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تاریخ دریافت مقاله1399/11/18 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/1/17:

یکی از اشکال رایج خشونت علیه زنان در اماکن عمومی ،مزاحمت های خیابانی به ویژه از نوع جنسی است.
ای��ن ن��وع از مزاحمت ها به ص��ورت شایعی در اغلب محیط های خارج از خان��ه از جمله خیابان ،پارک ،سینما
و غی��ره اعمال می شون��د و پیامدهای جبران ناپذیری اعم از آسیب های جسم��ی و روحی بر روی زنان بر جای
می گذارن��د .هدف از پژوهش حاض��ر ،واکاوی ابعاد پنهان این نوع از مزاحمت ه��ای جنسی در اماکن عمومی
از دی��د زنان��ی است که با این مسئله مواجهه ش��ده اند .مشارکت کنندگان این پژوه��ش را  18نفر از دانشجویان
دانشگاه های تهران در محدوده سنی  23تا  37سال تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب
شده اند .نظریه فمینیستی ،نظریه کلیشه ها و نظریه سبک زندگی روزمره نیز برای افزایش حساسیت نظری به کار
گرفت��ه شدن��د .این پژوهش با رویکرد کیفی انجام و در آن از روش مصاحبه عمیق فردی و بحث گروهی متمرکز
استف��اده شده است .یافته های ای��ن پژوهش در  4طبقه اصلی شامل «الگوهای مزاحم��ت»« ،تاثیر مولفه های
بیرونی»« ،نحوه مواجهه» و «احساس ناامنی» طبقه بندی شدند .براساس یافته های تحقیق از جمله مکان هایی
ک��ه احتمال وق��وع مزاحمت های خیابانی زیاد است م��ی توان به فضاهای خلوت شه��ری در کنار اماکن شلوغ
اش��اره ک��رد که به یک میزان برای زنان خطرآفرین هستند و در زنان ایجاد دلهره ،ترس ،اضطراب و غیره می کنند.
همچنین مالش گری ،خودارضایی در مالء عام و عورت نمایی از جمله اشکال جدید مزاحمت هستند که بیشتر
توسط مردان میان سال و پیرمردان اتفاق می افتند.
واژگان کلیدی :اماکن عمومی ،مزاحمت خیابانی ،مزاحمت جنسی و خشونت علیه زنان
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ایج��اد مزاحم��ت برای زنان و دختران خ��ود شکل آشکاری از خشونت است؛ خشونت��ی که قدمتی به درازای
تاریخ بشر دارد و در تمام ملل و دوران ها وجود داشته است و تنها مربوط به دوران مدرن و صنعتی شدن جوامع
نمی شود .امروزه در شهرهای توسعه یافته و پیشرفته با اشکال و ابعاد جدیدی از مزاحمت برای زنان مواجه ایم؛
از جمله :مزاحمت در فضای مجازی ،مزاحمت های کالمی و فیزیکی در اماکن عمومی مانند متلک پرانی های
جنسی ،نگاه خیره شهوانی ،لمس لحظه ای بدن و غیره.
مزاحمت های اعمال شده علیه زنان چه در اماکن عمومی و چه درون خانواده بیشتر برای کنترل زنان و نشان
دادن ق��درت اس��ت و عامالن آن درصدد تحکیم جایگ��اه برتر خود نسبت به زنان در جامع��ه و خانواده اند .این
مزاحم��ت ها دارای عواقب منفی بسیاری از جمله آسیب ه��ای جسمی ،روحی و روانی بر روی زنان هستند که
جنبه روحی و روانی آن بسیار پایدارتر و تاثیرگذارتراست.
ب��ه ع�لاوه ،وجود این نوع از مزاحمت ها که خود مصداق بارز خشونت به حساب می آیند سبب ایجاد ترس
و دله��ره در زن��ان شده و مان��ع از حضور موثر آن ها در جامعه می شود و در نتیجه عدم پیشرفت و شکوفایی زنان
و بازدارن��ده ای ق��وی در راه رسیدن به اهداف شان به شمار می آید .اگرچه این گونه مزاحمت های جنسی از دید
قانون جرم تلقی گردیده و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است ،اما آن چنان شیوع داشته و به صورت الیه
های پنهان خشونت در سطح جامعه رسوخ کرده اند که با حضور روزمره زنان در جامعه عجین شده و پرهیز از
آن ها اجتناب ناپذیر می باشد (هاشمیان فر و همکاران.)112 :1393 ،
با صنعتی شدن جوامع زنان از آزادی عمل بیشتری برخوردار شدند ،اما بسیاری از مسائل و مشکالت مربوط
ب��ه فرهن��گ و حضور آن��ان در جامعه حل نشده باقی مانده اس��ت .از جمله می توان ب��ه مزاحمت های خیابانی
اش��اره ک��رد که تنها به جوامع در حال توسعه یا جهان سوم محدود نمی شود ،بلکه تمام زنان در سرتاسر جهان با
آن مواج��ه هستن��د و فقط شکل و شدت وقوع آن در کشورهای مختلف متف��اوت است و از این حیث مسئله ای
جهان شمول تلقی می شود .در پژوهشی که پیرامون سالمت زنان در سطح ملی در کشور فنالند انجام شده بود،
 19/6درص��د از زن��ان مزاحمت های خیابانی را به شکل های مختلف در طول سال تجربه کرده بودند .همچنین
براساس پیمایش ملی خشونت علیه زنان 8/3،درصد زنان فرانسوی و  15درصد زنان پاریسی خشونت در محل
کار و دیگر اماکن عمومی را در یک سال گذشته گزارش نمودند .در تحقیق دیگری در مورد زنان  14تا  59سال
در ایتالی��ا 24/4 ،درصد آنان اشک��ال مختلف خشونت را طی سال گذشته تجربه ک��رده بودند .پژوهش دیگری
در ژاپ��ن حاک��ی از آن است که نزدیک به دو سوم زنان  20تا  30ساله هنگام استفاده از متروها و قطارهای توکیو
مورد لمس بدنی قرار گرفته اند و دچار ترس ،تحقیر و آسیب های روحی به علت لمس شدن توسط مردان شده
اند .به عالوه در بنگالدش نیز دختران  10تا  18ساله با آماری بیش از  90درصد گزارش داده اند که مورد آزار و
اذیت مردان قرار گرفته اند .ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در گزارش های مختلف از جمله صادقی فسایی
( ،)1385حیدری چروده ( ،)1389ایمان و همکاران ( )1390و لهسایی زاده و یوسفی نژاد ( )2012وجود این
نوع از مزاحمت را اذعان کرده اند (ریاحی و لطفی خاچکی.)71 -70 :1395 ،
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بدی��ن ترتی��ب زنان از این حیث ،تجربیاتی کامال متفاوت از م��ردان را از سر می گذرانند؛ تجربیاتی که به زن
ب��ودن و زنانگی مربوط اس��ت و با دنیای مردانی که خود سبب ساز این تفاوت های خشن ،نابرابر و تبعیض آمیز
هستن��د ،ناهمگون��ی های بسی��ار دارد .از جمله این تجربیات می ت��وان به نگاه های خی��ره و آزار دهنده مردان،
فرو دستی زنان نسبت به مردان ،ترس و دلهره از بودن در کنار مردان ،یکسویگی فضاهای شهری ،سرکوب گری
زن��ان و ناتوان��ی در اب �راز خود ،ترس از تعدی و تجاوز و غی��ره اشاره کرد .تجربیاتی که تقریب��ا در میان همه زنان
دارای شکلی مشابه و ابعادی نزدیک به هم است و همین مسئله ناامنی در فضاهای شهری را امری غیرشخصی
و مشترک کرده است (ذکایی142 :1393 ،و  162و محمدی و همکاران.)9 :1395 ،
تحقیق��ات انج��ام شده در داخل کشور نشان می دهد که امنیت کالن شهرها بیش از امنیت شهرهای کوچک
و ک��م جمعی��ت در خطر است و زنان در شهرهای بزرگ با عدم امنی��ت بیشتری رو به رو هستند .گسترش نفوس
انسان��ی ،هج��وم اف �راد از روستا به شهر ،عدم شناخ��ت و ناآشنا بودن افراد با یکدیگر ،ع��دم کنترل پذیری باالی
اف �راد توسط ارگان های مربوطه ،تغییر سبک و شی��وه زندگی ،پیچیده شدن روابط انسانی و غیره همگی از جمله
مولف��ه های تاثیر گ��ذار در کاهش و از بین بردن امنیت فضاهای شهری هستند که خود سبب آسیب پذیری زنان
در مقاب��ل افراد مهاجم می شود .زمانی که زن��ان از محیطی سالم و امن جهت استفاده برخوردار نباشند ،نه تنها
دچ��ار آسی��ب می شوند ،بلک��ه تنش و مشکالت ناشی از آن به خانواده و جامعه نی��ز منتقل شده و دامن گیر بقیه
ه��م خواهد شد (گل��ی .)145 -144 :1390،به رغم بروز مزاحمت های خیابان��ی علیه زنان در شهرها به ویژه
ک�لان شهره��ا ،قربانیان به دالیل متع��ددی از امکان شکایت و احقاق حق برخ��وردار نیستند و اغلب با سکوت
خود با مشکالت روحی و روانی فراوان دست و پنجه نرم می کنند .از سوی دیگر ،به دلیل تابو بودن این موضوع
توج��ه ج��دی از سوی پژوهشگران به ای��ن مسئله پنهان اجتماعی معطوف نشده اس��ت .پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این سوال است:
دختران جوان دارای سابقه مزاحمت توسط مردان در اماکن عمومی چه تجربه ای در این زمینه دارند و با چه
پیامدهایی مواجه هستند؟
به این منظور پژوهش حاضر به دنبال واکاوی تجربه این زنان از مزاحمت های خیابانی جهت ارائه راهکارهای
کاربردی برای کاهش این آسیب اجتماعی پنهان است.
اس .روزنب��وم و همک��اران 1در س��ال  2020طی پژوهشی با عنوان «تاثیر مزاحمت ه��ای خیابانی بر تجارب
زن��ان جوان استفاده کننده از خدم��ات عمومی» مزاحمت های خیابانی را توصیف تعامالت ناخواسته در اماکن
عموم��ی بین غریبه ها یا مشتری ها تعری��ف کردند که اغلب به واسطه جنسیت فرد ،گرایش های جنسی یا رفتار
جنس��ی فرد برانگیخت��ه می شود .امروزه ،فروشندگ��ان از وقوع مزاحمت های خیابان��ی در ابعاد کوچک و حوزه
خدمات به مشتری از جمله در سالن های تاتر ،فروشگاه های عمومی ،مناطق تفریحی و پاساژهای خرید چشم
پوشی می کنند .در این تحقیق از  131زن که مورد آزار قرار گرفته بودند ،حدود  64درصد از حضور در خیابان
پ��س از تاریکی 43،درصد از پوشیدن شکل خاصی از لب��اس و  28درصد از بیرون رفتن به تنهایی اجتناب می
کردند .همچنین 28 ،درصد در مینی اتوبوس ها 27 ،درصد در اتوبوس ها 22 ،درصد در پارک ها و  17درصد
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در رست��وران ه��ا مورد آزار قرار گرفته بودند .این مقاله شام��ل نتایج تجربی ،مدیریتی و جامعه شناختی هم بود و
سیاس��ت ه��ای عمومی رسمی را جهت به رسمی��ت شناختن مزاحمت های خیابانی به عن��وان یک بزه مجرمانه
تشویق می کرد.
1
دلکرکو و کریستنسن  2در سال  2019تحقیقی با عنوان «تاثیرات مزاحمت های خیابانی بر استرس ،افسردگی
و کیفیت خواب زنان دانشجو» انجام دادند .هدف از انجام این تحقیق ،در نظر گرفتن مزاحمت های خیابانی به
عن��وان موضوع سالمت عمومی مشابه مزاحمت های جنسی و پیامدهای منفی حاصل از آن بود .جامعه آماری
ای��ن تحقیق شام��ل  252دانشجوی دختر دوره لیسانس دانشگاه آمریکای شم��ال شرقی بود .براساس یافته های
حاص��ل از ای��ن پژوهش ،زنان قربانی آزارهای خیابانی به صورت معن��اداری در معرض استرس و افسردگی قرار
داشتند و این مسئله از تاثیری منفی بر روی کیفیت خواب این زنان برخوردار بود .همچنین تحلیل یافته های این
تحقیق نشان داد که هر دو عامل استرس و افسردگی با مزاحمت های خیابانی و کیفیت خواب در ارتباط هستند.
لوسی��ا ت��رزا سانچز-دیاز 2در س��ال  2018طی پژوهشی ب��ا عنوان «مفه��وم آزار خیابانی و رابط��ه آن با خود
ش��یء انگ��اری زنان" ،با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمال��ی پیرامون  46زن دومینیکی که در یک دانشگاه
غیر دولت��ی در سنتو دومینیکو شاغ��ل بودند ،اطالعات گردآوری کردند .یافته ها نش��ان داد که پذیرش مزاحمت
های جنسی ارتباط معناداری کمی با خود شیء انگاری زنان دارد و در مقابل ،از ارتباط معنادار زیادی با اسطوره
پذی��رش خشون��ت خانگی برخوردار اس��ت .همچنین پذیرش پایین مزاحمت های خیابان��ی با سطوح باالیی از
تحصیالت و وضعیت اجتماعی در ارتباط است .بعالوه ،میزان تالش بیشتر در راستای عدم وقوع مزاحمت های
خیابانی با سطوح پایینی از خود شیء پنداری زنان در ارتباط است.
جهان��ی دول��ت آباد در سال  1398تحقیق��ی را با عنوان «واک��اوی پدیده مزاحمت ه��ای خیابانی فیزیکی با
رویک��رد م��ردم نگ��اری» با روش تحلی��ل محتوای کیفی انج��ام دادند .جامعه آم��اری این تحقی��ق را  45نفر از
قربانی��ان ،عام�لان و شاهدان مزاحمت های خیابان��ی فیزیکی تشکیل می دادند .براس��اس نتایج حاصل از این
پژوه��ش عام�لان مزاحمت های فیزیکی در  2تیپ "فرصت طلب ها" و "پوست کلفت ها" و قربانیان در  5تیپ
"معترض پرخاشگر"" ،معترض محترم"" ،معترض محافظه کار"" ،معترض منفعل" و "قربانی بی اعتنا" دسته بندی
می شدن��د .عام�لان مزاحمت های جنسی در طی این فرآیند به عرصه ای از کنش های متقابل وارد می شوند که
در آن "کنش های جنسی" و "رفتارهای جنسیتی" آن ها در اماکن عمومی پاسخ هایی را از طیف "برخورد آشکار"،
"برخ��ورد ضمنی"" ،ف �رار از موقعیت"" ،انفعال" و "بی اعتنایی" شامل می ش��ود .همچنین در این تحقیق تجارب
مشترک زنان آن ها را از این نظر بهم پیوند می داد.
اکب��ری و میرمحم��د تبار در سال  1396پژوهش��ی را با عنوان «احساس ناامنی زن��ان در فضاهای شهری در
شه��ر مشه��د» با روش پیمایشی انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش را زنان باالی  15سال تشکیل می دادند
ک��ه در مناط��ق  13گانه شهر مشه��د ساکن بودند .بنا بر یافت��ه ها 42/5 ،درصد در حد ک��م 24 ،درصد در حد
1. S. Rosenbaum, M. et al.
2. Sanchez-Diaz L.
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متوس��ط و  33/5درص��د در حد زیاد احساس ناامنی و ترس داشتند .همچنی��ن یافته های حاصل از این تحقیق
نش��ان می دهند که مهم ترین متغیره��ای تاثیرگذار در احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی به ترتیب مربوط
به وقوع رفتارهای نابهنجار در محله ،وجود فضاهای شهری ناامن در محله ،مورد خشونت واقع شدن در محله،
پوشش نامناسب زن ،موقعیت محل زندگی (حاشیه شهر) ،وجود فضاهای جرم غیرشهری در محله و وضعیت
روشنایی معابر و کوچه های محله بودند.
سقایی و همکاران در سال  1396پژوهشی را با عنوان «تحلیلی بر تاثیر فضاهای شهری بر امنیت اجتماعی
زن��ان (مطالع��ه موردی :شاهین شهر)» با روش توصیفی -پیمایشی انج��ام دادند .جامعه آماری این تحقیق زنان
شاهین شهر با جمعیت  87321نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  384نفری حاصل شد.
براس��اس نتایج حاصل از ای��ن تحقیق شاخص کالبدی و رفتاری با داشتن  97درص��د بیشترین میزان تاثیر را در
احساس امنیت زنان داشتند.
بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که مزاحمت های خیابانی به عنوان یک معضل اجتماعی موجب
ب��روز پیامدهای بسیاری برای زنان مورد آزار ق �رار گرفته می شوند؛ از جمله :اضطراب ،افسردگی ،دلهره ،ترس،
بدبینی نسبت به جنس مخالف و غیره که همگی بر حضور کارآمد و موثر زنان در جامعه تاثیرات منفی بر جای
م��ی گذارن��د .اغلب پژوهش های داخلی با روش کمی و پیمایشی انج��ام شده ،در حالی که فهم عمیق تجارب
خشون��ت دیدگ��ان نیازمند انجام پژوه��ش کیفی است .از این رو ،مطالعه حاضر با به��ره گیری از روش کیفی به
دنبال واکاوی تجارب مشارکت کنندگان است.

چارچوب مفهومی پژوهش

از نظ��ر فمینیس��ت ها ،مزاحمت های جنس��ی در عرصه عمومی یک��ی از مصادیق بارز خشون��ت علیه زنان
محس��وب م��ی شود که از ای��ن طریق با ایجاد ترس و دله��ره در وجود زنان آن ها را از حض��وری ایمن در اماکن
عموم��ی مح��روم می کند و باعث کمرنگ شدن میزان فعالیت ه��ای زنان در ساعات و مکان های مشخصی می
ش��ود .در واق��ع ،آن ه��ا را به حوزه خصوصی که در تعریف هنجارها و کلیشه ه��ای موجود برای حضور زنان در
نظر گرفته اند ،به عقب و در پستوی خانه می رانند .مزاحمت های خیابانی از نوع جنسی موجب سلب امنیت و
آرامش زنان می شود و پیامدهای متعدد روحی -روانی ،جسمانی و غیره را برای زنان به وجود می آورد .در کنار
کمرن��گ شدن احساس امنیت زنان در عرصه های عمومی ،مشارکت اجتماعی زنان نیز کاهش پیدا خواهد کرد
و در ن��وع نگ��اه زنان به جنس مخالف نیز تاثیر به سزایی می گذارد .زن��ی که دچار آزار جنسی در عرصه عمومی
بشود ،به تدریج دچار بی اعتمادی عمیق نسبت به جنس مخالف می گردد و این خود در میزان کیفیت روابط بین
دو جنس تاثیرات منفی بسیاری به جای می گذارد .به عالوه موجب بهم ریختگی و آشفتگی در روابط اجتماعی
و بی��ن فردی اف �راد می شود ،به ویژه اگر مزاحمت های جنسی در اماکن عمومی در سنین پایین برای دختران رخ
دهد ،در روند جامعه پذیری آنان تاثیرات منفی بسیاری را برجای می گذارد.
براس��اس نظریه کلیش��ه ها ،مزاحمت عمومی در عرص��ه عمومی جامعه زمانی رخ می دهد ک��ه زنان پا را از
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مرزهای تجویزی تعیین شده فراتر بگذارند و خارج از چارچوب کلیشه های توصیفی تعیین شده رفتار کنند؛ به
عبارت دیگر ،از قلمرو توصیفی خود یعنی حوزه خصوصی خارج و وارد عرصه عمومی که برای مردان قلمرویی
بالمن��ازع اس��ت شون��د .در نتیجه مردان براس��اس کلیشه های تجوی��زی موجود در ذهن خود ب �رای زنان ایجاد
مزاحم��ت می کنند و از ای��ن طریق به زنان یادآور می شوند که به قلمرو خود یعنی حوزه خصوصی بازگردنند که
این خود بازتولید تفوق مردانه و انفعال زنانه است (صفاریان و همکاران.)228 :1395 ،
از دیگ��ر عوام��ل تاثیر گذار در وقوع مزاحمت های خیابانی می ت��وان به دو مولفه شیوه و سبک زندگی زنان و
ن��وع فعالیت های روزانه اشاره کرد .در این راستا ،زمان وقوع مزاحمت به عنوان یک معضل اجتماعی از اهمیت
باالیی برخوردار است .به عنوان مثال ،در ساعاتی از شبانه روز که حضور مردان پررنگ تر است و یا حضور افراد
در خیاب��ان و مح��ل های تردد شهری کمتر احساس می شود ،اگ��ر زنان رفت و آمد داشته باشند احتمال بیشتری
جه��ت وق��وع انواع مزاحمت ه��ا وجود دارد .زنان در برخ��ی از فضاهای شهری از جمله مک��ان های کم تردد و
خلوت ،فضاهایی که به صورت نیمه ساخته و یا متروک در شهر هستند ،احساس عدم امنیت می کنندو متعاقب
آن ن��وع فعالی��ت های خود را محدود می نمایند .اغلب افرادی که در مناط��ق پایین شهر زندگی می کنند ،دارای
سطح تحصیالت پایین ،میزان درآمد کم ،فقر فرهنگی ،بیکاری و غیره هستند و این عوامل خود بر نگرش سنتی
و ابزاری نسبت به زنان کمک می کند و باعث می شود که نوع مزاحمت ها در این مناطق از شهر با سایر مناطق
شهر متفاوت باشد .زنان در مناطق پایین شهر از احساس امنیت کمتری نسبت به باالی شهر برخوردارند ،چون
در ای��ن مناطق ساختمان های مخروبه و بافت فرسوده بیشت��ری وجود دارد که این خود باعث احساس ترس در
زنان می شود .بسیاری از زنان از ترس وقوع مجدد آزارهای خیابانی مجبور به تغییر سبک زندگی خود می شوند
و دامنه فعالیت های خود را کاهش می دهند که این مسئله خود از حضور موثر و مفید زنان در جامعه می کاهد.

روش شناسی پژوهش

پژوه��ش حاض��ر کیفی و با تحلیل مضمون یا تماتیک انجام شده است .از جمله دالیل انتخاب روش کیفی،
استخ �راج روای��ت از درون یافت��ه ها و اطالعات حاصل ش��ده از مصاحبه با زن��ان دارای تجربه مزاحمت است.
چ �را ک��ه تنها زمانی می ت��وان پدیده ای را فهم کرد ک��ه آن را در متن خود ببینیم و با کسان��ی که تجربه مستقیم و
ملموس��ی از آن داشت��ه اند ،به گفتگو بنشینیم و به آن ها فرصت بدهی��م که خود را ابراز کنند و دیدگاه ها ،نظرات
و راهکارهایش��ان را ب��ا ما به اشت �راک بگذارند تا از این طریق ب��ه فهم این تجربیات آنچنان ک��ه زیست شده اند
برسی��م و ت��ا جای ممکن به عمق شان دست پیدا کنیم .هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه کیفی تجربیات زنان
منتخ��ب درب��اره آزارهای جنسی رخ داده در اماکن عمومی است .برای گریز از سطح و رسیدن به عمق داده های
جم��ع آوری شده ،ضروری بود ت��ا محقق با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با پاسخگو ارتباط برقرار
کن��د و صح��ت و کیفی��ت داده ها را ب��اال ببرد .به عب��ارت دیگر ،به دلی��ل اهمیت موضوع یعن��ی صحبت درباره
ب��دن زن��ان و به خصوص تاکید بر بع��د جنسی آزارهای خیابانی و مشکالت ناش��ی از آن برای انجام مصاحبه از
روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل اطالعات از تحلیل تماتیک استفاده شده است .تعداد مشارکت
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کنندگ��ان  18نف��ر دانشجوی دختر ساکن خوابگاه در رده سنی  23ت��ا  37بودند .همچنین مصاحبه شوندگان به
دو دسته فردی و گروهی تقسیم شده اند که با  11نفر به صورت انفرادی مصاحبه شده و  2بحث گروهی متمرکز
ب��ا  7نف��ر (یک گروه  3نفره و یک گروه  4نف��ره) به عمل آمده است .روش نمونه گی��ری هدفمند بود و گردآوری
اطالعات تا اشباع اطالعات ادامه پیدا کرد .تحلیل یافته ها براساس روش تحلیل مضمون (تماتیک) انجام شد.
با استفاده از تحلیل مضمون داده های خام موجود در متن که به نظر نامرتبط بودند را به صورت داده های معنادار
و تفصیلی در آوردیم و از این طریق توانستیم به شناخت ،تحلیل و درک الگوهای موجود در متن نائل شویم .به
ع�لاوه در تحلی��ل مضمون به نکات ظریف داده های موجود در متن و بافت آن توجه شد و به شناخت ایده های
صریح و ضمنی موجود اقدام گردید .برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد ،از تكنیك های زیر استفاده شد:
مقایس��ه های تحلیل��ی :در این روش به داده های خام رجوع و مقوله ه��ا و مفاهیم به دست آمده با داده های
خام مقایسه و ارزیابی گردید.
بازبین��ی توسط مشارکت کنندگ��ان :مفاهیم و مقوالت به دست آمده در اختیار برخی از دختران شرکت کننده
قرار گرفت و آن ها تایید نمودند.
گفتن��ی است ک��ه پژوهشگر جهت رعایت اص��ول اخالقی در ابت��دای امر مشارکت کنندگ��ان را از اهداف و
اهمی��ت پژوه��ش مورد نظر آگ��اه کرد و از این طریق مشارک��ت کنندگان با آگاهی و رضای��ت کامل وارد جریان
مصاحبه شدند .همچنین قبل از انجام مصاحبه جهت ضبط صدا رضایت شرکت کنندگان گرفته و در خصوص
محرمانه ماندن اطالعات به آن ها اطمینان الزم داده شد .بدین ترتیب به جای پرسیدن نام افراد برای آن ها شماره
مجزا به عنوان شرکت کننده در این پژوهش در نظر گرفته شد تا در تمام طول مراحل پژوهش از همان شماره برای
آن ها استفاده شود .به عالوه ،حق انصراف از فرآیند پژوهش برای افراد در نظر گرفته شد؛ چنان که برخی از افراد
پس از قرار گرفتن در جریان اهداف و اهمیت پژوهش ،حاضر به شرکت در مصاحبه نشدند .همچنین مشارکت
کنندگ��ان در پژوه��ش در جری��ان زمان تقریبی انج��ام مصاحبه قرار گرفتن��د .به عالوه ،در راست��ای پیشگیری از
آسیب رسانی به شرکت کنندگان سعی شد که در جریان مصاحبه با افراد همدلی الزم به عمل آید تا از فشار روانی
وارده به فرد کاسته شود و از پیشروی بیش از حد در موضوعات خصوصی و غیر مرتبط با پژوهش ممانعت گردد.

یافته های پژوهش

ه��دف اصلی پژوهش حاض��ر ،توصیف و تحلیل تجربه دختران از مزاحمت ه��ای جنسی در اماکن عمومی
اس��ت .در این پژوهش بع��د از گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه ،به دست��ه بندی مضامین اصلی ،مضامین
فرع��ی و کده��ا پرداخت��ه شد و هر یک از این طبق��ات براساس زمینه های شکل گی��ری مزاحمت های جنسی و
تجارب حاصل از مزاحمت های جنسی در طبقات  4گانه زیر دسته بندی شدند:
«الگوه��ای مزاحم��ت»« ،تاثیر مولفه های بیرونی»« ،نح��وه مواجهه» و «احساس ناامن��ی» .هرکدام از این
مضامین اصلی دارای مضامین فرعی هستند و این مضامین فرعی نیز در ذیل خود کدهای مرتبطی را جای دادند.
تمام��ی ای��ن درون مایه ها با یکدیگر در ارتباط بودند و الگوی��ی از تجارب دختران از مزاحمت های خیابانی در
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ویژگی های زمینه ای پاسخگویان
مشارکت کنندگان در پژوهش 18 ،نفر دختر دانشجو در رده سنی  18تا  37سال بودند که از نظر سطح سواد
 3نفر دارای مدرک کارشناسی و  15نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .از این تعداد  6نفر شاغل و  12نفر
غیر شاغل بودند .همچنین از این تعداد  1نفر با خانواده 14 ،نفر ساکن خوابگاه و  3نفر دارای خانه مستقل بودند.
 -1مضمون اصلی :الگوهای مزاحمت
ب��ا تغییر جوامع از سنت��ی به مدرن ،الگوی رفتاری افراد و در پی آن ب��روز رفتارهای خارج از چارچوب مورد
قب��ول جامع��ه نیز دچار تحول گسترده شده است .به عنوان مثال ،مولفه سن که قبال به نوجوانان و جوانان محدود
م��ی ش��ده است ،امروزه همراه با تغییر جوامع و سرعت روز افزون رشد پیچیدگی های شهری کامال دچار تحول
ش��ده است .متلک هایی که اغلب توسط نوجوانان ی��ا جوانان پسر و با هدف قرار دادن دختران یا زنان جوانی در
مح��دوده سنی خودشان اعمال م��ی شده حاال در بین مردان میان سال و پیرمردان هم گسترش پیدا کرده است و
در پی آن دیگر تنها محدوده سنی دختران یا زنان جوان را هدف قرار نمی دهند ،بلکه به سمت همه طبقات سنی
در زن��ان از جمل��ه زنان میان سال و زن��ان مسن تغییر جهت یافته است .پس براس��اس نظریه کلیشه ها ،این زنان
هستن��د ک��ه موجبات مزاحمت مردان را فراهم می آورند؛ به این معن��ا که زمانی که زنان از حوزه خصوصی خانه
خارج می شوند و پا را از قلمروهای تعیین شده بیرون گذاشته و به حوزه عمومی جامعه وارد می گردند و خارج
از چارچوب کلیشه های توصیف شده جامعه عمل می کنند ،شرایط را جهت مزاحمت مردان مهیا می کنند .در
ادامه ،نقل قول هایی در این زمینه یاد شده است:
جدول  :1مضمون اصلی الگوهای مزاحمت
کدها

مضامین فرعی

مضمون اصلی

بوق زدن اتومبیل ها
توقف اتومبیل ها
تعقیب با پای پیاده
پیشنهاد دوستی

شیوه های مزاحمت

مزاحمت در پل هوایی

الگوهای مزاحمت

تالش جهت ربودن
تالش برای برقراری رابطه (پیشنهاد دوستی ،بوق زدن و توقف اتومبیل)
بیان الفاظ جنسی (مزاحمت لفظی ،الفاظ رکیک)
تماس بدنی (لمس بدن و ملش گری)
نمایش آلت جنسی (خودارضایی در مالء عام و نمایشگری)

اشکال ایجاد مزاحمت
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 -1 -1شیوه های مزاحمت
یکی از عواملی که امنیت زنان را به مخاطره می اندازد ،ایجاد مزاحمت برای زنان در فضاهای عمومی جامعه
اس��ت ک��ه در پی آن و با تحقی��ر شخصیت زنان و ایجاد احساس ناامنی ،امنیت روان��ی زنان را نشانه می رود .در
سال های اخیر نوع و جنس متلک ها هم تغییر کرده است و از متلک هایی که زمانی شکل طنز و همراه با شوخی
داشت��ه اند ،به متلک هایی سخیف و دارای ابع��اد پیچیده جنسی که نقاط خاصی از بدن زنان را نشانه می روند،
تبدی��ل ش��ده اند ک��ه زن و زنانگی آن دسته از زنانی را که مورد متلک پرانی ق �رار می گیرند مورد تمسخر و تحقیر
ق �رار م��ی دهند و وجود زنان را از احساسات زنانه و زن بودن خال��ی می کنند و این خود تغییر الگوی این نوع از
مزاحمت ها را نشان می دهد.
«ب��ا دوست��ام بودیم .چهار تا بودیم می خواستیم مثال بریم یه مرکز خرید .بعد خالصه ما که سوار شدیم پسره
ما رو می بره دم در یه خونه .می دونستیم داره مسیرو منحرف میره .بعد یه دفعه پرسیدیم .اون هیچی نگفت .بعد
رسی��د ب��ه در .فقط می دونیم یه تلفن زنگ زد که نمی دون��م گفت درو باز کن چون ترکی حرف میزد درو باز کنو
این��ا ...یک��ی از دوستام یه چاقویی تو کیفش داشت درآورد .گفت من ی��ا االن خودمو می کشم یا اینو می کشم،
بعد دیگه این که دید ما اینقد فهمیدیمو اینجوری می کنیم .یادم دقیقا نمیاد دوستم یه چیزی گفت اونم منصرف
شد .من میگم خدا ما رو کمک کرد( ».شرکت کننده شماره )7
 -2-1اشکال ایجاد مزاحمت
هم��ه زنان تجربه مزاحمت یکسانی را از س��ر نمی گذرانند ،اما الگوی مزاحمت ها در حالت معمولی شامل
م��واردی م��ی شود که تجربه زنان را از این نظر به هم نزدیک می کن��د .زنان مصاحبه شونده به مواردی همچون:
لمس بدن زنان در تاکسی ،مزاحمت های لفظی ،نگاه های خیره شهوانی ،تماس های بدنی تعمدی و در موارد
خیلی شدید به صورت هایی مانند پیشنهاد برقراری رابطه جنسی ،عورت نمایی به ویژه در بین مردان میان سال
و پیرم��ردان اش��اره کردند که این نوع از مزاحمت ها هم با تغییر الگویی متف��اوت از گذشته رو به رو هستند .در
بسیاری از مواقع زنانی که مورد مزاحمت قرار می گیرند ،جرات اینکه از حریم شخصی شان دفاع کنند را ندارند
و ی��ا ب��ه واسطه خجالت و کم رویی چیزی نگفته و در ع��وض از درون با خود کلنجار می روند و دچار استرس،
ترس ،ناراحتی و عصبانیت نسبت به خود می شوند و خود را از درون مواخذه می کنند.
«ح��دود ی��ک سال پیش یه دفعه مثال حدود ساع��ت ده دقیقه به هفت اینا صبح زود ک��ه کوچه ها زیاد شلوغ
نیست داشتم می رفتم واسه مسیر دانشگاه .بعد یه تقریبا پسر بیست و هفت هشت ساله بود این وایساده بود .بعد
ی��ه لحظ��ه منو دید شروع کرد همینطوری به حرف زدن .بعد من همین طوری سرمو انداختم پایین رفتم .بعد این
همی��ن ط��وری دنبال من میومد با چرخ بود .بعد دیدم مثال وایساده جلوتر از من .من هر چی هی مسیرمو عوض
می کردم ،دوباره دنبال من میومد .بعد دیدم وایساده اونجا .بعد نمی دونم داشت چیکار می کرد .با خودش دیگه
من اینقد ترسیدم کل مسیرو دویدم دیگه هیچ وقتم از اون مسیر نرفتم هیچ وقت .چون صبح خلوت بود دیگه از
اونجا نرفتم خیلی ترسیده بودم( ».مصاحبه گروهی شماره )2
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 -2مضمون اصلی :تاثیر مولفه های بیرونی
بای��د در نظ��ر داشت که مناطق مختلف شه��ر از نظر ایجاد مزاحمت و نوع آن با ه��م متفاوت هستند؛ به این
معنی که بیشتر مزاحمت ها در پایین شهر با نوع پوشش زنان شدت گرفته و حتی شکل مزاحمت ها نیز به دلیل
ازدح��ام جمعی��ت و شلوغی متفاوت هستند -مزاحمت ها از نوع لفظ��ی و کالمی به صورت لمس بدن ،تعقیب
ب��ا پ��ای پیاده ،پیشنهاد رابطه جنسی و الفاظ خیلی رکیک تغییر پیدا می کند .مردان مزاحم در مکان های شلوغ و
پ��ر ت��ردد راحت تر به رفتارهای مزاحمت آمیز خود دست می زنند ،چ �را که در شلوغی و همهمه کمتر مشخص
م��ی ش��ود که چه کسی این مزاحمت را انجام داده است و فرد خیلی راح��ت تر از این فرصت استفاده می کند و
پ��س از انج��ام کارش از فضا دور می شود و در میان جمعی��ت خود را مخفی می کند .در حالی که در فضاهایی
که آنچنان شلوغ نیستند فرد مزاحم نمی تواند در میان جمعیت خود را پنهان کند و امکان مانور زیادی ندارد .از
ط��رف دیگ��ر ،در مکان های خیلی خلوت و یا متروکه که از روشنایی خوبی ه��م برخوردار نباشد ،امکان ایجاد
مزاحم��ت وج��ود دارد و زنان در این اماکن هم احساس امنیت نمی کنند .همچنین ساعات شبانه روز نیز از نظر
ایجاد مزاحمت دارای اهمیت است و زنان در ساعات خلوت صبح گاه یا در انتهای شب احساس امنیت کمتری
م��ی کنن��د .در کنار این دو مولفه می توان به تاثیر ن��وع پوشش نیز اشاره کرد که در وقوع مزاحمت بی تاثیر نیست
و عامل موثری محسوب می شود .از این رو و براساس نظریه سبک زندگی روزمره ،برخی از سبک های زندگی
زنان خطر قربانی شدن را افزایش می دهند مانند حضور بی واهمه در فضاهای شهری ،نوع رفتار زنان در اماکن
عمومی ،نوع پوشش ،ساعات رفت و آمد و غیره.
جدول  :2مضمون اصلی تاثیر مولفه های بیرونی
کدها

مضامین فرعی

مضمون اصلی

شلوغی جمعیت (عدم امکان آشنایی)
خلوتی (در مکان های خاصی که امکان مساعدت از
طرف دیگران کم است)

تاثیر مکان

فضاهای بی دفاع شهری
تاریکی فضاهای شهری
خلوت بودن معابر و کوچه ها

تاثیر مولفه های بیرونی
تاثیر زمان

ازدحام جمعیت
پوشش تحریک کننده
پوشش موجه (عدم اعتراض به دلیل ترس از آبرو)

 -1-2تاثیر مکان

تاثیر نوع پوشش
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اگرچه بیشترین مزاحمت در گمنامی اتفاق می افتد ،اما زنان مورد مصاحبه در همه محیط ها از جمله محیط
دانشگ��اه ،محیط کار و غی��ره رفتار خود را مدیریت می کردند .دالیل متعددی همچون آشنا بودن افراد در محیط
کار و دانشگاه ،بسته و محدود بودن محیط کار و دانشگاه ،رو به رو شدن و تعامل زیاد افراد در محیط های کاری
و دانشگاه ،نظارت زیاد در این محیط ها ،ترس از دست دادن آبرو در بین همکالسی ها ،دوستان و غیره ،وجود
نیروی حراست به عنوان مانع در محیط های خاص مثل دانشگاه یا ادارات سبب می شوند مردان حتی با داشتن
سابق��ه مزاحم��ت یا قصد انجام آن دچار محدودیت شوند و کنترل بیشتری بر رفتار خود اعمال کنند .زنان نیز در
محیط های کاری و آموزشی احساس امنیت بیشتری می کنند و در صورت وجود مزاحمت راحت تر می توانند
آن را گزارش یا پیگیری کنند و در نتیجه وجود همین نظارت ها کمتر دچار ترس ،دلهره و انزوا می شوند -اگرچه
بیشت��ر مشارکت کنندگان نوع رفتار خود را بسیار تاثیرگ��ذار توصیف می کردند و یکی از مولفه هایی می دانستند
ک��ه در ص��ورت رعایت آن احتمال ب��روز مزاحمت پایین خواهد آم��د .اغلب مشارکت کنندگ��ان بیان کردند که
در محی��ط ک��ار و دانشگاه مزاحمتی نداشته ان��د ،اما در مواردی هم که مزاحمت به ص��ورت شدید بوده از ترس
مقص��ر شناخت��ه شدن ،فرد آن را نادیده گرفته و حرفی از مزاحمت ایجاد شده به دلیل نگرانی از اینکه خود مقصر
جل��وه کند به میان نیاورده اند« :صد درصد ،بستگی ب��ه فرهنگ اون منطقه داره ،آدمایی که اونجا هستند همگی
تاثی��ر می گذاره .چ��ون فرهنگای مناطق مختلف فرق می کنه .حاال از خود شهر بگیر تا خود شهرشم لول بندی
( )levelداره اینکه کجاش باشیو اینا ...نمی تونم مطلقا بگم که مثال باال شهر همچین چیزی اتفاق نمی افته .نه
اینجوری نیستش ،ولی خب درصدی که می خواد اتفاق بیافته صد درصد کمتر از اینکه مثال جاهای پایین شهره
از فرهنگای مختلف هست( ».شرکت کننده شماره )9
 -2-2تاثیر زمان
ایج��اد مزاحم��ت ها در ساعات مشخصی در روز دچار تغییر شده و زن��ان در این ساعات از احساس امنیت
کمت��ری برخ��وردار هستند .به عنوان مثال ،هنگام ظهر ک��ه افراد در منزل در حال استراح��ت هستند ،شب ها به
دلی��ل اینک��ه اغلب حضور مردان پر رنگ تر است و صبح زود که هن��وز تردد و رفت و آمدها شروع نشده است،
احتمال وقوع حادثه و ایجاد مزاحمت ها افزایش پیدا می کند .از جمله دالیل آن می توان به خلوت بودن اماکن
عموم��ی ،ک��م تردد بودن ،تاریکی فضاهای شهری و غیره و در مقابل آن اماکن عمومی پر جمعیت و شلوغ اشاره
ک��رد ک��ه افراد مزاحم از ای��ن شرایط استفاده می کنند و کار خود را عملی می نماین��د .بنابراین اگرچه در ساعات
معین��ی از شبان��ه روز این مزاحمت ها افزایش پیدا می کند ،اما شلوغی و خلوتی اماکن عمومی هر دو از جهاتی
ب �رای زن��ان تهدید کننده هستند و هیچ یک افزای��ش امنیت زنان را تضمین نمی کنن��د .اغلب مصاحبه شوندگان
از وسای��ل رف��ت و آمد در سطح شهر راضی نبوده ،بیان داشته اند که ای��ن وسایل مانند مترو ،تاکسی ،بی آر تی،
اتوب��وس ب��ه علت شلوغی و تردد باال امنیت خوبی ندارند و همین سبب م��ی شود که مزاحمین به راحتی از این
شلوغ��ی و ازدح��ام جمعیت سوء استفاده کنند و زن��ان را مورد اذیت و آزار قرار دهند .در ادامه ،نقل قول هایی در
این زمینه بیان می شود:
«خ��ب مسلم��ا ساعتایی که مثال شبه آدم حس می کنه که داره بهش یه جوریی آسیبی میرسه .نه انگار تو شب
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آدم ی��ه جورای��ی بی پناهه .ولی خب طول روز این طوری نیست ی��ا ساعتایی که مثال سر ظهره ترسناکه واقعا .برا
همی��ن سعی می کنم هم��ون ساعتایی که عموما بازار شلوغه ،مسیرا پر رفت و آمدن نه اینی که یه زمانی باشه که
جمعیت کمی تو خیابون باشه برم .من مدام اطرافمو نگاه کنم که نکنه کسی بیاد ،مدام پشت سرمو نگاه می کنم
که کسی دنبالم نباشه یا اینی که همیشه سعی می کنم پل هوایی که می خوام استفاده کنم نگاه می کنم ببینم اگه
کسی داخل پل هوایی باشه نمیرم ولی اگه کسی نباشه استفاده می کنم ،چون پیش اومده که تو پل هوایی خیلی
اتفاقات افتاده( ».شرکت کننده شماره )5
 -3-2تاثیر نوع پوشش
اغلب مصاحبه شوندگان مولفه پوشش را در بروز و شدت مزاحمت بسیار تاثیر گذار دانسته و به نوعی معرفی
کنن��ده شخصیت زن��ان در جامعه معرفی کرده اند و معتقدند زنانی که پوش��ش نامناسب یا تحریک کننده داشته
باشند ،بیشتر دچار مزاحمت می شوند .به عبارت دیگر ،در جامعه ایران نوع پوشش به مثابه نمادی برای مردان
تلق��ی م��ی شود که اگر زنی از پوش��ش غیرموجه استفاده کند یعنی خواستار برق �راری رابطه است و مردان به این
وسیل��ه درصدد ایج��اد رابطه بر می آیند و در صورت عدم پذیرش زنان ،مزاحم��ت ایجاد خواهند کرد .از طرفی
برخی از زنان نوع پوشش را مولفه ای تاثیرگذار نمی دانند و معتقدند که مردان مزاحم به این مسئله توجهی ندارند
و تنها خواهان ایجاد مزاحمت برای زنان هستند:
«من نمیگم کامل پوشیده باشن .ولی خب خودمونم زنیم دیگه .بعضی وقتا واقعا بعضی تیپا اصن قابل قبول
نیس��ت .یعن��ی حتی مثال آدم تو کشورای خارجیم میره میبینه که خب حج��اب ندارن ولی حجابشون اونقد قابل
توج��ه نیس��ت که همه برگ��ردن نگاش کنن .زنای ما اکثرنش��ون بدن نما لباس می پوشن یعن��ی خودنمایی خیلی
می خوان بکنن( ».شرکت کننده شماره )3
 -3مضمون اصلی :احساس ناامنی
مزاحمت های جنسی اثرات مخرب بسیاری را در پی دارند که از جمله آن ها می توان به احساس ناخوشی،
احس��اس حق��ارت ،خشم ،از دست دادن اعتماد به نفس ،کاهش کارای��ی و رضایت و رنج روانی اشاره کرد .این
اث �رات موج��ب احساس ناامنی بسیاری در زنان می شود .برخی از این زنان که مورد آزار قرار گرفته اند مجبور به
ترک محل کار یا زندگی خود می شوند و یا از رفتن مجدد به این مکان ها خودداری می کنند؛ به این معنی که این
زن��ان قربان��ی هستند که مجبور به تغییر شرایط خود می شوند و خود را محدود می کنند نه فرد متجاوز و خاطی.
همچنی��ن بای��د در نظر داشت ک��ه این نوع از رفتارها در سطح جامعه موجب بی اعتم��ادی زنان می شود .بر این
اساس و با توجه به نظریه فمینیستی ،این نوع از مزاحمت ها که مصادیق بارز خشونت علیه زنان هستند موجب
کنترل و اعمال سلطه بر رفتار زنان می شوند و حضور موثر زنان را در جامعه تحت تاثیر خود قرار می دهند.
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جدول  :3مضمون اصلی احساس ناامنی
کدها

مضامین فرعی

مضمون اصلی

ترس از برچسب خوردن و بی آبرویی
اضطراب و شوکه شدن
انزوا و افسردگی

بی اعتمادی

نگرش منفی نسبت به جنس مخالف

احساس ناامنی

بدبینی و بی اعتمادی به جامعه
احساس گناه
خود سرزنش

تصویر منفی از خود

نفرت از زنانگی

 -1-3بی اعتمادی
ایجاد مزاحمت پیامدهای مخرب و تاثیرگذاری بر روی جسم و روان زنان دارد و اغلب روح و روان زنان را تا
مدت ها تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که در انجام امور روزمره خود دچار اختالل شوند ،حتی
ت��ا م��دت ها نتوانند از پس کاره��ای معمولی زندگی خود برآیند ،خانه نشینی و ان��زوا را بر رفتن به درون اجتماع
ترجیح دهند تا مبادا مجددا دچار تعرض و آزار شوند و از ترس وقوع حادثه بدتر خود را ایزوله می کنند .بسیاری
از زنان شوکه و دچار رعب و وحشت می شوند و کاری در همان لحظه از آن ها بر نمی آید .به همین دلیل پس از
مدت��ی ک��ه به خود می آیند ،دائما خود را به دلیل عدم انجام عکس العمل درست و به موقع یا حتی نوع پوشش و
رفتارشان سرزنش می کنند و دچار تنش می شوند .به جز یکی دو مورد از زنان مورد مصاحبه که مزاحمت ها از
نوع شدید نبوده و تغییری در شرایط زندگی شان ایجاد نکرده بود ،در بقیه موارد احساس ترس ،یاس ،افسردگی و
غیره قابل مشاهده بود .گفتنی است که با افزایش سن ،به تدریج وجود مزاحمت ها در جامعه برای زنان پذیرفته
ش��ده اس��ت و به نوعی با آن کنار می آیند و سعی م��ی کنند که نسبت به موارد معمولی مزاحمت ها توجهی نشان
ندهند:
«ی��ه ب��ار دبیرستانی بودم داشتم برمی گشتم خونه .تو کوچه ی��ه پسره افتاد دنبالم و حرفای خیلی بدی زد .این
خیل��ی تاثی��ر داش��ت رو من .به طوری که یک ماه م��ی ترسیدم از این خیابون رد بشم .چ��ون از نظر فکری دچار
واقعا تجاوز فکری شده بودم .من در خونه فقط گریه می کردم و حالم خیلی بد بود( ».شرکت کننده شماره )10
 -2-3تصویر منفی از خود
از آنج��ا ک��ه اف �راد در جامعه و از طریق ارتباط ب��ا دیگر انسان ها جامعه پذیر می شون��د و قدرت ابراز خود و
فرص��ت شکوفای��ی و کشف استعدادهایشان فراه��م می آید ،زنان نیز به اندازه مردان ح��ق استفاده سالم همراه با
آسودگ��ی خاط��ر از فضاهای شه��ری را دارند .زنان دنیای امروز دیگ��ر مانند گذشته خانه نشی��ن نیستند و حوزه

367

مومع نکاما رد نادرم یاه تمحازم زا ناوج نارتخد هبرجت یواکاو

368

فعالیت شان به درون جامعه نیز گسترده شده است .از طرف دیگر ،پیچیده تر شدن زندگی و مشکالت اقتصادی،
حض��ور دوش��ادوش زنان با مردان را می طلب��د .بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار در ذه��ن زنان نسبت به زنانگی
و الگوه��ای پیشرف��ت زنانه یا مردانه ،بر پایه فرآیند جامعه پذیری تعریف م��ی شود و خود تحت تاثیر چگونگی
تربی��ت ف��رد در درون خان��واده است .بر این اساس ،تاثیر این مزاحمت ها را ب��ر درک زنان نسبت به زنانگی شان
مورد سوال قرار دادیم.
براس��اس صحبت ه��ای مشارکت کنندگان ،پیامدها متناسب با نگاه زنان متف��اوت بود است؛ به این معنا که
اگ��ر خودش��ان را مقصر می دانستند ،دچار احساس گناه و اعتماد به نفس پایین و غیره می شدند؛ ولی اگر مردان
را مقصر می دانستند ،تاثیر چندانی در روحیه آن ها نگذاشته بود .در برخی موارد هم زنان به دلیل نگاه ابزاری و
شیء گونه در جامعه از جانب مردان ،از اینکه زن هستند و مورد ظلم ،نابرابری و تبعیض واقع شده اند احساس
ناراحت��ی ک��رده اند .با آن که درمواقع وقوع مزاحمت اغلب زنان خود را به علت نوع پوشش ،بیرون بودن در زمان
نامناس��ب ،رفت��ن به اماکن ناآشنا و غریبه و غیره سرزنش ک��رده بودند و به دلیل عصبانیت ،نا امیدی ،یاس و غیره
تقصیر را به گردن خود می انداختند ،اما به طور کلی مشکل را در زن بودن خود نمی دیدند:
«بعض��ی موقع ه��ا  ...یعنی اون لحظه احساس می کنم که مثال زن برای ای��ن اومده که اینا لذت ببرن .حتما
بعضی��ا اینج��وری به زن نگاه می کنن فقط برای لذتشون .خب ،بعد حاال من خودم اون لحظه می مونم که حاال
چرا بعضیا اجازه میدن که بعضیا ازشون سو استفاده کنن .چون اگه یه متلک می شنوم این حس بهم دست میده
ک��ه مث�لا فقط میخواد با من یه حالی بکنه و ب��ره .خب بعضی موقع ها میگم زنم خیلی این وسط ضعیفه ،مظلوم
واقع شده و این حس که کاش زن نبودم برام به وجود میاد( ».شرکت کننده شماره )6
 -4مضمون اصلی :نحوه مواجهه
از آنج��ا ک��ه ح��رف زدن از مزاحمت های جنسی و عملی کردن مخالفت ب��ا آن در جامعه به دو نوع فعاالنه و
منفعالن��ه تقسی��م می شود ،اغلب زنان از ت��رس برچسب خوردن و انگ زنی های جامع��ه ،ترس از وقوع حادثه
غیر قابل جبران و غیره ترجیح می دهند که رفتاری منفعالنه داشته باشند .به عنوان مثال ،با وانمود کردن به ندیدن
و به راه خود ادامه دادن ،فرار ،بی توجهی و تغییر مسیر و غیره سعی در مقابله با مزاحمت ها دارند .اما در کنار این
راهکاره��ا از اقدام��ات پیشگیرانه ای نیز به صورت فعاالنه برای مقابله با مزاحمت ها استفاده می کنند؛ از جمله
م��ی توان ب��ه استفاده از پوشش و آرایش مناسب ،معق��ول رفتار کردن در جامعه ،برنامه ری��زی برای انجام کارها
در ساع��ات مناس��ب روز ،تردد نکردن در مکان های نا ام��ن و غیر آشنا ،وانمود کردن به رسیدن کمک ،تماس با
پلیس .به عالوه ،برخی راه حل ها نیز مربوط به زنان نیست و تنها در موارد غیر قابل تحمل و بسیار شدید ایجاد
مزاحمت مانند لمس بدن ،استفاده از الفاظ رکیک جنسی و غیره از خود عکس العمل نشان می دهند و سکوت
را می شکنند یا درصدد پیدا کردن راه حلی برای آن بر می آیند.
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واکنش منفعالنه

تغییر مسیر

 -1-4واکنش فعاالنه
یک��ی از مولف��ه های تاثیرگذار در درک از محیط اطراف هر فرد به تجرب��ه زیسته فرد برمی گردد .براین اساس
م��ی ت��وان بیان داشت که زن��ان و مردان تجربه زیسته متفاوتی را به واسطه ن��وع جنسیت شان که خود تحت تاثیر
فرهن��گ اس��ت از سر می گذرانن��د .از طرف دیگر ،زنان با وج��ود همجنس بودن ،به دلیل ب��ودن از طبقه ،نژاد و
قومی��ت متف��اوت ،تجارب متفاوتی دارند ک��ه خود موجب بروز عکس العمل ه��ای مختلفی در آن ها می شود.
ب �رای مث��ال ،زنانی هستند ک��ه در برخورد با مزاحمت های جنسی به صورت فعاالن��ه عمل می کنند و پاسخ فرد
متجاوز را می دهند:
"بسیار ،لمس بدن تو اتوبوس توی تهران ،به مزاحمت لفظی دیگه همه عادت دارند .توی قم یکی اومد .حتی
چ��ادرم پ��اره شد تا این حد زیاد بود و دستم زخم شده بود .منو م��ی کشوند با خودش ببره .مال خیلی سال پیش
و دیگ��ه دعوام��ون شد با همدیگه .من زدمش که فرار کنم از دستش .تا ای��ن حد ول نمی کرد .من زدمش .خورد
زمین .من تا سر کوچه رفتم .هنوز نتونسته بود بلند شه .نمی دونم که بالیی سرش اومده یا نه؟! چونکه موتورشم
پرت کردم روش .فک کنم پاش شکست ،فقط دویدم در رفتم( ».مصاحبه گروهی شماره .)1
 -2-4واکنش منفعالنه
برخی از زنان در هنگام مواجهه با مزاحمت های جنسی به صورت منفعالنه رفتار می کنند که خود می تواند
دالی��ل متفاوتی از جمله ترس از بی آبرویی ،ت��رس از وقوع حادثه ای غیر قابل جبران ،ترس از برچسب خوردن
و غیره داشته باشد:
«ی��ه بار دیگه ام اتفاقی شد .دوباره سوار ماشی��ن شدم .دوباره مثال همینجوری هی سر بحثو باز می کنه که..
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ای��ن دفعه دیگه هیچی نگفت��م .فقط به حرفش گوش دادم و هر چی گفت هیچی سکوت کردم .دیگه پیاده شدم.
اومدم ..هیچوقت راجع به اینکه چه کار کنیم فک نکردیم .شاید فقط در حد همین اعصاب خوردیو قصه تعریف
کردی��م .هیشکی راجع به راهکار فکری نک��رده .خب خیلیا میگن بحث نکن .به روی خودت نیار همین تو همه
مشترک��ه .ول��ی این راهکار که نیست .ای��ن از سر اجباره که تو ترجیح میدی هیچی نگ��ی و خودتو اذیت نکنی و
بری( ».شرکت کننده شماره )1

بحث و نتیجه گیری

370

تحقی��ق حاض��ر نشان می دهد که برخی از فضاهای شهری از جمله مکان های کم تردد و خلوت ،فضاهایی
که به صورت نیمه ساخته و یا متروک در شهر هستند ،احساس عدم امنیت را در زنان تشدید می کنند .به عالوه،
ساعات��ی از رف��ت و آمد که این مکان ه��ا دارای حجم کمتری از افراد هستند و یا در زم��ان های خلوتی از شبانه
روز مانن��د ظه��ر هنگام ،شب ها یا صبح زود ک��ه تردد افراد کمتر است یا فقط مردان حض��ور دارند هراس را در
وجود زنان افزایش می دهند .همچنین همه زنان دارای تجربه یکسانی از این نظر نیستند و برای بسیاری از زنان
مزاحم��ت ه��ای لفظی ،نگاه های خیره شهوانی ،بوق زدن اتومبیل ها و غیره ب��ه صورت روزانه وجود داشته و در
م��واردی نیز زنان شاه��د تعقیب با پای پیاده ،تالش برای ربودن و غیره بوده اند .در این تحقیق ،زنان یا دوستان و
نزدیکان آن ها شاهد عورت نمایی و ارضا در مال عام توسط مردان میان سال و مسن بوده اند و این مسئله به وفور
توسط مصاحبه شوندگان بیان شده است .همچنین زنان به مولفه پوشش به عنوان عاملی محرک جهت مزاحمت
م��ردان اش��اره کرده اند و اظهار داشته اند که مردان ب��ه زنان دارای پوشش نامناسب به نوع دیگری نگاه می کنند و
ای��ن خ��ود سبب ایجاد مزاحمت می ش��ود .اگرچه در مواردی نیز مولفه پوشش زیر س��وال می رود ،چرا که زنان
دارای پوشش کامل نیز از مزاحمت ها در امان نبوده اند.
ب��ه ع�لاوه ،در سن مزاحمان خیابانی تغییر ایجاد شده است؛ به طوری ک��ه از رده سنی پسران و مردان جوان
ب��ه م��ردان میان سال و پیر م��ردان نیز گسترش پیدا کرده است و شاهد بروز مزاحمت ه��ا برای همه زنان در تمام
رده های سنی هستیم .مزاحمت های صورت گرفته برای زنان در سنین جوانی ایجاد تنش و ناراحتی می کنند ،اما
بسی��اری از زنان در جامعه ای �ران به دلیل دائمی بودن موضوع مزاحمت به تدریج با آن خو گرفته و آن را به عنوان
بخش��ی از زندگ��ی در جامعه پذیرفته اند ،چرا که معتقدند این مسئله قسمت��ی از فرهنگ مردساالر موجود است
که نیاز به فرهنگ سازی و راه حل های عمیق و ریشه ای دارد و نه راهکارهای مقطعی و غیر سازنده .اغلب زنان
ب��ا افزایش س��ن از دردناک بودن این مسئله برایشان کاسته می شود و می پذیرن��د که دیگر جنگیدن برای حل آن
ب��ه تنهایی فای��ده ای ندارد .بنابراین کمتر ذهن خود را معطوف این موضوع می کنند و در صورت وقوع مزاحمت
ب��ا ب��ی اعتنایی از کنار آن رد می شوند .به عالوه ،این مزاحمت ها تغیی��ری بر روی درک زنان نسبت به زنانگی و
زن بودنش��ان ایج��اد نکرده و کمتر شاهد ناراحتی از زن بودن در می��ان مصاحبه شوندگان بودیم و بیشتر زنان این
مزاحمت ها را ناشی از ضعف شخصیتی و اخالقی مردان و نه ضعیف بودن و ناتوانی زنان می دانستند.
زمان��ی ک��ه زنان وارد حوزه عمومی هم می شوند به دلیل عدم حمایت های قانونی همیشه در ترس و وحشت
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ب��ه س��ر می برند و زندگی شان دچار تنشی همیشگی خواهد بود و در صورت وجود این نوع از مزاحمت ها زنان
ب��ا نادی��ده گرفتن مسئله آن را ح��ل نشده باقی می گذارند .کشور ما نیز از این قاع��ده مستثنی نیست و این نوع از
مزاحمت ها چنان با زندگی روزانه زنان در هم تنیده شده است که بسیاری از زنان آن را جزئی الینفک از زندگی
تلق��ی م��ی کنند و حتی با آن خ��و گرفته اند .بنابراین باید برای حل این مشک��ل راه حل های ریشه ای ،کارساز و
پای��دار در نظر گرف��ت که این خود مستلزم فرهنگ سازی در جامعه و درون خانواده ،همچنین تصویب و اجرای
قوانین توسط دولت و نیروهای حاکم بر جامعه می باشد.
بررس��ی مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در ای��ن زمینه نشان می دهد که مزاحمت های خیابانی برای
زنان مورد آزار قرار گرفته پیامدهای بسیاری را در بر دارد .به عنوان مثال می توان به اضطراب ،افسردگی ،ترس از
جن��س مخالف و دلهره جهت حضور در جامعه ،بی خوابی ،خود شیء پنداری زنان و غیره اشاره کرد .همچنین
بسی��اری از زن��ان در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دچ��ار مزاحمت می شوند ،چرا که فرد مزاحم
خ��ود را در می��ان جمعیت پنهان و از این شلوغی سوء استفاده م��ی کند .از این رو ،زنان به دلیل این تجارب تلخ
در هنگ��ام استف��اده از وسای��ل نقلیه عمومی دچار اضط �راب و ترس می شوند و این خود ب��ر حضور مفید آن ها
در جامع��ه تاثی �رات منف��ی بسیاری دارد .ب��ه عالوه ،برخی از نقاط شه��ری و یا ساعات رفت و آم��د نیز در وقوع
مزاحمت ها تاثیرگذار هستند.
براس��اس نظ��ر فمینیست ها ،وجود جایگاه فرودست زنان و نظام سلطه و کنترل فرهنگ مردساالرانه است که
موج��ب آزار و مزاحم��ت زنان و بروز این ن��وع از خشونت ها می شود .بعالوه فمینیس��ت ها معتقدند که جامعه
مردس��االر ن��ه تنها برای این مسئله راه حل مناسبی ارائه نمی دهد ،بلکه زنان مورد آزار قرار گرفته را نشانه می رود
و ب��ر ن��وع پوشش و رفتار و یا ساعات و محل رفت و آمد زنان دست گذاشت��ه و زنان را به عنوان عامالن تحریک
م��ردان در نظ��ر می گیرد -فمینیست ها وج��ود مزاحمت های خیابانی را به مردس��االری گسترده در بطن جامعه
نسب��ت می دهند (ریاحی و خاچکی .)75 :1395 ،همچنی��ن در نظریه کلیشه ها باز شاهد این هستیم که زنان
را مقص��ر وق��وع مزاحمت ها م��ی دانند .براساس این نظریه ،کلیشه های از پی��ش تعریف شده ای در مورد حوزه
عمومی و خصوصی وجود دارد که زمانی که زنان از قلمرو خصوصی که برای آن ها تعریف شده است پا را فراتر
نه��اده و وارد قلم��رو عمومی و جامعه شوند ،در واقع شرایط را برای وق��وع مزاحمت ایجاد می کنند (صفاریان و
همکاران .)228 :1395 ،نظریه سبک زندگی روزمره نیز بر این نکته تاکید دارد که نوع فعالیت های فرد قربانی
دارای اهمیت بیشتری نسبت به فرد مجرم هستند .از این رو ،زنانی که در ساعات خلوت رفت و آمد می کنند یا
از نوع پوشش مناسب جامعه برخوردار نیستند و یا رفتارهای موجهی ندارند ،بیشتر مورد مزاحمت قرار می گیرند
(صادقی فسائی و همکاران.)1392 ،

پیشنهادها

ناهنج��اری ه��ای موجود در جامعه تنها معلول یک علت نیست و دالی��ل متفاوتی برای رخ دادن آن ها وجود
دارد .از ای��ن رو پرداخت��ن به تک تک عوامل دخیل موجود و ارائه راهکاره��ای مفید و سازنده است که می تواند
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در رف��ع آن ه��ا تاثیرگذار باشد و در صورت عدم پرداختن به مشکالت اجتماع باید منتظر فروپاشی و اضمحالل
جامع��ه در گ��ذر زم��ان بود .از این رو ،برای حل معض��ل مزاحمت های خیابانی جنسی ک��ه روح و روان زنان را
ب��ه خط��ر می اندازد بای��د درصدد یافتن راهکارهای ف��ردی ،خانوادگی ،اجتماعی و غی��ره در کنار نقش دولت و
سیاست گ��ذاری های کارآم��د ،نقش نهادهای دینی ،فرهنگی و آموزشی ،هنرمن��دان و رسانه ها ،مدارس و غیره
بود .برخی پیشنهادات عبارت اند از:
•ارتق��ای مسئولیت و نظ��ارت اجتماعی شهروندان تا در ص��ورت مشاهده مزاحمت های م��ردان علیه زنان،
قاطعانه و مسئوالنه برخورد نمایند؛
•انج��ام اقدامات الزم توسط شهرداری برای کاهش فضاه��ای بی دفاع شهری مانند نصب روشنایی کافی در
معابر تاریک؛
•آموزش مهارت های جرات ورزی به زنان برای مقابله با مزاحمت های مردان؛
•گست��رش خدم��ات مشاوره تلفنی رایگ��ان و اطالع رسانی در ای��ن زمینه تا در صورت نی��از تماس بگیرند و
عوارض روحی و روانی این مزاحمت ها کاهش یابد؛
•استفاده از پلیس مخفی برای برخورد با مزاحمت های مردان علیه زنان و اطالع رسانی در این زمینه؛
•جریمه خودروهایی که برای زنان مزاحمت ایجاد می کنند و برخورد قاطع با متخلفان.
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