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االٕتاة التعزيرم ،الرض  ،اإلجراء القضائ ي.
الكلمات الرئیسة :اإلكراه ،االعتداء اٞتنس يٌ ،
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ييعرؼ االعتداء اٞتنس ي يف أدب الفقة كالقانوف اإليراين باس "اإلكراه عل الزنا" ،باعتبارة جرٯتة ض ٌد كياف ا١ترأة اٞتسدم ،كذلك
بالتوسل إذل العنف كالضغط البدين كعدـ الرض ؛ كقد ح ٌدد القانوف اإلسبلم ي أش ٌد العقوبات اٟت ٌدية (اإلعداـ) عل ا١تغتصبٌ .أما
ٌ
اإللزاـ بصدكر حك اإلعداـ عند إثبات العنف ،فذلك يرجع إذل مراقبة القضاة بشأف حفظ الدـ –بقدر اإلمكاف -كاالحًتاز
كالتجنٌب عن إثبات العنف يف الزنا .كبناء عل العقوبات التعزيرية بشأف اٞترائ اٞتنسية ،فهذا يعٍت التكيٌف مع الظركؼ الزمانية
يهتموف بظركؼ اجملرـ الفردية كخصائصة يف ٖتديدى للعقوبة ا١تناسبة٦ ،تٌا يضمن ٖت ٌقق
كا١تكانية فيما يتعلٌق بالعقوبات اٟت ٌدية؛ ٌ
فإهن ٌ
ا١ترجوة من العقوبات عل ٨تو مؤثٌر ج ٌدانٌ .أما يف السنوات األخَتة ،فآثرت منظٌمات القضاء ،النأم عن ٖتديد األحكاـ
األىداؼ ٌ
ُ
ا١تدرجة .يف ىذة الدراسة الٌيت متٌ فيها اعتماد ا١تنهج النوع ي  ،نلمح من
اٞتنائية اٟت ٌدية كذلك يف ٤تاكلة الستبداؿ العقوبات التعزيرية ك ٌ
خبلؿ اإلشارة إذل بعض القرارات كاألحكاـ الصادرة عن احملاك القضائية أف ٧تيب عن ىذا السؤاؿ :ىل ييقبل عنواف "االعتداء
تبٌت عناكين جنائية أخرل بدالن عن
اٞتنس ي" أك "العنف يف الزنا" يف معظ القضيٌات ا١تلركحة يف ىذا الصدد؟ أك أ ٌف القضاة يؤثركف ٌ
"االعتداء اٞتنس ي"؛ بناء عل أدلٌة اإلثبات كالشواىد كالقرائن الٌيت ٬تدكهنا يف متناكؿ اليد؛ كذلك لبسط اليد يف صدكر األحكاـ
حىت العصر اٟتاضر يف
التعزيرية ا١تتنوعة؟ كٔتا أ ٌف أساس النظرية الفقهية القائمة عل العدكؿ عن اٟتدكد كانا ت موجودة منذ ا١تاض ي ٌ
حبلن أقرب إذل
الفقة اإلسبلم ي ،فيبدك أ ٌف حذؼ العقوبات اٟت ٌدية كبسط يد القضاة يف اختيار العقوبات التعزيرية ا١تتناسبة ،يع ٌد ٌ
العدالة كدعمان للضحايا مقارنة مع العدكؿ عن قبوؿ العنف.
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 -1المقدمة

تع ٌد اٞترائ اٞتنسية ضمن الفئات الواسعة يف االعتداء عل األخبلؽ كالع ٌفة العامة يف اجملتمع٦ ،تٌا يتللٌب ٦تارسة اٞتنس أك
أم فًعل جنس ي آخر" )MacKinnon,2016:431-477( .االعتداء اٞتنس ي) "(1كاحدة من ىذه اٞترائ اٞتنسية
ٌ
عرفها أدب القانوين الغريب عل النحو التارل٦« :تارسة اٞتنس (اٞتماع) الغَتقانونية للرجل مع ا١ترأة بالقوة كاٞترب كض ٌد
الٌيت ٌ
إرادة ا١ترأة ...كدكف موافقتها مع أقص مستول من ا١تقاكمة»ِ ) .)Black,1968:1503كقد ظهر لنا تعريف االعتداء

اٞتنس ي يف "قانوف كاماف ال") (2أيضان باعتباره ٚتاعان جنسيان مع إمرأة كذلك بالقوة كالضغط كى ي مكرىو بعيدان عن إرادهتا.
) .(Burke,1870: 376يف الواقع ،متٌ الًتكيز عن العنف كاإلكراه كعدـ الرضا–أك كبل٫تا -يف تعريف االغتصاب.

)(Mackinnon, 2006: 940-941
تعرؼ لنا ا١تادة الثانية ا١تػيعلنة من قًبل منظمة األم ا١تتٌحدة بشأف منع العنف ض ٌد ا١ترأة عل أ ٌف "االعتداء اٞتنس ي"
ٌ
ً
التحرش أك اإليذاء اٞتنس ي أك
ا١تادة األكذل" ،العنف" إجراء يتسبٌب يف
ٔتثابة فعل عنف ي ،كاعتربت ٌ
ٌ
العاطفي(DEVAW,1993:article 1, 2).

جراء
يتعرض الضحيٌة لؤلذل ٌ
خبللو القوانُت القائمة عل العنف ،بأ ٌف االغتصاب اٟتقيق ي ىو ذلك االغتصاب الٌذم ٌ
مقاكمتو إزاء ا١تغتصب ،كيف اٟتقيقة يع ٌد ىذا الضرر كاألذل ،شاىدان كدليبلن عل االغتصاب(Dripps, 2009: 957) .
كفيما يتعلٌق بشأف "عدـ الرض " ،فمن ا١ته ٌ مبلحظة أ ٌف ا١ترأة ال تع ٌد راضية ما دل تبدل رغبتها كرضاىا يف ٦تارسة
توصلة إذل اليقُت بشأف كسبو رض ا١ترأة.
اإلجراء اٞتنس ي عل ٨تو صريح كىذا يعٍت أ ٌف عل الرجل أف يشرح كيفية ٌ
القوة كاٞترب كعدـ الرض من العناصر الرئيسة لبلغتصاب يف
) (Diesen, 2010: 330من ىذا ا١تنللق ،يع ٌد استخداـ ٌ
القانوف الغريب؛ فيجب أف نلحظ أحد٫تا أك كبل٫تا ليتح ٌقق عملية االغتصاب.
اٞترائ اٞتنسية متٌ بياهنا يف الفقو كبالتارل يف قانوننا ككاجها ت الردكد كاألحكاـ اٞتنائية ا١تتمثٌلة يف اٟت ٌد أك التعزيرٌ .أما

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). Rape
(2). Common Law
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ألهنا –عل ضوء األدب الفقه ي-
النظاـ القانوين يف إيراف فل ٭ت ٌدد لنا تعريفان ٤ت ٌددان لبلعتداء اٞتنس ي (االغتصاب)؛ ٌ
عرؼ لنا ا١تادة ُِِ من قانوف العقوبات اإلسبلمية بأ ٌف "الزنا"ٚ :تاع
تندرج يف دائرة الزنا كتيعرؼ بعنواف "العنف يف الزنا" .تي ٌ
تنص الفقرة
غَت مشركع كغَت قانوين (مع كجود الًتاض ي) بُت رجل كإمرأة ال توجد بينهما أم عبلقة زكجية مشركعة ،كما ٌ
ا١تادة ِِْ من نفس القانوف عل ٖتديد العقوبة اٟت ٌدية "اإلعداـ" عل الزاين الٌذم ارتكب الزنا عن طريق
"ت" من ٌ
العنف أك االغتصاب كاإلكره.
إ ٌف ما نستوعبو من كلمة العنف" يف تعريفنا ؿ"االغتصاب" :ى ي الغلبة كالقسوة كالش ٌدة؛ ٦تٌا يتللٌب إظهار الكراىية
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عل الرغ من التباين القائ بُت عناصر العنف كعدـ الرض ؛ ٌإال أ ٌف كبل٫تا يؤٌكداف عل ا١تقاكمة اٞتسدية للضحيٌة
قبل حدكث اإلجراء اٞتنس ي (Murphy,1995: 19) .يبلغ أ٫تٌية عنصر ا١تقاكمة يف تعريف االغتصاب مبلغان ترل من

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

كا١تقاكمة من جانب الضحية .من ىذا ا١تنللق ،يضمر العنف ،الكراىية كعدـ الرض يف داخلو .يف حالة "اإلكراه" نلحظ
نية ً
الفعل؛ لكنٌها بعيدة عن اإلرادة كالرض  ،كىذه القضية ال ترتبط –بالضركرة -بالعنف كالقوة اٞتسدية؛ رغ ٌأهنا ٖتمل
ٌ
كره" يف عملو اإلكراى ي فه ي الرضا
درجات من العنف النفس ي كتتللٌب عدـ الرض ٌ .أما ا١تسألة الٌيت ال نشهدىا عند "ا١تػي ى
كطيب النفس ،كما ال نلحظو عند الشخص ا١تػيرغ ىو القصد كاإلراده .نلحظ مصللح "اإلكراه" يف كبلـ أغلب الفقهاء
ا١تتأخرين كا١تعاصرين كلكن ال يعٍت ذلك ا٨تصار العنف يف ىذا التعبَت .كما أ ٌف بعض الفقهاء أشار إذل ىذا ا١تعٌت يف قولو:
«مث انو ال كجو الختصاص اٟتک با١تکره ،اذ ا١تذکور فی أحاديث ك فتاكی أکثر القدماء األصحاب ىو غصب الفرج ك
ىو أع من اإلکراه ،لشمولو علی الزنا بالنائمو كالسکری ،كا١تغماه عليها ا١تسلوبو االختيار» (موسوی اردبيلی،
ُِْٕق.ؽ)َّْ :
من ىذا ا١تنللق ،يع ٌد "اإلكراه" من مصاديق العنف .كبالتارل يع ٌد الزنا مع النائمة أك السكرل كا١تغم عليها ا١تسلوبة
االختيار ،ضمن مصاديق العنف .يبدك أ ٌف اعتماد مصللح "اإلكراه" بواسلة الفقهاء ا١تتأخرين يرجع إذل أ ٌف ٖتقق

اإلسبلمية ا١تصادؽ عليو عاـ ُِّٗش عوضان عن ا١تادة ِٖ من قانوف العقوبات اإلسبلمية لعاـ َُّٕش الٌذم ذيكر
فيها عبارة "الزنا بالعنف أك اإلكراه"؛ كذلك ك ي يض ٌ مصاديق الزنا الٌذم متٌ باإلكراه كدكف الرض لكن دكف كجود العنف
كاإلرغاـ اٞتسدم.
من ىذا ا١تنللق ،إ ٌف ما ييعرؼ باس "االغتصاب" يف أدب القانوف الغريب ،يلرحو قانوف اٞتزاء اإليراين باس "الزنا
كمصرحة كال ٗتضع للتغيَت بناء عل
بالعنف" أك اإلكراه كىو عمل ٮتضع لعقوبة األعداـ" .اٟتدكد" ى ي عقوبٌات ٤ت ٌددة ٌ
أخف –غالبان -مقارنة مع اٟتدكد،
الزماف كا١تكافٌ .أما العقوبات األخرل الغَت ٤ت ٌددة ،فه ي عقوبات يعيٌنها الشارع كى ي ٌ
كى ي تيعرؼ بعنواف "التعزير"٧( ّ.تفی)ِْٓ :ُِّٔ ،
األعماؿ اإلجرامية تتللٌب عاد نة نوعان من اإلخبلؿ يف النظاـ االجتماع ي ،كالتسبٌب يف بركز اشكاليات كانتهاكات يف
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البعد األخبلق ي كاالجتماع ي إذل جانب ما تيلحقو من أضرار نفسية كجسدية كاللعن يف كرامة الضحيٌةٌ .أما بالنسبة إذل
األىداؼ ا١ترجوة من العقوبة ،فيمكن اإلشارة إذل الردع ،اإلصبلح كالتقوًن ،التخويف كبياف العقاب( .شاکری گلپايگانی،
ُّٖٖ)ٕٓٗ :
التوسل إذل
التحوؿ بناء عل ظركؼ اجملتمع كأحوالو ٌ
ا١تتغَتة ،فإ ٌف ٌ
كنظران إذل أ ٌف غاية العقوبات ٗتضع إذل التغيَت ك ٌ
ا١تتغَتة.
العقوبات الثابتة –٘تامان -ال يتهيأ ٢تا االستجابة كالكفاءة البلزمة يف ٖتقيق األىداؼ ٌ
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كتلرؽ الفقهاء إذل تبيُت ىذا ا١تعٌت من
االغتصاب (العنف يف الزنا) يت ٌ نوعان ما مع التهديد كاإلكره من حيث العرؼٌ ،
خبلؿ كقوعو ضمن مصاديق العنف؛ لذلك كردت عبارة "الزنا بالعنف كاإلكراه" يف ا١تادة ِِْ من قانوف العقوبات
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.1-1خلفیة البحث:

ٌأما فيما يتعلق ٓتلفية البحث ،سيمكن اإلشارة إلی البحوث كالدراسات اليت تلرقا ت إلی إمكانية استبداؿ اٟتدكد مع

التعزيرات عند الضركرة كعلی حسب الزماف كا١تكاف أك ٌأهنا أشارت إلی الدكر الرئيس ي للحاك أك القاض ي يف التعزيرات اليت
تلرأ علی العقوبات؛ من ذلك:
آىنگراف كمسعودياف يف و
مقاؿ ٢تما ٭تمل عنواف "إجرا الحدود في عصر الغیبة؛ األصول واإلشكالیات" درسا موضوع
إجرا اٟتدكد الشرعية أك تعليلها يف عصر غيبة اإلماـ ا١تعصوـ من ضمن النتائج اليت ٌمت اإلشارة إليها يف ىذا البحث ٯتكن
اإلشارة إلی دراسة جواز التعليل ا١توقا ت للحدكد ٦تٌا يتسبب يف كىن الدين كانزجار الرأی العاـ حوؿ اإلسبلـ .ال ريب أ ٌف
تعليل إجرا اٟتدكد ال يعٍت انتفاع العقوبات بل إ ٌف العقوبات التعزيرية ٯتكن ٢تا أف تكوف معادالن مناسبان بناءن علی الظركؼ
الزمكانية (آىنگراف ك مسعودياف )ُّٖٖ ،كنوهبار يف و
مقاؿ لو بعنواف "مبدأ تحكیم العقوبات" أشار إلی أ ٌف األصل

إلی إلغاء الجزاء" إلی نقد كدراسة الركايات الغالبة اليت توكد علی التنفيذ األكيد (من دكف الشرط) للحدكد
ا١تصللحة(نوهبار.)ُّّٗ ،
كىناؾ ْتوث أخری تلرقا ت إلی نقد مسألة لزكـ ككجوب إجرا اٟتدكد يف عصر الغيبة ك ذلك علی ضوء اختيارات اٟتاك
يف تعديل العقوبات من خبلؿ التوصل إلی التعزيرات كى ي ْتوث انتحجا ت ا١تنهج ا١تكتيب ،منها :مَت٣تيدم كغبلملو يف
ْتث ٢تما ٭تمل عنواف "سعة شرعیة حرية في العمل الجزائي علی ضوء أصل حاكمیة القانون"(٪توذجان :القضايا ا١ترتبلة

بالعبلقات الغ َت مشركعة) قد تلرقا إلی دراسة ٪تاذج من القضايا ا١تعنونة بالعبلقات الغَت مشركعة كاألعماؿ ا١تنافية للعفة
دكف الزنا من خبلؿ اعتمادى علی ا١تنهج النوع ي كٖتليل احملتوی النقدم كقد أشارا أيضان إلی أنٌو ٬تب علی القانوف ،قبوؿ
منحها قيمة قانونية ٦تاثلة؛ كىذا بدكره يودم إلی حرية العمل اٞتنائ ي
نتيجتُت أك عدة نتائج –يف مواضع خاصة ،-كيت ٌ ي
كتصبح يد القضاة مفتوح نة يف ٖتديد العقوبات( .مَت٣تيدم كغبلملو.)ُّٕٗ ،
ا٠تاصة يف اٞترائ اٞتنسية ،القيود القانونية كعدـ
تلرقنا يف ىذه الدراسة إذل ٌإتاىات اإلطار التعزيرم كأشرنا إذل ا١تاىية ٌ
ٌ
كمت ا٠توض يف كيفية مواجهة القضاة بالنسبة إذل
كفاءة األدلٌة يف اإلثبات الشرع ي كماىيٌة العقوبات يف الزنا بالعنف ٌ
ً
توصلنا إليها من خبلؿ الدراسة.
القضايا ا١ترتبلة باالغتصاب اٞتنس ي كمن ىمثٌ نذكر النتائج الٌيت ٌ
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 -2جوانب االتجاه التعزيري
االٕتاه التعزيرم٬ ،تب أف نشَت ٌأكالن إذل منهج الفقهاء النظرم بشأف جواز العدكؿ عن إصدار أحكاـ
كعند الرجوع إذل ٌ
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ا١تؤىل فقط ،كقد تلرؽ الباحث أيضان إلی إستثناءات ىذا
ا١تذكور يعٍت جواز تعيُت العقوبة كصدكر اٟتك للمقاـ القضائ ي َّ
األصل كذلك علی ضوء ا١تلابقة مع كاقعيات األصل كالتلقيات اٞتديدة حوؿ العدالة اٞتزائية كالقضائية ككذلك مبلئمتها
مع مبدأ اإلحتياط يف الدماء (نوهبار )ُِّٗ ،كقد تناكؿ نفس الباحث يف و
مقاؿ آخر لو ٭تمل عنواف "من تعطیل الحد
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اٟت ٌد كتنفيذهٌ .أما فيما يتعلٌق بإقامة اٟتدكد يف زمن غيبة اإلماـ ا١تعصوـ ،فهناؾ أقواؿ ع ٌدة ،يشَت العبلمة اجمللس ي إذل
األقواؿ األربعة ا١تختلفة للفقهاء يف ىذا اجملاؿ« :ىناؾ بعض ا٠تبلؼ القائ الٌذم يقوؿ :ىل بإمكاف اجملتهد أف يقي اٟت ٌد
عند غيبة اإلماـ عليو السبلـ أـ ال؟
حىت قلع اليد كضرب
يرل الكثَت من العلماء بأنٌو ٬توز للمجتهد العادؿ اٞتامع للشركط أف يقي اٟت ٌد عند غيبة اإلماـ؛ ٌ

العنق كالرج كالشنق .كقاؿ البعض أيضان :بإمكانو أف يقي اٟتدكد الٌيت ال تبلغ القتل .كقاؿ اآلخر :ليس بإمكانو أف يقوـ
ٮتص اإلماـ –صلوات اهلل عليو -كنائبو فقط ،كال ٯتكن للمجتهد
ٔتا ينته ي إذل اٞترح أيضان ،كرأل البعض أيضان :إ ٌف اٟتد ٌ
أف يقي أيان من أنواع اٟتدكد ،كىذه ا١تسألة ال ٗتلو من عيب٣( »...تلسیُِّٔ ،ش)ْٖ :

من ىذا ا١تنللق ،يرل الكثَت من الفقهاء بأنٌو ال ٬توز إقامة اٟتدكد يف زمن غيبة اإلماـ ا١تعصوـ كذلك للمراقبة يف
فإهن يتوقٌفوف عند األمر ك٭تصركف إجراء اٟتدكد باإلماـ عليو السبلـ
جراء التعارض أك الضعف يف األدلٌة؛ ٌ
حفظ ٌ
الدـ أك ٌ
ا٠تاص كبالتارل ال يعتقدكف بإجراء اٟتدكد الشرعية عند غيبة اإلماـ عليو السبلـ.
أك نائبو
ٌ

رأل اختصاص تلبيق اٟتدكد بزمن حضور اإلماـ ا١تعصوـ بصورة أقول ،كبالتارل ال يسمح بتلبيق اٟتدكد يف عصر الغيبة.
(خوانساریُّٓٓ ،ش )ُْْ-ُُْ :من ٚتلة ىوالء الفقهاء ٯتكننا اإلشارة إذل :ابن زىره (اٟتل ي ،ُُْٕ،جُ:
ِِٔ)  ،ابن ادريس اٟتلٌ ي (اٟتلی ،َُُْ ،جِ ،)ِْ-ِٓ :٭تيی بن سعيد اٟتل ي (اٟتلی ،َُْٓ،جُ)ْٖٓ :

كالعبلمو اٟتل ي (عبلمو حلی ،بیتا ،جِ.)ْٗٗ :
حىت يف عصرنا اٟتاضر-؛ فإذا كانا ت إقامة اٟتدكد سببان يف كىن الدين ،أك عامبلن يف
ٌأما فيما يتعلٌق بتلبيق اٟتدكدٌ - ،
العدك ،فإ ٌف كقف تنفيذ اٟت ٌد يت ٌ عل ضوء ا١تصلحة بناء عل تقدير اٟتاك اإلسبلم ي ،كما أ ٌف آية
عجز جبهة اٟتق كتقوية ٌ
يتنح عن
اهلل شاىركدم يعتقد« :إذا كاف تلبيق اٟت ٌد عامبلن يف فساد ا١تذنب كابتعاده عن الدين أكثر من قبل ،كبذلك ٌ
اإلسبلـ كٯتيل إذل األعداء كا١تعارضُت؛ يف ىذه اٟتاالت ،يٯتكن للحاك أف ٯتنع تلبيق اٟت ٌد أك تأجيلو»( .ىامشی شاىركدی،
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ُّٖٕش )َِّ :ككذلك بناء عل ا١تادة ِِٓ من قانوف العقوبات اإلسبلمية ا١تصادؽ عليو عاـ ُِّٗشْ ،ٯتكن اعتبار
التغيَت يف شكل تلبيق ح ٌد "الرج " كٖتويلو إذل "اإلعداـ" من اٟتاالت القائمة عل مبدأ ا١تصلحة.
كنظران إذل ما قيل حوؿ استحالة إجراء اٟتدكد ،من ا١تؤٌكد أ ٌف العدكؿ عن تلبيق اٟتدكد –مثبلن -لن يكوف ٔتعٌت غض
التوسل إذل
النظر عن إٟتاؽ العقوبة با٠تاطئُت كا١تعتدين بالنسبة إؿ األحكاـ اإل٢تية كقدسيٌة اجملتمع كعفافو؛ بل ٬تب ٌ
تتعُت عل أساس نوع اٞترٯتة كش ٌدهتا بناء عل القواعد الفقهية الٌيت ترل ب ػ ػ «التعزير ٔتا يراه اٟتاک »
العقوبات التعزيريو الٌيت ٌ
ك«التعزير ٔتادكف اٟتد» كذلك مع االلتزاـ با١تصلحة الزمنية كا١تكانية كمبدأ تفريد العقوبات بواسلة اٟتاك الشرع ي
(القاض ي) ،كىذه األنواع من العقوبات تتمتٌع بقابلية أكرب للتكيٌف مع الظركؼ الزمنية كا١تكانية بالنسبة إذل العقوبات
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رل من جانب
يشَت الشيخ اللوس ي يف كتابو "التبياف يف تفسَت القرآف" إذل موضوع إقامة اٟت ٌد عل يد اإلماـ أك من يك ٌ
اإلماـ عند تفسَته اآلية ِ من سورة "نور"(.شيخ طوسی ،بیتا )َْٔ :كآية اهلل اٟتاج السيٌد أٛتد خوانسارم ىو اآلخر

االتجاه التعزيري لالعتداء الجنسي في القانون...

سعیده صفايی و آخرون

باالٕتاه
االٕتاه القائل بتنفيذ اٟت ٌد كاستبدالو ٌ
ا١تصرح هبا يف الشريعة.من ىذا ا١تنللق ،إ ٌف األسس النظرية للعدكؿ عن ٌ
اٟت ٌدية ٌ
االٕتاه التعزيرم يتللٌب
حىت العصر الراىن يف الفقو اإلسبلم ي ،عبلكة عل ذلك ،فإ ٌف ٌ
التعزيرم كاف موجودان منذ ا١تاض ي ٌ

بسط اليد ك ٌاٗتاذ السياسة الشرعية القائمة عل مصلحة النظاـ كاجملتمع اإلسبلم ي( .شاکری گلپايگانیُّٗٓ ،ش:
ُّٓ)
 .1-2الطبیعة الخاصة للجرائم الجنسیة

خاصة إذا
اإلجراـ اٞتنس ي؛ أك بعبارة أخرل ،اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة ،تع ٌد ضمن اٞترائ الٌيت يت ٌ ارتكاهبا يف ا٠تفاء؛ ٌ
ارتكبها اللرفاف برضاى  ،مثل الزنا .كٔتا أ ٌف ىذه اٞترائ تيرتكب يف ا٠تفاء كال يلٌلع عليها –غالبان -شاىد أك ناظر سول
من يقوـ بارتكاهبا ،كنظران إذل ماىيٌة اٟتق اإل٢ت ي بالنسبة إذل اٞترائ اٞتنسية ا١تستوجبة للح ٌد ،فإ ٌف السياسة اإلجرامية
التسًت للذنب .إ ٌف األذل
التجسس يف خصوصيٌة اإلفراد بشأف ىذه اٞترائ ا١تنافية للعفة كا١تبتنية عل
تقرر عدـ
ٌ
لئلسبلـ ٌ
ٌ
الناج عن اٞترائ اٞتنسية ىو نفس ي يلحق بكرامة الضحيٌة أكثر من كونو ماديٌان جسديان ،كبالتارل إ ٌف تعويض ىذا الذنب

رغبة الضحيٌة يف إببلغ ا١توضوع إذل الشرطة كذلك لصيانة األسرة كحفظ ٝتعتها كٝتعة اجملتمع( .حداد زاده نَتی،
عامة كشاملة ،كقد نصحا ت بو
ُّٖٖش )ُُٔ :إ ٌف سياسة ٌ
التسًت عل الذنب كمنع التجسس يف اإلسبلـ ى ي سياسة ٌ
ً ً َّ ً
ً
التعالي الدينية .كقد قاؿ اهلل تعاذل يف قرآنو الكرًن " :إً َّف الَّ ًذ ً
اب أىلًي ه ًيف
ين ىآمنيوا ى٢تي ٍ ىع ىذ ه
ين ي٭تبُّو ىف أى ٍف تىش ى
يع الٍ ىفاح ىشةي يف الذ ى
ى
ُّ
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةً ىكاللَّوي يىػ ٍعلى ي ىكأىنٍػتي ٍ ىال تىػ ٍعلى يمو ىف"( .نور)ُٗ /

الظن هب  ،فقاؿ تعاذل:
ككذلك يف اآلية ُِ من سورة اٟتجرات الٌيت هن اهلل فيها عن
التجسس يف أمور النٌاس كإساءة ٌ
ٌ
«يا أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا ً ً ً
ض الظَّ ِّن إً ٍمثه ىكىال ىٕتى َّس يسوا».
اجتىنبيوا ىكث نَتا م ىن الظَّ ِّن إً َّف بىػ ٍع ى
ى ى ٍ
ى ى
التجسس كالتفحص
التسًت يف الذنب كعدـ
كمن جهة أخرل ،مع أ ٌف اإلسبلـ كاألئمة عليه السبلـ أ ٌكدا دائمان عل
ٌ
ٌ
ٓ
يف اٞترائ اٞتنسية مثل الزنا ،كمتٌ دعوة ا١تذنبُت إذل الرجوع كالتوبة كمنعه عن اإلقرار كاإلفصاح بالذنب؛ ٌإال أنٌو حيث

التسًت عل الذنب كإخفاءه؛ ليس ىذا فحسب ،بل عل
حق لآلخر كيكوف ىناؾ م ٌدع خاص ،فحينها ال ٬توز ٌ
يوجد ٌ
حق الضحية؛ من ىذا ا١تنللق ،إذا
اٟتاك أف يبذؿ قصارل جهده لكشف اٟتقيقة كإثبات اٞترٯتة كأف يسع إلعماؿ ٌ
هتمة االغتصاب ،كحك ى برباءة ا١تتٌه  ،فحينها ال ينتهك حقوؽ الضحيٌة فحسب بل سيتسبٌب ذلك يف
رفض القاض ي ٌ
طيش ا١تتَّهمُت كجرأهت عل ارتكاب مثل ىذه اٞترائ يف ا١تستقبل.
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 .2-2القیود القانونیة
التسًت عل
كما ذكرنا سابقان؛ إ ٌف السياسة اإلجرامية يف اإلسبلـ قائمة عل اللبيعة ا٠تفيٌة للجرائ اٞتنسية كأ٫تيٌة ٌ
معرضة للخلر.
الذنب ،فإ ٌف اإلسبلـ ٭تظر –كبش ٌدة -اٞتهد يف إثبات اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة؛ حيث ال تكوف حقوؽ النٌاس ٌ
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أصعب بكثَت مقارنة مع الذنوب األخرل.
لعل السبب األى ٌ يف ذلك يرجع إذل عدـ
ٌأما الرق األسود للجرائ اٞتنسية فهو أكثر مقارنة مع اٞترائ األخرل ،ك ٌ
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االٕتاه -السياسة الشرعية -طريقو ٨تو القانوف اٞتزائ ي أيضان.
كقد كجد ىذا ٌ
بأم
نص الشارع يف ٌ
ق ٌد ٌ
ا١تادة ُِْ من قانوف العقوبات اإلسبلمية ا١تصادؽ عليو عاـ ُِّٗش عل أنٌو ٭تظر القياـ ٌ
ٖتقيق كاستجواب لكشف أمور خفيٌة عن األنظار فيما يتعلٌق باٞترائ ا١تنافية للع ٌفة ٦تٌا ال توجد حو٢تا أم أدلٌة قانونية،
كا١تتٌه ينكر ارتكابو اٞترٯتة ،كذلك يف اٞترائ الٌيت ال نلحظ فيها كصفان للعنف ،اإلكراه ،األذل ،ا٠تداع ك ،...كما أ ٌف
ٔ

ٕ
نصا ت أيضان عل جواز تع ٌقب اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة كالبحث فيها
ٌ
ا١تادة َُِ من قانوف أصوؿ احملاكمات اٞتزائية قد ٌ
كذلك عندما تت ٌ اٞترٯتة أماـ مرأل النٌاس ،كجود م ٌدع خاص ،ككصف العنف أك كوف اٞترٯتة إجراءان تنظيمان؛ ٌأما فيما يتعلٌق
بالتسًت عل
باٞترائ الٌيت تفتقد إذل كجود مدع خاص ،كا١تتٌه أراد االعًتاؼ بالذنب منذ البداية ،فإ ٌف القاض ي ينصحو
ٌ

الذنب كعدـ اإلقرار بو.
ا١تادة ّْ من قانوف اإلجراءات اٞتنائية لعاـ ُّٕٖش« :٭تظر البحث يف
كقبل ذلك قد ٌقررت ا١تبلحظة ا١تذكورة يف ٌ
اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة؛ سول يف األمور الٌيت تكوف فيها اٞترٯتة مشهودة أك يكوف فيها م ٌدع خاص؛ ٌأما يف اٟتالة األخَتة،

 .3-2عدم كفاءة أدلة اإلثبات الشرعي
تدخل اٟتاكمية يف ٣تاؿ السلوؾ ا٠تاص لؤلفراد ،كذلك يت ٌ يف جهد
ترتبط كيفية ٌ
الرد عل اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة مع ٌ
التدخل يف شؤكف
لكشف اٞترائ اٞتنسية كإثباهتا كى ي جرائ تقع أكثر ما تقع يف ا٠تفاء٦ ،تٌا يتعلٌق األمر بالبحث ك ٌ
ا٠تاصة كالشخصية( .نوهبار،
تدخل اٟتكومة يف شئوهن
ا١تواطنُت ،ىذا يف حُت أ ٌف ا١تواطنُت ال يرغبوف عادة يف أ ٌف ٌ
ٌ
ُّٕٗش)ّْ :
التسًت عل الذنب كحفظ
من ىذا ا١تنللق ،كنظران إذل طبيعة اٞترائ اٞتنسية ا٠تفية كسياسة اإلسبلـ اٞتنائية يف ٌ
خصوصية ا١تواطنُت ،بالتارل من الصعب ج ٌدان ٚتع األدلٌة البلزمة إلثبات اٞترائ اٞتنسية ،حيث إ ٌف اٞترائ اٞتنسية اٟت ٌدية
تتعرض إذل بعض
–باستثناء حالة الرض كا١توافقة -يوجد ىناؾ ضحيٌة،
ٌ
كخاصة عندما تكوف الضحيٌة "إمرأة"؛ فيحنها ٌ
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األضرار النفسية الغَتقابلة للتعويض كإسقاط بكرامتها كذلك عبلكة عل ما يصيبها من آثار كمضاعفات فردية كاجتماعية؛
يتبُت لنا أ٫تيٌة إثبات اٞترٯتة كمعاقبة اجملرـ؛ أل ٌف ذلك يتسبٌب يف راحة الضحيٌة كيق ٌدـ تعويضان –كلو بنسبة ضئيلة-
لذلك ٌ
عن األضرار العرضية كالنفسية الٌيت ٟتق هبا.
ٔتا أ ٌف االغتصاب (الزنا بالعنف) يقع ضمن نلاؽ جرٯتة الزنا ،كتع ٌد أدلٌة إثباتو متشاهبة مع أدلٌة إثبات الزنا ،فإ ٌف
مرات،
شركط إثبات ىذه اٞترٯتة صعبة للغاية ،كيرجع ذلك أساسان إذل عدـ ٖتقق كجود أربعة شهداء كاإلقرار بذلك أربعة ٌ
كبالتارل إ ٌف عل القاض ي أف ييثبا ت العنف كاالغتصاب بناء عل الشواىد ،األدلٌة كاألمارات ،كيف ىذا الصدد ال ٬تد
القاض ي –يف كثَت من األحياف -األدلٌة الشرعية الكافية إلثبات العنفٖ؛ من ىذا ا١تنللق ،يت ٌ قبوؿ إثبات اٞترٯتة كذلك
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التسًت عل اإلجراـ بالنسبة إذل اٞترائ
تبٌت ِّ
ا١تشرع اإليراين ،منهج ٌ
فالقرار يرجع إذل قاض ي احملكمة» .من ىذا ا١تنللق ،قد ٌ
باٟتق اإل٢ت ي فقط.
اٞتنسية كذلك بالتٌبعية من سياسة اإلسبلـ اٞتنائيةْ ،تيث ييبلحظ فيها اٞتانب ا١ترتبط ٌ
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كتوسلو باألدلٌة كال يع ٌد ذلك اٟتك  ،موضوعيان بالكامل .يف مثل ىذه
من خبلؿ التحقق من ٌ
صحة معرفة القاض ي ٌ
ٗ
اٟتاالت٬ ،تب عل القاض ي أف يستعُت ٔتعرفتو إلثبات االغتصاب بالعنف.
كلذلك ٯتكننا أف نستنتج من خبلؿ صرامة الشارع يف اإلثبات القضائ ي للزنا بأ ٌف ىذه الصرامة كاٟت ٌدة ترجع إذل منع
التجسس كالتع ٌدم عل خصوصية النٌاس يف خلوهت الشخصيٌة( .نوهبارَُّٗ ،ش )َُٓ :لكن ال يع ٌد ىذا األمر

حق
تتضمن ٌ
"اغتصابان" بالضركرة؛ أل ٌف الزنا بالعنف يستوجب سلب حقوؽ الضحيٌة كالتع ٌدم عليو ،كىذه اٞترٯتة يف الواقعٌ ،
التأمل كالنظر يف الوثائق كاألدلٌة الشرعية بأ ٌف اٞترٯتة ،تع ٌد ضمن اٞترائ
النٌاس عبلكة عل
ٌ
اٟتق اإل٢ت ي ،كيبدك لنا من خبلؿ ٌ
التسًت عليها.
لعامة من حيث ا١تاىية؛ كال ٯتكن التغاض ي عنها أك ٌ
ا ٌ
 .4-2ماىیة عقوبة الزنا بالعنف

حق النٌاس إذل جانب كجود أدلٌة
ٌأما ٌ
اٟتق اإل٢ت ي أك ٌ
الرد اٞتنائ ي اٟت ٌدم أك التعزيرم بناء عل ماىيٌة اٞترٯتة من حيث ٌ
اإلثبات .كما ذكرنا؛ إ ٌف معظ اٞترائ اٞتنسية تقع ضمن ماىيٌة اٞترائ ا١ترتبلة باٟتق اإل٢ت ي عند كجود األدلٌة الشرعية

ككذلك يتهيأ االىتماـ با٠تصوصيات الفردية كظركؼ اجملرـ عند ٖتديد ىذه العقوبات؛ كبالتارل تكوف أقدر عل ٖتقيق
االٕتاه القائ حوؿ حقوؽ اإلنساف كالنظرة الدكلية اٞتامعة كا١تصاحل
أىداؼ العقوبات ،ككذلك من خبلؿ الًتكيز عل
ٌ
االٕتاه اٟت ٌدم إذل التعزيرم بشأف ا١تػػيجرـ –عل قدر اإلمكاف -ملابقان ١تبدأ ا١تصلحة كأقرب
احمللٌية ،يظهر لنا العدكؿ عن ٌ
التحرش اٞتسدم كأحيانان تتسبٌب يف
إذل الصوابٔ .تا أ ٌف اٟتدكد ى ي نفسها العقوبات الٌيت تصحب معها نوعان من األذل ك ٌ
ا١توت كقلٌما تتناكؿ ا١تبلحظات ا١ترتبلة باٟت ٌد من األذل عن الضحيٌة كا١تتللٌبات ا١ترتبلة بشأف "عل معرفة الضحايا"؛ لذا
االٕتاىات ا١تختلفة الٌيت ٌاٗتذىا
حىت عصرنا اٟتارل ،إجراءات متعددة ككثَتة بناء عل ٌ
كاجها ت احملاك بعد الثورة اإلسبلمية ٌ
االٕتاه السائد
أقل التفسَتات ا١تمكنة من النظريات الفقهية ،فكاف ٌ
القضاةٌ .أما يف السنوات األخَتة ،تزامنان مع ٌاٗتاذ ٌ
للمحاك يف القضاء ىو االبتعاد كالنأم عن صدكر األحكاـ اٟت ٌدية ك ٌ
التوسل إذل العقوبات التعزيرية بصفتها عقوبات أع ٌ
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خاصة يف
من الرئيسة أك ى ي تكميلية كثانوية ،كبسبب عدـ تصنيف العقوبات اٟت ٌدية ،بادر القضاة إذل إجراء إبداعات ٌ
االٕتاه التعزيرم.
مواطن الفراغ كالثغرات ا١توجودة ،كى ٮتلوف ٨تو كسب النهج ك ٌ
مصرح هبا؛ فحكمو القتل ،إ ٌف القضاة يرفضوف
من ىذا ا١تنللق كبناء عل أ ٌف عقوبة الزنا بالعنف ى ي عقوبة ح ٌدية َّ
قبوؿ العنف كذلك يعود إذل كجود قواعد م ثل" :اٟتدكد تدرء بالشبهات" كحرمة دماء السل ؛ حيث يوجد أدىن شك أك
ريب كشبهة يف كوف الفعل عنيفان .يف مثل ىذه اٟتاالت ،كٔتا أنٌو يت ٌ إثبات كقوع اٞترٯتة –يف أغلب األحياف ،-فإ ٌف صدكر
اٟتك برباءة ا١تتٌه الٌذم دل يت ٌ إثبات "عنفو" فقط ،فهذا يعارض مبدأ العدالة كأغراض العقوبة ،كإ ٌف القضاة يصدركف
نوعُت من األحكاـ بناء عل ظركؼ القضيٌة ،كذلك بعد إعبلـ براءة ا١تتٌه بالنسبة إذل الزنا بالعنف؛ فهذا موضوع
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الكاملة يف إثبات اٞترٯتة ،لكن يف البعض اآلخر الٌذم ال يتوفٌر فيها شركظ اإلثبات التاـ ،أك ىناؾ حقوؽ تتعلٌق بالضحيٌة،
ألهنا تتمتٌع بالتلابق كالتكيٌف مع الظركؼ الزمنية كا١تكانية،
فعندىا تكوف العقوبات التعزيرية أقرب ا٠تيارات إذل العدالة؛ ٌ

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

سنتلرؽ إذل أحكامو يف احملاكر التالية.
ٌ
 -3دراسة اإلجراءات القضائیة في التعامل مع االغتصاب

تبُت لنا بأ ٌف كجود بعض الظركؼ كحدكث بعض
من خبلؿ دراسة بعض القضايا اٞتنائية كعل ضوء آراء القضاة ٌ
السلوكيات من قًبل ا١تتٌه حُت ارتكاب اٞترٯتة ،يع ٌد معياران للنظر يف كجود أك عدـ كجود عنصر العنف يف اٞترٯتة ا١ترتكبة.
سنتلرؽ إليو الحقان.
متٌ ٖتديد بعض الفئات عل أهنا حاالت اغتصاب من قبل القضاة ،ا١توضوع الٌذم
ٌ
.1-3العنف والضغط الجسدي أو النفسي  /توجیو التهديد إلیهم
ٌأما أحد ا١تعايَت الٌيت تعُت القضاة عل إثبات العنف يف القضايا ا١ترتبلة باالعتداء اٞتنس ي ،فه ي إثبات أعماؿ العنف

اٞتسدم أك النفس ي أك توجيو التهديد إليه  .يف مثل ىذه اٟتاالت ،يرل الغالبية العظم من القضاة بأنٌو ٌمت إرغاـ ا١ت ٌدع

كمن ىمثٌ يثبتوف كجود العنف يف االغتصاب.
كإكراىو ك٘تكينو بالنسبة إذل ا١تتٌهمُت بعيدان عن الرض ى
كما ىو اٟتاؿ بالنسبة إذل قضيٌةَُ أكلئك ا١تتٌهمُت الثبلثة الٌذين دخلوا بيا ت ا١ت ٌدع ي ليبلن عن طريق كسر زجاج بيا ت
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كيف قضية أخرلُِ أيضان ،ذىب ثبلثة رجاؿ يف الساعة ِِ مساء إذل بيا ت ا١ت ٌدع ي حاملُت معه السبلح البارد ،كقد
قاموا بضربو بعد فتحو للباب مثٌ سجنوه بعد القياـ بضربو كإىانتو .مثٌ دخلوا البيا ت كربلوا يد زكجتو اٟتامل كًرجلها مث
اغتصبوىا .فقالا ت الزكجة (ا١ت ٌدعية) يف ٌإدعاءاهتا قائلة« :ذىب زكج ي لفتح الباب ،كبعد بضع دقائق اهناؿ عل ٌ أحد
بأين حامل؛ ٌإال أنٌو دل يصغ إذل أقوارل؛ فقاـ باغتصايب
توسلا ت إليو قائلة لو ٌ
ا١تتٌهمُت .فإنٌو -قاـ بربط يدم كًرجل ي -ككلٌما ٌ
كأنا مربوطة اليد كال ًرجل ،مثٌ قاـ الشخص الثاين كبعد ذلك الثالث باغتصايب كىددكا بقتل ي إذا ما أبلغا ت الشرطة» .بعد
ذلك ،متٌ القبض عل ا١تتٌهمُت كقد زع أحدى أثناء االستجواب قائبلن :إ ٌف الزكجة (ا١ت ٌدعية) الٌيت كانا ت خائفة للغاية،
كررت
كافقا ت عل اغتصاهبا شريلة أف ٌ
نكف عن ضرب زكجها! كيف الواقع كافقا ت ا١ت ٌدعية ك٘ت ٌكنا ت ٢ت إلنقاذ زكجها .كقد ٌ
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احملٌرؾ" مثٌ ذىبوا إذل زكجتو ككضعوا الس ٌكُت ٖتا ت عنق ابنها البالغ من العمر ستٌة
ا٠تادـ ،كقاموا بربط يده كحبسو يف "بيا ت ى
ً
فتعرؼ أحد الشكاة عل صوت أحد ا١تعتدين؛ فقد كاف يعمل فيما
أشهر كى ٌددكىا بقتل ابنها كمن مثٌ قاموا باغتصاهباٌ .
اٞتص يف منز٢ت  .كبعد إلقاء القبض عليه يف مركز الشرطة (ا١تخفر) ،اعًتؼ ا١تتٌهموف
سبق كعامل يف تصمي زخرفة
ٌ
اإلدعات الٌيت ق ٌدمها ا١ت ٌدع ي ،كذكركا بأ ٌف صاحب الشكول كاف راضيان هبذا اإلجراء خوفان من موت ابنو كزكجتو.
ّتميع ٌ
كعل الرغ من أ ٌف ا١تتٌهمُت نفوا الزنا يف اٞتلسة الثانية من احملكمة كزعموا أ ٌف اعًتافه السابق صدر نتيجة الضغط أك
ا٠تلل يف التوازف النفس ي ،لكن نظران إذل دخوؿ ا١تتٌهمُت إذل البيا ت بالعنف ،كحبس الزكج يف "بيا ت ا١تػي ىحِّرؾ" كهتديد الزكجة
بقتل زكجها كابنها البالغ من العمر ستٌة أشهر؛ كبالتارل أرغما ت الزكجة عل االستجابة ١تلالبه خوفان كاستئصاالن ،فإ ٌف
القاض ي ٌقرر اٞترٯتة من نوع الزنا بالعنف كاإلكراه؛ أل ٌف التهديد قد كقع كقد أيرغما ت الزكجة (ا١ت ٌدعية) عل قبوؿ طلبه ؛
ُُ
كيف الواقع ٌإهنا قاما ت بالزنا خوفان من فقداف زكجها كابنها كذلك دكف الرضا كى ي مرغمو.
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ُّ

كتضرعها إليه .
ا١ت ٌدعية تصر٭تاهتا السابقة بأ ٌف اغتصاهبا صدر عن عنف كأ ٌف ا١تتٌهمُت قاموا باغتصاهبا رغ ٌ
توسلها ٌ
بالقوة كالعنف كربلوا يد الزكج كًرجلو كقاموا بضربو كإصابتو باٞتركح ،ككذلك ربلوا يد
كٔتا أ ٌف ا١تتٌهمُت قد دخلوا ٌ
ً
أقركا بأ ٌف الزكجة ٘ت ٌكنا ت ٢ت خوفان عل حياة زكجها؛ لذا كانا ت ا١ت ٌدعية
زكجتو اٟتامل كرجلها كاغتصبوىا ،كإ ٌف ا١تتٌهمُت ٌ
مكرىو كمرغمو كدل ٖتصل ا١توافقو كالرض كبذلك متٌ تعيُت العمل اإلجرام ي بصفتو الزنا بالعنف كاإلكراه.
ٌأما يف القضيٌتُت ا١تذكورتُت ،فرغ أ ٌف عدد اعًتافات ا١تتٌهمُت دل يبلغ النصاب القانوين كدل تكتمل أدلٌة اإلثبات
الشرع ي؛ ٌإال أ ٌف جرٯتة الزنا بالعنف قد بدت ثابتة عند القاض ي كذلك بناء عل القرائن كاألمارات ا١توجودة يف القضيٌة،
كبالتارل إ ٌف القاض ي أصدر حكمان ح ٌديان باإلعداـ ،بناء عل علمو اليقيٍت.
 .2-3الخداع واالحتیال من قِبل شخص مجهول بضغط جسدي أو نفسي
ىناؾ معيار آخر يهت ٌ بو القضاة إلثبات الزنا بالعنف؛ أال كىو موضوع ا٠تداع كاالحتياؿ .فإذا كاف ا٠تداع كاالحتياؿ
ً
القوة كالضغط اٞتسدم كالنفس ي أك التهديد ،فإ ٌف عدـ رض الضحيٌة يكوف
قد ٌمت من قبل شخص ٣تهوؿ كرافقو اعتماد ٌ
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ُٔ
العامة يف طهراف ،كبعد علمو بوجود الصداقة بُت
كيف مثاؿ آخر  ،كاف ىناؾ شخص ٣تهوؿ يف إحدل اٟتدائق ٌ
عرؼ نفسو إليهما كضابط شرطة؛ مثٌ يذىب بالبنات إذل
األكالد كالبنات الشباب كعدـ كجود عبلقة شرعية بينهما ،يي ٌ
األماكن ا١تنعزلة من اٟتديقة ْتجة إحالته إذل ٤تكمة التوجيوً ،
باغتصاهبن جربان بعد سرقة ىواتفهن احملمولة
كمن ىمثٌ يقوـ
ٌ
ٌ
كأموا٢تن كما ٭تملنو من ذىب .بلغ عدد الشكاة يف ىذه القضية ٗ أشخاص ،كقد ق ٌدمن –ٚتيعان -شكول ض ٌد ا١تتٌه من
التحرش هبن ،ككذلك اختصرت بعض الشكاكل عل العبلقة البلشرعية كالعنيفة –خارج دائرة الزنا -ككاف البعض
أجل ٌ
صرح أحد الشكاة يف تصر٭تاتو أنٌو كاعد زكجتو يف اٟتديقة للذىاب إذل اختبار الزكاج؛
منها أيضان ضمن الزنا بالعنف .كقد ٌ
كقد أت ا١تتٌه ك ٌادع أنٌو ضابط الشرطة كأكقفهما كطلب من الرجل أف يذىب ٌأكالن ككعده بأف ييلحق بو زكجتو الحقان.

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2022-05-29

يقرر ارتكاب جرٯتة الزنا بالعنف.
–يف أغلب األحياف -ثابتان يف ىذه اٟتالة ،كإ ٌف القاض ي ٌ
ُْ
كيف قضيٌة كاف ا١تشتبو فيه ٚتيعان من ربٌات البيوتٌ ،
بيتهن بصفتو عامبلن
كإهن ٌادعوا بأ ٌف شخصان ٣تهوالن راجع إذل ٌ
مثبل ٌإدعا ت
يف البلدية أك ضابلان يف ٌقوات الشرطة؛ كقاـ
هبن كهتديدىن بالسبلح الباردٌ .
التحرش ٌ
ٌ
باغتصاهبن بعد السرقة ك ٌ
رجل ٭تمل مل ٌفان؛ ي ٌدع ي أنٌو موظٌف
إحداىن قائلة « :ي
ٌ
عل ي ٌ
كنا ت مع طفل ي الرضيع البالغ ثبلثة أشهر يف البيا ت ،بينما دخل ٌ
يف البلدية ،كبعد ذلك اغتصبٍت بعد أف قاـ بتهديدم ،كمث قاـ بسرقة ذىيب كبعض األدكات األخرل يف ا١تنزؿً ،
كمن ىمثٌ الذ
ٌ
ُٓ
أقر بثبلثة إجراءات أخرل قاـ هبا باالغتصاب جربان".
بالفرار ،» ...ككافق ا١تتٌه عل تصر٭تات الشكاة ك ٌ
ٌأما يف القضيٌة األخَتة ،كيف ٚتيع اٟتاالت األربع ،فنشهد استغبلالن من قًبل ا١تتٌه كتقدًن نفسو بأٝتاء مزيٌفة مستعارة
بقوة السبلح البارد (التهديد بالضغط اٞتسدم) كقاـ
كضابط الشرطة أك عامل يف بلدية ،كذلك لدخوؿ البيا ت ٌ
كل ذلك ٌأدل
باالغتصاب .عدد القضايا ككذلك ٌاهتاماتو السابقة ،كعدـ كجود معرفة با١ت ٌدعُت كاعًتاؼ ا١تتٌهمُت ٚتيعان؛ ٌ
إذل حصوؿ اليقُت عند القاض ي يف إصداره حك اإلعداـ.
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كقاـ ا١تتٌه بعد ذلك باغتصاب الضحيٌة بنقلها إذل مكاف منعزؿ كهتديدىا كضرهبا كسبٌها كسلبو ٦تتلكاهتا.
قاـ ا١تتٌه أكالن باستغبلؿ ثقة الضحايا كخداعه  ،مثٌ إرغامه عل االنصياع بالنسبة إذل ملالبو عن طريق التهديد
اٞتسدم كالنفس ي .يف الواقع ،يف مثل ىذه القضايا ،عل الرغ من أ ٌف بداية اٞترٯتة قد ار ً
تكبا ت عن طريق ا٠تداع
كاالحتياؿٌ ،إال أ ٌف عدـ الرضا كاإلكراه الناتج عن الضغط اٞتسدم أك النفس ي ًمن قًبل اجملرـ قد ضاعف عل القاض ي بشأف

معرفتو كيقينو بشأف حدكث العنف .من ىذا ا١تنللق ،إ ٌف القاض ي يؤٌكد عل األمارات كالقرائن الٌيت تؤيٌد كقوع الزنا بالعنف
التعرؼ عل الوجو ،عدـ كجود تعارؼ مسبق بُت ا١تتٌهمُت
بناء عل  :القضية األخَتة ،فحوصات ٌ
اللب الشرع ي ،نظاـ ٌ
يقرر القاض ي حك اإلعداـ بالنسبة إذل الزنا بالعنف كذلك اعتمادان عل علمو اليقيٍت.
كالشكاة كتعدد الشكاكم؛ لذا ٌ

كقد أعلنا ت ا١ت ٌدعية يف إحدل القضاياُٖ عند مراجعتها إذل مركز الشرطةٌ :إهنا أرادت الذىاب إذل البيا ت ،فاستقلٌا ت
سيارة "برايد" بيضاء يقودىا السائق كيركب معو شخص يف ا١تقعد األمام ي ،ككانا ت النوافذ ا٠تلفية للسيارة سوداء .كبعد
اجتياز القليل من ا١تسافة ،ا٨ترؼ السائق عن اللريق الرئيس ي .كقد قالا ت ا١ت ٌدعية يف ىذا الشأف« :كنا ت خائفة؛ فأردت

األكذلُٗ.ككما كانا ت ىناؾ قضايا
صرحا ت بو ا١ت ٌدعية ٌ
ىذه الشكاكم كالتصر٭تات عند الشكاة األربع األخركف مثلما ٌ
أخرلَِ يف ىذا الشأف.
كيف ىذه القضية كالقضايا ا١تماثلة األخرل ،قاـ ا١تعتدم ٓتداع الضحية كاختلافها من خبلؿ زيٌو كسائق سيارة ،كعل
الرغ من مقاكمة الضحيٌة إزاء التهديد كاإلرعابٌ ،إال أ ٌف ا١تعتدم يقوـ بعملية االغتصاب يف مكاف خارج ا١تدينة .يف مثل
اللب
التعرؼ عل الوجو كتسجيل رق السيٌارة ،كشهادة ٌ
ىذه القضايا ،يت ٌ القبض عل ا١تتٌهمُت –غالبان -عن طريق نظاـ ٌ
الشرع ي تؤٌكد ٌإدعاءات الشكاة أيضان.
عل حسب ما ذكرنا من ا١تسائل ،كعل ضوء البحوث الٌيت قاما ت هبا الكاتبة يف ا١تل ٌفات القضائية ،فإ ٌف القضايا الٌيت
القوة كاإلكراه ،ا١تقاكمة اٞتسدية من قًبل
ييثبا ت فيها الضغط اٞتسدم كالنفس ي ،ا٠تداع كاٟتيلة باإلضافة إذل اعتماد ٌ
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الضحيٌة ،عدـ كجود معرفة مسبقة بُت الضحيٌة كا١تتٌه  ،فحينها ال ريب أ ٌف العبلقة قد قاما ت عل العنف ،كعادة ٭تك
القاض ي باٟت ٌد "اإلعداـ" ،بعد أف يثبا ت لو كقوع اٞتماع كالزنا بالعنفٌ ُِ .أما إذا كانا ت ىناؾ بعض الشكوؾ يف كقوع
الزنا ،أك أبدل الشكاة رضاى بالنسبة إذل الشكاكم ا١تق ٌدمة؛ فحينها يت ٌ تربئة ا١تتٌه من الزنا العنف ،لكن ٔتا أنٌو مت إثبات
و
ً
ٖتوؿ من العبلقة الغَت
يغَتكف عنواف ٌ
أعماؿ العنف من قبله  ،عندئذ ٌ
اإلهتاـ إذل عناكين أخرل مثل :إجراء منايف للع ٌفة أك ٌ
مشركعة إذل العنف ،كيف مثل ىذه اٟتاالت ،يضيفوف العقوبات التكميلية كالثانوية إذل عقوبات ا١تتٌه عبلكة عل العقوبات
ا١تادة ِّ من قانوف العقوبات اإلسبلمية ا١تصادؽ عليو عاـ ُِّٗش.
ا١تصرح هبا يف ٌ
ٌ
ِِ
عل سبيل ا١تثاؿ ،يف قضية  ،كاف يقوـ ا١تتٌهموف بنقل النساء إذل أماكن منعزلة من خبلؿ استغبل٢ت كظيفة سائق
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فتح الباب ا٠تلف ي؛ فرأيتو مغلقان من ا٠تلف؛ فبدأت أصرخ ،فتق ٌدـ الشخص الٌذم ٬تلس يف األماـ ٨توم إذل ا٠تلف ،فوضع
يده عل فم ي كى ٌدداين بالقتل إف دل أستجب ١تلالبهما ،مثٌ ذىبا يب إذل كرشة مس ٌقفة؛ فاغتصباين .» ...كإنٌنا نرل نفس

االتجاه التعزيري لالعتداء الجنسي في القانون...

سعیده صفايی و آخرون

هبن جنسيان .كما ٌادعا ت إحدل الضحايا
السيارة ،ككانوا يسرقوف أمواؿ الضحايا
ٌ
التحرش ٌ
كذىنب بعد التهديد كاإلرعاب ك ٌ
تعرضا ت إذل االغتصاب اٞتنس يٌ ،إال أ ٌف عفو بعض الشكاة كعدـ اعًتاؼ ا١تتٌهمُت يف كافٌة مراحل التحقيق كاحملكمة
ٌ
بأهنا ٌ

بالنسبة إذل ىذا األمر كعدـ كجود األدلٌة الشرعية البلزمة إلثبات االغتصاب- ،عل الرغ من إثبات العنف يف أعما٢ت ،-
ا١تادة ّٕٔ من قانوف العقوبات اإلسبلمية لعاـ ُّٕٓش،
فقد اعتربكا عمله ضمن اإلجراءات ا١تنافية للع ٌفة ،كبناء عل ٌ

توسبلن
تقرر جلدى ٗٗ جلدة كإلكماؿ العقوبة متٌ اٟتك عليه بالسجن التعزيرم َُ ك ٓ سنوات عل التوارل كذلك ٌ
ٌ
با١تادة ُٗ من قانوف العقوبات اإلسبلمية لعاـ ُِّٗش.
ٌ
 . 3-3عدم وجود أدلة كافیة ،العدول عن قبول العنف أو تغییر عنوان الجريمة

التوصل إذل عل يقيٍت حوؿ
ٌأما بشأف القضايا الٌيت ال يكوف ىناؾ من ٌ
شك أك ريب حوؿ كقوع اٞتماع؛ ٌإال أنٌو دل يت ٌ ٌ

كجود العنف فيها؛ فهناؾ يعمل القاض ي عل صدكر اٟتك الذم يكوف أقرب إذل العدالة كالصواب؛ لذا يعتمد عنواف
"الزنا" دكف كصفو بالعنف أك اإلكراه ،بعبارة أخرل ،الزنا مع كجود الرض ؛ عل سبيل ا١تثاؿ ،يف قضيةِّ :كاف ىناؾ
عبلقة صداقة بُت ا١ت ٌدعية كا١تتٌه ًمن قبل ،كقد سبق أف سافرا معان إذل مشاؿ الببلد ،كعل الرغ من إثبات اٞتماع بشهادة
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اٟتل بناء عل نقص
ِّ من قانوف العقوبات اإلسبلمية ا١تصادؽ عليو عاـ ُِّٗش .يف الواقع ،إ ٌف القضاة يبتكركف ىذا ٌ
القانوف كتوسيع مستول ضماف اإلجراءات اٞتنائية ،كبذلك ٮتتاركف العقوبات التكميلية كالثانوية عل حسب االختيار
كٔتقتض ظركؼ القضيىة ،ليس ٌدكا ا٠تؤل الناتج بُت اٟت ٌد األقص كاٟت ٌد األدىن للعقوبات (بُت الزنا كالزنا بالعنف) ،ىذا
باإلضافة إذل التق ٌدـ ٨تو العدالة كٖتقيق أىداؼ العقوبات ،كمن أ٫تٌها :االعتبار كالوقاية من ارتكاب اٞترٯتة( .افراسيايب،
ُّٕٕش)ٕٓٗ :
ِْ
عل سبيل ا١تثاؿ يف القضايا الٌيت متٌ تربئة ا١تتٌهمُت من ٌاهتاـ الزنا بالعنف أك اإلكراه كقد ٌمت اعتبار جرٯتته من نوع
اللب الشرع ي ككذلك تقارير ا١تتٌه الصر٭تة حوؿ إثبات كقوع العبلقة
الزنا دكف العنف؛ كذلك عل الرغ من شهادة ٌ
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اللب الشرع يٌ ،إال أنٌو دل يتي ٌقن القاض ي كجود العنف يف تلك العبلقة؛ لذا حك القاض ي عل ا١تتٌه باٞتلد (مئة جلدة)،
ٌ
باعتبار الزنا يفتقد ظركؼ العنف كاإلحصاف كذلك من خبلؿ االستناد إذل مو ٌاد ُُِ كَِّ من قانوف العقوبات
اإلسبلمية لعاـ ُِّٗش .من ىذا ا١تنللق ،كيف القضايا الٌيت كانا ت ىناؾ عبلقة صداقة سابقة بُت ا١تتٌه كالضحيٌة ،دل
تق ٌدـ الضحيٌة-عادة -أيٌة شكول ض ٌد ا١تتٌه مباشرة ،كإ ٌف ٌإدعاءات الضحيٌة بدت متناقضة حُت االستجواب كالتحقيق،
كإ ٌف الضحيٌة دل تيظهر مقاكمة ٕتاه أعماؿ ا١تتٌه أك ٌأهنا أعربا ت عن رضاىا عن ا١تتٌه أثناء احملاكمة؛ حينها يرفضوف القضاة
مسألة العنف كيعتربكف تلك العبلقة ،ضمن العبلقات القائمة عل الزنا بالرض ؛ لكن ٔتا أ ٌف الضحية أبدت عدـ رضاىا
مضادان بالنسبة إذل السنوات ا١تاضية كذلك من خبلؿ
من خبلؿ تقدٯتها للشكول ض ٌد ا١تتٌه  ،انتهج القضاة ،منهجان ٌ
دعمه للضحايا الٌذين يلرحوف ٌإدعاء العنف يف العبلقة ،فبل يركنو مستح ٌقان للعقاب .يف مثل ىذه اٟتاالت ،عبلكة عل
ا١تادة
صدكر حك ح ٌد الزنا بالرض ي (ََُ جلدة) للمتٌه  ،٭تكموف عليو أيضان بالعقوبات التكميلية كالثانوية بناء عل ٌ
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اٞتنسية بُت اللرفُت؛ ٌإال أ ٌف كجود معرفة كصداقة مسبقة بُت ا١تتٌه كالضحية أك ا٠تداع كاالحتياؿ ككعد الزكاج٦ ،تٌا ٌأدل
ذلك إذل رض ا١تتٌه بإقامة العبلقة؛ كمن جهة أخرل ،عند صدكر حك الزنا بالعنف ،ييرغ القاض ي عل ٖتديد

العقوبات اٟتديٌة ا١تنصوص عليها؛ أم "قتل النفس"؛ لذا ٯتتنع القاض ي عن قبوؿ العنف يف اٞتماع ،كيع ٌده ضمن "الزنا"
يقرر عقوبة اٟت ٌد للزنا بالرضا (ََُ جلدة) كيكمل ذلك بعقوبة
بغَت اغتصاب أك إكراه كمن جهة أخرل ،فإ ٌف القاض ي ٌ
تعزيرية (تكميلية كثانوية) ١تعاقبة اجملرـ كتنبيهو.

 -4النتائج

إ ٌف األسس النظرية الفقهية بشأف العدكؿ عن ٌإتاىات تلبيق اٟتدكد عل ضوء مبدأ "ا١تصلحة" ،كمقتضيات الظركؼ
حىت اٟتاضر؛ ٌإال أ ٌف النهج الفقه ي السائد كتبعان لذلك القوانُت
الزمنية كا١تكانية – كانا ت موجودة يف الفقو ،منذ ا١تاض ي ٌ

الٌيت يت ٌ طرحها باس "الزنا بالعنف" (االغتصاب).
كل ذلك- ،رٌٔتا تعدد
يف ٌ
االٕتاه ٌ
األكؿٔ :تا أنٌنا نلحظ الشواىد كالقرائن كالوثائق كاألمارات ا١توجودة كاألى ٌ من ٌ
الشكاكم ا١تشاهبة -كىذه أمور تيسعف القاض ي يف حصوؿ عل اليقُت بشأف كقوع الزنا بالعنف؛ كبالتارل يصدر حك
يتبٌت
اٟت ٌد باإلعداـ ض ٌد اجملرـٌ .أما ٌ
االٕتاه الثاين ،فيقع عندما دل يت ٌ إثبات الزنا بالعنف أك اإلكراه بصورة أكيده ،فهنا ٌ
األكؿ :إذا كانا ت األدلٌة كالقرائن كاألمارات أقول كأكثر
القضاة منهجُت ٥تتلفُت عل ضوء القضية كظركفها .يف النهج ٌ
تعليبلن مقارنة مع كجود العنف يف العبلقة اٞتنسية؛ فعل القضاة رفض العنف كالعدكؿ عن كوف الزنا صدر عن عنف ،فعليو
تعرب عن عدـ رضاىا حوؿ حدكث مثل ىذه العبلقة،
أف يعترب ذلك" ،الزنا بالرض " .كٔتا أ ٌف كجود ا١ت ٌدعية كالشكول الٌيت ٌ
فبل تقدر بالتارل أف تنف ي اإلرغاـ كاإلكراه ا١توجود يف الفعل اٞتنس ي بصورة كاملة .كمن خبلؿ ٌاٗتاذ العقوبات التكميلية
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لتدرج الردكد اٞتنائية،
ا١تصرح هبا (ََُ جلدة للزنا) ،ىذا باإلضافة إذل خلق فرصة ٌ
كالثانوية ،عبلكة عل العقوبات اٟت ٌدية ٌ
تبٍت النهج الثاين عندما تكوف األدلٌة ا١توجودة –
كذلك لنيل األىداؼ الٌيت ٗتدـ ٌ
االٕتاه التعزيرمٌ .أما النهج الثاين :سيت ٌ ٌ
بناء عل ٤تتول القضيٌة -بشأف العنف كاألكراه يف الفعل اٞتنس ي ككقوعو أقول كأكثر صَتكرة بالنسبة إذل عمل الزنا .يف
ىذه اٟتالة ،يع ٌد القاض ي ذلك الفعل ،فًعبلن منافيان للع ٌفة أك كونو عبلقة غَتمشركعة بالعنف؛ كذلك للعدكؿ عن صدكر
يقرر القاض ي –غالبان -العقوبات
حك اٟت ٌد (اإلعداـ) كعل الرغ من قبوؿ العبلقة الٌيت كانا ت قائمة عل العنف كاإلكراهٌ ،
التعزيرية الٌيت متٌ تعيينها ١تثل ىذه اٞترائ  ،باإلضافة إذل إرفاقها بالردكد اٞتزائية ا١تتمثٌلة يف العقوبات التكميلية كالثانوية.
الرد اٞتنائ ي اٟت ٌدل بشأف الزنا بالعنف ،عل القضاة،
من ىذا ا١تنللق ،كبناء عل السياسة التشريعية القائمة عل ٌ
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ا١تستمدة منو ،ال يزاؿ هنجان يتٌبع اٟتدكد يف مواجهة غالبية اٞترائ اٞتنسية؛ لذلك كنظران إذل القيود القانونية كعدـ كجود
التوسل إذل علمه اليقيٍت كاعتماد أدكات العقوبات التكميلية كالثانوية
نظاـ مدرج للعقوبة ،فإ ٌف القضاة يرغموف عل
ٌ
ا١تدرج ،كبالتارل يواجو القضاة ٌإتاىُت ٥تتلفُت يف تعامله مع القضايا
كذلك بصورة مبتكرة يف إجراء لضماف تنفيذ النظاـ ٌ

االتجاه التعزيري لالعتداء الجنسي في القانون...

سعیده صفايی و آخرون

العدكؿ عن تعريف "العنف" أك قبوؿ العبلقة اٞتنسية الكاملة الٌيت تتجلٌ ضمن حك الزنا؛ ىذا يف حُت أ ٌف ا١تصاحل
للتعرؼ عل مصاديق العنف ،كما يستفيد منو
كالظركؼ الزمانية كا١تكانية تتللٌب اجتناب العقوبات اٟت ٌدية؛ ليتهيأ اجملاؿ ٌ

التدرج يف الردكد اٞتزائية كذلك بصورة قانونية
القضاة من خبلؿ ٌ
التوسل إذل االبتكار يف اعتماد العقوبات التعزيرية ك ٌ
التامة يف اإلجراء القضاي ي ،كرٌٔتا كقوع الظل
كصر٭تة .يف مثل ىذه الظركؼ ،قد متٌ منع صدكر األحكاـ الذكقية كاٟتريٌة ٌ

كا١تخالفات كصدكر األحكاـ اٞتائرة ،كما أنٌو سيت ٌ دع الضحيٌة كالعناية بآالمو كبالتارل بذؿ اٞتهد لتهدئة خاطره من
خبلؿ اٟتك الٌذم سيت ٌ إصداره يف ىذا الشأف.
الهوامش:

ُ .إ ٌف إعادة عبارة "االغتصاب" إذل األدب الفقه ي كاٟتقل ا١ترتبط ْتقوؽ اٞتزاء يرتبط بعمل ي :الزنا بالعنف كاللواط
بالعنف ،كيف ىذا ا١تقاؿ سنرٌكز عل الزنا بالعنف كاإلكراه عل ضوء الضحية فقط.

3. In criminal law. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man
forcibly and against her will…That is, without her consent and against her
utmost resistance (BLACK, HENRY CAMPBELL,1968, Black's Law
Dictionary,Rev 4th Ed, ST. Paul, Minn, West Publishing Co,P 1503), Rape is
defined as sexual intercourse by force or without consent or both. (A.
MacKinnon, Catharine,(2016), Rape Redefined, Harvard Law & Policy
)Review,vol10,pp431-477

« .4تقدير اٟتد شرعان كاقعان يف ٚتيع أفراده كما أشرنا إليو سابقان ،ك ٌأما التعزير فاألصل فيو عدـ التقدير ،كاألغلب -من
أفراده -كذلك ،كلكن قد كردت الركايات بتقدير بعض أفراده»...
احملصنة ىو الرج  .كإذا تع ٌذر تنفيذ حك الرج باقًتاح احملكمة الٌيت
احملصن كالزانية ٌ
ٓ .ا١تاده « :001إ ٌف ح ٌد الزنا للزاين ٌ
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احملصن كالزانية
أصدرت اٟتك النهائ ي كموافقة رئيس القضاء؛ فإذا ثبتا ت اٞترٯتة بالبيٌنة ،فهذا يًتتٌب عليو إعداـ الزاين ٌ
كل كاحد منهما مائة جلدة.
كإال
احملصنةٌ ،
ٌ
ٌ
فسيستحق ٌ
ً
النيب (ص) فعلو ىذا ،فقاؿ النيب
ٔ .كيف قصة ماعز بن مالك ،عند تنفيذ حك الرج  ،كقد مدح عدد من أصحاب ٌ
سران كال يصل هب اٟتاؿ إذل ىنا"( .الكليٍتُّٔٓ ،ش)ُٖٓ :
(ص)ٌ :
"أ٘تٌت أف يتوب ىذا الشخص إذل ربٌو ٌ
أم ٖتقيق
ٕ .كيف حالة عدـ كجود أدلٌة إثبات قانونية ٌ
تدؿ عل كقوع اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة كإنكار ا١تتٌه ؛ حينها ٭تظر ٌ
كاستجواب للكشف عن األمور ا٠تفيٌة كاحملجوبة عن األنظار .كيت ٌ استبعاد احتماؿ االغتصاب بالعنف ،اإلكراه،
األذل ،االختلاؼ ،أك ا٠تداع أك ا١تسائل الٌيت ييعاقب عليها القانوف يف حك االختلاؼ بالعنف عن ىذه القاعدة.
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ِ .الوصف  ي التحليل ي كٖتليل ٤تتول قضايا االغتصاب كالزنا بالعنف؛ تلك القضايا ا١توجودة يف ٤تاك ٤تافظة طهراف
اٞتنائية ،فرع ُ.

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

أم شخص يف ىذا الشأف،
ٖ .٭تظر ا١تبلحقة أك التحقيق بشأف اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة ،كال ٬توز طرح السؤاؿ عل ٌ
باستثناء اٟتاالت الٌيت كقعا ت فيها اٞترٯتة أماـ مرأل النٌاس كأعُت اٞتميع ،أك يكوف ىناؾ م ٌدع أك يوجد حالة من
العنف أك حالة تنظيمية؛ كيف ىذه اٟتالة ،ال يت ٌ ا١تبلحقة أك التحقيق ٌإال يف نلاؽ الشكول أك الظركؼ كاألحواؿ
ا١تشهودة من قًبل السللة القضائية.
ٗ .مبلحظة ُ -عندما ال يكوف ىناؾ من م ٌدع يف اٞترائ ا١تنافية للع ٌفة ،كأراد ا١تتٌه أف يعًتؼ منذ البداية ،فإ ٌف القاض ي
بالتسًت عل اٞترٯتة كعدـ االعًتاؼ هبا.
ينصحو
ٌ
َُ .عل ضوء مواد ُٗٗ كُِٕ ؽ.ـ ُ.لعاـ ُِّٗش :ال يٯتكن استيفاء شركط إثبات الزنا سول ْتضور أربعة
٤تل منعزؿ ،فليس ىناؾ من شاىد
شهداء أك أربعة اعًتافات عند القاض ي ،كٔتا أ ٌف ىذه اٞترٯتة تيرتكب –عادة -يف ٌ
عل ذلك اٟتدث ،كإف يكجد ،فلن يبلغ عدد الشهداء ،ا١تستول احمل ٌدد يف الشرع ،أك رٌٔتا ال تتوفٌر شركط الشهادة
الشرعية يف الشهود ،كمن جهة أخرل ،يف مثل ىذه اٞترائ  ،للمتٌه معرفة بالنسبة إذل العقوبة كشركط إثبات اٞترٯتة

ا١تادة ُُِؽ.ـ.ا" :عل القاض ي ىو عبارة عن اليقُت اٟتاصل من الوثائق البيٌنة يف القضيٌة ا١تلركحة عندهٌ .أما يف
ٌُُ .
اٟتاالت الٌيت يستند القاض ي يف حكمو عل علمو ،فهو ملزـ ببياف القرائن كاألدلٌة كاألمارات البيٌنة كالوثيقة لعلمو
بشكل صريح يف ىذا اٟتك .
احملل ،البحوث احمللٌيةٌ ،إدعاءات ا١تلٌلع،
ُِ .ا١تبلحظةٌ :أما ا١تسائل الٌيت تع ٌد ٔتثابة العل  ،فه ي :نظرية ا٠تبَت ،تفتيش ٌ
تقارير الضبٌاط كسائر القرائن كاألمارات األخرل يف ىذا الصدد.
 .26القضيٌة برق ا١تلٌف ٖٖ َِّ/ِٕ/فرع ِٕ؛ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،عريضة رق .11/2/06-62
ُْ .رأم احملكمة :كيف هناية ا١تلاؼ ،أصدرت احملكمة حكمان باٟت ٌد عل الزنا بالعنف (القتل) عل كبل ا١تتٌهمُت كذلك
ا١تادة ِٖ ؽ.ـ.ا ،كالقضية ال تزاؿ مفتوحة يف القضية ا١ترتبلة با١تتٌه من
ا١تادة َُٓ كالفقرة "د" من ٌ
استنادان إذل ٌ
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الدرجة الثالثة الٌذم دل يت ٌ القبض عليوٌ .أما يف القضيٌة األخَتة ،فعل الرغ من عفو الشكاة كرضاى (كيبدك فيما
يبدك أنٌو متٌ ذلك بدافع ا٠توؼ كالتهديد) ،متٌ إحالة القضية إذل فرع ُّ من احملكمة العليا ،كىناؾ متٌ ٖتديد القضية
عل ٌأهنا قضية تتمتٌع با١تعرفة كمتٌ إصدار اٟتك كإبرامو.
ا١تلف ٖٗ ْٗ/الف كؽ؛ فرع ٕٗ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،عريضة رق ََََُّٖٔٔٗ/ّ/ْ-ش
ُٓ .قضيٌة برق
ٌ
ُٔ .كبعد االستماع إذل الدفاع األخَت ،حكما ت احملكمة عل ا١تتٌهمُت الثبلثة بالسجن لستٌة سنوات كذلك لدخو٢ت
بالعنف إذل بيا ت الشكاة ،ككذلك اٟتك باإلعداـ من أجل الزنا بالعنف كاإلكراه .كما أنٌو أحيل الرأم ا١تذكور
للتنفيذ إذل فرع ِِ من احملكمة العليا للببلد.
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يتوصل القضاة –عادة -إذل نتيجة عن طريق
كبناء عل ذلك يقوـ باالعًتاؼ أك اإلنكار .من ىذا ا١تنللق ،ال ٌ
اإلثبات الشرع ي ،كال ييثبا ت ٢ت كقوع اٞترٯتة عل ىذا النحو.

االتجاه التعزيري لالعتداء الجنسي في القانون...

سعیده صفايی و آخرون

ُٕ .قضية رق ُٗ/ٕ/الف ؽ ،فرع ٕٓ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،عريضة رق ٕٓ ،التأريخ َُ َٗ/ٓ/ش.
ُٖ .كأخَتان ،كبعد إثبات التيه  ،ي٭تك عل ا١تتٌه باإلعداـ كالشنق أماـ مرأل النٌاس الرتكابو الزنا بالعنف كاإلكراه كذلك
يف ا١تنلقة الٌيت قاـ بارتكاب اٞترٯتة ،كمن جهة أخرل ،تشتمل اٞترائ عل ا١تسائل التالية :الدخوؿ بالعنف إذل بيوت
الشكاة ،التهديد بالسبلح البارد ،السرقة ا١تقركنة باألذل ،االغتصاب كاٟتبس الغَت قانوين للم ٌدعية كأبناءىا؛ كبناء

عل ىذا ،ي٭تك عليو باٞتلد كالغرامة النقدية.
ُٗ .قضيٌة رق ٖٗ ٗٗ/ٕٗ/فرع ِٕ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،عريضة رق ٕ ،تأريخ َُٕٗ/ُ/ش.
َِ .إ ٌف ا١تتٌه قد بادر إذل إنكار أم نوع من االغتصاب بالنسبة إذل الشكاة كدل يعًتؼ سول بارتكابو سرقة األمواؿ ،مع
جراء ارتكابو الزنا بالعنف (عل دفعتُت) ،كحكما ت عليو كذلك باٞتلد
ذلك ،قد حكما ت عليو احملكمة بالقتل شنقان ٌ
 ٗٗ-جلدة -التعزيرم الرتكابو عمبلن منافيان للع ٌفة دكف الزنا بالعنف ،ككذلك يحك عليو بعامُت من السجن كمن

ُِ .قضيٌة رق َُِٕٔٗ ،فرع ٕٓ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،عريضة رق ُٕ تأريخ َُُّّٗ/ُ/ش.
التعرؼ عل الوجو كرق لوحة السيٌارة ،كقد أثبتا ت شهادة
التعرؼ عل ا١تتٌهمُت كالقبض عليه عن طريق تقنية ٌ
ِِ .متٌ ٌ
صحة ٌإدعاءات الشكاة فيما يتعلٌق باالغتصابٌ .أما يف جلسة احملكمة ،فقد نف ي ا١تتٌهموف هتمة الزنا
اللب الشرع يٌ ،
ٌ
بالعنف ،كأنكركا تصر٭تاهت السابقة .كيف هناية ا١تلاؼ ،كبعد إعبلف احملكمة عن خا٘تة جلسة التص ٌدم للشكاكم،
حكما ت عل ا١تتَّهمُت ْت ٌد القتل بتهمة الزنا بالعنف ك بالسجن ل ػ ػ ُٓ عامان ١تشاركته يف عملية االختلاؼ.
ِّ .قضية رقػ َٗ/ُٖٖ/الػف كؽ ،فػرع ِٕ احملكمػة اٞتنائيػة يف احملافظػة ،عريضػة رقػ ٗٓٗ تػأريخ ُِّٖٔٗ/ُُ/ش؛
قضية رق ِٗ/َُ/الف كؽ؛ عريضة رق ُُّ تأريخ ُٖٗ/ٓ/؛ قضية رق َٗ/ِِّ/الف كؽ ،فػرع ِٕ ،احملكمػة
اٞتنائيػػة يف احملافظػػة ،عريضػػة رق ػ ُِٗ ،تػػأريخ ُُِّٖٗ/ٖ/ش ،قضػػية رق ػ ٖٗ/ٖٖ/الػػف كؽ ،فػػرع ِٕ احملكمػػة
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اٞتنائية يف احملافظة عريضػة رقػ َُّ ،تػأريخ َُِّٖٗ/ْ/ش؛ قضػيٌة رقػ َُُٖٖٗ ،فػرع ٕٔ احملكمػة اٞتنائيػة يف
احملافظة ،عريضة رق َُْٕ تأريخ ُّْٖٗ /َُ/ش.
ِْ .قضيٌة رق ٖٖ ،َِّ/ِٕ/فرع ِٕ٤ ،تكمة ٤تافظة طهراف اٞتنائية ،عريضة رق ّٗ.ٖٖ/ٗ/ِّ-
ِٓ .قضية بعريضة رق ََََُٕٖٖٕٔٔٗٗٗٗ ،الصادرة عن فرع ِٕ احملكمة اٞتنائية يف احملافظة ،كعريضة رق ْٔ
يف تأريخ َُّّٗ/ّ/ش يف طلب لبلستئناؼ.
ِٔ .ِٔ .قضية رق  ،2072207001177721فرع ٕ احملكمة اٞتنائية  ُ-يف ٤تافلة طهراف ،رق العريضة:
ْٓٔٔٗ ،فرع ْ احملكمة اٞتنائية  ُ-يف ٤تافظة طهراف.
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حيث اغتصابو لقب عامل حكوم ي ،يحك عليو بالسجن لعامُت ،كحك عليو أيضان بالسجن لسبعة أعواـ كْٕ
جلدة الرتكابو السرقة ا١تقركنة باألذلٌ .أما الرأم ا١تذكور ٌمت صدكره يف العريضة رق ََْٖٖٕٓ تأريخ
َُُّٓٗ/ٔ/ش الٌيت صدرت يف فرع ُْ من ٤تكمة العليا للببلد.
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 .00قضية رق ََِٕٓٗ ،فرع ٔ احملكمػة اٞتنائيػة ٤ ُ-تافظػة طهػراف؛ قضػية رقػ  2072217001077720فػرع ّ،
احملكمػػة اٞتنائيػػة ٤ ُ-تافلػػة طهػػرف؛ قضػػية رق ػ  ،20/1/7720عريضػػة رق ػ  ،2072207066177071فػػرع ٓ،
احملكمة اٞتنائية ٤ ،ُ-تافظة طهػراف؛ قضػية رقػ  ،2372217001077771عريضػة رقػ ٔٓ ،ٕٗ/فػرعّ احملكمػة
اٞتنائية ُ٤ -تافظة طهراف ،عريضة رق  ،2472207001077700فرع ِٕ ،احملكمة اٞتنائية ُ -يف احملافظة.

المصادر والمراجع

 .2آىنگراف٤ ،تمدرسوؿ؛ مسعودياف ،مصلفی ( .)2467تنفيذ اٟتدكد يف عصر الغيبة؛ األصوؿ كاإلشكاليات،
القانوف ا٠تاص ،سنة سادسة ،العدد  ،24ص233-242

.27
.22
.20

العبلمو حلی ،منتهی ا١تللب فی ٖتقيق ا١تذىب،اجمللد  ،0طبعو اٟتجريو.
كليٍت٤ ،تمد بن يعقوب  ،الكايف  )2470( ،اجمللد  ، 0اللبعة ا٠تامسة  ،طهراف :دار الكتاب اإلسبلـ.
اجمللسی ٤ ،تمد باقر بن ٤تمد تق ي  .)2474( ،رسالة يف اٟتدكد ك القصاص ك الديات ْ ،تث :عل ي فاضل ،
طهراف :نشر ا١تصنفات اإلسبلمية.
موسوم األردبيل ي  ،سيد عبد الكرًن ( .)2400فقو اٟتدكد ك التعزيرات  ،اجمللد االكؿ ،ملبعة جامعة ا١تفيد :ق .

.0
.1
.2

.26
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Abstract
Rape, which is known in Iranian jurisprudence and law as adultery, is a crime
against the physical integrity of the victim (women) by resorting to force and
physical pressure and without her consent. In the Islamic laws, maximum
punishment is enforced on rapists. The necessity for the issuance of execution
verdict in case of forcible abuse is for the reason that the judges are to exercise
maximum precaution by verifying the conditions of the forcefulness. Considering
Ta‟azir punishments for sexual crimes in that they have the ability to adapt to
temporal and spatial conditions in relation to certain punishments and consider the
individual circumstances and characteristics of the offender in determining the
appropriate punishment, more effectively ensure the achievement of goals. In recent
years, the judicial system‟s approach has been distancing away from determining
Hadd punitive responses and endeavoring for the replacement of Ta‟azir and graded
punishments. The present study has been conducted based on a qualitative method
where references are taken from some courts‟ decisions and sentences so as to find
an answer to this question: Can the title “sexual abuse” or “rape” be accepted in
most of the files or is it the judges prefer to choose other criminal titles instead of
sexual abuse in line with the widening of the discretion for the issuance of various
Ta‟azir verdicts according to proofs of justification and the extant evidence and
documents? Since the theoretical jurisprudential foundations of violating the Hadd
punishments have existed in the Islamic jurisprudence till now, it seems the
elimination of Hadd punishments and widening of judges‟ discretion for selecting
proportional Ta‟azir punishments by avoiding to accept the forcefulness is a
solution closer to justice and parallel to the support of the victims.
Keywords: Reluctance; Rape; Ta‟azirat Approach; Satisfaction; Judicial Procedure.
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رٍیکرد تعسیرگرایی بِ تجاٍز جٌسی در حقَق کیفری ایراى
سعیذُ صفایی ، 1طَبی شاکری گلپایگاًی ، 2هحوذ فرجیْا ، 3لیالسادات اسذی

4

 .0داٌكسّی دکحؼی ىعانػات زٌان داٌٍكگاه جؼةیث ىغرس
 .2اؿحادیار گؼوه ىعانػات زٌان داٌكگاه جؼةیث ىغرس
 .3داٌكیار گؼوه صلّق زؽا و زؼم قٍاؿی داٌكگاه جؼةیث ىغرس
 .4اؿحاد داٌكگاه و ىـحكار صلّكی كّه كضاییَ
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جساوز زٍـی کَ در ادةیات فلَ و صلّق ایؼان جضث غٍّان زٌای ةَ غٍف قٍاظحَ ىیقّد ،زؼىی غهیَ جياىیث
زـياٌی ةؽه دیغه (زن) ةا جّؿم ةَ زور و فكار فیؽیکی و در فلغان رضایث او اؿث؛ کَ در صلّق اؿالىی
صغاکذؼ ىسازات صغّی (اغغام) ةؼ ىحساوز زاری ىی قّد .انؽام ةَ صغور صکو اغغام در صّرت ادتات غٍف ،ؿتب
قغه کَ كضات ةَ زِث اصحیاط در دىاء جا صغ اىکان از اص ؼاز قؼایط غٍف در زٌا ،اصحؼاز ورزٌغ .در ٌظؼگؼفحً
ىسازاجِای جػؽیؼی در ظصّص زؼایو زٍـی ،از ایً صیخ کَ ٌـتث ةَ ىسازاجِای صغّی از كاةهیث اٌعتاق ةا
قؼایط زىاٌی و ىکاٌی ةؼظّردار ةّده و قؼایط و ظصّصیات فؼدی ىسؼم را در جػییً ىسازاتِ ىٍاؿب در ٌظؼ
ىیگیؼٌغ ،ةَ ٌضّی ى ّدؼجؼ ىحضيًّ جأىیً اُغاف ىسازاجِا اؿث .در ؿانِای اظیؼ رویکؼد دؿحگاه كضایی ٌیؽ
فاصهَ گؼفحً از جػییً پاؿعِای کیفؼی صغّی و جالش در زِث زایگؽیٍی ىسازاجِای جػؽیؼی و ىغرّج ةّده-
اؿث .در پژوُف صاضؼ کَ ةا روش کیفی صّرت گؼفحَ ،ةا اقاره ةَ ةؼظی از آرا و جصيیيات ىضاکو كضایی در
صغد پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال ُـحیو کَ آیا در غانب پؼوٌغهُا غٍّان جساوز زٍـی یا زٌای ةَ غٍف پػیؼفحَ
ىیقّد یا ةا جّزَ ةَ ادنۀ ادتات و قّاُغ و كؼائً ىّزّد ،جؼزیش كضات ةؼ اجعاذ غٍاویً ىسؼىاٌۀ دیگؼی ةَ
زای جساوززٍـی ،در زِث ایساد ةـط یغ در صغور اصکام ىحٍّع جػؽیؼی اؿث؟ از آٌسا کَ ةٍیاٌِای ٌظؼی
فلِیِ غغول از صغود ،از گػقحَ جا کٍّن در فلَ اؿالىی ىّزّد ةّده ،ةَ ٌظؼ ىیرؿغ ،صػف ىسازاجِای صغی و
ةـط یغ كضات در اٌحعاب ىسازات جػؽیؼیِ ىحٍاؿبٌ ،ـتث ةَ رویگؼداٌی از پػیؼش غٍف ،راُکاری ٌؽدیکحؼ ةَ
غغانث و در زِث صيایث از ةؽهدیغگان ةاقغ.
ٍاشگاى کلیذی :اکؼاه ،جساوززٍـی ،جػؽیؼگؼایی ،رضایث ،رویۀ كضایی.
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