ﻗﺴﻤﺖ اول /ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﻔﻖ ﻧﯿﻮز ﻋﮑﺲ:

ﻣﯿﮕﻨﺎ ﺑﯿﺘﺎ ژﯾﺎن  ،ﻧﺎزﺧﻨﺪ ﺻﺒﺤﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ  .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺎن روﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺟﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ روز ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﻧﻮزاد دزدی ،ﻧﺰاع ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و…
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮوزی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن زن وﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد را ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﻠﻮب در اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﺣﺪود
ﺳﻪ دﻫﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻌﻀﺎ ﺳﺎل ﺧﻮردﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﻼف
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟ اﻧﻮاع آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻠﯽ از اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
زﻧﺪ؟ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟
از ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻫﻨﺮی ﮐﻤﭗ) (1962آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اواز ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ،ﻨﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺷﺮح ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در دﻫﻪ  70ﻣﯿﻼدی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در آﻏﺎز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎران و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪارس ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .اﮔﺮ در ﺳﺎل 1976ﺗﻨﻬﺎ  10%از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  90% ،1982آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﻮق رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی

ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واذدﯾﻦ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در درون ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری در ﻣﺤﺪوده
ﮐﺎﻣﻼ ” ﺧﺼﻮﺻﯽ ”ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی“ ﻋﻤﻮﻣﯽ ”اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻓﺮدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪو ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﻮاع آن:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﮔﻠﺰ و اﺳﺘﺮاوس دو ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ آﺷﮑﺎر و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺟﻬﺖ وارد ﮐﺮدن
آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﮕﺎرژی ﻣﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ او اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،او از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮاﻧﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی ؛ﺠﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ و از اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ـ از ﻫﺮ
ﻧﻮﻋﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﯿﺎل ﺧﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻛﺎرﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ:
ﺑﺮوﮐﻮﯾﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺮاد را ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ
اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮاﻧﻪ او را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﺎز ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺠﻮم ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ آن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ)ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻮاده( ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه داﻧﺴﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻬﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪورا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎﻧﺪورا
رﯾﺸﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ(
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن رﻓﺘﺎر در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ذﻫﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﻌﺎد ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ رﻓﺘﺎر در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ و وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﻓﺎﻋﻞ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﺒﻮر از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد
در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪورا ﺳﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ:ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ)ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﻢ ﺳﻦ و…( و ﻓﺮﻫﻨﮓ)در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﯿﻠﻢ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری در ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪان اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻦ را از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در دو ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺎﺗﺮﺳﻮن”ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﭘﺴﺮان ”و ﺗﺤﻘﯿﻖ ارن و ﻫﻤﮑﺎران“ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪان ”از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺧﺸﻦ و ﺣﺘﯽ اﻣﻮری ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،رﻓﺘﺎر
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎرﺑﺎﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن رﯾﺸﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ و ﭘﺲ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده آن را در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ درج از

آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”ﮔﺮدش ﺧﺸﻮﻧﺖ ”ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .اروﯾﻨﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻠﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻊ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).از  18ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 16 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی اﺳﺖ(
اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه
ﻣﺜﻼ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻧﺪورا ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎوﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺌﻮری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻮارﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ)ﺗﮏ ﺧﻄﯽ( ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺻﻮل و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪوی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﺗﺮﺳﻮن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺶ ﺧﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻧﺪورا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎب و ﺧﺎﻟﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ رواﺑﻂ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮد .اﺳﺘﺮاوس ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺗﺮ و دﯾﮕﺮان) (1989اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻬﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوری ﺗﻠﻘﯽ اﻓﺮاد و ﺗﻠﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و روﺣﯿﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﻓﻄﺮی
ارﯾﻚ ﻓﺮوم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن دارای ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻼﯾﻖ ﺣﯿﺎﺗﯽ او ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﯾﺴﺖ ،دﻓﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن ﻏﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺤﯿﻂ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻓﻼﺳﻔﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ  .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ؛ ﯾﻜﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی او را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ،ﻧﻄﻖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ،ﺧﻨﺪه و …در ﯾﻜﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،اﻟﯿﻮت ارﻧﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮ و ﺳﺘﯿﺰه
ﺟﻮﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ
ژان ژاك روﺳﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺷﺎد و ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻗﯿﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی و ﻓﺴﺎد
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻛﺘﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﺗﺄﻛﯿﺪ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﺻﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺸﻦ و ﺑﯽ رﺣﻢ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻏﺮاﯾﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮاﻧﻪ او ﺑﺸﻮد.
ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻛﺘﺎب ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺪن ) (۹۳۹۱ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺪن ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺸﺮی ،اﺳﺘﻔﺎده از زور و
اﺟﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻘﻮق و ﺣﺪ و ﻣﺮز زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﻛﺮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم«ﺗﻘﻮا » ﻣﻨﻄﺒﻖ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدن و ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺪارا و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ از روش
ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﺤﻤﻞ دﯾﮕﺮی،
ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی دروﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان و روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮی و ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده( ﺧﺮد و ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ورزی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪارای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ:
1زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ.
 2ﻋﻮاﻣﻞ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:ﯾﻮرﮔﻤﻦ رواﻧﮑﺎو ﺳﻮﺋﺪی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮاﯾﺲ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻠﺒﺮت)(1989
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎزﻋﻪ ای رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ،
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی از ﺣﯿﺚ آن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪه و در ﺳﺮاﺳﺮ دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺮس از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺠﺎﻟﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ﮐﺎرآﯾﯽ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ) ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد( و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ او
ﻧﮕﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎ در ازدواﺟﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ.
ﺣﺴﺎدت از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮد اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﯿﺎب و زودﮔﺬر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮ زاﯾﯽ را ﺑﺮای زن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻤﯽ دارد،
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻫﺎ را دزد و راﻫﺰن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎن آزار و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﺑﺮآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دارﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.
3ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺗﻨﺶ
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
4ﻣﺬﻫﺐ:ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ داردﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از ﻣﺮدان دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه و از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ،زن در ﻧﮕﺎه ﺗﻮراﺗﯽ ﺟﻨﺲ دوم اﺳﺖ
داﺳﺘﺎن ” آدم و ﺣﻮا ” در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ  ،ﺣﺲ ﺗﻘﺪم در اﯾﻦ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﻮده ،ﻋﺎﻣﻞ وﺳﻮﺳﻪ زن اﺳﺖ ،زن ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮد
)آدم( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر راه ﻧﺠﺎت آدم از زﻧﺪان دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم از زن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺮآن ،ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺴﺮان ،اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در آﯾﻪ  34ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ “:اﮔﺮ از
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﯿﻢ ﻧﺎﮐﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺳﺘﻤﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ”…ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻟﺰوم ﺗﻨﺒﯿﻪ زن ﻧﺎﺷﺰه را از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ زدن و
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮑﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ ” اﻟﺴﺎرق و اﻟﺴﺎرﻗﻪ ﻧﺎﻗﻄﻌﻮ اﯾﺪﯾﻬﻤﺎ ”ﺷﺨﺺ ﻣﺎل
ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮد و دﺳﺖ دزد راﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ”ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده و از او ﺻﻼح ﮐﺎر را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﺮد ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺸﻮز زن ﺧﻮدش ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ زن
ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺻﻼح ﮐﺎر را از وی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
5-اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی:

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺷﺘﻐﺎل و
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎرات زﻧﺎن و ﻣﺮدان از اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1970-75ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺎﻧﺎوده اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل زن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ازدواﺟﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﺑﻌﻀﺎ در دو ﺷﯿﻔﺖ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آرام و
ﺧﻮﻧﺴﺮد ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻜﺎری را ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻛﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
6آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ارزش ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺴﻮب از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ رﯾﺸﻪ دار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺮوی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل و ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻮی در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل راﯾﺞ و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺪاوم و ﺑﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را در
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎص در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﻮق و ﺷﺨﺼﯿﺖ
زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻤﺎل را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  5زن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻫﺮﮔﺰ
ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
7رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ:ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از آ ﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر دارد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
–ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
–ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺎزل ،ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻓﻜﺮی ،ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ،ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ،ﻛﺎﻏﺬ ،ﻛﺘﺎب و
ﻣﺠﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
–ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﭼﻪ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻛﺮده و ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻮن اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮری ﻛﻪ در ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آدم ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻛﺴﺐ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ
در ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ -رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 8-ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﺶ ﻫﺎ:

اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و …اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ را از ﻧﻘﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺧﺎﻧﻮاده( ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﯿﺰان دروﻧﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ ،ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ارﺿﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ .ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪودی از اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﯿﻐﻪ آﻣﺮاﻧﻪ
دارﻧﺪدﯾﮕﺮی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻠﻮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﯾﻜﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺣﺎﻛﯽ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻧﻮاع ﺷﻜﻠﻬﺎی ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر را در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎرداری ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ،زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ،زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده و دارای اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﻊ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻛﺘﻚ
ﺧﻮردن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ و ﯾﺎ زن آزاری از ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﯾﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ از اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺷﺎﻛﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺪو ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن آزاری ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ آزار ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺘﻚ زدن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺴﺎدت ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ و اﻓﺮاط در ﻣﯿﮕﺴﺎری ،ﻬﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻛﻮدﻛﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﻮدﻛﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ و در ﯾﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﺑﻌﺎد و اﺷﻜﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﺸﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ او را ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﻮردی ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ .ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻛﻮدﻛﯽ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را در
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﻪ ﻣﺪارا و ﺗﺤﻤﻞ دﯾﮕﺮی در آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﯽ آﻣﻮزد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﻛﺸﺎﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺎم ذﻫﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﺸﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﺮﺧﺎش
و ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻛﻮدك وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ،اﺷﻜﺎل دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ او ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ او در ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻨﺒﯿﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و در ﯾﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﯿﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻚ ﮔﺮوه از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻮاﻗﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
آورد .اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﺧﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻣﺮی ﻣﺸﺮوع و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﺧﻮدی و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺮون از زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺧﺮد
ﻛﺮدن ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ،ﭘﺎره ﻛﺮدن روﻛﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ درﮔﯿﺮی دو ﮔﺮوه ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻛﺸﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺑﺤﺚ
دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻗﻮت ﻧﺪارد ،رواﺑﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﺷﺨﺎص دارای
ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دارای ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮ روا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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