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 چکیده
ن پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعیی  جنسی سبب شده ای ی زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوزهانگرش

ی، بیا عنیوانی جیدا، وارد    ریپی  سیرزن   قلمرواز  ی مجرمانه پسهاعنواندر نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. 

. تجاوزجنسیی از ایین فرآینید    ابنید ییمی دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمیود   حیطه قانونگ اری شده و با

یی همیراه اسیت  یه همیین     هیا چیاش  ی بیا  ریپ سرزن گام نخست یعنی  نی دور افتاده و در هماامرحله

. نییروی واگگیانی زبیان فارسیی در م بیوم بخشیی بیه        شیود یمی نیز مشاهده  ، در قلمرو قانونگ اریهاچاش 

ی مورد حمایت در قبیا  ایین پدییده، زییاد اسیت. دشییل بنییادین آن، تعیار          هاارزشتجاوزجنسی،  م و 

ست.  ا اجتماعی گونهتعار نسیتی در این نوشتار م بومی عام در قبا  رویکردهای جنسیتی است. تعار  ج

تعار  جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظیام    ه از ی مختل یهانگرش

آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانیه   پی و حقوقی ایران شکل نگیرد

  .  داشته استبه دنبا
 

تجاوز جنسی، زنای به عنف، عمل جنسی به عنف، تبعیی  جنسییتی، رویکردهیای فرهنگیی و      واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ی روابی  بیین    نندگمیتنطنظام حقوقی هر  شور دو نق  اساسی دارد: یکی نق  سامان بخشی و 

ییی وابسیته   احوزهو هنجارها. به همین دشیل  هاارزشو دیگری نق  حمایتی از  هادهیپداشخاص و 

ی هیا حیوزه ت از این جبت است  ه بایید  ی دیگر در یک جامعه است. این وابستگی نخسهاحوزهبه 

 هیا ارزشدیگر جامعه در میان باشند تا سامان بخشی م بوم داشته باشد و دوم از این جبت  ه باید 

و هنجارهایی در سطح جامعه وجود داشته باشند تا چبره حمیایتی حقیوق برجسیته شیود. از بعید      

م حقیوقی نیاگزیر اسیت  یه بیرای      ی جامعیه، نظیا  هاحوزهی به همه بخشساماننخست یعنی چبره 

 . ند، از تمام توان خود است اده هاحوزهی از م اهیم و ساختار این مندببره

ی  اربردی شیا له  هایبررسی نظری و هم هایبررس، هم هاحوزهدر نظام حقوقی همانند بیشتر 

ی ییا  شناسی بیزه ماننید فلسی ه،    هیا دانی  ی، برخیی  ارشتهانیمی هایبررس. در دهندیمآن را نمود 

. دهنید یمیا حتی ساختار آن را شکل  دهندیمی بر حوزة  اربردی نظام حقوقی جبت شناسجامعه

ی مبم پوییایی نظیام حقیوقی    هاوهیشدر حوزة نظری و  اربردی نظام حقوقی، یکی از  هایبررساین 

ر قیاشبی مدیدود   ی آن ببره گرفته نشود، نه تنبا حوزه نظیری د هاتیظرف ه اگر از  شودیمدانسته 

 بلکه حوزه  اربردی نیز مجاشی برای پیشرفت و بببود نخواهد یافت. شودیمگرفتار 

برای ارزیابی میزان وابستگی و نیازمندی دو حوزه نظیری و حیوزه  یاربردی و انیدازه وابسیتگی      

 لیدی ی هام بومی، بررسی جامعی انجام نشده وشی از میان برخی ارشتهانیمی هاافتیرهبه  هاآن

 تیر برجسیته از همیه  « تجاوز جنسی»آورد  ه در این میان  دستبهبخشی از این ارزیابی را  توانیم

زنیای  "از دید نظام حقوقی ایران وشی پر اربرد و تعبیر معروف « تجاوز جنسی»است. تعبیر ناآشنای 

ی نظیری  هاش چااز دید قانونگ ار وشی  م  اربرد در حوزه عمومی در همین گام نخست،  "به عنف

نخست این است  ه چگونه تعبییر حقیوقی    مسأشه.  ندیمو  اربردی نظام حقوقی ایران را برجسته 

تجیاوز   "وشیی تعبییر رییر حقیوقی      افتید ینمی در حوزه عمومی و در زبان مردم جا  "زنای به عنف"

ر پر یاربرد ببیره   و چرا قانونگ ار ایران از این تعبی رودیمبه عنوان تعبیری جانشین به  ار  "جنسی

 نگرفته است؟

ی دیگیر بیشیتر،   هاحوزهیک نظام سامان ده  ه ارتباط وی با  عنوانبهدر گام دوم، نظام حقوقی 

؟ از جسیم   نید یماز جبت چبره حمایتی است، در قبا  پدیده تجاوز جنسی از چه ارزشی حمایت 

باری جامعه برای وی مبیم اسیت؟   ، از روان وی یا از جنسیت وی یا اینکه ع ت و اخالق اعتدهیدبزه

 حمایت  ند؟ زمانهماز چندین ارزش در قبا  یک پدیده آن هم به طور  تواندیمآیا نظام حقوقی 

در حقوق  ی یری بیر معرفیی شی اف و روشین عناصیر        ژهیوبهدر گام سوم، اساس نظام حقوقی 

بیر دو ر ین میادی     دهنیده شیکل به ضد ارزش یا همان پدیده مجرمانیه اسیت. عناصیر     دهندهشکل
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ی قیانونی و نییز   نیب یپروح جرم استوار است و به همراه  عنوانبهجسم جرم و ر ن روانی  عنوانبه

از جبیت عناصیر    . زنیای بیه عنیف   ابید ییمی ضمانت اجرای آن، تدت ییک عنیوان مجرمانیه هوییت     

نی عناصر نیز سردرگم است و م بومی متکی بر جنسیت است. به این دشیل  ه ناروش دهندهلیتشک

ی امیاده یک  صورتبهتشکیل دهنده در متن قوانین باعث شده  ه تنبا عنوان زنای به عنف آن هم 

نمیادی از   تواندیممستقل مطرح شده و عنوان تجاوز جنسی در متن قانون جرم انگاری نشود و این 

را بیه جیای    عمل جنسی بیه عنیف   گ ارقانونتعار  جنسیتی تلقی شود. بنابراین از این دید، چرا 

 زنای به عنف به  ار نبرده است؟

یک ابزار آگاه و پویا برای اجرای قانون  نوان مدورقانوندر گام چبارم، رویه قضایی در  شورهای 

. در ایران رویه قضایی به ویژه در برابر پدیده تجاوز جنسی،  جروی آشیکار دارد. از  روندیمبه شمار 

ی  یه جیرم زنیای بیه عنیف بیه دنبیا  دارد،        ریناپ برگشتو  نگران  ی ر سنگین هادادگاهیک سو 

 دهیدبزه وششی بسیار برای دوری از  ی ر قانونی این جرم دارند. از سوی دیگر در راستای توجه به 

. ازجمله ضمانت اجراهای ازندییمی عرفی دست هاسنتی ریر قانونی و حتی اجراهاگاه به ضمانت 

ک زنای ساده به یک زنای به عنف شدید در اثر رسانه ای  ردن ایین  اعدام  ه ناشی از جلوه دادن ی

 اشاره  رد. توانیماقدام و تدریک احساسات عمومی در قبا  این پدیده  ه در پی دارد را 

بررسی این چبار مسئله در قاشب چبار عنوان زیر نشان خواهد داد  یه مییزان و گسیتره تعامیل     

 ی ایران در این زمینه چگونه است؟حوزه نظری و  اربردی در نظام حقوق

 

 . چالش واژگانی1

 نیتیر ییابتیدا و  نیتیر یمیقید م اهیم و واگگان مرتب  درحوزه جنسی به همراه جیان و داراییی، از   

 هیا نیی ا؛ وشی بر خالف تعابیر مرتب  با جان و میا   یه همیه    روندیمواگگان هر جامعه ای به شمار 

ر حوزه جنسی و ناموسی بیه دشییل اهمییت وییژه آن بیر تعیابیر       متعلقات اوشیه هر انسان است، تعابی

مرتب  با جان و ما  اوشویت پیدا  رده است. اما واگگان حوزه جنسی به دشیل اببیام آمییز بیودن آن    

ی و گی ار قیانون در زمینه امور جنسی بیه حیوزه    هاچاش چاش  برانگیز است و باعث شده یکسری 

نجا اهمیت دارد؛ پاسخ به این پرس  است  ه این اببام را نظیام  قضایی  شور وارد شود. آنچه در ای

 یا جامعه آن را برای قانونگ ار ایجاد  رده است؟  ندیمحقوقی به جامعه تزریق 

نیا  ز» ( و از دید فقبا11 :1131)معین، « زنا به معنی ج ت گردیدن زن و مرد به طور نامشروع»

فرج زن است؛ بلکه مطلیق جینس مثنیث میراد اسیت،       باشغ و عاقل در داخل  ردن آشت تناسلی مرد

 یاآن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکیاح ییا شیببه     هی، به طوردبرباشد یا از  قبلخواه از 

گاه فرو رفتیه باشید در حیاشی     ه موجب اعتقاد به حال  بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه
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زنیا  » .(595 :1131)داد میرزی، « ر انجام آن مختار بوده است ه علم به تدریم این عمل داشته و د

آن است  ه مرد باشغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آشت خود را در فرج زنی  ه بر او حرام است، 

زنیا  »و ( 219 :1135)شبید او ، .« داخل  ند، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شببه در  ار باشد

خود را در فرج زنی از پی  یا پس فرو بَرَد به قدری  یه ختنیه گیاه پنبیان      آن است  ه مردی ذَ َر

 .(51 :1131)مجلسی، « شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد

جماع ریر مشروع خواه در جبت آشت تناسلی باشید خیواه   عبارت است از  دانانحقوقزنا از دیدگاه »

قق زنا عالوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است  ه زانی باشغ باشد اگرچه نه. برای تد

طرف او ناباشغ باشد و شرط است  ه زانیه باشغه باشد اگر چه طرف او ناباشغ باشد و زانی عاقیل باشید   

وشو این  ه طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط اسیت  یه دخیو     

اقل بقدر حش ه باشد. هم چنین گ ته شده است  ه علم به جرم بودن زنا شرط تدقق ایین جیرم   ال

عمل جنسی با  سانی  ه از نظر قیود اخالقی و مبانی می هبی و  »(. 111: 1131 )شنگرودی، «است

این اندراف، رواب  جنسی بین  نیترعیشا .ردیگیقوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام م

از دییدگاهی دیگیر زنیا را    (. 11: 1131، تیاج زمیان دانی    «)باشید یدختر م باپدر  یا خواهر باادر بر

در ییک معنیا فعاشییت     ،باشید یجنسیت یا تمایل جنسی  ه از معنای زنا م» اند ردهاینگونه تعریف 

شبوانی است  ه موجب ج ب یک جنس در مقابل جینس دیگیر شیده و در معنیای دیگیر م بیوم       

؛ یعنیی همیان انیدام جنسیی مردانیه ییا دسیتگاه تناسیلی         ردیی گیجنسیی در بیر می    یشناسستیز

و  251 :ق.ه 1111ابن منظور، « )عنف، در شغت به معنای مدارا نکردن( »12 :1131 جباف،«)زنانه.

شدت، خشونت و است اده از زور در عمیل  ( »151 :ق.ه1111فراهیدی،و ه.ق،  111 :1111جوهری،

عنوانی است برای جرایمی  ه توأم بیا آزار و اعمیا  و   »و در اصطالح  (1132،141آذرنوش،«. )است

یابنید  یه   و به ضرر او ارتکاب میی  دهیدمقاومت بزهباوجود با سلب اراده و ارلب رفتار خشن و تند و 

نیز به معنی عمیل آمیختیه   »و  .(111 :1132ایمانی،« )ممکن است به هر وسیله ممکن اعما  شود

)گیودرزی،  ییانی،   « م شکستن مقاومت شخص بیه طیور ارادی و بیه ضیرر او اسیت     با تجاوز و در ه

 یار نرفتیه اسیت و بیه جیای آن از واگه      و زنای به عنف در  الم فقبیا بیه  « عنف»واگه  .(41: 1135

 مورد زنیای بیه عنیف وارد شیده     و این امر ریشه در روایاتی دارد  ه در است است اده شده« رصب»

است. مرحوم شییخ  لینیی    ب حدیثی قدیم بابی به این نام اختصاص یافتهاست به طوری  ه در  ت

مرحیوم شییخ   «. هیا باب اشرجل یغتصب اشمیرأه فیرج  » است به نام: در  تاب اشکافی بابی را ذ ر  رده

ها وطئبا مکرها شبا ضیربت عنقیه   من رصب امرأه علی ن س: »دیفرمایمورد زنای به عنف م م ید در

زنی را به زور در اختیار خود قرار داده و با ا راه با او وطی  رده باشد »«. صنمدصنا  ان أو ریر مد

تعبیر دیگری  یه فقبیا بیرای تبییین     «  ه مجازات او  شتن است خواه مدصن باشد یا ریر مدصن
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و   ا یقتل من زنی بامرأة مکرها شبا بال خیالف أجیده   » است:« ا راه»اند زنای به عنف به  ار گرفته

بیا ایین   ( 141: ه.ق 1111امام خمینی،  و 115 :ق .ه 1111نج ی، ) «اإلجماع بقسمیه علیهفیه، بل 

است، اما این بیه معنیای اندصیار      ه در  الم ا ثر فقبای متأخر و معاصر از واگه ا راه است اده شده

ثیم انیه ال وجیه    »اسیت:   عنف در این تعبیر نیست چنان  ه یکی از فقبا این معنیا را متی  ر شیده   

و فتاوی ا ثر اشقدماء االصداب هو رصیب اش یرج و    ثیاشدادیختصاص اشدکم باشمکره، اذ اشم  ور فال

هیی   »«هو اعم من اال راه، ششموشه علی اشزنا باشنائمه و اشسکری، و اشمغماه علیبا اشمسیلوبه االختییار  

اوی ا ثیر  مبنایی برای قضاوت در مورد حکم ا راهی وجیود نیدارد، همیانطور  یه در احادییث و فتی      

پیشینیان گ ته شده، آن رصب فرج به اجبار است  ه شامل زنا در خواب و در حا  مسیت بیودن و   

دشیلیی بیرای اختصیاص حکیم     ( 111 :ق.ه 1121موسوی اردبیلی، « )باشدیمی اریاختیبدر حاشت 

یبیان  احادیث و فتاوای بیشیتر فق  چه  ه درزنای به عنف )اعدام( فق  به مورد ا راه نیست چون آن

است و این عبارت اعم از ا راه است چون زنای با فرد خیواب و  « رصب فرج» ریاست تعب قدیم آمده

. در ایین تعری یی  یه از زنیا صیورت      شودیاست را نیز شامل م اریاالختمست و بیبوشی  ه مسلوب

رای گرفته و رصب فرج را به عنوان مصداق آن بیان نموده نویسنده تنبا شیوه آمییزش جنسیی را بی   

ی دیگری  ه ممکن است ات اق بی تد دوری  رده و هاوهیشتجاوز ذ ر  رده است و تجاوزاتی  ه به 

 تنبا رابطه جنسی را معیاری برای تجاوز جنسی قلمداد  رده است.

با فیرد، بیدون رضیایت اوسیت. تجیاوز جنسیی در        نزدیکی جنسیتجاوز جنسی به معنی انجام 

و جنسی نیست؛ بلکه در عین حا  حمله معنوی و حملیه بیه شیأن     حمله فیزیکیحقیقت تنبا یک 

چند همیشه قتیل را بیه    گردد. این خشونت، هرانسان است  ه در آن قربانی از حق خود مدروم می

اسیت  یه    خشیونت جنسیی  تجاوز نوعی  .همراه نداشته باشد، عموماً تبدید به قتل را به همراه دارد

و آن هیم علییه انیدام     ردیی گیمی است  ه از طریق آشت تناسلی صورت  جنسیآمیزش شامل عمدتأ 

 ه این نمود یکی از تعارضات جنسی است  ه حمایت خود را در قاشب این  دهدیمزنانه یک زن رخ 

توانید بیا   این عمل میی  .یی در این زمینه شده استهاچاش و باعث   ندیمپدیده به این شکل بیان 

اسیت رخ   سین قیانونی  از مسئوشیت یا با فردی  ه ناتوان ییا زییر    سوءاست ادهد، اجبار فیزیکی، تبدی

 .دهد

رواب  جنسی در بسیاری متون قضایی، آمیزش )مقاربت( جنسی و یا انواع دیگر » تعریف تجاوز،

در ایین تعری یی    1«شیود او تدمیل می است  ه بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص متجاوز بر

 ه از تجاوز جنسی صورت گرفته تجاوز را نوعی آمیزش جنسی دانسته اسیت و صیرفأ آن را نیوعی    

اوزاتی دخو  آشت تناسلی همراه با خشونت بیان  رده و یا بدونه رضایت فرد دانسیته اسیت و از تجی   

                                                           
1. http//legal-dictionary.thefreeditionary.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
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مصداقی بیرای بییان تعرییف     ردیگینماست اما از طریق رابطه جنسی صورت  ترخشن ه به مراتب 

ی در ارتکاب این جیرم شیده  یه ناشیی از رویکیرد و      هاچاش تجاوز جنسی نیاورده است  ه باعث 

ق ی زنانه و تجیاوزاتی  یه از طریی   هااندامدیدگاهی است  ه به پدیده تعار  جنسیتی و حمایت از 

، 1993اشمللیی روانیدا   دادگاه جنیایی بیین  . باشدیم ردیگیمرابطه جنسی در قبا  این جرم صورت 

، تعرییف  «شیود تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی،  ه به یک شخص تدت اجبار اعما  می»را  1تجاوز

« آمیز جنسیی رفتار خشونت»با اصطالحاتی همچون   ند. در بعضی متون قضایی اصطالح تجاوزمی

است. اما بسیاری از متون قضایی  شورها، تجاوز را  شده نیگزیجارفتار جنایت آمیز جنسی، »یا و 

واگن و سایر رفتارهیای جنسیی میرتب ،    به  آشت مردانه ه شامل ن وذ  هم چنان آن دسته از اعماشی

. به عنوان مثا  در برزیل، قانون، تجیاوز جنسیی را، سیکس    دانندیم همراه با اعما  خشونت جنسی

 ند؛ بنابراین، تجاوز به مرد، تجاوز آنا  )مقعدی( و تجاوز اورا  واگینا  بدون رضایت فرد تعریف می

تعریف ذییل را  قات فدرا  و یا پلیس فدرا  آمریکا . اداره تدقیشونددهانی، مشمو  این تعریف نمی

زن بیا اعمیا  زور و    ارضیای جنسیی  ت: اسی  آوردهبرای تجاوز جنسی در گزارش جنایی ساالنه خود 

آشیت  . در این تعریف، تجاوز، مقاربت )شامل ن وذ به واگن یا مقعد و یا دهان توسی   2وبرخالف میل ا

تجیاوز   شیود ایت زن ت سییر میی  (، با اجبار و عدم رضی یکشیهای بدن و یا اندام مرد یا سایر تناسلی

همسر با اسیت اده از   زجنسی طبق یک تعریف سنّتی، عبارت است از دسترسی شبوانی به زنی ریر ا

است  ه امیروزه   ییهازور و برخالف خواسته آن زن در این تعریف سنّتی تجاوز جنسی دارای مثش ه

ها شامل: ها دانست. این مثش هر آنتجاوز را مندصر د عناصر توانینموالت اجتماعی دیگر در اثر تد

( دخو  آشت تناسلی مرد بیه  1و  دهید( زن بودن بزه1؛ دهید( فقدان رضایت بزه2( است اده از زور؛ 1

(. در این رابطه هم باید این مطلب را بیان 114-121 :1191)مجتبی جع ری، آشت تناسلی زن است

است اده نشود یا بزه دیده رضایت ناقص داشته باشد این احتما  وجود دارد در تجاوز از زور  نمود  ه

 یه   شودیمباعث  باشدیم ه یکی از نمادهای تعار  جنسیتی  دهیدبزهو همچنین زن مدور بودن 

در رابطه بیا عنصیر فقیدان    »گستره زنای به عنف به حیطه زن مدور بودن مددود شود. اما در مورد 

شد  ه اقدام به برقراری رابطه جنسی با یک زن نمایید  رضایت باید گ ت اگر مردی تصمیم داشته با

داند آن زن راضی به این  ار نیست تا آنجا  ه بتوان قصد وی را در این زمینه احراز در حاشی  ه می

نمود باید گ ت وی مرتکب جرم جنسی شده است. اما باید دید آییا وی نسیبت بیه فقیدان رضیایت      

این علم احراز شود الجرم باید گ ت وی مرتکب جرم شده است.  دیده نیز علم داشته یا خیر؟ اگربزه

اشبته این  ه ما حاشت ذهنی فردی را عنصر روانی عمل فرد دیگر بدانیم خود مسیأشه قابیل انتقیادی    

                                                           
1. rape 

2. http://fa.wikipedia.org/wiki/تجاوز_جنسی#آمریکا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
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دهد  ه حقوق  ی ری نتوانسته مرزهای دقیقی بین عنصر روانی و فضای خیارج از  است و نشان می

ن فقدان رضایت یک وضعیت عینی  یه شزومیاً بزهکیار از آن اطیالع     ذهن مرتکب ترسیم  ند. بنابرای

 یار ایجیاد و   قبلی داشته باشد نیست. بلکه وضعیتی  امالً ذهنی است  ه در یک شدظه در ذهن بزه

توان گ ت این فقدان رضیایت ابتیدا در ذهین مرتکیب شیکل گرفتیه و آنگیاه  یه         رود میاز بین می

شود و پس از وقوع جیرم تجیاوز در   دیده وارد میشود به ذهن بزهدرشدظه اقدام از ذهن او خارج می

ر تمام د .(114-121: 1191، مجتبی جع ری« )شودذهن فردی  ه مورد تجاوز قرار گرفته وارد می

نیازی نیست  نظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است. اظبار

آن  یریی گشیکل تواند از طریق شکل رابطه طرفین و ییا زمینیه   لکه می ه رضایت حتماً بیان شود ب

به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجه اجبیار   مشخصاًدرک شود. اما عدم مخاش ت 

شود، و یا نتیجه ناتوانی فرد قربیانی در اعیالم رضیایت خیود     زیاد شخصی باشد  ه مرتکب تجاوز می

اب است، یا حاشت عادی ندارد )مست( و یا ناتوان ذهنی اسیت(. قیانون   باشد )مانند زمانی  ه فرد خو

تواننید  های جنسی افراد زیر سن قیانونی  یه قانونیاً میی    همچنین ممکن است رضایت را در آمیزش

تجیاوز  » ند. چنین مواردی گیاهی  از خود باشند، رد می تربزرگسا راضی به چنین روابطی با افراد 

آییا ایین     یه نیا. صرف نظر از 1شوندخوانده می« ی ریر قانونی یا نامشروعآمیزش جنس»یا « قانونی

گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطیه بیا   رواب  همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می

هستند. ممکن است با وجودی  ه فیرد در  رابطه جنسی شخص متجاوز ناتوان از اعالم رضایت برای 

د را برای سکس اعالم داشته، رضایت  را پس بگیرد،  ه در این صیورت هیر عمیل    ابتدا رضایت خو

بیه  جیاوز خا سیتری   ت .شیود پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز مدسوب می جنسی  ه بعد از

شیکلی  » .(shira tarrant, 2009: 105 ه رضایت آن مشخص نیست ) شودیمرابطه جنسی گ ته 

طیرف   هیر دو »  هیزمانشود، واقع می« ممانعت یان رضایت وجایی م»از درگیری جنسی است  ه 

آن نتیجه فقدان آگاهی و  ردةگستو میزان شیوع « خواهندمطمئن نیستند  ه هر یک دقیقاً چه می

در واقیع   .((Laura Sessions Stepp, 2007: 22« درک درست نسبت به م بیوم رضیایت اسیت   

توانند بیه متجیاوز ب بماننید    ها دقیقاً نمیرند چرا  ه آنگیدرصد زیادی از افراد مورد تجاوز قرار می

دهنید فکیر    نند )یا ترجیح میی  ه از این  ار رضایت ندارند، از سوی دیگر ارلب متجاوزان فکر می

ررم ممانعت ظاهری، باطنیاً   نند مخاش تی با این  ار ندارد و علی نند(  ه فردی  ه به او تجاوز می

ی صورت گرفته از معناهای مختلف از واگگان جنسی هر دام بیه نیوعی بیه    هایبررس. با راضی است

ی مختل یی از  هیا وهیشی مقوشه ارتباط یک مرد با یک زن و به صورت دخو  آشت تناسلی و آنبیم بیه   

                                                           
1. Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court. 

Amnesty International September 30, 2011 
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ی در این زمینه هاچاش اما در این راستا این اصطالحات با  شودیمجمله ارادی و ریرارادی صدبت 

. در قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب     ت دستگاه قضایی با آن مواجه شیود مواجه است  ه ممکن اس

جماع با دخو  اندام تناسیلی میرد   » داردیمدر مورد تدقق زنا بیان  222( ماده 1در تبصره ) 1192

بنابرین اگر  سی بیدون اینکیه بیا شیخص میورد      «. در قبل یا دبر زن مدقق شود گاهختنهبه اندازه 

ه باشد اما اعما  قبیح دیگری را نسبت به فرد حتی با عنف و ا راه انجام تجاوز نزدیکی جنسی داشت

تدیت عنیاوین دیگیری از     تیوان یمگ ت زنای به عنف و ا راه بوده بلکه این اعما  را  توانینمدهد 

 1115قانون مجازات اسالمی بخی  تعزییرات مصیوب     413قبیل تقبیل یا مضاجعه به استناد ماده 

یف زنا آنچه  ه از دیدگاه فقبا بیان شد عبارت است از دخو  آشیت تناسیلی در   در تعر. مجازات  رد

ی دیگر هااندامقبل یا دبر زن، بنابراین با آوردن  لمه آشت تناسلی در زنای به عنف، تجاوز به وسیله 

. مورد دیگر، در زنای به عنف دخو  باید شوندیمبدن و اشیا مصنوعی از تعریف زنای به عنف خارج 

قق یابد بنابراین با آوردن  لمه دخو  تقبیل و مضاجعه و ریره از مصداق زنیای بیه عنیف خیارج     تد

بنابراین مناف  دیگر مجنیی   ردیگیماست. در زنای به عنف تجاوز در قبل یا دبر مجنی علیه صورت 

 و باید تدت عنوان دیگری قابل مجازات دانست. باشدینمعلیه شامل موارد زنای به عنف 

اگر خنثی به اندازه حش ه آشت خود را در فرج زنی داخیل  »دیگر درباره تجاوز خنثی است، نکته 

، در حاشی  ه  ار خنثی زنا نیست چون احتما  دارد آنچه در فرج زن داخیل  یرده   شودیم ند زنا 

نزدیکی بیا افیراد    .(419: 1133، )شط ی« شودینمباشد عضو زائد باشد. همچنانکه رسل بر او واجب 

و رضیایت ایین افیراد تیاثیری در      گرددیمتجاوز مدسوب  هاآندسا  و  ود ان حتی با رضایت خر

و به عنوان  انددهینرسچون  ود ان به قوه ادرا ی  دیآینمعدم تدقق عنوان تجاوز به عنف به شمار 

 حماییت بیشیتر   لیی دشبیه . دشیل دیگر شاید بتوان گ یت  رندیگیمی در دست افراد متجاوز قرار کشی

 ود ان و جلوگیری از سوء است اده متجاوزان  ه برای اینکه از مجازات رهایی یابند رضایت شخص 

مورد تجاوز را وسیله خود قرار دهند بتوان گ ت  ه رضایت افراد صیغیر تیاثیری در تغیییر مجیازات     

مرتکیب،  »ی به این شکل تعریف شیده  اشمللنیبمتجاوزین ندارد. اما در مورد تجاوز جنسی در اسناد 

تناسلی بیه هیر    آشتبه جسم شخصی از طریق عملی  ه منجر به دخو  هرچند به مقداری اندک از 

نقطه از بدن قربانی تعر   ند، یا این تعر  با دخو  هر چیزی به مقعد یا فرج یا هر نقطه از بدن 

تعیاری ی   ( همان طور  ه از تعاریف زنای به عنف گ ته شد141 :1135 عالمه،«)قربانی صورت گیرد

است  ه بیشتر به رویکرد زن مدور بودن قربانی اشاره دارد و نگاه عرفی جامعه را به سوی حماییت  

و رویکرد تعار  جنسیتی در باب تعیاری ی  یه از تجیاوزات      ندیمی جنسی زن متمایل هاانداماز 

ره و وسیعت  ی  ی ری سیطاشمللنیباما در مقررات دیوان  جنسی گ ته شد رویکردی زن مدور است

فراسیوی نگیاه زن    تعاریف گ ته شده در متون قانونی در باب تجاوزات جنسیی و تعیار  جنسییتی   
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تجاوز به عنف را در شماره یک از جیزء دوازدهیم بنید ب    . »باشدیمی جنسی وی هااندام مدورانه و

ایین شیکل    به این صورت بیان  رده: جنایات جنگی از طریق تجاوز به عنف به 3( ماده 2پاراگراف )

 ه مرتکب با عمل منجر به دخو  وشو جزئی به بدن قربانی یا خود، هر قسمت از بیدن ییا مقعید ییا     

ل )مدمید نسی  « مبمل وی را به وسیله هر شیء یا هر عضوی از بدن میورد تجیاوز قیرار داده باشید    

در ا راه وعنف بودن دخو  آشت تناسلی حاشتی ممکن اسیت رخ دهد یه باعیث ییک     ( 242: 1135

و آن حاشتی است  ه مرتکب به عنف و ا راه با قربانی رابطه  شودیمری تردیدها در تجاوز جنسی س

 یه  »جنسی برقرار  ند، اما قربانی در حین عمل و یا بعد از آن رضایت دهد، در این باره گ ته شده 

ع رضایت چه در وس  عمل زنا ا راهی و چه بعد از عمل زنای ا راهی صیورت بگییرد، چیون موضیو    

حد یعنی زنای به عنف و ا راه مدقق شده و رضایت بعدی زن رافع آن نیست، رایة االمیر رضیایت،   

« باشید یمی رفع ید از حق خود است و در این گونه حدود حقی برای زن نیست بلکه حیق ا  فقی    

ی مطرح شده از این گ تار حتی رویکیرد فقبیی در میورد    هاهیفرضدر ( 93: 1131، ... صانعیآ)آیت 

 .دهندیمتعارضات جنسیتی حمایت خود را به نگاه زن مدوری سوق 

  یامالً با توجه به رویکردهای گوناگون فقبی، قانونی، عرفیی و تطبیقیی دربیاره تجیاوز جنسیی،      

طبیعیی ییا    جیرائم مشخص است  ه این پدیده هر چند به نظر همانند قتل عمد و سرقت، در زمره 

آن را  تیوان ینمی است  ه ااندازهتجاوز جنسی به  یان شده ازفطری است؛ وشی با توجه به تعاریف ب

همانند یک بزه طبیعی واقعی به شمار آورد. دشیل اصلی آن همانا تعار  جنسیتی است. نگرش بیه  

، تعریف آن در پیکره رصیب فیرج   شودیم ه سبب  شودیمتجاوز جنسی از نگرش به زنانگی گرفته 

ی جنسی وی توجیه  هااندام یتی  ه بیشتر به حمایت از زن وزن مددود گردد. دیدگاه تعار  جنس

دارد؛ باعث شده  ه نگاه عرفی جامعه و به دنبا  آن رویکرد قانون گ اری از تجاوزاتی  یه درحیطیه   

وشی همچنان آثار مخرب بیه دنبیا  دارد؛ رافیل بمانید و بیا تعیاریف        ردیگینماندام جنسی زن قرار 

 دیگری در قانون مواجه شود.

 

 چندگونگی ارزش مورد حمایت .2

. باشید یمی ی ضید حیق ا    هابزهزنای به عنف در نظام حقوقی ایران در زیر حدود آمده  ه در زمره 

ی آسمانی است. در نظام  ی ری پی  از هاارزشارزش پشتیبانی شده نیز در این نگاه، اراده اشبی یا 

ه طور ویژه ضدیت باع ت و اخیالق عمیومی   انقالب، تجاوز جنسی بیانی از ضدیت با نظم عمومی و ب

دانسته شده است. همین ارزش در مقررات  نونی نیز پنبان است؛ چرا  یه وقتیی پیونید نامشیروع     

ی ضد ع ت و اخالق همگانی است، تجاوز جنسی نیز به طریق اوشی در ایین  هابزهمادون زنا در زمره 

د حقوق بشر نیز است، جایی  ه نیاموس  . تجاوز جنسی به طور آشکار بر ضردیگیمچبارچوب جای 
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. دشیل ایین چنیدگونگی ارزش میورد    شودیمتبدید  دهیدبزهو یا آزادی تن و حتی تمامیت جسمانی 

،  یم رنی     نید یمی  ه نق  فعاشی در بزه دیدگی بیازی   دهیدبزهحمایت گاه در  نار وضعیت ویژه 

رداشیته و ارزش پشیتیبانی شیده را    و گاه عرف و رویه به سمت مرتکب تدریک شده گام ب شوندیم

 .رندیگیمنادیده 

با اتکا به عنصر قیانونی بیه حماییت از بیزه دییده       صرفاًدر هر حا ، در تجاوز جنسی قانون گ ار 

ی قیانونی بیه ن یع خیود ببیره      خألهاپرداخته است  ه این ممکن است باعث شود  ه بزهکار از این 

ی از جمله اصیل قیانونی بیودن جیرم و     هاچاش هکاران با برده و سیستم قضایی ما برای مقابله با بز

ی تیر یجدی هابیآسمجازات برخورد  نند  ه این برای بزه دیده ناخوشایند و جامعه را در معر  

و حتیی باعیث سیوق دادن و     دهید یمفراتر از اصل قانونی تجاوز جنسی مورد حمایت قانونگ ار قرار 

 .شودیمتجری افراد در ارتکاب این جرم 

در تجاوز جنسی موردی ممکن است رخ دهد اینکه فردی با قصد قبلی س  اهلی خود را بیرای  

تجاوز به زنی تدریک  ند و س  در اثر این تدریک به زن تجاوز نمایید. سواالتی  ه ممکین اسیت   

در این زمینه مطرح شود این است  ه آیا در ایین میورد زنیای ا راهیی رخ داده و اگیر رخ داده آییا       

بیرای وی اعمیا     توانیمسب به شخص تدریک  ننده است یا نه و مجازات زنای ا راهی را آیا منت

 1111قانون مجازات مصیوب   41باید گ ت  ه زنا به استناد ماده  هاپرس نمود؟ برای پاسخ به این 

و عنوان زنا به حیوان طبیق   ابدییمتنبا توس  مرد تدقق  1192قانون مجازات مصوب  221ماده  و

زنیا طبیق     یه نیی ابه  توجه، و با انددانستهقانون و نظر فقبا ممکن نیست  ه زنا را جماع مرد با زن 

بنیابراین در ایین میورد از     انید دانسیته قانون و فقه دخو  آشت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن مدقق 

بیه   دخوشی صورت نگرفته  ه بتیوان ایین عمیل را زنیای ا راهیی منتسیب        نندهکیتدرطرف مرد 

باید گ ت اگر اقدام س  در تجیاوز بیه     نندهکیتدردانست. اما برای مجازات   نندهکیتدرشخص 

 بیه  1192قانون مجازات مصوب  511به استناد ماده   نندهکیتدرزن باعث مرگ زن شود، شخص 

 عنیوان  بیه  124به استناد میاده   توانیمو اما در ریر این صورت وی را تنبا  شودیمقصاص مدکوم 

قیانون   211وی را به استناد ماده  توانیم طورنیهممعاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم نمود و 

اشبکاره و مبراشمثل مدکوم نمود  ه این مورد نیز قانونگی ار   آرشپرداخت  به 1192مجازات مصوب 

میورد   ی نموده  ه تجاوز توس  مرد باشد نه حیوان و تسری این ماده بیه ایین  نیب یپبرای موردی 

و هیم    نندهکیتدرهم در زمینه مجازات فرد  گ ارقانون. بنابراین جا دارد باشدینمخاشی از اشکا  

 خسارات حاصله از این تجاوز نسبت به قربانی جرم تدابیری بیندیشد.

موردی ممکن است ات اق بی تد  ه مردی، مرد دیگر را تبدید  ند  ه به زنی  ه راضی بیه زنیا   

اید و مرد در اثر این تبدید، به زن تجاوز نماید. سواالتی  یه در ایین زمینیه ممکین     نیست تجاوز نم
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است مطرح شود این است  ه زنای انجام شده ا راهی هست یا نه، انتساب زنای ا راهی به  دامیک 

یا فرد مرتکب؟ برای پاسخ بیه ایین    شودیممدقق است و نیز مجازات زنا آیا بر فرد تبدید ننده بار 

زنای ساده صورت گرفته چون شخص مرتکب و قربانی راضیی   باید گ ت  ه در این مورد نه سثاالت

، چون زنای ا راهی در صورتی است  ه شخص باشدینمو اما زنای ا راهی نیز  اندنبودهبه این عمل 

 مرتکب خود راضی به این عمل باشد و با اختیار خود مرتکب این عمل شیود نیه اینکیه در اثیر ایین     

تبدید دیگری به قربانی تجاوز نماید. اما برای اعما  مجازات باید گ ت  ه شخص مرتکب بیه دشییل   

. اما شخص تبدید  ننده نییز  شودینمفاقد اختیار بودن در ارتکاب جرم بنابراین مجازاتی بر وی بار 

ورد خسیارت  . اما در می شودیمعنوان معاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم  به 124به استناد ماده 

 آرشبه  1192قانون مجازات مصوب  221به استناد ماده  توانیمحاصله نیز شخص تبدید ننده را 

اشبکاره و مبراشمثل در صورت با ره و ریر این به مبراشمثل مدکوم  رد تا بیه نیوعی هیم مجیازات      

 باشد. تشدید شود و هم جنبه بازدارندگی نسبت به  سانی  ه در صدد این  ار هستند داشته

از موارد دیگری  ه در زنای ا راهی ممکن است ات اق بی تد این است  یه ییک میرد، میردی را     

تبدید به زنا با زنی  ه راضی به زنا باشد نمایید و در اثر این تبدید باعث شود  ه مرد بیا زن رابطیه   

ایین عمیل   جنسی برقرار  ند. سواالتی  ه در این زمینه ممکن است مطرح شود این است  یه آییا   

زنای ا راهی هست یا نه و اگر هست منتسب به مرد تبدید  ننده هست یا زن راضی به زنیا ییا هیر    

بایید گ یت  یه ایین      سثاالت؟ برای پاسخ به این شودیمرفتار  هاآندو و در مورد مجازات چگونه با 

گ یت   تیوان یمی  عمل در صورتی  ه زن و مرد تبدید  ننده با هم تبانی  رده باشند برای این اقدام

 ه زنای ا راهی هست اما نه نسبت به زن بلکه نسبت به مرد ا راه صیورت گرفتیه و همیانطور  یه     

ترجمه شیرح  «)در خصوص مرد هم ا راه بر زنا مدقق است»گ ته شد نظر فقبا هم بر این است  ه 

ر زن راضیی  پس بنابراین در اینجا حدی بر مرد مرتکب نیست، حد تنبا ب(. 451: 1133، شمعه شط ی

نه مجازات اعیدام چیون    شودیمبه زنا آن هم حد زنای ساده  ه همان صد ضربه تازیانه است جاری 

. اما در مورد مجازات شودینمو نظر فقبا مجازات اعدام بر زن جاری  شودیمآنچه از قانون استنباط 

. و چون زن راضیی  شودیممعاون جرم تعزیر  عنوانبهگ ته شد  قبالًفرد تبدید ننده همان طور  ه 

به زنا بوده بنابراین پرداخت مبر اشمثل وارش اشبکاره وجه قانونی نیدارد  یه قیانون ایین میورد را در      

 صورت زنای به عنف و ا راه از ناحیه مرد آن هم با اختیار تجویز نموده.

بیه زن  موردی  ه مردی، مرد دیگر را تدریک به زنای ا راهی نمایید و مرد در اثیر آن تدرییک   

اقدام از ناحیه او بیه وسییله    منشأزنای ا راهی را با توجه به اینکه  توانیمتجاوز نمایید در اینجا آیا 

تدریک صورت گرفته به زنای ا راهی مدکوم  رد و عمل مرتکب در این زمینه چیه عنیوانی دارد و   

 ی یات مخ  ه برخیوردار  از  تواندیمبرای توجیه عمل خود به تدریک متوسل شود و یا  تواندیمآیا 
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وی را بیه   تیوان ینماقدام از ناحیه تدریک  ننده بوده اما  منشأشود؟ برای پاسخ باید گ ت هر چند 

همان معاونت بیه صیرف    شودیمزنای به عنف مدکوم  رد تنبا مجازاتی  ه برای وی در نظر گرفته 

تدریک شده این مورد را توجییه  به صرف اینکه  تواندینم. اما مرتکب شودیمتدریک است و تعزیر 

عمل خود قرار دهد چون هر چند هم تدریک شده باشد، در آن شدظه دارای اختیار بوده و توانیایی  

این را داشته  ه از این اقدام خودداری  ند بنیابراین عمیل وی زنیای ا راهیی اسیت. امیا در میورد        

ه از علل و موجبیات  ی ییات    ی یات مخ  ه باید گ ت  ه تدریک توس  شخصی ریر از مجنی علی

بیه  ی ییات    تیوان ینمی مخ  ه به شمار نیامده و حتی اگر هم این مورد جزء  ی ییات مخ  یه بیود    

ی هیم در  امیاده تعزیری است نه حیدی. و   جرائممخ  ه استناد  رد، چون این  ی یات مخ  ه برای 

درخواسیت   یین میورد نییز   در ا توانید ینمی مورد تخ یف این جرم پی  بینی نشده، بنابراین مرتکب 

 تخ یف مجازات بکند.

نتیجتاٌ باید گ ت  ه نسبیت ارزش پشتیبانی شده در تجاوز جنسی از تعیار  جنسییتی ناشیی    

بخ  زنیدگی زن   نیتریخصوص ه جایگاه زن و اندام جنسی وی به عنوان ارزشی نسبی از  شودیم

ارزش نسبی بیشتر گرای  بیه ح ی     . اینشودیمی جامعه  شیده هاحوزه نیتریعمومگرفته تا به 

حریم و ع ت خصوصی زن را در پی  دارد و حمایت خود را در حیطه تجاوزات جنسی به زن سوق 

 ه این نمونیه ای از تعیار     داردیمو ارزش خود را به تجاوزات صورت گرفته علیه مرد باز  دهدیم

ی میرد  دگیی دبزهت دارد و حتی ی زن مدوریدگیدبزهجنسی است. به سخن دیگر، در تجاوز جنسی، 

و گ شیت   شیود یمی ی زن نیز بر مبنای ع ت و ناموس جامعه اسالمی تعبییر  دگیدبزهدر اببام است. 

وشی ارزش ع ت و اخالق عمیومی در هیر حیا  پاییه      دهدیمتنبا این ضمانت اجرا را تغییر  دهیدبزه

 قضاوت درباره ارزش در تجاوز جنسی است.

 

 دهندهلیتشکوقی ناروشنی عناصر حق .3

ی قیانونی در اییران   هایدگرگونتجاوز جنسی از جبت ار ان تشکیل دهنده، ناقص و ناروشن است و 

نشان از همین وضعیت دارد. بزه تجاوز جنسی به عنوان فصیلی مسیتقل و تشیریح شیده در قیانون      

قبیی و توسی    مجازات اسالمی بیان نشده است و تنبا تعاری ی  ه از این بزه بیان شیده در  تیب ف  

فقبا صورت گرفته. در قانون مجازات اسالمی تنبا به ذ ر عباراتی از قبیل عنف و ا راه بسنده شیده  

ی در این زمینه شده است. بزه تجاوز جنسی در قانون فعلیی بیه شیکل    هاچاش است  ه این باعث 

اسیت و   یک حقیقت عرفی بیان شده و آن هم بیشتر به عنوان تجاوز ییک میرد بیه ییک زن آمیده     

قانونگ ار نیز به این امر صده گ اشته است. ناروشنی عناصر تشکیل دهنده باعث شده  یه حماییت   

باشید و افعیاشی  یه توسی  متجیاوزان       مدیدودتر این جرم به مراتب  متر و  دگانیدبزهقانونگ ار از 
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 یرده،   از این عنوانی  ه در حیا  حاضیر قانونگی ار تصیریح     ترمخربو حتی آثاری  ردیگیمصورت 

 یه قضیات بیا     شیود یمی باعث  ردیگینمدر مددوده قانونگ اری جای   هنیا لیدشبهداشته باشد اما 

ی  رده و از مجرمانه بودن آن عمل خودداری  ننید. در  پوشچشماستناد به اصل قانونی بودن از آن 

قیانون   221ه به شکل نیاقص بیه ایین جیرم پرداختیه میاد       گ ارقانونی  ه امادهعنصر قانونی، تنبا 

زنای به عنیف و ا یراه از سیوی    » داردیماست  ه در بند )ت( مقرر  1192مجازات اسالمی مصوب 

ی با عبارت در حکیم زنیای   اماده 1111در قانون مجازات مصوب « زانی،  ه موجب اعدام زانی است

ر تبصره است اما د نشدهینیببه عنف و در چه صورتی فعل مرتکب مصداق زنای به عنف است پی  

اعماشی را در حکم زنای به عنف بر شمرده  ه در  1192 مصوبقانون مجازات اسالمی  221ماده  2

هرگاه  سی با زنی  ه راضی به زنای با او نباشد در حیا  بیبوشیی   » باشدیمجای خود قابل چاش  

فرییب دادن  خواب یا مستی زنا  ند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنیا از طرییق ار یا  و    

دختر ناباشغ یا از طریق ربای ، تبدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم 

قانون گ ار در عنصر قانونی عناصر تشکیل دهنده یک جرم را به روشنی در میورد  « فوق جاری است

ه  رده و بیا ذ یر ایین    بزه زنای به عنف به  ار نبرده و برای این جرم از عبارات زنای به عنف است اد

قانون مجیازات   221عبارت برای اینکه اعما  مجرم در حیطه این ماده قرار بگیرد و با توجه به مواد 

آن هیم بیه    دهیدبزهگ ت  ه باید رابطه جنسیتی با  توانیمی آن هاتبصره و 1192 مصوباسالمی 

رد و اعماشی خارج از این مقوشیه  صورت دخو  آشت تناسلی داشته باشد تا درحیطه این ماده قرار بگی

و یا اگر عنوان عنصر قانونی بیه خیود بگییرد     ردیگینمدرحیطه عنصر قانونی بودن جرم قرار  اصالًیا 

ی نسیبت بیه   تیر مخیرب مجازات به مراتب  متری نسبت به این ماده در انتظارشان هست و با آثیار  

قانون گ ار در این زمینه ارتکاب اعمیاشی  یه   بنابراین جا دارد  دهیدبزهعمل زنای به عنف در انتظار 

ی را در پیی دارد، مثیل   تیر مخیرب و آثار به مراتیب   ردیگیمدر خارج از مددوده رواب  جنسی قرار 

اینکه یک شخص با اشیایی به یک زن حمله  ند و با همان اشیا او را مورد تجاوز جنسی قرار دهید،  

در نظر بگیرد و یا از عبیارت تجیاوز جنسیی اسیت اده      جرم انگاری  رده و مجازاتی متناسب با آن را

ی خارج از زنا را هم به گونه ای در برگیرد و این همان از مقوشیه تعیار  جنسییتی    هامقوشه ند  ه 

 ه تنبا درصدد حمایت از اندام جنسی زن  ه توس  یک مرد از طریق دخو  آشیت   ردیگیمنشآت 

صریداٌ بیان  221در عنصر مادی، رفتار مجرمانه در ماده  .ردیگیمتناسلی مورد تعر  و تجاوز قرار 

این است  ه رفتار مرتکب باید بیه شیکل افعیا  میادی      شودیمنشده و آنچه از تبصره ماده فبمیده 

مثبت و باشمباشره صورت بگیرد بدث چاش  برانگیز رفتار مجرمانه این است  ه اگر اعما  زنای بیه  

و  دهیدبزهی بر ترمخربورت باشتسبیب صورت بگیرد و حتی آثار عنف و در حکم زنای به عنف به ص

نیز جامعه داشته باشد باید در  دام مقوشه و در  دام میاده قیانون مجیازات جیای بگییرد تیا بتیوان        
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 یه مجرمیان مییل و رربیت بیشیتری بیرای        شودیمقانونی باعث  خألمرتکبان را مجازات  رد. این 

. در موضوع جرم، او  اینکیه ایین جیرم بیشیتر علییه زنیان ارتکیاب        داشته باشند جرائمارتکاب این 

و این یکی از نمادهای تعار  جنسیتی است. رویکرد قانونگ ار در ایین مقوشیه بیشترجسیم     ابدییم

و اعماشی  ردیگیم ه توس  اشخاص بزهکار صورت  باشدیم دهیدبزهو اندام تناسلی  دهیدبزهشخص 

ی هاجرمو در حا  حاضر شاهد ارتکاب  ردیگیبرنمآزار جنسی را در ی جنسی و هاخشونتاز قبیل 

 تیوان ینمی قانونی در این زمینه یا  خشونت جنسی و آزار جنسیتی فراوانی هستیم  ه به دشیل خالء

 ترحیجر ه این باعث  باشدیممرتکب را مجازات  رد یا مجازات به مراتب خ ی ی در انتظار مرتکب 

. وسیله مجرمانه در این مقوشه  ندیمبیشتر  هاجرماشتیاق را به ارتکاب این  شدن مرتکبان و میل و

باید به وسیله شخص و باشمباشره صورت بگیرد و مباشرت شخص در این جیرم سیبم بسیزایی دارد.    

بدث چاش  برانگیز در این عنوان مجرمانه این است  ه اگر مرتکب با اعماشی ریر از دخو  جنسیی  

ایین ناروشینی عناصیر     ردیی گیمی تجاوز  ند در  دام مقوشه جرم زنای به عنف قیرار   دهیدبزهبه فرد 

 ه قضات به سادگی از  نار این گونه افعا  عبور  یرده و آن را در   شودیمجرم باعث  دهندهلیتشک

. و همان طور  نندیمحیطه جرم زنای به عنف قرار ندهند و دستاویزی برای رهایی مجرمان فراهم 

ز این گ ته شد این ناشی از رویکرد تعار  جنسیتی به نگیاه زن مدورانیه و آشیت تناسیلی      ه قبل ا

عمل زنا صورت گرفته باشید   حتماًرا مجازات  رد باید   اربزه. برای اینکه بتوان شخص باشدیموی 

بنابراین زنای به عنف یک جرم مطلق نیست بلکه نیاز به نتیجه و ارتکاب عمل است. در باب عنصیر  

سوءنیت عام داشته باشد یعنی اینکیه مرتکیب بیا علیم و آگیاهی دسیت بیه         عنوی هم مرتکب بایدم

ارتکاب این جرم بزند. بنیابراین اگیر در حیا  مسیتی و ییا در حاشیت جنیون و ییا حتیی در حاشیت           

گ ت  ه مرتکب جرم زنای به عنف شده است.  توانینمهیپنوتیزم دست به ارتکاب این اعما  بزند 

بنابراین اگیر قصید تجیاوز نداشیته      باشدیماص در این بزه مورد تجاوز قرار دادن قربانی سوء نیت خ

اسیت   ریتیأث یبی گ ت  ه تجاوز به عنف صورت گرفته اسیت. انگییزه در ایین مقوشیه      توانینمباشد 

بنابراین اگر بزه  ار بنابر دالیل شخصی از جمله اعما  رر  ورزی یا حسادت و یا انتقام دسیت بیه   

 ه از مجازات معاف شود یا حتی از اعمیا   ی ییات مخ  یه برخیوردار      شودینم ار بزند باعث این 

شود. موردی  ه در این جا قابل بدث است این است  ه اگر تدریکات زن برای ارتکیاب ایین جیرم    

و باعیث   ردیی گیمی صورت  دهیدبزهی نامتعارفی  ه توس  هاشباساست اده از  باشد یا این  ه با مثثر

ایین اقیدامات    تیوان یمی آیا در این میورد   افتدیمو به دنبا  آن تجاوز ات اق  شودیم  اربزهدریک ت

را مورد توجه قرار داد و موجبات تخ یف مجازات بزهکار را فراهم  رد؟ در جواب باید گ ت  دهیدبزه

ناصر ناروشن توجه به ع  ه با ردیگیم نشأتاین از عنوان تعار  جنسیتی و حمایت از نوامیس زن 

را در حکم خود در نظر بگیرند و حتیی   دهیدبزهجرم، قضات نباید این اعما   جروی  دهندهلیتشک
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از اعما   ی یات مخ  ه است اده  نند چون قانونگ ار در این مقوشه بیشتر عداشت  ی ری را در نظیر  

ی رویکیرد  هیا تیی حمامدور بودن، این همان دیدگاه تعیار  جنسییتی و    دهیدبزهداشته تا رویکرد 

تعار  جنسیتی به نگاه زن مدورانه است  ه باعث شده قانونگ ار از یک سری اعماشی  یه ناشیی از   

در این  گ ارقانونی قربانی است چشم پوشی  ند. اشبته جا دارد دگیدبزهتدریکات قربانی و به نوعی 

ر یک سری اعما  سلیقه ییا  قضات در صدور  ی ر در اث شودیمزمینه تدابیری بیندیشد چون باعث 

احساسات،  ی ری به مراتب بیشتر از آنچه  ه در خور مرتکب است اعما   نند و رفتیار ناشایسیت   

 را در نظر نگیرند. دهیدبزه
 

 رویه قضایی سرگردان .4

ی نظیم عمیومی و حتیی امنییت     هیا ستهیبارویه قضایی ایران در قبا  تجاوز جنسی به طور  امل از 

و شیرای    دهیی دبیزه الق عمومی، اقتضائات مدیطی و بومی، شرای  خانواده بزهکار و ملی، ع ت و اخ

 یه   هاعاملاز همه این  هادادگاه. به همین جبت تعیین ضمانت اجراها در ردیپ یم ریتأث هاآنخود 

حاشت )اجرای رسم عرفی ازدواج میان بزهکیار و   نیترفیخ خود تابعی از تعار  جنسیتی است، از 

 )اعدام( در نوسان است. هاآن نیدتریشد( تا دهیدبزه

توجه به  ی ر سخت اعدام  ه برای این جرم درنظر گرفته شیده اسیت   -در بدث زنای به عنف با

شود و در مقابل هم یک جرم به ظیاهر   ترسختباعث شده  ه شیوه اثبات این جرم هم برای قربانی 

 دیآیمانی و آثار مخربی  ه در ارتکاب آن به وجود زنای ساده در اثر یک سری رفتارهای نابجای قرب

ی  ردن ارسانه ه زنای به عنف تلقی شود و مرتکب را به پای چوبه دار بکشاند، مثل  شودیمباعث 

. بیا توجیه بیه    ردیی گیمی صیورت   در ایین زمینیه   دهیی دبیزه ی  ه توس  هایسازاین جرم یا صدنه 

ی  یه از  هیا برداشیت  ه قضیات بیا    شودیمعنف باعث  نا ارآمدی ادشه اثبات جرم در بدث زنای به

 ه بزهکار از مجازات رهایی یابید و قربیانی    شودیمموجب  آورندیمشیوه ارتکاب این جرم به دست 

قربانیان جرم بیه دسیتگاه    اعتماد ردنیباین جرم بیشتر در مظان اتبام قرار گیرد و آثاری از قبیل 

 ه به نوبه خود باعث میل و رربت بیشتر بزهکیاران و   شودیم قضا و یا  تمان نگه داشتن این جرم

ی هیا زهیی انگ. قضات شاید به دشیل یک سری شودیمشدن آنان به ارتکاب این اعما  شنیع  ترحیجر

ی ادوسیتانه ی هارابطهو نیز باتوجه به سوابق قربانی و بزهکار و   نندیم ه بزهکاران این جرم بیان 

 یه بسییاری از    شیود یمی تمایل چندانی برای اعما  این  ی یر ندارنید و باعیث    ، اندداشته ه با هم 

بزهکاران برای رهایی از این مجازات سنگین با اعماشی از قبل طراحی شده خود را به قربانی نزدییک  

ی  ه بینشان رد و بد  شده دستاویزی برای توجیه هاامکیپی تل نی و یا هاتماس رده و از طریق 

خود قیرار داده و از اعمیا   ی یر سینگین اعیدام       ریتأثد قرار دهند و قضات را تدت  ردن عمل خو
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دیوان عیاشی بیه آن    23 ه توس  قاضی شعبه توان به رأی صادر شده در این رابطه میرهایی یابند. 

 34/254  السیه  پرونیده  در جنوبی خراسان استان  ی ری دادگاه او  شعبه ایراد نموده اشاره  رد.

 نسبت عنف به زنای ارتکاب جرم به را (ه -سعبا) ،1134 تیر 25 مورخ 15/115 شماره امهدادن طی

 میاده  و 32 میاده  (د) بنید  و 41 مواد به استناد با مزبور دادنامه در مندرج شرح به (ب - حکیمه) به

 حجیت  د.بیو   یرده  مدکیوم  دار بیه  آویخیتن  طریق از اعدام مجازات به اسالمی مجازات قانون 115

 قضیات  نچه: آگ ت  شور عاشی دیوان 23 شعبه رئیس حسینی، اصغر علی سید اشمسلمین و الماالس

 اصیل  بیه  علیم  حصو  منظورشان اگر ،اند رده استناد آن به علم بیه حیصیو  بیرای بیدوی دادگاه

 . ازشیود میی  علیم  حصیو   نیداریم،  حرفیی  اما خصوص این . دراست این نظرشان ظاهراً  ه زناست

 استناد آن به آنچه از است، عنف به زنای نظرشان اگر وشی شود؛می حاصل علم نیز وندهپر مدتویات

 خراسیان  اسیتان   ی ری دادگاه رأی بنابراین،د. شونمی ثابت عنف عنف، به زنای اثبات برای  ردند،

 .است همین هم ما حرف،  ردیم نق  دشیل این به ما را جنوبی

 ماه 1 از بعد و افتاده ات اق این 1135 ماه ببمن در و ودهب دوست متبم با شا ی :داشت بیان وی

 خواسیته نمی و بوده او رقیب  ه میتبم، دوسیت  یهایین دشیییل بیه هیم آن  ند؛می شکایت اعالم

 ت.اسی  زده تلقین  111 پلییس  بیه  شا ی اتاقی هم و دوست و باشد داشته ارتباط نظر مورد فرد با او

 تجاوز شا ی به عنف به واقعاً متبم  ه  نیدمی پیدا اطمینان باشید، پرونده قاضی شما اگر همچنین

 هستیم جایگاه این در ما قانون طبق .است اعدام جرم این مجازات دانیدمی  ه همانطور ت.اس کردهن

 نیست، شرعی مقررات با مطابق پرونده  ردیم مشاهده اگر و  نیم نظارت و  نیم رسیدگی واقعاً  ه

 بیاقر  مدمید  سیید  اشیمیسیلییمین  و االسییالم  حیجیت .بیندیشیم حلراه متبم نجات برای بتوانیم

 از نتوانید  تیا  نبیوده  افتاده عقب دختر یک دختر، این: داشت بیان  شور عاشی دیوان قاضی حسینی،

 ویت. اس داشته دسترسی دادسرا و پلیس به  ه بوده جایی در و است بوده شبر در . ند دفاع خود

 پییدا  معشیوق  ییک  او بخوانید  درس  ه اندفرستاده دور شبری به را شا یه مادر و درپ: اظبارداشت

  ارهای  از باشد، زده هم خود شی به دست  ه است ممکن و است رفته هاحرف این دنبا  و  رده

 .باشد  رده عنف به زنای او با متبم  ه شودنمی دشیل هااین وشی شده؛ پشیمان

 ه آیا تجاوزی صورت گرفته یا نه به نظریه پزشکی قیانونی  طه با ایندر مواردی هم قضات در راب

اگر پزشک قانونی تشخیصی در خصوص آثار و عالیم ضرب و جرح مشاهده نمیود  » نند استناد می

دانند و در ریر این صورت اگر عالئمی دیده نشیود آن را تجیاوز   در این صورت بزه تجاوز را مدرز می

دشیل ناآگاهی ییا مشیکالت ناشیی از عیدم صیالحیت دادگیاه       این  ه قربانی بهدانند. یا به عنف نمی

رسیدگی  ننده نتوانسته سریعآ به پزشکی قانونی  ند و آثار ضرب و جرح از بین رفتیه و قضیات بیا    

به اشبینه علی اشمدعی این را مکل شخصی قربانی تلقی  رده و موجبات برائت متبم را فراهم  استناد
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در حاشی  ه باید بیان نمود  ه تجاوز به عنیف تنبیا از   (« 115: 1133، ها و آذرییفرج»«  نندمی

گییرد از جملیه   شود بلکه تبدیدهای  ه در این زمینیه صیورت میی   طریق ضرب و جرح حاصل نمی

تواند رضایت قربانی را مخدوش  رده و به زور و تبدیدهای مبنی بر افشای رابطه دوستی و ریره می

در خصیوص   توان به نظر یکی از قضات دییوان عیاشی  همبستر شود. در این رابطه می عنف با بزهکار

 ه  بخ  2 در قاین در مستقر استان  ی ری دادگاه 1134 دی 11 مورخ 34/1 شماره اصراریرأی 

 در این زمینه این گونه تبدیدها را به دشیل ارتباط قبلی با متبم به عنف ندانسته اشاره نمود:

: داشیت  بییان  و ندانسیت  یافتیه  تدقیق  پرونیده  این در را عنف  شور عاشی دیوان قاضی نیا،عرب

 دختر این به را تل ن  شماره آقا این او  بار  ه هست مشخص شود، قرائت  ه شا یه اوشیه شکایت

 مین  اسیت  گ تیه  او بیه   ردن سوار از پس و رفته دوباره دوم بار ت.اس نزده زن  هم او و داده خانم

 شیده  ایجیاد  ارتبیاط  زمینه و بوده دوست  با شا یه م.داد تو به تل ن شماره  ه مهست  سی همان

 و زدمی زن  ما منز  به بارها شا یه گویدمی زوجه: گ ت متبم زوجه اظبارات به اشاره با وی. است

 در. است نبوده مطرح  نید،می اشاره  ه رضایت عدم دارد این بر دالشت هااین همه و شدمی مزاحم

 بیوده  اوشییه  ارتباط این تبعات و نتایج دیگر هم بعد و  رده برقرار را ارتباط رضایت با وی  ار تدایاب

 احتیاط با موافق  شور عاشی دیوان شعبه رأی من نظر به ت.اس شده مطرح پرونده در  ه مسائلی  ه

 .نیست ثابت اینجا در عنف به زنای و هست

های مورد رسیدگی با استناد به انکیار میتبم و   پروندهتدقیقات نشان داده  ه ارلب »در مواردی 

گزارش پزشکی قانونی و نبایتاً عدم حصو  علم رأی برائت دریافت نموده و پرونیده بیرای رسییدگی    

عیدم  (. 114: 1133 هیا و آذری، فرجیی « )به سایر موارد منافی ع ت به دادگاه صاشح عودت گردییده 

خطرناک تجاوز به عنف و به دنبا  آن حکم برائیت بیرای    حصو  علم از سوی قاضی در رابطه با بزه

شود و حتی تبعات بسییار سینگین   یک متبم خطرناک،  ه زمینه ساز نابودی بنیان یک خانواده می

هیای  در رویه قضایی ایران بسی جای تأمیل اسیت. در رابطیه بیا روییه      دیگری هم  ه به دنبا  دارد

توان به جنبه حق اشلبی بزه تجاوز به عنف اشیاره  شود میقضایی مت اوتی  ه در این زمینه صادر می

بزه تجاوز به عنف از مصادیق حدود است و تعمیم نابه جای قضات دادگاه  ی یری اسیتان بیه    » رد 

قاعده تدرء اشددود با اششببات موجب تضیع حقوق شا ی و نادیده گرفتن بعد حق اشناسی ایین بیزه   

استان در برخی موارد صرفاً به بعد حق اشلبی توجه  یرده و از  شده است. زیرا قضات دادگاه  ی ری 

ها ظاهر نامناسیب  ورزند. در برخی پروندهانجام تدقیقات گسترده منجر به  شف حقیقت امتناع می

تر قربانی وسابقه  ی ری جنسی وی به عنوان ابزاری برای تبرئه متبم یا مدکومیت او به مجازات  م

نامناسب قربانی نه تنبا عامل بسیار مبم در اتخیاذ  رسد ظاهر  ه به نظر میشود. درحاشیاست اده می

و قضیات بایید    گیردد ینمی ، بلکه دشیلی بر رضایت قربیانی تلقیی   گرددینمتصمیم مجرمانه مدسوب 
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: 1133هیا و آذری،  فرجیی ) «ی مبم دیگری را برای رضایت یا عدم رضایت در نظر بگیرنید. هامالک

111 .) 
 

 دست آورد

ی اجتمیاعی از  هیا ستهیباناخت حقوقی تجاوز جنسی در حقوق  ی ری ایران بدون بررسی عرف و ش

قیانون تعرییف مشیخص و      یه نیا لیدشبه ی موردی از سوی دیگر شدنی نیست.هاپروندهیک سو و 

 از آن را به عنیوان تجیاوز جنسیی ییا در     ییهامصداقمعینی از معیار عنف ارائه نداده است و بیشتر 

قضات در خصوص جرم انگاری یک سری رفتارهایی  ه به عنف باعث شده  ،آن برشمرده استحکم 

قاعده درء را بیشتر به تجاوز جنسی ترجیح دهند و زنای به عنف را بیه ییک زنیای     ردیگیمصورت 

پررن  جنبه جمعی و فیردی را بیه طیور یکجیا بیا هیم ییدک         طوربهساده تبدیل  نند. این پدیده 

هنجارشکنی در نیزد جامعیه اسیت وشیی از سیوی دیگیر،        نیترحساساین پدیده،   هآن. با  شدیم

ی داشیته و بیه فرجیام    اژهیی وی به پرونده دیگر فرق دارد و هر ییک شیرای    اپروندهتجاوز جنسی از 

 گ ارقانون.  ه ناشی از نارسایی ادشه اثبات ویژه ومشخصی برای این جرم از سوی انجامدیممت اوتی 

قضات از این نارسایی قانونگ ار بیه ن یع میتبم اسیت اده  ننید و از رفتیار        شودیم ه باعث  باشدیم

صورت گرفته به عنوان عنف خودداری  نند. این سایه نسبیت، به راستی از تعار  جنسیتی و نگاه 

. میزان سرزن  پ یری تجاوز جنسی در نزد قضات شودیمبه پدیده تجاوز جنسی ناشی  مدورانهزن

و یا م هبی بودن  دهیدبزهیزان وا ن  جامعه در برابر آن پرونده است. تعدد متجاوز، سن پایین به م

ی جامعه باشد وشی تجاوز جنسی میادون  هاتیحساسعاملی برای درک  تواندیمشخص مورد تجاوز 

ی وا ین  معنیادار نشیان داده اسیت،     اگونهدخو  جنسی یا تجاوز جنسی به زنی  ه قبل از آن به 

بیرون از دایره این پدیده قرار بگیرد. بنابراین در تجاوز جنسی زن مدوری از دیید اجتمیاع    تواندیم

بیا آنکیه بعید جمعیی تجیاوز جنسیی در نظیام         تا از دید رضایت و خواست خود وی. شودیمشداظ 

اتی از حقوقی ایران مدوریت دارد وشی از دید رفتار مجرمانه، قانونگ ار در رونید قانونگی اری بیا عبیار    

و بیشیتر    نید یمی و عمل دخو  مدیور مرتکیب تا یید     دهیدبزهقبیل زنای به عنف بیشتر بر جسم 

اخیالق و   شیود یم؛ بنابراین از رفتارهایی  ه باعث  ندیماعالم  دهیدبزهحمایت خود را منظر جسم 

ین زمینه در  ند چشم پوشی  رده  ه جا دارد در ا داردهیجررا  دهیدبزهع ت و یا حتی بعد روحی 

از بدث رواب  جنسیی اسیت     ترخطرناکروند قانونگ اری تجدید نظر شود و اعماشی را  ه به مراتب 

 پوشی  ی  ند و یا از عبارت تجاوز جنسی ببره بگیرد  ه این اعما  را هم به نوعی تدیت  انگارجرم

این بیزه اختصیاص    جا دارد قانونگ ار یک فصل را به ،خود قرار دهد. در بدث عناصر تشکیل دهنده

انگیزه و ادشه اثبات  ننده آن را تشریح  رده  ه هیم باعیث    ریتأثدهد و عناصر تشکیل دهنده آن و 
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و  تیر قیاطع شود قضات با قاطعیت با این بزه برخورد  نند و هم رویه قضایی ما در برخورد با این بزه 

یز دور زدن قانون توس  مجیرم  توس  قضات در برخورد با این جرم و ن هاقهیسلاز اعما  یک سری 

قانونگی ار بایید بیین اقیرار در      ،برای رهایی از ارتکاب این جرم جلوگیری شود. در بدث اعالم جیرم 

ت کیک قائل شیود و دسیتاویزی بیرای     باشدینممنافی ع ت به عنف و ساده  ه دارای شا ی  جرائم

به آن اشاره  رد عدم  توانیمی  ه اهیینارسارهایی متبمان به عنف از مجازات نشود. یکی دیگر از 

ی تعزیری در مواردی  ه مجازات حدی این جرم به نیوعی قابیل اجیرا    هامجازاتاست اده از ظرفیت 

 هیا یینارسیا تعزیری از ایین   یهامجازاتبا پی  بینی  گ ارقانوننباشد  ه جا دارد در این مورد هم 

 بکاهد.
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