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  چكيده
انتقــال معيارهــاي هنجــاري معمــوالً بــر اســاس قواعــد كلــي اســت كــه در مــتن قــانون 

شـناختي، تـا حـد    رو، فهم قانون به عنوان يك موضوع معنـي شوند. از اين مي  بندي فرمول
اده دقيـق از آن در بسـتر حقـوقي اسـت. امـا      زيادي در گرو فهـم زبـان و متضـمن اسـتف    

ناپـذيري نسـبي   تعين«محدوديت ذاتيِ موجود در ماهيت زبان يا به تعبير فيلسوفان حقوق 
كه خود ناشي از بافت باز زبـان اسـت، فهـم مـا را از محتـواي قـانون محـدود و        » قانون
نوبـه خـود زمينـه    سازد كه اين امـر بـه   اي از آزادي عمل را براي قاضي فراهم مي حاشيه

انگاري ثانويه) و حتي در مواردي مناسبي را براي برساخت رفتارهاي مجرمانه جديد (جرم
سازد. در اين مقاله كه از نظر نـوع  زدايي از رفتارهاي مجرمانه توسط قاضي ميسر ميجرم

توصيفي است، آزادي عمل قضايي در برساخت مصـاديق  - كيفي و به لحاظ روش تحليلي
پرونده كيفري تجاوز جنسي به بحـث   227ي در نظام حقوقي ايران مستند به تجاوز جنس

آميز و به معناي واقعـي  گذاشته شده است. نتيجه تحقيق حاكي از چالشِ به شدت مناقشه
كلمه، بزرگ آرمان حاكميت قانون در مقابل آزادي عمل قضايي است؛ زيرا ابهـام در مـتن   

فرهنـگ  هـاي ايـدئولوژيك   سـويه بـراي حاكميـت   قانون با فراهم آوردن بستري مناسب 
سـازي  قاعـده «، بـه نـوعي   هاي جنسي قضـات سازماني در گفتمان قضايي ايران و كليشه
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ز عنف عدم احرا اي جزقانون مجازات اسالمي است. آنچه در بيشتر موارد نتيجه 224  ماده
   ديدگي در آنان ندارد.ديدگان اين جرم و گاه تجربه دوباره بزهبراي بزه
  آزادي عمل قضايي، قاضي، تجاوز جنسي، برساخت ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

هاي بسيار دور هاي قاضي در امر قضاوت و نقش مناسب وي، از زمانپرسش از محدوديت
حداقل به زمـان ارسـطو    در اين حوزهموضوع بحث و گفتگو بوده است و مباحث رسمي 

توان پيدايش اصـل قـانوني بـودن    اي كه مي). به گونهHaffmaster, 1982. P.21گردد (مي  باز
ها را اساساً پاسخي براي كنترل قدرت قضايي عنوان كرد. آنچه در فلسـفه  جرايم و مجازات

 The Ideology of» (يگيـري قضـاي  ايدئولوژيِ تعيين محدوده تصميم«حقوق از آن با عنوان 

Bound Judicial Decision Makingشود. تعبيري از حكومت قانون كه ريشه در آراي ) ياد مي
منتسكيو داشته و بر ابتناء تصميمات قاضي بر قانون موضوعه به مثابه منبـع اصـلي حقـوق    

ايـدئولوژي، قاضـي   ). بنا بر ايـن  Weinrib,2010. Second edition, p. 327-339( كندتأكيد مي
قانون را ندارد، بلكه تنها مجاز به اعمالِ قانونِ پيشتر مصوب اسـت؛   1حق ابداع يا برساخت

» سازيقاعده« چرا كه بديهي است قاضي برخالف قانونگذار از مشروعيت دمكراتيك براي 
از كار قضـايي هـم كـه بـر اسـاس آن قاضـي       » مكانيكي«برخوردار نيست. در مقابل، تلقي 

كند، پذيرفتني نيست؛ زيرا انبوهي منفعلي است كه قانونِ پيشتر موجود را اعمال مي شخص
اند كه در كنار عواملي چـون ماهيـت   شناسيِ شناخت نشان دادهشناسي و رواناز آثار جامعه

هاي ثابت قانوني براي اوضاع و احـوال خـاص و فـردي،    حلسيال قضاوت، ناكارآمدي راه
تارهاي مجرمانه، ناتواني قواعد ثابت حقوق كيفري براي مقابلـه بـا   پيدايش اشكال جديد رف

شـرايط و بسـترهاي اسـتثنايي    ها و نيز جـرايم غيرمعمـول يـا جـرايم متعـارفي كـه در       آن
 Partialناپذيري نسبي قانون (، به دليل تعين)Robinson, 1988.p. 394-395يابند (مي  ارتكاب

Indeterminacy of Lawهـاي  قانوني، قاضي براي فائق آمـدن بـر محـدوديت   هاي ) و گزاره
) برخـوردار اسـت. آزادي عمـل    Judicial Discretion» (آزادي عمل«ز اقواعد نوشته و ثابت 

قضايي به معناي مجموعه اختياراتي است كه قاضي عمالً در كـنش قضـايي خـويش از آن    
ويز قانونگذار، گاه به دليـل  ). اين آزادي عمل گاه ناشي از تجRaz,1972.p. 834( بردبهره مي

طور كه گفته شد به ويژه در مواردي هم عدم پايبندي قاضي به اصل حاكميت قانون و همان
  ناشي از عدم تعين و شفافيت قانون است. 
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دهي حال، آزادي عمل قضايي با تأكيد بر ناتمام بودن تأثير قواعد حقوقي بر شكلبا اين
ــت نقــش ق  ــه تصــميمات قضــايي، تمامي ــه ب ــه مثاب ــان اراده قانونگــذار  ضــات را ب مجري

هـاي نـژادي،   فـرض هـا و پـيش  كشيده و بر تأثيرپذيري قاضي از انواع سوءگيري  چالش  به
  قومي، مذهبي و البته جنسيتي تأكيد دارد. 

در ادبيـات حقـوقي    آزادي عمل قضايي از مباحث بسيار مهم در فلسفه حقوق است كه
 كمتر موضوع بحث و گفتگو قرار گرفته است. در حالي كهبه ويژه حقوق كيفري كشورمان 

ضرورت ايجاد تعادل و توازن ميان اين شكل از آزادي عمل و اصل حاكميت قـانون و بـه   
ديگر سخن، تعيين ميزان پايبندي قضات به آرمان حاكميت قـانون از يـك سـو و احتمـال     

قضـات از سـوي ديگـر،     برساخت مصاديق رفتارهاي مجرمانه به دليل آزادي عمل گسترده
نمايد. برهمين اسـاس، يكـي از اهـداف ايـن مقالـه،      پرداختن به اين مهم را گريزناپذير مي

شناسي دقيق و صحيح از آزادي عمل قضـايي اسـت كـه تـاكنون در تحقيـق مشـابه       مفهوم
در گـام   2ديگري به كيفيتي كه در اين مقاله خواهد آمد، موضوع بحـث واقـع نشـده اسـت    

كند. اين مسئله همانا يكي از له اصلي تحقيق دومين هدف اين مقاله را ترسيم ميبعدي، مسئ
فتمان قضـايي ايـران اسـت؛ يعنـي     هاي موانع دسترسي به عدالت زنان در گترين جلوهمهم
هاي تجاوز جنسي كـه در ايـن مقالـه بـا فـرضِ      احراز عنف در قريب به اتفاق پرونده  عدم

تحت تأثير فرهنگ سازماني حـاكم بـر نظـام قضـايي در     اي كه قضات آزادي عمل گسترده
برساخت مصاديق تجاوز جنسي از آن برخوردارند، به بحث گذاشته شـده اسـت. هرچنـد    

هاي جنسي قاضي در تحقيقات ديگري هم عنايت كليشه و تاكنون به موضوع تجاوز جنسي
شـان دادن  ت مشـابه ديگـر همانـا ن   ، ولي وجـه تمـايز ايـن تحقيـق بـا تحقيقـا      3شده است

سـيطره رويكردهـاي    برساخته بودن مصاديق تجاوز جنسي در نظام قضايي ايران تحـت   .1
انداز آزادي عمل قضايي است. پرداختن به موضوع تجاوز جنسي از چشم .2ايدئولوژيك و 

ديدگي قربانيان تجاوز جنسي را ايـن بـار (و بـرخالف    يعني ريشه به رسميت نشناختن بزه
نه در گفتمان تقنيني كه در گفتمان قضايي و آن هم تحت تـأثير آزادي  هاي پيشين) پژوهش

هـاي نـوآوري تحقيـق    كنـد كـه ايـن امـر يكـي ديگـر از جنبـه       عمل قضايي جستجو مـي 
   است.  حاضر

لذا با توجه به تمركز محقق برگفتمان قضايي ايران و آن هم بـا در نظـر گـرفتن ميـزان     
هـاي فراحقـوقيِ اثرگـذار بـر آزادي     ي مولفهآزادي عمل قضات، مسئله اصلي تحقيق بررس

عمل قاضي در جرم تجـاوز جنسـي اسـت.  تأكيـد بـر جـرايم جنسـي از آن روسـت كـه          
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گمـان ضـرورتي مهـم و    زده ايـران، بـي  پرداختن به مسـائل زنـان در جامعـه جنسـيت      اوالً
كنشـگران  اي كه محقـق از  زدهگريزناپذير است. ثانياً و درست به علت همين زبان جنسيت

محـور و  سال تحقيق پيرامون رويكردهاي جنسيت 8قضايي در تجربه زيسته خود در طول 
بــه مســائل زنــان  ســيطره رويكردهــاي ايــدئولوژيك در گفتمــان تقنينــي و قضــايي ايــران

هـاي بيشـتري بـراي    هـا و ظرفيـت  رسيد جرايم جنسي از قابليـت داشت، به نظر مي  سراغ
برخوردار باشد. بدين منظور، از تجزيه و تحليل محتواي سنجش ميزان آزادي عمل قضايي 

هاي تجاوز جنسي)، مشاهده مشاركتي و مصاحبه با قضـات  اسناد و مدارك قانوني (پرونده
رسيدگي كننده به عنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات استفاده شـده اسـت. گرچـه تمركـز     

پرونده تجاوز جنسي بـا   227اصلي بر مطالعه پرونده يعني روش نخست بود و در مجموع 
ان و پژوهشـكده آراي پژوهشـگاه   حضور در شعب مختلف دادگاه كيفري يك اسـتان تهـر  

مطالعـه شـد.گفتني اسـت از     1397تا شهريور مـاه   1396قضاييه در فاصله زماني اسفند  قوه
، تنهـا بـه   مجموع اين تعداد به دليل رسيدن به نقطه اشباع و محدوديت كمـيِ حجـم مقالـه   

 ورد آن در متن مقاله استناد شده است. م  27

شناسي دقيق آزادي عمل قضايي و سطوح مختلـف آن، يكـي از   در ادامه، پس از مفهوم
هاي مهم دسترسي زنان قرباني تجاوز جنسي به عـدالت در گفتمـان قضـايي ايـران،     چالش

رونـده،  يعني ناديده انگاشتن ادعاي تجاوز جنسي آنان از سوي قضات رسيدگي كننده بـه پ 
تحت تأثير فرهنگ سازماني حاكم بر دستگاه قضايي طرح و آزادي عمل قضـات در تعيـين   

/جنســي بــه بحــث و بررســي هــاي ذهنيمصــاديق تجــاوز جنســي تحــت تــأثير كليشــه 
ديده و احتمال تكرار جرم در بزهكـار،  است. آنچه با ايجاد آسيب دوباره در بزه شده  گذاشته

هـاي تجـاوز جنسـي بـا ترديـد مواجـه سـاخته و        پرونده اثربخشي مداخالت كيفري را در
ها به فراينـدهاي ترميمـي   هاي خشونت جنسي را از نظام دادگاهمنحرف كردن مسير پرونده

)Restorative Justiceكند.) به مثابه يكي ديگر از راهبردهاي عدالت توجيه مي  
 

  شناسي آزادي عمل قضايي . مفهوم2
هـاي گونـاگوني از آزادي عمـل در سـه سـطح واقعـي       بنديآزادي عمل در معاني و دسته

)Factual Level) هنجـــاري ،(Normative Level) و ســـازماني (Institutional Level( 
)Haffmaster,Op.cit: 23-24, 26-28 گرفته تا آزادي عمل تقنيني، اجرايي و قضايي و آزادي (

رسـد  اسـت.ولي بـه نظـر مـي    عمل در معنايِ مضيق/موسع و صريح/ضمني بـه كـار رفتـه    
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اي مـذكور بـه نحـو قابـل تـوجهي      هـ تواند معناي آزادي عمل را در تمام برداشتمي  آنچه
  كند، تعريف آن بر دو محور ذيل است:  روشن

 Certain Personal» (هاي شخصيِ خاصها و ويژگيكيفيت«الف. تعريف آزادي عمل به 

Qualities ) ــمندي ــد هوش ــت ()، عقالSensibility) مانن ــياري و Reasonablenessني )، هوش
) Hart( )، كه هـارت Caution and Good Judgement( )Iglesias,2001.P.3-4قضاوت خوب (
پـردازان معاصـر فلسـفه حقـوق هـم آزادي عمـل را در همـين        ترين نظريهيكي از برجسته

فضــيلت، قابليــت فكــري، عقالنــي، خــرد عملــي، بصــيرت، «برداشــت بــه معنــاي نــوعي 
). Hart, 1956, p.4; Hart.et.al, 1958بـه كـار بـرده اسـت (    » بيني، سنجيدگي و تـدبير  حقيقت
نـا نـه تنهـا هـيچ بـار معنـاييِ       طور كه از تعـاريف پيداسـت، آزادي عمـل در ايـن مع    همان
تـوان آن را حتـي نـوعي فضـيلت دانسـت و معـادل       ندارد، بلكه به گفته هـارت مـي    منفي
شـود  رسي به كار برد. اين صالحديد هنگامي اعمال مـي ديد و صوابديد در ادبيات فا صالح

) در فهم زبان قانون مواجـه اسـت.   Epistemic Difficulties» (مشكالت معرفتي«كه قاضي با 
رسـاند و اگرچـه يـك پاسـخ حقـوقي      يعني قانون به وضوح مفهوم و مقصود مقنن را نمي

هـا چنـدان   ناقص و پاسـخ ) وجود دارد، ولي اطالعات One Legal Right Answer( 4درست
واضح و آشكار نيستند. بلكه يك فرايند پيچيده ذهني ضروري است تـا تجويزهـاي قـانون    

). لذا در ايـن برداشـت از آزادي عمـل، سـخن از     Iglesias, op.cit: 5, 32-35شناسايي شود (
بكارگيري درست قواي فكري توسط قاضي است. آزادي عمـل در ايـن برداشـت، معـادل     

Weak Discretion رسد ترجمه آن به رود. تركيبي كه به نظر ميدر ادبيات انگليسي به كار مي
يعني تعريف آن به اينكه دست قاضي » آزادي عمل«به دليل بار منفيِ » آزادي عمل ضعيف«

هاي خود، قضاوتي بد و غيرهوشمند ارائه دهند، چنـدان  باز است كه تحت تاثير سوءگيري
به جاي آزادي » ديد ديد يا صواب صالح«توصيه مي شود در اين معنا، از هم دقيق نباشد. لذا 

طور كه از تعريف پيداست، اعمال صالحديد در اين معنـا،  عمل ضعيف استفاده شود. همان
خواهد داشت؛ چرا كه قاضـي تنهـا   خطر برساخت مصاديق رفتارهاي مجرمانه را به دنبال ن

  كند. هاي پرونده، عمل مياقعيتاساس قواعد حقوقي و نه دريافتش از وبر
كه چه چيزي بايد در يـك  گيري راجع به اينقدرت تصميم«ب. تعريف آزادي عمل به 

 ) كه اين تعريف متنـاظر بـا آزادي عمـل قـوي    Hart, Op.cit:5» (موقعيت خاص انجام شود
)Strong Discretionـ ) و حاكي از گستره وسيع آزادي عمل قاضي در تصميم ه گيري راجع ب

نتيجه يك دعواي حقوقي است. آزادي عمل قوي به طور مشخص همان برداشتي از آزادي 
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اصلي آرمان  پردازان و فالسفه حقوق بوده و چالشعمل است كه محل اختالف ميان نظريه
رو كه مطابق تعريف، آزادي عمل قوي دهد. از اينحاكميت قانون را با آزادي عمل نشان مي

تـر بـه دليـل    ناپذيري نسبي قانون و بـه طـور دقيـق   كه به دليل تعين ناظر به موقعيتي است
) (ابهام در مفهوم و مصداق قانون و ابهام در قلمـرو  Semantic Problemsمشكالت معنايي (

 Normative) و تناقضـات هنجـاري (  Legal Gapsزماني و مكاني قانون)، خألهاي حقوقي (

Contradiction مواجه نبوده و چندين پاسـخ تـا   » حقوقي درستيك پاسخ «)، قاضي تنها با
رسد. در واقع، چـون قواعـد حقـوقي (در    آنجا كه به قانون مربوط است، صحيح به نظر مي

اينجا منظور همان مواد مندرج در متن قانون) از وضوح و صراحت الزم برخوردار نيسـتند،  
هـايي كـه تـا    ت. پاسخلذا قاضي در يك پرونده گويي با دو يا چند پاسخ حقوقي مواجه اس

شوند، به يك ميزان قابل پذيرشند. در اين شرايط به دليل ابهـامِ  جا كه به قانون مربوط ميآن
توجهي قاضي به اصول حقوقي، ممكن است آزادي عمـل  تر از آن بيقواعد حقوقي و مهم
) Controlled) و يـا كنتـرل (  Dictated)، ديكته (Boundآوري محدود (وي با هيچ معيار الزام

ــ Hoffmaster, Op.cit: 33نشــود ( ــا تفســيري ك ــه كــنش  ) و قاضــي ب ه بســيار نزديــك ب
  است و گاه ايجاد قواعد حقوقي جديد، اتخاذ تصميم نمايد.   گذاري قانون

لذا اين شكل از آزادي عمل، به دليل اعطاي قـدرت قانونگـذاري بـه قاضـي و تجـويز      
) Dworkinتفسـيرگراياني چـون دوركـين (    قضاوت بر مبناي داليل فراقانوني، بـا مخالفـت  

). ولي اين شكل از آزادي عمل، بـا تمـام    Dworkin, 1977;Dworkin, 1963شود (روبرو مي
دهد، به دليل انگاري عملي در اختيار قاضي قرار ميزدايي يا جرمهايي كه براي جرمظرفيت

ناپـذير هـر نظـام    هـاي اجتنـاب  هاي زبان و از جمله زبان حقوقي، از ضـرورت محدوديت
حقوقي است. لذا نه انكارپذير است و نه به نحو مطلق مجاز. بلكه مفهوم آن بايد در تناسب 

ده تفسـير قاضـي از قواعـد حقـوقي     با اصل حاكميت قانون محدود كننده باشد و در محدو
ن هاي مهمي در پيوند ميـا پردازان و فيلسوفان حقوق تالشكار رود. در همين راستا نظريه به

اي براي اين و راهكارهاي نوآورانه آزادي عمل قضايي و اصل حاكميت قانون مبذول داشته
انـد بـا تعريـف    . برخي هم سعي كردهBurton, 1994; Solum, 1994(5اند (پيوند منظور داشته

ون عملياتي از آن، گسـتره مشـروع آزادي عمـل قضـايي را در پرتـو اصـل حاكميـت قـان        
هـايي چـون الزمـه توجيـه     خـانم ايگلسـيا كـه بـا برشـمردن مولفـه       نمايند. همانند  ترسيم

)The Demand for Justification   ) منطقي بودن تصـميمات اتخـاذ شـده ،(Reasonableness ،(
) Judicial Task) و وظيفه قضـايي ( Discretion as Choiceتلقي آزادي عمل به مثابه انتخاب (
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هاي شناختي قاضي، سـعي در  نوني از تواناييهاي قاو در آخر استعالي ارزش صدق گزاره
 ,Iglesiasارائه تعريفي عملياتي از آزادي عمل دارد كه ناقض اصل حاكميت قـانون نباشـد (  

Op.cit: 9-31(  
رسد شناسايي عوامـل اثرگـذارِ حقـوقي و فراحقـوقي بـر نحـوه       در اين ميان به نظر مي

تر آن در چـارچوب اصـل   بكارگيري آزادي عمـل قضـايي در محـدود كـردن هرچـه بيشـ      
  حاكميت قانون، بسيار راهگشا باشد. 

  
  . به رسميت نشناختن ادعاي تجاوز جنسي در پرتو گفتمان ايدئولوژيك3

گرچه بر عملكرد قانونگذار در حوزه جرايم جنسي نقدهاي بسـياري وارد اسـت كـه از آن    
تعـين نسـبيِ   توان به مواردي چون مشخص نبودن قلمرو ايـن جـرم يعنـي عـدم     جمله مي

محـدود بـودن ادلـه اثبـات آن      مصاديق تجاوز جنسـي، نامتناسـب بـودن پاسـخ كيفـري و     
كرد؛ ولي قانونگذار در اقدامي شايسته و به موجب اصالحات قانون مجازات اسالمي   اشاره

  اين قانون، مقرر نمود: 224اده م 2و مطابق تبصره  1392در سال 
در حال بيهوشـي، خـواب يـا مسـتي     او نباشد  هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با

كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر   زنا
در نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود 

  .حكم عنف است

سـو، قانونگـذار   اسـت. از يـك  به اين ترتيب قلمرو مصاديق تجاوز جنسي گسترش يافتـه  
فاقد اعتبار دانسـته و  » حال بيهوشي، خواب يا مستي«ديده را در صراحتاً رضايت جنسيِ بزه
از سـوي  » اغفال و فريب«داند. از سوي ديگر، مي» زناي به عنف«رفتار مرتكب را در حكم 

ي شـده باشـد،   ديده را كـه موجـب تسـليم و   بزه» تهديد و يا ترساندن«تر از آن متهم و مهم
دار بــراي بــرخالف گذشــته در عــرض اجبــار فيزيكــي بــه منزلــه يــك عامــل صــالحيت

  نمودن رضايت جنسي به رسميت شناخته است.   اعتبار بي
هاي به قضات همچنان با كليشه حاكي از آن است كهاين پژوهش هاي حال، يافتهبا اين

نشـينند.  به قضـاوت در ايـن امـر مـي    ديده بالقوه، گناه و بزهديده بيشدت سنتي از يك بزه
حالي كه به موجب نص صريح تبصره مذكور، قضات مجاز بـه بكـارگيري آزادي عمـل    در

اشان نيستند. نتيجه اين وضعيت، هاي ذهنيفرضخود در تفسير مفهوم عنف بر اساس پيش
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اي كـه از  هاي تجـاوز جنسـي اسـت. بـه گونـه     عدم احراز عنف در قريب به اتفاق پرونده
مورد  46، 1396دادگاه كيفري استان تهران در سال  2ارجاعي به شعبه  پرونده 160جموع م

تجـاوز  «مربوط به تجاوز جنسي بود. از اين ميان در يك مورد با تبديل شدن عنوان اتهـاميِ  
، شـاهد محكوميـت مرتكـب بـه چنـدين ضـربه شـالق        »رابطـه نامشـروع  «بـه  » به عنـف 

هي به صدور قرار منع تعقيب شده است. به طـور مشـابه در   هستيم. باقي موارد منت  يريتعز
مـورد   43، 1396تـا سـال    پرونـده مختومـه   118شعبه هفتم ايـن دادگـاه نيـز از مجمـوع     

تعقيب خورده است. تنها در يك مورد حكم اعدام صادر شده و بقيه به شـالق اعـم از     منع
ودن نرخ محكوميـت در ايـن   پايين بحد و تعزير منتهي شده است و اين در حالي است كه 

  .ها نسبت دادتوان به كشف نشدن آنجرم را نمي
هاي تجاوز جنسي ريشـه  رسد عدم احراز عنف در قريب به اتفاق پروندهلذا، به نظر مي

چـه در  داشته باشدو بر گفتمان قضايي نقـدهايي بيشـتر از آن  در عواملي در گفتمان قضايي 
تقنيني ذكر شد، وارد باشد؛ چرا كه اقـدام قانونگـذار   خصوص عملكرد قانونگذار و گفتمان 

و  در اصالح مصاديق تجاوز جنسي و گسـترش معنـاي سـنتي و غالـب آن     1392در سال 
ديگـر ابهـام در مفهـوم و     دهـد سوي ديگر بررسي رويه دادگاه در احراز عنف نشان مـي از

 نيسـت. بلكـه   مصداق قانون بهانه خوبي براي توسل بـه آزادي عمـل بـراي برائـت مـتهم     
آنـان در عـدم احـراز    تر آزادي عملي كه رسد مقاومت قضات و به عبارت صحيح مي  نظر به

داشته باشد كه تا حدي يادآور رويكرد  هايي در گفتمان قضاييعنف دارند، ريشه در ويژگي
هاي قاضي در اتخاذ تصميم و . يعني تأثير سوگيريبه امر قضاوت است ي حقوقيگرايواقع

  . پرونده دارد هايو قضاوت بر مبناي دريافتي كه قاضي از واقعيت جازاتتعيين م
در چنان ولي چرا با وجود اجازه مقنن براي گسترش مصاديق تجاوز جنسي، قضات هم

هاي ذهني خود درباره مصاديق به اين مسئله به شدت مقاومت كرده و همچنان بر برساخته
پاسـخ بـه ايـن پرسـش، مـا را بـه        كننـد؟ ميپافشاري تجاوز جنسي  شدت مضيق و سنتيِ

سـازد:  شناسايي عواملِ فراحقوقي اثرگذار بر آزادي عمل قاضي در اين جـرم رهنمـون مـي   
گيـري  ) و شكل1يعني حاكميت گفتمان ايدئولوژيك بر فرهنگ سازماني حاكم بر قضات (

مبنـاي   كه چـرا و بـر  شود: نخست آنجا دو پرسش مطرح مي). همين2هاي جنسي (كليشه
شود و به عبارت ديگر، اساسـاً  خوانده مي» ايدئولوژيك«استداللي اين فرهنگ سازماني   چه

هـاي  كه، جلوهمنظور نگارنده از ايدئولوژي در بستر جرايم جنسي چيست؟ سئوال دوم اين
هاي جنسي كه خود ناشي از حاكميـت گفتمـان ايـدئولوژيك اسـت، كدامنـد و      اين كليشه
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نحوه بكارگيري قضات از آزادي عملشان دارد؟در پاسخ بـه سـئوال نخسـت،    تأثيري بر  چه
  پردازيم.ابتدا به تعريف ايدئولوژي مي

هـا  ها، عقايد، نظرات، نگرشاي از باورها، ايدهاگر در تعريف ايدئولوژي آن را مجموعه
كنـد،  مـي هايي بدانيم كه به عنوان مرجع توجيه اَعمال، رفتار و انتظارات فرد عمـل  و ارزش

آنگاه در تعريف جنبه منفي ايدئولوژي بايد آن را شامل آن چيـزي دانسـت كـه در شـرايط     
هاي اجتماعي، بـا نظـر بـه    پيشين جامعه شكل گرفته و اكنون با وجود تحول در زيرساخت

گذشته قصد ابقاي همان ايدئولوژي وجود دارد. در اين صورت، ايدئولوژي بار مثبت ندارد؛ 
د را نيـز كـه مناسـب بـا شـرايط      هـاي جديـ  ها و آرمانمسير تحول، انديشه زيرا جامعه در

چـه نـاگزير   هـاي جديـد بـه دليـل انطبـاق بـا آن      آورد. اين برسـاخته است پديد مي  جديد
  افتد، برخالف ايدئولوژي صادق است.  مي  اتفاق

در بستر جرايم جنسي نيز وضع به همين منوال است. در گسـتره ايـن جـرايم شـكافي     
اجتماعي ناظر بر تعريف و گستره شمول جرايم جنسي و نيز  - ق ميان تحوالت فرهنگيعمي

تعريف قانونگذار از اين دسته از جرايم از يك سو و برداشت قضات از آنچه يـك تجـاوز   
خورد. يعني يـك ناهمـاهنگي ميـان نظـام     است از سويي ديگر به چشم مي» واقعي«جنسي 

خص شكاف ميان گفتمان تقنيني و گفتمان قضايي. حقوقي و ساخت فرهنگي و به طور مش
اين همان معناي منفي ايدئولوژي است كه در عقايد و باورهاي عرفـي و دينـي موجـود در    

هـاي  جامعه ايراني و به عبارت بهتر در پيشينه اجتماعي جامعه ريشه و در اين معنا بر بخش
ا استناد به نگرش مذهبي و عرفي كه بقابل توجهي از گفتمان قضايي ما سيطره دارد. حال آن

توان مصاديق واقعي جامعه و بازسازي مجدد آن، يعني يك ايدئولوژي مترقي و پويا بهتر مي
هـاي  جرايم جنسي را همزمان با تغيير در باورها و انتظارات جامعه كنـوني ايـران (واقعيـت   

  موافق كرد. اجتماعي) با تعريف قانوني از اين جرم و برداشت قضات از آن همساز و
ژيك بــر فرهنــگ ســازماني قضــات روشــن اســت در شــرايطي كــه گفتمــان ايــدئولو

دارد، قضاوت نيز ضرورتاً مقارن با كشف مقصود قانونگـذار و مطـابق بـا اصـول و       سيطره
قواعد مشخص و از پيش تعيين شـده حقـوقي و از جملـه اصـل قـانوني بـودن جـرايم و        

هـاي دينـي   ها نقـض ارزش رايمي كه ارتكاب آنگيرد. آن هم در جها صورت نميمجازات
گيـري  نفسه داراي بار ايـدئولوژيك هسـتند. ايـن وضـعيت بـه شـكل      محسوب شده و في

هـاي مردانـه آنـان از جـرايم جنسـي      هاي ذهني قضـات و برداشـت  ها يا كليشهفرض پيش
تفكرات قالبي كه از يك سو خود مولود سيطره رويكردهاي ايـدئولوژيك و  . شودمي  منجر
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خنثيِ جنسي هستند و از سوي ديگر به دليل مقصر دانستن بيشتر قربانيان تجاوز جنسي، به 
  .دنانجامعدم احراز عنف مي

  
  هاي ذهني قاضي در تجاوز جنسي . كليشه4

ه فرد و يا تحقيق و پژوهش درباره سازي، محروم كردن هر تصور منحصر بمنظور از كليشه
) يك ديدگاه Gender Stereotypes( شرايط واقعي و حقيقي يك شخص است. كليشه جنسي

هـاي زنـان و   ها و شخصـيت كلي يا تصور نسبت به موضوعات بيولوژيكي، احساسي، نيت
هاي مردان است. به ديگر سخن، كليشه جنسيتي يك ديدگاه كلي يا تصور درباره شخصيت

چـه  اند يا انتظار دارند كـه دارا باشـند. آن  نسي يا رفتارها است كه زنان و مردان باور كردهج
  ).72: 1397غالباً مبتني بر اقتدار جنس مرد است (ناظريان، 

به طور مشابه، در بستر عدالت كيفري نيز زن به واسطه زن بـودن و مـردان بـه واسـطه     
گيرند. وقتي قاضـي  ها قرار ميداورياين پيشها موضوع مردن بودن در بسياري از موقعيت

شود، بـدون توجـه بـه رفتـار وي و     اي دارد با متهم يا شاكي مواجه ميكه طرز تفكر كليشه
اي خود از يـك مـتهم يـا    هاي پرونده و تنها بر اساس درك و القايِ كليشهتوجه به واقعيت

كليشه قاضي از متهم / شـاكي   تواند متفاوت هم باشد. مثالًشاكي (كه در جرايم مختلف مي
در جرايم جنسي با يك متهم / شاكي در سرقت بسيار متفاوت اسـت)، او را داراي صـفات   

اي دارد بندي كه در ذهن خود از يك زن يا مرد كليشهمنفي يا مثبت تشخيص داده و با طبقه
يابـد؛  نمي نشيند، پرواضح است كه عدالت آنچنان كه بايد مجالي براي تحققبه قضاوت مي

شخص قضاوت شونده خواه متهم و » رفتار/عمل«ها قاضي را از قضاوت صحيح زيرا كليشه
هـايي  خواه شاكي محروم ساخته و مبناي قضاوت را تنها انطبـاق طـرفين دعـوا بـا كليشـه     

كـارِ مسـتحق حمايـت در ذهـن دارد.     گناه يـا بـزه  ديده بيدهد كه قاضي از يك بزهمي  قرار
ايِ مـرتبط بـا   ها و در مجموع اعمال عقايد كليشـه فرضرويكردها، تعصبات، پيشمتأسفانه 

ديده از جهات گوناگون با الگويي كه قضات اصوالً جنسيت درباره زنان يعني انطباق زن بزه
از يك زن خوب و پاكدامن و نقش زنانگي وي در يك جامعه سـنتي در ذهـن دارنـد، بـه     

هـا بـه منزلـه    كه از منظر كاركردگرايي، كليشـه توجه به اين . با6مراتب بيشتر از مردان است
هاي شناختيِ ذخيره شده در حافظه به بازنمايي انتزاعي رويدادها، باورهـا، و روابـط   ساخت

اي ) و اين همان كاركردي است كـه كليشـه  1382:391پردازند (غنيمي، در دنياي واقعي مي
اي، ديده با اين الگوهاي كليشهذا عدم انطباق بزهذهنيِ قاضي به هنگام اتخاذ تصميم دارند، ل
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اش در پرونده؛ زيرا شدن شانس پيروزي مساوي است با سرزنش و مقصر دانستن وي و كم
بر اساس يك رويكرد مردمحور، او با شرايطي كه دارد و يا در لحظه ارتكـاب جـرم بـراي    

بـور بـه از دسـت دادن    خود رقم زده است، شعله احساسات مرتكب را روشـن و او را مج 
  كنترل خويش كرده است.

–Madonnaحـور ( - رسد نظريه مدوناهاي موجود، به نظر مياز ميان رويكردها و نظريه

whoreهاي ذهني قضات اش به خوبي بتواند چرايي پيدايي كليشههاي ايدئولوژيك) با سويه
  كند. را تشريح 

نسـبت بـه جـنس زن، زنـان     گي ذهنـي  مطابق اين نظريه و بـه موجـب نـوعي دوگـان    
ن جز در دو قالـب افراطـي   اند: زنان پاكدامن و زنان ناپاك. در اين دوگانه ذهني، ز دسته  دو

شود. مطابق اين ديدگاه زن شناخته نميبه رسميت  )فاحشهحور (يا  /فرشته)معصوممدونا (
يِ مـردان، در  توانـد او را در ذهنيـت دوقطبـ   نبايد بر نياز جنسي خود تأكيد كند. اين امر مي

هـاي  بندي حور قرار بدهد. تجربه قريب به هشت سال تحقيق نگارنده پيرامون پروندهدسته
ديده سابقه دوستي با بزهكار را دارد، با گاه كه بزهتجاوز جنسي مثبت همين نظريه است: آن

هاي مختلط، به صورت بـالقوه  مصرف مشروبات الكلي يا مواد مخدر يا حضور در مهماني
سازد يا به دليل اغوا، وسوسه، تحريك و فريب مورد تجاوز شرايط ارتكاب بزه را ميسر مي

شود. به اين مفهوم كه هاي زنانه مقصر شناخته ميگيرد، به دليل عدم انطباق با نقشقرار مي
هاي زنانه اوست؛ زيرا ديده تجاوزجنسي شدن براي يك زن، در تضاد و تعارض با نقشبزه

دم انفعال زن از نظر جنسي و تأكيد او بر تمايالت جنسي دارد. لذا او مستحق حكايت از ع
ــيچ ــت. د    ه ــايي نيس ــام قض ــوي نظ ــايتي از س ــه حم ــون   گون ــتا هايدنس ــين راس ر هم

سازد حداقل هيچ مدرك مستدلي از حس جوانمردي نسبت به زنان روسـپي   مي  خاطرنشان
حمايتي يـا جوانمردانـه قضـات در    يا متهم به جرايم جنسي وجود ندارد؛ زيرا رويكردهاي 

  ).118يابد (ناظريان، پيشين، ص جرايمي غير از جرايم جنسي موضوعيت مي
است؛ رسان  زا و آسيب هاي جنسي زنان محدوديت براي كنش بديهي است اين رويكرد

چرا كه قضات در تالش براي درك شرايط تجاوز ارتكاب يافته، پيوسته زنان را بـر اسـاس   
  سنجند.حور مي - شان با نظريه مدونادرجه انطباق

) بـودن شـكايت شـاكي،    Unfounded» (اساسموهوم و بي«) يا False» (دروغ«استناد به 
) بـراي  Uncooperativeدر او (» عدم حـس همكـاري  «ديده  و ) بعدي بزهRecanted» (انكا«

ـ  ، بيشتر در پروندهديدگان تجاوز جنسيمقصر دانستن بزه ديـده و  زههايي صادق است كـه ب
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- ديده سابقه آشناييِ ولو نه چندان طوالني با بـزه اند، بزهبزهكار تحت تأثير مواد مخدر بوده

تر روابط جنسي مبتني بر رضايت داشته ديدگي را با تأخير گزارش كرده، پيشداشته، بزه  كار
 ,Koss( هاي روحـي داشـته اسـت   يا مورد سوءاستفاده جنسي واقع شده و يا سابقه بيماري

et.al, 2008:4ها در مقابل آن چيزي است كه سوزان استريك ().تمام اينSusan Estrich از آن(
). تجاوز واقعي اشاره به Estrich, 1986كند () ياد ميReal Rape» (تجاوز واقعي«تحت عنوان 

مواردي دارد كه در آن مرتكب و قرباني هيچ سابقه آشنايي و دوستي با يكديگر ندارنـد. در  
شـد.   ديـده ديگـر بـراي رفتـار ارتكـاب يافتـه سـرزنش نخواهـد        ن صورت است كه بزهاي

ديده، گزارش فوري هاي فيزيكي بر بدن بزهاين، در تجاوز واقعي آثار ضرب و جرحبر عالوه
تجاوز به پليس و عدم استفاده از مشروبات الكلي يا مواد مخدر در لحظه ارتكـاب جـرم و   

چنين براي ديده به رابطه جنسي است. همدهنده عدم رضايت بزهمواردي از اين دست نشان
به رسميت شناختن تجاوز جنسي، بايد به طور قطعي ثابت شود كه از منظـر يـك رويكـرد    

 ,Dalyتوانسته به هيچ روي موجب تحريك بزهكـار شـده باشـد (   ديده نميمحور، بزه- مرد

2001: 2; Frohmann, 1991شرايط تحقق اكراه در اين جرم نيز كه عالوه بر عنف). ضمن آن ،
ماننــد ســاير جــرايم چــون قتــل و غيــره، بــراي مــردي متعــارف و جايگــاه مردانگــي وي 

  است.  شده  حيطرا
 زن بـد/ «و » زن خـوب/ عفيـف  «بديهي است در فرهنگي كه در آن زنان بـه دو دسـته   

جـرم اسـت،   در نگاه برخي قضات مترادف با فسـاد و  » زن بودن«تقسيم شده و » غيرعفيف
نون را در ايـن فضـا   برنـد، يعنـي قـا   وقتي قضات در چنين بستري از آزادي عمل بهره مـي 

ديـدگي قربانيـان تجـاوز    گاه به رسميت شناختن ادعاي بـزه كنند، آنكرده و اعمال مي  درك
كـه نتيجـه آن در ادامـه     –شـود. مطالعـه ميـداني ايـن پـژوهش      جنسي كمـي دشـوار مـي   

هـاي ذهنـي و   دهد بيشتر زنان قرباني تجـاوز جنسـي بـا كليشـه    ينشان م - شود  مي  مستند
هاي مردانه قضات از جرايم جنسي همخواني ندارند و بـه همـين دليـل بيشـتر در     برداشت

گيرنـد. در چنـين   معرض تدابير و تصميمات ناشايست و اشتباه كنشگران قضايي قـرار مـي  
ز جنسـي در عمـل بسـيار    هـاي ناشـي از تجـاو   مصـاديق و آسـيب   گمانفضاي فكري، بي

تر از آن چيزي است كه مورد قبول كنشگران قضايي در يك سناريوي تجاوز واقعيِ  گسترده
ديـده نـه تنهـا نـزد مقـام قضـايي بلكـه        . به اين معنا كه نوع پوشش بزهگيردقانوني قرار مي

همچنين نوع پوشش آنان در محل وقوع جرم، چهره، حتي نحوه صحبت كـردن، موقعيـت   
ي و زماني وقوع جرم، سابقه محكوميت كيفري به ويـژه جـرايم جنسـي چـون رابطـه      مكان
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هاي مذهبي و ملي، سـابقه وضـعيت   هاي اقليت به ويژه اقليتنامشروع يا زنا، تعلق به گروه
ديده، باكره نبودن و به ويژه سـابقه آشـنايي   اخالقي و رفتاري او، وضعيت تجرد يا تأهل بزه

فقدان هرگونه آثار فيزيكي ضرب و جرح، عدم مقاومت يـك زن بـه    ديده و متهم،ميان بزه
ها همگي در احراز يا عدم احـراز  هاي فيزيكي يا روحي يا تهديد به آندليل ترس از آسيب

عنفي بودن رابطه جنسي تأثير بسزايي دارد. به نحوي كه گستره قلمروي آن بـر مبنـاي ايـن    
  شود.محدود ميهاي ذهني و ايدئولوژيك بسيار كليشه

هاي تجاوز جنسي در نتيجه از نظر مقامات عدالت كيفري فقط بخش ناچيزي از پرونده
صالحيت تعقيب و رسيدگي را دارند و به همين دليل تجربه زنـان از خشـونت جنسـي در    

رســيدگي و محكوميــت » فاقــد صــالحيت«بيشــتر مــوارد در فراينــدهاي عــدالت رســمي
هاي واقعي كتمان شده و با بسياري از ايـن  ديدگيسياري از بزهب شود و به تبع آن مي  اعالم 

هـاي آنـان و بـه ويـژه     توجهي به مطالبات و دغدغـه ديدگان به دليل سبك شمردن و بيبزه
اي هـا بـه انـدازه   شـود.اين كـنش  مـي تـوجهي رفتـار   اشان با توهين و بـي سرزنش اخالقي

كه بـر اسـاس   حال آن كند.ديدگي را ايجاد ميديده تجربه دوباره بزهاست كه در بزه  آور رنج
معيارهاي رضايت جنسي يعني عقالنيت، آگاهي و خودخواستگي كه امـروزه مـورد قبـول    

هاي عدالت كيفري قرار گرفته است، هيچ يك از موارد مذكور نبايـد تـأثيري در   بيشتر نظام
  ).1390ديده داشته باشد (ميرمجيدي، ارزيابي رضايت جنسي بزه

شناسان با به چالش كشيدن چنـين ديـدگاهي معتقدنـد    مين اساس بسياري از جرمبر ه
رود يا سابقه داشتن رابطه جنسي رود و با كسي كه ميپوشد، جائي كه ميچه يك زن مي آن

ضــايت در رابطـه جنســي كنــوني  و مـواردي از ايــن دسـت بــه هـيچ روي ارتبــاطي بـه ر    
  ).173داشت (ناظريان، پيشين، ص  نخواهد

هاي ذهني قاضي در بستر جرايم جنسـي  يافته اين پژوهش حاكي از آن است كه كليشه
مقصـر دانسـتن    .1 يابد:گيريِ تقريباً واحد در نظام قضايي ما نمود ميدر سه الگوي تصميم

مفهـوم مقاومـت در تجـاوز جنسـي و      تفسيرهاي ناعادالنـه از  .2، جنسيديدگان تجاوز بزه
  اوز بر اساس آشنايي سابق ميان شاكي و متهم.مجاز دانستن ضمنيِ تج  .3
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  ديدگان تجاوز جنسي مقصر تلقي كردن بزه 1.4
ديده تجاوز جنسي مردانه نسبت به زنان بزه هايها و كليشههاي بارز سوگيرييكي از جلوه

ديده و مقصر دانستن وي در تجاوزي است كه در گفتمان قضايي ايران، سرزنش اخالقي بزه
  ارتكاب يافته است.  عليه وي

هـا  چنين طرز تفكري به روشني در گفتگو با قضات رسـيدگي كننـده بـه ايـن پرونـده     
  گويد: باره مياست. قاضي يكي از شعب دادگاه كيفري يك استان تهران در اين  مشهود

گويم رضايت بده بـرو، چـون   چون اساساً اعتقادي به عنف ندارم، هميشه به شاكي مي
كـه قبـل از   هـا و ايـن  ها، جذب و دفعها و واكنشگيره ... چون كنشپاي خودت هم 

شـب بـا مـانتويي كـه      8ه ساعت رابطه چه اتفاقي افتاده، خيلي مهم است ... خانمي ك
نيست، شلوار پاره پاره، با حالت مست و به يك كيفيـت خـاص بـه يـك خانـه        مانتو

  . ه ...مجردي رفته و بعد ادعاي عنف داره ... خوب طبيعي است ك

گناه يا زن عفيـف  ديده بيهاي ذهني قاضي از يك بزهشود كه چگونه كليشهمالحظه مي
از احراز عنف طفره رود. حتي در  شود قاضي با مقصر دانستن شاكيپاكدامن، موجب ميو 

مواردي كه به گفته خود اعتقاد به عنف داشته اما به رابطه نامشروع طرفين حكم داده است. 
كـنم ... در قتـل از علـم خـود     از زير بار رسيدگي فرار مي« كند:ايشان همچنين تصريح مي

  ». كنمكنم، اما در عنف به علم عمل نمياستفاده مي
چـرا  « كـه  ايشان خطاب به شاكيان تجاوز جنسي مبني بر ايـن  آميزشهاي سرزنپرسش

اي از ، نمونـه »فريب خوردي، پس تو چرا فريب ندادي، پس چـه كـاره بـودي آن وسـط     
تواند تحـت تـأثير تهديـد،    رويكرد مردمحور به شرايطي است كه در آن شرايط يك زن مي

اكـراه تـن بـه يـك رابطـه جنسـي       تـر  تحريك، اغفال، فريب، وسوسه، اغوا و از همه مهـم 
ـ    بدهد، ولي قاضي انفعال بـزه  ناخواسته راي مقصـر دانسـتن وي   ديـده در ايـن شـرايط را ب

هايي كه با شـكايت شـاكي مبنـي بـر تجـاوز      . از نظر ايشان بسياري از پروندهداندمي  كافي
را  فريب احساسات خـود «شود، حقيقت ندارد؛ بلكه شاكي تنها جنسي در دادگاه مطرح مي

تمـايالت  «پس خودش مقصر است. اگر تن به رابطه جنسي داده است بـه خـاطر   » خورده
و اصـوالً هـم سـراغ    » بـا شـوهرش مشـكل داشـته اسـت     «، يـا  »شخصي خود بوده اسـت 

رفع اتهـام از  «براي » رودماجرا لو مي«و زماني كه » اش بيشتر باشدجاذبه«رود كه  مي  مردي
كنـد. بـه همـين دليـل ايشـان خـود را       تجاوز جنسـي مـي   اقدام به شكايت با عنوان» خود
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سياسـت  «داند كه بيشتر از قانونگذار به تبرئه متهم و به تعبير خـود  مي» تر از پاپكاتوليك«
ا برعهـده دارد، در  اعتقاد دارد. به نحوي كه در يـك سـالي كـه رياسـت شـعبه ر     » پوشيبزه
  ده است.هاي تجاوز، عنف را احراز نكركدام از پرونده هيچ

در «اي اسـت كـه   ديـده ، بزه»بالقوه ديدهبزه«از نظر يكي ديگر از قضات رسيدگي كننده 
ي زن بـودن، متـرادف بـا فسـاد و     اين عقيده يعن».  چه بر او واقع شده، خود مقصر است آن

  است.   جرم
  هاي مزبور هم بر اين مطلب كه: اشاره مستشار و رئيس يكي ديگر از شعب دادگاه

ايـم  در موارد بسيار زيادي كه مسئله بسيار بسيار جدي است، از مـتهم خواسـته   تاكنون
رضايت شاكي را جلب كند. اما نه بر مبناي عدالت ترميمي، بلكه به اين خاطر كه واقعاً 

رم    كنيم درست است تجاوزي صورت گرفته، اما خـود دختـر  فكر مي ه هـم خـوب كـ
  ،است!  داشته

هـاي ذهنـي چگونـه قضـات را در     فرضبر مبناي پيشدهد قضاوت به خوبي نشان مي
دهد. ايشان به صراحت بر ايـن مطلـب تأكيـد دارنـد كـه:      طرفي قرار ميمظان خروج از بي

كه نتيجه اي در نظام قضايي ايران تبديل شده است. نه به خاطر ايناحراز عنف به رويه عدم«
  ».كننداشد، نه اصالً احراز نميديده داشته بآن منافعي براي حقوق بشر و حمايت از بزه

متاسفانه اين مسئله نه تنها از سوي قضات رسيدگي كننده كه حتي در سخنان متهمان يا 
وكالي آنان نيز در هدايت آزادي عمل قضات به سمت عدم احراز عنف نقش بسزايي دارد. 

ديـف دوم در  ) وكيل مـتهمِ ر 91000021ها (پرونده كالسه به عنوان مثال در يكي از پرونده
كنـد.  دفاعيات خود به نوع پوشش و رفتار شاكي براي مقصـر جلـوه دادن وي اسـتناد مـي    

اي كه سخنان وي يادآور اين كليشه ذهني است كه زنان موجبات تحريك و ارتكاب گونه به
  سازند:جرايم جنسي را عليه خود فراهم مي

شود با دختري مرتبط مي برحسب اتفاق و به واسطه دوستي با متهم رديف اول پرونده
دار نبوده و زمينه ارتكاب جرم توسط موكل را كه در رابطه با مردان، عفيف و خويشتن

فراهم نموده است ... رابطه دوستي بين ايشان و متهم رديـف اول محـرز بـوده و كليـه     
  .با رضايت خود شاكي رخ داده است اعمال ارتكابي با متهمين

ــه  ــمارهدر نمون ــده 15 ش ــه  (پرون ــتهم   )9009970225200217كالس ــل م ــم وكي ه
  دارد: مي  اظهار
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مانتو بـر تـن داشـته و لبخنـد بـر      كه يك قطعه عكس كه حكايت دارد شاكيه در حالي
باشد، در يـك مكـان   ها موكل ميداشته بدون روسري با دو نفر مرد كه يكي از آن  لب

در كنار نـامحرم  عمومي (رستوران) گرفته شده است. اگر گرفتن عكس بدون روسري 
وجبـات ارتكـاب چنـين عملـي را     جرم تلقي شود، مسـئوليت و تقصـير شـاكيه كـه م    

  نموده، به مراتب بيشتر از موكل است.   فراهم

كه متمركز بر ارائه داليلي مبني بـر  به جاي آنوكيل  دفاع شودطور كه مالحظه ميهمان
هـاي ظـاهري   و ويژگـي عدم ارتكاب جرم از سوي موكل خود باشد، متوجـه نـوع رفتـار    

اش را ديـدگي كه خود موجبات بزه» زن شرور«است تا با نشان دادن او در قالب يك   شاكي
فراهم ساخته است، دو گانه ذهني قاضي را بـه سـمت تطبيـق شـاكي بـا الگـوي يـك زن        

  غيرعفيف سوق دهد. 
راجع  ) متهم در پاسخ به ادعاي شاكي14/910009(پرونده كالسه  12در پرونده شماره 

شخصي كه به قول شما سابقه قبلي فـرار از منـزل داشـته،    «دارد: به تجاوز جنسي اظهار مي
تواند ادعا كند كه مورد تجاوز قرار گرفته است ... ايشان قبالً هم از منـزل سـابقه   چطور مي
  ».فرار داشتند

ر هـم د  )31/1/1378 - 1چنين تفكري در يكي از آراء ديوانعالي كشور (رأي اصـراري  
توقف در منزل «خورد. ديوانعالي كشور عواملي را چون اتهام تجاوز جنسي به چشم مي  رد

عدم مراجعـه بـه مـأموران پـس از خـروج از منـزل       «و » استفاده از لوازم آرايشي«، »متهمان
تـوجيهي   آمـده و بـه تبـع آن   ديده در حادثه پيشرا داليلي مبني بر تقصير خود بزه» متهمان

  شمارد.عنف برمي جهت عدم احراز
ن آزادي عمـل قضـايي درطفـره از    واري ميارابطه سلسله شودطور كه مشاهده ميهمان

حاكميـت تفكـر    و زدههـاي ذهنـيِ جنسـيت   شـاكي، كليشـه  مقصـر دانسـتن   احراز جـرم،  
  وجود دارد.  ايدئولوژيك

وني ها و نيز نظريـه پزشـكي قـان   در مقابل به همان ميزان كه پاسخ شاكيه به اين پرسش
هاي ذهني قاضي از يك زن خوب و پاكدامن  باشد، به همان اندازه ميـزان  نزديك به كليشه

. به عنـوان  رودتقصير وي از نگاه قاضي كمتر شده و شانس برنده شدنش در پرونده باال مي
) دادگاه از اين مطلـب كـه   9309970270200299(پرونده كالسه  7مثال در پرونده شماره 

ايت حاضر از سوي شاكيه، مشاراليها مورد ربايش و ضرب و جرح عمدي قبل از طرح شك«
زيـرا مـتهم دو   «كه و تأكيد دوباره بر آن مبني بر اين» از طرف متهم پرونده قرار گرفته است
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و نيـز  » ماه قبل از طرح شكايت حاضر، اقدام به ربايش و ضرب و جرح شاكيه نموده است
پرده بكارت ... داراي يك كانون پارگي جديـد ...  «ه نظريه پزشكي قانوني با اين مضمون ك

ــه ... شــواهدي  3- 2در  ــر اســت. در معاين ــر   روز اخي ــر دخــول و جراحــت اخي ــي ب مبن
اره حكايـت از  ... قـرائن موجـود مـورد اشـ    «رسد كه گيري مي، به اين نتيجه»است  مشهود
  ». ميل و رضايت شاكيه دارد عدم

در تأييد حكم محكوميت متهم به اعدام در پرونده  اي ديگر، ديوان عالي كشوردر نمونه
  كند:شاكي تأكيد مي» محجبه بودن«تجاوز جنسي بر 

با عنايت به اقارير صريح متهم به ارتكاب بزه معنونه و تهيه فيلم از عمل شنيع خود بـه  
هاي ... پرونده و تكثير و توزيع فيلم ياد شده در سـطح شـهر ... و محتـواي    شرح برگ

م به شرح مذكور در برگ بيستم آن، مبني بر تجاوز وحشيانه متهم بـه دو دختـر   اين فيل
  .و ...  محجبه

اي از عوامل همچون سابقه آشنايي عبارات فوق همگي مثبِت اين ادعا است كه مجموعه
شـش، رفتـار، ميـزان تحصـيالت،     ديده و متهم، سـابقه اجتمـاعي شـاكي ماننـد نـوع پو     بزه

ـ     نبودن او و سابقه  باكره ودن، زمـان و مكـان وقـوع عمـل     روابط جنسـي پيشـين، مطلقـه ب
شده و مواردي از اين دست، همگي در احراز و يا عدم احراز عنف تأثيرگذار اسـت.    انجام

رسد داشتن سابقه محكوميت كيفري متهم، تأييـد پزشـكي قـانوني    اي كه به نظر ميبه گونه
ه ويژه نوع پوشش و رفتار مناسب شاكي و مبني بر اين كه ازاله بكارت به تازگي رخ داده، ب

عدم آشنايي ميان شاكي و متهم احتمال بيشتري دارد تا عنـف را در ذهـن قضـات كيفـري،     
  تقويت نمايد.

  
  اساس آشنايي قبليمجاز دانستن تجاوز بر  2.4

مجاز دانستن تجاوز به  هاي تجاوز جنسي،هاي ذهني قاضي در پروندهجلوه ديگري ازكليشه
ود هر گونه رابطه دوستي يا آشنايي ميان شاكي و متهم پيش از وقوع جرم اسـت.  خاطر وج

ديده را به دليل رفتارهاي غيرانفعالي وي از نظر جنسـي  در اين صورت است كه قضات بزه
هــاي زنانــه چــه در يــك ديــدگاه ســنتي و تــا حــدودي مردانــه از نقــشو انحــراف از آن

ديدگي آنا را در رد سرزنش قرار داده و به تبع آن، بزهرود، به طرز قابل توجهي مو مي  انتظار
  شناسند. تجاوز جنسي به رسميت نمي
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» هاي عاطفي، مالي و موقعيت اجتماعيانگيزه«يكي از قضات رسيدگي كننده با اشاره به 
، ايـن  »دختـره فـيلمش اسـت   «هاي تجاوز جنسـي  شاكي، با بيان اين مطلب كه در شكايت

 رابطـه وجـود داشـته، عكـس و     از قبل اصالً«داند كه شامل مواردي مي ها را اصوالًپرونده
و چون ايشـان  » درصد همين حالت است 99تا  98بوده و قبالً با هم رابطه داشتند كه   فيلم

 رضايت ضمني و تلـويحي  توافق آنان و به معنايصرف سابقه آشنايي ميان طرفين جرم را 
 پذيرد. ادعاي عنف را از سوي شاكي نميداند، لذا ميرابطه جنسي  هديده ببزه

كنـد  ) متهم مردي كه ادعا مـي 9609982123600328(پرونده كالسه 1در نمونه شماره 
شـود. بنـابر   همسرش فوت شده است، براي آشنايي به منظور ازدواج به شاكي معرفـي مـي  

ابطـه  اظهارات شاكي، متهم برخالف خواسته شاكي با كتـك و اذيـت و آزار شـديد بـا او ر    
با توجه «كند. اظهارات متهم در تالش براي تبرئه خود جالب توجه است: جنسي برقرار مي

جانبـازي اينجانـب اعصـاب و    درصـد دفـاع مقـدس هسـتم.      35كه اينجانب جانباز به اين
بوده و مدت چندين سال در بيمارستان بودم ودر حـال حاضـر بـه صـورت سـرپايي        روان

اظهارات متهم مبني بر داشـتن  ». ن اينجانب نيز جانباز هستندتحت درمان هستم. همه برادرا
مشكالت اعصاب، مثبت ادعاي شاكي مبني بر توسل ايشان به قدرت فيزيكي براي برقراري 
رابطه جنسي و سپس ابراز ندامت و تأسف از رفتاري است كه مرتكب شده است. در جاي 

  خورد:يديگر پرونده هم سخناني ضد و نقيض از متهم به چشم م
گونه تماسي با اين خانم نداشتم و به خاطر برطـرف شـدن هرگونـه شـبهه     ... من هيچ

گونـه  شرعي در منزل ايشان و به اصرار خود ايشان يك صيغه محرميت خواندم و هيچ
نجـام صـيغه ايـن بـود كـه رابطـه       اي هم برقرار نشد. چـون شـرط بنـده بـراي ا    رابطه
  محرميت زور و تجاوز چه معنا دارد؟نباشد ... بعد از صيغه   جنسي

كند هيچ تماسي با شاكي نداشته اسـت. پـس از   ايشان در ابتداي سخنان خود عنوان مي
كـه  اشاره به جاري شدن صيغه محرميت، به صورت ضمني اصل رابطه جنسي را با بيان اين

مهـم كـه   نظر از ايـن  پذيرد. صرف، مي»پس از صيغه محرميت زور و تجاوز چه معنا دارد«
تواند موجبي براي برقراري رابطه جنسي ناخواسته و همراه محرميت ميان زن و مرد، مي  آيا

  با عنف و ضرب و جرح فيزيكي باشد يا خير. 
پيشنهاد و فريـب در ازدواج، ريخـتن طـرح    «در اين پرونده، عنوان شكايت شاكي يعني 

ز و سـپس تهديـد بـراي    ال و تجـاو دوستي با اين هدف، سوءاستفاده از حسـن نيـت، اغفـ   
جا كه به نظر قاضي رسيدگي كننده مثبِت سابقه دوستي و آشـنايي ميـان   از آن» شكايت عدم
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طـور كـه در رأي دادگـاه هـم     شود. همانشاكي و متهم است، به عدم احراز عنف منجر مي
ــدهآ ــتهم   «اســت:  م ــا م ــراوده خــود ب ــا و جهــت م ــاكيه مبن ــراي ازدواج ش ــناخت ب را ش

در حال حاضر كبـودي در  «گرچه در گزارش پزشكي قانوني آمده است: ». تاس كرده  عنوان
روز  7- 4حال جذب ... مشهود است كه ضايعات فوق در اثر اصابت جسم سخت در طي 

اظهـارات طـرفين و موضـوع شـكايت،     ، ولي چون دادگـاه از  »گذشته حادث گرديده است
  كند. ميبرد، عنف را احراز نبه رابطه قبلي متهم و شاكي مي  پي

) نيز دادگاه با استناد به نظريـه  9609982123600095(پرونده كالسه  2 شمارهدر نمونه 
و » در معاينه بدني فاقد آثار ظاهري ضـرب و جـرح اسـت   «كه: پزشكي قانوني مبني بر اين

، »فريـب در ازدواج «و » پيشـنهاد آشـنايي بـه منظـور ازدواج    «همچنين عنوان شكايت يعني 
  شناسد. به رسميت نمي تجاوز جنسي را

) تأكيـد دادگـاه در پرونـده    9309982123900783(پرونـده كالسـه    4در نمونه شماره 
  كهديگري مبني بر اين

اظهارات شاكي حكايت از آشنايي و دوستي چندين ماهه بـا مـتهم داشـته اسـت و بـا      
آشنايي و  كه هرچند متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، بدواً منكر هرگونهعنايت به اين

ه در مقطعـي  شناخت نسبت به شاكيه را مطرح نموده است ... نسبت به دوستي با شاكي
  از زمان اقرار دارد،

  ست. است كه براي برائت متهم كافيهاي جنسيتي حكايت از همان كليشه
) نيز بازتاب اظهـارات شـاكي   9509972124101417(پرونده كالسه  8در نمونه شماره 

، در رأي »به قصد ازدواج با بنده آشنا شده متهم با فريب و اغفال اينجانب و«كه: مبني بر اين
كه مجموع اظهارات اصحاب دعوا و ادله اثباتي موجود در ... نظر به اين«دادگاه چنين است: 

اين در حالي اسـت كـه   ». پرونده بيانگر ميل و رضاي شاكيه در همراهي با فرد مذكور است
در قسمت بااليي شورت پـارگي نـامنظم بـه    «ي قانون آمده است: در بخشي از نظريه پزشك

هرچنـد پزشـكي قـانوني پـرده بكـارت را      ». سانتي متر مربع مشهود اسـت  2اندازه حدود 
... در معاينه ظاهري فاقد آثار و شواهد ظاهري ضرب و جرح مرتبط «داند كه مي» مدخوله«

  ». است با حادثه مورد ادعائي نامبرده حدود يك ماه گذشته
وجـود دوسـتي فـي مـابين     «هم بر 10به همين ترتيب در رأي دادگاه در پرونده شماره 

) 13/900732(پرونده كالسه  11شود. در پرونده شماره تأكيد مي» شاكي و متهم رديف اول
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نيز دادگاه در توجيه رأي بر برائت متهم به اين بخش از سخنان شاكيه استناد و آن را دليلـي  
  :كنده رابطه جنسي عنوان ميبر رضايت ب

به من شراب نوشاند و شيشه داد و بعد به من تجاوز كرد ... خود را مدير يك شـركت  
معرفي كرد. من هم رفتم. مواد مخدر مصرف كـردم. هـوش و حـواس خـودم نبـودم.      

گفـت از  توانستم از خودم دفاع كنم. حالت طبيعي نداشـتم ... ايشـان بـه مـن مـي      نمي
  ،قول و وعده زندگي خوب به من داد همسرت جدا شو،

  در همين راستا قابل ارزيابي است.
) براي دفـاع از  91000021(پرونده كالسه  14وكيل متهم رديف دوم در پرونده شماره 

  كند كه:موكل خود به اين بخش از سخنان شاكي استناد مي
مـن   . بـا متهم رديف اول بـه بهانـه ازدواج از يـك سـال قبـل بـا مـن رابطـه داشـت         

گذاشت و سپس مرا فريب داد و به خانه يكي از دوستانش برد و با من  مي  قرارمالقات
  شد.رابطه نامشروع زنا برقرار كرد و اين رابطه هرچند هفته يكبار انجام مي

اقرار شاكيه به رابطه دوستي با افراد ديگر و سفرهاي تفريحـي متعـدد   «در همين پرونده 
اش كـه داللـت بـر روابـط     ور آن هم بدون حضـور خـانواده  مشاراليها به نقاط مختلف كش

طـور  از سـوي وكيـل مـتهم ايـن    » ناصحيح و ناسـالم شـاكيه بـا افـراد اجنبـي متعـدد دارد      
اين يعني نوع پوشـش، رفتـار و بـه    ». ها با رضايت وي بودههمگي آن: «كه است شده  تعبير

ناي رضايت به رابطه جنسـي  ويژه رابطه پيش از اعالم جرم ميان متهم و شاكي همگي به مع
  يا نوعي مجاز دانستن تجاوز است. 

» ارتباط طوالني آنان با يكديگر«استدالل دادگاه در برائت متهم در همين پرونده مبني بر 
با «) به اين ترتيب كه 900359(پرونده كالسه  16و مشابه همين استدالل در پرونده شماره 

، »حضور در منزل شاكي و خلوت نمودن با مشـاراليها نحوه اظهارات شاكيه و اقرار متهم به 
: كـه ) مبني بر اين9009978117000140(پرونده كالسه  26به طور مشابه در پرونده شماره 

هـاي  ها قبل از شـكايت، شـاكيه بـا مـتهم رديـف اول در ارتبـاط بـوده و پيامـك        ... مدت«
و  »هست، مويـد ايـن امـر اسـت    مابين نامبردگان كه مورد تأييد شاكيه نيز شده في  ردوبدل

ــن  ــپس اي ــهس ــري نتيج ــه گي ــاه ك ــزل .... زور  : «دادگ ــه من ــاكيه ب ــردن ش ــار در ب و اجب
(پرونده كالسه  27هاي دادگاه از شاكي در پرونده شماره و نيز پرسش »است نشده  بكاربرده

 ايـد؟ رفتـه ايد ؟ قبالً هم به خانه او با پسر قبالً دوست بوده«) با اين مضمون كه 90053014



 143   ... مجرمانه يرفتارها قيدر برساخت مصاد ييعمل قضا يآزاد

هايي از عواملي هستند كه آزادي عمل قضات را همگي نمونه» ايد؟باهم ارتباط تلفني داشته
  سازند. به دليل سابقه دوستي، در مسير عدم احراز عنف و مجاز دانستن تجاوز رهنمون مي

مـورد شـاكي و مـتهم بـا      19هـا اسـتناد شـد، در    موردي كه در اين تحقيق به آن 27از 
مورد شاكي عنوان داشته كه متهم به وي قـول ازدواج داده   14و در  اندوست بودهيكديگر د

و او را با فريب و وعده ازدواج راضي به رابطه جنسي كرده است. ولي پس از آن حاضر به 
قبول و انجام تعهداتش نبوده است. در مقابل، جز در يك مـورد در بقيـه مـوارد دادگـاه بـا      

  نايي، متهم را از اتهام تجاوز جنسي تبرئه نموده است. استناد به همين سابقه آش
نتايج مزبور در مشاهدات مشاركتي نيز تأييد شد. به نحـوي كـه در مشـاهده مشـاركتي     

اشان نيز هست، با تهديد شاكي و ، شاكي مدعي است راننده سرويس او كه همسايه1شماره 
بطـه جنسـي نداشـته باشـي، االن     اگـر بـا مـن را   «كـه  اجبار او به رابطه جنسي مبني بر ايـن 

اي در ربـاط كـريم بـرده و    ، او را به خانـه »ميدم روي صورت شوهرت اسيد بپاشند  دستور
رغم اصرار شاكي مبني بر بازبيني تلفن همراه كند. در اين پرونده عليسپس به او تجاوز مي

رائت متهم از متهم كه توسط آن فيلمي از عمل تجاوز به عنف كامالً مشهود است، رأي بر ب
تجاوز جنسي داده و او را به يكصد ضربه شالق حدي محكـوم نمودنـد. يكـي از قضـات     

ن كنم چـون شـوهرش از رابطـه ايـ    من فكر مي«رسيدگي كننده به اين پرونده معتقد است: 
در ايـن پرونـده، شـاكيه    ». نفر خبردار شده، زن اومده جبهه گرفته و شكايت كرده است  دو
  دار كه در ذهن قضات است، انطباق ندارد.الگوي يك زن عفيف و خانههيچ عنوان با  به

در هشتمين مشاهده مشاركتي نيز معيارهاي قاضي از يك تجاوز واقعـي در پرسـش از   
شـود:  فرض قاضـي بـه مـتهم تلقـين مـي     دهد و به اين ترتيب پيششاكي خود را نشان مي

  »ته؟برقراري رابطه جنسي با ميل و رضايت خودش بود، درس«
  
  تفسيرهاي ناعادالنه از مفهوم مقاومت در جرم تجاوز 3.4

مدارانه به تحقق عنف و اكراه، تنها بر عنف فيزيكي تأكيـد دارد و بـه   هاي جنسيتشاخص
هاي تجاوز جنسـي ايـن سـئوال از شـاكي     همين خاطر است كه در قريب به اتفاق شكايت

اسـاس مصـاحبه بـا چنـد تـن از ايـن       بر همين ». چرا مقاومت نكردي«شود كه پرسيده مي
اي از قرائن تواند به حصول علم در قاضي بيانجامد مجموعهميچه آندهد قضات نشان مي

ديده و هم در نواحي قبـل و دبـر و   پاره كردن لباس تا آثار خراشيدگي و كبودي بدن بزهاز 
  .ديده و پاهاي او و طبعاً آثاري در بدن مرتكب استهاي بزهنيز در دست
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چـرا در حـين بردنـت بـه     «پرسد: قاضي از شاكي مي 7به عنوان مثال در پرونده شماره 
ايد يا خير؟ سال با متهم رابطه دوستي داشته 4طبقه سوم جيغ و داد نزدي ؟ آيا در طول اين 

به طور مشـابه ايـن   (!)». طبقه باال برد  4آيا امكانپذير است كه فردي تحصيلكرده را به زور 
مصداق بارزي از 12در نمونه شماره » روز سر و صدا نكرديد 20شما در مدت «پرسش كه 

  تفسيرهاي ناعادالنه و البته مردانه از جرم تجاوز است.
چـرا داخـل منـزل    «كه هاي دادگاه از شاكي مبني بر اينهم پرسش 27در پرونده شماره 
انجام «كه معتقد است  اين بخش از رأي دادگاه 25يا در پرونده شماره » سر و صدا نكرديد؟
، در همين راسـتا  »كندنف و عدوان را منتفي ميعنه به دفعات، موضوع ععمل زنا با مشتكي

  قابل نقد است. 
در هشتمين مشاهده مشاركتي نيز معيارهاي قاضي از يك تجاوز واقعـي در پرسـش از   

دادي، كـردي، چنـگ و دنـدان نشـان مـي     بايد مقاومـت مـي  «دهد: شاكي خود را نشان مي
اش تلفنـي  كشـيدي ... آخـه كـدام دختـر اسـت كـه بشـود بـه زور او را از خانـه         مي  جيغ
  ». كشيد  بيرون

اين در حالي است كه در بسياري از موارد، شاكي به دليل تهديد از ناحيه متهم و تـرس  
كند. اين مسـئله (داد و  از اين كه اگر مقاومت كند، ممكن است كشته شود، داد و فرياد نمي

) از نظر قضات، ممكن است به معناي عنفي نبـودن   ديدهياد نكردن و مضروب نشدن بزهفر
چـه مقاومـت   چنين اين احتمال وجـود دارد كـه در مـواردي، آن   عمل متهم تعبير گردد. هم

شكند، تنها تهديـدهاي روانـي و كالمـي مـتهم باشـد. بـه       شاكي را در برابر متهم در هم مي
ديده موجب شود او تن دادن به رابطه جنسي را هاي بزهن انتخاباي كه با محدود نمود گونه

چه از نظر قضات مغفول مانده، آن است كـه از فـردي كـه    ترين انتخاب بداند. اما آنمعقول
ترسيده يا تهديد شده، نبايد انتظار داشت رفتاري معقـول از خـود بـروز دهـد؛ زيـرا يـك       

كه در بسياري موارد منفعل عمل كند. ضمن آن تواند باعث شود فردموقعيت تهديد ساده مي
  فرد ممكن است آن قدر شرايط را نااميد كننده ببيند كه ترجيح دهد هيچ مقاومتي نكند. 

  
  گيري . نتيجه5

تحت عنوان  224ماده  2تر كردن تعاريف و مصاديق قانوني تجاوز جنسي در تبصره گسترده
آزادي عمـل قضـات    د، در كنتـرل شـو بـه رسـميت شـناخته مـي    » در حكـم عنـف  «چه آن

است؛ زيرا فقدان ضابطه و مالك مشخص در تعريف و معيارهاي رضايت جنسي  نبوده  موثر
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و ارزيابي آن، عدم تعريف، تمييـز و راه اثبـات ويژگـي عنـف و اكـراه و مشـخص نبـودن        
اعتبار نمـودن رضـايت جنسـي را دارد،    چه به منزله اجبار جنسي، صالحيت بيمصاديق آن

دهد و بسـتر مناسـبي را   اي را به قاضي در تفسير واژه عنف و اكراه ميادي عمل گستردهآز
هاي شخصي براي سيطره رويكردهاي ايدئولوژيك بر مصاديق واقعي تجاوزجنسي، دريافت

هـاي  زدايي عملي از اين رفتار مجرمانه بـا فـرا رفـتن از چـارچوب    قاضي و در نهايت جرم
قاضي خود به تعريف مجرمانه ديگري از رفتار ارتكابي دست يابد. آورد تا قانوني فراهم مي

تواند واجـد مؤلفـه عنـف باشـد، قضـات      در تعيين مواردي كه مي اين آزادي عمل گسترده
دهد. همان جايگاهي كه هاي مزبور را در جايگاه قانونگذار قرار ميرسيدگي كننده به پرونده

. در چنـين شـرايطي،   كننـد گرايان از آن دفاع ميتگرايي حقوقي و حتي اثباطرفداران واقع
ديـده در آن  تواند به دليل اكراهي بودن وضـعيت بـزه  بديهي است مواردي كه دست كم مي

، - هـاي مـتهم شـده اسـت     كه بدون هيچ ميل و رضايت قلبـي، تسـليم خواسـته    –شرايط 
  امد.انجديده اثبات و متهم مجازات شود، به تبرئه متهم ميشدن بزه  مكره

رسد ذهني قاضي، به نظر ميهاي البته عالوه بر تأثير چشمگير فرهنگ سازماني و كليشه
احـراز   ازقضـات   مجازات تجاوز جنسي يعني اعدام، در عمل موجـب طفـره  سنگين بودن 

آزادي عمـل قاضـي را بـه    واقع در اين مسئله منصفانه نبودن مجازات اعدام . در گردد جرم
  سازد.ديدگي قرباني رهنمون ميتجربه بزهسمت به رسميت نشناختن 

ديده، امكان بيان ديدگي بدون سرزنش بزهدر اين شرايط، به رسميت شناختن تجربه بزه
كننـده بـه   ديـدگان و دريافـت پاسـخي قـانع    هاي مـوردنظر خـود بـزه   آن با تعابير و قرائت

تأسـف از سـوي    شان از يك سو و توضيح رفتار ارتكـابي و ابـراز پشـيماني و    هاي پرسش
هاي ناشي از تجاوز و هاي وارده بر آنان، جبران آسيبها و خسارتمرتكب به خاطر آسيب

ديـدگان تجـاوز جنسـي    ترين نيازهاي بزهديده از سوي ديگر به مثابه مهمعذرخواهي از بزه
)Justice Needهاي آنان)، به حاشيه رانده شده و مجالي براي شنيده شدن مطالبات و دغدغه 

ديـدگان در فراينـدهاي كيفـري عمـالً     ). به نحوي كـه ايـن بـزه   Daly, 2016ماند (باقي نمي
 اي، تحقيـر كننـده و  هـاي كليشـه  اشان بر اساس ديـدگاه ديدگيمانند. تجربه بزهخاموش مي

گيرد. ايـن  هاي نادرست قرار ميداوريكننده درباره گرايشات جنسي زنانه، مورد پيش بدنام
ديده و هم شانس موفقيت او را در دادگاه به عنوان مخاطبي خود بزه سكوت هم شخصيت

دهد. در حالي هايش را داشته باشد، تحت تأثير قرار ميكه توان به رسميت شناساندن آسيب
، در »دعـوت بـه پـذيرش مسـئوليت    «ديده به دنبال فضايي است كه در آن مرتكب با كه بزه
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هاي آن را دارد باهي شده است كه توان جبران آسيبديده نشان دهد مرتكب اشتعمل به بزه
) Victim sensitive justiceديده (محور يا عدالت حساس به بزه – ديدهو اين تنها عدالت بزه

ديـده در آن از  است كه قادر به پاسخگويي به اين نيازها است. رويكردي كه احترام بـه بـزه  
هاي مناسب اجتماع هـم در  ديده، پاسخنيازهاي بزهاهميت بااليي برخوردار است. عالوه بر 

گوييِ مرتكب، نكوهش، پذيري و پاسخهايي براي مسئوليتشوند. راهاين رويكرد فردي مي
ديـده،  ديده بخواهد)، حمايت از امنيت فيزيكي بزهجبران مادي خسارت (در صورتي كه بزه

ــه حــداقل رســاندن سوءاســتفاده ــه حــ ب داكثر رســاندن حــس هــاي احتمــالي بعــدي و ب
ترين اركان سازنده اين رويكرد اسـت. در واقـع در ايـن    پذيري در مرتكب از مهم مسئوليت

هـا  احترامي به افراد و شكستن روابـط ميـان آن  رويكرد كه جرم به منزله هتك حرمت و بي
ديـده  هـاي وارده بـر بـزه   هـا و زيـان  شود، مرتكب و جامعـه بـه خـاطر آسـيب    تعريف مي

محـور بـا    - ديـده  هاي ناشي از آنند. رويكرد بـزه ه و موظف به جبران خسارتبود  مسئول
پذيري ديدگان، به حداقل رساندن موانع مسئوليتهاي ممكن براي بزهتر كردن گزينهگسترده

كـار بـه   اي براي انتقال احساس تأسف و پشيماني بـزه براي بزهكاران و فراهم نمودن زمينه
ت، همچـون تـالش بـراي رفـع آالم     ي جديد به نظام رسمي عدالهاديده، افزودن ارزشبزه
كند، رويكرد مناسبي براي پاسخ بـه  ديده كه تا حد زيادي از تكرار جرم نيز پيشگيري مي بزه

  شود.هاي تجاوز جنسي محسوب ميپرونده
هاي كيفري در تجـاوز جنسـي بـا توجـه بـه بـارزترين       بدين ترتيب، اثربخشي مداخله

ها، يعني آسيب گيري راهبردهاي سنتي و رسمي عدالت كيفري در اين پروندهپيامدهاي بكار
هـا در  ) و كاهش تعـداد پرونـده  Re-Trauma/ Re-Victimizationديدگي ثانويه (دوباره يا بزه

)، به شدت محل Attritionگذر از مرحله شكايت كيفري تا مرحله دادرسي و صدور حكم (
هـاي موجـود،   هاي ترميمـي بـه رغـم مخالفـت    از مداخله ترديد است. لذا، قابليت استفاده

رسمي توجـه بسـياري را بـه خـود      اي خواه مكمل و خواه جايگزين عدالتعنوان گزينه به
هـا بـه   هاي خشـونت جنسـي از نظـام دادگـاه    ست. منحرف كردن مسير پرونده كرده  جلب

نشود، با آزادي عملي فرايندهاي ترميمي حتي اگر در گفتمان تقنيني هم به رسميت شناخته 
بخشـد.  گردد كه قدرت و ابتكار عمل قابل تـوجهي را بـه كنشـگران قضـايي مـي     ميسر مي

ديده و قواعدي چون قاعده درأ، بسـتر  گيري از نهادهايي چون توبه و اعالم گذشت بزه بهره
مناسبي را براي استفاده از آزادي عمل قضات براي اتخاذ رويكردهاي ترميمـي در گفتمـان   
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هاي تجاوز جنسي تحقيق ضايي ايران فراهم آورده است. رويكرد عدالت ترميمي به پروندهق
  اي ديگر به اين موضوع بپردازد. رو، محقق بر آن است در مقالهطلبد. از اينمستقلي را مي

پيشـنهادات ذيـل در دو محـور     در پايان، با در نظر داشـت مالحظـات و نتـايج فـوق،    
  گردد:مي  ارائه

ق.م.ا، شايسته است قانونگذار مفهـوم و معيـار    224ماده  2با عنايت به تبصره نخست، 
هاي را تعريف و راه»عنف«را به طور مشخص در قانون بيان؛ واژه » رضايت جنسي«ارزيابي 

اعتبـار نمـودن   صالحيت بي» اجبار جنسي«چه به عنوان اثبات آن را مشخص و مصاديق آن
  بيان نمايد. را دارد، به تصريح رضايت جنسي

با توجه به ضـرورت ايجـاد تعـادل و تـوازن ميـان آزادي عمـل قضـايي و اصـل         دوم، 
بنـدي شـود،   آزادي عمل كنشگران قضايي بر اساس درجـه دادگـاه سـطح    حاكميت قانون،

 بيان وهاي پرونده و نه صرف توجيه آن چرايي و چگونگي حكم صادره بر اساس واقعيت
براي كنترل آزادي عمل قضايياستفاده شود تـا گسـتره    د حقوقيقواع از اصول توجيه كننده

  مشروعيت آزادي عمل قضايي در پرتو حاكميت قانون تحقق يابد. 
  
ها نوشت پي

 

گرايـي اجتمـاعي   بـه نظريـه برسـاخت    ،Constructionبرساخت در اين معنا معادل واژه انگليسي . 1
»Social Constructionism «را جـدا از ذهـن انسـان ندانسـته و     كند كه ساختار واقعيـت  اشاره مي

انسـان تأكيـد دارد. لـذا،     پيوسته بر وابستگي مفاهيم اجتمـاعي بـه رفتارهـاي ممكـن اجتمـاعي     
ذهـن سـوژه اسـت و هـيچ حقيقـت      ساخته و پرداختـه  » چيز«، يعني آن »چيزي«بودن   برساخته
كنـيم، يعنـي جـرم    ميياد » جرم به مثابه يك برساخت اجتماعي«رو وقتي از ندارد. از اين  بيروني

) هيچ واقعيت عيني، ابدي، ازلي هاي حديالبته نه تمام جرايم همچون جرايم مسوجب مجازات(
  ).Quinney, 2008, 4th editionو هميشگي ندارند (

آزادي عمل قضايي « مقاله مشترك آقاي دكتر غالمحسين الهام و آقاي مصطفي نصيري با عنوان . 2
يي اي كـه بـه مسـئله آزادي عمـل قضـا     ، به عنوان تنهـا مقالـه  »يفريدر صدور قرارهاي تأمين ك

) و چگـونگي  اسـت، از حيـث قلمـروي تحقيـق (تمركـز بـر حقـوق كيفـري شـكلي           پرداخته
اي بـا پـژوهش حاضـر دارد، بـراي     هاي قابل مالحظـه شناسي آزادي عمل قضايي تفاوت مفهوم

في؛ آزادي عمـل قضـايي در صـدور    مطالعه بيشتر بنگريد به: الهام، غالمحسين؛ نصـيري، مصـط  
  162- 137، ص 1395، 87، شماره 23قرارهاي تأمين كيفري، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 
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توان به مقاله مشترك آقاي دكتر محمد فرجيها و سركار خانم دكتـر هـاجر آذري بـا    از جمله مي. 3
شاره كردكه ضمن بررسـي  ا» حمايت كيفري از زنان قرباني تجاوز به عنف در حقوق ايرا«عنوان 

ابعاد گوناگون تدابير حمايت كيفري از قربانيان تجاوز جنسي در قـوانين شـكلي و مـاهوي، بـه     
پردازد. براي مطالعه بيشتر ها در اين خصوص ميارزيابي تفسيرهاي قضايي و رويه عملي دادگاه

اوز به عنف در حقوق بنگريد به: فرجيها، محمد؛ آذري، هاجر؛ حمايت كيفري از زنان قرباني تج
  .1388، 40، شماره 11ايران، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال 

يا دقيقاً همان راه حل مـد نظـر   » فقدان يك پاسخ قانوني صحيح « آزادي عمل قضايي اساساً در . 4
ناپـذيري نسـبي زبـان قـانون،     شود. اين ابهام و تعينقانونگذار به دليل ابهام ذاتيِ زبان مطرح مي

شود قاضي در مقام اعمال يك قاعده حقوقي مبهم، با چند پاسخ قانوني مواجه شود و مي موجب
ها صحيح است. در حالي كه مسلما ً تنهـا يـك پاسـخ صـحيح و مـد نظـر       گمان كند تمام پاسخ

قانونگذار است. در چنين شرايطي اين وظيفه قاضي است كه مبتني بر اصول حقوقي، به آن پاسخ 
توان چنـد پاسـخ بـه    توان گفت كه بر اساس آزادي عمل ميبرسد. لذا هرگز نميصحيح قانوني 

چنين تصـوري ايجـاد مـي كنـد كـه       يك مسئله حقوقي داد، بلكه منظور اين است كه ابهام ذاتي
پاسخ صحيح است. ولي در نهايت مشروعيت آزادي عمل قضايي، تنهـا انتخـاب موجـه و      چند

است كه مبتنـي بـر اصـول حقـوقي     ها گذار از ميان اين پاسخمنطقي همان پاسخِ مورد نظر قانون
  است.  ميسر

هاي مفصلي پيرامون رابطه ميان آزادي عمل قضايي و اصل مهم حاكميت در اين خصوص بحث. 5
گيرد كه پاسخ هريـك از مكاتـب حقـوق بـه آن متفـاوت اسـت.       قانون در فلسفه حقوق در مي
گستره مشـروع آزادي عمـل قضـايي در پرتـو     « ديگري با عنوان  نويسنده به اين مسئله در مقاله

پرداخته است كه خوانند عزيز » هاي رابطه نامشروع اصل حاكميت قانون: مطالعه موردي پرونده
  دهد.را براي مطالعه بيشتر به آن ارجاع مي

منع تبعـيض  ناپذير ناشي از آن موجب شده است كميته اي كه گستردگي و تبعات جبرانبه گونه. 6
هايي كه حق دادرسي عادالنه زنان را تحت تأثير عليه زنان به اشكال مختلف و با تأكيد بر كليشه

هاي مزبور به منزله نقض فراگير حقوق بشر و از جمله دهد، با به رسميت شناختن كليشهقرار مي
ر رابطه بـا زنـان و   عواملِ رايجِ تبعيض عليه زنان، از كنشگران قضايي بخواهد مراقب باشند كه د

پـذيرتري را  هـاي ذهنـي، اسـتانداردهاي انعطـاف    دختران قرباني تجاوز، با كنارگـذاردن كليشـه  
 Karen TayagVertido v. The Philippines, UN Doc. CEDAW/C/46/D/18/2008 (22)نماينـد    اتخاذ

September 2010), para. 8.4.)  
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