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یتی است خشونت علیه زنان و دختران یکی از شدیدترین مصادیق نابرابری جنس هدف: و زمینه 

اص ور خط شود. این مسأله در سطح جهانی و بهکه غالباً به عنوان نقض حقوق بشر محسوب می

یم ان مستقربانیدر کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و عواقب منفی گستردهای را نه تنها برای ق

ف هد سئلهمن این کند؛ با در نظر گرفتآن، بلکه برای فرزندان، اعضاء خانواده و جوامع ایجاد می

قوق ح از پژوهش حاضر بررسی جایگاه ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان در چهارچوب نظام

 باشد.المللی میبشر بین

باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ت ت صورای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالآوری اطالعات بصورت کتابخانهروش جمع

 گرفته است.

المت و نظر حق بر سباشد: یکی از متوجه می خشونت خانگی علیه زنان از دو منظر قابل ها:یافته

 صورت دیگری از جهت ممنوعیت تبعیض جنسیتی. اساساً ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان به

ری توأمان حق بر سالمت و ممنوعیت تبعیض جنسیتی را که مصداقی از حقوق بنیادین بش

 کند.شود، را نقض میمحسوب می

قت و گارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صدادر تمام مراحل ن مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

ور کلی طخشونت خانگی به صورت مستقیم با ممنوعیت تبعیض جنسیتی و به  گیری:نتیجه

لمللی ابین باشد. حقوق بنیادین بشری در ادبیات حقوق بشرحقوق بنیادین بشری در ارتباط می

قدامات اارزه و ها مکلف هستند که با این پدیده مبد. به تعبیری، دولتباشندارای وصف آمره می

 یگیری وپی به الزم برای پیشگیری از وقوع آن را انجام دهند و در صورت ارتکاب، از طرق قانون

عهدات رای تها در اجمجازات مرتکبین اقدام کنند. با در نظر گرفتن این مسئله، چنانچه دولت

 هد شد.اد خواالمللی برای آنها ایجند، آثار شدیدی در فضای مسئولیت بینحقوقی خود قصور ورز
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 مقدمه. 1

ن آحقوق مجموعه هنجارهایی برای تنظیم روابط میان تابعان 

باشد. حقوق آن چیزی است که برای رشد بشر و ظهور می

 بوطشخصیت او در جامعه الزامی است. باتوجه به معیارهای مر

 قوقهای بدون حر جان امروز، انسانبه حقوق بنیادین انسان د

تضمین شده که سرنوشتشان مطلقًا منوط به میل و هوس 

ه لسفمقامی غیرمسئول باشد، بردگانی فاقد اراده هستند. در ف

ترین مقدسات، همانا و مذهب سیاسی جهان امروز، مقدس

رین هاتاست. مضافاً، برای این انسان مقدس گرانب "فرد انسانی"

های سیاسی و اجتماعی اوست. قوق و آزادینعمت جهان، ح

 نساناهایی که انسان از حیث بنابراین تعدی به حقوق و آزادی

ه بودن داراست، جرمی نه تنها علیه فرد ستمدیده بلکه علی

 .(1)بشریت است 

دانان و یکی از موضوعاتی که از دیرباز در ادبیات حقوق

نویسندگان سیاسی همیشه مورد توجه قرار داشته است، 

طه باشد. از نظر تاریخی زنان به واسمسئله وضعیت زنان می

 های بیولوژیکی و جسمی که با مردان دارند، هم درتفاوت

فضاهای عمومی و هم در فضای خانوادگی با مصادیقی از 

فِ شونت مواجه بودهاند. دلیل این امر نیز به عوامل مختلخ

ت گذش گردد. متأسفانه باتربیتی، اجتماعی، سیاسی و... بازمی

ها و حصول پیشرفت در فضای علم و تکنولوژی و سال

 گسترش آموزش و به تبع آن ادعای بلوغ نسل بشریت، میزان

خشونت علیه زنان کاهش نیافته است. مصادیق خشونت 

صوصی رخ ـای خـا توجه اینکه در فضـأسفانه بـنگی متخا

یان کنند و قرباندهند، کمتر مجالی برای بروز پیدا مییـم

فراوانی در سطح جهان وجود دارند که به واسطه سکوت، 

 هیچگاه سخنی از سرنوشت آنها به میان نخواهد آمد.

ها پیش، تالش باتوجه به گسترش خشونت علیه زنان، سال

المللی آغاز شده ارزه با این پدیده در سطح ملی و بینبرای مب

است. ممنوعیت و محکومیت خشونت خانگی علیه زنان در 

المللی مختلفی مورد تصریح قرار گرفته است. رویه و اسناد بین

های اساسی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به یکی از پرسش

گی در باشد این است که اساساً ممنوعیت خشونت خانآن می

المللی از نظر ماهوی ذیل کدام قاعده عرصه حقوق بشر بین

گیرد؟ عالوه بر این، جایگاه ممنوعیت خشونت حقوقی قرار می

قوق بشر ـان در سلسله مراتب هنجاری حـانگی علیه زنـخ

 المللی چگونه است.بین

قواعد و هنجارهای حقوق بشر از دو جنبة ماهوی و شکلی 

ظر نجنبه ماهوی، ارتباط قاعدة مورد  قابل بررسی هستند. در

ی با اصول عام و تعلق آن قاعده به فضاهای خاص مورد بررس

ر دگیرد و در جنبه شکلی، جایگاه قاعدة مورد بحث قرار می

سلسله مراتب هنجاری مدنظر قرار خواهد گرفت. در پژوهش 

 حاضر که از نظر روش تحقیق از نوع نظری بوده و به صورت

آن  ای اطالعاتلی و با استفاده از ابزار کتابخانهتوصیفی تحلی

آوری شده است، هدف اصلی بررسی جایگاه ممنوعیت جمع

قوق بشر ـخشونت خانگی علیه زنان در چهارچوب نظام ح

 باشد.المللی میبین

 لیهعدر ارتباط با مصادیق و میزان رواج پدیده خشونت خانگی 

فراوانی مشاهده های ژوهشـزنان در ادبیات نویسندگان پ

ها به صورت مطالعات موردی و شود. غالب این پژوهشیـم

ر ارائه آمارهایی در ارتباط با میزان گسترش این پدیده د

 م بهتوانیباشد. برای مثال در این راستا میجوامع مختلف می

 شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطةمقالة تحلیل جامعه

 54-18)مطالعة موردی زنان  آن با احساس امنیت در خانه

ر سال شهر میانه( نوشتة محمدحسن شربتیان و همکاران که د

این پژوهش  به چاپ رسیده است، اشاره کنیم. 1396سال 

شناختی خشونت علیه زنان و مطالعه باهدف تحلیل جامعه

چارچوب نظری از  عوامل اثرگذار بر آن صورت گرفته است.

هایی چون خانگی، از نظریه رهیافت ترکیبی در حوزه خشونت

پذیری جنسیت، نظریات منابع، یادگیری اجتماعی، جامعه

 فمینیستی و حوزه امنیت از دیدگاه گیدنز )امنیت وجودی(

هره این تحقیق، از روش پیمایش کاربردی ب شده است. استفاده

ن سال ساک 54تا  18برده است؛ جامعه آماری آن شامل زنان 

 بوده است. 1393شهر میانه در سال 

ها، همچنین مقالة خشونت خانگی علیه زنان: مروری بر نظریه

میزان شیوع و عوامل موثر بر آن )مقاله موردی( نوشتة سیده 

به چاپ  1390بتول حسنپورازغدی و همکاران که در سال 

شیوع  باشد. از نظر نویسندگان،رسیده است، نیز قابل توجه می
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است به طوری که میزان آن خشونت خانگی در جهان متفاوت 

درصد در دوران  37تا  1درصد در کل زندگی و  69تا  10از 

حاملگی ذکر شده است. در ایران شیوع خشونت خانگی طبق 

درصد  66متوسط استان کشور به طور  28پژوهش ملی در 

مطالعات صورت گرفته در بعضی  اساسعنوان شده است. بر

ز باالست. عوامل موثر بر ها شیوع آن در دوران حاملگی نیشهر

های فردی و خانوادگی، محیط و خشونت زنان شامل، ویژگی

طبقه اجتمایی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت 

ها و حمایت کننده از زن، نقش رسانههای پشتیبانیسازمان

باشد. به طور کلی تا زمانی که تغییرات اساسی در قانون می

اعی، اقتصادی و سیاسی مردم سراسر ساختار فرهنگی، اجتم

تواند بر جایگاه شایسته و بابسته جهان به وجود نیاید زن نمی

خود تکیه زند و ادعای رفع تبعیض و بدنبال آن رفع خشونت 

 علیه خود را داشته باشد.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 ری رعایت شده است.دامتون، صداقت و امانت

 

 ها . مواد و روش3

صورت توصیفی روش تحقیق بهاین تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت جمع و روش باشدمی تحلیلی

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

کی یباشد: می خشونت خانگی علیه زنان از دو منظر قابل توجه

از منظر حق بر سالمت و دیگری از جهت ممنوعیت تبعیض 

 جنسیتی. اساساً ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان به صورت

توأمان حق بر سالمت و ممنوعیت تبعیض جنسیتی را که 

شود، را نقض مصداقی از حقوق بنیادین بشری محسوب می

 کند.می

 

 

 . بحث5

ه بررسی مفاهیم و وضعیت در ادامه پژوهش حاضر ابتدا ب

خشونت خانگی خواهیم پرداخت و در نهایت چهارچوب نظام 

 المللی در نظر گرفته خواهد شد.حقوق بشر بین

 

 بررسی وضعیت خشونت خانگی .5-1

خشونت علیه زنان و دختران یکی از شدیدترین مصادیق 

 عنوان نقض حقوق بشرنابرابری جنسیتی است که غالباً به

ود. این مسأله در سطح جهانی و به طور خاص شمحسوب می

در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و عواقب منفی 

 رایگستردهای را نه تنها برای قربانیان مستقیم آن، بلکه ب

دة سترکند. تبعات گفرزندان، اعضاء خانواده و جوامع ایجاد می

انند ـای فردی مـهخشونت خانگی صرفاً محدود به جنبه

ی جسمی، جنسی و عاطفی نیست. در یک رویکرد هاجنبه

طح تر بانوان در سرنگکالنتر، خشونت خانگی باعث حضور کم

ان شود که میزشود. همین امر باعث میجامعه و محیط کار می

 انوانبهایی که نیروی انسانی آنها متکی بر وری در محیطبهره

است کاهش چشمگیری داشته باشد. نکته دیگری که در 

 صوالً توانیم به آن اشاره کنیم این است که، ان راستا میهمی

 شیوع خشونت خانگی از نظر اجتماعی و سیاسی نیز تأثیرات

منفی درپی دارد؛ برای مثال خشونت خانگی باعث کاهش 

آفرینی به تمایل به مشارکت سیاسی، عمومی و همچنین نقش

 .(2)شود عنوان شهروند مسئول می

ها های فراوانی را به دولتدر واقع خشونت خانگی آسیب

انی در ارتباط تحمیل کرده است. آمارهای سازمان بهداشت جه

با خشونت خانگی در کشورهای مختلف حتی کشورهای 

ها و کننده است. از نظر سوابق پژوهشیافته بسیار نگرانتوسعه

توانیم به مطالعات انجام شده در ارتباط با خشونت خانگی می

ها و مطالعات سازمان بهداشت جهانی اشاره کنیم. تالش

مراه با سازمان ملل ه 2015سازمان بهداشت جهانی در سال 

متحد برای توسعه چهارچوبی مناسب جهت واکنش به 

خشونت علیه زنان اقدام کرد. باید توجه داشت که مأموریت 

قاء سالمت ـهانی، حمایت و ارتـی سازمان بهداشت جـاصل

باشد، در نتیجه سازمان مزبور مسأله خشونت علیه زنان را یـم
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ها مورد شناسایی نساننیز در قامت یک بحران برای سالمت ا

قرار داده است. مهمترین تالش سازمان بهداشت جهانی، پروژة 

 1ایبرآورد میزان خشونت علیه زنان در سطح جهانی و منطقه

باشد. سازمان بهداشت جهانی از طریق می 2013در سال 

همکاری با دانشکده بهداشت و پزشکی لندن و شورای 

ارشناسان آنها، اولین تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی و ک

ارزیابی جهانی در زمینه بروز خشونت از سوی شریک زندگی و 

اثرات آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. الزم به ذکر است 

ها نیز به خشونت علیه زنان در خارج که قسمتی از این گزارش

 2013از فضای خانواده پرداخته است. در واقع تا پیش از سال 

امدهای بهداشتی خشونت علیه زنان در سطح میالدی پی

 .(3)جهانی مورد بررسی قرار نگرفته بود 

 30های مزبور جالب توجه هستند: بیش از ماحصل گزارش

درصد از زنان تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی را از سوی 

 ها دراند؛ میزان شیوع این خشونتشریک زندگی خود داشته

 ر ازای شرقی و جنوب شرق آسیا بیشتمناطق آفریقا، مدیترانه

سطح باشد؛ شیوع این پدیده در مناطقی که سایر مناطق می

 23 باشد کمی کمتر است )حدوددرآمد و رفاه مردم باالتر می

 های اولیهدرصد(؛ مصادیق خشونت علیه زنان در سال 25تا 

سالگی بسیار بیشتر است؛ در  19تا  15زندگی یعنی سنین 

ها، برخی مصادیق خشونت علیه زنان یک بسیاری از فرهنگ

 ه ازشود کث میشود که همین امر نیز باعرفتار عادی تلقی می

ا ببق میزان دقت آمارها و مطالعات انجام شده کاسته شود؛ مطا

های زنان در سراسر درصد از قتل 38این مطالعات حدود 

جهان توسط شریک زندگی و یا اشخاص نزدیک به آنها صورت 

گرفته است؛ قربانی شدن توسط شریک زندگی بسیاری از 

وزن، سقط جنین، مشکالت دیگر از جمله تولد نوزادان کم

حوادث ناشی از افسردگی و سایر مسائل بهداشتی از جمله 

 .(4)اضطراب را نیز درپی دارد 

های سازمان بهداشت رسد که گزارشبنابراین به نظر می

گیری امع برای جهتـوب تقریباً جـجهانی یک چهارچ

ها جهت درک ای و ملی دولتهای جهانی، منطقهواکنش

                                                           
1 Global and Regional Estimates of Violence Against Women 

هم کرده است. در واقع مصادیق خشونت خانگی و آثار آن فرا

تواند نقش بسیار مهمی در روند این چهارچوب کلی، می

دیران سیاسی، ـرای مـزی و تعیین نقشه راه بـریرنامهـب

 .(5)ها، ایفا کند گذاران و مقامات اجرایی دولتانونـق

ر دی مهمی که باید در ارتباط با شیوع خشونت خانگی مسئله

 بر نظر داشت این است که، عالوه بر تأثیرات مخرب و مستقیم

 ریزینامههای درمانی، فشار زیادی بر برقربانیان، از نظر هزینه

ین کند؛ نکته دوم در همها وارد میای دولتمالی و بودجه

ه بجه نی یا آثار جسمانی مخرب در بلندمدت با توراستا، ناتوا

های وارده به قسمتی از نیروهای کار، موجب کاهش آسیب

ه شود؛ نکته سوم نیز، در مرحلظرفیت تولیدی کشور نیز می

های سنگینی برای پیگیری و آثار خشونت خانگی، هزینه

 بوط بههای مرشود مانند هزینهها ایجاد میها و دولتخانواده

ی کودکان در موارد قتل، ها، مجازات، سرپزستدادرسی

 .(6)... خودکشی و

 

 نت خانگیالمللی در ارتباط با خشوهای بینتالش. 5-2

 مدتهاست که سازمان ملل متحد در حال تالش برای شناسایی

 ت کهباشد. اما واقعیت این اسو ارتقاء حقوق سیاسی زنان می

وق صرف تأکید بر حق رأی برای زنان )در قالب کنوانسیون حق

(، تأثیر کمی بر آداب و رسوم 1953سیاسی زنان مصوب 

قع وا جتماعی، فرهنگی و در نهایت تبعیض علیه زنان دارد. درا

حق رأی و سایر حقوق سیاسی بنیادین به صورت مستقیم 

ه سألتأثیری بر مسأله خشونت خانگی علیه زنان نداشت؛ زیرا م

گرفت. مزبور در قلمروی حقوق خصوصی داخلی قرار می

ترین مصداق نقض خشونت خانگی به صورت سنتی اصلی

شود و دلیل اصلی آن به بشر علیه زنان محسوب می حقوق

 .(7)گردد جایگاه پایین زنان در خانواده و جامعه بازمی

ن انیدر کشورهای آسیایی، آمریکای التین و آفریقا اساساً قو

؛ اردمستقلی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود ند

از طرفی قوانینی که به صورت پراکنده در برخی کشورهای 

 ابلیت قاروپایی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه وجود دارد، غالباً

ند هست «قانون روی کاغذ»اجرایی را ندارد یا به عبارتی صرفاً 

(8). 
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ین ای توسعه یک روند تحول آفرها طول کشید تا تالش بردهه

ا و ههها، بیانیدر سازمان ملل متحد از طریق تدوین کنوانسیون

ها صورت های اساسی برای هدایت دولتمشئدر نهایت خط

ر دلی های داخگیرد. نباید از نظر دور داشت که قوانین و رویه

ابق مط این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ زیرا

ونت ای از مصادیق خشالمللی فعلی، بخش عمدهمقررات بینبا 

المللی ذیل عناوین علیه زنان در هنجارهای کیفری بین

ن با توااند، بلکه میمستقل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته

 رخیبارائه تفاسیر مختلف، مصادیق مزبور را ذیل عناوین کلی 

و  یت علیه بشریتزدایی، جناالمللی مانند نسلجنایات بین

ه کاما نباید از نظر دور داشت  .(9)جنایت جنگی قرار داد 

ه که ب المللی کیفریالمللی مانند دیوان بینمحاکم کیفری بین

ای صالحیت رسیدگی به جنایات نامهموجب مقررات اساس

 رسیدگی به مزبور را دارند، تقریباً در هیچ فرضی صالحیت

 کنند؛ این مسئله به وضوحخشونت علیه زنان را پیدا نمی

اهمیت قوانین و مقررات داخلی و صالحیت محاکم ملی را 

 رسدیها به نظر نمدهد. عالوه بر این، در عمل دولتنشان می

یرا زالمللی اعطاء کنند، که چنین صالحیتی را به محاکم بین

ز اقتدار و صالحیت پوشی کردن ااین امر مستلزم چشم

 .(10)باشد حاکمیت ملی می

از نظر تاریخی، اولین گام مهم در زمینة مبارزه با خشونت 

گردد. در این سال، میالدی بازمی 1979علیه زنان به سال 

سال تالشِ کمیسیون  33مجمع عمومی ملل متحد پس از 

وضعیت زنان، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان را به 

یست کشور پس از اینکه ب 1981تصویب رساند. در سال 

کنوانسیون مزبور را به تصویب رساندند، این کنوانسیون وارد 

فضای اجرایی شد. طی مدت ده سال بیش از یکصد کشور به 

عضویت کنوانسیون درآمدند. یکی از نتایج مستقیم این 

کنوانسیون، آغاز تالش برای از بین بردن انواع تبعیض علیه 

بود. در فرآیند  زنان از جمله سوءاستفاده و خشونت خانگی

تصویب کنوانسیون این مسئله مورد شناسایی و تأکید قرار 

گرفته بود که سوءاستفاده از زنان بصورت بسیار گسترده در 

های سطح جهان وجود دارد و ریشة این امر غالباً در عرف

جوامع سنتی و حتی برخی عقاید مذهبی دربارة نقش زنان در 

 .(11)جامعه و خانواده است 

های مختلفی که سازمان ملل متحد به در میان قطعنامه

ی تحت عنوان تصویب رسانده است، قطعنامة مجمع عموم

اعالمیه راجع به حذف خشونت خانگی علیه زنان مصوب »

دسامبر  20وهشتمین نشست مجمع عمومی مورخ چهل

 باشد. این قطعنامه از چند جهت اهمیت فراوانیمی« 1993

ی انگخدارد: اول اینکه قطعنامة مزبور صرفاً به موضوع خشونت 

 ع، خشونتعلیه زنان پرداخته است؛ دوم اینکه، از نظر مجم

خانگی در درجه اول مشکل خشونت علیه زنان است؛ و در 

 شود که پیشترواقع مصداقی از تبعیض علیه زنان محسوب می

 منع شده بود. در مقدمة این اعالمیه 1979در کنوانسیون 

نقش خشونت خانگی که بازتاب و »تصریح شده است که: 

ن، نازلط بر تداوم قدرت نابرابر بین زن و مرد است منجر به تس

 .«شودتبعیض علیه آنها و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان می

خاذ گیری، در واقع سازمان ملل چهارچوبی را اتبا این موضع

کرد که در آن خشونت خانگی به عنوان بخشی از الگوی 

شود. این تبعیض و خشونت علیه زنان درنظر گرفته می

ش قرار گرفته چهارچوب در غالب کشورهای جهان مورد پذیر

ن است. البته برخی کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا ای

 اند. در قالب اینچهارچوب را مورد شناسایی قرار نداده

چهارچوب اکثر مصادیق اعمال خشونت در خانواده براساس 

جنسیت است و پرداختن به این مسئله به عنوان بخشی از 

ن نواادن زنان به عتالش برای رفع تبعیض علیه زنان و قرار د

 .(12)طبقة قربانیان است 

مصادیق خشونت علیه زنان  1993سومین نکته اینکه، اعالمیه 

بسیار گسترده و شامل هرگونه سوءاستفاده جسمی، جنسی و 

اعالمیه  2ادة عاطفی مبتنی بر جنسیت نموده است. در م

اند، اما نکتة حائز مصادیق خشونت خانگی مشخص شده

اهمیت این است که مصادیق خشونت خانگی محدود به موارد 

تعبیر خشونت »دارد: اعالمیه بیان می 2بیان شده نیست. مادة 

علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، 

روانی که در خانواده اتفاق باشد: )آ( خشونت جسمی، جنسی و 

ها در خانه، افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچهمی
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خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و 

رساند، خشونت در دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می

رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، )ب( 

روانی که در جامعه عمومی اتفاق خشونت جسمی، جنسی و 

استفاده جنسی، آزار جنسی و افتد، از جمله تجاوز، سوءمی

ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق 

فروشی اجباری، )پ( خشونت جسمی، جنسی و زنان و تن

روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده 

 .«گرفته شود

رسد که از نظر چهارچوب ملل متحد ه به نظر میدر نتیج

تواند داشته باشد مصادیق خشونت خانگی اشکال مختلفی می

شناختی، که اغلب آنها ماهیتی روانشناختی دارند. از نظر جرم

کنترل »این رویکرد مجمع عمومی در راستای شناسایی مفهومِ 

 اری به الگویی از رفتارهاینترل اجبـبود. ک 1«باریـاج

کننده اشاره دارد که پویایی قدرت نابرابر را در یک نترلـک

کند. این رفتارها به مجرم قدرت بیشتری رابطه ایجاد می

دهد و ترک آن را با مشکل نسبت به شریک زندگی خود می

کند. در این الگو، مجرم با از بین بردن استقالل و مواجه می

در اختیار عزت نفس مخاطب، کنترل رفتار و قدرت وی را 

گیرد؛ مصادیق این الگوی رفتاری شامل ارعاب، تهدید خود می

و تحقیرِ مخاطب است. این رویکرد پیشتر در قوانین کیفری 

اغلب کشورهای جهان مورد شناسایی قرار نگرفته بود. در حال 

حاضر نیز در برخی کشورهای اروپای غربی و ایاالت متحده 

شناختی و وط به جرمرویکرد مزبور در حوزة مقررات مرب

 .(13)کیفرشناسی وارد شده است 

چهارمین نکته اینکه، با در نظر گرفتن خشونت خانگی علیه 

زنان به عنوان نقض حقوق بنیادین بشری، کشورها رسماً باید 

... را که به نحوی و هرگونه رویة سنتی، فرهنگی، اجتماعی

شوند را از نظر قانونی مصداق خشونت علیه زنان محسوب می

عالمیه مقرر ا 4ا، مادة ـممنوع اعالم کنند. در همین راست

ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و دولت»دارد: یـم

نباید هیچ رسم، سنت یا مالحظات مذهبی را برای وظیفه خود 

                                                           
1 Coercive control 

ها باید با استفاده از در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت

های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف تمام شیوه

ن دنبال کنند، و باید: )الف( اگر خشونت علیه زنان را تا پایان آ

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه »هنوز بطور کامل به 

متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به « زنان

عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر 

کنند، )ب( از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری 

های الزم را برای پیشگیری، انجام شکنند، )پ( همه کوش

اساس مجازات اعمال خشونت علیه زنان برتحقیقات مربوطه و 

قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت 

 .«انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی

پرواضح است که مجمع عمومی ملل متحد، یکی از نمادهای 

سد ر. در نتیجه به نظر میباشدارادة جمعی جامعه جهانی می

 ها،هدف این نهاد مقابله مستقیم با سنت 1993که از سال 

آداب و رسوم یا حتی رویکردهای مذهبی بوده است که به 

صورت صریح یا ضمنی برخی از انواع خشونت علیه زنان را 

ع ن رفدهند. از زمان تصویب کنوانسیومجاز یا بعضاً ترویج می

المللی ها و جلسات بینن، نشستانواع تبعیض علیه زنا

متعددی از جمله چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن 

، مجمع عمومی 2006برگزار شده است. در سال  1995مورخ 

 لیهعبا در نظر گرفتن اینکه تالش برای نابودی و رفع خشونت 

آمیز نبوده است، در جهت زنان به صورت کامل موفقیت

های عضو برای رفع خشونت لتهای دوبرجسته کردن تالش

 علیه زنان گام برداشت. همچنین مجمع عمومی این درخواست

های را داشت که یک پایگاه داده جامع برای تمام جنبه

 های عضو برایخشونت علیه زنان، شیوع آن و اقدامات دولت

 .(14)ها ایجاد شود پاسخ به این نقض

مجمع عمومی ملل متحد، نهادِ ملل متحد برای  2010در سال 

برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان )یا به اختصار زنان 

وعات ملل متحد( را ایجاد کرد تا به صورت جامع به موض

این نهاد موظف شد که  2016مرتبط با زنان بپردازد. در سال 

بار یک پایگاه داده جامع را دوباره طراحی و عملیاتی کند تا این

به صورت واقعا جهانی، تمام اطالعات راجع به وضعیت زنان را 

ایگاه ـداف تشکیل پـآوری و منتشر کنند. اهمعـدر آن ج



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  و همکارانبهایی یخ ش

 

 7 

 

سترسی آسان به اطالعات جامع های مزبور عبارتند از: دداده

ها برای مقابله با انواع خشونت علیه در مورد اقداماتی که دولت

های تبادل تجربیات در اند؛ افزایش فرصتزنان انجام داده

آوری و تجزیه زمینه مقابله با خشونت علیه زنان؛ تشویق جمع

 .(15)و تحلیل اطالعات راجع به خشونت علیه زنان 

 باشد.قابل دسترسی می "برخط"این پایگاه داده، به صورت 

ر آما ها به صورت کامالً جامع شاملاطالعات این پایگاه داده

از  بایدنباشد. ها، اسناد بودجه، و... میرسمی، قوانین و سیاست

 نظر دور داشت که این پایگاه اطالعاتی متکی به آمارهای

ها باشد که دولتهایی میرسمی و در درجه اول بر پایه پاسخ

ی داخل اند. منطقًا منتقدانهای ملل متحد ارائه کردهبه پرسش

 چه درهای مزبور با آنا و پاسخها مدعی هستند که آمارهدولت

 الوصف، همین اطالعاتدهد، فاصله دارند. معواقع رخ می

دهی تواند مبنایی برای مقایسه نسبی و جهترسمی می

ین مدت قرار گیرد. به همهای بلندریزیمناسب برای برنامه

واند تیجهت این پایگاه اطالعاتی با فراگیرتر شدن، احتماالً م

ادة هایی که فاقد ارت را به ویژه برای دولتموجبات اصالحا

 .(16)سیاسی برای توسعه بلندمدت هستند را فراهم کند 

، کمیسیون وضعیت زنان اظهار داشت که 2013در سال 

مبارزه با خشونت علیه زنان برای ملل متحد یک اولویت 

شود و خشونت علیه زنان نقض بنیادین حقوق محسوب می

 گیری، پیشگیری و مداخلة مؤثر بهبشر است. با این موضع

های ها تبدیل شد. عالوه بر توسعه پایگاهمسئولیت دولت

های گسترده، در سال و تصویب قطعنامه جامع اطالعاتی

گری از ـنهاد زنان ملل متحد همراه با تعداد دی 2015

ر، المللی کاالمللی )از جمله سازمان بینهای بینازمانـس

رک دیونسکو، سازمان بهداشت جهانی و...( چهارچوبی را برای 

 زاری میزان سوءاستفاده از زنان و تسهیل اقدامات برای جلوگی

 .(17)خشونت مداوم علیه زنان ایجاد کردند 

اعالم کرد که  2015گزارش نهاد زنان ملل متحد در سال 

درصد از زنان در سراسر جهان قربانی خشونت  35تقریباً 

شوند. اگرچه جسمی و جنسی از سوی شریک زندگی خود می

مصادیق خشونت ممکن است از نظر فرهنگی متفاوت باشد، اما 

این آمار، مسئله خشونت خانگی علیه زنان را به یکی از 

مترین مضوعات حقوق بشر تبدیل کرده است. در این مه

هایی از جمله های اصلی چنین خشونتگزارش، ریشه

... را مورد توجه قرار داده بی وهای فرهنگی، مذهچهارچوب

است. گزارش مزبور تأثیر نابرابری جنسیتی از جمله نابرابری 

در قوانین، توزیع نابرابر قدرت سیاسی، اقتصادی و منابع را 

میان دو جنس مرد و زن را نیز مورد بررسی قرار داده است 

(18). 

 کند که شاملرا پیشنهاد می "مسیر آینده"این گزارش سپس 

بینی نهادهای سیاسی، اصالحات در اصالحات قانونی، پیش

سطح محلی و ملی، آموزش رسمی و غیررسمی، استفاده از 

ومی، توسعه ـوامع و مردمان بـنیروی مردمی، تعامل ج

 کم وویت قشر فقیر های قربانیان بالقوه، حمایت و تقهارتـم

 ... است. نکته جالب توجه این است که ایندرآمد جامعه و

 گزارش خشونت خانگی علیه زنان را رسمًا در دو فضای خاص

قرار داده است: اول، خشونت خانگی به عنوان یکی از 

فراگیرترین موضوعات حقوق بشر در جهان امروز؛ دوم، 

خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه حق 

تواند به المت و بهداشت عمومی که در این صورت میبر س

د صورت بالقوه نیمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار ده

(19). 

الم اع اخیراً سازمان ملل متحد اهدافی را برای توسعه اقتصادی

 کرده است که در آن خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک

ر در محدود کردن رشد اقتصادی محسوب شده عامل مؤث

 واست. این اهداف در چهارچوب اهداف توسعه پایدار طراحی 

ورد ها این مسئله را ماند. در این راستا، دولتارائه شده

مه هاند که توسعه پایدار مستلزم فقدان شناسایی قرار داده

ت شونخها برای مبارزه با باشد؛ زیرا درگیریاقسام خشونت می

اه در تمام نقاط جهان عمالً یک مانع بزرگ امنیتی بر سر ر

ذاری گتر، سرمایهشود. به بیان سادهتوسعه پایدار محسوب می

ن گذاری در صلح، دور ریختدر توسعه اقتصادی بدون سرمایه

 شود؛ تجربه نشان داده است که یک دورهسرمایه محسوب می

ِر ها کاحاصل سالتواند کوتاه از شیوع خشونت و درگیری می

 .(20)توسعه را نابود کند 
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نه تنها به عنوان  "پیشگیری از خشونت"در همین راستا، 

 المللی بلکه به عنوان یک عاملراهکاِر حل منازعات بین

ساختاری مهم که خطر خشونت و آثار آن را به شدت کاهش 

 دهد مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین خشونت خانگی ومی

عنوان مظهر اصلی همچنین خشونت جنسی صراحتاً به

ساختاری مورد شناسایی قرار گرفت. اگرچه اغلب خشونت 

 هاهای خود به وضوح هزینهمحققان و نویسندگان در پژوهش

و فشارهای اقتصادی ناشی از رواج خشونت خانگی را نشان 

ا ل این مشکل رـراحتاً حـمتحد ص ا اینکه مللـدهند اممی

عرفی ـوسعه اقتصادی مـهای تشرطعنوان یکی از پیشهـب

 .(21)باشد ند، امری مثبت و امیدبخش میکیـم

 الملی مانند سازمانهای بینسازمان ملل و سایر سازمان

، المللیای بینهبهداشت جهانی پیشگام بسیاری از کنفرانس

شری ها، و ایجاد استانداردهای حقوق بها، قطعنامهاعالمیه

 دیدبرای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستند. بدون تر

 به معیارهای سازی ابعاد مختلف این معضل، استنادبرجسته

یت ی مختلف، یک فعالاهحلجهانی حقوق بشر و تأکید بر راه

ان اساسی و مهم در راستای مبارزه با خشونت خانگی علیه زن

یت )به ویژه در شرایطی که برخی کشورها در این زمینه فعال

رغم الوصف، علیشود. معاند( محسوب میجدی نشان نداده

 المللی جهانی،های بینتمایل آشکار ملل متحد و سازمان

ز کشورهای مختلف با الگوهای متفاوت و با درجات مختلفی ا

یک  اند؛ زیرا پرواضح است کهموفقیت به این مسئله پرداخته

سیاسی ، اجتماعی، حل مناسب از نظر یک نظام فرهنگیراه

خاص ممکن از از منظر یک نظام دیگر کامالً نامناسب 

هت یکنواختی ـر جمحسوب شود. در نتیجه حرکت د

 رسد.ها از نظر منطقی صحیح به نظر نمیهای دولتنشـواک

های مختلفی که تا به امروز در کل با در نظر گرفتن گزارش

اند، چند نکته مهم حائز اهمیت است: اول اینکه، منتشر شده

در اغلب کشورهای جهان از نظر سنتی، تسلط مردان در 

است. به همین دلیل است که خانواده مورد پذیرش قرار گرفته 

کشورهای کمتر سنتی تمایل بیشتری برای حل این مشکل 

دوم اینکه، قدرت  .(22)المللی دارند مطابق با هنجارهای بین

های سنتی مذهبی تأثیر فراوانی در مقاومت در برابر آموزه

رسد آن دسته از ابتکارات سیاسی جدید دارند. به نظر می

گرایی وجود دارد، مقاومت های کثرتکشورهایی که زمینه

 .(23)دهند های سنتی نشان میکمتری در برابر تغییر روش

سوم اینکه، کشورهای پیشرفته و صنعتی منابع بیشتری برای 

پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در اختیار 

رند. سایر کشورها فاقد منابع مزبور هستند در نتیجه باید دا

ها قانع شوند که مبارزه با چالش خشونت خانگی این دولت

باشد. چهارم اینکه، علیه زنان دارای اولویت بسیار باالیی می

عتی نیز تفاوت ـحتی در میان کشورهای پیشرفته و صن

ایسه با مقای در رویکرد به سیستم عدالت کیفری در مدهـع

گان و بزهکاران و سایر مصادیق آموزش، حمایت از بزدید

مداخله وجود دارد. برای مثال در ایاالت متحده آمریکا و به 

میزان کمی کانادا، بیشتر منابع در اختیار نهادهای قضایی 

گیرد، در حالی برای مبارزه مستقیم با خشونت خانگی قرار می

و سایر کشورهای پیشرفته در که در استرالیا، آلمان، انگلستان 

های مداخله متناوب مانند اروپا، تأکید بیشتری بر استراتژی

 .(24)ارائه خدمات گسترده به قربانیان وجود دارد 

 

 وصف آمرة ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان .5-3

الملل نشأت گرفته از فضای نگاه کالسیک به حقوق بین

باشد. از این منظر می 1648معاهده صلح وستفالیا مورخ 

ها الملل کالسیک، اصل حاکمیت دولتهستة اصلی حقوق بین

شد باالمللی میات بینها در پذیرش تعهدو اصل رضایت دولت

که در مقدمة کنوانسیون حقوق معاهدات و اصول ملل متحد 

 در رویکرد کالسیک به .(25)مورد اشاره قرار گرفته است 

لی الملبین اساسنامة دیوان 38الملل، مفاد ماده حقوق بین

 شود.الملل محسوب میدادگستری به عنوان منابع حقوق بین

ای هالبقالملل از تر بایدها و نبایدهای حقوق بینبه بیان ساده

 .(26)شوند ناشی می 38مندرج در ماده 

با سلسله مراتب « هنجاری»باید دقت داشت که سلسله مراتب 

اساسنامه دیوان  38الملل و فضای ماده حقوق بین« منابع»

المللی دادگستری، متفاوت است. در اینجا مقصود ما بین

لسله هنجاری است. همچنین باید میان سلسله مراتب س

المللی و سلسله مراتب هنجاری هنجاری در قالب معاهدات بین
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المللی قائل به تفکیک شویم. در ارتباط های بیندر قالب عرف

دانان الملل میان حقوقبا سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین

مکاتب  دانان طرفداراختالف دیدگاه وجود دارد؛ حقوق

گرایی، سلسله مراتب هنجاری را مولود پوزیتیوستی یا اراده

در نتیجه این مفهوم را محصور در  دانند،حقوق معاهدات می

دانند؛ سلسله مراتب هنجاری در فضای حقوق معاهدات می

کند، مانند حقوق معاهدات به اشکال مختلف خودنمایی می

به برخی مقررات معاهداتی که اعمال رزرو یا شرط را نسبت 

کنند که این امر نشان از سلسله مراتب میان خود ممنوع می

مقررات معاهده مزبور دارد، و یا در مواردی برخی معاهدات، 

شماری از ترتیبات خود را در هر شرایطی غیرقابل تعلیق اعالم 

اند. مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مطابق مفاد کرده

حقوق غیرقابل "ی حقوق به عنوان این میثاق، برخ 4ماده 

تر اند؛ یا به عبارت سادهدر کلیه شرایط تلقی شده "تخطی

ها تحت هیچ شرایطی تجاوز به این حقوق از جانب دولت

دانان از این حقوق با عنوان پذیرفته نیست. در آثار حقوق

صورت دیگر از سلسله  یاد شده است؛« حقوق بنیادین بشری»

در بحث قواعد آمره مشاهده کرد. اما در  توانمراتب را می

دانان معتقد هستند که اصواًل سلسله مراتب مقابل برخی حقوق

هنجاری صرفاً محدود به فضای حقوق معاهدات نیست بلکه بر 

 .(27)الملل نیز تأثیر گذاشته است های حقوق بینسایر حوزه

قوق ـواعد حـمنطقاً قائل بودن به وجود هنجارمندی در ق

ب هنجاری در حقوق المللی، منتهی به وجود سلسله مراتنـبی

یعنی اگر قواعد موجود مختلف و  .(28)شود الملل میبین

الشمولِ ناشی از متفاوت هستند )مانند قواعد آمره، تعهدات عام

آنها و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد( در نتیجه باید وزن 

حقوقی تعهدات ناشی از آنها نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ پس 

فاهیم بندی آنها باشیم. اما دلیل اینکه چرا مباید قائل به طبقه

الشمول منتهی به وجود سلسله مراتب قواعد آمره، تعهدات عام

شود، در تعریف این الملل میهنجاری در نظام حقوق بین

مفاهیم نهفته است. تعریف قواعد آمره با توجه به مفاد ماده 

ای که از قاعده"عبارت است از:  1969کنوانسیون وین  53

ای عنوان قاعدهبهها در کل المللی دولتسوی جامعه بین

گونه ناپذیر شناخته شده و پذیرفته شده است و هیچتخلف

تنها با یک قاعده بعدی حقوق  تخطی از آن مجاز نیست و

. مصادیق این "الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر استبین

دسته از قواعد در کنوانسیون وین مشخص نشده است و به 

معالوصف تاکنون ممنوعیت  المللی موکول شده است،رویه بین

توسل به زور، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت نسلزدایی با توجه 

ها المللی دولتالمللی دادگستری و رویه بینبه رویه دیوان بین

رار ـعنوان مصادیق مسلم قواعد آمره مورد شناسایی قبه

ای باالتر از سایر در نتیجه این قواعد در طبقه .(29)اند گرفته

الملل که فاقد این وصف هستند قرار ای حقوق بینهنجاره

شمول نیز در مقدمة رأی دیوان الدارند. مفهوم تعهدات عام

، 33المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن پاراگراف بین

باید میان تعهدات یک دولت در "چنین تعریف شده است: 

دولت  المللی در کل و تعهدات او در برابر هرقبال جامعه بین

دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک تفکیک قائل شویم. تعهدات 

ها هستند. دسته اول به دلیل ماهیتشان مرتبط با تمامی دولت

ها در حمایت لذا با توجه به اهمیت حقوق مزبور، تمامی دولت

از آنها دارای نفع حقوقی هستند. آنها )تعهدات دسته نخست( 

  ".تعهداتی عام )ارگا آمنس( هستند

های مختلف آثار بحث سلسله مراتب هنجاری را در حوزه

های توان مشاهده کرد، که حاصل تالشالملل میحقوق بین

ها باشند: یکی از این حوزهالملل میکمیسیون حقوق بین

باشد. در طرح ها میالمللی دولتحقوق مسئولیت بین

 ها مصوبالملل راجع به مسئولیت دولتکمیسیون حقوق بین

های الملل میان موارد نقض، کمیسیون حقوق بین2001

الشمول )ماده ( و نقض تعهدات عام41فاحش قواعد آمره )ماده 

الملل تفکیک قائل شده ( با نقض سایر قواعد حقوق بین48

ها نیز در موارد مواجهه با چنین است و برای سایر دولت

حوزه دوم  .(30)هایی، تعهداتی را در نظر گرفته است قضـن

باشد. حمایت دیپلماتیک یکی از می حمایت دیپلماتیک

ها باشد که ارتباط تامی با حاکمیت ملی دولتهایی میوزهـح

ها در تر حمایت دیپلماتیک حق دولتدارد. به بیان ساده

الملل باشد. طرح کمیسیون حقوق بینحمایت از اتباع آنها می

و  19در ماده  2006در مورد حمایت دیپلماتیک مصوب 

ها را های فاحش حقوق بشر دولتموارد نقض تفسیر آن، در
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رغم کند علیتوصیه به حمایت دیپلماتیک از اتباعشان می

حوزه سوم  .(31)باشد اینکه حمایت دیپلماتیک حق دولت می

باشد. طرح کمیسیون حقوق المللی میرزرو بر معاهدات بین

المللی الملل در مورد راهنمای اعمال شرط بر معاهدات بینبین

کننده اعمال شرط بر معاهداتی که منعکس ،2011مصوب 

 .(32)فاقد اثر است  قواعد آمره باشد،

له همانطور که پیشتر اشاره کردیم، قواعد آمره در رأس سلس

، ترهالملل قرار دارند. به بیان سادمراتب هنجاری حقوق بین

د قواع توانند در تعارض باالملل نمیسایر هنجارهای حقوق بین

 ادیقالمللی لیستی از مصمزبور قرار گیرند. در هیچ سند بین

برای . (33)نشده است الملل مشخص قواعد آمرة حقوق بین

 تشخیص مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزة خاص با توجه

بور ق مزالمللی، مصادیبه مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بین

ن سیورا تشخیص داد. مطابق با تعریف قواعد آمره که در کنوان

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است، قواعد آمره 

جامعه »ه، از سوی دارای یک ویژگی خاص هستند و آن اینک

رد عنوان یک هنجار غیرقابل عدول موبه« المللی در کلبین

 .(34)شناسایی قرار گرفته باشند 

عنوان حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر به در فضای

اند. مطابق مفاد قواعد غیرقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفته

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخی از تعهدات حقوق  4مادة 

ها در هیچ حالتی )حتی در شرایط اضطراری( بشری دولت

کلیه  ممنوعیت.1ستند. حقوق مزبور عبارتند از: قابل تعلیق نی

اساس نژاد، رنگ، جنس، کال تبعیض نژادی اعم از تبعیض براش

.حق حیات؛ 2اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛ زبان، 

ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه از جمله تحت .3

یت بردگی و ممنوع.4های پزشکی یا علمی قرار دادن؛ آزمایش

علت عدم ممنوعیت حبس افراد به .5خرید و فروش برده؛ 

سبق نشدن قوانین عطف به ما.6توانایی اجرای تعهد قراردادی؛ 

حق .8شناسایی شخصیت افراد انسانی؛  تعهد به.7جزایی؛ 

آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ از نظر برخی نویسندگان، تعهدات 

المللی فوق، مصادیق بارز قواعد آمره در فضای حقوق بشر بین

سلسله مراتب هنجاری  شوند، این قواعد در رأسمحسوب می

 .(27)الملل قرار دارند نظام حقوق بین

همچنان که در قسمت قبل مشاهده شد، خشونت خانگی علیه 

 سوبزنان، اساساً یکی از نتایج مستقیم تبعیض علیه زنان مح

ذشت گشود. باتوجه به آنچه که تا کنون از نظر خوانندگان می

 رسد که ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان، یکیبه نظر می

یض جنسیتی است که به موجب از مصادیق ممنوعیت تبع

مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای وصف آمره و 

 شود.جزئی از حقوق بنیادین بشری محسوب می

 

 فرآیند در آورغیرالزام نقش سازوکارهای. 5-4

 هنجارسازی ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان

الملل عموماً ذیل آور در فضای حقوق بینسازوکارهای غیرالزام

گیرند. اما نوان حقوق نرم مورد مطالعه و بررسی قرار میع

نرم  مقصود از حقوق نرم چیست؟ بنای اصلی تئوری حقوق

این است که حقوق یک پدیدة صفر و صدی نیست )یا نباید 

باشد، می 1باشد(. این نگاه که برگرفته از فضای منطق فازی

رده گرایی را با چالش مواجه کرویکرد کالسیک، یعنی قالب

های مختلفی از روابط است. به تعبیری فضای حقوق باید طیف

را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و در مرحلة بعد به تنظیم 

آنها بپردازد. باتوجه به این دیدگاه، نگاه به عالم حقوق در 

های دوگانه سنتی مانند قانونی و غیرقانونی، الزامی و قالب

باید حقوق را در شرایط و  غیرالزامی بیفایده است. در واقع

آوری دید بودن یا الزام درجات مختلف و متنوعی از قانونی

تر وضعیت حقوقی روابط تابعان حقوق در به بیان ساده .(35)

ای مختلف از جمله: قانونی، کمتر قانونی، هطیفی از حالت

 .(36)گیرد غیرقانونی، کمتر غیرقانونی و... قرار می

قواعد رفتاری »ان شد مقصود از حقوق نرم، باتوجه به آنچه بی

آوری حقوقی ندارند بیان است که در ابزارهایی که قدرت الزام

توانند آثار حقوقی مشخص شوند، اما با این وجود میمی

توانند آثار )غیرمستقیم( داشته و یا درنظر داشته باشند، و می

در این تعریف در واقع شاهد کشمکش « عملی ایجاد کنند.

 میان قصد و نتیجه هستیم. اینجاست که باید بگوییم حقوق

کند که هدف آن حداقل برخی نرم، قواعد رفتاری را ایجاد می

                                                           
1 Fuzzy logic 
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آثار رویةای است، اما این آثار بستگی به فاکتورهایی غیر از 

 .(37)قدرت الزام حقوقی است 

قوق ـضای حـآور در فارهای غیرالزامـحقوق نرم یا سازوک

کنند؛ در میان الملل کارکردهای متنوعی ایفا میینـب

ی و آفرینی آنها در فرآیند هنجارسازکارکردهای مزبور، نقش

 ریالمللی در فضای سلسله مراتب هنجاارتقاء هنجارهای بین

 .(38)ای برخوردار است الملل از اهمیت ویژهحقوق بین

ا للی بالمنهای بیالمللی مانند سازماننهادهای چندجانبه بین

 رآیندفها در واقع، گام اولیه در ها و قطعنامهصدور اعالمیه

ح المللی یعنی مطرح نیازها در سطگیری هنجارهای بینشکل

امعه ـرایش جـش میزان استقبال و گـمللی و سنجـالبین

قطه ن»ه: کدارند، بدین صورت المللی به نیاز مزبور را برمیینـب

ل، الملز اغلب تحوالت در حقوق بینآغاز یا حمایت گسترده ا

ای هها، معاهدات یا پروتکلها، قطعنامهپیشنهادات، گزارش

باشد. در آنجا، المللی میمطرح شده در نهادهای بین

نفع برای بحث های ذیها و سایر گروهنمایندگان دولت

ی  المللههای متقابل در مورد مسائل مهم بینپیرامون دغدغ

ک ها منجر به یوند. گاهی اوقات این تالششگردهم جمع می

اجماع در مورد حل مسئله و بیان آن در قالب یک شرایط 

وق شود. در برخی موارد دیگر، حقهنجاری از برنامه کلی می

ت وسسامالمللی یا رویة بالقوة جدید از طریق ابزار روابط بین

 در های بعدیکند و در گامالمللی تخصصی توسعه پیدا میبین

ند گیرد. این فرآیالمللی مورد توجه قرار مینهادهای بین

ام گیری و استحککند و به شکلتوجهات را به قاعده جلب می

 .(38)« کندآن کمک می

عنوان تر، با در نظر گرفتن اسناد حقوق نرم بهبه بیان ساده

توانیم چنین فضای بینابین حقوق و اخالق )غیرحقوق( می

توانند با مطرح گیری کنیم که: هنجارهای اخالقی مینتیجه

عنوان یک نیاز به سطحی باالتر المللی بهشدن در سطح بین

دا کنند و از فضای غیرحقوقی خارج و وارد فضای ارتقاء پی

حقوق نرم شوند. پس از این مرحله هنجار حقوق نرم نیز به 

المللی و نوبة خود قابلیت حمایت از جانب اعضاء جامعه بین

ارتقاء به حقوق سخت را دارد. پس از ورود به فضای حقوق 

توان گفت که نقش حقوق نرم به پایان رسیده سخت، نمی

توانند، هنجارها و ، بلکه اسناد و هنجارهای حقوق نرم میاست

قواعد حقوق سخت را در سلسله مراتب هنجاری حقوق سخت 

المللی یا تعهدات تقویت کنند و حسب مورد به قاعده آمره بین

رسد که این فرآیند به نظر می .(27)الشمول تبدیل کنند عام

در طول سه دهه )از دهه نود میالدی تا به امروز( در ارتباط با 

های نهاد زنان نگی با توسل به فعالیتممنوعیت خشونت خا

های مجمع عمومی ملل ها و اعالمیهملل متحد و قطعنامه

 متحد صورت گرفته است.

 

در  آثار وصفِ آمرة ممنوعیت خشونت علیه زنان .5-5

 هاالمللی دولتحوزه مسئولیت بین

ها اساساً دارای حالتی المللی دولتقواعد مسؤولیت بین

اید ببه همین دلیل برای یافتن این قواعد  باشد،مدون میغیر

 المللی، عرف وبه رویه قضایی محاکم دادگستری و داوری بین

 1969الملل از سال دکترین رجوع کرد. کمیسیون حقوق بین

ها را آغاز المللی دولتبررسی طرح مواد راجع به مسؤولیت بین

طرح توسط کمیسیون به  2001کرد تا سرانجام در نوامبر 

واد مالوصف با توجه به اینکه در شرح صویب نهایی رسید. معت

الملل به کلیه آراء مراجع این طرح، کمیسیون حقوق بین

ها استناد کرده است، المللی و رویه دولتقضایی و داوری بین

ها قرار این طرح )با اینکه هنوز مورد امضاء و تصویب دولت

ه است( لی درنیامدالملنگرفته است و به شکل یک معاهده بین

المللی عنوان منبع قواعد و مقررات حقوق مسؤولیت بینبه

ه ما نیز به بررسی در ادام بنابراین .(33)شود ها تلقی میدولت

 جایگاه قواعد آمره در این طرح خواهیم پرداخت.

یت اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به مسؤول

مطابقت با »تحت عنوان  26ها به ماده المللی دولتبین

مربوط است. فصل پنجم از قسمت اول طرح « قواعدآمره

ر پردازد. ده فعل میکمیسیون به معاذیر رافع وصف متخلفان

این فصل شش وضعیت بیان شده است که در صورت وجود 

 رود. اینها، وصف متخلفانة فعل دولت از بین میهریک از آن

 ابلشش وضعیت عبارتند از: رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متق

ضطرار و لی، فورس ماژور، االملدر برابر فعل متخلفانه بین

 .(39) ضرورت
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طرح کمیسیون شرح  25تا  20این شش وضعیت، ذیِل مواد 

ر اند. به دنبال بیان این شش وضعیت، کمیسیون دداده شده

ت این فصل، یک از مقرراهیچ»کند: می چنین تصریح 26ماده 

 یک رافع وصف متخلفانه فعل دولت که مغایر با تعهد ناشی از

 .«الملل عام باشد، نخواهد بودقاعده آمره حقوق بین

دارد که همچنین کمیسیون در تفسیر همین ماده بیان می

شرایط رافع وصف متخلفانه بودن فعل در فصل پنجمِ بخش 

الملل عام را طی از قاعده آمره حقوق بینگونه تخنخست هیچ

ولتی که عنوان مثال دبه .(30)پذیرد مجاز ندانسته و آن را نمی

ی انین قاعدهچتواند از کند نمیبه اقدامات متقابل مبادرت می

قابل زدایی متتواند نسلزدایی نمیتخطی کند. برای مثال نسل

ایر سبه همین ترتیب استناد به ضرورت و  .(40)را توجیه کند 

لبته د. اتواند نقض یک قاعده آمره را توجیه کنمعاذیر رافع نمی

 مکنباید توجه داشته باشیم که در اعمال برخی قواعد آمره م

 ثال،معنوان تواند تأثیر داشته باشد. بهاست رضایت دولت، می

نه ظامی بیگاتواند به نحو معتبری حضور نیروی نیک دولت می

در این  .(30)در قلمرو خود برای هدف مشروعی اجازه دهد 

 در جهت "رضایت"مورد خاص نیز باید توجه داشته باشیم که 

یک هدف مشروع باید صادر شود، وگرنه برای مثال چنانچه 

وز دولتی در اعالمیه رضایت خود تصریح کند که نسبت به تجا

ظر ـرایط به نـت دارد، در این شایـنظامی دولت دیگر رض

رسد که رضایت مذکور رافع وصف متخلفانه فعل دولت یـنم

 متجاوز باشد.

دومین ارجاع به قواعد آمره در طرح کمیسیون، مربوط به 

های نقض»مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت عنوان 

« الملل عاماعد آمره حقوق بینفاحش تعهدات ناشی از قو

 باشد. یـم

نقض جدی قاعده الملل، ، کمیسیون حقوق بین40ماده  2بند 

داند که با قصور فاحش یا سیستماتیک آمره را نقضی می

ریزی شده( همراه باشد. برای آن که یک نقض، )منظم یا برنامه

یافته و عمدی سیستماتیک تلقی گردد، باید به شکل سازمان

صورت بگیرد. در مقابل، واژه فاحش به گستردگی تخلف یا آثار 

هایی است که نندة تخلفکآن اشاره دارد، یعنی مشخص

مباحا به ماهیتی آشکار داشته، به منزله حمله مستقیم و بی

شوند. باید های صیانت شده از سوی قاعده تلقی میارزش

های جدی معموالً هم سیستماتیک و هم توجه داشت که نقض

الزم به ذکر است که برخی قواعد آمره  .(30)فاحش هستند 

نقض زدایی ماهیتًا مستلزم بویژه ممنوعیت تجاوز و نسل

 .(41)گسترده و تمام عیارند 

یان بآثار نقض جدی یک تعهد ناشی از قواعد آمره  41در ماده 

شده است. در این ماده دو تعهد سلبی و یک تعهد ایجابی 

ها در موارد نقض یک قاعده آمره، در نظر گرفته برای دولت

اید ها ابتدا بشده است. تعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولت

عد ن بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر نقض قوابرای پایا

 تواندآمره، با یکدیگر همکاری کنند. حال این همکاری هم می

 قالب های سازمان ملل متحد و هم درها و برنامهدر قالب طرح

 که سازوکارهای خارج از سازمان ملل متحد باشد اما به شرطی

لل ای مهو برنامهها سازوکارهای اخیر، ایجاد مانع در روند طرح

ند از اما تعهدات سلبی عبارت .(30)متحد در موضوع اخیر نکند 

ها در صورت نقض قواعد آمره، تعهد به عدم اینکه دولت

های ایجاد شده و همچنین عدم کمک و شناسایی وضعیت

 مساعدت در حفظ وضعیت مذکور را دارند. در مورد تعهد به

عدم شناسایی باید بگوییم که این تعهد شامل هر دو نوع 

باشد. این تعهد در قضایای ایی صریح و ضمنی میشناس

المللی و حتی خودِ مختلف و مواضع متفاوت توسط مراجع بین

ها بی دوم که دولتتعهد سل .(30)ها اتخاذ شده است دولت

ه دارند، منع ارائه کمک و مساعدت در حفظ وضعیت ایجاد شد

ی برا باشد. باید متذکر شویم کهدر نتیجه نقض قاعده آمره می

دولتی از باب مساعدت دو عنصر الزم مسؤول شناخته شدن 

 لمللی وااست، یکی علم و آگاهی از شرایط فعل متخلفانه بین

 کننده، کمکنظر که دولت مساعدتدیگر اینکه اگر فعل مورد

م کننده هم انجاکند، اگر توسط دولت مساعدتبه انجام آن می

 طعاًشود، متخلفانه باشد )که این شرط در مورد قواعد آمره ق

ًا ود دارد(. اما این دو شرط برای موردی است که ابتداعوج

 نقضی رخ داده است در حالی که بحث ما فراتر این قضیه و

ها تعهد مربوط به حالتی است که نقض رخ داده است و دولت

 .(30)به عدم مساعدت برای حفظ وضعیت موجود را دارند 
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الملل به مقولة قواعد آخرین اشارة طرح کمیسیون حقوق بین

ن ین طرح آمده است. کمیسیون پس از بیاا 50آمره در ماده 

 ، تعهداتی که49شرایط توسل به اقدامات متقابل در ماده 

 50 گیرند را ذیل مادهتحت تأثیر اقدامات متقابل قرار نمی

 (1»دارد: طرح کمیسیون مقرر می 50بیان کرده است. ماده 

ف( اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد داشت: ال

ر ودداری از تهدید یا توسل به زور به شرح مندرج دتعهد خ

منشور ملل متحد؛ ب( تعهدات راجع به صیانت از حقوق 

ات بنیادین بشر؛ ج( تعهدات با ماهیت بشردوستانه که اقدام

ز عث اکنند؛ د( دیگر تعهداتی که منبتالفی جویانه را منع می

ات اقدام( دولتی که به 2الملل عام است. قواعد آمره حقوق بین

یر زورزد از ایفای تعهدات خود در موارد متقابل مبادرت می

معاف نیست: الف( رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختالف 

 حاکم بین آن و دولت مسؤول؛ ب( احترام به تعرض ناپذیری

 ها و اسنادنمایندگان سیاسی یا کنسولی، اماکن، بایگانی

 .«هاآن

شی از متقابلی که تعهدات نا اقدامات 1بند )د( ذیل پاراگراف 

 دهندالملل عام را تحت تأثیر قرار میقواعد آمره حقوق بین

کند. آشکار است که یک قاعده آمره که حتی با یک منع می

ولی اتوان از آن تخطی کرد به طریق معاهده بین دو دولت نمی

 جانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل قابلبا عمل یک

ن قسمت تأکیدی مجدد است بر آنچه که در تخطی نیست. ای

از آن سخن رفت مبنی بر اینکه معاذیر رافع  26ماده 

مسؤولیت مذکور در فصل پنجم بخش نخست بر متخلفانه 

 بودن هرگونه فعل دولت که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده

ه گذارند. اشاره بد تأثیر نمیالملل عام باشآمره حقوق بین

 دهد که قسمتشی از قواعد آمره نشان میتعهدات نا« دیگر»

ها شامل قواعدی با های قبلی را که برخی از آن)د(، قسمت

های )ب( و کند. بویژه قسمتویژگی آمره هستند محدود نمی

جه به بنابراین با تو .(30)کنند )ج( اعتبار خویش را حفظ می

های مصادیق بیان شده در قسمت 50سیاق بند )د( ماده 

الملل، قواعد یون حقوق بین)الف(، )ب( و )ج( از نظر کمیس

 .(42)شوند آمره محسوب می

 

 گیری. نتیجه6

مسئله خشونت خانگی از آغاز دهه نود میالدی به صورت 

های ص، در دستورکار ملل متحد قرار گرفته است. گزارشخا

ب سازمان بهداشت جهانی و نهاد زنان ملل متحد، یک چهارچو

و  ایهای جهانی، منطقهگیری واکنشتقریباً جامع برای جهت

ها جهت درک مصادیق خشونت خانگی و آثار آن ملی دولت

ش نق تواندفراهم کرده است. در واقع این چهارچوب کلی، می

ی ریزی و تعیین نقشه راه برابسیار مهمی در روند برنامه

یفا اها، گذاران و مقامات اجرایی دولتمدیران سیاسی، قانون

 کند.

ع خشونت خانگی دارای آثار متعدد و مخرب فراوانی بر جوام

 توان به تأثیرات مخرب وباشد. از جمله این آثار میمی

ر های درمانی بزینهـه ادـر قربانیان، فشار زیـمستقیم ب

ثار ی یا آها. همچنین ناتوانای دولتریزی مالی و بودجهرنامهـب

 های وارده بهجسمانی مخرب در بلندمدت با توجه به آسیب

قسمتی از نیروهای کار، موجب کاهش ظرفیت تولیدی کشور 

ونت شود؛ عالوه بر این، در مرحله پیگیری و آثار خشنیز می

جاد ها ایها و دولتسنگینی برای خانواده هایخانگی، هزینه

ها، مجازات، ههای مربوط به دادرسیشود مانند هزینمی

 باید دقت داشت سرپزستی کودکان در موارد قتل، خودکشی و

و  که، صرف تأکید بر حقوق سیاسی زنان، تأثیر کمی بر آداب

د. رسوم اجتماعی، فرهنگی و در نهایت تبعیض علیه زنان دار

قع حق رأی و سایر حقوق سیاسی بنیادین به صورت در وا

، مستقیم تأثیری بر مسأله خشونت خانگی علیه زنان ندارند

ها زیرا مسأله مزبور در قلمروی حقوق خصوصی داخلی دولت

رسد که خشونت خانگی به صورت گیرد. به نظر میقرار می

ترین مصداق نقض حقوق بشر علیه زنان محسوب سنتی اصلی

 ده وو دلیل اصلی آن به جایگاه پایین زنان در خانوا شودمی

 گردد.جامعه بازمی

های ازمانـر سـلل متحد و سایـهایی که مباتوجه به رویه

اند، به المللی مانند سازمان بهداشت جهانی ایجاد نمودهینـب

رسد که خشونت خانگی مصداقی از تبعیض علیه زنان نظر می

مان ملل چهارچوبی را اتخاذ کرد شود. در واقع سازمحسوب می

که در آن خشونت خانگی به عنوان بخشی از الگوی تبعیض و 
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شود. این چهارچوب در خشونت علیه زنان درنظر گرفته می

غالب کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از نظر 

چهارچوب ملل متحد مصادیق خشونت خانگی اشکال مختلفی 

 اغلب آنها ماهیتی روانشناختی دارند. تواند داشته باشد کهمی

مطابق با مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی، عدم تبعیض 

شود. جنسیتی مصداقی از حقوق بنیادین بشری محسوب می

الملل موضوعه ری در ادبیات حقوق بینـحقوق بنیادین بش

رد الملل موعنوان یکی از مصادیق قواعد آمرة حقوق بینهـب

س ر رأداند. قواعد آمره نیز به نوبة خود تهشناسایی قرار گرف

ند. المللی قرار دارهرم سلسله مراتب هنجاری حقوق بشر بین

لی الملهای مختلف از جمله مسئولیت بیناین قواعد در حوزه

ید ا باهها دارای آثار مختلفی هستند. در این زمینه دولتدولت

کاب رتایری از ابتداعاً تمام امکانات و توان خود را برای پیشگ

اعد ین قوالمللی را بکار گیرند. زیرا اهای قواعد آمره بیننقض

ار ازوکسناپذیر هستند. قواعد مزبور بدون نیاز به اساساً عدول

پذیرش سنتی )در قالب کنوانسیون و...( برای همه اعضاء 

نچه االتباع هستند. در گام دوم چناالمللی الزمجامعه بین

 ایدها بقواعد آمره مزبور رخ دهد، دولت نقضی در ارتباط با

ن وضعیت ناشی از آن را مورد شناسایی قرار ندهند و همچنی

 هیچگونه کمکی در جهت حفظ و استمرار وضعیت مزبور ارائه

ی نکنند. در نتیجه فقدان مقررات کنوانسیونی صریح، مبنای

های ها جهت عدم توجه و عدم پاسخ به وضعیتبرای دولت

 کند.های خانگی ایجاد نمیرتکاب خشونتناشی از ا

 

 . تقدیر و تشکر7

ا از کلیه کسانی که در به سامان رساندن پژوهش حاضر ما ر

 یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در پژوهش حاضر سهیم 

 هستند.

 

 . تضاد منافع9

 نه تضاد منافعی وجود ندارد.در پژوهش حاضر هیچگو
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Background and Aim: Violence against women and girls is one of the most 

egregious examples of gender inequality, often seen as a violation of human 

rights. This is a global problem, especially in underdeveloped countries, and it 

has far-reaching negative consequences not only for its direct victims, but also for 

children, family members and communities; With this in mind, the purpose of this 

study is to investigate the status of the prohibition of domestic violence against 

women within the framework of the international human rights system. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Domestic violence against women is significant from two perspectives: 

one on the right to health and the other on the prohibition of gender 

discrimination. In essence, committing domestic violence against women violates 

both the right to health and the prohibition of gender discrimination, which is an 

example of a fundamental human right. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Domestic violence is directly related to the prohibition of gender 

discrimination and fundamental human rights in general. Fundamental human 

rights are described in international human rights as peremptory norms. In other 

words, governments are obliged to fight against this phenomenon and take the 

necessary measures to prevent its occurrence, and if they commit it, to prosecute 

and punish the perpetrators through legal means. With this in mind, if 

governments fail to meet their legal obligations, there will be severe implications 

for them in the area of international responsibility. 
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