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 مقدمه

های رو ی جنسی با یک فرد بر خالف میل او، یکی از بحرانتجاوز جنسی یا برقراری رابطه

جهان امروز است و این روند رو به رشد موجب آن شده است که نیمی از جمعیت  به گسترش

جهان به طور بالقوه خود را در معرض خطر تجاوز جنسی بیابند. مفهوم تجاوز جنسی، مفهومی 

سیال است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر، بسته به نگرش هر جامعه نسبت به زنان متفاوت است. 

به معنای « raper»ی یا رابطه جنسی به عنف، که معادل التین آن واژهتعریف کهن تجاوز جنسی 

نمایند که در آن تجاوز جنسی، نه به عنوان دزدی است، تجاوز را به نوعی دستبرد مالی تلقی می

ید که از آتعرض به یک زن، بلکه دستبرد به مایملک اشخاصی مانند همسر و پدر به شمار می

نموده است. چنین تعبیری از زنان، موجب کاهش ارزش وجودی تأمین میلحاظ اقتصادی او را 

 انجامید.زن به عنوان یک انسان بود و در نتیجه به افزایش خشونت علیه آنان می

ی این نوع از خشونت علیه زنان از همین روی، اندیشمندان در طی ادوار مختلف به مطالعه 

هوم سنتی ی مفختن حق زن بر بدن خویش، به توسعهاند و به تدریج با به رسمیت شناپرداخته

تجاوز جنسی پرداخته اند. در تعاریف امروزی، تجاوز جنسی رفتار جنسی همراه با سلطه و اعمال 

قدرت بر فرد است، که رضایت شخص قربانی را مخدوش نموده و تنها گاهی با خشونت فیزیکی 

ری جنسی در خدمت نیازهای غیر جنسی شود؛ طبق این تعریف، تجاوز جنسی، رفتاهمراه می

است، که مردان جهت تثبیت موقعیت خود در جوامع مردساالر به آن نیازمند هستند و از خود 

 دهند؛ بروز می

در جوامع سنتی، فرهنگ، کلیه سطوح زندگی فردی و اجتماعی را با فرودستی زنان آمیخته 

کند. یی مردان بر زنان کمک مهای سرسختانههای فرهنگی، به بروز رفتارنموده و با ظهور کلیشه

شناس اجتماعی معتقد است: قدرتمندان جامعه برای اشخاص فرودست ، روان8سوزان فیسک

ند؛ گویند چگونه هستند و حتی چگونه باید باشها به مردم میکنند. این کلیشهسازی میکلیشه

(. کلیشه 71-8277:77باشند)هاید، برای مثال زنان باید خوش مشرب، و مردان، فعال و پرخاشگر

                                                      
1. Susan Fiske 
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ان معنا گیرد و بدهای اجتماعی روابط زن و مرد را در بر میهای جنسیتی بر این مبنا کلیه عرصه

ای هبخشد و از این رو از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده تا بزرگترین سازمانمی

هستند، هویت فردی و  اجتماعی، همگی تحت تأثیر الگوهای مستقر در فرهنگ هر جامعه

اجتماعی، تقسیم کار، قدرت و رفتارهای جنسی همگی تحت تاثیر جنسیت قرار گرفته و معنای 

 (Goffman,1997:201).شوندیابند و به جانب خاصی هدایت میخاصی می

کی کشد؛ به گفته او، یپرورده مردساالری است به چالش میجنسیتی را که دست 8مری دیلی

ی های ثابت جنسیتی تفکر در جوامع مردساالر، نهادینه شدن نقشاصلی شیوه از بازنمودهای

( به عنوان مثال 8217:896دهد)تانگ،مردانه و زنانه است که به جامعه انسانی شکلی دو قطبی می

ها این است که تمایالت جنسی زنان و مردان کامالً متفاوت ی سنتی در اغلب فرهنگیک کلیشه

اند که نسبت به مردان تمایالت جنسی ضعیفی دارند و از لحاظ ین شناخته شدهچناست. زنان این

انگیزش جنسی با مردان متفاوت هستند. عادت به تجاوز جنسی و اجبار جنسیتی از جمله در این 

نترل توانند میل جنسی خود را کفرض که زنان دارای میل جنسی کنترل شده هستند، اما مردان نمی

اما این تفکر، بدین معنا نیست که زنان، مردان را به ارتکاب عمل جنسی،  کنند، مشهود است

 .3کنندتحریک نمی

و این موقعیت  2هایی منفعل نسبت به مردانگی، تعریف شدهدر طول تاریخ، زنانگی در نقش

وده هایی را پیرامون رفتارهای زنانه ایجاد نمنابرابر، پیوسته موجب انقیاد زنان گردیده و کلیشه

                                                      
1. Mary Daily 

خلقت  اند که از آغازهای شریعت یهود و مسیح زنان پیوسته به عنوان موجوداتی عفریته و اغواگر توصیف شدهدر آموزه .3

؛ انجیل 84تا 8آیات  3کنند)تورات، سفر پیدایش، باب میدر داستان میوه ممنوعه آدم و حوا مردان را به سرکشی و گناه اغوا 

است. « فرهنگ تجاوز جنسی»ها و مفروضات موجود در ها، ارزش( و این تنها یک نمونه از باور26تا  29: آیات 26برنا، فصل 

یات قرآن کریم در آکاری حوا روایت شده است، اما الزم به یادآوری است که گرچه این داستان در تورات و انجیل با فریب

 سوره مبارکه طه، شیطان را عامل فریب آدم و حوا ذکر نموده است. 838و 839

شود های زنانه یا مردانه همراه میهای فرهنگی هستند که با بدنای از اعمال اجتماعی و بازنماییزنانگی و مردانگی مجموعه. 2

 نمایند.ها اعطا میو زنان به آنپذیری مردان های جنسیتی مشخصی را در طول جامعهو نقش
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های جنسیتی در گذر زمان شکلی بدیهی به خود گرفته و فرهنگ موجود، است؛ این کلیشه

های جنسیتی زنان و مردان، تابد. تفکر ایجاد شده پیرامون نقشادعاهای خالف آنان را برنمی

های از پیش معین شده برای خود فراتر برد، با سرزنش و شود چنانچه فردی پا از نقشموجب می

سان ستم بر زنان در اشکال گوناگونی نمود یافته و در ت روبرو گردد. بدینحتی مجازا

شود و توسط فرهنگ موجود، حمایت شده ترین نوع آن، به شکل تجاوز جنسی ظاهر میسخت

سازد. فرهنگی که در آن تجاوز جنسی و فرهنگ آن جامعه را به فرهنگ تجاوز جنسی مبدل می

های پیشگیرانه آن، آموزش به زنان )به جای شود و در سیاسترغم فراگیر بودن، انکار میعلی

گیرد و چنانچه زنی قربانی تجاوز جنسی گردد، با برچسب آموزش به مردان( در اولویت قرار می

 شود.های پیشگیرانه، مورد سرزنش واقع میتوجهی به آموزهبی

 شوند. اینمره ظاهر میها به عنوان وقایع روزفرهنگ تجاوز جنسی از طریق پذیرش تجاوز

تفاوتی مقامات تفاوتی پلیس در برخورد با موارد تجاوز، سرزنش قربانی، بیتواند توسط بیامر می

شی از تفاوتی نسبت به ضرر و زیان نابرای مقابله با هنجارهای فرهنگی مردساالرانه و همچنین بی

. در واقع، فرهنگ تجاوز (parenti,2005)های آنان و ... حاصل شودرنج قربانیان و خانواده

سی را دهد و تجاوز جنجنسی، رابطه جنسی غیرمجاز را به فرهنگ یکپارچه یک جامعه پیوند می

عات ها و فعاالن مطالدهد. فمنیستیابند ادامه میهایی جنسیتی که به قانون راه میتا کلیشه

های لیشهکرده و ک جنسیتی، معتقدند که خشونت جنسیتی، فرهنگ تجاوز جنسی را تقویت

ماندگار تجاوز جنسی، اعم از سرزنش قربانی، دعوتی برای تجاوز جنسی محسوب می شود؛ این 

ها های جنسیتی مطابق آن کلیشهامر می تواند عمالً به نوعی موجب سوق دادن زنان به انجام نقش

 شود. 

 جامعه، حقوق و این فرهنگ است که با تعریف جایگاه زنان در بستر زمانی و مکانی هر 

درتمندی ابزارهای ق کند و باهای جنسیتی، معین نموده و تثبیت میوظایف زنان را در قالب نقش

تواند با به رسمیت شناختن نابرابری میان دو جنس زن و مرد و یا با به چالش که در دست دارد، می

عبیر گرت مین مبنا، به تکشیدن فرودستی زنان، به تغییر جایگاه زنان در جوامع دست یابد. بر ه
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توان جدا از تحلیل موقعیت زنان و عقایدی که درباره تمایالت جنسی در چارچوب تجاوز را نمی»

 (. پژوهش پیش رو برآن است391:8269)گرت،« کند، درک کردیک فرهنگ معین عمل می

ی را سهای سازنده فرهنگ، تجلی مناسبات جنسیتی در فرهنگ تجاوز جنکه با واکاوی مولفه

شناسایی نماید. بدین منظور در بند نخست، ادبیات نوشتاری و گفتاری شامل اشعار، ضرب 

ها و عرف، ها، لطیفه های جنسی و زبان محاوره، در بند دوم فرهنگ عمومی شامل ارزشالمثل

عادات و باورها و در نهایت در بند سوم، رسانه شامل گزارش تجاوز جنسی در رسانه و استفاده 

های سازنده فرهنگ، مورد بررسی قرار ترین مولفه، به عنوان مهمیغاتی از زنان در رسانهتبل

 گیرند.می

 الف: ادبيات نوشتاری و گفتاری

های شود و نگرشادبیات تجلی ذهن فرد است که به صورت گفتار یا نوشتار ظاهر می

سازد. گوناگون دگرگون میاجتماعی عصر خود و حتی ادوار پس از خود را نسبت به موضوعات 

پردازند و برخی از آن آثار نیز به تعارض میان انسان و آثار ادبی، به بازنمایی مسایل اجتماعی می

دبیات شود. در امربوط می« جایگاه زنان در ادبیات»جامعه توجه دارد؛ تعارضی که بخشی از آن به 

بی های ادیک از عرصهان در هیچفارسی، تصویری حقیقی از زنان ترسیم نشده است؛ زیرا زن

حضور نداشتند و قلم در دست مردانی بوده است که زنان را مطابق با پسند و دیدگاه خود توصیف 

اند: نخست، زنی آرمانی و ی افراطی بودهاند. زنان، در این توصیف غالباً دارای دو چهرهنموده

(. هر دو نوع تصویر ارایه 8262:83رویایی و دیگر، زنی ناقص و موجب ضاللت مردان)حسینی،

های ای بر سرنوشت جنسیتی آنان تأثیر سوء بر جای گذاشته است و از عاشقانهشده از زنان به گونه

برخی شاعران که زن را به معشوقه و سوژه جنسی تقلیل داده و با نگاه معشوقانه به زن، زیبایی تن 

قرار داده است تا دیگر شعرایی که با خفت و اندام و بعد جسمانی وی را مورد توجه و توصیف 

دام به اند، هرکستیزی بر علیه زنان قلم زدهگریزی و زنو تذمیم و تقبیح سرشت زنانه، در زن

 اند. نوعی به فروکاستن هویت جنسی زنان دامان زده
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و  های جنسیتی که هدفی جز تقویت و توجیه فرودستیستیزی در ادبیات به شکل کلیشهزن

ای است که امروزه مورد توجه مدافعان حقوق زنان تگی زنان و برتری مردان ندارند، مقولهوابس

( این اندیشمندان جایگاه فرودست زنان در ادبیات را ناشی از 311:8263واقع شده است )نامدار،

های دانند. گرچه برخی از پژوهشگران برآنند که باورهای گذشته میمردانه بودن ادبیات در سده

ها و هنجارهای فرهنگی، دین، مذهب و تاریخ های گذشته خود متأثر از ارزششاعران در سده

(، اما امروزه آثار ادبی به شکل نظم و نثر و 8262: 399یار و کیان،زمان خود بوده اند)همت

 د. گیرها به ادبیات غالب روزمره رسوخ کرده و پیوسته مورد استفاده قرار میالمثلضرب

 ر:. اشعا1

دار با مسئولیت فرزندآوری و هنگامی که به نقش جنسیتی یک زن به عنوان فردی خانه  

شود، بالفاصله در اذهان اهالی شعر و ادب، آن بیت از اشعار شیخ اجل پرورش فرزندان تاکید می

 گردد که:سعدی شیرازی در باب هفتم بوستان در عالم تربیت تداعی می

 وگرنه تو در خانه بنشین چو زن چو زن راه بازار گیرد بزن

در این تلقی از نقش زن در جامعه، زنان با خروج از محیط خانه، با علم و آگاهی خود را در 

بایست مسیولیت این خطرات را به دهند؛ بنابراین بدیهی است که میمعرض خطراتی قرار می

نمایش قرار داده و گویی  دار شوند. زنان با خروج از محیط خانه خود را در معرضتنهایی عهده

ای در شود؛ تا جایی که اوحدی مراغهبا همین ظن و نگرش، تعرض بر وی مجاز شمرده می

 دارد:جم چنین پند میجام

 خودنمایی کند بکن رختش زن چو بیرون رود بزن سختش

مردان نیز در این توصیف موظف به صیانت از جایگاه خود در مسند قدرت، از سویی، و  

د تواننبرداری از مردان میت از اموال خود )زنان(، از سوی دیگر، هستند و زنان با فرمانمحافظ

به رشد و تعالی جایگاه مردان کمک نموده و در مقابل از هرگونه آسیب در امان بمانند تا جایی 

 نویسد:که سعدی می
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 کند مرد درویش را پادشا زن خوب فرمانبر پارسا

حمایت مردان از زنان در تاریخ ادبیات شعری ما توسط موالنا جامی در هفت اورنگ نیز  

 بدین علت مورد تاکید قرار گرفته است که:

 چنینهیچ ناقص نیست در عالم  زن چه باشد ناقصی در عقل و دین

ایست تحت باند که پیوسته میالعقل توصیف شدهزنان در این بیت آشکارا موجوداتی ناقص

لوای حمایت پدر در دوران تجرد و حمایت همسر در دوران تاهل قرار گیرند، زیرا هرکجا زنان 

اند و مردان با یادآوری هبوط آدم آوردی نداشتهاند جز فساد و فریب رهبه حال خویش رها شده

ل اند، بنابراین شکتوسط حوا از آغاز خلقت، از اعتماد و وابستگی به آرای زنان منع گردیده

گیری این کلیشه که زنان با اغواگری، مردان را تحریک به برقراری رابطه جنسی نموده و سپس 

به دروغ مدعی وقوع تجاوز جنسی می شوند، دور از ذهن نیست. تا جایی که نظامی در پنج گنج 

 فرماید: می

 نیاید هرگز از چپ راستی راست زن از پهلوی چپ گویند برخاست

ها شوند، اما گنجاندن همه آننام پارسی یافت میر در آثار شاعران بهگرچه این اشعار به وفو

های فوق جهت تبیین جایگاه از حوصله این نوشتار خارج است و در این پژوهش به بیان مثال

اما به طور کلی و با استناد بر  8شودفرودست زنان به عنوان جنس دوم در اشعار پارسی بسنده می

زبان »ی زبان فارسی و جنسیت انجام شده است، می توان گفت: در حوزهتحقیقاتی که تا کنون 

 (. 339:8264)کراچی،« زده استفارسی، زبانی جنسیت

ای است فرهنگی، که بر نوع ارتباط و جایگاه زنان و مردان در جامعه موثر جنسیت پدیده

اد و اعی و جنسیتی افرهای اجتمهای زبانی زنان و مردان، ناشی از تفاوت نقشافتند. تفاوتمی

زدگی در ادبیات نوشتاری و گفتاری فارسی با محصول فرهنگ هر جامعه است. این جنسیت

کرد دهد و از آنجا که رویایجاد نابرابری جنسیتی موقعیت پست زنان در جامعه حاضر را نشان می

                                                      

های زن ستیزی ، ر. ک به: مریم حسینی، ریشه«نمودهای فرودستی زنان در شعر و ادبیات فارسی»برای مطالعه بیشتر پیرامون . 8

 8262در ادبیات کالسیک فارسی، چاپ دوم، نشر چشمه،
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زده د، ادبیات جنسیترگذاهای جنسیتی تکیه دارد و بر کاربری زنان نیز تأثیر میتسلط بر نابرابری

ی های فرهنگی در تجاوز جنسکند و تا ایجاد کلیشهزنان را در جایگاهی فرودست توصیف می

های موجود در ادبیات فارسی، پیرامون مساله رضایت زا ترین کلیشهرود. یکی از آسیبپیش می

ه خواهان میشکند که هبه رابطه جنسی شکل گرفته و زنان را به عنوان موجوداتی توصیف می

هایی است بگوید، به دلیل محدودیت« نه»رابطه جنسی هستند و چنانچه زنی به پیشنهاد جنسی، 

که فرهنگ موجود، در مورد روابط جنسی زنان به رسمیت شناخته است و پاسخ منفی زنان به 

 راست که زنان در براب« عشوه و نازی»رابطه جنسی تنها به لحاظ حفظ عفت و حیا و همچنین 

دهند و کافی است که مرد، به اصطالح خریدار این ناز و عشوه بوده و با مردان از خود بروز می

ای مالیمت، بدون توجه به پاسخ منفی زن، در عمل جنسی پیش رود. نمونه بارز این ابیات کلیشه

 استانتوان در اشعار ایرج میرزا یافت. ایرج میرزا در دیوان اشعار خود، در باب حجاب درا می

کند که با مقاوتی عجیب از برداشتن روبنده خود امتناع نموده اما با مقاوتی ضعیف زنی را بیان می

در این  دهد.ی جنسی تن میدر برابر پیشرفت لمس و دیگر اعمال جنسی مرد عاقبت به رابطه

غبت رشعر، شاعر در پی توصیف زنی است که گرچه در نهان به رابطه جنسی با مرد متجاوز بی 

دهد اما در طول این رابطه پیوسته ابراز نارضایتی نموده و تا پایان از برداشتن نیست و به آن تن می

 کند.روبنده خود ابا می

ادبیات اما محدود به شکل نوشتاری نشده و در قالب گفتاری نیز تاثیری انکارناپذیر بر فرهنگ 

ای، فرهنگ حاوره نیز هریک به گونهها وزبان مها، لطیفهجوامع گزارده است. ضرب المثل

 دهند.موجود را تحت تاثیر خود قرار می
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 هاالمثل. ضرب2

ای از بیان است که معموال تاریخچه و داستانی پندآموز در پس آن نهفته گونه المثلضرب

دهند و به جهت استعمال است؛ از این روی، بخش مهمی از ادبیات را نیز به خود اختصاص می

ه و روزمره آن توسط عموم مردم، ابزار مهمی در ایجاد و تثبیت نگرش افراد به موضوعات گسترد

ه انجامد کهایی میروند، اما گاه به جهت ادغام در فرهنگ سنتی به ایجاد کلیشهبه شمار می

خشونت علیه زنان، به ویژه در روابط زناشویی را ترویج نموده و به ابزاری جهت تقویت 

 شود.یرامون تجاوز جنسی، مبدل میهایی پکلیشه

هایی است که اشاره بر مطیع ساختن زن المثلیکی از ضرب« گربه را دم حجله باید کشت»

بایست در ابتدای زندگی مشترک از طریق اعمال خشونت دارد. در تفکر سنتی موجود، زنان می

جمله  ترین مسایل زندگی ازخصوصیبردار همسران باشند و این اطاعت در پیوسته مطیع و فرمان

ی همسر های جنسروابط جنسی زناشویی توصیه شده است. در این تفکر زنان در برابر درخواست

به طور ضمنی تسلیم هستند و رضایت زن در این عمل به هیچ وجه شرط نیست و برقراری رابطه 

ر قانونی است. مردان د جنسی با همسر ولو بدون رضایت او فاقد هرگونه ضمانت اجرای عرفی و

ها از زنان با واکنش پذیری آنشوند و هرگونه اطاعتچنین جوامعی رییس خانواده محسوب می

ع گیرند و مورد سرزنش واقمی« زن ذلیل»شود. چنین مردانی برچسب عرفی و فرهنگی مواجه می

 شود.می

هوم ی گذاشته و این مفی جنسی مفهوم رضایت در رابطهها همچنین پای به حیطهالمثلضرب

 که: کنند. از جمله این ضرب المثلهای پرخطری مواجه میمهم را با کلیشه

و اگر بگوید « نه»یعنی « شاید»، وقتی بگوید «شاید»یعنی « بله»وقتی یک سیاستمدار بگوید، 

« ایدش»بگوید،  ، وقتی«شاید»یعنی « نه»که دیگر سیاستمدار نیست؛ و یک دختر وقتی بگوید « نه»

 که دیگر دختر نیست. « بله»و اگر بگوید « بله»یعنی 

های جنسی المثل موجب تثبیت این کلیشه است که زنان چنانچه در برابر درخواستاین ضرب

ها نفوذ کرد و اگر مقاومت اندکی از خود نشان داده توان با اندکی اصرار به آنبگویند، می« نه»
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ت که راغب به ارتکاب عمل جنسی هستند و عدم ابراز رضایت و یا سکوت نمایند، به این معنا اس

ها به جهت وجود فرهنگی است که یک زن پاک دامن را از انجام عمل جنسی خارج صریح آن

 از چهارچوب ازدواج منع نموده است.

 های جنسیلطيفه. 3

سازی تجاوز جنسی مورد استفاده قرار طنزهای جنسیت زده، به عنوان یک روش عادی

ازد. بر پردگیرد و عموما به توصیف تجاوز جنسی به عنوان یک کمدی به جای خشونت میمی

های نخستین حیات خود در معرض مردان از سال 8663اساس گزارش منتشر شده در سال 

« ایابژه ه» گیرند و لذا این تفکر که زنان ای در مورد زنان قرار میهای زنندهها و لطیفهشوخی

-:8269ون،گیرد )کیتلسبه شکل فرهنگ در مردان نهادینه شده و مورد قبول قرار میجنسی هستند 

شود (. این طنزهای تجاوز جنسی باعث تمسخر و خاموش کردن واقعیت خشونت علیه زنان می3

های تجاوز جنسی هستند؛ به ویژه این ایده که زنان تجاوز و به طور ضمنی شامل بسیاری از افسانه

ها (. این شوخیBurt, 1991)گیرنددارند و بنابراین واقعاً مورد تجاوز قرار نمیجنسی را دوست 

ض جنسی کنند که تعرها با بیان ضمنی و یا توصیفی اعمال جنسی خشن، چنین القا میو لطیفه

های دهند که زنان سوژهها چنین آموزش میعملی قابل قبول و حتی مطلوب است. این جوک

یب تجاوز و سایر صور خشونت علیه زنان عجیب نیست؛ چرا که دیدن زنان اند و بدین ترتجنسی

توجهی توجهی به استقالل و خودمختاری زنان بلکه بیتواند منجر به بیبه عنوان اشیاء نه تنها می

 ها شود.به انسان بودن آن

ه و شوند، بلکه از آن دفاع شدهای جنسیت زده نه تنها تقبیح نمیبار است که جوکتاسف

ی بارتر آنکه بر اساس گزارش مجله اینترنتمی آید و تاسفها به شکلی عمومی درتوسط کمدین

بوکی که طرفدار فیساز چهار صفحه پر 8262تابو، در بررسی آماری صورت گرفته در آبان ماه 

از نیم ه بیش ها بهای آنکنند و تعداد دنبال کنندهبیشتر مطالب سرگرم کننده و طنز را منتشر می

زده را درصد مواقع یک لطیفه جنسیت 26شود که زنان در رسد، مشخص میمیلیون نفر می
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زده یتهای جنسرسد اینکه زنان نیز به لطیفهاند. به نظر میپسندیده و به اصطالح  الیک زده

پذیری جنسیتی زنان و مردان در یک دهند به این دلیل است که جامعهواکنش مثبت نشان می

های های فرهنگی در مورد ویژگیگیرد و هر دو به طور مشابه تحت تاثیر آموزهعه شکل میجام

گیرند و دور از ذهن نیست که با نگاه مسلط در جامعه علیه خودشان جنسیتی هر دو جنس قرار می

کنند. گرچه این هایی در حقیقت از فرهنگ تجاوز جنسی حمایت می؛ چنین جک8سو شوندهم

ن را به قربانیان تر نموده و آناپذیرزوماً اشتباه نیستند، اما مسئله این است که زنان را آسیبها للطیفه

قرار  »ای در دانشگاه کارولینای غربی، نشان داد کهکند. به عنوان نمونه مطالعهبالقوه مبدل می

دهد یم تواند شرایطی را ایجاد کند که به مردان اجازهگرفتن در معرض طنزهای سکسیستی می

رساند که رفتارهای مردان را به این باور می» و « که این نگرش را در رفتار خود بروز دهند

شیوع و  (Science Daily,2007:4)«آیندهای اجتماعی در میسکسیستی در محدوده مقبولیت

ای رهای نگران کننده بهای اجتماعی، تنها یکی از مثالاستفاده از طنز تجاوز جنسی در موقعیت

ابراز این واقعیت است که چنین امری مسبب تبعیض جنسی توسط پسران و مردان بوده و موجب 

 شود.استمرار فرهنگ تجاوز جنسی می

 زبان محاوره .۴

در زبان محاوره نیز در حالی که زنان برای میل جنسی خویش و گفت و گو پیرامون روابط 

مردان  اند،جنسی خود شرمسار هستند، و از کودکی از سخن گفتن در مورد این مسایل منع شده

برای اعمال جنسی خود از قبیل برقراری رابطه جنسی با دیگری یا حتی آزار جنسی به « فتح»از 

کنند. زیرا هنگامی که زنان برای نخستین بار اقدام به برقراری رابطه جنسی اده میزنان استف

تولید »و شانس « خوش اقبالی»دهند و در عوض مردانخود را از دست می« بکارت» کند، می

های جنسیتی در رابطه جنسی موجب افزایش احتمال اند. پذیرش این نقشدست آوردهرا به« مثل

 شود و هضمتجاوز جنسی شده و تجاوز جنسی به یک عمل عادی مبدل می هایپذیرش فسانه

                                                      

 امع مردساالرهای سکسیستی، واکنشی به حضور موفق زنان در جومحسن فرشیدی، جوک -8
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ر طول گردد؛ این فتح مردانه دهای جنسیتی به شدت تسهیل میغیر قابل تغییر بودن این نقش

ها و تجاوزات مرزی همراه بوده و این مردانگی تاریخ با استثمار، تهاجم و تجاوز جنسی در جنگ

ترتیب  دهد. به اینیک فرهنگ سوءاستفاده جنسی را تشکیل می کشی دارد،که ریشه در نسل

تجاوز جنسی یک انحراف و اقدام انحرافی نیست، بلکه عملی است که مطابق با استانداردهای 

بر آن، پشتیبانی « پیروزی» گذاری عمومی فرهنگی از معیار مردانگی به وسیله اعمال جنسی و نام

  (Kimmel,2005:189).کندمی

 رهنگ عمومیب: ف

مجموعه منسجم و نظام یافته از ارزش ها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای افراد متعلق به 

یک جامعه، قوم یا ملت، فرهنگی عمومی آن را تشکیل می دهد؛ این مولفه از فرهنگ، چنان 

قش ن قدرتمند است، که همه ابعاد وجود اجتماع و فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نگرش به

های جنسیتی و جایگاه زنان در جامعه نیز تحت تاثیر مستقیم فرهنگ عامه قرار گرفته و در قالب 

شبکه ای در هم تنیده، همه افراد در تمامی سطوح را متاثر از خود می نماید. بنابراین شناخت 

 عجایگاه زنان در ارکان متشکله فرهنگ عمومی، به شناخت کلیشه های جنسیتی موثر بر وقو

 تجاوز جنسی خواهد انجامید. 

 هاارزش .1

های فرهنگی هر جامعه بوده و برای شناخت فرهنگ ترین مولفهها و هنجارها از مهمارزش

ها را معیارهای قضاوت اخالقی ما درباره بایست به سراغ آن رفت. کوین، ارزشهر جامعه ابتدا می

به دلیل  دهند وفرهنگ جامعه را تشکیل میترین بخش های انسانی معرفی می نماید که مهمکنش

ر هویت ترین عناصاحساس تعلق به یک گروه، اعمال و رفتار جامعه را تعیین کرده و یکی از مهم

 های رفتاری هستند(. هنجارها نیز شامل کلیه بایدها و نباید98:8269شود)کوئن،افراد محسوب می

امعه خود کند، اکثریت جاجتماعی را تنظیم می هایکه با ایجاد یک الگوی رفتاری، روابط کنش
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دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، با واکنش جامعه مواجه را به آن پایبند می

 شود.می

های موجود در جوامع مردساالر، ترسیم مردانگی به مفهوم جنسیتی ترین ارزشیکی از مهم

رایه سیتی منفعل است. در جوامعی که تصویر اتهاجمی و به تصویر کشیدن زنانگی به عنوان جن

و در  گری باشدمبتنی بر صفاتی همچون زورگویی، خشونت ورزی و سلطه« مردانگی»شده از 

در لطافت، فرمانبرداری و تولید مثل خالصه شود، پسران از کودکی « زنانگی»ی مقابل آن، نقطه

زنان را مایملک جنسی خود به شمار  بایست خشن، زورگو و سلطه جو باشند وآموزند که میمی

« ناموس»(. در فرهنگ مردساالر، مردان این متعلقات جنسی )زنان( را 383:8269آورند )چلبی،

آورند. این مفهوم که در جوامع سنتی نفوذ عمیقی دارد گرچه مفهومی پیچیده خود به شمار می

و به همین دلیل در این جوامع، در حرکت است « های جنسی بدن زنجنبه»است اما عمدتاً حول 

 تجاوز همان تعرض به ناموس است. 

تحقیر  ، بلکه در جهت«فرد انسانی»تعرض به زنان در این باور نه آسیبی به یک زن به عنوان 

ه توان دشنام بشود و شاهد این ادعا را میبه کار گرفته می« پاسداران نوامیس»مردان به عنوان 

موس ای که به ناهای میان مردان دید. بدین ترتیب، فرد یا خانوادهفحاشیخواهر، همسر یا مادر در 

شود. او تعرض شده است، به این دلیل که نتوانسته از ناموس خود محافظت کند، سرافکنده می

ر اولین گام افتد و دی ننگی بر دامان خانواده قربانی میدر چنین حالتی با وقوع تجاوز جنسی لکه

لکه دار نمودن حیثیت خانواده اش سرزنش شده و در گام بعدی ممکن است قربانی به جهت 

خانواده قربانی برای جلوگیری از برمال شدن بی آبرویی خود، قربانی را وادار به سکوت نمایند. 

سکوت قربانیان خطر دستگیری و مجازات متجاوزان را به حداقل رسانده و موجب تشویق مردان 

 ن و در نتیجه فراگیری فرهنگ تجاوز خواهد شد.به تجاوز جنسی علیه زنا

کنند که عملی زنانه انجام مردان در جوامع مردساالر همچنین همیشه با این ترس زندگی می

دهند و موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهند. چنین فرهنگی بی بند و باری جنسی مردانه را 

یق د، بلکه در برخی مواقع آن را مورد تشوسازنه تنها با واکنش کیفری و غیرکیفری مواجه نمی
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دهد. در چنین جوامعی مردان برای اثبات مردانگی خود و نزدیک شدن به الگوی مقبول قرار می

 شونددر فرهنگ یک جامعه، مرتکب تجاوز به عنف می« مردانگی»و موجود از 

ی های جنسیتنقش (. بدین ترتیب، مردان در نقش مراقبان نوامیس از سویی و8269:382)چلبی،

 شوند. به عنوان فردی خشن، قدرت طلب و سلطه جو، دچار تعارض و دوگانگی هویتی می

های جنسیتی زنان در فرهنگ سنتی به عنوان افرادی محدود شده به چهارچوب ترسیم نقش

خود  یها و هنجارهایی شده است که هر یک به نوبهگیری ارزشخانه و خانواده نیز موجب شکل

اند نقشی اساسی در ایجاد فرهنگ تجاوز جنسی ایفا کنند. بدین ترتیب گاه تجاوز جنسی نستهتوا

 های جنسیتی خود کوتاهیواکنش جامعه در برابر هنجارشکنی زنانی است که در ایفای نقش

نموده و با خروج از چارچوب خانه، خود را در معرض نمایش مردان قرار داده اند؛ بنابراین 

دارد که تجاوز جنسی خود ابزاری جهت کنترل است. ( چنین بیان می86و3991:33)8فیلیپوویچ 

فرد برای زنانی که از ها علیه بدن زن... مجازاتی است منحصر بهتجاوز و دیگر خشونت» 

شوند، به طور طبیعی از قالب یک زن سنتی خارج می» که زنانی «. شوندچارچوب خارج می

دانند شود که زنان می( یادآور می3989:84)3. جسیکا شیفمن«گیرندتحت سلطه مردانه قرار می

ای که برای آنان تعریف شده قدم فرا بگذارند، خود مسئول تامین امنیتشان که چنانچه از محدوده

ای موجب بروز این تفکر غلط شده است که زنان با آگاهی از هستند. وجود چنین کلیشه

ب سنتی تعریف شده پیرامون زنانگی، فرا گذاشته و اکنون از های جامعه، پا از چهارچوواکنش

به نمایش گذاشتن خود، هدفی جز در دسترس مردان بودن، ندارند و در حقیقت تجاوز جنسی 

 خواست و میل زنان است. 

، بنابراین «بخشی از پس زمینه زندگی زنان است» حقیقت آن است که تهدید به تجاوز جنسی، 

کنند و صدها اقدام احتیاطی روزانه را انجام این آگاهی ناخود آگاه زندگی می بسیاری از زنان با

دهند، مانند اینکه بعد از تاریکی هوا به تنهایی بیرون نروند، با خود سالح سرد حمل کنند، می

                                                      
1. Filipovic 

2. Jesika Schiffman 
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شما » نویسد که ( چنین می3996) 8ماشین خود را در مناطق روشن پارک کند. فدرا استارلینگ

شود یا ممکن است نباشید، من تا هنگامی که باشید که مرتکب تجاوز می ممکن است کسی

(. وجود چنین باورهایی بر ترس زنان اثر 89بخش «)شروع به آزار جنسی من نکنید، مطمئن نیستم

گذارد و بر خالف باور عمومی هیچ راه مشخصی برای شناسایی یک متجاوز وجود ندارد؛ می

 بنابراین هر فرد یک خطر است.

دهند که رابطه جنسی امری مردانه است و های موجود همچنین نشان میها و هنجارارزش

ی جنسی فعلی نیست که زنان به دلخواه دهند، و هرگز رابطهمردان آن را بر روی زنان انجام می

 «شندرود که ترمز مردان را بکو متقابال در آن مشارکت داشته باشند؛ در نتیجه از زنان انتظار می

و به همین ترتیب حصاری بر مردانی که ذهنشان آمیخته با شهوت است، خواهند کشید. این 

-3989)3طور که جسیکا والنتیشود، زیرا هماننگرش موجب گسترش فرهنگ تجاوز جنسی می

ر د« دارنداین کار دختران است که پسران را در حالت خاموش نگه» کند، ( اشاره می897و896:

ئولیت ها در مسشوند؛ زیرا آنکار شناخته مینان و دختران در تجاوز جنسی گناهغیر این صورت ز

ها مبری توانند خود را کنترل کنند بنابراین عمل آنمردان نمی» اند؛ در مقابل خود شکست خورده

 کنند که وقتی رفتارهای( به همین ترتیب استدالل می3993:2و همکاران ) 2مورنن«. از انتقاد است

اچار دختران به ن»شود، تهاجمی از دوران کودکی به عنوان بخش طبیعی حیات مردانه تلقی می

شوند که یها اغلب توسط ماهیتی زیستی توجیه ماین کلیشه«. شوندتبدیل به قربانیان این رفتار می

نسی ج به دنبال ارایه یک دیدگاه تکاملی است که توضیح دهد زن ظاهراً ذاتاً موجودی با تمایالت

 کند که مردان مستعد ارتکاب تجاوز جنسی هستند. ضعفضعیف است و این کلیشه را تحمیل می

این نظریه در آن است که در آن، تجاوز جنسی ناشی از این نگرش مردانه تلقی می شود که 

تواند گسترش دهند و زنانی که ناتوان توانند کورکورانه بذر خود را در هر کجا که میمردان می

 ز مقاومت در برابر آنانند، خود مرتکب تقصیر شده و مستحق چنین رفتاری بوده اند.ا

                                                      
1. Phedra Starling  

2. Jesika Valenti 

3. Mornen 
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 . عرف، عادات و باورها2

باورهای تجاوزکارانه، رفتارهای عرفی مستعد تجاوز جنسی و به طور کلی عادت به خشونت،  

های معمول در پذیری مردان و پسران ارتباط دارد؛ به همین علت یکی از روشبا طرق جامعه

پذیر هایی است که در طی آن زنان و مردان جامعهتبیین جرایم جنسی علیه زنان، توجه به شیوه

نفعل آموزند که موجوداتی مپذیری میشوند. زنان به شکل سنتی در طول فرایند جامعهمیشده یا 

پذیر در پذیری، زنان را به موجوداتی آسیبو نیازمند محبت باشند؛ این فرایند ناصحیح در جامعه

 یژهتواند به قربانی شدن زنان به وپذیری میسازد و این آسیبکاری مردان مبدل میبرابر فریب

در جرایم جنسی منجر شود؛ به همین دلیل است، که اجبار جنسی به عنوان یک عمل عموماً مردانه 

( در 8662:249)8شود. ترنس کرولییابد و به فرهنگ تجاوز جنسی محدود نمیگسترش می

ی های ظریفاز تالش»ی خوددهد که بسیاری از مردان در زندگی روزمرهتحقیقات خود نشان می

ای رهاز خود چه» به عنوان مثال، مردان هیچ مشکلی ندارند که«. کنندل استفاده میبرای کنتر

 «عاطفی نشان داده و توانایی خود را جهت پیاده کردن افکار جنسی در قرار بعدی به کار ببندند

قابل  «رفتارهای اجباری»و « حمایتی»دهد که به طور عرفی تجاوز در هر دو شکل و این نشان می

ست میلی هایشود. اگرایان مشاهده میدگرجنس های تعامالتست و در بسیاری از جنبهتحقق ا

پردازد که بسیاری از رفتارهای مردان نسبت به زنان، ( به یادآوری این امر می3988)3موس

توانند در مورد احساسات خود ها میستیزانه است، آنریاکارانه، تحمیل کننده، جسورانه و زن

ند آنچه توانند تحقق ببخشند تا بتواندانند نمیهایی دهند که میوغ بگویند و یا وعدهبرای زنان در

 خواهند بدست آورند.را که می

بندی این رفتارها در پیوستگی با فرهنگ تجاوز جنسی از محدودیت تا جذابیت، طبقه

واد مخدر است. شوند. محدودیت شامل تهدید یا اعمال زور با استفاده از نیروی سالح و یا ممی

تا « نه»گوید، اعمال زور به معنی قطع نمودن دفاع یک زن است و بالفاصله بعد از اینکه او می

                                                      
1. Terrence Crowley 

2. Emily Heist Moss  
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دهد. تجاوز جنسی همراه با اعمال زور زمانی که عمل جنسی انجام شود، او را تحت فشار قرار می

ی از تجاوز جنسشود، تنها نوعی تعریف می« تجاوز واقعی»که در باورهای کالسیک به عنوان 

کنند و تنها نوعی است که اکثر مردان مایل نیستند، با افتخار به آن است که مردم به آن توجه می

ترین شود؛ جذابیت به عنوان ظریفاعتراف کنند. رضایت همچنین از طریق جذابیت نیز ایجاد می

بال ا در نهایت در قشکل اجبار نیازمند آن است که در ابتدا سوژه رابطه جنسی دلسرد باشد، ام

تبدیل شود. این رضایت با تعریفی که عرفاً « بله»به « نه»ی ازدواج هایی نظیر وعدههدایا یا وعده

 از رضایت وجود دارد منطبق است، اما نه رضایتی است معتبر و نه مشتاقانه. 

، بلکه دهای تجاوز حمایتی و تجاوز اجباری نه تنها عادی هستندر فرهنگ تجاوز جنسی، شیوه

ها کند، اکثر آنان این رفتارها را اشتباه بدتر از همه آن است که اگر کسی مردان را متوجه آن

« ان نیستآیا او انس»پندارند؛ با این حال مبارزات تبلیغاتی علیه تجاوز به عنف تحت عنوان نمی

ردانه م های عرفییک مثال از چگونگی اصالح هویت مردانه از طریق به چالش کشیدن نگرش

که  گوید نه، به این معنا نیستچون او نمی»است. به عنوان مثال پوسترهایی با مضمون اینکه    

در جهت آگاهی بخشی به مردان در ارتباط با رضایت واقعی زنان در روابط جنسی، « گوید بلهمی

اعالم  3988انتشار یافت؛ این کمپین عامل کاهش ده درصدی تجاوز در منطقه ونکوور در سال 

بین بودکه آموزش توان خوشبه این دالیل می (Christina,2013; Globe & Mail,2013)شد

تواند به تحوالتی در باورها و عرف حاکم بر جامعه بیانجامد و در کاهش تجاوز این موارد می

 جنسی موثر باشد.  

 ج. رسانه 

ت. در تولیدات فرهنگی اسای، غیاب گفتمان زنانه یکی از نقدهای موجود به فرهنگ رسانه

ای، عالیق و نقش زنان در تولید فرهنگی را نادیده ها، سازندگان فرهنگ رسانهبه نظر فمنیست

اند و زن را از عرصه فرهنگ غایب شمرده یا صرفاً به بازنمایی وی به عنوان موجودی تابع گرفته

جمعی در جهت حمایت و  هایاند. تصویر فرهنگی زنان در رسانههای جنسی پرداختهدر نقش
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ام را به ها این پیرود. رسانهبه کار می« مردانگی» و« زنانگی»م پذیرفته شده درباره تداوم مفاهی

دهند که زنان باید در نقش همسر، مادر، کدبانو و غیره ظاهر شوند و در یک مخاطبان انتقال می

ها را به جامعه پدرساالر، سرنوشت زنان جز این نیست. بازتولید فرهنگی، نحوه ایفای این نقش

های های جمعی ارزشرا در نظر زنان طبیعی جلوه دهد. رسانهها کند آنآموزد و سعی میزنان می

ها نه به اجتماع واقعی بلکه به نحوی که جامعه میل کنند؛ این ارزشحاکم بر جامعه را منعکس می

 (.342-343 :8219 شوند)استریناتی،به دیده شدن دارد، متجلی می

ی فرهنگی که در جهت بازسازی اهای کلیشهای، مردان و زنان را با نقشبازنمایی رسانه

اکم بر کنند. جنسیت از طریق گفتمان حهای جنسیتی سنتی به کار رفته است، سازگار مینقش

های جمعی با بازنمایی دارد و رسانههای جمعی، الزامات و الگوهای خود را ارایه و بیان میرسانه

گونه، عمالً نقش برسازنده یشالگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهای نما

رایه ها با اگیرند. آنی این هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزی بر عهده میو بازتولید کننده

توانند نقش مهمی در نهادینه شدن چارچوب تصویری خاص از مناسبات میان دو جنس، می

ی توانند به صورت ابزاریهای جمعی مرسانه»معنایی آن تصویر خاص داشته باشند. از این نظر 

در دست یک گروه یا طبقه همچون یک طبقه جنسی، وسیله سوءاستفاده و آزار دیگران قرار 

ها نشان داده است که تصویر زن و مرد در بررسی(. »8211:94سلطانی گردفرامرزی،«)گیرند

هستند، حال  وای است: مردان بیشتر با اعتماد به نفس، خشن و ستیزه جتلویزیون به شدت کلیشه

اند و ظاهری جذاب دارند. سلطانی گرد فرامرزی در بررسی نمایش آنکه زنان ضعیف و وابسته

 های سینمایی ایران با بازنمایی تصاویری از نابرابریجنسیت در سینمای ایران دریافت که فیلم

انی لطدارند)سها گام برمیجنسیتی در جامعه، در جهت بازتولید و تثبیت این نا برابری

(.بدین ترتیب رسانه از طریق تحقیر زنان در برابر مردان، برتری یک جنس 8211:69گردفرامرزی،

 کنند.ها و هنجارهای جنسیتی را تایید میبر جنس دیگر را به نمایش گذاشته و ارزش

همچنین خشونت علیه زنان موضوع یک سناریوی جذاب در رسانه است؛ اما آیا زنان از به 

 برند؟ این سبک از به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان بهدن چنین رنجی لذت میتصویر کشی
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ه زنان ای است کگوید که خشونت علیه آنان، نه تنها عادی است، بلکه احتماال این هزینهها میآن

 بایست متحمل شوند.با توجه به جنسیت خود می

النه و سطح اجتماع، مناسبات ناعادها عالوه بر نقد نابرابری جنسی در بدین ترتیب فمنیست

استثمارگرانه میان زنان و مردان را در سطح فرهنگ عامه به چالش کشیده و خواهان تصویری 

 های جمعی هستند.برابری طلبانه و مثبت از زنان و مردان در رسانه

 . گزارش تجاوز جنسی در رسانه1

وزنامه و تلویزیون، گرایش شدیدی ها از قبیل رهای مربوط به تجاوز جنسی در رسانهگزارش

ی اطالعات غلط در مورد تجاوز بر گزینشی بودن دارند و این امر ممکن است، منجر به ارایه

ر ها برای پوشش اخبار تجاوز بهای جنسی شود. به عنوان مثال، روزنامهجنسی و تقویت کلیشه

 رقم بسیار باالیی از مواردها متمرکز هستند و این در حالی است که روی تجاوز جنسی غریبه

 )کیتلسون، دهندارتکاب تجاوز جنسی را تجاوز دوستان، اقوام و آشنایان به خود اختصاص می

( با مطالعه موردی صفحات حوادث روزنامه همشهری، 8211فر)(. به عنوان مثال معینی71:8269

ست و در این اخبار زنان نشان داد که روزنامه ارتکاب جرم مردان را بیش از زنان، پوشش داده ا

به شکل قابل توجهی به عنوان بزه دیده جرم در نظر گرفته شده اند. بارزترین کلیشه این تحقیق 

 «قربانی و بزه دیده»به زنان، و زنان به صورت « مهاجم و متعرض»آن است که مردان در نقش 

 (.867ـ897) اندبازنمایی شده

ل توجهی از پوشش اخبار تجاوز جنسی خودداری اخبار تلویزیونی در ایران به شکل قاب

رسد تنها در موارد محدودی از تجاوز به کودکان، مشروط به قتل قربانی کنند و به نظر میمی

جرم تجاوز جنسی، اخبار تجاوز جنسی را منعکس نموده و با اعالم محکومیت یا اجرای مجازات 

 8نیت و آرامش به اذهان مشوش عموم دارند.اعدام بر فرد متجاوز، سعی در بازگرداندن احساس ام
                                                      

های جمعی ایران و پردازش ژورنالیستی این اخبار بدون در نظر گرفتن عوامل زیربنایی بازنمایی جرایم جنسی در رسانه. 8

گونه اعمال افزایش یابد و در نتیجه دستگاه عدالت کیفری ی اینجرایم، موجب شده است که ترس و ناامنی در زمینهوقوع این 

کارهای غیر علمی و مبتنی بر سزاگرایی روی آورده و سرعت در رسیدگی و اعمال و اجرای جهت التیام افکارعمومی، به راه



 

 

 

 

001 

  

 1399 پاییز، ودومسی، شماره پژوهش حقوق کیفری، دوره نهمفصلنامه 

ای چند فرهنگی و متشکل از اقوام و البته نمی توان دور از نظر داشت که جامعه ایران، جامعه

 ها درهای مختلف با فرهنگ گوناگون است. این ویژگی موجب شده است که رسانهگروه

ظیمی در جامعه ایران به شمار مواجهه با معضالت اجتماعی و به ویژه تجاوز جنسی که تابوی ع

تر برخورد نمایند. تجاوز جنسی به ویژه در برخی مناطق ایران که مردساالری رود، محتاطانهمی

تری گسترانده است، به معنی شکست مردان های عمیقریشه« مندیتعصب و غیرت»تحت عنوان 

ی سر خود بوده و چنانچه زندر مراقبت از نوامیس است؛ به این ترتیب که زنان ناموس پدر یا هم

مورد تجاوز قرار گیرد، مردان خانواده او به عنوان پاسداران نوامیس از این شکست، سرافکنده 

خواهند بود. این دیدگاه ریشه در مردساالری در جوامع سنتی دارد؛ در این جوامع زنان را در 

 ای از روابط مردان بوده وگیرند بلکه زنان نشانهموجودیت خود به عنوان یک فرد در نظر نمی

زنند گیرد. افرادی که دست به تجاوز جنسی میسلطه بر بدن زنان جهت تحقیر مردان صورت می

 ها تعلقدر حقیقت قدرت خود را بر بدن و هویت زن و از آن طریق، بر مردانی که زنان به آن

نسی به زنان توسط ها شاهد تجاوز جدهند. بر همین مبنا است که در جنگدارند، نشان می

دن ای شهای آنان، نه تنها تمایلی به رسانه.بنابراین قربانیان و خانواده8متجاوزان مرزی هستیم

 .3زندوردیدگی جنسی ندارند، بلکه حتی از گزارش آن نزد مراجع قضایی نیز امتناع میبزه

 

  
                                                      

ر.  نمایند؛ برای مطالعه بیشتر در این زمینهی فرهنگی، اجتماعی و غیره میهای شدید را جایگزین شناسایی ساختارهامجازات

های حقوق ی تطبیقی(، پژوهشگرایی کیفری به جرایم جنسی)مطالعهک به:محمدباقر مجلسی و محمد فرجیها، رویکرد عوام

گرایی کیفری، بسترها، عوامل همچنین ر. ک به:پرت، جان، عوام 823-882، صص 8269، تابستان 3، شماره 81تطبیقی، دوره 

 .8263و آثار، ترجمه هانیه هژبرساداتی، چاپ اول، نشر میزان،

 های حمایت از زنانر. ک به:فاطمه یاوری، نقد ساز و کار« هاتجاوز به زنان در جنگ»ی بیشتر در رابطه با برای مطالعه .8

 8269قربانی خشونت در مخاصمات مسلحانه، نشر میزان،

علل  ترینها از پوشش خبری تجاوز جنسی، محدود به مورد ذکر شده نبوده و مهمالزم به یادآوری است که امتناع رسانه .3

 های بعدی در این زمینه خواهد بود. ای تجاوز جنسی، موضوع پژوهشمسکوت گذاشتن رسانه
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  ی تبليغاتی از زنان. استفاده2

مقدمه قانون اساسی، با تأکید بر وظیفه زنان بر امور  قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، در

مادری و فرزند پروری، سعی بر اصالح دیدگاه های ابزارگرایانه نسبت به زنان و حمایت از آنان 

های دارد، اما با ورود اجتناب ناپذیر زنان به عرصه عمومی و با پر رنگ شدن نقش زنان در فعالیت

پای مردان در امور اقتصادی، بازرگانی و بازاریابی مشارکت یز هماجتماعی، بدیهی است که زنان ن

 یزنان سوژه« های جنسیجذابیت»کند که می نمایند. با این حال مشکل در جایی بروز می

 تبلیغات و جلب توجه مشتریان باشد.

ات و یامروزه از یک سو استفاده تبلیغاتی از زنان با به تصویر کشیدن اندام برهنه آنان در نشر

ها و نمایش روابط خصوصی آنان به ویژه در تمدن غرب، به ابزاری پر کاربرد مبدل گردیده رسانه

است و همچنین با طبیعی جلوه نمودن ارتباط جنسی بدون وجود رابطه قانونی میان طرفین، 

ی نماید، و از سوی دیگر تبلیغات به یکی از عرصه هایخشونت جنسی نسبت به زنان را ترویج می

 مبدل شده که کلیشه های جنسیتی را به طور مستمر به نمایش می گذارد.

ه ابزاری هرگونه استفاد»در ایران، در بند یازدهم فصل نهم قوانین و مقررات تبلیغات کشوری، 

از فصل دهم نیز درباره حضور زنان در تبلیغات  19اصل «. از زنان در تبلیغات ممنوع ]شده[ است

ای برخوردار است و قوانین و زن در نظام مقدس اسالمی از موقعیت ویژه: »چنین آورده است که

ها در احکام مقدس اسالم برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم

باشد و باید جایگاه زن مسلمان و های خاص میهای رادیو و تلویزیونی مستلزم اعمال دقتاگهی

و حضور زنان در آگهی های بازرگانی مشروط بر حجاب کامل اسالمی  «شئون او مد نظر باشد

این فصل نیز بر این امر تأکید می ورزد که  99(؛ اصل 17و نداشتن آرایش شده است)اصل 

 «.آگهی ها نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشند»

ی ابزاری دهاسالمی، موکداً استفاهمانگونه که مستند گردید، قوانین ایران، برگرفته از فرهنگ 

قانون فوق الذکر، بر اینکه:  16از زنان را منع نموده است، اما به رغم صراحت قانونگذار در اصل 

آگهی های رادیو تلویزونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تالش زن ایرانی محدود »
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، به تصویر کشاندن زنانی که «حضور نداردبه امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی 

در آشپزخانه غذا درست می کنند یا لباس را از ماشین لباسشویی خارج می کنند و یا ظرف می 

شویند، به تصویر آشنای آگهی های بازرگانی در تلویزیون امروز مبدل شده است. بدین ترتیب 

هنگی را در ذهن افراد ایجاد نموده های خاص فررسانه های ملی ایران به نحوی نامحسوس، قالب

های جنسی و در خدمت نقش های سنتی خانه داری، فرزند داری نمایانند که زنان ابژهو چنین می

 (.8219:89و تبعاً امیال مردان هستند)محبی،

 نتيجه

از دیرباز این ادعا وجود دارد که تجاوز جنسی در فرهنگ مردساالر غیرطبیعی نیست، اما 

کند، دیدگاه های فرهنگی تبعیض آمیزی است که به نحو آن را تصویب و تقویت میموردی که 

تجاوز به عنف، محصول یک » 8وسیعی به اشتراک گذاشته می شوند؛ مثال به عقیده دورکین

بیماری روانی یا انحراف از هنجارهای اجتماعی نیست... تجاوز به عنف ناشی از اضطراب، اشتباه 

-1976,45و آن را به عنوان رابطه جنسی در درون فرهنگ تعریف می کند)« و یا تصادفی نیست

46 .) 

زنان  رل و تسلط مردان براصول رابطه جنسی در فرهنگ مردساالر بر دیدگاه عادی سازی کنت

استوار است. این اصول آنچنان طبیعی، قابل قبول و حتی در تعامالت جنسی زن و مرد پذیرفته 

شده است که مردان را اغلب مهاجم و زنان را غالبا بی اراده و منفعل توصیف می کند. چنین 

در « مردان واقعی»که  ای را نسبت به آنان به وجود می آوردتوصیفی از مردان این باور کلیشه

دسترسی جنسی به زنان در هر کجا و هر گونه که بخواهند، توانمند هستند؛ بدین ترتیب این رابطه 

روند، این مردان هستند جنسی یک فتح مردانه است و چون زنان اموال جنسی مردان به شمار می

فرهنگ و در جریان اجتماعی بهره از رابطه جنسی را دارند؛ این باور از طریق « حق»و « نیاز»که 

                                                      
1. Dworkin 
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شدن، با رفتارهای مردانه یا زنانه ای که کلیشه های جنسی با آن همراه است، انطباق می یابند و 

 موجب نادیده گرفته شدن زنان در مواد آموزشی فرهنگ گسترش یافته پدرساالرانه خواهد شد.

یانت از آنان هستند، در جوامع مردساالر که مردان، خود متولی حمایت از حقوق زنان و ص

ای به انکار ماهیت جنسیتی خشونت به طور کلی و تجاوز به طور خاص وجود دارد. تمایل فزاینده

معی های زندگی فردی و جای که در کلیه الیهزدهبدیهی است که با توسل بر فرهنگ جنسیت

رفته و ار گافراد جوامع سنتی رسوخ نموده است، جنبه جنسیتی خشونت جنسی مورد انکار قر

 کند.جامعه ضمن جستجوی عوامل فساد، در زنان، بر اصالح رفتاری آنان تاکید می

فرض از امتیازاتی برخوردارند که نیم دیگر آن جامعه، ی امروز به طور پیشمردان در جامعه

بهره و حتی قربانی آن هستند و گرچه ممکن است خود، موجد چنین امتیازاتی نباشند و از آن بی

ها آن را به ارث برده باشند، اما یقیناً تا زمانی که علیه ساختارهایی که به پدید آمدن این امتیازات تن

یابی انجامیده است، نشورند، موجب تثبیت و تداوم آن خواهند بود؛ این خط مشی نیازمند دست

بت به سی آن در جایگاهی فرودست نها و ماهیت مبهم خشونتی است که زنان به وسیلهبه ریشه

شوند و این دقیقاً همان دیدگاهی است دیدگی، سرزنش میو در صورت بزه مردان قرار گرفته

ده آلود و آزار دهنهایی که از نگاه شهوتسازد. خشونتپذیر میکه خشونت علیه زنان را امکان

ز بدل ورود و محیط یک جامعه را به فرهنگ تجابه زنان آغاز و تا تجاوز جنسی به آنان پیش می

 نماید.می

فرهنگ تجاوز محیطی است که در آن تجاوز متداول است، خشونت جنسی علیه زنان عادی 

شود. فرهنگ تجاوز از طریق زبان زن ستیز، ها و فرهنگ عمومی توجیه میسازی شده و در رسانه

ای عهمیابد و به این ترتیب جاای نمودن خشونت جنسی تداوم میکلیشهشی انگاری بدن زنان و 

سازد که حقوق و امنیت زنان را نادیده گرفته و پیوسته ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن را را می

 کند. در زنان تقویت می

های شکسته بر روی جرم تجاوز جنسی شاید بتوان چنین گفت ی پنجرهسازی نظریهبا شبیه

آزار یا متلک خیابانی،  های جنسی،تر همچون جوککه رفتارهایی که زنان را در صور خفیف
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توانند منجر به ایجاد محیطی شوند دهند، میزده و ... مورد آزار جنسی قرار میادبیات جنسیت

کند. این رفتارها ارسال پیام ضعف و ناتوانی که جرایم جدی همچون تجاوز جنسی را تشویق می

ر ر زنان را دارند و این امتر بهای جدیزنان، به مردانی است که بالقوه آمادگی ارتکاب خشونت

بدین ترتیب الزم است با بررسی رویکردهای  خود عامل اصلی ایجاد فرهنگ تجاوز جنسی است؛

های فرهنگی مشکوک و عوامل موثر بر باورها و رفتارهای حمایتی از تجاوز به عنف، به دیدگاه

رای مراکز هایی را بها توصیهگسترده نسبت به تجاوز جنسی دست یافت و از طریق این دیدگاه

 های قبل از ازدواج و نظایر آن، ارایه داد. آموزشی و آموزش
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 2/17، شماره مجله تاریخ ادبیات
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