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  :مقدمه. 1
دانـيم، سـاختار   كند؟ همانطور كه مـي چرا و چگونه هيات اجتماع يك رفتار را جرم تلقي مي

هاي ساده و بسـيط بـه الگوهـاي پيچيـده و     جوامع، پيوسته در حال تبديل است و از صورت
، نمـود عملـي   )هيأت حاكمه(در گذار اين تبديل و تحول مفهوم دولت . كندمركب تغيير مي

هاي غيررسـمي جـامعوي   هاي عدالت كيفري نيز از كنترلبه همين مناسبت، نظام پيدا كرد،
اما سخن بر سر ايـن اسـت كـه اصـل، بـر آزادي      . هاي رسمي دولتي استحاله يافتبه كنترل

حـال، چـه    )3: 1385، زاده و زينـالي حبيـب (انسان است و اعمال محدوديت، استثناء است؛ 
شـود و ارتكـاب   يك فعل، توسط حكومت، جرم تلقي ميمصالح و مفاسدي در بين است، كه 

گـردد؟ در واقـع در رونـد جـرم     آن موجب واكنشي از سوي هيأت اجتماع به نام مجازات مي
دانند و به موجب آن دولت بـا  كه آن را فرآيندي گزينشي مي-عنوان بزه انگاري يك رفتار به

مباني نظـري، رفتـاري را ممنـوع يـا     هاي ديگر بر پايه لحاظ هنجارهاي اجتماعي يا ضرورت
 -گمـارد كند و براي حمايـت از دسـتور خـود ضـمانت اجـراي كيفـري مـي       الزامي اعالم مي

ها بر اساس كدام ساختار بايد عمل كنند كه منجر بـه  دولت). 30: 1382محمودي جانكي، (
ـ      راي خودكامگي و اقتدارگرايي نگردد و از اين حق تفويضي جامعـه بـه عنـوان مستمسـكي ب

هاي قدرت خود استفاده نكنند؟ براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد به سراغ پيش تحكيم پايه
اي هاي پذيرفته شده در هر اجتماع برويم، چرا كه اتفاق بر اين است، كـه جـرم پديـده   فرض

هنجارهاي خـود بـراي تبيـين پديـده جـرم،       است اجتماعي و هر اجتماع به فراخور مباني و
از اين رو فرآيند مبارزه با پديده جنايي كه به طور وسيع در عملكرد دولـت  . دارد معيارهايي
كنـد،  هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و در نهايت قضـايي خودنمـايي مـي   در حوزه

به عبـارت ديگـر سـازماندهي مبـارزه بـا      . و منسجم باشد مشي مشخصتواند بدون خطنمي
و اتفاقي نيست؛ بلكه به طور اساسي متأثر از مباني تفكر  بزهكاري، محصول يك امر تصادفي

  .)20: 1373صادقي، (هاي مكتبي هر نظام سياسي و حقوقي است و گرايش
داند،كه البته گفته شـده منظـور   اي بهنجار ميبرخالف ديدگاه دوركيم كه جرم را پديده

: 1385 فيونـا هينـز،  راب وايـت و  ( ايشان طبيعي و البدمنه بودن بزهكاري در جامعـه اسـت  
جوامع در تمامي دوران دگرديسي خود، در پي مقابله بـا رفتارهـاي مجرمانـه و محـو      .)149

اند، در واقع تفاوت، صرفاً در نوع واكـنش بـوده   كردن يا در نهايت به حداقل رساندن آن بوده
 نه نفس عمل؛ از اين رهگذر در تبيين اين كه جرم و ماهيت آن چيسـت؟ نظـرات مختلفـي   

داند كه احساسات قوي است كه جرم را كرداري مي» نظريه كالسيكي«مطرح شده، از جمله 
سـازد، مفهـوم ايـن نظريـه، سـپردن      دار مـي را جريحـه ) گروهـي (و مشخص وجدان جمعي 

هاي عيني آن عمل است، تشخيص جرم بودن عمل به پيشگاه داوري جامعه و نه خصوصيت
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كند، كه بر حسب زمان و مكان و نظر جامعه، پيدا مي در نتيجه جرم مفهومي نسبي و شناور

به هـر روي آنچـه حـائز اهميـت اسـت،  نهفتگـي       . ممكن است جرم محسوب بشود يا نشود
هاي جامعه است، كه به حكومت قابليت اختالل در رفتار، نسبت به نوعي از هنجارها و ارزش

اهميـت و ارزشـمندي ايـن    مجوز برخورد كيفري يا غيركيفري را مي دهد، حـال بسـته بـه    
گاهي رفتار از چنان اهميتي برخوردار نيست كـه  «شود، هنجارها برخورد جامعه متفاوت مي

گيرد و ضمانت اجـراي  مستلزم مداخله حقوق كيفري باشد و بيشتر رنگ اخالقي به خود مي
كه از آن به عنوان  .)181: 1382محمودي جانكي، (» آن بيشتر سرزنش و قبح گروهي است

ها و اصول جامعـه  گاهي نيز رفتار از خطوط قرمز ارزش. كنندياد مي» )Deviance(انحراف «
-مـي » غيـر قابـل تحمـل   «شود كه داراي ويژگي آميز مياي مخاطرهكند و تا درجهعبور مي

در اين مرحله است كه هيات اجتماع ياراي تحمل آن . آيدگردد، در نتيجه توقف آن الزم مي
حال، اينكه در گذار اين فرآيند . دهدو با ضمانت اجراي كيفري به آن پاسخ مي رفتار را ندارد

شود، كه قواي عمومي، مجاز به ورود اي از اهميت زير پا گذاشته ميچه اصولي و با چه درجه
دهد، اتفاق نظـر  شود و قلمرو كنترلي خود را توسعه ميدر منطقه آزاد رفتاري شهروندان مي

در سنّت فلسفي و حقوقي غربي يكـي از مهمتـرين اصـولي كـه از آن بـا       لكن«. وجود ندارد
ــوان ــده آزادي«هــاي عن اصــول «و » ) Liberty-limiting principles( اصــول محــدود كنن

» اصـل ضـرر  «شـود،  ياد مـي » )Coercion legitimizing principles(مشروعيت بخشِ اجبار
عقول براي تحديد آزادي فـردي و امكـان   هاي حقوقي، مبنايي ماست، كه در بسياري از نظام

اين اصل كه ) 118: همان( .مداخله قدرت عمومي و نه لزوماً اقدام كيفري پذيرفته شده است
معروف است، با اين تفاوت » قاعده ال ضرر«به اصل صدمه نيز شهرت دارد در فقه اسالمي به 

از آن است، عالوه بر اينكه كه قلمرو شمول آن محدودتر از اصل صدمه در قرائت ليبراليستي 
موارد بكارگيري قاعده ال ضرر در فقه اسالمي در حقـوق خصوصـي متعـين شـده اسـت، در      

تر از حوزه حقوق خصوصي است و در جزائيـات هـم   حالي كه مبناي هنجاري اين اصل فراخ
 . توان به آن متوسل شدمي

ندام وار از روابط تنگاتنـگ  انگاري ضرر محور، جامعه به عنوان يك كل ااما در مورد جرم
افراد جامعه، تعامالت و گاهي تعارضات افراد شكل گرفته است، در اينكه معيار و حـد و مـرز   
مشروعيت يك رفتار تا كجاست، و افراد جامعه تا چه حدي مجاز در انجـام رفتارهـاي ارادي   

خـود آورده   معيارهاي متعددي بيان شده، اما نظري كه طرفداران زيـادي گـرد  ، خود هستند
توان به عنوان مشهورترين اصل محدود كننـده  مي باشد و از آن مي) اصل صدمه(معيار ضرر 

 John Stuart(آزادي افراد جامعه اشاره كرد، كه نخستين بـار توسـط جـان اسـتوارت ميـل      

Mill(  مطرح شد، ميل، به اقتضاي نگرشش به آزادي و ضرورت وجود آن براي خود شكوفايي
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عمومي يا داند كه به موجب آن افكار ل صدمه را يگانه اصل مشروعيت بخشي ميانساني، اص
ميـل،  . (تواند از راه اجبار يا نظارت، رفتـار آدمـي را تحـت كنتـرل در آورد    قدرت عمومي مي

تـوان بـر   به ديگر سخن از نظر گاه ميل، تنها هـدفي كـه بـراي آن مـي    ) 238-191: 1375
خالف خواست او اعمـال محـدوديت نمـود، جلـوگيري از     عضوي از اعضاي جامعه متمدن، بر
از اين رو اعمالي كه  به طور ). 229: 1371كالركسون، . (ايراد صدمه و ضرر به ديگران است

زند، اعمال مربوط به خود و اعمالي كه به صورت مستقيم بـه  مستقيم به ديگران صدمه نمي
شود و منحصراً دومي، هدف قانوني مي رساند اعمال مربوط به ديگران ناميدهسايرين ضرر مي

بدين ترتيب تنها نگراني اصل صـدمه، آسـيب رسـاندن بـه     . نظارت حقوقي و اجتماعي است
ديگران است و اساساً دفاع از امور انتزاعي و ماوراء الطبيعه و يا حتي صيانت از خود مرتكبان 

تواند مجوزي براي ن نميبه عنوان عضوي از اعضاي جامعه و يا هدف سود رساني به شهروندا
فارغ از ايراداتي كه بـه ايـن نظريـه    . انگاري تلقي شوداعمال محدوديت و به بيان رساتر جرم

ابهام در مفهوم ضرر به ديگري، يا قبح ذاتي افعالي كه لزوماً ضرر مستقيمي : گيرند، مانندمي
ننـد كـه آسـيب و صـدمه     دازند، نوعاً جوامع، رفتارهايي را غيرقابل تحمل ميبه ديگري نمي

در  دانـيم، همانطور كه مـي . مشهودي را براي فردي از افراد يا كل جامعه در پي داشته باشد
الشـكل  هاي كيفري، هماهنـگ و متحـد  انگاري اعمال منافي عفت، تمامي نظامخصوص جرم

ت كشورها از عمل لـواط و زنـايي كـه بـا رضـاي      عنوان مثال، در بسياري ازبه .كنندعمل نمي
عمل آمده اسـت؛ لـيكن اكثـر قريـب بـه اتفـاق همـين        هزدايي بشود، جرميكديگر انجام مي

-با شدت به آن پاسـخ مـي   اند وانگاري نمودهتجاوز جنسي را در قوانين خود، جرم كشورها،

اصـل   دهند و مباني متنوعي از جمله حفظ نسل، كرامت انساني، اصل پدر سـاالري قـانوني،  
نمايند در اين نوشتار ما در و درنهايت اصل صدمه نيز براي آن احصاء مي گرايي قانونياخالق

  .تحليل و بررسي نماييم صدد آن هستيم كه  اصل صدمه را در جرم تجاوز جنسي،
در تحليل تجاوز جنسي و اينكه در فرآيند جرم انگاري تجاوز جنسـي، ضـرر چـه نقشـي      

كه چه ضرري و با چه خصوصياتي بر فرد و كند، به بررسي ضرر در جرم مذكور و اينبازي مي
را از بعد درون فردي، كه قربـاني متحمـل   » ضرر« ةابتدا مؤلف. شودپيكره جامعه تحميل مي

اصـل صـدمه در قرائـت    و النهايـه بـه   » آماج ضرر«نماييم، و در ادامه به شود، بررسي ميمي
-مـي  در فقـه » ال ضـرر «ه ليبراليستي با لحاظ صدمات جرم تجاوز جنسي و تطبيق با  قاعد

هاي اساسي آن در حد ضرورت پرداخته لفهؤدر آغاز به تعريفي از تجاوز جنسي و م پردازيم و
  .شودمي
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  : تعريف تجاوز جنسي. 2

تجـاوز، از  . اسـت » جنسـي «و » تجـاوز «مركب از دو واژه ) rape( تجاوز جنسي، معادل كلمه
نامـه دهخـدا يكـي از معـاني ايـن واژه،      غـت در ل. باشـد نظر لغوي به معناي ستم و تعدي مي

-بر اين اساس، اصلي). 342: 1325دهخدا، ( تخطي، تعدي، بيرون شدن از حق و عدل است

ترين بار معنايي كه واژه تجاوز به همراه دارد، عنصر نارضايتي فرد مورد تجاوز است، چرا كه، 
لـيكن، در واقـع   . شـود به ذهن مـي  غلبه متبادر اگر چه در ابتدا از واژه تجاوز، اجبار و قهر و

هر نوع اجباري كه نارضايتي فرد مورد تجاوز را به همـراه دارد،  . غلبه نيست منحصر به قهر و
خواه اين تجاوز از طريق اجبار و قهر و غلبه به وقوع بپيونـدد، خـواه از طـرق ديگـري چـون      

 .فريب و تهديد يا سوء استفاده از عدم هوشياري فرد باشد

ي، كه با اضافه شدن به واژه تجاوز بار معنايي خاصي در بر دارد، مربوط به كليه قيد جنس
اعمالي است كه به جنسيت يعني مرد يا زن بودن و وجه تمايز بارز آن اندام تناسلي،  ارتباط 

اگر چه، اهداف تكويني و تشريعي از امور جنسي مربوط به توليد مثل و بقـاي نسـل   . يابدمي
گردد آن تحكيم روابط خانوادگي است، ليكن در اينجا، مفهوم جنسي بر مي است و مهمتر از

در واقع با اضافه كردن قيـد جنسـي بـه    . شودبه تمايل شديدي كه به نام شهوت خوانده مي
 ةشود كه بـه درجـ  تجاوز، حيطه رفتارهاي انسان مقيد و منحصر به اعمال خالف جنسي مي

تجاوز جنسي نوعي رفتار خشـن و تحقيـر آميـز    . ودشحادي رسيده است كه تجاوز تلقي مي
در چنـين مـواردي   . است كه از طريق اعمال جنسي براي ابراز قدرت و خشم صـورت گيـرد  

ندرت موضوع اصلي است و در اكثر موارد تجاوز جنسي در خـدمت نيازهـاي   رابطه جنسي به
تعريـف   در). 2: 1383 رمضـان نرگسـي،  ( غيرجنسي و حتـي گـاهي انگيـزه سياسـي اسـت     

گردد، در حالي كه اصطالحي از تجاوز جنسي، بيشتر اذهان به واژه زناي به عنف متمايل مي
 تر از زناي به عنف است، زيرا به رفتارهـايي چـون لـواط حتـي در    تجاوز جنسي مفهومي عام
: يابد، براي مثالالمللي، دخول آلت تناسلي به دهان نيز تسري ميبرخي كشورها و اسناد بين

اع روابط جنسي از نوع دخول، بدون اراده و ميل مفعول، خواه بين زن و مـرد يـا بـين دو    انو
روابط . شودهمه تجاوز جنسي محسوب مي. مرد و يا بين يك فرد بزرگسال و يك طفل باشد

جنسي غير از دخول تحت عناوين ديگري مطرح است در واقع براي رسيدن به مفهوم اصلي 
ماهيت و جوهره تجاوز جنسي چيست؟ در يك نگاه اجمالي تجاوز تجاوز جنسي بايد ديد كه 

زن يا مرد يـا   )برخي كشورها دهان(توان دخول آلت متجاوز در مهبل يا مقعد  جنسي را مي
طفل ديگري دانست، البته ماهيت تجاوز جنسي در گذر زمان و قـوانين كشـورهاي مختلـف    

شرفته كه در برخـي كشـورها، برقـراري    زيادي يافته است و حتي تا جايي پي ةتحول و توسع
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رابطه جنسي مرد با همسرش اگر بدون رضايت وي باشد، تحت عنوان تجـاوز جنسـي قابـل    
  . تعقيب است
خشونت در تجاوز  ةنمود عيني دارد، مؤلف آنچه بيشتر هاي اصلي تجاوز جنسي،اما مؤلفه
) عـدم (سـت، عنصـر   ديگر كه از موجبات تحقق عنوان تجـاوز جنسـي ا   ةمؤلف .جنسي است

  .پردازيمرضايت است كه در دو بند آتي به تحليل اين دو عنصر مي
  

  : خشونت در تجاوز جنسي. 1.2
-آميز از قدرت تعريف مينابجا، غيرقانوني و تعرض ةفرهنگ حقوقي بلك، خشونت را استفاد

ليـه  در بحث مورد نظر، خشونت اجبار غيرقانوني اسـت، كـه ع  ) Campell, 1994: 157(كند 
 Violent( آميـز شود و در ارتبـاط بـا جـرايم خشـونت    آزادي و حقوق افراد، به كار گرفته مي

offences ( فيزيكـي و يـا جنسـي شـديدي دارد، وصـف       ةمعطوف به جرايمي است كه جنبـ
آميز، ضروري است، مانند قتـل عمـد، تجـاوز    جرايم خشونت ةعنوان ساختار و شاكلمذكور به

آميز بودن، وصفي است كه بر تعرضـات جسـماني و   در واقع خشونت ...جنسي يا كتك زدن و
مهـر،  معتمـدي (كه باعث به وجود آمدن نـوع خاصـي از جـرايم اسـت      شوديا جنسي بار مي

ترين لذا از اين رو كه خشونت جنسي، شايع. كه فرد بارز آن تجاوز جنسي است) 17: 1380
فـارغ  . شتر گريبانگير جنس مونث است، بي)Leserman, 2005: 906-915( نوع خشونت است

از مراتب و سطوح اعمال خشونت جنسي كه اعم از تجاوز جنسي است، در تبيين علل بـروز  
به مسئله ... هاي مختلف روانشناختي، زيست شناختي، فرهنگي، اقتصادي وآن، بايد از جنبه

  .نگريست
ويد، ارتكاب خشونت جنسي به عنوان نمونه به اعتقاد فراز نظرگاه تحليل روانشناختي، به

پـذيرد و يكـي از داليـل جـرايم جنسـي بـه       صورت مي 1ليبيدويي ةدليل از بين رفتن موازن
گردد يا يكي ديگر از روانشناسان؛ خشونت را ناشـي  اوديپ باز مي ةها نظير عقدتعارض عقده

-مـي  از ناكامي و احساس شديد حقارت كه به صورت حس انتقام وكينه جـويي، خودنمـايي  

                                                 
شور و هوس جنسـي و از نظـر زيگمونـد فرويـد      معني به است شناختي روان اصطالح )زيست مايه( ليبيدو .1

عاملي غريزي و پر از انرژي در درون نهاد انسان كه تمايل به بقا و فاعليت دارد به نظر او ليبيدو انـرژي روانـي   
نشناسي است كه اشاره اديپ  نيز اصطالح روا  .جنسي است و منبع آن اروس يعني مجموع غرايز جنسي است

 اديـپ شـهريار  برگرفته از داستان  كه  پسر به مادر خود و در مقابله با عشق پدر دارد عالقه جنسي، به عشق و
جهـت مطالعـه بيشـتر     .و با مادر خويش هم بستر شدت ، پدر خود را كشهاي يونان باستان است كههدر افسان

الـه پورافكـاري، تهـران، شـهرآب و      پزشـكي، نصـرت   ه روانسادوك، بنيامين و سادوك، ويرجينيا؛ خالصـ  :ك.ر
  .286: 1385سازان،  چاپ سوم، جلد اول،  آينده
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خشـونت را محصـول تعامـل متعـدد     » باندورا«عالوه بر اين، روانشناسي به نام . داندكند، مي

شود و نهايتـاً در سـالهاي   داند كه در طي سالها به او آموخته ميروابط فردي و اجتماعي مي
هاي متعدد در زمينـه كشـف علـل    اخير با تحوالت رو به تكامل در اين نظريه و انجام بررسي

آميز بويژه از لحاظ جنسي، با پـويش در سـوابق و چگـونگي رفتـار افـراد      رفتار خشونتبروز 
در دوران كـودكي و نيـز   ) تشـريح عصـبي  (هـاي نوروآناتونيـك   پيشه، اهميت آسيبخشونت

-قرباني اين پديده بودن در طول دوران طفوليت، مشخص گرديده كه اين مجموعه از آسيب

 آميـز در دوران بزرگسـالي دارد  در بروز رفتارهاي خشونتاي ها و شرايط زندگي، نقش عمده
  ).168-172: 1386 دادستان،(

از . كنـد عنوان رفتاري كه به نحو موثري در عرصه اجتمـاع خـود نمـايي مـي    خشونت به
شناسـان معتقدنـد، روابـط و    شناختي هم قابل تحليل است، به طوري كه جامعهمنظر جامعه

تري نسبت بـه عوامـل سرشـتي در اعمـال خشـونت      عامل مهم) عوامل اكتسابي(ها يادگيري
  .شوندمحسوب مي

هاي مجرمانه در ارتكاب اين گونه اعمال تاكيد داشـته  برخي ديگر، به عامل وجود فرصت
بـر اسـاس   . و برخي نيز، خشونت را ناشي از روابط اقتصادي و ماهيت ابزار توليد دانسته انـد 

آيـد، قـدرت   ار با اين وسايل، تنها از عهـده مـردان برمـي   اين نظريات، بنابراين واقعيت كه ك
الكل و مواد مخدر نيز از . گيرداقتصادي به عنوان امكان موجد خشونت، در يد مردان قرار مي

ها مصرف آنها را موثر در ميزان خشـونت عليـه   جمله عوامل مهم ديگري هستند كه پژوهش
ي و عوامـل فيزيولوژيـك نيـز، مطالعـات     شـناخت در مورد خصوصيات زيسـت . اندزنان دانسته

هاي عصبي از عوامل مهم در رابطه ها و ناقلفراواني صورت گرفته است و بسياري از هورمون
  . اندبا رفتارهاي خشن مردان، شناخته شده

 اي چنـد عـاملي  شايان ذكر است، پديده خشـونت، بخصـوص خشـونت جنسـي، پديـده     
)Moltifactorial(  علت و ابعاد بروز آن را بايد در اشكال و مسايل بسـياري  است، بر اين مبنا

شناسـي  بـراي علـت  . سراغ گرفت و مطلق نگري داليل اين پديده به دور از واقع نگري است
) بزه كـار (دقيق اين پديده بايستي از دو سو، مطالعات را آغاز كرد، يك سوء فاعل اين پديده 

همچنين از سوي ديگر بايـد بـه ايـن امـر      و) بزه ديده(و سوي ديگر قرباني خشونت جنسي 
بـه   .واقف بود، كه تعامل اين دو عامل، در ارتكاب اين گونه اعمال، امري غيرقابل ترديد است

ديگر سخن، قابليت و استعداد بزه ديده واقع شـدن از سـوي قربـاني جـرم در وقـوع پديـده       
زه ديده است كه مرتكب را باشد، حتي در مواردي، اين خود بخشونت امري غيرقابل انكار مي

  .ديده را بتوان در حد معاون جرم مسئول قلمداد كرددارد و چه بسا بزهمي به ارتكاب عمل وا
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 : عدم رضايت در تجاوز جنسي .2.2

عنوان تجاوز كه خود مبين قهر و غلبه است، عنصر عدم رضـايت قربـاني را در خـود مسـتتر     
رضاي كامل باطن، در تجاوز جنسي ناديده گرفتـه   فرد، به عنوان طيب خاطر و دارد، رضايت

البته، درحقوق غربي مفهوم رضايت در روابط جنسي، بسيار متفاوت از مفهوم آن در . شودمي
بدين صورت كه حتي عدم رضايت زوجه در برقراري روابـط جنسـي را     حقوق اسالمي است،

گيرد كه يكي روابط غاير نشات مياين تفاوت، از دو ديدگاه م. دانندداخل در عنوان تجاوز مي
داند و اهتمام به توسعه آن در جهـت محـو فحشـا در    جنسي را منحصر در دايره زوجيت مي

زوجيـت دارد و ديگـري، زوجيـت را مـانعي بـراي آزادي روابـط جنسـي فـرا          دةداخل محدو
ع بـا  داند، به هر حال در حقوق غربي، روابط جنسي بدون حد و مرز، بـه دو نـو  زوجيتي نمي

 السـان، (گـردد  انگـاري مـي  شود و صرفاً دسـته دوم جـرم  رضايت و بدون رضايت تقسيم مي
اين تفكيك در جوامع غربي، معضالتي را فراهم آورده، كه در عمل، قربـاني را   .)154: 1385

دهد، بـه سـمت بردگـي جنسـي و     كه در ابتدا براي ارضاي ميل جنسي با رضايت تن در مي
البته طرفداران اين نظريه پا را از اين هم فراتـر  . دهدن شغل، سوق ميپذيرش فحشا به عنوا

گذاشته قائل به آزادي روابط جنسي با افراد متعدد در طي يك يا چند روز و همچنين تحت 
-Harriden,2003: 23) اند،حمايت مقررات كار و تامين اجتماعي قرار دادن زنان روسپي شده

پـردازان،  از اين روست كه ايـن دسـته از نظريـه   . باشدق ميكه از پيامدهاي تفكيك فو  (24
حق بـر جـان و   ( ترين شكل تجاوز به حقوق اوليه بشربراي توجيه و سرپوش نهادن بر كثيف

نكبتـي،   از موضع آزادي زن و حق انتخاب آنان، ورود كرده، و زنان را خواهان اين خـود ) تن
-باري را انتخاب نمـي ي چنين زندگي نكبتاند، حال آنكه در شرايط طبيعي، هيچ فردكرده

در مقابل، دين اسالم، سياستي دگر اتخاذ كرده اسـت، يعنـي عـالوه بـر اينكـه روابـط       . كند
را منحـوس و منكـوب اعـالم كـرده      -حتي با رضايت باطني طرفين -جنسي فرا تعريف شده

ي كـم نظيـر   است، بلكه در مورد خاص تعرض بدون رضايت و با عنف و اكراه، شدت و حـدت 
  .تري مقرر كرده استنشان داده و ضمانت اجراي قوي

آميـز  شـود، خشـونت  از اين رو، آنچه در ابتدا، از معناي عنف و اكراه متبادر به ذهن مـي 
بودن عمل و استفاده از قهر و غلبه است، اما با تعمق بيشتر در فقه اسـالمي، هـر چنـد فـرد     

ر و غلبه است، اما منحصر به آن نيست چرا كه بـا  اجالي تجاوز جنسي، استفاده از عنف و قه
توجه به قواعد عام در حقوق جزاي اسالمي، مانند بلوغ، عقل، اراده، قصد و اختيـار، رضـايتي   
مفروض قانونگذار اسالمي است، كه با احـراز عمومـات فـوق، حاصـل شـده باشـد، بنـابراين،        

به عمل جنسي دهـد، يـا در اثـر     چنانچه، دختر بالغي كه داراي رشد عقالني نيست، رضايت
شخصي كه از زنـي در  : فريب و حيله، مورد تجاوز واقع شود، و يا اگر در شرايط اكراهي مانند
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هاي ناهنجاري را تصويربرداري كرده و آن را مستمسك تعرض بـه زن،  حال بيهوشي، صحنه

رضـاي ظـاهري و   در قبال عدم افشاي آن، قرار دهد، اين تن در دادن به تجاوز، اگـر چـه بـا    
تقاضاي زن براي تمتع در قبال عدم افشاء، همراه باشد، از نظر قانونگذار اسـالمي تجـاوز بـه    

قـانون نحـوه مجـازات     4مـاده  . ك.ر. (شـود عنف محسوب و به مجـازات مقـرر محكـوم مـي    
  ) .16/10/1386مصوب -.اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند

هاي قانون جديد مجازات اسالمي، توسعه مفهوم تجاوز جنسي به مـوارد  بعالوه از نوآوري
عدم رضايت و اعالم ناسالم بودن رضايت در شرايطي چون فريب خـوردن قربـاني يـا خـواب     

مقنن به اين مهم اشـاره كـرده    225ماده  2توضيح مطلب اين كه در تبصره . بودن وي است
-ي با زني كه راضي به زناي او نباشد در حال بيهرگاه كس« :دارداين تبصره اشعار مي. است

 و اغفـال  طريق از زنا در .هوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است
 تسـليم  موجـب  چـه  اگر زن ترساندن يا و تهديد ربايش، طريق از يا نابالغ دختر دادن فريب
  ».است جاري فوق حكم نيز شود او شدن
  

  :و ضررتجاوز جنسي  .2
در سه حوزه  جسماني،رواني و  جنسي در اين قسمت به صدمات وارده به قرباني جرم تجاوز

  . كنيماجتماعي اشاره مي
  

 :ايراد صدمه به تماميت جسماني .1.3

تواند منجر به درد مزمن لگن خاصره، درد در فرآيند تجاوز جنسي، خشونت اعمال شده، مي
همچنين زناني كه در سنين معد براي بارداري به . گر شودهاي ديشكم، و بروز انواع بيماري

 .)135: 1382حميـدي،  (برند، ممكن است در خطر بارداري ناخواسته قـرار بگيرنـد   سر مي
پريشي كه بـه  مضاف بر اينكه عوارض جسماني ديگر چون اختالالت خواب، اضطراب و روان

، كوفتگي عضالني در اثر اجبار كند، همچنين سردردصورت حالت تهوع و كم خوني بروز مي
فيزيكي، سوزش واژن و درد اسفنگتر و ركتوم و از بين رفتن كنترل دفعي بدن، در بيشتر از 

بنابراين اعمال زور بـر يـك فـرد، در     .)318: 1380اوحدي، ( قربانيان رويت شده است% 30
از آن موقعيت  جهت تمتع جستن از وي، مقاومت و تقالي قرباني براي فرار و خالصي يافتن

-را به دنبال دارد، كه همين مقاومت اعمال خشونت از سوي بزهكار را تشديد و تقويت مـي 

در واقـع، متجـاوزان   . شود براي همراهي تجـاوز جنسـي بـا جـرايم ديگـر     كند، و عاملي مي
اي كننـد، خطـرات جسـمي فزاينـده    صورت گروهي اقدام ميجنسي، بويژه متجاوزاني كه به

طوري كه با زير نظر گرفتن سـاعات عبـور و مـرور زنـان و     آفرينند بهان خود ميبراي قرباني
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آورند و پس از ربودن آنها، به اماكن مجهز عمل ميدختران آشنا و بيگانه، اقدامات الزم را به
و بـا  ) 28: 1383 رمضـان نرگسـي،  (دهنـد  آماده انتقال داده و در معرض تجاوز قـرار مـي   و

كننـد و  كه در اختيار دارند، ابتدا با حبس غيرقانوني از آنها نگهداري مي استفاده از امكاناتي
ها و تجاوز جنسي، قرباني را وادار به تمكين نمـوده و يـا   در صورت مقاومت، با انواع شكنجه

گاهي با تزريق اجباري مواد مخدر و معتاد كردن قرباني، براي ايجاد وابستگي به گـروه، وي  
 آثار سوء جسماني كه در اثر تعرض همـراه بـا عنـف و   . كنندفروشي مي را وادار به حرفه تن
آيد از آثار ضرب و جرح گرفته تا خراشيدگي و در مواردي ازالـه بكـارت و   اكراه به وجود مي

صـدمه بـه    باردار شدن كه متعاقب آن سقط جنين غيرقانوني را در پي دارد، همه، آسيب و
ماند و آثار ايراد صدمه به حوزه جسماني منحصر نمي اما اين. تماميت جسماني قرباني است

  . عميق خود را در حوزه ديگري كه به روح و روان قرباني تعلق دارد، نمايان مي سازد
 

  : ايراد صدمه به تماميت رواني .2.3
خشونت در تجاوز جنسي بـه روح و روان   ةاگر بگوييم بيشترين و ماندگارترين آسيب و صدم

ايم، زنان و سپس، كودكان، كه بيشـترين درصـد   شود، سخني به گزاف نگفتهقرباني وارد مي
دهند، به خاطر وضـعيت ظـاهري و روحـي    قربانيان خشونت جنسي را به خود اختصاص مي

ها و خصوصيات روحي آنـان ماننـد   پذيرند؛ چرا كه ويژگيخاص خود بسيار شكننده و آسيب
-ينكه خود، آماجي براي متجاوزان محسوب ميلطافت و غلبه احساسات و عواطف، عالوه بر ا

مرتضوي، (دهد العمل حادتري، از خود نشان ميشود، در قبال آثار سوء تجاوز جنسي، عكس
 -قربانيان تجاوز جنسي، غالباً دچار اضطراب، روان پريشي و اخـتالالت هيجـاني   .)76: 1376

هـاي تجـاوز، اغلـب در    صحنه شديداً آزار دهنده از تجسم و تداعي ةشوند، و خاطرخلقي مي
خوابي، بيـزاري از  هاي بعد زندگي به صورت اختالالت روحي، كابوس، تشنج عصبي، بيدوره

كـارن، جـي،   ، كارلسون،(كند آميزش جنسي، احساس حقارت و خود تقصيري، خودنمايي مي
هـاي متـداول   اهاز اين رو، از آنجا كه، يكي از ر .)135:  1379 ، تايزنستا ترازيپوزين، استفاني،

 ةبراي به زانو درآوردن قرباني و تمكين وي بدون مقاومت، استفاده از ابـزار تهديـد بـه وسـيل    
هـاي عصـبي وارده   باشد، تكانهچاقو يا اسلحه يا قدرت بدني متجاوز در قالب مشت و لگد مي

-مـي  بر قرباني در اين فرآيند دو چندان شده و او را در وضعيت وحشتناك و مرگباري قـرار 

كـه  ) 317 : 1380اوحـدي،  (كنـد،  دهد، كه در اثر آن حالت شوك و ترس شديد پيـدا مـي  
توهم متجاوز انگاري مردان بيگانه، احساس ناامني، ترس : باعث مشكالت فراوان رفتاري چون

هاي مماثل و شبيه به هاي خلوت و تنها ماندن در خانه، ترس زياد از خيابان يا مكاناز مكان
  .)236: 1381نيكخو، (شود مي... ها وها و خرابهباغ: جاوز، مانندمحل وقوع ت
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قربـاني   ةروحي فرد قرباني دارد، خانواد-الذكر كه احاله به مشكالت درونعالوه بر موارد فوق

نيز سهم بسزايي در تشديد يا حتي ايجاد يك چنين مشكالتي دارند، قرباني به عنـوان يـك   
شود، اين معضل در و عاطفي با شوهر خود دچار آسيب مي همسر، در برقراري ارتباط جنسي

اوحـدي،  . (زناني كه پيشتر نيز دچار سرد مزاجي جنسي بودنـد، اثـر منفـي شـديدتري دارد    
انقباض غيرارادي و غيـر قابـل كنتـرل    [واژينيسم : هايي مانندهمچنين نشانه) 319:  1380

شـود،  ي رواني صحنه تجاوز ايجاد مـي است، كه هنگام برقراري رابطه جنسي با شوهر با تداع
در واقع در اين اختالل اعصاب مرتبط با كنترل عضالني، شرطي شده و باعث انقباض مهبلي 

، از مقوله همين ») Posttraumatic  Stress  Disorder(استرس پس از آسيب «يا .] شوندمي
وهر بـه همسـر خـود،    عالوه بر اينكه ديد شـ . اختالالت در برقراري مجدد روابط جنسي است

. ديگر، حائز تعلق انگاري شخصي نيست و با نگاه يك فرد آلوده و دست خورده همـراه اسـت  
بخصوص در فرهنگ اجتماعي ايران زمين كه بازگشـت قربـاني و از سـرگيري يـك زنـدگي      

كند، شايد دليل باال بودن رقم سياه در موارد تجـاوز جنسـي و   دوباره را براي وي ناهموار مي
  .ميل و رغبت قربانيان به اظهار و گزارش آن نيز همين باشد عدم

پرستي كنند با جوشيدن حس ناموساز طرف ديگر مرداني كه احساس تعلق به قرباني مي
طـور  هـاي خويشـان، بـه   طعنه و زخم زبان و غيرتشان، براي پاسخ دهي به اجتماع و احتماالً

كنند، حتـي در مـواردي در   ود با بزه ديده ميآلناخودآگاه، اقدام به پرخاشگري و رفتار غضب
اي پايگاه محكمي دارد، قتل قرباني به مثابه پاك كردن لكه ننـگ  طوايفي كه حاكميت قبيله

آن طائفه تلقي شده، كه منجر به كشته شدن قرباني و تقدير از قاتل به عنوان مرد باغيرت و 
ديده بيش از پيش؛ نياز به حمايت و شود، و اين در حالي است كه فرد بزه مي! پرستناموس

 تايزنسـتا  كـارن، جـي، ترازيپـوزين، اسـتفاني،    كارلسـون، (بت اطرافيان خود دارد، مراقبت و مح
به همين خاطر در بسياري از موارد زني كه مورد تجـاوز جنسـي قـرار گرفتـه،     ) 136: 1379

دهـد  زيرا احتمال مـي كند، تا هيچ يك از اعضاي خانواده وي از قضيه باخبر نشود، تالش مي
ديـده وارد  هايي كه به بـزه كه آنها وي را عامل تجاوز جنسي بدانند، در اين حال غالباً آسيب

حال بـا ايـن توضـيحات، در     .)135: 1383 رمضان نرگسي،(شود شود ناديده انگاشته ميمي
وي، نظر بگيريد قرباني دختري مجرد باشد، تمام معضالت پيش گفتـه دو چنـدان در مـورد    

جسماني و روانـي   ةپذير فرد در تجاوز جنسي به دو حوزاما نقاط آسيب. كندمصداق پيدا مي
آميز زندگي شود، بلكه انسان به عنوان يك موجود اجتماعي، در رويدادهاي مخاطرهختم نمي

ثير و تـأثري كـه بـا جامعـه دارد،     أخود، به طور قطع با اجتماع در كنش و واكنش است، و ت
اي در تعريف هويت اجتماعي و جايگاه او به عنوان عضوي از اعضاء جامعه ن كنندهنقش تعيي

  .پردازيمدارد، كه در بند آتي به آن مي
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  ) :عرض قرباني(ايراد صدمه به هويت اجتماعي  .3.3
آنچه از صدمات تجاوز جنسي بر هيأت وجودي قرباني بيان شد، همه حاكي از تخريـب فـرد    

ديده در حـوزه اجتمـاع، همـين نارسـايي وي در     ديدگي بزهه بحث آسيببود، اما مدخل ما ب
در واقع فردي كه . ايفاي نقش عضويت جامعوي و واكنش جامعه در مقابل اين نارسايي است

گيرد، بخصوص اگر در دوران كودكي يا در نوجواني و جـواني بـه   مورد تجاوز جنسي قرار مي
فسادپذيري بيشتري براي نيل به انحرافات اجتماعي  ةطور مكرر مورد تعرض قرار گيرد، زمين

گيرنـد، بسـيار   دارد، از اين رو، اطفال و كودكاني كه توسط خويشاوندان مورد تعرض قرار مي
صرف انجام عمل جنسـي در  . كنندبيشتر از ديگران به سوي انحرافات جنسي، سوق پيدا مي

شود، پس به طريـق اولـي،   سالي ميبزرگ برابر ديدگان كودكان باعث انحراف جنسي آنان در
مباشرت آنان خواه با تمايل يا با اجبار در اعمال جنسي بـه يقـين آنـان را دچـار اخـتالالت      

شود، در خيلي از هايي كه به قرباني وارد ميكند، همچنين حاالت روحي و آسيبجنسي مي
ن امر في نفسـه، آنـان را   ديده از خانه شده است كه ايموارد منجر به فرار دختران يا زنان بزه

 هاي تيمي، براي داشتن سر پناه و رفع حوائج اوليهدر مظان پيوستن به باندهاي فساد و خانه

شـوند و  دهد، كه در اين صورت به راحتي در دام شيادان افتاده و قرباني تجـاوز مـي  قرار مي
  .آورندعنوان يك سبك زندگي رو مينهايتاً به سوي فحشا به

، قرباني تجاوز جنسي، به عنوان يك فرد منحرف اجتماعي به عضويت خـود  بدين ترتيب
-دهد، اما به طور مسلم اين سوء رفتار، از جانب اجتماع بدون پاسخ نميدر اجتماع ادامه مي

-متحمل آن مـي  -اكنون به عنوان بزه كار–هايي را در پي دارد، كه بزه ديده ماند، و واكنش

ترين پيامد براي قربانيان تجـاوز جنسـي، طـرد شـدن از     اساسي :توان گفتشود، در واقع مي
 -هـاي معـين خـود   جامعـه بـا ارزش  . )(Shalhoub-KevorKian, 1999 :28  اجتمـاع اسـت  

هاي اخالقي يا مذهبي، نقش مهمي در تعيـين رفتـار مـردم    اي كه ارزشبخصوص در جامعه
ي تجاوز جنسي نيست و نسبت به اي چون قربانديگر به زعم خود، پذيراي عنصر آلوده -دارد

و . كنـد وي چون كاالي صدمه ديده و معيوبي كه بايسـت از جامعـه اخـراج شـود نگـاه مـي      
ابزارهاي بازتواني اجتماعي كه دوباره، فردي را كه در لبه پرتگـاه فسـادپذيري قـرار دارد، بـه     

ند، چنين فردي كساحل امن و دامن اجتماع برگرداند، وجود ندارد، يا بسيار ضعيف عمل مي
كه نه از منزلت و هويت اجتماعي برخوردار است و نـه از طـرف يـك نهـاد اجتمـاعي مـورد       

  .بيندگيرد راهي جز ادامه مسير منحرفانه بر خود هموار نميحمايت قرار مي
شود، و فراتر حال بايد ديد در تجاوز جنسي، ضرر به چه كساني يا چه نهادهايي وارد مي

  . پردازيمآماج ضرر در تجاوز جنسي مياز بعد فردي به 
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  ):ضرر به چه كسي( آماج ضرر .4

گيرد، و بيشتر در حوزه القاعده، در زمره جرايم عليه اشخاص قرار نميجرايم جنسي علي
جرايم ضد عفت و اخالق عمومي، وارد است، ليكن هرگاه همين جرايم به صورت عنف و 

پذيرد، به اين اعتبار كه، اختيار قرباني نسبت به  صورت) تجاوز جنسي(بدون رضايت  اكراه و
ميرمحمد (جسم و جان خود، ناديده انگاشته شده، داخل در جرايم عليه اشخاص است 

هاي صورت گرفته براي انواع جرايم، معطوف به بندياز اين رو، طبقه .)499: 1387صادقي، 
بندي و ا هردو آسيب ببينند، طبقهموضوع آنها بوده، و از اين حيث كه قرباني، يا جامعه و ي

كند، در اين گفتار برآنيم تا آماج ضرر در تجاوز جنسي را واكاوي نام جرايم تفاوت مي
نماييم، بدين ترتيب، قرباني، افراد مرتبط با قرباني، جامعه، و حتي با گامي فراتر، خود 

  .تواند آماج ضرر در تجاوز جنسي قرار گيردمتجاوز، مي
  

  :ني تجاوز جنسيقربا .1.4
اوالً، ضرر و صدمه در تجاوز جنسي معطوف به قرباني جرم است، كه بـزه ديـده مسـتقيم آن    

هـاي وارده بـه قربـاني از سـه بعـد      شود، به همين دليل، بحث در مـورد آسـيب  محسوب مي
جسماني، رواني و هويت اجتماعي، در گفتار پيشين مطرح شد، ليكن آنچه گذشت، نگاهي از 

هاي متحمله از ناحيه وي بود، در اين بند با نگـاهي از بيـرون بـه    د قرباني به آسيبدرون فر
  .پردازيمهاي وارده و ناديده انگاري حقوق فردي، و كرامت انساني قرباني، به بحث ميآسيب

تجاوز جنسي به عنوان نقض كرامت انساني قرباني قابـل بررسـي اسـت، از ايـن رو، فـارغ از      
در فرآيند تجاوز جنسي بايد ديد كه چـه  . امت انساني و انواع آن شده استتعاريفي كه از كر

شود، بدين ترتيب، با تعريفي كـه  حقوقي از بزه ديده به عنوان يك انسان، ناديده انگاشته مي
از انسان در ادبيات ديني خود داريم، فرد متجاوز با هبوط در ورطه حيوانيت، به جسم و روح 

برداري جنسي، نوع نگاهي كه بـه قربـاني در ايـن    نظر از بهرهاما صرف. كندقرباني تعرض مي
اي بـراي اطفـاء نـائره    رفتار وجود دارد، بيشتر آزار دهنده است، بدين معنا كه، قرباني وسيله

پـذيرد،  گيرد، كه اغلب با نگـاهي ابزارگونـه و بـا تحقيـر صـورت مـي      شهوت متجاوز قرار مي
كرامت انساني : توان گفتبه عنوان ناقض كرامت انساني، مي بنابراين در تحليل تجاوز جنسي

در اموري چون رعايت حريم خصوصي افراد و اصل آزادي رفتاري افراد در موارد مشـروع و از  
در فرآينـد تجـاوز   . شـود همه مهمتر اختيار قرباني نسبت به جسم و جان خود، متعـين مـي  

ناديده گرفته مي شود، چرا كه هر كس بـر   جنسي كه با عنف و اكراه همراه است، اين هر دو
ترين حقوق انساني است كه متفـرع بـر حـق حيـات و     تن خود حق دارد، اين حق از طبيعي

در نتيجه هيچ كس حق ندارد عضوي . شودزيستن است، اين حق شامل همه اجزاي بدن مي
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و احترام به تن افـراد  ربرداري قرار دهد، از اينرضايت او مورد بهرهاز اعضاي تن ديگري را بي
مانند احترام به جان آنان از مسلمات اخالق و حقوق است، ايـن حـق در شـريعت اسـالم تـا      

 شـود جايي محترم شمرده شده، كه اهانت به بدن مردگان حرام و در مواردي موجب ديه مي
  ). 330 :1384 اسالمي،(

ي امن براي تحقق انگيزه شـوم  بنابراين متجاوز كه با اعمال زور و فشار، قرباني را به مكان
دهـد، آزادي قربـاني را در   برد و سپس او را به اجبار مورد تجـاوز جنسـي قـرار مـي    خود مي

كند، در واقع متجاوز بـا قربـاني بـه مثابـه يـك      برقراري رابطه جنسي از راه مشروع نقض مي
روانـي كـه پيشـتر     گيرد، آثار زيـان بـار  كند و شأن انساني او را ناديده ميحيوان برخورد مي

تجاوزگر بـا عمـل خـود قربـاني     چرا كه، . شرح داديم، بيانگر همين طرز تلقي از قرباني است
 در واقع، فرد تجـاوزگر در گـام نخسـت قربـاني    . كنداش بيگانه ميخويش را از هويت انساني

اهد، كمي جه جنسي او فروبيند، يعني تمام هويت او را به وجنسي مي تنها خود را موجودي
 ،از چشـم تجـاوزگر  . دهدو سپس او را به عنوان موجودي يكسره جنسي مورد حمله قرار مي

 ،بـه ايـن ترتيـب تجـاوزگر    . اي براي ارضاي تمايالت جنسـي او قرباني هيچ نيست جز وسيله
) دسـت كـم بـه طـور موقـت     (كند، و نيز او را به شيء بدل مي شان انسانيقرباني خود را از 

 از خـود «ايـن فرآينـد   . هويـت خويشـتن را از دريچـه چشـم تجـاوزگر بنگـرد      دارد كه وامي
  .انجامدبيگانگي قرباني مي خود به از) لو به طور موقت و(است؛ تجاوز جنسي  »بيگانگي

  
  :خانواده قرباني .2.4

سـازي جامعـه دارد، تمـام    خانواده به عنوان اساسي ترين نهاد جامعه، نقش بسزايي در سـالم 
-اند، بر خانواده و اهميت حياتي آن در جامعه تاكيد ورزيدهر باب جامعه انديشيدهآناني كه د

توانـد ادعـاي   سالم برخوردار نباشد، نمي ةاي چنانچه از خانواداند، به درستي كه هيچ جامعه
هـا نسـبت بـه آبـرو و     سالمت كند، از اين رو، با توجه بـه حساسـيتي كـه در اكثـر خـانواده     

پرسـتي بـه   نواده، وجود دارد، حمايت از اعضاي مونث خـانواده و نـاموس  پاكدامني اعضاي خا
در بسياري موارد، وقوع تجاوز جنسي در يك . عنوان يك اصل مورد پذيرش قرار گرفته است

اختالط مياه، از بين رفتن بكـارت  : شود، عوارضي چونخانواده سبب از هم پاشيدگي آن مي
شـمس  . (ند چنين تأثيري را در نهاد خانواده داشته باشدتواها، همه ميقرباني، و ديگر آسيب

  )90: 1378ناتري، 
تواند لطمه شديدي بـه حيثيـت خـانوادگي آنـان وارد     تجاوز جنسي به يكي از اعضا، مي

آورد، كه حتي گاهي با اعمال خشونت و پرخاشـگري پـدر يـا بـرادران خـانواده مواجـه و در       
شود، در واقع، زماني كه با قرباني ي اعضاي خانواده ميمواردي نيز منجر به قتل قرباني از سو
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دار، انگشـت نمـاي   عنوان يك فرد عيبشود و در محيط اطراف بهبه مثابه مجرم برخورد مي

صدمات روحي خورد، در اينجاست كه مي» خَراب«گردد و برچسب ها و خويشان ميهمسايه
رود، در خـانواده بـر بـاد مـي     ةي شيرازشود و در چنين مواردبر خانواده صدچندان مي وارده
 .شـود  ها هم بسيار متفاوت شده و جدي ميكشد واكنشوقتي كار به تجاوز جنسي ميواقع، 

بيند، از ايـن حيـث كـه    هاي به مراتب شديدتري ميدر مورد زنا با محارم نيز، خانواده آسيب
تجاوز، چون تحـت تكفـل   گيرد و قرباني معموالً اين تجاوزات به صورت پي در پي صورت مي

و در اغلب موارد راهـي جـز سـكوت و    . شودمتجاوز است، فشار رواني بيشتري را متحمل مي
تحمل ندارد، به اين دليل كه خانواده بايد بزرگترين حامي كودك و تأمين كننـده آرامـش و   

ي رواني او باشد، در حالي كه در صورت وقوع ناهنجاري فوق، تبـديل بـه مكـان   -امنيت روحي
  .شودناامن و مورد تنفر مي

  
  :جامعه .3.4

وليت تأمين امنيت اعضاي خود را دارد، زماني كـه فـردي از افـراد جامعـه مـورد      ؤجامعه مس
بيند، هم از اين جهت كـه، ديگـر اعضـاء احسـاس     گيرد، كل جامعه آسيب ميتجاوز قرار مي

معه زير پا نهاده شده است، هاي واالي اخالقي جاكنند و هم از اين حيث كه ارزشناامني مي
انگاري آن يافت، توان، محملي براي جرمبنابراين، اگر چه در آغاز، با تمسك به اصل ضرر، مي

انگاري آن، نه تنها براي جلوگيري از ضرر به ديگري، بلكـه  اما چه بسا، مواردي كه، لزوم جرم
كه نظرات ديگري نيـز   فلذاست. نمايدهاي متعالي يك اجتماع، ضروري ميبراي حفظ ارزش

  .انگاري به عنوان رقيب اصل ضرر مطرح شده استدر حوزه جرم
آيد كه جامعه بـراي خـود حـق اعمـال محـدوديت در      در واقع، سؤال در جايي پيش مي

اين پنداشت كه در قالب . رفتارهاي شهروندان، جهت پاسداري از اصول اخالقي را قائل است
مطرح شده است، همانطور كه از نامش پيداسـت بـه معنـي    » قيم مĤبي/ نظريه پدر ساالري«

قبول اين پيش فرض است كه فرد صالح خود را به درستي تشخيص نمي دهد و قـانون بـه   
كند، پدر ساالري ممكن است به دنبال حفظ خاطر مصلحت خود فرد، آزادي او را محدود مي

بـر اسـاس ايـن    ... ادي يا رواني يـا اي از مصالح انسان باشد، مانند مصالح اقتصو ارتقاي جنبه
مبنا حتي اگر رفتار فرد هيچ ضرر بافعل يا بالقوه براي سايرين نداشته باشد، باز هم دسـتگاه  

گذاري بايد به منظور حفظ و ارتقـاي خيـر خـود فـرد، اقـدام بـه ايجـاد محـدوديت و         قانون
ز منظر اين ديـدگاه اگـر   بنابراين ا). 180: 1388 برهاني،( ممنوعيت در مورد رفتار وي نمايد

گذاري ارتقاء سطح رفاه و آسايش مردم است، درست نيست كه قانون اجازه هدف غايي قانون
دهد افراد جامعه به خود آسيب برسانند؛ زيرا به طور مستقيم يا غيرمستقيم اين آسـيب بـه   
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ك انـواع  البته شدت و ضعف اين نظريه منجر به تفكي. شودديگر اعضاء جامعه نيز منتقل مي
ع، خـالص وناخـالص و اخالقـي و     : مختلفي از پدر ساالري مانند نرم و سخت، مضيق و موسـ

انگـاري  تـوان در جـرم  كه رد پاي اين نظريه را مي) Dworkin,  2002:39( رفاهي شده است
اسـتعمال مـواد مخـدر، ضـرورت بسـتن كمربنـد ايمنـي،        : برخي از عناوين مجرمانـه چـون  

  .يافت ...خطرناك دريا، ممنوعيت شرب خمر و اعمال جنسي وممنوعيت شنا در نقاط 
ايـن  . است» اخالق گرايي قانوني«انگاري مطرح شده است، نظر سومي كه در حوزه جرم

نظريه در پي اصالت بخشيدن به خود اخالق به ما هو اخالق است، در واقع، ديگـر مـا زيـان    
دانيم، بلكه به ايـن  -انگاري نميي جرمرساندن و ايراد آسيب به ديگري را تنها مالك انحصار

و دولـت  . دانـيم خاطر كه نفس عمل خطاكارانه مخالف و مغاير با اخالق است، آن را جرم مي
اين حق را دارد كه نه صرفاً به خاطر حفظ امنيت جامعه و محافظت از افراد، بلكه حتـي بـه   

  .انگاري كندرا جرم صرف غيراخالقي بودن يك عمل، ولو اينكه به كسي آسيب نرسد، آن
انتقاداتي در زمينه دو نظريه اخير از سوي ميل وارد شـده اسـت، از نظـر ميـل سيسـتم      

ساز رشد تواند به نحو شايسته و كارآمدي زمينهگرايي قانوني نميپدرساالري قانوني يا اخالق
ــر اكثريــت جامعــه باشــد قابليــت وي دو انتقــاد اساســي از ). 110: 1375، ميــل( هــاي برت

پدرساالري دارد، اول اينكه پيش فرض جهالت افراد به مصلحت خود، اشتباه است، اين ادعـا  
گيري در خصوص رفتارهاي مردم فهمند و هيات حاكمه فرد صالح براي تصميمكه مردم نمي

و حتي اگر هيات . هاي پوشالي اقتدار گرايانه مبتني استاست، هيچ سنديتي ندارد و بر پايه
نيت مداخله نمايد باز هم اثر عكس خواهد داشت، زيرا با انتخـاب مختارانـه   حاكمه با حسن 

فرد در تناقض است و يكي از مهمترين اسباب ارتقاء اخالقي افراد در اختيار آنها در انتخـاب  
به عبارت اخري فقـط و فقـط زمـاني فـرد از حيـث اخالقـي و شـرافت        . راه خير يا شر است

و راهي خير و شر كه انتخاب هر دو نيـز بـراي وي هزينـه    كند كه در يك دنفساني رشد مي
يكسان داشته باشد، راه خير و نيك را انتخاب كند در حالي كه در نظريه پدرساالري قـانوني  
چنين نيست زيرا حكومت با قدرت مطلق خود مردم را مجبور به انقياد در انتخاب راه خير و 

  . فرد در تناقض است كند و اين با رشد و تكاملكماالت اخالقي مي
حتي بـا قبـول ايـن پـيش     : گويداما انتقاد دوم ميل به نظريه پدرساالري قانوني؛ وي مي

هـاي فـرد   رشد و اعتالي قابليت ةداند باز هم زمينفرض كه دولت بهتر از فرد صالح او را مي
آيندي رسد؛ چرا كه اين رويكرد براي فربروز نمي در خصوص خود شكوفايي به منصه ظهور و

-بخشند، اهميتـي قائـل نمـي   هاي برتر فكري خود را ارتقاء ميكه به موجب آن افراد قابليت

زيرا تكميل اين فرآيند مستلزم خود انديشي فـرد در مـورد مصـلحت خـويش اسـت و      . شود
نشـيند ديگـر   انديشـي مـي  زماني كه نهاد ديگري به جاي وي و براي وي به كرسي مصلحت
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همچنين ميـل اذعـان   . گردده الزمه خود شكوفايي است، حاصل نميآزادي عمل در تفكر، ك

كند پدرساالري قانوني، كوره راهي است كه به استبداد اخالقي حاكميتي منجر مي شـود  مي
و مانع از بروز خواست فردي در تعيين نحوه عملكرد در حوزه اخالق وحريم خصوصي اسـت  

 .)48: 1384 تبيت،(

خوش جرح و خدشه ميل قرار گرفت، بدين صورت كـه اذعـان   اما رويكرد ديگر، نيز دست
داند، بدون اينكه به خاسـتگاه اجتمـاعي   گرايي قانوني، اخالق را وحي منزل ميداشت، اخالق

. اي بر آن مترتـب نباشـد  كند، حتي اگر فايدهآن توجه كند و در مقابل نقض آن مجازات مي
پـذيرد، بـه بهتـرين شـيوه قـادر بـه       در نهايت ادعا چنين شد، جامعه اي كه اصل ضرر را مي

هاي عـالي مـورد تشـويق قـرار     رشد قابليت. تامين بيشترين سعادت براي اكثريت خواهد بود
شـوند و از   هايي را مرتكبخواهد گرفت، زيرا افراد آزاد خواهند بود در راه صالح خود، اشتباه

كنـد كـه بايـد    اي با شهروندان خود مانند كودك رفتار نمـي چنين جامعه. آنها درس بگيرند
-شديدي به خود نزنند، بلكه با آنان مانند افرادي مستقل رفتار مـي  ةمراقب آنها بود تا صدم

 هنـد هاي خود را ارتقاء دكند كه قادرند براي خود بينديشند و از راه چنين فرايندي، قابليت
 ) .182 :1388 ،برهاني(

آنچه بيان شـد در توجيـه نظـري دخالـت جامعـه، بـراي ورود بـه منطقـه آزاد رفتـاري          
هايي را بيان داشتيم پيشتر نيز ضرورت. انگاري تجاوز جنسي بودشهروندان در خصوص جرم

دو  حال صدمات وارده به پيكره جامعـه را از . كردكه اين دخالت را از سوي جامعه توجيه مي
  .گذرانيمبعد امنيتي و سياسي از نظر مي

  
  :ايراد صدمه به امنيت اخالقي جامعه .1.3.4

 از جامعـه  افراد عموم فراغت و بودن مصون« توانمي را) societal security(امنيت اجتماعي
 )43: 1383 آقابخشي،( كرد تعريف» دولت يا گروه شخص، قانون، خالف اقدامات و تهديدات

مصون بودن و فراغت  عريف كرد كه منظور،ت گونه اين نيز را زنان خصوص جتماعيا امنيت و
يكـي از مهمتـرين   . زنان از هرگونه تهديدات و خطراتي كه از جانب مردان متوجه آنان است

كـه مهمتـرين قربانيـان تجـاوز      زنـان . پيامدهاي تجاوز جنسي كاهش امنيت اجتماعي است
 شب، در رفتن بيرون تنها چون هاييترس و اضطراب دچار هميشه جامعه در جنسي هستند

 زنـان  بـراي  اجتمـاعي  امنيـت  عـدم  احساس دهندهنشان كه هستند... و خانه در ماندن تنها
ترس نشان از وجود ... خانه و احساس عدم امنيت اجتماعي و اضطراب از تنها ماندن در. است

 عـارفي، ( جنسي، به وجود آمده اسـت  اي است كه از انتشار اخبار مربوط به تجاوزاتو واهمه
يابد، بنابراين، امنيت اجتماعي كه مفهومي بسيط است در مصاديقي تجلي مي. )132: 1382
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آسـودگي خـاطر بـانوان    : مواردي ماننـد . كه معموالً قربانيان تجاوز جنسي از آن واهمه دارند
والـدين از تـردد    شاغل، از حضور در عرصه اجتماع و اشتغال در محل خدمت، آرامش خيـال 

ترين پيامدهاي تجاوز جنسي كه به شـدت  از سوي ديگر، يكي از مهم. فرزندانشان در جامعه
  . اندازد، ضرورت مهم بقاي نسل و حفظ سالمت آن استامنيت اجتماعي را به مخاطره مي
هاي خود، براي بـاروري و توليـد نسـل، يـك خـط مشـي       يك جامعه كه بر اساس ارزش

ها كه در مورد ساختن افـراد ايـن   ترين اين برنامهوقوع تجاوز جنسي، اصلي مشخص دارد، با
ترين پيامد آن يعني آسيب روحي و جسمي بـه  تجاوز از نزديك. خوردجامعه است بر هم مي

دار بارداري و وضع حمل قرباني، امنيت جامعه را خدشه: قرباني تا آثار طوالني مدت آن مانند
خـود تهديـدي بـراي    . نامشروع كه حاصل از يك عمل نامشروع است در واقع، فرزند. كندمي

تربيت وي با توجه به شرايط پيدايش او و نگاه جامعه به . امنيت فرداي جامعه محسوب است
بخصوص كه قرباني اين جرم معموالً از . نمايداين فرزند نامشروع، بسيار مشكل و ناممكن مي

زند چرا كه، او ياد آور خاطره تلـخ  كبت بار سرباز ميتلخ اين درخت ن ةنگهداري و تربيت ميو
  .مورد تجاوز واقع شدن است

  
  :ايراد صدمه به امنيت جامعه به عنوان تاكتيك جنگي .2.3.3

هايي كه با تجاوز توان آسيببا نگاهي به تحوالت جوامع، بويژه در برخورد با جوامع ديگر، مي
يـك تاكتيـك جنگـي بـراي از پـا در آوردن آن      شـود را در اتخـاذ   جنسي به جامعه وارد مي
حتـي بـا   . )Mary  Deutsch   Schneider,  2006: 27(ها، دانسـت  جامعه، بخصوص درگيري

توان يك ديد كاال نگرانه به زن را در يونان قديم يافت، آنها ايـن جنايـات   نگاهي به تاريخ مي
گرفتنـد، زنـان غنيمـت    ر مـي را به عنوان رفتار مورد قبول اجتماعي در قواعد جنـگ در نظـ  

جنگي مشروع و قانوني، ارزشمند به عنوان همسر، كنيز، كارگر يا جايزه بودند، همچنـين در  
خورد، سربازان اجازه داشـتند بـه   اروپا در طي قرون وسطي اگر شهري در جنگ شكست مي

جهـت  زنان تجاوز كنند تا ضمن ارعاب و تحقير كردن مردان آن جامعه، هر چه سـريعتر در  
رغم اين همـه رشـد و پيشـرفت    نيز عليامروزه  . )102 :1387خاك،( انقياد آنان گام بردارند

پردازي در حيطه اخالق و سخن پراكنـي در حـوزه حقـوق بشـر، بـاز هـم       تكنولوژي و نظريه
ليكن تفاوت تنهـا  . شاهد كاربرد چنين ابزار كثيفي براي مبارزه با حيثيت يك جامعه هستيم

هاي قديم، سربازان از روي غريزه جنسي يا هـر  اگر در جنگ. دن اين ابزار استدر تئوريزه ش
ريـزي  امروزه به عنوان يك سياسـت و برنامـه  . كردنددليل ديگر اقدام به اين عمل شنيع مي

سيستماتيك، با اهدافي چون تغيير نسل، استخفاف جامعه و مجبور كردن حريـف بـه قبـول    
   .گيردشكست، اين اقدام صورت مي
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شوراي امنيت سازمان ملل با بيان اينكه تجاوز جنسـي ديگـر محصـول    به همين دليل، 

هـاي درگيـر    جانبي جنگ نيست و به يـك تاكتيـك نظـامي تبـديل شـده اسـت، از دولـت       
جهـت تحقـق ايـن هـدف      و در تا به خشونت عليـه زنـان خاتمـه دهنـد     كندميدرخواست 

  .عت از وقوع تجاوزات جنسي موثر بودرساند كه بحث ممانبه تصويب مي 1ايقطعنامه
آنچه مطمح نظر اين نوشتار است تبيين جنبه امنيتي تجاوز جنسي بـراي يـك جامعـه    

ها خالصـه  هرچند اشكال امنيتي تجاوز جنسي براي يك جامعه تنها در جنگ. امروزي است
عضـاً  شود، چه بسا در جهت نابودسازي دروني يك جامعه از طريق تهاجم فرهنگـي يـا ب  نمي

و ترويج فحشـاء و تجـاوزات    حمايت باندهاي فساد، قاچاق دختران و زنان به كشورهاي ديگر
كـه  . شـود مسلماً اين امر به فروپاشي درونـي جامعـه منجـر مـي    . جنسي اقدام صورت پذيرد

شايد به خاطر همين امر باشد كـه شـارع   . كندامنيت سياسي جامعه را با مخاطره مواجه مي
  . شدتي كم نظير با جرايم جنسي برخورد كرده استمقدس اسالم با 

  
  :متجاوز جنسي  .4.4

شود، متجاوز به عنوان كسي كه منفعت بـرده و  در نگاه اول در تجاوز جنسي، اغلب تصور مي
مند شده آسيبي نديده است، اما با تأمل و غور در اين فرآيند، به طور واضح خود متجاوز بهره

انسـاني را در  كرامـت  يكي از مواردي كه ارتكاب آن شود؛ زيرا هاي جدي مينيز دچار آسيب
. يابـد خواهـد آرامـش    با آزار دادن بقيـه مـي   متجاوز. است جنسيبرد، تجاوز  افراد از بين مي

چنـين  . كنـد  حتي و فشار خود محسوب مـي انار از بين بردنرا راهي براي فعل اين  ،بنابراين
ير جريـان زنـدگي، شـرايط اجتمـاعي و مشـكالتي كـه       افرادي از ابتدا بيمار نيستند و در س

                                                 
 خشـونت  آن در كـه  رسـانيده  تصـويب  بـه  را هاييمتحد قطعنامه ملل اركان از يكي عنوان به امنيت شوراي .1

 18 تـاريخ  در يـت امن اسـت شـوراي   نمـوده  قلمـداد  جنايـت جنگـي   و حيـواني  اقـدامي  عنـوان  بـه  را جنسي

 و جمعـي  دسـته  صورت به زنان شده تعيين پيش از و بازداشت سيستماتيك 798 قطعنامه طي 1992دسامبر
 در. كرد توصيف ضدبشري و حيواني را اقدامات اين و محكوم را زنان مسلمان بوسني خصوصاً آنان ناموس هتك

        ,Security Council.     دشون تعطيل نانز هايبازداشتگاه كليه زودتر هرچه شد تا خواسته قطعنامه اين

       Resolution1325, 31 Oct 2000(S/RES/1325), 10 (Paragraph 11), See:  
http://www.peacewomen.org/un/sc/1325.hTML     

المللي اين جرم مشـتمل بـر ارتكـاب اعمـالي     ه دادگاه كيفري بيناساسنام 7از ماده ) g(1با توجه به بند 
تجاوز جنسي، بردگي جنسي، فحشاي اجبـاري، حـاملگي اجبـاري، عقـيم كـردن اجبـاري و سـاير        : است مثل
مفهـوم هـر    توضيحاتي را در مورد معني و» عناصر تشكيل دهنده جرايم«هاي جنسي مشابه است كه خشونت

  .)118: 1388مير محمد صادقي، ( ائه داده استيك از مصاديق اين جرم ار
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مشـكل روانـي هـر فـردي حالـت      . انـد  رواني رسيدهاختالل برايشان پيش آمده است به اين 
اين حالت است كه بـا تجـاوز و آزار    افردي ب. كند خاصي دارد و به شكل خاصي بروز پيدا مي

ار انجام اين كار چند روزي بـه  چنين فردي با هر ب. رساند دادن ديگران خود را به آرامش مي
داننـد و   اين افراد خطـاي خـود را گنـاه نمـي    . كند رسد و باز كار خود را تكرار مي آرامش مي

وقتـي فـردي بـه آنهـا التمـاس      . شوند مرتكب اين جرم مي ،معتقدند براي رسيدن به آرامش
فتند كه جوابي هـم  ا ياد التماس و درخواست خود از ديگران مي ،كند كه او را آزار ندهند مي

هـاي  تكانـه وانگهي، اين ارضاء خاطر با  .كننداز اين راه ارضاء خاطر مياند و گرفته از آن نمي
 -بخصوص در زمان تجاوز كه با ضجه و ناله قرباني روبـرو هسـتند   -شديد عصبي همراه است

از راه تجـاوز   يعني از آزار رساندن به ديگرانكند،  دچار ساديسم ميرا  متجاوزان بعضي از كه
بـه آزارهـاي    متجـاوز  در چنين صـورتي . كننداحساس خشنودي ميهاي مختلف ديگر  يا راه

اين موضوع خـود   .و به زندان بيفتد يا اعدام شود هدهد تا زماني كه گرفتار شد خود ادامه مي
ارايي ديدگان اين رفتار است؛ چرا كه باالترين دبيانگر اين است كه متجاوز  نيز يكي از آسيب

دهد؛ چنانكه در ديدگاه اسالمي كسي حق ندارد به خـودش  خود يعني حيات را از دست مي
  .شوندانگاري نميضرر بزند البته همه اين ضررها در قانون جرم

  
  :اصل صدمه در قرائت ليبراليستي و تطبيق با قاعده الضرر در فقه .5

ستي، با لحاظ صدمات شـرح داده  حال در اين قسمت به تطبيق اصل صدمه در قرائت ليبرالي
انگاري آن، از سوي پيشين، و سپس به بررسي قاعده الضرر، و استنتاج منع و لزوم جرم ةشد

  . پردازيمقواي حاكم مي
  

  :اصل صدمه در قرائت ليبراليستي .1.5
همانطور كه پيشتر اشاره شد، اصل ضرر، مبيِن اين امر است كه بـراي قلمـرو دخالـت قـواي     

ايـن   ةدر رفتارهاي مردم حد و مرزي، بايد قائل بود، اصل ضرر در واقع معـين كننـد  عمومي 
تنها رفتارهايي بايد ممنوع و با مجازات مواجـه شـود كـه    «حد و مرز است؛ بدين صورت كه، 

اما اين كه چه ضرري و تـا  ). 18 :1388 برهاني،( »ضرر مادي و خارجي به افراد ديگر برساند
تكميـل شـد، وي بـراي ضـرر     » )Feinberg( فـاينبرگ «اشد، بعدها توسط اي بايد بچه اندازه

مالك و معياري بدست داد، به اين صورت كه، اگـر رفتـار فـرد بـراي ديگـران ناخوشـايندي       
و ناراحتي غيرقابل تحملي ايجـاد نمـود، مجـوزي     )Serious   Offence   to  Others( شديد

در واقـع،   .) Feinberg, 1985: 19(خواهـد شـد    انگاري آن رفتار ايجادبراي ممنوعيت و جرم
اصل ضرر بدين روايت، تابع واكنش ديگران در قبال آن رفتار است، بدين نحو كه در بحث ما 
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اي، در ابعاد جسمي، روحي و اجتماعي بـراي قربـاني   تجاوز جنسي، آثار خيلي ناراحت كننده

ري از سوي هيأت حاكمه دارد، از سـوي  انگاآورد، بنابراين مبناي معقولي براي جرمبه بار مي
توان به مواردي اشاره كرد كه زمينه و بستري بـراي وقـوع   ديگر، در نارسا بودن اين اصل مي

تجاوز جنسي است، ليكن از حيطه اقتدار اصل ضرر بدين مفهـوم خـارج اسـت، بـراي مثـال      
ابتدايي براي مـورد   ديده دچار بيماري خود آزاري يا مازوخيسم است و تمايلمواردي كه بزه

روانـي   تجاوز و آزار قرار گرفتن دارد، و همچنين موارد ديگري كه به دليل كشش جسماني و
كه به طور خود آگاه يا نا خود آگاه ميان زن و مرد وجود دارد، و تنها در متجاوز نمـود پيـدا   

ي از موارد كند، و گاهي اين كشش از سوي زن نسبت به مرد هم وجود دارد، و در بسيارنمي
آورد و بـدين ترتيـب بـه طـوري خـود را در معـرض       انگيزه او را در حمله جنسي فراهم مـي 

چنين مواردي از گستره ايـن اصـل    ).225: 1371 ايبراهمس،( دهندحمالت جنسي قرار مي
خارج است؛ چرا كه مالك نهايي در تعريف ضرر، ناخوشايندي و غيرقابل تحمل بـودن بـراي   

رغم، وجود عنف و اكراه، چه بسا قرباني از مورد رحالي كه در موارد فوق، عليديده است، دبزه
همچنين در مواردي . تجاوز واقع شدن لذت برده باشد و در واقع تجاوز مورد خواست او باشد

تـوان  شود، نمـي چون روسپيگري كه به ظاهر هيچگونه ضرر ملموس مادي به افراد وارد نمي
روسپيگري را ممنوع اعالم نمود، در حالي كـه، آمـاجي كـه يـك      به اصل ضرر استناد كرد و

كنـد، كـم از صـدمات تجـاوز     روسپي براي شيوع تجاوز جنسي در عرصه اجتماع پراكنده مي
 1مگر آنكه، عطف توجه به قسم سوم فاينبرگ در انواع ضـرر، داشـته باشـيم،   . جنسي نيست

ضرر وارد كند، و از ايـن   ...قتصاد ويعني اعمالي كه به فضاي عمومي جامعه، محيط زيست، ا
-شود و جامعه نيز در صورت جريحهحيث شمول ضرر تنها به شخص بزه ديده معطوف نمي

شود، بنابراين چنانچه، خود قربـاني نيـز   دار شدن احساسات عمومي اعضايش، دچار زيان مي
ت خـود را از  از مورد تجاوز واقع شدن دچار ناراحتي شديد نشود، به خاطر جامعـه كـه امنيـ   

تـوان مبنـاي   برنـد، مـي  دهد و اعضاي آن از دهشت مورد تجاوز واقع شدن رنج ميدست مي
هاي آن، با توجه بـه  فارغ از اصل ضرر و توجيه. انگاري تجاوز جنسي يافتمناسبي براي جرم

انگاري تجاوز جنسي، به تشريح و تحليـل قاعـده الضـرر و    سياست جنايي اسالم در امر جرم
  .پردازيمانگاري تجاوز جنسي، از نگاه اين قاعده، ميعلت جرم تبيين

 

                                                 
 -1: كه در صـورت بـروز، قابليـت عنـوان مجرمانـه را دارنـد       كندفاينبرگ اصل ضرر را در اعمالي احصاء مي .1

خطر غير متعارفي كه ايجاد ضرر را در پي  -2اعمالي كه ضرر خاصي را نسبت به فرد يا گروه خاص ايجاد كند؛ 
 اقتصاد زيست، محيط اعمالي كه به فضاي عمومي جامعه، -3رانندگي توام با بي پروايي؛ داشته باشد، همچون 

 .(Feinberg,1985:12) كند وارد ضرر... و



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

م، ماره  
ل ھار

سا
،  دوم

ز و ز 
پا

  ١٣٩٢تان   

56  

   :قاعده ال ضرر در فقه .2.5
هاي صحيح در مواردي كه حكـم  فقه اسالمي، به دنبال پويايي ذاتي خود، براي ايجاد راه حل

صريح وجود ندارد با استفاده از احكام صريح در موضوعات مشخص، قواعـدي را وضـع كـرده    
هنگام مواجهه با مسايل مستحدثه، كه حكـم صـريح و روشـني در آن مـوارد از      است، كه در

السالم، وارد نشده است، با تطبيق بر آن احكام راه حـل مسـئله مشـخص    جانب معصوم عليه
از اين رو، قاعده الضرر به عنوان يكي از قواعد پر اهميت و پر كـاربرد، كـه بـه اذعـان     . گردد

گيرد، آنچنان گردد، مطمح نظر ما قرار ميم اسالم به آن برميبرخي نويسندگان، تمامي احكا
يكي ديگر «: نگاردكه در تبيين شناختي قاعده الضرر، يكي از نويسندگان حقوق اسالمي مي

-از جهاتي كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگـه مـي  

ن در خود اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل قواني دارد، اين است كه يك سلسله قواعد و
قاعده الضـرر  : نامند، مانندمي» قواعد حاكمه«و تعديل قوانين ديگر است، فقها اين قواعد را 

» تعديل قوانين ديگر اسـت  كه بر سرتاسر فقه حكومت دارد، كار اين سلسله قوانين كنترل و
ل ماهيـت قاعـده الضـرر و شـكافتن     باري، پيش از ورود بـه تحليـ   .)106 : 1379 مطهري،(

نمايـد،  انگاري تجاوز جنسي، اين نكته ضروري ميمفاهيم آن در جهت انطباق با مبحث جرم
انگاري تجاوز جنسي از منظر سياست جنايي اسالم است، بنابراين، به كه تحليل ما براي جرم

دس، نـه تنهـا   دانيم كه رابطه جنسي به صورت تراضي طرفيني از سوي شارع مقـ اجمال مي
نظـر از روايـات و احاديـث معتبـر در تجـريم تجـاوز       تحريم، بلكه تجريم شده است، و صـرف 

توان دريافت كه شارع مقدس رابطـه جنسـي را بـه صـورت     جنسي، به قياس اولويت نيز مي
لهـذا بـا   . تر از صورت اولي مقرر فرمـوده اسـت  قهري و عنف، جرم دانسته و مجازاتي سنگين

انگاري تجـاوز جنسـي   وق، مقصود آن است كه بگوييم، براي بررسي مبناي جرمتمهيد فراز ف
ديگر چه نيازي به تحليل و تشريح قاعده الضرر و انطباق آن با تجاوز جنسي، و اثبـات لـزوم   

انگاري آن با تمسك به اين قاعده است، چرا كه شـارع بـا بيـان مولـوي خـويش، جـرم       جرم
كند كه به محتواي آن امتثال شود، و نيز بـه ايـن   د، حكم ميانگاري آن را اعالم كرده، و تعب

السالم مورد توجه دليل كه قوام و سنديت قاعده الضرر به لحاظ كاشفيت از نظر معصوم عليه
طور مستقيم به تحريم و جرم انگاري اي كه بهدر حالي كه، با عنايت به مستندات نقلي. است

معصوم، اراده شارع به طور صريح و به نحو آشكارتري تجاوز جنسي پرداخته، كاشفيت از نظر 
انگاري تجـاوز جنسـي،   بنابراين، در نگاه اول، بررسي قاعده الضرر در بحث جرم. نمايان است

شايد منطقي به نظر نرسد، لكن جهت تحليل عقلي و دوري از تعبد صرف، به اين موضوع در 
  .مپردازيآن حدي كه با بحث ما ارتباط پيدا كند، مي
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شايان ذكر است، قاعده ال ضرر، مستنبط از حديثي است كـه در يـك دعـواي معـروف،     

، براي فصل خصومت، به كار بـرده اسـت، فقهـا در اصـل ايـن قاعـده را در       )ص( پيامبر اكرم
اند، لـيكن ايـن قاعـده منحصـر بـه      هاي ناشي از فعل غير به كار بردهمسائل مدني و خسارت

كه مبناي اين حديث در موضوع كيفري، يعني ورود غيرمجاز حقوق خصوصي نيست، كما اين
» الضرر وال ضرار في االسالم«به ملك ديگري، صادر شده است، عالوه بر اين كه خود حديث 

-نيز، اطالق دارد و مطلق ضرر را مدنظر قرار داده است، از اين رو در تفسير اين قاعده نظريه

ابتدا آنچه اهميت دارد معنا و مفهوم ضرر در مـتن  هاي مختلفي از سوي فقها ارائه شده، در 
. مهم روشن كردن معني ضرر است: نويسدباره ميحديث است، آنچنانكه شيخ انصاري در اين

، در نهايه ابن اثير، مفهـوم فرمـايش   )328: 1410انصاري،( مفهوم ضرر در عرف روشن است
ر بزند و نقصاني در حـق او ايجـاد   انسان نبايد به ديگري ضر: اين است كه) ص( پيامبر اسالم

هاي گوناگون، بـا اسـتمداد از آيـات    امام خميني پس از نقل قول .)81: 1367 اثير، ابن( كند
ضرر و ضرار، بيشتر، به معناي كاستي وارد كردن در مال و جـان، بـه كـار    «: نويسدقرآني مي

دادن و رسـاندن نـاراحتي و   برده شده است و ضرار و برگرفته از آن، به معناي در تنگنا قـرار  
  .)32 /1ج  :1365موسوي خميني، (» است) هاي معنويزيان(زيان به ديگران 

  
  : هاي قاعده الضررداللت .3.5

توان بـه  هاي آن، بسيار شده است، كه به طور مختصر، ميبحث بر سر مفهوم قاعده و داللت
داند نـه وضـعي،   كم تكليفي ميزبده نظرات اشاره كرد، از جمله نظري كه مفهوم قاعده را ح

بدين معنا كه ضرر زدن به يكديگر از ديد شرع ممنوع و حرام اسـت و داللتـي بـر بايسـتگي     
در » ال«يعنـي  . جبران ضرر و يا پيش داشتن ال ضرر بر ديگر احكام شـرعي نخواهـد داشـت   

تور دهد، عالوه بر اينكـه دسـ  حديث مذكور اگر چه الي نفي جنس است ولي معناي نهي مي
رساند، نظر ديگر، كه به نفي پيامبر بعد از اين فرموده، مبني بر قلع درخت همين معنا را مي

ضرر غيرمتدارك معروف است، مبين اين است كه، هر كس به ديگـري ضـرر وارد آورد بايـد    
جبران كند، بر اساس اين ديدگاه اگر آسيبي به مال يا جان ديگري برسد و جبراني در برابـر  

د، اين ضرر است و چون اين ضرر در شريعت اسالم نفي شـده اسـت، پـس بايـد در     آن نباش
ديدگاه ديگر كه به نفي حكـم ضـرري از سـوي    . برابر آن تدارك و جبراني وجود داشته باشد

بـه  . از سوي شارع هيچ حكم ضرري وضع نشـده اسـت  : داردشود، بيان ميشارع شناخته مي
آور باشد، ضرر بر نفس مقدس صادر شده، اگر زيانديگر سخن، هر حكمي كه از سوي شارع 

  .شودمكلف و يا غير، ضرر مالي يا غيرمالي، حكم ياد شده به استناد قاعده الضرر برداشته مي
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انگاري تجاوز جنسي را ترسيم كند، نظري است كه امـام  تواند مبناي جرمنظر ديگري كه مي
در حـديث  «: فرماينـد دارد، ايشـان مـي  هاي ياد شده، اذعـان مـي  خميني پس از نقل ديدگاه

هاسـت، هرچنـد در   الضرر، ديدگاه چهارمي وجود دارد كه از نگاه من برتـر از ديگـر ديـدگاه   
به معناي نهي است، اما نـه نهـي   » ال«ام، در اين ديدگاه فقهي سخن فقيهان به آن برنخورده

و حرام بودن قمار باشد، حرام بودن نوشيدن شراب : الهي، تا الضرر حكم شرعي الهي همانند
به سبب آنكه رهبر و حاكم ) ص( اين نهي از پيامبر اكرم. بلكه نهي سلطاني و حكومتي است

از اين روست كه حاكم اسالمي با مشـاهده  .» )40: 1365خميني، امام(بوده صادر شده است 
توانـد  يفعل ضرري و اينكه براي جامعه از باب تجري و اشاعه چنين رفتارهايي مضر است، م

از اين فراتر جامعه همانند يـك كشـتي   . با توجه به قاعده الضرر از آن ممانعت به عمل آورد
است كه يك فرد حق ندارد با اين استدالل كه در محدوده اختصاصي خودم هستم، اقدام به 

اي باشـد كـه   البته چنانچه محدوده فردي به گونـه . سوراخ كردن كشتي در مكان خود نمايد
آن با محدوده اجتماعي ضعيف بوده، ارتباط تنگاتنگي بين اين دو قلمرو نباشد، در  پيوستگي

اين صورت فرد بتواند عليه خود اقدام نموده و حق اضرار به خود را اداشته باشد؛ هرچند كـه  
البتـه شـايد بتـوان ايـن     . در اين صورت هم مرتكب فعل حرام و مستحق عذاب اخروي است

 »الناس مسلطون علي اموالهم«: به مقتضاي قاعده تسليط. وال دانستمحدوده را مربوط به ام
افراد بر اموال خود سلطه داشته و حق همه گونه تصـرف و انتفـاع     .)95: 1412 مصطفوي،(

بـا ايـن حـال    . دارند، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده است و تصرفات نامشروع باشـند 
يعني آيا . گرددس و از جهت اضرار به غيرمحدود ميقلمرو قاعده تسليط از جهت سلطه بر نف

تـوان  خواهد انجام دهد، براي نمونه مـي تواند با جسم و جان خود هر كاري را كه ميفرد مي
انگاري نشده و بـراي فاعـل آن يـا    به خودكشي اشاره داشت، درست است كه اين پديده جرم

ده است، ليكن از لحاظ فقه اسـالمي  كنندگان وي هيچ گونه مجازاتي در نظر گرفته نشياري
شـود كمـا اينكـه    جزء يكي از گناهان كبيره بوده و باعث خلود مرتكب آن در آتش دوزخ مي

و يـك روايـت از   » والتقتلوا انفسكم ان اهللا بكم رحيما«: فرمايدسوره مباركه نساء مي 29آيه 
: ابـي والد الحنـاط قـال   عـن  : فرمايـد كنيم كـه مـي  نقل مي) ع(وسائل الشيعه از امام صادق 

حـر عـاملي،   (» من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيهـا : سمعت اباعبداهللا يقول«
گيرد كه روابط اما ارتباط اين بحث به تجاوز جنسي به اين امر تعلق مي. )24 /29ج : 1401

سـم خـود   جنسي اگر چه در ديدگاه ليبرال، نشات گرفته از حق افراد جامعه در تسلط بـر ج 
است، و مادامي كه آسيب و ضرري به غير وارد نكند، تمامي استمتاعات جنسـي بـر وي بـال    

  .مانع است اما در ديدگاه اسالمي چنين نيست
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سـازي فـرد جهـت    اي است بـراي آمـاده  جسم امانتي است از سوي پروردگار، كه وسيله

توان قاعـده تسـليط را   نمي از اين روست كه. زندگي اخروي، و نبايد از آن سوء استفاده شود
قابل تسري دانست، )  تصرفات نامشروع(در خصوص تماميت جسماني اشخاص و حتي اموال 

بدين ترتيب اشخاص حق ندارند به استناد اين قاعده بر جسم و جان و مال خود صـدمه زده  
ار در قران كريم افراد از اين كه خود را در معـرض صـدمه و هالكـت قـر    . يا خودكشي نمايند

يكـي از  » )195سـوره بقـره، آيـه    (و ال تلقـوا بايـديكم الـي التهلكـه     «: انـد دهند نهي شـده 
نويسندگان در اين زمينه معتقد است كه اگر مراد از تسلط، سلطه انسـان بـر نفـس خـود  و     
تصرفات نامشروع در اموال باشد، به اين معنا كه بتواند خود را بكشد و يا خـود را در معـرض   

داده يا بر اعضاي خود نقصي وارد نموده يا ضرر بزرگي بر جسـم يـا عقـل خـود     هالكت قرار 
 مكـارم ( وارد نمايد، اين امور جايز نبوده و اين نوع از تسلط بـراي كسـي ثبـت نشـده اسـت     

  ).168 :1405 شيرازي،
  

  :تزاحم قاعده تسليط والضرر .4.5
بـه  . ساسي بيـان شـده اسـت   دانيم، مفاد قاعده ال ضرر در اصل چهل قانون اهمانطور كه مي
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به «: موجب اين اصل

تواند توجيه كند كه جسم و جـان خـودم هسـت و هـر     كسي نمي ».منافع عمومي قرار دهد
 هـر جـا  : به عبارت ديگر. كاري كه بخواهم از جمله روابط جنسي فرا ازدواجي انجام مي دهم

: 1373 دامـاد،  محقـق ( كه قاعده تسليط با ال ضرر تزاحم پيدا كنـد، ال ضـرر، حكومـت دارد   
لواط مورد نهي الهي است و تجاوز جنسي هـم نـوعي از    از طرفي، باتوجه به اينكه زنا و). 85

اتكُم علَـي الْبِغَـاء    اولَ«: فرمايدسوره نور كه مي 33آنهاست و آيه مباركه  وا فَتَيـنَ تُكْرِهدإِنْ أَر
د إِكْـرَا    عـن ب مـ نَّ فَإِنَّ اللَّهكْرِههن يما ونْياةِ الديالْح رَضتَغُوا عنًا لِّتَبصتَحههن  يم حـر نَّ غَفُـور «

خواهند پاكدامن باشند براي طلب متاع ناپايدار زنـدگي دنيـا   كنيزانتان را كه مي و«: ترجمه 
شك خدا پس از وادار شدنشـان آمرزنـده و بـا    كس وادارشان كند بي هر به زنا وادار نكنيد و

الي نهي الهي است بنـابر ايـن اكـراه بـر زنـا  مـورد تحـريم         »التكرهوا«الي » .رحمت است
با اين وصف الي قاعده ال ضرر در مورد تجاوز جنسـي  ممكـن الي   . رفته استگخداوند قرار 

  .نهي الهي باشد
توجه نمود اين است كه در فقه جزايي اسالم، مبناي تحـريم   نكته اساسي كه بايد به آن

و تعيين مجازات جرايم شرعي، مبناي واحدي نظير اضرار به غير يا نظم عمومي يا اخالق يـا  
اي را تحـت عنـوان   نيست، بلكه فقها و صاحب نظران فقه جزايي اسالم اصـول پـنج گانـه   ... 

از صاحب نظـران حقـوق اسـالمي در مـورد     يكي . كننداصول الخمسه مبناي تشريع ذكر مي
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خداوند كيفر را براي مبارزه بـا جـرايم و رذايـل و حفـظ     : نويسدمبناي مجازات در اسالم مي
جان از مفاسد و معاصي و حمايت مصالح اساسي جامعه، يعني حفظ دين، حفظ نفس، حفظ 

    گرجي،( نسل، حفظ عقل و حفظ مال كه به ضروريات خمس معروف شده تشريع كرده است
و آن عبـارت  : فرمايـد شهيد اول در كتاب القواعد در توضيح اصول خمسه مـي ). 260 :1369

گذاري به خـاطر حفـظ ايـن اصـول     است از نفس، دين، عقل، نسب و مال كه تشريع و قانون
حفظ نفس به وسـيله حكـم قصـاص و    : گانه هستندصورت گرفته است و اينها ضروريات پنج

مشروع، حفظ دين از طريق جهاد و قتل مرتد، حفظ عقل به واسـطه حـرام   ديه و جواز دفاع 
كردن مسكرات و تعيين حد براي شرب مسكرات، حفظ نسب از راه تحريم زنا و وجوب حـد  
قذف در نسبت دادن زنا و لواط، و حفظ مال به وسـيله تحـريم غصـب، سـرقت، خيانـت در      

:  1372 مكـي،  ابـن ( گيـرد نها صـورت مـي  امانت و قطع الطريق و تعيين حد يا تعزيز براي آ
10(.  

همانطور كه مشاهده شد بنابر نظر شهيد اول يكي از ضـروريات خمـس بحـث حفـظ نسـل      
است، كه با تحريم زنا و انجام روابط جنسـي فراتـر از علقـه زوجيـت در حفـظ آن اهتمـام و       

شود، حفظ مي مبالغه شده است، در اينجا يكي از اهداف اساسي سياست جنايي اسالم آشكار
همچنـين روايتـي كـه از امـام     . نسل و زاد ولد انسانها كه در قرآن كريم نام برده شده اسـت 

نقل شده است و علت تحريم لواط و مسـاحقه پرسـيده شـده اسـت، حضـرت در      ) ع(صادق 
اَلنَسـلِ و فَسـاد    لما في اتيانِ اَلذكرانِ للذكرانِ و اُالناث لالُناث من انقطاعِ«: فرمايندجواب مي

؛ لواط و مساحقه، باعـث انقطـاع نسـل و    )329/ 20ج :1401 عاملي،( »اَلتَدبيرِ و خَرابِ الدنيا
از اين رو، قاعده الضرر در اين مورد . نظمي و خراب شدن زندگي مردم در دنياستفساد و بي

قواعدي و قوانيني  كند كه براي ممانعت از ايراد ضرر به يكي از ضروريات خمسهنيز حكم مي
را وضع نمايد كه از فساد و تباهي مصون بماند در تجاوز جنسي هم اين ايراد ضرر بـه حفـظ   

  .نمايدشود، صدق مينسل به لحاظ اينكه نوعي از زنا محسوب مي
بدين ترتيب، در مـورد تجـاوز جنسـي، قـواي عمـومي را بـر آن داشـته كـه دسـت بـه           

توان اين صدمات را يقينـي و غيرقابـل   بزند، علت آنكه ميانگاري اين رفتار ممنوعيت و جرم
انگاري، دانست، رويه ايست كه در تمامي كشورهاي دنيا اتخـاذ شـده اسـت،    گذشت و ناديده

تجاوز جنسي، حتي در كشورهايي كه قائل به آزادي روابط جنسي با رضايت طرفين هستند 
انـد، جـرم   رد حمايت قانوني قرار دادهو حتي مضاف بر آن، آزادي همجنسگرايي را اعالم و مو

اند، كه اين خـود، عـرف جهـاني و بنـاي     تلقي شده و مجازات سنگيني براي آن تعيين كرده
كند، حتي فراتر از ايـن، از ايـن حيـث    انگاري تجاوز جنسي، ثابت ميعقال را در درستي جرم

فت يك ملت به كار شرا كه، تجاوز جنسي به عنوان يك تاكتيك جنگي، براي تخريب غرور و
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دهـد و موجبـات تخريـب    رود و نه تنها فرد قرباني بلكه جامعه وي را تحت تاثير قرار ميمي

هـاي  المللي كيفري به ويژه دادگاهآورد، از سوي محاكم بينفرهنگ و هويت وي را فراهم مي
 :1387 خـاك، ( المللـي قلمـداد شـده   كيفري يوگسالوي سابق و رواندا به عنوان جنايت بين

  .المللي ممنوع و محكوم اعالم گرديده استو در اسناد بين) 101
  

 :گيرينتيجه. 6

به عنوان مبنايي معقول براي تحديد آزادي » اصل ضرر«هاي حقوقي، در بسياري از نظام. 1
، اعمالي كه به طـور  )معيار(طبق اين اصل . فردي و امكان مداخله قدرت پذيرفته شده است

شـود و هـدف قـانوني    رساند اعمال مربوط به ديگران ناميده ميضرر مي مستقيم به سايرين
بدين ترتيب تنها نگراني اصل صدمه، آسـيب رسـاندن بـه    . نظارت حقوقي و اجتماعي است

داننـد كـه آسـيب و    و به طور نوعي، جوامع، رفتارهايي را غير قابل تحمل مي. ديگران است
 . ل جامعه در پي داشته باشدصدمه مشهودي را براي فردي از افراد يا ك

ايـراد صـدمه بـه    ) الف: تحليل ضرر در جرم تجاوز جنسي در سه حوزه قابل بررسي است. 2
خشونت به عنوان جزء الينفك تجاوز جنسي، آثار زيان بـاري بـر عرصـه    : تماميت جسماني

ارترين بيشـترين و مانـدگ  : ايراد صدمه به تماميت رواني) آورد؛ بجسماني قرباني به بار مي
ايـراد صـدمه   ) شود؛ جآسيب خشونت در تجاوز جنسي در حوزه روح و روان قرباني وارد مي

ديده در حوزه اجتمـاع، نارسـايي وي در ايفـاي نقـش     آسيب ديدگي بزه: به هويت اجتماعي
عضويت جامعوي و واكنش جامعه در مقابل اين نارسايي اسـت، در واقـع فـردي كـه مـورد      

فسادپذيري بيشتري بـراي نيـل بـه انحرافـات اجتمـاعي       ةيرد، زمينگتجاوز جنسي قرار مي
چنين فردي كه نه از منزلت و هويت اجتماعي برخوردار است و نه از طرف يـك نهـاد   . دارد

. بيندگيرد راهي جز ادامه مسير منحرفانه بر خود هموار نمياجتماعي مورد حمايت قرار مي
براي قربانيان تجاوز جنسي، طرد شدن از اجتمـاع   ترين پيامداساسي: توان گفتدر واقع مي

در مورد عنصر رضايت نداشتن، عنوان تجاوز، عنصر عـدم رضـايت قربـاني را در    . 2-2. است
عنوان طيب خاطر و رضاي كامل باطن، در تجـاوز جنسـي   فرد، به خود مستتر دارد، رضايت

اي برقراري رابطه جنسـي اسـت   شود، در واقع رضايت، توافق آزادانه فرد برناديده گرفته مي
در حقـوق غربـي   . كه به محض عدم وجود آن در هر مرحله، عنوان تجاوز، مصداق پيدا كند

ايـن   مفهوم رضايت در روابط جنسي، بسيار متفاوت از مفهوم آن در حقوق اسـالمي اسـت؛  
جيت گيرد كه يكي روابط جنسي را منحصر در دايره زوتفاوت، از دو ديدگاه مغاير نشأت مي

زوجيـت دارد و   دةداند و اهتمام به توسـعه آن در جهـت محـو فحشـا در داخـل محـدو      مي
 . داندديگري، زوجيت را مانعي براي آزادي روابط جنسي فرا زوجيتي نمي
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صدمه در تجاوز جنسي معطوف (باشد  آماج ضرر در تجاوز جنسي در وهله اول قرباني مي. 3
؛ در وهله دوم، افراد مـرتبط  )شودتقيم آن محسوب ميبه قرباني جرم است، كه بزه ديده مس

تجاوز جنسي به يكي از اعضا، خـانواده مـي توانـد صـدمات شـديدي بـه حيثيـت        (با قرباني 
جامعه، مسوليت تأمين امنيت اعضاء خود را (؛ در وهله سوم، جامعه )خانوادگي آنها وارد آورد

بينـد،  گيرد، كل جامعه آسـيب مـي  رار ميدارد، زماني كه فردي از افراد جامعه مورد تجاوز ق
هـاي  كنند و هم از اين حيـث كـه ارزش  هم از اين جهت كه، ديگر اعضاء احساس ناامني مي

خود متجاوز  به اين توضيح كـه    ؛ و و در وهله چهارم،)اخالقي جامعه زير پا نهاده شده است
اين رفتار است؛ چرا كه در در قرائت اسالمي متجاوز در اين جرم  نيز يكي از آسيب ديدگان 

كنار فشارهاي عصبي و تبعات پس از تجاوز براي آرامش خود، باالترين دارايـي خـود يعنـي    
 . دهدحيات را در صورت دستگيري از دست مي

و در تطبيق اصل صدمه در قرائت ليبراليستي، با صـدمات فـوق و سـپس بررسـي قاعـده      . 4
انگاري آن، از سوي قواي حاكم، براي تبيـين اصـل   مالضرر در فقه، و استنتاج منع و لزوم جر

تنها رفتارهايي بايد ممنوع و با مجازات مواجه شود كـه ضـرر   «مذكور الزم به ذكر است كه، 
اي بايد باشد، اگر اما اين كه چه ضرري و تا چه اندازه» .مادي و خارجي به افراد ديگر برساند

ناراحتي غيرقابل تحملي ايجـاد نمـود، مجـوزي    رفتار فرد براي ديگران ناخوشايندي شديد و 
در واقع، اصـل ضـرر از ايـن منظـر،     . انگاري آن رفتار ايجاد خواهد شدبراي ممنوعيت و جرم

تابع واكنش ديگران در قبال آن رفتار است، به اين توضيح كه، در تجاوز جنسي آثـار بسـيار   
آورد، بنـابراين  رباني بـه بـار مـي   اي، در ابعاد جسمي، روحي و اجتماعي براي قناراحت كننده

در مـورد قاعـده الضـرر، نظـر     . انگاري از سوي هيـات حاكمـه دارد  مبناي معقولي براي جرم
انگاري تجاوز جنسي را ترسيم كنـد، نظـري اسـت كـه امـام      تواند مبناي جرمديگري كه مي

ر ايـن ديـدگاه   د: فرماينـد دارد، ايشان ميهاي ياد شده، اذعان ميخميني پس از نقل ديدگاه
به معناي نهي است، اما نه نهي الهي، تا الضرر حكم شرعي الهي باشد، بلكـه نهـي   » ال«نفي 

-الي نفي جنس نمـي » الضرر و الضرار«چه اينكه الي مذكور در . سلطاني و حكومتي است

توانـد  الي نهي الهي هم نمـي . چون در واقع وجود ضرر در اين جرم محقق است تواند باشد؛
چون حكم الهي در مورد ضرر وارد نشده است؛ لذا الي مذكور نهي پيامبر است امـا نـه   باشد 

در باب قضاوت و رفع خصومت، چون در مقام رفع خصومت هم وارد نشده اسـت بلكـه نهـي    
به سبب آنكه رهبر و حاكم بوده صادر ) ص( اين نهي از پيامبر اكرم. حكومتي و اجرايي است

حاكم اسالمي با مشاهده فعل ضرري و اينكه  توان اذعان داشت،بدين ترتيب، مي. شده است
تواند بـا توجـه بـه قاعـده     براي جامعه از باب تجري و اشاعه چنين رفتارهايي مضر است، مي

البته در مورد تجاوز جنسي باتوجه بـه اينكـه زنـا ولـواط      .الضرر از آن ممانعت به عمل آورد
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-سوره نور كه مي33عي از آنهاست و آيه مباركه مورد نهي الهي است و تجاوز جنسي هم نو

الي نهي الهي هم  »قاعده ال ضرر«الي  است ممكن »تُكْرِهوا فَتَياتكُم علَي الْبِغَاء اولَ«: فرمايد
  . باشد

 
 :و مĤخذ منابع. 6

 .چاپ اسماعيليان :قمي غريب الحديث و االثر، ف النهايه،  )1367( ابن اثير، مجدالدين .1

موسسـه   :قم ،چاپ پنجم ،3جلد  من ال يحضره الفقيه،، )1390(عليويه قمي، محمدبنابن باب .2
   .يالنشر االسالم

  .يلدا چاپ :قم الدمشقيه، اللمعه ،)1372( محمد عبداهللا ابي الدينشمس مكي، ابن .3

 باروري فصلنامه :تهـران ،»جنين سقط به اخالقي هايرهيافت«، )1384( حسن، سيد اسالمي، .4
 . 321-342 صص، 24شماره  ،ناباروري و

 .چاپار نشر: نتهرا فرهنگ علوم سياسي،، )1383( مينو ، رادافشاري علي، آقابخشي، .5

 .مؤسسه النعمان :، بيروت3ج مكاسب،، )1410( انصاري، شيخ مرتضي .6

  .لفؤنشر م: تهران، تمايالت و رفتارهاي جنسي انسان، )1380( اوحدي، بهنام .7

  .گنج دانش :تهران  ،يصانع پرويز ةترجمانشناسي كيفري، رو، )1371( ايبراهمس، ديويد .8

هاي اخالقي بر حقوق كيفري با تاكيـد بـر حقـوق    تاثير نظريه«، )1388( برهاني، محسن .9
 .رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، »ايران

مه مطالعـات  افصـلن  ،»سياست كيفري ايران در قبـال روسـپيگري  « ،)1388( برهاني، محسن .10
  .8-40صص ،45سال دوازدهم، شماره  ن،راهبردي زنا

موسسـه   :مشهد ،چاپ اولحسن رضايي خاوري،  ةترجم فلسفه حقوق،، )1384( تبيت، مارك .11
  .فرهنگي قدس

-هاي عملي جرمدرآمدي بر محدوديت«، )1385(زاده، محمد جعفر و زينالي، امير حمزه حبيب .12

 .3-26صص، 49، شماره 1جلد ،)حقوقي( نامه مفيد  :تهران،»انگاري

انتشـارات روشـنگران و مطالعـات    : تهـران ، حقوق زنان، حقوق بشر، )1382( حميدي، فريـده  .13
  .زنان

مجله حقوقي  ،»المللي كيفريانگاري تجاوز جنسي در حقوق بينجرم«، )1387( خاك، روناك .14
 .101-146صص، 39سال بيست و پنجم، شماره  المللي،بين

انتشـارات وزارت ارشـاد    :تهـران چـاپ اول،  ، 1ج ه،تحرير الوسـيل ، )1365( خمينـي، روح اهللا  .15
  .اسالمي

  .انتشارات سمت: ، تهرانچاپ پنجم روانشناسي جنايي، ،)1386(پريرخ  دادستان، .16
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: تهـران ، دوم چـاپ  سليمي، علي ةترجم شناسي،جرم و جرم، )1385( هينز فيونا و وايت راب .17
 .چاپ زيتون

، 23شـماره   فصلنامه كتاب زنـان، ، »ي زنانتجاوز و بزه ديدگ«، )1383( رمضان نرگسي، رضا .18
 .2-22صص

فصـلنامه علمـي   ،  »شناسـي خشـونت جنسـي عليـه زنـان     جـرم «، )1385( السان، مصطفي .19
  .141-164صص ،21، سال پنجم، شماره پژوهشي رفاه اجتماعي

مركـز   :قـم چاپ اول،  بررسي تطبيقي مجازات اعدام،، )1378( شمس ناتري، محمد ابراهيم .20
 .تر تبليغات اسالميانتشارات دف

رسـاله دوره   ،»گرايش كيفري در سياست جنـايي اسـالم  «، )1373( صادقي، محمد هادي .21
  .دانشگاه تربيت مدرس ،شناسيدكتري حقوق كيفري و جرم

مجلـه   ،»بررسي توصيفي خشونت خـانوادگي عليـه زنـان در اروميـه    « ،)1382( مرضيه عارفي، .22
  .117-138 صص ،2شماره ،سال اول ،مطالعات زنان

 .دارالكتاب :تهرانچاپ پنجم،  ،20ج ،الشيعهوسايل، )1401( محمدبن حسنملي، ر عاح .23

، رساله دكتري حقوق كيفـري  انگاريگرايي بر جرمثير فايدهأت، )1389( فرح بخش، مجتبي .24
  .شناسي دانشگاه تهرانجرمو 

 نـي زنـان،  بهداشـت روا ، )1379( تكارلسون، كـارن، جـي، ترازيپـوزين، اسـتفاني، ايزنسـتا      .25
  .نشر ساواالن :تهرانديگران،  مترجمين خديجه ابوالنعالي و

اصـول اوليـه مـا بعـد     ( فلسفه فضـيلت، : ما بعدالطبيعه اخالق، )1380( مانوئليكانت، ا .26
  .نشر نگار :تهرانچاپ اول، منوچهر صانعي در بيدي، : ، مترجم)طبيعي تعليم فضيلت

چـاپ دوم،  حسين مير محمد صادقي،  ةرجمت تحليل مباني حقوق جزا،، )1371( كالركسون .27
  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران

 .دارالكتاب: ، تهران5 ، جالكافي، )1388( الكليني، محمد بن يعقوب .28

 .انتشارات رشد :تهران، 2جلد ،روانشناسي جنايي، )1376( نيا، مهديكي .29

  .ت دانشگاه تهرانانتشارا :، تهران1ج  مقاالت حقوقي،، )1369( گرجي، ابوالقاسم .30

مركز نشـر   :چاپ چهارم، تهران قواعد فقه، بخش مدني،، )1373( محقق داماد، سيد مصطفي .31
  .علوم اسالمي

-مجله ديدگاه، »امنيت و ناامني از ديدگاه سياست جنـايي «، )1376( محمودي جانكي، فيروز .32

 . 196-168صص، ، شماره هشتمهاي حقوقي

، »بناي فلسفي منع حقوقي و كيفري ايراد ضـرر بـه خـود   م« ،)1386 ( محمودي جانكي، فيروز .33
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