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چکیده 
یکی از اشکال خشونت جنسی که در قانون آمده عبارت است از مزاحمت بانوان و دخترران
که به آن مزاحمت جنسی نیز اطالق می گردد .زنان هرر روزه برا تروریسرم بره شرکح مزاحمرت
جنسی در خیابان – که به مزاحمت خیابانی مشهور است -مواجه هستند .شمار معدودی از زنران
در برخی اماکن و بعضی اوقات از مزاحمت خیابانی نگرانی نداشتهاند ،اما کمتر میتوان زنری را
یافت که از این گونه تروریسم پرهیز نکند .پژوهش حاضر در صردد ارایره پاسردی درخرور بره
سؤال؛ آیا صرف قانون گذاری میتواند زنان و دختران را از خشونتهرا و تبعری

هرایی کره از

نظر فرهنگی مجاز شناخته شدهاند ،مصون بدارد .یافتههای این پژوهش نشان داد که برین امراکن
عمومی پرترردد ،نرو وسریله نللیره مرورد اسرتفاده و سراعت رفرت و آمرد برا مزاحمرت جنسری
(خیابانی) اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.
واژههایکلیدی:مزاحمت ،مزاحمت جنسی ،مزاحمت خیابانی ،اماکن عمومی.

* نویسنده مسؤول

Zahra_golestan2@gmail.com
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مقدمهوبیانمساله 
خشونت علیه زنان در قالب تجاوز ،کتک ،پورنوگرافی ،انتلاد ناروا ،فحاشری و ییرره امرری
رایج است و به ریم پیشرفتهای چشمگیر در قرن بیست و یکم هنوز هم بره چشرم مریخرورد.
سازمان عفو بین الملح در گزارش سال  7221خود ،خشونت علیه زنان را جهانی تررین مصرداق
نل

حلوق بشر تللری کررده اسرت .در گرزارش سرال  7224همرین سرازمان ،نگرانری موجرود

پیرامون خشونت علیه زنان تکرار گردید و تأکید شد که دولتها یا کوتاهی میکننرد یرا اساسرا
تالشی برای توقف این روند خطرناک به عمح نمیآورنرد .ایرن در حرالی اسرت کره در قروانین
حلو ق بشر تصریح شرده :کشرورها مو رف هسرتند در خصرون خشرونت علیره زنران بررسری،
پیگیری و مجرازات قرانونی را انجرام دهنرد .بررسری مسرتلح خشرونت علیره زنران در تحلیلرات
جرمشناسی ،کاربرد تعابیر متفاوت درباره مفهوم ،محدوده و دالیرح ایرن نرو خشرونت ،فلردان
موانع قضائی محکم در برابر مردانی که به خشونت علیه زنان دست میزنند و همچنین گسرترش
فزاینده این جرم از اهمیت توجه ویژه به آن حکایت دارد و از چنان حساسیتی برخروردار اسرت
که بیست و پنجم نوامبر را روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری کرده اند.
حال ،یکی از اشکال خشونت جنسی که در قانون آمده عبارت است از «مزاحمرت برانوان و
دختران که به آن مزاحمت جنسی نیز اطالق میگرردد» .زنران هرر روزه برا تروریسرم بره شرکح
مزاحمت جنسی در خیابان – که به مزاحمت خیابانی مشهور است -مواجره هسرتند .ایرن مروارد
نل

حلوق بشر با هدف نشاندن زنان سر جای خود از طریق ترساندن آنان صرورت مریگیررد.

شمار معدودی از زنان در برخی اماکن و بعضی اوقات از مزاحمت خیابانی نگرانری نداشرته انرد
اما کم تر میتوان زنی را یافت که از این گونه تروریسم پرهیز نکند.
مزاحمت خیابانی با رشد روز افزون ،روابط فردی و اجتماعی را تحرت ترأریر قررار مریدهرد
چرا که «دامنه مزاحمتها تنها به مشکالت روحی و روانی محدود نمریشرود ،بلکره از دیردگاه
روان شناختی و جامعه شناختی اهمیت طرح این موضو بیشتر از آن رو است کره زنران آسریب
دیده از این مزاحمتها چنان سرخورده و منفعح میشوند کره در برخری مواقرع بررای ملابلره برا
عواقب آن حضور اجتماعی خود را محدود میکنند» (نادری .)3181 ،مزاحمان خیابرانی نیرز در
نبود پیگردهای قانونی و مانعی خان برر عمرح ناشایسرت خرود اصررار مریورزنرد و در بعضری
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اوقات ،کار صرفا از فراهم آوردن یک مزاحمت خیابانی ،گفتن چند کالمی به عنروان متلرک و
ییره فراتر میرود (قیصری .)3183 ،در واقع ،اگر امرروزه در شرهرهای برزرن انروا آزارهرای
خیابانی صورت میگیرد و گاه پاسخ مناسبی از مرردم دریافرت نمریکنرد ناشری از بری تروجهی
اجتماعی در برابر منحرفان است .بی توجهی به این مسأله ،قباحت اجتماعی آن را زایح مریکنرد
و تهدیدی است جدی برای کسب ارزشهای اخالقی نوجوانان و چه بسا افرراد سرالم را هرم بره
انحراف بکشانند و کم کم بنیان خانواده را دچار اخالل کند (ابوذری.)22 :3183 ،
پس الزم است با این پدیده برخورد شود تا قبح ایرن مسرأله از برین نررود و امرری عرادی در
جامعه تللی نشود .شهروندان الزم اسرت بداننرد ایرن پدیرده جررم اسرت و قابرح تعلیرب قرانونی
(ابوذری .)22 :3183 ،جرم در واژگان حلوقی ،هر رفتاری است که قوانین موضروعه کیفرری را
مورد تجاوز قرار دهد؛ خطا یا فعلری اسرت کره مشرمول مجرازاتهرای رسرمی واقرع مریگرردد
(وینفری .)44 :3188 ،دیر زمانی زن همچون ابزاری انگاشرته مریشرد و فرمرانبردار بری چرون و
چرای و ایفی به شمار میرفت که به وی تحمیح شده بود ،اما اکنون زمران برخرورداری وی از
حلوق قانونی اش فرا رسیده است .چنان چه مزاحمت خیابانی را تجربه یا شاهد وقو اش باشید
می توانید آن را به چالش بکشانید و حتی یک روز بین المللی را به این امرر اختصران دادهانرد،
بیستم مارس روزی است که وقایع سرتاسر دنیا به منظور برجسته سازی و چرالش برا ایرن پدیرده
جهانی سازمان یافته می شوند.با توجه به آن چه گفته شد ،پژوهش حاضر در صدد ارائه پاسردی
درخور به سؤال :آیا صرفِ قانون گذاری میتواند زنان /دختران را از خشونتها و تبعی

هایی

که از نظر فرهنگی مجاز شناخته شده اند ،مصون بدارد؟
تعاریفمفاهیمکلیدیپژوهش 
مزاحمت :مزاحمت به طیف وسیعی از رفتارهای توهین آمیز اشراره مریکنرد و در مفهروم
قانونی در برگیرنده رفتارهایی است که تهدید آمیز یا بر هرم زننرده آرامرش عمرومی محسرو
میشوند (ویکیپدیا .)7237 ،مزاحمت ،تهدیدی است با هدف آسیب رسراندن جسرمی یرا هرر
نو دیگری از آسیب به اشدان (شاهن.)42 :7221 ،
مزاحمتجنسی :تعریف رایرج قرانونی مزاحمرت جنسری ،هرر گونره ابرراز تمایرح زبرانی
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عمدی مکرر یا ناخوشایند ،ایجاد اشاره یا تماسهای جسمی برا نیرت جنسری را شرامح مریشرود
(شفیلد.)63 :3182 ،
مزاحمتخیابانی :به بیان قیصری ،هر نو فعالیتی که در فضای عمرومی از سروی فرردی
در برخورد با فرد دیگر صورت بگیرد به گونهای که باعث آزار و اذیت آن فرد شود مزاحمرت
خیابانی نامیده میشود (قیصری .)3183 ،از دید معیدفر ،وقتری دخترران و زنران بردون خواسرت
خودشان مورد تعرض و مزاحمت قررار بگیرنرد بره آن مزاحمرت خیابرانی مریگوینرد (معیردفر،
.)3132
آقاجانی بر این باور است که دو واژه مزاحمت خیابانی و مزاحمت جنسی از جهت مفهوم و
مصداق بسیار به هم نزدیک میباشند .مزاحمت جنسی ،مفهومی روان شناختی اسرت و نرا ر بره
رفتاری لذت جویانه از سوی جنس مدالف (مردان) است که رنج و زحمتی را بر طررف ملابرح
(زنان) تحمیح میکند .بنابراین در ماهیت این ملولره ،نارضرایتی و عردم تحمرح از سروی جرنس
مدالف وجود دارد .از این منظر ،مزاحمت خیابانی هر نو تدیح جنسی است کره در مرع عرام،
خارج از خانه و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمح رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی
فرد بزه دیده را فراهم میکند (آقاجانی.)3181 ،
اماکنعمومی :منظور از اماکن عمومی اماکنی است که رفت و آمد یا حضرور اشردان
اعم از زن یا مرد در آن جا بدون قید و شرط و یا تحت شرایطی خان بررای عمروم و یرا طبلره
خاصری از مررردم برره منظررور اسررتفادههررای مشرررو  ،آزاد اسررت (پرراد .)166 :3142 ،یررک مکرران
خصوصی که بنا به دالیلی خان نظیر برگزاری جشن یا عزای عمومی ورود افراد به آنها آزاد
اعالم شده نیز در صورتی که برای طبلهای از افراد بسیار محدود نباشد یک مکان عمومی تللری
میگردد (میر محمد صادقی .)367 :3182 ،معابر نیز باید عمومی باشند .ملصود از معابر عمومی
نیز مححهایی هستندکه رفت و آمد در آنها در تمام اوقات شبانه روز برای عمروم آزاد بروده و
افراد مجاز به تردد در آن جا میباشند (ولیدی.)736 :3182 ،
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رهنمونهایقانونیمختلفدرخصوصمزاحمتجنسی(خیابانی) 

آثارمزاحمتجنسی(خیابانی) 
الزم به ذکر است تاریرات مزاحمت جنسی میتواند بسته به فرد ،شدت و استمرار مزاحمرت
متفاوت باشد .ایلب رویدادهای مزاحمت جنسی به دستهای از صرفا رنجش قابح تلسریم اسرت،
هرچند بعضی وضعیتها می توانرد تراریرات تیییرر زنردگی را بره همرراه داشرته باشرند .در واقرع
روانشناسان و مرددکاران اجتمراعی گرزارش مریدهنرد کره مزاحمرت جنسری سردت و شردید
می تواند تاریرات روانی مشابه به تجاوز جنسی را درپی داشته باشرند (کراس .)3382 ،واکرنش و
سرزنش قربانی میتواند بیش از این تاریرات را وخیمتر کند .وانگهی ،مزاحمتهرای جنسری در
فرصتهای آموزشی و شیلی از دست رفته – عمدتا بررای دخترران و زنران -سرالیانه میلیرونهرا
دالر هزینه در بر دارد (بوالند.)7227 ،
دیگر اینکه قربانبان احساس بی حرمتی و خشم میکنند و بجای بیرون رفتن از خانه در خانه
بمانند .همچنین افراد برای اجتنا از مورد مزاحمت قرار گرفتن ،مسیر معمولشان ترا مدرسره و
محح کار را عوض میکنند و نسبت به برداشت و قضاوت سایرین عصبی و دستپاچه مریشروند.
همچنین سبب میشود بعضی افراد صرفا به خاطر عدم مواجه شدن با مزاحمت در خیابان سربک
لباس پوشیدنشان را تیییر میدهند (هارسمنت.)7233 ،
از دیگر نتایج مزاحمت خیابانی این است که زنان و دختران از حضور بره تنهرایی در امراکن
اجتنا کرده و در طول مدت حضورشان در انظار عمرومی ،رفتارهایشران تردافعی و محطاطانره
است .به جای ورزش کردن در فضای باز ،مدارج عضویت در سال ورزشی را متحمح میشوند
و پس از تاریکی هوا بره جرای سروار شردن بره وسرایح نللیره عرومی ،هزینره تاکسری را متحمرح
مریشروند و بجررای پیرادهروی مسرریرهای کوتراه ،بایررد راننردگی کنررد .در نهایرت از حضررور در
کالسهای شبانه خرودداری یرا انصرراف مریدهرد (کررل .)7232 ،افسرردگی ،تنفرر و تررس از
مردان ،از بین رفتن اعتماد به نفس و اقدام به خودکشری برخری دیگرر از ارررات مزاحمرتهرای
خیابانی هستند.
تعاریف و موضع برخی کشرورها از جملره ایرران و سرازمان ملرح متحرد در قبرال مزاحمرت
جنسی (خیابانی) به شرح زیر است:
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ایران 
هر یک از مصادیق «توهین»« ،تعرض» و «مزاحمت» به تنهایی جررم اسرت و گفتره شرده کره
هرگاه مجنی علیه هر سه مورد یک نفر باشد از علح مشدد خواهد بود (زراعت.)24 :3122 ،بنرد
 33ماده  1آئین نامه امور خالفی مصو  3174برای کسانی که دخترها ،پسرها و زنها را مصرا
تعلیب کنند حبس و جزای نلدی تعیین کرده است (میر محمد صادقی .)82 :3188 ،طبرق مراده
 638قانون مجازات اسالمی مصو « 3121هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات ییرر متعرارف
یا تعرض به افراد موجب اخالل در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کرار براز
دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا  24ضربه شالق محکوم خواهد شرد» (ینری لرو:3133 ،
 .)2بر اساس ماده  633قانون مجازات اسالمی مصرو « 3121هرر کرس در امراکن عمرومی یرا
معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مدالف شئون و حیثیت به آنران
توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و ترا  24ضرربه شرالق محکروم خواهرد شرد» (شرکری و
سریروس .)673 :3183 ،مهرم تررین نکتره در مراده  633قرانون مجرازات اسرالمی ،اعطرای جنبره
عمومی به عمح مرتکب و ییر قابح برگشت بودن جرم است .از نظر مرتلن ،تعررض بره اطفرال و
زنان در انظار عمومی چنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمریتوانرد مجررم
را از تعلیب و مجازات معاف کند (ابروذری .)22 :3183 ،اداره حلروقی قروه قضرائیه طری یرک
نظریه مشورتی اعالم کرده است که «هرگاه مسلم شود که مردی بره قصرد مزاحمرت در امراکن
عمومی یا معابر زنی را تعلیرب کررده و عرفرا هرم عنروان مزاحمرت برر آن صرادق باشرد ،عمرح
ارتکابی مشمول صدر ماده  1الیحره قرانونی راجرع بره مجرازات حمرح چراقو (مراده  633قرانون
مجازات اسالمی) خواهد بود و در این مورد فرقی بین این کره لفری یرا الفرا ی را بره کرار بررده
باشرد یرا نرره نیسرت» (شرکری و سرریروس673 :3183 ،؛ میرمحمرد صرادقی .)82 :3188 ،ضررابطه
تشدیص الفاظ و حرکات مدرالف شرئون و حیثیرت ،عررف اسرت (شرکری و سریروس:3183 ،
 .) 612بدیهی است که اعمالی نظیرر عریران گرردی ،نشران دادن آلرت تناسرلی و ییرره از جملره
اعمالی است که به دالیح عرف ،عفت عمومی را جریحه دار مینماید و در عین حال حررام نیرز
مرریباشررد .یرررض از عفررت عمررومی ،یررک سلسررله ارزشهررا و هنجارهررایی اسررت کرره ریشرره در
اعتلادات افراد یک جامعه داشته و نو مردم عالقه به صیانت و پاسداری از آن دارنرد (شرکری
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و سیروس .)613 :3183 ،طبق ماده  618قانون مجازات اسالمی مصو « 3121هر کس علنرا در
انظار و اماکن عمومی و معابر ،تظاهر به عمح حرامی نماید عالوه بر کیفر عمرح بره حربس از ده
روز تا دو ماه یا تا  24ضربه شالق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکرب عملری شرود کره
نفس آن عمح دارای کیفر نیست ،ولی عفت عمومی را جریحه دار نمایرد فلرط بره حربس از ده
روز تا دو ماه یا تا  24ضربه شالق محکوم خواهد شد» (شکری و سیروس.)612 :3183 ،

بریتانیا 
مزاحمت جنسی بدین صورت تعریف میشود :رفتار ناخواسته مبتنری برر جنسریت را گوینرد
که با هدف توهین به شأن انسان 3یا ایجاد محیطی دلهره آور ،7خصمانه ،1اهانت آمیرز 4و تحلیرر
کننده 1برای افراد است (ویکیپدیا.)33 :7237 ،

دانمارک 
مزاحمت جنسی این گونه عنوان شده است :استفاده از هر گونه رفتار کالمی ،ییرر کالمری

6

یا فیزیکی به منظور تیییر موقعیت جنسی قربانی بر خرالف تمایرح 2وی بره نحروی کره منجرر بره
احساس حلارت 8در قربانی شود یا به شأن وی آسیب برساند .مرد و زن ،یکسان تللی میشروند
و هر رفتار مبتنی بر جنسیت که خواهان تیییر این موقعیت متوازن است نیز مزاحمرت جنسری بره
شمار میآید (ویکیپدیا.)8 :7237 ،

فرانسه
3

32

اعمال زور  ،دستور و تهدیرد بره منظرور کسرب عرضره جنسری از جانرب شدصری کره از
1 Violating a person’s dignity
2 Intimidating
3 Hostile
4 Degrading
5 Humiliating
6 non Verbal
7 Will
8 Inferior
9 using constraint
10 Order
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قدرت 3اش سوء استفاده میکند را مزاحمت جنسی گویند (ویکیپدیا.)3 :7237 ،

هند 
1

7

مزاحمت جنسی در هند «ایوتیزینگ» نامیده میشود و شرامح هرر گونره حرکرت یرا رفترار
جنسی ناخوشایند -خواه مستلیم باشرد خرواه ییرمسرتلیم -از قبیرح تمراس بردنی ،پورنروگرافی،
درخواست 4یا تلاضای عرضه جنسی و سایر رفتارهای کالمی ،ییر کالمی و فیزیکی برا ماهیرت
جنسی است (ویکیپدیا.)3 :7237 ،

سازمانمللمتحد
1

6

2

سازمان ملح متحد در پیشنهادی عمومی به کنوانسیون در خصرون حرذف کلیره اشرکال
تبعی

علیه زنان ،مزاحمت جنسی زنان را بدین صورت بیان مریکنرد« :رفترار مشردص جنسری

ناخواسته از قبیح تماس بردنی ،پیشرنهادات ایواگرانره ،پورنروگرافی و درخواسرتهرای جنسری،
خواه با کلمات باشد خواه با حرکات» (ویکیپدیا.)8 :7237 ،

چارچوبنظریپژوهش 
رویکردهایی که در این پژوهش به تبیین مزاحمت جنسی (خیابانی) میپردازنرد را مریتروان
در سه دسته مورد بررسی قرار داد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.
دستهاول،رویکردعاملیتمحیطدرتبیینمزاحمتجنسی(خیابانی) 
کلیفورد شاو و هنری مک کی -کلیفورد شاو و هنری مک کری ،بروم شناسری اجتمراعی را
برای مطالعه توزیع جیرافیایی رفتار قانون شکنانه در شیکاگو مورد استفاده قرار دادند (وینفرری،
1 Authority
2 Eve teasing
3 Gesture
4 Demand
5 General Recommendation
6 Convention
7 Elimination
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 .)731 :3188آنان شهر شیکاگو را به پنج ناحیه تلسیم کردند و میزان تبه کاری را برای هر یک
از این نواحی بررسی کردند .سپس با استفاده از آمار بزه کاران دریافتند که میزان بزه کراری بره
ترتیب از ناحیه یک که مرکز تجارت است به سمت ناحیه پنج که در حاشیه خارجی شهر قررار
دارد ،کاهش مییابد .آنها نتیجه به دست آمده را این گونره تبیرین کردنرد :ناحیره یرک ،محرح
تردد و جابجایی زیاد جمعیت اسرت .جابجرایی زیراد جمعیرت از شرکح گررفتن جامعره باربرات
جلوگیری میکند و به بی سازمانی اجتماعی منتهری مریشرود (سرتوده .)311 :3183 ،آنهرا بری
سازمانی اجتماعی را معادل کنترل جمعی ضعیف گرفتند که به هرور منراطق جیرافیرایی دارای
جرم و بزه کاری باال منجر میشود (وینفرری .)731 :3188 ،نشرانههرای بری سرازمانی اجتمراعی
عبارتند از :بزه کاری ،روسپی گری ،قماربازی ،مصرف ییر قرانونی داروهرای مدردر ،مصررف
مشروبات الکلی ،پرخاشگری و خانوادههای از هم گسیدته (ستوده .)314 :3183 ،شراو و مرک
کی ،افراد را ذاتا منحرف یا بزه کار نمی دانستند بلکه به مشکح تأریر مناطق اشاره داشتند .وقتری
نرخ باالی جرم استلرار یابد صرف نظر از این که چه افرادی در ایرن منراطق زنردگی مریکننرد
نرخ مزبور هم چنان باال میماند .گویی انحراف مثح یک سنت به نسحهای پری در پری سراکنان
رسیده است .آن چه آنها دریافتند نه گروههای دارای نرخ باالی بزه کاری بلکره منراطق دارای
نرخ باالی بزه کاری بود (وینفری )731 :3188 ،و در توضریح آن بیران داشرتند کره چنرین کرج
رفتاری هایی به این دلیرح در مرکرز تجرارت و بازرگرانی رخ مریدهنرد کره در مراکرز انتلرال و
جابجایی جمعیت ،کنترل اجتماعی است و کنترلهایی از قبیح افکار عمومی ،نظارت همگانی و
کنترل خانوادگی آنلدر قوی نیستند که از پیردایش ارزشهرا و هنجارهرای انحرافری جلروگیری
کنند (ستوده.)314 :3183 ،
نظریه اراضی مسکونی و مناطق تجاری؛ در آیاز دهه  ،3362متفکرین محریط نگرر ،جررم را
به چگونگی بکارگیری اراضی نسبت دادند .مثرال آن کره جرین جیکروبز ( )3363در خصرون
ارتب اط میان استفاده از اراضی مسرکونی و منراطق تجراری نظریره پرردازی کررد .وی در تحلیرح
کیفیت تعامح در طول خیابانهای مناطق مسکونی خاطر نشان ساخت که تعامرح باعرث افرزایش
نظارت می شود و این امر به نوبه خود بره افرزایش امنیرت و کراهش جررم مریانجامرد .تنرو در
استفاده از زمین به خصون کاربردهای تجاری نزدیک به مناطق مسکونی ،کلید ایجاد امنیت و
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کاهش نرخ جرم محسو میشود .بدین معنا که محلههایی کره از کراربریهرای متنروعی نظیرر
تجاری ،اداری و تفریحی برخوردارند نسبت به محلرههرایی کره منحصررا ترک کراربری هسرتند
ایمن ترند چرا که وقتی زمینها صرفا برای ملاصد تجاری مورد بهرره بررداری قررار مریگیرنرد
صاحبان مشایح اساسرا امروال خرود را بررای مردتی طروالنی رهرا کررده و ایرن امراکن خلروت،
فرصتهایی را برای ارتکا جرم و فعالیت مجرمان فراهم میآورند و برر عکرس نرواحی چنرد
کارکردی شبانه روز شهروندان را به خود جذ کررده و بردین گونره نظرارتی ییرر رسرمی بره
وجود میآورند (جاکوبز.)3383 ،
دستهدوم،رویکردعاملیتتراکمجمعیتدرتبیینمزاحمتجنسی(خیابانی) 
زیمح نیز مانند وبر ،افزایش تراکم جمعیت را با شدت کنتررل اجتمراعی در رابطره معکروس
میبیند و معتلد است که با افزایش تراکم جمعیت فاصله بین سراختار اجتمراعی کرالن جامعره و
اراده فردی افزایش یافته ،کنترل اجتماعی (به ویژه کنترل اجتماعی رسرمی) ضرعیف ترر شرده و
فرد از آزادی عمح بیش تری برخوردار میشود .به بیان ریتزر ،زیمح معتلد اسرت کره در نتیجره
افزایش تراکم جمعیت ،احساس تنهایی و گمنامی افراد بیش تر شرده و فردیرت (اراده فرردی و
احساس ارربدشی) آنها مورد تهدید واقع میگردد .آن گاه تنها از طریق پیوستن به گرروههرای
کوچک (گروههای خویشاوندی ،محلی و ییره) اسرت کره افررادی مریتواننرد در جامعره ابرراز
وجود کنند (شرفی.)382 :3184 ،
وبر معتلد است که هر چه تعداد افراد وارد شده در کنش متلابح (در نتیجه اسرتاندارد شردن
روابط اجتماعی) بیش تر شود به همان نسبت روابط آنها سطحی تر و گذراتر شرده و شرناخت
افراد از یکدیگر به واهر و رفتارهای گذرا تنزل می یابد .بدین ترتیب فرآیند کنتررل اجتمراعی
ییر رسمی و مردمی هرر چره بریش ترر تضرعیف شرده و راه بررای کجرروی و بری نظمری افرراد
هموارتر میگردد (شیداوندی ،)733 :3111 ،زیرا که ضمانتهای اجرایی ییر رسمی بر عکس
ضمانتهای اجرایی رسمی بر پهنه گستردهای از رفتارها تسلط داشرته و سرهم بسریار زیرادی در
تأمین همنوایی و نظم اجتماعی دارند (گیدنز.)317 :3124 ،
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دیدگاه ادوین ساترلند -ساترلند معتلد است که هر چه افراد با تعداد بیش تر و متفاوت ترری در
کنش متلابح باشرند احتمرال ناهنجراری و بری نظمری آنهرا بیشرتر اسرت (گیردنز.)347 :3124 ،
بنابراین هنگامی که جامعه حاوی تکثر گروهی و تنو خرده فرهنگها باشد اشردان متفراوت
به راحتی میتوانند هم نوعان و هم کیشان خود را پیدا کرده و به آنها بپیوندنرد .چنرین جوامرع
بزرگی به نحو قابح مالحظرهای مسرتعد ایتشاشرات و کجررویهرای دسرته جمعری انرد (شررفی،
.)387 :3184
دستهسوم،رویکردعاملیتزماندرتبیینمزاحمتخیابانی 
در پژوهش صورت گرفته توسط اسکات ام .استرینگر ( % 13 ،)7222پاسخ دهنردگانی کره
مورد مزاحمت جنسی بوده اند اعالم کردند که حادره در طول سراعات شرلویی صربح و عصرر
رخ داده است یعنی  1:12 – 3:12قبح از هر و  4:12 – 2:12بعد از هر (استرینگر.)6 :7222 ،
رابطهبینچارچوبنظریوفرضیههایپژوهش 

جدول-1
نظریهها و دیدگاههای مرتبط

فرضیهها

شاو -مک کی ،براتینگام -براتینگام ،جیکوبز ،نیومن

اماکن عمومی پرتردد

زیمح ،ساترلند

وسیله نللیه مورد استفاده

استرینگر

ساعت رفت و آمد

فرضیههایپژوهش 

بین اماکن عمومی پرتردد و مزاحمت خیابانی اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.
بین وسیله نللیه مورد استفاده و مزاحمت خیابانی اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.
بین ساعت رفت و آمد و مزاحمت خیابانی اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.
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جدول-2تعریفعملیاتیمتغیرهایپژوهش 
ردیف

متییر

3

مزاحمت جنسی (خیابانی)

7

وسیله نللیه مورد استفاده

1

ساعت رفت و آمد

تعریف عملیاتی
سوت زدن ،صدای بوسه در آوردن ،متلک گفرتن ،پرانردن
الفاظ رکیک ،تمسدر به اهر فرد یا تعریف از او ،فحش و
ناسزاگویی ،شوخی کرردن ،تهدیرد ،پیشرنهادات ایواگرانره
جنسرری ،تلاضررای عرضرره جنسرری ،مزاحمررت تلفنرری ،دادن
شماره تلفرن ،سرد مسریر ،نشران دادن عرورت ،لمرس بردن،
تعلیب ،ترساندن.
ماشین شدصی ،اتوبوس ،تاکسی ،سایر
 6-32قبح از هر ،بین  32قبح از هر ترا  4بعرداز هر4-2 ،
بعد از هر 2-37 ،شب 37 ،شب به بعد.


روشپژوهش 
پژوهش حاضر از جهت دستیابی بره اطالعرات ،پیمایشری اسرت .از نظرر زمرانی بره صرورت
ملطعی ،از جهت سطح تحلیق ،علّی -تبیینی و از نظر هدف ،کاربردی میباشرد .جامعره آمراری
پژوهش را زنان و دختران  31سال به باالی شهر اصفهان تشکیح میدهند .حجم نمونه 324 ،نفرر
انتدا شد .شیوه نمونه گیری در این پژوهش ،سهمیهای بود .برای جمع آوری اطالعات مرورد
نیاز از روش پرس و جو در قالب پرسشنامهای برا سرواالت بسرته و چنردین طیرف اسرتفاده شرده
است.

یافتههایپژوهش 

از میان  324پاسدگوی زن  311نفر معادل  2/88درصد آنها ا هار داشرتهانرد کره در امراکن
وسایح نللیه عمومی شهر اصفهان مورد مزاحمت جنسی (خیابانی) قرار گرفتهانرد.توزیع فراوانری
مورد مزاحمت جنسی (خیابانی) قرار گرفتهاند .پاسدگویان نشان میدهنرد کره بیشرترین مرورد،
چشم چرانی ( )% 2448و کمترین مورد ،فحش و ناسزا گویی ( )% 348اسرت .مرواردی همچرون
متلک گفتن ( ،)% 6248سوت زدن ( ،)% 7241صدای بوسره درآوردن ( ،)% 1243پرانردن الفراظ
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رکیک ( ،)% 7148تمسدر به اهر فرد یا تعریف از او ( ،)%4448شوخی کردن ( ،)%7147تهدید
( ،)% 3241پیشنهادات ایواگرانه جنسی ( ،)% 3648تلاضای عرضره جنسری ( ،)% 3442مزاحمرت
تلفنی ( )% 1243و دادن شماره تلفن ( ،)% 1344لمس بردن ( ،)% 7143نشران دادن عرورت (7441
 ،)%تعلیب ( ،)% 4246سد مسیر( ،)% 7143ترساندن ( )% 7147اتفاق افتاده است.
از بین اما کن عمرومی (دانشرگاه ،محرح کرار ،برازار ،پرارک ،خیابران ،کوچره) ،بریش تررین
مزاحمت خیابانی در خیابان ( )% 42431و کم ترین آن در دانشگاه ( )% 3461اتفاق افتاده اسرت.
در محح کار ( ،)% 243بازار ( )% 3448پارک ( )% 31428و در کوچه ( )%33424بود.
از بین خطوط اتوبوس ،بیش ترین مزاحمت خیابانی در خرط صرفه -دروازه شریراز -حکریم
نظامی -دروازه تهرران -ملرک شرهر ( )% 48461و کرم تررین آن در خطروط اللره -احمردآباد-
میدان امام حسین و آتشگاه -شیخ بهایی ( )%7422اتفاق افتاده است.
از بین مسیرهای تاکسی ،بیش ترین مزاحمت خیابانی در مسریر انلرال  -چهاربرا  -شرهدا-
بهارستان ( )% 1242و کم ترین آن در مسیرهای پح شهرستان -بزرگمهر -پح شریری و دانشرگاه
اصفهان -میدان امام حسین ( )% 1414اتفاق افتاده است.
بیشترین مزاحمت خیابانی در امراکن عمرومی ،اتوبروس و تاکسری برین سراعات  4-2بعرد از
هررر -در امرراکن عمررومی ( ،)% 17426در اتوبرروس ( )% 4244و در تاکسرری ( - )% 11434و کررم
ترین آن از  37شب به بعد ( )% 242اتفاق افتاده است.
فرضیههایپژوهش

بررسی
نتایج کای اسکویر ناشی از بررسری رابطره برین امراکن عمرومی پرترردد و مزاحمرت جنسری
(خیابانی) است .بر اساس این یافتهها هرچلدر اماکن عمومی پر تردد تر باشند ،امکان مزاحمرت
جنسی (خیابانی) بیشتر است و این نتایج با یافتههای شاو و مکی و نظریه جیکوبز همدروان دارد.
همچنین بین وسیله نللیه مورد استفاده و مزاحمت خیابانی اتفاق افتاده رابطه وجرود دارد و نترایج
این فرض با یافتهها و نظریات دورکیم و وبر همنوا و هماهنگ است .در نهایت بین ساعت رفت
و آمد و مزاحمت خیابانی اتفراق افتراده رابطره وجرود دارد و ایرن رابطره در کارهرای پژوهشری
استرینگر مورد تاکید بوده است.
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بحثونتیجهگیری 
بررا وجررود برخررورداری از مررواد قررانونی پیرامررون مزاحمررت جنسرری (خیابررانی) ،برراز هررم
مزاحمتهای متعددی برای زنان رخ مریدهرد کره مشرارکت در اجتمرا را بررای آنران دشروار
میسازد .زنان برا اسرتناد بره مرواد قرانونی  633 ،638و  618قرانون مجرازات اسرالمی مریتواننرد
مزاحمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما کم تر زنی را میتروان یافرت کره ترا پرای معرفری
مزاحمان و به مجازات رساندن آنها پیش رود .شاید فراوانی چنین مزاحمرتهرایی در زنردگی
زنان ،عدم آشنایی آنان با قوانین حلوقی مرتبط با این گونه جرائم ،دشوار برودن طررح شرکایت
در محاکم کیفری ،ملصر شرناختن زنران ،تررس آنران از پیامردهای آتری از سروی مزاحمران در
صورت گزارش جرم و عدم توانایی پلیس در بازداشت مزاحمران باعرث مریشرود کره زنران در
صدد تحت تعلیب قانونی قرار دادن مزاحمان نباشند .شاید هم ترس از آبروریزی و بدنامی مانع
از آن میشود که بدواهند این مسأله را قانونی پیگیری کنند و در برابر آن سکوت میکنند.
پیشنهادها 
ارایه راهکارهایی جهت پرداختن به مسأله مزاحمت جنسی (خیابانی) دشوار اسرت چررا کره
آن می تواند در هر جایی و برای هر کسی رخ دهد .در هر صورت ،بایسرتی دلسروزانه راجرع بره
مزاحمت جنسی (خیابانی) صرحبت کررد و نیرز جسرورانه بره حرح آن پرداخرت .بردین منظرور،
پژوهش حاضر برای ملابله با چنین معضح اجتماعی ،راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهد:
 آموزش همگانی قوانین حلوقی مرتبط با مزاحمت از طریق رسانههای جمعی نصب و در دید عموم قرار دادن پالکاردهایی که در آن مجازاتهرای حلروقی مزاحمرتبه وضوح آورده شده
 مجازات مزاحمان بر اساس اصول قوانین حلوقی عمح به سه اصح گزارش جرم ،حمایت قربانی و پیگیری مصرانه پلریس -مسرئوالن نسربتبه شکایات مردم
 علیریم اینکه این امر که همه اعضای جامعه بایستی بیاموزنرد دارای حرق برابرر در روابرطاجتماعی هستند و فرزندان پسر در فضای خانه یاد بگیرند که زن محترم است و ایجاد مزاحمرت

جرمشناسی مزاحمت جنسی و خیابانی علیه زنان و دختران در شهر اصفهان 723 /

برای بانوان عمح ناپسندی است .نه تنها در خانواده ،بلکه در جامعه نیز نهادهایی مانند رسرانه نیرز
خود را مو ف به دادن چنین آموزشهایی نمیدانند و بیشتر دختران هسرتند کره مرورد خطرا
قرار میگیرند و از آنها خواسته میشود که مراقب پوشش ،حرکات و رفتار خود باشند.
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