
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  

  جنسي مزاحمت شناختي جرم -تحليل حقوقي
  

  نهاددكتر امير پاك
  استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز

  
  

يكي از اشكال خشونت جنسي و نيز تبعيض عليه زنان است كه با افزايش احسـاس   ،مزاحمت جنسي
هـاي فـردي و    نتيجه محدود شدن آزاديناامني اجتماعي، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در 

توسعه شهرنشيني و افزايش حضور زنان در جامعه، بستر را . شود كاهش مشاركت اجتماعي بانوان مي
گيري اين آسيب فراهم ساخته و در اين فضا، فرهنگ جنسيتي حاكم بـر جامعـه، سـكوت     براي شكل
زاحمت جنسي و تبـديل شـدن آن بـه    ديدگان و برخي عوامل ديگر، موجب افزايش نرخ م اجباري بزه

ابتدا مفهوم مزاحمت جنسي و انـواع آن بررسـي    ،در اين مقاله .يك معضل اجتماعي عمده شده است
هاي پيشگيري از آن  شناسي و راهشده سپس ضمن مطالعه پيامدهاي منفي مزاحمت جنسي، به علت

بات ايـن جـرم، برخـورد كيفـري     با توجه به كثرت وقوع، خرد بودن و دشواري اث. پرداخته شده است
فاقد كارايي و كارآمدي الزم جهت كنترل ايـن معضـل اجتمـاعي بـوده و مـوثرترين راهكـار، اصـالح        
فرهنگ جنسيتي و نوع تفكر حاكم بر جامعه نسبت به زن و نيز بهسازي فضـاي اجتمـاعي از طريـق    

  .باشد هاي ايجاد مزاحمت در مرتكبين مي كاهش زمينه
  

  .مزاحمت جنسي، مزاحمت خياباني، خشونت جنسي، تبعيض جنسي، زن :هاكليد واژه
  
 10/5/1392  :  تاريخ دريافت   :لؤومسپست الكترونيكي نويسنده  

am.paknahad@gmail.com   19/10/1392  :تاريخ پذيرش نهايي
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   :مقدمه. 1
امروزه تعرض و مزاحمت جنسي بخشي از تجربه اجتماعي روزمره دختران و زنان را تشـكيل  

ي كه آسايش و امنيت اين دسته از شهروندان را به مخاطره انداخته و حضور ا دهيپد. دهد يم
مزاحمت جنسي ممكن است در محـيط كـار،   . اجتماعي آنان را با مشكل مواجه ساخته است

مزاحمـت  . پارك و يا مركز خريد صـورت پـذيرد   ،يا فضاهاي عمومي چون خيابان دانشگاه و
ي آزاردهنده و يا الفاظ ركيك و ناپسـند تـا تمـاس    ها نگاهجنسي طيف وسيعي از رفتارها از 

وجه مشترك تمامي اين اعمال، عدم رضـايت  . شود يمفيزيكي و لمس اعضاي بدن را شامل 
  .استسوژه و لطمه به تماميت معنوي وي 

 و ناهمگون گروه مزاحمان واقع در. ستين يخاص قشر اي و طبقه طرف ازها  مزاحمت نيا
عمومـاً در هـر شـغل و طبقـه      و انسـال يم نوجـوان،  جـوان، : كه عبارتنـد از  هستند يمتفاوت
 تيوضع يحت ايو  ياجتماع گاهيپا ،التيزن، تحص كياز ظاهر  نظرصرفاين افراد . ياجتماع
 ياجتمـاع  يماريب كي به ليتبد اين پديده متأسفانه و ندامشغول مزاحمت دجايا به او، تأهل
  .است شده ريگ همه

مزاحمت جنسي از موضوعاتي اسـت كـه سـابقه تحقيقـي چنـداني در ايـران نداشـته و        
در پژوهشي بـا  ) 1384(ذكايي . ن صورت گرفته استآمطالعات بسيار محدودي در خصوص 

بـه مصـاحبه نيمـه سـاختار     » هاي مختلف نان در محيطهاي جنسي براي ز مزاحمت«عنوان 
هـا   ها همـه سـوژه   بر اساس اين مصاحبه. زن و دختر ساكن تهران پرداخته است 14يافته با 
هـاي   هايي از مزاحمت جنسي داشته و بيشترين ميزان مربوط بـه مزاحمـت در مكـان    تجربه

  .شلوغ از جمله وسايل نقليه عمومي است
مطالعه جامعه شـناختي  «اي با عنوان  در مقاله) 1389(ريجاني صادقي فسايي و رجب ال

زن شاغل در تهـران   30به روش كيفي به مصاحبه عميق با » آزار جنسي زنان در محيط كار
دهـد كـه مناسـبات     اي رخ ميآزار جنسي در زمينه ةبر اساس اين تحقيق، تجرب. اند پرداخته

همچنين آزار جنسي به متغيرهايي چـون  . تقدرت ميان زنان و مردان به شدت نامساوي اس
زنـان جـوان و   . درآمد، سن، وضعيت تاهل، تحصيالت و منزلت اجتماعي سوژه بسـتگي دارد 

  .ها در معرض آزار جنسي شغلي قرار دارند مجرد با تحصيالت پايين بيشتر از ساير گروه
هاي توانمنـد   ياستراتژ«در مقاله خود با عنوان ) 1390(صادقي فسايي و رجب الريجاني 

به روش كيفي به مصاحبه عميـق بـا   » سازي زنان در مقابله با آزارهاي جنسي در محيط كار
بر اساس اين تحقيق بيشتر زنان براي مقابله با مزاحمت . اندزن شاغل در تهران پرداخته 82

 كنند كه در بيشتر موارد به توقف مزاحمت جنسي از سكوت، مدارا و ترك محيط استفاده مي
هـاي آموزشـي بـراي زنـان شـاغل، حضـور        تقويت اعتماد به نفس، برنامـه . گردد منتهي نمي
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گــر و تقويــت همبســتگي ميــان زنــان از پيشــنهادات نويســندگان جهــت   مــديران حمايــت
  .ها است توانمندسازي زنان در برابر مزاحمت

رسي تجربـه  بر: زنان، مزاحمت و واكنش«اي با عنوان در مقاله) 1390(ايمان و همكاران 
به روش تركيبي و با اسـتفاده  » هاي خياباني و واكنش به آن دختران دانشجو درباره مزاحمت

از طرح اكتشافي به بررسي تجارب دانشجويان دختر دانشگاه شـيراز و اشـكال واكـنش آنهـا     
 70هاي آنان حاكي از آن اسـت كـه حـدود     يافته است؛نسبت به مزاحمت خياباني پرداخته 

بـر اسـاس ايـن پـژوهش     . دهند واكنش منفعالنه نشان مي ،ها گويان به مزاحمتدرصد پاسخ
تـر و   هـاي صـريح   افرادي كه از تحصـيالت بـاالتر برخوردارنـد نسـبت بـه مزاحمـت واكـنش       

  .دهند تري نشان مي فعاالنه
با توجه به اين سوابق، هنوز هيچ پژوهش حقوقي بـه شـناخت اركـان دقيـق ايـن جـرم       

كارهـاي   گيـري و راه  د شيوع گسترده اين پديده ضد اجتماعي، علل شـكل نپرداخته و با وجو
هدف نگارنده در اين مقالـه پـرداختن بـه ايـن ابعـاد      . پيشگيري از آن نيز مغفول مانده است

گيري ايـن پـژوهش    سواالتي كه مبناي شكل. حقوقي و جرم شناختي مزاحمت جنسي است
  :اند، از اين قرارند بوده

 هاي عمومي است؟ ري مزاحمت جنسي محدود به محيطگي آيا قلمرو شكل .1

 باشد؟ آيا رويكرد كيفري راهكار مناسبي جهت كنترل مزاحمت جنسي مي .2

  :هاي زير مدنظر بوده است در پاسخ به اين سواالت فرضيه
توانـد در   قانون تعزيرات، در عمل مزاحمـت جنسـي مـي    619برخالف موضع ماده  .1

 .هاي خصوصي نيز شكل گيرد محيط

توجه به خرد بودن، كثرت وقـوع و دشـواري اثبـات مزاحمـت جنسـي، رويكـرد        با .2
  .كيفري فاقد كارايي الزم جهت كنترل اين جرم است

فصل نخست با عنوان مزاحمت جنسـي  . مطالب اين مقاله به سه فصل تقسيم شده است
ه و جايگاه آن در حقوق داخلي و اسناد فراملي به تحليل حقوقي ايـن جـرم اختصـاص يافتـ    

بر اين اساس در اين فصل به ترتيب به شناخت مفهوم دقيق مزاحمت جنسي، انواع آن . است
با توجه به اهميت بررسي اين جرم از منظر . پردازيمو رويكردهاي فراملي در خصوص آن مي

ديده شناسي، فصل دوم به اين موضـوع اختصـاص يافتـه و طـي دو مبحـث بـه  بررسـي         بزه
شناسـي و نحـوه   علت. پردازدديدگان نسبت به آن مي و واكنش بزه پيامدهاي منفي اين جرم

  .دهد يمپيشگيري از مزاحمت جنسي نيز موضوع فصل سوم را تشكيل 
  
  



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

م، ماره  
ل ھار

سا
،  دوم

ز و ز 
پا

  ١٣٩٢تان   

10  

 :مزاحمت جنسي و جايگاه آن در حقوق داخلي و اسناد فراملي .2

مطالعه جرم مزاحمت جنسي پيش از هر چيز نيازمند شناخت مفهوم دقيق اين جرم و وجوه 
هـاي   در گام بعد، بررسـي انـواع مزاحمـت جنسـي و مكـان     . راق آن از جرايم مشابه استافت

بر اين اساس در اين فصل ابتدا بـه  . سازد تر مي گيري آن قلمرو دقيق اين جرم را نمايان شكل
گاه در مبحـث دوم  و آن) مبحث نخست(بررسي مفهوم مزاحمت جنسي و انواع آن پرداخته 

جهت شناخت رويكردهاي فراملـي نسـبت بـه    . پردازيم مزاحمت ميگيري  هاي شكل به مكان
اين پديده ضداجتماعي، مبحث سوم به مزاحمت جنسـي در اسـناد فراملـي اختصـاص داده     

 .شده است

  
 :مفهوم مزاحمت جنسي و انواع آن .1.2

  :مفهوم مزاحمت جنسي .1.1.2
يع، آزردگـي، زحمـت   مزاحمت در لغت به معناي ممانعت، تعرض، معارضه، بازداشـتن، تصـد  

از نظر اصطالح ). 156 /13ج  :1377دهخدا، ( دادن و تنگ نمودن عرصه بر كسي آمده است
  :رود يمحقوقي مزاحمت در سه مفهوم به كار 

 :مزاحمت ملكي .1.1.1.2

قانون مجازات اسالمي مطرح شده و در كنار تصرف عدواني و ممانعت  690اين جرم در ماده 
  .يات به حقوق ملكي ديگري استاز حق، از انواع تعد

 :مزاحمت تلفني .2.1.1.2

از طريق تلفـن و يـا    مرتكبقانون مجازات اسالمي بيان شده و در آن  641اين جرم در ماده 
اين نوع مزاحمت محدود به . كند يمي مخابراتي براي ديگري ايجاد مزاحمت ها دستگاهساير 

  .امور جنسي نيست
 :مزاحمت جنسي .3.1.1.2

قانون مجازات اسـالمي مطـرح    619، در ماده استوع مزاحمت كه موضوع مقاله حاضر اين ن
. رديـ گ يمـ مورد تعرض و مزاحمت قرار » سوژه جنسي«ديده به عنوان يك  شده و در آن بزه

البته الزم به ذكر است كه رفتارهاي آزاردهنده ممكن است به لحاظ ابعاد ديگـري از هويـت   
و يا مذهب صورت پذيرد؛ نظير رفتارهاي ناشايستي كـه بـا اتبـاع     ديده نظير قوميت، نژاد بزه

توان در كنـار مزاحمـت جنسـي     از اين رو مي. پذيرد برخي كشورها در يك جامعه صورت مي
اما هيچ كدام از اين موارد . انواع ديگري نظير مزاحمت قومي و مزاحمت نژادي را متصور شد

  .اند انگاري نشده در حقوق ايران جرم
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اليحه قانوني راجع به مجـازات  « 3حقوق ايران مزاحمت جنسي نخستين بار در ماده در 
مصـوب  » حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخالل در نظم و امنيـت و آسـايش عمـومي   

در . و دختـران بودنـد   صرفاً زنـان ديدگان اين جرم  در آن زمان بزه. انگاري گرديدجرم 1336
كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمي، اطفال را نيـز بـه    619اده در م گذار قانون، 1375سال 

 15بنابراين در حال حاضر مزاحمت نسبت به پسران تا . ديدگان اين جرم وارد نمود قلمرو بزه
  .شود يمسال تمام قمري نيز در قلمرو اين جرم وارد 

مـل آورد،  قانون مجازات اسالمي بدون آن كه تعريفي از مزاحمت جنسي به ع 619ماده 
هر كس در امـاكن عمـومي يـا معـابر، متعـرض يـا       «: آن را بدين ترتيب مطرح ساخته است

مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كنـد  
 گـذار  قانوندر اين ماده . ».ضربه شالق محكوم خواهد شد 74به حبس از دو تا شش ماه و تا 

مضاف بـر آن، تعـرض   . كند يمه تعريف، به ايجاد مزاحمت براي اطفال و زنان اشاره بدون ارائ
و حيثيـت كـه در واقـع انـواعي از      شـئون به اين افراد و توهين با الفـاظ و حركـات مخـالف    
  .مزاحمت است، نيز در كنار آن مطرح ساخته است

ه بوده و فلسفه وضع شناسان ديده مبتني بر مالحظات بزه 619انگاري مندرج در ماده  جرم
مضاف بر اين، ايـن  . است) زنان و اطفال(ديدگان بالقوه اين جرم  پذيري بيشتر بزه آن، آسيب

سازد و به همين دليل اسـت كـه   دار مي ها عفت و اخالق عمومي را نيز جريحه گونه مزاحمت
رقابل كه قابل گذشت است، جرم موضوع اين ماده غي) 608ماده (بر خالف جرم توهين ساده 
  .گذشت محسوب شده است

، بيـان  رديـ گ يمـ با توجه به طيف گسترده رفتارهايي كه در قلمرو مزاحمت جنسي قرار 
تعريفي جامع و مانع از آن چندان آسان نيست؛ اما تمركز بر وجوه اشتراكي كه اين رفتارهـا  

طيف  از نظر عنصر مادي، مزاحمت جنسي. كند يمدارند، ما را در جهت نيل به هدف كمك 
مرعـوب كننـده،    نوعاًرفتارهايي كه . رديگ يم در بروسيعي از رفتارهاي لفظي و غيرلفظي را 

البته بايد توجه داشت كه مزاحمت جنسي جرمي مطلق . آزاردهنده و يا تحقيركننده هستند
فرد از رفتار ارتكابي ناراحت شـده و يـا نـزد جمـع      عمالًبوده و تحقق نتيجه به اين معنا كه 

  .تحقير شود، شرط نيست معيني
ديـده بـه عنـوان يـك سـوژه       ويژگي مهم جرم مزاحمت جنسي آن است كـه در آن بـزه  

بـا   ليـ اتومباگر مردي در خيابان به علت اختالف در محل پـارك   مثالً. شود يمجنسي ديده 
وي را مورد فحاشي قرار دهد، اين نوع  اش يجنسخانمي درگيري پيدا كرده و فارغ از هويت 

قـانون مجـازات    608ماده (را بايستي خارج از جرم مزاحمت و در قلمرو توهين ساده  توهين
  .وارد نمود) اسالمي
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هر چند بسياري از رفتارهاي تشكيل دهنده اين جرم، داراي ماهيت جنسي هستند، امـا  
اي كـه   هرگونه رفتار آزاردهنده. گردد ينمبه رفتارهاي جنسي محدود  لزوماًمزاحمت جنسي 

ه به هويت طرف مقابل به عنوان يك سوژه جنسي صـورت پـذيرد، مزاحمـت جنسـي     با توج
اي كه براي تحقيـر جنسـي يـك زن بـه كـار      بكارگيري الفاظ آزاردهنده مثالً. گردد يمتلقي 

 .گرفته شود، مصداق اين جرم است، هرچند كه طبيعت جنسي نداشته باشد

در هـيچ يـك از انـواع    . ه اسـت ديـد  يكي ديگر از اركان مزاحمت جنسي عدم رضايت بزه
بنـابراين اگـر در مـواردي    . گيري رفتار رضايت نـدارد  مزاحمت جنسي، سوژه نسبت به شكل

رفتارهايي چون تماس فيزيكي و لمس اعضاي بدن در وسايل نقليـه عمـومي و نظـاير     ةسوژ
وع و نـه  آن، نسبت به تحقق رفتار ناراضي نباشد، اين رفتار را بايستي در قلمرو روابط نامشـر 

  .جرم مزاحمت، وارد كرد
نكته مهمي كه در اين جا بايد مدنظر قرار گيرد آن است كـه اگـر چـه در برخـي مـوارد      
مزاحمت جنسي به صورت ارتكاب مكرر يك رفتار نظيـر پيشـنهادات جنسـي مكـرر و يـك      

ر ، اما شرط تحقق اين جرم، تعدد رفتارهاي ارتكابي نبوده و با يـك بـا  رديپذ يمطرفه صورت 
  .باشد ينمهمچنين علني بودن نيز شرط تحقق اين جرم . شود يمنيز جرم مزاحمت محقق 

اگرچه مرتكبين جرم مزاحمت جنسي در غالب موارد مردان هسـتند، امـا ارتكـاب آن از    
در صـدر مـاده   » هر كس«نيز با به كارگيري لفظ عام  گذار قانون. ناحيه زنان نيز ممكن است

در عمـل اكثريـت   . ورد جنسيت مرتكب مطـرح نسـاخته اسـت   ، محدوديت خاصي در م619
از ناحيه مردان صورت پذيرفته و مزاحمت از ناحيه زنان به نـدرت   ها مزاحمتقريب به اتفاق 

، 619از طرف ديگر همان گونه كه پيش از اين هم گفتـه شـد در مـاده    . مشاهده شده است
و اگـر مزاحمـت جنسـي     باشد يم ديده مزاحمت جنسي، زن و يا فرد مذكر زير سن بلوغ بزه

نسبت به مرد بالغ صورت پذيرد، ممكن است در قلمرو جـرايم ديگـري نظيـر تـوهين سـاده      
  .قرار گيرد) 608ماده (

ي عمـومي نظيـر امـاكن    ها طيمحدر  تواند يمرفتارهاي تشكيل دهنده مزاحمت جنسي 
به  با تصور مبتال گذار قانونهاي خصوصي شكل بگيرد، اما شايد  عمومي يا معابر و نيز محيط

انگاري مزاحمت شرط مكاني مطرح  هاي خصوصي، در جرم نبودن مزاحمت جنسي در محيط
در ايـن مـاده منظـور از معـابر،     . نموده و آن را محدود به اماكن عمومي و معابر ساخته است

كني مراد از اماكن عمومي نيـز كليـه امـا   . هاي عبور و مرور اعم از كوچه و خيابان استمحل
است كه رفت و آمد يا حضوراشخاص در آنها براي عموم مردم يا طبقات خاصي از مردم آزاد 

بنـابراين  ). 443: 1386ميرمحمدصـادقي،  (باشد؛ نظير پارك، سـينما، دانشـگاه و نظـاير آن    
 هاي خصوصي نظير منزل، دفتر وكالت و يا يك شـركت خصوصـي كوچـك كـه صـرفاً     مكان
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تواند مصداق امـاكن  د بوده و ورود عموم به آنجا آزاد نيست، نميپذيراي كاركنان محدود خو
ي جنسـي شـغلي در   هـا  مزاحمتاين در حالي است كه امروزه بسياري از . عمومي قرار گيرد

از ايـرادات   مسأله نياي خصوصي صورت گرفته و ها شركتي كاري خصوصي نظير ها طيمح
اعمالي را حسب مورد در قلمـرو جـرم   در حال حاضر بايستي چنين . برجسته اين ماده است

و يـا  ) روابط جنسي كمتـر از زنـا  (قانون مجازات اسالمي  637ي ديگري چون ماده ها يانگار
  .وارد نمود) 608ماده (توهين ساده 

همان گونه كـه ديـديم   . نكته مهم ديگر تفكيك مزاحمت جنسي از روابط نامشروع است
اما روابط نامشروع ممكن است بـا رضـايت   . تديده اس ركن كليدي مزاحمت عدم رضايت بزه

بنابراين روابط جنسي كه با رضـايت سـوژه   . طرف مقابل و يا بدون رضايت وي صورت پذيرد
ي كه در اين جـا مطـرح   سؤالاما . شود ينمگاه در قلمرو مزاحمت وارد  چيه، رديپذ يمصورت 

، وجه شود يميزيكي نيز ي فها تماساين است كه با توجه به اين كه مزاحمت شامل  شود يم
مميزه جرم مزاحمت از روابط جنسي بدون رضايت چيست و چه موقع يك رفتـار در قلمـرو   

؟ در پاسخ بايد گفت مزاحمـت  با اكراهمزاحمت وارد شده و چه موقع در قلمرو روابط جنسي 
ب فيزيكي مربوط به زماني است كه رابطه جسماني حالت ابتدايي و اوليه داشته و هدف مرتك

رغـم هـدف   و يا اين كه علي) نظير دست درازي كردن در اتوبوس(اكتفا به همان سطح بوده 
  .گردد يممرتكب به پيشروي، در همان سطح اوليه متوقف 

: مزاحمـت جنسـي را بـدين شـكل تعريـف نمـود       تـوان  يمـ با توجه به آنچه گفتـه شـد   
اي اسـت كـه    يركننـده كننـده و يـا تحق   مزاحمت جنسي هرگونه رفتار آزاردهنـده، مرعـوب  «

  ».رديپذ يمبرخالف رضايت سوژه و با توجه به هويت جنسي وي صورت 
  
  :انواع مزاحمت جنسي .2.1.2

مزاحمت جنسي را مي توان از منظر نوع رفتار مرتكب و نيز كيفيـت ارتبـاط مرتكـب و بـزه     
  .ديده به دسته هاي مختلفي تقسيم نمود كه در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد

  
  :نوع رفتار مرتكب .1.2.1.2

بنـدي كلـي   امـا در يـك تقسـيم   . شود مزاحمت جنسي طيف وسيعي از رفتارها را شامل مي
 ميتقسـ ) جسماني(غيركالمي و تعرض فيزيكي  ،)گفتاري(توان آن را به سه دسته كالمي  مي

  ).116: 1389صادقي فسايي و رجب الريجاني، (نمود 
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  :كالمي مزاحمت .1.1.2.1.2
ي از رفتارها شـامل انـواع   ا گستردهانواع بوده و طيف  نيتر عيشاي جنسي كالمي ها مزاحمت

ي الفاظ ركيـك، پيشـنهادات جنسـي، اظهـارنظر در مـورد ظـاهر و       ريكارگ به، ها يپران متلك
  .شود يمي جنسي يا بيان طنزهاي جنسي را شامل ها يشوخپوشش فرد، 

  
  :غيركالمي مزاحمت .2.1.2.1.2

فرسـتادن نامـه، يادداشـت و پيـام     ، چراني، چشـمك زدن  چشمشدن،  لياتومبصرار به سوار ا
ي مزاحمـت غيركالمـي   ها نمونهو تعقيب فرد در اماكن خلوت،  الكترونيكي يا تصاوير جنسي

  .است
  

  :تعرض فيزيكي .3.1.2.1.2
مانعـت از عبـور وي و   راه شـخص و م  دكردنسـ  ،اعضـاي بـدن  مـس  تعرض فيزيكي شامل ل

  .شود يمو نظاير آن  زوربرخورد جنسي به 
  

  :كيفيت ارتباط مرتكب و بزه ديده .2.2.1.2
ي جنسـي را بـه دو دسـته    هـا  مزاحمـت  تـوان  يم منظر كيفيت ارتباط مرتكب و بزه ديدهاز 

  :ي مبتني بر شناخت قبلي تقسيم نمودها مزاحمتي بدون شناخت قبلي و ها مزاحمت
  

  :ي بدون شناخت قبليها مزاحمت .1.2.2.1.2
ديده نداشـته و مزاحمـت جنبـه مـوردي و      ين نوع مزاحمت، مرتكب شناخت قبلي از بزهدر ا

ديـده مزاحمـت    ي عمومي در مواجهه با بـزه ها مكانو  ابانيخدر  معموالًمرتكب . اتفاقي دارد
 كـار  بـزه از ناحيـه   معمـوالً چون اين نوع مزاحمت جنبـه اتفـاقي دارد،   . دهد يمخود را انجام 

  .شود ينمده به خصوص به صورت مكرر انجام دي نسبت به يك بزه
  

  :ي مبتني بر شناخت قبليها مزاحمت .2.2.2.1.2
ي با ا وستهيپدر محيط كار و نظاير آن ارتباط و تعامالت  معموالًدر اين نوع مزاحمت، مرتكب 

گيـري، متقاعـد    سوژه داشته و به داليل مختلفي چون كنترل و يا استيال يافتن بر وي، انتقام
تن وي جهت برقراري رابطه جنسي، جلب رضـايت وي بـراي ازدواج، ممانعـت از ازدواج    ساخ
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 معمـوالً اين نوع مزاحمت . دهد يمديده را تحت فشار قرار  وي با شخص ديگر و نظاير آن، بزه
  .كند يمجنبه مستمر پيدا 

  
  :گيري مزاحمت جنسي ي شكلها مكان .2.2

هاي شغلي پديـد   هاي جنسي در محيط مزاحمت در كشورهاي غربي با توجه به اين كه غالب
هاي كاري شده است  محيط آيند، عمال ادبيات اين موضوع معطوف به مزاحمت جنسي در مي

ايـن در حـالي اسـت كـه مزاحمـت جنسـي قلمـرو        ). 219: 1385به عنوان مثـال گيـدنز،   (
ان و در مـورد  مزاحمت جنسي در هر مك. گيرد اي داشته و انواع مختلفي را در بر مي گسترده

كـه   بيشتر اسـت  ها تيهر فردي ممكن است رخ دهد؛ اما احتمال بروز آن در بعضي از موقع
  .گيرند در ذيل مورد بررسي قرار مي

  
 :نقليه وسائل و خيابان .1.2.2

، مراكز خريد، وسايل نقليه عمـومي  ها پارك، ها ابانيخي جنسي در ها مزاحمتقسمت عمده 
ناميـده   1مزاحمـت خيابـاني   اصطالحاًاين نوع مزاحمت جنسي . دپذير و نظاير آن صورت مي

البتـه بـا توجـه بـه گسـتره مكـاني        .شده و بيش از انواع ديگر مزاحمت نمـود خـارجي دارد  
. بخوانيم» مزاحمت جنسي در فضاي عمومي«گيري اين نوع مزاحمت، بهتر است آن را  شكل

مزاحمـت در  اين نـوع  . ت قبلي استي بدون شناخها مزاحمتجزء  معموالًمزاحمت خياباني 
مربـوط بـه   هاي خيابـاني   بر اين اساس كمترين ميزان مزاحمت ؛افتد بستر گمنامي اتفاق مي

 .شود مربوط به كالن شهرها ميروستاها و شهرهاي كوچك و بيشترين ميزان وقوع آن 

چون موجب ايجـاد تـرس و   . مزاحمت خياباني نماد بارز تعرض به حقوق شهروندي است
ي از حقـوق  ور بهـره را از  آنهـا ناامني اجتماعي در زنـان شـده و بـا سـلب احسـاس امنيـت،       

وسيله حمل و نقـل   نيتر گستردهبه عنوان  ها اتوبوسدر ايران . سازد محروم مي شانياجتماع
شـود   ايـن تفكيـك موجـب مـي    . هسـتند عمومي داراي دو قسمت مجزا براي زنان و مـردان  

اما ايـن جداسـازي در ديگـر     ؛در اتوبوس به حداقل خود برسدبرخورد و اصطكاك زن و مرد 
  .شود ينمبوس ديده وسائل نقليه عمومي نظير تاكسي و ميني

  
  
 

                                                 
1. Street Harrassment 
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  :رمحيط كا .2.2.2
هر جا امكان رابطه دو انسان مخصوصـاً از دو جـنس مخـالف بـه صـورت       با توجه به اين كه
يكـي از  ، نسـي وجـود دارد  داشـته باشـد، امكـان وقـوع مزاحمـت ج      وجـود منظم و پيوسته 

در . هـاي شـغلي اسـت    اي دارد، محيط هايي كه در آن مزاحمت جنسي شيوع گسترده محيط
ي جنسـي  ها مزاحمتكشورهاي غربي مزاحمت جنسي خياباني كمتر بروز پيدا كرده و غالب 

ي در المللـ  نيبشايد به همين خاطر باشد كه غالب اسناد . نديآ يمي شغلي پديد ها طيمحدر 
ك بـه  .ر( انـد  كردهگيري پيدا ينه مزاحمت جنسي به سمت مزاحمت جنسي شغلي جهتزم

  ).مبحث سوم همين فصل
در ايران هيچ گونه آمار رسمي يا غيررسمي در خصوص ميزان مزاحمـت جنسـي وجـود    

هـاي سـتاد مبـارزه بـا      كميته جمـع آوري اسـناد و گـزارش   «ندارد؛ تنها گزارشي كه توسط 
منتشر گرديد، بـدون ذكـر آمـار حـاكي از رواج      1382در سال » ايرانخشونت عليه زنان در 

هـاي   البته در ايران بايستي بين محـيط . هاي شغلي است گسترده مزاحمت جنسي در محيط
ي دولتـي بـا توجـه بـه ايـن كـه       هـا  طيمحـ در . شغلي دولتي و خصوصي تفكيك قائـل شـد  

سـنگيني مواجـه    نسـبتاً ي هـا  پاسـخ ي شديدي حاكم بوده و چنين رفتارهـايي بـا   ها نظارت
ي خصوصـي مزاحمـت   هـا  طيمحـ اندك است؛ اما در  نسبتاً، ميزان مزاحمت جنسي شوند يم

  ).123 : 1389صادقي فسايي و رجب الريجاني، (اي دارد  جنسي شيوع گسترده
تعريفي از مزاحمت جنسـي در محـيط كـار     كايبرابر شغلي در آمر يها كميسيون فرصت
پيشروي جنسـي ناخوشـايند، درخواسـت توجـه جنسـي و      « :زير است ارائه داده كه به شرح

پذيرش يا رد اين رفتار به صـورت  جنسي كه  داراي ماهيتكالمي يا جسمي  رفتارهايديگر 
صريح يا ضمني بر اشتغال فرد اثر گذاشته و يا به شكل غيرمنطقي بـر عملكـرد شـغلي فـرد     

 ,EEOC) ».آورد يا آزاردهنده پديد ميموثر واقع شده يا يك محيط شغلي رعب آور، خصمانه 

p. 10).  
و شـرايط فرادسـت و فرودسـتي حـاكم      شتهمراتبي وجود دا سلسلهدر مشاغلي كه نظام 

، پـذيرفتن  حالـت در ايـن  . يابـد  است، امكان ايجاد مزاحمت جنسي بـه مراتـب افـزايش مـي    
عـدم پـذيرش ايـن     ، منافع و ترفيع موقعيت شغلي را در پي دارد وديده بزه يپيشنهاد از سو

در واقـع، در ايـن   . شـود  منجر به حذف امتيازات، جريمه يا حتي اخراج از كار مي ،درخواست
 ريـ نوع مزاحمت، فرد داراي قدرت و برتري، از نفوذ و اقتدار خود در جهت نيل بـه اهـداف غ  

در اكثر مواقع، به خـاطر از دسـت نـدادن شـغل يـا       ديده بزهو  كردهسوء استفاده  مشروعش
البتـه مزاحمـت جنسـي شـغلي     . شـود  رتبه خود، مجبور به پذيرش چنين پيشنهاداتي مـي م

تـر از وي هسـتند نيـز     ديده و يا حتي پـايين  بزه رتبه همممكن است از ناحيه همكاراني كه 
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تـر بـوده و آثـار و عواقـب      ديده شـايع  صورت پذيرد، اما ارتكاب آن از ناحيه افراد فرادست بزه
  .گذارد يمتري به جا  عميق

ي شغلي محيط كار را تبديل به فضايي نـاامن و نـامطمئن سـاخته و از ايـن     ها مزاحمت
. گردد يمجهت موجب كاهش بازدهي كاركنان، كاهش رضايت شغلي و حتي گاه ترك شغل 

قـرار   يا دهيـ چيپشـوند در وضـعيت    زناني كه در محيط كار خود دچار مزاحمت جنسي مـي 
را بـه   آنهـا امان اقتصادي نظير فقر، تورم، نابرابري اقتصادي از طرفي وضعيت نابس: گيرند مي

قادر به تمركز بر روي كار خود نيسـتند و در   اًغالبكند و از طرفي اين زنان  ماندن ترغيب مي
دهد كه نتيجه  اين زنان را بيشتر در موقعيت اخراج از كار قرار مي يور بهرهاين حالت كاهش 

از اين رو است كه مزاحمـت شـغلي    .پذيري بيشتر استيبمضاعف آن، فقر و وابستگي و آس
  .باشد آميز نيز ميعالوه بر ماهيت خشونت آميز خود داراي طبيعتي تبعيض

 
  :يآموزش طيمح .3.2.2
 ينـوع  ليـ توازن قدرت وجود ندارد و بـه دل در آن كه  يطيحضور در مح ليبه دل انيدانشجو

در معـرض مزاحمـت    گـر يد يهـا  از گـروه  شتري، بمسأله نينسبت به ا يو ناآگاه يتجربگ يب
در كشور ما دختران و پسران آموزش خاصي در خصوص نحوه تعامـل  . رنديگ يجنسي قرار م

با توجـه بـه اينكـه در ايـران     . رنديگ ينمبا احترام متقابل فرا  معاشرت توأمبا جنس مقابل و 
لمـي دانشـگاهي و   ع يهـا  طيمحـ مدارس مختلط وجود ندارد، اولين تماس دختر و پسـر در  

 .افتد سال است، اتفاق مي 18يعني در جاهايي كه حداقل سن دختران و پسران  ها آموزشگاه
تغيير فضاي آموزشي از تك جنسيتي به دو جنسيتي، بـدون فراگيـري الگـوي رفتـاري كـه      

گيـري مسـايل مختلفـي از جملـه      يي حاكم باشد، موجـب شـكل  ها طيمحبايستي در چنين 
پسـر و يـا    دختران و زنـان از جانـب دانشـجويان    ها طيمحدر اين . گردد مزاحمت جنسي مي

  .شوند جنسي مي مزاحمتدچار  افراد ديگر
 

  :مزاحمت جنسي در اسناد فراملي .3.2
دارد، مزاحمـت خيابـاني نـادرتر     تـر  آزادانهدر كشورهاي غربي كه روابط زنان و مردان حالت 

در واقـع در ايـن   . رنـد يگ يمشغلي صورت  يها طيمحي جنسي بيشتر در ها مزاحمتبوده و 
كشورها، مزاحمت جنسي بيشتر از نوع مزاحمت جنسي مبتني بر شناخت قبلي است كه در 

در كشورهايي كـه روابـط ميـان مـرد و زن بـا      . رديگ يمفضاي مراوده و ارتباط مستمر شكل 
يابـاني  ي جنسي شغلي، مزاحمت خها مزاحمتي بيشتري مواجه است، به جاي ها تيمحدود

ي شغلي محدود و ناچيز ها طيمحچون در اين كشورها يا حضور زنان در . كند يمشيوع پيدا 
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ي حاكم اسـت  ا رانهيگ سختي سيستمي ها نظارت معموالًاست و يا اين كه در صورت حضور، 
ي جنسـي بـه   ها مزاحمتدر اين حالت، . گردد يمكه مانع گسترش و شيوع مزاحمت جنسي 

، هـا  ابـان يخكه از كنترل و نظارت كمتري برخوردار است، يعني  گردد يميي منتقل ها طيمح
از اين رو است كه در اين كشورها مزاحمت خياباني  . ...و ها پاركمعابر و اماكن عمومي چون 

  .رديگ يمبر مزاحمت شغلي پيشي 
ي مزاحمت جنسي را گاه به عنوان يكي از اشكال خشونت و گاه به الملل نيباسناد متعدد 

  :اند دادهعنوان يكي از مصاديق تبعيض عليه زنان مدنظر قرار 
 
  1:كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان .1.3.2

به تصويب رسيد، به صورت مستقيم به مزاحمـت جنسـي    1979اين كنوانسيون كه در سال 
ختلـف  اقدامات ضروري به منظور محو اشـكال م  خواهد يمعضو  هاي اما از دولت. پردازد ينم

ا در محيط كار، آمـوزش و زنـدگي اجتمـاعي بـه     خصوص ها نهيزمتبعيض عليه زنان در همه 
سـازمان ملـل در زمينـه كنوانسـيون،      19توصـيه نامـه شـماره    ). 16تـا   7مواد (عمل آورند 

دولت ايران تـاكنون بـه ايـن    . مزاحمت جنسي را مصداقي از تبعيض عليه زنان دانسته است
  .تكنوانسيون نپيوسته اس

  
  2:اعالميه محو خشونت عليه زنان .2.3.2

 بـه ، 1993مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اعالميه محو خشـونت عليـه زنـان مصـوب     
اين اعالميه، مزاحمت جنسي را يكي از  2بند ب ماده . مزاحمت جنسي پرداخته است مساله

ي رويكردهـاي  ريگكـار  بـه نيز خواهـان   4بند د ماده . اشكال خشونت عليه زنان دانسته است
پيشگيرانه و نيز استفاده از ضمانت اجراهاي كيفري، مدني و اداري جهت كنترل اين پديـده  

  .است
  

  3:كنوانسيون بلم دو پارا .3.3.2
مشهور به  4سازي خشونت عليه زنانكنكنوانسيون بين آمريكايي پيشگيري، مجازات و ريشه

 2هر بلم دو پاراي برزيل منعقد شد، در مـاده  در ش 1994كنوانسيون بلم دو پارا كه در سال 

                                                 
1. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 
2. Declaration on the Elimination of Violence Against Women 
3. Belem do Para Convention 
4. Inter-American Convention on the Prevension, Punishment and Eradiction of Violence 
Agains Women 
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را مصـداقي از خشـونت   ... مراكز بهداشتي و ،مزاحمت جنسي در محيط كار، محيط آموزشي
  .عليه زنان دانسته است

  
  1:پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان و خشونت خانگي ونيكنوانس .4.3.2

وپا رسـيد در مقدمـه خـود مزاحمـت     به تصويب شوراي ار 2011اين كنوانسيون كه در سال 
جنسي را در كنار رفتارهاي ديگـري چـون تجـاوز جنسـي، ازدواج اجبـاري و ختنـه كـردن        
دختران، مصداق نقض جدي حقوق بشر و مانعي بزرگ جهت دستيابي به برابري بـين زن و  

اين كنوانسـيون بـه صـورت خـاص بـه مزاحمـت جنسـي پرداختـه و          40ماده . داند يممرد 
همه اشـكال رفتارهـاي لفظـي، غيرلفظـي و جسـماني كـه       « كند يمعضو را ملزم  كشورهاي

 عمالًماهيت جنسي داشته و بدون رضايت و با هدف نقض كرامت يك انسان انجام شده و يا 
اين كنوانسيون از اين لحاظ حائز اهميـت اسـت كـه    . انگاري كنند، را جرم»چنين اثري دارد

تعريفي از  عمالً، كردند يمذكر عنوان مزاحمت جنسي اكتفا به  صرفاًبرخالف اسناد قبلي كه 
  .دهد يماين رفتار به دست 

  
  :ديده شناسي مزاحمت جنسي؛ از منظر بزه .3

شناختي مزاحمت جنسي شناسايي آثار فردي و اجتماعي ايـن  يكي از ابعاد مهم تحليل جرم
ي كه اغلب بعد منفعالنه هاي واكنش. ديدگان نسبت به آن است جرم و نيز كيفيت واكنش بزه

بـر ايـن اسـاس در    . ها است گيري و تداوم مزاحمت گذار در شكلتأثيرداشته و خود از عوامل 
ديدگان نسـبت بـه    اين فصل در دو مبحث به پيامدهاي منفي مزاحمت جنسي و واكنش بزه

  .پردازيم آن مي
  

  :مزاحمت جنسيپيامدهاي منفي  .1.3
است كه آثار غيرمستقيم فـردي و اجتمـاعي آن از اثـرات    مزاحمت جنسي از جمله جرايمي 

رفتارهايي چون متلك پراني، چشم چراني و نظاير آن، . است بارتر انيزمستقيمش شديدتر و 
ممكن است در نگاه اول فاقد آثار ملموس و عيني و يا واجد اثـرات بسـيار جزيـي محسـوب     

حساس امنيت در سطح جامعـه بـه   ا گردد يمشوند، اما همين رفتارها در سطح كالن موجب 
شدت كاهش يابد؛ تا جايي كه حتي احسـاس نـاامني ناشـي از مزاحمـت جنسـي از جـرايم       

چـون  . است تر گستردهتر و  شديدي چون اعمال تروريستي، سرقت مسلحانه و نظاير آن شايع
                                                 

1. Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence 
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با چنين جرايمـي مواجـه نگـردد، امـا      اش يزندگيك شهروند ممكن است هيچ گاه در طول 
در ذيـل  . در كـالن شـهرها اسـت    خصوصـاً حمت جنسي معضل روزانه زندگي اجتمـاعي  مزا

  .نماييم مهمترين آثار اجتماعي و فردي مزاحمت را بررسي مي
  

  :ي اجتماعيها بيآس .1.1.3
  :كاهش مشاركت اجتماعي زنان .1.1.1.3
 موجـب تـرس از حضـور در    ،ي جنسي با افزايش ضريب احساس ناامني اجتماعيها مزاحمت

ي فردي و كاهش مشاركت زنان در عرصه اجتماعي ها يآزادجامعه و در نتيجه محدود شدن 
هـاي معـين يـا سـاعات      هايي كه زنان در رفت و آمدهاي خود بـه محـل   محدوديت. شود يم

 آورند و خـودداري از پـذيرش برخـي از مشـاغل خصوصـاً      مشخصي از شبانه روز به عمل مي
اين جرم با توجه . ها است هايي از اين محدوديت است، نمونههاي مردانه  آنهايي كه در محيط

گيري يك محيط اجتماعي  پذيري باالي خود موجب لطمه به اخالق عمومي و شكلبه رويت
آن را جـزء جـرايم    گـذار  قـانون اساس است كه  نيبر هم. گردد يمآزار دهنده و ناامن  آلوده،

خصوصي قابل تعقيب و رسـيدگي اسـت؛    بدون شكايت شاكي اوالًغيرقابل گذشت دانسته و 
  .گذشت شاكي خصوصي مانع از ادامه تعقيب و رسيدگي به اين جرم نيست اًيثان
  

  :افزايش خشونت و رفتارهاي پرخاشگرانه .2.1.1.3
ديـده و يـا    گيري نـزاع و درگيـري از طـرف خـود بـزه      افزايش رفتارهاي پرخاشگرانه و شكل

 نسـبتاً ، پديـده  كنند يمي كه براي دفاع از وي مداخله ا نهگايبنزديكان وي و حتي گاه، افراد 
. شـده اسـت  ل ي شديد و حتي قتها جراحتدر مواردي منتهي به  متأسفانهشايعي است كه 

هايي از مزاحمت جنسي كه منجر به قتل و يا ضرب و جرح گرديده است براي مالحظه نمونه
  ).1390(نگاه كنيد به هاشمي 

به صورت فاصله گرفتن از  معموالًسبت به پديده مزاحمت جنسي، ن ديده بزهواكنش زنان 
وجـود   آنهـا ي تهاجمي كمتر در ميـان  ها واكنشفرد مزاحم و سكوت بوده و ميل به تالفي و 

ي خشـن و تهـاجمي   رفتارهـا بـه صـورت    غالباًديده،  اما واكنش نزديكان مذكر فرد بزه. دارد
ي كه حتـي  ا گونهبه . فرهنگ ما وجود داردعلت اين امر تعصبات شديدي است كه در . است

يي چـون  هـا  برچسب، ممكن است فرد با العمل عكسدر صورت عدم واكنش و يا ماليمت در 
  . غيرت مواجه گرددبزدل و بي

در بسـياري از مـوارد    گـردد  يمي شديد از ناحيه اطرافيان موجب ها واكنشترس از بروز 
. زديكان خود نظير پدر و يا برادر در ميـان نگـذارد  ديده ترجيح دهد وقوع مزاحمت را با ن بزه
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ي ها العمل عكسدر پيشگيري از  تواند يمآموزش نحوه مواجهه و واكنش نسبت به مزاحمت، 
  .ديدگان موثر باشد پرخاشگرانه و نيز اتخاذ اقدامات حمايتي مناسب براي بزه

  
  :افزايش از هم گسيختگي اجتماعي .3.1.1.3

پـذيري بـااليي   نوع خياباني آن، از جمله جرايمي است كـه رويـت  مزاحمت جنسي، خصوصا 
آورد كـه گـويي    شيوع گسترده اين رفتار در محيط اجتماعي اين احساس را پديـد مـي  . دارد

جامعه به حال خود رها شده و نظارت اجتماعي رسمي و غيـر رسـمي خاصـي در آن حـاكم     
از طـرف  . سـازد  جرايم فـراهم مـي  گيري و گسترش ساير  اين بستر فضا را براي شكل. نيست

اي روزمره و عادي ساخته كه شهروندان ناچارنـد   ديگر شيوع اين جرم، آن را تبديل به مساله
آن را تحمل نموده و با آن كنار بيايند؛ اين امر وجـدان عمـومي جامعـه را نسـبت بـه وقـوع       

  .نمايد هاي اجتماعي بي تفاوت مي ناهنجاري
هـاي خيابـاني نقـش خـود در محافظـت از هنجارهـاي        افراد با ديـدن كثـرت مزاحمـت   

تر شده و به نـوعي بـي    تر ديده، احساس مسووليتشان ضعيف اجتماعي را كم رنگ و كم رنگ
ها در منظر كودكان و  گيري روزمره مزاحمت همچنين شكل. شوند تفاوتي اجتماعي مبتال مي

ا در آنها به مخاطره انداخته و پذيري و آموزش هنجارهاي اجتماعي رنوجوانان، فرايند جامعه
بدون آگاهي و گزينش دقيق از خوبي يا بدي، چنـين رفتارهـايي را بـه عنـوان مصـاديقي از      

 :1383آقاجـاني،  (بيننـد   رفتارهاي سرگرم كننده و جهت پر كردن اوقات فراغـت خـود مـي   
 واكـنش و در نتيجـه   هجنسي شكسته شـد  مزاحمتقبح اجتماعي  ،در چنين فضايي). 168

حاصل اين موارد، آشـفتگي در روابـط اجتمـاعي از جهـت     . يابد اجتماعي عليه آن كاهش مي
  .اخالقي و فرهنگي است

  
  :ي فرديها يبآس .2.1.3

آثـار و  . ي فـردي اسـت  هـا  بيآسـ گيـري   بعد ديگر پيامدهاي منفي مزاحمت جنسـي شـكل  
بروز رفتار ي شخصي مزاحمت جنسي به عوامل مختلفي چون نوع رفتار، طول مدت امدهايپ

ي اجتماعي از ها تيحماديده و وجود يا عدم وجود  رواني بزه -ي روحيها تيقابلو شدت آن، 
حالـت   صـرفاً ي هـرزه  هـا  نگـاه ي جنسـي چـون   هـا  مزاحمـت برخي از . ديده بستگي دارد بزه

آثار روحي شـديدتري چـون افسـردگي و اضـطراب      تواند يمآزاردهنده دارد؛ اما بعضي ديگر 
ي جنسي شديد و مزمن آثار روانـي شـديدي   ها مزاحمتدر برخي موارد . گذاردشديد به جا 

يـك   1995به عنوان نمونه در سال . در حد جرايمي چون تجاوز جنسي به جا گذاشته است
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دختر آمريكايي به نام جودي كافلين كه توسـط كارفرمـا و همكـارانش بـه صـورت مـزمن و       
  .(Koss, 1987: 81) طوالني مدت مورد مزاحمت جنسي قرار گرفته بود، خودكشي نمود

  (Preke, 2005: 23): ازاند  ي فردي مزاحمت جنسي عبارتها بيآس نيتر مهم
ديـده در نتيجـه اسـترس و يـا تـرس از تكـرار        د شغلي يا تحصيلي بـزه كاهش عملكر .1

  مزاحمت؛
ي ارتقاي شغلي و يا حتـي خـود شـغل و حرفـه و تـرس از      ها تيموقعاز دست دادن  .2

  ي شغلي جديد و حتي انزواي اجتماعي؛ها تيموقعپذيرش 
  ديده و برچسب خوردن وي؛ شايعه سازي و شايعه پراكني نسبت به بزه .3
  ديده؛ يت و هويت بزهلطمه به شخص .4
بي اعتمادي و احساس انزجار نسبت به افرادي كه در موقعيـت مرتكـب قـرار دارنـد؛      .5
  نسبت به روسا و مسوولين محيط شغلي و يا حتي نسبت به مردان به صورت كلي؛ مثالً

مشكالت جسماني نظير افزايش فشار خون، سردرد، اخـتالالت گوارشـي، اخـتالل در     .6
  ؛... وخواب يا غذاخوردن 

احساس ضعف و حقارت و از دست دادن اعتماد به نفـس و انگيـزه و حتـي احسـاس      .7
  انزجار از زن بودن؛

 .افسردگي، اضطراب و دلهره .8

  
  :ديدگان به مزاحمت جنسي واكنش بزه .2.3

ديدگان نسبت به مزاحمت جنسي متنوع و متفاوت بوده و از سكوت و كم محلـي   واكنش بزه
تـوان   ها را مي اين واكنش. شود يميي و درگيري فيزيكي را شامل يا ترك موقعيت تا ناسزاگو

نـوع واكـنش بـه    . تقسـيم نمـود  » هاي منفعالنه واكنش«و » واكنشهاي فعاالنه«به دو دسته 
مكـاني، تعـداد مزاحمـان و     -فاكتورهاي متعددي چون كيفيـت مزاحمـت، موقعيـت زمـاني    

لب زنان در اين زمينه، سكوت كـردن  اما واكنش معمول و غا. ديده بستگي دارد شخصيت بزه
در واقع در حال حاضر زنان، مزاحمـت جنسـي،   . باشد هاي منفعالنه مي است كه جزء واكنش

ي عـادي و رايـج و جـزء الينفـك زنـدگي روزمـره خـود        ا دهيپدا مزاحمت خياباني را خصوص
  .كنند ينمبه اين پديده اعتراض  اًغالبقلمداد كرده و 

صـورت   سـال  35تـا   15اي كه در تهـران روي شـماري از زنـان     هبه عنوان نمونه مطالع
درصد در مقابـل   5/62 هاي معنادار، درصد در مقابل نگاه 5/72دهد  پذيرفته است، نشان مي

ايـن در حـالي   . كنند درصد در مقابل لمس اعضاي بدن سكوت مي 5/12 هاي زننده و متلك
هـاي   انـد كـه شـامل نگـاه     را داشـته درصد از زنان سابقه نوعي تعـرض   60است كه بيش از 
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هرچـه   البتـه ). 1390انتخـاب،  ( اسـت  بـوده  هاي زننده و لمس اعضاي بـدن  معنادار، متلك
شــود  مـي  تـر  هـا از حالـت غيـر فيزيكــي خـارج شـده و بـه حالـت فيزيكــي نزديـك         تعـرض 
درصـد از   70تحقيقي ديگر نيـز مبـين واكـنش منفعالنـه     . شود ها نيز تندتر مي العمل عكس

  ).89: 1390ايمان و همكاران، (هاي خياباني است  گويان به مزاحمت خپاس
اگرچه اين عمل در ايران جـرم انگـاري شـده و حـق شـكايت كيفـري وجـود دارد، امـا         

ديدگان مزاحمت جنسي به داليل مختلفي چون دشواري اثبات جـرم، تـرس از برچسـب     بزه
في و تـوان و حوصـله جسـمي و    خوردن، ترس از انتقام گيري و همچنين نداشتن زمـان كـا  

رواني براي پيگيري موارد متعددي كه روزانه با آن مواجهند، تمايل چنداني به طرح شـكايت  
را آسـوده   آنهـا تر نمـوده و خيـال    همين امر مرتكبين را گستاخ. كيفري و پيگيري آن ندارند

  .كه رفتارشان با واكنش كيفري مواجه نخواهد شد سازد يم
 عتقدنـد و م كردهتعبير  معناي رضايتاين سكوت را به  زاحمينمي از از طرف ديگر برخ

اما عدم اعتراض زنان  .دهد يالعمل نشان م اگر زني از رفتار مردي خوشش نيايد، حتماً عكس
 ديگـري  داليـل  و در واقع رويكرد منفعل آنان نسبت به پديـده مزاحمـت،   ها تيدر اين موقع

  .رديگ يمكه در ذيل مورد بررسي قرار  دارد
 
 :حفظ آبروشرم و حيا و  .1.2.3

تابو بودن مسائل جنسي در جامعه ما بيش . دليل سكوت زنان حفظ آبرويشان است نيتر مهم
شرم و حياي زنان نسـبت   .شود يديگري سبب مسكوت ماندن اين قبيل مسائل م از هر چيز

رفتارهـاي ناپسـند   و  هـا  متلـك ماهيت جنسي دارد، نظير  اًغالببه طرح و تشريح ماوقعي كه 
ديدگان مصـلحت را   در بسياري موارد بزه گردد يمجنسي كه مرتكب روا داشته است، موجب 

  .در پوشيده نگه داشتن ماوقع ببينند
  

 :ترس از برچسب خوردن .2.2.3

. كنـد  يجامعـه خـود زن را مـتهم مـ     گيري مزاحمت جنسـي،  در صورت شكل متاسفانه غالباً
اين است  كنند يترويج مآن را عمومي  يها رسانهد داشته و در سطح جامعه وجو نگرشي كه

تـرس از مقصـر   بروز چنين رفتارهايي است و  كه در اكثر موارد نوع رفتار و پوشش زن عامل
گيري واقعه و انگ و برچسب بي بند و بار خـوردن، موجـب    شناخته شدن خود فرد در شكل

ح شكايت يا بيان موضوع بـراي نزديكـان   ديده ترجيح دهد از طر گردد در غالب موارد بزه مي
  .خود منصرف گردد
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  :شكايت ترديد درباره نتيجه بخش بودن .3.2.3
اگرچه مزاحمت جنسي در حقوق ايران و بسـياري از كشـورهاي جهـان جـرم انگـاري شـده       

 عمـالً با وجود شيوع گسترده اين جرم و ارتكاب مكـرر آن،   دهد يمنشان  ها يبررساست، اما 
در واقـع تعـداد   . ايت كيفري و نيز محكوميت كيفري مرتكبين بسيار نـاچيز اسـت  موارد شك

  .موارد شكايت و پيگيري اين جرم بسيار كم است
اثبات جرم و وجود داليـل كـافي    مسألهمانع سر راه شكايت و پيگيري پرونده،  نيتر مهم

ات آن بسيار ي است كه اثبا گونهمزاحمت خياباني به  خصوصاًماهيت مزاحمت جنسي . است
متهم اقرار به جرم نكرده و سند و مدرك مكتوبي هم كه اثبـات كننـده    معموالً. دشوار است

به دليل كمبود وقت حاضر نيسـتند بـراي موضـوع     معموالًشهود نيز . جرم باشد، وجود ندارد
به همين دليل اسـت كـه بـا    . كم اهميتي چون مزاحمت جنسي وقت و هزينه گذارند ظاهراً

ها و آراي صـادره   وع كمتر مزاحمت تلفني نسبت به مزاحمت جنسي، تعداد پروندهوجود شي
هاي كوتاه تلفني در مخـابرات، اثبـات    چون ثبت مكالمات و پيام. در خصوص آن بيشتر است

  .سازد تر مي جرم را آسان
به شيوع بسيار زياد ايـن پديـده، اگـر خـانمي بخواهـد بـه دنبـال         با توجهمضاف بر اين 

ي روزمره خـود را تعطيـل   ها تيفعالبايد كار و  عمالًو تعقيب كيفري مرتكبين باشد، شكايت 
 از ايــن رو، معمــوالً. نمــوده و همــه روزه چنــدين پرونــده كيفــري در دادســرا مطــرح نمايــد

  .ديدگان مزاحمت جنسي تمايلي به طرح شكايت ندارند بزه
  

 :واكنش افراطي نزديكاناز  ترس .4.2.3

هاي افراطي و خشونت آميز نزديكان خود نسبت به مرتكـب،   از ترس واكنشاز زنان  ياريبس
خود بـازگو نكننـد    همسر اي پدر، برادر يرا برا جنسي يها مزاحمت يماجرا دهند يم حيترج
 ديـ زنـان و دختـران با  . شـود  آنها مي ينياز موارد موجب بدب يارياشتباه در بس نياالبته كه 

البتـه از سـوي ديگـر     .بگذارنـد  انيـ ا با خانواده خود در مر جنسي يها كه مزاحمت اموزنديب
هاي الزم در جهت اتخاذ يك واكنش منطقي و مناسب در  اعضاي خانواده نيز بايستي آموزش
  .پاسخ به پديده مزاحمت فراگيرند

  
 :از دست دادن شغل تنگناهاي اقتصادي و نگراني بابت .5.2.3

از ناحيـه   معمـوالً ي جنسي در محيط شـغلي و  اه مزاحمتي از ا دستههمان گونه كه ديديم 
در بسـياري از مـوارد تنگناهـاي    . رديپـذ  يمـ ديـده هسـتند، صـورت     افرادي كه فرادست بزه

ي مكـرر  هـا  مزاحمـت ديده در قبال  بزه گردد يمدست دادن شغل موجب  ازاقتصادي و ترس 
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ي هـا  طيمحـ ر سكوت اختيار كرده و حتي در مواردي به شكل ناخواسته به روابـط جنسـي د  
  .شغلي تن در دهد

  
 :ترس از محدود شدن .6.2.3

هايي كه همسر و يا ساير اعضاي خانواده  در برخي از موارد زنان و دختران از ترس محدوديت
ممكن است در رفت و آمد و يا اشتغال آنها در بيرون از منزل و يا حتي در نوع پوشـش آنهـا   

ـ    به وجود آورند، ترجيح مي ه سـكوت واگـذار نمـوده و از افشـاي آن بـراي      دهنـد قضـيه را ب
  .نزديكانشان خودداري نمايند

  
  :شناسي مزاحمت جنسي و پيشگيري از آنعلت .4

مزاحمت جنسي نيز همچون ساير جرايم متاثر از عوامل فردي و اجتماعي مختلفي است كـه  
ر اين اساس ب. در راستاي پيشگيري از آن بايستي شناخت دقيقي از اين عوامل به دست آورد

گيري مزاحمت جنسي پرداخته و آن گاه  در اين فصل، ابتدا به بررسي مهمترين عوامل شكل
  .پردازيم كارهاي پيشگيري از اين جرم مي در مبحث دوم به راه

  
  :گيري مزاحمت جنسي عوامل شكل .1.4

 متمركـز بـر نـوع    هـا  نگـاه شود، در وهله نخست  وقتي صحبت از مزاحمت جنسي مي معموالً
پوشش و ظاهري است كه زنان و دختران با آن در محيط اجتماعي ظاهر شده و در واقـع در  

از يـك سـو    اوالًاين در حالي اسـت كـه   . ديده است غالب موارد انگشت اتهام متوجه خود بزه
ي فراگير و گسترده دارد ا دامنهانواعي از مزاحمت جنسي ارتباطي به پوشش سوژه نداشته و 

گيري اين پديده عوامل متعددي فراتر از وجود يـك آمـاج مناسـب     در شكلو از سوي ديگر 
  .پردازيم اين عوامل مي نيتر مهمدر ذيل به بررسي . نقش دارند

 
  :پذيري جنسيتيجامعه. 1.1.4
پذيري جنسيتي به معناي آموختن و دروني كـردن رفتارهـايي اسـت كـه جامعـه بـر       جامعه

فضـاي  . دانـد  از او انتظار داشته و براي وي مناسب مي) اعم از زن و مرد(اساس جنسيت فرد 
فرهنگي حاكم بر بسياري از جوامع متمايل به يادگيري و نهادينـه شـدن مزاحمـت جنسـي     

هاي جنسـي مـرد و    است و در واقع ارتكاب اين رفتار و پذيرش آن به عنوان قسمتي از نقش
  .شود زن تعريف مي
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ن مى توانند به راحتى و بدون هـيچ دردسـرى در   بينند مردا از دوران نوجواني مي پسرها
اماكن عمومى براى زنان ايجاد مزاحمت كنند و هنگامى كه در گروه همساالن هسـتند ايـن   

-جامعـه  فراينـد  طـى  رفتار اين بنابراين،. شودمي تلقى مردانگى و بزرگى نشانه عنوانبه رفتار

 متعـدد  هـاى  تجربه ديگر سوى از .شودمي تقويت همساالن گروه در و پسران آموخته پذيرى

 مورد بيشتر كه اين براى و كرده تلقى امرى طبيعى را آن كه شودث ميباع زمينه اين در زنان

 توسط مردان آميز مزاحمت رفتارهاى نتيجه در. كنند سكوت آن برابر در نگيرند قرار مزاحمت

ايمـان و همكـاران،   (يابـد   مـى  ادامـه  نسـل  بـه  نسـل  پـذيرى  جامعه فرايند طى و شده شايع
1390: 71.(  
  
  :ارضاي تمايالت و هيجانات جنسي و عاطفي. 2.1.4

. سطح نخست ارتبـاط كالمـي اسـت   : پذيرد ارضاي نيازهاي جنسي در چند سطح صورت مي
برخي از افراد تالش دارند با ارتباط كالمي، ولو از طريق ناخوشايند و نادرست، بـه ايـن نيـاز    

هاي فيزيكي است كه شكل  التر ارضاي نيازهاي جنسي، تماسسطح با. خودشان پاسخ دهند
هـاي   بنـابراين گـاه مزاحمـت   . گـردد  گر ميهاي فيزيكي جلوه منحرفانه آن در قالب مزاحمت

حتـي گـاه   . پـذيرد  جنسي در جهت ارضا شدن و تخليه ميل جنسي فرد مزاحم صـورت مـي  
فـردي كـه   . طرف مقابـل اسـت  ها نتيجه رد تقاضاي برقراري رابطه جنسي از ناحيه  مزاحمت

شـود، بـه راحتـي     كند اما با پاسخ منفي طرف مقابل مواجـه مـي   براي ايجاد رابطه تالش مي
  .تواند تبديل به يك مزاحم شود مي

 يالگوها رييتغ ليدل به در حال حاضر اما بود؛ نييپا ازدواج سن جوامع سنتي گذشته در
 يطرح چيدر جامعه ما ه .است شده جاديا فاصله جنسي و ازدواج بلوغ نيب در جامعه، ستيز
، التيبا باال رفتن سن ازدواج به علت لزوم اتمام تحصـ . فاصله وجود ندارد نيپر كردن ا يبرا

ـ  يعـ يطب يازهـا ياز ن يبخش... شغل مناسب، مسكن و  افتني، عدم يسربازخدمت  پاسـخ  يب
بـه شـكل    ،سـت ين هميي به آن فـرا گو امكان پاسخ ي و مشروعمانده و چون به صورت منطق

از  يبخشـ  نيبنـابرا . كنـد  يمـ  دايـ نمود پ جنسي يها مزاحمت و در قالبروانه و ناهنجار  كج
و  شـته ندا يراهكار چيآن ه يفاصله است كه جامعه برا نياز هم يناش جنسي يها مزاحمت

  .كرده است شيرها
ي هاي خيابـاني از طـرف افـرادي اسـت كـه قـادر بـه ارضـا         همچنين بخشي از مزاحمت

بـر ايـن   . آورنـد  نيازهاي عاطفي و جنسي خود در محيط خانواده نبوده و به خيابان روي مـي 
اساس برخي از محققين بر اين باورند كه بايستي در كنـار اصـطالح زنـان خيابـاني، مفهـوم      

شود كـه   مردان خياباني به كساني اطالق ميعنوان . مردان خياباني نيز مورد توجه قرار گيرد
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ه عنوان منبعي جهـت بـرآورده كـردن نيازهـاي عـاطفي، روانـي و جنسـي خـود         خيابان را ب
اين افراد كساني هستند كه به نوعي از خانواده خود طـرد شـده    ).1388پيراسته، ( دانند مي

بنـابراين قـادر بـه     و نبـوده برخـوردار   يها از بافت منسجم و ساختار به هنجار يا خانواده آن
براي ارضاي نيازهـاي خـود    بنابراين اين افراد. نيست آنهاسي ارضاي نيازهاي عاطفي و يا جن

  .شوند به محيطي غير از خانه و خانواده متوسل مي
از طرف ديگر برخي از جوانان بـه مزاحمـت جنسـي بـه عنـوان يـك سـرگرمي و رفتـار         

بسياري از جوانان هيچگاه بـه صـورت انفـرادي بـراي ديگـري ايجـاد        .كنند يمهيجاني نگاه 
، اما وقتي در يـك جمـع چنـد نفـره از دوسـتان و همسـاالن خـود قـرار         كنند ينممزاحمت 

جو حاكم بر گروه و براي نشان دادن تهور خود، سرگرمي و يـا تخليـه    تأثيرتحت گيرند،  مي
رفتار انسان در جمع متفاوت از . پردازند هيجانات جنسي به متلك پراني و ايجاد مزاحمت مي

ي هـا  مزاحمـت توانـد تبيـين كننـده بسـياري از      است و اين ميرفتار وي به صورت انفرادي 
ي داشته و جنس ا بستهاز طرف ديگر در جوامعي كه ساختار . خياباني جمعي و گروهي باشد

زن و مرد تعامل چنداني با يكديگر ندارند، مزاحمت جنسي گاه ماهيت كنجكاوانـه داشـته و   
  .رديپذ يم در جهت ارزيابي كيفيت ارتباط با جنس مخالف صورت

  
 :فرهنگ جنسيتي. 3.1.4

گاه ابراز قدرت و برتري و تحقير جنسي طرف مقابل، عامل لذت بـردن مرتكـب از مزاحمـت    
از ايـن كـه    بـرده و در زنـان لـذت    هـراس از مزاحمان، از ايجاد رعـب و   برخي. جنسي است

بـه لـرزش    نشدسـتا  ادختري پريده است يـ  بينند با اقدامِ تهديدآميز آنان، رنگ از چهره مي
ديـدن ضـعف و التمـاس و    . برنـد  دارد، لذت مـي را رها شدن از دست آنان افتاده و يا تقالي 

 .دهـد  ، به آنان احساس قدرت و برتري و گاه احساس شخصـيتي كـاذب مـي   ديده بزهخواري 
 و مطلـوب جالب است كه حتي گاه شنيدن ناسزاهاي از روي عصبانيت نيز آنها را به نتيجـه  

 .رساند يمدلخواهشان 

ي اخيـر زنـان   هـا  دهـه در . چنين رفتارهايي را بايد در تحوالت اجتماعي نوين ديد منشأ
ايجـاد شـده و در    آنهـا تـري بـراي    ي شـغلي فـراوان  ها تيموقعاستقالل بيشتري پيدا كرده، 

اين تحوالت، روابط قدرت را تغييـر داده  . بيشتر شده است آنهاي اجتماعي ها تيفعالمجموع 
برخـي از مـردان از ايـن    . در موقعيتي برابر و حتي گاه برتر از مردان قرار داده استو زنان را 

كنند قدرت خود را بـه شـكلي نشـان داده و برتـري      وضعيت احساس خطر كرده و تالش مي
در واقع در اين حالت مزاحمت ابزارِ ابراز قـدرت مردانـه و تاييـد كننـده     . خود را ثابت نمايند

تحقير جنسي زنان به شكل روزمره، براي تاكيد بر . بت به سوژه استفرادست بودن فاعل نس
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مزاحمت جنسـي  «. و خاطر نشان كردن درجه دوم بودنشان است آنهافرودست بودن جنس 
هـا عـاملي    يابد كه مناسبات قدرت به شدت نابرابر است و اين مزاحمت در بستري تحقق مي

در جـوامعي  . (Anderson, 2006: 103)» .است براي حفظ و باز توليد روابط نابرابر در جامعه
كه تبعيض جنسي به صورت نهادينه شده و در بطن روابط اجتماعي وجود دارد، سوءاستفاده 
از قدرت و تحقير جنسي زن كه در واقع اشكالي از مزاحمت جنسـي هسـتند، بسـيار شـايع     

  .است
امـور اجتمـاعي    در اين فرهنگ كرامت ذاتي زن و قابليت وي جهت مشـاركت فعـال در  

. شـود  در حد يك سوژه جنسي و ابزار اطفاي شهوت مرد ديده مي صرفاًناديده گرفته شده و 
يابند، حتـي ممكـن اسـت فكـر كننـد زنـان        ي مردساالرانه رشد ميها فرهنگمرداني كه در 

 گردد يماز طرف ديگر، نگاه مردساالرانه حاكم بر جامعه موجب . كنند مزاحمت را مطالبه مي
ولو زنان (ي روزمره زنان ها تيفعالي از مردان تصور كنند حق مداخله در نحوه عملكرد و برخ

  .آنان است بر عهدهرا داشته و كنترل رفتارهاي اين قشر ) غريبه
كند، از يك طرف ساختارهاي  تا زماني كه نابرابري جنسي در جوامع بشري پافشاري مي

كنـد و از طـرف ديگـر     االر را تقويـت مـي  اجتماعي موجود حاكميت ديدگاه مردس -فرهنگي
ديدگان مزاحمت جنسي تمايلي به بيان مشكالتشان نداشته و هر گونه صحبت آزادانه يـا   بزه

  (Noah, 2008: 122)كنند  حتي توضيح در مورد تجربه مزاحمت را رد مي
  
  :ديده و برچسب زدن به وي سرزنش بزه. 4.1.4

جنسي به دليل شكل پوشش و يا نحوه رفتارش انگ و ديده مزاحمت  در بسياري از موارد بزه
گيـري واقعـه بـه عملكـرد خـود وي منتسـب        بند و بار خورده و در واقـع شـكل  برچسب بي

ديـدگان   گردد در بسياري از موارد بزه ديده موجب مي تمايل عمومي به سرزنش بزه. گردد مي
ارد بيشـتر از آن كـه رفتـار    ي و شكايت از مرتكبين اجتناب ورزند؛ چون در اين مـو ريگيپاز 

. شـود  ديده مورد تجزيه و تحليل واقع مـي  مرتكب مورد بررسي قرار گيرد، پوشش و رفتار بزه
خـود را در   آنهـا نيـز وجـود دارد و غالـب     گانديـد  بـزه حتي اين طرز تفكـر در ميـان خـود    

 كار بزهكنند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم  گيري واقعه مقصر دانسته و احساس مي شكل
بـه شـكايت و يـا     آنهـا اين نيز به نوبه خود در عدم تمايـل  . اند نمودهرا به سمت خود دعوت 

  .براي نزديكان خود موثر است مسألهطرح حتي 
هـاى رفتـار و ظـاهر زنـان،      مقصر جلوه دادن زنان و تأكيد بيش از حد بر اين كـه شـيوه  

-ميدارد، نه تنها از مشكالت نمي مردان را تحريك كرده و به كارهاى خالف عفت عمومى وا

اى است كه از يك سو مردان مزاحم را در اين كار جسورتر بلكه مانند شمشيرى دولبه ،كاهد
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ايـن  . كنـد يكرده و از سوى ديگر زنان را براى اين كه مقصر قلمداد نشوند به سكوت وادار م
ى خود ادامه دهند و هم اى به آزارهاهيچ دغدغهشود هم مزاحمان بىميعدم اعتراض باعث 

ديده با سكوت اجبارى خود در برابر اين آزارها، بهداشت روان خود را از دست داده و  زنان بزه
هاى اجتماعى به يك نيروى منفعل، بدون اعتماد به نفس و سسـت عنصـر تبـديل     در عرصه

يى شـان بـه   را نداشته و از كارا شوند؛ به طورى كه توان انجام كارهاى معمول اجتماعى خود
  ).90 :1390ايمان و همكاران، ( شدت كاسته شود

ديـده احسـاس    از سوي ديگر حتي در بسياري از موارد، سـاير زنـان نيـز نسـبت بـه بـزه      
ديـده كـه    گاه احساس حسادت نسبت به زيبايي و جذابيت جنسـي بـزه  . كنند ينمهمدردي 

زنـان بـه شـكلي    سـاير   گـردد  يمموجب جذب مرد مرتكب به سمت وي شده است، موجب 
با رفتار  بد پوششزنانِ  كنند يمهمچنين برخي از زنان تصور . خصمانه با وي برخورد نمايند

گيـري مزاحمـت جنسـي در     شـكل  منشـأ خود فساد را در جامعه ترويج داده و همين افـراد  
  .ي نسبت به اين افراد دارندا خصمانهجامعه و حتي نسبت به ساير زنان هستند؛ بنابراين نگاه 

ي آنـان و  ها تيفعالاين موارد موجب تجري مرتكبين شده و چراغ سبزي براي ادامه  تبعاً
 ديدگان، بزهنوع برخوردهاي اجتماعي و مقصر اصلي جلوه دادن  اين. توجيه اين رفتارها است

نبايد فراموش كرد كه نه به معناي نه است و  .كند بيشتر مي افراد مزاحمحاشيه امن را براي 
طرف مقابـل   تواند ينممايل به برقراري رابطه نيست، نوع پوشش و نحوه رفتار وي وقتي زن 

  .سازد حق يذرا 
  
  :عدم انطباق با الگوهاي پوششي و رفتاري جامعه .5.1.4

ـ از عوامل مـوثر  زنان  رفتارنحوه  نيهمچنو  شينوع پوشش و آرا ي جنسـي  هـا  مزاحمـت ر ب
قضـاوت   اريـ شـاخص و مع  نيفـراد نخسـت  نوع پوشش ا .ي خياباني استها مزاحمت خصوصاً

كـه   شـود  يمواجه مـ  يبا زن يبا مشكالت اخالق يكه فرد يرو هنگام نيدرباره آنها است، از ا
 ،نكرده است تيكه بر تن دارد رعا يرا در سبك رفتار و لباس ياجتماع يها هنجارها و ارزش

همين مبنا اسـت كـه    بر .بگذارد يو يخصوص ميكه قدم در حر دهد ياجازه را م نيبه خود ا
برخي از نويسندگان يكـي از مهمتـرين كاركردهـاي حجـاب و پوشـش اسـالمي را كـاركرد        

آقابابـايي و موسـوي،   (انـد   ديدگي دانسـته  پيشگيرانه وضعي براي حمايت از زن در مقابل بزه
1391 :47.(  

د يي وجوها تيوضعمختص جامعه ما نبوده و حتي در جوامع غربي نيز چنين  مسألهاين 
ي از معيارهاي پوششـي و رفتـاري بـراي بـانوان حـاكم      ا مجموعهدر واقع در هر جامعه . دارد

است و زناني كه از اين الگوهاي رفتاري تبعيت نكنند به صورت بـالقوه در معـرض مزاحمـت    
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نكته جالب آن كه حتي داشتن پوشش فراتر از معيارهاي جامعـه نيـز   . رنديگ يمجنسي قرار 
ي هـا  ابـان يخاگر خـانمي بـا روبنـده در     مثالً. يي را ايجاد نمايدها كنشواممكن است چنين 

قرار دهد، در حـالي كـه داشـتن     ها متلكتهران قدم زند ممكن است خود را در معرض انواع 
  .همين پوشش در شهر مكه متعارف و طبيعي است

ر شـوند، د  نوع پوشش و ظاهري كه زنان و دختران بـا آن در جامعـه ظـاهر مـي     اگر چه
قـدم شـدن جهـت مزاحمـت و يـا عـدم آن، دخالـت         گيري مزاحمين نسبت به پيش تصميم

تقريباً همه زنان در هر موقعيت سني و بـا هـر نـوع     ، اما نبايد فراموش كرد كهمستقيم دارد
شـوند؛   مـي  روبـرو  جنسـي هـاي   حجاب و پوشش و با هر تركيب ظاهر و چهره بـا مزاحمـت  

  .گيري مزاحمت جنسي دانست شكل» ت منحصر به فردعل«بنابراين نبايد اين عامل را 
  

  :ي پيشگيريها راه .2.4
  :روش كيفري .1.2.4

انگاري مزاحمت جنسي جرم ،همان گونه كه گفته شد در حقوق ايران و ساير كشورهاي دنيا
حتي در كشور ما در راستاي مقابله با اين پديده . شده و قابل تعقيب كيفري و مجازات است

هـايي چـون طـرح مقابلـه بـا مـزاحمين نـواميس و طـرح امنيـت           ر قالب برنامهاجتماعي، د
اين در حالي است كه با توجه به كثرت . اجتماعي، بيشترين تاكيد بر روش كيفري بوده است

وقوع اين جرم، خرد بودن و دشواري اثبات آن، برخورد كيفري نه كارآمدي الزمه را داشته و 
را نمـي   619بر اين اسـاس وضـع مـاده    . باشد يمرون به صرفه فايده مق -نه از ديدگاه هزينه

. پـذير ايـن جـرم دانسـت    ديدگان آسيب توان متضمن حمايت جامع و فراگيري نسبت به بزه
تواند به صورت نسـبي  يهاي اداري، مالبته تسهيل فرايند رسيدگي كيفري و رفع بوروكراسي
  .افزايش كارايي رويكرد كيفري گردد فرايند شكايت و پيگيري آن را تسهيل نموده و موجب

 همـان گونـه كـه ديـديم     و نـدارد  ليـ دل كيـ صـرفاً   يا دهيـ پد چيه ياجتماع مسايلدر 
 رانيـ در جامعـه امـروز ا   ياجتمـاع  بيو آس يناهنجار نيا دياز عوامل باعث تشد يا مجموعه

كوتـاه   از اقـدامات  سينـوام  نيبـا مـزاحم   يمبارزه قانون ديمثل تشد ييراهبردها. شده است
 نيـ بـر كـاهش بـروز ا    ممكن است همچون يك مسكن بـه صـورت مقطعـي   است كه  يمدت

 نيـ ا ياجتمـاع  يهـا  نـه يزمو بايستي تمركز بر نبوده  يامر كاف نياما ا ،كمك كند يناهنجار
 گـر يدر قبال جـنس د  حينگاه درباره جنس مخالف و آموزش رفتار صح حيمعضل مانند تصح

و  مـؤثرتر ي ريشـگ يپي ديگر ها روشتمركز بر  .ردينظر قرار گمد ،مدت و بلند مدت انيدر م
ابزاري مؤثرتر از قانون نياز است و آن فرهنگ درستي اسـت كـه از كـودكي     تر بوده و كارآمد

  .آموخته شود
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  :روش غيركيفري .2.2.4
 يتـ يو ترب يزيـ غر يها نهياز زم يانبوه انيدر مآن را است كه فرد  يمزاحمت جنسي رفتار

خـانواده و   طيدر محـ  كودكاگر . كند ي، بستر آن را فراهم مياجتماع يها نهيو زم هگرفت ادي
تـوان انتظـار داشـت در دوره جـواني      ، نمـي نـد ينبزن و سـرزنش   ريجز تحق يزياجتماع، چ

پسـران بايـد در محـيط خـانواده و     . برخوردي انساني و محترمانه با جنس مونث داشته باشد
نكته جالب آن است . است و كرامت ذاتي وي بايد حفظ گرددمدرسه بياموزند كه زن محترم 

گيرند، اما به عنوان يك مادر  كه اگر چه زنان در محيط جامعه مورد مزاحمت مردان قرار مي
روابـط  . دهنـد  در محيط خانواده به فرزندان خود احترام به زن و حقوق وي را آمـوزش نمـي  

شهروندان بنا نهاده شده و افـراد يـاد گيرنـد     اجتماعي بايستي بر پايه حقوق و تكالف متقابل
  .حريم يكديگر را در نظر گرفته و محترم بشمارند

هايي در روابط اجتماعي ايـن اسـت كـه خـانواده، نظـام       يكي از داليل بروز چنين آسيب
آموزشي و به طور كلي جامعه ما به جاي اين كه نحوه تعامل صحيح ميان دو جنس مخـالف  

هـاي   اند از طريق جداسازي و يا تبيين ممنوعيات، آسـيب  تالش كرده صرفاً را نهادينه سازند،
با توجه به اين واقعيت كه در جامعه امروزي مـردان و زنـان در كنـار    . جنسي را كنترل كنند

يكديگر به كار و فعاليت و تحصيل مشغولند، رويكرد جداسازي چاره كار نبوده و بايد تعامـل  
  .س را آموزش دادو ارتباط صحيح ميان دو جن

تغيير و اصالح نوع تفكـر و نگـاهي كـه نسـبت بـه زنـان وجـود دارد و اصـالح فرهنـگ          
اي جنسي جهت اطفاي اميـال   جنسيتي كه زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم و يا سوژه

آفريني فعال در امور بيند و توجه به كرامت ذاتي زن و قابليت وي در نقش جنسي مردان مي
هـا و سياسـتگذاران    نيازمند عزم جدي و مشاركت فعال خـانواده، مدرسـه، رسـانه    اجتماعي،

  .اجتماعي و فرهنگي است
از سوي ديگر پيشگيري از جرم مزاحمت نيازمنـد بهسـازي فضـاي اجتمـاعي از طريـق      

بيكاري و بي برنامگي در اوقات فراغـت،  . هاي ايجاد مزاحمت در مرتكبين است كاهش زمينه
وقتـي  . بروز بسياري از رفتارهاي نابهنجـار و غيراجتمـاعي در جوانـان اسـت    از جمله عوامل 

اي در  روزانه شاهد عده زيادي از جواناني هستيم كه به صورت گروهي و بـدون هـيچ برنامـه   
ها و مراكـز خريـد    حال گذران وقت و پرسه زدن در مراكز غيرتفريحي چون خيابان، فروشگاه

ايجاد و . جنسي نيز غيرطبيعي و دور از انتظار نخواهد بودهستند، اين ميزان باالي مزاحمت 
توسعه فضاهاي فرهنگي و ورزشي جهت تخليه انرژي جوانان و سوق دادن آنها از پرسه زدن 

اي در كــاهش  هــايي، نقــش عمــده هــا بــه ســمت چنــين محــيط هــا و فروشــگاه در خيابــان
  .هاي خياباني خواهد داشت مزاحمت
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هـاي توانمندسـازي سـبب     اعتماد به نفس در قالب برنامه در سطح فردي تقويت عزت و
گردد زنان به جاي سرزنش خود يا ترس از برچسب خوردن، در برابـر مزاحمـت جنسـي     مي

دهنـد،   ها واكنش نشان مـي  همچنين زناني كه در برابر مزاحمت. واكنش مناسب نشان دهند
هـاي   ر افسردگي و ساير آسـيب صرفنظر از موثر بودن يا نبودن واكنش، كمتر از سايرين دچا

  ).85: 1390صادقي فسايي و رجب الريجاني، (گردند  رواني مي
 

  :گيرينتيجه. 5
 آنهـا ي شغلي برابر براي زنان، حضور ها فرصتگيري  ي اخير و شكلها دههتحوالت اجتماعي 

 .ي شغلي بيرون از خانه را افزايش داده اسـت ها طيمحدر محيط جامعه به صورت كلي و نيز 
ي كه حتي در مشاغلي چون معماري و مهندسي برق و مكانيك كه پيش از اين بـه  ا گونهبه 

بـرخالف  . ي متعددي براي حضور زنان فـراهم شـده اسـت   ها فرصتمردان اختصاص داشت، 
، امروزه اشتغال شد يمگذشته كه براي زن در خانه ماندن و مستور بودن يك ارزش محسوب 

افـزايش  . ديـ آ يمشمار تر، ارزش به وابط و تعامالت اجتماعي قويدر بيرون از خانه و داشتن ر
مشاركت اجتماعي زنان در كنار عوامل مختلفي چون قدرت برتر جسماني و تمايالت غريزي 

ي ا دهيـ پدي مردانه، موجب شده مزاحمت جنسـي تبـديل بـه    ها طيمحشديد مردان و وجود 
  .شايع در جوامع نوين گردد

بايستي تفكر جامعه سنتي كـه بيشـتر بـراي زنـان بايـدها و       رسد يمدر اين فضا به نظر 
گيري پديده مزاحمت، انگشـت اتهـام را بـه     ه و در صورت شكلكردنبايدهاي اخالقي تعريف 

، كنار گذاشته و با تنظيم اشكال جديد روابط اجتماعي و تعيـين ضـوابط   گرفت يم آنهاسوي 
  .برآمدرفتار در اين محيط، درصدد مديريت فضاي نوين 

اي اسـت كـه   رغم خرد بودن واجد آثار فردي و اجتمـاعي گسـترده  مزاحمت جنسي علي
با . مهمترين آنها افزايش از هم گسيختگي اجتماعي و كاهش مشاركت اجتماعي بانوان است

آميـز  توجه به دامنه و نرخ باالي وقوع اين جرم، آثار زيانبار آن از بسياري از جـرايم خشـونت  
يـابي و  گـزاران در ريشـه  ز اين رو نياز مبـرم بـه توجـه و عـزم جـدي سياسـت      فراتر است و ا

  .پيشگيري از اين معضل اجتماعي وجود دارد
انـد،   اعمـال شـده   مزاحمـت جنسـي  ها و راهكارهايي كه تاكنون براي رفع معضـل   روش

 هر. اند شناسي واقعي و همه جانبه بودهاي، مقطعي، سطحي، كوتاه مدت و بدون آسيب سليقه
زيرا اين معضـل   ؛كنيم بايد از مردان خياباني هم نام ببريم مي مزاحمت جنسيجا صحبت از 

حذف كنيم، به  مسألهمشكلي است كه روي دو پايه بنا شده و وقتي ما يك پايه را از صورت 
اي در ايـن   اساساً تاكنون هيچ برنامه عملي و استراتژي تدوين شده .رسيمنتيجه مطلوب نمي
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تـر شـدن موضـوع     نداشته و به همين دليل است كه روز به روز شـاهد پيچيـده   رابطه وجود
 .هستيم

ي هـا  در پيشگيري از واكنش تواند يمآموزش نحوه مواجهه و واكنش نسبت به مزاحمت، 
 وهـا   رسـانه . ديـدگان مـوثر باشـد    پرخاشگرانه و نيز اتخاذ اقدامات حمايتي مناسب براي بزه

 بـه  را زنـان  همـواره  كـه  جنسيتى هاى كليشه كردن كمرنگ ىبرا بايستي آموزشى نهادهايى

 اي از نشـانه  شـده،  ضـايع  آنان از كه حقى زمانى حتى راها آن اعتراض و خوانندمى فرا سكوت

  .كنند تالش دانند،يمها آن وقار و متانت عدم
جهت ارتقـاي دانـش جنسـيتي افـراد و آمـوزش نحـوه تعامـل        هاي آموزشي  تهيه برنامه

هاي منفي دو جنس نسبت به يكديگر، نيز از  ها و طرز تلقي و مرد و اصالح نگرشصحيح زن 
هـاي مـردم نهـاد فعـال در      ديگر رويكردهايي است كه به خصوص بايستي از طـرف سـازمان  

  . ها دنبال شود زمينه حقوق زنان و رسانه
 و امـاكن  نظيـر معـابر  (از منظر حقوقي مزاحمت جنسي محدود به قلمرو مكاني خاصـي  

و حـذف شـرط قلمـرو     619نبوده و ضروري است قانونگذار نسبت به اصـالح مـاده   ) عمومي
  .مكاني موجود در آن اقدام نمايد

  
  :منابع و مĤخذ. 6

  :فارسي. الف
ديـدگي زنـان از منظـر     پيشـگيري از بـزه  « ،)1391(آقابابايي، حسـين و موسـوي، ريحانـه     .1

 .35-54صص، 4شماره  حقوق كيفري، هاي آموزه، »هاي فرارو هاي اسالمي و چالش آموزه

سـال ششـم،    كتاب زنان،، »تكثر خشونت در آزارهاي خيابـاني « ،)1383(... آقاجاني، نصرا .2
 .160-188 صص، 23شماره 

 :درصد زنان تهراني سابقه تعرض جنسي دارند، قابل دسترسي در 60 ،)1390(انتخاب  .3
http://www.entekhab.ir/fa/news/38721(Accessed August 10, 2013). 

بررسـي تجربـه دختـران    : زنان، مزاحمت و واكنش« ،)1390(ايمان، محمد تقي و همكاران  .4
دوره  شناسي ايـران، مجله جامعه، »هاي خياباني و واكنش به آن دانشجو درباره مزاحمت

 .63-93صص ، 3دوازدهم، شماره 

 مـه اعتمـاد،  روزنا، »هـاي خيابـاني   جامعـه شناسـي مزاحمـت   « ،)1388(پيراسته، زهـرا   .5
17/4/1388.  

جلدي، جلـد سـيزدهم، چـاپ دوم،     16دوره  نامه دهخدا،لغت ،)1377(اكبر  دهخدا، علي .6
 .انتشارات دانشگاه تهران



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

م، ماره  
ل ھار

سا
،  دوم

ز و ز 
پا

  ١٣٩٢تان   

34  

هـاي مختلـف،    مزاحمت جنسي براي زنان در محـيط  ،)1384(ذكايي، محمد سـعيد   .7
 .آرشيو سازمان ملي جوانان :تهران

هاي توانمندسازي زنـان   استراتژي« ،)1390(سا صادقي فسايي، سهيال و رجب الريجاني، مه .8
سال  ،)تحقيقات زنان(زن، حقوق و توسعه ، »در مقابله با آزارهاي جنسي در محيط كار

  .71-98 صص، پنجم، شماره سوم
شـناختي آزار   مطالعـه جامعـه  « ،)1389(صادقي فسايي، سـهيال و رجـب الريجـاني، مهسـا      .9

، شـماره  8دوره  ،)پژوهش زنـان (و سياست زن در توسعه ، »جنسي زنان در محيط كار
  .111-134 صص ،3

 :منوچهر صبوري، چـاپ شـانزدهم، تهـران    ةترجم شناسي، جامعه ،)1385(گيدنز، آنتوني  .10
 .نشر ني

 .نشر ميزان :چاپ نخست، تهران جرايم عليه اشخاص، ،)1386(ميرمحمدصادقي، حسين  .11

قابل دسترسي  هاي خياباني، نگاهي به آلبوم قتل در مزاحمت ،)1390(هاشمي، فرشته  .12
   :در

http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/Comment/adabi-honari/83 
/index.aspx?pid=235173 (Accessed August 9, 2013). 

  : خارجي. ب
1. Anderson, Margaret L (2006), Thinking about Women: Sociological 

Perspectives on Sex and Gender, Allyn & Bacon. 
2. Preke, Truida (2005), Sexual Harrassment: Causes, Consequences and 

Cures, Available at: 
http://www.westerncape.gov.za/eng/pubs/guides/S/63925/5 (Accessed 
August 12, 2013). 

3. Koss, Mary P. (1987), "Changed Lives: The Psychological Impact of 
Sexual Harassment." in Ivory Power: Sexual Harassment on Campus, 
Albany, NY, State University of New York Press, pp. 73-92. 

4. Noah, Yusuf (2008), Experience of sexual Harassment at Work by Female 
Employee in Nigerian Work Environment, International NGO journal, 
Vol. 3 (7). 

5. EEOC (U.S. Equal Employment Opportunity Commission), Facts about 
Sexual Harassment, Available at: http://www.eeoc.gov/facts/fs-sex.html 
(Accessed August 12, 2013). 
 

 


