ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻨﺠﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ  :رﺿﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮری
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻮﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ .آﻧﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﻫﻨﺠﺎری اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن اﯾﻦ واژه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .دورﮐﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺧﻮد از واژه ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای او آﻧﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﺮدی ﯾﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺑﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﮔﺬار از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ )ﺑﺎورﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی ﺳﻨﺘﯽ ( ﻣﺮده اﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ )ارزش ﻫﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن ( ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ از“ ﻧﻘﺶ ”ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد و دروﻧﯽ ﻧﺸﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ
ﻣﺼﺪاق آﻧﻮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ“ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ”ﯾﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﻣﺮﺟﻊ را
ﺧﻮد و ﻛﻨﺶ ﮔﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را دﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ،ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارد ،در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ،ﻛﻨﺸﮕﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺶ ﮔﺮان دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ
را در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در آن وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ از او دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد درک
دارﯾﻢ و ﻫﻢ از وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد.و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺳﻄﺤﯽ از ﺛﺒﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮی وﺟﻮد دارد .ﺧﻮاه
اﯾﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﻮده و ﺧﻮاه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا دارد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﻳﮕﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ رﻓﺘﺎر ﻛﺮده ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ ،ﭘﺎداش دﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ.و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎرات،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﺷﺪه آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻛﻨﺶ ﮔﺮ را ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻘﺶ و ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺶ ﮔﺮان ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و در ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او در
ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﻨﺶ ﮔﺮان اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ )ﺟﻮادي ﻳﮕﺎﻧﻪ(1377 .،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ ،در دو ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺸﮑﻼت را از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻃﻼق ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺸﻪ در ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻼن و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﺮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان دﭼﺎر آن اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از آنﻫﺎ دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دروﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ،1ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺣﺎﻟﺖ وﻓﺎق ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ ﮐﻨﺶ ﮔﺮان و ﺣﺎﻣﻼن ﻧﻘﺶﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺪل را ﯾﮏ ﻧﻮع اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی“ وﺑﺮی”
داﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯿﺪان وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺪرن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻼن ﻧﻘﺶ زن و و ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻫﺮ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ،ارزشﻫﺎی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﺎن دروﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن در ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯿﺪان وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  1.ﻣﯿﺪان وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎﻟﺖ وﻓﺎق ﻧﺴﺒﯽ

در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و رﻫﺎﯾﯽ از آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻨﯽ و ﭘﻮررﺿﺎ) ( 139 :1382ﺑﺮ روی  3540ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ ،در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺮدان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺟﻨﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻻً اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎوﺗﯽ از آﻧﭽﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﻮد
دروﻧﯽ ﮐﺮده از او دارﻧﺪ و دوﻣﺎً اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن از ﻧﻘﺶ زن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﺎ) ( 201 :1387ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی  450زن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻼق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶﻫﺎﺳﺖ.
ﻛﺎﻫﺶ وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ ،ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺳﺴﺖ ﺷﺪن اﺧﻼق ﻣﺸﺘﺮك در ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻀﺎد ﻧﻘﺶﻫﺎ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺤﻮل و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآوردﻫﻤﺎن)(210
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﻨﺢ دﻫﻪ از
 30درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺣﺪود  70رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) 31.4در ﺳﺎل  1335و  68.4در ﺳﺎل ( 1385ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﮑﻞ 1
ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  2ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺴﺖ:
ﺷﮑﻞ  2.ﻣﯿﺪان وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎرض ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ

اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻨﺠﺎری ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﮔﯿﺮ
آن اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ ﺟﺪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﺷﻮاری
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮا-ﺣﺴﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دال ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ“ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ”وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1380ﺗﺎ  1383و در  28ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز از اﯾﺮان زﻧﺎن ﺳﻮم دو
داد  ،دﺷﻨﺎم رﮐﯿﮏ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎرﺑﺮدن ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪای از درﺻﺪ ۲۵
.اﻧﺪ ﺑﻮده دﺳﺖ اﯾﻦ از ﻣﻮاردی و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد ،و
اﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮده زدن ﻟﮕﺪ دﯾﮕﺮ ،ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺎ زدن  ،زدن ﺳﯿﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺤﺖ زﻧﺎن درﺻﺪ 37
وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ  ۰۱ ،ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

●

●

●

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  3ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  3.ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ“ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ”اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻼق ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﻧﮓ ﻣﻄﻠّﻘﻪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن را
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ ودﻫﻪﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف و دﺷﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻼف ﻣﺪرن ﺷﺪن را ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﮓزداﯾﯽ از ﻃﻼق ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن و ﻣﺮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ) ( 1387ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ،ازدواج و ﻃﻼق
دارﻧﺪورف ِ راﻟﻒﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺘﺎب )ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ آن و ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎن« ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) ( 1377ﺟﻮادي ﻳﮕﺎﻧﻪ،
 :1377 12-9ﻣﺮداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ،( 22ﻋﻠﻮم ﻣﺎه .ﻛﺘﺎب
ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﭘﻮررﺿﺎ اﻧﻮر ) ( 1382ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان .ﻧﺸﺮ آرون

