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

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻧﺎزﺧﻨﺪ ﺻﺒﺤﯽ ،ﺑﯿﺘﺎ ژﯾﺎن،ﻤﯿﮕﻨﺎ
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 ،ﻧﺰاﻋﻬﺎی 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 ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎﯾﯽ 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 ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ 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؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ:
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ رﻧﺞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ آزادی ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻗﻠﻤﺮو زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ .
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ:
رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮاﻓﺖ و آﺑﺮو و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎروا ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ،
ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻃﻼق ﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی:
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،زﻧﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدان در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺟﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدان اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻨﺰل و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻣﺎﻟﯽ داﺋﻢ ﻗﺮار دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ:
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺷﻮﻫﺮ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎرم ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻋﻠﯿﻪ زن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن  :ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻮدﮐﯽ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺪر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک  ،اورا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﻮدک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮدک ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ،دﺷﻨﺎم دادن ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء ﮐﻮدک در ﺟﻤﻊ ،ﻣﻨﻊ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی) واﻟﺪﯾﻦ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ( ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدک.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان:
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آن  ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﻣﻌﺪودی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﮐﺘﮏ
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
”ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ از اواﯾﻞ ازدواج ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،زﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﻣﺮدان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف را ﺟﺰء ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص در ﻣﺮدان ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی
در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪر ﺳﺎﻻر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺧﺎش ﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮدوان وﺟﻮد دارد .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺤﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻗﻮام ﻣﺮد ،اﻗﻮام زن و ﺳﺎﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،ﭘﺎرک و ..و
دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻋﺰازی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺛﺮ آن راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﻪ ای ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ در آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺤﺪوده ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻣﮑﺎن رخ دادن آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد دﯾﮕﺮان از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﻏﻠﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺗﺠﺴﻢ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻣﻄﻠﻘﻪ وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻼق  ،ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان
از ﻣﺎدر و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻠﯽ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در  28اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  4/7ﻣﻮرد از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ) 45ﻣﻮرد( ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  7/1اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﻣﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻧﯽ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك
ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
زﻧﺎن اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻛﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 52/7 .درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﻗﯿﻘﺎ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن
ﻛﻠﻤﺎت رﻛﯿﻚ ،دﺷﻨﺎم ،دادوﻓﺮﯾﺎد ،ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و … اﺳﺖ ،ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی از آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ از ﻧﻮع دوم اﺳﺖ ﻛﻪ
 37/8درﺻﺪ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد ،آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻠﯽزدن ،زدن ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﻟﮕﺪ زدن و…
اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن درﮔﯿﺮ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2/46ﺑﺎر اﺳﺖ .رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ رﻗﻢ  27/7درﺻﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی< ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻜﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ >اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻛﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ  72/3درﺻﺪ از
زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در  28ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻫﻤﺴﺮآزاری ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .زﻧﺎن ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و زﻧﺎن دارای ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن زن ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺗﻨﻮع و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻧﺎن  55ﺗﺎ  59ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و زﻧﺎن  20ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﻛﯿﺪ دارﻧﺪ  .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﺠﺎزﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ  ،ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .از آنﺟﺎ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدان در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن دارﻧﺪ  ،درﺻﻮرﺗﯽﻛﻪ ﺗﻌﺎرﺿﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ  ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان و وادارﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ  .ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺧﺸﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر رﺷﺪ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮادی ﻛﻪ
ﺑﺎ آﻧﺎن دارای رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﻚ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .
در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﯾﺮان  ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻛﻤﻚرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻛﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻣﻜﺎن ﺑﻪﻛﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .
اﯾﻦ اﻣﻜﺎن  ،ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻓﺮدِ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﻞ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﺪر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ  .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﻨﻌﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﯾﻜﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر
ﺧﺸﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدان دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ از رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در
اﯾﺮان آﺷﻜﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ دﯾﮕﺮان در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ  ،ﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدد  .اﻣﺎ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻏﺮب و ﻧﻜﺎت ﻣﻌﺪودی ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻛﻨﺪ  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد  .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در
اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد  ،اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد
ﻧﺪارد  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ داد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن (  ،ﻣﺪارس و اﻓﺮاد ﻣﺴﺆول در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  .ﻣﯽﺗﻮان راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن را اراﺋﻪ داد  .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اراﺋﻪ داد  ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد  .ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﺗﺴﺮی ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی دارد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آن ﻛﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﺔ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ﻣﺴﺆوﻻن ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻌﯽ در از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﺮد  .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻗﺪام ﻛﺮد  ،ﺗﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺘﺎج روﯾﻜﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 .ﻛﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎ ﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه  ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮدارد .
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