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 یکشزنتاریخچه 

 2در شیلی توسط گروه نویسندگان رد چیلنا 1کشیهایی از کتابچه ی زنی بخشخلاصه

 ترجمه: زهرا نعیمی

 

ها و نمودهای مختلف آن به اشکال مختلف سرکوب همچون سواستفاده، خشونت و کشتار خشونت علیه زنان و دختربچه
ی مسائل خصوصی امری عادی ولی پنهان شده است. دسته بندی این اعمال در ردهچند دهه است که در جوامع مدرن 

خصی ی تجارب شها سبب مسکوت ماندن آن در فضای عمومی بود. اخیراَ از نیمه قرن بیستم زنان خود به پشتوانهمدت

از این خشونت خاص به عنوان بازتاب عدم توازن موجود در روابط قدرت زنان و مردان حرف زدند   هاو به ویژه فمنیست
 ی سازوکار تابعیت جنس مونث و بی ارزش شدن او در مقابل جنس مذکر بر آن تاکید کردند.و به عنوان ثمره

جاد کرد، زیرا سیاسی این پدیده ای تعریف زن کشی به معنای قتل زنان تنها به دلیل زن بودنشان پیشرفتی بزرگ در درک
ود شسازد، از خشونتی که علیه زنان اعمال میدهد آشکار میاین ساختار نظری شرایطی را که این جرائم در آن رخ می

دارد که سبب تضعیف جایگاه زن های نمادینی بر میها و نمایشها، و روشی شیوهدهد و پرده از مجموعهخبر می

 کند.اجتماعیِ آماده برای بروز چنین جنایاتی را مهیا میو بستر   شودمی

 که خشونت علیه زنان را به مثابهی حقوق بشر بود چرا در وین پیشرفت مهمی در مسئله 3991  کنفرانس حقوق بشر
ی جهانی با این پیشرفت تازه از امری عمومی و خصوصی در خشونت شدید علیه حقوق بشر قرار داد. اکنون جامعه

 ها انتظار دارد تا کنترل و ممانعت از خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار دهند.کومتح

های عمومی و اصلاحات قانون گذاری است عملکرد سیاسی نامرئی مفهوم خشونت درون خانوادگی که زیربنای سیاست
حو سوژه ی زن در یک نفع مفروض کند. از یک سو سبب نامرئی سازی/ مسازی مکرر خشونت جنسیتی را دوچندان می

ه به آنکدهد بیشود که خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان را برابر قرار میمی "خانواده "جمعی به نام 
ی زنان در رابطه با مردان اشاره کند. به این ترتیب از منشا ی خانواده و جایگاه وابستهسلسله مراتب قدرت درون هسته

 کند.لیه زنان و در ادامه از تغییرات لازم برای ریشه کن کردن آن شانه خالی میخشونت ع

کند از سوی دیگر تعریف خشونت به عنوان مفهومی درون خانوادگی خشونت علیه زنان را به فضای خصوصی محدود می
همین الگوی جنسیتی  ی دیده شدن همین خشونت را در خیابان، محیط کار و تمام ساختارهایی که بر اساسو اجازه

 آید.اهمیت و امری شخصی به حساب میه زنان همچنان نامرئی، بیدهد و در نتیجه خشونت علیشکل گرفته اند، نمی

 ی تئوریک و مفهومیپیش زمینه

در دادگاه جهانی جرائم علیه  3اولین بار توسط دیانا راسلبه دلیل زن بودنشان گذاری قتل زنان کشی برای نامی زنواژه
ها به عنوان استفاده شد. نام بردن از این جنایات و مشخصات آن سبب شد تا این مرگ 3991زنان در بروکسل سال 

 و ابعاد و گستردگی جهانی این خشونت وحشیانه در حقوق بشری آشکار شود.  هاخشونت علیه زنان مطرح شده و ویژگی
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های شود که روابط اجتماعی میان زنان و مردان را بر مبنای تفاوترهای قدرتی یافت میخشونت علیه زنان در ساختا
را بر   کار آن، جایگاه و سلسله مراتب اجتماعیوزها و ساکند، این ساختارها نقشبیولوژیک میان دو جنس تعریف می

چون تنیده در فرهنگ دارد و هم هاییخصوص از خشونت است که ریشهکند. نوعی بهاساس شرایط جنسیتی تعیین می
ت که کند و این گونه اسموقعیت زنان و فرمانبرداری آنها از مردان عمل می  تضعیف  ای برایمکانیسم اجتماعی پیچیده

 شود.اعمال قدرت میراث جنسیتی آقایان محسوب می

گیرد و ی مرتبط است شکل میای از تجربیات فیزیکی و فرهنگی که با قدرت و مردانگخشونت برای مردان در شبکه
ت. از اسنوعی جامعه پذیری مردانه است. بنابراین اعمال خشونت برای آنان امری عادی و از نظر اجتماعی پذیرفته شده

لقی شود، ت "نامناسب"سوی دیگر زنان از طریق تبعیض و سرکوب هر رفتاری را که با توجه به انتظارات اجتماعی زنانه 
شکل ضعیف بودگی، قربانی بودن و وابستگیً درونی میکنند. در این روند است که خشونت مشروع  بی هیچ مقاومتی به

شان ادامه دارد کند و در مراحل مختلف زندگیهای آنان عمل میاجتماعی علیه زنان همچون ابزار کنترل بدن و خواست
ل بر از سلطه و کنتر  به نوعی حاکی کشیشود. زنکه در شدیدترین و خشونت بار ترین شکل خود به مرگ ختم می

ادی ها که در فرهنگ عجنسیت تمام زنان است. شدیدترین ابراز خشونت جنسیتی توسط مردان علیه زنان و دختر بچه
 کند.است و حکومت و جامعه با آن مدارا میسازی شده

 ن به عنوان نوعی از کنترل اجتماعیهای جمعی زناشوند به قتلکشی محسوب میها که اکنون زنانواع بسیاری از قتل
حیطی اند در مگردد، شکار و کشتار ساحره هایی که تابع هنجارهای مذهبی و پزشکی نبودهبر آنان به قرون وسطا برمی

کشی می نامیم. این پدیده در دوران ما به شکل تجاوز، است که امروزه آن را خشونت علیه زنان و زنگرفتهشکل می
ها درون و بیرون خانواده و و، بردگی جنسی، رابطه با محارم و سواستفاده جنسی میان دختر بچهشکنجه، قطع عض

 ی خشونت در زندگی هر زن وکند. به نوعی ادامهدیگران بروز می  بدرفتاری فیزیکی و عاطفی و گاهی جنسی در مورد
 شود.کشی محسوب میچه ختم شود زنهر دختربچه است. هرکدام از انواع خشونت که به مرگ یک زن و یا دختر ب

کشی لازم است رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را نوعی اعمال قدرت به حساب آورد و به این موارد برای درک زن
قدرت اقتصادی،  هایتوجه کرد: غلبه و یا کنترل، فضای رابطه بین قاتل یا قاتلین و مقتول زن، بستر فرهنگی، نابرابری

ی مقتول زن با عامل جنایت و موقعیت اجتماعی ها با جرم. رابطهعی، و مدارای حکومت و سایر سازمانسیاسی و اجتما
 های زیرین است.های قدرت در لایههای کلیدی برای تشخیص محرکهای جرم شاخصدرکنار انگیزه هر دو

شناسی آکادمیک در کمپین جرمهای برای ساخت این مفهوم از گردآوری شواهد فمنیست 4دیانا راسل و جیل ردفورد

( در این کمپین مطالعاتی تجربیات زنان را هم به عنوان قاتل و 3991) 5کردند. کارلوس اسمارتز ی هفتاد استفادهدهه
دهد. چشم اندازی که تا به حال توسط جرم شناسی هژمونیک سابقه نداشته هم مقتول مورد تحلیل و مطالعه قرار می

ی نگیزهشوند و ادر هر دو موقعیت نوع سرکوبی را آشکار کرد که زنان در بیشتر مواقع متحمل می سازی زناناست. مرئی
 دهد.هر زن را شکل می
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ه ب قتل جنسیتیدر تحلیل سیستماتیک را تحت عنوان   ی جنسیتشاخه 7و الیزابت فریزر 6از سوی دیگر دبورا کامرون
جریان اصلی مطالعات جرم شناسی اضافه کردند. همین امر سبب عینی کردن شاخص های قدرت شد که در این گونه 

 جرایم نقش اساسی دارند.

رد، ها در قرن بیستم تلقی ک( قتل جنسیتی سریالی را نوعی خاص از جرائم علیه زنان و دختربچه3999) 8جین کاپوتی
ای که خشونت جنسیتی علیه زنان تبدیل شود، آن هم در دورهو، خشونت و قتل میجرائمی که شامل شکنجه، قطع عض

است. تمام قاتلین سریالی مرد و اکثر قربانیان زن هستند. از نظر نویسنده قاتل سریالی به علامت و محصول تجاری شده
طه نزدیک برتری مردانه و راب ی منطقی ساختاری بر مبنایمحصول فشارهای نامعقول و یا سایکوپات نیست بلکه نتیجه

هایی سکس با خشونت موجود مردانه و لذت در دوران معاصر است. کاپوتی از راه قتل زنان شناخته شده به عنوان سوژه
م ی زنان و درونی کردن تهدید و فرستادن پیام تروریسدهد که کسانی به دنبال کنترل همهبسیار آسیب پذیر نشان می

 جنسیتی هستند.

به  ی گفتمان تحلیلی در رابطه با خشونت علیه زنانکشی میان برخی نویسندگان با توجه به دامنهاده از مفهوم زناستف

نسیتی شامل شرایط، انواع و بسترهای مختلفی که جرم ج  ی جزئی از روابط نابرابر قدرت جنسیتی ونیرویی باالقوه کهمثابه
 دهد متفاوت است.در آنها رخ می

کنند. این برداشت های زنان استفاده میبرای تمام قتل  کشی( از ترم زن3999) 10و کارو رانین 9کلین کمپبلبنابراین ژا
شود تفاوتی میان جرائم معمول و جرائم مختص به خشونت جنسی ایجاد کند و سبب میفهم سیاسی پدیده را دشوار می

 نشود.

کشی را فقط شامل موارد عمدی جرم تاکید کردند و زن ( بر قصد ارتکاب3991) 12و والتر دکسردی 11دزموند الیس
تار ی خشونت از سمت مردان بد رفکشی بر اساس قصد ارتکاب مواردی از قتل زنان در نتیجهدانسته اند. البته مفهوم زن

لیل که ین دکشی تنها به اکنند. موارد زنای از سوی قاتل در کار نبوده مستثنی میو برنامه ریزی  همخانه را که تعمد
  کم نیستند. "از دستش در رفته است"مرد بد رفتار 

اند که اکثر جرائم در محیط خصوصی و فضای روابط نزدیک اند به این نتیجه رسیدهکشورهایی که به قتل زنان پرداخته
شود ه میی گفتهایکنند و به قتلکشی صمیمی)نزدیکان( طبقه بندی میی زندهد. به همین جهت آن را در دستهرخ می

و  اند و در اکثر مواقع شامل خشونت خانگیکه قاتلان مردهایی هستند که با قربانی روابط نزدیک دارند یا سابقا داشته
واند غیرت، نفرت، یتی قتل مهای سالیان است. انگیزهی پایانی سلسله خشونتشود. معمولا این جرائم حلقهکشی میفرزند

ی آن مفهوم مالکیت و سلطه و کنترل مردان بر زنان است. قاتل های باشد که ریشهاجرهترک شدن، جدایی و یا مش
باشد. مردهای خشنی که زنان را همچون   ممکن است، عاشق، شوهر، همخانه، پدر، دوست، آشنا، دوست پسر و یا مزاحم

 پندارند حق کشتن آنان را دارند.یدانند و میمایملک خود م
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دهد که ، نشان می2002ارائه شده در اکتبر  (whoی خشونت و سلامت سازمان ملل سلامت )گزارش جهانی درباره
ی سابق صورت گرفته خانههای خشونت بار زنان در جهان توسط شوهران و یا همسر، دوست پسر و یا همنیمی از مرگ

پنج  رسد در حالی که فقطرصد میاست و در برخی کشورها آمار زنان کشته شده توسط زوج فعلی و یا سابق به هفتاد د
ی جنسیت را در این جرائم نشان درصد از مردان از سوی زوج خود مورد حمله قرار می گیرند، آمار به وضوح مسئله

 دهد.می

ه شکل کشی بهای عمومی زنفراوانی این جرائم اما بسیار گسترده تر از فضای خانگی یا درون خانوادگی است. در محیط
د کند. در مورشود بروز میشدید هنگامی که خشونت به یک زن توسط غریبه ها سبب مرگ زن می خشونت جنسی

ه های مسلحانه و شرایط غیردموکراتیک، زنانی کافتد. در درگیریکارگران جنسی معمولا توسط مشتریان آنان اتفاق می
این زنانِ ابژه شده و بی حرمت شده مورد کشی واقع می شوند به نظر بیاید به نحوی با دشمن در ارتباطند مورد زن

تجاوز و قتل توسط مردان قرار می گیرند تا نوعی شکست گروه مردان جبهه ی مقابل را به رخ   سواستفاده، حمله،

کشی غیر نزاین جنایات بر اساس فضای ارتکاب جرم در دسته بندی   در مورد کلمبیا، رواندا و یوگسلاوی سابق  بکشند،
دی تقسیم بن  کشی جنسیتیزنی او در دسته ی و یا بر اساس خشونت بر بدن زن، چه بدن زنده و چه مرده نزدیک

 شوند.می

ای ه ی معانی و دسته بندی گستره  کشی در هر کشور با توجه به تحقیقات در بسترهای متعدد تعریف پدیده ی زن
 متفاوتی دارد.

 women in law and development in Africa (WiLDAF)مطالعات انجام شده در جنوب آفریقا توسط 
کشی توسط نزدیکان و یا زن کشی جنسیتی که به آن اشاره شد، نوع دیگری از قتل زنان در نشان می دهد علاوه بر زن

ی جنسیتی با انواع افراطی قساوت و قطع اعضای بدن زنان همراه هامناطق روستایی گزارش شده است. اکثر این قتل
ه است. این زنان محکوم به جادوگری هستند، در آفریقای جنوبی سوزانده می شوند یا مثلا در زیمبابوه و سایر کشورهای بود

ی زنانه های جنسکشی آئینی است که با باور به قدرت ارگانی زنمنطقه سنگسار میشوند. همین مطالعات نشاندهنده

مدارک وجود چنین جنایاتی را در زامبیا،  WiLDAFشوند. زنانه کشته می هایارتباط دارد. این زنان به دلیل داشتن ارگان
 زیمبابوه و آفریقای جنوبی ثبت کرده است.

های آبا و اجدادی برای کنترل جمعیت در امپراتوری چین، ژاپن و اروپا بوده هکشی عظیم دختران در چین، شیوکودک
ها و رسوم آن برای زنان است. این ساز و کار پدرسالار و ارزشاست که نشان دهنده ی عواقب مرگبار فرهنگهای غالب 

شود هنوز عمدتا بر دختربچه ها اعمال می شود زیرا آنان اجتماعی که امروزه به عنوان جرم در تمام جهان شناخته می
ن در ی چیارزش کمتری نسبت به پسران دارند؛ موارد کودک کشی پسرها بسیار نادر است. در واقع در آخرین سرشمار

به  300بوده است در حالی که نُرم بیولوژیک آن  339به  300وولد دختران نسبت به پسران ، نسبت زاد2000سال 

کشی اجتماعی بازتعریف کشی زنانه در دسته بندی زن دهد که کودک( پیشنهاد می2003) 13است. شارون هوم 301
د آشکار شود، نظمی که سبب بی ارزش شدن زندگی زنان و مرگ شود تا بنیان این جرائم جنسیتی در نظم اجتماعی موجو

 شود.آنان می
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ی سلطه و قدرت مردانه است تحت عنوان زنکشی عام دسته بندی های زنان و دخترانی را که نتیجهدیانا راسل تمام مرگ
 کند، مواردی همچون مرگ بر اثر اچ آی وی/ ایدز، ختنه، تجاوز و جرائم ناموسی.می

اعمال  یبالای ایدز در زنان و دختربچه های کشورهای کارائیب و سایر نقاط جهان به شکلی معنادار نشان دهندهشیوع 
باگو ، گزارش کرده است که هفت نفر از ودر ترینیداد و ت  ( وزارت بهداشت2000) 14ی جنی رلیقدرت است. طبق گفته

ساله هستند. زنان جوان متاهل یا غیر متاهلی که از طریق  39تا  30هر هشت نفر زنِ مبتلا به ویروس ایدز زنان بین 
زوج های بی بند و بار جنسی خود به این ویروس مبتلا می شوند، مردانی که حاضر به استفاده از کاندوم نیستند و در اکثر 

 مواقع زنان از خطرات موجود ناآگاهند.

ارج یا خ  شود که قبلر به عنوان مجازات زنانی اعمال میهایی هستند که از جانب پدر، برادر و شوهجرائم ناموسی قتل
ردن، ها در ااند. این قتلاند و همچنین شامل زنانی است که مورد تجاوز قرار گرفتهاز ازدواج رابطه ی جنسی برقرار کرده

یا جرائم  ی ختنه ونتیجهافتد. قتل عام زنان و دختران در یمن، مصر، ایران، پاکستان و بسیار کشورهای دیگر اتفاق می
د کشی در راستای حفظ و بازتولیخوانده می شود، این نوع زن کشی عامزنجنسیتی در پوشش اعمال مذهبی و فرهنگی 

 سلطه و کنترل بر جنسیت زنان است.

رگ مکشی گنجانده شوند بپرسیم. دیانا راسل ی زنهای عمومی زنان که باید در مسئلهبه جاست که از سایر وضعیت
خانه ها، عاشق، شوهر، مزاحم به عنوان تنها راه فرار در مقابل هایی را که تنها پاسخ ممکن به سرکوب زنان از جانب هم

 نامد.می کشانهنخودکشی زمرگ قریب الوقوع وجود دارند 

ل زنان و دختران تمطالعات زنکشی پویایی قدرت زن ستیزانه یا سکسیستی موجود در این قتلها را آشکار میکند و فهم ق
را از جنبه ی خصوصی و حاصل احساسات ناگهانی و یا شاخص های آسیب شناسانه از سوی سرکوبگران به کل رد 

 جامعه شناختی مردانگی-ها به مثابه نتایج رانه های منحرف شده مانع از شناخت ساختار روانمیکند. ارائه ی این مرگ
 ی جایگاه اجتماعی قربانیان است.قدرت تعیین کنندهمیشود که دلیل اصلی نابرابری جنسیتی و 

 هایی موثر در خشونت علیه زنان علاوهدهد لازم است شاخصهکشی نشان میتحقیقات انجام شده برای شناخت مفهوم زن
های همچون جایگاه طبقاتی و یا جایگیری در سایر ساختارهای بر روابط جنسیتی مدنظر قرار بگیرد، شاخصه

تاثیرات زنانه شدن و جهانی شدن فقر و همچنین نقش ساختارهای مذهبی و ایدئولوژیک که به نحوی در   قدرت،
که  ها و رویه هاییمشروعیت بخشی، توجیه و یا عادی سازی افزایش خشونت علیه زنان موثرند. در واقع تمام گفتمان

لی سازی، کنترل و تولید بدنهای مطیع برای های اهزنان را مستحق عقوبت و قربانی شدن می دانند همچون دستگاه
 ساختار انواع زنانگی و جنسیتی که روابط پدرسالارانه را تحکیم می بخشد.

 ی تمام جامعه ضرورت دارد وکشی خشونت جنسیتی علیه زنان به عنوان موضوع عمومی دربرگیرندهدرک سیاسی زن

یی و گسترش تغییرات فرهنگی با افزایش سیاستها و برنامه رفع مصونیت جنا  همچنین این امر موجب تعهد دولتها به

 شود.تمامیت جسمانی و روانی و زندگی زنان می  های مختلف برای تغییر روابط اجتماعی جنسیتی و در نتیجه ضمانت حق

 

                                                           
14 Jeannie Relly 
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