
 
 
 

  
  
  

  

 

  
  

  ∗∗∗∗ي زنان در مواجهه با آنهاخشونت خانگي و استراتژي
  )اي كيفيمطالعه(

  ∗∗∗∗∗∗∗∗سهيال صادقي فسايي
  

  : چكيده
اين مطالعه كه با روش كيفي انجام شده و مي كوشد تا تصور و راهبرد زنان نسبت به 

ترديد خشونت عليه زنان مي تواند بي. هاي خانگي را از زبان خود آنان بازگويدخشونت
ها ، اجتماعي، اقتصادي، توسعه و دسترسي به فرصتبه مقدار زياد مانع تساوي سياسي

خشونت عليه زنان نه يك امر شخصي يا خصوصي، بلكه يك مسئله عمومي به . شود
. هاي فرهنگي و اجتماعي دارداين امر ريشه در عمق رويه. لحاظ اجتماعي بودن آن است

در . كندرا دشوار مييعني خصوصي تلقي كردن خشونت خانگي، تحليل عميق آن
وسيلة اشكال هاي كيفي، زنان كامالً بر اين موضوع واقف بودند كه زندگي آنان بهمصاحبه

هايي كه در جامعه زنان را بي شود و بستر اجتماعي و ارزشمختلف خشونت تهديد مي
در اين تحقيق موضوعات . طور كامل مشوق خشونت عليه آنهاستسازد، بهاعتبار مي

افتد و هنجارهاي فرهنگي و اي كه خشونت در آن اتفاق ميزمينه كليدي مرتبط با بستر و
اين تحقيق اگر چه اطالعاتي غني دربارة تجربة زيستة زنان . شوداجتماعي بررسي مي

آورد كه در فهم ما نسبت به موضوع بسيار مؤثر است و چون از نمونة كوچكي فراهم مي
ديت هايي براي تحقيق ايجاد كرده دست آمده و قابل تعميم نيست، به ناچار محدوبه

دست آمده در اين تحقيق با بسياري از تحقيقات كمي و كيفي، كه در اما اطالعات به. است
  .است، تطابق داردساير كشورها انجام گرفته

  .سازي، مناسبات جنسيتيخشونت خانگي، پنهان :واژگان كليدي
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  مقدمه و طرح مسئله
ديگر . استقوانين رسمي مسبب تبعيض جنسيتي، حذف شدهامروزه بيش از هر زمان ديگر، 

هاي اجتماعي زنان عنادي چنداني ندارند و بسياري از آنان امروز مردان با تحصيالت و يا فعاليت
است كه در پرتو آن زن و مرد در  بخش، آن زندگيحتي به اين امر معترفند كه زندگي رضايت

  . باشندآوري مشاركت داشتهها و نانهداري، مراقبت از بچهاي خانهمسئوليت
هنوز  ،رغم اين دستاوردهادهد كه عليبررسي وضعيت زنان در جوامع مختلف نشان مي

. هاي محكمي وجود دارد كه حاكي از فروتري منزلت اجتماعي زنان نسبت به مردان استنشانه
براي مثال اگر چه . سيت استجن تواند توضيح دهد، تناقضرا مي 1يكي از مسائلي كه اين تناقض

ها دهند و ساختار تحصيل در بسياري از رشتهها را دختران تشكيل ميبيشتر ورودي هاي دانشگاه
هاي فرهنگي خود توانند سرمايهندرت ميزنانه است؛ هنوز ساختار اشتغال مردانه است و زنان به

حوالت اخير كه به يمن انقالب رغم تعلي. هاي اقتصادي يا سياسي تبديل كنندرا به سرمايه
سازي زنان نسبت به جايگاه خود در جامعه اسالمي در كشور ايجاد شده و نقش مهمي در آگاه

هاي مهم اجتماعي، اند و بيشتر موقعيتداشته است؛ هنوز اكثريت واضعان و مجريان قانون، مردان
  . سياسي و اقتصادي از آن مردان است

اعتنايي امري زدن، تحقير و بيهاي جنسي، كتكتجاوز، مزاحمتخشونت عليه زنان در قالب 
اگر چه عمر . در حوزة سالمت و بهداشت نيز تفاوت زنان و مردان قابل توجه است. رايج است

هاي پيري براي شوند و ناتواني در سالزنان بيشتر از مردان است؛ زنان بيشتر از مردان مريض مي
آنكه مسئوليت سالمت ساير افراد خانواده بر دوش زنان  حال. زنان بيشتر از مردان است

  . تمامي اين موارد مستلزم تفكر جدي در مورد مسائل زنان است). 1997اندرسون، (است
. سازدتفكر در مورد زنان، الگوهاي عميق روابط جنسيتي را در جامعه معاصر آشكار مي

هاي ما را احاطه كرده و فرصت الگوهايي كه به صورت بخشي از واقعيت اجتماعي زندگي و
راستي جايگاه و منزلت زنان در جامعه ما چگونه است؟ پاسخ به اين سؤال به. سازندمتأثر مي

- وظيفة جامعه"رايت ميلز، قول سيبه. شناختي و بررسي آن استمستلزم داشتن انديشه جامعه

شناختي بايد در فهم جامعه شناسي فهم ارتباطات ميان افراد و جامعه و نحوة زندگي آنهاست و
سازد مفهوم و شناختي فرد را قادر ميتصور جامعه. كار آيدجهت بازسازي نهادهاي اجتماعي به
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تري را بر حسب معنايي كه براي زندگي دروني و خارجي افراد گوناگون معناي تاريخي وسيع
ز اهميت است كه رابطه رايت ميلز از اين جهت حايتفكر سي).  1959، 1ميلز( "دارد، درك كند

ميان موضوعات شخصي و موضوعات عمومي درك شود، يعني تجربيات خصوصي چگونه 
گيرد، ريشه در شرايط اجتماعي دارد؟ براي مثال زني كه مورد خشونت فيزيكي همسرش قرار مي

كند و شايد تصور كند وي و همسرش موقعيت خاصي قطعاً مشكل شخصي عميقي را تجربه مي
اما وقتي ساير زنان نيز در جامعه نيز مشكل مشابهي دارند، اين مشكل بصورت يك . ردوجود دا

ارتباط ميان مشكالت شخصي و موضوعات همگاني آشكاركنندة . موضوع عمومي جا مي افتد
زندگي فرد در يك متن اجتماعي و تاريخي قرار «: شناختي استاي اصلي در رويكرد جامعهقضيه
  .»دارد

سازد كه خشونت آشكار مي خورده وجود دارد، هي كه در تجربيات زنان كتكالگوهاي مشاب
هاي فرهنگي و عليه زنان چيزي فراتر از يك موضوع خصوصي است و ريشه در عمق رويه

اقتصادي و حقوقي، زنان در طول تاريخ در موضع فروتري   وابستگي اجتماعي،. اجتماعي دارد
در اين تحقيق سعي بر آن . استپذير ساختهونت مردان آسيبو آنان را در مقابل خش قرار داده

كنند، هايي كه در آن اتخاذ ميهايي كه زنان بر اثر خشونت  و استراتژياست كه تجربه موقعيت
انجام تحقيقات كيفي در اين زمينه از آن جهت مهم . بنا بر روايت خودشان به تصوير كشيده شود

هاي خانگي دست يابيم  و بتوانيم توصيف دقيقي خشونت است كه به درك و تفسير زنان از
  . نسبت به موضوع، مبتني بر روايت خود زنان ارائه كنيم

  
  اهميت و ضرورت تحقيق 

امروزه اين انديشه كه خشونت خانگي يك امر خصوصي، يك موضوع خانوادگي، يك انتخاب 
هاي خانگي عليه خشونت. استتهناپذير است؛ مورد چالش قرار گرففردي و يا واقعيتي اجتناب

زنان از جمله مسائل و مشكالتي است كه زندگي بسياري از زنان را در طبقات و قشرهاي 
هاي خانگي معموالً در حريم خانواده اگر چه خشونت. سازدمختلف اجتماعي به نوعي متأثر مي

عليه زنان كيفيت زندگي خشونت . سازدها متأثر ميدهد، اما زندگي زنان را در همة عرصهرخ مي
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كند و شدت تهديد ميزنان و فرزندانشان، توانايي، استقالل و مولد بودن زندگي عادي آنها را به
  . كشاندبه اختالل مي

-اي مشروع براي ابراز سلطه مردانه بودهخشونت عليه زنان و كتك زدن آنها همواره شيوه

م، مردان حتي مطابق با 19و  18، 17هاي قرنكند كه در غرب، در طول اندرسون اشاره مي. است
توانستند و اجازه داشتند زنان خود را كتك بزنند و هيچ اعتراض اجتماعي عليه آنها قانون مي

، خشونت عليه زنان را محدود به ضربه، .م18براي مثال قانون فرانسه در قرن ". وجود نداشت
و از ابزار تيز و برنده استفاده  كند؛ طوري كه جايش نماندلگد، مشت زدن به كمر مي

  ). 1997اندرسون، ( "نشود
هاي روحي و اگر چه امروزه به لحاظ اجتماعي و حقوقي، كتك زدن زنان و ايجاد آسيب

هاي تاريخي و سنتي كه براي آن وجود دارد؛ شود، اما با توجه به زمينهرواني قبيح شمرده مي
. هاي خانگي، خود، مؤيد اين مطلب استنتخصوصي تلقي كردن خشو. هنوز مشروعيت دارد

ها هاي خانگي را بررسي كردند، دوباشاز جمله كساني كه براي اولين بار در غرب خشونت
قدرتي زنان در هاي خانگي با انزواي اجتماعي و بيآنها آشكار ساختند كه خشونت. بودند

  ).1992، 1دوباش و دوباش(خانواده گره خورده است 
ونت عليه زنان برخاسته از مناسبات اجتماعي است كه زنان را در فضاي ترديد خشبي

بنابراين براي . باشنددهد كه بر آنها استيال داشتهكند و به مردان اين حق را ميخصوصي تنها مي
توضيح و تبيين خشونت بايد مناسبات جنسيتي را در نظر گرفت چون از همين مناسبات است 

پس با توجه به همين مناسبات جنسيتي است كه ). 1988، 2كرتز(دگيركه خشونت سرچشمه مي
گذرانند و مردان داراي اقتدار، استقالل و آزادي هستند و بيشتر وقت خود را با كارشان مي

كه زنان منزوي، فاقد قدرت، در حالي. توانند اين مسائل را زير سؤال ببرندها نميمعموالً زن
مطابق چنين رويكردي علت خشونت . ها هستندة خانه و بچهوابسته به خانه و مسئول ادار

بر طبق اين بحث خشونت . خانگي را بايد در پويايي قدرت ميان زنان  و مردان در خانواده ديد
هاي خانگي بيانگر نبود خشونت. عليه زنان، نمايش قدرت مردان و راهي براي كنترل زنان است

هاي بعدي توضيح نويسنده در قسمت. جنسيتي است تساوي اجتماعي، اقتصادي و نبود عدالت
شناسي سنتي مورد رغم شيوع و فراواني آن در جرمهاي خانگي عليمي دهد كه چرا خشونت
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هاي عميق بر آن است تا از تجربيات زنان گيري از مصاحبهاند؛ و ضمن بهرهغفلت واقع شده
هاي حقوقي و بخشي به گفتمانآگاهيگونه تحقيقات صرفاً هدف اين. درباره خشونت آگاه شود

هدف نويسنده، شنيدن و . فرهنگيِ مسئله نيست؛ بلكه هدف، رسيدن به تغييرات اجتماعي است
كه خشونت عليه زنان نه يك  درك صداهاي گوناگونِ زنان دربارة اين موضوع است و درك اين

  . ردهاي فرهنگي داامر فردي بلكه امري اجتماعي است كه ريشه در رويه

  اهداف تحقيق
هاي خانگي عليه هدف كلي اين پژوهش، بررسي، توصيف و تفسيرِ درك زنان از خشونت

  : استهاي عميق به قصد رسيدن به اهداف خاص زير انجام شدهمصاحبه. آنها است
  شود،هاي خانگي ميشناخت مسائل و مشكالتي كه منجر به بروز خشونت .1
  يز،آمانگيزه ماندن در روابط خشونت  .2
هاي مختلفي كه زنان براي برخورد با خشونت مورد پذيرش مستند كردن استراتژي .3

  . دهندقرار مي
هاي خانگي تواند در جهت كمك به سياستگزاري و برخورد قانوني با خشونتاين تحقيق مي

گيرد و عمدتاً گونه مطالعات بر اساس تجربيات زيستة زنان شكل ميبسيار مؤثر باشد، زيرا اين
  . بندي مي شودتجربيات آنها به لحاظ  نظري صورت

  تعريف مفاهيم
تواند در برگيرندة تجربيات وسيعي باشد كه عمدتاً واژة خشونت خانگي مي: خشونت خانگي

در اينجا الزم است دو مفهوم . شودآميز تلقي ميدهد و به نحوي خشونتدر فضاي خانه رخ مي
  . شودضيح دادهطور مجزا توبه "خانگي"و  "خشونت"

  خشونت چيست؟
اگر چه . اي نيستآميز است كار سادهتصميم در مورد اين موضوع كه چه رفتارهايي خشونت

كنند، گونه رفتارها را تجربه مياين موضوع به ميزان قابل توجهي به تصورات افرادي كه اين
ساني خشونت را تجربه كننده است كه تصور كنيم اگر كبستگي دارد؛ از طرف ديگر بسيار گمراه

طور كلي با تصور آنها موافق باشد پندارند، جامعه نيز بايد بهرا عادي و قابل قبول ميكنند و آنمي
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  آميز،بسياري از محققان در اين حوزه معتقدند كه رفتارهاي خشونت. را عادي بپنداردو آن
  ).1،1993گلز(رفتارهايي هستند كه با قصد آسيب رساندن صورت پذيرد 

خشونت فيزيكي تنها نوع خشونت نيست كه صدمه و آسيب را در بردارد بلكه تعريف 
هاي رواني، عاطفي، تحقير، تمسخر تواند در برگيرندة تهديد، خشونتتري از خشونت ميوسيع

هاي فيزيكي نباشد، گونه رفتارها اگر بيشتر از خشونتتأثير اين. ديگران و فحاشي نيز باشد
  ). 1992، 2استراوس و سوئيت(ر از آنها نيست معموالً كمت

هاي دانند و خشونتاي منظور از خانگي را كالً فضاي خانه مياگر چه عده: خانگي   
ها عليه والدين باشد، اما ها عليه يكديگر و يا بچهخانگي ممكن است شامل خشونت والدين، بچه

- و آن خشونت شوهران عليه زنانهاي خانگي يك نوع خاص در اين تحقيق منظور از خشونت

  . باشدشان مي
منظور از تصور زنان نسبت به خشونت آت است كه زنان چه : تصور زنان نسبت به خشونت

مصاديق و . آورندحساب ميهرا تهديدي عليه خود بآميز دانند و آنرفتارهايي را خشونت
  .كننده تجربه مياند و زنان خشونت را چگونهاي خشونت از ديد زنان كدام نمونه

  
  پيشينة تحقيق

  برخي نتايج تحقيقات خشونت خانگي در ديگر كشورها
گذارد، از هاي خانگي به علت عواقب جدي و دردناكي كه بر كيان خانواده بر جاي ميخشونت

 طوري كه در طول دو دهة اخير اين موضوع در سطحبه. اهميت خاصي برخوردار است
مطالعات بسياري در كشورهاي مختلف در اين مورد . گرفته است المللي مورد توجه قرار بين

هاي خانگي، محدوده و وسعت انجام شده  و نتايج آن مطالب مهمي را دربارة الگوهاي خشونت
ها رغم بعضي از تفاوتعلي. سازدگيري اين پديده، آشكار ميها و عوامل مؤثر بر شكلآن، علت

رو اوت است، شواهد بين فرهنگي، الگوهاي مشابهي نيز پيشِهاي فرهنگي متفكه ناشي از زمينه
سازد كه خشونت عليه زنان ارتباط تنگاتنگي با ساخت براي مثال تحقيقات آشكار مي. اردگذمي

- شوند و يا موقعيت آنها بهتر تلقي ميارزشدر جوامعي كه زنان كم. نهادهاي اصلي اجتماع دارد

شود؛ ميزان خشونت ست و عامليت آنها انكار و يا تحديد ميشدت وابسته به موقعيت مردان ا

                                       
1
. Gelles 

2
. Strauss & Sweet 
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هاي خانگي صرفاً يك رسد كه خشونتنظر مياز طرفي به. تر استتر و رايجعليه آنها جدي
جويي است كه در واقع بازتاب تعاريف سازي و سلطهرفتار پرخاشگرانه نيست، بلكه نوعي مطيع

- دهد كه چگونه انزوا و بيكلي تحقيقات نشان  ميطور به. هاي مردان استفرهنگي از نقش

توضيح و تبيين خشونت   ترديد،بي. سازدپذير ميقدرتي زنان آنان را نسبت به خشونت آسيب
جوامعي . عليه زنان مويد آن است كه خشونت مردان عليه زنان مشخصة جوامع مردساالر است

بنابراين فهم ما از . شوندفرض مي» مهم ديگرانِ غير«كه در آن مردان قدرتمند هستند و زنان 
خشونت عليه زنان در گرو فهم ماهيت مناسبات جنسيتي به طور اعم و ظهور خصوصيات مردانه 

، 4؛ ويساريا1997، 3؛ رائو1993 ،2؛ موني1980، 1اشتراس و گلز: به.ك.ن( طور اخص استبه
؛ رامفريز و 1995، 8و؛  اكس1999، 7؛ فكري و بهاتي1998، 6؛ سن5،2004؛ پراديپ1999

  ).9،1993وازكوئر

  
  مروري بر تحقيقات خشونت خانگي در ايران

در . انداغلب تحقيقات درباره خشونت عليه زنان در ايران، كمي و با روش پيمايشي انجام شده
هاي ها امكان مقايسه و تعيين عوامل مؤثر بر خشونت، با استفاده از آزموناين قبيل پژوهش

  .داردآماري وجود 
، درباره خشونت عليه زنان در ايران ي پيمايشيهاترين پژوهشيكي از بزرگترين و مهم

در دفتر امور اجتماعي وزارت كشور و مركز امور استان كشور است كه  28در ، ملي يطرح
  . مشاركت زنان رياست جمهوري، اجرا شد

بندي شده است كه تقسيم در اين تحقيق انواع مختلف خشونت خانگي عليه زنان در نُه گروه
هاي زباني، رواني، فيزيكي، حقوقي، جنسي، اقتصادي، فكري و آموزشي، خشونت: عبارتند از
  ).1382،طباطبائي و ديگرانقاضي(مخاطرات 
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 انكشزندگي مشتر بتدايدرصد زنان ايراني، از ا 66دهد كه طرح ملي نشان مي هاييافته
خانگي در  حال ميزان و انواع خشونتبا اين. اندرار گرفتهتاكنون، حداقل يك بار مورد خشونت ق

اين مقدار  .هاي زياد و معناداري برخوردار استهاي مختلف ايران از تنوع و تفاوتاستان
هاي بين سطح ملي و شهر آزمون تفاوت نسبت. درصد است 1/70براي زنان تهران ) درصد(

بدين . داري وجود داردمذكور، تفاوت معني) درصد(تهران حاكي از آن است كه بين دو مقدار 
داري از ُنرم ملي معني كه نسبت افراد درگير در خشونت خانگي در شهر تهران به شكل معني

  .باالتر است
دهد كه زنان ايراني از ميان انواع نُه گانة خشونت خانگي، بيشتر هاي اين تحقيق نشان مييافته

رتبه بعدي از آنِ خشونت فيزيكي از . قرار دارند%)   7/52(هاي رواني و كالميتحت خشونت
. اندرا تجربه كردهدرصد از زنان ايراني از اول زندگي مشترك خود آن 8/37نوع دوم است كه 
ممانعت از رشد اجتماعي، فكري و «هاي درصد متعلق به خشونت 7/27رتبه سوم با رقم 

خود درصد رتبه پاييني را به 2/10هاي جنسي و ناموسي با رقم خشونت. است» آموزشي
- آمارهايي كه ابعاد ميزان وقوع خشونت خانگي را در سطح ملي نشان مي. اختصاص داده است

اند در طول زندگي مشترك خود هرگز درصد از زنان ايراني گفته 8/89دهد، حاكي است كه 
هاي در خشونت همچنين بيشتر افراد درگير. اندهاي جنسي و ناموسي نبودهقرباني خشونت

ها جنسي و ناموسي اعالم كردند كه در حد پايين و خيلي پايين، در معرض اين نوع خشونت
البته با توجه به وجود نوعي الزام، جبر هنجاري، عرفي و حتي شرعي درباره اظهار چنين . اندبوده

ها را ناشي از تتوان ميزان كم اين نوع خشونهايي در جامعه و فرهنگ ايران، تلويحاً ميخشونت
  .خود سانسوري و نزاكت زنانِ مورد مطالعه دانست

دهد كه وضعيت هاي اين تحقيق در ارتباط با عوامل مؤثر بر خشونت خانگي نشان مييافته
سواد بيشترين و زنان داراي فوق ديپلم و زنان بي. تحصيلي نيز بر ميزان همسرآزاري تأثير دارد

همچنين ميزان تأثير سن . اندول زندگي مشترك خود تجربه كردهليسانس كمترين خشونت را از ا
هاي قابل توجهي و شاغل يا غير شاغل بودن زن بر خشونت خانگي عليه زنان از تنوع و تفاوت

ترين موارد وقوع ساله پايين 24تا  20ساله باالترين و زنان  59تا  55زنان . برخوردار است
زنان غير شاغل نيز بيشتر و زنان شاغل كمتر . اندتهخشونت را در زندگي مشترك خود داش

  .اندخشونت را تجربه كرده
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. خوريمهاي انجام شده در ايران، به نتايج گاه متناقض نيز برميدر مروري كلي بر پژوهش
براي مثال افزايش سن در مواردي به افزايش خشونت و در موارد ديگر به كاهش خشونت، و 

تحصيالت باالي زنان نيز، بر . ارتباط با خشونت دانسته شده استها بيحتي در برخي از پژوهش
همين امر درباره . ها، هم به افزايش و هم به كاهش خشونت انجاميده استهاي بررسيطبق داده

دار تحت خشونت قرار يعني زنان شاغل بيشتر از زنان خانه. كنداشتغال به كار زنان نيز صدق مي
ها تحت ، و يا برعكس زنان شاغل در مقايسه با ساير گروه)1382آباد، شمس اسفند(گيرندمي

هاي مختلف كه متغير شغل مرد را در نظر بررسي). 1383افتخار، (خشونت كمتري قرار دارند 
عنوان عامل مؤثر بر ايجاد  داري، ميان گروهي از مشاغل مردان بهداشتند، هر يك به رابطه معني

-بنابراين، بر طبق داده. دند و مشاغل ديگر را بدون رابطه در نظر گرفتندخشونت عليه زنان،  رسي

حال آنكه بر طبق ). 1381رئيسي، (هاي يك تحقيق مردان كارگر بيشتر از ديگران همسرآزارند 
هاي تحقيق ديگر، مردان بازنشسته يا بيكار، بيشترين ميزان و كارگران داراي كمترين ميزان داده

در خصوص ساير متغيرهاي جمعيتي كه معموالً در ). 1381سيف ربيعي، (همسرآزاري هستند
  ).1383اعزازي، (شود هايي ديده ميهمه تحقيقات وجود دارد نيز تفاوت

كارگيري روش پيمايش در توان احتمال داد كه بهها، ميهاي متفاوت در بررسيدربارة پاسخ
در نظر گرفتن متغيرهايي كه براساس تجارب اي كه تعريف دقيقي از آن وجود ندارد و باب پديده

كننده نخواهد رسيد، زنان از واقعه خشونت شكل نگرفته، در اين نوع پژوهش به پاسخي اقناع
توانند در خشونت دخالت داشته باشند ارائه خواهد بلكه فقط رديفي از عوامل متعدد را كه مي

  .داد

  
  مباني نظري

هر يك از اين . يكردهاي متفاوتي براي تبيين وجود داردبا توجه به اشكال مختلف خشونت، رو
مثالً . كندرويكردها، فرضيات خاصي را دنبال و بر جهات متفاوتي از موضوع تكيه مي

هاي  هاي رواني فرد تأكيد دارند و حال آنكه نظريهشناختي بر ويژگيرويكردهاي روان
، مانند خانواده، فشار، يادگيري و شناختي بر عوامل خارجي و محيط اجتماعي فرد خشن جامعه

توان گفت كه كدام رويكرد جامع، بهتر و يا كامل سختي ميبه. نمايندفقدان كنترل، پافشاري مي
اما معيار سنجش اعتبار يك نظريه نسبت به نظريه ديگر، بسندگي آن از دو وجه سياسي و . است
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ميان بكشند كه مطلوب هايي را بهشها بايد قادر باشند ارزاز نظر سياسي نظريه. علمي است
از نظر علمي نيز بايد در ذات خود منسجم بوده و شواهد . باشند و راهنماي عمل قرار گيرند

رغم وجود تنوع در علي. موجود آنها را تأييد كند و از جامعيت و توانايي تبيين برخوردار باشند
كردها؛ از رويكردهاي اجتماعي هاي موجود، وجه مشترك بسياري از اين رويپردازينظريه

شناختي، هاي جامعهفرهنگ و ساير تئوريشناختي و خردهبيولوژيك گرفته تا روانكاوانه و روان
  . تأكيد بر هژموني مردانه است

الزم به ذكر است كه به علت ماهيت كيفي تحقيق، محقق با يك رويكرد نظري خاص و 
هاي عميق و كيفي به ست، بلكه با تكيه بر مصاحبهامشخص به بررسي پديده مورد نظر نپرداخته

ها، هاگرچه در مرحله تحليل داد. استها و درك تجربة زيستة زنان بودهدنبال كشف فرضيه
  .استهاي ارجاعي مورد استناد قرار گرفتهادبيات نظري موضوع به عنوان چهارچوب

ما قبل از آن، علت ناديده گرفته شود اها مرور ميدر ادامه به اختصار بخشي از اين نظريه
  :شودشناسي سنتي بررسي ميشدن خشونت خانگي در جرم

  
  شناسي سنتيخشونت خانگي و جرم

كند، عنوان كليه اعمالي كه صدمه فيزيكي و رواني ايجاد ميدر تحليل سنتي جرم، خشونت به 
و به لحاظ آماري هاي خانگي است خشونت  ها،ترين خشونتاگر چه رايج. تعريف شده است

هاي خياباني است؛ باالترين نرخ را دارد، ولي آنچه بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است خشونت
رو بسياري از از اين. دهدزيرا تصور غالب آن است كه خشونت صرفاً در فضاي عمومي رخ مي

معموالً . يردگشود، مورد غفلت قرار ميطور رسمي و يا آشكار ديده نميتجربيات فردي كه به
عنوان بخشي از زندگي عادي و روزمره خشونت عليه زنان در تعاريف رسمي جاي ندارد و به

هاي سنتي به خشونت ابزاري و عاطفي، بندي خشونت در تحليلتقسيم. شودزنان محسوب مي
معموالً . ها كارايي چنداني نداردكند اما در ارائة سياستگزارياي را ارائه ميحل سادهاگر چه راه

گيرد و خشونت عاطفي ابزاري براي بدست آوردن ماديات و يا كنترل قلمرو صورت مي خشونت
بندي با توجه به اين تقسيم. دهددهد كه مجرم كنترل و آرامش خود را از دست ميزماني رخ مي

هاي عاطفي هاي ابزاري متعلق به حوزة عمومي است و خشونتتوان گفت عمده خشونتمي
  . اي نيستلق به حوزة خصوصي است كه معموالً پيگيري و برخورد با آن نيز كار سادهمتع
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دهند، متمركز شناسي هنوز عمدتاً بر روي مرداني كه در خيابان خشونت نشان ميجرم
گونه كه استانكو همان. ورزداش فضاي عمومي نيست، غفلت ميشود و از خشونتي كه انگيزه مي
اي در مورد ريشه و منشأ شود داليل پيچيدهكار گرفته ميمتن خاص به گويد خشونت در يكمي

  ).1،1994استانكو(بندي ساده جاي داد توان صرفاً آن را در يك طبقهآن وجود دارد و نمي
فهم خشونت عليه زنان مستلزم تحليلي است كه رابطه خشونت را با ساخت نهادهاي اصلي 

شناسي سنتي، تحليل جنسيتي  و رابطه بين اجبار و سد كه جرمرنظر ميبه. دهداجتماعي نشان مي
هاي قدرت را كه در ميان زنان و مردان وجود دارد، كامالً كنار گذاشته است و حال آنكه وابستگي

اجتماعي، اقتصادي و حقوقي زنان به مردان، در طول تاريخ آنها را در يك موضع فروتر قرار 
از اين زاويه خشونت . پذير ساخته استرخاشگري مردان آسيباست و آنهارا در مقابل پداده

  . چرخاندبخشي از يك نظم فرهنگي و ساختي است كه جوامع مردساالر را مي

  
  شناختي و خشونتهاي جامعهنظريه

هاي اجتماعي از جمله خانواده، محله و اجتماع نگاه ها براي تبيين خشونت به متناين نظريه
ريه پردازان اجتماعي عواملي چون يادگيري اجتماعي، منابع، انتخاب از ديد نظ. كنندمي

- ها اشاره ميدر ادامه به برخي از اين نظريه. از اهميت خاصي برخوردار است …حسابگرانه و

  . شود
  

  نظريه منابع
كند كه غالباً توسط ويليام گود مطرح شد، بر اين امر تأكيد مي 1971نظريه منابع كه در سال 

منابع اقتصادي را در دست دارند و همين امر موجب برتري آنها در روابط خانوادگي مردان 
اند و از طرفي گردد و حال آنكه زنان به لحاظ منابع اقتصادي عمدتاً به همسران خود وابسته مي

چون مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند، اگر مردان را ترك كنند، با مشكالت اقتصادي روبرو 
زنان به اين معناست كه آنها  وابستگي. مانندرو در روابط خشن باقي ميشد؛ از اين خواهند

اگر . باشندتوانند بر مردان قدرت و نفوذ داشتههاي محدودي در دسترس دارند و لذا كمتر مي راه
 كند، و آزار انواع مختلفيدنبال كنترل قدرت باشد؛ معموالً آزار را انتخاب مييكي از زوجين به

                                       
1
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و حال آنكه   …هاي مالي و ها، محدوديتدارد، مانند تهديد، ترس، منزوي ساختن، آزار بچه
كنند و وقتي هم هايي كه به لحاظ قدرت و منابع مساوي هستند؛ كمتر تضاد را تجربه ميزوج

  . سازندهاي غير خشن آن را خنثي ميآيد، با راهتضاد پيش مي

  
  نظريه يادگيري اجتماعي

گيرند و اگر كند كه افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده ياد ميادگيري پيشنهاد مينظريه ي"
گردد و ادامه گونه رفتارها مورد تنبيه قرار نگيرد و برعكس مورد تشويق واقع شود، تقويت مي اين
زند احتمال اينكه در بيند پدرش مادرش را ميبراي مثال پسري كه مي). 1977بندورا،("يابدمي

هاي واسطة قرار گرفتن در معرض ارزشبنابراين خشونت به. ه همسرش را بزند، زياد استآيند
شود شود و زماني تقويت ميهاي زنان و مردان ياد گرفته مياجتماعي و اعتقادات راجع به نقش

  . كه تنبيه مناسب اعمال نگردد

  
  نظريه فشار اجتماعي

 موجب افزايش فشار و نگراني در خانواده مشكالت اقتصادي، بيكاري، كمبود درآمد؛ معموالً
از طرفي ممكن است . شودآميز ميشده، گاهي اوقات اين فشارها منجر به رفتارهاي خشونت

هاي دهد كه خانوادهتحقيقات نشان مي. خشونت خود راهي براي برخورد با اين فشارها باشد
خاطر فشار و و اين امر به. دكننهاي خانگي بيشتري را تجربه ميدرآمد خشونتفقير و كم

، 1سلزر و كالموس(شود هايي است كه در مورد بيكاري، فقر و كمبود درآمد ايجاد مي تنش
البته نبايد از وجود خشونت در ميان ساير طبقات اجتماعي غافل ماند، ). 1992، 2؛ آنشرسل1988

پنهان كنند و يا آنها را حاشا  زيرا طبقات متوسط و باال، بيشتر قادرند اين مسائل را در زير نقاب
  .  نمايند

  
  
  

                                       
1
. Seltzer & Kalmuss 

2
. Aneshersel 
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  هاي فمينيستي و خشونتديدگاه
هاي با ظهور جنبش فمينيستي در كشورهاي غربي و اروپايي و مطرح شدن بحث زنان در حوزه

شناسي شناسي و جرمهاي علوم اجتماعي از جمله جامعهاين تأثيرات به حوزه  مختلف معرفتي،
درباره تعريف فمينيسم توافق خاصي وجود ندارد و در مراحل مختلف اگر چه . نيز كشيده شد

اند؛ اما عنصر مشترك در ميان همة تاريخي رويكردهاي فمينيستي متعددي ظهور كرده
مورد تبعيض واقع » شانجنسيت«خاطر رويكردهاي فمينيستي اين است كه زنان در طول تاريخ به

در طول . بايست به تبعيض عليه آنها خاتمه بخشيداعي ميلذا با تأكيد بر تغييرات اجتم. اندشده
شناسي فمينيستي اهميت خاصي شناسي رويكرد فمينيستي و جرمچند دهة اخير در حوزة جرم

دوباش، (دانند شناسان خود را متعهد به اين رويكرد ميشناسان و  جرميافته و بسياري از جامعه
  ).2007، 3كيتوال ؛1989، 2ليند-؛ چسني1994، 1؛ دالي1992

رسد كه بسياري از نظر ميرغم تنوعاتي كه در نظرات فمينيستي وجود دارد، بهعلي
اند و شناسي بر چند ايده مركزي به توافق كامل رسيدهشناسي و جرمها در حوزه جامعه فمينيست
، 4زر اشميتبيرن و م(باشند ها وجه تمايز فمينيسم از ساير اشكال تئوري اجتماعي مياين ايده

1995 .(  
  : باشندهاي كليدي به شرح زير مياين ايده

به . تاريخي و فرهنگي است  جنسيت يك امر بيولوژيك نيست بلكه امري اجتماعي، .1
 . هاي اجتماعي استعبارتي جنسيت محصول فرهنگ و متن

مناسبات جنسيتي و جنسيت به صورت اساسي و بنيادي در زندگي اجتماعي و  .2
 .ماعي اثرگذار استنهادهاي اجت

مناسبات جنسيتي و موضوعاتي چون زنانگي و مردانگي ريشه در تسلط مردانه و   .3
 . هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي داردبرتري مردان نسبت به زنان در حوزه

 . گيري مردانه دارندباشند و عمدتاً جهتگرايانه نمينظام هاي معرفتي نيز واقع .4

                                       
1
. Daly,K. 

2
. Chesney-Lind,M. 

3
. Walkate,S. 

4
. Beirne,P. & Messer Schmidt,J. 
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شوند نه عنوان موضوعات مستقل و مرئي ديدهقات اجتماعي بايد بهزنان در حوزه تحقي .5
 ). 1988ليند،  -دالي و چسني(هاي انضمامي به مردان عنوان ابژهبه

ها رفتي آن است كه معموالً زنهاي معشناسي و ساير حوزهها به جامعهانتقاد فمينيست
هايي اند، لذا بسياري از نظريهشدهقع ها مورد غفلت واعنوان موضوع مورد تحقيق در اين حوزه به

ها ساخته و پرداخته شده است، قابليت كاربرد براي زنان ندارد و حال آنكه كه در اين حوزه
شناسي بايد رفتار زنان و مردان هر دو را بررسي كرده، آن عواملي را كه در مورد هاي جامعهنظريه

  . سايي نمايدكند، شناصورت متفاوت عمل ميزنان و مردان به

  
  پذيري جنسيتينظرية جامعه

شود و معموالً در جوامع مجبور كردن مطابق اين ديدگاه، خشونت رفتاري است كه ياد گرفته مي
هاي جنسيتي سنتي واكنش. نوع رفتار طبيعي استزنان و خشونت عليه آنها مشروع و يك

الگوهاي ياد گرفته شده در اگر چه اين درست است كه خشونت به . كندخشونت را تشويق مي
نت به مناسبات ميان شخصي و شود صرفاً فهم خود را از خشوفرهنگ مرتبط است؛ نمي

از طرفي چنين رويكردي، بدون فهم اين مطلب، كه چگونه مفاهيم . پذيري محدود كنيم جامعه
، ناقص گيردفرهنگي در مورد مردانگي و زنانگي از موقعيت زنان و مردان در جامعه نشأت مي

  . است

  
  نظريه اقتصاد سياسي

داري و در نظرية اقتصاد سياسي، با رويكردي فمينيستي، خشونت عليه زنان در جوامع سرمايه
بر طبق نظرية اقتصاد سياسي، در طول . پدرساالري مربوط به موقعيت اقتصادي و سياسي آنهاست

جوامع معاصر، زنان، آشكارا  اگر چه در. عنوان امالك مردان تعريف شده اندتاريخ زنان به
ولي استفاده كردن از زنان و نحوة برخورد با آنها نشانگر . شوندعنوان ملك مردان تعريف نمي به

بنابراين مطابق اين ديدگاه جلوگيري از خشونت عليه زنان ارتباط تنگاتنگ و . مطلب فوق است
  . ماعيِ سركوب دارداي با آزادي و رهايي زنان از مناسبات اقتصادي و اجتپيچيده
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    خانگي  هايبا خشونت  برخورد قانوني
شد،   مطرح  خانواده  بر كيان  آن  منفي  خانگي و تأثيرات  هايخشونت بحث   كه 1970  هاي از سال
  ، فعاالن شد و با فشار پژوهشگران  جلب  مسئله  اين  به  و نظام هاي كيفري ، دادگاه  پليس  توجه

و   نظام كيفري  مداخلة  امر محرز گرديد كه  و كودكان اين  زنان  حقوق  و حاميان  امور اجتماعي
  . است  ضروري  امري  آميز در حوزة خصوصي خشونت  رفتارهاي  كاهش  براي  پليس

  نظارتي هاي  برنامه  ، اعمال خانگي  هايخشونت  از قربانيانِ  حمايت  از كشورها براي  در بعضي
با   . پيشنهاد گرديد با خاطيان   قاطعانه  از كشورها مقابلة  پيشنهاد شد و در بعضي  بر افراد خشن

تركيبي از   كيفري، نظام  كشورها در مورد نقش  و فرهنگي  اجتماعي  هاي اولويت  به  توجه
ع در رغم تنوعلي. شودهاي خانگي استفاده ميهاي فوق براي برخورد با خشونت ديدگاه
هاي خانگي امري خصوصي نيست بلكه اين موضوع توافق وجود دارد كه خشونتها بر  ديدگاه

و   كاهش  بايد در جهت  ربطذي  هايو دستگاه  پليس  اجتماعي است، لذا نظام هاي كيفري
  ).2003، 3؛ دوباش2،2003؛ دوگان2003، 1استرم(نمايند  جدي  رفتار، مداخلة  نوع  از اين  جلوگيري

در حوزه   حالتا به 1970  هاي از سال  كه  مشهور آمريكايي  ناسش جرم  ربكا دوباش
نظام   ، معتقد است است  داده  انجام  در آمريكا و انگليس  بسياري  تحقيقات  خانگي  هاي خشونت 

و   نمادي  باشد؛ نقش  مهم  دار دو نقش تواند عهده ، مي خانگي  هايخشونت  به  در پاسخ  كيفري
را   كه امور درست  است  اجتماع  اصلي  از نهادهاي  يكي  ، نظام كيفري نمادي  ر نقشد  .واقعي  نقش

مدارا نخواهد شد و چه   رفتارهايي   با چه  در جامعه  كند كه مي  كند و بيان مشخص مي  از غلط
  ايه آسيب  تا  است  آن  دنبال  به  جامعه  و اعضاي  قضايي  هاي ، رويه ، پليس نظامي از قانون

پذير  كند و از افراد آسيب  هنجارها را مشخص  دهد و محدودة   ها را كاهشو كجروي  اجتماعي
  ، وكال، قضات و كساني پليس  وظايف  رسانه ها با  از طريق  جامعه  معموالً اعضاي. نمايد  حمايت

  .شوند كنند، آشنا مي مي  جرمي را مشخص  گذار هستند و حدود رفتارهاي قانون  كه
  كه  كساني  آنها و همة  قربانيان  از قانون،  از هنجارها، خاطيان  تخطي  از طرفي در صورت

  ). 2003دوباش، (واقعي را خواهند ديد  هستند، پاسخ  نظام كيفري  شاهد واكنش

                                       
1
. Ostrom,B. 

2
. Dugan, l. 

3
. Dobash, R. 
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بايد با  وجود دارد كه   ، فشار عجيبي است  جدي  خانگي  خشونت  مسئله  كه  در كشورهايي
  ازكشورها، خشونت  در بعضي  ترديد، امروزه بي.  رفتار پرداخت  نوع  با اين  مقابله  به  نيقانو  هاي راه

بيشتر   هدف.  است  شده وضع   باره  در اين  مشخصي  شود و قوانين مي  محسوب  جرم  خانگي
  بيشتر، افزايش  ازخشونت  ، جلوگيري خانگي  هايخشونت  كاهش:  است  واضح  قوانين
  دارد اين  كمتر صراحت  كه اما چيزي.  خاطيان  و بازداشت  جلب  در جهت  قاطع  هاي ژياسترات
اجرا   به  عمومي  هايسياست  واسطهبه  وجود دارد در عمل  در قوانين  كه  مثبتي  آيا نيات  كه  است

  با ارائه  پليس  سنتي  ديدگاه  دارد كه  ، ضرورت قانون  اجراي  براي). 2003استرم،(شود؟ مي  گذاشته
  خصوصي  مسئلة  يك  خانگي  خشونت  باور برسند كه  اين  شود و آنها به  عوض مناسب   آموزش
  .طلبد را مي  جدي  ، لذا مداخله نيست

  خشونت  مانع  رود كه انتظار مي  است  ساعته 24  خدماتي  سرويس  يك  پليس  اينكه  به  با توجه
از   تواند مانع نمي دستگيري   را دستگير كند، اما صرف  خاطيو   دخالت  موقع  شود و به

  رود كه انتظار مي ها تر سازد، لذا از دادگاه را جري  خاطي  بسا كه  شود و چه  بعدي  هاي خشونت
  .اجرا گذارند را قوياً به پيدا كنند و آن  خشن  را براي رفتارهاي  متناسب  كنند تنبيه  سعي

  

  روش تحقيق
گزيند تا كيفيت، معنا، زمينه و يا ق حاضر يك تحقيق كيفي است كه منطق خاصي را برميتحقي

توان از اين رو مي. هاي خانگي بررسي كندتصور زنان را نسبت به موضوع خاصي چون خشونت
روش پديدارشناختي عبارت . روش كيفي مورد استفاده در اين پژوهش را پديدارشناختي ناميد

. انديجاد معنا براي تجربه از طريق گفتگو با افرادي كه آن تجربة خاص را داشتهاست از فرآيند ا
كند پديده مورد مطالعه را به متغيرهاي مشخص و قابل كنترلي بر خالف روش كمي كه سعي مي

. نسبت دهد، در تحقيق كيفي تمركز بر روي فهم موضوع و تصوير چند وجهي و پويايي آن است
دنبال فهم عميق هاي آماري نيست، بلكه بهدنبال تحليل مبتني بر روشهها بگونه روشاين

هاي ارزشمندي هاي كيفي، روشروش. ها براي آن رفتارهاسترفتارهاي انساني و دليل انسان
هاي پيچيده توصيفات غني را فراهم سازند و يا وقايع منحصر توانند در مورد پديدههستند كه مي

توانند تجربيات و تفسيرهايي كه ها مياين روش. انتظار را پيگيري نمايند فرد و يا غير قابلبه
در اين تحقيق روش برگزيده شده، . گيرد، روشن سازندتوسط كنشگران از وقايع انجام مي
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سازد كه از كارگيري اين روش اين امكان را براي محقق فراهم ميبه. باشدهاي عميق ميمصاحبه
ها، بدست آوردن عقايد هدف از انجام مصاحبه. ه دنياي واقعي كشيده شودتجردگرايي نظريه اي ب

يافته هاي عميق، غير ساختمصاحبه. استهاي خانگي بودههاي زنان نسبت به خشونتو واكنش
توان آنها را به منزلة كنش متقابل ميان پرسشگر و پاسخگو ديد كه باشند و ميپذير ميو انعطاف

هاي در مصاحبه. دهد كه واقعيت را با الفاظ پاسخگويان بيان نمايدا ميبه محقق اين فرصت ر
گونه فشار اجتماعي بر پاسخگويان براي همراهي نيست؛ بلكه هدف فراهم نمودن عميق هيچ

ها گونه روشكاربرد اين. شوددسته از افرادي است كه صداي آنها كمتر شنيده ميفرصت براي آن
هاي پيچيده مفيد هستند، بلكه در هاي غني نسبت به پديدهتوصيفنه تنها در فراهم نمودن 
تواند پديده را توضيح دهد نيز هايي كه ميهاي مفهومي و خلق فرضيهساخت و توسعة چارچوب

سادگي قابل تقليل ها بهباشد، لذا يافتهكننده اطالعات كيفي مياين روش عمدتاً توليد. مفيد است
  . اشدببه ارقام و اعداد نمي

  

  جامعة مورد مطالعه
كنند و جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش زنان متأهل هستند كه در شهر تهران زندگي مي

معموالً نمونة مورد مطالعه در تحقيقات كيفي كامالً . سال است 63تا  18محدودة سني آنها بين 
. اط تنگاتنگي داردپذيري ارتبشده نيست و حجم نمونه با سطح اشباعمشخص و از پيش تعيين

هايي چون تأهل، سطح تحصيالت، شاغل گيري اين تحقيق با توجه به ويژگيبهرحال نمونه
- اي از انعطافدر اين راستا درجه. استدار بودن و وضعيت اقتصادي صورت گرفتهبودن، خانه

حائز  گردد، زيرا ممكن است محقق بعد از شروع كار، متغيرهاي ديگري راپذيري نيز لحاظ مي
. هاي عميق با پنجاه زن صورت پذيرفته استهاي اين تحقيق بر اساس مصاحبهداده. اهميت بداند

ها توسط مصاحبه. اندهاي عمومي انتخاب شدهها و يا مكاناين زنان به صورت تصادفي در پارك
كارشناسان . 1صورت گرفته است **و مطالعات زنان *دو كارشناس ارشد در رشته پژوهشگري

                                       
*
  .باف دانشجوي رشته پژوهشگري، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانآتنا قالي  

**
  .شگاه تهرانزاده دانشجوي رشته مطالعات زنان، دانشكده علوم اجتماعي دانمريم خانعلي 

1
مصاحبة عميق توسط نويسنده و دو دانشجوي دورة  80قابل ذكر است در اين تحقيق مجموعاً بيش از   

ها مؤيد يكديگرند و در فهم نظري و تحليل، بسيار مهم كارشناسي ارشد صورت پذيرفته و اگر چه مجموعه يافته
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انتخاب دو كارشناس . اندديده  و در امر پرسشگري مهارت الزم را داشتهفوق كامالً آموزش
كه پرسشگران كامالً با وجود آن. سازدها فراهم مياي را براي برآورد اعتبار و روايي دادهزمينه

  .اندهاي يكساني رسيدهاند؛ در مورد سؤاالت مختلف به جوابمتفاوت بوده

  
  تحقيقهاي محدوديت

هاي خانگي محدود به هيچ طبقة خشونت سازد، هاي عميق آشكار ميطور كه مصاحبههمان
هايي كه معموالً در محدوديت مصاحبه و اجتماعي نيست اما به خاطر محدود بودن موارد

توان به تعميم دست گونه تحقيقات وجود دارد، درباره قربانيان و موقعيت اجتماعي آنها نمي اين
  . زد

  
  هاي پژوهشيافته

  هاتوصيف داده
متغيرهاي سن، تحصيالت، وضعيت : استاي ارائه شدهدر اين قسمت توصيفي از متغيرهاي زمينه

اشتغال زن، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، منطقه محل سكونت، شغل همسر، وضعيت مالكيت 
  .ازدواج منزل، درآمد ماهيانه خانواده، طول مدت ازدواج و سن پاسخگويان هنگام

  سن پاسخگويان.1
 63ترين آنها ساله و مسن 18ترين آنها اند، جواناز ميان زنان متأهلي كه مورد مصاحبه قرار گرفته

سال و بيشترين فراواني سني  38همچنين ميانگين سن افراد مصاحبه شونده در حدود . ساله است
  .سال است 37شوندگان نيز در گروه سني مصاحبه

                                                                                          
پنجاه مصاحبه كه توسط يكي از كارشناسان فراهم  هاي توصيفي عمدتاً بر اساساند؛ اما دادهو مؤثر واقع شده

  . شده، ارائه گشته است
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  اسخگويانتحصيالت پ.2
  توزيع فراواني تحصيالت مصاحبه شوندگان) 1(جدول 

 فراواني تجمعي درصدفراواني فراواني تحصيالت

 2  2 1 سوادبي
 22 20 10 زير ديپلم

 56 34 17 ديپلم

 68 12 6 ديپلمفوق

 92 24 12 ليسانس

 100 8 4 ليسانس و باالترفوق

  100 50 جمع

درصد  44تر و سخگويان داراي تحصيالت ديپلم و پاييندرصد پا 56، )1(مطابق با جدول 
ديپلم و باالتر هستند كه از اين ميان بيشترين ميزان تحصيالت مابقي نيز داراي تحصيالت فوق

  .باشدمي 24%درصد كل پاسخگويان و بعد از آن افراد ليسانسه با 34مربوط به افراد ديپلمه با 
  
  شوندگان وضعيت اشتغال مصاحبه.3

 شوندگانتوزيع فراواني وضعيت اشتغال مصاحبه) 2(ولجد

 فراواني تجمعي درصدفراواني فراواني وضعيت اشتغال

 58  58 29 دارخانه

 80 22 11 كارمند دولت

 82 2 1 كشاورز

 84 2 1 خياط

 86 2 1 آرايشگر

 96 10 5 بازنشسته دولت

 100 4 2 كارمند خصوصي

  100 50 جمع
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اند، زنان دار و شاغل تقسيم شدهدر اين تحقيق بر اساس دو دسته خانه افراد مورد مصاحبه
مشاغلي كه زنان . داري در بيرون از منزل اشتغال دارندشاغل زناني هستند كه به كاري غير از خانه

مورد مصاحبه در اين تحقيق بدان اشتغال دارند، شامل انواع مشاغل دولتي و خصوصي است كه 
ورش از فراواني بيشتري برخوردار بود و همچنين، مشاغل آزاد زنانه؛ نظير كار در آموزش و پر

  .آرايشگري و خياطي و نيز كشاورزي در اطراف تهران از ديگر مشاغل زنان است
  
  شوندگانوضعيت تأهل مصاحبه.4

از آنجا كه اين تحقيق در ميان زنان متأهل تهراني انجام شده است، تأهل زنان شرط محقق براي 
. حبه بود اما تعدادي از افراد به علت طالق و يا فوت همسر زندگي مشترك نداشتندمصا

  .مطلقه و همين ميزان نيز زنان همسر فوت شده هستند 8% ،افراد متأهل  84%بنابراين 
  
  شوندگانتعداد فرزندان مصاحبه .5

  .استبوده 86/1اده، افراد داراي فرزند بودند و ميانگين تعداد فرزندان خانو 86%در اين تحقيق، 
  
  درآمد ماهيانه خانواده. 6
افراد از درآمد بااليي  42%درآمد متوسط و  44%پاسخگويان درآمد پاييني دارند،  %14

  . برخوردارند
  
  وضعيت مالكيت منزل. 7
داراي زندگي مشترك با والدين يكي از % 10مستأجر، % 16. پاسخگويان مالك هستند %72

  . اندمنزل سازمانينيز ساكن % 2زوجين و 
  
  شغل همسران . 8

  . استبوده) 34(%و آزاد ) 36(%بيشترين فراواني مربوط به مشاغل دولتي 
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  طول مدت ازدواج پاسخگويان .9
شان گذشته است كه بيشترين فراواني را شامل سال از زمان ازدواج 12- 6از پاسخگويان،  %32

. با همسرانشان زندگي مشترك دارند) 28(%سال  19پس از آن كساني هستند كه بيش از . شودمي
در رديف آخر  قرار %) 20(سال با فراواني  19- 13سال و نيز بين  6زندگي مشترك با كمتر از 

  .گيرندمي
  

  سن ازدواج. 10
نفر در سنين  5سال، تنها  21-18بين % 32سال،   22-25در بين سنين ) 40(%بيشتر پاسخگويان 

  .اندسال ازدواج كرده 25در سنين باالي %) 18(نفر 9و %) 10(سال  18زير 
  

  منطقه محل سكونت - 11
 8و  7، 6، 5، 4مناطق. نفر است 16) مناطق باالي شهر تهران( 3و  2، 1تعداد پاسخگويان مناطق  

تر از آن مناطق پاييني و پايين 10نفر پاسخگو دارد و مناطق  21جمعاً ) مناطق متوسط شهر تهران(
  .نفر از پاسخگويان ساكن اين مناطق هستند 13جمعاً  هستند كه

  
  هاتحليل داده
   خشونت  گيري هاي شكلتبيين زمينه

گردد تا  مي  فراهم  امكان  دهد، اين مي  رخ  در آن  خانگي  خشونت  كه  شرايطي  يقيناً با شناسايي
  هاي مصاحبه  نتايج. گردد  بهتر طراحي  از قربانيان  و حمايت  از خشونت  جلوگيري  هاياستراتژي

  به  اختصاص  خانگي هايقطعاً خشونت. كند پيشنهاد مي  ارتباط  را در اين  هايي شاخص  عميق
  ايخانواده  تواند در هر نوع ندارد و مي  خاصي  و يا قشرهاي  خانوادگي  ، شرايط اجتماعي  طبقات

  است  ها متفاوت خانواده  شرايط  به  با توجه ن آ  ضعف  و يا  و شدت  خشونت  نمود پيدا كند اما نوع
  نوع  خطر اين  بيشتر در معرض  ديگران  به  ها نسبت از گروه  بعضي  گفت  توان رو مي  و از اين
  .ها هستندخشونت
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وجود دارد و   خشونت  گيري و منشأ و بستر شكل  در مورد ريشه  اي پيچيده  و عوامل  داليل
  عوامل. كرد خالصه  اي ساده  هايبندي كرد و يا در طبقه  شناسايي  راحتي  را به  لعوام  آن  توان نمي

و   ، رواني اجتماعي فشارهاي   كه تحت  است  و مناسباتي  ارتباطات  از اهميت  حاكي  شده  شناسايي
زنند،  مي  شونتخ  به  دست  مختلفي  داليل  به  ، مردان زنان  بنابر تصورات. يابند يا اقتصادي نمود مي
  زنان  عليه  مردان  خشونت  مشوق  اندازة كافي به  اجتماعي  متن  كه  است  اين  اما از نظر آنها، مهم

  وسعتي زندگي  سازد با چنان مي  زير چشم  و يا حتي  ارزش  را كم  زنان  كه  تصورهايي. است
- اين.  است  در آمده  زنان  عادي  زندگي از  بخشي  صورت  به  كه  است  كرده  آنهارا احاطه  اجتماعي

با   را مطابق  نياز زنان  بخشد، بلكه مي  را مشروعيت  زنان  عليه تنها خشونت   تصورها نه  گونه
در   و خشونت  درگيري  موجب  كه  اي عوامل عمده  از ديد زنان. كند مي تعريف   مردان  هاي خواسته
  آشنايي  مشكالت مالي، عدم  زنان،  اشتغال  همسران،  يكاريب: گردد عبارت اند از مي   خانواده
ها، خصوصاً خانوادة شوهر، اختالف سليقه تربيت  خانواده  ، دخالت زندگي  هايبا مهارت  زوجين

كاري، اعتياد، پنهان  مردان،  بازي  وفادار نبودن مردان، رفيقها، عدم رضايت از روابط زناشويي، بچه
از حد   بيش  زوجين، اختالف سني نامعقول و نامتناسب، خونسردي  زياد ميان  طبقاتي  اختالف

 .هاي عصبي  ديگر، بيماري  طرف  و عصبانيت  يك طرف
راهكارها و   در ارائه.  است  بندي طبقه  ، قابل و ساختاري  فردي  در دو دستة عوامل  فوق  عوامل
بستر   طور كههمان.  برخوردار است  يخاص  ها اين گونه طبقه بندي از اهميت  استراتژي

با   ها نيز بايد متناسباستراتژي  است،  ساختاري و فردي  از عوامل  منبعث  خشونت،  گيري شكل
و برخي از آنها ناظر به   است  فردي  هاي جنبه  ناظر به  هااز استراتژي  بعضي. باشند  دو سطح  اين

  . است  ساختاري  هاي جنبه

  
  يك مدل نظري دستيابي به

شناسان صورت گرفته تا به شناسان و جامعههاي بسياري از سوي جرماگر چه تاكنون تالش
. استرسد ميزان موفقيت آنها محدود و اندك بودهنظر مينظريه هاي جامعي دست يابند؛ اما به

بر  دهند و برتري يك مدلهاي موجود فقط بخشي از واقعيت خشونت را توضيح ميكليه تئوري
كار رفته در مدل، كارايي و صحت مدل جهت تبيين واقعيت مدل ديگر بستگي به اجزاء به

هاي خانگي عوامل مختلفي دهد كه در بروز خشونتهاي عميق نشان ميمصاحبه. اجتماعي دارد
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بندي اين عوامل از طريق تحقيقات كيفي ميسر است؛ تعيين سهم اگر چه شناسايي و دسته. مؤثرند
باشد كه از از عوامل مذكور در تبيين موضوع، مستلزم تحقيقات كمي و كيفي توأمان ميهر يك 

گيري خشونت با توجه به شناخت عوامل مؤثر در شكل. تنهايي خارج استعهدة اين تحقيق به
اين عوامل در سه سطح . بندي كردتوان آنها را در دو دسته عوامل فردي و ساختاري تقسيممي

  .باشندخرد، متوسط و كالن قابل تبيين ميشناسي جامعه
سطح خرد اشاره بر ارتباطات و تعامالت اجتماعي كنشگران اجتماعي با خانواده، دوستان و 

دهندة ترين اجزاء تشكيلهاي اجتماعي مهمهاي اجتماعي و نقشجا منزلتدر اين. همكاران دارد
ورهاي فردي و تمركز بر روي اعمال در اين سطح با شناسايي فاكت. باشندساخت اجتماعي مي

توان به عواملي دست يافت كه بر روي انتخاب خشونت به عنوان يك رفتار ها ميافراد در گروه
درآمد، سابقة مصرف الكل و مواد مخدر   تحصيالت،  براي مثال عواملي چون سن،. گذاردتأثير مي

هاي ، ارتباط فرد با خانواده و يا گروهدر سطح متوسط. آميز مؤثر باشدتواند در رفتار خشونتمي
هاي در سطح كالن، تأكيد بر فرآيند. اجتماعي كه به شخص نزديك است، مطمح نظر است

هاي كالن عبارتند از فرآيند. دهنداجتماعي بزرگتري است كه روابط را در سطح خرد شكل مي
تواند جوي را خلق كند مي اجبارهاي اجتماعي نهادينه شده و اجبارهاي فرهنگي و اقتصادي كه

در اين تحقيق نويسنده به لحاظ . كه در آن خشونت مورد تشويق و يا مورد تكفير قرار گيرد
وجه قصد ندارد براي تبيين موضوع خشونت از مدل واحد و مجردي هيچماهيت روش كيفي، به

اي خود را رضيههاي خشونت خانگي بر آن است تا مدل فبهره جويد؛ بلكه با توجه به پيچيدگي
گيري خشونت و عواملي بر اساس روايت و تجربة زيسته زنان و تصور آنها نسبت به زمينة شكل

اند؛ بنا نمايد و در صورت لزوم ممكن است چند رويكرد نظري با كه در اين راستا شناسايي شده
  . هم ادغام گردند تا فهم درستي از مسئله حاصل شود
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  سازي، مدارا و تداوم خشونتپنهان
و يا   ، جزئي ، حاشا، غيرمهم خود را كتمان  عليه  خشونت  دارند كه  سعي  مختلفي  داليل  به  زنان

را   و سر ديگر آن  را حاشا  سر آن  يك  كه  متنوع  تصورات  گونهاين  در وراي. دهند  نشان  عادي
الگوها   گردد و اين مي  نمايان  و رفتاري  فرهنگي  لگوهايا  دهد، پيوستگي مي  ، تشكيل سازيعادي

  عوامل فردي: در سطح خرد

 سن - 

 تحصيالت - 

 ميزان درآمد - 

 سابقة اعتياد و الكل  - 

 روحية پرخاشگري - 

 هاي ضد زنرشنگ - 

 نداشتن تصور مثبت از خود - 

 ضعف در خود كنترلي - 

 هاي عصبيبيماري - 

 سازي خشونتانفعال زنان و عادي -

  :در سطح متوسط

 )بازي مردانرفيق(روابط با هماالن  -  

دخالت خانوادة (كژكاركردي خانوادة خاستگاه  - 
 )شوهر

 هاي صحيحدريافت نكردن مشاوره - 

  زندگي هايآشنايي نداشتن با مهارت - 

 

  : در سطح كالن

مناسبات قدرت، استيالي مردانه و  -
 فرودستي زنانه

 تبعيض جنسيتي -

 نبود حمايت قانوني و اجتماعي -

 بيكاري و فقر فرهنگي - 
مشروعيت بخشي سيستم فرهنگي به  -

 خشونت

 محروميت منابع -

خشونت عليه 

 زنان
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  اجتماعي  از زندگي ثابتي   ، خصيصه با آن  و شيوة مواجهه  زنان  عليه  خشونت  كه  است  از آن  حاكي
  و  است  خورده  آنها گره جنسيتي   هايموقعيت  به  زنان  عليه  خانگي  هايخشونت  عبارتي به.  است

و در   در خيابان  واقعي  خشونت  رايج است كه  عقيده  اين  گيرند زيرا مي  آن را ناديده  زنان معموالً
  .دهد مي  ها رخ غريبه  و توسط  عمومي  فضاي

  و پاسخ  به خشونت  تصور آنها نسبت  بين  توجهي  قابل  تعادل  عدم  شده  مصاحبه  زنان  در ميان
  خود را جدي  عليه  خشونت  طرفاز يك  زنان  معنا كه  اين  به. شود مي  ديده  خشونت  به  واقعي

  ديده  خانگي  هايخشونت  از مدارا، حاشا و يا كتمان  بااليي  ديگر سطح  پندارند اما از طرف مي
  آنها امري  عليه  خشونت  اند كه باور رسيده  اين به   و اجتماعي  فرهنگي  لحاظ  به  زنان. شده است

  عنوانرا به  از آنها خشونت  بسياري  عبارتي، به.  است  شده  توجيه  خاصي  در شرايط  و حتي  عادي
در . اند شود، پذيرفته مي  مربوط  جنسيتي  مناسبات  به كه   و فرهنگي  اجتماعي  از هنجارهاي  بخشي

دارند، اگر   هدهرا برع  در خانواده  هماهنگي  ها مسئوليتزن  ايراني كه  جوامع  مثل  جوامعي
-  به  يعني زنان. شوند مي  واقع  بريزد، آنها مورد سرزنش  درهم دهند و خانواده   را گزارش  خشونت

از   از آبرو، ترس  ترس. بمانند  هستند تا ساكت  و اجتماعي  فرهنگي  تأثير فشارهاي  تحت  شدت
  .اين سكوت اجباري است  باعث  از بدنامي ، ترس  طالق

  :گويدساله، فوق ديپلم و شاغل مي 63خانمي 
اش اي ندارند كه پيشكنند خانوادههايي كه تحمل مياي ندارند، اكثر خانمها چارهزن«  
  ».هايشان را از آنها مي گيرندكجا بروند؟ و از همه مهمتر اگر بروند بچه. بروند

  : دارساله، ديپلم و خانه 30خانمي 
- شوم، خواهرم ميام ميخواهم طالق بگيرم، سربار خانوادهكنم اگر باالن من فكر مي.. .«

خواهد زن بگيرد همين داداشم مي. اش طالق گرفتهگويند خواهرِ بزرگخواهد ازدواج كند، مي
  ». طور

  دو صورت  به  موضوع  كرده اند، اين  خود گزارش  را عليه  كمتري  تر خشونت مسن  زنان
تر  جوان  زنان  به  خود نسبت  بر زندگي  بيشتري  تر كنترل مسن  ناز يك طرف زنا.  تفسير است قابل

  . يابد مي  آنها كاهش  عليه  خشونت ، سن  از طرف ديگر با باال رفتن. دارند
است،   ساله 44گذرد و او مي  زناشويي  از زندگي  سال 25  مدت  كه  سيكل  با تحصيالت  زري

  : گويد مي 
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كرد،  مي  بود، فحاشي  بد دهن:  داشت  جور عادتي  همه  ، شوهرم ردمك  ازدواج  كه  زماني  من«
  ولي...  بروم از خانه بيرون  من  گذاشت نمي....  آمد خانه ، دير مي شكست را مي  زد، وسايل مي  كتك
دلم خواست   ، هركاري گرفته ام  در دست  را من  زندگي  كه  است  سال 15  ، االن شده  برعكس  االن
  .« به كارم نداره  ، كاري برم  ميرم، مي تونم مسافرت  ، بيرون كنم مي

  و نكته جالب  است  دار ريشه عادتي   زنان  عليه  خشونت  سازد كهآشكار مي  كيفي  هاي مصاحبه
از   طبيعي  بخش  عنوان  را به  ترند، خشونت مسن  كه  خصوصاً آنهايي  از زنان  بسياري  اينكه كه

  :آيند كنار مي  كنند، لذا با آن مي  خود درك  شوييزنا  زندگي
  :گويدمي ،سال است ازدواج كرده 19ساله، با تحصيالت زير ديپلم و شاغل كه  37خانمي 

چرا : گفتممي. شدكردم، اعصابم خورد ميشدم، گريه ميآمد، نگرانش مياوايل دير مي... « 
- بست و ميكرد، در را ميآمد داد و بيداد ميدير آمدي و توقع داشتم قانعم كند ولي وقتي مي

جايي مرا رساند كه خيلي حالم بد شد، پيش اين دكتر و آن دكتر و پيش . طلبكار هم بود! رفت
ها اصالً شب. االن ديگه بهش گفتم برايم مهم نيست، واقعاً هم نيست. رفتممي.. .شناس وروان

ثل براي ما يك مترسكه، ولي آن خدايي كه باالي به برادرم گفتم م. ديگر خانه نيايد مهم نيست
  »..دهدسر است جوابش را مي

  : گذرداش ميسال از ازدواج 11دار كه ساله، ديپلم و خانه 30خانمي 
اوايل . بعضي جاها خيلي اهميت ندهم. خيالي بزنمكنم كه خودم را به بيمن االن سعي مي...«

خواهد االن مي. دم گوشيت خاموش بود؟ ولي االن نهگفتم كجا بودي؟ كي رفتي؟ چرا زنگ زمي
  »!گويم به سالمتبرود بيرون فقط مي

و   مسن معموالً كمتر از زنان  جوان  زنان. رسد نظر ميبه  متفاوت  جوان در زنان  اما موضوع
بيشتر در  خود را دارند، لذا آنها  عليه  خشونت  سازي اصرار بر حاشا و يا انكار و يا پنهان  ميانسال

  .زنند مي  خود حرف  مورد تجربيات
بار قصد جدايي داشته اما  2ازدواج كرده،  سال است 5ساله، ليسانس و شاغل كه  32خانمي 

  :گويداند، ميبا مراجعه به وكيل و دادگاه، هر بار او را به مشاوره ارجاع داده
كردم و مد من هم ناراحتي ميآكردم، مثالً وقتي چيزي پيش مياوايل خيلي ناراحتي مي...« 

سال ديگه كاري ندارم،  4-3ولي االن ديگه نه، االن بعد از ... گرفت و داد و بيداد ودعوا باال مي
  »..توانم بكنمدانم كه كاري نميديگه مي
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  سني دو گروه  در ميان  خشونت  برخورد با موضوع  نحوه  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  بنابراين
  . است  متفاوت)  و ميانسال  جوان زنان(

  كه ارتقاء و پيشرفت  فرضيه برساند  اين  تواند ما را به خود مي  از تجربيات  شاغل  زنان  روايت
.  است  را در برداشته  خشونت  بعضاً افزايش  بلكه ، نداده  آنها را كاهش عليه   تنها خشونت  نه  زنان

  پاسخ  با خشونت  زنان  هاي تغيير نقش  به  نسبت  از مردان  بسياري  امر آن باشد كه  شايد دليل اين
  بدانيم  كه  است  جالب. كنند مي  خود ارزيابي  برتري  عليه  تهديدي جدي  رااند و آن داده

  يابد كه مي بسط   هاييموقعيت  به  دهد و حتي مي  رخ  بيشتر عامدانه  بر جنسيت  مبتني  هاي خشونت
  . هاي روانيو خشونت  اقتصادي  ندارند مانند تهديد، وابستگي  هم  جنسي  ارتباط  جنبه

تغيير   در خانواده  را چندان  زنان  اجتماعي  درآمد، منزلت  كسب  كه  گفت  توان مي  بنابراين
  آنها بر روي  گويند حتي مي  شاغل  از زنان  بعضي  چنانكه. افزايد آنها نمي  دهد و بر قدرت نمي
  .ندارند  كنند كنترل مي  كسب  كه  آنچه

  : گويدساله، ليسانس، بازنشسته مخابرات و ساكن منطقه دو مي 62ـ خانمي 
هاي ناجور زند، تهمتهاي ركيك ميزند، حرفشوهرم خيلي پرخاشگر است، داد مي... «

گريه و فحش ام را گرفت، با كتك و كند، خانه داشتم، به زور خانهزند، مرا از خانه بيرون ميمي
سال است كه تمام اختيار خانه دست اوست و  30االن . مرا به محضر برد، وكالت بالعزل گرفت

يك زمين داشتم، باز وكالت گرفت با دروغ و دغل كه من ! گويد من صاحب خانه هستماصالً مي
اش را خواهم بسازمش و وكالت براي ساختنش است، وكالت كه گرفت رفت فروختش، پولمي
سر اين مسئله من ناراحتي قلبي گرفتم، بيش . گيرداندازم را هم اگر بفهمد ازم ميخورد، پس هم

  »...زنداش باشد سر اين است كه حرف زور مياز آنكه قضيه پول
  تعامل. كنند نمي  آميز را ترك خشونت  معموالً روابط  قبالً ذكر شد، زنان  طور كههمان

  .سازد مي آنها مشكل  امر را براي  اين  و اجتماعي  ، اقتصادي كي، ايدئولوژي حقوقي  فاكتورهاي
  :بمانند  آميز باقي خشونت  در روابط  دهند كه مي  زير ترجيح  خاطر داليلها عمدتاً بهزن

  مادري و تأكيد بر عطوفت مادرانه،  ايدئولوژي  اجتماعي،  ، مشكالت اقتصادي  هاي وابستگي
  اميد گرايي  خشن،  در روابط  ماندن  هاي بر هزينه  طالق  هاي هزينه  فزوني  ،قانوني  هايحمايت  نبود

  .، ترس خانواده  و حفظ
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   با خشونت  مقابله  هاي استراتژي
خود   عليه  خشونت  به  مختلفي  هايصورت  به  زنان  دهد كه مي  نشان  با زنان  عميق  هاي مصاحبه
را   زنان عليه   خشونت  است  ها ممكناستراتژي  از اين  ضيبع  اگر چه. دهند مي  نشان  واكنش
  مردان  آنها و يا اينكه  بودن  و يا منفعل  زنان  پذيري آسيب  چون  قالبي  دهد، اما مفاهيم  كاهش

  هاي خشونت  زنان  از آنجا كه. بخشند مي  دارند و آنرا تداوم مي  نگه  ترند را زندهتر و يا خشن قوي
  با آن  مقابله  براي  ساختاري هاي حل راه  دنبال  پندارند، كمتر به مي  را امري خصوصي  خانگي
  و پايگاه  ، طبقه سن  چون  مختلفي عوامل  به  استراتژي  اتخاذ هر نوع  كه  ذكر است  قابل. هستند

  وادگي، قانونيخان  هاياز حمايت  ، برخورداري و شغلي  مالي  ، استقالل تحصيالت  ، سطح اجتماعي
  :زير است  شرح  ها بهاز استراتژي  بعضي. دارد  بستگي  آن  و جديت  خشونت  تر نوعمهم  و از همه

  و مدارا  گذشت
  ، گذشت در سكوت  بلكه  در مقاومت  را نه  با خشونت  مقابله  استراتژي  مسن  زنان  مثال  براي
 .بخشد مي  را فيصله  ها زودتر خشونت وهشي  نظر آنها اينبه. كنند جستجو مي  و تسليم

  : گويدساله، فوق ديپلم و بازنشسته آموزش و پرورش مي 51خانمي 
يك بار در اوج . كردم اگر جوابش را بدهم و مقابله كنم، بهتر استمن اول فكر مي...«

طوري ديدم اين. بعد ديدم خودم در معرض خطرم. عصبانيت يكي اون گفت يكي من گفتم
چون او در روند . بعد از آن حالت تسليم گرفتم، ديدم آرام شد. رسدم به اوج ميشوهر

 ».دهدطور ادامه ميعصبانيتش همين
با   در مقايسه  مسن  زنان  كه  آن است  ها به دليل استراتژي  گونهاين  شايد پذيرش  از طرفي 
اند و يا  خود پذيرفته  روزمره  زندگي  تاز سرنوش  بخشي  عنوان  دانند و به مي  را عاديآن  جوان زنان

شوند و برخوردار مي بيشتري   از منزلت  ، زنان گذاشتن  سن  پا به  امر به دليل  اين  است  ممكن
  توان مي  يابد و بنابراين مي  آنها كاهش  عليه  لذا خشونت. يابندها را در كنار خود ميحمايت بچه
 .رخورد كردب با گذشت   جزئي  هايبا خشونت

    مقاومت
  و اقتدار مردانه  تعرض  نوعخود يك  را عليه  خشونتي  هرگونه  تر، زنان جوان مسن  زنان  برخالف

  آنان عمدتاً كساني. گزينند را برمي  ، معموالً مقاومت شدن  تسليم  جايبه  زنان  گونهاين. دانند مي
  .دارند  در جامعه  و مردان  زنان  هاينقش  به  و مدرن  هستند كه رويكرد سياسي
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   به مثل  مقابله
 "كنند؟ مي خود مقابله   عليه  با خشونت  چگونه  كه"  سؤال  به اين  موجود نمونه  از زنان  تعداد كمي

  ".كنند مي  به مثل  دقيقاً مقابله"  اند كه داده  پاسخ
  

   قانوني  هايحمايت  و دريافت  شكايت
خود   عليه  بكشند با خشونت  چالش  موجود را به  قدرتي  هايساخت  نكهآ  جايبه  بيشتر زنان

  .مي كنند  موجود را حفظ  اجتماعي  مناسبات  ترتيب  اين  برخورد كرده و به  فردي  صورت به
  عنوانرا به  خود دارند و آن  عليه  از خشونت   كارانه تفسير محافظه  نوعي  زنان

  عنوان خود به  واقعي  زندگي  را در زمينة  خشونت  دانند و تجربة مي  وصيناپذير و خص اجتناب امري
 . دانند خود مي  از سرنوشت  را بخشي  پذيرفته و آن  زن

  : گويددار ميساله، ديپلم و خانه 25خانمي 
كنم بايد يك طرف فكر مي. من خودم بيشتر با صبر كارهايم را جلو بردم، موفق هم بودم... «

  »...نباشند» من«باشد، هر دو طرف » نيم من«بيايد، يك طرف بايد كوتاه 
- آنان معموالً به. شود ايجاد   كنند، تفاوتي  را گزارش  اگر مسئله  دارند كه  در واقع شك  زنان

  به آنها را دعوت   كه  اجتماعي- اجبارهاي فرهنگي  به  و يا پايبندي  خانوادگي  هايخاطر وفاداري
 .باشد  مرحله بايد آخرين  قانوني  مراجع  به  مراجعه  زنند و معتقدند كه نمي  ، حرفكند مي  سكوت

  : گويددار ميساله، با تحصيالت زير ديپلم و خانه 45خانمي 
 كسي كه واقعاً كارد به استخوانش رسيده باشد، بايد برود شكايت كند ولي در حد معمول...«

  ».آن نيازي نيست
  مراجع  به  دارند  مراجعه  گمان  ندارند بلكه  اعتقادي  قانوني  مراجع  پيگيري  تنها به  زنان نه

 .خطر اندازدرا به  خانواده بدتر كند و كل   هست  كه  تواند كار را از اين مي  قانوني
  : گويدساله، ليسانس و شاغل مي 37خانمي 

من . شودش برگردد، بدتر مياوقتي پاي يك زن به مراجع رسمي باز شود، اگر به زندگي... «
كنم زن وقتي بايد به اين مراجع برود كه تصميم قطعي به جدايي گرفته من فكر مي. خودم ديدم

  ». باشد
  :گويددار ميساله، با تحصيالت زير ديپلم و خانه 35خانمي 
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 چون روي آدم بهم. خواهد شكايت كند، بايد شكايت كند و برودمن معتقدم آدمي كه مي... «
  »..يكبار كه پرده حيا كنار برود، تمام است. شودباز مي
  .ندارد  خروج  راه  خيلي  گيرند كه در دور تسلسلي قرار مي  زنان  رسد كه نظر ميبه

  
   زناشويي  از روابط  مردان  و محروميت  رواني  مقابله
دهند  مي  پاسخ  نيو روا  عاطفي  هايخود را با خشونت  عليه  مردان  هايخشونت  زنان  عمدة

  و تحقيركردن  ، فحاشي بستري  از هم  مردان  ، محروميت قهر كردن  به  توان ها مي شيوه  اين  ازجمله
 .برد  نام  در برابر ديگران  مردان

  :گويددار ميساله، ليسانس و خانه 34خانمي 
زنم كه ضايع ي ميمثالً در جمع يك حرف. من تا جايي كه بتوانم دوست دارم تالفي كنم...« 

كنم، كردم، آن روزها اين كار را نميكنم يا اگر هر روز غذايش را گرم مياش ميشود يا مسخره
  »...كنم كه انجام دهميعني رغبت نمي

   هاي زيارتي مكان  به  بردن  پناه
و يا   تانخود را با دوس  خانواده  درون  مسائل  اوليه  نيستند در مراحل  مايل  زنان  از آنجا كه

  هايمكان به  آرامش  وكسب  با خشونت  مقابله  بگذارند، معموالً براي  خود در ميان  خويشاوندان
  .آورند رو مي  زيارتي

  پدري  خانه  به  آوردن  و پناه  قهر كردن
  : گويددار ميساله، با تحصيالت زير ديپلم و خانه 45خانمي 

رفتم، خودم هم آمد، خودم مية مادرم ولي دنبالم نميرفتم خانكردم، ميمن خيلي قهر مي...«
 ».گشتمبرمي
  طالق

  : گويدساله، ديپلم و بازنشسته آموزش و پرورش مي 60خانمي 
كنند اما من خوشبختانه حمايت خانواده را ها زندگي مياي ندارند، بعضيها چارهزن...«

البته راحت . شد و حاضر شد طالقم بدهد ي معجزهاداشتم، استقالل مالي هم داشتم، در يك برهه
 »...نشدم، آدم يك ازدواج ناموفق داشته باشد تا آخر عمر درگيره
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  گيرينتيجه
هاي خانگي با وجود آنكه رايجترين نوع دهد كه خشونتمطالعات بين فرهنگي نشان مي

پديده در گستردگي اين . استشناسي سنتي واقع شدهباشد، كمتر مورد توجه جرمخشونت مي
دهد كه خشونت امري شخصي يا خصوصي نيست بلكه يك مسئله هاي مختلف نشان ميفرهنگ

به اين معنا . عمومي است و عموميت داشتن آن به قول دوركيم به لحاظ اجتماعي بودن آن است
خشونت عليه زنان مانع . هاي فرهنگي و مناسبات اجتماعي ريشه داردكه خشونت در عمق رويه

دست آوردن تساوي سياسي، اجتماعي و ها جهت بهتوسعه و دسترسي آنها به فرصتتساوي، 
  .اقتصادي مي شود

طور جداگانه بر پديدة هاي رايج از خشونت ناتمام و جزئي هستند، چون بهبيشتر تبيين
هاي كنند، بدون آنكه سعي در ارائه چهارچوب جامعي كه دربرگيرندة خشونتخشونت تأكيد مي

  . هادي و بين فردي استساختي، ن
هاي خانگي بسيار مشكل است؛ اما محققان معتقدند كه گيري درست خشونتاگر چه اندازه

بودن اين پديده در ميان طبقات پايين اين مسئله در ميان همة طبقات و نژادها شايع است و رايج 
كنند خشونت مينسبت به ساير طبقات محرز نيست، چرا كه طبقات متوسط و باال، بيشتر سعي 

  . را انكار كننددارند و يا آنرا مخفي نگه
است و خشونت عليه زنان همواره به عنوان يك شيوة مشروع جهت ابراز سلطة مردانه بوده

اگر چه . خيزدعبارتي نوعي كنترل اجتماعي است كه مستقيماً از ساخت مردساالري برميبه
هاي تاريخي شود؛ اما با توجه به زمينهيح شمرده ميامروزه به لحاظ اجتماعي، كتك زدن زنان، قب

و سنتي آن  هنوز مشروعيت دارد و شايد به همين علت است كه اكثر افراد اين مسائل را 
  . كنندخصوصي تلقي مي

بسياري . قدرتي زنان در خانواده در ارتباط استهاي خانگي با انزواي اجتماعي و بيخشونت
. هاي محدودي در اختيار دارند، لذا بايد در روابط خشن باقي بمانندراهكنند كه از زنان گمان مي

كند، و به داليل داليل مختلفي از جمله فشار هنجارهاي اجتماعي كه طالق را تأييد نميزنان به
هاي هاي اجتماعي، محروميت منزلتي، نبود حمايتها، برچسباحتمال از دست دادن بچه

  . دهندآميز را بر طالق ترجيح ميدر  روابط خشونتاجتماعي و قانوني؛ ماندن 
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شود، با توجه به اگرچه تصور زنان نسبت به اينكه خشونت چيست و چگونه تعريف مي
متغيرهايي چون سن، تحصيالت و طبقه متفاوت است؛ اما بسياري از زنان در اين مسئله توافق 

دانند و نيز بر اين امر تأكيد بول ميدارند كه مردان اعمال خشونت را به لحاظ فرهنگي قابل ق
  . اند كه برتري مردان را بپذيرندواسطة فرآيند اجتماعي شدن، ياد گرفتهدارند كه به

ها تقريباً توسط بسياري از عدم توازن قدرت و موضوع جنسيت و دخالت خانواده
  . گيري خشونت مطرح شده استعنوان علل شكلپاسخگويان به

شود و ين موضوع آگاه هستند كه در جامعه با تبعيض با آنها برخورد ميزنان كامالً بر ا
سازد و دهد، خشونت مردان عليه زنان را عادي ميارزش جلوه ميتصوراتي كه زنان را كم

  . بخشدمشروعيت مي
را عادي، ناديده و يا شده است؛ معموالً آناگر چه تجربيات زنان با اشخاص بر آنها شناخته

طور تاريخي آنها را در موضع وابستگي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي زنان به. گيرندجزئي مي
بسياري از زنان، . استپذير ساختهو در مقابل پرخاشگري مردان آسيب فروتري قرار داده

سازي با خشونت عليه گذرد؛ با شيوة عاديدسته كه مدت زيادي از ازدواج آنها ميخصوصاً آن
شدت متوجه ترند و بهگونه مسائل حساستر نسبت به اين، حال آنكه زنان جوانآيندخود كنار مي

كرده قادر به در اين تحقيق زنان جوان تحصيل. عواقب روحي، عاطفي و رواني موضوع هستند
ها، كه با رغم بعضي از مقاومتتحليل موضوع بر حسب مناسبات جنسيتي خود بوده اند علي

اقتصادي و نوع شغل قابل توجيه است، نتايج تحقيق  -ه اجتماعيمتغيرهايي چون سن، پايگا
اي نيست و موقعيت شغلي زنان بطور آشكار ساخت كه خشونت خانگي محدود به هيچ طبقه

از طرفي عمدة زنان مسئله . دهدصورت قطعي خشونت عليه آنها را كاهش نميخودكار و به
د كه دوست ندارند راجع به آن واضح داننهاي خانگي را امري خصوصي و شخصي ميخشونت

هاي خانگي به و آشكار با هر كس سخن بگويند و بسياري از آنها معتقدند كه موضوع خشونت
پاسخ زنان به خشونت غالباً با تعجب، شوك، خجالت و . خودي خود حل و فصل خواهد شد

- دنبال راهبهخود سرزنشي همراه است و بسياري از زنان به علت خصوصي پنداشتن موضوع، 

هاي فردي با خشونت عليه خود هاي ساختاري براي مقابله با آن نيستند؛ لذا با استراتژيحل
اتخاذ هر نوع استراتژي به عوامل مختلفي چون سن، طبقه، سطح تحصيالت، . كنندبرخورد مي

نوع  ترهاي خانوادگي و قانوني و از همه مهماستقالل مالي و شغلي و برخورداري از حمايت
هاي قانوني چندان اميدي ندارند چون زنان به حمايت. خشونت و جديت آن بستگي دارد
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هاي از طرفي وفاداري. استشدت مردانه تعريف شدهمعتقدند محتواي قانون و اجراي آن به
آنها . كنداجتماعي آنها را دعوت به سكوت مي - خانوادگي و پايبندي به اجبارهاي فرهنگي

وجه حاضر هيچراجعه به مراجع قانوني بايد آخرين مرحله باشد و قبل از آن بهمعتقدند كه م
  .نيستند كل خانواده را به خطر اندازند

  
  پيشنهادات و ارائه راهكارها

بندي صورت زير قابل دستههاي پيشگيري از خشونت با توجه به عوامل تأثيرگذار بهاستراتژي
  :هستند

 محوريخانواده .1

هاي جلوگيري از خشونت بر ها در امر خشونت بايد بخشي از برنامهخانواده با توجه به نقش
ها هدف از اين برنامه. گرددمحور توصيه ميهاي خانوادهرو برنامهاز اين. ها متمركز شودخانواده

كند فرزندان هايي است كه كمك ميبهبود بخشيدن به روابط اعضاي خانواده و باال بردن مهارت
  . هاي غير خشن حل كنندصورتمشكالت را به هدر خانواد

 

 ايتوسعه - هاي اجتماعياستراتژي .2

هاي سخت چگونه كنار آيند و چطور دهد كه با موقعيتها به افراد جامعه ياد مياين استراتژي
  جهت  ، هنر و نقاشي آموزش از طريق موسيقي. مشكالت را بدون توسل به خشونت حل كنند

در كشور   تجربه  اين(دادن   آگاهي  جهت  خياباني  تئاترهاي  و برپايي  خشن  رفتارهاي  سرزنش
  . تواند پيشنهادهايي عملي در اين موارد باشد، مي )است  بوده  و بسيار موفق  شده  پياده  بنگالدش

 

 تغييرات ساختاري .3

م صحيح كاهش فشارهاي اجتماعي از طريق ترويج دموكراسي، توزيع عادالنه درآمد، و تنظي
  .  روابط اجتماعي است كه نيازمند برنامه و اجرا در سطوح كالن اجرايي كشور است

  
 برخورد قانوني با خشونت .4

 مشاركت نهادهاي اجتماعي .5
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  بسزايي از اهميت   خانگي  هايخشونت  با مسئله  و برخورد نظام كيفري  قانوني  هاي حل راه  اگر چه
و   قانون را نبايد صرفاً در محدوده   خانگي  هايتاما برخورد با خشون  برخوردار است

خشونت خانگي   از قربانيان  و حمايت  اجتماعي  و آگاهي  آموزش. ديد  آن  و اجراي  گذاري قانون
  موارد زير اشاره  به  توان عملياتي مي  راهكارهاي  از جمله.  برخوردار است  خاصي  نيز از اهميت

  :كرد
  ،  و ايجاد آگاهي  آموزش  صدا و سيما جهت  چون  اجتماعي  نهادهاي  درگير كردن .1
و ارائه   در مدارس  خشن  هاي بچه  شناسايي  جهت  نهاد آموزش و پرورش  درگير كردن .2

  آنها،  به  موقع  به  مشاوره 
   همگاني،  دادن  و آگاهي  آموزش  نهاد، جهت مردم  هاياز سازمان  كمك  درخواست .3
    ساله، 18تا  14  مردان  براي  اجباري  يهاكالس  برگزاري .4
   .قانوني  جدي  و برخوردهاي  موقع  به  مشاوره  خشن با ارائه  تغيير رفتار مردان .5
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