این مختصر ،خارج و تحقیقی مستقل را میطلبد .عالوه بر آیه شریفه مذکور،
اطالق کالم وحی (و عاشروهن بالمعروف) و تأیید این داللت اطالقی به وسیله فرمایش امیرالمؤمنین علیه
السالم که میفرمایند« :فداراها علی کل حال و احسن الصحبه لها لیصغوا عیشک»؛ در هر صورت (ولو در
وضعیت نشوز او) با او مدارا کن و با او نیکو برخورد کن که زندگی از این راه خوش میگذرد (عاملی،
169 ،20 ،1409؛ کاشانی ،)240 ،26 ،1406 ،حاکی از دعوت زوج به«مدارا» میباشد.
به نظر میرسد هر دو راهکار ارائه شده ،چه راهکاری که برای زنان در خصوص سوءمعاشرت مردان و
چه راهکاری که برای مردان در خصوص سوء معاشرت زنان به موجب آیات شریفه معرفی شده است ،اشاره
اصلی به این مطلب مهم دارد که نمیتوان عشق ،عواطف و احساسات را که امری درونی و شخصی است
به حالت الزامی و تکلیفی در آورد و اعمال ساز و کارهای سیاستی زنانه و مردانه در جذب همسر و حل
مشکل ناسازگاری وی ،تنها راهکار متناسب با شرایط میباشد.
 -2-4شقاق
شقاق بین زوجین بدین معناست که هر یک از زوجین از دیگری کراهت دارد و بینشان سازگاری
وجود ندارد (حلّی82 ،2 ،1410 ،؛ الطرابلسی265 ،2 ،1406 ،؛ حلبی )353 ،1417 ،راهکار ارائه شده از سوی
شارع اقدس در این خصوص ،ایجاد محکمه صلح خانوادگی است با این مضمون که« :وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْالَحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً»
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اگر از جدایی میان آن دو بیم دارید پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن ،تعیین کنید .اگر سر
سازگاری دارند ،خداوند میان آن دو سازگاری ایجاد خواهد کرد .به درستی که خداوند آگاه است (نساء.)35 ،
محکمه صلح خانوادگی از شاهکارهای اسالم است و امتیازاتی بر سایر محاکم دارد و متناسب با
محیط خانواده که کانون احساسات و عواطف است ،میباشد .مقیاس و راهکار مورد استفاده در این محکمه
متفاوت با سایر محیط هاست ،به عنوان مثال در دادگاه جنایی مقیاس محبت و عاطفه کارآیی ندارد و در
محیط خانواده نیز قوانین و مقررات خشک و بیروح کارآیی نخواهد داشت لذا آیه شریفه ،دستور به تعیین
داوران از خویشاوندانی که به دو همسر تعلق دارند ،میدهد تا امکان تحریک عواطف زوجین در مسیر
اصالح فراهم آید .بهعالوه فاش ساختن اسرار زندگی زناشویی در محاکم قضایی ،چنان عواطف زوجین را
جریحهدار میکند که بعد از بازگشت به محیط خانواده ،دیگر از آن صمیمیت سابق خبری نخواهد بود و
همچون دو بیگانه به حکم اجبار ،وظایفی را انجام میدهند .امّا در محکمه صلح فامیلی یا به دلیل شرم
حضور ،اسرار فاش نمیشود و یا بر فرض افشاء آن ،چون در حضور محارم و اقربا است ،آثار سوء را نخواهد
داشت .در محاکم عمومی ،داوران اغلب بیتفاوتند و آن عواطف و احساس مسؤولیتی که بستگان زوجین
دارند را ،نخواهند داشت (مکارم شیرازی.)275 ،3 ،1377 ،
همچنین بنا به نص صریح «أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً» مذکور در آیهی  21سوره نساء ،اینکه خداوند
حکیم از پیوند زناشویی بین زوجین ،به «مِیثَاقاً غَلِیظاً» تعبیر فرموده است ،تأکید اکید و حکیمانه آن ذات
اقدس بر نوع رابطه و علقه بین زوجین و ضرورت توجه و اهمیّت به آن ،بوده است .لذا هرگونه سستی و
فتور در حفاظت ،استمرار و استحکام علقه مذکور ،کیان و بنیان خانواده را متزلزل ساخته و برخالف حکمت
الهی است ،چه در قالب جرمانگاری غیرضروری و فاقد معیارها و ضوابط الزم و چه در قالب شتابزدگی و
عدم درک موقعیت و منزلت خانواده ،مبادرت به انهدام و انحالل این پیمان مقدّس نمودن و یا مبادرت
نمودن به هر نوع تعزیر (بر فرض وجود نص) و یا مقابله به مثل و تنبیه در سوء رفتارهای خانوادگی ،اینها
همگی خود ،رفتاری سوء ،محسوب میشود و با قاعده عقلی دفع افسد با فاسد در تضاد ،میباشد مگر اینکه
در مقام موازنه ،واقعاً تشخیص داده شود که قواعد مهم عقلی (تقدیم اهم بر مهم و یا دفع افسد با فاسد)
رعایت شده است .آنگاه است که کاربرد تعزیرات منصوص ،همچون تأدیب جسمی (ضرب) و یا تمسک به
مجازات حتی در موارد غیرمنصوص ،به عنوان آخرین راهکار مجاز شمرده میشود.
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 -5احکام فقهی ناظر به جرم انگاری رفتارهای جنسی و نامشروع زوجین
معرفی احکام فقهی ناظر به جرم انگاری رفتارهای جنسی و نامشروع زوجین در وهله اول ،معرفی نوع
ضمانت اجراها را در این خصوص آشکار مینماید و ظاهراً دور شدن از مبحث اصلی پژوهش (امکان
سنجی جرم انگاری) را می رساند اما الزم به ذکر است که هدف از ذکر مصادیق جرایم مستوجب حد با
معرفی نوع ،کیفیت و کمیت آن این است که بدینوسیله به اثبات فرضیه پژوهش در خصوص رویکرد
اسالم در جرایم این چنینی نزدیک شویم .زیرا ضمانت اجرا تابع جرمانگاری است بنابراین باید گفت که در
اسالم ،تمامی انحرافات جنسی ،نامشروع تلقی شده است از قبیل :زنا ،لواط ،مساحقه ،قوادی و( ...نجفی
ابرندآبادی )400 ،1377 ،از جمله رفتارهای انحرافی مستوجب حد در فقه عبارتند از :زنا (نجفی،41 ،1404 ،
 ،) 254لواط (همان )374 ،تفخید (همان )382 ،مساحقه (همان )387 ،قیادت (همان )399 ،که ضمانت اجرا
و کیفرهای تعیین شده به موجب حدود ،عبارتند از« :جلد ،قتل و رجم»« ،جلد» که برای جرائم از نوع زنای
غیرمحصن (حلبی )423 ،1417 ،و تفخید (خویی )39-40 ،1410 ،با کمیت صد تازیانه و حد قیادت هفتاد و
پنج تازیانه (حلبی )410 ،1403 ،و همچنین هشتاد تازیانه برای حد قذف (البغدادی )793 ،1413 ،تعیین
شده است« .قتل» نیز به عنوان کیفر رفتارهای ارتکابی انحرافی جنسی از نوع لواط (دیلمی )253 ،1404 ،و
زنای با محارم نسبی (گلپایگانی )57 ،1 ،1412 ،تعیین شده است« .رجم و تازیانه» نیز حد زناکار محصن
است که ابتدا ضرب تازیانه اعمال میگردد و سپس سنگسارکردن وی صورت میگیرد .برخی نیز تازیانه و
رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در خصوص ارتکاب جوان تنها به حد رجم قائل شدهاند (همان،1 ،
 .)280حال در مقام تفصیل بیشتر جرائم فوق ،به جهت جلوگیری از تطویل این مختصر ،صرفاً به بیان دو
مورد از مصادیق رفتارهای سوء جنسی بهعنوان مثال ،میپردازیم که عبارتند از:
 -1-5زنای محصن
احصان در لغت به معنای :مستحکم داشتن است و در اصطالح فقهی ،احصان زوجین با فراهم بودن
شرایط متعددی حاصل میشود که عبارتند از :زوجیت دائمی ،امکان جماع از قبل ،بلوغ و عقل (نجفی،
بیتا.)269 ،41 ،
فلسفه تفاوت و تشدید مجازات زنای محصن با غیرمحصن میتواند عللی از قبیل انحراف شدید
مرتکب این رفتار سوء و پیروی از هوا و هوسهای شیطانی و بدخواهی نسبت به خانواده (فیض،1371 ،
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 ،)361خیانت به پیمان و علقه مقدس زناشویی و در معرض شبهه قرار گرفتن طفل متولد از چنین رابطهای
و ...باشد که نهایتاً به صیانت از خانواده ،جامعه و اعضای حاضر در این کانون برمیگردد و بنابراین میتوان
از فلسفه تشدید کیفر در این باب ،دیدگاه اسالم را در خصوص اصل جرمانگاری در زمینه مذکور (خیانت
زوجین) نتیجهگیری نمود.
در احکام کیفری اسالمی«رجم» حکم شرعی و مجازات قطعی زنای محصن و محصنه است و گرچه
در کتاب شریف اشارهای به رجم برای مجازات زنا نشده است امّا روایات منقول از معصومین
علیهم السالم به عنوان دومین منبع احکام شرع ،مبین آن میباشد که اجماالً به سه مورد از آنها به عنوان
شاهد مثال اشاره میشود.
 -1زراره از امام محمدباقر(ع) نقل میکنند که« :فی المحصن و المحصنه جلد مأئه ثم رجم»
(طوسی )5 ،10 ،1407 ،مرد و زن همسردار (که مرتکب زنا شدهاند) نخست صد ضربه تازیانه میخورند،
سپس سنگسار میشوند.
 -2عن عمربن قیس قال :قال ابوعبداهلل(ع)« :ان اهلل حدَّ ان الینکح النکاح االمن حله و من فعل غیر
ذالک ان کان عزبا حد و ان کان محصن رجم لمجاوزته الحد» (کلینی )491 ،5 ،1367 ،خداوند مشخص
فرموده است که رابطه جنسی تنها از راه حالل آن انجام گیرد کسی که از این حکم تخلف کند اگر مجرد
باشد ،تازیانه میخورد و اگر متأهل باشد ،رجم میشود زیرا از حد خداوند تجاوز کرده است.
 -3عن محمدبن قیس عن ابی جعفر (ع) قال :قضی امیرالمؤمنین علیه السالم للمحصن الرجم.
(حر عاملی )61 ،28 ،1409 ،امیرالمؤمنین (ع) درباره زنای محصن به سنگسار حکم میکرد.
«رجم» در قوانین جزایی پس از انقالب نیز وارد شده است و از جمله مباحث پرجنجال در عرصه ملی
و بینالمللی بوده است به نحوی که در حال حاضر و به تبع تبلیغات سوء و شبهه افکنی بدخواهان جامعه
اسالمی ایران ،از باب تقدیم اهم بر مهم و بنا به مصالحی ،به موجب ماده  226قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392اعمال آن را مشروط و ضمن پیشبینی دو مجازات بدلی ،تصویب نمودهاند .برخی در وجه
توجیه آن آوردهاند که بنا به ابتناء احکام شرع اقدس بر مصالح و مفاسد ،هدف از اجرای احکام دستیابی به
مصالح است و در صورتی که اجرای حکم ،سبب ایجاد مفسده شود ،در واقع موقتاً مصلحت خود را از دست
میدهد (مکارم شیرازی.)273 ،1 ،1418 ،
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 -2-5لعان
لعان ،حکمی تأسیسی میباشد که موضوع آن را «خیانت زوجه به زوج یا سوءظن و اتهام زوج به
زوجه» ،تشکیل میدهد و از آنجاییکه ارتکاب برخی از جنایات خانوادگی از نوع قتل و ، ...بیارتباط با
بدبینی و خیانت در روابط بین زوجین نیست ،لعان میتواند در کاهش این قبیل جنایات بهعنوان عاملی
پیشگیریکننده و بازدارنده ،مؤثر واقع گردد.
لعان ،جمع لعن است و در لغت به معنای دور کردن و راندن آمده است (جوهری 2196 ،6 ،1407 ،؛
ابن منظور )387 ،13 ،1404 ،و در اصطالح فقهی عبارت است از مباهله کردن زوجین برای اثبات ادعای
خود راجع به زنا یا انکار فرزند که با لفظ و شرایط خاص نزد حاکم صورت میگیرد (موسوی عاملی،1411 ،
 222 ،2؛ سبزواری )432 ،2 ،1423 ،و باعث برداشته شدن حد قذف از زوج ،حد زنا از زوجه ،عدم انتساب
فرزند به پدر و خویشان پدری ،انحالل نکاح و حرمت ابدی آن ،بین زوجین میشود .لعان در دو مورد
موضوعیت دارد ،یکی اینکه شوهر ،همسرش را متهم به زنا نماید و دوم اینکه ،فرزندی را که در فراش او
متولد شده و امکان الحاق فرزند به وی نیز هست ،نفی نماید .ایراد اتهام به همسر توسط شوهر و احکام و
آداب و شرایط مترتب بر آن ،به موجب آیات شریفه  10، 9، 8 ،7،6سوره نور ،بیان شده است .این آیات ،در
حکم استثناء و تبصرهاى بر حدّ قذف است ،به ای ن معنى که اگر شوهرى همسر خود را متهم به عمل منافى
عفت کند و بگوید :او را در حال انجام این کار خالف با مرد بیگانهاى دیدم حدّ قذف (هشتاد تازیانه) در
مورد او اجرا نمىشود و از سوى دیگر ادعاى او بدون دلیل و شاهد نیز در مورد زن پذیرفته نخواهد شد ،چرا
که ممکن است راست بگوید و نیز ،ممکن است دروغ بگوید .در بیان حکمت و فلسفه لعان ،برخی از
مفسران معاصر آوردهاند که شارع اقدس و حکیم ،از یک سو میخواهد از آبروی زن و شوهر و حرمت و
کرامت آنان صیانت کند و از سویی دیگر مردی که همسرش را در حال ارتباط با دیگری میبیند نه امکان
سکوت دارد و نه امکان توسل به محکمه زیرا الزمه آن ،اثبات و آوردن چهار شاهد است .همچنین از زاویه
دید دیگری ،فضل و رحمت خداوند اقتضا میکند که در حد امکان ،مجازات و به ویژه مجازات سالب حیات،
اجرا نگردد و لذا با توجه به این مالحظات نهاد لعان مقرر گردیده است (مکارم شیرازی-385 ،14 ،1377 ،
 )383برخی نیز پردهپوشی و بزهپوشی و ابتناء احکام منافی عفت را بر اختفاء در مرحله اثبات جرم ،حکمت
جعل لعان معرفی نمودهاند (مغنیه .)401 ،5 ،1424 ،گروهی نیز رهایی شوهر را از حد قذف ،فلسفه لعان به
شمار آوردهاند (اصفهانی308 ،10 ،1416 ،؛ عاملی.)177 ،10 ،1413 ،
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به نظر میرسد علیرغم صادقبودن هر یک از تعلیالت فوق در خصوص فلسفه لعان ،خصوصیت و
انحصار به فردی ارتباط بین قاذف و مقذوف و حرمت و قداست این ارتباط نیز میتواند از جمله
حکمتهای تشریع افتراقی از سوی خداوند حکیم و سبحان باشد زیرا در ارتباط با غیرزوجین چنین حکمی
صادق نیست و بدیهی است که زوج متأثر و متألم از مشاهده واقعهای که نهایت انزجار را برای وی ایجاد
نموده ،نمیتواند بسان فرد بیگانه ،در موارد مشاهده ارتکاب عملیات نامشروع (آن هم در فرض عدم فراهم-
بودن شهود الزم) سکوت نماید و چنانچه با بیان واقعه و طرح شکایت نیز ،همانند سایرین مستوجب حد
قذف باشد با حکمت و عدالت الهی ،سازگار نخواهد بود .از طرفی بنا به فرض احتمال طرح ادعای واهی از
سوی زوج نیز ،متقابالً برای زوجه ،استمرار و ادامه زندگی را دشوار خواهد ساخت .لذا مترتببودن «انحالل
و انفساخ نکاح و تحریم ابدی بر لعان» ،دقیقاً در راستای حکیمانه بودن احکام شرع اقدس میباشد .شریعت
اسالم به جای اینکه به جرم انگاری و تعیین مجازات متوسل شود که هم بنیان خانواده را متزلزل میسازد
و هم ارتباط ناهنجار زوجین را تداوم میبحشد ،به پایان دادن ارتباط آنها حکم میدهد تا خانواده را از
انحطاط بیشتر نجات دهد ،چه اینکه دوام چنین خانوادهای ،نقض غرض شارع از تأسیس خانواده و کارکرد
آن است .همچنین لعان میتواند بهعنوان عاملی پیشگیریکننده برای سوءظنها و ایراد اتهامهای ناروا از
سوی مردان و یا اجتناب زنان از خیانت ،به شمار رود .اعمالی که با ارتکاب آن توسط هر یک از زوجین ،نه
تنها جایگاه حیثیتی خود و خانواده را نابود میسازند و موجبات قهر خداوند را فراهم میکنند ،بلکه علقه
زوجیت مقدس خویش را با همسر ،بهطور ابدی میگسلند.
 -6یافتههای تحقیق
 -1ضرورت توجه به حساسیت ویژه در روابط بین اعضای حاضر در خانواده و ضرورت درک عمیق از
تأ ثیر نوع رابطه مذکور و بایستگی اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه نسبت به سایر حیطههای
اجتماع.
 -2ضرورت توجه به بناء عقل و شرع بر بقاء ،استواری و استحکام خانواده جهت تأمین کارکردهای
بایسته و تأثیر آن در شکل گیری جامعه و توجه و تمرکز بر این نکته که بنا به بایستگی استحکام خانواده،
قرار است اعضای حاضر در آن خصوصا زوجین با وجود کاستیهای مفروض در کنار هم به زندگی
مشترکی که مبنای شکل گیری آن احساسات و عواطف عمیق بوده است ادامه دهند و لذا تمسک و توسل
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به راهکارهایی را بایستی مورد التفات قرار داد که به کاهش تنش و ناهنجاری های به وقوع پیوسته و التیام
نامالیمات بیانجامد و قطعاً راهکار کیفری ،راهکار مناسب نخواهد بود.
 -3ضرورت توجه به آموزهها و تعالیم اسالم در مقوله اختالفات خانوادگی ناشی از عدم ایفای تکالیف
یا سوء استفاده از حقوق و بایستگی توجه به رویکرد متفاوت آموزههای مذکور در جرائم جنسی و منافی
عفت ،با این توجیه که :جرائم مذکور در تضاد با ضروریترین ارزش اخالقی در حیطه خانواده ،یعنی
«صداقت ،وفاداری و عدم وسوسه جنسی» است.
 -4ضرورت تفکیک بین عوامل درون خانواده و برون خانواده علیه خانواده و اتخاذ رویکرد حقوقی
متناسب با هر یک از عوامل ،به گونه ای که مقررات موضوعه اخیر (قانون حمایت از خانواده مصوب )1391
نیز حاکی از توجه به این مهم ،میباشد .بهعنوان مثال در مصوبات اخیر با وضع مواد 50 ،52 ،55 ،56
قانون حمایت از خانواده جدید ،به جرمانگاری عوامل برون خانواده علیه خانواده ،پرداخته شده است که خود
حاکی از نوع رویکرد کیفری افتراقی در خصوص جرایم صادره از سوی عوامل مختلف ( درون خانواده و
برون خانواده) علیه خانواده است.
 -5نهایتاً در فرض عدم تأثیر راهکارهای اخالقی ،اتخاذ رویکرد حقوقی غیرکیفری و در فرض عدم
کارآیی آن و تشخیص «ضرورت» بهعنوان اصلیترین بایسته در تقنین کیفری ،رویآوری به تقنین کیفری
آنهم با ضمانت اجراهای متناسب در عین توجه به «سودمندی» ،مجاز خواهد بود .در این راستا توجه به
قواعد عقلی «تقدیم اهم بر مهم» و یا «دفع افسد با فاسد» و «اصل احتیاط» نیز ،موضوعیت مییابد.
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