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چکیده
ــاً در تمــامی کشــورها جنســی اســت کــه امــر یکــی از انــواع جــرایمتجــاوز جنســی وزه تقریب

همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمی کـه در تحقّـق   . انگاري شده استجرم
آن الزم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب براي برقراري رابطۀ جنسـی بـا فـرد مقابـل     

آیـد، امـا در نهایـت ایـن     مـی ومت و دفـاع از خـود بـر   در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقا. است
هـاي طـوالنی   در جریـان سـال  . رسـد مرتکب است که با برتري در مقابل وي به مقصـود خـود مـی   

انگاري ایـن عمـل سـؤاالت متعـددي بـراي حقوقـدانان و مـردم عـادي مطـرح شـده کـه گـاه             جرم
متـرینِ ایـن سـؤاالت بـه مسـئلۀ مفهـوم فقـدان        مه. اندتفاوتی با آنها برخورد کردهقانونگذاران با بی

به این معنـی  . شودهاي تشکیل دهندة این جرم، مربوط میدیده، به عنوان یکی از مؤلّفهرضایت بزه
که اصوالً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با 

وضع موجود قوانین ایران در این زمینـه، مـا در طـول ایـن     توجه به لزوم ارائۀ یک تحلیل انتقادي از 
ایم در قالب یک مطالعۀ تطبیقی بین حقوق کیفري ایران و انگلستان بـه بازسـازي   مقاله تالش کرده

هـاي اجتمـاعی عصـر    واقعیـت مرزهاي رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف همـاهنگی بیشـتر بـا   
هایت به ارائۀ پیشنهاداتی بمنظور اصالح مقـرّرات فعلـی در   این مطالعۀ انتقادي در ن. حاضر بپردازیم

.زمینۀ جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد

.انگاري، تحلیل انتقادي، جامعهتجاوز جنسی، رضایت، جرم: واژگان کلیدي
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مقدمه
ه   . عنوان یک جرم مهم و جدي توجه داشته اسـت جامعه همواره به تجاوز جنسی به ایـن توجـ

شود بلکه یک جـرم علیـه   وست که تجاوز جنسی تنها یک جرم جنسی محسوب نمیرویژه ازآن
لذا باوجوداینکه بسیاري از کشورهاي غربی روابط جنسی خارج . انسانیت و شرافت انسانی است

صـورت  اند، در مورد حالتی که این رابطه بهاز قلمرو ازدواج را تحت شرایطی آزاد قلمداد کرده
کند، از چنین رویکردي فاصـله گرفتـه و اقـدام    فرد مقابل تجلّی پیدا میتحمیل خواسته فردي به

در حقـوق کیفـري اسـالم نیـز کـه قـوانین       . انـد عنوان تجاوز جنسی قابل مجازات دانستهفرد را به
جزایی ایران تا حدودي متـأثر از آن اسـت مجـازات رابطـه جنسـی تـوأم بـا زور و تجـاوز بسـیار          

کـه مرتکـب تجـاوز جنسـی مسـتحق اعـدام       شـده و درحـالی  ر گرفتـه شدیدتر از کیفر زنـا در نظـ  
ایـن تفـاوت را حتّـی در    . 1شده، مرتکبین زنا فقط با صد ضربه شلّاق مجازات خواهند شـد شناخته

باوجودآنکـه  . تـوان مشـاهده کـرد   مقایسه بین دو جـرم تجـاوز جنسـی و زنـاي محصـن هـم مـی       
تکــب اســت، مجــازات زنــاي محصــن االصــول اعــدام و ســلب حیــات مرمجــازات تجــاوز علــی

شده که ممکن است مرتکب خود را از اعدام رها کند و آن در صـورتی  اي در نظر گرفتهگونهبه
اي کـه در آن  به رجـم در زمـان اجـراي ایـن مجـازات بتوانـد خـود را از چالـه        است که محکوم 

سم رجم جایز نیسـت و  در این حالت دیگر ادامه مرا. 2قرارگرفته خارج نموده و از صحنه بگریزد
.مرتکب را باید رها نمود تا به زندگی بازگردد

این تفاوت رویکردها نشان دهندة اهمیت جرم تجاوز جنسی و ویژگی ضـد انسـانی بـودن    
شـود قانونگـذاران در برخـورد بـا آن از سـختگیري بیشـتر و مجـازات        آن است که باعـث مـی  

و هـم بـر   3یرانه هم بر اساس گفتمان سـزاگرایی گاین قوانین سخت. تري استفاده نمایندسنگین
تـوان از آن  قابل توجیه هستند، اما حقیقت تأسـف بـاري کـه نمـی    4گراییفایدهاساس گفتمان

هـاي حقـوقی بـا مسـئله     چشم پوشید این است که علیـرغم برخوردهـاي سـخت و جـدي نظـام     
روز بر تعـداد وقـوع جـرم    گرا، متأسفانه امروزه و هرتجاوز جنسی در قالب یک رویکرد فایده

که با توجه به بند ضربه شلّاق دانسته است، درحالی100حد زناي غیر محصن را 1392قانون مجازات اسالمی 230ماده .1
.شده استاعدام در نظر گرفته)عنوان یکی از مصادیق تجاوز جنسیبه(همان قانون حد زناي به عنف 224ت مادة 

شرط آنکه جرم که محکوم از گودال خارج شود بهبینی کرده بود درصورتیپیش1370ل قانون مجازات سا103مادة .2
شده باشد در شده باشد دیگر مجازات اجرا نخواهد شد، اما چنانچه جرم او با شهادت شهود ثابتاو با اقرار خودش ثابت

ذار جدید ضمن حذف این مقرّرات، در گقانون. صورت فرار از گودال مجدداً باید براي اجراي مجازات برگردانده شود
تبدیل به مجازات شلّاق شده باشد قابلمجازات رجم را در شرایطی که جرم مرتکب از طریق اقرار خودش ثابت225مادة 

.دانسته است
3. Retributivism
4. utilitarism
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شود و در جوامع گوناگون همواره شاهد روند صعودي ارتکاب این رفتار از تجاوز افزوده می
.1سوي افراد مختلف هستیم

درواقـع،  . همه، در این مقاله بر فراوانی این جرم و مجازات آن چنـدان تأکیـدي نـداریم   بااین
است بررسـی مفهـوم و ماهیـت رضـایت و فقـدان      آنچه بیش از هر چیز در این مقاله براي ما مهم 

کـه  گونـه همـان . عنوان عاملی مؤثر در تکوین یـا عـدم تکـوین جـرم تجـاوز جنسـی اسـت       آن به
در فرآینـد  . دانیم در قوانین راجع به این جرم مفهوم رضایت داراي برجسـتگی خاصـی اسـت   می

دیـده  کند که بـزه ا متّهم عنوان میکند یدادرسی نیز وقتی شاکی به استفاده متّهم از زور اشاره می
اي رفتار کرده که بیانگر رضـایت او بـوده اسـت،    گونهنسبت به انجام این عمل رضایت داده یا به

دهد تـا در پرتـو آن صـحت ادعاهـاي هـر      ناچار مفهوم رضایت را موردبررسی قرار میدادگاه به
تـرین  فهـوم رضـایت یکـی از مهـم    رو، مطالعـه م ازایـن . یک از طرفین دادرسـی را ارزیـابی کنـد   

در ایـن خصـوص سـؤالی کـه بایـد      . مباحثی است که در جرم تجاوز جنسی باید به آن پرداخـت 
شـود؟ آیـا   نسبت به آن پاسخ داد این است که اصـوالً رضـایت یعنـی چـه و چگونـه حاصـل مـی       

ررسـی پرونـده   گذار باید نحوه تحقّق رضایت را دقیقاً تبیـین کنـد؟ آیـا دادگـاه بـه هنگـام ب      قانون
دیده وجود داشته یا خیـر چـه وظـایفی بـر     راجع به تجاوز جنسی براي تشخیص اینکه رضایت بزه

جنسـی چیسـت و چـه زمـانی     عهده دارد؟ اصوالً معیـار وجـود یـا عـدم رضـایت در یـک رابطـه       
دیگـر، چـه هنگـام    عبـارت دیده رضایتی نسبت به این مسـئله نداشـته اسـت؟ بـه    توان گفت بزهمی

تواند متقاعد شود که جرم تجاوز جنسی صورت گرفته است؟ه میدادگا
هـا پاسـخ   خواهیم بـه آن هاي مشابه مسائلی هستند که در این مقاله میها و پرسشاین پرسش

انتقادي درصدد هستیم تا رویکرد قانونگـذاران و قضـات   -ما در قالب یک مطالعه تحلیلی. دهیم
هاي نظام حقوقی کشور بی قرار داده و در این راستا ضعفرا نسبت به مفهوم رضایت مورد ارزیا

هــاي اخیــر بــر تعــداد آن خودمــان را در برخــورد بــا جــرم تجــاوز جنســی کــه متأســفانه در ســال
و انتقادي بر 2شکنانهروش مطالعه ما در طول این مقاله یک روش ساختار. شده نشان دهیمافزوده

گیري و تحول حقـوق کیفـري   ها در شکلقش آناساس روشنگري نسبت به حقایق اجتماعی و ن
در قسـمت نخسـت مفهـوم    . شـود بدین ترتیب، مطالب این نوشتار در چند قسمت ارائه مـی . است

نماییم و در دو قسمت بعـدي بـه   رضایت و تأثیر آن در ارتباط با جرم تجاوز جنسی را بررسی می
. تجاوز جنسی خـواهیم پرداخـت  مطالعه انتقادي مرزهاي رضایت و چگونگی ترسیم آن درجرم 

.اقل آمار ظاهري این جرم بسیار باالستها در این خصوص گویاي این واقعیت است که النگاهی به صفحه حوادث روزنامه.1
2. Deconstructing method
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ٌعلیـه در ایـن مصـادیق موضـوع     مطالعه برخی مصادیق این جرم و تحلیل جایگاه رضـایت مجنـی  
در پایـان نیـز نتیجـه خـواهیم گرفـت کـه       . بحث ما در قسمت چهارم و پایانی مقالـه خواهـد بـود   

قـررات کیفـري   بایست به اقتضاي وضعیت خاص اجتماعی ایران تغییراتـی را در م گذار میقانون
سـان ضـمن همـاهنگی بـا تحـوالت      خود در خصوص جرم تجاوز جنسـی اعمـال نمـوده و بـدین    

.اجتماعی شرایط بهتري را براي اجراي عدالت در این زمینه فراهم کند

مفهوم رضایت در تعریف جرم تجاوز جنسی–1
غیـر از  ، طبق یک تعریف سنّتی، عبـارت اسـت از دسترسـی شـهوانی بـه زنـی      1تجاوز جنسی

در این تعریـف سـنّتی تجـاوز جنسـی داراي     . 2همسر با استفاده از زور و برخالف خواسته آن زن
تـوان عناصـر تعریـف    هایی است که امروزه در اثر تحوالت اجتمـاعی مختلـف دیگـر نمـی    مؤلفه

فقـدان رضـایت   ) 2اسـتفاده از زور؛  ) 1: هـا شـامل  ایـن مؤلفـه  . ها دانستتجاوز را منحصر در آن
اگرچـه  . دخول آلت تناسلی مـرد بـه آلـت تناسـلی زن اسـت     ) 4دیده و زن بودن بزه) 3دیده؛ زهب

فقـدان  «، در این قسمت ما فقط به مؤلفـه  3رسندها امروزه قابل نقد به نظر میهرکدام از این مؤلفه
.پردازیممی»دیدهرضایت بزه

ها نیازمند عنصـر روانـی   قّق آناي از جرایم قرار دارد که تحجرم تجاوز جنسی در میان دسته
بـه ایـن   . اسـت 5و غفلـت 4عنصر روانی در جرایم عمدي و غیرعمدي نیز بـه ترتیـب قصـد   . است

معنی که مرتکب یک جرم چنانچه قصد نقض قانون را داشته باشد جرم او عمدي و اگـر در اثـر   
عمـدي خواهـد   غفلت و ناآگاهی موجبات نقض قانون جزایی را فراهم کرده باشـد عمـل او غیـر   

کـه  اگر مردي تصمیم داشته باشد که اقدام به برقراري رابطه جنسی با یک زن نماید درحالی. بود
تا آنجا که بتوان قصد وي را در این زمینـه احـراز نمـود    داند آن زن رضایتی به این کار نداردمی

مرد مبنـی بـر   بنابراین، با فرض احراز قصد باید گفت وي مرتکب جرم تجاوز جنسی شده است؛
برقراري رابطه جنسی با زن، باید دید آیا وي نسبت به فقدان رضایت بزه دیده نیز علـم داشـته یـا    

.خیر؟ اگر وجود این علم نیز احراز شود الجرم باید گفت وي مرتکب این جرم شده است
1. Rape
2. Cassina Spohn and Julie Horney, Rape law reform, Plenum Press, 1992, p. 21

:ها، ركبراي مطالعه انتقادي راجع به کارکرد هرکدام از این مؤلفه.3
، 1392رویکرد انتقادي به حقوق کیفري، چاپ نخست، نشر میزان، تابستان شناسی حقوق کیفري؛مجتبی جعفري، جامعه-

و بعد252صص 
4. Intention
5. Negligence
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البتّه اینکه ما حالت ذهنی فردي را عنصـر روانـی عمـل فـرد دیگـر بـدانیم خـود مسـئله قابـل         
دهد کـه حقـوق کیفـري نتوانسـته مرزهـاي دقیقـی بـین عنصـر روانـی و          انتقادي است و نشان می

دیگـر، در حقـوق کیفـري مـدرن منظـور از      عبـارت بـه . فضاي خارج از ذهن مرتکب ترسیم کند
عنصر روانی نوعی وضعیت ذهنی است که در فرد مرتکب یـا مـتّهم ممکـن اسـت وجـود داشـته       

توان موجودیت عنصر روانی را وابسـته بـه عوامـل دیگـري ازجملـه      یدر این چارچوب، نم. باشد
شـود عنصـر روانـی جـرم تجـاوز جنسـی قصـد        وقتی گفتـه مـی  . وضعیت ذهنی فرد دیگر دانست

»دیـده فقـدان رضـایت بـزه   «دیده اسـت، گویـا   برقراري تماس شهوانی باوجود فقدان رضایت بزه
هـاي ذهنـی افـراد نبایـد بـر      آنکـه حالـت  ه و حـال شدعنوان جزئی از عنصر روانی در نظر گرفتهبه

.سرنوشت فرد مقابل تأثیر بگذارد
بخشی از عنصر روانی عمل مرتکب نیسـت،  1»دیدهفقدان رضایت بزه«ممکن است گفته شود که 

را بلکه یکی از اوضاع و احوالی است که براي تحقّق جرم تجاوز جنسی الزم است و دادگـاه بایـد آن  
رسـد  قبول است، اما بـه نظـر مـی   ظاهر صحیح و قابلاین ادعا اگرچه به. رسی قرار دهدجداگانه موردبر
واقعیــت نخســت اینکــه . انــدکننــد از وجــود دو واقعیــت غافــل گشــته را مطــرح مــیکســانی کــه آن

هـا  هاي عینی است که لزوماً مرتکب بایـد نسـبت بـه آن   وضعیتواحوال ناظر به برخی شرایط واوضاع
درامانت این است که مال بـه امـین   مثال، از شرایط تحقّق جرم خیانتعنوانبه. ع داشته باشدعلم و اطّال

صورت عینـی و ملمـوس   مال به امین همان اوضاع و احوالی است که به»سپرده شدن«این . شودسپرده
تعقیـب  تحـت »درامانـت خیانـت «کـه بـه اتّهـام    وجود داشته و امین نیز از آن اطّالع دارد و درصـورتی 

واقعیـت دوم  . 2بایست وجود این شرط را جداگانه موردبررسی قـرار دهـد  کیفري قرار گیرد قاضی می
دیـده نیسـت، بلکـه    دیده است، اما استقرار آن در ذهن بـزه اگرچه منسوب به بزه»فقدان رضایت«اینکه 

ه حتّـی فکـر مـورد    دیگر، افراد ممکن است در حالت عادي بدون اینکعبارتبه. در ذهن بزهکار است
در ایـن حالـت طبیعتـاً    . هـاي روزمـره خـود باشـند    شدن را نیز بکنند مشغول به انجام فعالیتتجاوز واقع

آنکـه  حـال . گرفته یا خیرها شکلتوان گفت رضایت یا عدم رضایت به تماس شهوانی در ذهن آننمی
وتحلیل ذهن او در لحظـات منجـر   مهابا به شخصی تجاوز کند با تجزیهچنانچه در این شرایط فردي بی

قصـد تجـاوز و فقـدان رضـایت    : تـوان بـه وجـود دو مؤلفـه متفـاوت در ذهـن او پـی بـرد        به تجاوز می
.دیدهبزه

1. Lack of consent
حسین میر محمدصادقی، حقوق کیفري اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهل و سوم، ویرایش ششم، نشر .2

.151، ص 1394میزان، 
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یک وضعیت عینی که لزوماً بزهکار از آن اطّالع قبلی داشـته باشـد   » فقدان رضایت«بنابراین، 
. رودذهن بزهکار ایجاد و از بین مـی لحظه در بلکه وضعیتی کامالً ذهنی است که در یک. نیست

که در لحظـه اقـدام   گرفته و آنگاهابتدا در ذهن مرتکب شکل»فقدان رضایت«توان گفت این می
شـود و پـس از وقـوع جـرم تجـاوز در ذهـن       دیـده وارد مـی  شود به ذهن بزهاز ذهن او خارج می

یر عنصر روانی عمل مرتکب، بـا  با این تفس. 1گیردفردي که مورد تجاوز قرارگرفته است قرار می
دیـده بـزه و فقدان رضایت مرتکبفرض وجود علم، داراي دو جزء است که شامل قصد تجاوز 

.رسدقبول به نظر میاست و این نحو برخورد نظام کیفري غیرقابل

هاي رضایت در جرم تجاوز جنسیمرز-2
د که یـک عمـل جنسـی در    شودیده، با فرض وجود بقیۀ شرایط، باعث میفقدان رضایت بزه

هاي نظامقبول بسیاري ازهاي منفی و غیرقابلدایرة تجاوز جنسی قرار گیرد و این نکته از ویژگی
روشـنی  بـه »رضـایت «علّـت نادرسـتی ایـن رویکـرد آن اسـت کـه مفهـوم        . 2حقوقی کنونی است

ت هـر دو  توان با قاطعیت گفت که یک رابطه جنسی آیا بـا رضـای  گاه نمیمشخص نیست و هیچ
روشن نیسـت و در ایـن خصـوص فضـا     »رضایت«هاي واژة درواقع، مرز. شده یا خیرطرف انجام

هـا ممکـن   براي هرگونه تفسیري از سوي قضات در مورد آن کامالً باز است، به این معنی که آن
البتّـه ایـن عقیـده بـدان معنـی      . است به هر نحوي که بخواهند در مورد مفهوم آن اظهارنظر کننـد 
رو شود با چنین مشـکلی روبـه  نیست که همه موارد اتهاماتی که در زمینۀ تجاوز جنسی مطرح می

توانند بدون هـیچ تردیـدي مبـین داشـتن رضـایت طـرفین       واحوال خاصی میطبیعتاً اوضاع. باشند
مثال، وقتی فردي صرفاً به ایـن دلیـل در  عنوانبه. ها باشندرابطه جنسی یا عدم رضایت یکی از آن

شده که به لحاظ جسمی شدیداً تحت اختیار پیشـنهاددهنده قـرار   برابر پیشنهاد رابطه جنسی تسلیم
توان کرد که این تسلیم شـدن  نمیداشته و هرگونه مقاومتی را از وي سلب نموده است، تردیدي

.3و رضایت از روي اراده نبوده و گویا اصالً رضایتی در کار نبوده است

فقدان «در این لحظه عنصر . خواهد لحظه وقوع تجاوز را ازنظر عنصر روانی به ترسیم درآورددر اینجا مینویسنده.1
اعتنایی عاطفی وي بالفاصله و قطعاً از ذهن وي گرفته است، اما به دلیل بیقطعاً در ذهن مرتکب شکل»دیدهرضایت بزه

.تا بعد از وقوع جرم هم در ذهن او باقی خواهد ماندگردد وشده اما همچنان در ذهن قربانی مستقر میخارج
.258گفته، ص جعفري، منبع پیش.2
تواند مانع تحقّق جرم تجاوز جنسی باشد که اوالً عاري از عیب و آزادانه ابرازشده باشد و ثانیاً رضایت در صورتی می.3

:ر خصوص شرایط رضایت، ركبراي مطالعه بیشتر د. رضایت دهنده عاقل، بالغ و داراي اهلیت باشد
190، ص 1394محمدعلی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی، جلد نخست، چاپ چهلم، ویرایش دوم، نشر میزان، -
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طور خاص بـه موضـوع مرزهـاي رضـایت در جـرم تجـاوز جنسـی        سمت بهبنابراین، در این ق
توان گفت که افراد نسبت بـه یـک رابطـه جنسـی     پردازیم تا ببینیم تحت چه شرایطی واقعاً میمی

، هـر نـوع رویکـرد انتقـادي     1به عقیده جنبش مطالعات انتقادي حقـوق . اندتمایل و رضایت داشته
اي تحلیل و شناخت مرزهاي آن و نحـوه دگرگـونی ایـن    به جرم و حقوق کیفري بدون تالش بر

درواقع، یک رویکرد انتقادي موفق و تأثیرگـذار مسـتلزم آن   . مرزها با شکست مواجه خواهد شد
ت «، »جرم«است که حقوقدان کیفري از هرگونه اعتماد به مفاهیم  و حتّـی » بزهکـاري «، »مجرمیـ

هـا را در ارتبـاط بـا حقـایق و     اصـله گرفتـه و آن  عنوان مفاهیم معین و ثابـت ف ، به»حقوق کیفري«
ــت ــد  واقعی ــل کن ــان تحلی ــه و زم ــاي جامع ــی   . 2ه ــه وي م ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای ــد تنه توان

.ساالر را درك و توجیه کندانگاري در یک جامعه مردمهاي عملی و هنجاري جرممحدودیت
بـود کـه تنهـا زور و    ها تلقّی جامعه و حقوقدانان ایـن  تا مدتدر خصوص جرم تجاوز جنسی

اگرچـه ایـن رویکـرد ازنظـر فلسـفی      . دار کندتواند رضایت را خدشهتهدید به استفاده از زور می
هرحال تکلیف قضات در برخورد با مـوارد اتهامـات   قابل ایراد بود، اما این مزیت را داشت که به

واضح و روشـن  گذار تجاوز جنسی را مشخص کرده و در این خصوص تا حدودي منظور قانون
هـاي غیـر خشـن    بار این برداشت براي جامعـه و قربانیـان جنبـه   رفته نتایج زیانهمه، رفتهبااین. بود

: این رویداد سرآغاز مشکالت مهم دیگري شـد کـه عبـارت بودنـد از    . اجبار جنسی مشخص شد
ن چـه مقـامی در نظـام حقـوقی ایـ     ) 2مرزهاي جدید رضایت را چگونه بایـد ترسـیم کـرد؟ و    ) 1

صالحیت را دارد که مرزهاي جدید رضایت را مشخص کند؟ اهمیت نکته اول بر کسی پوشیده 
ت آن     . نیست و ضرورتی به بحث در مورد اهمیت آن وجود نـدارد  در مـورد نکتـه دوم نیـز اهمیـ

هاي فعالیت متنوع در کشـورها وجـود دارنـد کـه     روست که مقامات حقوقی زیادي با زمینهازاین
.تواند مرزهاي جدید رضایت را ترسیم نمایدیک میکدامباید دید 

تدقیق فلسفی براي تبیین مرزهاي جدید رضایت-3
در شرایطی که مفهوم رضایت دقیقـاً مشـخص نیسـت و ایـن اصـطالح داراي قلمـرو معنـایی        

سو عوامـل مـوثر بـر رفتـار افـراد در هـر       خاصی نیست، مقامات قضایی و حقوقی موظفند از یک
درواقع، از ایـن طریـق   . مشخص و از سوي دیگر اهمیت حقوقی این عوامل را تعیین کنندپرونده

این کوشش نیازمند نگـاه فلسـفی دقیـق و صـریح اسـت؛ زیـرا       . باید مرزهاي رضایت ترسیم شود
1. Critical legal studies movement
2. N. Lacey, Contingency and Crirminalisation, in I. Loveland (ed.), Frontiers of
Criminality, London: Sweet & Maxwell, 1995, p.2
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مرز بین رضایت و عدم رضایت در مواردي چنان باریک است که تشخیص آن جز بـا ایـن نـوع    
واحوال حاکم بر قضیه تقریبـاً  خاطر اوضاعهایی که بهحتّی در پرونده.1نگاه فلسفی ممکن نیست

تردیدي در مورد رضایت یا عدم رضایت قربانی وجود ندارد نیز همـین نگـاه فلسـفی گـاه بـراي      
.رسدتشخیص دقیق مرزهاي رضایت ضروري به نظر می

رضایت بـه مفهـومی   تواند مرزهاي دقیقی براياما سؤال این است که نگاه فلسفی چگونه می
که در جرم تجاوز جنسی مورد توجه قرارگرفته، ترسیم کند؟ براي پاسخ به ایـن پرسـش الجـرم    

راستی در جرم تجاوز جنسی چه رفتـار غلـط   باید ابتدا به یک سؤال دیگر پاسخ داد و آن اینکه به
ت؟ اگر بتـوانیم  انگاري این عمل شده اسگذار بوده که باعث جرمو اشتباهی مورد سرزنش قانون

ت مسـئله      درسـتی پاسـخ دهـیم در آن صـورت مـی     به این سؤال به ت و چرایـی اهمیـ تـوانیم اهمیـ
دیگر، پاسخ به مسائل مربوط بـه  عبارتبه. 2خوبی درك کنیمرضایت در جرم تجاوز جنسی را به

بـه  تواند مفید و ثمربخش باشد که پـیش از آن مرزهاي رضایت در جرم تجاوز جنسی زمانی می
پاسخی درباره چرایی زشتی تجاوز و اینکه چـرا فقـدان رضـایت ایـن انـدازه سـنگین و هولنـاك        

.است دست بیابیم
طبق دیدگاه فلسفی مبتنی بر اندیشه کانت، در جرم تجاوز جنسی ضرر و آسـیب بـه انسـانیت    

نسـان  تجاوز جنسی در بهترین حالت، نوعی استفادة ساده از یـک ا . شودو شخصیت فرد وارد می
بـه عقیـدة جـان    . گیرداما در اغلب موارد این تجاوز به همراه خشونت و تحقیر صورت می. است

گاردنر و استفان شوت، هرگاه کسی که مورد تجاوز قرارگرفته احساس کنـد تحقیرشـده اسـت،    
تـوان گفـت ایـن عمـل بـه      نشـده، بـازهم مـی   حتّی اگر در عمل تجاوز از رفتارهاي خشن استفاده

زیـرا در چنـین حـالتی نیـز مرتکـب سـعی در انکـار        اقعی کلمـه غیرانسـانی بـوده اسـت؛    معناي و
همـه، ایـن اسـتدالل بـه نتیجـه مطلـوبی در مـورد        بـااین . 3دیده داشته اسـت شخصیت و منزلت بزه

زیرا استدالل گاردنر و شوت درنهایت صـرفاً مبـین غیراخالقـی    شود؛مرزهاي رضایت منجر نمی
تـوان  ند و راجع به جرم بـودن ایـن عمـل یـا لـزوم جـرم دانسـتن آن نمـی        بودن تجاوز جنسی هست

کنـیم و  صحبت مـی »مرزهاي رضایت«این در حالی است که وقتی از . مطلبی از آن استفاده کرد
سـو بتـوانیم   دهیم انتظار این است که از یـک هاي فلسفی را مالك قرار میدر این خصوص دقّت

انگـاري ایـن   و از سوي دیگر در مورد جرم بودن یـا لـزوم جـرم   این مرزها را واقعاً مشخص کنیم 

:براي مطالعه در این خصوص رك. دستیابی استدیده قابلوتحلیل وضعیت روانی بزهاین نگاه فلسفی از طریق تجزیه.1
و بعد260جعفري، همان، صص -

2. J. Gardner,and S. Shute, The Wrongness of Rape, in J. Horder (ed.), Oxford Essays in
Jurisprudence, (oxford: Oxford University Press, 2000), p. 204
3. Ibid, p. 205
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.عمل اظهارنظر کنیم
رسـد  براي حل این مسئله با توجه به همان برهان اخالقی مبتنی بر اندیشـۀ کانـت بـه نظـر مـی     

ایـن معیـار جدیـد    . توان در کنار معیار غیرانسانی بودن عمل اضافه کردیک معیار دیگري هم می
صـورت  به ایـن معنـی کـه هرچقـدر هـم کـه رابطـه جنسـی بـه         . رزش ذهنی استهمان اعتبار و ا

شـده باشـد بایـد دیـد آیـا قربـانی در اعمـاق ذهـن خـود نسـبت بـه آن            اجباري و متجاوزانه انجام
شده نـزد  دهد که اعتبار ذهنی عمل انجامرضایت داشته یا خیر؟ درواقع، این تحلیل به ما نشان می

تـوانیم بـه ایـن    مـی وقتی اعتبار ذهنی شاکی را بـه رسـمیت بشناسـیم   . قربانی چه میزان بوده است
نتیجه برسیم که یک فرد ممکن است سرانجام نسبت به رابطه جنسی رضایت داشته باشد اگرچـه  

درواقـع، بـراي تشـخیص اینکـه آیـا انتخـاب زن       . این رابطه در حالت اجبار صورت گرفته باشـد 
تـوان رابطـه مسـتقیمی بـین منفعـت در      رسـد مـی  ، به نظـر مـی  اصوالً آزادانه و مستقل بوده یا خیر

هرچـه منفعتـی کـه    : معرض خطر و میزان اجبار ضروري براي فاسدشدن رضایت در نظر گرفـت 
تـر و بیشـتر باشـد بایـد بـا اعمـال اجبـار بیشـتر از سـوي          تر، مهمدر معرض خطر قرارگرفته جدي

.رضایتی نداشته استمهاجم تهدید شده باشد تا بتوانیم بگوییم قربانی 
تواند تمام موارد برقراري رابطـه جنسـی   با اعمال این معیار، باید گفت که حقوق کیفري نمی

. عنوان تجاوز جنسی سرزنش کرده و مورد تعقیب کیفـري قـرار دهـد   با کاربرد اجبار و زور را به
مـرز تفکیـک   . تتنهایی معیار تشخیص تجـاوز جنسـی نیسـ   دیگر، اعمال اجبار و زور بهعبارتبه

توان ترسیم کرد که ویژگی تحقیرآمیـز بـودن   تجاوز جنسی از سایر روابط جنسی را در آنجا می
عنـوان  تر از منافع اندکی باشد که زن یا دختري در آن موقعیت خاص بهاجبار و زور بیشتر و مهم

کـه  هـاي سـنّتی  یک از دیـدگاه رسد هیچبنابراین، به نظر میارزش براي خود تعیین کرده است؛
و دیـدگاه  طرفدار موضوعیت داشتن زور یا تهدید به استفاده از زور در تحقّق تجاوز جنسی بـود 

گیـري تجـاوز جنسـی    که موافق موضوعیت داشتن هر نوع استفاده از اجبار بـراي شـکل  رادیکال
ه بـه  است، درست نبوده و در همه حال باید ببینیم آیا زن یا دختري که طـرف رابطـه جنسـی بـود    

این رابطه اعتبار ذهنی داده یا خیر؟ در این صورت حتّی اگر ظاهراً هیچ نوع اجبار یا زوري بـراي  
شرط اینکه اعتبار ذهنی عمـل بـراي   توان بهرابطه جنسی مورداستفاده قرار نگرفته باشد، بازهم می

هـاي  یـدگاه د. آن زن یا دختر فراهم نشده باشد گفت که این رابطه یک تجاوز جنسی بوده است
توانند به این خوبی مسـئله اعتبـار ذهنـی عمـل را مـورد      گاه نمیگراي سنّتی و رادیکال هیچمطلق

.توجه قرار دهند
با پیدایش اشکال جدیدتر سوء استفادة جنسـی در روزگـار کنـونی مسـئله تجـاوز جنسـی بـه        
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ان مجرمانـه اضـافه شـده    فراتر از استفاده از زور و اجبار رسیده و مصادیق دیگري هم به این عنـو 
در شرایط جدید اصوالً موضوعیت داشتن زور و اجبار و تهدید بـراي تحقّـق جـرم تجـاوز     . است

گونه عوامل زایل کننده رضایت دیگر نباید باعـث غفلـت   جنسی تقریباً منتفی شده و سخن ازاین
ل بـه   ور و هرگونـه  زعدالت کیفري از آن دسته از تجاوزهایی شود که در آن مرتکب بدون توسـ

در قسـمت بعـد ایـن    . اجبار اقدام به برقراري رابطه جنسی با فردي بدون رضایت وي نموده است
.دهیممصادیق جدید را موردبررسی انتقادي قرار می

هامصادیق جدید تجاوز جنسی و جایگاه مسئله فقدان رضایت در آن-4
تجـاوز جنسـی را   مفهوم رضایتتوان با تفسیر ظاهريگونه که گفتیم امروزه دیگر نمیهمان

ها فردي با اسـتفاده از زور و خشـونت بـه دیگـري تجـاوز     محدود به رفتارهایی دانست که در آن
در روزگار کنونی گاه برقراري رابطه جنسی با فرد دیگر ظاهراً ممکن است بـه رضـایت   . کندمی

مثـال، در  عنـوان بـه . که واقعاً چنـین رضـایتی وجـود نداشـته اسـت     آن فرد صورت بگیرد درحالی
یا او را در خصوص 1دهدحالتی که فردي دیگري را نسبت به ماهیت عمل موردتقاضا فریب می

ترتیـب بـا اسـتفاده از ابزارهـایی مثـل ایجـاد مسـتی و        اندازد و بدیناشتباه میشخصیت خویش به
، بایـد گفـت   کنـد هیپنوتیزم سرانجام قربانی خود را نسبت به برقـراري رابطـه جنسـی راضـی مـی     

در . تعقیـب کیفـري اسـت   مرتکب بدون رضایت قربانی چنین کرده و تحت عنوان متجـاوز قابـل  
.دهیماین قسمت به ترتیب هر یک از این مصادیق جدید را موردبررسی قرار می

بررسی مسئله فقدان رضایت در حالت فریب و خواب-الف
کنـد رضـایت   به برقراري رابطه جنسی میاجبار دیگري را وادارمسلماً در حالتی که فردي به

همه، این رویکرد اگـر  بااین. توان تجاوز جنسی دانستدیده مفقود بوده و عمل مرتکب را میبزه
شـود کـه   تنها رویکرد به پدیده تجاوز جنسی باشد الجرم به یک نتیجه غیرقابل قبولی منجـر مـی  

نتیجۀ مزبـور ایـن اسـت کـه     . جنسی نیستدیدگان تجاوز وجه به سود عدالت کیفري و بزههیچبه

الزم به ذکر است منظور نگارنده این نیست که مخدوش شدن رضایت مثالً از طریق فریب یک مسئله مربوط به روزگار .1
طورمعمول عنوان رفتاري که بهبهها بعد از تلقّی جرم تجاوز جنسیگذار مدتدرواقع، منظور آن است که قانون. کنونی است

به این نتیجه رسید که تجاوز ممکن است یک تجاوز )تجاوز سخت(گیرد از طریق استفاده از زور و قدرت بازو صورت می
تردید، این شیوه ارتکاب عمل مربوط به روزگار کنونی نیست، اما تلقّی اینکه این بی. نرم بوده و مثالً از طریق فریب رخ دهد

این . گذار قرار گیرد مربوط به روزگار کنونی استتواند یکی از مصادیق تجاوز باشد که باید موردتوجه قانونوه نیز میشی
1392موجب قانون مجازات اسالمی موردتوجه واقع شد و در ایران نیز اولین بار به1970مسئله در کشورهاي غربی از دهه 

.ر گرفتگذار قراصورت محدود موردتوجه قانونبه
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. 1دیـده اسـت  تحقّق جرم تجاوز جنسی نیازمند اعمال یک مقاومت فیزیکـی شـدید از سـوي بـزه    
معنـی بـوده و مـورد از مصـادیق تجـاوز      که اگر این مقاومت نباشد اعمال زور و اجبار بینحويبه

هوشـی،  نـدارد کـه در حالـت بـی    دیده انتظـار طبیعتاً این رویکرد از بزه. جنسی خارج خواهد شد
ا        خستگی کامل و ترس از عواقب مقاومت نیز همچنان به مقاومـت فیزیکـی خـود ادامـه دهـد امـ

انـد حـالتی اسـت کـه مرتکـب بـا اسـتفاده از        آنچه طرفداران این رویکرد نسبت به آن غافل شده
در ایـن حالـت   طبـق رویکـرد فـوق   . کنددیده را جلب میاصطالح رضایت بزهفریب و نیرنگ به

هوشـی، خـواب و تـرس    دیده مقاومتی از خود نشان نداده و از طرفی هم تحت تأثیر بـی بزهچون
.توان برقراري رابطه جنسی در این حالت را تجاوز جنسی دانستنبوده، نمی

دلیل اصلی این برداشت همان رابطه فرضی است که حقوقدانان و قضات بین مفهوم رضـایت  
شود کـه مهـاجم   بر اساس این رابطه، رضایت وقتی مخدوش می. اندرار کردهو مفهوم قدرت برق

خاطر قـرار گـرفتن در وضـعیتی مثـل     دیده هم با آن مقاومت کند یا بهاز زور استفاده کرده و بزه
دیـده در زمـان   حال سؤال ایـن اسـت کـه اگـر بـزه     . 2هوشی یا ترس توان مقاومت نداشته باشدبی

توان رضـایت ظـاهري کـه بـه     خورده باشد آیا میسی مست بوده یا فریبتسلیم شدن به رابطه جن
انجام عمل جنسی داشته را رضایت واقعی دانست؟ در این مـوارد هـیچ اجبـار یـا زوري از ناحیـه      

ط بـزه       کاربرده نمیمرتکب به دیـده اعمـال   شود و درنتیجه هـیچ نـوع مقاومـت فیزیکـی نیـز توسـ
دیده یک رضایت واقعـی نیسـت و   تردید داشت که رضایت بزهگردد، ولی باوجوداین نباید نمی

.دیده به رابطه تحت تأثیر عوامل خارجی به وجود آمده استتمایل بزه
گونـه  انـد ایـن  هاي انگلستان در مواردي بـا در نظـر گـرفتن ایـن واقعیـت سـعی کـرده       البتّه، دادگاه
دادگـاه بـا   ویلیـامز علیـه  فلتريدر دعـواي  چنانکه . عنوان تجاوز جنسی محکوم کنندرفتارها را نیز به

خاطرفریـب خـوردن در مـورد ماهیـت عمـل مـورد       این استدالل که رضایت شاکی به عمل جنسی به
هـا بـا وفـاداري    همـه، دادگـاه  بااین. 3تقاضاي مرتکب بوده، رفتار مرتکب را یک تجاوز جنسی دانست

سـی، چنـین مـواردي را صـرفاً یـک اسـتثنا       به ضابطه اعمال زور و مقاومت فیزیکی در مورد تجاوز جن
سـان، در کـامن ال   بـدین . اندگذار را به تغییر یا توسیع ضابطۀ فوق تشویق نکردهگاه قانوندانسته و هیچ

عنـوان یـک ضـرورت بـاقی     استفاده از زور و اجبار فیزیکی براي تحقّق جرم تجاوز جنسی همچنان بـه 
.از فریب یا تأثیر اشتباه را در این زمینه مؤثر دانستندماند و تنها در موارد استثنایی استفاده 

1. Bronitt Simon H. Rape and lack of consent, Cri. L. Jour. 16, 1992, p.238
، انتشارات 1376دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سال .2

و بعد125، صص 1378روزنامه رسمی، 
3. Ibid. p. 244
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الملـل عقـب بـوده    انگاري تجاوز جنسی از جامعه بینگذار ایران همواره در قلمرو جرمقانون
هاست در قوانین کیفري کشـورهاي  اوالً باوجوداینکه مصادیق جدید فقدان رضایت مدت. است

ته است، قانون کیفـري ایـران تـا همـین اواخـر در ایـن       بینی قانونگذاران قرارگرفغربی مورد پیش
درواقع، اولین بار با تصـویب قـانون مجـازات اسـالمی     . زمینه از بسیاري از این مصادیق غافل بود

قـانون  224مـاده  2موجـب تبصـره   بود که برخی از این مصـادیق جدیـد بـه   1392در اردیبهشت 
ثانیـاً، در همـین مـوارد نیـز نحـوه نگـارش       . تگذار قـرار گرفـ  مجازات اسالمی مورداشاره قانون

بینـی ایـن تبصـره    گـذار در پـیش  رسـد هـدف قـانون   اي است که به نظر میگونهتبصرة مذکور به
سـو، در ایـن تبصـره صـرفاً برقـراري رابطـه       از یـک . الملل نبوده اسـت نزدیک شدن به جامعه بین

آنکه هـر زنـی   سی قلمداد شده و حالجنسی با یک دختر نابالغ از طریق فریب دادن او تجاوز جن
از . ممکن است بدون توجه به سنش مورد فریب و اغفال قرارگرفته و به رابطـه جنسـی تـن دهـد    

دهد که برقـراري رابطـه جنسـی در حالـت خـواب و بیهوشـی       سوي دیگر، ظاهر تبصره نشان می
ن رفتار صرفاً زمـانی  ای224ماده 2درواقع، طبق تبصرة . 1شودهمواره تجاوز جنسی محسوب نمی

عنوان تجاوز جنسی خواهد داشت کـه پـیش از خـواب یـا بیهوشـی از طـرف مقابـل درخواسـت         
در ایـن صـورت، چنانچـه    . آمده باشد و آن فرد ایـن رابطـه را نپذیرفتـه باشـد    عملرابطه جنسی به

ه از هوش کنـد یـا بـا سوءاسـتفاد    کننده براي رسیدن به مقصود خود طرف مقابل را بیدرخواست
هوش بودن وي اقدام به برقراري رابطه جنسی موردنظر که سـابقاً از جانـب   وضعیت خواب یا بی

.قربانی رد گردیده بود نماید مرتکب تجاوز جنسی شده است

بررسی مسئله فقدان رضایت در حالت مستی-ب
تی هایی که ممکن است در آن فردي قربانی رابطه جنسی ناخواسـته شـود حـال   یکی از حالت

هـاي شـهوانی دیگـران    ارادگـی قـرار داشـته و تسـلیم خواسـته     است که وي در حالت مستی و بی
سؤال این است که آیا چنین فـردي قربـانی تجـاوز جنسـی قرارگرفتـه یـا خیـر؟        . قرارگرفته باشد

ارادگی در زایل کردن عنصر رضایت همچون تأثیر خواب و دیگر، آیا تأثیر مستی و بیعبارتبه
یا اغفال و فریب است؟ در پاسخ به این مسئله باید بین دو حالت مختلـف قائـل بـه تمییـز     بیهوشی 

. ارادگی فرد اختیاري و در کمال آزادي صورت گرفته باشـد اوالً ممکن است مستی یا بی. شویم

هرگاه کسی با زنی که راضی به زناي با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا -قانون مجازات اسالمی224مادة 2تبصره .1
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید . مستی زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است

.م فوق جاري استو یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حک
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. مثال، در یک میهمانی مختلط زنی اقدام به نوشیدن مفـرط مشـروب الکلـی نمـوده باشـد     عنوانبه
. صورت کامالً اجباري و ناخواسته صـورت گرفتـه باشـد   رادگی بهامکن است مستی یا بیثانیاً، م

توان گفت برقراري رابطه جنسی با چنین فردي بدون رضایت وي بـوده  در صورت اخیر قطعاً می
کنـیم  زیرا زمانی که وي را مجبور بـه نوشـیدن مشـروب الکلـی مـی     و عنوان تجاوز جنسی دارد؛

ایم که این فقدان رضـایت تـا زمـان بازگشـت او بـه حالـت       ر وي ایجاد کردهفقدان رضایت را د
بنابراین، رابطه جنسـی کـه در مـدت مسـت بـودن وي بـا او       عادي همچنان وجود خواهد داشت؛

همه، در بااین. 1صورت گرفته، یک رابطه بدون رضایت و مصداق بارز تجاوز جنسی خواهد بود
فردي که آزادانه در یک میهمـانی مخـتلط اقـدام    . انی نیستمورد حالت نخست مسئله به این آس

به نوشیدن مقدار زیادي مشروب الکلی نموده، درواقـع خـود را تسـلیم حـوادث احتمـالی کـرده       
توانـد عنـوان تجـاوز    رسد برقراري رابطه جنسی با این زن در حالت مستی نمـی به نظر می. 2است

قدام نخست خود کـه بـااراده انجـام داده، بـه اقـدامات      زیرا درواقع این زن با اجنسی داشته باشد؛
.بعدي افراد حاضر در میهمانی اعتبار ذهنی داده است

گـذار  ازنظـر قـانون  . گذار انگلستان در این زمینه دقیقاً بـرخالف عقیـدة ماسـت   رویکرد قانون
توانسـته  انگلیس مهم آن است که در زمان رابطه جنسی قربانی در حالت مستی قرار داشته و نمـی 

طبـق ایـن رویکـرد، فرقـی    . هاي نامشروع دیگـران از خـود مقاومـت نشـان دهـد     در برابر خواسته
کند که مستی اختیاري یا اجباري باشد، بلکه مهم مسـت بـودن زن در زمـان برقـراري رابطـه      نمی

عنوان نمود که برقراري رابطـه جنسـی بـا    کَمپلچنانکه در یک دعوا قاضی . 3جنسی با وي است
در همـین خصـوص، دیـدگاه    . 4ی که تحت تأثیر الکل مست بوده، یـک تجـاوز جنسـی اسـت    زن

ازنظـر  . اي است که مستی را همانند خواب و بیهوشی قلمداد کرده استگونهگذار ایران بهقانون
گـذار  بـر آن تأکیـد شـده، هماننـد رویکـرد قـانون      224مـاده  2گذار ایـران کـه در تبصـرة    قانون

تیاري یا اجباري تفاوتی ندارند، بلکه مهم است که پیش از مستی زن، مرتکـب  انگلستان مستی اخ
در ایـن صـورت   . از قربانی تن دادن به رابطه جنسی را خواسته و قربانی نیز آن را رد کـرده باشـد  

چنانچه قربانی مست شود و در حالت مستی با او رابطه جنسـی برقـرار شـود رفتـار طـرف مقابـل       

برخی حقوقدانان در این . اعتباري رضایت مجنی علیه اشاره نشده استوضوح به تأثیر مستی بر بیدر حقوق ایران به.1
:رك. انداستفاده کرده»العادهناراحتی جسمی فوق«خصوص از اصطالح 

304، ص 1382پرویز صانعی، حقوق جزاي عمومی، چاپ اول، انتشارات طرح نو، -
210جعفري، همان، ص .2

3. Section 74(Sexual offences Act 2003) - For the purposes of this part, a person
consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice.
4. Ibid. p. 240
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بنـابراین، اگـر از زنـی چنـین درخواسـتی صـورت نگرفتـه        نخواهد بود؛چیزي جز تجاوز جنسی 
باشد، ولی در حالت مستی اقدام بـه رابطـه صـورت بگیـرد رابطـه مـذکور عنـوان تجـاوز جنسـی          

.نخواهد داشت اعم از اینکه مستی آن زن اجباري باشد یا اختیاري
انگلستان در ایـن زمینـه بـه    یک از قوانین ایران و شود رویکرد هیچگونه که مالحظه میهمان

گذار در تلقّی رفتار مرتکب در برقـراري  درواقع، هر یک از این دو قانون. عدالت نزدیک نیست
عنـوان تجـاوز جنسـی گرفتـار     رابطـه جنسـی بـا زنـی کـه در حالـت مسـتی قـرار داشـته اسـت بـه           

تی را عنوان تجـاوز  گذار انگلستان هرگونه رابطه جنسی در حالت مسقانون. اندوتفریط شدهافراط
نهـد کـه پـیش از مسـتی از زن     اي عنـوان تجـاوز مـی   گذار ایران نیز صرفاً به رابطهنهد و قانونمی

گـذار بـه مسـئله    یـک از دو قـانون  در همـین راسـتا، هـیچ   . شده، ولی او نپذیرفته باشـد درخواست 
ل فلسـفی کـه در   آنکـه بـر مبنـاي تحلیـ    کننـد و حـال  اختیاري و اجباري بودن مسـتی اشـاره نمـی   

صفحات قبل به آن اشاره کردیم مستی اختیاري به معنـاي اعتبـار ذهنـی دادن بـه رفتارهـاي غیـر       
.مترقّبه بوده و داراي آثاري غیر از مستی اجباري است

گیرينتیجه
دیده رضـایتی  توان گفت که بزهصورت متجاوزانه صورت گرفته، میاگرچه در جرمی که به

. دیـده را نبایـد بـه معنـاي ظـاهري آن تفسـیر نمـود       است، فقدان رضایت بـزه نسبت به آن نداشته 
گیرنـد  میشود به عنف صورتدرواقع، براي اجراي بهتر عدالت در جرایم مختلفی که گفته می

خـوبی ترسـیم کنـیم تـا بتـوانیم مـوارد وجـود یـا         الزم است قبل از هر چیز مرزهاي رضایت را به
بـر ایـن   . رج از چارچوب ادعاهاي طرفین دادرسـی تشـخیص دهـیم   دیده را خافقدان رضایت بزه

شـود بـه عنـف صـورت نگرفتـه، درواقـع       اساس، ممکن است دسته مهمی از جرایم که ادعـا مـی  
که عکس این قضـیه نیـز   همچنان. رو شوندتري روبههاي سنگینتجاوز قلمداد شده و با مجازات

انـد مسـبوق بـه جلـب رضـایت      دادهعنفـاً رخ ظـاهر  آنجا که برخی جرایمـی کـه بـه   . صادق است
در این میان جرم تجاوز جنسی با توجه به عواقـب خطرنـاکی   . دیده تشخیص داده خواهند شدبزه

دیده و بزهکار به همراه دارد بـیش از سـایر جـرایم نیازمنـد تبیـین مرزهـاي رضـایت        که براي بزه
قـانون مجـازات اسـالمی    . امیـدوار بـود  است تا در پرتو آن بتوان به اجراي بهتـر عـدالت کیفـري    

هرچند تالش کرده برخی نقـایص خـود را در ایـن زمینـه برطـرف نمـوده و در مقایسـه بـا         1392
همه در ترسـیم دقیـق مرزهـاي    قوانین قبلی همت بیشتري جهت تحقّق عدالت به خرج دهد، بااین

.و عدالت کیفري باشیمها در قلمرعدالتیرضایت ناکام مانده و همچنان باید شاهد برخی بی
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