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Abstract 
It is clear that dispersed criminal material can 

not properly prevent or reduce violence. Rather, 

advocacy mechanisms will only work in the 

light of a discriminatory and coherent criminal 

policy; In other words, the protection of 

potential and at-risk victims, as well as victims 

of violence, can be achieved through organized 

and coordinated action by civil society and the 

government. On the one hand, civil society is the 

same as NGOs, families, schools and the mass 

media in raising awareness of women in self-

confidence, self-care and changing the 

dangerous lifestyles of some of them, as well as 

teaching the concepts of human rights and 

human dignity to the public. Individuals will 

play an important role in prevention by reducing 

violence against women. At the same time, civil 

society organizations can file a complaint and 

pursue it by providing adequate facilities for 

victims of violence. On the other hand, the 

government in the general sense will take 

legislative, executive and judicial measures to 

protect women. 

Keywords: Violence, Women, Prevention.  

  چکیده

تواند  واد پراکنده کیفري به درستی نمیپرواضح است که م

بلکه سازوکارهاي . مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد

، حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم

دیدگان  به عبارت دیگر حمایت از بزه؛ کارآمد خواهد بود

با اقدامات ، دیدگان خشونت بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه

افته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل سازمان ی

از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و . دستیابی است

هاي گروهی  مدرسه و رسانه، خانواده، هاي غیردولتی سازمان

مراقبت از ، در باال بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوري

خود و تغییر شیوه زندگی خطرناك برخی از ایشان و همچنین 

مفاهیم حقوق بشري و کرامت انسانی براي عموم  آموزش

نقش مهمی در پیشگیري با کاهش خشونت بر زنان ، افراد

توانند با در نظر  ضمن آن که نهادهاي مدنی می. خواهد داشت

امکان طرح ، دیدگان خشونت گرفتن تسهیالت کافی براي بزه

دولت در ، از دیگر سو. شکایت و پیگیري آن را داشته باشند

اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت ، با تدابیر تقنینی، اي عاممعن

  .از زنان اقدام خواهد نمود

  . پیشگیري، زنان، شونتخ: واژگان کلیدي
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  :ارجاع

 . 11شماره ، تمدن حقوقی، علیه زنان و راهکارهاي پیشگیري از آن خشونت)، 1401؛ (عبدالواحد، اي بهمه؛ امیرحسن، ابوالحسنی
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  مقدمه

منفی گذاشته و آنان  تأثیربر فعالیت زنان در اجتماع نیز ، ترس از خشونت در آینده و احساس عدم امنیت

. سازد را از حقوق اساسی و بنیادین بشري که جزو اصول مسلم و پذیرفته شده بشري است محروم می

هاي ناموسی است  تهمت، مراد از قدف. اردطور در آئین فقهی اسالم مفهومی به نام قذف وجود د همین

بایست که با این امر برخورد نموده و امنیت  حاکمان جامعه اسالمی می. دهند که افراد به یکدیگر نسبت می

المللی هم این گونه است چرا که با تصویب کردن  روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین

همچنان که در پی تعدد اسناد . دارند ت علیه زنان مخالفت خود را اعالم میالمللی در مورد خشون اسناد بین

ها را متعهد به پیشگیري و مبارزه با خشونت بر  دولت، هاي حمایت از زنان در سراسر دنیا و پیگیري جنبش

نخستین سند حقوق . گیري است رسد توافقی کلی در این رابطه در حال شکل به نظر می. کند زنان می

از تعریف . است 1993اعالمیه رفع خشونت بر زنان مصوب ، کند ي که خشونت را تعریف میبشر

همچنین . جسمانی یا روانی یا عاطفی یا جنسی باشد، آید که خشونت ممکن است فیزیکی خشونت بر می

 نیاز، باکی مردان در خشونت بر زنان بی، پذیري زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو آسیب

  .مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیري تدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیرکیفري دارد

  مفهوم خشونت علیه زنان - 1

این بدان سبب است که هر کسی از پایگاه . تعریف مورد وفاق وجود ندارد، در تبیین چیستی خشونت

اي  گونه و یا عرصه ویژه، مقام تعریف فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته است و یا در، فکري
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را به ) خشونت اجتماعی( از خشونت را در نظر داشته است و یا حتی آنان که خشونت در ساحت معین

ها  آن چه بسا دادوستدهاي مفهومی میان، قدرت و نیرو، زیستی خشونت با زور اند به دلیل هم تعریف نشسته

و یا » استفاده از زور«: خشونت یعنی، ونت گفته شده استصورت پذیرفته و از همین رو در تعریف خش

  ).33، 1379، الهام( »استفاده از قدرت سوء«

و ) 210، 1377، دهخدا( و نابهنجار آمده است» تندخویی، ناهمواري، درشتی«خشونت در لغت به معناي 

ونه رفتار یا گفتاري هرگ، بر این اساس. قرار گرفته است» گیري پرخاشگري و سخت«در فعل فارسی معادل 

هرچند که خشونت به عنوان یک ؛ شود توهین و غضب باشد خشونت نامیده می، خویی که متضمن سخت

مصادیق آن در هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه و . واقعیت اجتماعی و روانی مفهومی نسبی دارد

اده از قدرت در جهت اعمال فشار بر استف توان خشونت را سوء طور کلی می به. متفاوت با جامعه دیگر است

ایذاء روحی و هرگونه تهدید و توسل به ، رفتار جنسی به عنف، دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح

هاي مشخصی  هاي فردي به نحوي که احتماالً باعث آسیب قدرت با هدف اثبات برتري و دستیابی به خواسته

دیگر به تناسب این که خشونت با چه اهدافی و به چه نحوي از سوي . بر بزدیده خواهد شد تعریف نمود

، خشونت پنهان در برابر خشونت آشکار. توان انواع خشونت را مورد شناسایی قرار داد گیرد؟ می صورت می

خشونت هدفمند در ، خشونت خانگی در برابر خشونت اجتماعی، خشونت فردي در برابر خشونت گروهی

  .نت فیزیکی در برابر خشونت روانی را نام بردهدف و خشو برابر خشونت بی

نظر  اختالف، اما در مقام تعریف، رسد نیاز از تعریف به نظر می بدیهی و بی، هرچند خشونت در بدو امر

بعضی دیگر خشونت را . دانند برخی خشونت را عملی خالف نرم و طبع می. شود بسیاري مشاهده می

خشونت هر ، کند و از نظر برخی دیگر ت شرایط خاص بروز میشمارند که تح رفتاري فردي و جمعی می

در تعریف دیگري . شود نوع رفتار خشنی است که از روي قصد و به منظور آسیب بر فرد دیگر انجام می

برخی نیز . رنج و یا لطمه باشد، بیان شده است هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه آسیب

تفاوتی و  هاي منفی چون بی العمل زا تا عکس فی از رفتارهاي بسیار تند و آسیبمعتقدند خشونت طی

  .توجهی را دربردارد کم

 نظریات خشونت علیه زنان - 2

، فرهنگی، اجتماعی، مختلفی همچونهاي  از دیدگاه، هاي خانوادگی ویژه خشونت خشونت علیه زنان به

در این خصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان  شناسی مورد توجه قرار گرفته و روانشناسی و جمعیت
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مستقیمی بر  تأثیرایدئولوژي پدرساالري است که ، میزان اعتقاد جامعه، یکی از این موارد. حاصل شده است

موجب بسیاري از اعمال ، اهمیت این عامل از آن روست که این طرز تلقی. گذارد خشونت عاطفی می

رفتارهاي نامتعارف ، تجاوز جنسی همسر با توسل به زور، داد کشیدن، نخشونت بار همچون توهین به ز

باید متذکر شد که . شود برادر و غیره می، همسر، پسر، احساس تعلق زن به مردان خانواده اعم از پدر، جنسی

ه نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان ک. شد هاي قبل از انقالب دیده می این ایدئولوژي قیم مآبانه در دوره

تواند  می، خود برآمده از طرز تفکر پدرساالرانه و برآمده از قدرت ناعادالنه مبتنی بر جنسیت است نیز

. به طور بالقوه تقویت کند، ویژه در چهارچوب خانواده را به، گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان

  .گرفته است بر این دارند که جامعه بر مبناي پدرساالري شکل تأکیدهاي فمینستی  جنبش

، ها در طی مراوده و معاشرت با دیگران نظریه یادگیري اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسان

هاي ترجیحی  شناسی نیز تحت عنوان نظریه معاشرت این نظریه که در جرم. گیرند رفتارهاي ایشان را فرا می

گذارد که یادگیري  نکتۀ اساسی صحه می رود بر این شود و در ارزیابی رفتار مجرمین به کار می شناخته می

فرزندان در فرآیند تعاملی با . خانواده حتمی است، هاي کوچک همچون حداقل در گروه، رفتاري دیگران

هاي زن توسط  با الگو گرفتن از نقض حرمت. کنند را تقلید میها  آن آمیز والدین شان رفتارهاي خشونت

  .گیرد ادر و در آینده نسبت به همسر و فرزندان شان شکل میپرخاشگري آنان نسبت به م، مرد خانواده

کند از آن جا که رفتار والدین با  بینی می نظریه یادگیري اجتماعی پیش، در باب خشونت خانوادگی

آیند لذا  به حساب می، مهمی براي کودکان شانهاي  مدل، همدیگر و شیوه تعامل آنان با کودکان

شان هستند بیشتر احتمال دارد که این رفتارها را در تعامل  رخاشگرانۀ والدینکودکانی که شاهد رفتارهاي پ

  ).1383، همتی( با دوستان شان تقلید کنند

  انواع خشونت علیه زنان - 3

هاي غیردینی و دینی آمیخته شده است که ممکن  به طور کلی خشونت بر زنان در هر کشوري عموماً با سنت

یا خانوادگی یا فیزیکی یا روانی ، اجتماعی، دولتی یا شخصی، گروهی، يفردها  آن است که خشونت علیه

یکی از اشکال خشونت بر اساس نتیجه وارده خشونت جسمی است که شامل اعمالی نظیر ضرب و . باشد

هایی که  خشونت. قتل و پرتاب کردن اشیاء است، زدن سیلی، زدن کتک، هل دادن، قطع اندام جنسی، جرح

سقط جنین و گاهی مرگ مشخص ، عدم توانایی در وضع حمل، پارگی، ورت شکستگیبه ص، نتایج آن

برادر یا خویشاوندان ذکور او یا از سوي ، پدر، ممکن است از جانب همسر، ها این گونه خشونت. شود می
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توان به  هاي خانگی وجود ندارد و می اگرچه آمار مشخصی در مورد خشونت. مردان اجتماع ارتکاب یابد

  ).1383، همتی( ت ادعا نمود که جامعه در این حوزه با رقم سیاه قابل توجهی روبرو هستصراح

گذشته نشانگر این بوده که در بیشتر شکایات مطروحه از سوي هاي  تحقیقات به عمل آمده در سال

یدۀ آنچنان که غالب زنان بزه د. شده استها  آن تکرار و تعدد خشونت منجر به اعالم جرم از سوي، زنان

پیش از این بارها مورد ضرب و جرح همسر خود قرار که  اند در طرح شکایت خود اظهار داشته، خشونت

هاي انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دالیل متعددي از  بررسی). 1383، همتی( اند گرفته

دست دادان فرزندان و طور از  خطرجانی و همین، خجالت، طرد شدن از خانواده، جمله ترس از آبروریزي

مشکالت موجود در روند قضایی و اعتقاد به این که قانون به نفع مردان است شکایت خود را پنهان 

  .کنند آمیز علیه خود را تحمل می کنند و شرایط خشونت می

بدیهی است که احتمال آشکار شدن خشونت زوج نسبت به زوجه به نسبت خشونت مشابه از سوي 

اعتراض به خشونت پدر و متعاقباً طرح ، ویژه آن که در جوامع سنتی به؛ ن زن بیشتر استپدر و یا برادرا

بار دیگر مورد ، دیده بزهشود و زنان  شکنی کیان خانواده تلقی می حرمت، شکایت در خصوص آن

طی آمارهاي به . شود گیرند که خود نوعی بزه دیدگی دوباره محسوب می سرزنش بستگان خود قرار می

اند در دادسرا و کالنتري اعالم  آمده زنانی که در مورد خشونت همسرشان طرح شکایت نمودهدست 

از ، دیده بزهمشخص نیست به چه دلیل زنان دقیقاً آمار مذکور از آن جهت بغرنج است که ، رضایت نموده

. اند مختومه شدهاند و به لحاظ عدم پیگیري زنان با ارائه ننمودن دالیل کافی  نموده نظر صرفشکایت خود 

عدم ، پناهی توان بدین نتیجه رسید که احتماالً انصراف چنین زنانی از ادامه تعقیب دعوا بی از این رو می

  ).1383، اسدي( شان باشد و نه ر ضایت واقعی استقالل مالی و تهدید زوج یا طرد خانواده

  خشونت روانی - 1- 3

اگر . خشونت روانی است، دار کند دیده را خدشه زهآمیزي که شخصیت ب هر گونه رفتار و گفتار خشونت

در تعریف خشونت روانی . رسوم و فرهنگ هر جامعه متفاوت است، چه خشونت روانی به تناسب آداب

هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سالمت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و : آمده است

 و تهدید به ازدواج مجدد، فحاشی، توهین، تمسخر، اهانت، مداوم مصادیق آن عبارتند از انتقاد ناروا و

شوهر با استفاده از اقتدار خود با ایجاد ترس و تهدید به اعمال جنسی یا جسمی به منظور ). 1387، کار(

بدین ترتیب روابط . نماید وادار کردن زن به انجام عمل و رفتاري مطابق با میل وي همسرآزاري می
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. شود آسیب فراوان وارد می، سست و به سالمت روانی زن، زوجین و دیگر اعضاء خانوادهخانوادگی بین 

، تهمت، قهر طوالنی مدت و سکوت، گذاري منت، اعتنایی تواند بی از دیگر مصادیق خشونت روانی می

ع هاي نامتعارف مثل من منع از اشتغال و ایجاد محدودیت، مهري بی، اعتمادي بدگمانی و بی، گیري سخت

ذکر این نکته ضروري است که براي وارد شدن خشونت روانی بر . زن از معاشرت با دوستان را نام برد

  .الزاماً الزم نیست که خشونت فیزیکی هم وارد شده باشد، زنان

  خشونت جنسی - 2- 3

خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به دیگري علیرغم مخالفت طرف دیگر 

خود نشانگر اجبار و عنف از سوي متجاوز و ، عنصر خشونت در عنوان خشونت جنسی. ودش اطالق می

هرگونه نگاه ، مصادیق متعددي دارد، خشونت جنسی علیه زنان. است دیده بزهعدم تمایل از سوي زن 

ربایی به منظور  آدم، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، تماس بدنی عمدي، آمیز به زنان شهوت

برداري تجاري از زنان  هر نوع بهره، قاچاق زنان، اندازي مراکز فحشا راه، جاوز و انجام اعمال منافی عفتت

حمایت از فاحشگی و ، مونتاژ عکس و انتشار آن، ها فیلم و انتشار آن از طریق رسانه، از قبیل تهیه عکس

از مصادیق خشونت ، نه و بیمارياجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیا، زناي با محارم، تسهیل آن

تجاوز ، توان شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی است را در نهایت می. جنسی است

  .و زناي به عنف دانست

  خشونت خانگی - 3- 3

عمق و گستردگی روابط و تعامالت در آن جا از هر جاي دیگري بیشتر ، نهادي است که شدت، خانواده

تواند مکان پر از امن و عطوفت باشد که دچار آشفتگی و نابسامانی  خانواده زمانی میپس نهاد . است

1خشونت خانوادگی. کند خشونت از عواملی است که سالمت و امنیت خانواده را تهدید می. نباشد
یا  

در حقیقت خشونت خانوادگی به . ترین شکل خشونت علیه زنان است شایع، خشونت علیه زنان در خانواده

شود  اگرچه گاهی ادعا می. نوعی پرخاشگري اشاره دارد که عضوي از خانواده به عضو دیگر اعمال کند

اما واضح است که خشونت زنان ، هاي خود خشن هستند که زنان به اندازه مردان با همسر یا کودك

فیزیکی اگرچه آثار . گردند محدودتر است و به احتمال بسیار اندك موجب آسیب جسمانی بادوام می

                                                      
1- Family Violence 
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گاهی خشونت خانگی داراي آثار مخربی است ، اما در مقابل، قابل مشاهده استمعموالً خشونت خانگی 

، توجه بودن هاي زن بی به خواسته، مانند دروغ گفتن. شان بسیار دشوار است اما تحمل، آید که به چشم نمی

وادار کردن زن به ترك ، کردنپرخاش ، جدا کردن زن از کودکان و فامیل، انتقاد کردن به طور مداوم

  .شود به عنوان خشونت پنهاد یاد میها  آن ازکه  ..تهمت زدن و، خانه

  تدابیر پیشگیرانه در برابر خشونت علیه زنان - 4

  تدابیر پیشگیرنده - 1- 4

در اصطالح . »مانع شدن«و پیشگیري کردن به معناي » جلوگیري و منع«معناي  پیشگیري در لغت به

به نظر برخی . آگاه کردن و هشدار دادن در مورد جرم آمده است، دستی کردن معناي پیش شناسی به جرم

زا  شود که با محدود کردن عوامل جرم پیشگیري از بزهکاري به مجموع تدابیري اطالق می، شناسان از جرم

ت بر همچنین در مورد پیشگیري از خشون. دهد و نیز مدیریت عوامل محیطی نرخ بزهکاري را کاهش می

زنان باید دانست که از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از قطعیت یافتن آن زن وارد فرآیندي خواهد شد 

ارکان عمدتاً » نهادهاي اجتماعی«. ضروري و بهنگام نهادهاي اجتماعی است، که نیازمند اقدام فوري

سیاست جنائی به عنوان . گیرد اجرائی و مردمی را دربرمی، قضائی، مختلف جامعه از جمله نهادهاي تقنینی

دیده و جامعه  بزه، منابع سه گانه بزهکار تأمیناندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم درصدد  تدابیر چاره

کند بلکه با توسل به راهکارهاي  خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی، براي این مهمصرفاً و  است

  .پردازد دیدگان بالقوه نیز می حمایت از بزهقبل از وقوع خشونت به کنترل و ، پیشگیرانه

  پیشگیري اجتماعی - 2- 4

به مهار آن ، زا شود که ضمن بررسی عوامل جرم پیشگیري اجتماعی به مجموعه اقداماتی گفته می

تقویت آگاهی ، آموزش، هاي گروهی ابزارهاي به کار گرفته شده در آن بیشتر از رهگذر رسانه. پردازد می

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژي مبارزه با بزهکاري اعم از . سعه اجتماعی استو باال بردن تو

از ، براي کنترل و مهار جرم. شود از دستاوردهاي سیاست جنائی محسوب می، پیشگیري یا سرکوب

قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهاي مردمی ، ابزارهاي حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی

 یعنی تلفیقی از برداشت مردم از پیام قانون و شرکت؛ برد بهره می) سیاست جنائی مشارکتی( ز در قالبنی

  .باشد در مبارزه علیه جرم از طریق مردمی کردن عدالت کیفري میها  آن



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   628

 

  پیشگیري رشدمدار - 3- 4

به خصوص  آموزش و تربیت، کند گرانیگا پیشگیري رشدمدار را به عنوان پیشگیري زودرس تعبیر می

در این نوع پیشگیري تالش بر آن است که با . دهد آموزش به کودکان و نوجوانان را مدنظر قرار می

شناسایی عوامل خطرساز و مداخله زودرس و با توسل به تدابیر روانشناختی و اجتماعی از تداوم و استقرار 

عمدۀ ، پیشگیري رشدمدار در گفتمان. رفتارهاي مجرمانه به خصوص در مورد کودکان جلوگیري شود

ساز  لذا توجه به عوامل زمینه. دیدگی اوست در راستاي پیشگیري از بزه دیده بزهمتمرکز بر شخص ، توجه

دیده و نیز عوامل مؤثر بر تقاضا به  پذیري بزه به خصوص عوامل مرتبط با وضعیت آسیب، خشونت بر زنان

  .استمنظور مهار عوامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار 

  باال بردن آگاهی - 4- 4

در عصر کنونی خشونت بر زن رو به گسترش است و در این میان پیشرفت تکنولوژي ارتباطات و جهانی 

بدین ترتیب اتخاذ تدابیري به منظور . شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزها منجر به توسعۀ بیشتر شده است

که در شرایط نامناسب اقتصادي و اجتماعی  آگاهی رسانیدن به افراد در معرض خطر به خصوص زنانی

همچنین باید گفت آمارهاي . رسد دیدگی ضروري به نظر می کنند در جهت کاهش احتمال بزه زندگی می

، اند که امکان بررسی تحوالت عمومی بزهکاري شناسی کیفري یکی از وسایل ضروري در تحقیقات جرم

سازد و در باال بردن  اقتصادي و سیاسی فراهم می، ماعیاجت، تغییرات و نرکیبات آن را با شرایط فردي

نهادهاي دولتی نقش به سزایی در دستیابی اطالعات آماري پیرامون ، آگاهی و تقویت و توانمندسازي

اي  خشونت علیه زنان دارند و همین طور سایر نهادهاي تقنینی و قضائی که در عمق و شدت چنین فاجعه

  .مساعدت خواهند کرد

  موزشآ - 5- 4

، مدرسه، از رهگذر سیاست جنایی مشارکتی و در بستر نهادهاي مدنی از جمله خانواده، آموزش مؤثر

هاي بنیادین و احترام به کرامت انسانی باید در فرآیند  ارزش. ها مؤثر واقع خواهد شد ها و انجمن گروه

هاي آموزشی  ن و در محیطرشدپذیري در خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و سپس در جمع دوستا

غیردولتی مانند هاي  ترتیب امروزه بسیاري از سازمان بدین. همچون مدرسه و دانشگاه آموزش داده شود

هاي  به ترویج ارزش، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و نیز سازمان نظارت بر حقوق بشر
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این امر در برانگیختن حس احترام به کرامت . اند المللی مبادرت نموده حقوق بشردوستانه در عرصه بین

باال بردن سطح تحصیالت ، عالوه بر این. انسانی زن و از بین بردن نگرش کاالانگارانه به وي مؤثر است

  .شود یک جامعه خود اقدامی پیشگیرانه محسوب می

  فقرزدایی - 6- 4

دیدگی در جرایم  به عنوان ریشه بزه تواند فقر می، باشد فقرزدایی به معناي باال بردن سطح رفاه عمومی می

ها به دلیل  بسیاري از خانواده. جنسی و نیز پذیرش خشونت به دلیل وابستگی مالی به مرتکب مطرح باشد

به عنوان نمونه در بسیاري از . شوند حاضر به فروش دختران خود به عنوان عروس می، فقر اقتصادي

هاي فقیر به عنوان عروس به ازدواج اتباع همسایگان  هدخترانی از خانواد، شهرهاي جنوب شرقی ایران

توسط شوهران شان به دالالن و ، پس از عزیمت به پاکستانکه  آیند شرقی ایران از جمله پاکستان در می

  .برداري جنسی قرار گیرند گري مورد بهره شوند تا به عنوان روسپی ها فروخته می واسطه

  سی قضاییتدابیر حمایتی در فرآیند دادر - 7- 4

دیده یا هر کس دیگر به ضابطین و  حمایت از زنان در برابر خشونت عمالً از مرحلۀ گزارش خشونت بزه

دیده در راستاي یک فرآیند منطقی خود را  بزه، باید گفت که در این مرحله. شود مقامات قضائی آغاز می

. داند می، اند جو ایجاد شده وندان پناههایی که جهت حفاظت قانونی از شهر مستحق مراجعه به مراکز و پایگاه

صدور ، تحقیق و دادرسی، تعقیب و دستگیري بزهکار، دیده تدابیري نظیر ثبت شکایت در برابر دادجویی بزه

در این مرحله زن نه . گردد دیده محقق می زدایی از بزه و خسارت) بزهکار( حکم و اعمال مجازات علیه متهم

تر از منظر  گردد بلکه در نگرش وسیع یک شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می ،تنها در منظر دادرسی کیفري

نگرش پردامنه نهاد کیفري باعث شده که نگاه . گیرد دیده مورد توجه قرار می ه به عنوان یک بزهشناسان جرم

هاي  وختهه فراتر از آمشناسان دیده هاي بزه به زن خشونت دیده به نحو مثبت تغییر یابد و اینجا است که آموزه

شود که  می ها به عنوان نیازي مهم و ضروري احساس کیفري صرف براي قضات اعم از دادرسان و دادستان

  .دیده را نیز در دادرسی کیفري نهاد کیفري مورد توجه قرار دهند بزه

  ایجاد حس مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق - 8- 4

ن پلیس و نیروهاي انتظامی و مقامات قضائی موظفند که به ضابطی، در مراجعات ابتدایی زن خشونت دیده

بالفاصله وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گیرند و عامل ، هاي خانوادگی ویژه در خشونت
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همچنین اگر امنیت جانی زن به شدت . دیده محدود کند خشونت را متوقف ساخته و دسترسی او را به بزه

ام داشتن ضابطین در امر توقیف این مرتکبین امري الزم و حتی حیاتی اختیار ت، در معرض خطر است

گردد تا از یک سو این مجرمین خطرناك آزادانه در میان مردم  باشد و سهل انگاري در آن سبب می می

هاي مکرر را فراهم سازند و از سوي دیگر موجب آن است تا افراد  رفت و آمد کنند و زمینه خشونت

کنند که دستگاه قضائی و پلیسی دچار ضعف عملکرد یا عدم تمایل در تعقیب و گرا تصور  خشونت

. از طریق جامعه خواهد بود، بوده که به مفهوم صحه گذاشتن بر رفتار این قبیل مرتکبینها  آن برخورد با

  .مقام تعقیب وارد عمل خواهد شد، پس از هدایت زن خشونت دیده از طریق پلیس به دادسرا

توان انتظار داشت تا جرائم متضمن خشونت  دید زن می در جهت افزایش حمایت از بزهبدین ترتیب 

علیه زنان در زمره جرائمی آنچنان توسعه یابد که مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه به محض اطالع از 

عدم ، تعقیب قادر به پیگیري امر شده و امکان فرار» اصلی قانونی بودن«وقوع جرم و حتی در راستاي 

حقوق دفاعی  تأمینهمچنین به منظور . واکنش کیفري را به حداقل رساند تعقیب و مصونیت مرتکب از

، هاي وکیل فراهم نماید و در صورت امکان مندي زنان را از معاضدت دادستان باید زمینه بهره، دیده بزه

  .دیدگان معرفی کند بزه، دیده را به مراکز خدمات رسانی بزه

مقام تحقیق و ضابطین قضائی باید از ، الیل و حفظ صحنه جرم در جرائم جنسیآوري د در جمع

برداري  هاي الزم برخوردار باشند و از قبل بدانند که کدام قسمت از صحنه جرم براي نمونه آموزش

پزشک قضائی  حضور یک روان، در ضمن. ارجحیت دارد و چه شواهدي از اهمیت بیشتري برخوردارند

ه به هنگام شناسان ه و جامعهشناسان جرم، هشناسان مندي بازپرس از اطالعات روان حقیق یا بهرهدر معیت مقام ت

تر سازد  دیده و شهود به نحوي که بتواند روند تحقیق را به حقیقت و عدالت نزدیک بزه، رویارویی با متهم

  .نماید ضروري می

  همکاري قضات و متخصصین - 9- 4

، قضات کیفري ناچارند از کارشناسان رسمی، می و جنسی علیه زنانجس، در اثبات وقوع خشونت روانی

قضات را ، ضرورت استفاده از اطالعات تخصصی چنین کارشناسانی. پزشکان و پزشکان بهره ببرند روان

امکان تحوالت شخصیتی او و درصد ، تعیین خطرات اجتماعی آینده، در تعیین میزان مسئولیت مجرم

امروزه حتی در کنار تشکیل پرونده . زي اجتماعی بزهکار یاري خواهد رسانداحتمال موفقیت در بازسا

دیده نیز مطرح شده است تا بتوان اطالعات  شخصیت براي متهم بحث تشکیل پرونده شخصیت براي بزه



  631  آن از يریشگیپ يراهکارها و زنان هیعل خشونت  

 

، میزان احساس ناامنی، رابطه او با متهم، دیده اجتماعی و خانوادگی بزه، الزم در مورد شخصیت روانی

اش تعیین کرد و این امر مستلزم همکاري  دیدگی دیده را در بزه اقع شده و حتی میزان تقصیر بزهخسارات و

باشد و این همکاري علمی  متقابل متخصصان امر براي هموار ساختن مسیر صدور حکم عادالنه می

ضائی عدالت ترمیمی که مستلزم حضور مددکاران اجتماعی به هنگام صدور دستور ق تأمینتواند در  می

  .مؤثر باشد، میانجیگري است

  نتیجه

هاي  استیالي مردان بر زنان وجود داشته و تبعیضات و ستم، ها در طول تاریخ و در همه فرهنگ، بدون شک

ترین موارد نقض حقوق بشر است  یکی از گسترده، خشونت بر زنان. اعمال شده استها  آن فراوانی در مورد

بردگی ، داري گري و برده سلطه، تجاوز جنسی، هاي خانگی خشونت؛ کند که در اشکال مختلفی نمود پیدا می

قطع ، جنسیت گزینی جنین، هاي ناموسی قتل، هاي اجباري وادار کردن به روسپیگري، خرید و فروش، جنسی

مند در  تعرض و تجاوزات جنسی نظام، توهین، بارداري ناخواسته، ایراد ضرب و جرح، جنسیهاي  اندام

ها است و هم اکنون نیز خشونت بر  هایی از این خشونت تنها نمونه، المللی و داخلی مسلحانه بینهاي  درگیري

  .اقتصادي و با هر میزان تحصیالت سایه افکنده است، ها زن از هر سطح و طبقه اجتماعی میلیون

، اشدتواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن ب پرواضح است که مواد پراکنده کیفري به درستی نمی

به ؛ کارآمد خواهد بود، بلکه سازوکارهاي حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم

با اقدامات سازمان ، دیدگان خشونت دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه عبارت دیگر حمایت از بزه

عه مدنی همان نهادها و از یک سو جام. یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است

هاي گروهی در باال بردن سطح آگاهی به زنان  مدرسه و رسانه، خانواده، هاي غیردولتی سازمان

مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناك برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم ، درخودباوري

با کاهش خشونت بر زنان  نقش مهمی در پیشگیري، حقوق بشري و کرامت انسانی براي عموم افراد

دیدگان  توانند با در نظر گرفتن تسهیالت کافی براي بزه ضمن آن که نهادهاي مدنی می. خواهد داشت

با تدابیر ، دولت در معناي عام، از دیگر سو. امکان طرح شکایت و پیگیري آن را داشته باشند، خشونت

  .خواهد نموداجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام ، تقنینی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است
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