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  چکیده

هاي متعدد جسمی و روانی براي زنان به   آسیب، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی
اجتماعی نیازمند شناسایی دقیق آن مسئله اعی براي مقابله با این ریزي اجتم برنامه. همراه دارد

بر این اساس هدف از انجام این پژوهش پاسخ به . دهنده آن است هاي فرهنگی شکل و زمینه
ساز  ي خشونت علیه زنان در خانواده و نیز عوامل فرهنگی زمینهها ویژگیاین سؤال است که 

 شهر ه سال65 تا 15 نفر از زنان خشونت دیده 31ل نمونه مورد بررسی شام. آن کدام است
اطالعات مورد نیاز از طریق . اند گیري هدفمند انتخاب شده تهران است که به روش نمونه

روش انجام پژوهش روش تحلیل . آوري گردید مصاحبه نیمه ساختاریافته با ایشان جمع
 علیه زنان چهار ویژگی زنان خشونت دیده براي پدیده خشونت خانگی. مضمونی بوده است

اي بودن، افزایش تدریجی تا مرحله جدایی و یا طالق عاطفی، اجتناب ناپذیر بودن و  چرخه
هاي فرهنگی اصلی  مضمون. همراه بودن خشونت جسمی با انواع دیگر خشونت را برشمردند

پذیري جنسیتی،   جامعههاي فرعی مضمون(شده شامل مضمون اصلی مردساالري  شناسایی
هاي فرهنگی  و مضمون اصلی نگرش) گیري از زنان و درونی سازي ستم ب قدرت تصمیمسل

طالق تابوي اجتماعی، خشونت موضوعی مربوط به حوزه خصوصی خانواده و (نادرست 
 . بودند) هر شرایطیدرتحمل خشونت 
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  بیان مسئله
از دیرباز پرداختن به مسائل خانواده دغدغه پژوهشگران مسائل اجتماعی بوده است و 

 خشونت خانگی علیه زنان،. باشد مسئله خشونت خانگی نیز از این قاعده مستثنا نمی
این مسئله اجتماعی . شود تهدیدي جدي براي سالمت اجتماعی افراد محسوب می

. هاي اجتماعی نظیر اعتیاد، فرار از منزل و خودکشی شود وز آسیبساز بر تواند زمینه می
ریزي مؤثر  به همین دلیل ضروري است که براي پیشگیري، کاهش و کنترل آن برنامه

 آن ،دهنده مسئله هاي شکل این امر تنها از طریق بررسی عوامل و زمینه. صورت پذیرد
از این رو این . شود  میسر میکنند، گونه که زنان قربانی خشونت آن را تجربه می

پژوهش در پی آن است تا با شناسایی ابعاد مختلف مسئله خشونت خانگی و نیز 
 در جهت شناسایی دقیق مسئله و مقابله با آن گام ،دهنده آن هاي فرهنگی شکل زمینه

  .مؤثري بردارد
ل سازمان مل. اجتماعی، تعریف دقیق آن استمسئله در جهت درك این قدم نخستین 

هر : اي را منتشر ساخت و خشونت علیه زنان را این گونه تعریف کرد  بیانیه1993در سال 
گونه اقدام خشونت آمیز که منتهی به آسیب جسمی، روانی و یا جنسی براي زنان شود، 

هاي اجتماعی آنان را محدود کند، خشونت  حقوق انسانی آنان را تضییع نماید و آزادي
یکی از  .)United Nations generals assembly, 1993: 11(د شو علیه زنان محسوب می

نکاتی که در بیان مسئله خشونت خانگی علیه زنان باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به 
گزارش منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال . میزان شیوع این پدیده است

 در این گزارش ذکر شده است . از جمله اسناد معتبر مرتبط با این موضوع است2013
که حدود یک سوم زنان در دنیا در طول زندگی زناشویی خشونت خانگی را تجربه 

جامعه ایرانی نیز از سایر جوامع . )World Health Organization ,2013 :1 (کنند  می
هاي  در درگیر بودن با مسئله خشونت علیه زنان در خانواده مستثنا نبوده و نتایج بررسی

ي آغازین زندگی مشترك از انواع ها سالدهد که زنان ایرانی از  نجام شده نشان میا
  . برند خشونت خانگی رنج می
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 در 1383 و همکاران در سال طباطبائیپیمایش ملی انجام شده توسط قاضی 
 استان کشور نشان داد که خشونت خانگی در میان 28خصوص خشونت خانگی در 

هرچند به علت خصوصی تلقی کردن این موضوع . جهی داردزنان ایرانی شیوع قابل تو
جامعه ما . شود آمار رسمی که بیان کننده عمق این مسئله باشد به ندرت یافت می

گیرد، به شرط آن  خشونت علیه زنان را در بیشتر موارد تنها خشونت فیزیکی در نظر می
شونت، نظیر خشونت که آثار ضرب و جرح قابل رویت باشد و در مقابل سایر انواع خ

روانی، در عمل موضع خنثی و بی تفاوت دارد و در موارد متعدد خشونت اجتماعی و 
  .نماید جنسی همسر علیه زن را توجیه می

عالوه بر شیوع قابل توجه، نکته دیگري که در بیان مسئله خشونت خانگی علیه 
. وانی زنان استشود، پیامدهاي منفی این مسئله بر سالمت جسمی و ر زنان مطرح می

هاي جدي سالمت جسمی و روانی براي زنان به همراه دارد  خشونت علیه زنان آسیب
سازمان بهداشت . اند هاي مختلف آن را تأیید نموده هاي حاصل از پژوهش  یافتهکه

 منتشر نمود و 2013جهانی گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان را در سال 
از موارد قتل زنان توسط شریک )  درصد38(هی اعالم کرد که میزان قابل توج
همچنین . )World Health Organization,2013:1(زندگیشان انجام شده است 

دهد که قرار  هاي داخلی در خصوص پیامدهاي مسئله خشونت خانگی نشان می بررسی
گرفتن در معرض خشونت خانگی براي زنان پیامدهایی مانند کاهش سالمت جسمی، از 

ختگی در سیستم خانواده، زیستن در ترس و اضطراب دایمی و افزایش افکار هم گسی
  ). 16-15: 1392رزاقی،(خودکشی را به همراه دارد 

 بار بیشتر در 5/1دهند زنان خشونت دیده در مقایسه با زنان عادي،  آمارها نشان می
ت روانی  مشکال.)World Health Organization ,2013: 1(معرض ابتال به ایدز هستند 

کمبود اعتماد به نفس، ابتال به اختالل افسردگی و اضطراب در زنان خشونت دیده  نظیر
هاي مرتبط با پیامدهاي   در فراتحلیل پژوهشلکمپ. به مراتب باالتر از افراد عادي است

کند که میزان  خشونت خانگی علیه زنان در کشورهاي مختلف به این موضوع اشاره می
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اختالل استرس پس از سانحه در زنان  هاي روانی نظیر افسردگی و ابتال به اختالل
همچنین بسیاري از زنان قربانی خشونت . خشونت دیده بیشتر از افراد عادي است

 ,Campbell (اند خانگی افکار خودکشی دارند و یا تجربه خودکشی ناموفق را داشته

2002: 1332(.  
شوند تا زنان در  عواملی سبب میکه چه است  که مطرح است این اي مسئلهاما 

خانواده در چنین شرایط دشواري قرار گیرند، خشونت فیزیکی علیه آنان اعمال گردد و 
هاي متعددي در زمینه  از لحاظ جسمی، روانی و شخصیتی آسیب بینند؟ پژوهش

ساز خشونت علیه زنان در خانواده صورت گرفته که نقش  ترین عوامل زمینه اصلی
 .پررنگ نموده استمسئله  بروز این فرهنگ را در

ي فیزیکی و قدرت بدنی بیشتر مردان در جوامع ابتدایی زمینه برتري ها تفاوت
در یک تحلیل منطقی برتري بر اساس قدرت فیزیکی و . جنس مرد را فراهم آورد

که  ي زیستی باید با گذر زمان و پیدایش تکنولوژي کمرنگ شود در حالیها تفاوت
در حقیقت آن . دهد  در بسیاري از جوامع خالف این موضوع را نشان میبررسی واقعیت

کند و زمینه خشونت علیه زنان را  چه جایگاه مردان در جامعه را برتر از زنان تعیین می
هاي  فرهنگ پدرساالر ارزش. آورد ساختارهاي فرهنگی جامعه پدرساالر است فراهم می

ها زن خوب را فردي آرام،  کند که این ارزش میها منتقل  فرهنگی را نهادینه و بین نسل
هایی نظیر  از سوي دیگر هویت مردانه را با صفت. کند مطیع و وابسته مرد تصویر می

کند و خشونت را بخش تفکیک ناپذیر شخصیت  توانایی، اقتدار و استقالل تعریف می
 از خشونت در تقابل دو جنس فرهنگ پدرساالرانه استفاده از درجاتی. داند مرد می

هاي  داند و مردانی که بر اساس ارزش توسط مرد را براي کنترل زن و رابطه مجاز می
کنند، مورد تمجید قرار  فرهنگی این چنینی حقوق انسانی و اجتماعی زن را تضییع می

  .)1394 و بخارایی، 1387یزدخواستی، (دهد  می
انگی علیه زنان و هاي اخیر، پیشگیري اولیه از بروز موارد خشونت خ در دهه

همچنـین شناسایی زنان خشونت دیده و مدیریت این موارد در بسیاري از کشورها به 
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هاي اجتماعی زنان مورد توجه قرار گرفته است و انواع  عنوان یک اولویت برنامه
اي با راهکارهاي متنوع از جمله راهکارهاي آموزشی،  هاي مداخله مختلفی از برنامه

ي ها گروهبراي برخورد درست با این مشکل زنان به عنوان یکی از حمایتی و قانونی 
هاي فرهنگی و اجتماعی  اگرچه زمینه .آسیب پذیر اجتماعی طراحی و اجرا شده است

تأثیر قابل توجهی بر شیوع پدیده خشونت علیه زنان دارند و به منظور کنترل، پیشگیري 
اي طراحی و تدوین گردد، اما توجه  لههاي مداخ اجتماعی باید برنامهمسئله و کاهش این 

اي منحصر به فرد بوده و  به این نکته ضروري است که تجربه خشونت خانگی تجربه
ي ها گروه آن از یک جامعه به جامعه دیگر و یا حتی درون گیري شکلهاي  زمینه

 ریزي براي مقابله با با توجه به این مهم برنامه. اجتماعی یک جامعه نیز متفاوت است
این آسیب اجتماعی نیازمند دستیابی به اطالعاتی است که واقعیت خشونت خانگی علیه 

از این رو این پژوهش . گذرد، شفاف سازي کند زنان را آن گونه که در درون جامعه می
آوري اطالعات از طریق مصاحبه کیفی با زنان آسیب دیده از خشونت  از طریق جمع

  :لی استخانگی در پی پاسخ به دو سؤال اص
هاي زنان خشونت دیده  ي پدیده خشونت خانگی بر اساس روایتها ویژگی -

  چیست؟
  هاي فرهنگی خشونت خانگی علیه زنان چیست؟ ترین زمینه اصلی -
  

  پیشینه نظري پژوهش
 غیرقابلدر طول سی سال گذشته به دلیل افزایش آگاهی جهانی نسبت به پیامدهاي 

هاي اجتماعی دیگر نظیر  یده در آسیبجبران خشونت خانگی و نقش مهم این پد
بزهکاري نوجوانان، اعتیاد و فرار دختران از منزل، مسئله خشونت خانگی علیه زنان 

هاي متعددي در این زمینه  مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش
هاي داخلی و خارجی که به موضوع این  ترین پژوهش در ادامه مهم. منتشر شده است
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ژوهش مرتبط بوده و نیز از لحاظ روش شناسی از اعتبار الزم برخوردار باشند، بررسی پ
 .شوند می

در فراتحلیل خود به بررسی مطالعات داخلی در زمینه ) 1392(وامقی و همکاران 
در این پژوهش، .  پرداختند1380-1387ي ها سالخشونت خانگی علیه زنان در فاصله 

ها بر شیوع و سبب شناسی  جام شده و تمرکز اصلی یافته مقاله که به روش کمی ان63
فراتحلیل نشان داد این هاي  نتایج یافته. خشونت خانگی بود، مورد بررسی قرار گرفت

 درصد 6/93 درصد تا 5/17اي از  که شیوع خشونت خانگی علیه زنان طیف گسترده
مطالعات مختلف به هاي حاصل از  یکی از دالیل این تنوع قابل توجه در یافته. دارد

هاي این  بر اساس یافته. تعاریف عملیاتی متفاوت از خشونت خانگی مربوط است
خشونت جسمی در . ترین نوع خشونت خانگی است فراتحلیل خشونت روانی شایع

مرتبه پس از آن قرار دارد و در نهایت خشونت جنسی از میان انواع خشونت از کمترین 
عوامل مؤثر بر خشونت به خش مهم دیگر این فراتحلیل ب. میزان شیوع برخوردار است

 سن، مدت زمان ازدواج، :اند عبارتند از شده ترین عواملی که شناسایی مهم. پردازد می
تعداد فرزندان، تحصیالت، شغل، وضعیت اقتصادي و اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا 

دار   میان زنان خانهدهد که شیوع خشونت خانگی نتایج این فراتحلیل نشان می. الکل
دار و معکوسی میان  اهاي بررسی شده رابطه معن اکثر پژوهش. بیش از زنان شاغل است

اعتیاد مرد عامل . دهند شرایط اقتصادي خانواده با شیوع خشونت خانگی نشان می
ها  نتایج حاصل از بررسی. دیگري است که در این فراتحلیل به آن پرداخته شده است

  .دار و مستقیمی بین سوءمصرف مواد و خشونت خانگی استاط معنحاکی از ارتبا
در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر وقوع خشونت خانگی ) 1394(همتی 

اهمیت پژوهش همتی از آن لحاظ . هاي شهر تهران پرداخته است علیه زنان در خانواده
 علیه زنان به دست هاي ارزشمندي در زمینه تأثیر پدرساالري بر خشونت است که یافته

 خانوار 320اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسشنامه و از . آورده است
هاي آماري در این پژوهش  نتایج حاصل از تحلیل. آوري شده است شهر تهران جمع
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دهد که متغیرهاي رضایت اجتماعی، اسنادهاي منفی، عزت نفس و پایگاه  نشان می
. دنعلیه زنان ارتباط مستقیم دار) فیزیکی و عاطفی(ونت کلی اجتماعی با خش-اقتصادي

سایر متغیرهاي بررسی شده از جمله ایدئولوژي پدرساالري، گرایش به پذیرش 
پذیري خشن با خشونت کلی  همسرآزاري، نگرش به نقش اجتماعی زنان و جامعه

  .ارتباط غیرمستقیم دارند
پردازند که تمرکز  ل مطالعاتی میبه بررسی فراتحلی) 1396(بگرضایی و همکاران 

 65در این فراتحلیل . اند ساز خشونت خانگی قرار داده خود را بر یافتن عوامل زمینه
هاي پژوهش ایشان  یافته.  مورد بررسی قرار گرفتند،گیري اثر پژوهش با شیوه اندازه

ترین  سال و کم30 تا 20دهد که بیشترین میزان خشونت در میان گروه سنّی  نشان می
هاي پژوهش ایشان  بر اساس یافته.  ساله است50 تا 45شیوع خشونت در گروه 

عد خانوار، تجربه و مشاهده خشونت در اجتماعی، ب-متغیرهاي مستقل پایگاه اقتصادي
خانواده اولیه، سرمایه اجتماعی، دخالت خویشاوندان، شیوه همسرگزینی، اعتماد بین 

میزان واریانس مشاهده شده در ارتباط میان  بیشترین ،زوجین و حمایت اجتماعی
 .دنکن متغیرهاي مستقل و وابسته را تبیین می

اي  تحقیقات بین المللی علمی معتبر در زمینه خشونت خانگی علیه زنان با مقاله
 منتشر 2»م کودك کتک خوردهئعال«با عنوان ) 1984( 1آغاز شد که کمپ و همکاران

ان دیگري در این زمینه مطالعاتی انجام دادند که نتایج پس از آن به تدریج محقق. کردند
برخالف انتظار اولیه خشونت خانگی مرد علیه . آنها تعجب جامعه علمی را برانگیخت

با آنکه اولین . شد ي جامعه دیده میها گروههمسر رفتاري استثنایی نبود و در همه 
 توجه پژوهشگران به بود، در طول زمان) جسمی(ها در مورد خشونت فیزیکی  بررسی

جلب شد و این موارد در دسته ) روانی، اجتماعی و اقتصادي(انواع دیگر خشونت 
  .ها قرار گرفت بندي

                                                
1. Henry Kemp and et al  
2. The Battered Child Syndrome  
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از نخستین پژوهشگرانی بودند که برخالف رویکرد ) ) 1977پرسکوت و لت کو
هاي اجتماعی بیشتر در عوامل فردي جستجو  قالب تحقیقاتی آن دوران که ریشه آسیب

آنان در پژوهش .  به عوامل اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان توجه کردندشد، می
مردان بیکار یا . ساز خشونت خانگی شود تواند عامل زمینه خود دریافتند، بیکاري مرد می

مردانی که کار پاره وقت دارند، به علت از دست دادن و یا تضعیف عامل اقتصادي به 
 در مقایسه با مردان شاغل و تمام وقت خشونت عنوان منبع اعمال قدرت در خانواده،

 .کنند اعمال می بیشتري علیه همسر

پژوهش بین المللی قابل توجه دیگري که در این زمینه صورت گرفته، توسط  
نایاك به بررسی نگرش جوانان نسبت به . انجام شده است) ) 2003نایاك و همکاران

اجتماعی -نترل سایر عوامل فرهنگیوي به منظور ک. خشونت علیه زنان پرداخته است
نمونه خود را از کشورهایی انتخاب نمود که از نظر فرهنگ حاکم بر جامعه فاصله قابل 

نمونه مورد بررسی در این پژوهش از چهار کشور . توجهی با یکدیگر داشتند
نتایج پژوهش نشان داد که گرایش . هندوستان، ژاپن، کویت و آمریکا انتخاب شدند

هایی هستند که در  ترین زمینه اعتقادات مذهبی و شرایط اقتصادي خانواده اصلیسیاسی، 
نکته قابل توجه . گذارند  نگرش جوانان نسبت به خشونت علیه زنان تأثیر میگیري شکل

هاي اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با جنسیت  و مرتبط با پژوهش حاضر این که زمینه
که تفاوت کمتري بین نگرش یک مرد و  به طوري. دتري بر نگرش افراد دارن تأثیر مهم

یک زن در فرهنگ مشابه نسبت به مسئله خشونت علیه زنان وجود دارد تا دو زن از دو 
 .فرهنگ متفاوت

با حمایت سازمان بهداشت جهانی )  )2009در پژوهشی که توسط رانی و بونو 
 (و بانک توسعه آسیا

ADP ( به موضوع خشونت انجام شده است نگرش افراد نسبت

                                                
1. Suzanne Prescott and Corolyn Letko 
2. Nayak & etc. 
3. Rani & Bonu 
4.Asian Development Bank 
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خانگی علیه زنان در هفت کشور ارمنستان، بنگالدش، کامبوج، هندوستان، قزاقستان، 
نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش افراد . نپال و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است

فرهنگ بسیاري . نسبت به رفتار خشونت آمیز علیه همسر در کشورها بسیار متغیر است
نمایند و  تار خشونت آمیز مرد علیه زن در خانواده را امري عادي تلقی میکشورها رفاز 

معتقدند که این امر جزیی از زندگی خانوادگی بوده و براي حفظ ماهیت خانواده 
 درصد 29 درصد مردم قزاقستان، 26نتایج این پژوهش نشان داد که . ضروري است

ندوستان رفتار خشن مرد علیه  درصد مردم ه57 درصد مردم ترکیه و 56مردم نپال، 
دانند و با دالیلی نظیر نیاز به حفظ کیان خانواده  همسرش در خانواده را امري عادي می

همچنین در بررسی نگرش . کنند  آن را توجیه می،و ضرورت تسلط مرد بر همسرش
ي مختلف سنی جامعه نسبت به خشونت علیه زنان مشخص شد، اغلب پاسخ ها گروه

ي سنی جوانان در این پژوهش مخالفت جدي با این مسئله ها گروهدهندگان در 
اجتماعی نداشتند و خشونت علیه زنان در خانواده را به عنوان امري بدیهی که همواره 

هاي  این امر نشان دهنده انتقال ارزش. اند در خانواده وجود داشته است، پذیرفته
  . استیادشدهي هاي مختلف در کشورها مردساالر و زن ستیز بین نسل

هاي متعددي را در زمینه شیوع   از جمله محققانی است که پژوهش کاترینیانت
ها و انواع خشونت  خشونت علیه زنان، نگرش سنجی نسبت به خشونت زنان، زمینه

وي تحقیقات خود را حول محور . علیه زنان در کشورهاي شرقی انجام داده است
، ختنه زنان و )2005( خشونت در کشور مصر ساز توجیه و عادي سازي عوامل زمینه

و تأثیر یادگیري ) 2010(، انواع خشونت علیه زنان در مصر )2019(شیوع ایدز در کنیا 
در یکی از . انجام داده است) 2015(اجتماعی در ارتکاب رفتار خشونت آمیز در ویتنام 

خشونت خانگی  به بررسی شیوع  یانت و کاریرا2006مهمترین این تحقیقات در سال 
در کامبوج و همچنین تأثیر دسترسی به منابع و تجربیات دوران کودکی در نگرش 

                                                
1. Yount, K. M 
2. Carrera, J. S 
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 زن 2074آنان در پژوهش خود در مجموع . اند همسران نسبت به این پدیده پرداخته
نتایج پژوهش ایشان نشان داد که همبستگی . متأهل کامبوجی را مورد بررسی قرار دادند

و احتمال وقوع خشونت ) شامل امکانات مادي(ي زندگی منفی بین استاندارد ماد
ساز خشونت در خانواده  ترین عوامل زمینه در بررسی اصلی. فیزیکی وجود دارد

ي تحصیل ایشان با همسرشان بیش از سه تا هشت ها سالمشخص شد زنانی که فاصله 
 میزان به این معنا که پایین بودن. گیرند سال باشد، بیشتر مورد خشونت قرار می

زنانی که فاصله قابل توجهی از . تحصیالت زنان به خودي خود عامل خشونت نیست
نظر میزان تحصیالت با همسرشان داشته باشند، از نظر جایگاه قدرت در خانواده 

شود بیشتر در معرض رفتار خشونت آمیز قرار  شوند که این امر سبب می تضعیف می
ش آن که زنانی که تعداد فرزندان بیشتري دارند، نتیجه دیگر حاصل از این پژوه. گیرند

گیرند و بیشتر از همتایان خود با فرزندان کمتر،  بیشتر مورد خشونت فیزیکی قرار می
همچنین زنانی که در کودکی شاهد رفتار . دانند خود را مستحق رفتار خشن همسر می

خشونت فیزیکی و اند، بیشتر مورد  آمیز پدرانشان نسبت به مادرانشان بوده خشونت
ییدي بر أیانت و کاریرا از آن جهت است که ت اهمیت پژوهش. اند روانی قرار گرفته

کودکی و قرار در نظریه منابع گود و نیز تأثیر مشاهده رفتار خشونت آمیز بین والدین 
این امر اهمیت و لزوم . گرفتن در معرض رفتار خشن همسر در بزرگسالی فراهم کرد

ها را  اي به منظور جلوگیري از انتقال خشونت در طول نسل هاي مداخله توجه به برنامه
  .سازد نمایان می

هایی که نتایج آن بر ضرورت اصالح فرهنگ مردساالرانه جامعه  از جمله پژوهش
سازي خشونت علیه زنان اشاره نموده است، پژوهشی است که در سال  به منظور برطرف

در این تحقیق پژوهشگر در پی . انجام شده است  توسط احمد فیدان و هون بو2015
ساز خشونت خانگی علیه زنان در  ترین عوامل زمینه آن است که به بررسی اصلی

                                                
1 Fidan, A., & Bui, H. 
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محقق عوامل بسیاري را که پیش از این با افزایش احتمال رفتار . وه بپردازدبزیمبا
ط شرای. دهد اند، مورد بررسی عمیق قرار می خشونت آمیز همبستگی مثبت داشته

اقتصادي خانواده، تحصیالت همسران، تعداد فرزندان، اشتغال زنان، وجود تجربه 
و  ، رشد در خانواده پدرساالر)مشاهده رفتار خشونت آمیز پدر نسبت به مادر(کودکی 

هاي اجتماعی مروج زن ستیزي از جمله عواملی بودند که در این  اعتقاد به ارزش
 .اند پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

هاي مردساالرانه در خانواده و انتقال  تایج این پژوهش نشان داد که وجود ارزشن
ترین عواملی است که وجود آن احتمال وقوع خشونت در  ها از جمله اصلی آن بین نسل

عامل مهم دیگري که زمینه . دهد خانواده اعم از فیزیکی، روانی و اقتصادي را افزایش می
دهد،  اي افزایش می وهبهاي زیمبا به زنان را در خانوادهوقوع رفتار خشونت آمیز نسبت 

در خانواده به عنوان محیط خصوصی و در تماسهاي اجتماعی (مسئله نابرابري جنسیتی 
ي اجتماعی که از لحاظ وجود نابرابري جنسیتی ها گروه. است) به عنوان عرصه عمومی

) وادگی افراد جریان داردچه از لحاظ نگرشی و چه آن چه که در عمل در مناسبات خان(
در سطح باالتري قرار داشتند، میزان بیشتري از خشونت علیه زنان در خانواده را نشان 

سطح پایین آموزش و فقدان درآمد اقتصادي زنان عوامل بعدي هستند که . دادند
پژوهشگر در این پژوهش دو . وه هستندبساز وقوع خشونت خانگی در زیمبا زمینه

 که این اول :کند راي برطرف سازي خشونت علیه زنان ارائه میراهکار اصلی ب
هاي مردساالر جامعه باید انجام بگیرد  ریزي فرهنگی در جهت از بین بردن ارزش برنامه

.  زمینه را براي کاهش و کنترل این مسئله اجتماعی فراهم سازد،تا نتایج بلندمدت آن
اند که از نظام مردساالرانه و  دوین شدهوه قوانین اجتماعی به نوعی تبهمچنین در زیمبا

کنند  فیدان و همکاران در انتها این راهکار را مطرح می. کنند تبعیض جنسیتی حمایت می
که حمایت قانونگذاران در تغییر شرایط اجتماعی زنان عامل موثري است که بدون آن، 

 .ماند باقی میشده مسئله خشونت خانگی حل 
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 مبانی نظري
هاي آن منتهی به گسترش رویکردهاي نظري  وجه خشونت خانگی و زمینهتنوع قابل ت

هر یک از این رویکردهاي نظري از زاویه دید متفاوتی . متفاوت به این پدیده شده است
ساز خشونت  به طور مثال در تحلیل علل زمینه. اند به مسئله خشونت خانگی پرداخته

ي فردي و شخصیتی قرار ها ویژگیر خانگی، رویکردهاي روانشناسی تمرکز اصلی را ب
تر و  اند، حال آن که رویکردهاي جامعه شناسی نقش عوامل اجتماعی را پررنگ داده

این که در تحلیل یک مسئله اجتماعی کدام رویکردها مورد . گیرند تر در نظر می جدي
دهنده نظریه و استحکام علمی آن ارتباط  استفاده قرار گیرند با خطوط و اصول شکل

هایی را در تحلیل مسئله  دهنده، نظریه باید بتواند ارزش از نظر اصول شکل. کند پیدا می
. پوشش دهد که مطلوب باشد و بتوان از آنها به عنوان راهنماي عمل استفاده کرد

دهد  همچنین نظریه باید ماهیت منسجم داشته و شواهد موجود آنها را مورد تأیید قرار 
هایی که در این پژوهش  نظریه. ت و توانایی تبیین برخوردار باشدو نیز از جامعیت، مانعی

 :اند عبارتند از در تحلیل مسئله خشونت خانگی علیه زنان مورد استفاده قرار گرفته
توجه به  .هاي فمینیستی پذیري جنسیتی و نظریه نظریه یادگیري اجتماعی، نظریه جامعه

این پژوهش، پژوهشگر با یک رویکرد این نکته ضروري است که به دلیل ماهیت کیفی 
نظري خاص و از پیش تعیین شده به بررسی مسئله خشونت خانگی نپرداخته است، 

هاي خشونت و تجربه  هاي عمیق و کیفی به دنبال شناخت زمینه بلکه با تکیه بر مصاحبه
 .زیسته زنان از قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی است

شود نظریه  هاي خشونت خانگی مطرح می لیل زمینهنخستین نظریه که در زمینه تح
 پس از نظریه یادگیري اجتماعی را اولین بار آلبرت باندورا. یادگیري اجتماعی است

هاي گوناگون بر روي کودکان در زمینه اشکال ضعیف پرخاشگري در  بررسی و آزمایش
تقلید ( تقلید در دیدگاه یادگیري اجتماعی رفتار هم از طریق. روانشناسی مطرح کرد
اگر ارائه این . شود و هم از طریق تجربه مستقیم فراگرفته می) رفتار اعضاي خانواده

                                                
1.Albert Bandura 
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رفتار در محیطی باعث برطرف کردن نیاز براي رسیدن به هدفی گردد، احتمال بروز آن، 
به خصوص اگر این رفتار را . حتی بدون وجود پاداش خارجی هم زیاد خواهد بود

گر ارزش و اهمیت داشته یا پایگاه اجتماعی باالیی  که براي مشاهدهالگویی ارائه دهد 
  .)Bandura, 1977(داشته باشد 

 اشتراوس و همکاران مراحلی را براي یادگیري خشونت از طریق خانواده 
  :اند مشخص کرده

آموزد، کسانی که همدیگر را دوست دارند نسبت به هم   اولین مرحله می-الف
  .دهند ان میآمیز نش رفتار خشونت

 سپس زمانی که در خشونت هیچ منع قانونی نباشد مجاز به انجام خشونت -ب
  .است

 ،رسدبهاي مختلف به هدف  آموزد در صورتی که نتواند از راه  در نتیجه می-ج
  .)Straus, 1979: 82 (شود متوسل به خشـونت می

اي خشونت ه پذیري جنسیتی نظریه دیگري است که در تحلیل زمینه نظریه جامعه
هایی با نظریه یادگیري  این نظریه در اصول کلی شباهت. یاري رسان خواهد بود

شوند محیط  ترین و نخستین مکانی که کودکان اجتماعی می ابتدایی. اجتماعی دارد
ها   و پذیرش نقشیدر محیط خانواده است که کودکان شروع به جایگزین. خانواده است

پذیري و کنش متقابلی که با والدین و همساالن  ریق جامعهفرد در خانواده از ط. کنند می
دختران در محیط خانواده . گیرد هاي جنسیتی را فرا می و محیط دارد، به تدریج نقش

تري را دارند و یا مردان و جنسیت مرد برتر  ینیآموزند که نسبت به مردان موقعیت پا می
گیرند  نقش مرد بزرگسال را فرا میهاي جنسیتی خود، یعنی  پسران نیز نقش. از زن است

اند و باید به دنبال امیال و آرزوهاي  شوند که مردان و پسران برتر از زنان و متوجه می
. براي کسب آن بکوشند و بتوانند دیگران را تحت نظارت قرار دهند. خود باشند

ر هاي مردانه را به خوبی ایفا کنند و همیشه د گیرند نقش همچنین پسران یاد می
بایست آن را بدون اشک و گریه خاتمه  البته اگر باختند می. هاي خود برنده باشند نقش
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هاي  ترین زمینه پذیري جنسیتی به عنوان یکی از اصلی به عبارت دیگر پایه جامعه. بدهند
  .شود فرهنگی خشونت از طریق خانواده به افراد منتقل می

در زمینۀ . شود ه به آن پرداخته میهاي فمینیستی آخرین دیدگاه نظري است ک نظریه
خشونت، دیدگاه فمینیستی واحدي وجود ندارد ولی همۀ رویکردهاي فمینیستی، 

کنند که همان جایگاه فرودست  تري بررسی می خشونت نسبت به زنان را در متن وسیع
ها کوشیدند تجاوز جنسی و کتک  در دهۀ هفتاد فمینیست. زنان نسبت به مردان است

اما این رویکرد به .  را عالئم جدي خشونت مردان نسبت به زنان معرفی کنندزدن همسر
اند هر چه را که موجب وحشت و  ها گفته تازگی مورد اعتراض واقع شده و فمینیست

شود باید در بستر کنترلی که مردان بر رفتار زنان دارند، بررسی کرد  ارعاب زنان می
ونت، در واقع عامل کنترل رفتاري آنهاست وحشت زنان از خش.  ) ،1380: 233آبوت(

ها به عالوه به جاي  فمینیست. کنند هاي خود را محدود و مقید می به طوري که فعالیت
هی براي خشونت مردانه باشند، بیش از پیش به یآنکه در پی پیدا کردن توج

دهند که به دنبال کشف احساس زنان نسبت به خشونت و  هایی عالقه نشان می پژوهش
قیدوبندهایی است که به خاطر وحشت از تجاوز و تهاجم مردان در  قدرت مردانه و

  .آید رفتار زنان به وجود می
 بر اساس رویکرد فمینیستی، دلیل اصلی خشونت نسبت به زنان و کودکان، وجود 

این ساختار اقتداري، در سلسله مراتب . ساختارهاي اقتداري پدرساالرانه در جامعه است
و بینی  به عالوه، جهان. هاي اجتماعی و روابط اجتماعی قابل مشاهده استدنهاسازمانی 

) سلسه مراتب(د که به مشروعیت این نابرابري نشو هایی در جامعه تبلیغ می ایدئولوژي
هاي  نهاد خانواده، درحکم نهاد مرکزي پدرساالري، بر اساس نابرابري. دن دارتأکید

هاي جامعه،   بنا نهاده شده است و ایدئولوژياجتماعی و استثمار زنان و کودکان
آنچه که محققان دیدگاه فمینیستی در خشونت نسبت به . کوشند آن را حفظ کنند می

                                                
1. Abot 
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کنند، رفتار یک مرد و یک زن نسبت به یکدیگر نیست، بلکه از دید  زنان مشاهده می
کلیۀ زنان آنها، خشونت مردان منعکس کننده نظامی از حاکمیت کلیه مردان جامعه بر 

  .اي تطبیقی دیده شده است است که در شکل تاریخی و مقایسه
، زن وشوهري که از نام آوران جنبش فمینیستی به ) )2004دوباش و دوباش

نشان دادند که زنان در ) زنان کتک خورده(روند، در یک بررسی تاریخی،  شمار می
نی، تحت سلطه و هاي پدرساالري، همیشه از طریق استفاده از خشونت بد نظام

یکی از ) ) 1986مارتین. اند و هنوز هم قرار دارند فرمانبرداري مردان قرار گرفته
سازد که  محققان فمینیست، این ایراد را بر محققان سنتی خشونت خانوادگی وارد می

یعنی . معموالً تمایل دارند، دلیل خشونت مردان را در عوامل شخصتی جستجو کنند
زیرا از دید آنها، مردان تحت . شود ري سبب خشونت مردان میهمیشه دالیل اجبا

تأثیر مواد مخدر یا الکل، امکان اندك کنترل غرایز، تنش، بیکاري، حسادت، ناکامی، 
تحریک شدن از جانب قربانی، نداشتن ابزار نمایش احساسات و سرانجام تجربیات یا 

اما . شوند  متوسل میمشاهدات دوران کودکی خود در زمینه خشونت، به این عمل
داند و  مارتین خشونت مردان نسبت به زنان را رسم و قاعدة زندگی اجتماعی می

معتقد است که ساختار اقتصادي و اجتماعی جوامع بر اساس بی اعتباري، تحقیر و 
هاي مربوط به خشونت نباید به  بنابراین در بررسی. استثمار زنان شکل گرفته است

ي یا چگونگی روابط میان افراد، چه در کودکی و چه در رابطۀ ي فردها ویژگیدنبال 
زناشویی بود، بلکه بیشتر باید به جستجوي عوامل فوق فردي، یعنی ساختار اقتصادي 

هاي نظارتی و حمایتی پرداخت و تأثیر آنها  جامعه، قوانین اجتماعی و وجود سازمان
 .درا در ظهور یا عدم ظهورخشونت بررسی کر

  
  

                                                
1. Dobash 
2. Martin 
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   چارچوب مفهومی بندي جمع
اي که به بحث  ترین نظریه ها گفته شد اصلی همان گونه که در بخش معرفی نظریه

در گام نخست . پردازد، نظریه فمینیستی است فرهنگ در ترویج خشونت علیه زنان می
همۀ . نظریه و پژوهش فمینیستی به درك ما از فرودستی زنان یاري رسانده است

اي پدید آورند تا در پرتو آن به نابرابري زن و مرد در  هکوشند نظری ها می فمینیست
کار در زمینۀ . ندگام بردارجامعه پایان داده و در جهت احقاق حقوق پایمال شده زنان 

اند که نه تنها به تحقیق  ها انجام داده موضوع زنان و خشونت را عمدتاً رادیکال فمینیست
ه به اتخاذ راهبردهایی براي رویارویی با دربارة شکل خشونت مردان نسبت به زنان، بلک

به اعتقاد این گروه، خشونت مردانه به همۀ زنان از هر سن و سال یا . آن نیز نظر دارند
هاي اصلی براي مهار زنان در جوامع  شود و یکی از راه طبقۀ اجتماعی مربوط می

هاي  قش ارزشاگر چه این نظریه در تحلیل این مسئله و پرداختن به ن. مردساالر است
هایی  ها تا حدي موفق بوده، اما کاستی ستیز بین نسل هاي زن مردساالرانه در انتقال ارزش
  . خورد نیز در این میان به چشم می

نظریه فمینیستی زن آسیب دیده از خشونت خانگی را بیش از آن که کنشگري 
تن سلطه مردان نجات داند که با از بین رف فعال ببیند، وي را قربانی نظام مردساالر می

ها و  رسد آیا زنان آماده ایفاي نقش حال آن که این سؤال به ذهن می. خواهد یافت
توان  دستیابی به کارکردهایی هستند که نظام مردساالري براي جامعه داشته است؟ آیا می

این حقیقت را از پایه انکار کرد که مردساالري با تمام مشکالتی که ایجاد کرده، براي 
معه کارکرد نیز داشته است؟ تکلیف جامعه با مسئله زنان علیه زنان و موضوع ستمگر جا

پردازان چگونه است؟ همچنین اکثر  درونی در بحث خشونت خانگی از نگاه این نظریه
ها به بررسی زنان سفید پوست طبقه متوسط  هاي انجام شده توسط فمینیست پژوهش
ي ساختاري موجود در روابط زن و مرد ها تفاوتاین نگاه سبب می شودکه . ندا پرداخته

هاي  آیا همه جوامع به یک شکل ارزش. در جوامع دیگر مورد کم توجهی قرار گیرد
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کنند و یا به یک میزان از نظام مردساالري در جهت ترویج خشونت  ستیز را منتقل می زن
رت انجام ها موضوعی است که ضرو گیرند؟ تعمق در این پرسش علیه زنان تأثیر می

پژوهش بومی هدفمند براي شناسایی تأثیر فرهنگ مردساالر در جامعه ایرانی براي 
ریزي در جهت پیشگیري، کاهش و کنترل مسئله خشونت خانگی علیه زنان را  برنامه

  .دهد نشان می
نمودار یک خالصه چارچوب مفهومی پژوهش حاضر را بر پایه نظریه فمینیستی 

 پژوهش حاضر به دنبال شناخت آن است که ،ه این نموداربا توجه ب. دهد نشان می
فرهنگ مردساالر چگونه بر دسترسی زنان به منابع شغلی، آموزشی و خانوادگی اثر 

هاي فرهنگی چگونه بر نگاه افراد نسبت به مسئله برابري زن و مرد اثر  ارزش. گذارد می
ي، آن گونه که شایسته است هاي کنترل اجتماعی جامعه اقدام موثر اند که سیستم داشته

د؟ فرآیند خشونت نده در جهت مقابله با رفتارهاي آزارگرانه مرد علیه زن انجام نمی
ها و هنجارهاي فرهنگی  گذرد؟ کدام ارزش خانگی در خانواده ایرانی از کدام مراحل می

ساز خشونت خانگی هستند؟ این سؤاالت بر پایه  شوند که زمینه ها منتقل می بین نسل
رویکرد فمینیستی چارچوب نظري ذهن پژوهشگر را در پژوهش حاضر براي پاسخ به 

  .اند پرسش پژوهش شکل داده
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   خالصه چارچوب مفهومی-1نمودار 

  
  روش شناسی پژوهش

در . باشد  یا تحلیل مضمونی می روش انجام این پژوهش روش تماتیک:روش پژوهش
هاي فرهنگی   به این پرسش که زمینهاین پژوهش تحلیل مضمونی به منظور پاسخگویی

خشونت علیه زنان کدامند، بر این اساس صورت پذیرفت که در ابتدا اطالعات مورد 
سپس متن . آوري شد نیاز از طریق مصاحبه با زنان آسیب دیده از خشونت خانگی جمع

 ها پس از پیاده کردن، به صورت پی در پی بازخوانی شد تا به جوهره اصلی هر مصاحبه
هاي حاصل از مرحله قبل در یک  پس از آن در مرحله توصیف، داده. کدام دست یابیم

ها سازماندهی، تنظیم و مقوله بندي  در مرحله تحلیل، داده. پیوستار منظم قرار گرفت
هاي معنایی مشترك در یک گروه قرار گرفتند و در نهایت در مرحله تفسیر  شده و مقوله

در واقع در این مرحله با اتمام . اي انجام شد رد مقایسهنیز تفسیرهاي اصلی با رویک
                                                

1. Thematic Analysis 
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ها، به مقایسه مفاهیم و نظرات به دست آمده با هدف الگویابی  کدگذاري همه مصاحبه
ي بین آنها مشخص شد و در پایان سلسله فرایندي ها تفاوتها و  پرداخته شد و شباهت

  . استخراج گردیدمراتبی مضمونها و ابعاد آنها در قالب یک الگوي تماتیک
 تا 15جمعیت این پژوهش زنان متأهل و مطلقه : گیري حجم نمونه و روش نمونه

 سال ساکن استان تهران بودند که در زمان انجام پژوهش تحت شرایط خشونت آمیز 65
ي قبل تجربه قرار گرفتن در انواع خشونت خانگی را ها سالقرار داشتند و یا در 

 گیري هدفدار یا مبتنی بر هدف  این پژوهش به شیوه نمونهگیري در نمونه. اند داشته
 :یی نظیرها ویژگینمونه مورد بررسی در این پژوهش با در نظر گرفتن . انجام گرفت

نمونه .  اجتماعی و نوع خشونت انتخاب شد-سن، تحصیالت، شغل، پایگاه اقتصادي
شکی قانونی، مرکز مشاوره مورد نظر از میان زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده، پز

خانواده، سازمان مردم نهاد مقابله با خشونت و مراکز مددکاري اجتماعی کالنتري 
 نیز جهت دسترسی به »گیري گلوله برفی نمونه«عالوه بر این روش . انتخاب شد

این کار تا . کنند، مورد استفاده قرار گرفت هایی که به مراکز حمایتی مراجعه نمی نمونه
 نفر در این پژوهش 31به طور کلی .  به اشباع نظري در فرآیند تحقیق ادامه یافترسیدن

گیري زنان مد نظر قرار گرفت، توجه به این  یکی از نکاتی که براي نمونه. شرکت کردند
ها  گاه با بررسی مصاحبه. نکته بود که همسر آزارگر از ثبات نسبی روانی برخوردار باشد

 ، که انجام چنین رفتاري تنها از یک بیمار روانی برخواهد آمدرسد این گونه به نظر می
هش مورد پرسش قرار گرفتند، با والدین خود واما تمام مردانی که همسرانشان در این پژ

رفتار عادي و تا حدي محترمانه داشتند، خشونت جدي نسبت به فرزندان نداشته و در 
  .اند محیط عمومی جامعه رفتار عادي داشته

ها در این پژوهش مصاحبه  ترین ابزار گردآوري داده  مهم:ها  گردآوري دادهابزار
 موضوع که ایندر مصاحبه عمیق با . عمیق بر اساس پرسشنامه نیمه ساختاریافته است

                                                
1. Purposive Sampling 
2. Snowball Sampling 
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بینی نشده نیز  اصلی مصاحبه از پیش تعیین شده، ولی امکان طرح موضوعات فرعی پیش
 جهان را چگونه ، مصاحبه شوندهوجود دارد چون هدف آن است که معلوم شود

هاي زن درباره خشونت کدامند؟ و درك و تجربه  بیند؟ اصطالحات و دیدگاه می
شخصی او از پدیده خشونت خانگی چگونه است؟ اصل بنیادین مصاحبه عمیق 
عبارتست از فراهم کردن زمینه براي آنکه پاسخگو بتواند فهم خود را از پدیده خشونت 

  . کندبه زبان خود بیان
هاي مطرح شده در فرم راهنماي مصاحبه به سه بخش اصلی  به طور کلی پرسش

هایی هستند که مصاحبه شونده را  الؤ شامل س،ها شوند؛ گروه نخست پرسش تقسیم می
ها کلی بوده و عموم  این دسته از پرسش. کنند ترغیب به تعریف روایت زندگی خود می
 نوع پرسشها داستان زندگی خود را تعریف مصاحبه شوندگان پس از مواجهه با این

هاي فرهنگی خشونت علیه ایشان را  نمودند که اطالعات ارزشمندي درباره زمینه می
هاي دسته اول هستند که به تناسب  اي از پرسش هاي زیر نمونه پرسش .نمود میآشکار 

 :موقعیت از افراد مختلف پرسیده شد

 نام نیستنیازي به ذکر. (خودتان را معرفی کنید ( 

  داستان شرایطی را تعریف کنید که همسرتان براي اولین بار شما را مورد سوء
  .رفتار قرار داد

  داستان شرایطی را تعریف کنید که شدیدتر از همیشه همسرتان شما را مورد
  .سوء رفتار قرار داد

  داستان آخرین باري را تعریف کنید که همسرتان شما را مورد سوء رفتار قرار
  .ددا

مورد را هایی هستند که وقوع انواع مختلف خشونت  هاي دسته دوم پرسش پرسش
پرسش درباره این موارد، از آنجایی ضروري است که بسیاري از . دهند بررسی قرار می

کنند و سایر رفتارهاي   تنها خشونت فیزیکی را رفتار خشونت آمیز تلقی می،افراد
 از دیدار والدین و خانواده، برقراري رابطه خشونت آمیز نظیر بی اعتنایی، محرومیت
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جنسی بدون رضایت همسر و یا محروم کردن فرد از اداره اموال شخصی و غیره را 
به همین دلیل وقتی در زمینه رفتارهاي خشونت آمیز مورد پرسش . دانند خشونت نمی

یر سیلی پردازند که مورد خشونت فیزیکی نظ گیرند تنها به توضیح شرایطی می قرار می
بنابراین تالش شد، تا با . اند زدن و سایر رفتارهاي خشونت آمیز شدید مشابه قرار گرفته

تر و   اطالعات کامل،هاي متعدد در زمینه انواع متنوع خشونت مطرح نمودن پرسش
هاي دسته دوم  اي از پرسش هاي زیر نمونه پرسش. تري در این زمینه به دست آید دقیق

 : الزم مطرح شدهستند که در شرایط

 آیا همسرتان تا به حال شما را کتک زده است؟  
  آیا همسرتان در مواقع عصبانیت از الفاظ ناخوشایند و یا رکیک براي خطاب

  کند؟ تان استفاده می کردن شما و یا خانواده
  آیا اتفاق افتاده است که همسرتان شما را با توسل به زور مجبور به برقراري

  رابطه جنسی نماید؟
  آیا اتفاق افتاده است که همسرتان با بی اعتنایی و صحبت نکردن طوالنی مدت

   میلتان وادار به پذیرش چیزي کرده باشد؟برخالفشما را 
  آیا همسرتان براي برآورده کردن نیازهاي مالیتان به حد کافی پول در اختیار

  گذارد؟ شما می
 گیرد؟ خودتان،  چه کسی در زمینه نحوه خرج کردن درآمد شما تصمیم می

  .)شود هاي شاغل پرسیده می از خانمپرسش این (همسرتان و یا هردو 
مورد را ها به طور مشخص رفتار قربانی پس از وقوع خشونت  دسته سوم پرسش

ها اطالعات قابل توجهی درباره چرخه  این گروه از پرسش. داد میپرسش قرار 
 نحوه درخواست  ووار خشونتالعمل قربانی در مواجهه با شرایط دش خشونت، عکس

  .دنده کمک از منابع رسمی و غیررسمی حمایت اجتماعی را مورد سؤال قرار می
 کرد، عکس العمل شما چه بود؟ وقتی که همسرتان شروع به کتک زدن شما می 

 دادید؟ سازي خودتان چه اقداماتی انجام می بعد از وقوع خشونت براي آرام  
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 شدند؟ ط خانوادگی بازسازي میبعد از وقوع خشونت چگونه رواب  
  آیا تا به حال با خانواده و یا دوستانتان درباره رفتارهاي همسرتان صحبت

  اید؟ کرده
 اید؟ آیا تا به حال از مراکز حمایتی زنان خشونت دیده درخواست کمک کرده 

 محور اصلی افزایش ،ها در این پژوهش ضبط و مستندسازي داده: و روایی 1پایایی
هاي میدانی نیز از اهمیت  براي این کار، استفاده از یادداشت. ها قرار گرفت ادهپایایی د

همچنین تمام سعی پژوهشگر براین بود که شرایط و فرآیند . خاصی برخوردار است
 ،دنآور انجام مصاحبه به دقت کنترل گردد و از عواملی که کیفیت مصاحبه را پایین می

صول مهم پایایی صداقت پژوهشگر در ارائه از آنجایی که یکی از ا. پرهیز شود
هاست، بنابراین نهایت کوشش به عمل آمد که آنچه را که افراد شرکت کننده در  یافته

کنند، در نهایت صحت آورده شود و هر جا که ابهامی براي  طی مصاحبه بیان می
 و یا پژوهشگر وجود دارد با مطالعه پرونده، صحبت با مددکار اجتماعی مسئول پرونده

 .برگزاري جلسات تکمیلی با مصاحبه شونده برطرف شود

 روایی عبارت است از اطمینان پذیري و هم سازي؛ جهت ،در تحقیق کیفی 
ها شامل مصاحبه، مشاهده، تحلیل  دستیابی به این هدف، محققان کیفی طیفی از تکنیک

مفهوم . گیرند تصاویر، اسناد و مدارك و غیره را براي ثبت مشاهدات خود به کار می
به عبارت دیگر پژوهش کیفی .  است"حقیقت"اعتبار نیز در تحقیق کیفی به معناي 

در ). 180-183: 1392محمدپور، ( پدیده اجتماعی را بازنمایی کند ،باید به میزان درست
: از جمله. ها استفاده شد آوري داده هاي متنوعی جهت جمع پژوهش حاضر نیز از تکنیک

در صورت وجود تناقض آشکار . ا مددکار اجتماعی مسئول پروندهمصاحبه و صحبت ب
هاي مصاحبه  هاي مصاحبه شونده و اطالعات حاصل از سایر منابع، صحبت بین صحبت

تکنیک دیگر  .شد ها خارج می شونده از درجه اعتبار ساقط شده و از مرحله تحلیل داده

                                                
1. Reliability 
2. Validity 
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هاي حاصل  دهد تا داده وهشگر میاستفاده از اسناد و مدارك است که این امکان را به پژ
هاي افراد در مراکز حمایتی،  اسناد و مدارك شامل پرونده. از مصاحبه را تکمیل کند

هاي مددکاران اجتماعی پیشین، کپی اسناد و  هاي پزشکی قانونی، شرح مصاحبه گزارش
  .مدارك ازدواج وغیره است

شفاف براي کلیه  در ابتداي کار اهداف پژوهش به صورت :مالحظات اخالقی
. شرکت کنندگان توضیح داده شد و افراد با رضایت کامل در این پژوهش شرکت کردند

به شرکت کنندگان در خصوص رازداري و محافظت از اطالعات شخصی ایشان 
همچنین حق انصراف از مشارکت براي کلیه زنان شرکت کننده . اطمینان داده شد

اري، از فرآیند پژوهش خارج شده و کلیه محفوظ بوده و در صورت انصراف از همک
هاي صوتی، کلیه  پس از پیاده سازي فایل. مستندات مربوط به وي حذف شده است

  .دنشو آوري شده به صورت محرمانه و کدبندي شده نگهداري می اطالعات جمع
  
  هاي پژوهش یافته
هشگر به در بخش نخست پژو. اند هاي این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم شده یافته

کنند پرداخته   آن گونه که زنان درگیر در مسئله آن را تجربه می،بررسی ماهیت خشونت
هاي انجام شده، زنان شرکت کننده در این پژوهش  پس از تحلیل متن مصاحبه. است

 که در ،اند تم یا مضمون معرفی نموده ي خشونت خانگی را در قالب چهارها ویژگی
ها، پژوهشگر  در بخش دوم یافته .شوند تر معرفی می ت دقیقها با جزییا بخش اول یافته

 خانگی را مورد تحلیل قرار داد که ةدهند هاي شکل هاي زنان در خصوص زمینه روایت
) هاي نادرست فرهنگی مردساالري و نگرش(در نهایت دو مضمون یا تم اصلی 

گر تشکیل هاي اصلی از سه مضمون فرعی دی شناسایی شد که هر یک از این مضمون
ها ارائه خواهد  تر و تکمیلی در این خصوص در بخش دوم یافته اطالعات دقیق. اند شده
  .شد
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  ي خشونت خانگی علیه زنانها ویژگی :بخش اول یافته
ها، تحلیل آنها و مقایسه الگوهاي تکرار  پس از انجام مصاحبه، پیاده سازي مصاحبه

ي خشونت خانگی ها ویژگیف ها، چهار مضمون براي توصی شونده درون مصاحبه
اند، چهار  شناسایی شد و مشخص گردید که زنانی که خشونت خانگی را تجربه نموده

اي بودن،  چرخه :ها عبارتند از این مضمون. اند ویژگی مشترك براي آن ذکر نموده
افزایش تدریجی تا مرحله جدایی و یا طالق عاطفی، اجتناب ناپذیر بودن و همراه بودن 

زنان آسیب دیده از خشونت خانگی تجربه  .سمی با انواع دیگر خشونتخشونت ج
شوند،  اي از مراحل که در پی یکدیگر تکرار می خشونت علیه خود را به صورت چرخه

مرور اجمالی تجربه خشونت خانگی یکی از مصاحبه شوندگان، درك . توصیف نمودند
  .سازد امکان پذیر می را که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، چرخه خشونت

دو هفته از عروسیم گذشته بود که با شوهرم رفتیم بیرون و از من خواست برم              «
بعـد گفـت   . ... وقتی برگشتم سیگار رو بهـش دادم     . داخل مغازه براش سیگار بخرم    

بعد گفت دوباره ) کند  تعریف می (براي من تعریف کن رفتی داخل چی کار کردي؟          
ء ظن شده است که زن در حین خریـد سـیگار بـه      همسرش دچار سو  . (تعریف کن 

آخر گفتم ... خالصه هی پرسید پرسید تا اومدیم خونه)..... فروشنده لبخند زده است  
اش یـک جـوري شـد و     م قیافـه  شوهراي؟ من که این رو گفتم دیدم         مگه تو دیوونه  

حاال، دوهفتـه بـود   . با مشت و لگد حسابی من روکتک زد     . شروع کرد به کتک زدن    
بعدش دیگـه منـو بـا لگـد و اینهـا          ... برق از چشام پرید   . نوز عروسی کرده بودیم   ه

گفت نباید صدات بره پایین پدر  گرفت می اینقدر زد زد، بعدش هم هی دهن منو می      
بعد که خوب منو زد منو مجبور کرد، دهنم رو گرفت که مـن یـواش                . مادرم بشنون 

. کنـه  نشسته داره من رو نگـاه مـی  بعد که گریه کردم دیدم خودش   . ش گریه کنم  ایو
بعد هی اومد چیز کرد، به من گفت که تو درست تعریف نکردي، اگـر تـو درسـت            

. زدم، من عصبانی نیستم شدم، وگرنه من تورو نمی کردي من ناراحت نمی تعریف می 
بعد گفت رفتیم   ... نگاهش که کردم، نازم کرد و اینها      . کرد) دلجویی(هی از من چیز     

 ). ساله45-7شرکت کننده شماره ( » به پدر مادرم نگوپایین چیزي
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 بر اساس مطالب مطرح شده در مصاحبه با زنان آسیب دیده، مرحله اول مرحله 
هاي کوچک و  در این مرحله فرد مهاجم به دنبال بهانه. افزایش تنش بین همسران است

کند،  جویی می بوي به طور مرتب از زن انتقاد و عی. گردد بزرگ براي شروع بحران می
در این مرحله . اعمال خشونت جسمی است به دنبال دلیلی براي شروع مرحله بحران و

کند تا حد ممکن شرایط را کنترل کند، از  هاي قبلی تالش می زن قربانی بر اساس تجربه
. عوامل برانگیزاننده خشم همسر فاصله بگیرد و به هر طریق ممکن اوضاع را آرام نماید

سازي شرایط و پرهیز  یابد که آرام ار چندین باره خشونت زن به تدریج درمیپس از تکر
تواند از وي در مقابل وقوع  از رفتارهایی که خالف نظر همسرش است، به تنهایی نمی

از سوي دیگر، استرس ماندن در وضعیت یک . بحران خشونت جسمی محافظت کند
کند که تحمل آن  زن وارد میاي را به  قدمی خشونت، به تدریج اضطراب فزاینده

  . شود غیرممکن می
دهد،  در این مرحله زن از تالش براي کنترل شرایط دست برداشته و اجازه می

وارد مرحله آشتی و ،  خشونتیوندد به امید آنکه پس از بحرانبپمرحله بحران به وقوع 
کند، تا  همچنین در مواردي نیز با وجود آنکه زن هنوز تالش می. بهبود روابط شود

دهد و  شرایط را کنترل کند مرد بدون نیاز به بهانه منطقی زن را مورد خشونت قرار می
در مواردي که زن سعی در آرامسازي شرایط دارد و سپس . شود وارد مرحله بحرانی می

کند با  کند، تالش می  خود را تسلیم شرایط می،به دلیل عدم تحمل استرس این مرحله
در این مرحله زنان اقداماتی نظیر . از شدت وقوع بحران بکاهدحداقل کنترل ممکن 

شوند نظیر  مخفی کردن ابزارهاي خشونت جسمی که منتهی به آسیب جدي بدنی می
اقدام دیگري که زنان به منظور . دهند چاقو و یا سایر اشیاء آسیب زننده، انجام می

ت فیزیکی انجام کاستن از شدت خشونت در آستانه ورود به مرحله بحران خشون
مهناز تالش خود . دهند دور کردن فرزندان، خواباندن آنها و محافظت از ایشان است می

براي کاستن از شدت بحران خشونت و محافظت از فرزندان را این گونه روایت 
 :کند می
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کردم تو اتاق  می. کردم ها رو دور می فهمیدم، بچه شد، من می وقتی حالش بد می«
ش ندیـد  اگر شاید موقعی که عصبانی بـود مـی  . گفتم نیایید بیرون     می بستم  در رو می  

کرد، دیگه بـا   چون سر من خالی می) .... زد می(کرد  ممکن بود اونها رو هم چیز می      
ها می زند،    دیدم که حرفهاي بدي به بچه       ها می   اما بعضی وقت  . ها کاري نداشت    بچه

کردم  ها را قایم می له ور بشه، بچهخواست بهشون حم    یا مثالً می  . کرد  ناراحتشون می 
 ). ساله45-7شرکت کننده شماره ( »ایستادم جلوشون سریع خودم می اومدم، می

 تالش قربانی براي کنترل شرایط، در هر حال وقوع بحران در اکثر مواقع ا وجودب
مرحله .  اتفاق می افتدبینی پیش غیرقابلبه شکلی است که فرد انتظار آن را نداشته و 

در این مرحله همسر آزارگر خشونت جسمی را علیه . وم، مرحله وقوع بحران استد
اند که خشونت  ها زنان این نکته را ذکر کرده در تمام مصاحبه. کند همسرش اعمال می

اي که درباره  نکته. جسمی به همراه خشونت کالمی، تحقیر، توهین و فحاشی بوده است
 دیگر همه زنانی که خشونت جسمی را تجربه به عبارت. خشونت روانی مصداق ندارد

بینند ولی وقوع خشونت روانی و  کنند، از خشونت روانی و کالمی نیز آسیب می می
 .تواند بدون وقوع خشونت جسمی باشد کالمی می

مصاحبه شوندگان در این . بیند در مرحله وقوع بحران زن آسیب جسمی می
اند که تنوع آن از  جسمی را ذکر کردههاي  پژوهش طیف گسترده و متنوعی از آسیب

ها تا بیهوشی و یا آسیب  کبودي اعضاي بدن، شکستگی سر، دست و پا، پرتاب از پله
در این مرحله عالوه بر . شود هاي حیاتی بدن نظیر نابینایی را شامل می جدي به اندام

در کند و خود را   احساس تحقیر شدگی می،می، قربانیئآسیب جسمی موقت و یا دا
 ساله مرحله بحران خشونت را این گونه 44مریم  .بیند وضعیتی غیرعادالنه گرفتار می

  :کند روایت می
دعواي ما باال گرفت، و به قصد کشت منو اون شب زد، بعد با مشتی که زد تـو    «

دسـتیمون و   مون، بغـل  بینم، این همسایه چشم چپ من، من احساس کردم که تار می  
تمام زیر چشمهاي من هر دو طرف کبود شـده بـود،   ... ن دکتراینها اومدن و منو برد   
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 90خیلی کبود وحشتناکی شده بود، بعد بینیم شکست، یه چشمم نابینا شـد، یعنـی               
مـم ایـن     درصد بینـاییمو از دسـت دادم، بینـی   90بینم،  درصد یعنی یه چیز تاري می 

ه نـرفتم بـراي   غضروف اینجاش، کامالً گفتن شکسته و اینها، االنم قشنگ، من دیگـ          
 ). ساله44-12شرکت کننده شماره (» ترمیم

در این مرحله همسر آزارگر تالش . مرحله سوم مرحله توجیه و بهبود رابطه است
نتیجه این تالش در موارد بسیاري این است که . کند رفتار خشن خود را توجیه کند می

رفتار و گفتار خودش کند تا این توضیحات را درك کند، در مورد  زن قربانی تالش می
در مرحله بهبود . کند شود و خود را مسئول وضع پیش آمده احساس می دچار شک می

کند یا حتی سخن از  خواهد و درخواست کمک می رابطه، مرد آزارگر پوزش می
دهد، به مهاجمش کمک  قربانی به او شانس دیگري می. آورد خودکشی به میان می

 ساله مرحله پایانی 28روشنک . ر خود را تغییر دهدکند تا رفتا کند و تالش می می
 :دهد خشونت را این گونه توضیح می

کـرد و طـوري وانمـود     همیشه ایشون یه طوري بود رفتارش که منـو قـانع مـی    «
اشتباه کردم، ببخشید، دست خودم نبـود،       ) گفت  می(کرد و     کرد و عذرخواهی می     می

شـدم کوتـاه بیـام، یعنـی       من مجبور می  کرد    شه و اینا، طوري برخورد می       تکرار نمی 
شد که دوباره پشت سرش یه رفتار  سوخت براش، یه شرایطی ایجاد می واقعاً دلم می

دیدم، پشت سرش دوباره یه دلجویی، عذرخواهی و محبـت        عجیب غریبی ازش می   
 ). ساله28-9شرکت کننده شماره (»شد این مراحل هر بار تکرار می. بیش از حد

ی دیگر مراحل چرخه خشونت را که خود تجربه کرده است در قالب فاطمه به زبان
  .کند کلماتی دیگر بیان می

مـن فقـط   . دادن ها من رو از دستش نجات می    زد همسایه   وقتی من رو کتک می    «
شدیم سر تا پاي من رو  صبح که بلند می... برد کردم، من یه گوشه خوابم می گریه می

گفت بریم طال بخریم، چی دوست داري،  کرد می یکرد، من رو بلند م   غرقه بوسه می  
ما شروع کردیم از یک دونه طال تا صـد  . می دونست که خانوم ها طال دوست دارن  

  ). ساله45-27شرکت کننده شماره ( »یعنی صد بار این حالت پیش اومد. تا طال



 
 
 
 
 

  

  1397 تابستان، 16، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   68  

 اما در همه موارد مصاحبه شده تجربه مرحله پایانی بحران و رود مجدد به مرحله
افزایش تنش به این شکل نیست و براي همه زنان چرخه خشونت به این صورت اتفاق 

. جویی مرد آزارگر، بحران به پایان برسد افتد که با توجیه رفتار، عذرخواهی و آشتی نمی
اند که مرد آزارگر، همسر خود را مقصر  در موارد متعددي زنان شرایطی را ذکر کرده

خواهد که اگر  در مواردي از زن می. به عذرخواهی نیستوقوع بحران دانسته و حاضر 
بسیاري از زنان در این . تواند خانه را ترك نماید از شرایط موجود ناراضی است، می

دهند و پس از مدتی   مورد دلجویی قرار بگیرند، به رابطه ادامه میکه اینمرحله بدون 
 وجود دارد که مردي که از احتمال زیادي. شوند دوباره وارد مرحله افزایش تنش می

ناتوانی همسرش در ترك رابطه آگاه است وي را این بار شدیدتر از قبل مورد خشونت 
سازد، با وجود قرار گرفتن در چنین  از جمله دالیلی که زنان را مجبور می. قرار دهد

، توان به داشتن فرزند، فقدان استقالل مالی شرایط دشواري، رابطه را ترك ننمایند، می
زهرا که  .عدم حمایت از جانب خانواده و در مواردي عالقه قلبی به همسر اشاره نمود

به علت بارداري پیش از ازدواج، عمویش با خشونت، همسرش را مجبور کرده است 
  :کند زهرا را عقد کند، تجربه مرحله پایانی بحران را این گونه بیان می

گفـت تـو اعتراضـی داري؟ بـرو،      کار به جایی رسید که خیلی علنی به من مـی  «
تونستم بکـنم؟   تونستم بکنم؟ چیکار می چیکار می. خواي، برو ناراحتی؟ برو، برو می  

م  کردم، خوب، وقتی بچـه  شستم گریه می  رفتم یه گوشه می     ش می   وقتی که، من همه   
رفتم پـیش کـی؟ پـدر داشـتم؟ مـادر داشـتم؟ چیکـار                تو دستشونه، کیو داشتم؟ می    

  ). ساله36-11ت کننده شماره شرک( »کردم؟ می
رؤیا نمونه دیگري از خشونت جسمی است که برایش مرحله پایانی بحران بدون 

همسر رؤیا رفتار دوگانه و متضادي با وي . رسیده است آشتی جویی همسر به پایان می
در دوران عادي زندگی به وي محبت کرده و در دوران تنش شدیدترین . داشته است

 سالگی 33رؤیا زنی است که در سن . نموده است  علیه وي اعمال میانواع خشونت را
با همسرش آشنا شده و تا پیش از آن هیچ گونه تجربه ارتباطی با جنس مخالف را 
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هاي  این موضوع سبب گردیده که با وجود رفتار نامناسب مرد و خیانت. نداشته است
در ترك وي به علت ترس از متعدد همسر، زن به علت عالقه قلبی به مرد و ناتوانی 

رؤیا مرحله پایانی بحران را این گونه . بحران عاطفی احتمالی در رابطه باقی بماند
  :دهد توضیح می
. ارتبـاط دارد  ) همسر برادرش (با زهرا   ) همسر رؤیا (من به برادرم گفتم که امیر       «

ت رو بعد به من گفـت وسـایل  ... روي من کمربند کشید. این براي امیر خیلی بد شد 
... زد روي حفـاظ آکـاردئونی در    امیر یک قفل کتابی داشت که می...جمع کن و برو  

زد  کرد از خونه بیرون، قفل رو می      شد من رو بدون مانتو پرت می        وقتی دعوامون می  
رفتم خونه پدرم اول بهشون نگفتم ولی بعد فهمیدن، نظرشون بهش خیلـی  .... رو در 

گفـت بایـد بیـاد تعهـد بـده         بابام می ... بیام خونه بعد یک ماه اجازه داد      ...عوض شد 
وقتی اجازه داد من خودم برگشتم پدرم کـه کـامالً مخـالف بـود،        ... ولی هیچ چیز  ...

کرد اونروزي که من برمی گشتم، ولی خوب من برگـشتم بـاز گفـتم                یعنی گریه می  
 ترسـیدم واقعـاً     اشکالی نداره، می دونید هم، راستش هم تـرس از طـالق بـود، مـی               

م، اصـالً    واقعاً همین االنشم، از نظر عاطفی خیلی بهش وابسته  که  اینترسیدم، هم     می
کـردم واقعـاً      تونـستم، یعنـی فکـر مـی         تونستم دوریشو تحمل کنم، اصـالً نمـی         نمی
  ). ساله33-17شرکت کننده شماره (»میرم می

 افزایش تدریجی خشونت تا مرحله ي خشونت عبارت است ازها ویژگیدیگر 
طالق عاطفی نوعی ناهنجاري در نظام خانواده است که . یی و یا طالق عاطفیجدا

شود و بنا به دالیلی زن و شوهر همچنان در یک  اگرچه به جدایی زوجین منجر نمی
محیط و در زیر یک سقف در کنار هم به زندگی مشغولند، اما زندگی آنها به ازدواجی 

طالق عاطفی در .  دوستی استپوچ تبدیل شده است که فاقد عشق، مصاحبت و
شود که در آن هریک از زن و شوهر به دلیل احساس غمگینی و  شرایطی تجربه می

همسران به جاي حمایت از یکدیگر در جهت آزار، . دهد ناامیدي، دیگري را آزار می
و هر یک دنبال یافتن دلیل براي اثبات . کنند ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگرعمل می

این موضوع بیشتر در . )Hansen, 1986: 325(اهی و طرد یکدیگر هستند عیب و کوت



 
 
 
 
 

  

  1397 تابستان، 16، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   70  

خشونت جسمی نوعی از خشونت است که با افزایش . شود خشونت جسمی دیده می
هاي خود  اکثر افراد در مصاحبه. شود عمر ازدواج بر شدت و دفعات وقوع آن افزوده می

 شدت کمتري از خشونت را تجربه هاي اولیه ازدواج اند که در روزها و هفته ذکر نموده
تري وجود  اند و بین وقوع خشونت با دفعه بعدي بحران فاصله زمانی طوالنی کرده

شود، بر تعداد دفعات و  هر چه بر مدت زمان زندگی مشترك افزوده می. داشته است
هاي  شود و خشونت با دالیل و بهانه شدت خشونت جسمی اعمال شده افزوده می

 .شود تري اعمال می همیتکوچکتر و بی ا

شد، هی از  یکی دو سال اول زندگی خوب بود، ولی خوب چون یه جا بند نمی«
 یه بار بحثمـون بـاال      که  ایناین مغازه به اون مغازه، از این دوست به اون دوست، تا             

گرفت، ما جروبحث کردیم، که اولین بار بود هولم داد، یعنی هولم داد من خوردم به  
کنم یه بار که هـولم داد   کم وقتی فکر می ولین بار بود، بعد، بعد دیگه کم      دیوار، این ا  

بعد روزهایی که خیلی عصبی بود، میومد خونـه شـروع         . دید براش راحته، ادامه داد    
 ). ساله44-12شرکت کننده شماره (» ...کوبید به دیوار کرد منو زدنو، سرمو می می

کند که همسران از یکدیگر  دامه پیدا می در نمونه مورد بررسی این حالت تا جایی ا
گاهی طالق عاطفی مرحله پیش از طالق . جدا شده و یا دچار طالق عاطفی شوند

رود که همسران از هم فاصله گرفته و در حقیقت خود را براي  رسمی به حساب می
مریم مرحله طالق عاطفی . سازند مقابله با مرحله طالق حقیقی و جدایی کامل آماده می

  :کند ا این گونه روایت میر
دیدم، یعنی مثالً دیر به دیر، آهـا، مـثالً        ها ادامه داشت، می     دیگه همینجور برنامه  «

دیدم کـه   داد به یه چیزي و اینها، می شد، یا مثالً گیر می    قبالً تندتند مثالً دعوامون می    
من دیدم که ایـشون   که اینتا ... نه، مثالً شبا دیرتر میادش و اینها، کار می کنه و اینها    

گفت اضافه کاري هستم، ولی       ده، می   اعتناست، مثالً خیلی توجه نشون نمی       به من بی  
مـورد  ... اضافه کاري خونه آخرش باید هشت و نه خونه باشه، نه یـازده، نـه دوازده         

دیدم خیلی به من سرد هستش، خیلی  مشکوکی اصالً نبودش و اینها، ولی خوب، می
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 اومد که اینتا ... بعد فاصله دعواهامونم مثالً زیادتر شده بود.. .توجه هستش به من بی
  ). ساله44-12شرکت کننده شماره (» بهم گفت باید از هم جدا شیم

  و اجتناب ناپذیر بودنبینی پیش غیرقابلویژگی دیگر خشونت در اکثر موارد 
ترك محیط، ها ذکر شده است که زنان از طریق  درباره خشونت روانی در مصاحبه. است

اند از  هاي مرد و یا پرهیز از عوامل تحریک کننده خشونت، توانسته توجه به خواسته
، کنترل و بینی پیش قربانی در ،ولی درباره خشونت جسمی. خشونت کالمی بکاهند

 ساله که همسرش بدبینی شدید داشته و 37نسیم  .اجتناب از آن ناتوان بوده است
 کنترل غیرقابلکرده،   و جنسی را علیه او اعمال میخشونت جسمی، روانی، اجتماعی

  :دهد بودن خشونت را این گونه توضیح می
دیدم یـک   دوستش می اومد جلوي در، یهو می    . زد  دیگه جلوي همه من رو می     «

نمی دونستم االن نشستم، االن زیر گوشی اومد یا . چیزي ترق می اومد تو گوش من
  ).له سا37-3شرکت کننده شماره (» نیومد

 بودن رفتار خشن همسرش را در موقعیتی دیگر این بینی پیش غیرقابلروشنک 
  :کند گونه روایت می

حتی یه بار . شه گفت، بدون دلیل بود کتک زدن ایشون اصالً یه وقتایی کامالً می«
تو سفر بودیم، خیلی خوشحال و خندون، من پشت فرمون بودم، داشتیم یه مسیري               

یعی، یعنی واقعاً هیچ مشکلی نبود، نه دعوایی بود، نه هیچـی،           رفتیم، خیلی طب    رو می 
خورد، قشنگ کنار من نشسته بود، یهو با سیلی خوابوند تـو صـورت    داشت میوه می 

چرا؟ چون زیادي، اینجا با سرعت زیاد رفتی، یعنی تمام مسیر من فقـط گریـه                 . من
شه گفت  ، یعنی واقعاً می دیدم   توضیحی براي این رفتارش نمی     ...کردم، مثالً واقعاً    می

بینی کنم که کی بایـد   خیلی این حرکاتش غیرمنتظره بود، یعنی واقعاً نمیتونستم پیش      
  ). ساله28- 9شرکت کننده شماره (» تاوون چه کاري رو پس بدم
 همراه بودن خشونت جسمی با انواع دیگر خشونتآخرین ویژگی خشونت، 

به ویژه .  روانی و تحقیر همراه استخشونت جسمی در اغلب موارد با خشونت. است
زمانی که این خشونت در مقابل چشمان سایرین اتفاق می افتد زن را تحقیر کرده و به 
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 ساله خشونت همسرش را این 45فاطمه  .دهد نوعی پایگاه اجتماعی فرد را تنزل می
  :کند گونه تعریف می

هـاي مـن     این گیسکرد، شد در کوچه رو باز می      شد، بلند می    وقتی عصبانی می  «
همه اهـل  . چرخوند یگرفت، مردي که این قدر مؤمن بود، من رو دور محل م   رو می 

کردن، می موندن باید دخالت کـنن، دخالـت نکـنن، چـی            محل، می اومدن نگاه می    
هـاي مـن    دوباره گیس. شده، مقصر من بودم، که مرد همچنین کاري رو داره می کنه   

ها من رو از دستش نجـات   کشید، همسایه فت میگر گرفت، موهاي من رو می  رو می 
  ). ساله45-27شرکت کننده شماره (»دادن، موهاي من تو دست ایشون بود

  
  هاي فرهنگی خشونت خانگی علیه زنان زمینه: بخش دوم

هاي این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ در بروز خشونت در  بخش دوم یافته
وهش نشان داد که دو مضمون فرهنگی اصلی هاي این پژ یافته. خانواده علیه زنان است

هاي فرهنگی مردساالري و  ساز خشونت علیه زنان در خانواده هستند؛ مضمون زمینه
ها از ابعاد جزیی تر و یا  هر یک از این مضمون. هاي فرهنگی نادرست نگرش

. هاي زنان قابل ردگیري است اند که از درون روایت هایی تشکیل شده زیرمضمون
گیري  پذیري جنسیتی، سلب قدرت تصمیم رهنگی مردساالري از ابعاد جامعهمضمون ف

هاي نادرست  مضمون فرهنگی نگرش.  تشکیل شده است،از زنان و درونی سازي ستم
فرهنگی از ابعاد طالق تابوي اجتماعی، خشونت موضوعی مربوط به حوزه خصوصی 

ودار دو این نم. خانواده و تحمل خشونت تحت هر شرایطی تشکیل شده است
  .دهد ها و ابعاد فرعی آن را نشان می مضمون
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شده از طریق مصاحبه با زنان آسیب دیده از  اولین مضمون فرهنگی شناسایی
فرهنگ مردساالر جایگاه باالتري براي .  استمردساالريخشونت خانگی مضمون 

گذارد و از  گیري در امور مهم زندگی را بر عهده مرد می تصمیم. جنس مذکر قائل است
مهین  .دهد او تصویري قوي، با اراده، باهوش، مستقل و در موارد الزم خشن ارائه می

 ساله که پس از فوت همسرش از سوي خانواده خود و همسرش مجبور به ازدواج 52
ده و در این رابطه انواع خشونت با برادر همسرش که پانزده سال از وي بزرگتر بوده، ش

. کند را تجربه کرده است، موضوع مردساالري را به عنوان زمینه اصلی خشونت بیان می
وي در روایت خود از خشونت، به نقش زنان به عنوان عوامل بازتولید خشونت و انتقال 

  .کند آن به نسل بعد اشاره می
سرم من رو اجبار کردن که      وقتی همسرم فوت کرد، پدر من و همه خانواده هم         «

که به هرحال مثالً تو یه زن جـوون هـستی           ) گفتند  می. (با برادر همسرم ازدواج کنم    
پدر من با اونکه وضع مالی خیلی باالیی داشت حاضر نشد    ... حاال با یه پسر موندي    

 ...که از من حمایت کنه، بعد، به هر صورت منو وادار کردن که با ایشون ازدوج کنم           
کرد خانواده همسرم کـامالً در جریـان بـودن، تـو خـانواده       ا من بدرفتاري میوقتی ب 

همسر من هم همینطور نوعی مردساالري وجود داره، یعنی همه خانومهـا زیردسـت    
ایـشون  . اشـتم ذگ من با مادرم در میـون مـی        ...تونه کاري بکنه   آقایونن، هیشکی نمی  

پدرم یـه آدم خیلـی مـستبدیه،    چون مادر منم،   .. دادن  العمل خاصی نشون نمی    عکس
خیلی پدرساالري بوده، پدر حرف اول و ... خیلی، مثالً خونه ما واقعاً پدرساالري بود

گفـتم پـدرم کـه اصـالً          رفتم مـی    زده، اونی که وقتی منم می       آخرو تو خونواده ما می    
سازم، تـو هـم بایـد     گفت خوب من اینهمه سال دارم می      داد، مادرمم می    اهمیتی نمی 

  ). ساله52-14شرکت کننده شماره ( »و ادامه بديهمین
شود، خشونت علیه زنان محصول   نیز استنباط میباالهمان گونه که از مثال 

هاي پدرساالري و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت در خانواده است و زمانی  ارزش
ي هاي پدرساالر شود که مردان تهدیدي علیه اقتدار مردانه خود و ارزش اعمال می
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هاي زهرا  ردپاي فرهنگ مردساالري در خشونت علیه زنان در صحبت. احساس کنند
داند که همسر برادر را  عموي زهرا خود را محق می, پس از فوت پدر. شود دیده می

از خود مرد در مقابل مقاومت زن در برابر خواسته مرد، . مجبور به ازدواج با خود نماید
نماید و با ورود وي به   زهرا را از مادرش جدا میدهد و در نهایت خشونت نشان می

بسیار از مصاحبه . شود محیط پرتنش خانه عمو زمینه ازدواج نادرست وي فراهم می
فرشته، نوشین، زهرا، مریم، مهین، لیال، زهرا، مهناز، مرجان، ملیحه، سودابه، (شوندگان 

 به تأثیر مردساالري در هاي مختلف هایی خود به شیوه در صحبت) رؤیا، غزال و فاطمه
  .اند قرار گرفتن ایشان در معرض خشونت خانگی اشاره نموده

. این موضوع با مفاهیم مطرح شده در نظریه فمینیسم رادیکال نیز همخوانی دارد
کند که  نظریه فمینیسم رادیکال مردساالري را به عنوان یک سیستم قدرت نگاه می

 اساس پیش فرض برتري و قدرت بخشیدن به اي بر جامعه را به شکل روابط پیچیده
 :دوباش و دوباش(شود  دهد و از آن براي ستم بر زنان استفاده می مردان، سازمان می

هاي زنان، فرهنگ مردساالر از طریق  بر اساس مطالب مطرح شده در روایت). 2004
 گیري از زن و تقویت باورهاي پذیري جنسیتی، سلب قدرت اختیار و تصمیم جامعه

نادرست فرهنگی زن ستیزانه، نظیر اعتقاد به خصوصی بودن فضاي خانواده، ترویج 
کنند و طالق را داغ اجتماعی  هایی که تحمل خشونت از جانب زن را ستایش می ارزش

. نماید گیرند، خشونت علیه زنان را در خانواده توجیه و تقویت می براي زنان در نظر می
که در ادامه به آنها . ن فرهنگی مردساالري هستنداین موارد ابعاد جزیی تر مضمو

 .شود پرداخته می

نقش مردساالري به عنوان زمینه اصلی فرهنگی خشونت علیه زنان در این 
در ) 2005(زو . هاي مختلف خارجی نیز همخوانی دارد پژوهش، با نتایج پژوهش

هاي  رشپژوهش خود در بررسی نزدیک به هفتصد زن در کشور چین دریافت که نگ
هاي  ي قومی که ارزشها گروهفرهنگی تأثیر قابل توجهی در وقوع خشونت دارند و 

تر بود، میزان باالتر خشونت علیه زنان در خانواده را نشان  مردساالرانه در آنها قوي
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که با حمایت سازمان بهداشت جهانی ) 2009(همچنین در پژوهش رانی و بونو . دادند
 شده به بررسی خشونت خانگی علیه زنان در هفت کشور و بانک توسعه آسیا انجام

ارمنستان، بنگالدش، کامبوج، هندوستان، قزاقستان، نپال و ترکیه پرداخته، نشان داده شده 
 تأثیر قابل یادشدههاي مردساالر و زن ستیزانه در کشورهاي  است که انتقال ارزش

  . توجهی بر وقوع خشونت خانگی دارد
 که نتایج آن نشان دهنده تأثیر فرهنگ مردساالرانه جامعه در هایی از جمله پژوهش

بو   توسط احمد فیدان و هون2015خشونت علیه زنان است، پژوهشی است که در سال 
ترین  در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است که به بررسی اصلی. انجام شده است

محقق عوامل بسیاري را . زدوه بپردابساز خشونت خانگی علیه زنان در زیمبا عوامل زمینه
اند، مورد  که پیش از این با افزایش احتمال رفتار خشونت آمیز همبستگی مثبت داشته

شرایط اقتصادي خانواده، تحصیالت همسران، تعداد . دهد بررسی عمیق قرار می
مشاهده رفتار خشونت آمیز پدر نسبت به (فرزندان، اشتغال زنان، وجود تجربه کودکی 

هاي اجتماعی مروج زن ستیزي از  و اعتقاد به ارزش د در خانواده پدرساالر، رش)مادر
نتایج این پژوهش . اند جمله عواملی بودند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

ها از جمله  هاي مردساالرانه در خانواده و انتقال آن بین نسل نشان داد که وجود ارزش
 احتمال وقوع خشونت در خانواده اعم از فیزیکی، ترین عواملی است که وجود آن اصلی

عامل مهم دیگري که زمینه وقوع رفتار خشونت . دهد روانی و اقتصادي را افزایش می
در خانواده (دهد، مسئله نابرابري جنسیتی  ها افزایش می آمیز نسبت به زنان را در خانواده

. است) رصه عمومیهاي اجتماعی به عنوان ع به عنوان محیط خصوصی و در تماس
چه از لحاظ نگرشی و چه آن (ي اجتماعی که از لحاظ وجود نابرابري جنسیتی ها گروه

در سطح باالتري قرار داشتند، ) چه که در عمل در مناسبات خانوادگی افراد جریان دارد
  .میزان بیشتري از خشونت علیه زنان در خانواده را نشان دادند

 1380مارابی و همکاران، (شابهی به دست آوردند هاي داخلی نیز نتایج م  پژوهش
در پژوهش خود نشان ) 1387(یزدخواستی و همکاران ). 1386و گنجعلی و همکاران، 
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دادند که فرهنگ مردساالري حاکم بر خانواده تأثیر قابل توجهی بر وقوع خشونت علیه 
مصاحبه عمیق  نفر از زنان خشونت دیده 30ایشان که در پژوهش خود، با . زنان دارد

انجام داده بودند، دریافتند که بیشتر زنان، در هنگام به چالش کشیدن رابطه رئیس و 
اند؛ یعنی مردان، مقاومت زنان  مرئوسی در خانواده مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته

در برابر نگرش ابزاري به خود و نپذیرفتن محرومیت از تحصیل و اشتغال را تهدیدي بر 
همچنین پژوهش ارجمند . اند دانه خود تفسیر کرده و به خشونت متوسل شدهاقتدار مر

نشان داد که رابطه معناداري میان خشونت علیه زنان و ) 1380(سیاهپوش و همکاران 
این فرهنگ نابرابري میان دو جنس را به . فرهنگ مردساالري در خانواده وجود دارد

راي توجیه خشونت علیه زنان در خانواده پذیرد و از آن ب عنوان یک واقعیت مسلّم می
  .نماید استفاده می

هاي ناخودآگاه   که در الیهپذیري جنسیتی جامعهدر این پژوهش نگرش جنسیتی و 
اي فرهنگی که  زمینه. ي اجتماعی وجود دارد، شناسایی شدها گروهذهن افراد در برخی 

 به کار گیرد و اطرافیان زن دهد رفتار خشونت آمیز را علیه همسر خود به مرد اجازه می
 ساله که از جانب همسرش 45فاطمه . کنند نیز وي را تشویق به تحمل این شرایط می

 تغییر غیرقابلتحت خشونت بوده، باور کرده است که خشن بودن مرد ویژگی ذاتی و 
پذیري جنسیتی به این اعتقاد رسیده است که زن باید این  اوست و در فرآیند جامعه

پذیري جنسیتی به عنوان زمینه  رد پاي جامعه)  ساله44(مریم  .ا تحمل کندموضوع ر
  :کند اصلی اعمال خشونت علیه خود توسط همسرش را این گونه روایت می

اش اصالً زدن براشون یه کار عادیه، تو خونشون دخترها تو سـري               این خانواده «
بچگـی خواهرهـاش رو   مامان مهدي اینو یه جوري بارآورده کـه از         ... خور پسرهان 

کـرده    اش ماست مالی می     ها صداشون در نمی اومده مامانش هم همه        زده بدبخت   می
گفته تو هم بزن مثـل   کرده می رفته تو کوچه دعوا می   وقتی این می  ... که باباش نفهمه  

تو خونشون وقتی دختر تو سري خور بوده دیگـه  .... دخترها واي نستا کتک بخوري 
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از نظـر خـانواده   (م و غریبه امو، همه تقـصیرها گـردن منـه          من که عروسشونم و بد    
  ). ساله44-12شرکت کننده شماره ( »دیگه چه انتظاري داشته باشم) ... همسر
کند   کتک خوردن زن از مردان نزدیک را به نوعی توجیه می،پذیري جنسیتی جامعه

نت شدید از کند که قرار گرفتن در معرض خشو هایی اجتماعی می و زنان را با ارزش
تر  هاي کوچک جانب مردان خانواده را عادي تلقی کرده و در مقایسه با خشونت

مهرنوش که در سن یازده سالگی از جانب پسردایی  .داند  قابل تحمل تر می،ها غریبه
خود مورد تجاوز قرار گرفته و شدیدترین انواع خشونت را در این رابطه تجربه کرده، 

که سیلی خوردن خود از  ار از خانه همسر شده است، زمانیکه مجبور به فر به طوري
کند، در مقایسه خشونت شدید همسراول با خشونت خفیف  همسر دومش را روایت می

  :گوید همسر دوم می
خـوردم، بـازم بهتـر بـود حـداقل، حـداقل         مـی  کتـک باز آگه از اون فحـش و        «

  ). ساله25-2 شرکت کننده شماره( »نه یه غریبه... پسرداییمه که می زنه
پذیري درونی   همچنین بر اساس همین تصورات قالبی که در فرآیند جامعه

شود، زنان موظف به ازخودگذشتگی هستند و این موضوع شامل نیازهاي عاطفی و  می
پذیري جنسیتی زن خوب، زنی است که اگر  در فرآیند جامعه. شود روانی زن می

کرد او باید در برابر عدم تأمین نیازهاي عاطفی همسرش نیازهاي مادي اولیه او را تأمین 
هایش  توان از طریق تحلیل صحبت مهتاب یکی از زنانی است که می. خود سکوت کند

  .پذیري جنسیتی در وقوع خشونت روانی علیه وي پی برد به اثر جامعه
از . برد  ساله است که از عدم توجه همسرش نسبت به خود، رنج می28 وي زنی 

. ین موضوع مربوط به تعریف نقش مردانه و زنانه در خانواده همسرش استنظر وي ا
که همسرش در محیطی بزرگ شده که کم صحبت بودن و عدم توجه عاطفی  به طوري

در نظر . ي مثبت مردانه و نشانه اقتدار و قدرت مرد استها ویژگیبه زن از جمله 
 حوزه خصوصی خانواده مهتاب کمک گرفتن از مشاور نوعی ورود افراد غریبه به

محسوب شده و او نقش مردانه خود را که محدود به کسب درآمد و تأمین نیازهاي 
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همسرش از وي انتظار دارد که نقش زنانه . دهد مادي خانواده است به خوبی انجام می
خود را بر اساس تعریف پذیرفته شده فرهنگی به انجام برساند، به امور خانه رسیدگی 

خانواده مهتاب وي . هاي همسرش سکوت نماید شد و در مقابل کم توجهیکند، مطیع با
مهتاب . دانند نمایند و طالق را ننگی براي خانواده می را تشویق به مدارا و مصالحه می

  :دهد ارتباط با همسرش را این گونه توضیح می
، مـثالً    دیگـه  هـاي   ش دیده، نـه تـو کـس         فن زندگیو بلد نیست، نه تو خانواده       «

هاي دیگه دیده، و نه حتی االن دیگـه چـون شخـصیتش شـکل گرفتـه، حاضـر                   جا
 و اشکاالتی که داره رو به عهده بگیره،    تنیستش که این مسئولیت و ایرادا و مشکال       

کنه خیلی کارش درسته هیچ مشکلی هم نیستش، و به قول خودش خوشـی       فکر می 
ـ  زده زیر دل من، می   ه رو ببـین، یـارو مـثالً    گه تو خوشی زده زیر دلت، زندگیاي بقی

معتاده، یارو فالنه، یارو بیصاره، ما چون این مشکالتو چون نداریم، تـو خوشـی زده     
  ). ساله30-11 شماره شرکت کننده(»زیر دلت

هاي دیگر مهین، زینب، مریم، معصومه و رؤیا موارد مشابهی از  در تحلیل مصاحبه
. یه زنان مطرح ساختندردپاي فرهنگ مردساالري در توجیه انواع خشونت عل

پذیري جنسیتی را در وقوع خشونت علیه زنان  هاي متعدد داخلی تأثیر جامعه پژوهش
 و دهقان 1387؛ سیف اللهی، 1386؛ گنجعلی و همکاران،1382هومین فر، (نشان دادند 

، در بررسی چگونگی تأثیر )1386(گنجعلی و همکاران  ).1385فرد و همکاران، 
هایی که  ی در وقوع خشونت علیه زنان دریافتند که در خانوادهپذیري جنسیت جامعه

اند باید صرفاً اعمال قدرت نمایند و زنان اطاعت نمایند، محلی براي  مردان آموخته
نماید که مشروعیت این  مشکل در جایی بروز می. آید اعمال خشونت به وجود نمی

رف دیگر در صورت وجود از ط. رابطه از نظر زنان مورد پرسش و تردید قرار گیرد
در خانواده از میزان خشونت علیه ...روابط متعادل و متقارن از نوع همکاري، گفتمانی و 

تر،  شود یعنی با تغییر کامل روابط از نوع مردانه و زنانه به روابطی متعادل زنان کاسته می
  .از میزان خشونت در خانواده کاسته خواهد شد
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تواند منتهی به  اع خشونت براي مدت طوالنی میقرارگرفتن زنان در معرض انو
. یکی از آنها مسئله درونی سازي ستم است. رود پیامدهایی شود که کمتر انتظار آن می

اي که مدت طوالنی   اشاره به شرایطی دارد که زنان خشونت دیدهدرونی سازي ستم
اي به  نان صدمهاند، چ تحت انواع رفتار خشونت آمیز نظیر تحقیر و توهین قرار گرفته

، خود )ستمگر بیرونی(شود که حتی در غیاب همسر آزارگر  عزت نفسشان وارد می
 .شوند اقدام به تخریب شخصیتی خود نموده و تبدیل به ستمگر درونی علیه خود می

 ساله که در حدود چهل سال با همسر آزارگر خود زندگی کرده است، 57معصومه زنی 
وي که شاهد .  در زنان قربانی خشونت خانگی استنمونه کامل درونی سازي ستم

خشونت پدرش علیه مادرش و نیز پدر همسرش علیه مادر همسرش بوده است، در 
وي . کند که بخش زیادي از تقصیر برعهده خود قربانی است روایت خود نقل می

کند که همسرش با وي بدرفتاري داشته است ولی در پس  دفعات متعددي را تعریف می
بار مورد خشونت واقع شدن، این مفهوم را که شاید خودش نیز مقصر بوده است، به هر 

ي اولیه ها سالدرباره کتک خوردن از همسر در . آورد هاي مختلف به زبان می روش
  :کند ازدواج، این گونه توجیه می

خوب من هم سنم کم بود، راه و چـاه زنـدگیو و شـوهر داري رو بلـد نبـودم،           «
شـرکت کننـده   ( »ها نبود که من االن اینقـدر خونـه دار نبـودم          ون کتک باالخره آگه ا  

   ). ساله57-8شماره 
تبعیض آمیز و رفتار هاي همسرش به او و فرزندان دخترش  درباره کم توجهی

  :گوید داده، می اي که همسرش بین فرزند دختر و پسر نشان می آزاردهنده
من هم که عرضه شو نداشـتم،       آوردم،    خوب اون مرده، من باید براش پسر می        «

  ). ساله57-8شرکت کننده شماره ( »بچه اولم دختر شد
تا . داشته است همسر معصومه محدودیت اجتماعی شدیدي را علیه وي اعمال می

که وي در مواردي با فاصله زمانی دو سال از دیدار مادر و برادرانش محروم بوده  جایی
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النی دور بودن از وي، ضربه روحی نهایت با فوت مادرش پس از مدت طو و در
  :داند حتی در این مورد نیز خود را مقصر می. شود  جبرانی به وي وارد میغیرقابل

به رحمت خدا رفت من دو سـال بـود ندیـده بـودمش،             ) مادرش(وقتی خانوم   «
مـن اجـازه   .  فوت شـد که اینزدم، ولی مصطفی اجازه نداد تا  براي دیدنش پر پر می   

. ست آگه کسی می اومد جلوي در خونه حتی درو بـراش بـاز کـنم               نداشتم وقتی نی  
گفت اون که بیرونه نباید بفهمه تو زنی یا مـرد تـو       می. گذاشت بپرسم کیه    حتی نمی 
... آگه تو خونه نون و سبزي اینها نداشتیم، من حق نداشـتم بـرم خریـد         ... این خونه 

ام  غـصه ... ت ببیـنمش بعد از خانوم خیلی غصه خوردم، ازش دلخور بودم که نگذاش     
که سبک شد فکر کردم اون مرده مسئولیتش سنگینه، من هم زن جوون باید مواظب             

هـا کـه    بچه... باشه هوایی نشم، اون بیرون پر گرگه، باید عائله شو دور هم نگه داره         
بزرگ شدن کمتر به کوچه رفتن من کار داشت، ولی من هم همون مثل قبـل بـودم،            

... کـردم  م خودشه یا بچه هان که از مدرسه اومـدن بـاز نمـی          زد تا ندون    کسی در می  
رفـتم   رفت مأموریت کار نداشت برم در مغازه و اینها ولی دیگه خودم نمی              وقتی می 

  ). ساله57-8شرکت کننده شماره ( »...دادم بچه بزرگم بره می
اش داشته است، خودش در طول  اگرچه شوهر معصومه کنترل شدیدي به خانواده

معصومه . ل زندگی زناشویی چندین بار به همسرش بی وفایی کرده استچهل سا
کند که به دلیل گرفتاري و مشغله  داند و بیان می خودش را مقصر این موضوع می

هاي پشت هم این احتمال وجود دارد که شوهرش در خانه احساس  فرزندان و حاملگی
داند و   او خود را مقصر می.کمبود کرده و به همین علت به سراغ زن دیگري رفته است

  .کند در غیاب همسرش مرتباً خود را به خاطر اتفاقات ناخوشایند گذشته تحقیر می
  :خورد هاي مریم نیز به چشم می انعکاس درونی سازي ستم در صحبت

خداییش که بخوام بگم همیشه هم تقصیر اون نبود، یه موقعها هـم کتکـی کـه                 «
آد خونه غـذا حاضـر باشـه         نستم حساسه که می   می دو . خوردم تقصیر خودم بود     می

ها حوصله خودمم نداشتم چه برسه وایـسم   همه چی آماده شسته رفته باشه، یه وقت 
.... یه کسی هم نیست یه دستی زیر پر و بالـت بگیـره، مـن هـم کـه گـیج،         ... پا گاز 
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اون هم می اومد . زندم دیگه اون هم بیرون تحت فشاره        گفتم به جهنم فوقش می      می
دید مثالً غذا هنوز حاضر نیست یا مثالً اسباب بازي بچه افتاده رو زمین، یه چیـز      می

زنم چون هنوز غذا رو دیر کشیدي که  گفت می زد نمی کرد منو می دیگه رو بهونه می  
شـرکت  ( »شد شد آروم می   حرص دلش که خالی می    ...داد  به یه چیز دیگه گیر می     ... 

  ). ساله44-12کننده شماره 
زنان .  از زنان استگیري  سلب قدرت تصمیمدیگر مضمون مرد ساالري،بعد 

گیري از ایشان را که منتهی به  خشونت دیده در این پژوهش سلب قدرت تصمیم
اولین زمینه، سلب . اند گردید، در چهار زمینه اصلی روایت کرده خشونت علیه ایشان می

ها پدر بدون در نظر  خانوادهدر برخی از . گیري در زمینه ازدواج است قدرت تصمیم
نماید که دختر عالقه و تمایلی  گرفتن خواسته دختر وي را مجبور به ازدواج با فردي می

از جمله رفع مسئولیت . دالیل متعددي در این زمینه وجود دارد. به این ازدواج ندارد
 که نگهداري از دختر مجرد توسط خانواده اولیه و یا نگرانی از احتمال این موضوع

در مواردي از این دست بر اساس ارزش فرهنگی اهمیت . دختر اصالً ازدواج نکند
لیال تجربه  .کنند ازدواج در هر صورتی، والدین دختر خود را مجبور به ازدواج می

  :کند گیري خود را در خانواده مردساالر این گونه روایت می نداشتن قدرت تصمیم
ته باشه، خواسـتگار، طرفـدار کـه زیـاد          دختري که خوشگل باشه، بر و رو داش       «

کنن زود شوهر بدن، بعد من خیلی به تحصیل عالقه داشتم، به            داشته باشه، سعی می   
هیچ عنوان هم مثل دوران، دختراي دوروبر خودم یا همسن و سـاالي دوره خـودم،               

، عاشق پسري بشم یا به فکر ازدواج باشم، اصالً نبـودم، فقـط بـه فکـر            که  ایندنبال  
 و تحصیل بودم، بعد، ولی خوب، وقتی تحت فـشار خـانواده باشـی، مجبـور                 درس

  ). ساله10-29 شرکت کننده شماره ( »میشی که ازدواج کنی
 پسران خانواده مردساالر در مواردي افرادي ضعیف در عین حال زور گو بار 

اگر . کنند و ممکن است ازدواج پر خطري را تجربه کنند آیند که از منطق پیروي نمی می
. کند همسر آنها از خانواده پدر ساالر باشد پسر هم مثل پدر بر خانواده حکم فرمایی می
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اما اگر همسر از خانواده مادر ساالر و یا برابري طلب باشد، آن وقت کشمکش 
  .همیشگی، خانواده را ممکن است از هم بپاشد

 هاي خانوادهگیري در زمینه اشتغال موضوع دیگري است که در  سلب قدرت تصمیم
همچنین . ساز خشونت اقتصادي و یا خشونت اجتماعی باشد تواند زمینه مردساالر می

هاي مردساالر بر این باورند که کار کردن زن ممکن است  بعضی مردان در خانواده
کنند زنان را خانه نشین  توازن قدرت در خانواده را بر هم زند از این رو تالش می

 ساله است و در آغاز رابطه، 36شیما  .ي بر ایشان داشته باشندنمایند تا کنترل بیشتر
همسرش وي را وادار به ترك کار و تحصیل کرده است، وي اثر اجبار به ترك شغل و 

  :کند هاي اجتماعی را این گونه روایت می فعالیت
تو دوران دوستی از من خواست که سر کار نرو، اون موقع من  هم مشاور بودم «

هـاي   یـه مجموعـه آموزشـی کـه مـثالً واسـه بچـه         مشاور   که  این، هم   توي قلم چی  
پتانسیالم آنقدري بود که انقدر خودمو نشون داده بـودم  بودم، دانشگاهی بودش،   پیش

مـو   هاي اجتماعی خیلی همه فعالیت  ... ، به هرحال از کارم انصراف دادم      )موفق بودم (
رفـت، سـر کـار     ي که دانشگاه میالشعاع قرار داده بود، یه دختر اکتیو      به نوعی تحت  

کردم همه دنیا رو با تالشم می تونم واقعاً تـسلیم کـنم، هـر       رفتش خیلی فکر می     می
هـاي   گیـر کـرد، از فعالیـت    نهایـت منـو گوشـه    کاري بخوام می تونم انجام بدم، بـی     

  ). ساله1-36شرکت کننده شماره (» اجتماعی خیلی کمرنگ شد
همسر رؤیا . گیري براي اشتغال زن، رؤیا است متر سلب قدرت تصمی نمونه پیچیده

که در طول زندگی زناشویی بارها به وي خیانت کرده است، از کار کردن رؤیا به عنوان 
کند عالوه بر اعمال انواع خشونت  برد و تالش می دلیل بی وفایی خودش نام می

 از سوي دیگر .جسمی، با ایجاد احساس گناه در وي، رؤیا را مجبور به ترك شغل نماید
کند و رؤیا اگر شغل خود را از دست دهد با بحران  مرد نیازهاي مالی زن را تأمین نمی

  .شود مالی رو به رو می
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همسر برادر رؤیا که به طور پنهانی با شـوهر رؤیـا   ( موضوع زهرا    که  اینبعد از   «
ـ    پیش اومد، گفت دیگه تو نباید بري سر کار، مـی ) رابطه داشته است   و گفـتش کـه ت

 »نباید بري سر کار، باید بیاي بشینی که من احساس تنهایی نکنم، سراغ کـسی نـرم               
  ). ساله33-17 شرکت کننده شماره(

گیري زنان در خانواده مردساالر فقط به اشتغال زنان محدود  فقدان قدرت تصمیم
زنان مصاحبه . شود گیري درمورد ادامه تحصیل زنان نیز می شود، بلکه شامل تصمیم نمی

شده در موارد متعددي ناتوانی ایشان در تغییر تصمیم همسرشان مبنی بر ممانعت از 
  .اند ادامه تحصیل را بیان نموده

خواست ادامه تحـصیل   خیلی االن من محدودم، من دلم می   «:کند   لیال روایت می  
  ). ساله29-10شرکت کننده شماره (»بدم برم دانشگاه، قبول نکرد

هاي  باطات اجتماعی از جمله موارد شایع در خانوادهمحدود کردن زنان در ارت
هاي مردساالر تمایل دارند، تنها با  در بسیاري موارد مردان خانواده. مردساالر است

خانواده و یا دوستان خود رفت و آمد خانوادگی داشته باشند و نیاز همسر به ارتباط با 
این رفتار از این نگرش . ندگیر خانواده اولیه خود را در موارد متعددي نادیده می

هاي خانواده شوهر محسوب  گیرد که زن پس از ازدواج جزء دارایی فرهنگی ریشه می
عروس «و » زن خوب«شود و باید تمام تالش خود را براي ایفاي هر چه بهتر نقش  می

  .در خانواده مردساالر همسر به کار ببندد» حرف شنو
م فهمید و عصبانی شد، تلفن رو جمـع    زدم، شوهر   من با مادرم تلفنی حرف می     «

اینقـدر ناراحـت بـودم،    . رفـت  کرد و می کرد و یک هفته در رو به روي من قفل می        
 بـه همـین زن عمـوم کـه     کـه   اینگشت تا     همون موقع مامانم در به در دنبال من می        

مـی  (شد جاري مادر شوهرم، بهش گفته بود برو ببین این چه اش شده؟ نه تلفن       می
شد اومدش خونه شون      ه همین زن عموي خودم که جاري مادرشوهرم می        دیگ). زنه

گفش چرا خبري از این نیست و مامانش نگرانه و مامانم خیلی حالش بد شده بـود،   
دیگه حتی نگذاشته بود کـه اون بیـاد         . مادر شوهرم هم گفته بود، آره رفتن مسافرت       

  ). ساله28-25شرکت کننده شماره ( »باال که ببینه
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، مضمون فرهنگی دیگري است که بر اساس هاي فرهنگی نادرست نگرش
ساز خشونت علیه زنان در  هاي حاصل از مصاحبه با زنان خشونت دیده، زمینه یافته

شود و آنان را تشویق به تحمل خشونت، ترك نکردن رابطه خشونت آمیز و  خانواده می
هاي فرهنگی نادرست  رشن نگیتر در ادامه اصلی. نماید تکرار نمودن چرخه خشونت می

ساز وقوع خشونت هستند و قربانی را در هر شرایطی تشویق به تحمل  که زمینه
در این پژوهش زنان قربانی خشونت در روایت . شوند نمایند، بررسی می خشونت می

تجربه خود، از سه نوع نگرش تحمل خشونت در هر شرایطی، طالق ننگ اجتماعی و 
  .اند ی خانواده نام بردهخشونت مربوط به حوزه خصوص

) ن(زهرا .  استتحمل خشونت در هر شرایطیاولین نگرش فرهنگی نادرست، 
وي شروع زندگی . شود در دوران نامزدي متوجه مشکل جدي در رابطه با همسرش می

مشترك و فرآیند تأثیر نگرش فرهنگی نادرست تحمل خشونت تحت هر شرایطی را 
  :کند این گونه بیان می

زنـدگی رو شـروع کـردیم، وارد یـه     ). اتفاق افتـاد (ی خیلی فاجعه    یهایک چیز «
زندگی شده بودیم و جرات و جسارت این رو نداشتم که بگم پـشیمون شـدم، کـه             

تنها حرفی که به من زدند، خاله بابام      . نمی خوام، اصالً با سیلقه من جور در نمی آد         
می کنه، زن باید فقط کار و مامانم، اسب هرچی بدود، کاه و یونجه خودش رو زیاد          

شـرکت کننـده   (» بکنه، حرف نزنه، هیچوقت اعتراض نکن، هرچی گفتند بگو چشم   
  ). ساله41 -30شماره 

برخالف تصوري که در بسیاري افراد وجود دارد، نگرش نادرست تحمل خشونت 
هاي  فقط محدود به افراد با تحصیالت پایین نیست و افراد تحصیل کرده هم با توجیه

اوت ولی تحت تأثیر همان نگرش فرهنگی قداست نهاد خانوده، خشونت را تحت متف
اند و وي  والدین نسیم در سن نوجوانی از هم جدا شده. کنند هر شرایطی تحمل می

هاي  تا مرز آسیبرا از این رو خشونت همسر . نگران برچسب طالق براي خود است
 .ه را حفظ نمایدکند تا خانواد فیزیکی و روانی براي خود تحمل می
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مـن  ...  با من خیلی بدرفتاري کرد و من را تاپـاي مـردن کتـک زد   که اینبعد از   «
. گفتم من یک جامعه شناسم. چند ماه اونجا بودم دوباره برگشتم . برگشتم خونه بابام  

این هـم بـا مـن ارتبـاط داشـت و         . جامعه شناس باید کمک کند خانواده حفظ بشه       
. همون روز اول فقط پیشم بود. برگشتم، عید برگشتم.... نکرد برگرد و فال  اصرار می 

دیگـه اینقـدر    . باز دوباره همون رفتار شروع شد، حتی بدترش، حتی خیلی بدترش          
هی این رو سرش کاله بگذار اون رو سـرش کـاله            .. کشمکش و دعوا و ترك فالن     

  ). ساله37-3شرکت کننده شماره (» کشید بکشه، تو این فاصله هی می) مواد(بگذار، 
 طالق به عنوان یک تابوي اجتماعینگرش فرهنگی نادرست دیگر در نظر گرفتن 

  :کند مهتاب روایت می. است
ما تاحاال طالق نداشتیم، یه خانواده سنتی هـستیم کـه تـوي اقـوام نزدیکمـون،         «

طالق نداشتیم، بیشتر سازشی هستن، از اینایی که با لباس سفید میري، با لباس سفید 
ته، نمیزنتـت، معتـاد    گردي، باید تحمل کنی دیگه این زندگی آش کشک خالهباید بر 

کـنن کـه مـثالً     هایی که همه فکر مـی  دونم زن باز نیست، همه این آپشن   نیست، نمی 
ره  چون هیچکدوم از اینا رو نیست سر کـار مـی     ... شوهر بد، شوهریه که معتاد باشه     

ی و باهـاش بـسازي و خـوب         پس شوهر خوبیه، پس تو هم باید سازش داشته باش         
کنن دیگه، به هرحال نسل قدیمن، به خاطر همین چیزا            باشید با همدیگه، درك نمی    

 30-11شرکت کننـده شـماره      ( »تونم طالق بگیرم، من مجبورم زندگی کنم        من نمی 
  ).ساله

 قلیال که در ازدواج اول همسر خود را به علت فوت از دست داده است، براي طال
  :گتري رو به رو استبا دشواري بزر

بارها تا مرز طالق رفتیم، من خیلی وقتها با حالت قهر به خونه پـدرم میومـدم،          «
اونا، ناراحت، نمیتونستن نـاراحتی     ... یک هفته، ده روز، یکماه، میموندم، خونه پدرم       

 بازم گفتم تو اون خونواده ما تـو     که  اینمنو ببینن، ولی خوب مجبور بودن، به خاطر         
ون، تو فامیلیون چیزي به نام طـالق نداشـتیم، اصـالً، نداشـتیم، اونـا هـم               دوروبریام

گفتن چون یکبار شوهرم مرد، دفعه دومم طالق      دوست نداشتن من طالق بگیرم، می     
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شه، دیگه، باعث  بگیرم برگردم، از اون خانواده بود دوباره، بعد براي من خیلی بد می  
کردن دوبـاره برگـردم    شه منو ترغیب میآبروریزیه واسه خونواده من، برا همین، همی 

  ). ساله29-10شرکت کننده شماره ( »به اون خونه
اش را در مقابل مطرح شدن بحث طالق این گونه  مریم عکس العمل خانواده

  :کند مطرح می
مامانم .... یه بار که منو خیلی بد زده بو برگشتم خونه آقام با دو تا بچه کوچیک    «

. اش بود که آي حالم بده من و فـالن  اش دستش رو معده    که خیلی ناراحت بود همه    
آقام هـم کـه بـه زور جـواب          . زخم معده داره هر وقت عصبی می شه بدتر می شه          

یه بار نگفت بیـا ببینـیم چـی شـده        . کرد  داد اصالً به صورتم نگاه نمی       سالمم رو می  
اصالً نه یه ها از اون ور هم مهدي  از این ور این.. شوهرت کجاست و فالن و بهمان    

بـه مامـانم   .. فکر کنم بدش هم نمی اومد از دست ما خالص شه ... زنگی نه چیزي    
گفتم میرم درخواست طالق بدم شروع کرد زدن تو صـورت خـودش کـه تـو مـی                   

من هم به غلط کردن افتادم بچه هامو برداشتم برگـشتم           .. خوایی ما رو بی آبرو کنی     
  ). ساله44-12شرکت کننده شماره ( »خونه

نگرش نادرست فرهنگی دیگري که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کردند، این 
 است و دیگران حق دخالت در خشونت مربوط به حوزه خصوصی خانوادهاست که 

این امر حمایت از قربانی خشونت را دشوارتر و در مواردي غیرممکن . آن را ندارند
نه یک امر شخصی یا خصوصی، اما واقعیت این است که خشونت علیه زنان، . سازد می

هاي عمیق  این امر ریشه. بلکه یک مسئله عمومی به لحاظ اجتماعی بودن آن است
  .فرهنگی و اجتماعی دارد

هاي همسرش یک بار با پلیس تماس   ساله به منظور مقابله با کتک44مریم، 
ا پس از رسیدن پلیس و درخواست توضیح از شوهر، همسر آزارگر در ابتد. گیرد می

خواهد که در مسائل خصوصی خانوادگی دخالت نکند،  کند و از پلیس می انکار می
کند، همسر عصبانی شده و در حضور نیروهاي  وقتی زن اصرار به دریافت کمک می
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موضوعی که به همسر مریم . کند پلیس وي را حتی شدیدتر از قبل ضرب و شتم می
 به این است که خشونت علیه دهد، باور درونی جسارت انجام چنین کاري را می

همسرش مربوط به حوزه خصوصی خانواده است و هیچ کس، حتی نیروهاي نظارت 
رسمی جامعه نیز، حق ورود به حریم خصوصی او و امر و نهی در زندگی خصوصی او 

زینب زن دیگري است که اقدام به درخواست کمک نموده و به علت آوردن  .را ندارند
  . به حریم اجتماعی مورد خشونت مضاعف قرار گرفته استموضوع خصوصی خانواده

اون اومــد منــو بــرد، رفــتم دادگــاه و اینــا، ... مــن زنــگ زدم داداش کــوچیکم«
خواستم قـایمکی   کنم، می خواستم طالق بگیرم، ولی به شوهرم نگفتم اینکارو می       می

خواسـتم طـالق     می... اینکارو بکنم، بعد تو دادگاه گفتن باید مثالً شاهد داشته باشی          
بعد دوباره هیچی، داییم زنگ ... گفتم، اونم با ترس بگیرم، اولین بارم بود به کسی می 

، گفـت نبایـد اینکـارو کنـی، مـثالً اینجوریـه،       )پادرمیانی کـرد (زد باهاش حرف زد   
خورم من نزنمش باهاش زنـدگی کـنم، گـولم زد       اونجوریه، گفت، نه دیگه قسم می     

ش زد تـو سـرم، از کـرج تـا سـمت میـدون        ر کـرد، همـه  آورد، تا کرج که منو سوا 
بـه کـسی گفتـی و    (بعد از اونجا زد فقط تو سرم، چرا تو اینکارو کـردي    ...خراسون

رفت، تا  دونه کجا می رفت سر کار، خدا می ، بعد آورد تو خونه، مثالً می)دادگاه رفتی
، بـه مـن     هـا میومـد، میومـد       ساعت سه دو نمیومد خونه، سه میومـد، عـین دیوونـه           

برد دم در، کـه   منو می... کرد پاشو، منو بیدار می! گفت، پاشو پاشو پاشو از خواب      می
ش  گفـت بـشین اینجـا، همـه     جاي مثالً خالیه لباس نداره، روي سرامیک، اونجا مـی    

زد تو دستم، رو پام که کی رفتی؟ کجا رفتی؟ مثالً واسه چی رفتی دادگـاه، چـرا                 می
 اینجوري، مثالً هی تند تند، عین مثالً یه آگـاهی، تندتنـد      مثالً از من شکایت کردي؟    

  ). ساله27-13شرکت کننده شماره ( »کرد ازم بازجویی می
  :کند مریم خصوصی در نظر گرفتن خشونت خانگی را این گونه روایت می

داداشـم برگـشت    ... زنگ زدم داداشم براش گفتم چی شده، زده و فالن و اینها           «
اون هـم از  .  بگم چی، اون هم می گه زن خودمه به تـو چـه           بهم گفت آخه من بیام    

آبروش می ترسه از این که درگیر شه مهدي تو روش وایسه، بعداً بـره بـشینه پـیش      
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دیگه اون جا فهمیـدم  ... این و اون بگه فک و فامیلش تو زندگیمون دخالت می کنن 
همـه  .... هیچ کسهیچ کی واسه آدم هیچ غلطی نمی کنه نه خواهر نه مادر نه برادر،      

  ). ساله44-12شرکت کننده شماره ( »شون رو به خدا واگذار کردم
سازد، توجه به این نکته  آن چه کمک رسانی به زنان خشونت دیده را دشوارتر می

دانند،  است که نه تنها خانواده قربانی خشونت را مربوط به حوزه خصوصی همسران می
 به کمک به قربانیانند، تحت تأثیر فرهنگی بلکه نیروهاي رسمی جامعه نیز که موظف

کند و مطرح کردن خشونت در حوزه عمومی را  هستند که زن را تشویق به سازش می
در مورد مریم که همسرش وي را در مقابل چشمان نیروهاي پلیس . کند نکوهش می

ر فک. اند گر بوده ها پرت کرده است، نیروهاي پلیس تنها نظاره ضرب و شتم و از پله
کردن به این سؤال در درك تأثیر نیرومند فرهنگ تقدس خانواده و حفظ اسرار آن کمک 

اي بودند، باز هم ماموران پلیس  کننده خواهد بود که آیا اگر دو طرف دعوا افراد غریبه
  شدند؟ تنها نظاره گر خشونت یک طرف علیه دیگري می

 ساله که همسرش 22این موضوع فقط محدود به نیروهاي پلیس نیست و الهه 
دچار دگر آزاري جنسی بوده و رابطه زناشویی ایشان تبدیل به کابوس زندگی وي شده 

کند که قاضی دادگاه به علت بیان کردن جزییات رابطه جنسی  است، روایت می
آزاردهنده در دادگاه، به قربانی دید خوبی ندارد، در فرآیند دادرسی بارها وي را به 

زن «وانده و به طور غیر مستقیم وي را سرزنش کرده است که تمکین از همسرش فراخ
 .کند این مطالب را در محیط عمومی مطرح نمی» خوب

  
 گیري بحث و نتیجه

هاي این پژوهش نشان داد که اگر بخواهیم رویکردي جامع به مسئله خشونت  یافته
ونت در هاي اجتماعی که در وقوع و گسترش خش خانگی داشته باشیم عالوه بر زمینه

هاي فرهنگی که نقشی بسیار تعیین  جامعه تأثیر قابل توجه دارند، باید به فرهنگ و زمینه



 
 
 
 
 

  

  1397 تابستان، 16، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   90  

در درك نقش فرهنگ جامعه در وقوع خشونت . توجه کنیمنیز نمایند،  کننده ایفا می
هاي الزم براي وقوع خشونت اعم از بیکاري،  خانگی همین بس که اگر تمام زمینه

جود خشونت در الگوي روابط والدین فراهم باشد، اما فرهنگ هاي اقتصادي و و بحران
جامعه مقام زن را آن گونه که شایسته است، در عمل ارج گذارد و فرهنگی باشد که 

هاي اخالقی را به نحوي در افراد آن جامعه درونی سازي کرده باشد، که خشونت  ارزش
  .ع نخواهد پیوستعلیه زنان را عملی نکوهیده در نظر بگیرد، خشونت به وقو

نگاه یک فرهنگ به خانواده، زن و خشونت، ساختار اجتماعی و قوانین حاکم بر 
یک جامعه، وضعیت اقتصادي و عقاید و باورهاي عمومی مردم، از اموري است که در 

ریشه این موضوع . تواند به تبیین چرایی خشونت خانگی کمک کند سطح کالن می
در گذشته این تفاوت را مجوزي براي نابرابري . تي بیولوژیک دو جنس اسها تفاوت

و » جنس«گرفتند با ظهور موج دوم فمنیسم بود که دو واژه  جنسیتی در نظر می
از یکدیگر تفکیک شدند و این موضوع زمینه از بین رفتن تبعیض جنسیتی » جنسیت«

از جنس مبناي فیزیولوژیک دارد، در حالی که جنسیت . علیه زنان را فراهم نمود
اگر نخواهیم همانند . گیرد ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی هر جامعه نشأت می

توان گفت که  ها حکم بر عدم تعیین کنندگی آن بدهیم، اما به جرات می فمینیست
آنچه زنان را به . فرهنگ هر جامعه قوام دهنده، تشدید کننده و یا از بین برنده آن است

غیره تبدیل  جودي ضعیف، آسیب پذیر، ناتوان ودر ذهن مردان و حتی خودشان به مو
ي جسمانی و خصوصیات بیولوژیکی صرف آنها، بلکه فرهنگ ها ویژگیکرده است نه 

مردساالر نهفته دردل جامعه است که سبب تشکیل باورهایی چون برتري یک جنس بر 
  . جنس دیگري شده است

مرد در . دهد ن قرار میزماده و فرهنگ مردساالر جنس نر و مذکر را برتر از جنس 
زن در فرهنگ . فرهنگ مردساالر مسئول انجام کارهاي مهم و امور بیرون از خانه است

دهد  این فرهنگ مرد ساالر است که به یک جنس آموزش می. مرد ساالر مطیع مرد است
دهد، توانایی کمتر فیزیکی بیولوژیک  طلب باشد و به دیگري آموزش می جو و جاه ستیزه
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ندذهن جلوه کند، هاي اجتماعی زندگی تعمیم دهد، کُ  بپذیرد، آن را به جنبهخود را
در . هاي ظاهري خود خالصه کند و فردي وابسته باشد گري خود را در زیبایی جلوه

چنین تصویري مرد هر گاه صالح بداند، در مواردي با دلیل موجه و در مواردي تنها 
 علیه همسرش انواع خشونت را اعمال اجتماعی خود-براي نشان دادن برتري زیستی

  ).1386 و گنجعلی، 1385دهقان فرد، (نماید  می
هاي  عد جزیی مضمون مردساالري است که در روایتپذیري جنسیتی اولین ب جامعه

پذیري روندي است که فرد را براي زندگی گروهی آماده  جامعه. زنان به آن اشاره شد
در حقیقت . صیت، نگرش و رفتار افراد دارد شخگیري شکلکند و نقش اساسی در  می

پذیري فرآیندي است که در طی آن هر فرد راهکارهاي ارائه شده از جانب یک  جامعه
گیرد تا بتواند در آن گروه کارکرد داشته  یا گروه اجتماعی را یاد می اجتماع مشخص و

پذیري  جامعه. تپذیري جنسیتی اس پذیري، جامعه یکی از ابعاد مهم فرآیند جامعه. باشد
جنسیتی فرآیندي است که در آن پسرها عمل کردن به اعمالی که براي پسران تعریف شده 

  . گیرند رود را یاد می آموزند و دخترها نیز عمل به اعمالی که از دختران انتظار می را می
هاي انسانی  پذیري جنسیتی به خودي خود مشکل زا نیست اگر ارزش فرآیند جامعه

مشکل از آن . نان منتقل شودآکه شایسته کرامت انسانی هر دو جنس است به آن گونه 
شود که در جهت  ها و هنجارهایی به نسل جدید منتقل می شود که ارزش جایی آغاز می

توانند مردان را به طور غیرمستقیم ترغیب به  ها می این ارزش. تضییع حقوق زنان است
توانند  ها می این ارزش. انگی را توجیه نمایداعمال انواع خشونت نموده و یا خشونت خ

دار کنند و آنان را در جهت به کار نگرفتن تمام  حس عزت نفس زنان را خدشه
هایی نظیر تصویرسازي از  ارزش. هایشان و تحمل چرخه خشونت سوق دهند توانمندي

ظیر هاي دیگر شخصیت زن ن داري نسبت به جنبه زنان به نحوي که وظایف مادري و خانه
گیري اهداف رشد شخصی، ادامه تحصیل و استقالل مالی اهمیت  اي، پی فعالیت حرفه

هایی که زن خوب را به شکل زنی مطیع و با تحمل بسیار باال که  بیشتري دارد و یا ارزش
  .خرد انواع رنج جسمی و روانی را براي حفظ آرامش خانواده به جان می
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سئله درونی سازي ستم توسط زنانی عد دیگر مضمون فرهنگی مردساالري، مب
در روابط قدرت، هر . اند است که مدت طوالنی تحت شرایط خشونت آمیز زندگی کرده

د که از طریق دیگري به سلسله مراتبی نکن  تالش می،یک از دو طرف این کشمکش
به ) برده(برنده این کوشش و مبارزه ارباب است که از طریق بازنده . دست یابند
شود، بدون آن که دو طرف مجبور باشند، شناخت متقابلی از هم به  خته میرسمیت شنا

نکته اصلی در این مفهوم این است که شخصی خود ). 70:1380شولمن، (دست آورند 
اي در بسیاري از روابط گوناگون  چنین رابطه. را از طریق بهره برداري از دیگران بشناسد

و کودکی که مورد بدرفتاري واقع شده است، والدین بدرفتار . گردد ظالمانه ظاهر می
اش، تبعیض اجتماعی در مورد جنسیت و سپر  شوهر کتک زننده و همسر کتک خورده

هایی است که  ي قومی و نژادي در جامعه نمونهها گروههاي مذهبی و  بال کردن اقلیت
ي ها روهگتر  ي اکثریت، برتري خود را به افراد قويها گروهتر و متعلق به  افراد قوي
  . شناسانند اقلیت می

 برده، تحت تأثیر فرهنگ جامعه در -اما آن چه که بر اساس این نظر الگوي ارباب
. نمونه مورد مطالعه این پژوهش مشاهده شد، رویارویی با پدیده ستمگر درونی است

زنان آسیب دیده در این پژوهش که مدت طوالنی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 
اي  هاي منفی اند، اقدام به درون فکنی خودانگاره ت همسرانشان قرار داشتهمعرض خشون

در این فرآیند . شده است کنند که از جانب همسر آزارگر علیه ایشان اعمال می می
فرهنگی . ضروري است که نقش فرهنگ خشونت پذیر جامعه را نیز مد نظر قرار دهیم

ید و آنان را وادار به پذیرش مردساالري در نما که زنان را تشویق به پیروي از مردان می
هاي زن ستیزانه جامعه را  در چنین شرایطی قربانی خشونت، ارزش. کند جامعه می

این گونه است که زن . کند که مستحق خشونت است کند و باور می پذیرد، درونی می می
کند،  خشونت دیده تحت تأثیر فرهنگ جامعه در خشونت علیه خود مشارکت می

شود و زنان در فرآیند بازتولید خشونت علیه  تمگر بیرونی به ستمگر درونی تبدیل میس
  .کنند خود و یا همجنسان خود مشارکت فعال می
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گیري از زنان در  عد دیگر فرهنگ مردساالري مسئله سلب قدرت تصمیمب
در روابط همسري هر یک از همسران بر دیگري . هاي مختلف زندگی است زمینه

اما هنگام به عمل . ارد که قانون اساسی به برخی از آنها اشاره کرده استحقوقی د
یکی از این . درآمدن قانون، امکان سوء استفاده از این حق و یا تجاوز از آن وجود دارد

 قاون 1105موارد حق ریاست مرد بر خانواده و تدبیر امور آن است که به موجب ماده 
این ریاست نه یک حق صرف ). 1387دیلمی،(ت مدنی به عهده شوهر گذاشته شده اس

ساز خشونت  تواند زمینه این موضوع می. بلکه ترکیب جدانشدنی حق و مسئولیت است
علیه زنان گردد اگر همسران بدون در نظر گرفتن حقوق انسانی اعضاي خانواده آنان را 

زي زنان در تبیین چرایی محروم سا. گیري در امور شخصی محروم سازند از حق تصمیم
نخست . از حق تحصیل، اشتغال و ارتباط اجتماعی توجه به برخی مسائل ضروري است

هاي سنتی زن به خانواده شوهر تعلق داشت و همین افراد  این که در گذشته در خانواده
حفظ . دادند میترین شبکه ارتباطی وي را تشکیل  بر اساس سنت و عرف خانواده، اصلی

شد و زنان هر چه در این زمینه  هاي زن تلقی می ترین وظیفه مخانواده و فرزندآوري مه
چنین وضعیتی در حال حاضر پاسخگوي . گرفتند هاي قبل فرا می الزم داشتند از نسل
  . نیازهاي زنان نیست

هاي اجتماعی  زنان امروزي از منابع مختلف آموزشی، کتاب و همچنین شبکه
نان امروزي به دنبال رشد شخصی هستند اطالعات نسبی در مورد حقوق خود دارند و ز

مردانی که هنوز . پسندند و محرومیت از حق آموزش، اشتغال و ارتباط اجتماعی را نمی
هاي سنتی مردساالرانه هستند احتمال بیشتري دارد که همسران خود را  تحت تأثیر آموزه

 گاه به دلیل موضوع قابل توجه دیگر این که مردان آزارگر. از این حقوق محروم سازند
گذرد زنان را از ارتباط اجتماعی  نگرانی از فاش شدن آن چه در درون خانواده می

هنگامی که شبکه حمایت اجتماعی قربانی خشونت خانگی از شرایط . سازند محروم می
دشوار زندگی وي اطالع داشته باشد، احتمال بیشتري وجود دارد که همسر آزاردیده در 

خانی و (هاي متعدد داخلی نیز  پژوهش. شونت آمیز اقدام کندجهت خروج از رابطه خ
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نقش حمایت اجتماعی را در پیشگیري و مقابله ) 1392 و بخارایی، 1389همکاران، 
  .اند مؤثر با خشونت خانگی علیه زنان تأیید نموده

تواند به درك چرایی ممانعت  رویکرد نظریه منابع به مسئله خشونت خانگی می
نظام بر اساس نظریه منابع ویلیام گود .  و اشتغال کمک کننده باشدزنان از تحصیل

خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگري داراي نظامی اقتداري است و هرکسی 
تواند سایر اعضا را به فعالیت  که به منابع مهم خانواه بیشتر از دیگران دسترسی دارد، می

تواند  یل زنان و برخورداري از استقالل مالی میادامه تحص. در جهت امیال خود وادارد
منتهی به برخورداري ایشان از منابع بیشتر و به تبع آن بر هم خوردن توازن قدرت در 

در چنین شرایطی احتمال بیشتري وجود دارد که زنان انواع . خانواده سنتی شود
داشته دسترس خشونت خانگی را تحمل ننموده و براي خروج از آن منابع الزم را در 

از طریق را کند دسترسی زن به منابع مختلف  از این رو همسر آزارگر تالش می. باشند
محرومیت وي از تحصیل و اشتغال محدود نموده تا اقتدار مطلق خود را در خانواده 

 .حفظ کند و زن نیز ناچار به ادامه رابطه همسري باشد

ساز خشونت علیه زنان  هپس از مردساالري، مضمون فرهنگی دیگري که زمین
نگرش عبارت است از حالتی ذهنی یا . باشد هاي فرهنگی نادرست می است، نگرش

هاي فرد به تمام  عصبی حاکی از تمایل، که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ
. هایی که با آن در ارتباط است، تأثیري جهت دار یا پویا دارد موضوعات و موقعیت

پذیرد و گاه  گاهی از آن تأثیر می. هاي افراد دارد  دوگانه با نگرشاي فرهنگ رابطه
این موضوع تا حدي است که افراد . ندستههاي فرهنگی بر نگرش افراد تأثیرگذار  ارزش

هاي فرهنگی دارد، خودشان را مجاز  هایی که ریشه در ارزش به علت وجود نگرش
کنند  زنان این خشونت را تحمل میدانند که همسرشان را مورد خشونت قرار دهند،  می

اهمیت نگرش افراد در . کنند ها نیز از فرزندان خشونت دیده خود حمایت نمی و خانواده
وقوع خشونت تا حدي است که تغییر نگرش مردان نسبت به زنان محور اصلی 

این کنفرانس در .  در وین برگزار شد1997رفت که در سال گکنفرانس حقوق بشر قرار 
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 تأکیدره به اشکال خشونت اعمال شده علیه زنان در سراسر جهان، بر این نکته با اشا
باید در نگرش مردان به زنان تغییراتی داده شود و زنان به مردان یاري «شده است که 

در این ). 18:1379 کار،(هاي خود دربارة زنان تجدیدنظر کنند  برسانند که در برداشت
 در هر شرایطی، طالق ننگ اجتماعی و پژوهش سه زیر مضمون تحمل خشونت

  .شده است  خشونت مربوط به حوزه خصوصی خانواده شناسایی
همان طور . اولین نگرش فرهنگی نادرست، تحمل خشونت در هر شرایطی است

اي برخوردار است و  که پیشتر ذکر گردید نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی از اهمیت ویژه
به تبع رویکرد تقدسی به . قدس در نظر گرفته شده استدر طول زمان براي آن نوعی ت

خانواده، اعضاي آن به ویژه زنان مکلّف هستند که در جهت حفظ این نهاد از هیچ 
تالشی فروگذار نکنند و حتی به قیمت تحمل انواع خشونت تا پاي جان، نوعی 

شونت در این زنان قربانی خ. فداکاري نشان دهند و در رابطه خشونت آمیز باقی بمانند
ت و آزار ستر از فردیت خود آنها پژوهش بیان کردند که حفظ خانواده با اهمیت

کنند،  همسرشان و خشونت وارده از جانب آنها را تحمل کرده و یا هنوز هم تحمل می
با این تفکر که ممکن است در آینده مشکالت، به نحوي حل شده و با تصمیمی 

 ویران نمود و به این ترتیب به هرگونه سختی و عجوالنه نباید بنیان خانواده را
  .دهند نامالیمات تن در می

نگرش فرهنگی نادرست دیگر در نظر گرفتن طالق به عنوان یک تابوي اجتماعی 
در تعریف . در فرهنگ سنتی جامعه ایرانی، طالق یک تابوي اجتماعی بوده است. است

ارها، گفتارها یا امور اجتماعی است که تابو یا پرهیزه آن دسته از رفت«: گویند تابو می
 :1391تنهایی و همکاران، ( »طبق رسم و آیین یا مذهب، ممنوع و نکوهش پذیر است

ي اخیر، نگرش عمومی جامعه نسبت ها سالاگرچه به دلیل باالرفتن آمار طالق در ). 13
ی براي به این مسئله تا حدي تغییر کرده و نگرش به طالق از یک تابو و داغ اجتماع
هنوز اما خانواده به یک راه حل و گزینه براي برون رفت از بحران تبدیل شده است، 

هایی که با وجود زندگی در کالنشهر تهران همچنان رویکرد  هم کم نیستند خانواده
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تواند اعتبار  نگرند که می اي می اند و طالق را به مثابه فاجعه سنتی به این پدیده داشته
را خدشه دار کند و براي زن قربانی خشونت داغ بیوه، مطلقه و موارد خانوادگی افراد 

. تر از تحمل خشونت است  قبولغیرقابلمشابه را به همراه داشته باشد که بسیار بدتر و 
کنند که خشونت را در هر شرایطی تحمل  از این رو فرزندان دختر خود را تشویق می
 زیباتر شهید زنده، اسطوره مادرانگی را ارج کرده و به مثابه یک زن فداکار و به عبارت

هاي فردي خود گذشت کنند و تا پاي جان در برابر سوء رفتار همسر  نهند، از خواسته
  .دم نزنند

 فرهنگی دیگري که مصاحبه شوندگان بـه آن اشـاره کردنـد، ایـن               ستنگرش نادر 
 در آن است که خشونت مربوط به حوزه خصوصی خانواده است و دیگران حق دخالت   

این امـر حمایـت از قربـانی خـشونت را دشـوارتر و در مـواردي غیـرممکن         . را ندارند 
اما واقعیت این است که خشونت علیه زنان، نه یک امر شخصی یا خصوصی،              . سازد  می

ایـن امـر ریـشه در عمـق      . بلکه یک مسئله عمومی به لحاظ اجتمـاعی بـودن آن اسـت            
وهـاي مـشابهی کـه در تجربیـات زنـان کتـک            الگ .هاي فرهنگی و اجتماعی دارد      ارزش

سازد که خشونت علیه زنان چیزي فراتر از یـک موضـوع    خورده وجود دارد، آشکار می  
وابستگی اجتماعی، اقتصادي و حقـوقی، زنـان را در طـول تـاریخ در               . خصوصی است 

در . موضع فروتري قرار داده و آنان را در مقابل خشونت مردان آسیب پذیر ساخته است
ن پژوهش مصاحبه با زنان قربانی خشونت، آشکار ساخت که مردان در موارد متعددي ای

کنند با منزوي ساختن زنـان و تلقـین ایـن کـه خـشونت مربـوط بـه مـسائل                     تالش می 
خانوادگی خصوصی است، از دادخواهی ایشان، محکوم شدن احتمـالی همـسرآزارگر و     

 . جلوگیري کنند،وقوع مجدد خشونتجلوگیري از تالش قربانی براي 

الی که در این جا مطرح است این که نقش مددکاران اجتماعی در اصالح ؤس
  هاي فرهنگی خشونت خانگی چیست؟ زمینه

 ها سالپدرساالري ریشه در که اولین نکته مهم که باید مدنظر قرار گیرد این است 
به کاهش و هاي کوتاه مدت ضربتی نه تنها هیچ کمکی  فرهنگ ایرانیان دارد و برنامه
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کنترل خشونت خانگی نخواهد کرد، بلکه خانواده را با مشکالت بیشتري مواجه خواهد 
سازد و آنان را  کاران اجتماعی را در این تحول فرهنگی بارز میدآن چه نقش مد. نمود

 پذیرش این نکته است که سیستم پدرساالري ،سازد هاي افراطی متمایز می از فمینیست
یرانی کارکرد داشته و در گذشته از کیان خانواده ایرانی محافظت براي جامعه سنتی ا

نموده که همواره کسی  اي تقسیم می ها و وظایف را به گونه پدرساالري نقش. کرده است
بوده است که از خانواده در برابر مخاطرات بیرونی محافظت کند و نسل آینده 

  . مودندن هاي اولیه الزم را تا حد زیادي دریافت می مراقبت
اگرچه به دالیل متعدد از جمله گسترش آموزش براي زنان و دختران و آگاهی 
زنان نسبت به حقوق انسانی خود، این نگاه فرهنگی براي جامعه امروزي کارکرد خود 

اي نیازمند داشتن رویکرد سیستمی و در  را از دست داده است، اما هرگونه برنامه مداخله
که قربانیان خشونت  به طوري. ر در این تحول استنظر گرفتن همه جوانب درگی

خدمات حمایتی الزم را دریافت نمایند، مردان آزارگر بیش از آن که با رویکرد خصمانه 
اجتماعی نامناسب که -مورد پرسش قرار گیرند، به عنوان قربانیان سیستم فرهنگی

ده است، در فرصت آموزش چگونگی برقراري ارتباط سالم با همسر از آنان دریغ ش
هاي درگیر  مددکارن اجتماعی به عنوان حلقه ارتباطی باید همه سازمان. نظرگرفته شوند

هاي مناسب آموزشی که اطالع رسانی، تغییر  در امر فرهنگ را بسیج نمایند تا با برنامه
اند، در جهت کاهش خشونت خانگی علیه زنان  نگرش و تغییر کنش را هدف قرار داده

  . بردارندهاي موثري گام
  

  پیشنهادات
هاي پربیننده تلویزیونی  هاي درسی مدارس و برنامه محتواي کتابکه شود  پیشنهاد می -

 .دنتر قرار گیر از جهت ترویج و یا مقابله با خشونت خانگی مورد بررسی دقیق

شود پژوهشی در خصوص خشونت خانگی علیه زنان در اشکال   پیشنهاد می-
  .انجام شود..) ازدواج سفید و(همزیستی /جدید خانواده
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