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چکیده
«خشونت جنسی علیه زنان» از جمله انحرافات اجتمااعی اسات کاه ثاااو پ یاماهاای ناخوشااینهی وا بارای
جامعه پ شهرپنهان به امراه خوااه داشت .از این وپ ،مکاتب پ انهیشهاای گوناگون توجه خاص پ پیژهای
به این موضوع مبذپل داشتهانه پ مباحث فراپانی وا دوباوه علا پ ثاااو خشاونت جنسای علیاه زناان مرار
کردهانه .دو این میان ،وپانشناساان از منرار خااص پ پیاژهای ایان موضاوع وا ماه نرار راراو داده ،مکاتاب
گوناگونی بر ایه این نوع نگرش خاص پ منحصر به فرد شک گرفته است .دامناه اامیات ایان موضاوع تاا
ثنجا پسعت مییابه که ثیین پ مذاب تشیع نیز خشونت جنسی علیه زنان وا موود مذمت رراو داده ،احادیث
پ وپایات فراپانی دو باب ذم پ نکواش این هیاهه شاوم پاود شاهه اسات .بار ایان اساا  ،دو ایان تحقیاق
کوشیههایم موضوع خشونت جنسی علیه زنان وا از منرر مکاتب گوناگون وپانشناسی جناایی پ ثماوزهااای
اوزشمنه فقهی موود تجزیه پ تحلی پ بروسی رراو دایم.
واژگان کلیدی :خشونت جنسی ،وپانشناسی جنایی ،زنان ،متون فقهی.
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مقدمه
ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی به ویژه خشونت جنسی علیهه ننهانآ یسهی هها و
لطمات فراوانی را در ابعاد گوناگون جسمانی و روانی برای قربانیان و بزهدیدگان بهه
همراه خواهد داشت .یمارهای نگرانکننده و تکاندهنده گوناگون که نشان دهنده رخنه
111

این طیف ان جرایم در اجتماع و در میان مناسبات اجتماعی مردم جامعه اسهتآ عمه
فاجعه را درباره یثار و پیامدهای سوء ناشی ان ارتکاب خشهونت جنسهی بهه روشهنی
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بیان میکند .به رغم پیشرفت عمده در چهارچوب های قانونیآ معموالً میلیون ها نن ان
تجربه خشونت د ر نندگی خود به دست شریک نزدیک خودآ خبر می دهندآ در حالی
که قربانی شدن نظام مند ننان در خشهونت ههای جنسهی وحشهیانه بهه عنهوان یکهی ان
خشونت های یشکار در مناقشات مدرن جهان ادامه دارد .خشونت علیه ننان در ابعهاد
وسیع خود شامل خشونتی است کهه ههم در داخهل خانهه و ههم خهار ان خانهه در
محدوده خانوادگی اتفاق میافتد .در هر صورتآ شکی نیست علهل اصهلی ایهنگونهه
خشونت ها را باید در نابرابری قدرت یافت .خشونت فقه حملهه فیزیکهی نیسهت و
انواع رفتارهایی را شامل می شود که مردان به قصهد کنتهرل و ارعهاب ننهان در پهی
می گیرند .وسعت دامنه ارعابی که مردا ن بر ننان اعمال میکننهدآ فقه نمهانی یشهکار
می شود که ینار جنسیآ حرکات تهاجمیآ توهین و رفتارههای دیگهری را کهه مهردان
برای مهار کردن ننان ابداع کهرده انهدآ در نظهر بگیهریم (نجهم عراقهیآ0931آ ص.)71
اوصاف ژنتیکیآ فرهنگ و تمدنآ بی بند و باری اخالقیآ الکلیسم و مِی بارگیآ بیکاری
و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان عمده ترین عوامل خشونت جنسی علیه ننان حسهوب
میشود ( .)Council Staff, 1996, p.49-51خشونت جنسی به دلیهل تهیثیری کهه بهر
توانایی و عملکرد ننان در محی خار داردآ می تواند در توسعه اجتماعی و اقتصادی
وقفه ایجاد کند .شواهد جدید ان ایاالت متحده امریکها حکایهت ان ایهن امهر دارد کهه
بقایای ینار جنسی می تواند ننان را در سطوح پایینتر تحصیالت نگا ه داردآ در نتیجهه

باعث کاه

دریمد برای ینان در یینده شود .ینان ان ایهن ینار مهی یموننهد کهه جههان

خار آ خطرناک است؛ بنابراین مشارکت شان را در ین محدود میکنند.
توسعه و صلحآ ان اهداف برابری جنسیتی اند .ان عواقه

دیگهر خشهونت علیهه

ننانآ ایجاد ترس و عدم امنیت در نندگی ننان را می توان نام برد .با توجه به اینکه
خشونت علیه ننهانآ تجلهی مناسهبات نهابرابر میهان نن و مهرد در طهول تهاریخ در
برخورداری ان قدرت استآ یکی ان سانوکارهای مهمی است که ننان را به پذیرش
دامنه اهمیت و حساسیت موضوع ینجا افزای

مییابد که به دلیهل برخهی عقایهد و

تعصبات  -به خصهوص در جوامهع سهنتی و مهذهبیآ بهرخالف دولهتههای لیبهرال و
یناداندی

 -تحقی و پژوه

خاصی درباره علل یا ابهزار پیشهگیری ان ارتکهاب ایهن

ناهنجاری صورت نگرفته است و پژوه های اندک موجودآ پاسخگوی نیانمنهدیههای
بریمده ان مفاسد صورتگرفته در جوامهع امهرونی نیسهت؛ بهه گونههای کهه پیگیهری و
پژوه

درباره خشونت جنسی علیه ننان در این کشورها به صورت نوعی تابو دریمهده

است و ابهامها و تردیدها در مورد این گونه جرایم و اجزا و ابعاد ین همچنهان پایهدار و
پابرجاستآ در حالی که موضوع خشونت جنسی علیه ننانآ به صورت امری فراگیهر در
سطح بینالمللی دریمده است؛ به همین دلیلآ سانمانها و نهادهای بهینالمللهی درصهدد
چارهاندیشی برای این معضل بریمدهاند .بر این اساسآ در این مقاله کوشیدهایم با روشی
توصیفی و تحلیلی و به شیوه مطالعه کتابخانهایآ ضمن تحلیل علهل ارتکهاب خشهونت
جنسی علیه ننان ان منظر دان

روانشناسی جنایی و مکات

گوناگون ینآ برخی اصهول

و موانین اسناد و کنوانسینهای بهینالمللهی دربهاره حمایهت ان حقهوق ننهان در برابهر
اینگونه جرایم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 .1مفهوم خشونت جنسی
خشونت در لغت به معنهای «درشهتیآ نبهریآ نهاهمواری و تنهدخویی» (عمیهدآ 0951آ
ص )595است .این معنا همه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل میشود:

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

موقعیتی فروتر ان مردان وامی دارد.

111

نقطه مقابل محبتآ بغض و اثر محبتآ احسان .نرمی است و نقطهه
و اثههر بغههضآ قهههراً خشههونت و سههختگیههری اسههت (مطهههریآ
0937آ ص.)703

درباره خشونت علیه ننهانآ بهه علهت تفهاوتههای فرهنگهی و برخهی هنجارههای
111

اجتماعی دیگرآ تعریف دقیقی صورت نگرفته است؛ به گونهای که میتوان پیوستاری ان
سیلیخوردن که یک ینار جسمی جزئی است تا کشتهشدن و قتل را خشونت نامیهدآ در
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حالی که برخی افراد مانند گله

سیلیندن را به عنوان رفتاری بهنجار و تعاملی میان نن

و شوهر می دانند و مخالف به کاربردن کلمه خشونت بهرای یننهد .گله

ان منظهر یهک

روانشناسآ خشونت را اینگونه تعریف میکند« :خشونت عملی است که با قصد انجهام
شود و باعث ایجاد درد و جراحت شود» (.)Kantor and ET all, 1990, p.14
طب تعریف سانمان ملل متحد در سال 0339مآ خشونت علیه ننان عبارت اسهت ان:
« هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موج

یسی

یا با احتمال یسهی

جسهمیآ

جنسی یا روانی مضر و با رنج ننان همراه گردد»؛ بنابراین تهدیدآ اکراهآ اجبهار و سهل
ینادی ان موارد خشونت محسوب میگردد .یما خشونتآ گاه تمامیت جسمانی فهرد و
گهاه تمامیههت معنههوی را شههامل مههیشههود (.)Confronting Violence, 1987, p.124
خشونت باعث لطمه به تمامیت معنوی فرد ان جمله شخصیت و حیثیت وی مهیگهردد.
سل

ینادی شخص یکی ان مصادی خشونت معنوی است کهه چهه بسها شهدیهدتهر ان

هرگونه خشونت جسمانی است .با این وصفآ ضرر معنوی وارد بهر اشهخاص حقیقهی
شامل سه مقوله میشود:
خسارت وارد بر تمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد
بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمههای شخصیتی؛ خسارت
وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمههای روحی (سلطانینژادآ
0931آ ص.)50

در یک تقسیمبندی میتوان خشونت را به انواع ذیل تقسیم کرد:

 .1خشونت جسمانی :شامل صدمه وارد کردن به فرد به وسهیله ضهربهندنآ بریهدنآ
لگدندنآ سیلیندن و موارد مشابه است .ایهن صهدمات مهیتوانهد در نتیجهه اسهتفاده ان
اشیایی همچون کمربندآ ترکه چوب و چماق به وجود یید.
 .2خشونت عاطفی :خشونت عاطفی یا بدرفتاری روانی به عنوان «لفظهی کهه در ین
یک فرد بزرگسال به خودپنداره شایستگیهای اجتماعی کودک حمله میکنهد»آ تعریهف
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شده است که طی ین الفاظی مانند اهانتآ تهدید یا تحقیرکردن به کار برده میشود.
برای ارضای جنسی استفاده کنند که ممکن است همراه با تماس یا بدون تمهاس باشهد.
اشکال تماس شامل لم کردن جنسی یک کودک یا تقاضا ان کودک که یهک بزرگسهال
را به طری جنسی لم

کند .اشکال غیرتماسی نیز شامل در معهر

نمهای

قهراردادن

یالت جنسی در مقابل کودک یها گهرفتن عکه ههای مسهتهجن ان کودکهان و ...اسهت
(رسولناده اقدم و چلبیآ 0930آ ص« .)1خشونت» سوء رفتارهایی است که علیه فردی
به وسیله فرد دیگر اعمال میشود و میتوانهد بها ینارههای جسهمیآ روانهیآ اقتصهادیآ
اجتماعی یا جنسی همراه باشد.
در این میانآ خشونت جنسی جزء مهمترین یسی های اجتماعی علیه ننان به شهمار
مییید که یثار و عوار

منفی فراوانی را نیز به همراه دارد .خشونت جنسی به هرگونهه

رفتار غیراجتماعی اطالق میشود که ان لم کردن تا تجاون را دربرمهیگیهرد .خشهونت
جنسی ممکن است در خانواده یا محی اجتماعیآ ان سوی منسوبان مذکر اعمهال شهود
(کارآ 0913آ ص .)943سانمان بهداشت جههانی ( )WHOدر یخهرین گهزارش خهود ان
وضعیت خشونت علیه ننان اعالم کرد که  95درصهد ان ننهان جههان در طهول ننهدگی
خود دستکم یک بارآ نوعی ان خشونت جنسی را متحمل شدهاند که  91درصد ان ایهن
ننانآ این خشونت را ان شریک جنسی خود در رواب یناد دریافت کردهانهدآ در حهالی
که خشونت علیه ننان میتواند با یثار مخرب فراوانی بر جسمآ روحآ روان و ذهن ایهن
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 .9خشونت جنسی :عبارت ان اینکه بزرگساالن یا بچههای بزرگتر ان یهک کهودک

ننان همراه گردد و حتی باعث انتقال بسیاری ان بیماریها به ویژه ویروس  HIVشود و
یا به مرگ ایشان منجر شود .به نقهل ان همهین گهزارشآ  93درصهد ان قتهلههای ننهان
به وسیله شریک جنسیشان بوده است.
محققان ( )WHOمهمترین عوامل خطر برای برون و شهیوع خشهونت جنسهی علیهه
111

ننان را مصرف مواد مخدر و الکل و نیز خانوادههای لجهامگسهیخته و کهودکی پرخطهر
برشمردهاند (http://www.efafinstitute.irآ خشونت جنسی علیه ننانآ مهور 39/9/9آ
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مراجعهشده در تاریخ .)39/00/01

 .2عوامل خشونت و جرایم ناشی از آن
ارنیابی میزان تجاون جنسیآ با هر دقتهی بسهیار دشهوار اسهت .فقه نسهبت انهدکی ان
تجاونات جنسی عمالً به اطالع پلی

میرسد و در یمارها گزارش میشود .رقم واقعهی

ممکن است تا پنج برابر ینچه یمار رسمی نشان میدهدآ باشد .یک بررسی درباره 0793
نن در لندنآ یشکار ساخت که ان هر ش

نفر یک نفر مورد تجاون قرار گرفته بودنهد و

ان هر پنج نفر بقیهآ یک نفر توانسته بود با مبارنه مانع تجاون شود و نیمهی ان تجهاونات
جنسی یا در خانه نن یا در خانه تجاونکننده ر داده بود (گیدنزآ 0913آ ص.)771
برخی متخصصان پزشکی قانونیآ دستههای عوامل خشونت را چنین برشمردهاند:
الف) عوامل مربوط به مردان؛ شهامل :تحصهیالتآ شهغلآ فرهنهگآ دوران کهودکیآ
فرهنگ خانوادگیآ والدین و وضعیت روانی مردان.
ب) عوامل مربوط به ننهان؛ شهامل :تحصهیالتآ شهغلآ سهن ننآ سهن اندوا آ
حاملگی و داشتن فرنندآ والدینآ دوران کودکیآ وضعیت روانی و شخصیتیآ
فرهنگ و سابقه اندوا .
) عوامل محیطی؛ شهامل :اندوا آ یداب ملهیآ طبقهات جامعهه و خهانواده (شهیخآ
0937آ ص.)033
به جز این عواملآ عوامل باواسطه خشونت را نیز میتوان مورد توجه قرارداد:

 .0هر عاملی که باعهث کهاه

کنتهرل شهود؛ ماننهد :مصهرف الکهل و دیگهر مهواد

روان گردانآ انواع بیماریهای روانهیآ عقه مانهدگی ذهنهی و انهواع اخهتالالت
شخصیتی.
 .7هر عاملی که باعث افزای

تکانه گردد؛ مانند :تعهار

ههای برخاسهته ان محهی

مثل سرماخوردگیآ یلودگی هواآ سروصداآ اندحام جمعیتآ مشاهده خشونت ان
تلویزیون و سینماآ دیدن صحنههای وقیح شهوانیآ شهکاف طبقهاتیآ تعارضهات
را میبیندآ نمیخواهد (دکتر کامران خشنودیآ رئی

روانپزشکان کر آ روننامهه

ایرانآ  4دی .)0934
خشونت به هر نوع و شکلی که باشدآ باعث جرمههای گونهاگونی خواههد شهد کهه
رایجترین ینها عبارتاند ان :فرار ان منهزلآ سهرقتآ فحشهاآ قماربهانیآ قاچهاقآ روابه
نامشروعآ افکار خودکشی و اقدام به ینآ افکار پارانوئید (بدبینی)آ اعتیاد به الکلآ سهیگار
و مواد مخدر (به ویژه در افرادی که سابقه خشونت خانوادگی دارند) و. ...

 .3اسالم و نفی خشونت علیه زنان
واژه «معروف»  93بار در قهرین بهه کهار رفتهه اسهت کهه نهونده مهورد ین بهه موضهوع
معاشرتهای مردان با ننان در محی خانواده پرداختهآ معروف را ضابطه و قهانون کلهی
در معاشرت و رواب خانوادگی قرار داده است .ان نگاه قهرینآ هرگونهه رفتهاری کهه در
چهارچوب معروف جای گیردآ بایسته و ستوده و هر رفتاری کهه ان ایهن دایهره بیهرون
باشدآ ناپسند و نکوهیده است .قرین مجید درباره رابطه نناشوییآ تعبیرات جهالبی دارد؛
ان جمله در ییه  70سوره رومآ هدف ان اندوا را کسه

سهکینه و یرامه

نوجهین ان

یکدیگر دانسته است و تصدی می کند که میان شما رحمت و مودت قرار دادیم تا بدین
وسیله نمینه ایجاد یرام

را به مخاطبان بانشناسانیم (جاویهدیآ0931آ ص .)59در ییهه

یادشدهآ خانواده بر مبنای اصل «مودت و رحمهت»آ حفه یرامه

و سهکونآ تفهاهم و

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

فرهنگی و اجتماعی و به طور خالصهآ فرد ینچه را میخواهدآ نمیبینهد و ینچهه

111

ایجاد نمینه رشد و بالندگی و ارتقای مطلوب و تقویت و تکمیل هریک ان نن و شهوهر
به وسیله دیگری شکل گرفته است .نن و مردی که به اختیار و اراده خوی
پیمان نناشویی می بندندآ با تشکیل خهانواده در جههت کسه

با یکهدیگر

سهکینه و یرامه

اقهدام

میکنند (طباطباییآ 0915آ ص)403؛ ولی تشکیل خانواده به تنهایی کافی نیسهتآ بلکهه
111

هریک ان افراد خانواده جدید در جهت حف اهداف خانواده و بهه منظهور دسهتیابی بهه
یرمانهای مذکورآ وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارند.
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در بسیاری ان ییات و روایاتآ موضوع خشونت جنسی نسبت به ننان مهورد توجهه
قرار گرفته است؛ به عنوان نمونهآ قرین کریم مهردان را بهه مهربهانی و مهودت بها ننهان
سفارش کرده است .در نکوه

تهمت و افترا به ننانآ مردانی را که برای بان پ گرفتن

مهر ننانآ به تهمت متوسل میشوندآ مورد مؤاخذه قرار میدههد (نسهاء .)03 :مهردان را
خدمتگزار و سرپرست ننان مهیدانهد و حتهی مهردان را در برابهر ننهان متخلهف کهه ان
وظایف خوی

سرپیچی کنند و ناسانگار باشند نیهز متعههد مهیدانهد .ضهمانت اجهرای

ناسانگاری ننان را پند و اندرن دوستانه میداند و چنانچه انهدرن سهودی نداشهته باشهدآ
دوری کردن ان ینان در بستر و به اصطالح قهرکردن و یشکارکردن عدم رضایت ان رفتار
ینها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار نن قرار دادهآ اعمال خشهونت کهه یخهرین
مرحله برخورد در برابر نن متخلف است نیز باید مالیم و خفیف باشد؛ به گونههای کهه
اثری بر جای نگذارد (مکارم شیرانیآ 0401آ ص .)917اسهالم مهردان را سهنگ نیهرین
یسیای نندگی میداند و شکیبایی در سختیها را بر ینان واج

دانستهآ در این باره ینهها

را به حسن معاشرت با ننان مکلف کرده است (قرائتیآ 0933آ ص .)919موضوع اجبار
به رواب نناشویی در هنگام قاعدگیآ مصداق دیگری ان این امر است .این موضهوع در
ییه  777سوره بقره مورد توجه قرار گرفته است:
ََ
َْ
ُ
ْ
ِّ
َو ْیس َأ ُل َونک َعن ْال َمحیض ُق ْل ُه َو َأ ًذى َفاع َتزلوا الن َس َ
ااَ فا المحیض وَل
َ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ُ
اللاُ ِ َّن َ
یاُ َأ َم َرم ُ ُ
اللاُ
تقربوهن حت یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من ح
ْ َ
یحب َّ
الت َّواب َین َو یحبال ُم َتط ِّهر َین.

و ان تو درباره [یمیزش با ننان به هنگام] حهیض مهیپرسهند .بگهو:
نیان و ضرر است [و عهالوه ان نافرمهانیآ بیمهاریههایی بهه دنبهال
دارد] .پ

در حالت قاعدگی ان [همبستری بها] ننهان کنهارهگیهری

نمایید و با ایشان نزدیکی نکنید تا ینگاه که پاک میشوند .هنگهامی
که پاک شوندآ ان مکانی که خدا بهه شهما فرمهان داده اسهت [و راه
طبیعی نناشویی و وسیله حف نسل است] با ینهان نزدیکهی کنیهد.

در متون دینی نمونههای فراوان میتوان یافت که توصیه به خهوشرفتهاری بها ننهان
کردهآ ان خشونت علیه ینان بانداشته اسهت؛ ان جملهه اینکهه حضهرت علهی (ع) هنگهام
وفاتآ اینگونه وصیت فرمود:
مؤمنان را سفارش میکنم به شهادت بر یگانگی خدا و اینکه او
شریکی ندارد و همانا محمدآ بنده و فرستاده اوست و ...خدا راآ
خدا را در مورد ننان و خدمتکاران در نظر بگیرید .همانا یخرین
سخن پیامبر (ص) این بود که فرمود شما را به دو قشر جامعه که
در ضعف نگاه داشته شدهاندآ سفارش میکنم :ننان و خدمتکاران
(مجلسیآ 0413آ ص743ه.)743

امام باقر (ع) فرمود« :در دو گروه جامعه که در ضعف قرار گرفتهاندآ تقوای الههی را
پیشه خود سانید؛ ین دو گروه عبارتاند ان :ننان و یتیمان».
امام کاظم (ع) فرمود« :خداوند بی
غض

ان هرچیزآ به خاطر [حمایت ان] ننان و کودکان

میکند».
پیامبر اکرم (ص) فرمود« :هرکه مؤمنی را بیاناردآ مرا ینرده است» (فاضهل لنکرانهیآ

[بیتا]آ ص .)49پیامبر همچنین میفرماید« :تکریم نمیکنهد ننهان را مگهر فهرد کهریم و
اهانت روا نمیدارد به ینانآ مگر فرد فرومایه و پست» (همان).
امام صادق (ع) فرمود« :هرکه به فرد مؤمنی طوری نگاه کند که او به واسطه ین نگهاه

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

بیگمان خداوند توبهکاران و پاکان را دوست میدارد (بقره.)777 :

111

بترسدآ خداوند در رونی که سایهای جز سایه رحمت خدا وجود نهداردآ او را خواههد
ترساند» (فاضل لنکرانیآ 0477آ ص .)759پیامبر گرامی اسالم درباره مدارا با نن و عهدم
اعمال خشونت با وی میفرماید« :نن ان دندهای خل شده که اگر بخهواهی ین دنهده را
راست کنیآ می شکند؛ پ
111

بها او مهدارا کهن تها بها او ننهدگی کنهی» (تنکهابنیآ 0931آ

ص )941و نیز میفرماید« :شکستن

طالق اسهتآ په

بها او بهه نیکهی رفتهار کنیهد»

(همان) .پیامبر اکرم (ص) در لهزوم ادای حقهوق نن و نکهوه
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خوی

مهردی کهه مهریهه نن

را نمیپرداندآ فرمود« :هرکه ننی گیردآ به خاطر داشته باشد کهه اگهر مههر او را

نپرداندآ هنگهام مهرگ چهون نناکهاران مهیمیهرد» (همهانآ ص .)943همچنهینآ دربهاره
بیتوجهی به نن میفرماید« :در گناهکاری مرد همین ب

که عیال خوی

را بیتکلیهف

گذارد» (همانآ ص .)957ان جمله سفارشهاتی کهه پیهامبر عظهیمالشهین اسهالم (ص) در
احادیث گوناگون به ننان داشتندآ مسئله تمکین ان همسر است؛ ولی مردانی هسهتند کهه
فق به ظاهر حدیث توجه میکنند و ان ین سوء برداشهت مهینماینهد و ین را تهوجیهی
برای ارضای خود در هر موقعیتی بدون توجه به روحیات و حال نن میدانند.

 .4خشونت جنسی علیه زنان از منظر روانشناسی جنایی
سالمت و امنیت جامعه در گرو کارکرد فعال و پویای همه اقشار در صحنه نندگی
اجتماعی است .در این میانآ ننان و بانوان جامعه نق
مناس

مهمی ایفا میکنند .کارکرد

و مطلوب ارکان گوناگون اجتماع در گرو تعامل و همانندی ساختارهای مختلف

اجتماعی و فرهنگی و ایجاد بسترهای مناس

به منظور ایفای وظایف ینها به صورت

جامع و مطلوب میباشد؛ ولی متیسفانه به ویژه در سالهای اخیرآ انواع یسی های
اخالقی و اجتماعیآ سالمت و امنیت این قشر عظیم و ساننده جامعه را تهدید میکند.
ان این روآ شناخت علل تیثیرگذار بر این امر و نیز مبانی مؤثر در این موضوعآ ان اهمیت
خاصی برخوردار است .در این باره مکات

گوناگونی ظهور کردهاند و اصول و

معیارهای گوناگونی را درباره شناخت علل خشونت جنسی علیه ننان مطرح کردهاند.

بر این اساسآ در این بخ
دان

کوشیدهایم موضوع خشونت جنسی علیه ننان را ان منظر

روانشناسی جنایی تبیین کردهآ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

4ـ .1نظریه خشونت ذاتی
یکی ان قدیمی ترین تبیین های نظری در باب خشونتآ نظریه خشونت ذاتهی اسهت
که رویکرد غریزی به خشونت دارد و تیکید می کند موجودات انسهانی بهرای بهرون
نظریهآ نیگموند فروید است .مطاب این تئوریآ چگونگی انگیزش نیروهای درونی
به وسیله «خود» شکل می گیهرد .تیکیهد بهر «خهود» ان ین جههت اسهت کهه «خهود»
نخستین سانوکار کنترل در مقابل ظهور انگیزه ها و رفتارههای خشهونت یمیهز اسهت
( جمعی ان نویسندگانآ 0911آ ص)43؛ بنابراین در فرایند تعامهل اجهزای گونهاگون
شخصیت انسانآ «خود» که سانمان واقهع گهرای شخصهیت اسهت و تعامهل فهرد بها
واقعیت را محق می ساندآ نق

مهمی ایفا می کند.

به نظر لورنز اگر این انرژی به شکلی مطلوب و صحیح؛ مثالً ان راه ورنش هها و
بانی ها تخلیه شودآ جنبه ساننده خواهد داشت .در غیر ایهن صهورتآ بهه گونهه ای
تخلیه می شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی همچون قتهلآ ضهرب و
شتمآ تخری

و مانند ین را دربرداشته باشد .ان نظر فرویدآ پرخاشهگری در انسهانآ

نماینده غریزه مرگ اسهت کهه در مقابهل غریهزه ننهدگی در فعالیهت اسهت؛ یعنهی
همچنان که غریزه نندگی ما را در جهت ارضای نیانهها و حفه ههدایت مهی کنهدآ
غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می کوشد به نابود کردن و تخری کردن بپهرداند.
این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می کنهد و ان میهان مهی بهرد و اگهر نتوانهد
دیگران را هدف پرخاشگری و تخری

خود قرار دهدآ به جان

خود متوجه شهدهآ

به صورت خودیناری و خودکشی جلوه گر می شود؛ بنابراین ان نظر وی پرخاشگری
حالتی مخرب و منفی دارد (اکبریآ 0930آ ص.)003

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

رفتارهای خشنآ ان پی

به طور ذاتی برنامه ریزی شده انهد؛ ان جملهه حامیهان ایهن

111

در نظریههایی که خشونت را ناشی ان تمایالت و خواستههای درونی میداندآ امکان
پیشهگیری خشههونت انسههانی وجهود نههدارد؛ بنههابراین نفهی و نههابودی چنههین خشههونتی
امکانپذیر نیست و صرفاً این خشونت را میتوان کانهالیزه کهرد تها یسهی

کمتهری بهه

دیگران وارد شود.
111

4ـ .2نظریه محرومیت ـ تهاجم
ان نظر رابرت گارآ محرومیت نسبی نمانی به وجود مییید که فردی چیهزی را مشهاهده
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کند که خودش ندارد؛ ولی دیگری دارد و ین فرد مایهل اسهت ین چیهز را داشهته باشهد
(رفیههعپههورآ 0911آ ص .)44در تعریههف مفهههومیآ محرومیههت نسههبی عبههارت اسههت ان
اختالفات منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت (کارآ 0911آ ص.)54
در این نظریه بیان میشود که چنانچه به دنبال جلوگیری ان برون خشهونت ناشهی ان
محرومیت باشیدآ فق محل برون ین تغییر میکند؛ مثالً متوجه نن یا فرننهد مهیشهود و
مجال ظهور مییابدآ مگر ینکه محرومیت رفع شهود (همهان)؛ بنهابراین در یهک فراینهد
جابه جاییآ شخص پرخاشگری خود را متوجه دیگران و به خصوص اطرافیهان خهوی
میساند؛ مانند مردی که در محل کار بها مهدیر خهود درگیهر مهیشهود و چهون یهارای
ایستادگی مقابل او را نداردآ خشونت خود را در محی خهانواده تخلیهه مهیکنهد .داالرد
( )Dollardنیز که ان حامیان این نظریه استآ بیان میکند که ناکامی همهواره بهه نهوعی
خشونت منجر میشود.
اما برخی معتقدند اگر ناکامی قوی باشد و فرد ناکامآ محرومیهت خهود را نامشهروع
تلقی کندآ احتماالً ناکامی به خشونت منجر میشود و اگر چنین نباشهد و فهرد ناکهام تها
اندانهای ناکامی خود را مشروع بداندآ ناکامی تیثیر اندکی بر خشونت دارد.
داالرد معتقد است فرد ناکام به هر شیء یا انسانی که در نظر او علت ناکامیههای او
باشدآ حمله کردهآ رفتار خشن نثار او میکند و اگر نتواند یسی
را یما یسی های روحی میساند.

جسمی بهه او بزنهدآ او

4ـ .3نظریه نیازهای انسانی
انسانها در نندگی فردی و اجتماعی خود اهدافی دارند کهه قصهد دارنهد ایهن اههداف
محق شوند؛ بدین منظورآ میزان دسترسی به هدف را محاسبه مهیکننهد و سهپ

بهرای

رسیدن به ینآ اقدامات و رفتارهایی را انجام میدهنهد؛ ولهی متیسهفانه برخهی اشهخاص
برای دستیابی به هدف خودآ ان راهبهرد خشهونت اسهتفاده مهیکننهد (همهانآ ص.)771
نمینههای وقوع خشونت عبارتاند ان:
 .7افزای

میزان محرکها و فعالیت عواطف خاص و عدم تحمل ناکامی؛

 .9ارنیابی فرد ان معضالت اجتماعی همچون بیعدالتی (من باید فالن چیز را داشته
باشم .این توقعات فزایندهآ نمینه خشونت را فراهم میساند)؛
 .4تالش فرد برای تطبی با وضعیت ظاهراً مطلوب.
بر این اساسآ توقف انسان در مسیر تکامل و برخورد وی با موانع پی بینینشهده ان
جمله عوامل برون خشونت محسوب میگردد؛ به عنوان نمونهآ نمانی که فهرد احسهاس
کند ان سوی دیگران مورد بیتوجهی واقع شده است یا ان نگاه دیگرانآ فرد خارجی بهه
حساب میییدآ این شرای (محرکها) به ناکامی و خشونت منجر میشود یا نمهانی کهه
فردی ان سوی دیگران فاقهد جهذابیتآ نهاالی و دارای منزلهت پهایین محسهوب شهودآ
احتمال بیشتری دارد که برای تعامالت اجتماعی ان ابزار خشم استفاده کند.

4ـ .4نظریه تحریک
در این نظریهآ افراد به واسطه نیروهای محرومیتسان بیرونی برای توسل به خشهونت و
اقدام به هجوم تهییج میشوند؛ بنابراین چنانچهه خشهونت در جامعهه کنتهرل شهودآ بهه
واسطه علت اصلی که همان محرومیت استآ فق محل ین تغییر مییابد و در مهواردی
که مجال بیشتری دارند  -مثالً در خانواده  -ظهور مییابد .البته روشن اسهت کهه بهرون
رفتارهای تهاجمی عالوه بر محرومیتآ به نمینهها و پی شرطهای دیگری نیز نیان دارد
و محرومیت را باید یکی ان علل این پدیده دانست.

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

 .0حساسیت نیاد و عک العمل فرد نسبت به محرکهای بیرونی؛

111

همچنینآ به طور نمونه نمانی که ننآ همسرش را فاقد توانایی خطاب میکنهد و یها
مدام لجبانی میکند و یا انعطاف النم را در نندگی خانوادگی نشان نمیدههدآ در واقهع
او را به خشونت تحریک کردهآ نمینه خشم و پرخاشگری را فراهم میساند .البتهه ایهن
امر بدینمعنا نیست که رفتار خشونتیمیز مرد در خانوادهآ توجیه شود؛ نیرا نف
111

رفتهار

خشنآ به هر دلیل ناصحیح است .در واقع برخی عوامل محرک در جامعهه وجهود دارد
که میتواند در تحریک شخص به سمت ایراد خشونت و پرخاشگری مؤثر باشهد؛ ولهی
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کجاندیشی است که خشونت را به طور تمام و کمال محصول این امر بدانیم.

4ـ .5ابتال به بیماریهای روانی
روانپریشیهای کارکردی و بیماریهای متابولیک و عصه شهناختیآ ان جملهه عوامهل
روانی خشونت است .شیوع خشمهای انفجاری اعم ان روانناد یا عضوی میتواند خل
و خوی فرد را غیرقابل کنترل ساند .بیماران روانی به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) دستهای که ان نمان کودکی و نوجوانی رفتار پرخاشگرانه دارند.
ب) کسانی که در کودکی و جوانی مشکل نداشتند؛ ولی بعدها به دلیل یسی های مغهزی
و اختالالت متابولیکیآ با انفجارات خشم مواجه میشوند (رویآ [بیتا]آ ص.)907
به نظر روانپزشکانآ یسی های گوناگون مغزیآ احتمال توسل افراد بهه خشهونت را
افزای

میدهد .همچنینآ مشخص شده است که نهواحی خاصهی ان مغهز ماننهد ناحیهه

یمیگداال (یکی ان برجستگیهای گرد سطح پایین مخچه جانبی) در پرخاشگری دخالهت
دارد؛ بنابراین یکی ان ابعاد مهم خشونتآ بعد فیزیولوژیک ین است که بهه خلقهت ههر
فرد برمیگردد و در اختیار وی نیست (جمعی ان نویسندگانآ 0911آ ص.)753
ان دیگر عوامل روانشناختی خشونتآ اختالالت شخصیتی است .فهرد خشهونتگهرآ
فردی است که اختالالت شخصیتی مرنی و ضداجتماعی دارد .مشاهده شده اسهت کهه
مردان خشونتطل آ عزت نف

پایین دارند و خودپنداره ینها نیز یسی پذیر است .این

افراد معموالً ان نظر شخصیتی دگهرینارآ انفعهالیآ مسهتعد معتهادشهدنآ دارای حسهادت

مرضی و افرادی وابستهاند .افراد خشونتطل

دچار نهوعی تضهاد شخصهیتیانهد .ایهن

تضاد در حونه رفتارآ ینها را در نیل به یک رفتار سالم برای برقراری ارتباط بها دیگهران
بانمیدارد؛ بنابراین متوسل به خشونت مهیشهوند .فهرد مههاجم فقه نمهانی ان اعمهال
خشونت امتناع میکند که ان واکن

طرف مقابل با درجه بیشتری ان خشهونت اطمینهان

داشته باشد و در غیر این صورتآ تلقی مثبتی ان خشونت دارد (همانآ ص.)754
کاپالن و سادوکآ بیماریهایی همچون کودکخواهیآ مردهخواهیآ دگهریناریآ ینار
معتقدند ارضای میل جنسی برخی افرادآ همراه با اصرارآ تکرار و ناراحتی است؛ به طور
تجاون به عنف شهده و ایهن

مثالآ در اختالل پارافیلیایی دگریناری جنسیآ فردآ مرتک

عمل معموالً به قتل مفعول جنسی منجر میشود (کجبافآ 0913آ ص.)19
پرخاشگری بسته به نوع الگوی رفتاری میتواند تقسیمبندیهایی داشته باشهد؛ مهثالً
حمله فیزیکی علیه خودآ علیه اشیا و دیگران و . ...اگرچه بسیاری رفتارها ممکن اسهت
یسیبی ایجاد نکنند؛ ولی تهاجمیاند؛ ماننهد خشهونت کالمهی (Sadock, 2003, p.150-

 .)158روانشناسان معتقدند خشونت و پرخاشگریآ ریشه بسیاری ان مشکالت روانهی و
رفتاری است .این رفتارها در صورت برون میتوانند باعث برون مشهکالت بهینفهردیآ
جرم و بزه و تجاون به حقوق دیگران شود و در صورت درونریزشدنآ به ایجهاد انهواع
مشکالت جسمی و روانی قادر میباشند (عبدالخالقی و دیگرانآ 0934آ ص.)049

4ـ .6نظریه یادگیری خشونت و انتقال پرخاشگری
این نظریه که بندورا برای نخستینبار مطرح کردآ بر این فر

استوار است که مشهاهده

خشونت باعث یادگیری خشونت میشود؛ یعنی خشهونتآ خشهونت بهه بهار مهییورد.
در واقعآ انتقال پرخاشگریآ امتداد و فراوانی خشونت در محهی یهک فهرد بهر تجربهه
یادگیری تیثیر میگذارد .ان ینجا که مردم رخدادهای نندگی را بهه روشههای گونهاگون
پردانش میکنندآ میتوان گفت درک هرک آ واقعیت اوست .روشی که فرد بهه وسهیله
ین موقعیتی را ان راه نگرش خود درک میکندآ بر واکن

او به جهان مؤثر است.

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

جسمی و جنسیآ هرنهگویی و نظربانی را جزء اختالالت پارافیلیایی معرفی میکننهد و

111

بدین ترتی

مادرانی که مورد خشونت قرار میگیرندآ این خشهونت را بهه کودکهان

خود منتقل میکنند ( .)Hawke, 2003, p.8بر این اساسآ برخی پژوه هها خاطرنشهان
میسانند که پنجاه درصد کودکان قربهانی خشهونتآ دارای مهادرانی خشهونتدیهدهانهد
(.)Wright, 1997, p.88
111

4ـ .7نظریه ضمیر ناخودآگاه
یکی ان مهمترین نظریاتی که در این باره مطرح شدهآ تئهوری ضهمیر ناخودیگهاه اسهت.
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براساس این نظریهآ امیالآ غرایهز و کهامههای سهرکوفته و واخهورده موجهود در ضهمیر
ناخودیگاه انسانآ نق

مهمی در بزهکاری و ارتکاب جرایم ایفا میکنند (بهرای مطالعهه

درباره ضمیر ناخودیگاه و کارکرد ینآ ر.ک :کینیاآ 0913آ ص.)033
اما واکاوی تتبع در نظریات مزبور بیانگر ین است که در این ناهنجهاری نیهز ضهمیر
ناخودیگاه نق

مهمی ایفا مینماید .همانگونه که پی تر یمدآ محرومیهتههای فهرد در

ابعاد گوناگون نندگی یثار نابهنجاری را در یینده برای ایشان به همهراه خواههد داشهت.
محرومیت باعث واپ ننی امیال مختلف فرد میشود و بعهدها امیهال مهذکور در قاله
اعمال ناشایستی چون خشونت جنسی پدیدار میشوند .همچنینآ ایهن موضهوع ممکهن
است باعث پدید یمدن عقهده حقهارت در فهرد شهود .ایهن عقهده ممکهن اسهت باعهث
سوقدادن اشخاص مستعد به سمت و سوی ارتکاب جرایم جنسی شود.
غرایز حیوانی و امیال پست موجود در ضمیر ناخودیگاه نیز عامل نیرومند دیگری در
گرای

فرد به ارتکاب خشونت جنسی است .در واقع شهخص ذیهل تهیثیر ایهن غرایهز

پستآ مرتک
لذتطل

اعمال خشنی علیه جن

مخالف خوی

میگهردد .ایهنگونهه تمهایالت

و لجام گسیخته در صورت عدم ارضا در نتیجه برخورد با موانع محیطی و یها

وجدان فردآ تن

و یسی های روانی عدیدهای را بر سهانمان شخصهیتآ ذههن و روان

انسان پدیدار میسانند .ناخودیگاهی بیقید و لذتجو میتواند به دنبال تمهایالتی باشهد
که یگاهی انسان ینها را به شدت طرد کردهآ ان پذیرش ینها وحشت دارد .عجی
اگر میل به کشتن در ناخودیگاه جریان داشته باشد.

نیسهت

در محدوده شعور یگاه انسانآ اطالعات ورودی به گونه ای پردانش می شوند که
موانین و چهارچوب های منطقی خدشه دار نشهدهآ نظهام ارنش هها و باورهها نقهض
نشوند .خودشیفتگی شخص عامل مؤثری است که به طور ناخودیگاهآ غرایز حیوانی
او را به سوی رفتارهای نابهنجار منحرف می ساند؛ بنابراین بسیاری ان خشونت های
جنسی در تعار

میان تمایالت یگاهانه و کشه ههای ناخودیگهاه ریشهه دارد .در

واقع وجود برخی عوامل مانند صهحنه ههای محهرک و فهیلم ههای مسهتجهن باعهث
حالت طبیعی خار ساند.
در این حالتآ غرایز نهاد بر فرامن شوریده مهیشهود و در صهورت ضهعف فهرامنآ
شخص را به ارتکاب جرایم جنسی سوق میدهد .ارتکاب خشونتههای جنسهی علیهه
ننان ان جمله نتایج این فرایند است که در غرایز و ح

لذتطلبی انسان ریشه دارد.

برخی بیماری های روانی نیز که ان اختالالت مغهزی و یسهی ههای شهناختی ناشهی
می شوندآ به وسیله اثرگذاری نابهنجار خوی آ نمینه ارتکاب خشونت جنسی علیه ننان
را فراهم مییورند.

 .5اسناد بینالمللی و حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی
مسئله خشونت جنسی نسبت به ننانآ یکی ان موضهوعاتی اسهت کهه سهالههای متمهادی
توجه حقوقدانان را به خود جله

کهرده اسهت .ایهن موضهوع عهالوه بهر جنبهه انسهانیآ

موضوعی حقوقی و بینالمللی محسوب میشود که باید با دیدی فراملیتهی بهرای رفهع ین
کوش

کرد .در مخاصمات مسلحانهآ ارتکاب خشونت جنسی به ویژه علیه ننان همهواره

موجبات جنایت علیه بشریت را فراهم یورده است و مورد توجه حقوق بینالملل کیفهری
بوده است؛ به عنوان نمونهآ در دادگاه بینالمللی کیفریآ رسیدگی به جنایهات ارتکهابی در
مخاصمات مسلحانه یوگوسالوی ساب آ  53نفر به دلیل ارتکاب خشونت جنسی محکهوم

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

می شود غرایز پست و حیوانی موجود در نهادآ به یک باره فوران کردهآ شخص را ان

111

شدهاند 0.در این بخ

برخی اسناد بین المللهی کهه بهه منظهور حمایهت ان ننهان در برابهر

خشونت جنسی به تصوی

رسیده استآ مورد اشاره قرار میگیرد.

5ـ .1کنوانسیون جنایات جنگی الهه
111

جنایات جنگی را نقض قانونها و یداب و رسوم جنگی می دانند که شامل قتلآ برخورد
ناشایست و یا اخرا اهالی مناط اشغالشدهآ قتل و یها برخهورد ناشایسهت بها اسهرای
جنگی یا اشخاص اسیرشدهآ ویرانی عمدی شهرها و روستاها و هتک حقوق و کرامهت

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

انسانی اشخاص است؛ در صورتی که نیهان نظهامی قابهل توجیهه وجهود نداشهته باشهد.
جنایات جنگی در اعصار گوناگون تاریخ به عنوان یک عرف در میان کشورهای متمهدن
وجود داشهته اسهت کهه بسهیاری ان ایهن عهرفهها در سهالههای 0333م و 0311م در
کنوانسیون الهه بررسی و طبقهبندی شد.
خشونت جنسی ان جمله موضوعاتی است که در کنوانسیون  0311الههه بهه عنهوان
یکی ان مصادی جنایات جنگی تلقی شده است .در کنوانسیون مذکورآ هرگونهه تجهاون
به عنف ان سوی نیروهای نظامی به ننان مقیم سرنمینهای اشغالیآ ممنوع اعهالم شهده
است 7.همچنینآ هرگونه نقض حقوق و شرافت خانوادگی مطاب این کنوانسیون ممنوع
میباشد 9که خشونتهای جنسی نیز میتواند ان مصادی ین تلقی گردد.

5ـ .2کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی
جنایت نسلکشی ان مهمترین و شنیعترین جرایم بینالمللی است که با توجه به سابقه
تاریخی ینآ تیثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است .مجمع عمومی سانمان ملل
1. Security Council of Resolution 1503 on the International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia & International Criminal Tribunal for Rwanda, S/RES/1503 (2003),
28 August 2003.
2. Article 44, Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its
annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18
October 1907.
3. Article 47, Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its
annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18
October 1907.

متحد در  3دسامبر 0343مآ به موج

قطعنامه شماره III-260آ کنوانسیون منع و

مجانات جرم نسلکشی را مورد تصوی

قرار داد .این کنوانسیون ان  07ژانویه 0350م

النماالجرا شده است و طب یمارهای موجود تا سال 0335م تعداد  017کشور به این
کنوانسیون پیوستهاند.
مطاب کنوانسیون مذکورآ هریک ان اعمال مشروحه ذیل است کهه بهه نیهت نهابودی
تمام یا بخشی ان گروه های ملیآ قومیآ نژادی و یا مذهبی ارتکهاب گهرددآ نسهلکشهی
 .0قتل اعضای ین گروه؛
 .7صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی و یا روحی افراد ین گروه؛
 .9قراردادن عمدی گروه در معر

وضعیت نندگانی نامناس

کهه بهه نوال قهوای

جسمی کلی یا جزئی ین منتهی شود؛
 .4اقداماتی که به منظور جلوگیری ان توالد و تناسل ین گروه صورت گیرد؛
 .5انتقال اجباری اطفال ین گروه به گروه دیگر.

0

جرم خشونت جنسی نیز در صورتی که بهه قصهد نسهلکشهی انجهام شهودآ مطهاب
کنوانسیون مذکور می تواند قابل مجانات و تعقی

کیفهری باشهد .خشهونت جنسهی در

مورد ننان می تواند باعث صدمه شدید به سالمت جسمی و روحیشان گردد .همچنینآ
میتواند با قرار دادن ینان در معر
که این موارد به ترتی

نندگی نامناس آ مانع ان توالد و تناسهل ینهان شهود

ان مصادی بنهدهای  7و  4مهادهه  7کنوانسهیون منهع و مجهانات

نسلکشی است.

5ـ .3کنوانسیونهای ژنو
کنوانسیونهای ژنو در سال 0343م به تصوی

رسید کهه متشهکل ان چههار کنوانسهیون

1. Article 2, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, New
York, 9 December 1948.

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

تلقی میگردد:

111

است« :بهبود وضعیت مجروحان و بیماران جنگی»آ «بهبود وضعیت مجروحان و بیماران
غری جنگی در جنگهای دریایی»آ «روش برخورد با اسرا» و «حمایهت ان غیرنظامیهان
در نمان جنگ» به ترتی

در کنوانسیون های شماره یک تا چهار ژنو مهورد اشهاره قهرار

گرفته است .مادهه  71کنوانسیون چهارم ژنو به روشنی ان ننان در مقابل تجاون به عنهفآ
111

فحشای اجباری و هرگونه هتک ناموس  -که ان مصادی یشکار خشهونت جنسهیانهد-
حمایت میکند:
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اشخاص مورد حمایت در هر مورد مح به احترام به شخص خودآ
شرافتآ حقوق خانوادگی و ...میباشند .در هر نمان با ینان به
انسانیت رفتار خواهد شد؛ ان جمله اینکه در مقابل هرگونه عمل
خشونتیمیز یا تهدید و در مقابل دشنام یا کنجکاوی عامه حمایت
خواهند گردید .ننان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطی به شرافت
ان جمله تجاون به عنفآ اجبار به فحشا و هرگونه هتک ناموس
حکایت خواهند شد.

0

5ـ .4اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
خشونت جنسی به عنوان جنایتی که به دفعات در طول جنگها به وقوع پیوسته اسهتآ
مفهومی وسیع تر ان تجاون به عنف دارد .در طول تاریخآ بهه تبهع مخاصهمات مسهلحانه
 -اعم ان داخلی و خارجی -ننان همواره در معر

خشونت جنسی نیروهای نظامی و

سربانان متخاصم قرار داشتهاند .خشونت جنسی علیه ننانآ گاه به صورت اتفاقی و گهاه
به صورت گسترده و به عنوان ابزاری در جهت تغییر نسل و پاکسهانی نهژادی صهورت
پذیرفته است .این امرآ گروههای حقوق بشر و دولتههای نیهادی را بهر ین داشهت تها
ضمن محکومکردن این اقداماتآ دیوانی بینالمللی بهرای مجهانات مرتکبهان ایهنگونهه
جرایم تیسی

کنند.

1. Article 27, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
Geneva, 12 August 1949.

اساسنامه دیهوان کیفهری بهین المللهی در یهک کنفهران
تاماالختیار کشورها در سال 0333م که به موج

بهین المللهیآ ان نماینهدگان

تصمیم مجمع عمهومی سهانمان ملهل

متحد برگزار شده بودآ با  071رأی مواف آ  1رأی مخالف (چینآ عراقآ اسهرائیلآ لیبهیآ
قطرآ امریکا و یمن) و  70رأی ممتنع به تصوی

رسید .مطاب ایهن اساسهنامهآ هرگونهه

اعمال شکنجه ان راه تجاون جنسیآ بهردهگیهری جنسهیآ فاحشهگی اجبهاریآ حهاملگی
اجباریآ عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ ینهاآ هنگامی که
ین ارتکاب گرددآ جنایت علیه بشریت محسوب میشود.

0

5ـ .5اعالمیه حذف خشونت علیه زنان
اعالمیه مذکور با توجه به اینکه خشونت علیه ننانآ باعث نقهض حقهوق و ینادیههای
بنیادی ینان میشود و به برخورداری ینان ان ین حقوق و ینادیها لطمه مینندآ یها ینهها
را خنثی میکند و با نگرانی درباره ناکامی دیرینه برای محافظت و تهرویج ین حقهوق و
ینادیها درباره پیشگیری ان خشونت علیه ننانآ در قطعنامه  43/014مهور  71دسهامبر
0339م مجمع عمومی سانمان ملل متحد به تصهوی

رسهید .ایهن قطعنامهه بهه تعریفهی

روشن و فراگیر درباره خشونت علیه ننان پرداخته است تا ان این راهآ حهذف خشهونت
علیه ننان در همه اشکال ین تضمین شود.
در این اعالمیهآ عبارت «خشونت علیهه ننهان» بهه معنهای ههر عمهل خشهونتیمیهز
براساس جن

است که به یسی

یا رنجاندن جسمیآ جنسیآ یا روانی ننان منجر شودآ

یا احتمال می رود که منجر شودآ ان جمله تهدیدها یا اعمال مشابهآ اجبار یا محرومکردن
مستبدانه ننان ان ینادیآ که در منظر عموم یا در خلوت نندگی خصوصی انجهام شهود.

7

همچنینآ تعبیر خشونت علیه ننانآ شامل موارد ذیل است:

1. Article 7, Statute of the International Criminal Court, Rome, this 17 July 1998.
2. Article 1, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993.

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

در چهارچوب یک حمله گسترده یا سانمانیافته ضد یک جمعیت غیرنظامی با علهم بهه
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 .0خشونت جسهمیآ جنسهی و روانهی کهه در خهانواده اتفهاق مهیافتهد؛ ان جملهه:
کتکندنآ ینار جنسی دختربچهها در خانهآ خشونت مربوط به جهیزیهآ تجاون به
وسیله شوهرآ ختنه ننان و دیگر رسوم عملهی کهه بهه ننهان یسهی

مهیرسهاندآ

خشونت در رابطهداشتن بدون اندوا و خشونت مربوط به استثمار ننان.
111

 .7خشونت جسمیآ جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق میافتهد؛ ان جملهه:
تجاونآ سوء استفاده جنسهیآ ینار جنسهی و ارعهاب در محهی کهارآ در مراکهز
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یمونشی و جاهای دیگرآ قاچاق ننان و تنفروشی اجباری.
 .9خشونت جسمیآ جنسی و روانیآ در هر جایی که به وسیله دولت انجام شود یها
نادیده گرفته شود.

0

همانگونه که مالحظه می شودآ خشونت جنسی علیه ننان ان جمله موضوعاتی است
که در این اعالمیه به شدت نفی شده است و دولتها مکلفاند همهه اشهکال خشهونت
علیه ننان را محکوم کرده و نباید هیچیک ان رسومآ سهنتهها یها مالحظهات مهذهبی را
برای وظیفه خود در مورد حذف خشونت بهانه کنند.

نتیجه
خشونت جنسی علیه ننانآ واقعیتی انکارناپهذیر در سهطح بهینالمللهی اسهت کهه یمهار
ارتکاب این واقعه شوم در سطح جهانی هر لحظه در حال افزای

میباشهد .افهزون بهر

اینآ بسیاری ان موارد خشونت جنسی به طور پنهانی به وقوع میپیوندد که تخمین یمهار
ارتکاب این جرایم را با مشکل روبهرو میساند.
هرکدام ان اشکال خشونت علیه ننان همچون ایذاء نن به وسیله شوهر و شریک
جنسیآ خشونت جنسیآ تجاون و یورش جنسیآ سوء استفاده جنسی ان کودکانآ
نوجوانان و ...عواق

سوء و تیثیرات منفی فراوانی بر قربانیان خود دارند .روانشناسی

1. Article 2, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993.

جناییآ تحلیل خاص و ویژهای ان این پدیده شوم و ناهنجار ارائه داده است .بر مبنای
این نگرشآ امیالآ غرایز و یسی های روانی نق

مهمی در ارتکاب خشونت جنسی

علیه ننان ایفا میکنند .این امر به ویژه در کشورهای سنتی و جهان سومی که تحت
تیثیر افکار و عقاید متعص

و رادیکال قرار داردآ به روشنی ملموس و قابل مشاهده

است .اگر در حونه سیاستآ دموکراسی و تعادل جایگزین خشونت و افراط گرددآ
بیشک بر سالمت و امنیت روانی افراد جامعه اثرگذار بوده و ان بسیاری یسی های
کاستن ان عوامل و نمینههای محرک در جامعهآ عامل مهمی در جهت مقابله با این
ناهنجاری به شمار می رود؛ ولی این امر نباید به نوعی افراط و تفری

و ایجاد

محرومیت برای شهروندان منجر گردد؛ نیرا چنین موضوعی نیز به خودی خود میتواند
نمینهسان انحرافات وسیعتری گرددآ در حالی که متیسفانه در سالهای اخیر در
کشورمان برخی اقدامها و تصمیمهای نابخردانه و عجوالنه باعث شده است ینادیهای
فردی و اجتماعی شهروندان و به خصوص بانوان جامعه محدود گردد که بیشک این
امر در درانمدت یثار و نتایج نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.
اهمیت و حساسیت موضهوع خشهونت جنسهی و یثهار و پیامهدهای نهاگوار ین بهر
بزهدیدگان تا بدانجاست که یمونه های فقهی و مذهبی نیز ین را مورد مذمت و نکوه
قرار دادهآ ییات و روایات فراوانی بر مقابله با این یفت اجتماعی وارد شده است .تیکیهد
اسالم بر مبارنه با این پدیده شومآ بیانگر عنایت و توجه ویژه ییین تشیع نسبت به شهین
و کرامت انسانی و مقام واال و ارنشمند ننان و بانوان در جامعه اسالمی است.
نتایج و عواق

خشونت علیه ننانآ برخوردهای قاطع بهینالمللهی و ملهی در مهورد

ریشهکنی خشونت علیه ننانآ چه در محهدوده ننهدگی خصوصهی و چهه در محهدوده
نندگی عمومی را میطلبد .به طور کلی مسئولیت دولتهها دربهاره اعمهال حمایهت در
مورد ایمنی و سالمت فردی ننان و ریشهکنی و امحای خشونت علیه ینهاآ بر پایهه ایهن
مسئولیت شناختهشده جهانی قرار دارد که دولتها باید به حقوق بنیهادین بشهری همهه

تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی علیه زنان با تأکید بر روانشناسی جنایی در پرتو اسناد و 1....

اجتماعی جلوگیری میکند .تحلیل روانی خشونت جنسی علیه ننانآ بیانگر ین است که

111

افراد جامعه  -چه مرد و چه نن  -احترام بگذارنهد و رعایهت ین حقهوق و ینادیههای
اساسی بشری را تضمین کنند تا بتوانند ان استعدادها و قابلیتهای کامل نیمی ان اعضای
جامعه خودآ بی

ان پی

بهرهمند شوند .این امر میسر نمی گردد مگهر بها همبسهتگی و

تعامههل فراگیههر و سههاننده کشههورها در سههطح بههینالمللههی و بهههکههارگیری سههانوکار و
111

راهکارهای کاربردی و ساننده در سطح داخلی.
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