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مقدمه

اعمال خش��ونت علی��ه زن��ان و بدرفتاری ب��ا آنها از 
رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار 
مرد س��االری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، 
طبقات و گروه های اجتماعی به چش��م میخورد. در اغلب 
جوامع امروزی خش��ونت در خارج از خانواده جرم به شمار 
می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و 
اخالقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری 

می رساتد.

در نتیجه چنین خش��ونت هایی علیه این قشر از جامعه 
ب��ود که به تدریج جنبش��ی ب��ا عقیده براب��ری زن و مرد، 
هواداری از آزادی زنان و مبارزه با خش��ونت در غالب یکی 
از ایس��م ها و اید ئولوژیهای قرن بیس��تمی پا به عرصه ی 
وجود گذاش��ت " فمینیسم" نامیده ش��د، »این واژاه که از 



ریش��ه ی feminsme   به مفهوم زن اخذ شده به نظریه 
ای گفته می ش��ود که معتقد به برابری زن و مرد است، در 
عربی “نس��َویه" و در فارس��ی »زن گرایی یا زن باوری « 
ترجمه شده و البته این واژه به فعالیتهای سازمان یافته ای 
که برای احقاق حقوق زنان در قرن 19و20 میالدی شکل 
گرفت نیز اطالق می شود که دراین صورت به نهضت زنان 
قابل ترجمه است .« این نظریه انتقادی است کلی از روابط 
اجتماعی مربوط به سلطه جویی و سلطه پذیری که عامل 

جنسیت در آن دخیل است.

مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان 
در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت 
خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه 
با فرودس��تی های زنانه اس��ت که در این میان متناسب با 
تعلق نگارنده به جامعه اسالمی، میتوان گفت که فمینیسم 
اسالمی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی 
برای زنان خش��ونت دیده ایرانی است، فمینیسم اسالمی 
یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسالمی با تأکید 
بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به اس��تخراج احکام 



اصلی از فرع اس��ت اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به 
اس��تمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارش��ناس امر مطا 
بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه 
الگویی از اسالم بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد 
و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسالم اجتماعی ) حضور 
پر رنگ دین در جامعه ( برای ا صالح قوانین تبعیض آمیز 
و خش��ونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باش��د تا 
تصویری از اس��الم حقیقی را که خ��ود مدافع اصلی زنان 

است به نمایش گذارد.

سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به 
رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی زن و مرد و 
درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق 
انس��انی برابر صرف نظر از جنسیتش��ان از پیش گامهای 
موثری اس��ت که می بایست در مس��یر مبارزه با خشونت 
علیه زنان برداش��ته ش��ود، زیرا آینده حقوق بشری برای 
همگان وابس��ته به احترام به حقوق انس��انی زنان اس��ت، 
زیرا اگر حقوق انس��انی نیمی از بشریت را بتوان دست کم 
گرفت، نه تنها از باب��ت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق 



انسانی هم برای همگان رو به فنا میرود.

حقوق زنان جدا از حقوق بش��ر نیس��ت و پسوند زنان 
در کن��ار آن ب��رای تاکی��د ب��ر محرومیت زن��ان و وجود 
مرزبندی های جنس��یتی در دس��ت یابی به حقوق انسانی 
است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و 
عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای جز قرار گرفتن 
زنان در فرایند خش��ونت نخواهد داش��ت ، خشونت همان 
ان��دازه که برای مردان غیر قابل تحمل اس��ت برای زنان 
نی��ز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند 
که همه افراد بش��ر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیس��تی و 
روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار 

باشند.

زی��را براب��ری در حق��وق و تکالیف از تش��ابه محض 
جداس��ت ش��رایط طبیع��ی و تفاوتهای جنس��یتی زنان و 
م��ردان اقتضا می کند ک��ه علیرغم برخی اش��تراکات در 
حقوق اولیه انس��انی، گاه تفاوتهایی نی��ز در برخی حقوق 
داش��ته باش��ند. اما مهم آن است که زنان را از حقوقی که 



مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد 
محروم نس��ازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در 
حق حیات، حق آموزش، بهداش��ت و س��المتی ، ازدواج، 
آزادی بیان و اندیش��ه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این 
خصوص نیز تا آنجا که انس��انیت زن را پایمال نکرده و او 
را موضوع برخوردهای ش��ی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و 

غیر قابل انکار خواهد بود.

ام��روزه در کش��ورهای مختلف برای زن��ان بزه دیده 
اعمال خش��ونت آمیز قوانین مقرر ش��ده است ، در کشور 
ما نی��ز قوانین کیفری متعددی پیرام��ون حمایت از زنان 
در برابر اش��کال مختلف خشونت به تصویب رسیده است 
که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بس��یار 

پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.

این قوانین را می توان تحت س��ه دس��ته کلی تقسیم 
بندی نمود که عبارتند از:

حمای��ت از زن��ان در برابر جرایم علی��ه تمامیت  -



جس��مانی، شامل کلیه اش��کال خشونت جسمی 
مانند: قتل، ضرب و جرح و س��قط جنین و….را 

شامل می شود.

حمای��ت از زن��ان در برابر جرایم علی��ه تمامیت  -
معنوی، ش��امل کلیه اشکال خشونت های جنسی 
و روان��ی مانند: توهی��ن، تجاوز ب��ه عنف، هرزه 
نگاری، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی 

می گردد.

حمای��ت از زن��ان در براب��ر جرای��م خانگی نظیر  -
خش��ونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و ...  را 

شامل می شود.

کش��ور ما اکثر اس��ناد بین المللی به خصوص اس��ناد 
مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته 
و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصالح نموده است اما 
اس��نادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته 
اس��ت که اتخاذ اقداماتی در انطباق اص��ول مقرر در این 

اسناد با موازین شرعی الزم و ضروری است



حقوق زن یکی از مهم ترین رش��ته های »حقوق بشر 
اس��ت«. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت 
حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای 
س��نجش وضعیت حقوقی بش��ر در آن اجتماع است و به 
عبارت دقیق تر اگر زنان در کش��وری در وضعیت مطلوبی 
به سر برند این امر نش��انه پای بندی حکومت به موازین 
حقوق بش��ر بوده و مسلمٌا موارد نقض حقوق بشر در آنجا 
اندک و قابل اغماض است امروزه وسعت و دامنه ی انواع 
خش��ونت آنقدر گس��ترش یافته که نگران��ی اکثر جوامع 
بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این 

پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خش��ونت، 
ش��ناخت زوایای آشکار و پنهان و ریش��ه یابی فرهنگی، 
سیاس��ی، اجتماعی، حقوقی و جرم ش��ناختی آن می تواند 
در بهبود امنیت همه جانبه و ترس��یم چش��م انداز آینده ی 
جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق 

بشر، موثر و مثمر باشد.



اعمال خش��ونت علی��ه زن��ان و بدرفتاری ب��ا آنها از 
رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار 
مرد س��االری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، 
طبقات و گروه های اجتماعی به چش��م میخورد. در اغلب 
جوامع امروزی خش��ونت در خارج از خانواده جرم به شمار 
می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و 
اخالقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری 

می رساتد.

مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان 
در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت 
خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه 
با فرودس��تی های زنانه اس��ت که در این میان متناسب با 
تعلق نگارنده به جامعه اسالمی، میتوان گفت که فمینیسم 
اسالمی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی 
برای زنان خش��ونت دیده ایرانی است، فمینیسم اسالمی 
یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسالمی با تأکید 
بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به اس��تخراج احکام 
اصلی از فرع اس��ت اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به 



اس��تمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارش��ناس امر مطا 
بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه 
الگویی از اسالم بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد 
و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسالم اجتماعی ) حضور 
پر رنگ دین در جامعه ( برای ا صالح قوانین تبعیض آمیز 
و خش��ونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باش��د تا 
تصویری از اس��الم حقیقی را که خ��ود مدافع اصلی زنان 

است به نمایش گذارد رضوی پور،1388،ص38(.

سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به 
رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی زن و مرد و 
درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق 
انس��انی برابر صرف نظر از جنسیتش��ان از پیش گامهای 
موثری اس��ت که می بایست در مس��یر مبارزه با خشونت 
علیه زنان برداش��ته ش��ود، زیرا آینده حقوق بشری برای 
همگان وابس��ته به احترام به حقوق انس��انی زنان اس��ت، 
زیرا اگر حقوق انس��انی نیمی از بشریت را بتوان دست کم 
گرفت، نه تنها از باب��ت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق 

انسانی هم برای همگان رو به فنا میرود.



حقوق زنان جدا از حقوق بش��ر نیس��ت و پسوند زنان 
در کن��ار آن ب��رای تاکی��د ب��ر محرومیت زن��ان و وجود 
مرزبندی های جنس��یتی در دس��ت یابی به حقوق انسانی 
است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و 
عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای جز قرار گرفتن 
زنان در فرایند خش��ونت نخواهد داش��ت ، خشونت همان 
ان��دازه که برای مردان غیر قابل تحمل اس��ت برای زنان 
نی��ز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند 
که همه افراد بش��ر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیس��تی و 
روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار 

باشند.

زی��را براب��ری در حق��وق و تکالیف از تش��ابه محض 
جداس��ت ش��رایط طبیع��ی و تفاوتهای جنس��یتی زنان و 
م��ردان اقتضا می کند ک��ه علیرغم برخی اش��تراکات در 
حقوق اولیه انس��انی، گاه تفاوتهایی نی��ز در برخی حقوق 
داش��ته باش��ند. اما مهم آن است که زنان را از حقوقی که 
مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد 
محروم نس��ازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در 



حق حیات، حق آموزش، بهداش��ت و س��المتی ، ازدواج، 
آزادی بیان و اندیش��ه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این 
خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را 
موضوع برخوردهای شی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر 
قابل انکار خواهد بود) قندهاری،1384،ص30( کش��ور ما 
اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت 
از زنان در برابر جرایم جنس��ی را پذیرفته و تحت تاثیر آن 
قوانینی را تدوین و اصالح نموده اس��ت اما اسنادی را نیز 
به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ 
اقدامات��ی در انطباق اصول مقرر در این اس��ناد با موازین 

شرعی الزم و ضروری است



فصل اول :

مفهوم شناسی، عوامل وگستره 
خشونت علیه زنان

در این فصل ابتدا به بحث واژه شناس��ی پرداخته شده 
اس��ت. و در مبحث دوم علل و آثار و پیامدهای خش��ونت 
تبیی��ن می گردد. در هر تحقیقی آش��نایی با مفاهیم اولیه 
اساس��ی ترین مسائل تحقیق می باش��د. در این فصل در 
مبحث نخس��ت تعریف خش��ونت بر ضد زن��ان و مفاهیم 
مرتبط، در گفتار نخس��ت خشونت را در لغت و اصطالح و 
در حقوق کیفری مورد بررس��ی قرار می دهیم. و در گفتار 
دوم انواع خش��ونت مورد بررسی قرارمی گیرد و در مبحث 



دوم ب��ه بیان عل��ل و آثار پیامدهای خش��ونت علیه زنان 
می پردازیم و س��پس تبعیض خش��ونت مورد اش��اره قرار 

می گیرد.

1-1- مفهوم شناسی خشونت انواع آن

 در ای��ن مبح��ث دو واژه خش��ونت و مصادیق آن از 
حی��ث مفهومی و لغوی مورد تحلیل و تعریف و بررس��ی 

قرار می گیرد.

1-1-1-  مفهوم خشونت

خش��ونت از نظر لغ��وی به معنای غضب ، درش��تی ، 
تن��دی کردن و ضد نرمی و لطافت تعریف ش��ده اس��ت ، 
در واقع خش��ونت معنای متقن و مش��خصی ندارد. از نظر 
برخی خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد 
و به منظور آسیب به فرد دیگری انجام می شود. برخی نیز 
معتقدند خش��ونت از انواع رفتارهای بس��یار تند و آسیب زا 



و واکنش��های منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی را دربر 
دارد. اما برخی تعاریف از خشونت تنها بر جنبه فیزیکی آن 
تاکی��د کرده. ) هر فعل یا رفتار تهدید آمیزی را که با قصد 
ایراد صدم��ه فیزیکی یا ایجاد ترس از ایراد صدمه صورت 
گیرد و عمال منتهی به ایراد صدمه و آسیب شود یا احتمال 
ایراد صدمه و آسیب را در پی داشته باشد در زمره رفتارهای 
خشونت آمیز محسوب می کنند(. در مقابل فمینیست ها به 
ارائه تفسیر موسعی از خشونت دست زده اند و معتقدند هر 
رفتاری که قربانی را بر خالف میلش وادار به انجام کاری 
کن��د یا مانع از انج��ام کار مورد عالقه وی یا موجب ترس 
زن ش��ود در زمره رفتارهای خش��ونت آمی��ز قرار می گیرد 

.)Stephen; 2000,p.3. (

س��ازمان جهانی بهداش��ت در تعریف خود از خشونت 
بیان می دارد :) خش��ونت اس��تفاده عمدی از نیرو و قدرت 
فیزیک��ی، ارعاب ی��ا تهدی��د و برخورد با دیگری اس��ت 
ک��ه علیه یک گ��روه یا جامعه صورت گرفت��ه و منجر به 
آسیب جس��می، مرگ، آسیب روانی، سوءرشد و تکامل یا 
محرومیت شود و یا احتمال وقوع این نتایج متصور باشد.



در فرهنگ روان شناسی کریسنی )1999( خشونت به 
دو معنا آمده است:

ابراز خصومت و خش��م ک��ه از طریق وارد کردن . 1
ضرب��ه فیزیکی ب��ه افراد یا اش��یأ می باش��د که 
پرخاشگری نامیده می شود که حد نهایی و شکل 

غیر قابل قبول خشونت است.

به رفتار مضر بدون دشمنی یا خشم نیز خشونت . 2
گفته می شود.

کسی خشن خوانده می شود که بطور شدید، خطرناک 
و بیرحمانه با کس��ی یا چیزی رفتار یا عمل نماید ش��دت 
عملی که انسان مرتکب می شود چه در جنگ، آدم کشی، 
تجاوز به عنف یا هر رفتار خش��ن دیگ��ر بازتابی از حس 
پرخاشگری است، ولی زمانی بیمارگونه تلقی می شود که 
به علت فقدان یا عدم رش��د بخش��ی از ش��خصیت که با 
ارزشها و موازین اجتماعی ارتباط دارد باشد و ارتباط شدت 
عم��ل با اختالالت ش��خصیت به ویژه ش��خصیت جامعه 
ستیزی انفجاری و بی کفایت بیشتر از روان پریشی است 



)کافی، 1381، ص 208(

1-2-  مصادیق خشونت

در اکثر جوامع امروزی زنان در معرض خشونت مردان 
قرار دارند، زنان نه تنها قربانی خش��ونت مردان هس��تند 
بلکه ترس از رویارویی با این خش��ونت بر سراسر زندگی 
آنها به ش��دت سایه افکنده است. خشونت از هر نوعی که 
باش��د نمادش سلطه جویی اس��ت که از ارزش و احساس 
و انس��انیت قربانی می کاهد. )عارفی، 1382، ص3.( طبق 
ماده 2 اعالمیه رفع خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان 
شامل خشونت جسمی، جنسی و روانی میشود اما خشونت 
علیه زنان طیف وس��یعی از رفتارهای خش��ونت آمیز را در 
بر میگیرد که ش��امل خش��ونت های خانوادگی، اجتماعی 
و اقتص��ادی نیز می ش��ود که در این مبحث به ش��رح آن 

پرداخته ایم:  



1-2-1-  خشونت جسمی

خشونت جس��می: عبارت است از توس��ل به هرگونه 
اقدامات مادی و فیزیکی که منجر به صدمات جس��مانی 
اعم از شکستگی و پارگی و کبودی و حتی جراحات داخلی 
مثل ضربات مغزی، خونریزی های داخلی، س��قط جنین و 
نهایت��ٌا در باالترین درجه منجر به مرگ و س��لب حیات از 

طرف مقابل است.

خشونت جنسی: به هرگونه رفتار غیر اجتماعی اطالق 
می شود که از ساده ترین نوع آن یعنی یک کنایه یا متلک 
جنس��ی و لمس عضو جنسی آغاز ش��ده و تا فجیع ترین 

شکل آن یعنی تجاوز به عنف ادامه می یابد.

خشونت روانی: ش��امل اعمالی مانند تحقیر، تمسخر، 
توهین، فح��ش، متلک و تهدید به طالق و ...... می گردد 
که می تواند باعث خدشه دار شدن آبرو و حیثیت زن شود.



1-2-2- خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی: خشونت خانوادگی خشونتی است 
ک��ه در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عمومٌا میان 
افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی و 
یا  قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند ، در واقع خش��ونت 
می��ان اعضای خانواده  یا اعضای یک خانوار را خش��ونت 

خانگی می نامند )موالوردی، 1385، ص 95(

خشونتهای خانوادگی موارد متعددی را شامل می شوند 
مانند : خش��ونت فیزیک��ی، آزارجنس��ی ، آزار زبانی ، آزار 
رس��انی احساسی، بدرفتاری، فش��ارهای مالی و اقتصادی 
و حتی گاه آزار رس��انی روانی و روحی از موارد خش��ونت 

خانگی می باشند.

خش��ونت اجتماعی: زنان نه تنها در حریم امن خانه و 
خانواده در معرض انواع خش��ونت ها قرار دارند، بلکه بعضٌا 
در جامعه و در محدوده زندگی عمومی نیز احساس امنیت 
و آرام��ش نمی کنند و خود را در مقابل انواع خش��ونت ها 
ب��دون دفاع و حامی می یابند. از انواع خش��ونت اجتماعی 



می توان از : تجاوز و س��وء استفاده جنسی، آزار جنسی در 
محیط کار، قاچاق، مزاحمت های خیابانی و....نام برد.

خش��ونت اقتصادی: بارزترین نوع خش��ونت اقتصادی 
علی��ه زن در منزل ترک نفقه توس��ط ش��وهر می باش��د. 
بنابراین جرم ترک نفق��ه به منزله رفتاری ناقض تعهدات  
حقوقی فرد نس��بت به تامین مالی اشخاصی که بر اساس 
وابستگی خانوادگی به وی وابسته اند شناخته می شود)مهرا، 

1384،ص141(

رفتارهای محدود کننده ی زن در امور مالی و  کنترل 
س��ختگیرانه ش��وهر بر منابع مالی خان��واده مانند دفترچه 
بانک��ی، صندوق نگه��داری پولها، در ردیف خش��ونتهای 
اقتص��ادی ق��رار می گیرند. مصادیق این نوع خش��ونت را 
در چنی��ن مواردی می توان یافت. مانن��د کنترل درآمدها، 
نظ��ارت بر حق اش��تغال زن، اجبار زن ب��ر فروش اموال، 
جلوگیری از خرید دلخ��واه، دخل و تصرف در درآمدها یا 
ارث زن و تصرف در اموال گران قیمت زن، به زور از زن 
پول گرفتن، ندادن پول کافی به زن علیرغم تمکن مالی، 



عدم مسکن مناسب برای زن، عدم اجازه زن در خصوص 
ش��خص مورد عالقه و ش��أن وی همه ی موارد خشونت 
اقتصادی علیه زن محس��وب می ش��ود که آث��ار روحی و 

روانی برای وی به دنبال می آورد.

1-3- علل و عوامل خشونت علیه زنان

در این قس��مت س��عی ش��ده عوامل گوناگونی که در 
خش��ونت علیه زنان موثر است مورد بررسی قرار گیرد که 
برخی از این علل مربوط به ساختار فیزیولوژیک زن است 
و به خصوصیات زیس��تی و روانی زن بر می گردد و برخی 
دیگ��ر مربوط به علل فرهنگی اقتصادی اجتماعی و....می 

باشد.

1-3-1 عوامل جسمی روانی

عوامل جس��می : از همان بدو امر که توس��ط کسانی 
چون لومبروزو در مکتب تحققی با تالش در جهت اثبات 



جبر علمی در پدیده های مجرمانه شکل گرفت ساختمان 
بدنی و ش��رایط جس��مانی را از دالیل موث��ر در وقوع بزه 
فرض نموده، چنانک��ه لومبروزو تحت تاثیر نظریه داروین 
و تکامل زیس��تی رفتار ضد اجتماعی را مرتبط به ساختار 
جس��می مرتکب و آن را نتیجه بازگش��ت آدمی به مرحله 
پس��ت تر زیس��تی دانس��ت. او با چنین جبرگرایی زیستی 
علت جرم را در چگونگی س��اختار بدن��ی، اندازه جمجمه، 
س��اخت اندامها، عدم تقارن صورت و...بیان کرد. و بر این 
پوزیتویسم زیستی پا فشاری می نمود.اختالف در ارگانیسم 
بدنی زن و مرد، تفاوت در قدرت بدنی، ناتوانی جس��مانی 
زنان و وجود اندام ظریف و ش��کننده تر زن در مقایس��ه با 
مرد از عمده دالیل جس��می اس��ت که مردان را مس��تعد 
خشونت گری و زنان را مستعد خشونت پذیری می نماید.

عوام��ل روانی: جای هی��چ تردیدی نیس��ت که روح 
عاطف��ه و احس��اس در زنان بر روح تعق��ل و تفکر و دور 
اندیش��ی آنان غالب است. همه احوال و گفتار و رفتار زن، 
جل��وه گاه و مظهر انواع مختلف احساس��ات نغز و لطیف 
می باشد، ظرافت جسمی زن با رغبت روحی او همبستگی 



ت��ام دارد . در زن��ان، بع��د عاطفی و احساس��ی نیرومندتر 
اس��ت و طبق تعریف و تصدیق همه کارشناس��ان مربوط 
و متخصصان در ابع��اد حیات زن، عواطف در زن قویتر و 
شکوفاتر اس��ت و این نقصی در این بدنه از جامعه بشری 
نیس��ت، بلکه ضرورت نیز هست. از این رو زنان به عنوان 
هسته اصلی کانون خانواده و مربی اصلی فرزندان باید در 
این جهت از مردان ، پیش��رفته تر و تکامل یافته تر باشند 
و همین موجب می گردد که به مس��ائل پیچیده فکری و 
عقالنی گرایش کمتری داشته باشند و همواره حسابگرانه 
و عقالن��ی با مس��ائل برخورد نکنند، بلک��ه تن به هدایت 
عاطف��ه می دهند و به زندگی خانوادگی و اجتماعی گرمی 
و لطافت می بخشند. در این صورت پذیرش این که درک 
برخی مسائل خشک عقلی برای مردان آسانتر باشد، هیچ 
تحقیری در حق زنان را موجب نخواهد بود بلکه تفاوتهای 
طبیعی، منش��ا کارکردهای متفاوت و طبیعی است و واجد 
ارزش یا ضد ارزش از حیث انس��انی و دینی نمی باش��د).

دواتگر، ص9و10(

از چش��م انداز خصوصیات روانی خش��ونت نسبت به 


