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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﮔﺎه ﺣﺘﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻮق ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم و ﻫﺮ روزه آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﺎدیاﻧﮕﺎری آن از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮات اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آن ،ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ روح و روان او را آزار دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ و ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اِﻋﻤﺎل
آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺳﺎده ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﯿﻞ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﻣﺎزوﺧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺧﻮدآزاری ،ﺗﺮسﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت دو
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ،اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﯿﺶ رود.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺮاوان اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮات آن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮاوان ﻣﻮارد اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع واﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺷﯿﻮع  ۰۶درﺻﺪی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۸۳۱ﺑﺮ روی  ۵۱۸زن ﻣﺘﺎﻫﻞ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺖﮐﻢ  ۲۵درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ(۲).
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع ﻓﺮاوان اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻮق ﭘﻨﻬﺎن آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﺒﺐ اِﻋﻤﺎل راﺣﺖﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم آن از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،اﺳﺎﺳﺎ روﯾﮑﺮدی
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻮده و اﯾﻦ اَﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﻌﯽ در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﮐﺮد.
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ
ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻓﺤﺎﺷﯽ:
ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺑﺪ دﻫﻨﯽ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او ،ﺻﺪا ﮐﺮدن او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ و اَﻋﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺪاوم از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻫﺪف ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﯿﻠﯽ از دﺷﻨﺎمﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﻇﺎﻫﺮی ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮی ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪام او ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ او در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-
رواﻧﯽاﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی« ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪن و روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ،اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺿﺎﻣﻦ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان
داﻧﺴﺖ :ﻣﺎده  ۳۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  ۸۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات(۳).
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﻧﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺰام ﮐﻠﯽ« ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ »و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﻠﯽ« ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﺑﻪ اﻓﺮاد »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد دارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ و ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ« ازدواج »و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از« ﻃﻼق» ،اﺛﺒﺎت ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﻋﻤﻼ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا:
اﻧﺘﺴﺎب اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ دادن رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎش ﮐﺮدن آن در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺧﯿﺎﻧﺖ در
ازدواج از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﯾﺠﺎد و اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل روز اﻓﺰون ﺑﺮ زوﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در
ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ رﻓﺖ و آﻣﺪ
آزاد ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﻌﻘﯿﺐ او و ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺶ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻓﺎرغ از
رواﺑﻂ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻨﺸﺎن ،از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺮف ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ زن و ﻣﺮد
)ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺪاﮐﺜﺮی زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدان( ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻫﺮم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای
اِﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻄﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت« ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ »ﺧﻮد ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ

ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ آن روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺴﺮ )رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل و
…( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻮﻫﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اِﻋﻤﺎل آن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮔﺮ زوج در اﯾﺮاد ﺗﻬﻤﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف از آن ﻧﻪ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادن
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۵۴۲و  ۰۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﺷﻮﻫﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و او را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ،ﻋﻤﻞ ﻣﺮد در ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺧﯿﺎﻧﺖ )زﻧﺎ( ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق« ﻗﺬف »ﺑﻮده و ﻣﺠﺎزات در ﭘﯽ دارد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 -۱اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دو ﺑﺨﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دوم آن در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺰد زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎل ۲۸۳۱؛ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮏ اﻓﻀﻠﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻬﺪی زاده ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ زﻣﺎﻧﯽ ،زﯾﺒﺎ
ﻓﺮج زادﮔﺎن ،۳۸۳۱ ،ﺗﻬﺮان
 -۳ﻣﺎده  ۳۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ».
ﻣﺎده  ۸۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺤﺎﺷﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻗﺬف
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﺗﺎ  ۴۷ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ  ۰۵ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

