
  

  مقدمه. 1
بـاالتر از زنـان اسـت، حـال آنكـه       ديدگي مردان به مراتبهاي مختلف نشان داده است كه احتمال نرخ بزهپژوهش

تـرس زنـان از جـرم و قربـاني شـدن، مسـئله       . (Stanko, in Scott 2003, 2)  زنان سه برابر بيش از مردان از جرم مي ترسـند 
كه كجـروي و جـرائم    گونه همان.شناسان، در جوامع مختلف قرار گرفته استشناسان و جامعهايست كه مورد توجه جرم

اي نظيـر كـاهش احسـاس    وجود آمدن اثرات جبران ناپذير آشكار و پنهـان گسـترده  ه خريب اجتماع و بتوانند باعث تمي
ترس از جـرم نيـز       (Christman and Rogerson 2004, 20) اعتمادي و كاهش مشاركت اجتماعي شوندبي شامنيت، گستر

  . ساز شودتواند به همان اندازه مسئلهمي
نظمـي هاي عملي و عاطفي افراد جامعه، نسبت به بيا دامنه وسيعي از احساسات و پاسخ گوييترس از جرم ر، 1پين

اي انفـرادي و فـردي نيسـت كـه     دارد كـه تـرس از جـرم مسـئله    ها و جرايم اعمال شده در آن تعريف مي كند و بيان مـي 
ن باشـند، بلكـه بيشـتر انتقـالي و مـوقعيتي      ويژگي بعضي از افراد باشد، بدان معنا كه بعضي افراد داراي آن و بعضي فاقد آ

اي از تـرس  به عبارت ديگر همه ما در دوران زندگي خـود، تحـت تـأثير تجربيـات و مناسـبات اجتمـاعي در سـايه       . است
  .(Pain 2000, 366) كنيمحركت مي

د، امـا متاسـفانه   اگرچه مسئله ترس از جرم در زنان مسئله مهمي است و ارتباط مستقيمي با بحث امنيت اجتماعي دار
چندان مـورد توجـه،    تواند در ترس از جرم ، تاثير گذار باشد،در كشور ما كمتر به آن توجه شده و علل و عواملي كه مي

بـا موضـوع    يقـ يتوان بـه تحق يفقط م يقات داخلينه تحقيشين اساس به عنوان پيبر ا. شناسايي و ارزيابي قرار نگرفته است
دفتر امور توسط فردين عليخواه و مريم نجيبي ربيعي و به سفارش  اشاره نمود كه ،»اهاي شهرزنان و ترس از جرم در فض«

رفتـه، بـدين   ياين پژوهش بر اسـاس روش كيفـي و كمـي صـورت پذ    . ، انجام شده است1384در سال زنان وزارت كشور
شـده و همچنـين در بـين زنـان     اي از زنان جلسات متمركز گروهي تشكيل ترتيب كه در مناطق مختلف شهر تهران با عده
تفـاوت ايـن پـژوهش بـا پـژوهش      . پرسشنامه تهيه و تنظيم شده است  800ساكن در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران نيز

هاي عميق كيفي با زنان است، كه ايـن روش در شناسـايي   حاضر، استفاده از روش كيفي، مطالعه موردي و انجام مصاحبه
الت زنان در ارتباط با مسئله ترس آنها از جرم و قرباني جرايم اجتماعي شدن، مثمر ثمـر مـي   تر مشكهر چه بيشتر و عميق

  . باشد
اي از علل و عوامل مؤثر بر تـرس از جـرم را مـورد بررسـي قـرار داده، كـه       ها و اطالعات چند جانبهاين مقاله يافته 

پـذيري،  املي نظير سالخوردگي، احساس آسـيب حضور فارغ از ترس زنان در سطح جامعه را به چالش كشانده است، عو
در كنار طردهاي مضاعف ناشي از جنسيت، عدم ادغام اجتماعي زنان ... بيماري، معلوليت، مهاجرت، بارداري، مادري و 

شـود، شـيوه   اجتماعي توليد و بازتوليد مي -ها و روابط فضاييو درك آنان از مناسبات قدرت جنسيتي كه دائماً در حيطه
  . وتي از حضور در فضاي شهري را براي زنان، نسبت به مردان به وجود آورده استمتفا

قابل ذكر است كه انتخاب . شوددارد كه در زير به آنها اشاره مينظري خاصي وجود  پيشينهدر مورد ترس از جرم، 
بيـان ايـن   . پذيرفتـه اسـت  هـاي عميـق، صـورت    ها در مصـاحبه اين رويكردها بعد از شناسايي متغيرهاي اكتشافي و فرضيه

الزم به ذكر است كه به علت ماهيت كيفي پژوهش، پژوهشگران با يك رويكـرد  . ، جهت آشنايي با موضوع استپيشينه
هاي عميق و كيفي به دنبال كشف اند، بلكه با تكيه بر مصاحبهنظري خاص و مشخص به بررسي پديده مورد نظر نپرداخته

نظري موضوع بـه عنـوان چهـارچوب    پيشينهها، اگرچه در مرحله تحليل داده. اندنان بودهها و درك تجربه زيسته زفرضيه
  .اندهاي ارجاعي مورد استناد قرار گرفته

  پيشينه نظري. 2

                                         
1 - Pain 



شناسـي فمنيسـتي، انجـام    هاي زنان و رونق جامعهبا گسترش رويكرد انتقادي و افزايش فعاليت 1960هايبعد از سال
هـاي  بيشتر پژوهش. شناسي و ترس از جرم، كم كم در بعضي از جوامع غربي رونق گرفتربانيي با موضوع قيهاپژوهش

اوليه در اين حوزه با ارجاع به تأثير محيط فيزيكي و اثر فضايي شهر، در گسترش جرم و تـرس از جـرم صـورت پذيرفتـه     
ريـزي و  باشد، معتقد است كه بـا برنامـه  شناسان نسل اول مكتب شيكاگو مياين رويكرد كه متاثر از نظريات جامعه. است

البتـه ايـن رويكـرد    ). 1386 صـادقي (توان ترس از جرم را به ميزان قابل توجهي كـاهش داد  دخالت در طراحي فضاها مي
  .كنندكند كه زنان چگونه ترس از جرم را تجربه كرده و آن را  براي خود معنا ميكمتر به اين مسئله توجه مي

هاي  سياسي، اجتماعي و اقتصـادي  رويكردهاي تبييني ترس از جرم به مسئله فرودستي موقعيت 1980در اوايل دهه 
هـا و  بخشـي از ايـن مباحـث بـه مسـائلي نظيـر تبعـيض       . هاي اقليت و افراد مسن، توجـه نشـان داد  زنان، به ويژه زنان گروه

عي سهم مهمي در تجربه ترس از جرم و شـكل هاي اجتماتعصبات جنسيتي عليه زنان تاكيد نموده و اين مسئله كه تفاوت
رابطـه   (1997 ,2000) و پين (1997 ,1999) 3، كاسكال (1989) 2افرادي چون والنتين. است پرداخته گيري آن در زنان دارد،

مطـابق بـا نظريـات ايـن     . كنندي بر قدرت و ترس از جرم را مطرح ميميان ساخت اجتماعي، هويت جنسي، مناسبات مبتن
تر قابل تجزيه و تحليـل اسـت و بـه واسـطه همـين مناسـبات       تر و پيچيدهعده ترس در مناسباتي از قدرت در سطحي وسيع

هـاي  گاهبـا توجـه بـه ديـد    . آورنـد هاي مختلف بـه تسـلط خـود در مـي    اي ديگر را به شيوهقدرتي است كه عده اي، عده
  .توان آنها را در دو دسته رويكردهاي محيطي و غير محيطي دسته بندي نمودمختلف، مي

  نظريات محيطي ـ فضايي. 1- 2
كه در ايجـاد تـرس از    انجام شد، به برخي عوامل فيزيكي 4توسط اسكار نيومن 1970در مطالعاتي كه در اوايل دهه 

عـواملي چـون ايجـاد قلمـرو     » فضـاي قابـل دفـاع   «تئـوري  . دارد، اشاره شده اسـت  جرم ارتباط نزديك محيط، و يا وقوع
و بهبـود  ) ارتبـاط بصـري  (فضاي خارجي  احساس تعلق به فضا، امكان وجود نظارت طبيعي از داخل ساختمان به مناسب،

  .(Newman 1973) داندشرايط فيزيكي محل سكونت را راه حل مقابله با ترس مي
اسـت   )1998( 5توان براي تبيين ترس از جرم استفاده نمود، نظريه مايك ديـويس شده كه مي ازديگر نظريات مطرح

شناسي به تأثير سـاختار  نظريات مبتني بر بوم. نامدمي» بوم شناسي ترس«مركز برگس آن را همبه تبعيت از مدل دواير كه 
شناسي ترس بيانگر اين است كه چگونه ادراكـات  از بومتصور مايك ديويس  .پردازدفيريكي محيط، بر ترس از جرم مي

 سـازد دهـد و شـكل جديـد شـهري را مـي     ناشي از جرم، كنش متقابل اجتماعي و رفتار در شهر را تحـت تـأثير قـرار مـي    
(Bounds 2003).   

اس امنيـت  تـوان احسـ  اند كه با دستكاري فضاها و تلطيف آن ميعقيده نظران بر اينبر اين اساس بسياري از صاحب
عامـل تـرس از جـرم در     دهد مكان به تنهاييهايي كه پين و والنتين انجام دادند، نشان مياما پژوهش. را در زنان زيادكرد

به اين معنـا كـه برخـي    . دهندبه يك ميزان واكنش نشان نمي هاي يكساناند كه در محيطزنان نشان داده. ميان زنان نيست
نظريـه  . خود فضا عامل ترس از جرم و عدم ايمنـي نيسـت  . ترسندخي از فضاهاي شلوغ ميبر از زنان از فضاهاي خلوت و

دهد، اما الزاماً منجر به نرخ جرم را كاهش مي اگرچهاند كه دستكاري محيط نتيجه رسيده پردازان كنترل اجتماعي به اين
  .گرددكاهش ترس از جرم نمي

  رد غير محيطي نسبت به ترس از جرمرويك. 2- 2
يكردهاي غيرمحيطي به عواملي غير از محيط فيزيكي و طراحي شهري بـراي كـاهش جـرم و در نتيجـه تـرس از      رو

  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله اين رويكردها مي. جرم اشاره دارد

                                         
2 - Valentine 
3 - Koskela 
4 -Newman 
5 - Davis 



  و ترس از جرم رويكردهاي فمنيستي .١-٢-٢

دتاَ ريشه در سنت انتقادي علوم اجتماعي دارد و باشد كه عمدر نظريات فمنيستي دو رويكرد مهم قابل شناسايي مي
 در اين رويكرد تمركز اصلي بر منزلـت اجتمـاعي زنـان   . كندسياسي، اجتماعي و قدرت جستجو مي ترس را در مناسبات

است و اين اعتقاد وجود دارد كه به حاشيه راندن زنان يا كنار گذاشتن آنها و همچنين فرودسـتي آنـان بـر احسـاس عـدم      
  :از جمله. كندهاي مختلف جلوه ميفرودستي زنان نسبت به مردان به صورت. افزايدشان ميامنيت

يكـي از عوامـل مهمـي كـه     . جايگاهي كه نسبت بـه مـردان دارنـد   فرودستي منزلتي و اجتماعي زنان، به سبب نقش و  .١
هاي متفاوت و متضاد تربيتـي در  شپذيري و اعمال روكند، نحوه جامعهفرودستي زنان را در جوامع امروزي تبيين مي

و » ديگران غير مهم«ي مذكر تاكيد دارد و زنان را به عنوان باشد كه عمدتاَ بر سلطهبخشي پسران و دختران ميهويت
گويـد، انتظـارات و   گونـه كـه گيـدنز نيـز مـي     همـان . كشـاند بعضاَ نامرئي، به حاشيه روابط اجتماعي و سـاختارها مـي  

گـردد  يابد، در متن اجتماعي و توسط نهادهاي اجتماعي خلق مـي جنسيتي از طريق آنها نمود مي الگوهايي كه روابط
پذيري است كه جنسيت بـه لحـاظ اجتمـاعي شـكل مـي     در واقع به واسطه فرايند جامعه. شودو بعد به افراد منتقل مي

آيـد،  و به قول سـيمون دوبـووار زن، زن بـدنيا نمـي     (Giddens 2001, 332-341) يابدگيرد و زنانگي مردانگي نمود مي
پذيري است كه بـه برتـري مردانـه و فروتـري زنانـه      منظور دوبووار از اين سخن اشاره به نوع جامعه. شودبلكه زن مي
 ).1382صنعوي در دوبووار،(تاكيد دارد 

موضوعي كه برخي نويسندگان فمينيست بـه آن  . امكانات عمومي شهرها و از فرصت فرودستي زنان به سبب استفاده .٢
ريـزي و  انـد و در فراينـد برنامـه   اين است كه به لحاظ تاريخي، شهرها را مـردان سـاخته و اداره كـرده    ،كننداشاره مي

بـه شـدت   انـد و چهـره شـهرها    هاي زندگي، زنان در حاشيه قرار داشتهسازماندهي فضاي شهري هم، نظير ساير حوزه
توان بـه  براي مثال مي. گيردبه اين معنا كه امكانات كمتري براي حضور در شهر در اختيار زنان قرار مي. مردانه است

هـاي  مشكالت مربوط به حمل و نقل شهري و عدم وجود امكانات براي زنـاني كـه در هنگـام حضـور در شـهر بچـه      
  . خردسال را همراه خود دارند، اشاره نمود

  6دم ادغام اجتماعيع .٢-٢-٢

هـا،  هـا و ناكـامي  اي از محروميتعدم ادغام اجتماعي، بنا بر تعريف گيدنز، شرايطي است كه جامعه بر اثر مجموعه
هاي اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي آنهـا    كند، به طوري كه مانع فعاليتهاي خاصي در جامعه فراهم ميبراي فرد يا گروه

 .(Giddens 2001, 699) شودمي
عدم ادغام اجتماعي يك فرايند پيچيده و چند بعـدي اسـت كـه بـا نبـود و يـا كمبـود قـوانين حمـايتي، خـدمات و           

-هاي فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي همـراه مـي    هاي مدني، فعاليتهاي اقتصادي، مشاركتارتباطات، شركت در فعاليت
بودن زنان بر هويت اجتماعي آنهـا تـأثير بـه سـزايي دارد، هرچنـد كـه ايـن        اي مفهوم عدم ادغام اجتماعي و حاشيه. باشد

اي بودن و مفهوم منكر اثر ساخت محيط بر ترس زنان نبوده، اما ترس زنان را بيشتر متاثر از مناسبات جنسيتي، نظير حاشيه
  .نمايدفرودستي منزلتي آنها در فضاهاي اجتماعي تعريف مي

  

  رماي جبازتاب رسانه .٣-٢-٢

توانند رويدادها و وقايعي را مهم تعريف نموده و افكار عمومي را متوجـه آن نماينـد و يـا بـر     هاي گروهي ميرسانه
البته ميزان اثر بخشي رسانه بر مخاطب بـه عـواملي چـون؛ سـن،     . عكس موضوعات مهم را فاقد ارزش و اعتبار نشان دهند
هاي گروهي با انعكـاس اخبـار مربـوط بـه جـرايم، نگـرش       رسانه. جنس، وضعيت اجتماعي و اقتصادي افراد بستگي دارد

. بخشـند ي جرم و عدالت كيفـري سـازمان مـي   خاصي را به مردم القاء كرده و چگونگي قضاوت و داوري آنان را درباره
. دارنـد  ي رفتارهاي مجازآنان با انتخاب موضوع و چگونگي انتقال اين اطالعات به مردم، نقش مؤثري در تعيين محدوده

                                         
6 - Social Exclusion 



توانند موجب تشـديد احسـاس نـاامني، تـرويج بزهكـاري و تشـويق افـراد مسـتعد بـه          ها از يك سو ميبدين ترتيب رسانه
تواننـد در  ارتكاب جرم گردند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطالع رساني مسئوالنه و ترويج الگوهاي زندگي سـالم مـي  

  .)58، 1385 فرجيها(رس از جرم، مؤثر باشند كاهش وقوع جرم و تامين احساس امنيت و كاهش ت

  ديدگيديدگاه تجربه بزه .۴-٢-٢

در اين رويكرد صـرف بـزه  . ديدگي و ترس از جرم ارتباط مستقيمي وجود داردبر اساس اين ديدگاه بين تجربه بزه
يم و همچنـين  ديدگي فرد مالك اصلي ترس نيست، بلكه آگـاهي مسـتمر از حـوادث جرمـي و ارتبـاط بـا قربانيـان جـرا        

هاي جنسي، سني، موقعيتي با فرد قرباني و قرارگرفتن در شرايط مشابه قربانيان جرايم، در افزايش تـرس از جـرم   مشابهت
 64و  درصد 54اند به ترتيب ديدگي نداشتهسال يا باالتركه تجربه بزه 35هاي انجام شده، زنان بنابر پژوهش. باشدمؤثر مي
ديدگي داشته باشند، در همان ترتيب سـني،  س از جرم دارند و در صورتي كه يكبار تجربه بزهاحساس ناامني و تر درصد

  ).76 ،1380 معتمدي(رسد مي درصد 77و  درصد 63اين عدد به 
شدن براي مردان جوان طبقه كـارگر كـه   اين يافته حاوي يكنوع پارادوكس است، به اين صورت كه احتمال قرباني

 ترسـند كـه آنهـا بـه مراتـب كمتـر از جـرم مـي        كنند به مراتب بيشتر است و حال آندنبال ميسبك زندگي پرخطري را 
(Zedner 2003).  

  رويكرد آسيب پذيري .۵-٢-٢

پذيري فيزيولوژيكي و اجتمـاعي زنـان   پذيري جنسي و جنسيتي در بردارنده ميزان آسيبمطابق اين رويكرد، آسيب
بر اين اساس هر چـه افـراد توانـايي كمتـري     . زنان از جرم شناخته شده است نسبت به مردان است كه به عنوان علت ترس

در اين رويكرد افزايش سـن عـاملي مهـم در افـزايش     . براي محافظت و كنترل خود داشته باشند بيشتر از جرم در هراسند
ويكرد توانـايي مـالي و   در اين ر. چرا كه سالخوردگان توانايي كمتري براي حفاظت از خود دارند. رودترس به شمار مي

تـري را بـراي   هـاي بهتـر و مناسـب   چرا كه افـراد متمـول و تحصـيل كـرده راه    . تحصيالت موجب كاهش ترس مي شوند
همچنـين انـزواي اجتمـاعي نيـز در     . گزينند و بدين جهت نيز از ميزان ترس آنها كاسته خواهد شدمحافظت از خود برمي

  . (Skogan 1987, 140) افزايش ترس از جرم نقش مؤثري دارد
ر يان زنـان تـاث  يـ ژه تـرس از جـرم در م  يكه بر ترس از جرم و به و يمختلف يرهايات مطرح شده هر كدام بر متغينظر

و چنـد   يدگيـ چيد پيـ انـد و در مجمـوع مؤ  از عوامل موثر بر آن را مورد توجـه قـرار داده   ياد دارند و جنبهيگذارند، تاك
رسد رسيدن به يـك نظريـه جـامع و كامـل، اگرچـه      نظر ميه رو باز اين. باشنديزنان مبودن مسئله ترس از جرم در  يبعد

نويسندگان ضمن بررسي اين نظريات به عنوان پيشينه پـژوهش و تكيـه بـر    . امري غيرممكن نباشد، ولي بسيار دشوار است
رم را در ميـان زنـان ايرانـي بـه     نقاط ضعف و قوت آنها بر آنند تا با انجام يك پژوهش كيفي عوامل مؤثر بـر تـرس از جـ   

  .دست آورند

  روش پژوهش .3
گونـه پـژوهش  دهند، امـا ايـن  هاي پيمايشي در مورد جرم معموالً يك تصوير كلي از ترس ارائه مياگرچه پژوهش

هـاي كمـي بـه خـوبي قـادر بـه       پيمايش. سازندگيري ترس در افراد را آشكار نميهاي فرايندهاي اجتماعي و ذهني شكل
رسـد كـه روش پـژوهش    نظر مـي ه رو باز اين. (Koskela 1997, 304) يح تبعات مرتبط با ترس و بازتوليد ترس نيستندتوض

تـوان دريافـت كـه چگونـه     و مـي  .كندرا فراهم ميماهيت خاص ترس زنان  نشان دادنزيرا امكان . تر استكيفي مناسب
هاي اقتصادي و اجتماعي زنـان چگونـه تفسـير    را توليد كند و اين امر در رابطه با زمينه هاييآسيبتواند يترس از جرم م

  .شود، بدين علت در اين پژوهش از روش كيفي استفاده شده استمي
. دهـد  مسايل را مورد شناسايي قـرار مـي   در دنياي واقعي است و بسيار ظريف و عميقپژوهش كيفي انجام پژوهش 

شـرايط تصـنعي و غيـر واقعـي فاصـله       هاي اجتماعي را شناسايي كرد و از مسئله توان پيچيدگي ا استفاده از اين روش ميب



كـه تعميمـي باشـد،     روش پـژوهش كيفـي، بـيش از آن   ). 218، 1377، در پارسـائيان و اعرابـي   مارشال و راسمن(گرفت 
هـايي  و نكات جديد در رابطه با موضوعات مختلف و حوزهي مفاهيم ناشناخته است و در اكتشاف مسائل انعكاس دهنده

استفاده از روش كيفي در رابطه با تـرس از جـرم در   . كه كمتر بدان توجه شده و كمتر بسط داده شده است، كاربرد دارد
  . (Koskela 1999, 114) كند تا چند وجهي و چند بعدي بودن مسئله و همين طور پويايي آن را پيدا كنيمزنان، كمك مي

  جمعيت مورد مطالعه. 4
. باشـد سـال مـي   55تـا   19مورد مطالعه در اين پژوهش زنان شهر تهران است، كه محدوده سـني آنهـا بـين     جمعيت

هاي سني در فضـاي شـهري   معموالً اين گروه بيشتر از ساير گروهاين فرض صورت پذيرفته كه  انتخاب اين گروه سني با
  .تردد دارند

  نههاي نموويژگي. 5
باشـد و حجـم نمونـه بـه     هاي كيفي كامالً مشخص و از پيش تعيين شده نمـي معموالً نمونه مورد مطالعه در پژوهش

هايي چون وضعيت تاهل، گيري اين پژوهش با توجه به ويژگيبه هر حال نمونه. شدت با سطح اشباع پذيري ارتباط دارد
اي از در ايـن راسـتا درجـه   . ه زنـدگي صـورت گرفتـه اسـت    دار بودن، محـل و منطقـ  سطح تحصيالت، شاغل بودن، خانه

گردد، زيرا ممكن است بعـد از شـروع كـار، متغيرهـاي ديگـري نيـز بـه لحـاظ اهميـت وارد          پذيري نيز لحاظ ميانعطاف
زن در مناطق مختلف تهران صورت پذيرفته كـه   50هاي عميق با هاي اين پژوهش بر اساس مصاحبهداده. پژوهش گردند

  .دقيقه به طول انجاميده است 90تا  45اند و هر مصاحبه بين هاي عمومي انتخاب شدهتصادفي در مكان به طور
نفر مجـرد، يـك نفـر     15نفر از زنان متاهل،  32. سال قرار دارند 55تا  19زنان مصاحبه شده به لحاظ سني در گروه 

، )يك نفـر (، فوق ديپلم )نفر14(م و بقيه تحصيالت ديپلم نفر زيرديپل 10به لحاظ تحصيالت . اندمطلقه و دو نفر بيوه بوده
دار و چهار نفر دانشجو نفر خانه 22نفر شاغل،  24از اين گروه . اندداشته) نه نفر( و فوق ليسانس و باالتر) نفر 16(ليسانس 

سـه نفـر از زنـان    . انـد مشغول به كار بـوده  7اند و از ميان شاغلين، شش نفر در بخش دولتي و بقيه در بخش خصوصيبوده
هاي فيريكي در گروه معلولين قرار گرفتند و هشت نفر از زنان مصاحبه شده نيز جـزء اقليـت  مصاحبه شده به علل ناتواني

فر از زنان فاقد وسيله نقليه بوده و براي تردد از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مين 42. شدندهاي ديني محسوب مي
نفـر از    36. هزار تومان به باال و بقيه زير اين رقم درآمـد داشـتند    600به لحاظ سطح درآمد سه نفر داراي حقوق . كردند

مصـاحبه شـدگان از منـاطق    . انـد ران مهاجرت كـرده اند كه در چند سال اخير به تهنفر كساني بوده 14زنان بومي تهران و 
  .اندمختلف شهر تهران انتخاب شده

  هانحوه گردآوري داده. 6
هـا بـه   اسـت و مصـاحبه  هاي عميق و گفتگوي همدالنـه بـه دسـت آمـده    اطالعات الزم براي اين پژوهش با مصاحبه

در اين نوع مصـاحبه  . زبان خودشان درك شودصورت نيم ساخت يافته، با اين هدف صورت گرفته كه تجربيات زنان از 
باشـد و  پـذيري خاصـي مـي   شـود، امـا داراي انعطـاف   ريزي ميها پيرامون مسائل مورد نظر پژوهش برنامهپرسش اگر چه

هاي مشخص در مورد ترس زنان، عوامل مـوثر بـر تـرس    هاي كلي آغاز شده و بعد به پرسشها با پرسشمعموالً مصاحبه
بـودن پـژوهش، محققـين فرضـيه خاصـي را دنبـال       به دليـل اكتشـافي  . اجه زنان با ترس ربط داده شده استآنها، نحوه مو

نكردند، بلكه بيشتر به دنبال آشكارسازي تجربيات زنان در مورد ترس از جرم و امنيت اجتماعي در فضاهاي شـهري، بنـا   
  .اندبر روايت خود آنها بوده

  هاي پژوهشپرسش. 7

                                         
 .گري و رانندگي تاكسي مي باشدمنشي توليدي، خياطي، آرايشگري،كار درشركت هاي خصوصي، وصي شامل مشاغل خص. 1



هاي موجـود و يـا فرضـيات    كه پژوهش حاضر يك پژوهش كيفي است و جنبه اكتشافي دارد، نظريهبا توجه به اين 
هاي موجود و مشتمل بر روابط معيني باشد، اساس كار قرار نگرفته است، بلكـه پـژوهش بـا    خاصي كه مستخرج از نظريه

اي ميـان زنـان و متغيرهـاي زمينـه    هاي مشخصي پيرامون ترس از جرم، عوامل موثر بر آن، نحوه مديريت ترس در پرسش
. باشدهدف از اين كار درك تجربه و تصور زنان نسبت به موضوع ترس بنا بر روايت خودشان مي. صورت پذيرفته است

اند، امـا بـه هـيچ وجـه قصـد تحميـل آن را بـر        نظري موضوع داراي طرح نظري بوده پيشينهاگرچه نويسندگان با توجه به 
در . د و كليه اطالعات به دست آمده و يـا روابـط شناسـايي شـده بـين متغيرهـا، جنبـه اكتشـافي دارد        انگويان نداشتهپاسخ

اند و هدف از طرح هاي ارجاعي مورد مالحظه قرار گرفتهنظري موجود به عنوان چهارچوب پيشينهها، مرحله تحليل داده
  .آنها در اين مقاله به همين دليل است

  اهداف پژوهش. 8
شـدن در فضـاهاي شـهري و    پژوهش بررسي، توصيف، تفسير و درك زنان نسبت به ترس از قرباني هدف كلي اين

مصـاحبه . باشـد سته آنها مييان زنان شهر تهران با توجه به تجربه زيترس از جرم در م ينظر يبندن و صورتيين تبيهمچن
  :هاي عميق با اين نيت صورت پذيرفته تا به اهداف زير دست يابد

  جربيات زنان از ترس در فضاهاي شهري؛درك ت .١
  گردد؛شناخت عواملي كه منجر به ايجاد ترس در ميان زنان مي .٢
 .نحوه مواجه زنان با ترس در فضاهاي شهري .٣

  هاي پژوهشمحدوديت. 9
 هـا بـه  به هيچ وجه در صدد تعميم يافتـه  هاي محدود، پژوهشگرانبا توجه به ماهيت كيفي پژوهش و تعداد مصاحبه

توانند فرضيات غنـي را توليـد   باشند، ميهاي كيفي از اين نظر كه اكتشافي ميترديد پژوهشبي. باشندجامعه بزرگتر نمي
كشد، قابـل  نتايج اين پژوهش از اين جهت كه تجربه زنان را به تصوير مي. نمايند كه اساس كارهاي بزرگتري قرار گيرد

كنند و تأثير ين بر آن بوده ، دريابند زنان چگونه ترس از جرم را درك ميدر اين پژوهش سعي محقق. توجه و تأمل است
-دهد و يا كنترل مـي آن بر زندگي روزمره آنها به چه صورت است؟ و چگونه تصور آنها از ترس رفتار آنها را شكل مي

 كند؟

  هاي پژوهشها و يافتهتحليل داده. 10 
مطالـب ارائـه شـده در ايـن     . ها وجـود دارد ها و تحليل آنآوري دادههاي كيفي رابطه متقابلي ميان جمعدر پژوهش

  .هاي عميق كيفي استبخش نتيجه تجزيه و تحليل مصاحبه
هاي عميـق كيفـي در ايـن پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه عـواملي چـون          نتايج بررسي و تجزيه و تحليل مصاحبه

ي، خشونت و آزار جنسي، روابط مبتني بر قدرت جنسـيتي و  ديدگي بزهاجتماعي، تجربههاي فضايي ـ  ها و حيطهموقعيت
در افـزايش تـرس زنـان از جـرم و قربـاني      ... عدم ادغام اجتماعي، انزواي اجتماعي، توليد و باز توليد ترس در اجتمـاع و  

دهـد، زنـان بـراي رهـايي و كـاهش تـرس خـويش تمهيـدات فـردي و          همچنين اين پژوهش نشـان مـي  . شدن مؤثر است
در ذيل سـعي شـده   . گزينندشوند، برميها و شرايط گوناگوني كه با آن مواجه ميي متفاوتي را بر اساس موقعيتساختار

ها ذكر اين نكته قبل از ورود به تحليل داده. بندي شده ارائه گرددهاي حاصل از اين پژوهش به صورت طبقهاست تا يافته
باشـد، اگرچـه بعضـاً بـا     اي دارد و بـه هـيچ وجـه قابـل تعمـيم نمـي      يهها جنبه اكتشافي و فرضضروري است كه كليه يافته

  .هاي نظري تطابق داردچهارچوب
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زنـان معمـوالً   . يابـد اجتمـاعي نمـود مـي    _ها و اجتنابات فضايي ترس زنان از جرم، در قالب ترس آشكارترين جنبه
هاي انتخاب شـده و امنـي را بـراي    ها و زمانكنند تا مكانآور سعي ميهاي هراساز موقعيت براي كاهش ترس و رهايي

بر اين اساس دو موقعيت مكاني و زماني، مالك انتخاب زنان براي تـردد در فضـاي    .حضور در فضاهاي شهري برگزينند
  .شهري است كه در افزايش و يا كاهش ترس زنان از جرم مؤثر است

گاهي مجبورم ديروقت به خانه برگردم و براي  »:گويد وكارمند مي داراي مدرك ليسانسساله،  30مجرد  ،8شيرين
ريكي و ترسي كه از اين مكـان  رفتن به خانه بايد از اتوبان عبور كنم و براي عبور پل هوايي نيز وجود دارد، اما به سبب تا

  .»دارم حاضرم از اتوبان گذشته و از روي گاردريل و شمشادهاي وسط اتوبان نيز بپرم، ولي از روي پل هوايي عبور نكنم
روزمـره   يهـا يريـ گمين مسئله اذعان داشتند كه ساعات مختلـف روز در تصـم  ياز زنان مصاحبه شونده به ا ياريبس
. باشديا عدم حضور آنان در سطح شهر ميكننده حضور و نييداشته و تع يدينقش كل يشهر يحضور در فضا يآنان برا

ا در يشب از منزل خارج نشوند و  9دهند كه بعد از ساعت يح ميدرصد زنان مصاحبه شونده ترج 80ش از ين جهت بيبد
  .ش باشنديكان خوياز نزد يصورت خروج همراه مرد

هايي كه زنان در آن حضور دارند بيش از سـاير نقـاط اسـت و بـرعكس از     مكانگاهي احساس امنيت در زنان در   
سـاله، مجـرد، داراي تحصـيالت ليسـانس و      27نغمـه   .كننـد هايي كه جمعيت انبوه مردان در آن است اجتنـاب مـي  مكان

خواهـد بـه   م و دلم نميااز جايي كه مردها در آن زياد هستند و جمعيت مردها در آن انبوه باشد فراري «:گويدكارمند مي
  ».آنجا بروم، مثل بازار بزرگ و پاساژ عالء الدين

 ديدگي وخشونت درترسي بزهتأثير تجربه. 2- 10

اگرچـه عمـده خشـونت عليـه     . ي زنان از خشونت با افزايش ترس آنها از جرم در ارتباط باشدتجربه رسدبه نظر مي
خودشان را از طرف مردان غريبه و در حـوزه عمـومي مـورد تهديـد     دهد، اما زنان بيشتر زنان در حوزه خصوصي رخ مي

شايد بتوان اين فرضيه را مطـرح كـرد كـه احتمـاالً زنـان نتـايج و تـرس از حـوزه          .(Pain 1997; Valentine 1997) دانندمي
  .دهندخصوصي را به حوزه عمومي تعميم مي

در صحنه تصـادفي كـه راننـده آن يـك زن     « :گويدساله مجرد، داراي تحصيالت كارشناسي و كارمند مي 25ناديا 
كه به محل تصادف رسيد در حضور افرادي كه آنجا ايستاده بودنـد، شـروع بـه كتـك زدن      بود، همسر وي به محض آن

گونه به خاطر يك تصادف ساده از شوهرش كتك يك زن وقتي اين. ... كردهمسرش كرد و هيچ كس هم دخالتي نمي
تـرين نـوع خشـونت   معموالً زنان تعرض و آزارهاي جنسي را جدي .»به و ناآشناي خياباني چه توقعبخورد، از مردان غري

  .دانند و از اين امر به شدت هراسانندهاي حوزه عمومي مي

  تعرض و آزار جنسي. 10-2-1

يوه تواند موجب وحشت زنان گـردد و شـ  هاي خشونت و آزار جنسي ميدهد كه تجربههاي عميق نشان ميمصاحبه
طبق اين پژوهش زناني كه خشونت را در خيابان تجربه كـرده باشـند، بيشـتر از زمـان پـيش از      . ثر سازدأزندگي آنها را مت

درصد زنـان مصـاحبه شـونده     76ن اساس در حدود يبر ا. پيامدهاي اين امر اغلب فضايي است. حمله احساس ترس دارند
ست و يناشا يهارانندگان، نگاه يهامردان، مزاحمت يا دست درازيك و ر متلي، نظيابانيخ ياز انواع آزارها يكيتجربه 

هاي خاصـي  يابد، بدين معنا كه ترس از مكانها ترس در ارتباط با يك مكان افزايش ميبراي برخي زن. اندره را داشتهيغ
  :آورداي را به ياد آنها ميوجود دارد كه حادثه

سال از  50سالگي وقتي در راه مدرسه به خانه بودم، مردي حدود  14در «: گويدساله، مجرد و كارمند مي 31سمانه 
اش بروم، خيابان خلوت بود و خانه مرد نزديك محل، وقتي مرا خواست بـه زور وارد  من خواست كه به همراه او به خانه

                                         
  .باشدم به ذكر است كليه اسامي نام برده شده براي مصاحبه شوندگان غيرواقعي ميالز. 1

 



حادثه عبور  كنم ازمحدودهبعد از اين مسئله هميشه سعي مي. خانه كند، كسي نزديك شد و توانستم از دست او فرار كنم
  .»آيدحاال بعد از اين همه سال هم اگر مجبور شوم در اطراف آن محل بروم، همان احساس ترس به سراغم مي. نكنم

واكـنش زنـان بـه آزار در فضـاي     . داننـد انگيـز مـي  آميز، برآشوبنده و هـراس زنان آزارهاي جنسي را زننده و توهين
پيش بيني اين مطلب كه چه . كنديگر برگرداندن تا خشم آشكار و مقاومت تغيير ميعمومي از سكوت و چشم به سوي د

 Pain) گيرنـد هايي است كه زنان در آن قرار مينوع واكنشي بهترين نوع واكنش است، به نظر مي رسد تابعي از موقعيت

1997, 215-219).  
كنـد، از  گويـد و يـا دسـت درازي مـي    ك مـي وقتي يك مرد به من متلـ « :گويدساله، مجرد، و كارمند مي 31زهره 

هاي يك مرد كه شايد به زن خودش آيد كه يك زنم و بايد مورد خطاب حرفاز خودم بدم مي. آيدهرچي مرد بدم مي
كنم با اين كار توجـه  اصالً احساس مي. دهمهيچ وقت هم پاسخي به آنها نمي... ها را نزند، قرار بگيرم طور حرفهم اين
-ام كه خانمي بر سر اين مسئله بـا مـردي دعـوا مـي    توي خيابان زياد ديده...  .امديگر مثل خودش را جلب كرده چند مرد

  .»آيدكند، ولي اصالً خوشم نمي
ده انگاشـتن فـرد   يـ وه سـكوت و ناد ين مسئله به شـ يدهند كه با ايح ميدرصد زنان مصاحبه شونده ترج 60در حدود 

هـاي خيابـاني بـه    ها و متلـك العمل كامالً متفاوتي دارند و از اين آزار و اذيتزنان عكساما بعضي . مزاحم برخورد كنند
  :پردازندپوشي نكرده و معموالً با اين قبيل مردان به نزاع ميسادگي چشم

حيـا هسـتند و بـه    بعضي مردان خيلي بـي ... «: گويدساله، مجرد، داراي تحصيالت كارشناسي و كارمند مي 27سيما 
تـوانم تحمـل كـنم،    ريـزد و نمـي  گويد، اعصابم بـه هـم مـي   وقتي يك مرد به من متلك مي. اندگويي عادت كردهمتلك

   .»شخصيتي استكنم تا آبرويش برود و بقيه هم بفهمند كه او چه آدم بيدهم و با او دعوا ميجوابش را مي
بياورد، اما مهم است يادآوري كنيم كـه   خشونت، ترس از خشونت به بار ممكن است طبيعي به نظر برسد كه تجربه

پـذيري و امكـان قربـاني    تواند با يـادآوري آسـيب  هاي جزيي ميحتي تهاجم. تعرض و آزار جنسي نيز تأثير مشابهي دارد
  .(Stanko, in Scott 1990, 104) ده باشاهمر نشد

  

  ريشه ترس زنان ،9ترس از تجاوز. 10-2-2

ترس از تجاوز در . باشدترسيدند، تجاوز به عنف و آزارهاي جنسي ميكه زنان از آن مي ترين جرائمييكي از مهم
ميان زنان در اقشار مختلف جامعه، با تحصيالت متفاوت، متاهل و يا مجرد و با شرايط متفاوت به صورت مشترك وجـود  

ه از آن برخـوردار بودنـد، نسـبت بـه     كـ  يگـاه اجتمـاع  يت و پايدرصد زنان مصاحبه شونده فارغ از موقع 90ش از يب. دارد
ن زنان با توجه به عواقبي كه ايـن مسـئله بـر زنـدگي     يبسياري از ا. نمودنديابراز ترس م يجنس يتجاوز به عنف و آزارها
شان دارد و همچنين نگاهي كه جامعه و اعضاي آن به زن تجاوز ديده دارنـد، بيشـتر از ايـن مسـئله     خانوادگي و اجتماعي

  :داشتنددرصد از پاسخگويان بيان مي 70در حدود . ترسيدندمي
اگر مورد تجاوز قرار بگيري چه در بين اعضاي خانواده و چه در نگاه سيستم پليس و نظام قضايي و اجتماعي شما « 

تـرس  . »اياي كه دزديده شدي و مورد تجـاوز قـرار گرفتـه   حتماً خودت كاري كردهگويند شوي و ميمقصر قلمداد مي
  :توان در دو دسته عمده تقسيم بندي نموداز تجاوز جنسي و يا آزارهاي جنسي، را ميزنان 
  :ندترس از مورد سرزنش واقع ش .١

شـود  چون سريع بدبين مي. گويمروم هرچه بشنوم، به شوهرم نميوقتي خريد مي«: گويددار ميساله، خانه 33زهرا 
  .»اندازدكند و دعوا راه ميو سوء ظن پيدا مي

تـرين پيامـد،   مهـم . انگـاره افـراد دارد  كجرو خوردن پيامدهايي براي مشاركت اجتماعي و خود ر هر صورت انگد
دهـد و او را طـوري   انگ خوردن فـرد را در جايگـاهي جديـد قـرار مـي     . وقوع تغيير شديد در هويت عمومي افراد است
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 ،1383در سروستاني ،11و واينبرگ 10رابينگتن( استكند كه انگار فرد ديگري است و با آنچه بوده فرق كرده معرفي مي
145 .(  
 : ترس از هم گسيختگي خانوادگي  .٢

تـرس از  . اين مسئله نيز دقيقاً در سايه مسئله اول و نگاه بدبينانه خانواده و اعضـاي جامعـه بـه زن تجـاوز ديـده اسـت      
قوع تجاوز جنسي چنان بر زنـدگي خـانوادگي زنـان سـايه افكنـده      گسست خانوادگي و طرد زن توسط مرد در صورت و

  .شود كه در مجموع بيش از هر امر ديگري از تجاوز جنسي هراس داشته باشندكه باعث مي
هاي قانوني، خانوادگي، اجتماعي و قضايي در افـزايش  عدم پذيرش زن تجاوز ديده به عنوان قرباني و عدم حمايت

، سوارشـدن بـر   بدرصد از زنـان اذعـان داشـتند كـه از حضـور درشـ        86همين علت در حدود به  .ترس زنان مؤثر است
تجـاوز در افـزايش    بـه  طمربـو  شنيدن اخبار .كنندهاي ناشناخته پرهيز ميهاي شخصي مسافربر و حضور در مكاناتومبيل

نـي ايـن مسـئله در جامعـه ارتبـاط      هرچند كه اين ترس ممكن است با تعداد قربانيان تجـاوز و فراوا . ترس زنان مؤثر است
از طرفي اين احتمال قويـاً وجـود دارد   . در رابطه با تجاوز به عنف در كشور آمار دقيقي وجود ندارد. چنداني نداشته باشد

گردد زنان در مورد آزارهاي جنسـي عليـه   داليل متعددي وجود دارد كه موجب مي. كه بسياري از موارد گزارش نگردد
  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله اين داليل مي. كنند خود بيشتر سكوت

  ترس از سرزنش و سركوفت؛ -1
  ترس از برچسب خوردن و مقصر قلمداد شدن؛-2
  ترس از طالق و طرد خانوادگي و اجتماعي؛ -3
  ترس از درگيري؛-4
  .ترس از اعمال محدوديت-5

حتـي  . باشـد ي غالب زنان مياتژي سكوت و فراموشي، رويهرسد، استرهاي انجام شده به نظر ميبا توجه به مصاحبه
گزيننـد، چـون از ايـن امـر هراسـانند كـه مـورد        كنند، بعضاً اين استراتژي را برمـي زنان مجردي كه با خانواده زندگي مي

يح ميدرصد زنان مصاحبه شونده ترج 70ش از ين اساس بيبر ا. هاي همراه با وسواس قرار گيرندمحدوديت و يا حمايت
ن يـ ان ايـ شه كنند، چرا كه از نظر آنان عواقب بيش آمده در سطح جامعه سكوت پيپ يهاتيدهند كه در باب آزارها و اذ

  .شان به همراه داشته باشديبرا  ينشده و ناگوارتر ينيش بيمسائل در سطح خانواده ممكن است تبعات پ

  12جنسيت و طرد. 3- 10
 كننـده سـلطه  دهند، بلكـه تقويـت  پذيري زنان را افزايش ميو طرد نه تنها احساس آسيبآزارهاي جنسي، خشونت 

هاي جنسـيتي نيـز كمـك    اما به طور همزمان به تداوم نابرابري. ترس پيامد موقعيت نابرابر زنان است. مردان بر فضا هستند
است و فضاي شـهري بـه واسـطه همـين      هاي فضايي در زندگي زنان بازتابي از روابط قدرت جنسيتيمحدوديت. كندمي

  . (Pain 1997, 200)گردد وليد ميروابط جنسيتي توليد و بازت
ناتواني زنان بـراي اسـتفاده آزادانـه از فضـا، نـه بـه عنـوان        . كنندشان را محدود ميجابجايي»دلبخواهانه«زنان اغلب 

رسند كه سـامان دادن زنـدگي بـه    عضاً به اين باور ميشود و بمحدوديتي اجباري، بلكه به مثابه شرايطي طبيعي پذيرفته مي
به طور عادي بـدون اينكـه اكثـر مـردم متوجـه      » طردها و عدم ادغام اجتماعي«تصور اين كه . تر استاين شيوه نسبتاً ساده

  .(Koskela 1999, 121)افتند، بعد مهمي از مشكل است شوند، اتفاق مي
گوينـد، زنِ نصـف   مردم  مي. بيرون بودن زن در شب عيب دارد«: گويددار ميساله، متاهل، ديپلمه و خانه 33مريم 

درصـد مصـاحبه شـوندگان     16در حـدود   .»اش باشدبه نظر من زن بايد تا قبل از غروب، در خانه. شب از خانه زده بيرون
موجـب مـي  » هـاي خـاص  زمان«و يا » هاي خاصمكان«رسد، ترس ازميبه نظر . داننديح نميحضور زنان در شب را صح
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ايـن تـرس اگـر بـا طـرد و      . شان در آن ساعات خاص اجتناب كننـد ها و يا انجام دادن كارهايگردد كه زنان از آن مكان
يـد زنـان   شـود بـه بعضـي از عـواملي كـه از د     در ذيل سعي مي. يابدعدم ادغام اجتماعي مضاعف همراه باشد، افزايش مي

  .سازد، اشاره نمودزمينه انزواي آنها را فراهم مي

  )براساس عوامل جمعيت شناختي(پذيري اجتماعي انزوا و آسيب. 10-3-1

تواند صرفاً به عنوان پاسخي به نرخ جرم قلمداد شود، بلكه كند كه ترس نمياين گونه بحث مي 13فليمينگ بالويگ
انـد، عـدم امنيـت    هايي كه منابع مالي ناچيزي دارند و در حاشيه جامعهبراي آن. تر زندگي فهميده شوديبايد در زمينه كل

هرچـه   « :گويد كه انزوا و ترس از جرم با يكديگر ارتباط دارندبالويگ مي. گيردجاني به سادگي شكل ترس به خود مي
تـر باشـد، تـرس از    اش در شبكه اجتماعي ضـعيف و موقعيتتر انزواي اجتماعي بيشتر باشد و فرد در جامعه فراموش شده

  .(Balvig, in Koskela 1999, 118) جرم، بيشتر است
  .گرددو معلوليت نيز موجب انزواي بيشتر زنان در جامعه مي عالوه بر عوامل فوق؛ سالخوردگي

  
  

  سالخوردگي و ترس از جرم 

شوند، اما گيرند و كمتر قرباني جرائم ميهاي اجتماعي قرار ميآنكه سالخوردگان كمتر در معرض آسيببا وجود 
افراد سالخورده اغلـب انـزواي اجتمـاعي،    . (Zedner 2003) ترسندمي بيشتر از هر گروه اجتماعي ديگر از فضاهاي عمومي

بسـياري از مطالعـات بـه ايـن نتيجـه      . كننـد تجربـه مـي   كسي و همچنين ضعف فيزيكي و عدم توانايي در برابر حمله رابي
پـذيري  شان از آسيبترس زنان مسن با احساس. (Smith 1987, 2) بيشترين احساس ترس را دارند اند كه زنان مسنرسيده
در  يرا عامـل مهمـ   يدرصد زنان مصاحبه شـونده بـاالرفتن سـن و سـالخوردگ     18در حدود . ياوري در ارتباط استو بي

  :داننديش ترس از جرم ميزااف
دچـار  . اماز وقتي شوهرم فوت كرده خيلـي تنهـا شـده   « :گويدساله، داراي تحصيالت ديپلم و خياط مي 55عصمت 
هسـتند و دو دختـر نيـز دارم كـه در ايـران      از ايـران  دو دختر و يك پسرم خارج . ... كنمام و دائماً گريه ميافسرگي شده
. ي مـن خيلـي فاصـله دارد   خانه با خانهبيمارم و محل خياط. ... كنند به من سر بزنندوقت مي كنند كه به ندرتزندگي مي

از اين كه مجبورم شب هـا  . ... ولي با اين حال به خاطر اينكه زياد خانه تنها نمانم، دكترم پيشنهاد داده كه به سر كار بروم
آمـد، ولـي   ام مـي ها براي خواب به خانهساله است شب 20سر ام كه يك پمدتي نوه. ترسمدر خانه تنها بخوابم، خيلي مي

كه خودش يـا مـادرش    بدون آن. ام كه نوه و يا پسر جواني مادر بزرگ خود را به خاطر پول كشته استچند باري شنيده
او خواسـتم  ي ما به آنها دور است و براي پسرش سخت است كه بيايـد، از  كه خانه اين متوجه اين موضوع شوند، به بهانه

گذارم، بـا ايـن حـال تنهـا     كنم و زير بالشم هم يك چاقو ميها، در را چند قفله ميحاال شب. ... ام نيايدديگر تنها به خانه
  .»ترسممي

  
  رس از جرماثر معلوليت و بيماري، بر ت 

دهـد  نشان مـي ) 1994( پژوهش پين. تواند تأثير مهمي بر ترس از خشونت و جرم داشته باشدبيماري يا معلوليت مي 
-هايي را كه آنها تجربه ميهاي فضايي زنان معلول داشته باشد و محدوديتتواند اثري ويژه بر تجربهكه جرايم خشن مي
فرد معلول ممكن است، احساس كند كه كمتر قادر است در مقابل يك تهاجم، مقاومت يا ازآن فرار . كنند، تشديد نمايد

بودن دارند »ديگري«گردد كه آنها در اجتماع افراد سالم، احساس اني افراد معلول به اين برميبخشي از احساس ناتو. كند
ضرورتي ندارد كه معلوليت شديد باشد، حتي ضـعف  . دهدپذيري را براي آنها افزايش ميو همين احساس تجربه آسيب

اي از زنان، عده .در نتيجه موجي از ترس شوددفاعي و تواند موجب احساس بيدر بينايي يا بيماري آسم و يا غش نيز مي
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به سبب بيماري و يا معلوليتي كه دارند، توانايي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي را نداشته و ايـن امـر ممكـن اسـت     
  .موجب نگراني و ترس آنها شود

كـه   و حـال آن  (Pain 1994)هراسـند  هـاي جنسـي مـي   در غرب زنان معلـول بيشـتر از خشـونت    يهايمطابق پژوهش
زنـان معلـول در ايـن پـژوهش اظهـار      . سـازد مصاحبه هاي عميق با چند زن معلول در تهران تجربه متفاوتي را آشكار مـي 

هاي صحيح شهري و عدم توجه به نيازها و شـرايط معلـولين، از حادثـه و سـانحه مـي     ريزيداشتند كه به علت عدم برنامه
  .»به لحاظ آزار جنسي با ما كاري نداردكسي «ترسند و بعضاً اعتقاد داشتند 

  
  بيولوژي ، جنسيت و ترس از جرم 

باشـند  ترند و زنان موجوداتي ضـعيف مـي  در ميان اعضاي جامعه اين تصور وجود دارد كه مردان جنس برتر و قوي
كنـد،  ژيك تاكيد مـي استيالي مردانه همواره بر شواهد بيولو. باشندكه همواره محتاج نظارت، حمايت و كنترل مردان مي

هاي غالب كـه  زنان نيز بعضاً تحت تاثير ايدئولوژي. تا برتري خود را به كرسي بنشاند و فروتري زنان را مشروعيت بخشد
اند كه توانايي آنها قابل قياس با توانايي باشند، به اين باور رسيدههاي بيولوژيك و هژموني مردانه ميعمدتاً ملهم از گزاره

در  يزنـان را عامـل مهمـ    يبـدن  يرويو ضعف ن يجسم ييدرصد زنان مصاحبه شونده، عدم توانا 30ش ازيب. مردان نيست
  :گويدگويان مييكي از پاسخ. داننديش ترس از جرم ميافزا

زنـان در  . زنان موقع غروب و شب ، بايد در خانه باشند چرا كه در موقع شب امكانِ دزديده شدن زنان بيشتر اسـت «
تـرس در مـردان    ولي ايـن . ترسندو چون امكان دارد به آنها تجاوز شود، مي) به لحاظ نيروي بدني(ف هستند جامعه ضعي

  .»آيندهاي خود بر ميكمتر است، چون از پس هم جنس

  فضاهاي بزرگ و ناآشنا و ترس از جرم. 10-3-2

. و افزايش ترس همراه باشدغريبگي و عدم آشنايي با فضاهاي بزرگ شهري ممكن است با كاهش احساس اعتماد 
ناشناخته بـه راحتـي احسـاس عـدم      يك منطقه و شناسند، احساس امنيت كردهزنان اغلب در محيطي كه آنرا به خوبي مي

به عالوه نقل مكان، مخصوصاً وقتي از شهري كوچك به شهري . (Friberg, in Koskela 1999, 119) آوردامنيت به بار مي
هـاي اجتمـاعي و ضـعف شـبكه     عدم كفايت مهـارت . ي كاهش توانايي شناسايي عالئم خطر استتر باشد، به معنابزرگ

طـرد اجتمـاعي، احسـاس بيگـانگي در     . شوداجتماعي به راحتي موجب محدود شدن زندگي فرد به فضاي خصوصي مي
درصد زنـان از   28حدود انجام شده، در  يمطابق با مصاحبه ها. تواند، به يك طرد فضايي نيز تبديل شوديك اجتماع مي
بـه احسـاس   يناآشـنا و غر  يدرصد زنان از حضـور در فضـاها    50ن در حدود يبزرگ و همچن يشهرها يحضور در فضا
  .كننديم يترس و نگران

آنجا همه . در شهرستان امنيت بيشتر است« :گويددار و بومي شمال كشور ميساله، متاهل، ديپلمه، خانه 29معصومه 
هـواي  . كننـد هـايم بـه مـن كمـك مـي     ايمحيط كوچك است، اگر اتفاقي برايم بيفتد، هم محلـه . ناسندشهمديگر را مي

ام بـا  همين كه در شهرستان بـا زبـان محلـي   . اما در تهران كي به كي است. شناسندهمديگر را دارند، چون همديگر را مي
ولـي در تهـران كسـي    . ها غريب و تنها نيستمكنم بين آنكنم، خود يك دنيا ارزش دارد و احساس ميديگران صحبت مي

  .»اندهمه با هم مخلوط شده... شناسم، كرد، ترك، لر و ام را نميشناسد، من حتي همسايهكسي را نمي

  ها و ترس از جرماقليت. 10-3-3

زنان متمـايز   هاي ديني، نظير مسلمانان با پوشش و حجابي كه دارند از سايردر بسياري از كشورهاي دنيا زنان اقليت
شوند و يا به لحاظ نژاد و گويش با يكديگر متفاوت هستند كه اين مسئله در ايران به سبب همـاهنگي در لبـاس كمتـر    مي

كنند، چرا كه زمينه ادغام زنان مصاحبه شده در اين نمونه هماهنگي در پوشش را امري مثبت تلقي مي. قابل مشاهده است
گردد تا مانند زنان اكثريت به حساب آيند و به نظر آنها، پوشش اسالمي موجب مي. سازدشان فراهم مياجتماعي را براي



. تواند، موجب جدايي و عدم ادغام اجتماعي آنها گرددشدن به عنوان مسيحي،زرتشتي و يا يهودي ميكه شناختهحال آن
  :شودد كه در زير به آنها اشاره ميآور باشتواند آزار دهنده و هراساين جدايي از ديد آنها به صور مختلف مي

فهمند ما مردان به مجرد اين كه مي«: گويديكي از پاسخگويان زرتشتي مي .شناخته شدن و تغيير رفتار مردان ترس از .١
كننـد كـه مـا بـه اصـول اخالقـي پايبنـد نيسـتيم و نگـاه آنهـا و           شود، آنها فكر مـي مسلمان نيستيم رفتارشان عوض مي

  .»كندتغيير مي شانانتظارات
هـا اگـر بداننـد مـا     همسـايه «: گويـد ساله، متاهل و ديپلمه مـي  40ژانت . ترس از محدوديت روابط و تعامل با اكثريت .٢

  .»دانندكنند، چون بعضاً ما را نجس ميمسلمان نيستيم، رابطه چندان خوبي ندارند، با احتياط و وسواس برخورد مي

  از جرمبارداري؛ مادري و ترس . 10-3-4

هـاي فضـايي   اي خاص محدوديتشود، زنان در دورهاز جمله عواملي است كه موجب مي» بارداري«و» مادر بودن«
هـا  در دوران بارداري زنان ممكن است، رفتار فضايي خود را تغيير دهند، آنهـا در بسـياري از مكـان   . را بيشتر تجربه كنند

كـه بـراي    بارداري زنان بـه سـبب آن  . كنندها را متوقف ميبرخي مكاناحساس ناراحتي و عدم استقالل كرده و رفتن به 
دهد، گاهي سبب جداشدن آنان از فضـاي  هاي جسمي آنها را كاهش ميكند و تواناييهايي را ايجاد ميآنان محدوديت

بـارداري مـورد    داشتند كه در زمـان بعضي از زنان اظهار مي. هاي آنها خواهد شددر فعاليت شهري و همچنين محدوديت
سـازي خـود مـي   را علت محدود زنان اين تجربه را ترسناك تلقي كرده و آن. شدندآزار و تمسخر پسران جوان واقع مي

  .دانستند
بـراي  . سـازد شان حساس مـي وظيفه مادري و احساس مسئوليت در قبال فرزندان، مادران را در مورد امنيت فرزندان

 22و  20وي داراي دو دختـر  . ي تحصيالت زيرديپلم وكارگر كارخانه مواد غذايي استساله متاهل، دارا 38اعظم مثال؛ 
هـاي  تو اين شهر كه پـر از آدم . هايم خيلي نگرانمبراي بچه... « :گويداو مي. كنندساله است كه در توليدي لباس كار مي

  .»اي خودم ترسي ندارمهايم نگرانم، براين قدر كه براي بچه. ترسمشان ميخيلي براي. ناجور است
و  يشان احساس نگرانـ فرزندان يبرا يباشند كه همگيفرزند م يدرصد از زنان مصاحبه شونده دارا 54در مجموع 

شـان بـا   ترس مادران در ارتباط بـا فرزنـدان  رسد به نظر مي. دارنديش دارند، ابراز ميخو يمضاعف از آنچه كه برا يترس
زنـاني  . دترسـ ه عنوان مثال زني كه داراي كودك خردسال است، از ربودن كودكـان مـي  ب .سن و جنس آنها ارتباط دارد

  .دترسيدنيا دختر جوان بودند از دوستان ناباب مي كه داراي پسر و
  :گيردشان در سه دسته كلي جاي ميدر واقع ترس مادران در ارتباط با فرزندان

  ؛...سائلي نظير دزدي، اعتياد وترس از همنشيني با دوستان ناباب و درگيري در م .١
  ترس از اغفال توسط جنس مخالف؛   .٢
 .ترس از كودك ربايي .٣

  بازتوليد ترس درخانواده و اجتماععوامل مؤثر بر توليد و . 4- 10
گـاهي  . گرددترس از جرم برساخته اجتماعي است كه در تعامالت اجتماعي ما با ديگران دائماً توليد و بازتوليد مي

شان به مسائل امنيتي و حفاظتي و تمركز صرف بـر  هايتواند با محدود كردن دامنه پژوهشها نيز ميحتي پژوهشاوقات 
 ,Koskela 1997) شان ندارد، در بازتوليد ترس نقش داشته باشدهايروي زنان به عنوان قربانياني كه هيچ نفوذي بر زندگي

  :متاثر از موارد ذيل باشد توليد و بازتوليد ترس در اجتماع ممكن است. (317

 پذيري زنان و ترس از جرمجامعه. 10-4-1

شود تا دختران و پسران بر اساس الگوهاي رفتـاري تعيـين شـده در جامعـه     هاي تولد كودك، سعي مياز اولين سال
خواهنـد كـه   آموزنـد و از آنهـا مـي   پرورش يافته و تربيت شوند و والدين و نهادهاي آموزشي و پرورشي به كودكان مـي 

الگويي كه بر اساس آن معموالً زنان موجوداتي ضـعيف، ظريـف و شـكننده هسـتند كـه      . مطابق با اين الگوها رفتار كنند



همواره بايد مراقب رفتار و كردار خود باشند، حال آن كـه پسـران قـوي و شـجاع بـوده و توانـايي و قـدرت انجـام امـور          
   .(Giddens 2001, 420-430) مختلف را دارند

پذير نمودن و به اصطالح تربيت دختران و پسران، براي حضور در جامعه اغلب سبب جداشدن يا هاي جامعهتفاوت
درصد زنان مصاحبه شونده بر ايـن   60.گيري دختران از جامعه و پذيرش ناامني فضا و انتقال ترس به آنها شده استكناره

متفـاوت جامعـه   يهـا وهيبا عدم تساوي با آنها برخورد كرده و ش هاي فرهنگي و اجتماعيموضوع اذعان داشتند كه رويه
  .شان در سطح جامعه مؤثر استش ترسيدر خانواده و اجتماع در افزا يريپذ

سـر بـه زيـر    . دهند كه آهسـته برونـد و بياينـد   از بچگي به دختران ياد مي«: گويدساله، متاهل و كارمند مي 40فرناز 
شـب   10يك پسر اگر تـا سـاعت   . كندولي براي پسرها وضع فرق مي. دارندميرا در خانه نگه  با ناز و نوازش آنها. باشند

  . »هم بيرون باشد، كسي به او كاري ندارد ولي واي به حال آن روز كه يك دختر يا زن، دير وقت و تنها بيرون باشد

  تسلط مردان و القاء ترس. 10-4-2

زند، القائاتي است كه توسط مردان خانواده چـون، همسـر، پـدر و بـرادر،     يكي از عواملي كه بر ترس زنان دامن مي
داشتند كه، از نظـر افـراد ذكـور خـانواده     درصد زنان پاسخگو در مورد اين مسئله بيان مي 18در حدود . گيردصورت مي

  .محيط خارج از خانه ناامن و خطرناك است
. دهـد روم، او اجازه نميبدون شوهرم حتي به خانه مادرم هم نمي «:گويددار ميساله، متاهل، ديپلمه و خانه 27الهه  

تو خانه هستي و از بيرون خبر نداري، آدم بد زياد . گويد؛ به تو اطمينان دارم، ولي جامعه و مردم خوب نيستندشوهرم مي
  .»لوم نيست كي باشند هاي آژانس هم معراننده... است و شما زن هستيد و براي شما خوب نيست كه تنها بيرون برويد 

اگرچـه تـرس از آزارهـاي    . دهندقابل ذكر است كه زنان شاغل عمدتاً فارغ از اين القائات به زندگي خود ادامه مي
  .جنسي نيز براي آنها امري جدي است

  رسانه هاي ارتباط جمعي و ترس از جرم. 10-4-3

نمايي آن ممكن رسد و بزرگز به اطالع افراد نميهاي جمعي هرگبسياري از اتفاقات جرمي بدون استفاده از رسانه
توانـد نقـش مهمـي در    بنابراين ميزان اسـتفاده افـراد از ايـن وسـايل مـي     . است موجب تشويش خاطر افكار عمومي گردد
م و يافتن از جـرا يـ ان اطـالع  يدرصـد پاسـخگو   70ش از ين اسـاس بـ  يـ بـر ا . افزايش ترس و احساس ناامني در جامعه شود

هـا  ق شركت در بحثيم از طريدن اخبار جراين شنيها و همچنژه روزنامهي، به ويارتباط جمع يهاق رسانهيطرحوادث از 
  .داشتنديان ميش بيش ترس خوين عوامل افزايتراز مهم يكيروزمره را  يگوهاوو گفت

خـوانم،  ها را نمـي صفحه حوادث روزنامه« :گويدساله، مجرد، داراي تحصيالت كارشناسي و كارمند مي 40شراره 
 .»كنمشوم و به همه افراد به صورت مجرم نگاه ميبه همه بدبين مي. گذاردچون روي ذهنم اثر بدي مي

  :هاي مقابله با ترس از جرم در ميان زناناستراتژي. 10-5
ها گونه استراتژياين . آورندهاي فردي روي ميبسياري از زنان براي مقابله با ترس از جرم به راهكارها و استراتژي

ها را آسـان و مـوثر مـي   زنان كاربرد اين گونه استراتژي. شودمعموالً در قالب پوشش مناسب و متانت رفتاري تعريف مي
كنند، از وسـايل حمـل و نقـل عمـومي اسـتفاده كننـد و از حضـور در فضـاهاي عمـومي در          از طرفي آنها سعي مي. دانند

البته عده كمي از زنان نيز از وسايلي نظير چاقو و يا اسـپري بـراي   . اجتناب ورزندهاي خاص ساعاتي خاص و يا در مكان
گزينند، بيشتر تحت ها و راهكارهايي كه زنان براي غلبه بر ترس خود برمياستراتژي. كردندحفاظت خويش، استفاده مي

شايد بـه ايـن   . انديشيدندهاي ساختاري ميحلبراي مثال زنان عمدتاً كمتر به راه. هاي اجتماعي قابل تبيين استتاثير قالب
هاي اشاره شـده در سـه گونـه زيـر قابـل دسـته       استراتژي. دانندعلت كه در جامعه مردساالر آنرا امري غيرقابل وصول مي

  :باشدبندي مي
  فرهنگي؛ ـ تغييرات ساختاري .١



  تغيير شرايط؛ .٢
 .هاي فرديتغييرات با توجه به قابليت .٣

  يريگنتيجه. 11
 شـوند ترسند و حال آن كه نسبت به مردان كمتر قربـاني جـرايم واقـع مـي    زنان در مقايسه با مردان بيشتر از جرم مي

(Crowell and Burgess 1996). پذيري آنها نسبت به آزارهـاي جنسـي اسـت و    ترس زنان در اغلب اوقات به لحاظ آسيب
هايي كه در كشورهاي غربي پژوهش .(Ferraro 1996) شوديده ميترس از آزارهاي جنسي به ترس از ساير جرايم نيز كش

 Crowell and) دهد كه احتمال آزارهاي جنسي براي زنان نسـبت بـه مـردان ده برابـر بيشـتر اسـت      صورت گرفته نشان مي

Burgess 1996). تـرس از   گويـان بـر روي  كننده اين مطلب است كه كليه پاسخهاي عميق در اين پژوهش نيز بيانمصاحبه
براي مثال زنـان جـوان بيشـتر از زنـان     . كندرسد كه اين نوع ترس با سن تغيير ميبه نظر مي. آزارهاي جنسي اجماع دارند
احساس ترس از جرم براي . ترسندترسند و حال آن كه زنان مسن بيشتر از سرقت و سانحه ميمسن از آزارهاي جنسي مي

 پـذيرتر شوند كه نسـبت بـه مـردان آسـيب    رايند اجتماعي شدن با اين ايده آشنا ميزنان يك امر ناگهاني نيست، بلكه در ف
تجربه زيسته زنان آشكار مي. نمايندهاي هماالن و وسايل ارتباط جمعي دائماً بر اين ترس تاكيد ميوالدين، گروه. ندهست

گيري ترس آنها موثر واقع ميها در شكلتوسط رسانه شده  سازد كه چگونه هشدارها و القائات خانواده و يا اخبار منتشر
بـراي مثـال زنـان    . سـازد هـايي را مـنعكس مـي   بودن، تفـاوت اگر چه در اين مورد عواملي چون تحصيالت و شاغل. شود

البتـه  . گيرنـد چون و چراي اخبار قرار مـي دار، تحت تاثير القائات و يا پذيرش بيكرده و شاغل كمتر از زنان خانهتحصيل
ترس از جرم بر روي تعامالت اجتماعي زنـان، اسـتفاده از   . باشدتري ميهاي وسيعين مطلب مستلزم انجام پژوهشاثبات ا

بيني ترس بـه طـور   توان گفت كه يكي از متغيرهايي كه در پيشبنابراين مي. گذاردفضاها و كيفيت زندگي آنها تاثير مي
     .سازد، جنسيت استملموسي خود را آشكار مي

هاي شخصـي  هاي خلوت، تاريك، ناشناخته، بن بست، پل هوايي، ماشينهاي عميق، زنان از مكاناس مصاحبهبر اس
هـاي  ترس از جاهاي شلوغ به خاطر سرقت و تنـه خـوردن و تـرس از مكـان    . ترسندمسافربري و يا حتي جاهاي شلوغ مي
گـردد،  هاي خاص ميها و يا در زمانمكان عاملي كه عمدتاً موجب ترس زنان در. خلوت به خاطر آزارهاي جنسي است
رسـد در  از جمله عوامل ديگر كه در اين پـژوهش شناسـايي شـده و بـه نظـر مـي      . استيالي مردانه بر فضاهاي شهري است

بـودن، معلوليـت، تجربـه   ديدگي، ناآشنايي با فضاهاي شهري، مطلقه يـا بيـوه  گيري ترس زنان موثر است؛ تجربه بزهشكل
. گذاردگيري ترس در ميان زنان اثر ميعوامل مذكور هر كدام به صورت خاصي بر شكل. باشدبودن، مييتمادري و اقل

زنان مطلقه و بيـوه از تنهـايي و   . كنندهاي خود ابراز ميبراي مثال مادران بيشترين ترس خود را در قالب نگراني براي بچه
. هراسـند برد، مياهاي شهري كه احتمال سانحه و حادثه را باال ميترسند و زنان معلول عمدتاً از طراحي فضبي ياوري مي

هاي ديني، تجربيات جديدي را آشـكار سـاخت كـه درخـور تامـل و بررسـي       هاي عميق با تعدادي از زنان اقليتمصاحبه
زنـان گـزارش مـي   شناخته نشوند، تجربيات مشابهي را مانند سـاير  » اقليت«اين گونه زنان مادامي كه به عنوان . بيشتر است

آورد، امـا  آنها معتقدند پوشش رسمي جامعه اين كاركرد مثبت را دارد كه آنها را در قالب و شكل بقيه زنان در مي. كنند
كننـد، زنـان   كنند، ترس از تغيير نگاه و رفتار مردان كه بعضاً فكر ميشدن، ترس مضاعفي را تجربه ميدر صورت شناخته

بودن، مـورد بـي مهـري و جـدايي     خالقي نيستند و ترس از اين كه به خاطر افكار قالبي چون نجساقليت پايبند به اصول ا
شدن خصيصه ثابتي از زندگي رسد كه ترس از قربانيدر وراي عوامل فوق، به نظر مي. گزيني جامعه اكثريت قرار گيرند

  .داده شود هاي قدرتي و جنسيتي توضيحاجتماعي زنان است كه بايد در بستر نابرابري
امـا آنچـه در ايـن مقالـه مـورد      . هاي مختلفي وجود داردترسند، ديدگاهدر پاسخ به اين سوال كه چرا زنان بيشتر مي

تاكيـد بـر روي علـت   . تاكيد قرار گرفت، اين است كه ترس از جرم و بازتوليد آن محصول موقعيت اجتماعي زنان است
مفهـوم . كنـد يت جنسيت و تجربيات متفاوت زنان و مـردان را بـازگو مـي   اي، اهمهاي حاشيههاي اجتماعي ترس و گروه

سـازد كـه ماهيـت تـرس آنهـا      اي بودن آنها اين امكان را فراهم مـي سازي ترس زنان در بستر نابرابرهاي جنسيتي و حاشيه
  .بهتر فهميده شود



ري آنهـا در سـنت انتقـادي    محققاني كه اساس فكـ . در سنت فمنيستي حداقل دو سطح متفاوت از بحث وجود دارد
علوم اجتماعي قرار دارد و بر ماهيت سياسي و اجتماعي ترس تاكيد دارند و معتقدند كه ترس در مناسبات قـدرتي مبتنـي   

ريـزي شـهري   هايي هستند كه از موضـع رويكردهـاي معمـاري و برنامـه    بر جنسيت قرار گرفته است و دسته دوم فمنيست
بـه خـاطر تسـلط    . نمايند كه محيط ساخته شده، محصول مناسبات جنسيتي استپيشنهاد ميكنند و اين ايده را صحبت مي

هاي ساخته شده در حاشيه قرار گرفته و به همين ريزي، زنان و نيازهاي آنها در محيطهاي معماري و برنامهمردان بر حرفه
شود كه بـا  به اين رويكرد چنين تصور ميبا توجه . ها نسبت به فضاهاي عمومي احساس بيگانگي و هراس دارندعلت، زن

تاكيـد بـر ايـن    . شدن را كـاهش داد توان نرخ جرم و ترس از قربانيهاي ساخته شده مياعمال يكسري تغييرات در محيط
توان ترس زنان را كاهش داد، بر اين فرض استوار است كه بيشتر جـرايم بـر حسـب فرصـت     امر كه با تغيير در محيط مي

كند، به سـختي  با توجه به اين مطلب كه ترس از جرم براي يك قرباني بالقوه، به صورت متفاوتي عمل مي .دافتاتفاق مي
اي در ايـن  هيچ تصميم آگاهانه و يا نيمـه آگاهانـه  . سازي كردمفهوم»فرصتي  «توان ترس از جرم را به عنوان يك امر مي

رس يك فرايند انباشتي است كـه در طـول زمـان توسـعه مـي      ترسيم وجود ندارد، بلكه تمورد كه ما در محيط خاصي مي
شود و يا اين كه پاسخي است بـه  اي از تجربيات اجتماعي و شخصي انباشته ميو به واسطه مجموعه (Goodey 1995) يابد

  .اين تجربيات
عنـي يـك مكـان را    توانـد م تواند ترس ما را متاثر سازد، ترس از جرم نيز مـي ها ميكه بسياري از تفاوت گونههمان 
به عبارت ديگر، تاكيد بر تغيير در محيط جهت كاهش ترس، فقط دست گذاشتن بر روي يـك بعـد مرئـي و    . متاثر سازد
گيرنـد و  رسند، اما بيشتر مورد توجه قرار ميهاي عملياتي اگرچه جامع به نظر نميبه هر حال اين گونه راه حل. آني است

شـود  كاهش پديده ترس از جرم به واسطه تغييرات محيطي، زمـاني حاصـل مـي   . وندردر جهت اهداف سياسي به كار مي
اين موضوع كه تا كجا تغييرات محيطـي  بنابراين نسبت به. كه خطرهاي واقعي خشونت عليه زنان و ترس آنها كاهش يابد

ا عليه زنـان نـه در فضـاي    هزيرا بسياري از خشونت. تواند خشونت عليه زنان را كاهش دهد، شك و ترديد وجود داردمي
هـاي  رو شناخت زنان نسـبت بـه تجربـه   از اين. عمومي بلكه در فضاهاي خصوصي و نيمه خصوصي مانند خانه رخ ميدهد

توانند دريافـت  هايي كه از اطراف ميها از احتمال خشونت مردان و فقدان حمايتدست اول و دومي كه دارند و فهم آن
اي بودن و عدم ادغام اجتماعي و تاثير آن بر هويـت اجتمـاعي   مفهوم حاشيه. سهم دارند كنند، همه در تشكيل ترس آنان

قابـل ذكـر   . از مفاهيم اساسي است كه در فهم ما نسبت به ترس از جرم در ميان زنان از اهميت به سزايي برخوردار اسـت 
كند كه تـرس زنـان از   اين مسئله تاكيد ميگذارد؛ اما بر است كه تاكيد بر چنين رويكردي اهميت مكان را كالً كنار نمي

اي بـودن و  هـاي جنسـيتي، حاشـيه   هاي مشخص محيطي و موقعيتي نيسـت، بلكـه برآمـده از نـابرابري    جرم معلول ويژگي
فرودستي منزلت اجتماعي آنان است و به عبارت ديگر نمودي از مناسبات جنسـيتي در فضـاهاي اجتمـاعي اسـت؛ بحـث     

  . شناسي خارج مانده استحوزه جرمهايي كه تا به حال از 
 


