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چکـیده
اطالعــات قابــل دسترســی از افزایــش آزارهــای خیابانــی زنــان خبــر می دهنــد. مــرور تیتــر ۱۶۰صفحــه از صفحــات حــوادث 
ــدود  ــش ح ــی افزای ــار آزار خیابان ــه اخب ــد ک ــان می ده ــال های ۹۵ و ۹۶ نش ــم در س ــاد و جام ج ــران، اعتم ــای ای روزنامه ه
۱2درصــدی داشــته اســت. آزارهــای خیابانــی کــه خــود ناشــی از هژمونــی مردانــه در فضــای شــهری اســت تأثیراتــی بــر کیفیــت 
ــای  ــش آزاره ــن افزای ــر تبیی ــالوه ب ــش ع ــن پژوه ــدف ای ــت. ه ــن آن اس ــی مهم تری ــاس ناامن ــه احس ــان دارد ک ــی زن زندگ
ــای  ــواده و آموزش ه ــه خان ــد ک ــان می ده ــان نش ــه زن ــا علی ــن آزاره ــه یابی ای ــت. ریش ــای آن اس ــی پیامده ــی، بررس خیابان
دوران کودکــی، الگوبــرداری از گروه هــای مرجــع و جامعه پذیــری آزارگــران در بــروز ایــن آســیب ها مؤثــر اســت. در ایــن مقالــه 
دیــدگاه فمینیســت ها در تحلیــل ماهــوی رفتــار آزارگــران بررســی خواهــد شــد کــه نشــان می دهــد نظــام مردســاالر کــه زن را 
»دیگــری« تلقــی می کنــد منشــأ بــروز رفتارهــای ســلطه گرانۀ مــردان اســت. ایــن آزارهــا ناشــی از ضعــف فرهنــگ عمومــی و 
مانــور قــدرت مردانــه در جامعــه اســت کــه درکالن شــهرها بــا توجــه بــه تعــدد خرده فرهنگ هــا و پنهــان  مانــدن هویــت آزارگران 
بیشــتر دیــده می شــود. همچنیــن ســاختار کالن شــهرهایی ماننــد تهــران نیــز در تشــدید ســلطۀ مــردان و وخامــت ناامنــی زنــان 
بی تأثیــر نیســت. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیلــی و توصیفــی و نیــز روش هــای اســنادی و مصاحبــه بــا ۱۵ زن 

ــه جمــع آوری داده هــا پرداخته ایــم. ــا۵۰ ســال ب 22ت
ــه  ــان منجــر می شــود، ک ــی زن ــرس و بدبین ــروز ت ــه ب ــا ب ــی نه تنه ــه آزارهــای خیابان ــا حاکــی از آن اســت ک خالصــۀ یافته ه
عاملــی بــرای کاهــش مشــارکت اجتماعــی آنــان، تخریــب هویــت جنســیتی و اتهام زنــی بــه زنــان در فضــای عمومــی اســت. 

بــه نظــر می رســد آزارهــای جنســی در فضــای عمومــی تابــع ســلطۀ مــردان بــر حریــم خصوصــی زنــان اســت.
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مقدمـه
کوچه هــای تنــگ و بــدون نــور، ایســتگاه های پــرت و 
خلــوت، پایانه هــای نیمه تعطیــل، پل هایــی بــا پله هــای 
ــه ای از آن  ــا درگوش ــه کارتن خواب ه ــک ک ــوازن و تاری نامت
چــرت می زننــد، بوســتان های بــدون چــرغ و پرســۀ ســاقی ها 
ــا در  ــهرهای م ــای کالن ش ــری از خیابان ه در آن و... تصوی

ابتــدای شــب اســت. 
تقریبــاً در تمــام دنیــا زنــان نســبت بــه مــردان امنیــت کمتری 
دارنــد. کالن شــهرهای ایــران از جملــه تهــران نیــز، بنــا بــر 
ــرایط  ــا، ش ــزرگ دنی ــهرهای ب ــا ش ــابه ب ــای مش ویژگی ه
ــان  ــرای زن ــتری ب ــی بیش ــدات امنیت ــز و تهدی مخاطره آمی
ــه  ــعه ب ــورهای درحال توس ــزرِگ کش ــهرهای ب ــد. در ش دارن
دلیــل تراکــم جمعیتی بــاال، در کنــار فقِر خدمات و تســهیالت 
شــهری و ســطح پاییــن زندگی مــردم شهرنشــین به خصوص 
ــروز و ظهــور  ــۀ ب ــر و حاشــیۀ شــهرها، زمین در محــالت فقی
ــه اســت. یکــی  ــش یافت ــواع آســیب ها و خشــونت ها افزای ان
از ایــن آســیب ها کــه در تمــام کشــورها، به ویــژه کشــورهای 
ــی«  ــای خیابان ــد روبه رشــدی دارد، »آزاره ــعه رون درحال توس
اســت کــه معمــواًل بــر زنــان اعمــال می شــود. در ایــن مقالــه، 
بــا ارائــۀ تعریــف دقیقــی از آزارهــای خیابانــی، در بخش هــای 
ــا  ــن آزاره ــان از ای ــتۀ زن ــۀ زیس ــان تجرب ــه بی ــه  ب جداگان
ــای فمینیســتی  ــر دیدگاه ه ــل آن را از منظ ــم و عل می پردازی
ــا  ــل پیامده ــه تحلی ــدی ب ــش بع ــم. در بخ ــی می کنی بررس
ــان در شــهرهای  ــت زندگــی زن ــر کیفی ــن آزارهــا ب ــر ای و اث
ــده و  ــت های بازدارن ــأ سیاس ــد خ ــم. نق ــزرگ می پردازی ب
قوانیــن پیشــگیری از آزارهــای خیابانــی از بخش هــای دیگــر 

ایــن مقالــه اســت. 
ــاس آن  ــی احس ــهری و حت ــای ش ــت در فضاه ــود امنی نب
ــت  ــددی اس ــل متع ــع عوام ــل تاب ــوه و بالفع ــورت بالق به ص
کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا آزارهــای خیابانــی اســت. ایــن 
آزارهــا عــالوه بــر تمــام آثــار و پیامدهــای منفــی کــه کیفیــت 
زندگــی فــردی زنــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، باعــث 
ــود  ــان می ش ــی آن ــش اجتماع ــی نق ــدن تدریج ــگ  ش کمرن

ــی، ۱۳۹۵: ۱۸۹(. ــت و اعتصام )فره
بســیاری از اخبــار مربــوط بــه آزارهــای خیابانــی هرازگاهــی 
در رســانه ها بازتــاب وســیعی پیــدا می کننــد و بعــد از مــدت 

کوتاهــی بــه فراموشــی ســپرده می شــوند. مــرور ۱۶۰صفحــه 
از صفحــات حــوادث ســه روزنامــۀ ایــران، اعتمــاد و جام جــم که 
بخش هــای ویــژه ای را بــه اخبــار حــوادث اختصــاص داده انــد 
ــار  ــار اخب ــه انتش ــد ک ــان می ده ــال های ۹۵ و ۹۶ نش در س
خشــونت آمیز علیــه زنــان ـ کــه بیــرون از فضــای داخلــی و 
ــا رشــد ۱2 تــا ۱۵درصــدی  غالبــاً در خیابان هــا روی داده ـ ب
روبــه رو بــوده اســت. در این بررســی طی ســال های ذکرشــده، 
صفحــات حــوادث ۴۰ شــماره از روزنامــۀ  ایــران، 2۰ شــماره 
ــم از  ــۀ جام ج ــداد از روزنام ــن تع ــاد و همی ــۀ  اعتم از روزنام
چهــار فصــل ســال انتخــاب و بررســی شــد و اخبــار مرتبــط 
بــا آزارهــای خیابانــی مــورد شــمارش قــرار گرفــت، طــی این 
۸۰ شــماره، تعــداد 2۵ خبــر آزار خیابانــی در ســال ۹۶ بــه 2۹ 

عنــوان خبــر افزایــش یافتــه اســت. 
ایــن میــزان افزایــش اخبــار اِعمــال خشــونت در خیابان هــا که 
معمــواًل بــه آدم ربایــی، تجــاوز و قتل زنان منتهی شــده اســت، 
ــال های  ــی در س ــروی انتظام ــت نی ــول سیاس ــد معل می توان
ــته در  ــش از گذش ــا را بی ــن آزاره ــار ای ــه اخب ــر باشــد ک اخی
اختیــار خبرنــگاران قــرار می دهــد. ایــن اخبــار در بیشــتر موارد 
آزارهایــی را شــامل می شــود کــه جنبــۀ کیفــری یافتــه و بــه 
آدم ربایــی، قتــل و تجــاوز بــه عنــف منجــر شــده اســت. امــا 
بســیاری از آزارهــای خیابانــی کــه مصادیــق آن مورد بررســی 
قــرار می گیــرد، افشــا نمی شــود کــه البتــه آثــار منفــی خــود را 
بــر زنــان بــر جــای می گــذارد. مصــداق بــارز ایــن ادعــا، آمــار 
رســمی قــوة قضاییــه اســت کــه به تازگــی اعــالم کــرده طــی 
چنــد ســال اخیــر مزاحمــت و تعــرض خیابانــی بــه زنان رشــد 
۹۸درصــدی داشــته اســت )فخــری، ۱۳۹۶(. ایــن آمــار اگرچه 
فقــط بــه تهــران اختصــاص نــدارد و کالن شــهرهای دیگــر را 
نیــز دربرمی گیــرد، امــا به طــور قطــع ســهم پایتخــت از ایــن 
آســیب ها کــم نیســت. بــر اســاس پژوهشــی در ســال ۱۳۸۹، 
در شــهر مشــهد، مشــخص شــد کــه ۷۵/۸ درصــد زنــان در 
ایــن شــهر مذهبــی، در طــول شــش مــاه منتهی بــه پژوهش، 
حداقــل یــک  بــار تجربــۀ آزاردهنــدة بــوق زدن و چــراغ دادن 
ــرض  ــم در مع ــد ه ــدود ۸۴  درص ــته اند. ح ــدگان را داش رانن
ــد.  ــرار گرفته ان ــی ق ــف و متلک پران ــرة جنــس مخال ــگاه خی ن
ــته اند و  ــدن را داش ــب  ش ــۀ تعقی ــد تجرب ــن ۸۵  درص همچنی
۵۶  درصــد نیــز بــا اصــرار بــرای دادن یــا گرفتــن شــماره تلفن 
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روبــه رو شــده اند )روزنامــۀ شــهروند، ۱۳۹۶/۱۱/2(. البتــه اینهــا 
بخشــی از آزارهــای خیابانــی اســت که در بســیاری از شــهرها 
ــه  ــه خــود گرفتــه اســت و کمتــر کســی ب رونــدی عــادی ب
پیگیــری قضایــی و حقوقــی و شــکایت از آزارگــران می پردازد، 
چــرا که هنــوز بســیاری از قربانیــان آزارهــای خیابانــی و حتی 
آزارگــران بــا ایــن آســیب آشــنا نیســتند و از جرم انــگاری آن 
ــار دقیــق و موثقــی از  ــد. همچنیــن آم در قوانیــن بی اطالع ان
میــزان رواج آزارهــای خیابانــی زنــان حتــی میــزان تعــّدی و 
تجــاوز بــه عنف موجود نیســت و معاونــت پیشــگیری از وقوع 
جــرم و آســیب های اجتماعــی قــوة قضاییــه اعــالم کــرده کــه 
هیــچ مرکــزی بــرای رصد، جمــع آوری و پــردازش آمــار جرایم 
و آســیب های شــهری درکشــور وجــود نــدارد. اما برخــی منابع 
رســانه ای خبــر می دهنــد کــه وســعت و میــزان آزارهــا علیــه 
زنــان در تهــران بیــش از ســایر کالن شــهرهای کشــور اســت، 
چــرا کــه یک ســوم مجمــوع جرایــم ملــی در پایتخــت انجــام 

می شــود )باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹(. 
ــت.  ــوار اس ــی دش ــای خیابان ــق از آزاره ــی دقی ــۀ تعریف ارائ
ــددی دارد،  ــف متع ــه تعاری ــی۱ ک ــای جنس ــالف آزاره برخ
ــا مصادیقــش شــناخته می شــود  ــی بیشــتر ب آزارهــای خیابان
کــه تابــع تجربیــات مختلــف زنــان اســت. اگــر آزار خیابانی را 
نوعــی آزار جنســی در فضــای عمومــی تلقی کنیــم، می توانیم 
بگوییــم آزار خیابانــی هــم هــر گونــه عمل شــنیعی بــا ماهیت 
ــه  ــرض ب ــا تع ــرادی ب ــا اف ــرد ی ــه در آن ف جنســی اســت ک
ــا  ــری ب ــاب و بهره گی ــق ارع ــر، از طری ــک نف ــخصیت ی ش
زور و اجبــار، خواســتار دریافــت  التفــات جنســی می شــوند یــا 
بــا توســل بــه آزار کالمــی )و حتــی غیرکالمــی( بــه تحقیــر 
 .)Paludi and Barickman, 1991:2-5( جنسیتی می پردازند
در واقــع، آزار خیابانــی رفتــاری اســت کــه به ســبب جنســیت 
ــل می شــود.  ــا تحمی ــر آنه ــه ب ــردان غریب ــان از ســوی م زن
ــان آوردن اصــوات  ــه زب ــن رفتارهــا شــامل ســوت زدن، ب ای
نامفهــوم و واژه هــای رکیــک، چشــمک زدن، لمــس دســت و 
ســایر اعضــای بــدن زنــان، تحقیــر و مســخره  کــردن آنــان، 
پیشــنهادهای بی شــرمانه، تهدیــد بــه خشــونت های جنســی، 
ضــرب و شــتم در فضــای عمومــی و تجــاوز بــه عنــف اســت 
)Bowman, 1993:529(. در حالــی  کــه مــوارد آخــر بیشــتر 

ــی  ــای خیابان ــده ای از آزاره ــانه ای می شــوند، بخــش عم رس

1 - sexual harassment

زنــان کــه شــامل مــوارد خفیف تــر هســتند هرگــز رســانه ای 
نمی شــوند. 

ــای  ــش ناامنی ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــد، ب ــل متح ــازمان مل س
ــال 2۰۱۰  ــا، در س ــان در خیابان ه ــت زن ــهری و آزار و اذی ش
بــه تشــریح ویژگی هــای فضــای عمومــی امــن بــرای زنــان 

پرداختــه اســت:
- فضایـی که زنان و دختـران بتوانند بدون ترس از حمله،   

تعـدی و تجـاوز در آن تـردد و زندگـی کنند.
- فضایـی کـه خشـونت علیـه زنـان در خیابان هـا و حتی   

انجـام نشـود. خانه هـای آن 
- فضایـی کـه در آن از تبعیـض اثـری نباشـد و حقـوق   
اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی زنـان تضمین 

. د شو
- فضایـی کـه در آن دولـت حقوق انسـانی همـۀ مردم را   
بـدون در نظـر گرفتـن زن و مـرد تأمیـن و تضمیـن  کنـد.

- فضایـی کـه در آن دولت و حکومت محلـی برای ایجاد   
شـرایط حفاظت از زنان و دختران و تنبیه آزارگران جنسـی 

اقـدام  کنند.
- فضایـی کـه در آن دولـت و حکومت محلی دسـت یابی   
زنـان و دختـران بـه عدالـت را تضمیـن  کننـد )بـه نقل از 

قاضی نـژاد، 1394: 139(.
آزار زنــان در فضاهــای عمومــی یکــی از مهم تریــن عواملــی 
اســت که موجب خدشــه دار شــدن امنیت شــهروندان و تحقق 
فضــای امــن مــورد نظــر ســازمان ملــل متحــد می شــود. در 
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــای انجام ش ــز پژوهش ه ــران نی ای
در فضاهــای عمومــی، به دلیــل ســاختار شــهرها، رفتارهــای 
ــف،  ــای مختل ــگ محله ه ــردان و فرهن ــی م ــردی و جمع ف
ــان تأمیــن نمی شــود. همچنیــن احســاس امنیــت  امنیــت زن
عمومــی در شــهروندان تهرانــی چندان زیاد نیســت و دوســوم 
شــهروندان تهرانــی مــورد مطالعــه از نظــر احســاس امنیت در 

ــژاد، ۱۳۹۴(.  ــد )قاضی ن ــرار می گیرن ــد متوســط ق ح
داده هــای پیمایــش بررســی وضعیــت امنیــت روانی-اجتماعی 
زنــان جــوان )۱۸ تــا 2۹ ســاله( در شــهر تهــران در ســال ۸۵ 
نشــان می دهــد کــه فقط عــدة کمــی از آنــان دارای احســاس 
امنیــت بوده انــد. شــرایطی ماننــد هــراس از حضور در ســاعات 
آخــر شــب در خیابــان، تــرس از تنهــا مانــدن در مکان هایــی 
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ــا  ماننــد پــارک، تــرس از راننــدگان ماشــین های شــخصی ی
تــرس از صحبــت بــا مــردان غریبــه بــرای زنــان تجربــه ای 
ناخوشــایند بــوده اســت. به عــالوه، زنان مــورد مطالعــه گفته اند 
کــه بــا انــواع آزارهــای کالمــی مثــل متلــک و کلمات زشــت 
روبــه رو بوده انــد. همچنیــن افــرادی خواســته اند بــا ماشــین یــا 
موتــور آنهــا را بترســانند. عــالوه بــر این، زنــان مــواردی مانند 
زیــر نــگاه خیــرة مــردان بــودن، مســخره  شــدن، بــا پیشــنهاد 
و تقاضــای نامعقــول مواجــه شــدن و حتــی دســت درازی های 
جســمی و جنســی را مطــرح کرده انــد. نکتــۀ مهــم این اســت 
کــه زنــان بــا هــر پوشــش و آرایشــی در فضــای عمومــی بــا 
ایــن آزارهــا روبه رو می شــوند )قرایــی و همــکاران، 2۸:۱۳۸۹(.
ریشــۀ اصلــی تــرس و اضطــراب زنان و احســاس ناامنــی آنان 
در فضاهــای عمومــی شــهری، عنصــر جنســیت زنانــه و غلبۀ 
ــت عمومــی  ــان در ذهنی ــی و انســانی زن ــت مدن ــر هوی آن ب
جامعــه اســت. ایــن ذهنیــت زن را متعلــق به حریــم خصوصی 
می دانــد و فضــای عمومــی را قلمــرو مردانــه تلقــی می کند. از 
ایــن رو، جنــس مذکــر بــه خــود حــق می دهــد تــا در حریمش 
بــر دیگــری )زن( غلبــه کنــد یــا او را مــورد تحقیــر قــرار دهد. 
ایــن برســاختۀ اجتماعی، در شــرایط خــأ جرم انــگاری تعرض 
بــه زنــان در اماکــن عمومــی یــا نبــود ضمانــت اجرایــی برای 
قوانیــن موجــود، موجــب می شــود حضور امــن و آرام زنــان در 
عرصه هــای عمومــی به دلیــل ضعــف نظارت هــای قانونــی و 
رســمی، به خصــوص در شــهرهای بــزرگ، با آزارهــای خیابانی 

مــردان تهدید شــود.
مســئلۀ آزارهــای خیابانــی در کشــور مــا هنــوز چنــدان مــورد 
توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت. مقالۀ حاضر بــا توجه 
بــه رونــد صعــودی آزارهــای خیابانــی در کشــور مــا و تأثیــر 
آن بــر کیفیــت فــردی و اجتماعــی زندگــی، در پــی تحلیــل 
آزارهــای خیابانــی زنــان در چارچــوب نگــرش ســلطۀ مردانــه 
در فضــای عمومــی و یافتــن راهــی بــرای زنــان در خــروج از 

هژمونــی مردانــۀ اماکــن عمومــی اســت. 

1- روش تحقیق
ــرای  ــی و توصیفــی اســت و ب ــن پژوهــش تحلیل رویکــرد ای
گــردآوری اطالعــات از روش اســنادی و کتابخانــه ای اســتفاده 
ــا  ــتر داده ه ــاق بیش ــازی و انطب ــرای به روزس ــت. ب ــده اس ش
بــا واقعیــت نیــز از روش مصاحبــه بهــره گرفتــه شــده اســت. 

ــا ۵۰ســاله کــه  ــا ۱۵ زن و دختــر 22 ت ــرای ایــن منظــور ب ب
در میانشــان هــم افــراد متأهــل و هــم مجــرد حضــور داشــتند 
ــد،  ــی لیســانس بودن ــدرک تحصیل ــان دارای م ــی از آن و نیم
گفت وگــو شــد. آنــان تجربیــات شخصی شــان را از آزارهــای 

خیابانــی بیــان کردنــد.

مســئله ای  تحلیــل  خیابانــی،  آزار   -۲
عــی جتما ا

بحــث آزار جنســی از دهــۀ ۷۰ میــالدی بــا تحقیقــی دربــارة 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــاری م ــای تج ــاغل در محیط ه ــان ش زن
گرفــت. در ســال ۱۹۷۶ نتایــج تحقیقــی انتشــار یافــت کــه بر 
اســاس آن آزارهــای جنســی بــر زنــان شــاغل جنبــۀ فراگیــر 
داشــت. در ایــن پژوهش کــه روی  ۹هزار کارمنــد زن حرفه ای 
و غیرحرفــه ای انجــام شــده بــود ۹2درصــد زنــان در جامعــۀ 
مــورد مطالعــه یــک  بــار یــا بیشــتر به طــور ناخواســته آزار در 
محیــط کار را تجربــه کــرده بودنــد. زنــان معمــواًل آزارهــای 
ــد،  ــای کاری روی می ده ــتر در محیط ه ــه بیش ــی را ک جنس
پنهــان می کننــد. درکل زنــان از بیــان بزه دیدگــی خــود اکــراه 
دارنــد، ولــی تــا ســال ها از تبعــات آن رنــج می برنــد و ایــن بزه 
هزینــۀ اجتماعــی و روانی زیــادی بــرای زنــان دارد. به عبارتی، 
تألــی فاســد ایــن آزارهــا بــر زنــان بیشــتر اســت )روح االمیــن 
و شــاطری پوراصفهانــی، ۱۱۷۳:۱۳۸۴(. حتــی وقتــی زنــان در 
خیابــان بــا آزارهــای کالمــی یــا رفتــاری روبــه رو می شــوند 
کمتــر تمایــل بــه اعتــراض و علنــی کــردن آزاردیدگــی خــود 
دارنــد و ترجیــح می دهنــد بــرای جلوگیــری از تکــرار آن آزار 
محیــط را تــرک کننــد یــا بــه جایــی پنــاه ببرنــد. گفت وگــو 
بــا زنــان نشــان می دهــد کــه بســیاری از آنهــا تــرس از آبــرو 
را علــت ایــن پنهــان کاری عنــوان می کننــد. نرگــس چ. کــه 
ــۀ  ــاره تجرب ــک خصوصــی اســت درب ــد بان ۳2ســاله و کارمن

آزارش می گویــد:

ــرای خــودم  ــی پیــش آمــده. شــاید هــر روز ب »خیل
اتفــاق افتــاده یا یــک زن دیگــر را دیده ام کــه برایش 
مزاحمــت ایجــاد کرده انــد. آخریــن بــار چنــد روز قبل 
از عیــد بــود. خریــد کــرده بــودم و در ازدحام پیــاده رو 
داشــتم برمی گشــتم منــزل. یک دفعــه احســاس 
کــردم دســتی بــه پشــتم خــورد. فکــر کــردم کیــف 
ــا نکــردم و  دســتی خانــم پشت ســری ام اســت. اعتن
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بــه مســیرم ادامــه دادم، ولــی بــاز چیــزی بــه پشــتم 
خــورد. ســریع برگشــتم. دیــدم مــردی تنومند پشــت 
ــاره کارش را  ــا ســکوت مــن دوب ســرم اســت کــه ب
تکــرار کــرده. از شــدت عصبانیــت و تــرس صورتــم 
داغ شــده بــود. قدم هایــم را تنــد کــردم و از او فاصلــه 

گرفتــم، ولــی تــا خــود خانــه قلبــم تنــد مــی زد.«   

تــرس و اضطــراب از مــواردی اســت کــه مانــع عکس العمــل 
فــوری زنــان در برابــر آزارگــر خیابانــی می شــود. بیشــتر زنــان 
معتقدنــد اگــر در موقعیــت مشــابه قــرار بگیرنــد، واکنش تندی 
بــه آزارگــر نشــان می دهنــد، در حالــی  کــه عــده ای می گوینــد 
اگــر داد و بیــداد کننــد چه بســا جامعــه تقصیــر را بــه گــردن 
ــجو  ــت و دانش ــاله اس ــه 22س ــا ع. ک ــدازد. آتوس ــان بین آن

می گویــد:

ــرو دانشــگاه  ــتگاه مت ــح زود، در ایس ــک روز صب »ی
شــریف، یــک پســر جــوان بِهــم گیــر داد و نزدیــک 
شــد تــا شــماره تلفن بدهــد. یک دفعــه داد زدم: چتــه؟ 
بــرو گــم  شــو. ولــی چندتــا خانــم مســن چپ چــپ 
نگاهــم کردنــد کــه یعنــی: مگــه مجبــوری این قــدر 

آرایــش کنــی تــا بِهــت گیــر بــدن؟!«

یکــی از مشــکالت زنــان در مواجهه با آزارگــران خیابانی ترس 
از واکنــش طــرف مقابــل اســت. گاهی برخــی آزارگــران برای 
شــانه خالــی کــردن از اتهــام آزار بــه انــکار و فحاشــی دســت 
می زننــد. مریــم م. کــه ۴۳ســاله و خانــه دار اســت و بــه گفتــۀ 

خــودش همیشــه ظاهــر آراســته ای دارد، می گویــد:

»بــرای اینکــه بــه مدرســۀ دختــرم برســم، مجبــور 
شــدم ســوار تاکســی شــوم. یک ســمند زردرنگ بود. 
وســط راه، آقایی ســوار شــد و من که وســط نشســته 
ــم را  ــتی آرام دارد پهلوی ــدم دس ــه دی ــودم یک دفع ب
ــیدم و  ــار کش ــودم را کن ــریع خ ــد. س ــس می کن لم
بــا صــدای بلنــد بــه مــرد گفتــم: می شــه مثــل آدم 
بشــینی؟ یک دفعــه راننــده و همــۀ مســافرها بــه مرد 
خیــره شــدند. مــرد مزاحــم کــه دســت وپایش را گــم 
کــرده بــود بــا عربــده بــه مــن گفــت: چتــه زنیکــه؟! 
مثــل اینکــه حالــت خــوب نیســت! اینجــا بــود کــه 
ــدم اگــر ادامــه بدهــم خــودم را خــراب کــرده ام.  دی

بــه همیــن دلیــل ســریع پیــاده شــدم و تــا مدرســه 
گریــه کــردم.«

ــهرها  ــی در کالن ش ــری از آزار خیابان ــای دیگ ــا نمونه ه اینه
ــر  ــه ب ــان در مصاحب ــژه تهــران اســت؛ مــواردی کــه زن به وی
اســاس تجربه هایشــان گفته انــد. آنهــا همگــی بــر ایــن نکتــه 
ــردان در  ــدرت م ــور ق ــی مان ــا نوع ــه آزاره ــد ک ــاع دارن اجم
خیابان هاســت کــه بــا هــدف لذت جویــی و نیــز تحقیــر زنــان 

ــرد: ــورت می گی ص

ــه از  ــدی داد ک ــارم رد شــد فحــش ب ــی از کن »وقت
ــدم.« ــت آب ش خجال

»دســتش را کشــید روی صورتــم. از تــرس داشــتم 
ــدم.« ــض روح می ش قب

»دســت راننــدة مســافرکش آرام به ســمت پایــم آمد 
و آن را لمــس کرد.«

»وقتــی از کنارشــان رد شــدم جــوک رکیکــی 
ــت و  ــد می گف ــه آن را بلندبلن ــرد ک ــف می ک تعری

بقیــه می خندیدنــد.«

ــد  ــت. بع ــه داش ــد و نگ ــد رد ش ــراغ زد، بع »اول چ
دنده عقــب آمــد و بِهــم نزدیــک شــد. اصــرار داشــت 

ســوار شــوم.«

ــش را  ــدم پای ــان رد می ش ــتم از خیاب ــی داش »وقت
گذاشــت روی گاز و ِبهــم نزدیــک شــد. چنــد قــدم 
مانــده بــود بِهــم بزنــد کــه محکــم زد روی ترمــز و 

بعــد بلنــد خندیــد و رد شــد.« 

و...

ــر  ــد ب ــدرت و تأکی ــش ق ــه نمای ــت ک ــد اس ــن۱ معتق باوم
سلســله مراتب قــدرت ـ کــه قطعــاً مــردان در رأس آن قــرار 
دارنــد ـ از اهــداف آزار زنــان در فضــای عمومــی اســت. ایــن 
امــر در حالــی صــورت می گیــرد کــه مــکان آزار زنــان یعنــی 
خیابــان، اتوبــوس، قطارهــای متــرو، تاکســی، ایســتگاه ها و... 
اماکــن عمومی محســوب می شــوند. به نظــر باومــن، آزارهای 
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خیابانــی در بســیاری مــوارد بــرای ارضای لذت جنســی مردان 
صــورت نمی گیــرد، بلکــه هــدف تعــرض و ورود با اجبــار و زور 
بــه حریــم زنــان اســت. مــردان آزارگــر تــالش می کننــد بــا 
تحقیــر زنــان بــه ایــن ادعــا جامــۀ عمــل بپوشــانند کــه زنــان 

.)Bowman, 1993:536( ــد ــگ می آین ــه چن ــی ب به راحت
 بــه عقیــدة فمینیســت ها، آزار جنســی زنان در فضــای عمومی 
را بــه قــول میشــل فوکو می تــوان به قــدرت مویرگــی۱ مردان 
بــر زنــان تعبیــر کــرد کــه در ظریف تریــن رگ هــای سیســتم 
اجتماعــی رســوخ می کنــد. فمینیســت ها در تحلیل هــای خــود 
قــدرت را حتــی از ایــن هــم عمیق تــر می بیننــد. در نظامــی 
ــا جنســیتش می شناســد  ــاط ب ــرد را در ارتب ــه ف ــی ک اجتماع
ــی  ــود رهای ــودن خ ــای زن ب ــد از معن ــی نمی توان ــچ زن هی
یابــد )MacKinnon, 1987:38(. فمینیســت ها هر چنــد کمتر 
به طــور مســتقیم بــه تبییــن آزارهــای خیابانــی می پردازند ولی 
ــه  ــق زن ب ــاد از تعل ــل رویکــرد سلطه نگرشــان، در انتق به دلی
حــوزة خصوصــی، ریشــۀ ایــن آزارهــا را اصــرار لیبرال هــا بــه 
طبیعــی دانســتن ریاســت مــرد بــر خانــواده و تعلــق زن بــه 
ــل  ــرد به دلی ــه م ــن را ک ــا ای ــد. آنه ــی می دانن فضــای عموم
داشــتن قــدرت بدنــی بیشــتر بــه فضای عمومــی تعلــق دارد و 
زن، برعکــس، متعلــق بــه حوزة خصوصــی اســت، رد می کنند 
و می گوینــد: عدالــت بایــد در حــوزة عمومــی نیــز اجــرا شــود 

)منســبریج و همــکاران، ۱۳۸۷: ۷۴(.
آذر الــف. کــه 2۹ســاله و مهنــدس اســت دربــارة مواجهــه بــا 

ــد:  ــح می ده ــور توضی ــی این ط ــر خیابان آزارگ

»حــدود دو ســال قبــل، یــک شــب به دلیــل تاریکــی 
ــم،  ــزل برس ــه من ــریع تر ب ــه س ــرای اینک ــوا و ب ه
ــرم. وســط راه،  ــور شــدم ســواری دربســت بگی مجب
راننــده پیشــنهاد داد کــه بــه خانــه اش بــروم. خیلــی 
اصــرار کــرد و در آخــر متوســل بــه تهدیــد شــد. بــا 
چاقویــی کــه در کیفــم داشــتم از خــودم دفــاع کــردم 
و توانســتم فــرار کنــم و بــه کالنتــری بــروم. همــان 
شــب راننــده دســتگیر شــد. توجیهــش بــرای کارش 

ــذارم!« ــرش بگ ــتم سربه س ــود: می خواس ــب ب جال

بــر اســاس برخــی پژوهش هــا در کشــورمان، علــت هژمونــی 
ــت وجو  ــیتی مان جس ــری جنس ــد در جامعه پذی ــردان را بای م
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کــرد کــه آمــوزش غیررســمی دوران کودکــی در خانواده هــا، 
ــد.  ــد می کنن رســانه ها و نظــام آمــوزش رســمی آن را بازتولی
بازتولیــد الگــوی »غلبــۀ مردانــه« در سیســتم آموزشــی 
ــه  ــود، بلک ــی ش ــی تلق ــی و تصادف ــری اتفاق ــد ام نمی توان
یــک »امــر مفــروض و قطعــی« اســت. بــه همیــن دلیــل هــر 
چــه ظرفیــت و قابلیــت بیشــتری بــرای بازنمایــی تفاوت هــای 
جنســیتی از طریــق افزایــش تعــداد کل فراوانی هــای مربــوط 
بــه اســامی و تصاویر مــردان و زنان و واژه هــای کلیدی جنس 
مذکــر و مؤنــث فراهــم می آیــد، الگــوی »غلبــۀ مردانــه« نیــز 
ــش  ــه نمای ــته تر ب ــر و برجس ــا پررنگ ت ــد ت ــت می یاب فرص
گذاشــته شــود. الگوهــای جنســیتی ناظــر بــر هژمونــی مردانه 
و تفــّوق مطلــق جنــس مذکر اصــواًل معطوف بــه مفروضات و 
گزاره هایــی هســتند کــه پیشــاپیش پذیرفتــه شــده اند و قطعی 
ــیتی  ــای جنس ــا نقش ه ــاس آنه ــر اس ــوند و ب ــی می ش تلق
متفاوتــی بــرای مــردان و زنــان در فرهنــگ و اقتصــاد خانواده 
ــق  ــی را از طری ــن باورهای ــد و چنی ــکل می یابن ــه ش و جامع
ــتم های  ــژه سیس ــری، به وی ــدد جامعه پذی ــم های متع مکانیس
آموزشــی و رســانه ای، در جامعــه تقویــت و نهادینــه می کننــد 

)فروتــن، ۱۵۳:۱۳۹۴(.
بنابرایــن، آنچــه حضور مــردان را بیرون از فضــای خصوصی و 
در اماکــن عمومــی توجیــه می کنــد و آزار خیابانــی را به ظاهــر 
ــه در  ــی مردان ــرد هژمون ــه از رویک ــد، برگرفت ــی می دان طبیع
ــا در  ــری م ــد جامعه پذی ــه در رون ــت ک ــی اس ــای عموم فض
خانواده و مدرســه شــکل گرفته و درونی شــده اســت. باومن در 
تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آزارگــران خیابانی 
موجــودات عجیب وغریبــی نیســتند. نمی تــوان مــرداِن قشــر 
ــوان  ــا می ت ــرد، ام ــی ک ــر معرف ــوان آزارگ ــی را به عن خاص
ــاً از کســانی هســتند  ــود کــه مــردان آزارگــر غالب ــن ب مطمئ
ــه و  ــل حرف ــد و به دلی ــور دارن ــان حض ــتر در خیاب ــه بیش ک
ــد.  کارشــان بیشــتر عرصــۀ عمومــی را قلمــرو خــود می دانن
بنابرایــن ســن، تحصیــالت و درآمــد تأثیــری بــر آزارگر شــدن 
ــتن  ــل داش ــا به دلی ــال، جوان تره ــن ح ــدارد. در عی ــردان ن م
روحیــۀ خشــن تر بیشــتر بــه آزار زنــان می پردازنــد. باومــن در 
گفت وگــو بــا برخــی از ایــن مــردان بــه ایــن نتیجــه می رســد 
کــه بیشــتر آنــان آزار کالمــی و لمس  زنــان و ایجــاد مزاحمت 
بــرای آنــان را نوعــی تفریــح و شــوخی می داننــد کــه البته این 
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ــا گرفتــن نشــانه های مثبــت از ســوی مــردان اطــراف  کار ب
.)Bowman, 1993:531( ــود ــت می ش تقوی

ــا  ــکارا ب ــی آش ــاوز جنس ــه تج ــت ک ــد اس ــز معتق ــز نی گیدن
مردانگــی، قــدرت، ســلطه و نیرومنــدی ارتبــاط دارد و اکثــراً 
نتیجــۀ میــل جنســی لبریزشــونده نیســت، بلکــه نتیجــۀ پیوند 
ــت  ــری اس ــدرت و برت ــاس ق ــی و احس ــل جنس ــان تمای می
ــدارد.  ــهوت ن ــا ش ــی ب ــاط چندان ــد ارتب ــر می رس ــه به نظ ک
بخــش قابــل توجهــی از تجاوزگــران فقــط هنگامــی از نظــر 
ــت و  ــار وحش ــی دچ ــه قربان ــوند ک ــک می ش ــی تحری جنس
احســاس خفــت شــده باشــد. پــس خوِد عمــل جنســی اهمیت 
کمتــری دارد و هــدف از آن خــوار کــردن زنــان اســت )گیدنز، 
ــی ناشــی  ــع، بســیاری از آزارهــای خیابان 2۰۳:۱۳۸۵(. در واق
ــه  ــی اســت. البت ــه در فضــای عموم ــدرت مردان ــت ق از تثبی
نمی تــوان از ســاختار کالن شــهرها کــه عامــل تشــدید ایــن 
ــه اســت به ســادگی گذشــت. ســاختار فیزیکــی  ســلطۀ مردان
ــه  ــعه ب ــال  توس ــورهای در ح ــژه در کش ــهرها به وی کالن ش
گونــه ای طراحــی شــده کــه از یــک  ســو بــر وخامت احســاس 
ــر  ــد و از ســوی دیگ ــان می افزای ــی زن ــی و عین ــی ذهن ناامن

ــد. ــت می کن ــر را تثبی ــس مذک ــی جن برتری جوی

3- کالبد شهرها و تشدید سلطة مردانه
ــی  ــی و ذهن ــان در شــهرها معمــواًل دو وجــه عین ــی زن ناامن
دارد و همیشــه به عنــوان مســئله ای اجتماعــی و به خصــوص 
مســئلۀ زنــان مطــرح بوده اســت، زیــرا جنســیت و ویژگی های 
بیولوژیــک معطــوف بــه معانــی و احساســی متفــاوت از امنیت 
ــورد  ــواره م ــه هم ــدن زنان ــتن ب ــل داش ــان به دلی ــت. زن اس
ــرار  ــردان ق ــدی م ــی، خشــونت، تجــاوز و تع آزارهــای کالم
می گیرنــد )ابــاذری و صادقــی، ۷۵:۱۳۸۷(. امــا نمی تــوان تمام 
ناامنی هــای زنانــه را بــه حســاب بیولوژیــک آنــان گذاشــت. 
ــب  ــهرها متناس ــاختار کالن ش ــد، س ــاره ش ــه اش همان طورک
بــا ایــن بیولــوژی نیســت. بــر ایــن اســاس، فضــای شــهری 
زمانــی بــرای زنــان آزاردهنــده اســت که وجــود ناامنــی ذهنی 
و عینــی و نشــانه های بی نظمــی در هــر دو بُعــد کالبد شــهرها 
و عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی به طــور توأمــان مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
ــردان ادراکات و  ــان و م ــه زن ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
اســتفاده های متفاوتــی از فضاهــای عمومــی دارنــد و طراحــان 

ــه  ــه ب ــد. توج ــه کنن ــا توج ــن تفاوت ه ــه ای ــد ب ــهری بای ش
ــر  ــد کمت ــد می کن ــان را تهدی ــی کــه آن ــان و خطرات ــدن زن ب
ــرد. در  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــهری م ــای ش در طراحی ه
ایــران، بــا وجــود جداســازی برخــی اماکــن ماننــد اتوبوس هــا 
و واگن هــا، ایــن اماکــن هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد و 
زنــان محکــوم بــه اســتفاده از شــرایط و ابــزاری هســتند کــه 
بــرای مــردان تهیــه و تــدارک دیــده شــده اســت. بــر اســاس 
نتایــج یــک پژوهــش بــا عنــوان »بررســی و ارزیابــی امنیــت 
ــان در  ــت زن ــی«، امنی ــای عموم ــان در پارک ه ــی زن اجتماع
طراحــی بوســتان های عمومــی شــهر نادیــده گرفتــه می شــود 
و ایــن بوســتان ها کمکــی بــه آرامــش روحــی زنــان نمی کنند 

)رضــازاده و علیــزاده، ۱۳۹۵: ۱۱۶(.
گفت وگــو بــا ۱۵ زن در پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد کــه 
ســن، تحصیــالت، شــغل و درآمــد هیــچ تأثیــری بــر مصادیق 
ناامنــی شــهری از نــگاه ایــن زنــان نــدارد. مصاحبه شــوندگان 

مــوارد زیــر را موجــب ناامنــی در شــهر تهــران می داننــد:
ـ پل های عابر پیاده، وجود پله های زیاد و نبود پله برقی  

ـ پله برقی هـای خـراب پل هـای عابـر پیـاده، تاریکی آنها   
در شـب و خرابی چراغ های پل، نصـب تابلوهای تبلیغاتی 

روی پل هـای عابـر و دیـده نشـدن داخـل آنها
شـدن  خامـوش   و  بوسـتان ها  خـراب  نیمکت هـای  ـ   
چراغ هـای پارک هـا هنگامـی کـه مـردم در آنهـا حضـور 

دارنـد
ـ پیاده روهای باریک و اجبار برای عبور از معابر تنگ  

ـ پیاده راه های ناهموار و باریک  
ـ تعطیلـی زودهنگام کار تاکسـی های خطی و نبود خودرو   

امـن بـرای تـردد در سـاعات انتهایی شـب
ـ نبود اتوبوس های بی آرتی و غیر آن در ساعاتی از روز  

ـ کمبـود واگن هـای مخصـوص زنـان و ازدحـام جمعیت   
در ایـن واگن هـا و احسـاس ناامنی روانی بـرای حضور در 

واگن هـای مـردان
ـ تـردد اراذل و اوبـاش در شـهر، به خصـوص در برخـی   

تهـران محـالت جنـوب 
ـ وجـود کارتن خواب هـا و معتـادان روی پل هـای عابـر   

پیـاده و تـردد آنهـا در بوسـتان ها و میادیـن شـهر
ـ نبـود سـرویس های بهداشـتی بـرای زنـان در شـهری   
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آنهـا بـودن  غیر   بهداشـتی 
ـ نبـود گشـت های امنیتی در سـاعات تاریک شـهر برای   

حمایـت ویـژه از زنـان
ـ خرابـی روشـنایی بسـیاری از کوچه ها و معابـر و تاریکی   

بزرگراه هـا
ـ وجـود بی ضابطۀ مسـافرکش ها در شهر بـدون نظارت   

نیـروی انتظامـی و شـهرداری

4- پیامدهای آزار خیابانی برای زنان
مک کینــون۱ بــر ایــن بــاور اســت کــه در جوامعــی که مــردان 
بــر زنــان ســلطه دارنــد هــر گونــه تفــاوت جنســیتی از پیــش 
ــد: »در  ــت. او می نویس ــر زن اس ــرد ب ــلط م ــای تس ــه معن ب
جایــی کــه تفــاوت معنــای تســلط را دارد، همچنــان کــه در 
ــوی  ــا از س ــد تفاوت ه ــت، تأیی ــور اس ــیت این ط ــورد جنس م
ــۀ تأییــد عجــز و ناتوانــی و ویژگی هــای ناشــی  ــان به مثاب زن
از آن اســت« )بــه نقــل از منســبریج و همــکاران، ۱۳۸۷: ۳۹(.

امــروزه اکثــر فضاهــای شــهری ماهیتــی جنسی شــده 
ــرک  ــر تح ــهری در براب ــای ش ــاًل فض ــی عم ــد، یعن یافته ان
آزادانــۀ زنــان اعمــال محدودیــت می کنــد. زنــان و بســیاری 
از اقشــار و گروه هــای اجتماعــی نه تنهــا از حــق طبیعــی خــود 
ــد، بلکــه  ــی شــهر( محروم ان ــدی از فضاهــای عموم )بهره من
ــد مشــارکت و  ــا و فراین ــه فضاه از ســهیم شــدن در این گون
ــائلی  ــی از مس ــد. یک ــز بازمی مانن ــی نی ــای اجتماع فعالیت ه
کــه در فضاهــای جنسیتی شــده وجــود دارد احســاس ناامنــی 
زنــان در ایــن فضاهاســت )پوراحمــد و همــکاران، ۱۳۹۶: ۵۶(.
ــه  ــد ب ــه می کن ــی را تجرب ــدت ناامن ــه در درازم ــردی ک ف
قــول مزلــو )۱۹۷۰( گویــا سوخت و ســاز بدنــش دائــم در 
ــه  ــا زود ب ــر ی ــرد دی ــن ف ــت و ای ــی اس ــال به هم ریختگ ح
بیماری هــای جدی تــری مبتــال می شــود. کارن هورنــای 
)۱۹۳۷( نیــز ناامنــی را عامــل عــدم تعــادل فــرد می دانــد کــه 
ممکن اســت بــه روان نژنــدی منتهی شــود که با پرخاشــگری 
و اضطــراب و اســترس واکنــش نشــان می دهــد )نوربخــش 
ــد  ــان می توان ــر زن ــا(. احســاس ناامنــی عــالوه ب مقــدم، بی ت

امنیــت شــهر را نیــز بــا خدشــه روبــه رو کنــد. 
از منظــر فــردی، آزارهــای جنســی و خیابانــی هتــک حرمــت 
بــه زنانــی اســت کــه در شــهر تــردد می کننــد. مزاحمــت برای 

1 - MacKinnon

زنــان نشــان دهندة ابــژة جنســی دیــدن آنــان اســت و ورود به 
حریــم شــخصی زنــان محســوب می شــود. از ایــن رو، زنــان 
بیشــتر از آزارگــران احســاس شــرم و گنــاه می کننــد، چــون 
ــی،  ــدارد. از طرف ــود ن ــی وج ــان آزار خیابان ــی از قربانی حمایت
ــی  ــن کلیشــۀ ذهن ــه تشــدید ای ــی ب ــای خیابان ــرار آزاره تک
منجــر می شــود کــه زنــان موجوداتی ضعیــف و آســیب پذیرند. 
چنیــن دیدگاهــی را حتــی خــود زنــان و برنامه ریــزان اجتماعی 
و شــهری چنــان بــاور می  کننــد کــه نتیجــه اش تصمیماتــی 
ماننــد خانه نشــینی زنــان و وارد نشــدن بــه فضــای عمومــی 

.)Bowman, 1993: 535( اســت
باومــن تأکیــد می کنــد کــه یکــی از بدتریــن آثــار آزار خیابانی 
آشــفتگی در روابــط بیــن دو جنــس و بدبیــن کــردن زنــان بــه 
مــردان اســت. مرجان 2۶ســاله یکــی از مصاحبه شونده هاســت 

کــه خاطــرة بــدی از آزارهای خیابانــی دارد:

»ســال اول دانشــگاه بــودم کــه یــک روز کالســمان 
دیرتــر تمــام شــد و مــن مجبــور شــدم در تاریکــی 
هــوا بــه خانــه برگــردم. مســیری را پیــاده رفتــم تا به 
ایســتگاه تاکســی های خطــی برســم. خیابــان چندان 
خلــوت نبــود و مــن فکــر نمی کــردم اتفاقــی برایــم 
بیفتــد. بــرای اینکــه ماشــین بِهــم نزنــد بــه پیــاد ه رو 
باریــک کنــار خیابــان رفتــم. چنــد قــدم نرفتــه بــودم 
کــه یــک نفــر از پشــت دســتش را دور ســینه ام حلقه 
ــود.  ــده ب ــد آم ــار داد. نفســم بن ــم فش ــرد و محک ک
جیــغ کوتاهــی زدم کــه فکــر کنــم کســی نشــنید. 
مــرا محکــم بــه ســمت دیــوار ُهــل داد کــه بــا بینــی 
بــه دیــوار خــوردم و... همه چیــز آن قــدر ســریع اتفــاق 
افتــاد که نتوانســتم هیچ واکنشــی نشــان بدهــم. مرد 
ســریع دور شــد، در حالــی کــه چنــد فحــش رکیــک 
ــردد  ــاده رو ت ــاًل از پی ــرد... از آن روز اص ــه ام ک حوال
ــه مــن  ــی در دانشــگاه ب ــردی حت ــم. هــر م نمی کن
ــم. دوســت  ــرار کن ــم ف ــود، می خواه ــک می ش نزدی
نــدارم حتــی بــا هم کالس هــای پســر حــرف بزنــم، 
ــار جنســی هســتند.« ــم همه شــان بیم حــس می  کن

آزارهــای خیابانــی کــه معمــواًل موجــب به هم ریختگــی 
روحــی زنــان و کاهــش اعتمادبه نفــس آنــان می شــود 
نه تنهــا مهم تریــن عامــل در بی اعتمــادی زنــان نســبت 
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ــان  ــری زن ــه کناره گی ــج ب ــه به تدری ــت، بلک ــردان اس ــه م ب
ــن،  ــود ای ــا وج ــود. ب ــر می ش ــی منج ــای اجتماع از فعالیت ه
ارتبــاط بیــن تأثیــر ابعــاد فیزیکــی و روانــی فضــای شــهری 
بــر زنــان کمــی پیچیــده اســت. »تهاجــم نامرئــی« یکــی از 
علــل هراســان بــودن زنــان در خیابان هایــی اســت کــه آزار و 
مزاحمــت در آن دیــده می شــود. آنــان احســاس مــورد حملــه 
قــرار گرفتــن را همــواره بــا خــود دارنــد. هــراس از وقــوع جرم 
بــر هویــت فضــا تأثیــر می گــذارد و فضــا هم بــر ایجــاد ترس 
تأثیــر دارد. تــرس از جــرم باعــث تغییر حاالت و حــرکات زنان 
ــوری  ــه  ط ــد، ب ــدود می کن ــان را مح ــرکات آن ــود و ح می ش
ــر در  ــی کمت ــرس و بدبین ــل ت ــوند به دلی ــور می ش ــه مجب ک
جمــع مــردان ظاهــر شــوند. بنابرایــن، فرصت هــای اقتصــادی 
ــه مــردان  ــد و وابســتگی ب ــان کاهــش می یاب و اجتماعــی آن
ــود  ــت می ش ــیتی تقوی ــه های جنس ــود و کلیش ــتر می ش بیش

ــان و همــکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۵(. )ضابطی

5- آزار خیابانــی در ســکوت یــا خــأ 
قوانیــن؟

آزار خیابانــی زنــان از جملــه جرایمــی اســت کــه ســطح آن از 
شــوخی های رکیــک کالمــی تــا تجــاوز بــه عنــف متفــاوت 
اســت. گذشــته از جرایمــی ماننــد تجــاوز جنســی کــه بیشــتر 
نمــود خارجــی دارد و بــا مجازات هــای صریــح قانونــی ماننــد 
حــد و اعــدام روبه روســت، بســیاری از آزارهــای خیابانــی کمتر 
بــه مراجــع قضایــی گــزارش می شــوند و زنــان قربانــی تمایل 
شــدیدی بــه پنهــان  کــردن آنهــا دارنــد. البتــه آنــان حتــی در 
ــه نتیجــه می رســند. قوانیــن  ــر ب ــز کمت صــورت شــکایت نی
موجــود ضمانــت اجرایــی الزم را ندارنــد و اطالــۀ دادرســی ها 

زنــان را از پیگیــری ایــن نــوع جرایــم منصــرف می کنــد.
فمینیســت ها از اینکــه حقــوق کشــورها به راحتــی از آزار  
ــت  ــران هیچ وق ــد و آزارگ ــان چشم پوشــی می کن ــی زن خیابان
مجبــور بــه جبــران خســارت نمی شــوند، انتقــاد می کننــد. در 
آمریــکا از ســال ۱۹۶۴ موضوع آزار جنســی بــه ادبیات حقوقی 
ــه زیرمجموعــۀ تبعیض هــای  ــن کشــور وارد شــد کــه البت ای
ــذار  ــاض قانون گ ــان اغم ــر آن ــت. از نظ ــرار گرف ــی ق جنس
موجــب رواج بیشــتر آزارهــا شــده اســت، چراکه قانون گــذاران 
و مجریــاِن آن نیــز همگــی مــرد هســتند و قوانیــن برگرفتــه 
از تجربیــات مردانــه اســت. بــه همیــن دلیــل بــرای مســئلۀ 

زنانــۀ آزار خیابانــی نیــز راهکار حقوقی اندیشــیده نشــده اســت 
.)West, 1989: 108(

ــنتی  ــی س ــاختار اجتماع ــا س ــئله در کشــورهایی ب ــن مس  ای
تشــدید می شــود و زنــان بیــش از آنکــه بــه گــزارش آزارهــای 
جنســی تمایــل داشــته باشــند، بــه تــرک مــکان آزار مبــادرت 
می کننــد. چنیــن اقدامــی در تشــدید جســارت بزهــکار بــرای 
ــر نیســت. از ســوی دیگــر،  ــان بی تأثی تکــرار آزار جنســی زن
ــای  ــی از پیامده ــل بی اطالع ــکاران، به دلی ــیاری از بزه بس
ــی  ــرة آزار خیابان ــود را در زم ــار خ ــان، رفت ــر زن ــان ب آزارش

نمی داننــد.
بنابرایــن، آزار جنســی از یــک ســو پیامدهــای ناگــواری بــرای 
ــرار  ــرای تک ــی ب ــردن آن عامل ــان  ک ــه پنه ــده دارد ک بزه دی
جــرم اســت و از ســوی دیگر بســیاری از بزهــکاران از مصداق 
جــرم بــودن عمــل خــود بی اطالع انــد و در محاکــم قضایــی 
نیــز آن را انــکار می کننــد. همچنیــن نبــود قوانیــن بازدارنــده 
در کشــور مــا، بیــش از ســایر نقــاط دنیــا، بــه اغفــال از ایــن 
جــرم دامــن زده اســت. بــر اســاس مــادة ۶۱۹ قانــون مجازات 
اســالمی »هــر کــس در اماکــن عمومــی یــا معابر متعــرض یا 
مزاحــم اطفــال یــا زنــان بشــود یا بــا الفــاظ و حــرکات مخالف 
شــئون و حیثیــت بــه آنــان توهیــن نمایــد بــه حبــس از دو تــا 
شــش مــاه و تــا ۷۴ ضربــه شــالق محکــوم خواهد شــد«. این 
مــاده تنهــا مــادة قانونــی در ایــران اســت کــه از جرم انــگاری 
آزار خیابانــی حکایــت می کنــد. بــه همیــن دلیــل اســتفاده از 
رویکــرد حقوقــی عدالــت ترمیمــی در برابــر آزار جنســی، کــه 
ــده و  ــر بزه دی ــران آســیب واردشــده ب ــه انتقامــی بلکــه جب ن
تــالش بــرای جبــران خســارت از ســوی بزهــکار اســت و نیــز 
ــرای  ــی ب ــای محل ــتان و گروه ه ــای دوس ــتفاده از حلقه ه اس
ــی  ــرات روان ــدگان و کاهــش تأثی ــات از بزه دی کســب اطالع
نامطلــوب آزارهــا بــر زنان و همچنیــن مذاکرة قربانــی و آزارگر 
می توانــد در پیشــگیری از جــرم و به خصــوص آگاهــی بزهکار 

و جلوگیــری از تکــرار بــزه مفیــد باشــد.
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6- جمـع بنـدی
آزارهــای خیابانــی مســئله ای جهانــی اســت کــه علــل بومــی 
متفاوتــی نیــز دارد و کشــورها بنــا بــر همیــن مقتضیــات بومی 
بــه ارائــۀ راهکارهــای بازدارنــده می پردازنــد، ماننــد آمــوزش 
و فرهنگ ســازی بــرای رعایــت حرمــت انســانی افــراد، فــارغ 
از اینکــه چــه جنســیتی داشــته باشــند، ورود مباحــث عدالــت 
جنســیتی بــه کتاب هــای آموزشــی، تولیــد محتــوای رســانه ای 
بــرای تقبیــح آزار خیابانــی زنــان، حضور مســتمر پلیــس برای 
تأمیــن امنیــت زنــان، مشــارکت زنــان و تشــکل های مردمــی 
بــرای طراحــی و برنامه ریــزی راه هــای پیشــگیری از آزارهــای 
ــه  ــت ب ــدون نوب ــریع و ب ــیدگی س ــن رس ــی و همچنی خیابان

پرونده  هــای شــکایت از آزارگــران خیابانــی.
یکــی از اصــول برنامه هــای پیشــگیری از آزارهــای خیابانــی 
ــتفاده از  ــا اس ــرفتۀ دنی ــهرهای پیش ــت در ش ــن امنی و تأمی
ــن  ــر ای ــت. ب ــش آسیب هاس ــرای کاه ــان ب ــای زن ظرفیت ه
ــازی  ــر توانمندس ــهری ب ــت های کالن ش ــاس، در سیاس اس
زنــان تأکیــد می شــود. توانمندســازی زنــان از ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جریانــی اســت مشــتمل بــر آگاه ســازی 
ــذف  ــود، ح ــت موج ــناخت وضعی ــور ش ــات به منظ اجتماع
محدودیت هــا و موانــع و نیــز بهره گیــری از ظرفیت هــا و 
منابــع موجــود بــرای مدیریــت مؤثر در بهبــود شــرایط زندگی. 
زنــان و دختــران توانمنــد در بهره گیــری از توانایی هــای 
ــر  ــع بحــران، ســریع تر و موفق ت فــردی، به خصــوص در مواق
ــای  ــه در فضاه ــی مردان ــل هژمون ــد. راه تعدی ــل می کنن عم
عمومــی افزایــش مطالبــۀ زنــان برای حضــور در جامعه اســت. 
در ایــن راه، عــالوه بــر رفــع موانــع قانونــی کــه هنــوز زنــان 
ــد،  ــع می کن ــه بســیاری مکان هــا و فعالیت هــا من را از ورود ب
تشکل ســازی زنــان توانمنــد و همراهــی بســیاری از نخبگان و 
نهادهــای مردمی بــرای آموزش و فرهنگ ســازی، پیشــگیری 
و بازدارندگــی از آزارهــای جنســی و خیابانــی الزامــی اســت. 
در ایــن صــورت مــی  تــوان امیــدوار بــود کــه رتبــۀ ایــران در 
ــۀ  ــد و از رتب ــود یاب ــکاف جنســیتی بهب ــی ش ــاخص جهان ش
۱۴۰ در میــان ۱۴۴ کشــور دنیــا بــه جایگاهــی درخــور ارتقــا 

پیــدا کنــد.
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Street harassment is increasing according to offi-
cial statistics. Review of headlines in 160 pages of 
”Iran“, ”Etemaad“ and ”Jaame jam“ newspapers 
in two years of 1395/2016 and 1396/2017 shows 
that street harassment has approximately risen 
12 percent. Male hegemony is the main cause of 
street harassment in urban spaces, which affects 
women’s quality of life, the most important of 
which is feeling insecure. The purpose of present 
article is to explain causes and consequences 
of street harassments within an analytical and 
descriptive approach. Documents are reviewed 
and data collected through interviews with 15 
women aged 22 to 50 years
 Studies report that childhood education, refer-
ence groups' activities, abusers’ socialization and 
family are effective in nurturing this behavior. 
From Feminism point of view, women in patri-
archal systems are considered ”others“ and this 
attitude can charge street harassments against 
females. Abuses are rooted in public culture 
and male dominated societies, while in mega 

cities due to the multiplicity of subcultures and 
concealment of the abusers’ identity, more ha-
rassments are observed. In addition, structure 
of cities such as Tehran has escalated male dom-
ination and deterioration of women’s security. 
 In summary street harassment, not only lead to 
women’s fear and pessimism, but also can be a 
factor in reduction of their social participation 
and destruction of gender identity. It seems sex-
ual harassment in public space is a function of 
male domination in private sphere.
Key words
Street Harassment, Male Domination, Gender, 
Quality of life

Male Domination and Women’s Street Harassments
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