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«خشونت جنسی علیه زنان » از جملاه انحرافان اجتمانعی اسات کاه آثان و پینماهانی
ننخوشنینهی ا برای جنمعه و شهرونها به امراه خواااه داشات .از ایان و ،مکنتا و
انهیشهانی گوننگو توجه خنص و ویژهای به این موضاو مباوو داشاتهانه و مبنحا
فراوانی ا د بن ه علل و آثن خشونت جنسی علیه زنان مطار کردهاناه .د ایان میان ،
وانشننساان از منظاار خاانص و وی اژهای ای ان موضااو ا مااه نظاار قاارا داده ،مکنت ا
گوننگونی بر پنیه این نو نگرش خانص و منحصار باه فارد شاکل گرفتاه اسات .دامناه
اامیت این موضو تن آنجن وسعت میینبه که آیین و موا تشیع نیاز خشاونت جنسای
علیه زنن ا مو د مومت قرا داده ،احندی و وایان فراوانای د بان ذم و نکاوا
این پهیهه شوم وا د شهه اسات .بار ایان اسان  ،د ایان تحقیاق کوشایههایم موضاو
خشونت جنسی علیه زنن ا از منظر مکنت گوننگو وانشننسای جنانیی و آموزهاانی
ا زشمنه فقهی مو د تجزیه و تحلیل و بر سی قرا دایم.
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مقدمه
ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی به ویژهه خشژونت جنسژی علیژه زنژان ،آسژی ها و
لطمات فراوانی را در ابعاد گوناگون جسمانی و روانی برای قربانیژان و بزهدیژدگان بژه
همراه خواهد داشت .آمارهای نگرانکننده و تکاندهنده گوناگون که نشژاندهنده رخنژه
این طیف از جرایم در اجتماع و در میان مناسبات اجتماعی مردم جامعژه اسژت ،عمژ
فاجعه را درباره آثار و پیامدهای سوء ناشی از ارتکژاب خشژونت جنسژی بژه روشژنی
بیان میکند .به رغم پیشرفت عمده در چهارچوبهای قانونی ،معمژوً میلیونهژا زن از
تجربه خشونت در زندگی خود به دست شریک نزدیک خود ،خبر میدهنژد ،در حژالی
که قربانیشدن نظاممنژد زنژان در خشژونتهای جنسژی وحشژیانه بژه عنژوان یکژی از
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خشونتهای آشکار در مناقشات مدرن جهان ادامه دارد .خشونت علیژه زنژان در ابعژاد
وسیع خود شامل خشونتی اسژت کژه هژم در داخژل خانژه و هژم خژار از خانژه در
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محدوده خانوادگی اتفاق میافتد .در هر صورت ،شژکی نیسژت علژل اصژلی اینگونژه
خشونتها را باید در نابرابری قدرت یافت .خشژونت فقژ حملژه فیزیکژی نیسژت و
انواع رفتارهایی را شامل میشود که مردان بژه قصژد کنتژر و ارعژاب زنژان در پژی
میگیرند .وسعت دامنه ارعابی که مردان بر زنان اعما مژیکننژد ،فقژ زمژانی آشژکار
میشود که آزار جنسی ،حرکات تهژاجمی ،تژوهین و رفتارهژای دیگژری را کژه مژردان
برای مهژارکردن زنژان ابژداع کردهانژد ،در نظژر بگیژریم (نجژم عراقژی ،6131،ص.)27
اوصاف ژنتیکی ،فرهنگ و تمدن ،بیبند و باری اخالقی ،الکلیسم و مِیبارگی ،بیکژاری
و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان عمدهترین عوامل خشونت جنسی علیه زنژان حسژوب
میشود ( .)Council Staff, 1996, p.49-51خشونت جنسژی بژه دلیژل تژأثیری کژه بژر
توانایی و عملکرد زنان در محی خار دارد ،میتواند در توسعه اجتماعی و اقتصژادی
وقفه ایجاد کند .شواهد جدید از ایاًت متحژده امریکژا حکایژت از ایژن امژر دارد کژه
بقایای آزار جنسی میتواند زنان را در سطوح پایینتر تحصیالت نگژاه دارد ،در نتیجژه
باعث کاه

درآمد برای آنان در آینده شود .آنژان از ایژن آزار مژیآموزنژد کژه جهژان

خار  ،خطرناک است؛ بنابراین مشارکتشان را در آن محدود میکنند.

 .1مفهوم خشونت جنسی
خشونت در لغت به معنای «درشژتی ،زبژری ،نژاهمواری و تنژدخویی» (عمیژد،6137 ،
ص )313است .این معنا همه اعما فشارهای جسمی و روحی را شامل میشود:
نقطه مقابل محبت ،بغض و اثر محبت ،احسان .نرمی است و نقطژه
و اثژژر بغژژض ،قهژژرا خشژژونت و سژژختگی ژری اسژژت (مطهژژری،
 ،6112ص.)263
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توسعه و صلح ،از اهداف برابری جنسیتی اند .از عواقژ دیگژر خشژونت علیژه
زنان ،ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان را میتوان نام برد .با توجه به اینکه
خشونت علیه زنان ،تجلژی مناسژبات نژابرابر میژان زن و مژرد در طژو تژاریخ در
برخورداری از قدرت است ،یکی از سازوکارهای مهمی است که زنان را به پذیرش
موقعیتی فروتر از مردان وامی دارد.
دامنه اهمیت و حساسیت موضوع آنجا افزای مییابد که به دلیژل برخژی عقایژد و
تعصبات ژ به خصژوص در جوامژع سژنّتی و مژذهبی ،بژرخالف دولژتهژای لیبژرا و
آزاداندی ژ تحقی و پهوه خاصی درباره علل یا ابژزار پیشژگیری از ارتکژاب ایژن
ناهنجاری صورت نگرفته است و پهوه های اندک موجود ،پاسخگوی نیازمنژدیهای
برآمده از مفاسد صورتگرفته در جوامع امژروزی نیسژت؛ بژه گونژهای کژه پیگیژری و
پهوه درباره خشونت جنسی علیه زنان در این کشورها به صورت نوعی تابو درآمده
است و ابهامها و تردیدها در مورد اینگونه جرایم و اجزا و ابعاد آن همچنان پایژدار و
پابرجاست ،در حالی که موضوع خشونت جنسی علیه زنان ،به صورت امری فراگیر در
سطح بینالمللی درآمده است؛ به همین دلیل ،سازمانها و نهادهای بینالمللژی درصژدد
چارهاندیشی برای این معضل برآمدهاند .بر این اساس ،در این مقاله کوشیدهایم با روشی
توصیفی و تحلیلی و به شیوه مطالعه کتابخانهای ،ضمن تحلیل علل ارتکژاب خشژونت
جنسی علیه زنان از منظر دان روانشناسی جنایی و مکات گوناگون آن ،برخی اصو
و موازین اسناد و کنوانسینهای بینالمللژی دربژاره حمایژت از حقژوق زنژان در برابژر
اینگونه جرایم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
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درباره خشونت علیژه زنژان ،بژه علژت تفاوتهژای فرهنگژی و برخژی هنجارهژای
اجتماعی دیگر ،تعریف دقیقی صورت نگرفته است؛ به گونهای که میتوان پیوستاری از
سیلیخوردن که یک آزار جسمی جزئی است تا کشتهشدن و قتل را خشونت نامید ،در
حالی که برخی افراد مانند گلس سیلیزدن را به عنوان رفتاری بهنجار و تعاملی میان زن
و شوهر میدانند و مخالف به کاربردن کلمه خشونت بژرای آننژد .گلژس از منظژر یژک
روانشناس ،خشونت را اینگونه تعریف میکند« :خشونت عملی است که با قصد انجام
شود و باعث ایجاد درد و جراحت شود» (.)Kantor and ET all, 1990, p.14
طب تعریف سازمان ملل متحد در سا 6331م ،خشونت علیه زنان عبارت است از:
«هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موج آسی یا با احتما آسژی جسژمی،
جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه گردد»؛ بنابراین تهدید ،اکراه ،اجبژار و سژل
آزادی از موارد خشونت محسوب میگردد .آما خشونت ،گاه تمامیت جسمانی فرد و
گژژاه تمامیژت معنژژوی را شژژامل مژژیشژژود ).(Confronting Violence, 1987, p.124
خشونت باعث لطمه به تمامیت معنوی فرد از جمله شخصیت و حیثیت وی میگژردد.
سل آزادی شخص یکی از مصادی خشونت معنوی است که چژه بسژا شژدیژدتژر از
هرگونه خشونت جسمانی است .با این وصف ،ضرر معنوی وارد بر اشژخاص حقیقژی
شامل سه مقوله میشود:
خسارت وارد بر تمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد
بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمههژای شخصژیتی؛ خسژارت
وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمههای روحی (سلطانینژهاد،
 ،6131ص.)36

در یک تقسیمبندی میتوان خشونت را به انواع ذیل تقسیم کرد:
 .1خشونت جسمانی :شامل صدمه واردکردن به فژرد بژه وسژیله ضژربهزدن ،بریژدن،
لگدزدن ،سیلیزدن و موارد مشابه است .ایژن صژدمات میتوانژد در نتیجژه اسژتفاده از
اشیایی همچون کمربند ،ترکه چوب و چماق به وجود آید.
 .2خشونت عاطفی :خشونت عاطفی یا بدرفتاری روانی به عنوان «لفظژی کژه در آن
یک فرد بزرگسا به خودپنداره شایستگیهای اجتماعی کودک حمله میکند» ،تعریژف
شده است که طی آن الفاظی مانند اهانت ،تهدید یا تحقیرکردن به کار برده میشود.
 .3خشونت جنسی :عبارت از اینکه بزرگساًن یا بچههای بزرگتژر از یژک کژودک

 .2عوامل خشونت و جرایم ناشی از آن
ارزیابی میزان تجاوز جنسی ،با هر دقتی بسژیار دشژوار اسژت .فقژ نسژبت انژدکی از
تجاوزات جنسی عمال به اطالع پلیس میرسد و در آمارها گزارش میشود .رقم واقعی
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برای ارضای جنسی استفاده کنند که ممکن است همراه با تماس یا بدون تماس باشژد.
اشکا تماس شامل لمسکردن جنسی یک کودک یا تقاضا از کودک که یک بزرگسژا
را به طری جنسی لمس کند .اشکا غیرتماسی نیز شامل در معرض نمژای قژراردادن
آًت جنسی در مقابل کژودک یژا گژرفتن عکسهژای مسژتهجن از کودکژان و ...اسژت
(رسو زاده اقدم و چلبی ،6136 ،ص« .)7خشونت» سوء رفتارهایی است که علیه فردی
به وسیله فرد دیگر اعما میشود و میتواند بژا آزارهژای جسژمی ،روانژی ،اقتصژادی،
اجتماعی یا جنسی همراه باشد.
در این میان ،خشونت جنسی جزء مهمترین آسی های اجتماعی علیه زنان به شمار
میآید که آثار و عوارض منفی فراوانی را نیز به همراه دارد .خشونت جنسی به هرگونه
رفتار غیراجتماعی اطالق میشود که از لمسکردن تا تجاوز را دربرمیگیژرد .خشژونت
جنسی ممکن است در خانواده یا محی اجتماعی ،از سوی منسوبان مذکر اعما شژود
(کار ،6173 ،ص .)141سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر آخژرین گژزارش خژود از
وضعیت خشونت علیه زنان اعالم کرد که  13درصد از زنژان جهژان در طژو زنژدگی
خود دستکم یک بار ،نوعی از خشونت جنسی را متحمل شدهاند که  11درصد از این
زنان ،این خشونت را از شریک جنسی خود در رواب آزاد دریافت کردهانژد ،در حژالی
که خشونت علیه زنان میتواند با آثار مخرب فراوانی بر جسم ،روح ،روان و ذهن ایژن
زنان همراه گردد و حتی باعث انتقا بسیاری از بیماریها به ویهه ویروس  HIVشود و
یا به مرگ ایشان منجر شود .به نقژل از همژین گژزارش 13 ،درصژد از قتلهژای زنژان
به وسیله شریک جنسیشان بوده است.
محققان ( )WHOمهمترین عوامل خطر برای بروز و شیوع خشژونت جنسژی علیژه
زنان را مصرف مواد مخدر و الکل و نیز خانوادههای لجامگسژیخته و کژودکی پُرخطژر
برشمردهاند ( ،http://www.efafinstitute.irخشونت جنسی علیه زنان ،مژور ،31/1/1
مراجعهشده در تاریخ .)31/66/67

ممکن است تا پنج برابر آنچه آمار رسمی نشان میدهد ،باشد .یک بررسی درباره 6211
زن در لندن ،آشکار ساخت که از هر ش

نفر یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته بودند و

از هر پنج نفر بقیه ،یک نفر توانسته بود با مبارزه مانع تجاوز شود و نیمی از تجژاوزات
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جنسی یا در خانه زن یا در خانه تجاوزکننده ر داده بود (گیدنز ،6173 ،ص.)221
برخی متخصصان پزشکی قانونی ،دستههای عوامل خشونت را چنین برشمردهاند:
الف) عوامل مربوط به مردان؛ شژامل :تحصژیالت ،شژغل ،فرهنژگ ،دوران کژودکی،
فرهنگ خانوادگی ،والدین و وضعیت روانی مردان.
ب) عوامل مربوط به زنـان؛ شژامل :تحصژیالت ،شژغل ،سژن زن ،سژن ازدوا ،
حاملگی و داشتن فرزنژد ،والژدین ،دوران کژودکی ،وضژعیت روانژی و شخصژیتی،
فرهنگ و سابقه ازدوا .
ج) عوامل محیطی؛ شژامل :ازدوا  ،آداب ملژی ،طبقژات جامعژه و خژانواده (شژیخ،
 ،6132ص.)631
به جز این عوامل ،عوامل باواسطه خشونت را نیز میتوان مورد توجه قرارداد:
 .6هر عاملی که باعژث کژاه کنتژر شژود؛ ماننژد :مصژرف الکژل و دیگژر مژواد
روانگردان ،انواع بیماریهای روانی ،عق ماندگی ذهنی و انواع اختالًت شخصیتی.
 .2هر عاملی که باعث افزای تکانه گردد؛ مانند :تعارضهژای برخاسژته از محژی
مثل سرماخوردگی ،آلژودگی هژوا ،سروصژدا ،ازدحژام جمعیژت ،مشژاهده خشژونت از
تلویزیون و سینما ،دیدن صحنههای وقیح شهوانی ،شکاف طبقاتی ،تعارضات فرهنگی و
اجتماعی و به طژور خالصژه ،فژرد آنچژه را میخواهژد ،نمیبینژد و آنچژه را میبینژد،
نمیخواهد (دکتر کامران خشنودی ،رئژیس روانپزشژکان کژر  ،روزنامژه ایژران 4 ،دی
.)6134
خشونت به هر نوع و شکلی که باشد ،باعث جرمهای گونژاگونی خواهژد شژد کژه
رایجترین آنها عبارتاند از :فرار از منز  ،سژرقت ،فحشژا ،قماربژازی ،قاچژاق ،روابژ
نامشروع ،افکار خودکشی و اقدام به آن ،افکار پارانوئید (بدبینی) ،اعتیاد به الکل ،سیگار
و مواد مخدر (به ویهه در افرادی که سابقه خشونت خانوادگی دارند) و. ...

 .3اسالم و نفی خشونت علیه زنان
واژه «معروف»  13بار در قرآن بژه کژار رفتژه اسژت کژه نژوزده مژورد آن بژه موضژوع
معاشرتهای مردان با زنان در محی خانواده پرداخته ،معروف را ضابطه و قانون کلژی
در معاشرت و رواب خانوادگی قرار داده است .از نگاه قرآن ،هرگونژه رفتژاری کژه در
چهارچوب معروف جای گیرد ،بایسته و ستوده و هر رفتاری کژه از ایژن دایژره بیژرون
باشد ،ناپسند و نکوهیده است .قرآن مجید درباره رابطه زناشویی ،تعبیرات جژالبی دارد؛
از جمله در آیه  26سوره روم ،هدف از ازدوا را کس

سژکینه و آرامژ

زوجژین از

یکدیگر دانسته است و تصدی میکند که میان شما رحمت و مودت قرار دادیم تا بدین
وسیله زمینه ایجاد آرام

را به مخاطبان بازشناسانیم (جاویدی ،6131،ص .)31در آیژه

یادشده ،خانواده بر مبنای اصل «مودت و رحمت» ،حفژ آرامژ

و سژکون ،تفژاهم و

ایجاد زمینه رشد و بالندگی و ارتقای مطلوب و تقویت و تکمیل هریک از زن و شوهر
پیمان زناشویی میبندند ،با تشکیل خانواده در جهژت کسژ

سژکینه و آرامژ

اقژدام

میکنند (طباطبایی ،6173 ،ص)463؛ ولی تشکیل خانواده به تنهایی کافی نیسژت ،بلکژه
هریک از افراد خانواده جدید در جهت حف اهداف خانواده و به منظژور دسژتیابی بژه
آرمانهای مذکور ،وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارند.
در بسیاری از آیات و روایات ،موضوع خشونت جنسی نسبت به زنان مژورد توجژه
قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه ،قرآن کریم مژردان را بژه مهربژانی و مژودت بژا زنژان
سفارش کرده است .در نکوه تهمت و افترا به زنان ،مردانی را که برای باز پسگرفتن
مهر زنان ،به تهمت متوسل میشوند ،مورد مؤاخذه قرار میدهد (نسژاء .)63 :مژردان را
خدمتگزار و سرپرست زنان میدانژد و حتژی مژردان را در برابژر زنژان متخلژف کژه از
وظایف خوی سرپیچی کنند و ناسازگار باشند نیز متعهژد مژیدانژد .ضژمانت اجژرای
ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه میداند و چنانچه اندرز سژودی نداشژته باشژد،
دوریکردن از آنان در بستر و به اصطالح قهرکردن و آشکارکردن عدم رضایت از رفتار
آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده ،اعما خشونت کژه آخژرین
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به وسیله دیگری شکل گرفته است .زن و مردی که به اختیار و اراده خوی

با یکدیگر

107

مرحله برخورد در برابر زن متخلف است نیز باید مالیم و خفیف باشد؛ به گونهای کژه
اثری بر جای نگذارد (مکارم شیرازی ،6461 ،ص .)172اسالم مژردان را سژنگ زیژرین
آسیای زندگی میداند و شکیبایی در سختیها را بر آنان واج دانسته ،در این باره آنها
را به حُسن معاشرت با زنان مکلف کرده است (قرائتی ،6131 ،ص .)111موضوع اجبار
به رواب زناشویی در هنگام قاعدگی ،مصداق دیگری از این امر است .این موضژوع در
آیه  222سوره بقره مورد توجه قرار گرفته است:
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وَ یسْأَلُونَک عَنِالْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِِّسَاءَ فِیالْمَحِیضِ وَلَاا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِانْ حَیا ُ أَمَارَم ُاهللُ إِنَّاهللَ
یحِبُّالتَّوَّابِینَ وَ یحِبُّالْمُتَطَهِِّرِینَ.
و از تو درباره [آمیزش با زنان به هنگام] حژیض میپرسژند .بگژو:
زیان و ضرر است [و عژالوه از نافرمژانی ،بیماریهژایی بژه دنبژا
دارد] .پس در حالت قاعدگی از [همبسژتری بژا] زنژان کنژارهگیری
نمایید و با ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک میشوند .هنگژامی
که پاک شوند ،از مکانی که خدا به شژما فرمژان داده اسژت [و راه
طبیعی زناشویی و وسیله حف نسل است] با آنژان نزدیکژی کنیژد.
بیگمان خداوند توبهکاران و پاکان را دوست میدارد (بقره.)222 :

در متون دینی نمونههای فراوان میتوان یافت که توصیه به خوشرفتژاری بژا زنژان
کرده ،از خشونت علیه آنان بازداشته است؛ از جمله اینکه حضرت علژی هنگام وفات،
اینگونه وصیت فرمود:
مؤمنان را سفارش میکنم به شهادت بر یگژانگی خژدا و اینکژه او
شریکی ندارد و همانا محمد ،بنده و فرستاده اوسژت و ...خژدا را،
خدا را در مورد زنان و خدمتکاران در نظر بگیریژد .همانژا آخژرین
سخن پیامبر این بود که فرمود شما را به دو قشژر جامعژه کژه در
ضعف نگاه داشته شدهاند ،سفارش مژیکژنم :زنژان و خژدمتکاران
(مجلسی ،6413 ،ص243ژ.)243

امام باقر فرمود« :در دو گروه جامعه که در ضعف قرار گرفتهانژد ،تقژوای الهژی را
پیشه خود سازید؛ آن دو گروه عبارتاند از :زنان و یتیمان».
امام کاظم فرمود« :خداوند بی از هرچیز ،به خاطر [حمایت از] زنژان و کودکژان
غض میکند».

 .4خشونت جنسی علیه زنان از منظر روانشناسی جنایی
سالمت و امنیت جامعه در گرو کارکرد فعا و پویای همژه اقشژار در صژحنه زنژدگی
اجتماعی است .در این میان ،زنان و بانوان جامعه نقژ
مناس

مهمژی ایفژا میکننژد .کژارکرد

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

اجتماعی و فرهنگی و ایجاد بسترهای مناس

به منظور ایفای وظایف آنها بژه صژورت

جامع و مطلوب میباشد؛ ولی متأسفانه به ویژهه در سژا های اخیژر ،انژواع آسژی های
اخالقی و اجتماعی ،سالمت و امنیت این قشر عظیم و سازنده جامعه را تهدید میکنژد.
از این رو ،شناخت علل تأثیرگذار بر این امر و نیز مبانی مؤثر در این موضوع ،از اهمیت
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پیامبر اکرم فرمود« :هرکه مژؤمنی را بیژازارد ،مژرا آزرده اسژت» (فاضژل لنکرانژی،
[بیتا] ،ص .)41پیامبر همچنین میفرماید« :تکریم نمیکنژد زنژان را مگژر فژرد کژریم و
اهانت روا نمیدارد به آنان ،مگر فرد فرومایه و پست» (همان).
امام صادق فرمود« :هرکه به فرد مؤمنی طوری نگاه کند که او بژه واسژطه آن نگژاه
بترسد ،خداوند در روزی که سایهای جز سایه رحمت خدا وجود نژدارد ،او را خواهژد
ترساند» (فاضل لنکرانی ،6422 ،ص .)231پیامبر گرامی اسالم درباره مدارا با زن و عدم
اعما خشونت با وی میفرماید« :زن از دندهای خل شده که اگر بخژواهی آن دنژده را
راست کنی ،میشکند؛ پس با او مژدارا کژن تژا بژا او زنژدگی کنژی» (تنکژابنی،6131 ،
ص )147و نیز میفرماید« :شکستن طالق اسژت ،پژس بژا او بژه نیکژی رفتژار کنیژد»
(همان) .پیامبر اکرم در لزوم ادای حقوق زن و نکوه مردی که مهریه زن خوی را
نمیپردازد ،فرمود« :هرکه زنی گیرد ،به خاطر داشته باشد کژه اگژر مهژر او را نپژردازد،
هنگام مرگ چون زناکاران میمیرد» (همان ،ص .)143همچنین ،درباره بیتوجهی به زن
میفرماید« :در گناهکاری مرد همین بس که عیا خوی را بیتکلیف گژذارد» (همژان،
ص .)132از جمله سفارشاتی که پیامبر عظیمالشأن اسالم در احادیث گوناگون به زنان
داشتند ،مسئله تمکین از همسر است؛ ولی مردانی هستند که فق به ظاهر حدیث توجه
میکنند و از آن سوء برداشت مینمایند و آن را تژوجیهی بژرای ارضژای خژود در هژر
موقعیتی بدون توجه به روحیات و حا زن میدانند.

خاصی برخوردار است .در این بژاره مکاتژ

گونژاگونی ظهژور کژردهانژد و اصژو و

معیارهای گوناگونی را درباره شناخت علل خشونت جنسی علیه زنان مطژرح کردهانژد.
بر این اساس ،در این بخ
دان

کوشیدهایم موضوع خشونت جنسی علیه زنژان را از منظژر

روانشناسی جنایی تبیین کرده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

1ـ .4نظریه خشونت ذاتی
یکی از قدیمیترین تبیینهای نظری در باب خشونت ،نظریه خشونت ذاتی است که
رویکرد غریزی به خشونت دارد و تأکید مژیکنژد موجژودات انسژانی بژرای بژروز
رفتارهای خشن ،از پی

به طور ذاتی برنامهریزی شدهانژد؛ از جملژه حامیژان ایژن

نظریه ،زی گموند فروید است .مطاب این تئوری  ،چگونگی انگیزش نیروهای درونژی
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نخستین سازوکار کنتر در مقابل ظهور انگیزه ها و رفتارهای خشژونتآمیژز اسژت
(جمعی از نویسندگان ،6177 ،ص)43؛ بنابراین در فرایند تعامژل اجژزای گونژاگون
شخصیت انسان« ،خود» که سازمان واقعگژرای شخصژیت اسژت و تعامژل فژرد بژا
واقعیت را محق میسازد ،نق

مهمی ایفا می کند.

به نظر لورنز اگر این انرژی به شکلی مطلوب و صحیح؛ مثال از راه ورزش هژا و
بازی ها تخلیه شود ،جنبه سازنده خواهد داشت .در غیر این صژورت ،بژه گونژه ای
تخلیه می شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی همچون قتل ،ضژرب و
شتم ،تخری و مانند آن را دربرداشته باشد .از نظر فروید ،پرخاشژگری در انسژان،
نماینده غریزه مرگ اسژت کژه در مقابژل غریژزه زنژدگی در فعالیژت اسژت؛ یعنژی
همچنانکه غریزه زندگی ما را در جهت ارضژای نیازهژا و حفژ هژدایت می کنژد،
غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می کوشد به نابود کردن و تخری کردن بپژردازد.
این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می کنژد و از میژان می بژرد و اگژر نتوانژد
دیگران را هدف پرخاشگری و تخری خود قرار دهد ،به جان خود متوجه شده،
به صورت خودآزاری و خودکشی جلوهگر می شود؛ بنابراین از نظر وی پرخاشگری
حالتی مخرب و منفی دارد (اکبری ،6136 ،ص.)663

در نظریههایی که خشونت را ناشی از تمایالت و خواستههای درونی میداند ،امکان
پیشگیری خشژونت انسژانی وجژود نژدارد؛ بنژابراین نفژی و نژابودی چنژین خشژونتی
امکانپذیر نیست و صرفا این خشونت را میتوان کانژالیزه کژرد تژا آسژی کمتژری بژه
دیگران وارد شود.

2ـ .4نظریه محرومیت ـ تهاجم
از نظر رابرت گار ،محرومیت نسبی زمانی به وجود میآید که فردی چیژزی را مشژاهده
کند که خودش ندارد؛ ولی دیگری دارد و آن فرد مایل اسژت آن چیژز را داشژته باشژد
(رفیژعپژور ،6177 ،ص .)44در تعریژف مفهژومی ،محرومیژت نسژبی عبژارت اسژژت از
اختالفات منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت (کار ،6177 ،ص.)34

3ـ .4نظریه نیازهای انسانی
انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خود اهدافی دارند کژه قصژد دارنژد ایژن اهژداف
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در این نظریه بیان میشود که چنانچه به دنبا جلوگیری از بروز خشونت ناشژی از
محرومیت باشید ،فق محل بروز آن تغییر میکند؛ مثال متوجه زن یا فرزند مژیشژود و
مجا ظهور مییابد ،مگر آنکه محرومیت رفع شژود (همژان)؛ بنژابراین در یژک فراینژد
جابهجایی ،شخص پرخاشگری خود را متوجه دیگران و به خصوص اطرافیان خژوی
میسازد؛ مانند مردی که در محل کار بژا مژدیر خژود درگیژر میشژود و چژون یژارای
ایستادگی مقابل او را ندارد ،خشونت خود را در محی خانواده تخلیژه مژیکنژد .داًرد
( )Dollardنیز که از حامیان این نظریه است ،بیان میکند که ناکامی همژواره بژه نژوعی
خشونت منجر میشود.
اما برخی معتقدند اگر ناکامی قوی باشد و فرد ناکام ،محرومیژت خژود را نامشژروع
تلقی کند ،احتماً ناکامی به خشونت منجر میشود و اگر چنین نباشد و فژرد ناکژام تژا
اندازهای ناکامی خود را مشروع بداند ،ناکامی تأثیر اندکی بر خشونت دارد.
داًرد معتقد است فرد ناکام به هر شیء یا انسانی که در نظر او علت ناکامیهژای او
باشد ،حمله کرده ،رفتار خشن نثار او میکند و اگر نتواند آسی جسمی به او بزنژد ،او
را آما آسی های روحی میسازد.

111

محق شوند؛ بدین منظور ،میزان دسترسی به هدف را محاسبه میکننژد و سژپس بژرای
رسیدن به آن ،اقدامات و رفتارهایی را انجام میدهند؛ ولژی متأسژفانه برخژی اشژخاص
برای دستیابی به هدف خود ،از راهبرد خشژونت اسژتفاده مژیکننژد (همژان ،ص.)221
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زمینههای وقوع خشونت عبارتاند از:
 .6حساسیت زیاد و عکسالعمل فرد نسبت به محرکهای بیرونی؛
 .2افزای میزان محرکها و فعالیت عواطف خاص و عدم تحمل ناکامی؛
 .1ارزیابی فرد از معضالت اجتماعی همچون بیعدالتی (من باید فالن چیز را داشته
باشم .این توقعات فزاینده ،زمینه خشونت را فراهم میسازد)؛
 .4تالش فرد برای تطبی با وضعیت ظاهرا مطلوب.
بر این اساس ،توقف انسان در مسیر تکامل و برخورد وی با موانع پی بینینشده از
جمله عوامل بروز خشونت محسوب میگردد؛ به عنوان نمونه ،زمانی که فژرد احسژاس
کند از سوی دیگران مورد بیتوجهی واقع شده است یا از نگاه دیگران ،فرد خارجی به
حساب میآید ،این شرای (محرکها) به ناکامی و خشونت منجر میشود یا زمانی کژه
فردی از سوی دیگران فاقد جژذابیت ،نژاًی و دارای منزلژت پژایین محسژوب شژود،
احتما بیشتری دارد که برای تعامالت اجتماعی از ابزار خشم استفاده کند.

4ـ .4نظریه تحریک
در این نظریه ،افراد به واسطه نیروهای محرومیتساز بیرونی برای توسل به خشونت و
اقدام به هجوم تهییج میشوند؛ بنابراین چنانچه خشژونت در جامعژه کنتژر شژود ،بژه
واسطه علت اصلی که همان محرومیت است ،فق محل آن تغییر مییابد و در مژواردی
که مجا بیشتری دارند ژ مثال در خانواده ژ ظهور مییابد .البته روشن اسژت کژه بژروز
رفتارهای تهاجمی عالوه بر محرومیت ،به زمینهها و پی شرطهای دیگری نیز نیاز دارد
و محرومیت را باید یکی از علل این پدیده دانست.
همچنین ،به طور نمونه زمانی که زن ،همسرش را فاقد توانایی خطاب میکند و یژا
مدام لجبازی میکند و یا انعطاف ًزم را در زندگی خانوادگی نشان نمیدهد ،در واقژع
او را به خشونت تحریک کرده ،زمینه خشم و پرخاشگری را فراهم میسازد .البتژه ایژن

امر بدینمعنا نیست که رفتار خشونتآمیز مرد در خانواده ،توجیه شود؛ زیرا نفس رفتار
خشن ،به هر دلیل ناصحیح است .در واقع برخی عوامل محرک در جامعژه وجژود دارد
که میتواند در تحریک شخص به سمت ایراد خشونت و پرخاشگری مؤثر باشد؛ ولژی
کجاندیشی است که خشونت را به طور تمام و کما محصو این امر بدانیم.

5ـ .4ابتال به بیماریهای روانی
روانپریشیهای کارکردی و بیماریهای متابولیک و عص شژناختی ،از جملژه عوامژل
روانی خشونت است .شیوع خشمهای انفجاری اعم از روانزاد یا عضوی میتواند خل
و خوی فرد را غیرقابل کنتر سازد .بیماران روانی به دو دسته تقسیم میشوند:
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الف) دستهای که از زمان کودکی و نوجوانی رفتار پرخاشگرانه دارند.
ب) کسانی که در کودکی و جوانی مشکل نداشتند؛ ولی بعدها به دلیل آسی های مغزی
و اختالًت متابولیکی ،با انفجارات خشم مواجه میشوند (روی[ ،بیتا] ،ص.)162
به نظر روانپزشکان ،آسی های گوناگون مغزی ،احتما توسل افراد به خشژونت را
افزای میدهد .همچنین ،مشخص شده است که نواحی خاصژی از مغژز ماننژد ناحیژه
آمیگداً (یکی از برجستگیهای گرد سطح پایین مخچه جانبی) در پرخاشگری دخالت
دارد؛ بنابراین یکی از ابعاد مهم خشونت ،بُعد فیزیولوژیک آن است که بژه خلقژت هژر
فرد برمیگردد و در اختیار وی نیست (جمعی از نویسندگان ،6177 ،ص.)233
از دیگر عوامل روانشناختی خشونت ،اختالًت شخصیتی است .فرد خشژونتگژر،
فردی است که اختالًت شخصیتی مرزی و ضداجتماعی دارد .مشاهده شده اسژت کژه
مردان خشونتطل  ،عزت نفس پایین دارند و خودپنداره آنها نیز آسی پذیر است .این
افراد معموً از نظر شخصیتی دگژرآزار ،انفعژالی ،مسژتعد معتادشژدن ،دارای حسژادت
مرضی و افرادی وابستهاند .افراد خشونتطل دچژار نژوعی تضژاد شخصژیتیاند .ایژن
تضاد در حوزه رفتار ،آنها را در نیل به یک رفتار سالم برای برقراری ارتباط با دیگژران
بازمیدارد؛ بنابراین متوسل به خشونت میشژوند .فژرد مهژاجم فقژ زمژانی از اعمژا
خشونت امتناع میکند که از واکن طرف مقابل با درجه بیشتری از خشژونت اطمینژان
داشته باشد و در غیر این صورت ،تلقی مثبتی از خشونت دارد (همان ،ص.)234
کاپالن و سادوک ،بیماریهایی همچون کودکخواهی ،مردهخواهی ،دگژرآزاری ،آزار

114

جسمی و جنسی ،هرزهگویی و نظربازی را جزء اختالًت پارافیلیایی معرفی میکنند و
معتقدند ارضای میل جنسی برخی افراد ،همراه با اصرار ،تکرار و ناراحتی است؛ به طور
مثا  ،در اختال پارافیلیایی دگرآزاری جنسی ،فرد ،مرتک تجاوز به عنف شده و ایژن
عمل معموً به قتل مفعو جنسی منجر میشود (کجباف ،6173 ،ص.)71
پرخاشگری بسته به نوع الگوی رفتاری میتواند تقسیمبندیهایی داشته باشد؛ مژثال
حمله فیزیکی علیه خود ،علیه اشیا و دیگران و . ...اگرچه بسیاری رفتارها ممکن اسژت
آسیبی ایجاد نکنند؛ ولی تهاجمیاند؛ ماننژد خشژونت کالمژی (Sadock, 2003, p.150-
 .)158روانشناسان معتقدند خشونت و پرخاشگری ،ریشه بسیاری از مشکالت روانی و
رفتاری است .این رفتارها در صورت بروز میتوانند باعث بروز مشژکالت بژینفژردی،
جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شود و در صورت درونریزشدن ،به ایجاد انژواع
مشکالت جسمی و روانی قادر میباشند (عبدالخالقی و دیگران ،6134 ،ص.)641

6ـ .4نظریه یادگیری خشونت و انتقال پرخاشگری
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این نظریه که بندورا برای نخستینبار مطرح کرد ،بر این فرض استوار است که مشژاهده
خشونت باعث یادگیری خشونت میشود؛ یعنی خشونت ،خشژونت بژه بژار مژیآورد.
در واقع ،انتقا پرخاشگری ،امتداد و فراوانی خشونت در محژی یژک فژرد بژر تجربژه
یادگیری تأثیر میگذارد .از آنجا که مردم رخدادهای زندگی را به روشهژای گونژاگون
پردازش میکنند ،میتوان گفت درک هرکس ،واقعیت اوست .روشی که فرد به وسژیله
آن موقعیتی را از راه نگرش خود درک میکند ،بر واکن او به جهان مؤثر است.
بدین ترتی مادرانی که مورد خشونت قرار میگیرند ،این خشژونت را بژه کودکژان
خود منتقل میکنند ) .(Hawke, 2003, p.8بر این اساس ،برخی پهوه ها خاطرنشژان
میسازند که پنجاه درصد کودکان قربژانی خشژونت ،دارای مژادرانی خشژونتدیدهانژد
).(Wright, 1997, p.88

7ـ .4نظریه ضمیر ناخودآگاه
یکی از مهمترین نظریاتی که در این باره مطرح شده ،تئوری ضژمیر ناخودآگژاه اسژت.
براساس این نظریه ،امیا  ،غرایژز و کامهژای سژرکوفته و واخژورده موجژود در ضژمیر

ناخودآگاه انسان ،نق

مهمی در بزهکاری و ارتکاب جرایم ایفا میکنند (برای مطالعژه

درباره ضمیر ناخودآگاه و کارکرد آن ،ر.ک :کینیا ،6171 ،ص.)633
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اما واکاوی تتبع در نظریات مزبور بیانگر آن است که در این ناهنجژاری نیژز ضژمیر
ناخودآگاه نق مهمی ایفا مینماید .همانگونه که پی تر آمد ،محرومیتهژای فژرد در
ابعاد گوناگون زندگی آثار نابهنجاری را در آینده برای ایشان به همراه خواهژد داشژت.
محرومیت باعث واپسزنی امیا مختلف فرد میشود و بعدها امیژا مژذکور در قالژ
اعما ناشایستی چون خشونت جنسی پدیدار میشوند .همچنین ،این موضژوع ممکژن
است باعث پدیدآمدن عقده حقژارت در فژرد شژود .ایژن عقژده ممکژن اسژت باعژث
سوقدادن اشخاص مستعد به سمت و سوی ارتکاب جرایم جنسی شود.
غرایز حیوانی و امیا پست موجود در ضمیر ناخودآگاه نیز عامل نیرومند دیگری در
گرای فرد به ارتکاب خشونت جنسی است .در واقع شژخص ذیژل تژأثیر ایژن غرایژز
پست ،مرتک اعما خشنی علیه جنس مخالف خژوی میگژردد .اینگونژه تمژایالت
لذتطل و لجامگسیخته در صورت عدم ارضا در نتیجه برخورد با موانع محیطی و یژا
وجدان فرد ،تن و آسی های روانی عدیدهای را بر سازمان شخصژیت ،ذهژن و روان
انسان پدیدار میسازند .ناخودآگاهی بیقید و لذتجو میتواند به دنبا تمایالتی باشژد
که آگاهی انسان آنها را به شدت طرد کرده ،از پذیرش آنها وحشت دارد .عجی نیست
اگر میل به کشتن در ناخودآگاه جریان داشته باشد.
در محدوده شعور آگاه انسان ،اطالعات ورودی به گونه ای پردازش می شوند که
موازین و چهارچوب های منطقی خدشه دار نشده ،نظژام ارزش هژا و باورهژا نقژض
نشوند .خودشیفتگی شخص عامل مؤثری است که به طور ناخودآگاه ،غرایز حیوانی
او را به سوی رفتارهای نابهنجار منحرف می سازد؛ بنابراین بسیاری از خشونت های
جنسی در تعارض میان تمایالت آگاهانژه و کشژ های ناخودآگژاه ریشژه دارد .در
واقع وجود برخی عوامل ماننژد صژحنه های محژرک و فیلم هژای مسژتجهن باعژث
میشود غرایز پست و حیوانی موجود در نهاد ،به یک باره فوران کرده ،شخص را از
حالت طبیعی خار سازد.
در این حالت ،غرایز نهاد بر فرامن شوریده میشژود و در صژورت ضژعف فژرامن،
شخص را به ارتکاب جرایم جنسی سوق میدهد .ارتکاب خشژونتهای جنسژی علیژه

زنان از جمله نتایج این فرایند است که در غرایز و حس لذتطلبی انسان ریشه دارد.
برخی بیماریهای روانی نیز که از اختالًت مغژزی و آسژی های شژناختی ناشژی
میشوند ،به وسیله اثرگذاری نابهنجار خوی  ،زمینه ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان
را فراهم میآورند.

 .5اسناد بینالمللی و حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی
مسئله خشونت جنسی نسبت به زنان ،یکی از موضوعاتی است کژه سژا های متمژادی
توجه حقوقدانان را به خود جل

کرده است .ایژن موضژوع عژالوه بژر جنبژه انسژانی،

موضوعی حقوقی و بینالمللی محسوب میشود که باید با دیدی فراملیتی برای رفع آن
کوش
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کرد .در مخاصمات مسلحانه ،ارتکاب خشونت جنسی به ویهه علیه زنان همواره

موجبات جنایت علیه بشریت را فراهم آورده است و مورد توجه حقوق بینالملل کیفری
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بوده است؛ به عنوان نمونه ،در دادگاه بینالمللی کیفری ،رسیدگی به جنایات ارتکابی در
مخاصمات مسلحانه یوگوسالوی ساب  33 ،نفر به دلیل ارتکاب خشونت جنسی محکوم
شدهاند 1.در این بخ

برخی اسناد بینالمللی که به منظژور حمایژت از زنژان در برابژر

خشونت جنسی به تصوی

رسیده است ،مورد اشاره قرار میگیرد.

1ـ .5کنوانسیون جنایات جنگی الهه
جنایات جنگی را نقض قانونها و آداب و رسوم جنگی میدانند که شامل قتل ،برخورد
ناشایست و یا اخرا اهالی مناط اشغا شده ،قتل و یا برخژورد ناشایسژت بژا اسژرای
جنگی یا اشخاص اسیرشده ،ویرانی عمدی شهرها و روستاها و هتک حقوق و کرامژت
انسانی اشخاص است؛ در صورتی که نیاز نظژامی قابژل توجیژه وجژود نداشژته باشژد.
جنایات جنگی در اعصار گوناگون تاریخ به عنوان یک عرف در میان کشورهای متمدن
وجژژود داشژژته اسژژت کژژه بسژژیاری از ایژژن عرفهژژا در سژژا های 6333م و 6317م در
6. 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.

کنوانسیون ًهه بررسی و طبقهبندی شد.
خشونت جنسی از جمله موضوعاتی است که در کنوانسیون ً 6317هژه بژه عنژوان
یکی از مصادی جنایات جنگی تلقی شده است .در کنوانسیون مذکور ،هرگونه تجژاوز
به عنف از سوی نیروهای نظامی به زنان مقیم سرزمینهای اشغالی ،ممنوع اعالم شژده
است 1.همچنین ،هرگونه نقض حقوق و شرافت خانوادگی مطاب این کنوانسیون ممنوع
میباشد 2که خشونتهای جنسی نیز میتواند از مصادی آن تلقی گردد.

2ـ .5کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی
جنایت نسلکشی از مهمترین و شنیعترین جرایم بینالمللی است که با توجه به سژابقه
تاریخی آن ،تأثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است .مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در  3دسژامبر 6343م ،بژه موجژ

قطعنامژه شژماره  ،III-260کنوانسژیون منژع و

مجازات جرم نسلکشی را مورد تصوی

قرار داد .این کنوانسیون از  62ژانویژه 6336م

کنوانسیون پیوستهاند.
مطاب کنوانسیون مذکور ،هریک از اعما مشروحه ذیل است که بژه نیژت نژابودی
تمام یا بخشی از گروههای ملی ،قومی ،نهادی و یا مژذهبی ارتکژاب گژردد ،نسلکشژی
تلقی میگردد:
 .6قتل اعضای آن گروه؛
 .2صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی و یا روحی افراد آن گروه؛
 .1قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناس کژه بژه زوا قژوای
جسمی کلی یا جزئی آن منتهی شود؛
6. 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.

2. 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.
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ًزماًجرا شده است و طب آمارهای موجود تا سا 6333م تعداد  612کشور بژه ایژن
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 .4اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد؛
1
 .3انتقا اجباری اطفا آن گروه به گروه دیگر.
جرم خشونت جنسی نیز در صورتی که بژه قصژد نسلکشژی انجژام شژود ،مطژاب
کنوانسیون مذکور میتواند قابل مجازات و تعقی کیفژری باشژد .خشژونت جنسژی در
مورد زنان میتواند باعث صدمه شدید به سالمت جسمی و روحیشان گردد .همچنین،
میتواند با قراردادن آنان در معرض زندگی نامناس  ،مانع از توالد و تناسل آنژان شژود
که این موارد به ترتی از مصادی بندهای  2و  4مژادّه  2کنوانسژیون منژع و مجژازات
نسلکشی است.

3ـ .5کنوانسیونهای ژنو
کنوانسیونهای ژنو در سا 6343م به تصوی
118

رسید کژه متشژکل از چهژار کنوانسژیون

است« :بهبود وضعیت مجروحان و بیماران جنگی»« ،بهبود وضعیت مجروحان و بیماران
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غری جنگی در جنگهای دریایی»« ،روش برخورد با اسرا» و «حمایژت از غیرنظامیژان
در زمان جنگ» به ترتی

در کنوانسیونهای شماره یک تا چهار ژنو مژورد اشژاره قژرار

گرفته است .مادّه  27کنوانسیون چهارم ژنو به روشنی از زنان در مقابل تجاوز به عنف،
فحشای اجباری و هرگونه هتک ناموس ژ که از مصادی آشکار خشونت جنسژیاند ژ
حمایت میکند:
اشخاص مورد حمایت در هر مورد مح به احترام به شخص خود،
شرافت ،حقوق خانوادگی و ...میباشند .در هژر زمژان بژا آنژان بژه
انسانیت رفتار خواهد شد؛ از جمله اینکه در مقابژل هرگونژه عمژل
خشونتآمیز یا تهدید و در مقابل دشنام یا کنجکاوی عامه حمایت
خواهند گردید .زنان مخصوصا در مقابل هرگونه تخطی به شرافت
از جمله تجاوز به عنف ،اجبار به فحشا و هرگونژه هتژک نژاموس
2
حکایت خواهند شد.
6. Article 2, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, New
York, 9 December 1948.

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

4ـ .5اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
خشونت جنسی به عنوان جنایتی که به دفعات در طو جنگها به وقوع پیوسته اسژت،
مفهومی وسیعتر از تجاوز به عنف دارد .در طو تاریخ ،بژه تبژع مخاصژمات مسژلحانه
ژ اعم از داخلی و خارجی ژ زنان همواره در معرض خشونت جنسی نیروهای نظامی و
سربازان متخاصم قرار داشتهاند .خشونت جنسی علیه زنان ،گاه به صورت اتفاقی و گاه
به صورت گسترده و به عنوان ابزاری در جهت تغییر نسل و پاکسازی نژهادی صژورت
پذیرفته است .این امر ،گروههای حقوق بشر و دولتهای زیژادی را بژر آن داشژت تژا
ضمن محکومکردن این اقدامات ،دیوانی بینالمللژی بژرای مجژازات مرتکبژان اینگونژه
جرایم تأسیس کنند.

5ـ .5اعالمیه حذف خشونت علیه زنان
اعالمیه مذکور با توجه به اینکه خشونت علیه زنان ،باعث نقژض حقژوق و آزادیهژای
بنیادی آنان میشود و به برخورداری آنان از آن حقوق و آزادیها لطمه میزند ،یا آنهژا
را خنثی میکند و با نگرانی درباره ناکامی دیرینه برای محافظت و تژرویج آن حقژوق و
آزادیها درباره پیشگیری از خشونت علیه زنان ،در قطعنامه  43/614مور  21دسژامبر
6331م مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصوی

رسژید .ایژن قطعنامژه بژه تعریفژی

6. Article 7, Statute of the International Criminal Court, Rome, this 17 July 1998.

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /تحلیل فقهی ـ حقوقی خشونت جنسی ...

اساسژژنامه دیژژوان کیفژژری بینالمللژژی در یژژک کنفژژرانس بینالمللژژی ،از نماینژژدگان
تاماًختیار کشورها در سا 6333م که به موج تصمیم مجمع عمژومی سژازمان ملژل
متحد برگزار شده بود ،با  621رأی مواف  7 ،رأی مخالف (چین ،عراق ،اسرائیل ،لیبژی،
قطر ،امریکا و یمن) و  26رأی ممتنع به تصوی رسید .مطاب ایژن اساسژنامه ،هرگونژه
اعما شکنجه از راه تجاوز جنسی ،بردهگیژری جنسژی ،فاحشژگی اجبژاری ،حژاملگی
اجباری ،عقیمکردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ آنها ،هنگامی که
در چهارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته ضد یک جمعیت غیرنظامی با علم بژه
1
آن ارتکاب گردد ،جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
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روشن و فراگیر درباره خشونت علیه زنان پرداخته است تا از این راه ،حذف خشژونت
علیه زنان در همه اشکا آن تضمین شود.

120
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /سعید شیخ و محمدصادق جمشیدی راد

در این اعالمیه ،عبارت «خشونت علیه زنژان» بژه معنژای هژر عمژل خشژونتآمیژز
براساس جنس است که به آسی یا رنجاندن جسمی ،جنسی ،یا روانی زنان منجر شود،
یا احتما میرود که منجر شود ،از جمله تهدیدها یا اعما مشابه ،اجبار یا محرومکردن
1
مستبدانه زنان از آزادی ،که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شژود.
همچنین ،تعبیر خشونت علیه زنان ،شامل موارد ذیل است:
 .6خشونت جسمی ،جنسژی و روانژی کژه در خژانواده اتفژاق مژیافتژد؛ از جملژه:
کتکزدن ،آزار جنسی دختربچهها در خانه ،خشونت مربوط به جهیزیه ،تجاوز به وسیله
شوهر ،ختنه زنان و دیگر رسوم عملژی کژه بژه زنژان آسژی مژیرسژاند ،خشژونت در
رابطهداشتن بدون ازدوا و خشونت مربوط به استثمار زنان.
 .2خشونت جسمی ،جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق میافتژد؛ از جملژه:
تجاوز ،سوء استفاده جنسی ،آزار جنسی و ارعاب در محی کار ،در مراکژز آموزشژی و
جاهای دیگر ،قاچاق زنان و تنفروشی اجباری.
 .1خشونت جسمی ،جنسی و روانی ،در هر جایی که به وسیله دولت انجام شود یا
2
نادیده گرفته شود.
همانگونه که مالحظه میشود ،خشونت جنسی علیه زنان از جمله موضوعاتی است
که در این اعالمیه به شدت نفی شده است و دولتها مکلفاند همه اشژکا خشژونت
علیه زنان را محکوم کرده و نباید هیچیک از رسوم ،سژنّتها یژا مالحظژات مژذهبی را
برای وظیفه خود در مورد حذف خشونت بهانه کنند.

نتیجه
خشونت جنسی علیه زنان ،واقعیتی انکارناپژذیر در سژطح بینالمللژی اسژت کژه آمژار
ارتکاب این واقعه شوم در سطح جهانی هر لحظه در حا افزای

میباشد .افژزون بژر

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

این ،بسیاری از موارد خشونت جنسی به طور پنهانی به وقوع میپیوندد که تخمین آمار
ارتکاب این جرایم را با مشکل روبهرو میسازد.
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هرکدام از اشکا خشونت علیه زنان همچون ایذاء زن به وسژیله شژوهر و شژریک
جنسی ،خشونت جنسی ،تجاوز و یژورش جنسژی ،سژوء اسژتفاده جنسژی از کودکژان،
نوجوانان و ...عواق سوء و تأثیرات منفی فراوانی بر قربانیان خود دارنژد .روانشناسژی
جنایی ،تحلیل خاص و ویههای از این پدیده شوم و ناهنجار ارائه داده است .بژر مبنژای
این نگرش ،امیا  ،غرایز و آسی های روانی نق مهمی در ارتکژاب خشژونت جنسژی
علیه زنان ایفا میکنند .این امر به ویهه در کشورهای سنّتی و جهژان سژومی کژه تحژت
تأثیر افکار و عقاید متعص و رادیکا قرار دارد ،به روشنی ملمژوس و قابژل مشژاهده
است .اگر در حوزه سیاست ،دموکراسی و تعاد جژایگزین خشژونت و افژراط گژردد،
بیشک بر سالمت و امنیت روانی افراد جامعه اثرگذار بژوده و از بسژیاری آسژی های
اجتماعی جلوگیری میکند .تحلیل روانی خشونت جنسی علیه زنان ،بیانگر آن است که
کاستن از عوامل و زمینههای محرک در جامعه ،عامل مهمژی در جهژت مقابلژه بژا ایژن
ناهنجاری به شمار میرود؛ ولژی ایژن امژر نبایژد بژه نژوعی افژراط و تفژری و ایجژاد
محرومیت برای شهروندان منجر گردد؛ زیرا چنین موضوعی نیز به خودی خود میتواند
زمینهساز انحرافات وسژیعتژری گژردد ،در حژالی کژه متأسژفانه در سژا های اخیژر در
کشورمان برخی اقدامها و تصمیمهای نابخردانه و عجوًنه باعث شده است آزادیهای
فردی و اجتماعی شهروندان و به خصوص بانوان جامعه محدود گردد که بیشک ایژن
امر در درازمدت آثار و نتایج نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.
اهمیت و حساسیت موضژوع خشژونت جنسژی و آثژار و پیامژدهای نژاگوار آن بژر
بزهدیدگان تا بدانجاست که آموزههای فقهی و مذهبی نیز آن را مورد مذمت و نکوه
قرار داده ،آیات و روایات فراوانی بر مقابله با این آفت اجتماعی وارد شده است .تأکید
اسالم بر مبارزه با این پدیده شوم ،بیانگر عنایت و توجه ویهه آیین تشیع نسبت به شأن
و کرامت انسانی و مقام واً و ارزشمند زنان و بانوان در جامعه اسالمی است.
نتایج و عواق خشونت علیه زنان ،برخوردهای قاطع بینالمللژی و ملژی در مژورد
ریشهکنی خشونت علیه زنان ،چه در محژدوده زنژدگی خصوصژی و چژه در محژدوده
زندگی عمومی را میطلبد .به طور کلی مسئولیت دولتهژا دربژاره اعمژا حمایژت در

مورد ایمنی و سالمت فردی زنان و ریشهکنی و امحای خشونت علیه آنها ،بر پایه ایژن
مسئولیت شناختهشده جهانی قرار دارد که دولتها باید به حقوق بنیژادین بشژری همژه
افراد جامعه ژ چه مرد و چه زن ژ احترام بگذارنژد و رعایژت آن حقژوق و آزادیهژای
اساسی بشری را تضمین کنند تا بتوانند از استعدادها و قابلیتهای کامل نیمی از اعضای
جامعه خود ،بی از پی بهرهمند شوند .این امر میسر نمیگردد مگژر بژا همبسژتگی و
تعامژژل فراگیژژر و سژژازنده کشژژورها در سژژطح بینالمللژژی و بژژهکارگیری سژژازوکار و
راهکارهای کاربردی و سازنده در سطح داخلی.
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