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اطالعــات قابــل دسترســی از افزایــش آزارهــای خیابانــی زنــان خبــر میدهنــد .مــرور تیتــر 160صفحــه از صفحــات حــوادث
روزنامههــای ایــران ،اعتمــاد و جامجــم در ســالهای  95و  96نشــان میدهــد کــه اخبــار آزار خیابانــی افزایــش حــدود
12درصــدی داشــته اســت .آزارهــای خیابانــی کــه خــود ناشــی از هژمونــی مردانــه در فضــای شــهری اســت تأثیراتــی بــر کیفیــت
زندگــی زنــان دارد کــه احســاس ناامنــی مهمتریــن آن اســت .هــدف ایــن پژوهــش عــاوه بــر تبییــن افزایــش آزارهــای
خیابانــی ،بررســی پیامدهــای آن اســت .ریشــهیابی ایــن آزارهــا علیــه زنــان نشــان میدهــد کــه خانــواده و آموزشهــای
دوران کودکــی ،الگوبــرداری از گروههــای مرجــع و جامعهپذیــری آزارگــران در بــروز ایــن آســیبها مؤثــر اســت .در ایــن مقالــه
دیــدگاه فمینیسـتها در تحلیــل ماهــوی رفتــار آزارگــران بررســی خواهــد شــد کــه نشــان میدهــد نظــام مردســاالر کــه زن را
«دیگــری» تلقــی میکنــد منشــأ بــروز رفتارهــای ســلطهگرانۀ مــردان اســت .ایــن آزارهــا ناشــی از ضعــف فرهنــگ عمومــی و
مانــور قــدرت مردانــه در جامعــه اســت کــه درکالنشــهرها بــا توجــه بــه تعــدد خردهفرهنگهــا و پنهــانمانــدن هویــت آزارگران
بیشــتر دیــده میشــود .همچنیــن ســاختار کالنشــهرهایی ماننــد تهــران نیــز در تشــدید ســلطۀ مــردان و وخامــت ناامنــی زنــان
بیتأثیــر نیســت .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیلــی و توصیفــی و نیــز روشهــای اســنادی و مصاحبــه بــا  15زن
22تــا 50ســال بــه جم ـعآوری دادههــا پرداختهایــم.
خالصــۀ یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه آزارهــای خیابانــی نهتنهــا بــه بــروز تــرس و بدبینــی زنــان منجــر میشــود ،کــه
عاملــی بــرای کاهــش مشــارکت اجتماعــی آنــان ،تخریــب هویــت جنســیتی و اتهامزنــی بــه زنــان در فضــای عمومــی اســت.
بــه نظــر میرســد آزارهــای جنســی در فضــای عمومــی تابــع ســلطۀ مــردان بــر حریــم خصوصــی زنــان اســت.
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کوچههــای تنــگ و بــدون نــور ،ایســتگاههای پــرت و
خلــوت ،پایانههــای نیمهتعطیــل ،پلهایــی بــا پلههــای
نامتــوازن و تاریــک کــه کارتنخوابهــا درگوشــهای از آن
چــرت میزننــد ،بوســتانهای بــدون چــرغ و پرســۀ ســاقیها
در آن و ...تصویــری از خیابانهــای کالنشــهرهای مــا در
ابتــدای شــب اســت.
تقریبـ ًا در تمــام دنیــا زنــان نســبت بــه مــردان امنیــت کمتری
دارنــد .کالنشــهرهای ایــران از جملــه تهــران نیــز ،بنــا بــر
ویژگیهــای مشــابه بــا شــهرهای بــزرگ دنیــا ،شــرایط
مخاطرهآمیــز و تهدیــدات امنیتــی بیشــتری بــرای زنــان
بــزرگ کشــورهای درحالتوســعه بــه
دارنــد .در شــهرهای
ِ
دلیــل تراکــم جمعیتی بــاال ،در کنــار فق ِر خدمات و تســهیالت
شــهری و ســطح پاییــن زندگی مــردم شهرنشــین بهخصوص
در محــات فقیــر و حاشــیۀ شــهرها ،زمینــۀ بــروز و ظهــور
انــواع آســیبها و خشــونتها افزایــش یافتــه اســت .یکــی
از ایــن آســیبها کــه در تمــام کشــورها ،بهویــژه کشــورهای
درحالتوســعه رونــد روبهرشــدی دارد« ،آزارهــای خیابانــی»
اســت کــه معمــو ًال بــر زنــان اعمــال میشــود .در ایــن مقالــه،
بــا ارائــۀ تعریــف دقیقــی از آزارهــای خیابانــی ،در بخشهــای
جداگانــ ه بــه بیــان تجربــۀ زیســتۀ زنــان از ایــن آزارهــا
میپردازیــم و علــل آن را از منظــر دیدگاههــای فمینیســتی
بررســی میکنیــم .در بخــش بعــدی بــه تحلیــل پیامدهــا
و اثــر ایــن آزارهــا بــر کیفیــت زندگــی زنــان در شــهرهای
بــزرگ میپردازیــم .نقــد خــأ سیاســتهای بازدارنــده و
قوانیــن پیشــگیری از آزارهــای خیابانــی از بخشهــای دیگــر
ایــن مقالــه اســت.
نبــود امنیــت در فضاهــای شــهری و حتــی احســاس آن
بهصــورت بالقــوه و بالفعــل تابــع عوامــل متعــددی اســت
کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا آزارهــای خیابانــی اســت .ایــن
آزارهــا عــاوه بــر تمــام آثــار و پیامدهــای منفــی کــه کیفیــت
زندگــی فــردی زنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،باعــث
گ شــدن تدریجــی نقــش اجتماعــی آنــان میشــود
کمرنــ 
(فرهــت و اعتصامــی.)189 :1395 ،
بســیاری از اخبــار مربــوط بــه آزارهــای خیابانــی هرازگاهــی
در رســانهها بازتــاب وســیعی پیــدا میکننــد و بعــد از مــدت

کوتاهــی بــه فراموشــی ســپرده میشــوند .مــرور 160صفحــه
از صفحــات حــوادث ســه روزنامــۀ ایــران ،اعتمــاد و جامجــم که
بخشهــای ویــژهای را بــه اخبــار حــوادث اختصــاص دادهانــد
در ســالهای  95و  96نشــان میدهــد کــه انتشــار اخبــار
خشــونتآمیز علیــه زنــان ـ کــه بیــرون از فضــای داخلــی و
غالب ـ ًا در خیابانهــا روی داده ـ بــا رشــد  12تــا 15درصــدی
روبـهرو بــوده اســت .در این بررســی طی ســالهای ذکرشــده،
صفحــات حــوادث  40شــماره از روزنامــۀ ایــران 20 ،شــماره
از روزنامــۀ اعتمــاد و همیــن تعــداد از روزنامــۀ جامجــم از
چهــار فصــل ســال انتخــاب و بررســی شــد و اخبــار مرتبــط
بــا آزارهــای خیابانــی مــورد شــمارش قــرار گرفــت ،طــی این
 80شــماره ،تعــداد  25خبــر آزار خیابانــی در ســال  96بــه 29
عنــوان خبــر افزایــش یافتــه اســت.
ایــن میــزان افزایــش اخبــار ا ِعمــال خشــونت در خیابانهــا که
معمــو ًال بــه آدمربایــی ،تجــاوز و قتل زنان منتهی شــده اســت،
میتوانــد معلــول سیاســت نیــروی انتظامــی در ســالهای
اخیــر باشــد کــه اخبــار ایــن آزارهــا را بیــش از گذشــته در
اختیــار خبرنــگاران قــرار میدهــد .ایــن اخبــار در بیشــتر موارد
آزارهایــی را شــامل میشــود کــه جنبــۀ کیفــری یافتــه و بــه
آدمربایــی ،قتــل و تجــاوز بــه عنــف منجــر شــده اســت .امــا
بســیاری از آزارهــای خیابانــی کــه مصادیــق آن مورد بررســی
قــرار میگیــرد ،افشــا نمیشــود کــه البتــه آثــار منفــی خــود را
بــر زنــان بــر جــای میگــذارد .مصــداق بــارز ایــن ادعــا ،آمــار
رســمی قــوۀ قضاییــه اســت کــه بهتازگــی اعــام کــرده طــی
چنــد ســال اخیــر مزاحمــت و تعــرض خیابانــی بــه زنان رشــد
98درصــدی داشــته اســت (فخــری .)1396 ،ایــن آمــار اگرچه
فقــط بــه تهــران اختصــاص نــدارد و کالنشــهرهای دیگــر را
نیــز دربرمیگیــرد ،امــا بهطــور قطــع ســهم پایتخــت از ایــن
آســیبها کــم نیســت .بــر اســاس پژوهشــی در ســال ،1389
در شــهر مشــهد ،مشــخص شــد کــه  75/8درصــد زنــان در
ایــن شــهر مذهبــی ،در طــول شــش مــاه منتهی بــه پژوهش،
حداقــل یــکبــار تجربــۀ آزاردهنــدۀ بــوق زدن و چــراغ دادن
راننــدگان را داشــتهاند .حــدود 84 درصــد هــم در معــرض
نــگاه خیــرۀ جنــس مخالــف و متلکپرانــی قــرار گرفتهانــد.
همچنیــن 85 درصــد تجربــۀ تعقیــبشــدن را داشــتهاند و
56 درصــد نیــز بــا اصــرار بــرای دادن یــا گرفتــن شــمارهتلفن
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روبـهرو شــدهاند (روزنامــۀ شــهروند .)1396/11/2 ،البتــه اینهــا
بخشــی از آزارهــای خیابانــی اســت که در بســیاری از شــهرها
رونــدی عــادی بــه خــود گرفتــه اســت و کمتــر کســی بــه
پیگیــری قضایــی و حقوقــی و شــکایت از آزارگــران میپردازد،
چــرا که هنــوز بســیاری از قربانیــان آزارهــای خیابانــی و حتی
آزارگــران بــا ایــن آســیب آشــنا نیســتند و از جرمانــگاری آن
در قوانیــن بیاطالعانــد .همچنیــن آمــار دقیــق و موثقــی از
میــزان رواج آزارهــای خیابانــی زنــان حتــی میــزان تع ـ ّدی و
تجــاوز بــه عنف موجود نیســت و معاونــت پیشــگیری از وقوع
جــرم و آســیبهای اجتماعــی قــوۀ قضاییــه اعــام کــرده کــه
هیــچ مرکــزی بــرای رصد ،جمـعآوری و پــردازش آمــار جرایم
و آســیبهای شــهری درکشــور وجــود نــدارد .اما برخــی منابع
رســانهای خبــر میدهنــد کــه وســعت و میــزان آزارهــا علیــه
زنــان در تهــران بیــش از ســایر کالنشــهرهای کشــور اســت،
چــرا کــه یکســوم مجمــوع جرایــم ملــی در پایتخــت انجــام
میشــود (باشــگاه خبرنــگاران جــوان.)1396/10/19 ،
ارائــۀ تعریفــی دقیــق از آزارهــای خیابانــی دشــوار اســت.
برخــاف آزارهــای جنســی 1کــه تعاریــف متعــددی دارد،
آزارهــای خیابانــی بیشــتر بــا مصادیقــش شــناخته میشــود
کــه تابــع تجربیــات مختلــف زنــان اســت .اگــر آزار خیابانی را
نوعــی آزار جنســی در فضــای عمومــی تلقی کنیــم ،میتوانیم
بگوییــم آزار خیابانــی هــم هــر گونــه عمل شــنیعی بــا ماهیت
جنســی اســت کــه در آن فــرد یــا افــرادی بــا تعــرض بــه
شــخصیت یــک نفــر ،از طریــق ارعــاب و بهرهگیــری بــا
ت التفــات جنســی میشــوند یــا
زور و اجبــار ،خواســتار دریافـ 
بــا توســل بــه آزار کالمــی (و حتــی غیرکالمــی) بــه تحقیــر
جنسیتی میپردازند (.)Paludi and Barickman, 1991:2-5
در واقــع ،آزار خیابانــی رفتــاری اســت کــه بهســبب جنســیت
زنــان از ســوی مــردان غریبــه بــر آنهــا تحمیــل میشــود.
ایــن رفتارهــا شــامل ســوت زدن ،بــه زبــان آوردن اصــوات
نامفهــوم و واژههــای رکیــک ،چشــمک زدن ،لمــس دســت و
ســایر اعضــای بــدن زنــان ،تحقیــر و مســخر ه کــردن آنــان،
پیشــنهادهای بیشــرمانه ،تهدیــد بــه خشــونتهای جنســی،
ضــرب و شــتم در فضــای عمومــی و تجــاوز بــه عنــف اســت
ی کــه مــوارد آخــر بیشــتر
( .)Bowman, 1993:529در حالـ 
رســانهای میشــوند ،بخــش عمــدهای از آزارهــای خیابانــی

زنــان کــه شــامل مــوارد خفیفتــر هســتند هرگــز رســانهای
نمیشــوند.
ســازمان ملــل متحــد ،بــا توجــه بــه افزایــش ناامنیهــای
شــهری و آزار و اذیــت زنــان در خیابانهــا ،در ســال 2010
بــه تشــریح ویژگیهــای 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 خیابانهـا و حتیخانههـای آن انجـام نشـود.
 فضایـی کـه در آن از تبعیـض اثـری نباشـد و حقـوقاقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی زنـان تضمین
شو د .
 فضایـی کـه در آن دولـت حقوق انسـانی همـۀ مردم رابـدون در نظـر گرفتـن زن و مـرد تأمیـن و تضمیـنکنـد.
 فضایـی کـه در آن دولت و حکومت محلـی برای ایجادشـرایط حفاظت از زنان و دختران و تنبیه آزارگران جنسـی
اقـدامکنند.
 فضایـی کـه در آن دولـت و حکومت محلی دسـتیابیزنـان و دختـران بـه عدالـت را تضمیـنکننـد (بـه نقل از
قاضینـژاد.)139 :1394 ،
آزار زنــان در فضاهــای عمومــی یکــی از مهمتریــن عواملــی
اســت که موجب خدشـهدار شــدن امنیت شــهروندان و تحقق
فضــای امــن مــورد نظــر ســازمان ملــل متحــد میشــود .در
ایــران نیــز پژوهشهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه
در فضاهــای عمومــی ،بهدلیــل ســاختار شــهرها ،رفتارهــای
فــردی و جمعــی مــردان و فرهنــگ محلههــای مختلــف،
امنیــت زنــان تأمیــن نمیشــود .همچنیــن احســاس امنیــت
عمومــی در شــهروندان تهرانــی چندان زیاد نیســت و دوســوم
شــهروندان تهرانــی مــورد مطالعــه از نظــر احســاس امنیت در
حــد متوســط قــرار میگیرنــد (قاضینــژاد.)1394 ،
دادههــای پیمایــش بررســی وضعیــت امنیــت روانی-اجتماعی
زنــان جــوان ( 18تــا  29ســاله) در شــهر تهــران در ســال 85
نشــان میدهــد کــه فقط عــدۀ کمــی از آنــان دارای احســاس
امنیــت بودهانــد .شــرایطی ماننــد هــراس از حضور در ســاعات
آخــر شــب در خیابــان ،تــرس از تنهــا مانــدن در مکانهایــی
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ماننــد پــارک ،تــرس از راننــدگان ماشــینهای شــخصی یــا
تــرس از صحبــت بــا مــردان غریبــه بــرای زنــان تجرب ـهای
ناخوشــایند بــوده اســت .بهعــاوه ،زنان مــورد مطالعــه گفتهاند
کــه بــا انــواع آزارهــای کالمــی مثــل متلــک و کلمات زشــت
روبـهرو بودهانــد .همچنیــن افــرادی خواســتهاند بــا ماشــین یــا
موتــور آنهــا را بترســانند .عــاوه بــر این ،زنــان مــواردی مانند
زیــر نــگاه خیــرۀ مــردان بــودن ،مســخرهشــدن ،بــا پیشــنهاد
و تقاضــای نامعقــول مواجــه شــدن و حتــی دسـتدرازیهای
جســمی و جنســی را مطــرح کردهانــد .نکتــۀ مهــم این اســت
کــه زنــان بــا هــر پوشــش و آرایشــی در فضــای عمومــی بــا
ایــن آزارهــا روبهرو میشــوند (قرایــی و همــکاران.)28:1389 ،
ریشــۀ اصلــی تــرس و اضطــراب زنان و احســاس ناامنــی آنان
در فضاهــای عمومــی شــهری ،عنصــر جنســیت زنانــه و غلبۀ
آن بــر هویــت مدنــی و انســانی زنــان در ذهنیــت عمومــی
جامعــه اســت .ایــن ذهنیــت زن را متعلــق به حریــم خصوصی
میدانــد و فضــای عمومــی را قلمــرو مردانــه تلقــی میکند .از
ایــن رو ،جنــس مذکــر بــه خــود حــق میدهــد تــا در حریمش
بــر دیگــری (زن) غلبــه کنــد یــا او را مــورد تحقیــر قــرار دهد.
ایــن برســاختۀ اجتماعی ،در شــرایط خــأ جرمانــگاری تعرض
بــه زنــان در اماکــن عمومــی یــا نبــود ضمانــت اجرایــی برای
قوانیــن موجــود ،موجــب میشــود حضور امــن و آرام زنــان در
عرصههــای عمومــی بهدلیــل ضعــف نظارتهــای قانونــی و
رســمی ،بهخصــوص 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.

 -۱روش تحقیق

رویکــرد ایــن پژوهــش تحلیلــی و توصیفــی اســت و بــرای
گــردآوری اطالعــات از روش اســنادی و کتابخانـهای اســتفاده
شــده اســت .بــرای بهروزســازی و انطبــاق بیشــتر دادههــا
بــا واقعیــت نیــز از روش مصاحبــه بهــره گرفتــه شــده اســت.

بــرای ایــن منظــور بــا  15زن و دختــر  22تــا 50ســاله کــه
در میانشــان هــم افــراد متأهــل و هــم مجــرد حضــور داشــتند
و نیمــی از آنــان دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس بودنــد،
گفتوگــو شــد .آنــان تجربیــات شخصیشــان را از آزارهــای
خیابانــی بیــان کردنــد.

 -۲آزار خیابانــی ،تحلیــل مســئلهای
ا جتما عــی

بحــث آزار جنســی از دهــۀ  70میــادی بــا تحقیقــی دربــارۀ
زنــان شــاغل در محیطهــای تجــاری مــورد توجــه قــرار
گرفــت .در ســال  1976نتایــج تحقیقــی انتشــار یافــت کــه بر
اســاس آن آزارهــای جنســی بــر زنــان شــاغل جنبــۀ فراگیــر
داشــت .در ایــن پژوهش کــه روی 9هزار کارمنــد زن حرفهای
و غیرحرف ـهای انجــام شــده بــود 92درصــد زنــان در جامعــۀ
مــورد مطالعــه یــکبــار یــا بیشــتر بهطــور ناخواســته آزار در
محیــط کار را تجربــه کــرده بودنــد .زنــان معمــو ًال آزارهــای
جنســی را کــه بیشــتر در محیطهــای کاری روی میدهــد،
پنهــان میکننــد .درکل زنــان از بیــان بزهدیدگــی خــود اکــراه
دارنــد ،ولــی تــا ســالها از تبعــات آن رنــج میبرنــد و ایــن بزه
هزینــۀ اجتماعــی و روانی زیــادی بــرای زنــان دارد .بهعبارتی،
تألــی فاســد ایــن آزارهــا بــر زنــان بیشــتر اســت (روحاالمیــن
و شــاطری پوراصفهانــی .)1173:1384 ،حتــی وقتــی زنــان در
خیابــان بــا آزارهــای کالمــی یــا رفتــاری روب ـهرو میشــوند
کمتــر تمایــل بــه اعتــراض و علنــی کــردن آزاردیدگــی خــود
دارنــد و ترجیــح میدهنــد بــرای جلوگیــری از تکــرار آن آزار
محیــط را تــرک کننــد یــا بــه جایــی پنــاه ببرنــد .گفتوگــو
بــا زنــان نشــان میدهــد کــه بســیاری از آنهــا تــرس از آبــرو
را علــت ایــن پنهــانکاری عنــوان میکننــد .نرگــس چ .کــه
32ســاله و کارمنــد بانــک خصوصــی اســت دربــاره تجربــۀ
آزارش میگویــد:

«خیلــی پیــش آمــده .شــاید هــر روز بــرای خــودم
اتفــاق افتــاده یا یــک زن دیگــر را دیدهام کــه برایش
مزاحمــت ایجــاد کردهانــد .آخریــن بــار چنــد روز قبل
از عیــد بــود .خریــد کــرده بــودم و در ازدحام پیــادهرو
داشــتم برمیگشــتم منــزل .یکدفعــه احســاس
کــردم دســتی بــه پشــتم خــورد .فکــر کــردم کیــف
دســتی خانــم پشتســریام اســت .اعتنــا نکــردم و

بــه مســیرم ادامــه دادم ،ولــی بــاز چیــزی بــه پشــتم
خــورد .ســریع برگشــتم .دیــدم مــردی تنومند پشــت
ســرم اســت کــه بــا ســکوت مــن دوبــاره کارش را
تکــرار کــرده .از شــدت عصبانیــت و تــرس صورتــم
داغ شــده بــود .قدمهایــم را تنــد کــردم و از او فاصلــه
گرفتــم ،ولــی تــا خــود خانــه قلبــم تنــد مـیزد».
تــرس و اضطــراب از مــواردی اســت کــه مانــع عکسالعمــل
فــوری زنــان در برابــر آزارگــر خیابانــی میشــود .بیشــتر زنــان
معتقدنــد اگــر در موقعیــت مشــابه قــرار بگیرنــد ،واکنش تندی
بــه آزارگــر نشــان میدهنــد ،در حالــیکــه عــدهای میگوینــد
اگــر داد و بیــداد کننــد چهبســا جامعــه تقصیــر را بــه گــردن
آنــان بینــدازد .آتوســا ع .کــه 22ســاله اســت و دانشــجو
میگویــد:

«یــک روز صبــح زود ،در ایســتگاه متــرو دانشــگاه
شــریف ،یــک پســر جــوان بِهــم گیــر داد و نزدیــک
شــد تــا شــمارهتلفن بدهــد .یکدفعــه داد زدم :چتــه؟
بــرو گ ـ م شــو .ولــی چندتــا خانــم مســن چپچــپ
نگاهــم کردنــد کــه یعنــی :مگــه مجبــوری اینقــدر
آرایــش کنــی تــا بِهــت گیــر بــدن؟!»

«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
بــودم یکدفعــه دیــدم دســتی آرام دارد پهلویــم را
لمــس میکنــد .ســریع خــودم را کنــار کشــیدم و
بــا صــدای بلنــد بــه مــرد گفتــم :میشــه مثــل آدم
بشــینی؟ یکدفعــه راننــده و همــۀ مســافرها بــه مرد
خیــره شــدند .مــرد مزاحــم کــه دسـتوپایش را گــم
کــرده بــود بــا عربــده بــه مــن گفــت :چتــه زنیکــه؟!
مثــل اینکــه حالــت خــوب نیســت! اینجــا بــود کــه
دیــدم اگــر ادامــه بدهــم خــودم را خــراب کــردهام.

اینهــا نمونههــای دیگــری از آزار خیابانــی در کالنشــهرها
بهویــژه تهــران اســت؛ مــواردی کــه زنــان در مصاحبــه بــر
اســاس تجربههایشــان گفتهانــد .آنهــا همگــی بــر ایــن نکتــه
اجمــاع دارنــد کــه آزارهــا نوعــی مانــور قــدرت مــردان در
خیابانهاســت کــه بــا هــدف لذتجویــی و نیــز تحقیــر زنــان
صــورت میگیــرد:

«وقتــی از کنــارم رد شــد فحــش بــدی داد کــه از
خجالــت آب شــدم».
«دســتش را کشــید روی صورتــم .از تــرس داشــتم
قبــض روح میشــدم».
«دســت راننــدۀ مســافرکش آرام به ســمت پایــم آمد
و آن را لمــس کرد».
«وقتــی از کنارشــان رد شــدم جــوک رکیکــی
تعریــف میکــرد کــه آن را بلندبلنــد میگفــت و
بقیــه میخندیدنــد».
«اول چــراغ زد ،بعــد رد شــد و نگــه داشــت .بعــد
دندهعقــب آمــد و بِهــم نزدیــک شــد .اصــرار داشــت
ســوار شــوم».
«وقتــی داشــتم از خیابــان رد میشــدم پایــش را
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...
باومــن 1معتقــد اســت کــه نمایــش قــدرت و تأکیــد بــر
سلســلهمراتب قــدرت ـ کــه قطع ـ ًا مــردان در رأس آن قــرار
دارنــد ـ از اهــداف آزار زنــان در فضــای عمومــی اســت .ایــن
امــر در حالــی صــورت میگیــرد کــه مــکان آزار زنــان یعنــی
خیابــان ،اتوبــوس ،قطارهــای متــرو ،تاکســی ،ایســتگاهها و...
اماکــن عمومی محســوب میشــوند .به نظــر باومــن ،آزارهای
1 - Bowman
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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
میزننــد .مریــم م .کــه 43ســاله و خانـهدار اســت و بــه گفتــۀ
خــودش همیشــه ظاهــر آراســتهای دارد ،میگویــد:

بــه همیــن دلیــل ســریع پیــاده شــدم و تــا مدرســه
گریــه کــردم».
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خیابانــی در بســیاری مــوارد بــرای ارضای لذت جنســی مردان
صــورت نمیگیــرد ،بلکــه هــدف تعــرض و ورود با اجبــار و زور
بــه حریــم زنــان اســت .مــردان آزارگــر تــاش میکننــد بــا
تحقیــر زنــان بــه ایــن ادعــا جامــۀ عمــل بپوشــانند کــه زنــان
بهراحتــی بــه چنــگ میآینــد (.)Bowman, 1993:536
بــه عقیــدۀ فمینیسـتها ،آزار جنســی زنان در فضــای عمومی
را بــه قــول میشــل فوکو میتــوان به قــدرت مویرگــی 1مردان
بــر زنــان تعبیــر کــرد کــه در ظریفتریــن رگهــای سیســتم
اجتماعــی رســوخ میکنــد .فمینیسـتها در تحلیلهــای خــود
قــدرت را حتــی از ایــن هــم عمیقتــر میبیننــد .در نظامــی
اجتماعــی کــه فــرد را در ارتبــاط بــا جنســیتش میشناســد
هیــچ زنــی نمیتوانــد از معنــای زن بــودن خــود رهایــی
یابــد ( .)MacKinnon, 1987:38فمینیسـتها هرچنــد کمتر
بهطــور مســتقیم بــه تبییــن آزارهــای خیابانــی میپردازند ولی
بهدلیــل رویکــرد سلطهنگرشــان ،در انتقــاد از تعلــق زن بــه
حــوزۀ خصوصــی ،ریشــۀ ایــن آزارهــا را اصــرار لیبرالهــا بــه
طبیعــی دانســتن ریاســت مــرد بــر خانــواده و تعلــق زن بــه
فضــای عمومــی میداننــد .آنهــا ایــن را کــه مــرد بهدلیــل
داشــتن قــدرت بدنــی بیشــتر بــه فضای عمومــی تعلــق دارد و
زن ،برعکــس ،متعلــق بــه حوزۀ خصوصــی اســت ،رد میکنند
و میگوینــد :عدالــت بایــد در حــوزۀ عمومــی نیــز اجــرا شــود
(منســبریج و همــکاران.)74 :1387 ،
آذر الــف .کــه 29ســاله و مهنــدس اســت دربــارۀ مواجهــه بــا
آزارگــر خیابانــی اینطــور توضیــح میدهــد:

«حــدود دو ســال قبــل ،یــک شــب بهدلیــل تاریکــی
هــوا و بــرای اینکــه ســریعتر بــه منــزل برســم،
مجبــور شــدم ســواری دربســت بگیــرم .وســط راه،
راننــده پیشــنهاد داد کــه بــه خانـهاش 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
جالــب بــود :میخواســتم سربهســرش بگــذارم!»
بــر اســاس برخــی پژوهشهــا در کشــورمان ،علــت هژمونــی
مــردان را بایــد در جامعهپذیــری جنســیتیمان جســتوجو
1 - capillary power

کــرد کــه آمــوزش غیررســمی دوران کودکــی در خانوادههــا،
رســانهها و نظــام آمــوزش رســمی آن را بازتولیــد میکننــد.
بازتولیــد الگــوی «غلبــۀ مردانــه» در سیســتم آموزشــی
نمیتوانــد امــری اتفاقــی و تصادفــی تلقــی شــود ،بلکــه
یــک «امــر مفــروض و قطعــی» اســت .بــه همیــن دلیــل هــر
چــه ظرفیــت و قابلیــت بیشــتری بــرای بازنمایــی تفاوتهــای
جنســیتی از طریــق افزایــش تعــداد کل فراوانیهــای مربــوط
بــه اســامی و تصاویر مــردان و زنان و واژههــای کلیدی جنس
مذکــر و مؤنــث فراهــم میآیــد ،الگــوی «غلبــۀ مردانــه» نیــز
فرصــت مییابــد تــا پررنگتــر و برجســتهتر بــه نمایــش
گذاشــته شــود .الگوهــای جنســیتی ناظــر بــر هژمونــی مردانه
و تفـ ّوق مطلــق جنــس مذکر اصــو ًال معطوف بــه مفروضات و
گزارههایــی هســتند کــه پیشــاپیش پذیرفتــه شــدهاند و قطعی
تلقــی میشــوند و بــر اســاس آنهــا نقشهــای جنســیتی
متفاوتــی بــرای مــردان و زنــان در فرهنــگ و اقتصــاد خانواده
و جامعــه شــکل مییابنــد و چنیــن باورهایــی را از طریــق
مکانیســمهای متعــدد جامعهپذیــری ،بهویــژه سیســتمهای
آموزشــی و رســانهای ،در جامعــه تقویــت و نهادینــه میکننــد
(فروتــن.)153:1394 ،
بنابرایــن ،آنچــه حضور مــردان را بیرون از فضــای خصوصی و
در اماکــن عمومــی توجیــه میکنــد و آزار خیابانــی را بهظاهــر
طبیعــی میدانــد ،برگرفتــه از رویکــرد هژمونــی مردانــه در
فضــای عمومــی اســت کــه در رونــد جامعهپذیــری مــا در
خانواده و مدرســه شــکل گرفته و درونی شــده اســت .باومن در
تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آزارگــران خیابانی
ـردان قشــر
موجــودات عجیبوغریبــی نیســتند .نمیتــوان مـ ِ
خاصــی را بهعنــوان آزارگــر معرفــی کــرد ،امــا میتــوان
مطمئــن بــود کــه مــردان آزارگــر غالب ـ ًا از کســانی هســتند
کــه بیشــتر در خیابــان حضــور دارنــد و بهدلیــل حرفــه و
کارشــان بیشــتر عرصــۀ عمومــی را قلمــرو خــود میداننــد.
بنابرایــن ســن ،تحصیــات و درآمــد تأثیــری بــر آزارگر شــدن
مــردان نــدارد .در عیــن حــال ،جوانترهــا بهدلیــل داشــتن
روحیــۀ خشـنتر بیشــتر بــه آزار زنــان میپردازنــد .باومــن در
گفتوگــو بــا برخــی از ایــن مــردان بــه ایــن نتیجــه میرســد
س زنــان و ایجــاد مزاحمت
کــه بیشــتر آنــان آزار کالمــی و لم 
بــرای آنــان را نوعــی تفریــح و شــوخی میداننــد کــه البته این

کار بــا گرفتــن نشــانههای مثبــت از ســوی مــردان اطــراف
تقویــت میشــود (.)Bowman, 1993:531
گیدنــز نیــز معتقــد اســت کــه تجــاوز جنســی آشــکارا بــا
مردانگــی ،قــدرت ،ســلطه و نیرومنــدی ارتبــاط دارد و اکثــراً
نتیجــۀ میــل جنســی لبریزشــونده نیســت ،بلکــه نتیجــۀ پیوند
میــان تمایــل جنســی و احســاس قــدرت و برتــری اســت
کــه بهنظــر میرســد ارتبــاط چندانــی بــا شــهوت نــدارد.
بخــش قابــل توجهــی از تجاوزگــران فقــط هنگامــی از نظــر
جنســی تحریــک میشــوند کــه قربانــی دچــار وحشــت و
احســاس خفــت شــده باشــد .پــس خو ِد عمــل جنســی اهمیت
کمتــری دارد و هــدف از آن خــوار کــردن زنــان اســت (گیدنز،
 .)203:1385در واقــع ،بســیاری از آزارهــای خیابانــی ناشــی
از تثبیــت قــدرت مردانــه در فضــای عمومــی اســت .البتــه
نمیتــوان از ســاختار کالنشــهرها کــه عامــل تشــدید ایــن
ســلطۀ مردانــه اســت بهســادگی گذشــت .ســاختار فیزیکــی
کالنشــهرها بهویــژه در کشــورهای در حــالتوســعه بــه
گونـهای طراحــی شــده کــه از یــکســو بــر وخامت احســاس
ناامنــی ذهنــی و عینــی زنــان میافزایــد و از ســوی دیگــر
برتریجویــی جنــس مذکــر را تثبیــت میکنــد.

 -۳کالبد شهرها و تشدید سلطۀ مردانه

ش شـدن
ـ نیمکتهـای خـراب بوسـتانها و خامـو 
چراغهـای پارکهـا هنگامـی کـه مـردم در آنهـا حضـور
دارنـد
ـ پیادهروهای باریک و اجبار برای عبور از معابر تنگ
ـ پیادهراههای ناهموار و باریک
ـ تعطیلـی زودهنگام کار تاکسـیهای خطی و نبود خودرو
امـن بـرای تـردد در سـاعات انتهایی شـب
ـ نبود اتوبوسهای بیآرتی و غیر آن در ساعاتی از روز
ـ کمبـود واگنهـای مخصـوص زنـان و ازدحـام جمعیت
در ایـن واگنهـا و احسـاس ناامنی روانی بـرای حضور در
واگنهـای مـردان
ـ تـردد اراذل و اوبـاش در شـهر ،بهخصـوص در برخـی
محلات جنـوب تهـران
ـ وجـود کارتنخوابهـا و معتـادان روی پلهـای عابـر
پیـاده و تـردد آنهـا در بوسـتانها و میادیـن شـهر
ـ نبـود سـرویسهای بهداشـتی بـرای زنـان در شـهری
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ناامنــی زنــان در شــهرها معمــو ًال دو وجــه عینــی و ذهنــی
دارد و همیشــه بهعنــوان مســئلهای اجتماعــی و بهخصــوص
مســئلۀ زنــان مطــرح بوده اســت ،زیــرا جنســیت و ویژگیهای
بیولوژیــک معطــوف بــه معانــی و احساســی متفــاوت از امنیت
اســت .زنــان بهدلیــل داشــتن بــدن زنانــه همــواره مــورد
آزارهــای کالمــی ،خشــونت ،تجــاوز و تعــدی مــردان قــرار
میگیرنــد (ابــاذری و صادقــی .)75:1387 ،امــا نمیتــوان تمام
ناامنیهــای زنانــه را بــه حســاب بیولوژیــک آنــان گذاشــت.
همانطورکــه اشــاره شــد ،ســاختار کالنشــهرها متناســب
بــا ایــن بیولــوژی نیســت .بــر ایــن اســاس ،فضــای شــهری
زمانــی بــرای زنــان آزاردهنــده اســت که وجــود ناامنــی ذهنی
و عینــی و نشــانههای بینظمــی در هــر دو بُعــد کالبد شــهرها
و عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی بهطــور توأمــان مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه زنــان و مــردان ادراکات و
اســتفادههای متفاوتــی از فضاهــای عمومــی دارنــد و طراحــان

شــهری بایــد بــه ایــن تفاوتهــا توجــه کننــد .توجــه بــه
بــدن زنــان و خطراتــی کــه آنــان را تهدیــد میکنــد کمتــر
در طراحیهــای شــهری مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در
ایــران ،بــا وجــود جداســازی برخــی اماکــن ماننــد اتوبوسهــا
و واگنهــا ،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
اجتماعــی زنــان در پارکهــای عمومــی» ،امنیــت زنــان در
طراحــی بوســتانهای عمومــی شــهر نادیــده گرفتــه میشــود
و ایــن بوســتانها کمکــی بــه آرامــش روحــی زنــان نمیکنند
(رضــازاده و علیــزاده.)116 :1395 ،
گفتوگــو بــا  15زن در پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه
ســن ،تحصیــات ،شــغل و درآمــد هیــچ تأثیــری بــر مصادیق
ناامنــی شــهری از نــگاه ایــن زنــان نــدارد .مصاحبهشــوندگان
مــوارد زیــر را موجــب ناامنــی در شــهر تهــران میداننــد:
ـ پلهای عابر پیاده ،وجود پلههای زیاد و نبود پلهبرقی
ـ پلهبرقیهـای خـراب پلهـای عابـر پیـاده ،تاریکی آنها
در شـب و خرابی چراغهای پل ،نصـب تابلوهای تبلیغاتی
روی پلهـای عابـر و دیـده نشـدن داخـل آنها

غیربهداشـتی بـودن آنهـا
ـ نبـود گشـتهای امنیتی در سـاعات تاریک شـهر برای
حمایـت ویـژه از زنـان
ـ خرابـی روشـنایی بسـیاری از کوچهها و معابـر و تاریکی
بزرگراههـا
ـ وجـود بیضابطۀ مسـافرکشها در شهر بـدون نظارت
نیـروی انتظامـی و شـهرداری

 -۴پیامدهای آزار خیابانی برای زنان
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مککینــون 1بــر ایــن بــاور اســت کــه در جوامعــی که مــردان
بــر زنــان ســلطه دارنــد هــر گونــه تفــاوت جنســیتی از پیــش
بــه معنــای تســلط مــرد بــر زن اســت .او مینویســد« :در
جایــی کــه تفــاوت معنــای تســلط را دارد ،همچنــان کــه در
مــورد جنســیت اینطــور اســت ،تأییــد تفاوتهــا از ســوی
زنــان بهمثابــۀ تأییــد عجــز و ناتوانــی و ویژگیهــای ناشــی
از آن اســت» (بــه نقــل از منســبریج و همــکاران.)39 :1387 ،
امــروزه اكثــر فضاهــای شــهری ماهیتــی جنسیشــده
یافتهانــد ،یعنــی عمــ ً
ا فضــای شــهری در برابــر تحــرك
آزادانــۀ زنــان اعمــال محدودیــت میکنــد .زنــان و بســیاری
از اقشــار و گروههــای اجتماعــی نهتنهــا از حــق طبیعــی خــود
(بهرهمنــدی از فضاهــای عمومــی شــهر) محرومانــد ،بلكــه
از ســهیم شــدن در اینگونــه فضاهــا و فراینــد مشــاركت و
فعالیتهــای اجتماعــی نیــز بازمیماننــد .یكــی از مســائلی
كــه در فضاهــای جنسیتیشــده وجــود دارد احســاس ناامنــی
زنــان در ایــن فضاهاســت (پوراحمــد و همــکاران.)56 :1396 ،
فــردی کــه در درازمــدت ناامنــی را تجربــه میکنــد بــه
توســاز بدنــش دائــم در
قــول مزلــو ( )1970گویــا سوخ 
حــال بههمریختگــی اســت و ایــن فــرد دیــر یــا زود بــه
بیماریهــای جدیتــری مبتــا میشــود .کارن هورنــای
( )1937نیــز ناامنــی را عامــل عــدم تعــادل فــرد میدانــد کــه
ممکن اســت بــه رواننژنــدی منتهی شــود که با پرخاشــگری
و اضطــراب و اســترس واکنــش نشــان میدهــد (نوربخــش
مقــدم ،بیتــا) .احســاس ناامنــی عــاوه بــر زنــان میتوانــد
امنیــت شــهر را نیــز بــا خدشــه روب ـهرو کنــد.
از منظــر فــردی ،آزارهــای جنســی و خیابانــی هتــک حرمــت
بــه زنانــی اســت کــه در شــهر تــردد میکننــد .مزاحمــت برای
1 - MacKinnon

زنــان نشــاندهندۀ ابــژۀ جنســی دیــدن آنــان اســت و ورود به
حریــم شــخصی زنــان محســوب میشــود .از ایــن رو ،زنــان
بیشــتر از آزارگــران احســاس شــرم و گنــاه میکننــد ،چــون
حمایتــی از قربانیــان آزار خیابانــی وجــود نــدارد .از طرفــی،
تکــرار آزارهــای خیابانــی بــه تشــدید ایــن کلیشــۀ ذهنــی
منجــر میشــود کــه زنــان موجوداتی ضعیــف و آســیبپذیرند.
چنیــن دیدگاهــی را حتــی خــود زنــان و برنامهریــزان اجتماعی
و شــهری چنــان بــاور میکننــد کــه نتیج ـهاش تصمیماتــی
ماننــد خانهنشــینی زنــان و وارد نشــدن بــه فضــای عمومــی
اســت (.)Bowman, 1993: 535
باومــن تأکیــد میکنــد کــه یکــی از بدتریــن آثــار آزار خیابانی
آشــفتگی در روابــط بیــن دو جنــس و بدبیــن کــردن زنــان بــه
مــردان اســت .مرجان 26ســاله یکــی از مصاحبهشوندههاســت
کــه خاطــرۀ 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 تاکسـیهای خطــی برســم .خیابــان چندان
خلــوت نبــود و مــن فکــر نمیکــردم اتفاقــی برایــم
بیفتــد .بــرای اینکــه ماشــین بِهــم نزنــد بــه پیــا دهرو
باریــک کنــار خیابــان رفتــم .چنــد قــدم نرفتــه بــودم
کــه یــک نفــر از پشــت دســتش را دور ســینهام حلقه
کــرد و محکــم فشــار داد .نفســم بنــد آمــده بــود.
جیــغ کوتاهــی زدم کــه فکــر کنــم کســی نشــنید.
مــرا محکــم بــه ســمت دیــوار ُهــل داد کــه بــا بینــی
بــه دیــوار خــوردم و ...همهچیــز آنقــدر ســریع اتفــاق
افتــاد که نتوانســتم هیچ واکنشــی نشــان بدهــم .مرد
ســریع دور شــد ،در حالــی کــه چنــد فحــش رکیــک
حوالــهام کــرد ...از آن روز اصــ ً
ا از پیــادهرو تــردد
نمیکنــم .هــر مــردی حتــی در دانشــگاه بــه مــن
نزدیــک میشــود ،میخواهــم فــرار کنــم .دوســت
نــدارم حتــی بــا همکالسهــای پســر حــرف بزنــم،
حــس میکنــم همهشــان بیمــار جنســی هســتند».
آزارهــای خیابانــی کــه معمــو ًال موجــب بههمریختگــی
روحــی زنــان و کاهــش اعتمادبهنفــس آنــان میشــود
نهتنهــا مهمتریــن عامــل در بیاعتمــادی زنــان نســبت

بــه مــردان اســت ،بلکــه بهتدریــج بــه کنارهگیــری زنــان
از فعالیتهــای اجتماعــی منجــر میشــود .بــا وجــود ایــن،
ارتبــاط بیــن تأثیــر ابعــاد فیزیکــی و روانــی فضــای شــهری
بــر زنــان کمــی پیچیــده اســت« .تهاجــم نامرئــی» یکــی از
علــل هراســان بــودن زنــان در خیابانهایــی اســت کــه آزار و
مزاحمــت در آن دیــده میشــود .آنــان احســاس مــورد حملــه
قــرار گرفتــن را همــواره بــا خــود دارنــد .هــراس از وقــوع جرم
بــر هویــت فضــا تأثیــر میگــذارد و فضــا هم بــر ایجــاد ترس
تأثیــر دارد .تــرس از جــرم باعــث تغییر حاالت و حــرکات زنان
میشــود و حــرکات آنــان را محــدود میکنــد ،بــهطــوری
کــه مجبــور میشــوند بهدلیــل تــرس و بدبینــی کمتــر در
جمــع مــردان ظاهــر شــوند .بنابرایــن ،فرصتهــای اقتصــادی
و اجتماعــی آنــان کاهــش مییابــد و وابســتگی بــه مــردان
بیشــتر میشــود و کلیشــههای جنســیتی تقویــت میشــود
(ضابطیــان و همــکاران.)115 :1389 ،

 -۵آزار خیابانــی در ســکوت یــا خــأ
قوانیــن؟

ایــن مســئله در کشــورهایی بــا ســاختار اجتماعــی ســنتی
تشــدید میشــود و زنــان بیــش از آنکــه بــه گــزارش آزارهــای
جنســی تمایــل داشــته باشــند ،بــه تــرک مــکان آزار مبــادرت
میکننــد .چنیــن اقدامــی در تشــدید جســارت بزهــکار بــرای
تکــرار آزار جنســی زنــان بیتأثیــر نیســت .از ســوی دیگــر،
بســیاری از بزهــکاران ،بهدلیــل بیاطالعــی از پیامدهــای
آزارشــان بــر زنــان ،رفتــار خــود را در زمــرۀ آزار خیابانــی
نمیداننــد.
بنابرایــن ،آزار جنســی از یــک ســو پیامدهــای ناگــواری بــرای
بزهدیــده دارد کــه پنهــانکــردن آن عاملــی بــرای تکــرار
جــرم اســت و از ســوی دیگر بســیاری از بزهــکاران از مصداق
جــرم بــودن عمــل خــود بیاطالعانــد و در محاکــم قضایــی
نیــز آن را انــکار میکننــد .همچنیــن نبــود قوانیــن بازدارنــده
در کشــور مــا ،بیــش از ســایر نقــاط دنیــا ،بــه اغفــال از ایــن
جــرم دامــن زده اســت .بــر اســاس مــادۀ  619قانــون مجازات
اســامی «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  74ضربــه شــاق محکــوم خواهد شــد» .این
مــاده تنهــا مــادۀ قانونــی در ایــران اســت کــه از جرمانــگاری
آزار خیابانــی حکایــت میکنــد .بــه همیــن دلیــل اســتفاده از
رویکــرد حقوقــی عدالــت ترمیمــی در برابــر آزار جنســی ،کــه
نــه انتقامــی بلکــه جبــران آســیب واردشــده بــر بزهدیــده و
تــاش بــرای جبــران خســارت از ســوی بزهــکار اســت و نیــز
اســتفاده از حلقههــای دوســتان و گروههــای محلــی بــرای
کســب اطالعــات از بزهدیــدگان و کاهــش تأثیــرات روانــی
نامطلــوب آزارهــا بــر زنان و همچنیــن مذاکرۀ قربانــی و آزارگر
میتوانــد در پیشــگیری از جــرم و بهخصــوص آگاهــی بزهکار
و جلوگیــری از تکــرار بــزه مفیــد باشــد.
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آزار خیابانــی زنــان از جملــه جرایمــی اســت کــه ســطح آن از
شــوخیهای رکیــک کالمــی تــا تجــاوز بــه عنــف متفــاوت
اســت .گذشــته از جرایمــی ماننــد تجــاوز جنســی کــه بیشــتر
نمــود خارجــی دارد و بــا مجازاتهــای صریــح قانونــی ماننــد
حــد و اعــدام روبهروســت ،بســیاری از آزارهــای خیابانــی کمتر
بــه مراجــع قضایــی گــزارش میشــوند و زنــان قربانــی تمایل
ن کــردن آنهــا دارنــد .البتــه آنــان حتــی در
شــدیدی بــه پنهــا 
صــورت شــکایت نیــز کمتــر بــه نتیجــه میرســند .قوانیــن
موجــود ضمانــت اجرایــی الزم را ندارنــد و اطالــۀ دادرس ـیها
زنــان را از پیگیــری ایــن نــوع جرایــم منصــرف میکنــد.
فمینیســتها از اینکــه حقــوق کشــورها بهراحتــی از آزار
خیابانــی زنــان چشمپوشــی میکنــد و آزارگــران هیچوقــت
مجبــور بــه جبــران خســارت نمیشــوند ،انتقــاد میکننــد .در
آمریــکا از ســال  1964موضوع آزار جنســی بــه ادبیات حقوقی
ایــن کشــور وارد شــد کــه البتــه زیرمجموعــۀ تبعیضهــای
جنســی قــرار گرفــت .از نظــر آنــان اغمــاض قانونگــذار
موجــب رواج بیشــتر آزارهــا شــده اســت ،چراکه قانونگــذاران
ـان آن نیــز همگــی مــرد هســتند و قوانیــن برگرفتــه
و مجریـ ِ
از تجربیــات مردانــه اســت .بــه همیــن دلیــل بــرای مســئلۀ

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

 -۶جمـعبنـدی
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آزارهــای خیابانــی مســئلهای جهانــی اســت کــه علــل بومــی
متفاوتــی نیــز دارد و کشــورها بنــا بــر همیــن مقتضیــات بومی
بــه ارائــۀ راهکارهــای بازدارنــده میپردازنــد ،ماننــد آمــوزش
و فرهنگســازی بــرای رعایــت حرمــت انســانی افــراد ،فــارغ
از اینکــه چــه جنســیتی داشــته باشــند ،ورود مباحــث عدالــت
جنســیتی بــه کتابهــای آموزشــی ،تولیــد محتــوای رســانهای
بــرای تقبیــح آزار خیابانــی زنــان ،حضور مســتمر پلیــس برای
تأمیــن امنیــت زنــان ،مشــارکت زنــان و تشــکلهای مردمــی
بــرای طراحــی و برنامهریــزی راههــای پیشــگیری از آزارهــای
خیابانــی و همچنیــن رســیدگی ســریع و بــدون نوبــت بــه
پروندههــای شــکایت از آزارگــران خیابانــی.
یکــی از اصــول برنامههــای پیشــگیری از آزارهــای خیابانــی
و تأمیــن امنیــت در شــهرهای پیشــرفتۀ دنیــا اســتفاده از
ظرفیتهــای زنــان بــرای کاهــش آسیبهاســت .بــر ایــن
اســاس ،در سیاســتهای کالن شــهری بــر توانمندســازی
زنــان تأکیــد میشــود .توانمندســازی زنــان از ابعــاد اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگــی جریانــی اســت مشــتمل بــر آگاهســازی
اجتماعــات بهمنظــور شــناخت وضعیــت موجــود ،حــذف
محدودیتهــا و موانــع و نیــز بهرهگیــری از ظرفیتهــا و
منابــع موجــود بــرای مدیریــت مؤثر در بهبــود شــرایط زندگی.
زنــان و دختــران توانمنــد در بهرهگیــری از تواناییهــای
فــردی ،بهخصــوص در مواقــع بحــران ،ســریعتر و موفقتــر
عمــل میکننــد .راه تعدیــل هژمونــی مردانــه در فضاهــای
عمومــی افزایــش مطالبــۀ زنــان برای حضــور در جامعه اســت.
در ایــن راه ،عــاوه بــر رفــع موانــع قانونــی کــه هنــوز زنــان
را از ورود بــه بســیاری مکانهــا و فعالیتهــا منــع میکنــد،
تشکلســازی زنــان توانمنــد و همراهــی بســیاری از نخبگان و
نهادهــای مردمی بــرای آموزش و فرهنگســازی ،پیشــگیری
و بازدارندگــی از آزارهــای جنســی و خیابانــی الزامــی اســت.
ی تــوان امیــدوار بــود کــه رتبــۀ ایــران در
در ایــن صــورت مـ 
شــاخص جهانــی شــکاف جنســیتی بهبــود یابــد و از رتبــۀ
 140در میــان  144کشــور دنیــا بــه جایگاهــی درخــور ارتقــا
پیــدا کنــد.
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Male Domination and Women’s Street Harassments
Katayoun Mesri

cities due to the multiplicity of subcultures and
concealment of the abusers’ identity, more harassments are observed. In addition, structure
of cities such as Tehran has escalated male domination 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 sexual harassment in public space is a function of
male domination in private sphere.
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Street harassment is increasing according to official 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, reference groups' activities, abusers’ socialization and
family are effective in nurturing this behavior.
From Feminism point of view, women in patriarchal 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

