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چکیده

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

اعمــال خشــونت علیــه تمامیــت جســمانی و معنــوی زن در کانــون خانــواده واقعیتــی اســت کــه بایــد بــا پذیــرش آن
بــه راههــای پیشــگیری و درمــان آن اندیشــید .قوانیــن حمایتــی بــرای زنــان آســیبدیده از خشــونتهای خانگــی بایــد
تدویــن شــود تــا هــم بــرای زنــان حمایتکننــده باشــد و هــم بــرای مــردان بازدارنــده.
در ایــن مقالــه بــا تأملــی بــر انــواع خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان از قبیــل خشــونتهای جســمی ،جنســی،
روانی-کالمــی ،اقتصــادی و اجتماعــی -سیاســی اشــاره شــده و علــل و پیامدهــای آن بیــان میشــود.
نتیجــه بحــث اینکــه بایــد از زنــان در برابــر خشــونت و حراســت از کانــون خانــواده در مقابــل تشــنجات ناشــی از
خشــونت حمایــت خــاص نمــود و ایــن امــر بــا تدویــن مقرراتــی میســر میگــردد کــه بــا کمتریــن دخالــت بــه حریــم
خصوصــی زوجیــن ،نســبت بــه مجــازات خشــونتگر اقــدام نمایــد.
کلمات کلیدی :خشونت ،زن ،خشونت خانگی علیه زنان.
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مقدمه

خانــواده نهــادی اســت کــه شــدت ،عمــق و گســتردگی روابــط و تعامــات در آن از هــر جــای دیگــری بیشــتر اســت.
بنــا بــر اعتقــاد عمــوم ،خانــواده نهــادی صمیمــی و امــن اســت کــه آســایش اعضــا را تأمیــن میکنــد .نهــادی کــه مــا را
قــادر میســازد از نامالیمــات زندگــی بگریزیــم و بــه آن پنــاه ببریــم .هیــچ نهــادی در جامعــه بــه انــدازه خانــواده ارزش و
جایــگاه نــدارد و مســئوالن دولتــی تمــام تــاش خــود را بــرای حفــظ آن مبــذول میدارنــد.
بهدرســتی کــه هیــچ جامعــهای نمیتوانــد ادعــای ســامت کنــد ،چنانچــه خانوادههایــی ســالم نداشتهباشــد و
همچنیــن میتــوان ادعــا کــرد کــه هیچیــک از آســیبهای اجتمایــی نیســت کــه فــارغ از تأثیــر خانــواده پدیــد آمــده
باشــد .نهــاد خانــواده زمانــی میتوانــد کارکــرد خــودش را بهدرســتی انجــام دهــد کــه دچــار نابهســامانی و آشــفتگی
نباشــد .یکــی از عواملــی کــه ســامت و امنیــت خانــواده را تهدیــد میکنــد ،اعمــال و بــروز خشــونت اســت .خشــونت
میتوانــد در فضــای عمومــی جامعــه رخ دهــد و بهصــورت آشــکار و عیــان باشــد و یــا میتوانــد در فضــای خصوصــی
خانــواده  بهصــورت پنهانــی اتفــاق بیفتــد .خشــونت در عرصــه اجتمــاع بــه «خشــونت اجتماعــی» و خشــونت در عرصــه
خانــواده بــه «خشــونت خانگــی» موســوم اســت.
نتایــج بررسـیها نشــان داده اســت خشــونت خانگــی علیــه هــر دو جنــس زنومــرد و حتــی فرزنــدان اعمــال میشــود،
امــا بخــش عمــده خشــونت خانگــی ،بهویــژه مــوارد مــرگآور و خطرنــاك آن ،از ســوی مــردان علیــه دخترانوزنــان
خانــواده صــورت میگیــرد.
خشــونت خانگــی بخشــی از تجربــه بســیاری از زنــان اســت .خشــونت خانگــی بــای اجتماعــی جدیــدی نیســت .در
ســدههای میانــه و اوایــل صنعتــی شــدن ،خشــونت نســبت بــه زنــان یــک جنبــه متــداول ازدواج بــود.
خشــونت علیــه زنــان در خانــه گاهــی جزئــی تصــور میشــود ،امــا شــواهد و مــدارک از پناهگاههــای زنــان مضــروب
شــده ،خــاف آن را نشــان میدهــد .پرواضــح اســت کــه توجــه بــه نقــش مــادری و پررنــگ زنــان در خانــواده ،تضمیــن
ســعادت و ســامت زنــان نــه تنهــا اثــرات مثبتــی را بــرای زندگــی آنهــا و نسـلهای آینــده بــه ارمغــان مـیآورد ،بلکــه
میتوانــد موجبــات رشــد و توســعه جامعــه را نیــز فراهــم آورد .از ایـنرو بــرای تأمیــن و تــداوم ســامت زنــان بهعنــوان
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نیمــی از جمعیــت بشــری ،توجــه بــه موانــع و نیازهــای آنــان میتوانــد راه دســتیابی زنــان بــه ســامتی را تســهیل کنــد
و بــه تناســب آن باعــث اتخــاذ اعمــال سیاس ـتگذاریهای بهجــا شــود.
چراکــه آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه زنــان بــه عنــوان قشــر آســیبپذیر در جوامــع بــا عوامــل و موانــع متعــددی
چــون عوامــل اقتصــادی ،ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی مواجهانــد .موانعــی کــه میتــوان آن را پایــه و اســاس ســایر
موانــع دیگــر در هــر جامعـهای بهشــمار آورد .در ایــن میــان میتــوان از خشــونت بهعنــوان یکــی از عوامــل مخــرب بــر
ســامت زنــان نــام بــرد کــه نــه تنهــا بهدلیــل نقــش مؤثــر آن بــر ســامت جســمی و در پــی آن ،بــر ســامت روانــی
زنــان بلکــه بهدلیــل تأثیــر آن بــر نقــض ســایر حقــوق و آزادیهــای بنیادیــن در زنــان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .خشــونتی کــه خــود بــه نوعــی نشــأتگرفته از عــدم برابــری زنومــرد در تمــام ســطوح زندگــی و یــا بهتعبیــری
از تبعیــض ناشــی میشــود و در واقــع هــم در تبعیــض ریشــه دارد و هــم بــه آن دامــن میزنــد.
در زمینــه ریشهشناســی خشــونت بایــد گفــت کــه تعریــف آن از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت .مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد خشــونت علیــه زنــان را «هرگونــه عمــل خشــونتآمیز بــر پایــه جنســیت کــه بتوانــد منجــر
بــه آســیب فیزیکــی (بدنــی) ،جنســی یــا روانــی زنــان بشــود» تعریــف کــرده اســت کــه شــامل «تهدیــد بــه ایــن کارهــا،
ا ِعمــال اجبــار ،یــا ســلب مســتبدانه آزادی (چــه در اجتمــاع و چــه در زندگــی شــخصی)» میشــود .اعالمیــه رفــع خشــونت
علیــه زنــان در ســال  ۱۹۹۳بیــان میکنــد کــه ایــن خشــونت ممکــن اســت توســط افــرادی از همــان جنــس ،اعضــای
خانــواده ،و حکومــت اعمــال شــود.
از ای ـنرو ،اصطــاح «خشــونت علیــه زنــان» را میتــوان بــه هــر فعــل خشــونتآمیز مبتنــی بــر جنســیت ،از جملــه
سوءاســتفادههای جســمانی و روانــی ،خریدوفــروش زنانودختــران و دیگــر گونههــای سوءاســتفاده و اســتثمار جنســی در
زندگــی خصوصــی یــا عمومــی اطــاق کــرد کــه منجــر بــه بــروز صدمــات جســمی یــا روانـی ،تحقیــر یــا عــدم انتخــاب
شــغل و در مجمــوع فرمانبــری اجبــاری و تحمیلــی در زنــان میشــود .خشــونت علیــه زنــان واکنشــی انتخابــی اســت علیه
زن یــا دختــر فقــط بهدلیــل اینکــه او یــک زن اســت؛ یعنــی بهدلیــل جنســیت او.
اعمــال خشــونت علیــه زنــان در حریــم خصوصــی ،از طریــق ایدئولــوژی متــداول پدرســاالری یــا «حکــم پــدر» اســت.
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در چنیــن مــواردی عقیــده بــر ایــن اســت کــه چــون مردهــا ،رؤســای خانــواده بهشــمار میآینــد ،حــق انجــام هرگونــه
رفتــاری را در حریــم خصوصــی خــود دارنــد .انــواع رایــج خشــونت در حریــم خصوصــی عبارتنــد از :خشــونتهای جســمی،
جنســی ،روانی-کالمــی ،اقتصــادی و اجتماعی -سیاســی.
تجــارب جهانــی نشــان میدهــد زنــان در همــه دوران زندگــی خــود ممکــن اســت بــا خشــونت روبـهرو شــوند .عــاوه
بــر همســر ،پــدر و بــرادر و حتــی فرزنــدان پســر نیــز میتواننــد بــه زن خشــونت کننــد.
زمانــی کــه در ســنین کودکــی بهســر میبــرد ،از طــرف پــدر و بــرادران مــورد خشــونت قــرار میگیــرد؛ ماننــد
کشــتن نــوزاد دختــر و ســوءتغذیه دختربچههــا  ،ازدواجهــای زودهنــگام ،تجــاوز و آزار جنســی ،تهدیــد و بیاحترامــی و . ...
خشــونت علیــه زنــان زمانیکــه در مقــام همســر هســتند ،توســط شوهرانشــان بیشــتر متــداول اســت و در ایــن مقــام
انــواع خشــونت میتوانــد بـهکار گرفتــه شــود و زنــان تحــت فشــارها و آالم جســمی و روحــی قــرار بگیرنــد؛ بــرای مثــال،
میتــوان بــه زنــی تحصیلکــرده اشــاره کــرد کــه همســرش نــه تنهــا اجــازه اشــتغال بــه او نمیدهــد ،بلکــه از لحــاظ
مالــی نیــز او را تأمیــن نمیکنــد.
در نهایــت در میانســالی و کهنســالی نیــز همچنــان انواعــی از خشــونت موجــود اســت .زنــی را تصــور کنیــد کــه دچــار
یائســگی شــده و شــرایط جســمی و روحــی مناســبی نــدارد ،امــا شــوهرش بــه او خیانــت میکنــد و یــا حتــی درصــورت
اجابــت نکــردن خواســتههای او ،زن را تهدیــد بــه ازدواج مجــدد میکنــد  .
نکتــه دیگــر در مــورد پدیــده خشــونت ایــن اســت کــه خشــونت و پرخاشــگری منحصــر بــه طبقــه یــا قشــر خاصــی
نیســت ،بلکــه در همــه طبقــات ،قشــرها و پایگاههــای اجتماعــی دیــده میشــود .در طبقــات بــاال ،متوســط و پاییــن
اجتماعــی ،میــان افــراد باســواد ،کمســواد و بیســواد و در میــان خانوادههــای دچــار بحــران و خانوادههایــی کــه
بهظاهــر شــرایط مطلــوب و مناســبی دارنــد ،دیــده میشــود.
بنابرایــن چنیــن پدیــدهای را میتــوان بــه همــه جوامــع تعمیــم داد و نمیتــوان بــه مثابــه یــک پدیــده اســتثنائی
نــگاه کــرد ،بلکــه بــر خــاف تصــور عــدهای از کارشناســان خشــونت و پرخاشــگری یکــی از رایجتریــن و متداولتریــن
جرایــم اجتماعــی و آشــکارترین جلوههــای اقتــدار مردســاالری در جهــان امــروز اســت کــه در تمــام ملیتهــا ،طبقــات و
9

تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

گروههــای اجتماعــی بهوضــوح بهچشــم میخــورد.
ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺴأﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و چگونگــی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز آن مــیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ باشــد .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتهــا ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﺟﻴﻪ مـیﻧﻤﺎﻳﺪ.
فرهنــگ جوامــع مختلــف بــر شــکل خشــونت تأثیرگــذار بــوده و طبیعــی اســت هرچــه جایــگاه اجتماعــی و انســانی
زن پایینتــر انگاشــته شــده ،خشــونت بیشــتر مجــاز دانســته شــده و شــدیدتر اعمــال میشــود(حجتی و زکریایــی.)1393،
از ای ـنرو ،خشــونت ابتــدا در ذهــن شــکل میگیــرد و بــر اســاس گفتمــان فرهنگــی جامعــه بنیــان نهــاده میشــود.
در واقــع روشهــای خشــونتورزی را بایــد در ســاختار فرهنگــی جامعــه جس ـتوجو کــرد .امــروزه اگرچــه بــه دالیــل
فرهنگــی ،خشــونت فیزیکــی کمتــر از گذشــته بهچشــم میخــورد ،امــا خشــونتهای روانی-کالمــی همــواره در ســاختار
فرهنگــی جامعــه پنهــان مانــده اســت و قربانیــان زیــادی میگیرد(کریمــی .)1390،خشــونت بــه هــر شــکلی کــه باشــد
باعــث رنجــش و آزار زنــان میشــود و بایــد از اعمــال خشــونت جلوگیــری کــرد.
ـری آن بــه تمــام جنبههــای زندگــی اجتماعــی و بــا توجــه بــه
بــا توجــه بــه رونــد فزاینــده خشــونت در خانــواده و تسـ ّ
اینکــه پزشــکان قانونــی همــه روزه بــا تعــداد زیــادی از زنــان مصــدوم شــده روبهروهســتند و حتــی در مــواردی بــا اجســاد
آنــان در تــاالر تشــریح روبـهرو میشــوند و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن نقــش محــوری زنــان در کلیــه ابعــاد زندگــی،
بررســی ایــن پدیــده و علــل آن بــه منظــور اتخــاذ سیاســت مبتنــی بــر پیشــگیری از خشــونت نســبت بــه زنــان و کاهــش
آن بــه نظــر اجتنابناپذیــر میرســد.
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تاریــخ زندگــی بشــر همــواره شــاهد پایمــال شــدن حقــوق زنــان و دختــران بــوده اســت .حتــی در ســالهای اخیــر
بــا وجــود فعالیتهــای ارزشــمندی کــه توســط ســازمانهای جهانــی مدافــع حقــوق بشــر بــرای دفــاع از حقــوق
انســانی زن انجــام شــده اســت ،ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد .زنــان ،قربانیــان تجــاوز ،آزار جنســی ،شــکنجه ،تهدیــد
و ناســزا و  ...هســتند و دختــران نیــز در معــرض رفتارهایــی ماننــد ســوءتغذیه ،سوءاســتفاده جنســی و ازدواجهــای
زودرس قــرار  میگیرنــد.
خشــونت علیــه زنــان پدیــدهای فراگیــر و جهانــی اســت و بنــا بــه خصوصیــات فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی هــر
جامعــه اشــکال مختلفــی بــه خــود میگیــرد و بهعنــوان وســیلهای بــرای کنتــرل زنــان در جوامــع مختلــف اســتفاده
میشــود .در رویکــرد ایــن پدیــده بایــد تفــاوت در ظرفیتهــای اقتصــادی ،ایدئولــوژی و شــرایط اجتماعــی هــر جامعــه
را در نظــر داشــت .خشــونت در واقــع نوعــی مســأله عمومــی در سراســر دنیاســت .ایــن مشــکل ،نیازمنــد راهحلهایــی
مناســب در ســطح منطقــه و قابــل دفــاع در عرصــه بینالمللــی اســت.
خشــونت خانوادگــی پدیــدهای جدیــد نیســت ،امــا توجــه بــه آن بهعنــوان مســألهای اجتماعــی ،جدیــد اســت .در
کشــورهای غربــی از حــدود ســی ســال پیــش و در ایــران از چنــد ســال پیــش نــگاه افــراد متخصــص بــه ایــن پدیــده
جلــب شــده اســت .در حــال حاضــر در ایــران بســیاری از مســائل و آســیبهای اجتماعــی در رابطــه بــا خانــواده وجــود
دارد ،از جملــه ایــن مســائل میتــوان بــه مشــکل دختــران فــراری و افزایــش خودکشــی و خودســوزی در میــان زنــان و
افزایــش طــاق و خشــونت خانوادگــی اشــاره کــرد.
نتیجــه خشــونت خانوادگــی نــه فقــط باعــث ایجــاد مشــکالت فــردی ،بلکــه باعــث مشــکالت اجتماعــی و تشــدید
روابــط اقتــداری در جامعــه خواهــد شــد کــه بــار دیگــر در خانوادههــا انعــکاس خواهــد یافــت .بررســی مشــکالت خانــواده
بــدون توجــه بــه ســاختار اجتماعــی کــه بهوجــود آورنــده روابــط خانوادگــی اســت ،بــه نتیجــه مطلــوب نخواهــد رســید .در
ایــن زمینــه اغلــب عوامــل تعیینکننــده اجتماعــی ناشــی از سیاسـتهای ملــی و حتــی قوانیــن و رســوم متــداول (عــدم
برابــری بیــن زنومــرد) ،بهویــژه در کشــورهای درحــال توســعه نقــش بهســزایی را در تشــدید خشــونت علیــه زنــان ایفــا
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میکنــد .از ایـنرو بــا گســترش خشــونت بــه واســطه جنســیت و متأثــر از ایــن عوامــل در ســطح ملــی و حتــی بینالمللــی
اثــرات نامطلوبــی را نیــز بــرای ســامت جامعــه بــه ارمغــان مـیآورد.
بدیــن معنــی کــه انــزوای زنــان ،گسســتن روابــط خانوادگــی و ارتباطــات اجتماعــی را بــه همــراه خواهــد داشــت و از
آنجاییکــه انــواع مختلــف خشــونت ارتبــاط نزدیکــی بــا عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی ،بهخصــوص فقــر و بیســوادی
افــراد دارد ،امــا بهنوعــی برگرفتــه از آســیبهای تاریخــی چــون بیعدالتــی و ظلــم نســبت بــه زنــان اســت کــه خــود را
بــه شــکلهای مختلــف ناهنجاریهــا از جملــه تحقیــر و خشــونت اعمالشــده نســبت بــه زنــان در هــر زمــان و مکانــی
نشــان میدهــد .در واقــع خشــونت علیــه زنــان بــا توجــه بــه تمــام پیشــرفتهای بشــری بعضـ ًا ناشــی از اثــرات زیانبــار
پــارهای از رویههــای ســنتی یــا عرفــی و جمیــع افعــال افراطگرایــی پیوســته بــا نــژاد ،جنســیت ،زبــان یــا دیــن اســت
کــه زنــان را از منزلــت و جایــگاه کمتــری در خانــه ،محــل کار ،اجتمــاع و جامعــه برخــوردار کــرده و در نتیجــه بــر خشــونت
علیــه آنــان تــداوم بخشــیده اســت کــه ایــن امــر اثــرات ســوء بــر ســامت جســمی و بهویــژه روانــی زنــان دارد.
تاجاییکــه میتــوان پیامدهــای بهداشــتی آن را شــامل آســیبهایی چــون آســیبهای جســمانی (قتــل ،آســیبهای
جــدی جســمی و آســیبپذیری در برابــر ســایر بیماریهــا) ،عواقــب روانــی (خودکشــی ،بیماریهــای روانــی چــون
افســردگی ،اضطــراب ،خســتگی مزمــن ،کابوسهــای شــبانه ،اعتیــاد ،گوشهنشــینی و انــزوا) و پیامدهــای اجتماعــی
(کاهــش بهــرهوری و قــدرت کار و کاهــش نیــرو و تــوان توســعه) دانســت.
همچنیــن یادگیــری خشــونت توســط فرزنــدان ،بهکارگیــری آن در زندگــی آینــده ،فــرار از خانــه و مدرســه ،افســردگی،
اضطــراب ،گوش ـهگیری ،انزواطلبــی ،لکنــت زبــان و اعتیــاد ب ـه مــواد مخــدر از دیگــر تأثیــرات مخــرب خشــونت بــر
ســامت نســل آینــده اســت .تأثیــر خشــونت تنهــا بــه فــرد قربانــی محــدود نمیگــردد و بــر افــراد دیگــر ،ســازمانها،
نهادهــا و در نهایــت ،کل جامعــه تأثیــر میگذارنــد .تأثیــر اعمــال خشــونتآمیز بــر یــک فــرد بهصــورت «شــعاعی» در
جامعــه پخــش میگــردد و افــراد دیگــر را نیــز دربرمیگیــرد و پدیــدهای بــا نــام «گــردش خشــونت»  بهوجــود مـیآورد
کــه خشــونت را در جامعــه همیشــگی میکنــد .اعمــال خشــونت خانوادگــی باعــث تعــداد زیــادی از مرگومیرهــا در
خانــواده شــده اســت و بهخصــوص عــده زیــادی از نــوزادان بــه دســت والدیــن خــود کشــته شــدهاند.
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در حقیقــت خشــونت خانگــی ریشـه تمــام خشــونتهای اجتماعــی اسـت .واقعیــت ایــن اســت کــه خشــونت ممکــن
اســت اثــرات طوالنیمــدت بــر وجــود و رفتــار قربانــی بگــذارد ،ســامت جســمی -روانــی و قــدرت ســازگاری او را
کاهــش دهــد ،روابــط خانوادگ ـی و اجتماعــی او را از حــال عــادی خــارج نمایــد و گســتره بســیار وســیعی از هزینههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و بهداشــتی را دربرگیــرد.
بــر اســاس گــزارش بهزیســتی کشــور ( ۷۰ )۱۳۸۱درصــد کودکآزاریهــا توســط والدیــن و بعضـ ًا بهدســت نامــادری،
 ۶۶در صــد توســط مــردان و  ۲۵درصــد نیــز مربــوط بــه خانوادههــای طــاق و خشــونت اســت .ویژگــی بســیار مهمــی
کــه در اثــر اعمــال خشــونت بهچشــم میخــورد ،پدیــده جاودانیشــدن خشــونت اســت .احتمــال دارد افــرادی کــه در
خانــواده بــا ســوءرفتار مواجــه بودنــد ،بیشــتر از افــراد معمولــی در بزرگســالی بهعنــوان قربانیــان خشــونت مطــرح شــوند؛
یعنــی در شــرایطی کامـ ً
ا متفــاوت بــا شــرایط پیشــین ،بــاز هــم اعمــال خشــونتآمیز را تحمــل کننــد؛ از طــرف دیگــر،
احتمــال اینکــه افــراد تحــت خشــونت خــود بــه عامــل خشــونت تبدیــل شــوند ،نیــز بســیار زیــاد اســت .بنابرایــن در اثــر
اعمــال خشــونت در خانــواده ،احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه افــراد ،هــم بــه قربانــی و هــم بــه عامــل خشــونت تبدیــل
گردنــد .تدبیرهــای موجــود بــرای حــل ایــن مشــکل عظیــم اجتماعــی ،یعنــی خشــونت مــردان علیــه زنــان و پیامدهــای
آن کارســاز نیســت و بایــد بهگونــهای بنیادیتــر بهدنبــال شناســایی سرچشــمههای نابرابریهــا بــود.
امــروزه ایــن اندیشــه کــه خشــونت خانگــی یــک امــر خصوصــی ،یــک موضــوع خانوادگــی ،یــک انتخــاب فــردی و یا
واقعیتــی اجتنابناپذیــر اســت ،مــورد چالــش قــرار گرفتــه اســت .خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان از جملــه مســائل و
مشــکالتی اســت کــه زندگــی بســیاری از زنــان را در طبقــات و قشــرهای مختلــف اجتماعــی بهنوعــی متأثــر میســازد.
اگرچــه خشــونتهای خانگــی معمــو ًال در حریــم خانــواده رخ میدهــد ،امــا زندگــی زنــان را در همــۀ عرصههــا متأثــر
میسازد(صادقیفســایی109 :1389 ،و.)110
همانطــور کــه در آمارهــای ارائهشــده توســط ســازمانها و تحقیقــات متعــدد مشــاهده میشــود بســیاری از زنــان،
خشــونتهای روانیوکالمــی را آزاردهندهتریــن نــوع خشــونت اعــام کردنــد .درواقــع ،خشــونت روانــی و کالمــی بیــش
حســاستر درون آنهــا را تهدیــد

از خشــونتهای فیزیکــی بــر روح زنــان تأثیــر میگــذارد و الیههــای عمیقتــر و
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تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

میکنــد؛ خشــونتی کــه کمتــر بهچشــم میآیــد و بــه دالیــل فرهنگــی و قانونــی در بســیاری از مــوارد بــه رســمیت شــناخته
نمیشــود .خشــونت کالمــی علیــه زنــان ،کیفیــت زندگــی زنــان و مولــد بــودن زندگــی آنهــا را بهشــدت تهدیــد میکنــد؛
از دســت دادن احســاس خــود ارزشــمندی و اعتمادبهنفــس ،عــدم اطمینــان در مــورد چگونگــی برخــورد بــا دیگران ،ســوءظن
بــه روابــط بعــدی و تحریــف واقعیــت را میتــوان از جملــه پیامدهــای خشــونت کالمــی برشــمرد(ایونز.)1391 ،
در بســیاری از دیدگاههــای نظــری موجــود عوامــل مؤثــر در بــروز خشــونت را در ســطح ویژگیهــای «فردیماننــد» و یــا
در ســطح «خانوادگیماننــد» در نظــر میگیرنــد .کلیــه ایــن عوامــل در شــناخت صحیــح از «پدیدهخشــونت» تأثیــر دارنــد.
نظریهپــردازان طرفــداران حقــوق زنــان تبیینهــای فــردی یــا خانوادگــی را در بــاب خشــونت ،بــرای توضیــح کافــی
نمیداننــد .هــر چنــد معتقــد هســتند ایــن عوامــل میتوانــد بهمثابــه عامــل تشــدیدکننده رفتــار خشــن عمــل کنــد،
تأکیــد آنــان بــر وجــود ســاختار نابرابــر روابــط قــدرت میــان زنانومــردان در جامعــه و نهادهــای آن اســت .توجــه آنــان
متوجــه ســاختار مردســاالرانهای در جامعــه اســت کــه بــه مــردان اجــازه اعمــال قــدرت بــر زنــان را میدهــد .از ایــن
دیــدگاه خشــونت عمــل انفــرادی یــک مــرد علیــه یــک زن نیســت کــه بــا اســتفاده از ویژگیهــای فــردی بررســی شــود،
بلکــه خشــونت رفتــاری اســت کــه از جانــب مــردان جامعــه بــر روی زنــان جامعــه اعمــال میشــود .خشــونت یــک ابــزار
نظارتــی مهــم اســت کــه هــم بازتــاب روابــط نابرابــر قــدرت در جامعــه اســت و هــم بــه حفــظ روابــط نابرابــر قــدرت
کمــک میکنــد.
واژه خشــونت بــرای برخــی از زنــان تبدیــل بــه یــک وضعیــت ثابــت در زندگــی مشــترک شــده و انــگار ســکوت آنهــا
عامــل تقویتکننــده ایــن رفتارهــای نامناســب اســت .بــرای زنــان خشــونت در خانــه مســاوی بــا زندگــی در محیطــی
رع ـبآور و ناامــن اســت و فرمانپذیــری زن از مــرد آن هــم بهدلیــل تــرس و وحشــت از خشــونت بالفعــل یــا بالقــوه
او ،فضــای ناامنــی میســازد کــه تمــام اعضــای خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بســیاری از زنــان در مقابــل
خشــونتهای اعمالشــده ســکوت میکننــد و اعتراضــی نســبت بــه وضــع موجــود از خــود نشــان نمیدهنــد و از
همــه بدتــر اینکــه اینگونــه زنــان بــه خــود لقــب «زن ســازشکار» و «زن صبــور» میدهنــد .زنــان بــه دالیــل مختلــف
فرهنگــی -اجتماعــی ســکوت میکننــد و ســعی در مخفــی نگهداشــتن خشــونت دارنــد.
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البتــه تغییــر فرهنــگ ،بــاال رفتــن شــأن و جایــگاه اجتماعــی زنــان و افزایــش ســطح ســواد و آگاهــی آنهــا در
کشــورمان تــا حــد زیــادی از قابلیــت خشــونتپذیری زنــان ایرانــی کاســته ،امــا بــا ایــن حــال هنــوز هــم دادگاههــا و
پزشــکی قانونــی ،حکایــت تلــخ زنــان و کــودکان خشــونتدیده در چارچــوب خانــواده را روایــت میکننــد.
یکــی از دالیــل مخفــی نگهداشــتن خشــونت و تحملکــردن آن بهخصــوص در رابطــه بــا خشــونتهایی از نــوع
خانوادگــی کــه نســبت بــه زنــان وارد میشــود ،مســائل فرهنگــی اســت؛ یعنــی آبروریــزی نکنیــم؛ بخــش دوم ایــن اســت که
پــس از مراجعــه بــه نهادهــای قانونــی تــا چــه میــزان بــه کار ایــن افــراد رســیدگی میشــود و تا چــه میــزان و در چه مــواردی
حمایــت خواهنــد شــد؟ و پــس از شــکایت و اعتــراض ،همســر یــا پــدر بــا توجــه بــه ذهنیتــی کــه دارد دیگــر حاضــر نیســت
دختــر یــا همســرش را در خانــه بپذیــرد و اینهــا پیامدهــای خشــونت اســت کــه خشــونت را بازتولیــد میکنــد.
امــروزه بیشــتر از گذشــته خشــونتهای خانگــی بهطــور عــام و خشــونت علیــه زنــان بهطــور خــاص مــورد نکوهــش
افــکار عمومــی و سیاس ـتگذاران و مصلحــان اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت .حتــی مــردان بهعنــوان کســانی کــه در متــن
مناســبات قــدرت ،خشــونت را بــه نمایــش میگذارنــد ،بــه قبــح عمــل خــود واقفانــد .زنــان بهعنــوان کســانی کــه بیــش از
هــر قشــر دیگــر ،قربانیــان خشــونت خانگــی واقــع میشــوند ،بهحــدی از آگاهــی رســیدهاند کــه خشــونتهای خانگــی را
امــری اجتنابناپذیــر نمیداننــد ،بلکــه معتقدنــد کــه بــا دریافــت حمایتهــای اجتماعــی و قانونــی میتــوان بــر آن غلبــه کــرد.
مجموعــه تحقیقاتــی کــه در ایــران دربــاره خشــونتهای خانگــی انجــام شــده ،همــه بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه
خشــونتهای خانگــی امــری جــدی اســت کــه میتوانــد صحــت و ســامت جامعــه را بــه خطــر انــدازد .بنابرایــن بــرای
رفــع موانــع متعــدد خشــونت علیــه زنــان بایــد بــا آمــوزش مســتمر بــه دختــران و پســران جــوان و نیــز بــا تأمیــن امکانات
قابــل دســترس از طریــق مراکــز عمومــی و انتظامــی ،موجبــات ارتقــای ســامت زنــان را هــم در ســطح خانوادههــا و
هــم در ســطح جامعــه فراهــم آورد .همچنیــن بــر سیاسـتگذاران و دولتمــردان اســت کــه بــا ارائــه راهکارهــای متناســب
بورســوم غلــط زمینــه ایجــاد تغییــرات فرهنگــی و
آن هــم بــه پشــتوانه حمایتهــای قانونــی ،بهمنظــور مقابلــه بــا آدا 
اجتماعــی مطلوبــی را فراهــم آورنــد تــا از ایــن رهیافــت بتــوان بــه رفــع خشــونت و نیــز بــه ارتقــای ســامت زنــان و
جامعــه در آینــده امیــدوار شــد.
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در ایــن پژوهــش مــا بــه دنبــال تبییــن وضعیــت زنــان در جامعــه هســتیم .بــرای رســیدن بــه این مقصــود ابتــدا مباحث
نظــری پیرامــون آن شــرح داده میشــود ،ســپس قوانیــن موجــود در ایــن حــوزه برشــمرده میشــود و پــس از بررســی
قوانیــن و عملکردهــا ،راهبردهایــی بــرای ارتقــای وضعیــت زنــان در حــوزه خشــونت خانگــی ارائــه میشــود.
مروری بر تحقیقات پیشین
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پدیــده خشــونت در آغــاز توســط پزشــکان و روانشناســان کــه بهصــورت مســتقیم بــا آن برخــورد داشــتند ،مطــرح شــد.
در ایــن دوره کــه مرحلــه اکتشــاف نامیــده میشــود ،خشــونت خانوادگــی از طریــق مقالههــای متعــددی کــه در زمینــه
بررسـیهای بالینــی در مــورد کــودکان کتکخــورده نوشــته شــده ،بــه افــکار عمومــی و متخصصــان جامعــه ارائــه شــد.
جامعهشناســان دیرتــر از متخصصــان ســایر رشــتهها بــه بررســی خشــونت خانگــی پرداختنــد و بــرای ایــن تأخیــر دالیــل
متفــاوت مطــرح میشــود ،از جملــه ایــن دالیــل میتــوان بــه مشــکالت روشــی اشــاره کــرد؛ زیــرا امــکان اســتفاده از
روشهــای متــداول کمــی در ایــن حــوزه وجــود نداشــته اســت .در اکثــر فرهنگهــا خانــواده نشــاندهنده یــک محیــط
خصوصــی اســت کــه بــه روی افــراد غریبــه بهخصــوص محققــان بســته اســت و یــا اینکــه قربانــی بهدلیــل تــرس از
تشــدید خشــونت و یــا شــرم از بیــان واقعیــت خــودداری میکنــد و همچنیــن عــاوه بــر ایــن مشــکالت دیگــری مثــل
پیــدا کــردن قربانــی و مقصــر را نیــز بایــد بــه آنهــا اضافــه کــرد.
ایــن نــکات از دیــد منتقــدان فمینیســت برکنــار نمانــده اســت .از منظــر آنهــا جامعهشناســی زیرســلطه مردانــه
و دانــش مردانــه اســت کــه در آن مســائل مــردان بررســی میشــود ،امــا مســائل و مشــکالت زنــان در حاشــیه باقــی
میمانــد .بنابرایــن نــه تنهــا نظریههــای جامعهشناســی کــه روشهــای تحقیــق آن نیــز بــرای بررســیهای مربــوط
بــه زنــان نامناســب اســت .بــرای شــناخت موقعیــت زنــان در جامعــه بایــد از روش درونفهمــی بــا ســوژه اســتفاده کــرد.
در یــک دهــه اخیــر در ایــران پژوهشهــا و مطالعــات زیــادی دربــاره خشــونت علیــه زنــان ،بهویــژه خشــونت
خانگــی انجــام شــده اســت .بیشــتر ایــن پژوهشهــا پــس از ســال  1370تاکنــون انجــام شــده کــه نشــان میدهــد
پژوهشگــران و دانشــگاهیان ایرانــی در ســالهای اخیــر عالقــه و توجــه ویــژهای بــه بررســی و کنــکاش دربــاره
خشــونت علیــه زنــان پیــدا کردهانــد.

 ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻴﻮع فــراوان ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ گوناگــون ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ّ
ازﺳﻮیدﻳﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ و
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﻮع
ّ
و از ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه میشــود.
با این وجود در ذیل به پارهای از تحقیقات در خصوص خشونت علیه زنان و ابعاد آن اشاره شده است:
یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن پژوهشهــا دربــاره خشــونت علیــه زنــان در ایــران ( ،)1383یــک طــرح ملــی
اســت کــه در ســالهای آخــر دوران ریاســتجمهوری محمــد خاتمــی و توســط دفتــر امــور اجتماعــی وزارت کشــور
و مرکــز مشــارکت امــور زنــان ریاســت جمهــوری ،اجــرا شــد .پژوهشــی کــه تعــدادی از برجســتهترین جامعهشناســان
ایرانــی مجــری آن بودهانــد و اســتادان بهنــام دانشــگاههای ایــران بــا آن همــکاری داشــتهاند .همچنیــن صدهــا
پژوهشگــر و پرس ـشگر در قالــب ایــن طــرح در  28اســتان کشــور بــه بررســی پدیــده خشــونت خانگــی علیــه زنــان
پرداختهانــد .پژوهشــی کــه انجــام فــاز مطالعاتــی آن ،تهیــه پرسشــنامهها ،اجــرای مرحلــه میدانــی ،جمـعاوری اطالعــات
و تنظیــم گــزارش نهایـیاش بیــش از ســه ســال زمــان گرفتــه اســت .گــزارش نهایــی ایــن طــرح کــه شــامل یافتههــای
تکاندهنــدهای دربــاره خشــونت خانگــی علیــه زنــان در شــهرهای مختلــف ایــران اســت ،باالخــره در اواســط ســال 1383
آمــاده شــد .گزارشــی کــه عبــارت اســت از  32جلــد و هــر جلــد بیــش از  200صفحــه (چهــار جلــد بــا عنــوان گــزارش ملی
و  28جلــد بــا عنــوان گــزارش اســتانی) .کارفرمــای ایــن طــرح دفتــر امــور اجتماعــی وزارت کشــور و شــریک پژوهشــی
آن مرکــز مشــارکت امــور زنــان ریاسـتجمهوری بــوده اســت و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و مؤسســه پژوهــش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی نیــز بــا آن همــکاری داشــتهاند .محمــود قاضــی طباطبایــی و همــکاران بــرای توصیــف ابعــاد
خشــونت خانگــی علیــه زنــان در ایــران ،انــواع مختلــف آن را در هشــت گــروه تقســیمبندی کردهانــد :خشــونتهای
زبانــی ،روانــی ،فیزیکــی ،حقوقــی ،جنســی ،اقتصــادی ،فکــری و آموزشــی و مخاطــرات.
▪  ▪آمارهــای همیــن طــرح ملــی نشــان میدهــد  66درصــد زنــان ایرانــی ،از اول زندگــی مشترکشــان تاکنــون ،حداقــل یکبــار مــورد
خشــونت قــرار گرفتهانــد .بــا اینحــال میــزان و انــواع خشــونت خانگــی در اســتانهای مختلــف ایــران از تنــوع و تفاوتهــای زیــاد و
معنــاداری برخــوردار اســت؛ بــرای نمونــه ،شــمار زنانــی کــه از اول زندگــی مشــترک خــود تاکنــون مــورد خشــونت قــرار گرفتهانــد ،در

17

تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛

18

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

بندرعبــاس بیــش از ســایر نقــاط ایــران بــوده اســت ،امــا در میــان زنانــی کــه مــورد خشــونت قــرار گرفتهانــد ،ایــن زنــان زاهدانــی هســتند
کــه بیشــترین و شــدیدترین خشــونتها را تجربــه کردهانــد .در همیــن حــال ،زنــان بندرعبــاس در طــول یکســال دفعههــای بیشــتری
مــورد خشــونت خانگــی قــرار گرفتهانــد و زنــان یاســوج بــه دفعــات کمتــری بــا آن روب ـهرو شــدهاند.
▪  ▪دکتــر ســهیال صادقیفســایی ( )1389طــی پژوهشــی بــا عنــوان «مطالعــه کیفــی خشــونت خانگــی و اســتراتژیهای زنــان در
مواجهــه بــا آن» بــه بیــان تصــور و راهبــرد زنــان نســبت بــه خشــونتهاي خانگــی از زبــان خــود آنــان میپــردازد .الگوهــاي مشــابهی
کــه در تجربیــات زنــان کتکخــورده وجــود دارد ،آشــکار میســازد کــه خشــونت علیــه زنــان چیــزي فراتــر از یــک موضــوع خصوصــی
اســت و ریشــه در عمــق رویههــاي فرهنگــی و اجتماعــی دارد .وابســتگی اجتماعــی ،اقتصــادي و حقوقــی ،زنــان را در طــول تاریــخ در
موضــع فروتــري قــرار داده و آنــان را در مقابــل خشــونت مــردان آســیبپذیر ســاخته اســت .در ایــن تحقیــق ســعی بــر آن اســت کــه
تجربــه موقعیتهایــی کــه زنــان در آن مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد و راهبردهایــی کــه در آن اتخــاذ میکننــد ،بنــا بــر روایــت
خودشــان بــه تصویــر کشــیده شــود .انجــام تحقیقــات کیفــی در ایــن زمینــه از آن جهــت مهــم اســت کــه بــه درك و تفســیر زنــان از
خشــونتهاي خانگــی دســت یابیــم و بتوانیــم توصیــف دقیقــی نســبت بــه موضــوع ،مبتنــی بــر روایــت خــود زنــان ارائــه کنیــم.
▪  ▪هــدف کلــی ایــن پژوهــش چنانچــه ذکــر شــده اســت« :بررســی ،توصیــف و تفســی ِر درك زنــان از خشــونتهاي خانگــی علیــه
آنهاســت» .مصاحبههــاي عمیــق بــه قصــد رســیدن بــه اهــداف خــاص زیــر انجــام شدهاســت:
▪  ▪شــناخت مســائل و مشــکالتی کــه منجــر بــه بــروز خشــونتهاي خانگــی میشــوند ،انگیــزه مانــدن در روابــط خشــونتآمیز،
مســتندکردن راهبردهــای مختلفــی کــه زنــان بــراي برخــورد بــا خشــونت مــورد پذیــرش قــرار میدهنــد.
▪  ▪ایــن تحقیــق میتوانــد در جهــت کمــک بــه سیاس ـتگذاري و برخــورد قانونــی بــا خشــونتهاي خانگــی بســیار مؤثــر باشــد؛ زیــرا
اینگونــه مطالعــات براســاس تجربیــات زیســته زنــان شــکل میگیــرد و عمدت ـ ًا تجربیــات آنهــا بــه لحــاظ نظــري صورتبنــدي میشــود.
▪  ▪از دیــد زنــان عوامــل عمــدهاي کــه ســبب درگیــري و خشــونت در خانوادههــا میگــردد ،عبارتنــد از :بیــکاري همســران ،اشــتغال
زنــان ،مشــکالت مالــی ،عــدم آشــنایی زوجیــن بــا مهــارت زندگــی ،دخالــت خانوادههــا خصوصـ ًا خانــواده شــوهر ،اختــاف ســلیقه ،تربیــت
بچههــا ،نارضایتــی از روابــط زناشــویی ،وفــادار نبــودن مــردان ،رفیقبــازي مــردان ،پنهــانکاری ،اعتیــاد ،اختــاف طبقاتــی زیــاد میــان
زوجیــن ،اختــاف ســنی نامعقــول و نامتناســب ،خونســردي بیــش از حــد یــک طــرف و عصبانیــت طــرف دیگــر ،بیماريهــاي عصبــی.
▪  ▪عوامــل فــوق در دو دســته عوامــل فــردي و ســاختاري ،قابــل طبقهبنــدي اســت .اینگونــه طبقهبنــدي ،در ارائــه راهکارها و اســتراتژيها،
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .همانطــور کــه بســتر شــکلگیري خشــونت ،منبعــث از عوامــل ســاختاري و فــردي اســت ،راهبردهــا نیز
بایــد متناســب بــا ایــن دو ســطح باشــند .بعضیهــا از راهبــرد ناظــر بــه جنبههــاي فــردي و برخــی از آنهــا ناظــر بــه جنبههــاي ســاختاري

اســت .مصاحبههــاي عمیــق بــا زنــان نشــان میدهــد زنــان بــه صورتهــای مختلفــی بــه خشــونت علیــه خــود واکنــش نشــان میدهنــد.
اگرچــه بعضــی راهبردهــا ممکــن اســت خشــونت علیــه زنــان را کاهــش دهــد ،امــا مفاهیــم قالبــی را نظیــر آســیبپذیري زنــان و یــا منفعــل
بــودن آنهــا و یــا اینکــه مــردان قويتــر و یــا خش ـنترند ،زنــده نگهمیدارنــد و آن را تــداوم میبخشــند.
▪  ▪برخــی از ایــن راهبردهــا بــه شــرح ذیــل اســت :گذشــت و مــدارا در هنــگام درگیــری و عصبانیــت همســر بــرای پیشــگیری از
خشــونت ،مقاومــت نســبت بــه خشــونت ،مقابلــه بــه مثــل ،شــکایت و دریافــت حمایتهــای قانونــی ،مقابلــه روانــی و محرومیــت مــردان
از روابــط زناشــویی ،پنــاه بــردن بــه مکانهــای زیارتــی ،قهــر کــردن و پنــاه بــردن بــه خانــه پــدری .صادقــی در نهایــت بــه ارائــه
پیشــنهادات خــود بهعنــوان راهبردهایــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا خشــونت اشــاره میکنــد کــه در  5دســته خالصــه میشــوند:

 .1خانوادهمحــوری :بهبــود بخشــیدن بــه روابــط اعضــاي خانــواده و بــاال بــردن مهارتهایــی اســت کــه کمــک
میکنــد فرزنــدان در خانــواده مشــکالت را بــه صورتهــاي غیرخشــن حــل کننــد.
 .2راهبردهــای اجتماعــی -توســعهای :ایــن راهبردهــا بــه افــراد جامعــه یــاد میدهــد کــه بــا موقعیتهــاي ســخت
چگونــه کنــار آینــد و چطــور مشــکالت را بــدون توســل بــه خشــونت حــل کننــد .آمــوزش از طریــق موســیقی ،هنــر و
نقاشــی ،بــرای ســرزنش رفتارهــاي خشــن و برپایــی تئاترهــاي خیابانــی بــرای آگاهــی دادن.
 .3تغییــرات ســاختاری :کاهــش فشــارهاي اجتماعــی از طریــق ترویــج دموکراســی ،توزیــع عادالنــه درآمــد و تنظیــم
صحیــح روابــط اجتماعــی اســت کــه نیازمنــد برنامــه و اجــرا در ســطوح کالن اجرایــی کشــور اســت.
 .4برخورد قانونی با خشونت.
 .5مشــارکت نهادهــای اجتماع ـی :آمــوزش و آگاهــی اجتماعــی و حمایــت از قربانیــان خشــونت خانگــی از طریــق
درگیــر کــردن صداوســیما ،آموزشوپــرورش ،برگــزاری کالسهــای آموزشــی اجبــاری و مشــاوره بــرای مردانوزنــان و
همــکاری بــا ســازمانهای مردمنهــاد.

▪  ▪دکتــر بتــول احمــدی و یلــدا ســلیمان اختیــاری ( )1383در پژوهشــی بــا عنــوان «اثربخشــی مداخــات آمــوزش ســامت بــرای
پیشــگیری از خشــونت خانگــی علیــه زنــان» بــه بررســی مداخــات انجامشــده در زمینــه پيشــگيري اوليــه از خشــونت خانگــي عليــه
زنــان ،افزايــش مــوارد شناســايي خشــونت خانگــي عليــه زنــان و مديريــت مــوارد تشــخيص داده شــده و در نهایــت ميــزان اثربخشـي ايــن
مداخــات پرداختــه تــا زمينــه بــراي انتخــاب و اجــراي مداخــات مناســب و مؤثــر فراهــم گــردد و ســبب كاهــش شــيوع خشــونت خانگي 
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عليــه زنــان و پيشــگيري از بــروز مــوارد جديــد خشــونت خانگــي در زنــان خشــونت ديــده در كشــورمان شــود.
▪  ▪هــدف ايــن پژوهــش ،بررســي مداخــات انجــام شــده در زمينــه پيشــگيري از بــروز خشــونت خانگــي عليــه زنــان ،افزايــش مــوارد
شناسايیشــده خشــونت و مديريــت مــوارد تشــخيص داده شــده و اثربخشــي ايــن مداخــات اســت .يافتههــاي حاصــل از بررســي 
مطالعــات انجــام شــده در زمينــه خشــونت خانگــي عليــه زنــان را ميتــوان بــه صــورت زيــر بيــان نمــود:
▪  ▪بهطوركلــي مداخــات در زمينــه پيشــگيري اوليــه يــا ثانويــه از خشــونت خانگــي عليــه زنــان ،بــه دو دســته كلــي تقســيم میشــوند:
دســته اول ،مداخالتــي كــه روي زنــان و بــا هــدف كاهــش مــوارد خشــونت خانگــي عليــه آنــان و ارتقــای وضعيــت ســامت آنــان انجــام
ميشــود .ايــن مداخــات از طريــق راهكارهايــي از قبيــل جلــب حمايــت زنــان ،مشــاورههاي آموزشــي ،روانــي و درمانــي در زنــان
صــورت میگیــرد .ايــن دســته بــه مداخــات متمركــز بــر زنــان معــروف هســتند.
▪  ▪دســته دوم از مداخــات كــه بــه مداخــات متمركــز بــر سيســتم خدمــات بهداشــتي درمانــي معروفنــد ،بــه منظــور توانمندســازي
كاركنــان مراكــز بهداشــتي درمانــي و ســازمانهاي مرتبــط بــا ســامت زنــان در زمينــه پيشــگيري اوليــه و يــا كاهــش مــوارد خشــونت
خانگــي عليــه زنــان طراحــی شــدهاند .ايــن مداخــات از طريــق راهكارهايــي از قبيــل آمــوزش كاركنــان در زمينــه خشــونت خانگــي،
فراهــم آوردن شــرايط و منابــع الزم بــراي پيشــگيري اوليــه يــا ثانويــه از خشــونت خانگــي و همچنيــن چگونگــی برخــورد بــا مــوارد
خشــونت خانگــي عليــه زنــان انجــام ميشــوند.
▪  ▪دکتــر خدیجــه ابوالمعالــی ،دکتــر هائیــده صابــری و طلعــت حقشــناس ( )1390در پژوهشــی بــه بررســی «تأثیــر ســبکهای هویتــی
مــردان بــر انــواع خشــونت خانگــی آنــان نســبت بــه همســر خــود» پرداختنــد .ایــن پژوهــش بــه مقایســه تأثیــر انــواع ســبکهای هویــت
ســازگارانه و ناســازگارانه مــردان بــر خشــونت خانگــی آنــان نســبت بــه همسرشــان ،میپــردازد .محققــان ایــن پژوهــش ضمــن تعریــف
خشــونت خانگــی در ابتــدای پژوهــش ،آن را ناشــی از عوامــل گوناگونــی میداننــد :از جملــه عوامــل اجتماعــی ،عوامــل شــخصیتی،
عوامــل فرهنگــی ،تحصیــات و ســن کــه در کنــار همــه اینهــا ،ســبکهای هویــت میتوانــد یکــی از دالیــل احتمالــی آن باشــد .در ایــن
پژوهــش ،پژوهشگــر در صــدد شــناخت تفــاوت نــوع خشــونت خانگــی نســبت بــه همســر خــود در مردانــی اســت کــه از ســبکهای
هویــت ســازگار و ناســازگار برخوردارنــد .فرضیــه ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه بیــن ســطح خشــونت روانــی ،اقتصــادی ،جســمی و جنســی
افــراد دارای هویــت ســازگارانه و ناســازگارانه تفــاوت وجــود دارد.
▪  ▪روش ایــن پژوهــش از نــوع (ک ّمــی) علّــی -مقایسـهای بــوده و در آن انــواع خشــونت خانگــی (جســمی ،روانــی ،اقتصــادی و جنســی)
کــه مــردان دارای ســبک هویــت ســازگار و ناســازگار نســبت بــه همسرانشــان اعمــال میکننــد ،مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش در برگیرنــده کلیــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری متأهــل و همســران آنــان اســت کــه

در دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دانشــگاه آزاد واحــد رودهــن و دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــز در ســال تحصیلــی  1389-1390مشــغول
بــه تحصیــل بودنــد.
▪  ▪همچنیــن نتايــج پژوهــش بیانگــر ایــن بــود کــه در مجمــوع بیــن نمــره کلــی خشــونت خانگــی نســبت بــه همســر در مــردان دارای
هویــت ســازگارانه و ناســازگارانه تفــاوت وجــود دارد؛ بهعبارتدیگــر ،خشــونت جســمی و جنســی در افــراد دارای ســبک هویــت ناســازگارانه
بهطــور معنــاداری بیــش از افــراد دارای هویــت ســازگار بــود .افــرادی کــه بتواننــد در نوجوانــی بــه هویــت باثباتــی دســت یابنــد ،در جوانــی
میتواننــد بــه روابــط صمیمان ـهای نائــل شــوند .البتــه صمیمیــت فقــط بــه روابــط جنســی محــدود نمیشــود ،بلکــه اهمیــت دادن بــه
احساســات و تعهــد را نیــز دربرمیگیــرد .کســانی کــه نمیتواننــد چنیــن صمیمیتــی را در جوانــی برقــرار کننــد ،امــکان دارد بــه دیگــران
پرخاشــگری نشــان دهنــد.
▪  ▪شــهال اعــزازی ( )1383در پژوهــش خــود بــا عنــوان «ســاختار جامعــه و خشــونت علیــه زنــان» بــا نگاهــی بــه تحقیقــات انجام شــده در
ایــران معتقــد اســت کــه میــان دادههــای کسبشــده ناهماهنگــی وجــود دارد و در اکثــر بررس ـیها عوامــل مؤثــر بــر خشــونت بهصــورت
متغیرهــای فــردی و خانوادگــی بحــث و بررســی شــدهاند .اعــزازی در پژوهــش خــود باتوجــه بــه دیدگاههــای فمنیســتی ســعی در مشــخص
کــردن اهمیــت «ســاختار نابرابــر قــدرت» دارد کــه در حوزههــای اقتصــاد ،قوانیــن ،نیروهــای نظارتــی جامعــه و نهادهــای حمایتــی جامعــه
حضــور دارد و بــر توجــه بــه ســاختار جامعــه کــه مــردان را تشــویق بــه اعمــال خشــونت و زنــان را وادار بــه تحمــل آن میکنــد ،تأکیــد
میکنــد .او در یــک تقســیمبندی ســاده پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه خشــونت را بــه دو دســته تقســیم میکنــد:
▪  ▪بررس ـیهایی کــه بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و بــا اســتفاده از نمونــه معــرف از جامعــه شــهری انجــام شــدهاند؛ یعنــی دربرگیرنــده
خانوادههــای خشــن و معمولــی ،افــراد خشــن و قربانــی و افــراد معمولیانــد .در ایــن قبیــل پژوهشهــا امــکان مقایســه و تعییــن عوامــل مؤثــر
بــر خشــونت بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری وجــود دارد .اکثــر ایــن بررسـیها نمونــه خــود را از تهــران انتخــاب کردهانــد ،امــا شهرســتانهای
دیگــر نیــز بررســی شــدهاند .در برخــی از بررسـیها فقــط زنــان و در مــوارد دیگــر زن و شــوهر (زوج) طــرف پرســش قــرار گرفتهانــد.
▪  ▪دســته دیگــر بررسـیهایی هســتند کــه از طریــق زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــزی ماننــد پزشــکی قانونــی ،دادگاه و یــا کالنتــری و
کســب اطالعــات از زنــان مراجعهکننــده بــا اســتفاده از پرسشــنامه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن نــوع پژوهــش همچنیــن اطالعــات الزم
بــا اســتفاده از اســناد و مــدارک موجــود (پروندههــا) بهدســت آمــده اســت .در ایــن نــوع پژوهشهــا ،نمونــه معــرف وجــود نــدارد و در
مــواردی کــه اطالعــات از پروندههــا کســب شــده ،محقــق بــه مقولهبندیهــای مدنظــر مرکــز بــه مربــوط وابســته اســت .نتایــج ایــن
بررس ـیها کــه قابــل تعمیــم نیســتند ،بیشــتر بــه توصیــف ویژگیهــای ایــن زنــان و برخــی اطالعــات در خصــوص وضــع خانوادگــی
آنــان میپــردازد.
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▪  ▪نتیجــه ایــن پژوهــش بیــان میکنــد کــه پژوهشهــا و مطالعــات انجــام شــده در حــوزه خشــونت از بعــد نظــری و تجربــی اختــاف
و ناهمگــون اســت .بنابرایــن الزم اســت تــا بــه تعمــق بیشــتری در بــاب پدیــده خشــونت پرداختــه شــود و بهجــای آنکــه ســعی شــود
عوامــل فــردی و خانوادگــی مؤثــر بــر ظهــور آن بررس ـی شــود ،در وهلــه اول بــا انجــام بررس ـیهای اکتشــافی ،پویایــی درونــی ایــن
پدیــده در ایــران و چرایــی و چگونگــی بهکارگیــری آن در درون خانــواه ،همچنیــن واکنــش زنــان و مــردان بــه آن ،واکنــش ســازمانها
و نهادهــا و راههــای موجــود بــرای مقابلــه بــا آن ،شــناخته شــود و همزمــان بــر ســاختاری از جامعــه انگشــت نهــاده شــود کــه بــه مــردان
اجــازه اعمــال خشــونت علیــه زنــان و کــودکان را میدهــد.
▪  ▪کتــاب پژوهشــی دربــاره «خشــونت علیــه زنــان در ایــران» از مهرانگیــز کار و مقــاالت ایشــان که در ســال  ۱۳۸۰منتشــر شــده اســت.
کار در کتــاب پژوهشــی دربــاره خشــونت علیــه زنــان ضمــن ارائــه تعریفــی جامــع از انــواع خشــونت پنهــان و آشــکار علیــه زنان و اشــکال
مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی ایــن خشــونتها کــه بخشــی ریشــه در فرهنــگ و ســنت دارد و بخشــی حاصــل
تــداوم تبعیــض علیــه زنــان در ســاختار حقوقــی ،اقتصــادی و سیاســی جامعــه اســت ،بــر ایــن نظــر اســت که شــاید تــداوم خشــونت
در ســاختارهای غیرفرهنگــی نیــز خــود برآینــدی از ســاختار فرهنگــی اســت کــه مــردم و جامعــه را بهجــای اینکــه برآشــوبند ،وادار بــه
پذیــرش ایــن اشــکال از خشــونت میکنــد .در عیــن حــال نویســنده در همــان آغــاز کتــاب بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه خشــونت علیــه
زنــان بههیچوجــه خــاص جوامــع عقــب افتــاده یــا جوامــع مســلمانان نیســت اضافــه میکنــد ،در پیشــرفتهترین کشــورهای جهــان،
زنــان و کــودکان از پیامدهــا و عــوارض ناشــی از خشــونت ،بهخصــوص در زندگــی خانوادگــی رنــج میبرنــد و آزارهــای جســمی و جنســی
و روانــی نــه تنهــا تندرســتی ،ســامت عقــل ،تعــادل عاطفــی و روانــی آنهــا را بــه خطــر میانــدازد ،بلکــه دولتهــا را بــا مشــکالت
گوناگــون اقتصــادی ،فرهنگــی و خدماتــی درگیــر میکنــد .کار در ایــن کتــاب راهکارهایــی را بــرای جلوگیــری از اعمــال خشــونت علیــه
زنــان پیشــنهاد میکنــد و نهادهــای فرهنگــی ،حقوقــی ،اقتصــادی و اجتماعــی را بــه کمــک میطلبــد.

چارچوب مفهومی پژوهش

بــا مــروری بــر منابــع نظــری و تجربــی موجــود در بــاب خشــونت علیــه زنــان خصوص ـ ًا در شــکل خشــونتهای
خانگــی و همســرآزاری میتــوان گفــت ســوءرفتار بــا زنــان در همــه ادوار تاریخــی و در همــه جوامــع و فرهنگهــا
پدیــدهای اســت کهــن و مســألهای اســت جهانــی کــه قدمتــی بهقــدر کهنتریــن افســانهها دارد .نخســتین پیشــینه
خشــونت را میتــوان در اســطورهها و داســتانهای دینــی نظیــر هابیــل و قابیــل ســراغ گرفــت .واژه قربانــی نیــز در
22

مــورد دخترانــی کــه بهمنظــور انجــام فرایــض دینــی بــه قربانــگاه فرســتاده میشــدند ،بـهکار گرفتــه شــده اســت .شــواهد
تاریخــی موجــود نشــان میدهــد خشــونت علیــه زنــان و دختــران جزئــی از آدابورســوم فرهنگــی و زندگــی اجتماعــی
جوامــع باســتان محســوب میگردیــده اســت(مراجعه شــود بــه 1992 ,Bart and Moran :و گــزارش فصلنامــه ســازمان
ملــل 1995 ،و ابــوت و واالس .)1376
بحــث خشــونت علیــه زنــان همزمــان بــا شــروع مــوج اول جنبــش زنــان ( 1848-1920میــادی) در ایــاالت متحــده
امریــکا مطــرح گردیــد .بــا اینوجــود تأکیــد خــاص بــر آن از دهــه  1970میــادی (پایــان مــوج دوم  )1920-1970آغــاز
شــد ،بهطوریکــه مســأله خشــونت در خانــواده خصوص ـ ًا موضــوع همســرآزاری بــه مثابــه موضوعــات پژوهشــی مــورد
تحقیــق و بررســی قــرار گرفت.
در ایــران نیــز بهرغــم وجــود و شــیوع صــور و اشــکال مختلفــی از خشــونت علیــه زنــان در دورههــای تاریخــی
مختلــف ،مطالعــات و دقتنظرهــای علمــی عمــداً از  1376آغــاز میگــردد ،بهطوریکــه بــا شــروع اجــاس 1995
پکــن و طــرح مســأله خشــونت علیــه زنــان در آن اجــاس توجــه بــه مطالعــه و تحقیــق دربــاره پدیــده خشــونت و
همســرآزاری در ایــران معطــوف گردیــد و نهادهــا و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی اقــدام بــه تحقیــق و بررســی در ایــن
بــاب و حمایــت مالــی از پژوهشهــا ،پایاننامههــای دانشــجویی و مقــاالت بــا موضوعــات خشــونت علیــه زنــان نمودنــد.
موضــوع خشــونت علیــه زنــان چــه در حــوزه خصوصــی (خانــواده) و چــه در حــوزه عمومــی (جامعــه) بهعنــوان یکــی
از مســائل عمــده اجتماعــی بــرای بســیاری از جوامــع و بهمثابــه موضوعــی از تحقیــق و تفحــص بــرای محققــان در نیــم
قــرن گذشــته بــوده اســت .بــا اینحــال بایــد توجــه داشــت ســوءرفتار بــا زنــان و خشــونت علیــه آنــان قدمتــی بــه قــدر
کهنتریــن افســانهها دارد .تاریــخ جوامــع حاکــی از زنــده بــه گــور کــردن نــوزادان دختــر در نــزد اعــراب پیــش از اســام
و یــا فــروش دختــران و زنــان بهعنــوان کنیــز و بــرده ،تجــاوز ،اســیرکردن ،اعمــال خشــونتهای فیزیکــی و ماننــد آن
جلوههایــی از خشــونت علیــه زنــان در تاریــخ بشــری اســت.

23

تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛
تعریف خشونت

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

صادقــی در تعریــف خشــونت خانگــی اینگونــه اضافــه میکنــد« :واژه خشــونت خانگــی میتوانــد در برگیرنــده
تجربیــات وســیعی باشــد کــه عمدتــ ًا در فضــاي خانــه رخ میدهــد و بــه گونــهای خشــونتآمیز تلقــی میشــود» .در
اینجــا الزم اســت دو مفهــوم خشــونت و خانگــی بهطــور مجــزا توضیــح داده شــود.
خشــونت :تصمیم در مــورد ایــن موضــوع کــه چــه رفتارهایــی خشــونتآمیز اســت ،کار ســادهاي نیســت .اگرچــه ایــن
موضــوع بــه میــزان قابلتوجهــی بــه تصــورات افــرادي کــه اینگونــه رفتارهــا را تجربــه میکننــد ،بســتگی دارد؛ از طــرف
دیگــر ،بســیار گمراهکننــده اســت کــه تصــور کنیــم اگــر کســانی خشــونت را تجربــه کننــد و آن را عــادي و قابــل قبــول
بپندارنــد ،جامعــه نیــز بایــد بهطــور کلــی بــا تصــور آنهــا موافــق باشــد.
ـان ایــن حــوزه معتقدنــد رفتارهــاي خشــونتآمیز ،رفتارهایــی هســتند کــه بــا قصــد آســیب رســاندن
بســیاري از محققـ ِ
صــورت پذیرد(گلــز  .)1993:خشــونت فیزیکــی تنهــا نــوع خشــونت نیســت کــه صدمــه و آســیب را دربــردارد ،بلکــه
تعریــف وســیعتري از خشــونت میتوانــد در برگیرنــده تهدیــد ،خشــونتهاي روانــی ،عاطفــی ،تحقیــر ،تمســخر دیگــران
و فحاشــی نیــز باشــد .تأثیــر اینگونــه رفتارهــا اگــر بیشــتر از خشــونتهاي فیزیکــی نباشــد ،معمــو ًال کمتــر از آنهــا
نیست(اســتراوس و ســوئیت.)1992 ،
خانگی :اگرچــه عــدهاي منظــور از خانگــی را ک ً
ال فضــاي خانــه میداننــد و خشــونتهاي خانگــی ممکــن اســت
شــامل خشــونت والدیــن ،بچههــا علیــه یکدیگــر و یــا بچههــا علیــه والدیــن باشــد ،امــا در ایــن تحقیــق منظــور از
خشــونتهاي خانگــی یــک نــوع خــاص و آن خشــونت شــوهران علیــه زنانشــان اســت(صادقی.)13 ،
طبــق تعریــف ویکیپدیــا ،خشــونت علیــه زنــان اصطالحــی تخصصــی اســت کــه بــرای توصیــف کلــی کارهــای
خشــونتآمیز علیــه زنــان بــهکار مــیرود .ایــن شــکل از خشــونت علیــه گــروه خاصــی از مــردم اعمــال میشــود و
جنســیت قربانــی پایــه اصلــی خشــونت اســت .مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ( )UNGAخشــونت علیــه زنــان
را «هرگونــه عمــل خشــونتآمیز بــر پایــه جنســیت کــه بتوانــد منجــر بــه آســیب فیزیکــی (بدنــی) ،جنســی یــا روانــی
زنــان بشــود» تعریــف کــرده اســت کــه شــامل «تهدیــد بــه ایــن کارهــا ،اعمــال جبــار ،یــا ســلب مســتبدانه آزادی چــه در
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اجتمــاع و چــه در زندگــی شــخصی» میشــود .اعالمیــه رفــع خشــونت علیــه زنــان در ســال  1993بیــان میکنــد کــه
ایــن خشــونت ممکــن اســت توســط افــرادی از همــان جنــس ،اعضــای خانــواده و حکومــت اعمــال شــود.
حوزههای اعمال خشونت

در اغلــب مباحــث نظــری و یافتههــای تجربــی اعمــال خشــونت علیــه زنــان را در دو ســاحت و حــوزه خصوصــی و
عمومــی مطــرح ســاختهاند:
▪

▪الف) حوزه خصوصی

حــوزه خصوصــی شــامل تمــام اشــکال خشــونتی میشــود کــه در محیــط خانــواده نســبت بــه زنــان اعمــال میشــود
و بــه آن «خشــونت خانوادگــی» میگوینــد .خشــونت خانوادگــی «خشــونتی اســت کــه در محیــط خصوصــی بهوقــوع
میپیونــدد و عمومـ ًا میــان افــرادی رخ میدهــد کــه بــه ســبب صمیمیــت ،ارتبــاط خونــی یــا قانونــی بــه یکدیگــر پیونــد
خوردهانــد .صرفنظــر از بیطرفــی ظاهــری ایــن واژه ،خشــونت خانوادگــی تقریبـ ًا همــواره ،جــرم وابســته بــه «جنســیت
خــاص» محســوب میگــردد کــه مــردان بــه زنــان روامیدارنــد .اگــر عکــس آن اتفــاق بیفتــد و زن در مقابــل مــرد از
خــود خشــونتی نشــان دهــد ،ایــن رویــداد بــه لحــاظ آنکــه نــادر اســت آمــار مربــوط بــه سرشــت وابســته بــه «جنســیت
خــاص» را در حــوزه خشــونت خانوادگــی تحــت تأثیــر قــرار نمیدهــد .در هــر صــورت ،ایــن وقایــع بیشــتر زمانــی بــروز
میکننــد کــه زن میکوشــد تــا در مقابــل تجــاوز مــرد ،از لحــاظ جســمی از خــود دفــاع کنــد».
زنــان در سراســر دوره زندگیشــان  -چــه در خانــه پــدر و چــه در خانــه همســر -متحمــل شــکلهای گوناگونــی از
خشــونت جنســیتی میشــوند .البتــه در خانوادههایــی کــه اعضــای آن برابــری بیشــتری دارنــد ،اعمــال خشــونت در میــان
آنــان کمتــر رایــج اســت .در خانوادههایــی کــه اعضــای آن برابــری بیشــتری دارنــد ،تضادهــا معمــو ًال بــا گفتوگــو حــل
میشــود و در رویارویــی بــا اختالفــات ،اعضــا تحمــل و بردبــاری بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد .تحقیقــات اشــتراوس
نشــان میدهــد در خانوادههایــی کــه مــرد بــر دیگــر منابــع قــدرت تســلط نــدارد ،کاربــرد خشــونت بهعنــوان آخریــن
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ابــزار قــدرت بــرای حــل تضادهــا افزایــش مییابــد و هــم از اینروســت کــه در خانوادههــای طبقــات پاییــن اجتمــاع کــه
بــا فشــارها و تنشهــای بیشــتری روبـهرو هســتند خطــر توســل مــردان بــه خشــونت بیشــتر اســت؛ زیــرا آنــان در قیــاس
بــا مــردان دیگــر ،منابــع کمتــری بــرای پیشــبرد مقاصدشــان دارند(روزنبــام ،1367 ،بــارت و مــوران 1992؛ کار.)1380 ،
▪

▪ب) حوزه عمومی

خشونت علیه زنان در حوزه عمومی عرصههای گستردهتری را دربرمیگیرد:
 )1آدابورســوم :در بســیاری مــوارد خشــونت علیــه زنــان را بــه کمــک آداب و رســوم و ســنتهای غیرمذهبــی و
ویژگیهــای فرهنگــی و قومــی خــاص توجیــه میکننــد.
 )2فرهنــگ شــفاهیوکتبی :همچــون اصطالحــات و ضربالمثلهایــی کــه در فرهنــگ شــفاهی زبــان فارســی
رایــج اســت و غالبـ ًا حــاوی پیــام خشــونت نســبت بــه زنــان و ترغیــب مــردان بــه انجــام آن اســت.
 )3سنتها و پارهای تفاسیر سنتی از دین

▪

▪انواع خشونت

خشونت علیه زنان به اشکال زیر تحقق مییابد:

 )1خشونت جسمی                    

خشــونت جســمانی علیــه زنــان بــه شــیوههای گوناگــون انجــام میشــود و کتکخــوردن ،شــکنجه و قتــل را
دربرمیگیــرد .ایــن خشــونت بــه هرگونــه رفتــار غیراجتماعــی نیــز اطــاق میشــود کــه از لمــس کــردن بــدن زن شــروع
شــده و گاهــی تــا مرحلــه تجــاوز جنســی جســم زن را مــورد آزار قــرار میدهــد  .بهــای خشــونت جســمی :عبــارت اســت
از اعضــای شکســته ،پارگیهــا ،زخمهــا ،بریدگیهــا ،کبودیهــا ،جراحــات داخلــی ،ضربــه مغــزی ،آســیب اعضــای
تناســلی ،عــدم توانایــی در وضــع حمــل ،ســقط جنیــن ،بیماریهــای جنســی ،حاملگیهــای ناخواســته و اقــدام بــه ســقط
جنیــن غیرقانونــی ،مــرگ زن در اثــر آســیبهای جســمی(بارت و مــوران1992 ،؛ روزنبــام.)1367 ،
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پژوهشگــران طــرح ملــی بررســی پدیــده خشــونت خانگــی معتقدنــد کــه دو نــوع خشــونت جســمی وجــود دارد:
خشــونت فیزیکــی نــوع اول :ایــن خشــونتها شــامل گاز گرفتــن ،گرفتــن و بســتن ،زندانــی کــردن ،چنــگ انداختــن و
کشــیدن مــو ،اخــراج از خانــه ،کت ـککاری مفصــل ،محــروم کــردن از غــذا و  ...میشــود.
خشــونت فیزیکــی نــوع دوم« :ســیلی ،لگــد و مشــت زدن ،کشــیدن و هــل دادن ،محکــم کوبیــدن در ،بههــم زدن
ســفره و میــز غــذا و شکســتن اشــیای منــزل» را خشــونت فیزیکــی نــوع دوم میگوینــد.
 )2خشونت جنسی

خشــونت جنســی بــه هرگونــه رفتــار غیراجتماعــی اطــاق میشــود کــه از لمــس کــردن تــا تجــاوز را در برمیگیــرد.
ایــن نــوع خشــونت ممکــن اســت در حیطــه زندگــی خصوصــی ،زناشــویی و خانوادگــی اتفــاق بیفتــد و بــه صــورت لــزوم
بــه تمکیــن از شــوهر یــا رابطــه محــارم بــا یکدیگــر در حلقــه خویشــاوندی علیــه زن اعمــال گــردد .در حیطــه اجتماعــی
نیــز از ســوی فــرد ناشــناس تحقــق مییابــد.
در ایــران درجــه پذیــرش خشــونت جنســی در زندگــی زناشــویی بســیار باالســت و معمــو ًال زنــان در محافــل خانوادگی
از آن پــرده برنمیدارنــد؛ زیــرا تحمــل ایــن نــوع خشــونت عــادت شــده اســت و آن را طبیعــی میانگارنــد ،لــذا از طــرح
موضــوع نیــز احســاس شــرم میکننــد.
قوانیــن ایــران تمکیــن زن از شــوهر ،یعنــی تســلیم بــه تمایــات جنســی مــرد را دســتور داده اســت ،امــا زنــا بــا محارم
کــه در مــواردی زنــان ایرانــی در معــرض آن قــرار میگیرنــد ،بهقــدری مذموموقبیــح اســت کــه از تــرس آبروریــزی
و پــردهدری همــواره (جــز در مــوارد اســتثنائی) مخفــی باقــی میمانــد و تمــام افــراد خانــواده بــرای حفــظ آبــروی خــود
از طــرح و افشــای آن خــودداری میکننــد .بــا آنکــه زنــای بــا محــارم (ماننــد عمــو ،دایــی ،پــدر و بــرادر) در رده انــواع
خشــونت علیــه زنــان در ایــران قابــل مالحظــه اســت ،امــا آمــار در اینبــاره وجــود نــدارد و دولــت نیــز روی آن ســرپوش
میگــذارد؛ بهعبارتدیگــر ،همــگان بهنوعــی توافــق عمومــی بــرای پنهانســازی موضــوع رســیدهاند و در نتیجــه
بــاب بحـث و گفتوگــو دربــاره آن بســته اســت.
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تجــاوز جنســی هــرگاه از ســوی فــرد ناشناســی انجــام پذیــرد ،بازتــاب اجتماعــی و مطبوعاتــی آن در ایــران بســیار
وســیع اســت و رفتــار مرتکــب از همهســو تقبیــح شــده و مــردم مجــازات او را بــا شــدت هرچه بیشــتر خواســتار میشــوند.
بهــای خشــونت جنســی :زنانی  کــه مــورد خشــونت جنســی قــرار میگیرنــد دچــار صدمــات روانــی ،عصبــی و
عاطفــی میشــوند کــه بــر کل رفتارهــای آنهــا نســبت بــه جنــس مــرد تأثیــر میگــذارد .گاهــی زنــان صدمهدیــده در
زندگــی جنســی دچــار ســردی و افســردگی شــده و نفــرت و واهمــه از جنــس مــرد را هرگــز در طــول زندگــی خانوادگــی و
اجتماعــی خــود از یــاد نمیبرند(روزنبــام1367 ،؛ بــارت و مــوران1992 ،؛ بنییعقــوب1387 ،؛ اعــزازی.)1376 ،
 )3خشونت روانی

رفتــار خشــونتآمیزی اســت کــه شــرافت ،آبــرو و اعتمــاد بــه نفــس زن را خدشـهدار میکنــد .ایــن رفتــار بهصــورت
انتقــاد نــاروا ،تحقیــر ،بددهانــی ،تمســخر ،توهیــن ،فحاشــی ،متلــک ،تهدیدهــای مــداوم بــه طــاق دادن یــا ازدواج مجــدد
کــردن ،جداکــردن زن از دوســتان یــا خانــواده و از اینگونــه مــوارد اعمــال میشــود.
در ایــران میتــوان مــوارد بســیاری را در رده خشــونتهای روانــی بهشــمار آورد کــه شــرافت و غــرور و اعتمــاد بــه
نفــس زنــان را مــورد تعــرض قــرار میدهــد ،امــا هنــوز خســارات و ضایعــات ناشــی از آن ارزیابــی نشــده اســت.
بهــای خشــونت روانــی :از کارافتادگــی ادراکــی ،تالشــی اعتمــاد بــه نفــس ،انــواع افســردگیها ،عــدم کفایــت زن در
مدیریــت خانــواده ،تقلیــل جاهطلبــی در محیــط کار ،گریــز از مشــارکت در امــور اجتماعــی ،بازســازی رفتــار خشــونتآمیز
در کــودکان ،عــدم موفقیــت کــودکان در تحصیــل ،ناکارآمــدی زن در محیــط کار (کــه گاهــی بــه اخــراج او منجــر
میشــود) ،پنــاه بــردن بــه داروهــای روانگــردان ،الــکل و مــواد مخــدر ،پنــاه بــردن بــه قمــار ،فالگیــری و رمالــی ،از
دســت رفتــن اســتعدادهای بالقــوه زن ،دســت زدن بــه خودکشــی ،از دســت دادن اعتبــار خانوادگــی و اجتماعــی (همــان).
 )4خشونت مالی

در بســیاری از نقــاط جهــان ،زنــان نیــروی کار بیجیرهومواجــب هســتند و بایــد تــا آخــر عمــر از خانــواده خــود
مراقبــت کننــد ،بیآنکــه امنیــت اقتصــادی داشــته باشــند .آنــان دسترســی بــه منابــع اقتصــادی ندارنــد و تــا پایــان
عمــر کامــ ً
ا وابســته بــه مــرد خانــواده یــا افــراد ذکــور باقــی میماننــد .چنانچــه مــردان خانــواده نخواهنــد از خــود
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ســخاوتی نشــان دهنــد ،ادامــه زندگــی زنــان جــداً بــه مخاطــره میافتــد؛ گاه دچــار ســوءتغذیه میشــوند و گاه حتــی
بــه ابتداییتریــن ضروریــات زندگــی دسترســی ندارنــد .در خانوادههــای فقیــر محدودیــت دسترســی زنــان بــه پــول نقــد
مســأله مرگوزندگــی محســوب میشــود ،خاصــه هنگامیکــه مــرد اولویــت دیگــری در خــارج از قلمــرو منــزل و خانــواده
بــرای خــود قائــل اســت.
افــراد ذکــور خانــواده گاه حتــی زنــان را از درآمــد یــا ارث خــود محــروم میکننــد .برخــی از زنــان پــس از ازدواج نیــز
بــه علــت عوامــل فرهنگــی در خانــه حبــس میشــوند و شوهرانشــان اجــازه اشــتغال بــه آنــان نمیدهنــد .در جوامعــی کــه
زنــان اغلــب ســواد خوانــدن و نوشــتن یــا تجربــه ســرمایهگذاری ندارنــد ،ایــن محرومیــت ابــزاری میشــود بــرای تشــدید
وابســتگی آنــان بــه مردی کــه بــا او زندگــی میکننــد و اغلــب قربانــی خواســتههای فزاینــده همــان مــرد میشــوند.
بهای خشونت مالی :در ایران نیز خشونت مالی به صور گوناگون زندگی زنان را تحتالشعاع قرار میدهد.
 محرومیت زنان از سواد و آفرینش کاری و حرفهآموزی عدم دسترسی به فرصتهای برابر از نظر حرفهآموزی موانع قانونی ناظر بر ارثبری که زن را از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم میدارد. زن پــس از طــاق (پــس از ســالهای مدیــد زندگــی بــا شــوهرش) هیــچ حقــی بــر ســرمایه افزونشــده زندگــیمــرد در دوران زندگــی مشترکشــان نــدارد و در نظــام حقوقــی ایــران شــریک امــوال همســرش نیســت.
 مجــوز قانونــی چندهمســری ،زندگــی زنــان را از نظــر مالــی متالطــم میســازد؛ زیــرا منابــع مالــی شــوهر بیــنآنهــا تقســیم میشــود .حتــی ارث شــوهر مشــمول همیــن قاعــده اســت.
 به مخاطره افتادن امنیت شغلی در دوران پس از مرخصی زایمان زنان در عمل ،از دستمزد کمتری در محیط کار بهره میبرند. شوهر مجوز قانونی و سنتی در اختیار دارد و میتواند با استفاده از آن مانع اشتغال همسرش بشود. زنــان بــا وجــود حقــی کــه بــر مهریــه و اجرتالمثــل دارنــد ،امــا چــون طــاق حــق انحصــاری و مطلــق مــرداســت ،اغلــب همیــن حقــوق مالــی را ب ـهازای طــاق بــذل میکننــد و دســت خالــی رهــا میشــوند.
29

تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

ـالیان ســال بــه خانــه میبرنــد و خــرج میکننــد ،چــون در امــوال خانــوار
 زنــان شــاغل کــه تمــام درآمــد خــود را سـ ِشــریک مــرد محســوب نمیشــوند ،در صــورت وقــوع طــاق یــا مــرگ شــوهر یــا ازدواج مجــدد شــوهر بهشــدت گرفتــار
فقــر و اســتیصال میشــوند و در ایــام پیــری تنهــا میمانند(همــان).
طباطبایــی ( )13بــرای توصیــف ابعــاد خشــونت خانگــی علیــه زنــان در ایــران ،انــواع مختلــف آن را در هشــت گــروه
تقســیمبندی کــرده اســت :خشــونتهای زبانــی (کالمــی) ،روانــی ،فیزیکــی ،حقوقــی ،جنســی ،اقتصــادی ،فکری و آموزشــی.
 )5خشونتهای حقوقی

ایــن پژوهشــگران خشــونتهای حقوقــی را شــامل امتنــاع مــرد از طــاق بــر خــاف اصــرار زن بــه متارکــه ،ازدواج
مجــدد شــوهر و جلوگیــری از نگهــداری فرزنــدان توســط زن دانســتهاند.
 خشونتهای مانع از رشد اجتماعی ،فکری و آموزشیخشــونتهای مانــع از رشــد اجتماعــی ،فکــری و آموزشــی کــه عبــارت اســت از ایجــاد محدویــت در ارتبــاط فامیلــی،
دوســتانه و اجتماعــی ،ممانعــت از تحصیــل ،کاریابی و اشــتغال.
)6خشونت کالمی

خشــونت کالمــی در محیــط خانــه و فضــای خصوصــی ســطوح مختلفــی را از فحاشــی گرفتــه تــا تحقیــر شــامل
میشــود .ایــن شــکل خشــونت کالمــی بهشــدت بــه اســتقالل و اعتمــاد بــه نفــس زنــان آســیب میزنــد و ســبب بــروز
روحیــه پوچــی یــا خودنابودســازی،گریز از مشــارکت اجتماعــی و اضطــراب در زنــان میشــود.
برخــاف تصــور عمومــی کــه صرفــ ًا فحاشــی و پرخاشــگری را از مصادیــق خشــونت و آزار کالمــی میداننــد،
گونههــای متفاوتــی از خشــونت کالمــی شناســایی شــد .بیتفاوتــی نســبت بــه زن ،خشــونت کالمــی در قالــب شــوخی،
پاییــن آوردن ارزش زن و تحکمآمیــز برخوردکــردن بهعنــوان ســطوح متفــاوت خشــونت کالمــی شناســایی شــده اســت.
برقــراری روابــط صمیمانــه زمانیکــه یکــی از دو طــرف مایــل نباشــد احساســات خــود را بــا دیگــری در میــان بگــذارد
و نتوانــد بــه طریقــی همدالنــه از او حمایــت کنــد ،ممکــن نیســت .مــردی کــه از گــوش دادن بــه حرفهــای همســرش
خــودداری میکنــد ،آنچــه را کــه بــه ســر همســرش آمــده یــا همســرش آن را تجربــه کــرده ،انــکار میکنــد یــا از بیــان
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احساســات خــود بــه او امتنــاع مـیورزد ،در اصــل دارد پیمانــی را کــه  بــا همســرش بســته اســت ،نقــض میکنــد .ممکــن
اســت روزهــا و ماههــا بگــذرد و مــرد آزارگــر همســرش را در احساســات خــود دخالــت ندهــد و واکنــش همدالنـهای بــه
او نداشــته باشــد.
مــرد بــا بـیارزش کــردن و ناچیــز جلــوه دادن مطلــب ،بــه شــیوههای گوناگــون در صــدد اســت عمــل یــا گفتــه زن
را ب ـیارزش کنــد .ب ـیارزش کــردن ممکــن اســت در ظاهــر چنــدان مشــخص نباشــد ،امــا بــرای زن احســاس یــأس و
ســرخوردگی ایجــاد کنــد.
برخــی از مــردان نیــز ســعی دارنــد بــا بذلهگویــی ،شــوخی و رعایــت نزاکــت ،همسرشــان را تحقیــر کننــد .البتــه ایــن
ســطح از خشــونت کالمــی ،چنــدان شــوخی بامــزهای نیســت؛ چــون ذاتـ ًا خنــدهدار نیســت و در صــدد تخریــب زن اســت.
ایــن ســطح از خشــونت اغلــب اوقــات در مجالــس و مهمانیهــا هــم بــروز پیــدا میکنــد.
همچنیــن مــردی کــه علیــه همســرش خشــونت کالمــی دارد ،ممکن اســت همســرش را بترســاند یــا شــگفتزده کند
و بعــد طــوری قهقهــه ســردهد ،بــه گونـهای کــه انــگار شــوخی بامــزهای بوده اســت.
دســتور دادن آزادی زن را میگیــرد و برابــری و عدالــت را بیمعنــا میســازد .مــردی کــه بهجــای رفتــار محترمانــه
و خواهــش کــردن از همســرش ،دائــم دســتور میدهــد و یــا اینکــه بــا تهدیــد کارهــای خــود را عملــی میســازد ،درواقــع
بــا همســرش طــوری رفتــار میکنــد کــه گویــی ابــزاری اســت کــه هــر وقــت اراده کــرد ،در دســترس او باشــد.
اغلــب زنــان معتقــد بودنــد کــه میتواننــد بدرفتاریهــای فیزیکــی را تحمــل کننــد ،امــا توهینهــای لفظــی و
بیاحترامــی بــه آنهــا ،بهخصــوص در مقابــل فرزنــدان و ســایر اعضــای خانــواده بــرای آنــان غیرقابــل پذیــرش اســت.
بنابــر نظــر محققانــی نظیــر پاتریشــیا ایونــز ( ،)1996اینگونــه از خشــونتها بــه از دســت رفتــن وجهــه زنــان و ضربـهزدن
بــه عزتنفسشــان منجــر شــده و قــدرت و فرصــت توانمنــد شــدن و شــکوفا شــدن اســتعدادها را از زنــان میگیــرد
و در نتیجــه منجــر بــه عــدم کفایــت زن در مدیریــت خانــه ،گریــز از مشــارکت در امــور اجتماعــی ،بازســازی رفتــار
خشــونتآمیز در فرزنــدان ،عــدم موفقیــت کــودکان در تحصیــل ،پناهبــردن بــه مــواد مخــدر و ازدســتدادن اعتبــار
اجتماعــی و خانوادگــی نــزد قربانیــان ایــن پدیــده میشــود.
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▪

▪علل خشونت خانگی

بررسی قوانین و ارائه راهکارها

خشــونت خانگــی زمانــی میــان زوجهــا آغــاز میشــود کــه یکــی از آنهــا ،میخواهــد تــا بــر دیگــری اعمــال
کنتــرل داشــته باشــد .در مــورد علــت نیــاز بــه کنتــرل ،دالیــل متنوعــی وجــود دارد .روانشناســان اغلــب آن را بــه اعتمــاد
ب ـه نفــس پاییــن ،حســادت ،ناتوانــی در مهــار خشــم و هیجانــات شــدید و یــا موقعیــت پایینتــر مــرد نســبت بــه زن از
لحــاظ وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی و تحصیالتــی ربــط میدهنــد ،امــا جامعهشناســان ایــن مطلــب را از چش ـمانداز
وســیعتری مینگرنــد و بحــث برتــری مردانــه را مطــرح میکننــد .درواقــع ،مــردان بــا توجــه بــه موقعیــت برتــری کــه
در اجتمــاع و در خانــواده دارنــد ،تــاش میکننــد کــه ایــن برتــری موقعیــت خــود را حفــظ و اســتمرار بخشــند و از ســوی
دیگــر ،بــرای نیــل بــه ایــن هــدف از ابزارهایــی ماننــد کنتــرل زنــان اســتفاده میکننــد.
از طــرف دیگــر ،رفتارهــای جنســیتی مشــاهده ،یادگیــری و بازتولیــد میشــود .ایــن یادگیــری نهفقــط از طریــق
خانــواده فــرد کــه از طریــق ســایر نهادهــای جامعــه مثــل رســانهها نیــز صــورت میگیــرد .تصویــری کــه از زن در
تلوزیــون بــه نمایــش درمیآیــد ،اغلــب منفعــل ،صبــور و مطیــع اســت؛ حــال آنکــه مــرد همــواره قــوی ،قدرتمنــد و
فرمانــده اســت.
شــاید بتــوان یکــی از شــایعترین علــل خشــونت خانگــی را در «پنهــان» نگهداشــتن آن بــه امیــد اینکــه روزی خــود
بهخــود کــم خواهــد شــد و یــا بــه اصطــاح ســرعقل خواهــد آمــد ،دانســت؛ چراکــه فــرد پرخاشگــر بــرای اجتنــاب از
بهکارگیــری ایــن رفتــار غیرانســانی نــه تنهــا نیازمنــد بــه آگاهــی از پیامدهــا و آســیبهای آن اســت ،بلکــه بایــد بهطــور
جــدی در صــدد درمــان و آمــوزش راهکارهــای جانشــین نیــز برآیــد.
تحقیقــات متعــددی علــل و عوامــل مختلفی را برای خشــونت علیه زنــان ذکــر کردهاند(بــارت ،ایلین ،جیل مــوران1992 ،؛
گــزارش 2011 ،UN؛ گــزارش 1998 ،WHO؛ اعــزازی1383 ،؛ آزاده و دهقانفــرد1385 ،؛ پیــران1383 ،؛ روزن بــاوم 1367 ،و
 .)...در میــان ایــن عوامــل میتــوان بــه علــل فــردی شــامل زمینههــای زیســتی ،عوامــل روانشــناختی ،اختــاالت روانــی
و شــخصیتی ،تزلــزل اخالقــی ،بیمــاری ،مصــرف الــکل و مــواد مخــدر و ماننــد آن ،علــل اجتماعــی -اقتصــادی شــامل نــوع
شــغل و فعالیــت اقتصــادی ،بیــکاری ،وضعیــت اقتصــادی خانــواده ،شــغل زن و ماننــد آن ،عوامــل فرهنگــی شــامل ســرمایه
32

اجتماعــی و فرهنگــی ،حاکمیــت ارزشهــای مردســاالرانه ،پاییــن بــودن ســطح تحصیــات و آگاهــی ،باورهــای فرهنگــی
طرفــدار تفاوتهــای جنســیتی و ماننــد آن ،عوامــل سیاســی شــامل ســاختار قــدرت خانــواده ،حاکمیــت مردانــه در اغلــب
نهادهــای اجتماعــی ،نابرابــری قــدرت میــان زنــان و مــردان و ماننــد آن و عوامــل حقوقــی و قانونــی شــامل وجــود قوانیــن
تبعیضآمیــز علیــه زنــان در جامعــه ،بیتوجهــی قوانیــن بــه حقــوق زنــان ،بیتوجهــی و بیطرفــی ســازمانهای مجــری
قانــون نظیــر پلیــس ،دادگســتری و ماننــد آن بــه مســائل مظالــم ،حقــوق و مســائل زنــان اشــاره کــرد.
بهنظــر میرســد در بیــن عوامــل ،محورهــای زیــر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ،چــرا کــه تأکیــد بــر ســاختاری
دارد کــه در دســت زنــان نیســت و بــرای دســتیابی بــدان بایــد نهادهــای دولتــی و حکومتــی تــاش کننــد .درواقــع همــان
هدفــی کــه در پــی نــگارش آن هســتیم.
 -1عدم حمایتهای اجتماعی و قانونی از زنان

همســرآزاری در جامعــه مــا نوعــی جــرم بــدون مجــازات اســت کــه همــه آن را محکــوم میکننــد ،ولــی تاکنــون
کمتــر مــردی بــه ایــن جــرم محاکمــه و مجــازات شــده اســت .اگــر بخواهیــم از لحــاظ قوانینی کــه در مــورد همســرآزاری
در ایــران پیشبینــی شــده اســت بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه هرچنــد در بحــث مقــررات خانوادگــی
یــک امتیــاز بــرای زن در نظرگرفتــه شــده و آن ایــن اســت کــه اگــر زنــی مــورد ضربوجــرح و کت ـککاری از ســوی
همســرش قــرار گیــرد و در معــرض عس ـروحرج نیــز باشــد ،میتوانــد از مــرد تقاضــای طــاق کنــد ،امــا در قوانیــن و
مقــررات ،قانــون خاصــی بــرای همســرآزاری نداریــم.
اگرچــه در مــواردی کــه مــرد بــا اعمالــی چــون ضربوجــرح ،فحاشــی ،کتـککاری ،حبــس کــردن در منــزل یــا غــذا
نــدادن ،زن خــود را مــورد آزار و اذیــت قــرار دهــد ،بهطــور قطــع عمــل او قابــل تعقیــب خواهــد بــود ،امــا در تمــام ایــن مــوارد
1
در حیطــه خصوصــی و شــخصی افــراد اتفــاق میافتــد کــه راههــای اثبــات آن از ســوی فــرد آزاردیــده مشــکل اســت.

 . 1با نگاهی بر صفحه حوادث ،نمونههای زیادی از این قبیل را میتوان یافت؛ مانند مرد معتادی که همسرش (اعظم) را  21روز به فجیعترین شکل
شکنجه داد و فرزندانش را هم قربانی خشونت کرد.
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-2عملکرد پلیس در مواجهه با خشونت خانگی

حقیقــت ایــن اســت کــه پلیــس میتوانــد نقــش پررنگتــری در مســائل مربــوط بــه خشــونت خانگــی ایفــا کنــد .بــا
اینحــال ،بــه نظــر میرســد پلیــس هنــوز نتوانســته اســت تجربههــای روزمــره مــردم در عرصــه خانــه و خانــواده را بــا
عملکــرد خــود ســازگار کنــد.
از طرفــی زنــان کمتــر تقاضــای کمــک میکننــد و خیلــی قائــل بــه حمایتهــای دولتــی نیســتند .اغلــب زنــان معتقــد
بودنــد مراجعــه بــه مرجــع قانونــی بایــد آخریــن مرحلــه باشــد؛ چــون آنهــا نهتنهــا بــه پیگیــری مراجــع اعتقــادی ندارنــد،
بلکــه گمــان میکننــد کــه مراجعــه بــه مراکــز رســمی مثــل دادگاه ،میتوانــد کار را از اینکــه هســت بدتــر کنــد؛ ازطــرف
دیگــر ،هنــگام دعــوا و درگیــری نیــز زنــان کمتــر از پلیــس تقاضــای کمــک میکننــد.
 -3بیقدرتی زنان

زنان بهشدت از بیقدرتی رنج میبرند .درواقع مسأله جنسیت و نابرابری قدرت میان زوجها برای بسیاری از زنان صدق میکند.
در نظر بعضی از آنها ،قدرت بهمثابه منبعی تلقی میشود که بهطور عادالنه توزیع نشده است.
▪

▪پیامدهای خشونتهای خانگی

خشــونت خانگــی پدیــده جدیــدی نیســت ،امــا پدیــدهای اســت رو بــه فزونــی .از جملــه پیامدهــای خشــونت میتــوان
بــه :از بیــن رفتــن اعتمــاد بــه نفــس ،انــواع افســردگیها ،عــدم کفایــت زن در مدیریــت خانــه ،تقلیــل جاهطلبــی در
محیــط کار ،گریــز از مشــارکت در امــور اجتماعــی ،بازســازی رفتــار خشــونتآمیز در بچههــا ،عــدم موفقیــت کــودکان در
تحصیــل ،پنــاه بــردن بــه داروهــای روانگــردان الــکل و مــواد مخــدر ،پنــاه بــردن بــه قمــار ،فالگیــری و رمالــی ،از دســت
رفتــن اســتعدادهای بالقــوه زن ،دســت زدن بــه خودکشــی و از دســت دادن اعتبــار اجتماعــی و خانوادگــی اشــاره کــرد.
در ذیل برخی از مهمترین پیامدهای خشونت خانگی تشریح میشود:
بیماریهــای روحیوروانــی :در سراســر دنیــا معمــو ًال افســردگی بهعنــوان یکــی از شــایعترین بیماریهــا شــناخته
میشــود .ایــن بیمــاری بهویــژه در بیــن زنــان بســیار شــایع اســت و در اکثــر کشــورها تقریب ـ ًا زنــان دو برابــر بیــش از
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مــردان در معــرض آســیبهای ناشــی از افســردگی قــرار دارنــد .نتایــج بســیاری از تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه
تفــاوت در میــزان شــیوع بیمــاری افســردگی در بیــن زنانومــردان ،نــه بهواســطه تفاوتهــای بیولوژیــک ،بلکــه بیشــتر
بــه عواملــی چــون فقــر ،تبعیضهــای جنســیتی و خشــونتهای ناشــی از جنســیت از جملــه خشــونتهای روانــی
برمیگــردد .در نهایــت بهعنــوان یکــی از مهمتریــن پیامدهــای تلــخ خشــونت میتــوان بــه کاهــش عــزت نفــس و
حرمــت ذاتــی اشــاره کــرد کــه ســنگ بنــای هرگونــه شــکوفایی و بالندگــی اســت.
خودکشــی :بــرای برخــی از زنــان تحمــل خشــونت بهقــدری دشــوار اســت کــه ترجیــح میدهنــد بمیرنــد .مطالعــات
انجامشــده در برخــی از کشــورها نظیــر نیکاراگوئــه ،ســوئد و ایــاالت متحــده امریــکا نشــاندهنده پیونــد نزدیــک خشــونت
روانــی بــا ابتــا بــه افســردگی و اقــدام بــه خودکشــی اســت.
بــروز پدیــده جدیــد «شوهرکشــی» :زمانیکــه فرهنــگ خشــونت در جامعــه فزونــی پیــدا کنــد و زنــان راه گریــزی از
ایــن مخمصــه بــرای نجــات خویــش پیــدا نکننــد ،ممکــن اســت بــه قتــل همســر و شوهرکشــی روی بیاورنــد.
اعتیــاد :قربانیــان خشــونتهای خانگــی از جملــه خشــونتهای روانــی بیــش از ســایر زنــان بــه مصــرف الــکل و مــواد
مخــدر میپردازنــد .طبــق نتایــج یــک بررســی روی زنــان جویــای مراقبتهــای بهداشــتی ،آنانیکــه طــی ســالهای
گذشــته از ســوی همسرانشــان مــورد انــواع خشــونتها از جملــه خشــونت روانــی واقــع شــده بودنــد ،ســه بــار بیــش از
ســایر زنــان اعتیــاد بــه مصــرف الــکل و چهــار بــار بیــش از ســایر زنــان اعتیــاد بــه مصــرف مــواد مخــدر داشــتند.
طــاق :تمــام تالشهــای یــک جامعــه بــرای حفــظ و تحکیــم بنیــان خانــواده اســت .اگــر قوانیــن حمایتــی و فرهنگ
جامعــه نتوانــد شــرایط و ســاختاری را فراهــم کنــد کــه موجبــات اســتحکام خانــواده باشــد ،در چنیــن شــرایطی آمــار طالق
روزبـهروز افزایــش پیــدا میکنــد.
▪

▪نظریههای مرتبط با خشونت علیه زنان

بــا مــروری بــر مبانــی نظــری مرتبــط بــا موضــوع خشــونت علیــه زنــان ،همســرآزاری و خشــونتهای خانگــی
میتــوان گفــت ایــن پدیــده در حوزههــا و پارادایمهــای مختلفــی در علــوم اجتماعــی ،علــوم سیاســی ،علــوم رفتــاری
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و روانشناســی اجتماعــی تبییــن شــده اســت(ر .ک بــه :قاضــی طباطبایــی ،محســنی تبریــزی ،مرجائــی1383 ،؛ روزنبــام
1367؛ فــودوارد1377 ،؛ ابــوت و واالس 1376 ،و  .)....در ذیــل برخــی از نظریههــای مرتبــط بــا موضــوع خشــونت علیــه
زنان تشــریح شــده اســت.
نظریــه یادگیــری اجتماعــی :مرهــون پژوهشهــای بانــدورا اســت کــه پرخاشگــری و رفتــار خشــونتآمیز را
واکنــش اجتماعــی تولیــد ،بازتولیــد و فراگرفتــه شــده از طریــق فرآیندهــای اجتماعــی میداند(ســیف ربیعــی ،رمضانــی
تهرانــی و حتمیزینــت .)1381 ،مشــاهده و تجربــه بدرفتــاری از ناحیــه والدیــن در دوران کودکــی منجــر بــه یادگیــری
رفتــار ســلطهآمیز در مــرد و آموختــن تحمــل در زن میشــود(فودوارد.)177 :1377 ،
نظریــه نظــارت اجتماعــی :ایــن نظریــه بــر وجــود جــرم و رفتــار خشــونتآمیز در انســان ،چــه دارای انگیزههــای
درونــی باشــد و چــه از راه عوامــل محیطــی بهوجــود آیــد ،تأکیــد مـیورزد .آنچــه در ایــن نظریــه مدنظــر اســت ،دو اصــل
اســت کــه افــراد بــرای رســیدن بــه هدفــی یــا دســتیابی بــه اقتــدار در برابــر دیگــران بــه اســتفاده از زور و قــدرت تمایــل
دارنــد .اصــل دوم ایــن اســت کــه نظــارت اجتماعــی بهمثابــه مانعــی در ســر راه اقتــدار و خشــونت قــرار میگیــرد؛ زیــرا
از آنجاکــه انســان بــدون وجــود تنگناهــای اجتماعــی بــه جــرم ،جنایــت و رفتــار نابههنجــار تمایــل دارد ،جامعــه بایــد
ســازوکار (مکانیســم) نظــارت بــر آنهــا را بهوجــود آورد(معظمــی.)1383 ،
نظریــه کارکردگرایــی :خانــواده را گروهــی در نظــر میگیرنــد کــه سلســلهمراتب در آن نــه براســاس تخصــص یــا
شایســتگی ،بلکــه بــر اســاس جنســیت ،ســن و قــدرت اقتصــادی صــورت میگیــرد .بنابرایــن وجــود عالیــق متفــاوت در
ایــن گــروه ناهمگــون ،ســبب بهوجــود آمــدن تضادهــای آشــکار یــا پنهــان میشــود و تنهــا خشــونت اســت کــه میتوانــد
باعــث طبیعــی شــدن جریــان زندگــی روزمــره و بازگشــت خانــواده بــه کارکردهــای اساســی خــود شــود (اعــزازی.)1380 ،
نظریه بات :بات در نظریه خود دو الگو را در مناسبات خانواده تشخیص میدهد:
 )1الگویــی کــه زنوشــوهر قائــل بــه تفــاوت واضــح در وظایــف خــود هســتند و نقشهــای خانوادگــی را بهدقــت
تفکیــک کــرده و منافــع و عالیــق جداگانـهای دارنــد.
 )2الگویی که زنوشوهر در اکثر فعالیتها با هم ،همکاری و همفکری داشته و تضاد منافع و عالیقشان ،حداقل است.
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وی در ایــن نظریــه بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه خانوادههایــی کــه تقســیم وظایــف در آنهــا ســنتی اســت ،شــبکه
روابــط اجتماعــی محــدودی دارنــد ،امــا زنوشــوهری کــه بهصــورت مشــارکتی زندگــی میکننــد ،دارای شــبکههای
اجتماعــی پراکنــدهای هســتند و در ایــن حالــت خشــونت بــه حداقــل میرســد(فودوارد1377 ،؛ روزنبــام.)1367 ،
جامعهپذیــری جنســیت :بــر اســاس ایــن نظریــه فرآینــد جامعهپذیــری ،گرایشهــا و هویــت جنســیتی در خانــواده
را درونــی کــرده و آن را بــه فرزنــدان انتقــال داده و باعــث دائمیشــدن ســلطه مــرد و مطیــع بــودن زن میشــود ،چــرا
کــه تصویــر زن آرام ،مطیــع و منفعــل اســت و تصویــر مــرد مســتقل ،اســتوار و شایســته اســت(روزنبام.)1376 ،
نظریــه تضــاد :طبــق ایــن نظریــه ریشــه خشــونت در تضــاد منافــع اســت .رفتارهــای خشــونتآمیز بــدون تضــاد
منافــع نــه ضــرورت مییابــد و نــه کاربــردی دارد .بــر اســاس ایــن نظریــه در خانوادههایــی کــه اعضــای آن برابــری
بیشــتری بــا هــم دارنــد ،تضادهــا معمــو ًال بــا گفتوگــو حــل میشــود و در رویارویــی بــا اختالفــات ،اعضــا ،تحمــل و
بردبــاری بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد.
▪

▪نظریه اقتدار و سلطه

کونیــگ :از نظــر او توزیــع قــدرت بســته بــه چگونگــی تقســیم کار بیــن زنومــرد اســت .شــرکت فعاالنــه زن در تأمین
و حفــظ حیــات اقتصــادی خانــواده همیشــه باعــث تهدیــد قدرت و ســلطه مــرد بوده اســت.
شلســکی :شلســکی ســلطه طبیعــی در خانــواده را در مقابــل ســلطه انتزاعــی موجــود در جامعه قــرار میدهــد .وی متأثر
از شــرایط بحرانــی پــس از جنــگ جهانــی دوم ،ســلطه طبیعــی مــرد بــر ســایر اعضــای خانــواده را ضامــن حفــظ کارکردهای
خانــواده میدانــد و بــر خانـهداری زن تأکیــد دارد؛ زیــرا تنهــا در ایــن حــال کارآیــی منحصربهفــرد خانــواده کــه ســبب تربیــت
فرزنــدان در محیطــی سرشــار از اعتمــاد و مراقبــت میشــود ،تضمیــن میگــردد(روزن بــاوم34 ،؛ .)1367
نظریــه فمنیســتی :فمنیس ـتها نیــز معتقدنــد کــه چگونگــی توزیــع منابــع مالــی در خانــواده بســتگی بــه روابــط
قــدرت میــان زنوشــوهر دارد و روابــط قــدرت بــه ایــن امــر برمیگــردد کــه چهکســی حــق تصمیمگیــری دارد کــه
چگونــه و کجــا پــول خانــواده صــرف شــود(آبوت و واالس.)158-157 :1376 ،
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نظریــه منابــع :بــر پایــه ایــن نظریــه نظــام خانــواده ماننــد هــر نظــام یــا واحــد اجتماعــی دیگــر دارای نظامــی اقتــداری
اســت و هرکــس بــه منابــع مهــم خانــواده (ماننــد شــغل ،تحصیــات ،درآمــد ،مهــارت و اطالعــات) بیشــتر از دیگــران
دسترســی داشــته باشــد میتوانــد ســایر اعضــا را بــه فعالیــت در  جهــت امیــال خــود وادارد و تصمیمگیریهــای مهــم
با اوســت(اعزازی.)81 :1380 ،
بــر اســاس نظریــه منابــع ،پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران نشــان داده اســت زنانیکــه قــدرت اقتصــادی ،شــغلی
و تحصیلــی دارنــد و بــه منابــع حمایتــی خانوادگــی در زمینههــای فکــری ،عاطفــی و اقتصــادی و منابــع حمایتهــای
اجتماعــی دسترســی دارنــد ،بــا مســائل و مشــکالت زندگــی بــه شــیوه منطقیتــری مواجــه میشــوند ،از قــدرت
تصمیمگیــری بیشــتری در مســائل خانوادگــی برخوردارنــد ،در مقابــل اعمــال و ادامــۀ خشــونت همسرانشــان علیــه آنهــا
مقاومــت میکننــد ،دارای جامعهپذیــری جنســیتی متفاوتــی از ســایر زنانــی هســتند کــه بــه ایــن منابــع دسترســی نــدارد.
مهمتریــن پاســخ نظــری در مــورد علــت تاریخــی خشــونت علیــه زنــان بــه ســاختار قــدرت شــکلگرفته بــر پایــه
گفتمــان پدرســاالری یــا مردســاالری برمیگــردد و تفــاوت جســمانی و وضعیــت فیزیکــی برتــر مــردان نســبت بــه زنــان،
نخســتین دســتمایههای تحمیــل ایدئولــوژی مردســاالر بــوده اســت .گیدنــز نیــز بــا تأییــد بررس ـیهای معطــوف بــه
تبییــن پدرســاالری بــا ویژگیهــای زیســتی و وراثتــی اشــاره میکنــد کــه یافتههــای ایــن مطالعــات چنــان متضــاد
اســت کــه پذیــرش قطعــی ایــن رابطــه یــا نبــود آن را غیرممکــن میســازد؛ امــا نتیجــۀ مهــم ،تأییــد وجــود پرخاشگــری
در مــردان ،بهعنــوان پدیــدهای زیستشــناختی و طبیعــی اســت کــه در طــول تاریــخ زمینهســاز و تــدام بخــش فرهنــگ
مردســاالری یــا پدرســاالری شــده اســت(گیدنز.)1386 ،
خشــونت خانگــی و مقاومــت در برابــر آن ،بــا اســتناد بــه دو منبــع تعریفکننــدۀ هویــت در جامعــه معاصــر ایــران ،یعنی
گفتمــان ســنتی و گفتمــان مــدرن قابــل بررســی اســت؛ گفتمــان ســنتی ،تبیینکننــده الگوهــای رفتــاری پدرســاالرانه
موجــد خشــونت خانگــی اســت و گفتمــان مــدرن ،بهعنــوان بسترســاز پتانســیلهای مقاومــت در برابــر گفتمــان ســنتی
و خشــونت برآمــده از آن بــهکار مــیرود؛ بنابرایــن بــا وجــود چیرگــی ارزشهــا و الگوهــای فرهنــگ مردســاالری/
پدرســاالری بــر جامعــه ایــران ،بهویــژه بــر نهــاد خانــواده بهدلیــل روبهروشــدن جامعــه ایــران بــا مدرنیتــه و تأثیرپذیــری
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ســاخت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه از فضــای ایجادشــده ،دگرگونیهایــی در ســلطه ایدئولــوژی پدرســاالری ایجــاد
شــده اســت .مدرنیتــه ،بهویــژه اشــکال فرهنگــی آن ،امکانــات و تواناییهایــی را در جهــت مقابلــه بــا ارزشهــای
ســنتی و ارائــه الگوهــای فرهنگــی جدیــد بــرای زنــان فراهــم ســاخته اســت کــه بــا آن ،میتواننــد در برابــر تعریــف
مردانــه هســتی اعتــراض کننــد .انجمنهــای حمایــت از زنــان ،ســازمانهای غیردولتــی و در ســطح کالن ،پیدایــش
جنبشهــای فمینیســتی ،دســتاورد گفتمــان مــدرن اســت کــه در واکنــش بــه ســاختارهای مردســاالرانه ســامان یافتــه
است(یزدخواســتی.)61 :1387 ،
رویکردهــای متفاوتــی بــرای تبییــن پدیــده خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد و هرکــدام از جهــت خاصــی ایــن موضوع
را تبییــن میکننــد .در اینجــا بــه مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره میشــود:
تیــوری و همــکاران ( )2007بــر ایــن اعتقادنــد کــه اعمــال خشــونت علیــه زنــان و پذیــرش آن از ســوی زنــان،
نشــأتگرفته از الگوهــای جامعهپذیــری نقشهــای جنســیتی اســت کــه از گذشــته تــا بــه امــروز اســتحکامبخش
تبعیــض جنســیتی در جوامــع بــوده اســت .طبــق ایــن الگــو« ،مردگونگــی »1ارزش محســوب میشــود و زنــان موجوداتــی
تابــع و مطیــع در ســاختار مردســاالر هســتند و ایــن نگرشهــای جنســیتی در شــکلگیری شــخصیت و رفتــار زنــان
اثــرات منفــی برجــای گذاشــته اســت.
بهنظــر میرســد خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان صرفـ ًا یــک رفتــار پرخاشــگرانه نیســت ،بلکــه نوعــی مطیعســازی
و ســلطهجویی اســت کــه در واقــع بازتــاب تعاریــف فرهنگــی از نقــش مــردان اســت .بهطورکلــی ،تحقیقــات نشــان
میدهــد چگونــه انــزوا و بیقدرتــی زنــان ،آنــان را نســبت بــه خشــونت آســیبپذیر میســازد .بیتردیــد ،توضیــح
و تبییــن خشــونت علیــه زنــان مؤیــد آن اســت کــه خشــونت مــردان علیــه زنــان مشــخصۀ جوامــع مردســاالر اســت.
جوامعــی کــه در آن مــردان قدرتمنــد هســتند و زنــان «دیگــران غیرمهــم» فــرض میشــوند .بنابرایــن فهــم مــا از
خشــونت علیــه زنــان در گــرو فهــم ماهیــت مناســبات جنســیتی بهطــور اعــم و ظهــور خصوصیــات مردانــه بهطــور اخــص

1 . masculinity
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اســت(نک بــه :اشــتراس و گلــز1980 ،1؛ مونــی1993 ،2؛ رائــو1997 ،3؛ ویســاریا1999 ،4؛ ســن1998 ،5؛ فیکــری و باتــی،6
1999؛ اکســو1995 ،7؛ رامفریــز و وازکوئــر ،1993 ،8صادقــی فســایی.)1389 ،
همانطــور کــه مالحظــه شــد ،نظریــات ســطح کالنــی کــه در اینجــا مطــرح شــد ،ســعی خــود را معطــوف بــه
پاســخگویی بــه ایــن موضــوع میســاختند کــه چــرا بســیاری از مــردان ،زنــان را مــورد خشــونت قــرار میدهنــد.
نظریــات ســطح کالن را میتــوان بــه دو گــروه زیــر تقســیم کــرد :نظریههــای اجتماعــی -فرهنگــی 9و نظریههــای
اجتماعــی -سیاســی .10در نظریــه اجتماعــی -فرهنگــی هنجارهــا ،محوریتریــن مســأله در امــر ثبــات اجتماعــی محســوب
میشــوند .در نظریــه اجتماعــی -سیاســی ،قــدرت موضــوع مرکــزی در آرایــش اجتماعــی اســت .یکــی از شــکلهای
تئــوری اجتماعــی -فرهنگــی ،نظریــه هنجــاری بــوده کــه اظهــار مـیدارد ،خشــونت در جامعــه میتوانــد بــه شــکل نــرم
یــا هنجارهــای اجتماعــی تبدیــل شــود کــه در اینصــورت بــه آن خشــونت فرهنگــی میگویند(استیســی و شــیپ،11
 .)1983مــدل دیگــری از تئــوری اجتماعــی -فرهنگــی مدعــی اســت کــه خشــونت پاســخی اســت بــه آشــفتگی یــا فقدان
هنجارهــای اجتماعی(لویــن .)1986 ،12ابهــام ،دوگانگــی و آشــفتگی اجتماعــی ســبب نبــود هنجارهــای معیــن میگــردد.
پیامد این شرایط بیماریهای اجتماعی 13نظریه خشونت علیه زنان است.
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1 . Straus and Gelles
2 . Mooney
3 .Rao
4 . Visaria
5 . Sen
6 . Fikree & Bhatti
7 . Xu
8 .Ramfrez & Vazquer
9 . Sociocultural
10 . Sociopolitical
11 . Stacey & Shupe
12 . Levine
13 . Social disease

نظریــات اجتماعــی -سیاســی خشــونت را برآینــد ســاختار مردســاالرانۀ 1جامعــه میپندارنــد .در اینصــورت
همســرآزاری گونــۀ دیگــری از کنتــرل و تســلط مردانــه در جامعــه است(اســککتر .)1982 ،2نقشهــای جنســی ،موضــوع
دیگــری اســت کــه نظریــات اجتماعــی -سیاســی توجــه خــود را بــه آن معطــوف نمودنــد .نقشهــای جنســی کــه
جامعــه بــرای مــردان تعییــن میکنــد ،نوعــی الگــوی تربیتــی بــرای آنــان فراهــم میســازد کــه در آن مــردان مجــاز
بــه خشــونت علیــه زنــان گردنــد .بــا ایــن توصیــف همســرآزاری بسطوگســترش چیــزی اســت کــه مــردان در ارتبــاط
بــا زنــان میآموزنــد .تصدیــق و پرمحبتــی والدیــن ،اجــازۀ بــروز و خــروج احساســات و هیجانــات را بــه جنــس مذکــر
میدهــد ،بــدون اینکــه آنــان مــورد اتهــام قرارگیرند(تیبمــن .)1986 ،3نظریههــای ســطح کالن ،قادرنــد بــه ایــن پرســش
کــه چــرا مــردان بســیاری مســتع ِد همســرآزاری هســتند ،پاســخ دهنــد ،امــا بهراحتــی نمیتواننــد توضیــح دهنــد کــه
چــه چیــزی مــردان را وادار بــه خشــونت علیــه زنــان میســازد .در مقابــل ،نظریههــای ســطح خــرد 4تــاش کردنــد
بــه توصیــف آنچــه افــراد را وادار بــه خشــونت میســازد ،بپردارنــد .ایــن نظریــات اجتماعــی -روانشــناختی ،خشــونت را
یــک فرآینــد میداننــد ،نــه یــک رویــداد منفــرد و یگانــه .بــا توصیــف فرآینــد و پویاییهــای خشــونت ،نــه تنهــا معلــوم
میگــردد کــه چطــور اشــخاص بــه خشــونت روی میآورنــد ،بلکــه تلویحـ ًا روشهــای توقــف و جلوگیــری از آن را نیــز
یــادآوری میکنند(همپتــون و گالــوت .)373-375 :1388 ،مــدل اجتماعــی -روانشــناختی فــرض میکنــد کــه خشــونت
و بدرفتــاری بــا بررســی عوامــل محیــط بیرونــی قابــل فهــم باشــد .عوامــل و عناصــر بیرونــی بــر ســاختار خانــواده تأثیــر
ســوء میگــذارد .ایــن رویکــرد تأکیــد بــر ســازمان خانــواده ،اســترس (فشــارهای روانــی) انتقــال خشــونت از یــک عضــو
خانــواده بــه دیگــری و تعامــل خانوادگــی اســت(همان.)30،

1 . Partiarchal
2 . Schechter
3 . Taubman
4 . Micro-Level theories
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خشــونت علیــه زنــان پدیــدهای اســت کــه در آن زن بهدلیــل جنســیت خــود ،مــورد اعمــال زور و تضییــع حق از ســوی
جنــس دیگــر واقــع میگردد(آقاخانــی و همــکاران .)1391 ،خشــونت در همــه جوامــع حتــی در غــرب بــا اشــکال مختلــف
وجــود داشــته و آمارهــای ســازمانهای رســمی نشــانگر افزایــش ایــن پدیــده اســت .تعریــف و مصادیــق خشــونت علیــه
زنــان اگرچــه در کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه و عقبمانــده بــا توجــه بــه تمایــزات فرهنگهــا و قوانیــن
متفــاوت اســت ،امــا ماهیــت و نفــس رفتــار خشــونتآمیز بــا زنــان و آســیبپذیری جامعــه تاحــد زیــادی در همــه جوامــع
مشــابه است(ســاعی ارســی و نیکنــژاد .)13 ،در مــورد جهانــی بــودن خشــونت علیــه زنــان ،آمــار و ارقــام زیــادی وجــود
دارد .چنانچــه در بیانیــه ســازمان جهانــی بهداشــت ( )2008آمــده اســت :خشــونتهای خانگــی در کشــورهای صنعتــی تــا
 20درصــد در کشــورهای جهــان ســوم و آمریــکای التیــن تــا  70درصــد وجــود دارد(ســازمان بهداشــت جهانــی.)2008 ،
امــا بــا وجــود آمــار و ارقــام موجــود دربــارۀ وضعیــت خشــونت در جهــان ،متأســفانه در ایــران در ایــن مــورد گــزارش
رســمی وجــود نــدارد .بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از ویژگیهــای خشــونت علیــه زنــان در ایــران ،پنهــان بــودن آن هــم از
نظــر خانوادههــا و هــم از نظــر دولــت اســت .زنــان تــا آنجاکــه امــکان دارد ،ســکوت میکننــد و اعتراضــی نمیکننــد.
پنهــان نگاهداشــتن اعمــال خشــونت علیــه زنــان و پرهیــز زنــان از واکنــش فعــال نســبت بــه آن ،یکــی از  مشــخصات
خشــونت علیــه زنــان در تمــام جوامــع اســت .بهنظــر میرســد چنیــن نگرشــی بــه خشــونت در هــر جامعــه دالیــل
خــاص خــود را دارد و بــا شــرایط و زندگــی فــردی زنــان هــر جامعــهای متناســب اســت(علیوردینیا و همــکاران،
 .)1389بــا اینحــال مطالعــات انجامشــده در ایــران نیــز ،وجــود ایــن پدیــده و عــوارض ناشــی از آن را تأییــد میکننــد.
نتایــج طــرح ملــی نشــان میدهــد  66درصــد از زنــان ایرانــی از ابتــدای زندگــی مشترکشــان تــا زمــان انجــام پژوهــش،
حداقــل یکبــار مــورد خشــونت قــرار گرفتهانــد و بیشــترین نــوع خشــونت ،از نــوع روانــی و کالمــی ( 52/7درصــد) بــوده
اســت(قاضی طباطبایــی و همــکاران.)1383 ،
بنابــر تحقیقــات انجــام شــده در ایــران ،بهطورکلــی ،خشــونتهای روانــی و کالمــی ماننــد توهیــن ،اســتفاده از الفــاظ
رکیــک ،تحقیــر و غیــره بیــش از خشــونتهای جســمی رواج دارد(احمــدی و زنگنــه .)179 :1383 ،همچنیــن نتایــج یــک

بررســی در اصفهــان نشــان داد  % 34-%62خشــونتها ،خشــونت کالمــی و روانــی هســتند(ملک افضلــی و همــکاران،
 .)1383همچنیــن نتایــج پژوهــش میبــدی و حســنی ( )1388نیــز حاکــی از آن اســت کــه شــایعترین نــوع خشــونت،
( )%78خشــونت روانــی کالمــی اســت ،چراکــه آثــار آن برخــاف خشــونت جســمی بهســرعت آشــکار نمیشــود ،بــا
ایــن وجــود در طوالنیمــدت اثــرات مخــرب فراوانــی در پــی دارد  .
گزارشهــای ســازمان عفــو بینالملــل از خشــونت در محیــط خانــواده همیشــه تکاندهنــده اســت .ایــن ســازمان
تأکیــد دارد خشــونت خانگــی در اروپــا بــه حــدی اســت کــه بیــش از ابتــا بــه ســرطان و تصادفــات جــادهای ،مــرگ
یــا معلولیــت جســمانی زنــان  ۱۶تــا  ۴۴ســاله را رقــم میزنــد .ایــن گزارشهــا تطابــق زیــادی بــا آمــار رســمی برخــی
کشــورهای اروپایــی دارد؛ مثــل آمــار دولتــی بریتانیــا کــه نشــان میدهــد  ۲۵درصــد زنــان ایــن ســرزمین ،یعنــی یــک نفــر
از هــر چهــار نفــر در طــول عمرشــان خشــونت خانگــی را تجربــه کردهانــد و بهطــور میانگیــن هفت ـهای دو زن در ایــن
گوشــه از جهــان توســط مــردی کــه بــا او زندگــی میکنــد یــا میکــرده ،کشــته میشــود.
بــه گفتــه مقامــات بریتانیــا ۱۷ ،درصــد از جرایــم گــزارش شــده و یکچهــارم جرایــم خشــونتآمیز نیــز بــا خشــونت
خانگــی مرتبــط اســت؛ درحالیکــه تخمیــنزده میشــود کمتــر از  ۳۵درصــد از خشــونتهای خانگــی بــه پلیــس
گــزارش میشــود.
ایــن آمارهــای تکاندهنــده شــاید بــرای بریتانیــا امتیــازی منفــی از لحــاظ حقــوق بشــری باشــد ،امــا جــرأت آماردهــی
در ایــن کشــور آن هــم در مســألهای بحثبرانگیــز چــون خشــونت علیــه زنــان ،بــرگ برنــده ایــن کشــور در مقایســه
بــا کشــورهایی اســت کــه خشــونت در آنهــا ریشــههای عمیقوتاریخــی دارد ،امــا نبــود آمــار بــه سرپوشــی بــرای
خشــونتهای مخفیانــه تبدیــل شــده اســت.
تقریبــ ًا در خاورمیانــه آمــاری از خشــونتهای خانگــی وجــود نــدارد .در آفریقــا ،آمریــکای التیــن و مرکــزی هــم
همینطــور ،امــا نبــود آمــار بــه معنــی نبــود خشــونت نیســت؛ چــون گــزارش شــاهدان عینــی و گواهــی قربانیــان خشــونت
کــه گهــگاه دستشــان بــه رســانههای بینالمللــی بــرای افشــاگری میرســد ،ثابــت میکنــد مراتــب خشــونت در ایــن
مناطــق ،شــدیدتر و ادامهدارتــر از آنــی اســت کــه بــه نظــر میرســد.
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از اندونــزی خبــر میرســد کــه چــون زن را مســئول حیثیــت خانــواده میداننــد ،پــس هــر اقدامــی از ســوی او میتوانــد
بهبــردن آبــروی خانــواده تعبیــر شــود و زمینــه را بــرای رفتارهــای خشــن بــا او آمــاده کنــد .در فرهنــگ اندونــزی کــه البتــه
خشــونت خانگــی علیــه زنــان را موضوعــی خانوادگــی میدانــد ،معمــوال بــه زن بهعنــوان یــک قربانــی نــگاه نمیشــود،
بلکــه او کســی اســت کــه حتــی اگــر مــورد ظلــم نیــز واقــع شــده ،در ابتــدا بایــد پاکــی و ناپاکـیاش اثبــات شــود.
در واقــع اســامی کشــورها متفــاوت اســت ،امــا خشــونتی کــه در الیههــای زیریــن و پنهــان آن علیــه زنــان و دختــران
خانــواده اعمــال میشــود ،شــباهت زیــادی بــا هــم دارد؛ بهعبارتدیگــر ،ایــن زنــان هســتند کــه حتــی وقتــی نقــش
قربانــی را بــازی میکننــد ،بایــد ســکوت کننــد و دم نزننــد تــا آبــروی خانــواده حفــظ شــود و غــرور مــردی کــه بــه
گمانــش جریح ـهدار شــده ،تســکین بگیــرد .در بســیاری از نقــاط دنیــا ،زنــان ایــن وضــع را پذیرفتهانــد و چــون راهــی
بــرای خالصــی از خشــونت ندارنــد بــه انــواع تحقیرهــای جســمی و روانــی تــن میدهنــد کــه ایــن ظلمپذیــری خــودش
چرخــه معیوبــی را میســازد تــا مــردان بــا تکیــه بــر تــاش بــرای حفــظ حیثیــت و آبــروی خانــواده ،کوچکتریــن
رفتــار اعضــای خانــه را در کنتــرل بگیرنــد و دامنــه آن را از تمــام مرزهــای زندگــی شــخصی آنهــا نیــز فراتــر ببرنــد..
پژوهشگــران طــرح ملــی بــرای اندازهگیــری شــاخص کلــی خشــونت خانگــی علیــه زنــان در ایــران آمــاری ارائــه
کردهانــد کــه بــه برخــی از مــوارد آن اشــاره میشــود.
تعــدادی از انــواع خشــونت خانگــی عبارتنــد از :بـهکار بــردن کلمــات رکیــک ،داد و فریــاد و بداخالقی ،ایجاد فشــارهای
روحــی بــا رفتــار تحکمآمیــز ،تهدیــد بــه کشــتن ،محــروم کــردن از غــذا ،کت ـککاری ،مجبــور کــردن بــه کارهــای
خــاف عــرف و شــرع و قانــون ،جلوگیــری از اســتقالل مالــی و مجبــور کــردن بــه دیــدن عکــس و فیلمهــای خــاف
اخــاق عمومــی یــا اجبــار بــه روابــط زناشــویی ناخواســته.
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ملــی هــر زنــی کــه در طــول زندگــی مشــترک خــود تاکنــون بــا خشــونت
خانگــی درگیــر بــوده ،بهطــور متوســط  ۷مــورد از انــواع ایــن خشــونتها را تجربــه کــرده اســت.
زنــان ایــران در میــان انــواع نُهگانــه خشــونت خانگــی بیشــتر در معــرض خشــونتهای روانــی و کالمــی قــرار دارنــد.
آن خشــونت فیزیکــی از نــوع دوم اســت کــه  ۳۷.۸درصــد از زنــان ایرانــی از اول زندگــی مشــترک خــود،
رتبــه بعــدی از ِ
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آن را تجربــه کردهانــد .ایــن نــوع خشــونت شــامل ســیلی زدن ،زدن بــا مشــت یــا چیــز دیگــر ،لگـد زدن و  ...اســت.
رتبــه ســوم بــا رقــم  ۲۷.۷درصــد متعلــق بــه خشــونتهای ممانعــت از رشــد اجتماعــی و فکــری و آموزشــی اســت
کــه شــامل ایجــاد محدودیــت در ارتباطهــای فامیلــی ،دوســتانه و اجتماعــی ،ممانعــت از کاریابــی و اشــتغال و ایجــاد
محدودیــت در ادامــه تحصیــل و مشــارکت در انجمنهــای اجتماعــی اســت.
خشــونتهای جنســی و ناموســی کــه شــامل مجبــور کــردن بــه دیــدن عکــس و فیلمهــای خــاف اخــاق عمومــی
یــا اجبــار بــه روابــط زناشــویی ناخواســته یــا غیرمتعــارف میشــود ،بــا رقــم  ۱۰.۲درصــد رتبــه پایینــی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .البتــه بــا توجــه بــه وجــود نوعــی الــزام ،جبــر هنجــاری ،عرفــی و حتــی شــرعی دربــاره اظهــار
چنیــن خشــونتهایی در جامعــه و فرهنــگ ایــران ،بهطــور تلویحــی میتــوان میــزان کــم ایــن نــوع خشــونتها را
قــدری ناشــی از خودسانســوری و نزاکــت زنــان مــورد مطالعــه دانســت.
پژوهشهــای ملــی بررســی خشــونت خانگــی میــزان تأثیــر شــغل ،درآمــد ماهانــه خانــوار ،زبــان مــادری و محــل
بــزرگ شــدن را بــر خشــونت خانگــی ارزیابــی کــرده اســت کــه روشــن شــد ارتبــاط معنــاداری بیــن آنهــا وجــود دارد.
خانوادههایــی کــه در خانههــای ویالیــی زندگــی میکننــد ،بیشــترین خشــونت و خانوادههایــی کــه در آپارتمــان
ســکونت دارنــد ،کمتریــن خشــونت را تجربــه کردهانــد.
کارگــران کشــاورزی از اول زندگــی مشــترک تــا کنــون بیشــترین و کارمنــدان و متخصصــان کمتریــن خشــونت را
دربــاره همســران خــود انجــام دادهانــد.
مردانــی کــه تــا  ۱۸ســالگی در روســتا بــزرگ شــدهاند ،باالتریــن خشــونت را علیــه زنــان روا داشــتهاند و مــردان
بــزرگ شــده شــهر ،کمتریــن خشــونت را.
قوانین برخورد کننده با اعمال خشونت خانگی علیه زنان

قوانیــن و مقــررات موجــود در هــر نظامــی میتوانــد عاملــی بــرای کاهــش و مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان
باشــد .در جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان یــک نظــام برخاســته از آموزههــای اســامی تــاش شــده تــا بــا وضــع
قوانیــن مختلــف زمینههــای بــروز خشــونت علیــه زنــان کاهــش یابــد .شــدت برخــورد و ضمانتهــای اجرایــی قانونگــذار
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نقــش بســیار مهمــی در پیشــگیری از خشــونت علیــه زنــان میتوانــد داشــته باشــد .درصورتیکــه قوانیــن یــک جامعــه
بهشــدت بــا اعمــال خشــونت علیــه زنــان از هــر نوعــی برخــورد کننــد ،فاعــان خشــونت از تــرس مجــازات قانونــی
کمتــر مرتکــب آن میشــوند.
قوانیــن برخــورد کننــده بــا اعمــال خشــونت خانگــی علیــه زنــان :ایــن قوانیــن شــامل برخــورد بــا خشــونت جســمانی
در خانــه و خشــونت روانــی در محیــط خانــه میگردنــد.
▪

▪الف) قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی در محیط خانه

▪  ▪در حقــوق و تکالیــف زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر /مــاده  1102قانــون مدنــی :بــر اســاس ایــن مــاده زن و شــوهر مکلــف بــه حســن
معاشــرت بــا یکدیگرنــد .ایــن حســن خلــق شــامل رفتــار و گفتــار میگــردد.
▪  ▪در حقــوق و تکالیــف زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر /مــاده  1115قانــون مدنــی :اگــر بــودن زن بــا شــوهر در یک منــزل متضمن خــوف ضرر
بدنــی یــا مالــی و شــرافتی بــرای زن باشــد ،زن میتوانــد مســکن علیحــده اختیــار کنــد و در صــورت ثبــوت مظنــه ضــرر مزبــور ،محکمــه
حکــم بازگشــت بــه منــزل شــوهر نخواهــد داد و مــادام کــه زن در بازگشــتن بــه منــزل مزبــور معــذور اســت ،نفقــه بــر عهــده شــوهر خواهــد بــود.
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▪  ▪در حقــوق و تکالیــف زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر /مــاده  1115مــاده  1119قانــون مدنــی :بــر اســاس ایــن مــاده طرفیــن عقــد ازدواج
میتواننــد هــر شــرطی کــه مخالــف بــا مقتضــای عقــد مزبــور نباشــد ،در ضمــن عقــد ازدواج یــا عقــد الزم دیگــر بنماینــد :مثــل اینکــه
شــرط شــود هــرگاه شــوهر ،زن دیگــری بگیــرد یــا در مــدت معینــی غایــب شــود ،یــا تــرک انفــاق نمایــد ،یــا علیــه حیــات زن ســوءقصد
یــا ســوءرفتاری نمایــد کــه زندگانــی آنهــا بــا یکدیگــر غیرقابــل تحمــل شــود ،زن وکیــل و وکیــل در توکیــل باشــد کــه پــس از اثبــات
تحقــق شــرط در محکمــه و صــدور حکــم نهایــی خــود را مطلقــه ســازد.
▪  ▪مــاده  1130قانــون مدنــی /در انحــال عقــد نــکاح :بــر اســاس ایــن مــاده درصورتیکــه دوام زوجیــت بــرای زن ســبب عسـروحرج
باشــد ،وی میتوانــد بــه دادگاه رجــوع کــرده و تقاضــای طــاق کنــد؛ درصــورت اثبــات عســروحرج دادگاه زوج را اجبــار بــه طــاق
میکنــد .عســروحرج موضــوع ایــن مــاده عبــارت اســت از بهوجــود آمــدن وضعیتــی کــه ادامــه زندگــی را بــرای زوجــه بــا مشــقت همــراه
ســاخته و تحمــل آن مشــکل باشــد .از جملــه ایــن مــوارد:
▪  ▪ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ششماه متوالی و یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
▪  ▪ضربوشتم یا هرگونه سوءمستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد.

▪

▪ب) قوانین برخوردکننده با خشونت روانی در محیط خانه

ماده  642قانون مجازات اسالمی :جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
براســاس آنچــه گفتــه شــد ،یکــی از مصادیــق خشــونت روانــی ،خشــونت اقتصــادی و مالــی اســت .نــدادن مخــارج
زندگــی و تحــت فشــار قــرار دادن زن ،تصــرف امــوال او از جملــه ایــن مــوارد اســت .در مــاده  624ذکــر شــده:
هــر کــس بــا داشــتن اســتطاعت مالــی نفقــه زن خــود را در صــورت تمکیــن ندهــد یــا از تأدیــه نفقــه یــا اشــخاص
واجبالنفقــه امتنــاع نمایــد ،دادگاه او را از ســهماه و یــکروز تــا پنجمــاه محکــوم مینماید(آلیــا.)1390 ،
تأملی بر قوانین و رویکردها

الزم اســت خشــونت خانگــی در کشــور مــا جــرم تلقــی شــود و افــراد درصورتیکــه مــورد خشــونت قــرار گرفتنــد،
آن را پنهــان نکــرده و فکــر نکننــد انجامنــدادن ایــن کار ســبب حفــظ حریــم خانــواده میشــود؛ چراکــه ایــن تفکــر
میتوانــد بــه اعمــال خشــونت افراطــی و بیمارگونــه بینجامــد .زنــان در همــه دوران زندگــی خــود ممکــن اســت بــا
خشــونت روبـهرو شــوند .عــاوه بــر همســر ،پــدر و بــرادر و حتــی فرزنــدان پســر نیــز میتواننــد بــه زن خشــونت کننــد،
خشــونت ممکــن اســت بــرای همــه زنــان بــدون توجــه بــه نــوع تحصیــات ،نــژاد و وضعیــت خانوادگــی روی دهــد.
قــرار اســت قانــون در تمــام عرصههــای اجتماعــی از حقــوق افــراد دفــاع کنــد ،امــا ماننــد اینکــه وقتــی پشــت در
خانــه میرســد بایــد توقــف کنــد؛ حتــی در بســیاری از مــوارد نمیتوانــد در خانـهای را کــه در آن زنــی قربانــی خشــونت
خانگــی اســت ،بزنــد.
خشــونتها معمــو ًال خیلــی دیــر و بهســختی شناســایی و منعکــس میشــوند و معمــو ًَال زمانــی کشــف میشــود کــه
بــه حــد نگرانکننــدهای رســیده باشــد و زمانــی علنــی میشــوند کــه شــکل افراطگرایانــه بــه خــود بگیرنــد.
متأســفانه فضــای حقوقــی و قانونــی مــا هنــوز آمادگــی جــدی تلقیکــردن خشــونتهای خانگــی را نــدارد .در ای ـن 
زمینــه دو موضــوع مطــرح اســت:
یکــی بحــث فرهنگــی اســت :حتــی در کشــورهایی کــه قوانیــن حمایتــی وجــود دارد ،موانــع هنجــاری و فرهنگــی
در زمینــه خشــونتهای خانگــی خیلــی قــوی عمــل میکنــد .گاهــی اوقــات زنــان بــرای حفــظ حریــم خانــواده ،آبــرو و
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وجهــه خــود ترجیــح میدهنــد کــه ایــن خشــونتها را پنهــان کننــد .ایــن خشــونتها را بهســختی میتــوان ثابــت
کــرد و فرآینــد اثبــات آن در مراجــع مختلــف زمانبــر و هزینهبــر اســت و گاهــی اوقــات قربانــی حتــی موفــق بــه
ثابتکــردن خشــونت خانگــی اعمالشــده علیــه خــود نمیشــود .در ای ـن شــرایط انتظــار م ـیرود فقــط خشــونتهای
خانگــی بســیار شــدید کشــف شــود و زن زمانــی چنیــن خشــونتی را علنــی میکنــد کــه احســاس خطــر جانــی کنــد.
رویکــرد فرهنگــی بــه خشــونت خانگــی و موانــع حقوقــی و قانونــی در ایـن زمینــه باعــث نهادینــه و طبیعی تلقیشــدن
خشــونت خانگــی میشــود و کمکــم نــرخ معنــاداری پیــدا میکنــد.
اســت ابتــدا رویههــای حقوقــی و قانونــی دنبــال شــود ،بهگونهایکــه خشــونت خانگــی در هــر ســطحی جــرم تلقــی
شــود .در ایـن شــرایط مراجــع حقوقــی و قانونــی میتواننــد حمایتهــای الزم را از خانــواده داشــته باشــند.
راهــکار دوم ،فرهنگســازی اســت :دولــت بایــد زمینــه تصویــب قوانیــن پیشــگیرانه و حمایتهــای گســتردهای از
قربانیــان خشــونت خانگــی را فراهــم آورد ،عالوهبــرآن الزم اســت جامعــه مدنــی بــرای افزایــش آگاهیهــا و تغییــر
نگــرش مــردان نســبت بــه خشــونت خانگــی تــاش کنــد.
قانــون در بســیاری از مــوارد ،تفاوتــی بیــن زنومــرد قائــل نشــده و اگــر مــردی بــه همســرش ســیلی بزنــد ،همانقــدر
بایــد در برابــر قانــون پاســخگو باشــد کــه وقتــی بــه مــرد دیگــری ســیلی میزنــد ،امــا مالحظــات درونخانوادگــی ســبب
میشــود زن ،چنیــن مطالبـهای از قانــون در برابــر شــوهرش نداشــته باشــد.
دربــاره خشــونت غیرفیزیکــی ،ماجــرا کمــی متفــاوت اســت؛ بــرای مثــال ،در قوانیــن برخــی کشــورها رابطه
جنســی مرد بــا همســرش در صــورت عــدم تمایــل زن ،تجــاوز محســوب شــده و قابــل پیگیــری اســت ،امــا طبــق عــرف،
اعتقــادات و قانــون مــا چنیــن موضوعــی اصـ ً
ا خشــونت محســوب نمیشــود و زن بایــد تمکیــن داشــته باشــد یــا برخــی
از انــواع رابطههــای جنســی در قوانیــن کشــورهای دیگــر ممنــوع هســتند کــه شــاید در برخــی نگاههــا مطــرح نباشــد.
ایــن موضــوع ســبب میشــود خودبهخــود بســیاری از خشــونتها اص ـ ً
ا جایــی در قانــون مــا نداشــته باشــند.
دربــاره خشــونتهایی ماننــد توهیــن ،تهمــت و تهدیــد هــم بایــد بگویــم در صــورت اثبــات ،قابــل پیگیــری هســتند و
همانطــور کــه مــردی نمیتوانــد فــرد دیگــری را تهدیــد کــرده یــا بــه او توهیــن کنــد ،بــه همســر خــودش هــم نمیتوانــد،
48

امــا ســختی کار هنــگام اثبــات ماجراســت و پیــش از آن راضــی شــدن زن بــرای شــکایت دربــاره اینگونــه خشــونتها.
طبــق قانــون ،اگــر مــردی بــه همســرش توهیــن یــا او را تهدیــد کنــد ،رونــد قضایــی همینطــور طــی میشــود کــه
دربــاره افــراد بیگانــه بــا یکدیگــر ،امــا بهنظــر میرســد بایــد تدارکــی دیــده شــود تــا چگونگــی رســیدگی بــه اینگونــه
جرایــم ،رونــدی متفــاوت و تأثیرگــذار پیــدا کنــد .شــاید از ایــن راه زنــان هــم بیشــتر بــه مقاومــت در برابــر ایــن نــوع
خشــونت ترغیــب شــوند و قانــون را بیشــتر بهعنــوان پشــتیبان خــود احســاس کننــد.
خشــونت دیگــری کــه علیــه زنــان صــورت میگیــرد ،خشــونت اقتصــادی اســت .نــدادن خرجــی ،سوءاســتفاده مالــی
از زن و صدم ـهزدن بــه وســایل مــورد عالقــه او را از جملــه مــوارد خشــونت اقتصــادی علیــه زنــان شــمرده میشــوند؛
بهطوریکــه در برخــی مــوارد زنــان حتــی حــق دخلوتصــرف در امــوال خــود را نیــز ندارنــد .اســتفاده قهرآمیــز بــدون
رضایــت زن ،اجبــار در روابــط زناشــویی غیرمتعــارف ،اجازهنــدادن اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری ناخواســته و
بیتوجهــی بــه نیازهــای جنســی زن از نمونههــای خشــونت جنســی علیــه زنــان اســت .زنانـی کــه از جانــب همسرانشــان
مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد ،پنــج برابــر بیشــتر از ســایر زنــان در معــرض آســیبهای روانــی و خطــر خودکشــی و
شــش برابــر بیشــتر در معــرض اختــاالت روانــی قــرار دارنــد.
نبــود قانــون مناســب و در واقــع ناتوانــی قانــون در حمایــت از زنــان ،عامــل خشــونت و آزارهــای پیدرپــی کالمــی
توســط همســران اســت .قانــون مجــازات اســامی بــه مســأله خشــونت و آزار کالمــی مــردان علیــه زنــان توجــه اندکــی
داشــته و نســبت بــه ایــن مســأله ســهلانگاری و مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
در قوانیــن بــه زنــان و میــزان برخــورداری و آشــنایی بــه ایــن حقــوق و ســاختار نهادهــای جامعــه در رســاندن زنــان
بــه حقوقشــان توجــه چندانــی نمیشــود؛ زیــرا بســیاری از انــواع بدرفتاریهــای مردانــه نــه بــرای مــردان و نــه حتــی
بــرای قانونگــذاران بدرفتــاری محســوب نمیشــود ،بلکــه حــق مــرد بــر زن بــه حســاب میآیــد؛ از ســوی دیگــر ،برخــی
از قوانیــن و مقــررات موجــود نــه تنهــا زنــان را در برابــر بدرفتاریهــا حمایــت نمیکننــد ،بلکــه بعضــی از آنهــا از نظــر
قانــون تأییــد میشــوند و در نهایــت ،باعــث میشــوند زنــان احســاس کننــد تقصیــر از جانــب آنهاست(ســاعی ارســی و
نیکنــژاد.)13،
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نابرابــری در قوانیــن فرصــت بیشــتری را نســبت بــه زنــان در اختیــار مــردان قــرار داده اســت و در برخــی مــوارد نیــز
در دعــاوی مطــرح شــده ،جانبــداری عمدت ـ ًا بــه ســمت مــردان هســت تــا زنــان .از ای ـنرو میتــوان گفــت بیاعتنایــی
ـی کشــور رایــج اســت و خــأ قانونــی زیــادی در رابطــه بــا خشــونت کالمــی
بــه اصــول قانــون اساســی در ســطح اجرایـ ِ
علیــه زنــان دیــده میشــود.
▪

▪عملکرد پلیس در مواجهه با خشونت خانگی

از نظــر قربانیــان خشــونت خانگــی و بهطــور کلــی جامعــه ،پلیــس نــه تنهــا بهعنــوان یــک منبــع اصلــی و معتبــر در
کمکرســانی بــه قربانیــان خشــونت خانگــی شــناخته میشــود ،بلکــه کارکــرد نمادیــن مهمــی نیــز در ایــن زمینـه دارد.
درواقــع رویکــرد مســئوالنه پلیــس در قبــال زنــان قربانــی خشــونت خانگــی پیــام مهمــی بــه ســایر قربانیــان ،متخلفــان و
در ابعــاد ســریعتر جامعــه میدهــد کــه نشــانگر ابعــاد وســیع مخالــف اجتماعــی ،محکومیــت و عــدم مــدارای اجتماعــی
بــا مســأله خشــونت علیــه زنــان اســت.
عملکــرد پلیــس ،تصــور قربانیــان را از میــزان مؤثربــودن ایــن نهــاد اجتماعــی در جلوگیــری از خشــونتهای خانگــی
شــکل میدهــد و درنتیجــه بــر تعــداد گزارشهــای رســیده بــه پلیــس نیــز تأثیــر میگــذارد؛ بهبیاندیگــر ،هرچــه
زنــان نســبت بــه کمکرســانی پلیــس در خشــونتهای خانگــی خوشبینتــر باشــند ،در صــورت بــروز خشــونت،
بیشــتر از ایــن نهــاد در خواســت کمــک میکننــد .درحالیکــه بدیهــی اســت اگــر زنــان تصــور کننــد کــه پلیــس کمکــی
بــه حــل مشــکل آنهــا نمیکنــد ،از گــزارش دادن خــودداری میکننــد و تصمیــم بــه حــل مســأله بهصــورت فــردی
میگیرنــد .اینکــه پلیــس چــه رویکــرد و نگاهــی نســبت بــه خشــونت خانگــی دارد ،تعیینکننــده عملکــرد آنهــا در
مواجهــه بــا ایــن مســأله اجتماعــی اســت .نگــرش متمایــز پلیــس بــه خشــونت خانگــی نســبت بــه ســایر جرایــم ،بــر
عملکــرد آنهــا تأثیــر میگــذارد .درواقــع اگــر خشــونت خانگــی بهعنــوان مشــکلی شــخصی ،خانوادگــی و مربــوط بــه
حــوزه خصوصــی افــراد نگریســته شــود ،طبیعــی اســت کــه نیــاز بــه مداخلــه کمتــری در مقایســه بــا ســایر جرایــم پیــدا
میکنــد .پلیــس نــه تنهــا بهعنــوان یــک منبــع اصلــی و معتبــر در کمکرســانی بــه قربانیــان خشــونت خانگــی شــناخته
50

میشــود ،بلکــه کارکــرد نمادیــن مهمــی نیــز در ایــن زمینــه داراســت .در واقــع رویکــرد مســئوالنه پلیــس بــه زنــان قربانی
خشــونت خانگــی پیــام مهمــی بــه ســایر قربانیــان ،متخلفــان و در ابعــاد وســیعتر جامعــه میدهــد کــه نشــانگر ابعــاد
وســیع مخالــف اجتماعــی ،محکومیــت و عــدم مــدارای اجتماعــی بــا مســأله خشــونت علیــه زنــان اســت .اگــر در جامعــه،
ســازمانهایی مثــل پلیــس ،خشــونت خانگــی را مســألهای خصوصــی و بینیــاز از مداخلــه قلمــداد کننــد و در قوانیــن
دادگاههــا نیــز تنبیهــی متناســب بــا رفتارهــای خشــن خانگــی بــه اجــرا گذاشــته نشــود ،زنانــی کــه گرفتــار روابــط خشــن
خانگــی هســتند ،امــکان برونرفــت از رابطــه را پیــدا نمیکننــد و باقــی مانــدن ایــن زنــان در روابــط خشــن بــه بازتولیــد
خشــونت در نس ـلهای بعــدی منجــر میشــود .بهطور خالصــه چنیــن میتــوان بیــان کــرد کــه حقوقدانــان معتقدنــد
هیــچ مصداقــی از خشــونت خانگــی در قوانیــن ایــران ذکــر نشــده اســت ،ولــی در قوانیــن جزایــی ضربوجــرح و آزار و
اذیتهــای جســمی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه بهصــورت غیرمســتقیم میتوانیــم بگوییــم خشــونت خانگــی را هــم
شــامل میشــود .درواقــع هــر عملــی کــه بــه صــورت فیزیکــی نســبت بــه یــک نفــر صــورت بگیــرد ،در قانــون برایــش
مجــازات تعییــن شــده ،ولــی بــرای فشــارهای روحــی کــه بــه زن وارد میشــود ،مجــازات وجــود نــدارد .جامعهشناســان
نیــز معتقدنــد قوانیــن موجــود در رواج و پنهانمانــدن خشــونت خانگــی مؤثــر اســت.
بیتردیــد دســتگاه قضایــی مــا در ایــن زمینــه نقــش دارد ،چــه در قوانیــن و چــه در رویههــای قضایــی؛ بــه ایــن
معنــی کــه در قوانیــن اثبــات خشــونت خانگــی خیلــی ســخت اســت و بهعــاوه در رویههــای معمــول هــم ،دادگاههــا
عم ـ ً
ا زوجیــن را بــه ادامــه زندگــی تشــویق میکننــد تــا بخواهنــد نســبت بــه ایــن اقدامــات ،تمهیــدی قائــل شــوند.
راهکارها
آموزش حقوق و تکالیف زنومرد در خانواده

آمــوزش بایــد از ســطح دبســتان تــا مقاطــع باالتــر آغــاز گــردد .بســیاری از نظریهپــردازان دربــاره خشــونت خانگــی
معتقدنــد ســهم آموزشــی بیشــتری بایــد بــرای مــردان قائــل شــد و آنهــا را بهطــور جــدی نســبت بــه حقــوق زنــان آگاه
ســاخت .در ســایه چنیــن آموزشهایــی اســت کــه میتــوان از مــردان جامعــه انتظــار رفتــار تــوأم بــا احتــرام داشــت.
همانطــور کــه در بخــش نظــری بیــان شــد ،ســاختار مردســاالرانه باعــث میشــود بعضــی از مــردان بــه خــود اجــازه
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اعمــال خشــونت علیــه زنــان را بدهنــد .حــال اگــر مــردان بــه شــیوهای جامعهپذیــر بشــوند کــه دیگــر چنیــن حقــی بــرای
خــود قائــل نشــوند ،بــدون شــک آمــار خشــونتهای خانگــی بــه طــرز چشــمگیری کاهــش پیــدا میکنــد.
▪

▪تشکیل سازمانهای مردمنهاد در زمینه مقابله با خشونت خانگی

▪

▪اصالح قوانین و لزوم سیاستگذاری درست برای اصالح وضعیت خشونت علیه زنان

▪

▪آموزش مهارتهای زندگی و همسرداری

وقتــی کــه یــک زن دچــار خشــونت شــده اســت ،بایــد انجمنهــا و مؤسســات غیردولتــی تأســیس شــود تــا پیــش
از رجــوع بــه نهادهــای رســمی و دولتــی بتوانــد بــه آنجــا پنــاه ببــرد و از طریــق مشــاوران و مــوکالن مشــکالت خــود را
حلوفصــل نمایــد .در چنیــن شــرایطی مــرد خــود را مقابــل مشــاورانی دلســوز و آگاه میبینــد کــه تــاش بــرای حفــظ
کانــون خانــواده دارنــد و همــه ایــن اقدامــات بــرای ایــن اســت کــه میــزان اختالفــات بــه حداقــل برســد .درواقــع ایــن
خانــواده بــرای مدتــی حمایــت میشــود و از بحــران فاصلــه میگیــرد ،ولــی متأســفانه نهــادی کــه بتوانــد در ایــن شــرایط
مداخــات مســتقیم و مؤثــر داشــته باشــد ،وجــود نــدارد.
پیــش از هــر کاری بایــد خشــونت خانگــی بــه رســمیت شــناخته شــود ،چــرا کــه در هیــچ جایــی از قوانیــن ایــران
جرمــی بــه نــام خشــونت خانگــی تعریــف نشــده اســت؛ البتــه تنهــا زنــان ،قربانیــان خشــونت خانگــی نیســتند ،بلکــه
کــودکان هــم مــورد ایــن نــوع خشــونت قــرار میگیرنــد .در قوانیــن مربــوط بــه نوجوانــی و کــودکان نیــز زمانــی کــه
آزاررســانی از ســوی والدیــن انجــام شــود ،قوانیــن متفــاوت بــوده و ایــن کار بــه نوعــی عرفــی میشــود.
دســتگاههای فرهنگســاز بــا آموزشهایــی کــه در ســطوح رســمی و غیررســمی ارائــه میشــود ،مهارتهــای
زندگــی ماننــد فرهنــگ مــدارا و تحمــل ،مهــارت حــل مســأله ،مهــارت گفتوگــوی ســالم و مؤثــر و ...آنجاســت کــه اگــر
افــراد احتــرام بــه زندگــی و صمیمیــت را آموختــه باشــند ،فرصــت پــرورش خشــونت بــه حداقــل خواهــد رســید.
بســیاری از جوانــان مــا مهارتهــای تصمیمگیــری ،ارتبــاط مؤثــر ،حــل مســأله ومســئولیتپذیری را ندارنــد؛ یعنــی در
52

کنــار همــه درسهایــی کــه بچههــای مــا در دبیرســتان و دانشــگاه میگذراننــد ،شــیوههای همســرداری و فرزندپــروری
آمــوزش داده نمیشــود؛ بهخصــوص کــه در حــال حاضــر بــا نداشــتن مهارتهــای مذکــور مصــرف مــواد محــرک و
توهـمزا مثــل شیشــه نیــز افزایــش پیــدا کــرده و ســبب بســیاری از خشــونتهای خانگــی میشــود.
▪

▪تقویت سیستم مددکاری اجتماعی

▪

▪کاهش اعتیاد و مصرف مواد مخدر و الکل

▪

▪رفع موانع اقتصادی و بیکاری

در وهلــه اول بایــد جایــگاه و نقــش مــددکار اجتماعــی بــه رســمیت شــناخته شــود و ایــن کار جــزء از طریــق آموزشهای
رســمی امکانپذیــر نیســت .خانوادههــا بایــد نقــش حمایتــی و آموزشــی مــددکار را پذیــرا باشــند .همچنیــن بایــد ســازوکاری
اتخــاذ شــود کــه در هــر محلــه تعــداد مناســبی مــددکار اجتماعــی وجــود داشــته باشــد تــا پاســخگوی نیازهــای محله باشــد.
مــددکار اجتماعــی بــا داشــتن اختیــار بایــد بتوانــد دخالــت کنــد و سیســتم سیاسـتگذاری خــودش را بــا نیازهــای جامعــه
تطبیــق دهــد و قوانیــن بــا نــگاه حمایتــی و بــر اســاس نیــاز جامعــه افزایــش یابــد .اگــر چنیــن اتفاقــی روی ندهد بــا وضعیت
خوبــی مواجــه نخواهیــم شــد و طبیعتـ ًا آمــار طــاق افزایــش بیشــتری پیــدا میکنــد و ســن اعتیــاد پایینتــر مـیرود.
خوشــبختانه در جامعــه مــا آمــار مصرفکننــدگان الــکل زیــاد نیســت ،وگرنــه کســانی کــه الــکل مصــرف میکننــد
خشـنتر از معتــادان هســتند ،ولــی مصرفکننــدگان شیشــه نیــز بهدلیــل توهــم ،خشــونت زیــادی دارنــد و بــا ایــن رونــد
بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه خشــونت بســیاری بهدلیــل اعتیــاد بــه زنــان وارد میشــود.
یکــی از علــل خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان ،نداشــتن شــغل و مشــکالت اقتصــادی اســت .بدیــن منظــور دولــت
بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای افزایــش اشــتغال و فرصتهــای برابــر مخصوصـ ًا بــرای جوانــان داشــته باشــد تــا از ایــن
طریــق گامــی مؤثــر بــرای تحکیــم و حفظ خانــواده برداشــته باشــد.
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آثــار خشــونت علیــه زنــان در ایــران را بایــد در مجموعـهای بههــم تنیــده از انــواع خشــونتهای خانگــی ،اجتماعــی،
سیاســی و تفاســیر خاصــی از دیــن جسـتوجو کــرد و تــاش ورزیــد تــا مســأله در مــواردی کــه مخفــی اســت از اختفــا
بیــرون آمــده و از زوایــای گوناگــون بــه بحــث گذاشــته شــود .در ایــن مرحلــه از شــناخت ،نبایــد تنهــا بــه گزارش خشــونت
از نــوع جســمی پرداخــت ،بلکــه انــواع خشــونت جنســی ،روانــی ،مالــی ،سیاســی و کالمــی هــم در ایــن مجموعــه قابــل
بحــث و ریش ـهیابی اســت(کار.)18 :1379 ،
در بســیاری از مــوارد ،اعمــال خشــونت علیــه زنــان و دختــران بــا اشــاره بــه رســوم و فرهنــگ توجیــه میشــود.
قدرتمنــدان از اعمــال خشــونت و بدرفتــاری بــا زنــان و دختــران در حریــم خصوصــی و قلمــرو عمومــی بهعنــوان ابــزاری
بــرای تثبیــت قــدرت خــود ســود میبرنــد .وجــود شــبکهای درونــی میــان نهادهــای اجتماعــی ،موقعیــت خشــونتآمیز
را از طریــق توســل بــه نظریههــای مبتنــی بــر برتــری مــردان یــا فرودســتی زنــان نادیــده میانــگارد .ایــن عقایــد غالبـ ًا
در مــدارس نیــز آمــوزش داده میشــود و در خانوادههــا اشــاعه مییابــد .نهادهــای مجــری قانــون ،گاه خــود بهطــور
غیرمســتقیم از متخلفــان حمایــت میکننــد و ادعــا مینماینــد کــه هیــچ قدرتــی بــرای مداخلــه ندارنــد .آنهــا حریــم
خصوصــی خانــواده یــا روابــط نزدیــک را خــارج از حیطــه اختیــارات خــود میداننــد .در برخــی مــوارد دولــت نیــز موافــق
اعمــال خشــونت علیــه زنــان در حریــم خصوصــی اســت و ایــن شــیوه را حــق مــردان در حفــظ نظــم خانوادههــای خــود ،
بههــر صورتــی کــه تمایــل دارنــد ،میدانــد.
مجازتریــن شــکل خشــونت بــه لحــاظ عرفــی در خانــواده و توســط همســر اعمــال میشــود .در ایــران در دورههایــی از
تاریــخ جامعــه بــه صــرف جنســیت ،ویژگیهــای اخالقــی را بــه افــراد نســبت مـیداد .تحقیرهــا و دسـتکم گرفتنهــای
زیرکانــه یــا شــلیکهای خشــم ،محــل نگذاشــتنها ،قمپــز درکردنهــا و کنایههــای مســخره یــا بیاعتناییهــای
عمــدی و خامــوش ،تحــت فشــار گذاشــتنهای فریبکارانــه یــا تقاضاهــای بیدلیــل و غیرمعقــول اتفاقاتــی شــایعاند.
بهنظــر میرســد خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان صرفــ ًا یــک رفتــار پرخاشگرانــه نیســت ،بلکــه نوعــی
مطیعســازی و ســلطهجویی اســت کــه در واقــع بازتــاب تعاریــف فرهنگــی از نقــش مــردان اســت؛ بهطورکلــی تحقیقــات

نشــان میدهــد چگونــه انــزوا و بیقدرتــی زنــان ،آنــان را نســبت بــه خشــونت آســیبپذیر میســازد .بیتردیــد،
توضیــح و تبییــن خشــونت علیــه زنــان مؤیــد آن اســت کــه خشــونت مــردان علیــه زنــان مشــخصۀ جوامــع مردســاالر
اســت .جوامعــی کــه در آن ،مــردان قدرتمنــد هســتند و زنــان «دیگــران غیرمهــم» فــرض میشــوند .بنابرایــن فهــم مــا
از خشــونت علیــه زنــان در گــرو فهــم ماهیــت مناســبات جنســیتی بهطــور اعــم و ظهــور خصوصیــات مردانــه بهطــور
اخــص اســت(نک بــه :اشــتراس و گلــز1980 ،1؛ مونــی1993  ،2؛ رائــو1997 ،3؛ ویســاریا1999 ،4؛ ســن1998 ،5؛ فیکــری و
باتــی1999،6؛ اکســو1995 ،7؛ رامفریــز و وازکوئــر ،1993،8صادقــی فســایی.)1389 ،
یکــی از ابعــاد خشــونت خانگــی ،آشــنابودن و داشــتن نســبت خانوادگــی میــان فــرد قربانــی و اعمالکننــده خشــونت
اســت کــه ایــن نســبت فامیلــی ،خشــونت را بســیار ناپســندتر و غیرانســانیتر میکنــد .نکتــه دوم آن اســت کــه در ایــن
ســبک خشــونت ،فــرد اعمالکننــده خشــونت ،هــم مقصــر اســت و هــم فــردی اســت کــه قــرار اســت از زن حمایــت کنــد
و در نقــش پناهدهنــده باشــد .ســوم اینکــه بهدلیــل خانوادگــی بــودن ایــن جــرم ،جامعــه و قوانیــن نیــز نســبت بــه ایــن
نــوع خشــونت کمتــر مســئوالنه عمــل میکننــد .نکتــه آخــر همچنیــن پنهــان مانــدن ایــن نــوع خشــونت بهدلیــل آنکــه
در خصوصیتریــن حریــم زندگــی افــراد (خانــه) انجــام میشــود ،اســت کــه خــود ســبب تقویــت و تشــدید آن میگــردد.
از همــه ایــن جهــات خشــونت خانگــی و بهطــور دقیقتــر خشــونت علیــه زنــان از طــرف اعضــای خانــواده ،موضوعــی
اســت کــه الزم اســت ابعــاد گوناگــون آن بــا دقــت نظــر بیشــتری مــورد تحقیــق و بررســی قــرار بگیــرد و امیــد اســت
کــه چنیــن پژوهشهایــی در نظــر متولیــان امــور فرهنگــی -اجتماعــی و سیاسـتگذران و قانونگــذران مــورد دقــت نظــر
واقــع شــود تــا در آینــده نزدیــک شــاهد کاهــش خشــونتهای خانگــی علیــه زنــان باشــیم.
1 . Straus and Gelles
2 . Mooney
3 . Rao
4 . Visaria
5 . Sen
6 . Fikree & Bhatti
7 . Xu
8 . Ramfrez & Vazquer
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