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  هاي زنان در مواجهه با آناستراتژي خشونت خانگی و
  )اي کیفیمطالعه(

  سهیال صادقی فسایی
  

  : چکیده
این مطالعه که با روش کیفی انجام شده و می کوشد تا تصور و راهبرد زنان نسبت به 

تردید خشونت علیه زنان می تواند بی. هاي خانگی را از زبان خود آنان بازگویدخشونت
ها تساوي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، توسعه و دسترسی به فرصت به مقدار زیاد مانع

خشونت علیه زنان نه یک امر شخصی یا خصوصی، بلکه یک مسئله عمومی به . شود
. هاي فرهنگی و اجتماعی دارداین امر ریشه در عمق رویه. لحاظ اجتماعی بودن آن است

در . کنددشوار میرا یعنی خصوصی تلقی کردن خشونت خانگی، تحلیل عمیق آن
وسیلۀ اشکال هاي کیفی، زنان کامالً بر این موضوع واقف بودند که زندگی آنان بهمصاحبه

هایی که در جامعه زنان را بی شود و بستر اجتماعی و ارزشمختلف خشونت تهدید می
در این تحقیق موضوعات . طور کامل مشوق خشونت علیه آنهاستسازد، بهاعتبار می
افتد و هنجارهاي فرهنگی و اي که خشونت در آن اتفاق میبط با بستر و زمینهکلیدي مرت

این تحقیق اگر چه اطالعاتی غنی دربارة تجربۀ زیستۀ زنان . شوداجتماعی بررسی می
آورد که در فهم ما نسبت به موضوع بسیار مؤثر است و چون از نمونۀ کوچکی فراهم می

ه ناچار محدودیت هایی براي تحقیق ایجاد کرده دست آمده و قابل تعمیم نیست، ببه
دست آمده در این تحقیق با بسیاري از تحقیقات کمی و کیفی، که در اما اطالعات به. است

  .است، تطابق داردسایر کشورها انجام گرفته
  .سازي، مناسبات جنسیتیخشونت خانگی، پنهان :واژگان کلیدي

  

                                       
شگاه تهران با مدیریت آقاي دکتر محمودیان دانشیار این مقاله مستخرج از  بخشی از پروژه جمعیت و توسعه دان

   .گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است
 شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراناستادیار گروه جامعه .  s_sadeghi@yahoo.com mail: -e           
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  مقدمه و طرح مسئله
دیگر . استزمان دیگر، قوانین رسمی مسبب تبعیض جنسیتی، حذف شده امروزه بیش از هر

هاي اجتماعی زنان عنادي چندانی ندارند و بسیاري از آنان امروز مردان با تحصیالت و یا فعالیت
است که در پرتو آن زن و مرد در  بخش، آن زندگیحتی به این امر معترفند که زندگی رضایت

  . باشندآوري مشارکت داشتهها و نانمراقبت از بچهداري، هاي خانهمسئولیت
هنوز  ،رغم این دستاوردهادهد که علیبررسی وضعیت زنان در جوامع مختلف نشان می

. هاي محکمی وجود دارد که حاکی از فروتري منزلت اجتماعی زنان نسبت به مردان استنشانه
براي مثال اگر چه . جنسیت است د، تناقضتواند توضیح دهرا می 1یکی از مسائلی که این تناقض

ها دهند و ساختار تحصیل در بسیاري از رشتهها را دختران تشکیل میبیشتر ورودي هاي دانشگاه
هاي فرهنگی خود توانند سرمایهندرت میزنانه است؛ هنوز ساختار اشتغال مردانه است و زنان به

رغم تحوالت اخیر که به یمن انقالب علی. دهاي اقتصادي یا سیاسی تبدیل کننرا به سرمایه
سازي زنان نسبت به جایگاه خود در جامعه اسالمی در کشور ایجاد شده و نقش مهمی در آگاه

هاي مهم اجتماعی، اند و بیشتر موقعیتداشته است؛ هنوز اکثریت واضعان و مجریان قانون، مردان
  . سیاسی و اقتصادي از آن مردان است

اعتنایی امري زدن، تحقیر و بیهاي جنسی، کتکنان در قالب تجاوز، مزاحمتخشونت علیه ز
اگر چه عمر . در حوزة سالمت و بهداشت نیز تفاوت زنان و مردان قابل توجه است. رایج است

هاي پیري براي شوند و ناتوانی در سالزنان بیشتر از مردان است؛ زنان بیشتر از مردان مریض می
حال آنکه مسئولیت سالمت سایر افراد خانواده بر دوش زنان . دان استزنان بیشتر از مر

  . تمامی این موارد مستلزم تفکر جدي در مورد مسائل زنان است). 1997اندرسون، (است
. سازدتفکر در مورد زنان، الگوهاي عمیق روابط جنسیتی را در جامعه معاصر آشکار می

هاي ما را احاطه کرده و ماعی زندگی و فرصتالگوهایی که به صورت بخشی از واقعیت اجت
راستی جایگاه و منزلت زنان در جامعه ما چگونه است؟ پاسخ به این سؤال به. سازندمتأثر می

- جامعه يهوظیف"رایت میلز، قول سیبه. شناختی و بررسی آن استمستلزم داشتن اندیشه جامعه

شناختی باید در زندگی آنهاست و فهم جامعهشناسی فهم ارتباطات میان افراد و جامعه و نحوة 
سازد مفهوم و شناختی فرد را قادر میتصور جامعه. کار آیدجهت بازسازي نهادهاي اجتماعی به

                                       
1.Paradox 
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تري را بر حسب معنایی که براي زندگی درونی و خارجی افراد گوناگون معناي تاریخی وسیع
از این جهت حایز اهمیت است که رابطه رایت میلز تفکر سی).  1959، 1میلز( "دارد، درك کند

میان موضوعات شخصی و موضوعات عمومی درك شود، یعنی تجربیات خصوصی چگونه 
گیرد، ریشه در شرایط اجتماعی دارد؟ براي مثال زنی که مورد خشونت فیزیکی همسرش قرار می

ت خاصی کند و شاید تصور کند وي و همسرش موقعیقطعاً مشکل شخصی عمیقی را تجربه می
اما وقتی سایر زنان نیز در جامعه نیز مشکل مشابهی دارند، این مشکل بصورت یک . وجود دارد

ارتباط میان مشکالت شخصی و موضوعات همگانی آشکارکنندة . موضوع عمومی جا می افتد
زندگی فرد در یک متن اجتماعی و تاریخی قرار «: شناختی استاي اصلی در رویکرد جامعهقضیه
  .»دارد

سازد که خشونت آشکار می خورده وجود دارد، الگوهاي مشابهی که در تجربیات زنان کتک
هاي فرهنگی و علیه زنان چیزي فراتر از یک موضوع خصوصی است و ریشه در عمق رویه

اقتصادي و حقوقی، زنان در طول تاریخ در موضع فروتري   وابستگی اجتماعی،. اجتماعی دارد
در این تحقیق سعی بر آن . استپذیر ساختهرا در مقابل خشونت مردان آسیبو آنان  قرار داده

کنند، هایی که در آن اتخاذ میهایی که زنان بر اثر خشونت  و استراتژياست که تجربه موقعیت
انجام تحقیقات کیفی در این زمینه از آن جهت مهم . بنا بر روایت خودشان به تصویر کشیده شود

هاي خانگی دست یابیم  و بتوانیم توصیف دقیقی تفسیر زنان از خشونت است که به درك و
  . نسبت به موضوع، مبتنی بر روایت خود زنان ارائه کنیم

  
  اهمیت و ضرورت تحقیق 

امروزه این اندیشه که خشونت خانگی یک امر خصوصی، یک موضوع خانوادگی، یک انتخاب 
هاي خانگی علیه خشونت. استچالش قرار گرفته ناپذیر است؛ موردفردي و یا واقعیتی اجتناب

زنان از جمله مسائل و مشکالتی است که زندگی بسیاري از زنان را در طبقات و قشرهاي 
هاي خانگی معموالً در حریم خانواده اگر چه خشونت. سازدمختلف اجتماعی به نوعی متأثر می

خشونت علیه زنان کیفیت زندگی . سازدیها متأثر مدهد، اما زندگی زنان را در همۀ عرصهرخ می

                                       
1. Mills 
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کند و شدت تهدید میزنان و فرزندانشان، توانایی، استقالل و مولد بودن زندگی عادي آنها را به
  . کشاندبه اختالل می

-اي مشروع براي ابراز سلطه مردانه بودهخشونت علیه زنان و کتک زدن آنها همواره شیوه

م، مردان حتی مطابق با 19و  18، 17هاي ر غرب، در طول قرنکند که داندرسون اشاره می. است
توانستند و اجازه داشتند زنان خود را کتک بزنند و هیچ اعتراض اجتماعی علیه آنها قانون می

، خشونت علیه زنان را محدود به ضربه، .م18براي مثال قانون فرانسه در قرن ". وجود نداشت
که جایش نماند و از ابزار تیز و برنده استفاده  کند؛ طوريلگد، مشت زدن به کمر می

  ). 1997اندرسون، ( "نشود
هاي روحی و اگر چه امروزه به لحاظ اجتماعی و حقوقی، کتک زدن زنان و ایجاد آسیب

هاي تاریخی و سنتی که براي آن وجود دارد؛ شود، اما با توجه به زمینهروانی قبیح شمرده می
. هاي خانگی، خود، مؤید این مطلب استتلقی کردن خشونت خصوصی. هنوز مشروعیت دارد

ها هاي خانگی را بررسی کردند، دوباشاز جمله کسانی که براي اولین بار در غرب خشونت
قدرتی زنان در هاي خانگی با انزواي اجتماعی و بیآنها آشکار ساختند که خشونت. بودند

  ).1992، 1دوباش و دوباش(خانواده گره خورده است 
تردید خشونت علیه زنان برخاسته از مناسبات اجتماعی است که زنان را در فضاي بی

بنابراین براي . باشنددهد که بر آنها استیال داشتهکند و به مردان این حق را میخصوصی تنها می
توضیح و تبیین خشونت باید مناسبات جنسیتی را در نظر گرفت چون از همین مناسبات است 

پس با توجه به همین مناسبات جنسیتی است که ). 1988، 2کرتز(گیردسرچشمه می که خشونت
گذرانند و مردان داراي اقتدار، استقالل و آزادي هستند و بیشتر وقت خود را با کارشان می

که زنان منزوي، فاقد قدرت، در حالی. توانند این مسائل را زیر سؤال ببرندها نمیمعموالً زن
مطابق چنین رویکردي علت خشونت . ها هستنده و مسئول ادارة خانه و بچهوابسته به خان

بر طبق این بحث خشونت . خانگی را باید در پویایی قدرت میان زنان  و مردان در خانواده دید
هاي خانگی بیانگر نبود خشونت. علیه زنان، نمایش قدرت مردان و راهی براي کنترل زنان است

هاي بعدي توضیح نویسنده در قسمت. ي و نبود عدالت جنسیتی استتساوي اجتماعی، اقتصاد
شناسی سنتی مورد رغم شیوع و فراوانی آن در جرمهاي خانگی علیمی دهد که چرا خشونت

                                       
1. Dobash & Dobash 
2. Kurtz 
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هاي عمیق بر آن است تا از تجربیات زنان گیري از مصاحبهاند؛ و ضمن بهرهغفلت واقع شده
هاي حقوقی و بخشی به گفتمانتحقیقات صرفاً آگاهیگونه هدف این. درباره خشونت آگاه شود

هدف نویسنده، شنیدن و . فرهنگیِ مسئله نیست؛ بلکه هدف، رسیدن به تغییرات اجتماعی است
که خشونت علیه زنان نه یک  درك صداهاي گوناگونِ زنان دربارة این موضوع است و درك این

  . هاي فرهنگی داردامر فردي بلکه امري اجتماعی است که ریشه در رویه
  اهداف تحقیق

هاي خانگی علیه هدف کلی این پژوهش، بررسی، توصیف و تفسیرِ درك زنان از خشونت
  : استهاي عمیق به قصد رسیدن به اهداف خاص زیر انجام شدهمصاحبه. آنها است

  شود،هاي خانگی میشناخت مسائل و مشکالتی که منجر به بروز خشونت .1
  آمیز،روابط خشونتانگیزه ماندن در   .2
هاي مختلفی که زنان براي برخورد با خشونت مورد پذیرش مستند کردن استراتژي .3

  . دهندقرار می
هاي خانگی تواند در جهت کمک به سیاستگزاري و برخورد قانونی با خشونتاین تحقیق می

گیرد و عمدتاً گونه مطالعات بر اساس تجربیات زیستۀ زنان شکل میبسیار مؤثر باشد، زیرا این
  . بندي می شودتجربیات آنها به لحاظ  نظري صورت

  تعریف مفاهیم
تواند در برگیرندة تجربیات وسیعی باشد که عمدتاً واژة خشونت خانگی می: خشونت خانگی

در اینجا الزم است دو مفهوم . شودآمیز تلقی میدهد و به نحوي خشونتدر فضاي خانه رخ می
  . شودطور مجزا توضیح دادهبه "خانگی"و  "خشونت"

  خشونت چیست؟
اگر چه . اي نیستآمیز است کار سادهتصمیم در مورد این موضوع که چه رفتارهایی خشونت

کنند، گونه رفتارها را تجربه میاین موضوع به میزان قابل توجهی به تصورات افرادي که این
صور کنیم اگر کسانی خشونت را تجربه کننده است که تبستگی دارد؛ از طرف دیگر بسیار گمراه

طور کلی با تصور آنها موافق باشد پندارند، جامعه نیز باید بهرا عادي و قابل قبول میکنند و آنمی
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  آمیز،بسیاري از محققان در این حوزه معتقدند که رفتارهاي خشونت. را عادي بپنداردو آن
  ).1،1993گلز(پذیرد رفتارهایی هستند که با قصد آسیب رساندن صورت 

خشونت فیزیکی تنها نوع خشونت نیست که صدمه و آسیب را در بردارد بلکه تعریف 
هاي روانی، عاطفی، تحقیر، تمسخر تواند در برگیرندة تهدید، خشونتتري از خشونت میوسیع

د، هاي فیزیکی نباشگونه رفتارها اگر بیشتر از خشونتتأثیر این. دیگران و فحاشی نیز باشد
  ). 1992، 2استراوس و سوئیت(معموالً کمتر از آنها نیست 

هاي دانند و خشونتاي منظور از خانگی را کالً فضاي خانه میاگر چه عده: خانگی   
ها علیه والدین باشد، اما ها علیه یکدیگر و یا بچهخانگی ممکن است شامل خشونت والدین، بچه

- گی یک نوع خاص و آن خشونت شوهران علیه زنانهاي خاندر این تحقیق منظور از خشونت

  . باشدشان می
منظور از تصور زنان نسبت به خشونت آت است که زنان چه : تصور زنان نسبت به خشونت

مصادیق و . آورندحساب میهرا تهدیدي علیه خود بآمیز دانند و آنرفتارهایی را خشونت
  .کنندخشونت را چگونه تجربه می اند و زنانهاي خشونت از دید زنان کدام نمونه

  
  پیشینۀ تحقیق

  برخی نتایج تحقیقات خشونت خانگی در دیگر کشورها
گذارد، از هاي خانگی به علت عواقب جدي و دردناکی که بر کیان خانواده بر جاي میخشونت

 طوري که در طول دو دهۀ اخیر این موضوع در سطحبه. اهمیت خاصی برخوردار است
مطالعات بسیاري در کشورهاي مختلف در این مورد . مورد توجه قرار گرفته استالمللی  بین

هاي خانگی، محدوده و وسعت انجام شده  و نتایج آن مطالب مهمی را دربارة الگوهاي خشونت
ها رغم بعضی از تفاوتعلی. سازدگیري این پدیده، آشکار میها و عوامل مؤثر بر شکلآن، علت

رو هاي فرهنگی متفاوت است، شواهد بین فرهنگی، الگوهاي مشابهی نیز پیشِکه ناشی از زمینه
سازد که خشونت علیه زنان ارتباط تنگاتنگی با ساخت براي مثال تحقیقات آشکار می. اردگذمی

- شوند و یا موقعیت آنها بهتر تلقی میارزشدر جوامعی که زنان کم. نهادهاي اصلی اجتماع دارد

شود؛ میزان خشونت موقعیت مردان است و عاملیت آنها انکار و یا تحدید میشدت وابسته به 
                                       
1. Gelles 
2. Strauss & Sweet 
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هاي خانگی صرفاً یک رسد که خشونتنظر میاز طرفی به. تر استتر و رایجعلیه آنها جدي
جویی است که در واقع بازتاب تعاریف سازي و سلطهرفتار پرخاشگرانه نیست، بلکه نوعی مطیع

- دهد که چگونه انزوا و بیطور کلی تحقیقات نشان  میبه. ن استهاي مردافرهنگی از نقش

توضیح و تبیین خشونت   تردید،بی. سازدپذیر میقدرتی زنان آنان را نسبت به خشونت آسیب
جوامعی . علیه زنان موید آن است که خشونت مردان علیه زنان مشخصۀ جوامع مردساالر است

بنابراین فهم ما از . شوندفرض می» دیگرانِ غیر مهم«ن که در آن مردان قدرتمند هستند و زنا
خشونت علیه زنان در گرو فهم ماهیت مناسبات جنسیتی به طور اعم و ظهور خصوصیات مردانه 

، 4؛ ویساریا1997، 3؛ رائو1993 ،2؛ مونی1980، 1اشتراس و گلز: به.ك.ن( طور اخص استبه
؛ رامفریز و 1995، 8؛  اکسو1999، 7ی؛ فکري و بهات1998، 6؛ سن5،2004؛ پرادیپ1999

  ).9،1993وازکوئر
  

  مروري بر تحقیقات خشونت خانگی در ایران
در . انداغلب تحقیقات درباره خشونت علیه زنان در ایران، کمی و با روش پیمایشی انجام شده

اي هها امکان مقایسه و تعیین عوامل مؤثر بر خشونت، با استفاده از آزموناین قبیل پژوهش
  .آماري وجود دارد

، درباره خشونت علیه زنان در ایران ي پیمایشیهاترین پژوهشیکی از بزرگترین و مهم
در دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور استان کشور است که  28در ، ملی یطرح

  . مشارکت زنان ریاست جمهوري، اجرا شد
بندي شده است که ان در نُه گروه تقسیمدر این تحقیق انواع مختلف خشونت خانگی علیه زن

هاي زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادي، فکري و آموزشی، خشونت: عبارتند از
  ).1382،طباطبائی و دیگرانقاضی(مخاطرات 

                                       
1.Straus and Gelles 
2.Mooney 
3.Rao  
4.Visaria 
5.Pradesh 
6.Sen 
7.Fikree & Bhatti 
8.Xu 
9.Ramfrez & Vazquer 
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 انکشزندگی مشتر بتدايدرصد زنان ایرانی، از ا 66دهد که طرح ملی نشان می هايیافته

خانگی در  حال میزان و انواع خشونتبا این. اندر مورد خشونت قرار گرفتهتاکنون، حداقل یک با
این مقدار  .هاي زیاد و معناداري برخوردار استهاي مختلف ایران از تنوع و تفاوتاستان

هاي بین سطح ملی و شهر آزمون تفاوت نسبت. درصد است 1/70براي زنان تهران ) درصد(
بدین . داري وجود داردمذکور، تفاوت معنی) درصد(دو مقدار تهران حاکی از آن است که بین 

داري از نُرم ملی معنی که نسبت افراد درگیر در خشونت خانگی در شهر تهران به شکل معنی
  .باالتر است

دهد که زنان ایرانی از میان انواع نُه گانۀ خشونت خانگی، بیشتر هاي این تحقیق نشان مییافته
رتبه بعدي از آنِ خشونت فیزیکی از . قرار دارند%)   7/52(ی و کالمیهاي روانتحت خشونت

. اندرا تجربه کردهدرصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترك خود آن 8/37نوع دوم است که 
ممانعت از رشد اجتماعی، فکري و «هاي درصد متعلق به خشونت 7/27رتبه سوم با رقم 

خود درصد رتبه پایینی را به 2/10اموسی با رقم هاي جنسی و نخشونت. است» آموزشی
- آمارهایی که ابعاد میزان وقوع خشونت خانگی را در سطح ملی نشان می. اختصاص داده است

اند در طول زندگی مشترك خود هرگز درصد از زنان ایرانی گفته 8/89دهد، حاکی است که 
هاي تر افراد درگیر در خشونتهمچنین بیش. اندهاي جنسی و ناموسی نبودهقربانی خشونت

ها جنسی و ناموسی اعالم کردند که در حد پایین و خیلی پایین، در معرض این نوع خشونت
البته با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاري، عرفی و حتی شرعی درباره اظهار چنین . اندبوده

ها را ناشی از م این نوع خشونتتوان میزان کهایی در جامعه و فرهنگ ایران، تلویحاً میخشونت
  .خود سانسوري و نزاکت زنانِ مورد مطالعه دانست

دهد که وضعیت هاي این تحقیق در ارتباط با عوامل مؤثر بر خشونت خانگی نشان مییافته
سواد بیشترین و زنان داراي فوق دیپلم و زنان بی. تحصیلی نیز بر میزان همسرآزاري تأثیر دارد

همچنین میزان تأثیر سن . اندخشونت را از اول زندگی مشترك خود تجربه کرده لیسانس کمترین
هاي قابل توجهی و شاغل یا غیر شاغل بودن زن بر خشونت خانگی علیه زنان از تنوع و تفاوت

ترین موارد وقوع ساله پایین 24تا  20ساله باالترین و زنان  59تا  55زنان . برخوردار است
زنان غیر شاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر . اندمشترك خود داشته خشونت را در زندگی
  .اندخشونت را تجربه کرده
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. خوریمهاي انجام شده در ایران، به نتایج گاه متناقض نیز برمیدر مروري کلی بر پژوهش
براي مثال افزایش سن در مواردي به افزایش خشونت و در موارد دیگر به کاهش خشونت، و 

تحصیالت باالي زنان نیز، بر . ارتباط با خشونت دانسته شده استها بیبرخی از پژوهشحتی در 
همین امر درباره . ها، هم به افزایش و هم به کاهش خشونت انجامیده استهاي بررسیطبق داده

دار تحت خشونت قرار یعنی زنان شاغل بیشتر از زنان خانه. کنداشتغال به کار زنان نیز صدق می
ها تحت ، و یا برعکس زنان شاغل در مقایسه با سایر گروه)1382شمس اسفند آباد،(یرندگمی

هاي مختلف که متغیر شغل مرد را در نظر بررسی). 1383افتخار، (خشونت کمتري قرار دارند 
عنوان عامل مؤثر بر ایجاد  داري، میان گروهی از مشاغل مردان بهداشتند، هر یک به رابطه معنی

-بنابراین، بر طبق داده. لیه زنان،  رسیدند و مشاغل دیگر را بدون رابطه در نظر گرفتندخشونت ع

حال آنکه بر طبق ). 1381رئیسی، (هاي یک تحقیق مردان کارگر بیشتر از دیگران همسرآزارند 
هاي تحقیق دیگر، مردان بازنشسته یا بیکار، بیشترین میزان و کارگران داراي کمترین میزان داده
در خصوص سایر متغیرهاي جمعیتی که معموالً در ). 1381سیف ربیعی، (سرآزاري هستندهم

  ).1383اعزازي، (شود هایی دیده میهمه تحقیقات وجود دارد نیز تفاوت
کارگیري روش پیمایش در توان احتمال داد که بهها، میهاي متفاوت در بررسیدربارة پاسخ

وجود ندارد و در نظر گرفتن متغیرهایی که براساس تجارب  اي که تعریف دقیقی از آنباب پدیده
کننده نخواهد رسید، زنان از واقعه خشونت شکل نگرفته، در این نوع پژوهش به پاسخی اقناع

توانند در خشونت دخالت داشته باشند ارائه خواهد بلکه فقط ردیفی از عوامل متعدد را که می
  .داد
  

  مبانی نظري
هر یک از این . ختلف خشونت، رویکردهاي متفاوتی براي تبیین وجود داردبا توجه به اشکال م

مثالً . کندرویکردها، فرضیات خاصی را دنبال و بر جهات متفاوتی از موضوع تکیه می
هاي  هاي روانی فرد تأکید دارند و حال آنکه نظریهشناختی بر ویژگیرویکردهاي روان

جتماعی فرد خشن، مانند خانواده، فشار، یادگیري و شناختی بر عوامل خارجی و محیط ا جامعه
توان گفت که کدام رویکرد جامع، بهتر و یا کامل سختی میبه. نمایندفقدان کنترل، پافشاري می

اما معیار سنجش اعتبار یک نظریه نسبت به نظریه دیگر، بسندگی آن از دو وجه سیاسی و . است
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میان بکشند که مطلوب هایی را بهقادر باشند ارزشها باید از نظر سیاسی نظریه. علمی است
از نظر علمی نیز باید در ذات خود منسجم بوده و شواهد . باشند و راهنماي عمل قرار گیرند

رغم وجود تنوع در علی. موجود آنها را تأیید کند و از جامعیت و توانایی تبیین برخوردار باشند
اري از این رویکردها؛ از رویکردهاي اجتماعی هاي موجود، وجه مشترك بسیپردازينظریه

شناختی، هاي جامعهفرهنگ و سایر تئوريشناختی و خردهبیولوژیک گرفته تا روانکاوانه و روان
  . تأکید بر هژمونی مردانه است

الزم به ذکر است که به علت ماهیت کیفی تحقیق، محقق با یک رویکرد نظري خاص و 
هاي عمیق و کیفی به است، بلکه با تکیه بر مصاحبهنظر نپرداختهمشخص به بررسی پدیده مورد 

ها، هاگرچه در مرحله تحلیل داد. استها و درك تجربۀ زیستۀ زنان بودهدنبال کشف فرضیه
  .استهاي ارجاعی مورد استناد قرار گرفتهادبیات نظري موضوع به عنوان چهارچوب

شود اما قبل از آن، علت نادیده گرفته مرور می هادر ادامه به اختصار بخشی از این نظریه
  :شودشناسی سنتی بررسی میشدن خشونت خانگی در جرم

  
  شناسی سنتیخشونت خانگی و جرم

کند، عنوان کلیه اعمالی که صدمه فیزیکی و روانی ایجاد میدر تحلیل سنتی جرم، خشونت به 
هاي خانگی است و به لحاظ آماري خشونت  ها،ترین خشونتاگر چه رایج. تعریف شده است

هاي خیابانی است؛ باالترین نرخ را دارد، ولی آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است خشونت
رو بسیاري از از این. دهدزیرا تصور غالب آن است که خشونت صرفاً در فضاي عمومی رخ می

معموالً . گیردغفلت قرار میشود، مورد طور رسمی و یا آشکار دیده نمیتجربیات فردي که به
عنوان بخشی از زندگی عادي و روزمره خشونت علیه زنان در تعاریف رسمی جاي ندارد و به

هاي سنتی به خشونت ابزاري و عاطفی، بندي خشونت در تحلیلتقسیم. شودزنان محسوب می
معموالً . ی چندانی نداردها کارایکند اما در ارائۀ سیاستگزارياي را ارائه میحل سادهاگر چه راه

گیرد و خشونت عاطفی ابزاري براي بدست آوردن مادیات و یا کنترل قلمرو صورت می خشونت
بندي با توجه به این تقسیم. دهددهد که مجرم کنترل و آرامش خود را از دست میزمانی رخ می

هاي عاطفی هاي ابزاري متعلق به حوزة عمومی است و خشونتتوان گفت عمده خشونتمی
  . اي نیستمتعلق به حوزة خصوصی است که معموالً پیگیري و برخورد با آن نیز کار ساده
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دهند، متمرکز شناسی هنوز عمدتاً بر روي مردانی که در خیابان خشونت نشان میجرم
گونه که استانکو همان. ورزداش فضاي عمومی نیست، غفلت میشود و از خشونتی که انگیزه می
اي در مورد ریشه و منشأ شود دالیل پیچیدهکار گرفته میید خشونت در یک متن خاص بهگومی

  ).1،1994استانکو(بندي ساده جاي داد توان صرفاً آن را در یک طبقهآن وجود دارد و نمی
فهم خشونت علیه زنان مستلزم تحلیلی است که رابطه خشونت را با ساخت نهادهاي اصلی 

شناسی سنتی، تحلیل جنسیتی  و رابطه بین اجبار و رسد که جرمنظر میبه. ددهاجتماعی نشان می
هاي قدرت را که در میان زنان و مردان وجود دارد، کامالً کنار گذاشته است و حال آنکه وابستگی

اجتماعی، اقتصادي و حقوقی زنان به مردان، در طول تاریخ آنها را در یک موضع فروتر قرار 
از این زاویه خشونت . پذیر ساخته استارا در مقابل پرخاشگري مردان آسیباست و آنهداده

  . چرخاندبخشی از یک نظم فرهنگی و ساختی است که جوامع مردساالر را می
  

  شناختی و خشونتهاي جامعهنظریه
هاي اجتماعی از جمله خانواده، محله و اجتماع نگاه ها براي تبیین خشونت به متناین نظریه

از دید نظریه پردازان اجتماعی عواملی چون یادگیري اجتماعی، منابع، انتخاب . نندکمی
- ها اشاره میدر ادامه به برخی از این نظریه. از اهمیت خاصی برخوردار است …حسابگرانه و

  . شود
  

  نظریه منابع
غالباً  کند کهتوسط ویلیام گود مطرح شد، بر این امر تأکید می 1971نظریه منابع که در سال 

مردان منابع اقتصادي را در دست دارند و همین امر موجب برتري آنها در روابط خانوادگی 
اند و از طرفی گردد و حال آنکه زنان به لحاظ منابع اقتصادي عمدتاً به همسران خود وابسته می

ي روبرو چون مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند، اگر مردان را ترك کنند، با مشکالت اقتصاد
زنان به این معناست که آنها  وابستگی. مانندرو در روابط خشن باقی میخواهند شد؛ از این

اگر . باشندتوانند بر مردان قدرت و نفوذ داشتههاي محدودي در دسترس دارند و لذا کمتر می راه
ر انواع مختلفی کند، و آزادنبال کنترل قدرت باشد؛ معموالً آزار را انتخاب مییکی از زوجین به

                                       
1.Stanko 
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و حال آنکه   …هاي مالی و ها، محدودیتدارد، مانند تهدید، ترس، منزوي ساختن، آزار بچه
کنند و وقتی هم هایی که به لحاظ قدرت و منابع مساوي هستند؛ کمتر تضاد را تجربه میزوج

  . سازندهاي غیر خشن آن را خنثی میآید، با راهتضاد پیش می
  

  تماعینظریه یادگیري اج
گیرند و اگر کند که افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده یاد مینظریه یادگیري پیشنهاد می"

گردد و ادامه گونه رفتارها مورد تنبیه قرار نگیرد و برعکس مورد تشویق واقع شود، تقویت می این
اینکه در  زند احتمالبیند پدرش مادرش را میبراي مثال پسري که می). 1977بندورا،("یابدمی

هاي واسطۀ قرار گرفتن در معرض ارزشبنابراین خشونت به. آینده همسرش را بزند، زیاد است
شود شود و زمانی تقویت میهاي زنان و مردان یاد گرفته میاجتماعی و اعتقادات راجع به نقش

  . که تنبیه مناسب اعمال نگردد
  

  نظریه فشار اجتماعی
د درآمد؛ معموالً موجب افزایش فشار و نگرانی در خانواده مشکالت اقتصادي، بیکاري، کمبو

از طرفی ممکن است . شودآمیز میشده، گاهی اوقات این فشارها منجر به رفتارهاي خشونت
هاي دهد که خانوادهتحقیقات نشان می. خشونت خود راهی براي برخورد با این فشارها باشد

خاطر فشار و و این امر به. کنندا تجربه میهاي خانگی بیشتري ردرآمد خشونتفقیر و کم
، 1سلزر و کالموس(شود هایی است که در مورد بیکاري، فقر و کمبود درآمد ایجاد می تنش

البته نباید از وجود خشونت در میان سایر طبقات اجتماعی غافل ماند، ). 1992، 2؛ آنشرسل1988
را در زیر نقاب پنهان کنند و یا آنها را حاشا زیرا طبقات متوسط و باال، بیشتر قادرند این مسائل 

  .  نمایند
  

  هاي فمینیستی و خشونتدیدگاه

                                       
1. Seltzer & Kalmuss 
2. Aneshersel 
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هاي با ظهور جنبش فمینیستی در کشورهاي غربی و اروپایی و مطرح شدن بحث زنان در حوزه
شناسی شناسی و جرمهاي علوم اجتماعی از جمله جامعهاین تأثیرات به حوزه  مختلف معرفتی،

اگر چه درباره تعریف فمینیسم توافق خاصی وجود ندارد و در مراحل مختلف . شد نیز کشیده
اند؛ اما عنصر مشترك در میان همۀ تاریخی رویکردهاي فمینیستی متعددي ظهور کرده

مورد تبعیض واقع » شانجنسیت«خاطر رویکردهاي فمینیستی این است که زنان در طول تاریخ به
در طول . بایست به تبعیض علیه آنها خاتمه بخشیدتغییرات اجتماعی میلذا با تأکید بر . اندشده

شناسی فمینیستی اهمیت خاصی شناسی رویکرد فمینیستی و جرمچند دهۀ اخیر در حوزة جرم
دوباش، (دانند شناسان خود را متعهد به این رویکرد میشناسان و  جرمیافته و بسیاري از جامعه

  ).2007، 3کیت؛ وال1989، 2لیند-؛ چسنی1994، 1؛ دالی1992
رسد که بسیاري از نظر میرغم تنوعاتی که در نظرات فمینیستی وجود دارد، بهعلی

اند و شناسی بر چند ایده مرکزي به توافق کامل رسیدهشناسی و جرمها در حوزه جامعه فمینیست
، 4بیرن و مزر اشمیت(ند باشها وجه تمایز فمینیسم از سایر اشکال تئوري اجتماعی میاین ایده

1995 .(  
  
  

  : باشندهاي کلیدي به شرح زیر میاین ایده
به . تاریخی و فرهنگی است  جنسیت یک امر بیولوژیک نیست بلکه امري اجتماعی، .1

 . هاي اجتماعی استعبارتی جنسیت محصول فرهنگ و متن

و  مناسبات جنسیتی و جنسیت به صورت اساسی و بنیادي در زندگی اجتماعی .2
 .نهادهاي اجتماعی اثرگذار است

مناسبات جنسیتی و موضوعاتی چون زنانگی و مردانگی ریشه در تسلط مردانه و   .3
 . هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادي داردبرتري مردان نسبت به زنان در حوزه

 . گیري مردانه دارندباشند و عمدتاً جهتگرایانه نمینظام هاي معرفتی نیز 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 مرئی دیدهن در حوزه تحقیقات اجتماعی باید بهزنا .5
 ). 1988لیند،  -دالی و چسنی(هاي انضمامی به مردان عنوان ابژهبه

ها رفتی آن است که معموالً زنهاي معشناسی و سایر حوزهها به جامعهانتقاد فمینیست
هایی اند، لذا بسیاري از نظریهشدها مورد غفلت واقع هعنوان موضوع مورد تحقیق در این حوزه به

ها ساخته و پرداخته شده است، قابلیت کاربرد براي زنان ندارد و حال آنکه که در این حوزه
شناسی باید رفتار زنان و مردان هر دو را بررسی کرده، آن عواملی را که در مورد هاي جامعهنظریه

  . کند، شناسایی نمایدمل میصورت متفاوت عزنان و مردان به
  

  پذیري جنسیتیجامعه يهنظری
شود و معموالً در جوامع مجبور کردن مطابق این دیدگاه، خشونت رفتاري است که یاد گرفته می

هاي جنسیتی سنتی واکنش. نوع رفتار طبیعی استزنان و خشونت علیه آنها مشروع و یک
است که خشونت به الگوهاي یاد گرفته شده در اگر چه این درست . کندخشونت را تشویق می

نت به مناسبات میان شخصی و شود صرفاً فهم خود را از خشوفرهنگ مرتبط است؛ نمی
از طرفی چنین رویکردي، بدون فهم این مطلب، که چگونه مفاهیم . پذیري محدود کنیم جامعه

گیرد، ناقص معه نشأت میفرهنگی در مورد مردانگی و زنانگی از موقعیت زنان و مردان در جا
  . است

  
  نظریه اقتصاد سیاسی

داري و اقتصاد سیاسی، با رویکردي فمینیستی، خشونت علیه زنان در جوامع سرمایه يهدر نظري
اقتصاد سیاسی، در  يهبر طبق نظری. پدرساالري مربوط به موقعیت اقتصادي و سیاسی آنهاست

اگر چه در جوامع معاصر، زنان، آشکارا . ف شده اندعنوان امالك مردان تعریطول تاریخ زنان به
ولی استفاده کردن از زنان و نحوة برخورد با آنها نشانگر . شوندعنوان ملک مردان تعریف نمی به

بنابراین مطابق این دیدگاه جلوگیري از خشونت علیه زنان ارتباط تنگاتنگ و . مطلب فوق است
  . ناسبات اقتصادي و اجتماعیِ سرکوب دارداي با آزادي و رهایی زنان از مپیچیده

  
    خانگی  هايبا خشونت  برخورد قانونی
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شد،   مطرح  خانواده  بر کیان  آن  منفی  خانگی و تأثیرات  هايخشونت بحث   که 1970  هاي از سال
  االن، فع شد و با فشار پژوهشگران  جلب  مسئله  این  به  و نظام هاي کیفري ، دادگاه  پلیس  توجه

و   نظام کیفري  مداخلۀ  امر محرز گردید که  و کودکان این  زنان  حقوق  و حامیان  امور اجتماعی
  . است  ضروري  امري  خصوصی يهآمیز در حوز خشونت  رفتارهاي  کاهش  براي  پلیس

  نظارتی هاي  برنامه  ، اعمال خانگی  هايخشونت  از قربانیانِ  حمایت  از کشورها براي  در بعضی
با   . پیشنهاد گردید با خاطیان   قاطعانه  از کشورها مقابلۀ  پیشنهاد شد و در بعضی  بر افراد خشن

ترکیبی از   کیفري، نظام  کشورها در مورد نقش  و فرهنگی  اجتماعی  هاي اولویت  به  توجه
ع در تنورغم علی. شودهاي خانگی استفاده میهاي فوق براي برخورد با خشونت دیدگاه
هاي خانگی امري خصوصی نیست بلکه ها بر این موضوع توافق وجود دارد که خشونت دیدگاه

و   کاهش  باید در جهت  ربطذي  هايو دستگاه  پلیس  اجتماعی است، لذا نظام هاي کیفري
  ).2003، 3؛ دوباش2،2003؛ دوگان2003، 1استرم(نمایند  جدي  رفتار، مداخلۀ  نوع  از این  جلوگیري

در حوزه   حالتا به 1970  هاي از سال  که  مشهور آمریکایی  شناس جرم  ربکا دوباش
نظام   ، معتقد است است  داده  انجام  در آمریکا و انگلیس  بسیاري  تحقیقات  خانگی  هاي خشونت 

و   ادينم  باشد؛ نقش  مهم  دار دو نقش تواند عهده ، می خانگی  هايخشونت  به  در پاسخ  کیفري
را   که امور درست  است  اجتماع  اصلی  از نهادهاي  یکی  ، نظام کیفري نمادي  در نقش  .واقعی  نقش

مدارا نخواهد شد و چه   رفتارهایی   با چه  در جامعه  کند که می  کند و بیان مشخص می  از غلط
  هاي آسیب  تا  است  آن  دنبال  به  جامعه  و اعضاي  قضایی  هاي ، رویه ، پلیس نظامی از قانون

پذیر  کند و از افراد آسیب  هنجارها را مشخص  دهد و محدودة   ها را کاهشو کجروي  اجتماعی
  ، وکال، قضات و کسانی پلیس  وظایف  رسانه ها با  از طریق  جامعه  معموالً اعضاي. نماید  حمایت

  .شوند کنند، آشنا می یم  جرمی را مشخص  گذار هستند و حدود رفتارهاي قانون  که
  که  کسانی  آنها و همۀ  قربانیان  از قانون،  از هنجارها، خاطیان  تخطی  از طرفی در صورت

  ). 2003دوباش، (واقعی را خواهند دید  هستند، پاسخ  نظام کیفري  شاهد واکنش
باید با  وجود دارد که   ، فشار عجیبی است  جدي  خانگی  خشونت  مسئله  که  در کشورهایی

  ازکشورها، خشونت  در بعضی  تردید، امروزه بی.  رفتار پرداخت  نوع  با این  مقابله  به  قانونی  هاي راه

                                       
1. Ostrom,B. 
2. Dugan, l. 
3. Dobash, R. 
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بیشتر   هدف.  است  شده وضع   باره  در این  مشخصی  شود و قوانین می  محسوب  جرم  خانگی
  بیشتر، افزایش  ازخشونت  ، جلوگیري خانگی  هايخشونت  کاهش:  است  واضح  قوانین

  دارد این  کمتر صراحت  که اما چیزي.  خاطیان  و بازداشت  جلب  در جهت  قاطع  هاي استراتژي
اجرا   به  عمومی  هايسیاست  واسطهبه  وجود دارد در عمل  در قوانین  که  مثبتی  آیا نیات  که  است

  با ارائه  پلیس  سنتی  دیدگاه  دارد که  ، ضرورت قانون  اجراي  براي). 2003استرم،(شود؟ می  گذاشته
  خصوصی  يهمسئل  یک  خانگی  خشونت  باور برسند که  این  شود و آنها به  عوض مناسب   آموزش
  .طلبد را می  جدي  ، لذا مداخله نیست

  خشونت  مانع  رود که انتظار می  است  ساعته 24  خدماتی  سرویس  یک  پلیس  اینکه  به  با توجه
از   تواند مانع نمی دستگیري   را دستگیر کند، اما صرف  و خاطی  دخالت  موقع  د و بهشو

  رود که انتظار می ها تر سازد، لذا از دادگاه را جري  خاطی  بسا که  شود و چه  بعدي  هاي خشونت
  .گذارنداجرا  را قویاً به پیدا کنند و آن  خشن  را براي رفتارهاي  متناسب  کنند تنبیه  سعی

  
  روش تحقیق

گزیند تا کیفیت، معنا، زمینه و یا تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است که منطق خاصی را برمی
توان از این رو می. هاي خانگی بررسی کندتصور زنان را نسبت به موضوع خاصی چون خشونت

ی عبارت روش پدیدارشناخت. روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش را پدیدارشناختی نامید
. انداست از فرآیند ایجاد معنا براي تجربه از طریق گفتگو با افرادي که آن تجربۀ خاص را داشته

کند پدیده مورد مطالعه را به متغیرهاي مشخص و قابل کنترلی بر خالف روش کمی که سعی می
. است نسبت دهد، در تحقیق کیفی تمرکز بر روي فهم موضوع و تصویر چند وجهی و پویایی آن

دنبال فهم عمیق هاي آماري نیست، بلکه بهدنبال تحلیل مبتنی بر روشها بهگونه روشاین
هاي ارزشمندي هاي کیفی، روشروش. ها براي آن رفتارهاسترفتارهاي انسانی و دلیل انسان

صر هاي پیچیده توصیفات غنی را فراهم سازند و یا وقایع منحتوانند در مورد پدیدههستند که می
توانند تجربیات و تفسیرهایی که ها میاین روش. فرد و یا غیر قابل انتظار را پیگیري نمایندبه

در این تحقیق روش برگزیده شده، . گیرد، روشن سازندتوسط کنشگران از وقایع انجام می
از سازد که کارگیري این روش این امکان را براي محقق فراهم میبه. باشدهاي عمیق میمصاحبه

ها، بدست آوردن عقاید هدف از انجام مصاحبه. تجردگرایی نظریه اي به دنیاي واقعی کشیده شود
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یافته هاي عمیق، غیر ساختمصاحبه. استهاي خانگی بودههاي زنان نسبت به خشونتو واکنش
د که توان آنها را به منزلۀ کنش متقابل میان پرسشگر و پاسخگو دیباشند و میپذیر میو انعطاف

هاي در مصاحبه. دهد که واقعیت را با الفاظ پاسخگویان بیان نمایدبه محقق این فرصت را می
گونه فشار اجتماعی بر پاسخگویان براي همراهی نیست؛ بلکه هدف فراهم نمودن عمیق هیچ

ها گونه روشکاربرد این. شوددسته از افرادي است که صداي آنها کمتر شنیده میفرصت براي آن
هاي پیچیده مفید هستند، بلکه در هاي غنی نسبت به پدیدهنه تنها در فراهم نمودن توصیف

تواند پدیده را توضیح دهد هایی که میهاي مفهومی و خلق فرضیهچارچوب يهساخت و توسع
سادگی قابل ها بهباشد، لذا یافتهکننده اطالعات کیفی میاین روش عمدتاً تولید. نیز مفید است

  . باشدیل به ارقام و اعداد نمیتقل
  
  مورد مطالعه يهجامع
کنند و مورد مطالعه در این پژوهش زنان متأهل هستند که در شهر تهران زندگی می يهجامع

معموالً نمونۀ مورد مطالعه در تحقیقات کیفی کامالً . سال است 63تا  18محدودة سنی آنها بین 
. پذیري ارتباط تنگاتنگی داردنمونه با سطح اشباعشده نیست و حجم مشخص و از پیش تعیین

هایی چون تأهل، سطح تحصیالت، شاغل گیري این تحقیق با توجه به ویژگیبهرحال نمونه
- اي از انعطافدر این راستا درجه. استدار بودن و وضعیت اقتصادي صورت گرفتهبودن، خانه

ز شروع کار، متغیرهاي دیگري را حائز گردد، زیرا ممکن است محقق بعد اپذیري نیز لحاظ می
. هاي عمیق با پنجاه زن صورت پذیرفته استهاي این تحقیق بر اساس مصاحبهداده. اهمیت بداند

ها توسط مصاحبه. اندهاي عمومی انتخاب شدهها و یا مکاناین زنان به صورت تصادفی در پارك
کارشناسان . 1صورت گرفته است **و مطالعات زنان *دو کارشناس ارشد در رشته پژوهشگري

                                       
  .باف دانشجوي رشته پژوهشگري، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانآتنا قالی  *

  .زاده دانشجوي رشته مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمریم خانعلی **
مصاحبۀ عمیق توسط نویسنده و دو دانشجوي دورة  80است در این تحقیق مجموعاً بیش از  قابل ذکر  1

ها مؤید یکدیگرند و در فهم نظري و تحلیل، بسیار مهم کارشناسی ارشد صورت پذیرفته و اگر چه مجموعه یافته
کی از کارشناسان فراهم هاي توصیفی عمدتاً بر اساس پنجاه مصاحبه که توسط یاند؛ اما دادهو مؤثر واقع شده

  . شده، ارائه گشته است
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انتخاب دو کارشناس . انددیده  و در امر پرسشگري مهارت الزم را داشتهفوق کامالً آموزش
که پرسشگران کامالً با وجود آن. سازدها فراهم میاي را براي برآورد اعتبار و روایی دادهزمینه

  .اندسانی رسیدههاي یکاند؛ در مورد سؤاالت مختلف به جوابمتفاوت بوده
  

  هاي تحقیقمحدودیت
هاي خانگی محدود به هیچ طبقۀ خشونت سازد، هاي عمیق آشکار میطور که مصاحبههمان

هایی که معموالً در محدودیت مصاحبه و اجتماعی نیست اما به خاطر محدود بودن موارد
توان به تعمیم دست ا نمیگونه تحقیقات وجود دارد، درباره قربانیان و موقعیت اجتماعی آنه این
  . زد
  

  هاي پژوهشیافته
  هاتوصیف داده

متغیرهاي سن، تحصیالت، وضعیت : استاي ارائه شدهدر این قسمت توصیفی از متغیرهاي زمینه
اشتغال زن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، منطقه محل سکونت، شغل همسر، وضعیت مالکیت 

  .ت ازدواج و سن پاسخگویان هنگام ازدواجمنزل، درآمد ماهیانه خانواده، طول مد
  سن پاسخگویان.1

 63ترین آنها ساله و مسن 18ترین آنها اند، جواناز میان زنان متأهلی که مورد مصاحبه قرار گرفته
سال و بیشترین فراوانی سنی  38همچنین میانگین سن افراد مصاحبه شونده در حدود . ساله است

  .سال است 37سنی  شوندگان نیز در گروهمصاحبه
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  تحصیالت پاسخگویان.2
  توزیع فراوانی تحصیالت مصاحبه شوندگان) 1(جدول 

 فراوانی تجمعی درصدفراوانی فراوانی تحصیالت

 2  2 1 سوادبی

 22 20 10 زیر دیپلم

 56 34 17 دیپلم

 68 12 6 دیپلمفوق

 92 24 12 لیسانس

 100 8 4 لیسانس و باالترفوق

  100 50 جمع

درصد  44تر و درصد پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم و پایین 56، )1(مطابق با جدول 
دیپلم و باالتر هستند که از این میان بیشترین میزان تحصیالت مابقی نیز داراي تحصیالت فوق

  .باشدمی 24%درصد کل پاسخگویان و بعد از آن افراد لیسانسه با 34مربوط به افراد دیپلمه با 
  
  شوندگان عیت اشتغال مصاحبهوض.3

 شوندگانتوزیع فراوانی وضعیت اشتغال مصاحبه) 2(جدول

 فراوانی تجمعی درصدفراوانی فراوانی وضعیت اشتغال

 58  58 29 دارخانه

 80 22 11 کارمند دولت

 82 2 1 کشاورز

 84 2 1 خیاط

 86 2 1 آرایشگر

 96 10 5 بازنشسته دولت

 100 4 2 کارمند خصوصی

  100 50 معج
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اند، زنان دار و شاغل تقسیم شدهافراد مورد مصاحبه در این تحقیق بر اساس دو دسته خانه
مشاغلی که زنان . داري در بیرون از منزل اشتغال دارندشاغل زنانی هستند که به کاري غیر از خانه

صوصی است که مورد مصاحبه در این تحقیق بدان اشتغال دارند، شامل انواع مشاغل دولتی و خ
کار در آموزش و پرورش از فراوانی بیشتري برخوردار بود و همچنین، مشاغل آزاد زنانه؛ نظیر 

  .آرایشگري و خیاطی و نیز کشاورزي در اطراف تهران از دیگر مشاغل زنان است
  
  شوندگانوضعیت تأهل مصاحبه.4

، تأهل زنان شرط محقق براي از آنجا که این تحقیق در میان زنان متأهل تهرانی انجام شده است
. مصاحبه بود اما تعدادي از افراد به علت طالق و یا فوت همسر زندگی مشترك نداشتند

  .مطلقه و همین میزان نیز زنان همسر فوت شده هستند 8% ،افراد متأهل  84%بنابراین 
  
  شوندگانتعداد فرزندان مصاحبه .5

  .استبوده 86/1و میانگین تعداد فرزندان خانواده،  افراد داراي فرزند بودند 86%در این تحقیق، 
  
  درآمد ماهیانه خانواده. 6
افراد از درآمد باالیی  42%درآمد متوسط و  44%پاسخگویان درآمد پایینی دارند،  %14

  . برخوردارند
  
  وضعیت مالکیت منزل. 7
ن یکی از داراي زندگی مشترك با والدی% 10مستأجر، % 16. پاسخگویان مالک هستند %72

  . اندنیز ساکن منزل سازمانی% 2زوجین و 
  
  شغل همسران . 8

  . استبوده) 34(%و آزاد ) 36(%بیشترین فراوانی مربوط به مشاغل دولتی 
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  طول مدت ازدواج پاسخگویان .9
شان گذشته است که بیشترین فراوانی را شامل سال از زمان ازدواج 12- 6از پاسخگویان،  %32

. با همسرانشان زندگی مشترك دارند) 28(%سال  19از آن کسانی هستند که بیش از پس . شودمی
در ردیف آخر  قرار %) 20(سال با فراوانی  19- 13سال و نیز بین  6زندگی مشترك با کمتر از 

  .گیرندمی
  

  سن ازدواج. 10
ر در سنین نف 5سال، تنها  21-18بین % 32سال،   22-25در بین سنین ) 40(%بیشتر پاسخگویان 

  .اندسال ازدواج کرده 25در سنین باالي %) 18(نفر 9و %) 10(سال  18زیر 
  

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

ر از آن مناطق پایینی تو پایین 10نفر پاسخگو دارد و مناطق  21جمعاً ) مناطق متوسط شهر تهران(
  .نفر از پاسخگویان ساکن این مناطق هستند 13هستند که جمعاً 

  
  هاتحلیل داده
   خشونت  گیري هاي شکلتبیین زمینه

گردد تا  می  فراهم  امکان  دهد، این می  رخ  در آن  خانگی  خشونت  که  شرایطی  یقیناً با شناسایی
  هاي مصاحبه  نتایج. گردد  بهتر طراحی  از قربانیان  مایتو ح  از خشونت  جلوگیري  هاياستراتژي

  به  اختصاص  خانگی هايقطعاً خشونت. کند پیشنهاد می  ارتباط  را در این  هایی شاخص  عمیق
  ايخانواده  تواند در هر نوع ندارد و می  خاصی  و یا قشرهاي  خانوادگی  ، شرایط اجتماعی  طبقات

  است  ها متفاوت خانواده  شرایط  به  با توجه آن   ضعف  و یا  و شدت  خشونت  عنمود پیدا کند اما نو
  نوع  خطر این  بیشتر در معرض  دیگران  به  ها نسبت از گروه  بعضی  گفت  توان رو می  و از این
  .ها هستندخشونت
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جود دارد و و  خشونت  گیري و منشأ و بستر شکل  در مورد ریشه  اي پیچیده  و عوامل  دالیل
  عوامل. کرد خالصه  اي ساده  هايبندي کرد و یا در طبقه  شناسایی  راحتی  را به  عوامل  آن  توان نمی

و   ، روانی اجتماعی فشارهاي   که تحت  است  و مناسباتی  ارتباطات  از اهمیت  حاکی  شده  شناسایی
زنند،  می  خشونت  به  دست  مختلفی  دالیل  به  ، مردان زنان  بنابر تصورات. یابند یا اقتصادي نمود می
  زنان  علیه  مردان  خشونت  مشوق  کافی يهانداز به  اجتماعی  متن  که  است  این  اما از نظر آنها، مهم

  وسعتی زندگی  سازد با چنان می  زیر چشم  و یا حتی  ارزش  را کم  زنان  که  تصورهایی. است
- این.  است  در آمده  زنان  عادي  از زندگی  بخشی  صورت  به  که  است  دهکر  آنهارا احاطه  اجتماعی

با   را مطابق  نیاز زنان  بخشد، بلکه می  را مشروعیت  زنان  علیه تنها خشونت   تصورها نه  گونه
در   و خشونت  درگیري  موجب  که  اي عوامل عمده  از دید زنان. کند می تعریف   مردان  هاي خواسته

  آشنایی  مشکالت مالی، عدم  زنان،  اشتغال  همسران،  بیکاري: گردد عبارت اند از می   نوادهخا
شوهر، اختالف سلیقه  يهها، خصوصاً خانواد خانواده  ، دخالت زندگی  هايبا مهارت  زوجین

کاري، نهانپ  مردان،  بازي  وفادار نبودن مردان، رفیقها، عدم رضایت از روابط زناشویی، تربیت بچه
از   بیش  زوجین، اختالف سنی نامعقول و نامتناسب، خونسردي  زیاد میان  طبقاتی  اعتیاد، اختالف
 .هاي عصبی  دیگر، بیماري  طرف  و عصبانیت  حد یک طرف

راهکارها   در ارائه.  است  بندي طبقه  ، قابل و ساختاري  فردي  عوامل يهدر دو دست  فوق  عوامل
بستر   طور کههمان.  برخوردار است  خاصی  ها این گونه طبقه بندي از اهمیت  و استراتژي

با   ها نیز باید متناسباستراتژي  است،  ساختاري و فردي  از عوامل  منبعث  خشونت،  گیري شکل
و برخی از آنها ناظر به   است  فردي  هاي جنبه  ناظر به  هااز استراتژي  بعضی. باشند  دو سطح  این
  . است  ساختاري  هاي نبهج
  

  دستیابی به یک مدل نظري
شناسان صورت گرفته تا به شناسان و جامعههاي بسیاري از سوي جرماگر چه تاکنون تالش

. استرسد میزان موفقیت آنها محدود و اندك بودهنظر مینظریه هاي جامعی دست یابند؛ اما به
دهند و برتري یک مدل بر ونت را توضیح میهاي موجود فقط بخشی از واقعیت خشکلیه تئوري

کار رفته در مدل، کارایی و صحت مدل جهت تبیین واقعیت مدل دیگر بستگی به اجزاء به
هاي خانگی عوامل مختلفی دهد که در بروز خشونتهاي عمیق نشان میمصاحبه. اجتماعی دارد
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قات کیفی میسر است؛ تعیین سهم بندي این عوامل از طریق تحقیاگر چه شناسایی و دسته. مؤثرند
باشد که از هر یک از عوامل مذکور در تبیین موضوع، مستلزم تحقیقات کمی و کیفی توأمان می

گیري خشونت با توجه به شناخت عوامل مؤثر در شکل. تنهایی خارج استعهدة این تحقیق به
این عوامل در سه سطح . دبندي کرتوان آنها را در دو دسته عوامل فردي و ساختاري تقسیممی

  .باشندشناسی خرد، متوسط و کالن قابل تبیین میجامعه
سطح خرد اشاره بر ارتباطات و تعامالت اجتماعی کنشگران اجتماعی با خانواده، دوستان و 

دهندة ترین اجزاء تشکیلهاي اجتماعی مهمهاي اجتماعی و نقشجا منزلتدر این. همکاران دارد
در این سطح با شناسایی فاکتورهاي فردي و تمرکز بر روي اعمال . باشندیساخت اجتماعی م

توان به عواملی دست یافت که بر روي انتخاب خشونت به عنوان یک رفتار ها میافراد در گروه
درآمد، سابقۀ مصرف الکل و مواد مخدر   تحصیالت،  براي مثال عواملی چون سن،. گذاردتأثیر می

هاي در سطح متوسط، ارتباط فرد با خانواده و یا گروه. آمیز مؤثر باشدخشونت تواند در رفتارمی
هاي در سطح کالن، تأکید بر فرآیند. اجتماعی که به شخص نزدیک است، مطمح نظر است

هاي کالن عبارتند از فرآیند. دهنداجتماعی بزرگتري است که روابط را در سطح خرد شکل می
تواند جوي را خلق کند شده و اجبارهاي فرهنگی و اقتصادي که می اجبارهاي اجتماعی نهادینه

در این تحقیق نویسنده به لحاظ . که در آن خشونت مورد تشویق و یا مورد تکفیر قرار گیرد
وجه قصد ندارد براي تبیین موضوع خشونت از مدل واحد و مجردي هیچماهیت روش کیفی، به

اي خود را هاي خشونت خانگی بر آن است تا مدل فرضیهبهره جوید؛ بلکه با توجه به پیچیدگی
گیري خشونت و عواملی بر اساس روایت و تجربۀ زیسته زنان و تصور آنها نسبت به زمینۀ شکل

اند؛ بنا نماید و در صورت لزوم ممکن است چند رویکرد نظري با که در این راستا شناسایی شده
  . حاصل شودهم ادغام گردند تا فهم درستی از مسئله 
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  سازي، مدارا و تداوم خشونتپنهان
و یا   ، جزئی ، حاشا، غیرمهم خود را کتمان  علیه  خشونت  دارند که  سعی  مختلفی  دالیل  به  زنان

را   و سر دیگر آن  را حاشا  سر آن  یک  که  متنوع  تصورات  گونهاین  در وراي. دهند  نشان  عادي
الگوها   گردد و این می  نمایان  و رفتاري  فرهنگی  الگوهاي  دهد، پیوستگی می  ، تشکیل سازيديعا

  عوامل فردي: در سطح خرد
 سن - 
 تحصیالت - 
 میزان درآمد - 
 سابقۀ اعتیاد و الکل  - 
 روحیۀ پرخاشگري - 
 هاي ضد زننگرش - 
 مثبت از خودنداشتن تصور  - 
 ضعف در خود کنترلی - 
 هاي عصبیبیماري - 
 سازي خشونتانفعال زنان و عادي -

  :در سطح متوسط
 )بازي مردانرفیق(روابط با هماالن  - 
دخالت خانوادة (کژکارکردي خانوادة خاستگاه  - 

 )شوهر
 هاي صحیحدریافت نکردن مشاوره - 
  زندگی هايآشنایی نداشتن با مهارت - 

 

   :در سطح کالن
مناسبات قدرت، استیالي مردانه و  -

 فرودستی زنانه
 تبعیض جنسیتی -
 نبود حمایت قانونی و اجتماعی -
 بیکاري و فقر فرهنگی -
مشروعیت بخشی سیستم فرهنگی به  -

 خشونت
 محرومیت منابع -

خشونت علیه 
 زنان
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  اجتماعی  از زندگی ثابتی   ، خصیصه با آن  و شیوة مواجهه  زنان  علیه  خشونت  که  است  از آن  حاکی
  و  است  خورده  آنها گره تی جنسی  هايموقعیت  به  زنان  علیه  خانگی  هايخشونت  عبارتی به.  است

و در   در خیابان  واقعی  خشونت  رایج است که  عقیده  این  گیرند زیرا می  آن را نادیده  معموالً زنان
  .دهد می  ها رخ غریبه  و توسط  عمومی  فضاي

  اسخو پ  به خشونت  تصور آنها نسبت  بین  توجهی  قابل  تعادل  عدم  شده  مصاحبه  زنان  در میان
  خود را جدي  علیه  خشونت  طرفاز یک  زنان  معنا که  این  به. شود می  دیده  خشونت  به  واقعی

  دیده  خانگی  هايخشونت  از مدارا، حاشا و یا کتمان  باالیی  دیگر سطح  پندارند اما از طرف می
  آنها امري  علیه  خشونت  که اند باور رسیده  این به   و اجتماعی  فرهنگی  لحاظ  به  زنان. شده است

  عنوانرا به  از آنها خشونت  بسیاري  عبارتی، به.  است  شده  توجیه  خاصی  در شرایط  و حتی  عادي
در . اند شود، پذیرفته می  مربوط  جنسیتی  مناسبات  به که   و فرهنگی  اجتماعی  از هنجارهاي  بخشی

دارند، اگر   را برعهده  در خانواده  هماهنگی  سئولیتها مزن  ایرانی که  جوامع  مثل  جوامعی
-  به  یعنی زنان. شوند می  واقع  بریزد، آنها مورد سرزنش  درهم دهند و خانواده   را گزارش  خشونت

از   از آبرو، ترس  ترس. بمانند  هستند تا ساکت  و اجتماعی  فرهنگی  تأثیر فشارهاي  تحت  شدت
  .این سکوت اجباري است  باعث  از بدنامی ، ترس  طالق

  :گویدساله، فوق دیپلم و شاغل می 63خانمی 
اش اي ندارند که پیشکنند خانوادههایی که تحمل میاي ندارند، اکثر خانمها چارهزن«  
  ».هایشان را از آنها می گیرندکجا بروند؟ و از همه مهمتر اگر بروند بچه. بروند

  : دارساله، دیپلم و خانه 30خانمی 
- شوم، خواهرم میام میکنم اگر بخواهم طالق بگیرم، سربار خانوادهاالن من فکر می.. .«

خواهد زن بگیرد همین داداشم می. اش طالق گرفتهگویند خواهرِ بزرگخواهد ازدواج کند، می
  ». طور

  ورتدو ص  به  موضوع  کرده اند، این  خود گزارش  را علیه  کمتري  تر خشونت مسن  زنان
تر  جوان  زنان  به  خود نسبت  بر زندگی  بیشتري  تر کنترل مسن  از یک طرف زنان.  تفسیر است قابل

  . یابد می  آنها کاهش  علیه  خشونت ، سن  از طرف دیگر با باال رفتن. دارند
است،   ساله 44گذرد و او می  زناشویی  از زندگی  سال 25  مدت  که  سیکل  با تحصیالت  زري

  : گوید می 
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کرد،  می  بود، فحاشی  بد دهن:  داشت  جور عادتی  همه  ، شوهرم کردم  ازدواج  که  زمانی  من«
  ولی...  بروم از خانه بیرون  من  گذاشت نمی....  آمد خانه ، دیر می شکست را می  زد، وسایل می  کتک
دلم خواست   ، هرکاري گرفته ام  تدر دس  را من  زندگی  که  است  سال 15  ، االن شده  برعکس  االن
  .« به کارم نداره  ، کاري برم  میرم، می تونم مسافرت  ، بیرون کنم می

  و نکته جالب  است  دار ریشه عادتی   زنان  علیه  خشونت  سازد کهآشکار می  کیفی  هاي مصاحبه
از   طبیعی  بخش  عنوان  هرا ب  ترند، خشونت مسن  که  خصوصاً آنهایی  از زنان  بسیاري  اینکه که

  :آیند کنار می  کنند، لذا با آن می  خود درك  زناشویی  زندگی
  :گویدمی ،سال است ازدواج کرده 19ساله، با تحصیالت زیر دیپلم و شاغل که  37خانمی 

چرا : گفتممی. شدکردم، اعصابم خورد میشدم، گریه میآمد، نگرانش میاوایل دیر می... « 
- بست و میکرد، در را میآمد داد و بیداد میو توقع داشتم قانعم کند ولی وقتی می دیر آمدي

جایی مرا رساند که خیلی حالم بد شد، پیش این دکتر و آن دکتر و پیش . طلبکار هم بود! رفت
ها اصالً شب. االن دیگه بهش گفتم برایم مهم نیست، واقعاً هم نیست. رفتممی.. .شناس وروان

به برادرم گفتم مثل براي ما یک مترسکه، ولی آن خدایی که باالي . نه نیاید مهم نیستدیگر خا
  »..دهدسر است جوابش را می

  : گذرداش میسال از ازدواج 11دار که ساله، دیپلم و خانه 30خانمی 
اوایل . بعضی جاها خیلی اهمیت ندهم. خیالی بزنمکنم که خودم را به بیمن االن سعی می...«

خواهد االن می. گفتم کجا بودي؟ کی رفتی؟ چرا زنگ زدم گوشیت خاموش بود؟ ولی االن نهیم
  »!گویم به سالمتبرود بیرون فقط می

و   مسن معموالً کمتر از زنان  جوان  زنان. رسد نظر میبه  متفاوت  جوان در زنان  اما موضوع
خود را دارند، لذا آنها بیشتر در   علیه  خشونت  سازي اصرار بر حاشا و یا انکار و یا پنهان  میانسال

  .زنند می  خود حرف  مورد تجربیات
بار قصد جدایی داشته اما  2ازدواج کرده،  سال است 5ساله، لیسانس و شاغل که  32خانمی 

  :گویداند، میبا مراجعه به وکیل و دادگاه، هر بار او را به مشاوره ارجاع داده
کردم و آمد من هم ناراحتی میکردم، مثالً وقتی چیزي پیش میی میاوایل خیلی ناراحت...« 

سال دیگه کاري ندارم،  4-3ولی االن دیگه نه، االن بعد از ... گرفت و داد و بیداد ودعوا باال می
  »..توانم بکنمدانم که کاري نمیدیگه می
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  سنی دو گروه  در میان  تخشون  برخورد با موضوع  نحوه  که  گرفت  نتیجه  توان می  بنابراین
  . است  متفاوت)  و میانسال  جوان زنان(

  که ارتقاء و پیشرفت  فرضیه برساند  این  تواند ما را به خود می  از تجربیات  شاغل  زنان  روایت
.  است  را در برداشته  خشونت  بعضاً افزایش  بلکه ، نداده  آنها را کاهش علیه   تنها خشونت  نه  زنان
  پاسخ  با خشونت  زنان  هاي تغییر نقش  به  نسبت  از مردان  بسیاري  امر آن باشد که  ید دلیل اینشا

  بدانیم  که  است  جالب. کنند می  خود ارزیابی  برتري  علیه  تهدیدي جدي  رااند و آن داده
  یابد که می بسط   ییهاموقعیت  به  دهد و حتی می  رخ  بیشتر عامدانه  بر جنسیت  مبتنی  هاي خشونت

  . هاي روانیو خشونت  اقتصادي  ندارند مانند تهدید، وابستگی  هم  جنسی  ارتباط  جنبه
تغییر   در خانواده  را چندان  زنان  اجتماعی  درآمد، منزلت  کسب  که  گفت  توان می  بنابراین

  آنها بر روي  گویند حتی می  شاغل  از زنان  بعضی  چنانکه. افزاید آنها نمی  دهد و بر قدرت نمی
  .ندارند  کنند کنترل می  کسب  که  آنچه

  : گویدساله، لیسانس، بازنشسته مخابرات و ساکن منطقه دو می 62ـ خانمی 
هاي ناجور زند، تهمتهاي رکیک میزند، حرفشوهرم خیلی پرخاشگر است، داد می... «

ام را گرفت، با کتک و گریه و فحش ، به زور خانهکند، خانه داشتمزند، مرا از خانه بیرون میمی
سال است که تمام اختیار خانه دست اوست و  30االن . مرا به محضر برد، وکالت بالعزل گرفت

یک زمین داشتم، باز وکالت گرفت با دروغ و دغل که من ! گوید من صاحب خانه هستماصالً می
اش را لت که گرفت رفت فروختش، پولخواهم بسازمش و وکالت براي ساختنش است، وکامی

سر این مسئله من ناراحتی قلبی گرفتم، بیش . گیرداندازم را هم اگر بفهمد ازم میهم خورد، پس
  »...زنداش باشد سر این است که حرف زور میاز آنکه قضیه پول

  تعامل. کنند نمی  آمیز را ترك خشونت  معموالً روابط  قبالً ذکر شد، زنان  طور کههمان
  .سازد می آنها مشکل  امر را براي  این  و اجتماعی  ، اقتصادي ، ایدئولوژیکی حقوقی  فاکتورهاي

  :بمانند  آمیز باقی خشونت  در روابط  دهند که می  زیر ترجیح  خاطر دالیلها عمدتاً بهزن
  ت مادرانه،مادري و تأکید بر عطوف  ایدئولوژي  اجتماعی،  ، مشکالت اقتصادي  هاي وابستگی

  امید گرایی  خشن،  در روابط  ماندن  هاي بر هزینه  طالق  هاي هزینه  فزونی  قانونی،  هايحمایت  نبود
  .، ترس خانواده  و حفظ
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   با خشونت  مقابله  هاي استراتژي
ود خ  علیه  خشونت  به  مختلفی  هايصورت  به  زنان  دهد که می  نشان  با زنان  عمیق  هاي مصاحبه
را   زنان علیه   خشونت  است  ها ممکناستراتژي  از این  بعضی  اگر چه. دهند می  نشان  واکنش
  مردان  آنها و یا اینکه  بودن  و یا منفعل  زنان  پذیري آسیب  چون  قالبی  دهد، اما مفاهیم  کاهش

  هاي خشونت  زنان  از آنجا که. بخشند می  دارند و آنرا تداوم می  نگه  ترند را زندهتر و یا خشن قوي
  با آن  مقابله  براي  ساختاري هاي حل راه  دنبال  پندارند، کمتر به می  را امري خصوصی  خانگی
  و پایگاه  ، طبقه سن  چون  مختلفی عوامل  به  استراتژي  اتخاذ هر نوع  که  ذکر است  قابل. هستند

  خانوادگی، قانونی  هاياز حمایت  ، برخورداري شغلیو   مالی  ، استقالل تحصیالت  ، سطح اجتماعی
  :زیر است  شرح  ها بهاز استراتژي  بعضی. دارد  بستگی  آن  و جدیت  خشونت  تر نوعمهم  و از همه

  و مدارا  گذشت
  ، گذشت در سکوت  بلکه  در مقاومت  را نه  با خشونت  مقابله  استراتژي  مسن  زنان  مثال  براي
 .بخشد می  را فیصله  ها زودتر خشونت شیوه  نظر آنها اینبه. کنند جستجو می  و تسلیم

  : گویدساله، فوق دیپلم و بازنشسته آموزش و پرورش می 51خانمی 
یک بار در اوج . کردم اگر جوابش را بدهم و مقابله کنم، بهتر استمن اول فکر می...«

طوري دیدم این. دم در معرض خطرمبعد دیدم خو. عصبانیت یکی اون گفت یکی من گفتم
چون او در روند . بعد از آن حالت تسلیم گرفتم، دیدم آرام شد. رسدشوهرم به اوج می

 ».دهدطور ادامه میعصبانیتش همین

با   در مقایسه  مسن  زنان  که  آن است  ها به دلیل استراتژي  گونهاین  شاید پذیرش  از طرفی 
اند و یا  خود پذیرفته  روزمره  زندگی  از سرنوشت  بخشی  عنوان  دانند و به یم  را عاديآن  جوان زنان

شوند و برخوردار می بیشتري   از منزلت  ، زنان گذاشتن  سن  پا به  امر به دلیل  این  است  ممکن
  وانت می  یابد و بنابراین می  آنها کاهش  علیه  لذا خشونت. یابندها را در کنار خود میحمایت بچه
 .برخورد کرد با گذشت   جزئی  هايبا خشونت

    مقاومت
  و اقتدار مردانه  تعرض  نوعخود یک  را علیه  خشونتی  هرگونه  تر، زنان جوان مسن  زنان  برخالف

  آنان عمدتاً کسانی. گزینند را برمی  ، معموالً مقاومت شدن  تسلیم  جايبه  زنان  گونهاین. دانند می
  .دارند  در جامعه  و مردان  زنان  هاينقش  به  و مدرن  رویکرد سیاسیهستند که 
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   به مثل  مقابله
 "کنند؟ می خود مقابله   علیه  با خشونت  چگونه  که"  سؤال  به این  موجود نمونه  از زنان  تعداد کمی

  ".کنند می  به مثل  دقیقاً مقابله"  اند که داده  پاسخ
  

   قانونی  هايحمایت  و دریافت  شکایت
خود   علیه  بکشند با خشونت  چالش  موجود را به  قدرتی  هايساخت  آنکه  جايبه  بیشتر زنان

  .می کنند  موجود را حفظ  اجتماعی  مناسبات  ترتیب  این  برخورد کرده و به  فردي  صورت به
  عنوانا بهر  خود دارند و آن  علیه  از خشونت   کارانه تفسیر محافظه  نوعی  زنان

  عنوان خود به  واقعی  زندگی  را در زمینۀ  خشونت  دانند و تجربۀ می  ناپذیر و خصوصی اجتناب امري
 . دانند خود می  از سرنوشت  را بخشی  پذیرفته و آن  زن

  : گویددار میساله، دیپلم و خانه 25خانمی 
کنم باید یک طرف فکر می. بودممن خودم بیشتر با صبر کارهایم را جلو بردم، موفق هم ... «

  »...نباشند» من«باشد، هر دو طرف » نیم من«کوتاه بیاید، یک طرف باید 
- آنان معموالً به. شود ایجاد   کنند، تفاوتی  را گزارش  اگر مسئله  دارند که  در واقع شک  زنان

  به آنها را دعوت   که  اجتماعی- اجبارهاي فرهنگی  به  و یا پایبندي  خانوادگی  هايخاطر وفاداري
 .باشد  مرحله باید آخرین  قانونی  مراجع  به  مراجعه  زنند و معتقدند که نمی  کند، حرف می  سکوت

  : گویددار میساله، با تحصیالت زیر دیپلم و خانه 45خانمی 
 کسی که واقعاً کارد به استخوانش رسیده باشد، باید برود شکایت کند ولی در حد معمول...«

  ».آن نیازي نیست
  مراجع  به  دارند  مراجعه  گمان  ندارند بلکه  اعتقادي  قانونی  مراجع  پیگیري  تنها به  زنان نه

 .خطر اندازدرا به  خانواده بدتر کند و کل   هست  که  تواند کار را از این می  قانونی

  : گویدساله، لیسانس و شاغل می 37خانمی 
من . شوداش برگردد، بدتر میمراجع رسمی باز شود، اگر به زندگی وقتی پاي یک زن به... «

کنم زن وقتی باید به این مراجع برود که تصمیم قطعی به جدایی گرفته من فکر می. خودم دیدم
  ». باشد

  :گویددار میساله، با تحصیالت زیر دیپلم و خانه 35خانمی 
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چون روي آدم بهم . د شکایت کند و برودخواهد شکایت کند، بایمن معتقدم آدمی که می... «
  »..یکبار که پرده حیا کنار برود، تمام است. شودباز می
  .ندارد  خروج  راه  خیلی  گیرند که در دور تسلسلی قرار می  زنان  رسد که نظر میبه

  
   زناشویی  از روابط  مردان  و محرومیت  روانی  مقابله
دهند  می  پاسخ  و روانی  عاطفی  هايخود را با خشونت  یهعل  مردان  هايخشونت  زنان  يهعمد

  و تحقیرکردن  ، فحاشی بستري  از هم  مردان  ، محرومیت قهر کردن  به  توان ها می شیوه  این  ازجمله
 .برد  نام  در برابر دیگران  مردان

  :گویددار میساله، لیسانس و خانه 34خانمی 
زنم که ضایع مثالً در جمع یک حرفی می. ت دارم تالفی کنممن تا جایی که بتوانم دوس...« 

کنم، کردم، آن روزها این کار را نمیکنم یا اگر هر روز غذایش را گرم میاش میشود یا مسخره
  »...کنم که انجام دهمیعنی رغبت نمی

   هاي زیارتی مکان  به  بردن  پناه
و یا   خود را با دوستان  خانواده  درون  مسائل  اولیه  نیستند در مراحل  مایل  زنان  از آنجا که

  هايمکان به  آرامش  وکسب  با خشونت  مقابله  بگذارند، معموالً براي  خود در میان  خویشاوندان
  .آورند رو می  زیارتی

  پدري  خانه  به  آوردن  و پناه  قهر کردن
  : گویددار میساله، با تحصیالت زیر دیپلم و خانه 45خانمی 

رفتم، خودم هم آمد، خودم میرفتم خانۀ مادرم ولی دنبالم نمیکردم، میمن خیلی قهر می...«
 ».گشتمبرمی

  طالق

  : گویدساله، دیپلم و بازنشسته آموزش و پرورش می 60خانمی 
کنند اما من خوشبختانه حمایت خانواده را ها زندگی میاي ندارند، بعضیها چارهزن...«

البته راحت . ي معجزه شد و حاضر شد طالقم بدهدال مالی هم داشتم، در یک برههداشتم، استقال
 »...نشدم، آدم یک ازدواج ناموفق داشته باشد تا آخر عمر درگیره
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  گیرينتیجه
هاي خانگی با وجود آنکه رایجترین نوع دهد که خشونتمطالعات بین فرهنگی نشان می

گستردگی این پدیده در . استشناسی سنتی واقع شدهباشد، کمتر مورد توجه جرمخشونت می
دهد که خشونت امري شخصی یا خصوصی نیست بلکه یک مسئله هاي مختلف نشان میفرهنگ

به این معنا . عمومی است و عمومیت داشتن آن به قول دورکیم به لحاظ اجتماعی بودن آن است
خشونت علیه زنان مانع . شه داردهاي فرهنگی و مناسبات اجتماعی ریکه خشونت در عمق رویه

دست آوردن تساوي سیاسی، اجتماعی و ها جهت بهتساوي، توسعه و دسترسی آنها به فرصت
  .اقتصادي می شود

طور جداگانه بر پدیدة هاي رایج از خشونت ناتمام و جزئی هستند، چون بهبیشتر تبیین
هاي امعی که دربرگیرندة خشونتکنند، بدون آنکه سعی در ارائه چهارچوب جخشونت تأکید می

  . ساختی، نهادي و بین فردي است
هاي خانگی بسیار مشکل است؛ اما محققان معتقدند که گیري درست خشونتاگر چه اندازه

بودن این پدیده در میان طبقات پایین این مسئله در میان همۀ طبقات و نژادها شایع است و رایج 
کنند خشونت چرا که طبقات متوسط و باال، بیشتر سعی مینسبت به سایر طبقات محرز نیست، 

  . را انکار کننددارند و یا آنرا مخفی نگه
است و خشونت علیه زنان همواره به عنوان یک شیوة مشروع جهت ابراز سلطۀ مردانه بوده

اگر چه . خیزدعبارتی نوعی کنترل اجتماعی است که مستقیماً از ساخت مردساالري برمیبه
هاي تاریخی شود؛ اما با توجه به زمینهوزه به لحاظ اجتماعی، کتک زدن زنان، قبیح شمرده میامر

و سنتی آن  هنوز مشروعیت دارد و شاید به همین علت است که اکثر افراد این مسائل را 
  . کنندخصوصی تلقی می

بسیاري . است قدرتی زنان در خانواده در ارتباطهاي خانگی با انزواي اجتماعی و بیخشونت
. هاي محدودي در اختیار دارند، لذا باید در روابط خشن باقی بمانندکنند که راهاز زنان گمان می

کند، و به دالیل دالیل مختلفی از جمله فشار هنجارهاي اجتماعی که طالق را تأیید نمیزنان به
هاي ود حمایتهاي اجتماعی، محرومیت منزلتی، نبها، برچسباحتمال از دست دادن بچه

  . دهندآمیز را بر طالق ترجیح میاجتماعی و قانونی؛ ماندن در  روابط خشونت
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شود، با توجه به اگرچه تصور زنان نسبت به اینکه خشونت چیست و چگونه تعریف می
متغیرهایی چون سن، تحصیالت و طبقه متفاوت است؛ اما بسیاري از زنان در این مسئله توافق 

دانند و نیز بر این امر تأکید اعمال خشونت را به لحاظ فرهنگی قابل قبول می دارند که مردان
  . اند که برتري مردان را بپذیرندواسطۀ فرآیند اجتماعی شدن، یاد گرفتهدارند که به

ها تقریباً توسط بسیاري از عدم توازن قدرت و موضوع جنسیت و دخالت خانواده
  . خشونت مطرح شده استگیري عنوان علل شکلپاسخگویان به

شود و زنان کامالً بر این موضوع آگاه هستند که در جامعه با تبعیض با آنها برخورد می
سازد و دهد، خشونت مردان علیه زنان را عادي میارزش جلوه میتصوراتی که زنان را کم

  . بخشدمشروعیت می
را عادي، نادیده و یا والً آنشده است؛ معماگر چه تجربیات زنان با اشخاص بر آنها شناخته

طور تاریخی آنها را در موضع وابستگی اجتماعی، اقتصادي و حقوقی زنان به. گیرندجزئی می
بسیاري از زنان، . استپذیر ساختهو در مقابل پرخاشگري مردان آسیب فروتري قرار داده

سازي با خشونت علیه يگذرد؛ با شیوة عاددسته که مدت زیادي از ازدواج آنها میخصوصاً آن
شدت متوجه ترند و بهگونه مسائل حساستر نسبت به اینآیند، حال آنکه زنان جوانخود کنار می

کرده قادر به در این تحقیق زنان جوان تحصیل. عواقب روحی، عاطفی و روانی موضوع هستند
ها، که با ومترغم بعضی از مقاتحلیل موضوع بر حسب مناسبات جنسیتی خود بوده اند علی

اقتصادي و نوع شغل قابل توجیه است، نتایج تحقیق  -متغیرهایی چون سن، پایگاه اجتماعی
اي نیست و موقعیت شغلی زنان بطور آشکار ساخت که خشونت خانگی محدود به هیچ طبقه

از طرفی عمدة زنان مسئله . دهدصورت قطعی خشونت علیه آنها را کاهش نمیخودکار و به
دانند که دوست ندارند راجع به آن واضح اي خانگی را امري خصوصی و شخصی میهخشونت

هاي خانگی به و آشکار با هر کس سخن بگویند و بسیاري از آنها معتقدند که موضوع خشونت
پاسخ زنان به خشونت غالباً با تعجب، شوك، خجالت و . خودي خود حل و فصل خواهد شد
- دنبال راهاز زنان به علت خصوصی پنداشتن موضوع، به خود سرزنشی همراه است و بسیاري

هاي فردي با خشونت علیه خود هاي ساختاري براي مقابله با آن نیستند؛ لذا با استراتژيحل
اتخاذ هر نوع استراتژي به عوامل مختلفی چون سن، طبقه، سطح تحصیالت، . کنندبرخورد می

تر نوع هاي خانوادگی و قانونی و از همه مهماستقالل مالی و شغلی و برخورداري از حمایت
هاي قانونی چندان امیدي ندارند چون زنان به حمایت. خشونت و جدیت آن بستگی دارد
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هاي از طرفی وفاداري. استشدت مردانه تعریف شدهمعتقدند محتواي قانون و اجراي آن به
آنها . کندعوت به سکوت میاجتماعی آنها را د - خانوادگی و پایبندي به اجبارهاي فرهنگی

وجه حاضر هیچمعتقدند که مراجعه به مراجع قانونی باید آخرین مرحله باشد و قبل از آن به
  .نیستند کل خانواده را به خطر اندازند

  
  پیشنهادات و ارائه راهکارها

ي بندصورت زیر قابل دستههاي پیشگیري از خشونت با توجه به عوامل تأثیرگذار بهاستراتژي
  :هستند

 محوريخانواده .1
هاي جلوگیري از خشونت بر ها در امر خشونت باید بخشی از برنامهبا توجه به نقش خانواده

ها هدف از این برنامه. گرددمحور توصیه میهاي خانوادهرو برنامهاز این. ها متمرکز شودخانواده
کند فرزندان ی است که کمک میهایبهبود بخشیدن به روابط اعضاي خانواده و باال بردن مهارت

  . هاي غیر خشن حل کنندصورتمشکالت را به در خانواده
 
 ايتوسعه - هاي اجتماعیاستراتژي .2

هاي سخت چگونه کنار آیند و چطور دهد که با موقعیتها به افراد جامعه یاد میاین استراتژي
  جهت  ، هنر و نقاشی آموزش از طریق موسیقی. مشکالت را بدون توسل به خشونت حل کنند

در کشور   تجربه  این(دادن   آگاهی  جهت  خیابانی  تئاترهاي  و برپایی  خشن  رفتارهاي  سرزنش
  . تواند پیشنهادهایی عملی در این موارد باشد، می )است  بوده  و بسیار موفق  شده  پیاده  بنگالدش

 
 تغییرات ساختاري .3

دموکراسی، توزیع عادالنه درآمد، و تنظیم صحیح کاهش فشارهاي اجتماعی از طریق ترویج 
  .  روابط اجتماعی است که نیازمند برنامه و اجرا در سطوح کالن اجرایی کشور است

  
 برخورد قانونی با خشونت .4
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 مشارکت نهادهاي اجتماعی .5
  زاییبس از اهمیت   خانگی  هايخشونت  با مسئله  و برخورد نظام کیفري  قانونی  هاي حل راه  اگر چه

و   قانون را نباید صرفاً در محدوده   خانگی  هاياما برخورد با خشونت  برخوردار است
خشونت خانگی   از قربانیان  و حمایت  اجتماعی  و آگاهی  آموزش. دید  آن  و اجراي  گذاري قانون

  رد زیر اشارهموا  به  توان عملیاتی می  راهکارهاي  از جمله.  برخوردار است  خاصی  نیز از اهمیت
  :کرد

  ،  و ایجاد آگاهی  آموزش  صدا و سیما جهت  چون  اجتماعی  نهادهاي  درگیر کردن .1
و ارائه   در مدارس  خشن  هاي بچه  شناسایی  جهت  نهاد آموزش و پرورش  درگیر کردن .2

  آنها،  به  موقع  به  مشاوره 
   همگانی،  دادن  آگاهیو   آموزش  نهاد، جهت مردم  هاياز سازمان  کمک  درخواست .3
    ساله، 18تا  14  مردان  براي  اجباري  هايکالس  برگزاري .4
   .قانونی  جدي  و برخوردهاي  موقع  به  مشاوره  خشن با ارائه  تغییر رفتار مردان .5
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