ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن اﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،دور از دﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﮏ زدن و اﯾﺮاد ﺟﺮاﺣﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺎلﻫﺎ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﻧﺸﺪه و در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ آزاردﻫﻨﺪه ،ﺗﺤﻤﯿﻞ رواﺑﻂ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎص ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و رﻓﺘﺎری ،ﺗﻀﻌﯿﻒ اراده ،اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﻣﺘﻤﺪن ،روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ،ﻓﺪاﮐﺎر و دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺳﻨﺘﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و اراده وی را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮدن آن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ارداه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪانﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اش ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و از
آزارﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣﺶ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻮﻫﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .از اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻗﻮام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان زن ،ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج در ﺳﻦ  ۷۱ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻘﺎد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات
ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ،اﻟﺰام ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آﯾﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻄﻠﻘﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ،رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻏﯿﺮه ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ وی را از دﺧﺎﻟﺖ در
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻬﺰا و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﻟﻬﺮه و ﺗﺮس در ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺧﻮاﻫﺮ وی ،اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﮐﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﻦ زن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯽ از رﻓﺘﺎر ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﮐﻢ رو و ﺑﺎ اراده ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺎن را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اراده اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮش وی را از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺧﻮرده
ﺷﺪه و داﺋﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه ﺑﻮد.
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ -ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ورود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻧﻪ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ وﺟﻮد ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان زوﺟﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺑﺪرﻓﺘﺎری
اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  « :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽ ﺷﻮد».
«ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ آن
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ »…ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ زن را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ زن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس رواﻧﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و
اراده وی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه و در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوراﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎره ای ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.

