
 

72 

 

اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه   

1396  تابستان، 2، شماره 3دوره   

83-72صفحات   

ISSN: 2476-5074 

www.uctjournals.com 

 

 تبیین اجتماعی خشونت علیه زنان در ایران 
 

 

 مریم شامحمدی
 ، دانشگاه غیر انتفاعی البرز، قزوین، ایران ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناس

 

 چکیده

ب خشونت علیه زنان در طول تاریح در جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته که در برخی جوامع این این آسی

اجتماعی تشدید شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سالمت جسم و روان زنان را به خطر می 

اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است  که در آن زن به خاطر جنسیت خود  

وع عمل یا رفتاری ییع حق از سوی جنس مخالف قرار میگیرد. بطور کلی هر نر  و تضو به علت صرفا زن بودن مورد اعمال زو

نین چ بههدید خشونت علیه زنان گفته می شود. ت که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود

جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا 

باشد. در این پژوهش که بصورت کیفی و اسنادی صورت گرفته است، به بررسی خشونت علیه زنان در ساختار جامعه ایرانی می 

خشونت علیه زنان تبعبض و نابرابری در میان زنان و مردان است که از طریق ساختار فرهنگی و نهادهای ت اصلی پردازد. عل

موثر بر مهم و  عدم آگاهی زنان از حقوق شهروندی خود نیز از عوامل  ی این نابرابری تشدید و توجیه می شود. همچنینقانون

 خشونت علیه زنان می باشد. 

 

 انی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی.خشونت علیه زنان، خشونت جسمی، خشونت روهاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

تلف وجود داشته است و آمارهای سازمان های رسمی نشان گر ی در جوامع غربی با اشکال مخمع حتخشونت در  همه جوا

افزایش این پدیده است. تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان اگر چه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده 

رفتار خشونت آمیز با زنان و آسیب پذیری جامعه تا با توجه به تمایزات فرهنگ ها و قوانین متفاوت است، اما ماهیت و نفس 

حد زیادی در همه جوامع مشابه است.  خشونت علیه زنان که هر ساله به قتل و نقص عضو و آزار روحی بسیاری منتهی می 

انواده در شود، همگی نشان از افزایش یک بحران دارد. بحرانی که هر روز به وسعت آن افزوده می شود. خشونت عیله زنان در خ

محیط بسته باقی مانده و به بیرون درز پیدا نمی کند. چه بسا مشکالت روانی چون تنهایی، افسردگی، اضطراب، وسواس و 

اختالل در خوردن و خواب، سرزنش خود، اختالل روابطی و رفتاری و همچنین مشکالت فیزیکی شبیه شکستگی ها، آسیب 

عفونت ها و.... از عواقب کشنده و آسیب زای خشونت علیه زنان است که همچنان از اندام های داخلی، بیماری های التهابی، 

 (1382نسلی به نسل دیگر منتقل می شود)عارفی، 

خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت، برخورداری زنان را از حقوق بشر و 

یع و یا سلب می کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقا و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه آزادی های بنیادین، نقض، تضی

زنان مایه نگرانی همه کشورهاست. خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت اطالق می شود که منجر به 

به اینکه حل معضالت و آسیب های اجتماعی  (. نظر1381آسیب دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود)رئیسی، 

نظیر خشونت علیه زنان نیازماند شناسایی دقیق  و تحلیل ابعاد متفاوت آن  می باشد، در این مقاله ابتدا تعریفی از خشونت  

 علیه زنان و مبانی نظری ارایه می شود و سپس، علل  و انواع خشونت  علیه زنان و پیامدهای آن  تشریح می شود.

 تعریف خشونت و خشونت علیه زنان-1-1

تعریف می کند. یک نوع آن اجباری غیر قانونی « استفاده نابجا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت»فرهنگ حقوقی، خشونت را 

به است که علیه آزادی ها و حقوق عمومی بکار برده می شود و در ارتباط با جرایئم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد که جن

فیزیکی یا جسمی بی نهایت شدیدی دارا باشد این وصف را به عنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق الذکر، ضرور 

(. همچنین خشونت را میتوان عملی 1380)معتمدی مهر، ....« دانسته است. مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و 

ویش انجام می دهد  و صرفا جنبه فیزیکی)بدنی( ندارد بلکه ممن است ابعاد آسیب زا دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خ

روانی و جنسی)فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز( و اقتصادی)شکستن وسایل خانه، 

ی که بطور ویژه مبارزه با خشونت علیه (. نخستین سند حقوق بین الملل1379گرفتن اموال شخصی و ...( را به خود بگیرد)کار، 

مورد تصویب  سازمان  104/48طی قطع نامه  1993زنان را هدف قرار داد اعالمیه رفع خشونت علیه زنان بود که در سپتامبر 

ملل قرار گرفتو در ماده یک به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته است: عبارت خشونت علیه زنان به معنای هر عمل خشونت 

یز مبتنی بر جنسیت است که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیب های روانی، جسمانی، روانی و آزار زنان، از جمله تهدید آم

به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجباری یا اختیاری در شرایط خاص، از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی 

ه در آن زن تنها به سبب جنسیت خود از سوی جنس مخالف مورد آزار و اذیت میگردد. خشونت علیه زنان پدیده ای است ک

قرار گرفته و حقش پایمال می شود. چنانچه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و میان زن و شوهر روی دهد از آن به خشونت 

 (.1380خانگی تعریف می شود)سازمان جهانی بهداشت، 

 انواع خشونت علیه زنان-1-2

م بندی های فروانی درباره خشونت علیه زنان وجود دارد اما در یک دسته بندی کلی، خشونت علیه زنان موارد زیر را تقسی

 (1381شامل می شود:)رسول زاده اقدم، 

 خشونت فیزیکی: شامل صدمه وارد کردن به فرد از طریق ضربه زدن، بریدن، لگد زدن، سیلی زدن و موارد مشابه است. 

روانی(: به هر نوع رفتار و گفتار خشنی اطالق می شود که سالمت روانی افراد دیگر را با خطر روبه رو می سازد خشونت عاطفی)

 که از جمله می توان به انتقاد ناروا، اهانت و تحقیر، فحاشی، تهدید به طالق و .... اشاره کرد.
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میل او، یا موجب وارد شدن صدمه جنسی به زن  خشونت جنسی: هر نوع رفتاری که به برقراری رابطه جنسی با زن بر خالف

 متجر شود. مانند فحشا، اجبار به ارتباط جنسی نامطلوب و ارتباط جنسی در زمان بارداری و عادت ماهیانه.

 خشونت اقتصادی: هر نوع رفتار خشونت آمیزی که موجب تحت فشار قرار دادن آزار و تبعیض مالی شود. 

نت است که در آن زنان از فعالیت و تعامل اجتماعی با دیگران و  در سطح جامعه محروم می خشونت اجتماعی: نوعی از خشو

 شوند.؛ مانند روابط اجتماعی بویژه با اعضای خانواده یا دوستان، محرومیت از تحصیل یا استغال و محبوس کردن زن در خانه 

 علل خشونت علیه زنان-1-3

 به نشدا صیانت ایبر رعصاا لطو در چرا که انسان  ،می گردد بر ننساا ندگیز یهاروز ینزغاآ به یخرتا بستر در خشونت

کشمکش  و یکدیگر حریم به وزتجا با ،ستا هشد متما همنوعانش و داتموجو دیگر هر چند به قیمت نابودی ،اعنالی دست زده

 ننساا از که نتمد پیشرفت آن با و به موازات ساده تر کلـش به ابتدا در ،فعانهامد یهارفتار و خشم با اههمر ادوات و ابزار ، ها

 مستقیم رستعماا از ت،مکاناا بر ستیابید جهت مستقیم غیر کلـش هـب  اـه کنشوا ،ساخت حسابگر و ندیشا مصلحت دیفر ها

. شد لبدم ستا فرهنگی رستعماا بنوعی که نهااذ بر تسلط به تفکر و ندیشها ءلقاا بر مستقیم مبتنی غیر رستعماا به نعریا و

 کترمشا به زن ی خانهرکا از کاستن بابی تاثیر نماند تا حدودی  لتحو و تغییر ینا در جتماعیا دنها انعنو به نیز ادهخانو

 و قحقو یبرابر بر مبتنی آورد نمغاار به جدید نگرشی و فرهنگ، وینـن یاـنید  و دـنجامیا  اـه ارزش تغییر و او جتماعیا

 اههمر نعتـص و تمدن یها خچر یپا به پا نناز چه گرا. سیدر نمی نظر به لقبو قابل سنتی تفکر رـبابر در هـک نانوـق مـنظ

 ،ننددا می تقعیاوا بر متکی را دخو هـک رمحو نهدامر مسلط یها نظریه متأسفانه ماا ،شتنددابر مگا ندگیز نوین یها هشیو

 نناز هجایگا توجیه ایبر یکژیدئولوا بنیانی دنکر همافر انعنو به ناـنآ از کشی هبهر و نناز ستیودفر به عمل در نهمچنا

 ری می کنند. اـپافش دانرـم طـتوس

یکی از علل خشونت در آموزش و یادگیری ابتدا در خانواده، سپس در مدرسه و گروه همساالن و رسانه است. جامعه شناسان 

 با درـف پس د،شو می شخصیتی دارای شخص که یندرو یعنی نشد جتماعیا یندافر. ننددا میاین چهار نهاد را  در فرایند 

 پس. کند وادار دخو یها ستهاخو دنرـک تـجابا هـب را لـمقاب فرـط دارد دـقص ونتـخش یگیررکا به با و همشاهد و نیدد

 ،هدیدت دن،کر وادار زور، زشموآ. یابد می یتر هپیچید لشکاا و دبعاا متقابل بطهرا یک در و فریندآ می خشونت ،خشونت

 ستهاخو هـب توجه عدم یادگیری امری  مشروع می گردد هـب تبدیل او شخصیتی و هنیذ منظا در یـهمگ که فیزیکی ردبرخو

 (.1379زکریایی،نشاند) می وفر را دفر درون شتم و بضر و حمله و شپرخا انیگرد یها

 و دشو می رتصو خاصی شکل به نجها ،یتجنس ژییدئولوا در. ستا مسلط یها ژییدئولوا نناز علیه خشونت یگرد علل از

 از شکیلی مجموعه ژییدئولوا از روـمنظمی گیرد. کلـش دانرـم و ناـنز نجها یها وتتفا رـتعبی نحوه ی رهاـبدر فرضیاتی

 رساختا دادن هجلو موجه یا توضیح آن فهد که ارگذ ارزش مـه و تاـقعیوا بر مبتنی هم که ستا عرفی یهاوربا و عقاید

 ، آندـعقای ی مجموعه ینا با انهمخو جتماعیا یها فعالیت توجیه و ستا جتماعیا وهگر یا هـجامع یک فرهنگ و یجتماعا

 یا دار جانب ژییدئولوا بر مبتنی تـمعرف ماا. ستا ژییدئولوا ،هدد می شکل را ما ی همرروز لعماا و ها ندیشها و تحساساا چه

 یها ژییدئولوا هیژو به ،ها ژییدئولوا. کند می عرضه جتماعیا نجها از صیمتناق یتفسیرها و تعبیر هگا و ستاگر گزینش

 هوـجل ناپذیر تغییر و اچر و نچو بی ینابنابر و معا و طبیعی را جتماعیا یها جنبه بعضی که نددار هم را خاصیت ینا مسلط

اتهام که دست پرورده ی اجتماع ین ا از ندا هشد معرفی معا و طبیعی که جتماعیا نجها از هایی جنبه ترتیب ینا به. هندد می

 ینا ادیفرا ارـیز دـکنن اددـقلم ماـع و یـطبیع را دخو آرای ننداتو می تر حترا مسلط یها اند مصون می مانند.  ایدئولوژی

 رختیاا در را رتقد نچو که نهدامر یها ژییدئولوا د. مانندـندار ارقر رتقد موضع در که کنند می تولید زبا و تولید را عقاید

 ای مجموعه هـب را ژیدئولوـیا حطالـصا بنابر این خیزنند و به حاشیه برانند. بر مخالفت به تیـفمنیس شـندا با ننداتو می نددار

 را قعیتوا ینا ژییدئولوا. هدد می تشکیل را لـعم مبنای هـچ آن یعنی یمـکن می قطالا علمی نشدا یا عامه یهاوربا از

 (.1380آبوث و والس، نهاست)آ منافع خدمت در نچو ندا ساخته را آن معینی یها وهگر که کند می نپنها
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 و دشو می بمحسو جتماعیا عاملی دارد پش خشونت نابرابری های اجتماعی ریشه در هـیشر خشونت صلیا عامل ماا و

 به که ستا جهت آن از بیشتر آن همیتا ایرز. ستا شناختی هـجامع ائلـمس و اهیمـمف  رینـت مهم از یکی جتماعیا یبرانابر

 ائلـمس از رییاـبس هـیشر رـیگد رتعبا به وندارگذ می تأثیر جتماعیا یگرد یمتغّیرها روی رـب تقلـمس متغیر یک انعنو

 لمعلو دخو یعنی ،باشد می نیز بستهوا متغیر یک لحا عین در جتماعیا یگرد متغیر هر مانند ممفهو ینا ماا. ستا جتماعیا

 نیز مسلط یها ژییدئولوقوانین ا  و ،دـندار دیاـقتصا یرـگی میمـتص و وترـث رت،دـق ابعـمن هـکآنانت.ـسا ییگرد ملاعو

 را یبرانابر توبیخ ونبد د،خو طلبی یبرتر نمایش با و هشد لـعم آزادی دارای دوـخ هـب دوـخ کنند می تضمین را نناآ منافع

 و فاـجها زهجاا د،خو امحترا و ارزش در بیشتر ذنفو د،خو یها یگیر تصمیم در بهتر یابیارز زهاـجا ،پس. ندارگذ می نمایش به

 ژییدئولوا گونه ینا دنفتاا جاه رـمروز لتیادـع بی توسعه در و ندارگذ می نمایش به را هشد داده هجلو دیعا یها ستاخودر

 دممر دجوو مدـع یا دجوو و دممر گاهیآ انمیز از ناشی دانمر و نناز بین یبرانابر و تبعیض مهم علت. داد هنداخو ننشا را ها

 می یشافزا نحقوقشا از ها آن درک دم،مر اهیـگآ  انزـمی فتنر باال با. ندا بستهوا بهم متغیر دو ینا. یدد باید قعیوا ریساال

  یاـه یرـگی میمـتص و نقش تا کوشند می نحقوقشا ستیابید ایبر فـمختل ءاـنحا  هـب و دپذیر نمی را لتیاعد بی. یابد

 ادانباسو دـصدر دنرـب االـب یـمعن به گاهیآ. شوند تر یکدنز یبرابر و دلتعا حفظ به تا یابد یشافزا ناـش اعیـجتما ،انونیـق

 اـهرهنجا لـعل از گاهیآ ،جتماعیا منسجاا و یـشارز تدـحو تـهمیا ئدافو از گاهیآ بلکه ،نیست نشگاهیدا تجادر با نناز یا

 (.1378هنجارهای مذهبی( و آگاهی از مضرات نابرابری است)رفیع پور،ک ـیکای از ویرـیپ لـ)عل ؛هـجمل از

 مبانی نظری و تجربی تحقیق -2

برای تببین دالیل خشونت باید به نظریات روانشناختی و اجتماعی رجوع کنیم. تحقیقاتی فروانی در حوزه خشونت علیه زنان 

کی از مسایل اجتماعی است که آسیب شناسان و جامعه شنان و روانشناسان را به انجام شده است. مسئله خشونت علیه زنان ی

خود مشغول کرده است. در این بخش تحقیقات و  نظریاتی که خشونت و انواع آن را تبیین می کنند مورد بحث و بررسی قرار 

می توانیم چرایی خشونت علیه زنان را می گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده و نظریه های اجتماعی و روانشناختی خشونت، 

 دریابیم.

 شاهد وهگر تکنیک و نیامید روش از دهستفاا با که 1381 لسا در انتهر شهر در آزاریهمسر انباعنو تحقیقی وردرپرزنا بشیر

 ،سن یرهامتغی در که هددمی ننشا هشوپژ ییافتهها. دازدمیپر خشونت بر مؤثر ملاعو سیربر به ،ستا گرفته منجاا نیامید و

 یمتغیرها در لیو ارد،ند دجوو نمونه وهگر و شاهد وهگر بین داریمعنی وتتفا قبلی ازدواج سابقۀ و تتحصیال ،شغل عنو

 بین داریمعنی وتتفا (...و تجازو دتعد م،جر )سابقۀ شوهر صخا ضعیتو و کیدکو دوران در شوهر ندگیز ضعیتو به طمربو

 وزبر در فرهنگی و تربیتی یمینههاز ساسیا نقش بر تأکید هشوپژ ینا یگرد مهم نتایج از. دارد دجوو نمونه و شاهد وهگر دو

 ،ندده ابو دخو درانما ردنکتکخو شاهد دخو یهاادهخانو در کیدکو در که نیدامر که ریطو به ؛ستا آزاریهمسر ةپدید

 . ندآورمی روی نناز علیه خشونت به بیشتر، نددار دمتعد همسر که کسانی و ،مجرمیت سابقۀ با و دمعتا انشوهر

 از دهستفاا با که1383 لسا در نناز علیه نت   وـخش رـب ادهانوـخ در بطروا اعنوا تأثیر سیربر انباعنو هشیوپژ در دفرنهقاد

ده بو انتهر شهر ساکن و ندزفر یک دارای ستکمد که متأهل نناز از نفر 200  از کلـمتش ای  هـنمون ردوـم در پیمایشی روش

 هددمی ننشا هشوپژ ینا ییافتهها. ستا ختهداپر نناز ینا علیه خشونت و گیادخانو بطروا بین بطۀرا سیربر به داد منجاا ندا

 داریمعنی و منفی بطۀرا نناز     هـعلی ونتـخش اـب انی(ـگفتم ،همگامی ی،همفکر ،همدلی ری،)همکا بطروا عنو بین که

 یمینههاز و نناز سسترد در منابع و سرمایهها د،مر و زن جنسیتی یشهانق یجامعهپذیر ةشیو بین همچنین. دارد دجوو

می د ـشر و ویمـش یـم متولد خترد یا پسر انبهعنو آن در که ادهایخانو )یعنی أمبد ادةانوـخ در ط( ـبروا کلـ)ش زخطرسا

 .دارد دجوو داریمعنی بطۀرا نناز علیه خشونت اـب کنیم(

 با که یالمیا یهاادهخانو در نناز به نسبت دانمر خشونت انمیز بر مؤثر ملاعو سیربر انعنو تحت بگرضایی هشوپژ نتایج 

 در خشونت ةمشاهد و تجربه نمیا بطۀرا دنبودارمعنا از حاکیانجام شده است  1382 لسا در پیمایشی روش از دهستفاا

 اـه آن دگیـنز در درـم انندواـخویش خالتد انمیز ،مذهبی داتعتقاا به دمر یپایبند انمیز د،رـم طـتوس هتگاـخاس ة ادانوـخ
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 دجوو داریمعنا بطۀرا ناـنز هـعلی دانمر خشونت انمیز با ندگیز مهم رموا در زن یتصمیمگیر انمیز نمیا ماا ،ستا...  و

 و دــناهــگرفت اررـق ونتــخش ردوــم ناـنشاهمسرف رـط از ریاـمآ جامعۀ نناز بیشتر هددمی ننشا کلی ینتیجهگیر. اردند

 . ستا دهبو نیـرواحیرو ونتــخش اــه آن ینـب در ونتــخش رینــت ایعـش

 لسا در دکر نشهرستا در آن بر مؤثر ملاعو و نناز هـعلی ونتـخش انعنو تحت هشیوپژ در یسرتشنیز ئیسیر همچنین

 زوج 162 هدگاـید از ونتـخش رـب مؤثر ملاعو سیربر به ستا داده منجاا اسنادی و پیمایشی روش از دهتفاـسا اـب که1380

 نناز علیه خشونت با ادهخانو در دمر ارقتدا و ازدواج عنو ت،تحصیال د،مر شغل بین هددمی ننشا تحقیق نتایج. ستا ختهداپر

 همچنین. ستا هنشد همشاهد داریمعنی بطۀرا خشونت و ینـجزو نیـس وتاـتف ینـب اـما دارد، دوـجو داری یـمعن رابطه

 .دارد نناز علیه خشونت در را تأثیر بیشترین ادهخانو در دمر سلطۀ و ارقتدا رـمتغی هددمی ننشا تحقیق ییافتهها

 و زن 1092 شامل فیدتصا اینمونه ردوـم در 1978 لاـس در را دینـلوا ونتـخش ة اهدـمش اتثرا هوبر نجا و لبریچا پاتریک

 دانرـم نمونه از صددر 17 داد ننشا هشوپژ ینا ییافتهها. ندادد  اررـق هشوژـپ ردوـم تلفنی مصاحبۀ از دهستفاا با دمر 910

 و لدینوا خشونت ةمشاهد بین که هددمی ننشا هشوپژ ینا نتایج. نددبو دهکر همشاهد را لدینوا ونتـخش و ردوـبرخ ناـنز و

 دهستفاا به ادفرا شنگر و نلدیوا ونتـخش ةاهدـمش ینـب اـما ارد،دـن دجوو داریمعنی بطۀرا نناز ینقشها رةبادر ادفرا شنگر

 ،نددبو نشادرما مقابل در رپد خشونت شاهد هاآن گرا سساا ینـهم رـب. دارد دوـجو دارمعنی ایبطهرا نناز علیه خشونت از

 خشن لاـحتما و تاثیر دارد الیـگسربز در درـف دنبو خشن بر لدینوا خشونت ةه مشاهدـک یدندـسریـم هـنتیج نـیا هـب

نبودند بیشتر  دینـلوا ونتـخش اهدـش هـک ادیرـفا با هـمقایس در نددبو نلدینشاوا خشونت شاهد که ادیفرا  دنوـب

    (1382بود)بگررضایی، 

: بر اساس این دیدگاه افراد در اثر همنیشینی با افراد جامعه چگونه رفتار کردن را می آموزند این نظریه یادگیری اجتماعی

 و همشاهد طریق از ننساا یهارفتار غالب ستا مدعی وراباند. دارد رهشاا خشونت بتکاار در نهمساال و ادهخانو نقش به هیدگاد

 و تقویت ییندهاآفر طریق از عمدتاً را نهواکجر رفتار یگیردیا نیز سکرا و برگس. دمیشو گرفتهافر زیلگوساا یندآفر لخال در

 به بستگیری فتار عنو هر توقف یا مهادا معتقدند و ندهدمی ارقر توجه ردمو ،تنبیه و تشویق یعنی آن، ساسیا یهارکازوسا

 شمیزآ ثرا در جتماعیا یهارفتار سایر نهمچو و دمیشو فیانحرا یهارفتار مۀادا موجب تشویق یعنی دارد؛ زاتمجا یا تشویق

یاد میگیرند و اگر (. نظریه یادگیری می گوید افراد رفتارهای خشن را 1382رئیسی، مییابد) اومتد و دمیشو موختهآ انیگرد با

 (. به1391این گونه رفتارها تنبیه نشود و برعکس مورد تشویق واقع شود تقویت می گردد و ادامه می یابد)محمدی و میرزایی، 

 در درما و رپد ناحیۀ از ریفتاربد تجربۀ و همشاهد. ندرزبو خشونت چگونه که میگیرند دیا دخو لدینوا از انندزفر ورا،باند دعتقاا

 کمک با ندامیتو شخص ،ینابنابر. دمیشو زن توسط تحمل موختنآ و دمر توسط میزآسلطه رفتار یگیردیا به منجر کیدکو

 تأثیر تحت لگوا بنتخاا. دبگیر دیا ،گاهانهآ چه و فیدتصا رطو به چه ان،یگرد ةمشاهد با یگرد رتعبا به و زیلگوساا یندآفر

 و هاارزش با مطابق هبرگزید یلگوا گرا و دمیگیر رتصو کترمش یموقعیتها و جنس ،سن جمله از دیمتعد ملاعو

 (.1377ساعتچی، میکند) اپید را میزآتهدید یموقعیتها و طبیعی ةمرروز ندگیز با تطابق ناییاتو دفر ،باشد سالم یهارهنجا

 ةبهشیوه مردم می توانند : نظریه های فشار مدعی اند جرم تابعی از تضاد بین اهداف و ابزارهایی است کنظریه کنترل اجتماعی

 و مجر تبیین ایبر را نومیآ نظریۀ ر،فشا نظریۀ نپیشگاما از ،کیمدور. کنند دهستفاا هاآن از افهدا آن به نسیدر ایبر وعمشر

 ستا معتقد (. مرتن1382 ،ئیسیرست)ا مختلف جتماعیا یهاریناهنجا زمینهساز نومیآ او، نظر از. دکر یبندلفرمو ویکجر

 یهاراه ستا ممکن نتیجه در و میکنند رفشا سحساا ،باشند شتهاند وعمشر یهااربزا افهدا به نسیدر ایبر ادفرا قتیو

 کوهن (.1376 ،شوند)گیدنز متوسل ریکاهبز و مبه جر قعوا در و برگزینند دخو افهدا به نسیدر ایبر را وعنامشر و غیرقانونی

 معد را هارفتار ینا منشأ و میکند بمنسو تطبقا و جتماعیا هپایگا به را ویکجر ،منزلتی ناکامی انعنو با دخو نظریۀ در نیز

 معموالً مددرآ دکمبو و ریبیکا دی،قتصاا ت(. مشکال1386داوری، و ند)سلیمیدامی جامعه لقبو ردمو افهدا به سترسید

 ،طرفی از. دمیشو میزآخشونت یهارفتار به منجر هارفشا ینا تقااو گاهید،میشو ادهخانو در نیانگر و رفشا یشافزا موجب

 مددرآکم و فقیر یهاادهخانو هددمی ننشا تتحقیقا. باشد هارفشا ینا با ردبرخو ایبر هیرا دخو خشونت ستا ممکن
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 دکمبو و فقر ری،بیکا موقعیت در که ستا تنشهایی و رفشا خاطر به مرا ینا و میکنند تجربه را یبیشتر خانگی یخشونتها

 ایرز ،ماند غافل جتماعیا تطبقا سایر نمیا در خشونت دجوو از نباید لبته. ا(1391یرزایی، د)محمدی و ممیشو دیجاا مددرآ

 انمیتو رفشا نظریۀ به توجه با ،ینابنابر. نمایند حاشا را هاآن یا کنند نپنها را مسائل ینا نددرقا بیشتر باال و متوسط تطبقا

 کخطرنا یهارفتار و خشونت بتکاار در پایین تحصیلی دلکرعم و ناکامی ان،همسر پایین جتماعیا ـ دیقتصاا هپایگا گفت

 .نددار هایعمد تأثیر

در این بخش به منظور تبیین و چرایی علل خشونت علیه زنان نظریاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که بصورت زیربنایی این 

 آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهند. این نظریات به شرح ذیل می باشد.

 منابع دانمر غالباً که میکند تأکید مرا ینا بر ،شد حمطر دگو میلیاو توسط  1971لسا در که منابع : نظریۀنظریه منابع

 دیقتصاا منابع ظلحا به نناز نکهآ لحا. دمیشو گیادخانو بطروا در هاآن یبرتر موجب مرا همین و نددار ستد در را دیقتصاا

 تمشکال با ،کنند کتر را دانمر گرا ،نددار هبرعهد را انندزفر از قبتامر نچو طرفی زا و ندابستهوا دخو انهمسر به عمدتاً

 ودیمحد یهاراهها آن که معناست ینا به نناز بستگیوا میمانند باقی خشن بطروا در رو ینا از ؛شد هنداخو روبهرو دیقتصاا

 باشد رتقد لکنتر لنباد به جینزو از یکی گرا. باشند شتهدا ذنفو و رتقد دانمر بر نندامیتو کمتر الذ و نددار سسترد در

 و... مالی ییتهاودمحد ،بچهها آزار ،ساختنویمنز س،تر ،تهدید مانند دارد؛ مختلفی اعنوا آزار و میکند بنتخاا را آزار معموالً

 با یدآمی یشپ دتضا هم قتیو و میکنند تجربه را دتضا کمتر هستند ویمسا منابع و رتقد ظلحا به که هاییزوج نکهآ لحا

 .(1391محمدی و میرزایی، میکنند) خنثی را آن خشن غیر یهاراه

 به .میکند دیا زن بر دمر سلطۀ اومتد عامل انبهعنو جنسیتی ینقشها یجامعهپذیر از اربو: دونظریه جامعه پذیری جنسیتی

 ینکها بر وطمشر ،شکل می گیرد گوهای نابرابر کنونیال با وتمتفا ربسیا نستامیتو نناز و انخترد شخصیت وی، دعتقاا

 تربیت ننشاادرابر که میشدند تربیت هاییآزادی  و اـهیسختگیر نهما و هاداشپا و تتوقعا نهما با ابتدا از ختربچههاد

 ،رقابت ،موفقیت ،پرخاشگری نهمچو یژگیهاییو دمیشو باعث انندزفر با لدینوا برخورد ة وـ( نح1382 ن،بستاند)میشو

 حق قحقاا ایبر   هـک دوـش  یـم یهـتوص هاآن به بیشتر همچنین. باشد رنتظاا ردمو پسر از بیشتر لستقالا و نفس هـب اتکای

  با بلکه الجد و جنگ با نه را تختالفاا ،باشد صلح جو ،کند زشسا که رودمی رنتظاا خترد از ضعو در. کنند گیدیستاا دخو

 اـب یتیـجنس یذیرـپ  هـجامع تـگف انمیتو ،ینابنابر. (1373،راسباشد) هقبتکنندامر و نمهربا و کند فصل و حل صحبت

 یبسترها   مـحک در دـناتو یـم یگرد یسو از هیندآ ینسلها در آن به نبخشید اومتد و سو یک از یبرانابر  دنرـک هـیندنها

 تیداموجو نناز د،ومیش بمحسو ارزش نگیدامر آن در که ،جنسیتی یجامعهپذیر یلگوا طبق. دشو شناخته جنسیتی برانابر

 و رحضو معمولی ینیاد در دانمر و ندرمحصو ادهخانو خصوصی یهازهحو  در و خانواده اند مرد ساالر راختاـس در مطیع و تابع

 در را دمر و زن جنسیت ییشهااگر ادهخانو در یجامعهپذیر یندآفر ،نظریه ینا سساا بر. (1380 س،الوا و تبواند)دار لشتغاا

چرا که . دمیشو زن دنمطیعبو و دمر سلطۀ دائمی شدن ثـباع و انتقال می دهد انندزفر به را آن و یکندم نیدرو ادهخانو

 ترسیم مصمم و نااتو ،شایسته ار،ستوا ،مستقل یتصویر دانمر از و بستهوا و عاطفی، منفعل ،مطیع آرام، تصویری زنان از معموال

 ینا مطابق. مقابل نقش سلطه گرای مرد می پذیرند در را خود مطیع بودن سنتی نقش نناز ،یطیاشر چنین در و  تـسا دهکر

 و وعمشر هاآن علیه خشونت و نناز دنکررمجبو معاجو در معموالً و دمیشو گرفته دیا که ستا ریفتار خشونت ه،یدگاد

 (.1391کند)محمدی و میرزایی، می  تشویق را خشونت سنتی جنسیتی یاـکنشهوا و ستا طبیعی

 را نشادخوو دـنندامی یکی نجنسیشا هویت با را نهویتشا ادفرا غربی معاجو در ستا معتقد فوکو : میشلویت جنسینظریه ه

 پیوند نسنتیشا و خالقیا ندگیز ر ـساسر هـب را یـجنس دوـخ موـمفه ینا هاآن. ندآورمی رشما به جنسی تیداموجو

 در را وییـلگا نخست دارد، رینتظاا چه او از جامعه و کند رفتار دبای چگونه ندابد نکهآ ایبر دیفر هر که معنا بدین. هنددمی

 از ایمجموعه یـنگدامر زـنی لـکمی لـمایک رـنظ از  دـکن رفتار آن مطابق باید او جنساز  دیوـموج هـک آوردی ـم رـنظ

 و دارد جتماعیا یشکلگیر نگیادمر. دمیشوساخته  ننیایماد با و انیگرد با ن،مادخو با ما بطۀرا یندآفر در که ستا مفاهیمی

معتقد است خشونت جنسی از سه عاملسرچشمه  کمیل. ستا فرهنگ ساختۀجوشد بلکه نمی ما یستشناختیز نساختما از
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 برضد نیز و نناز برضد خشونت  از استفاده آنها مردان و در برخی موارد ناعادالنه و بیتناسب جتماعیا رتقد. 1 می گیرد:

 زمتیاا و رتقد اوارسز سحساا. 2 .رتقد حس تقویت ستکمد اـی رتدـق نـیا ظـحف برای... طبیعت ،نشادخو ،یگرد دانمر

  هـک ،جنسیتی ونتـخش به بتکاار فرهنگی و حقوقی و جتماعیا دنبوزمجا. 3 .میکنند تجربه را آن مردان ترـبیش هـک دنوـب

 .(1382کم و  بیش در همه فرهنگ های پدر ساالر وجود دارد)توکلی، 

 و زن نمیا رتقد النۀدناعا بطۀرا پیامد را نناز موقعیت جنسی یستمگر ینظریهها : همۀ نظریه ستمگری جنسی)پدرساالری(

 از ،نددار نناز سرکوبی و دنقیاا ده،ستفاءاسو رت،نظا در دیبنیا و عینی منافعی که دانمر آن، طی که ایبطهرا ،ننددامی دمر

 گیرترینافر و عمیقترین با یستمگر یلگوا س،ساا ینا بر. ندزمیسا آوردهبر را منافع ینا نناز بر جنسی ستم لعماا طریق

. دمیشو هنداخو ریساالرپد عموماً که هددمی  تشکیل را دیبنیا تسلط رساختا و دمیشو عجین جامعه نمازسا در لشکاا

 لعماا نهدامر نقش که کسانی به و هددمی ارقر پرستش ردمو ،باشد ورزیخشونت نهما که را، نهدامر هویت ریساالرپد

 از لگوهاییا دخو با ،نهراساالرپد ر(. ساختا1373)شاه حسینی،  هددمی زمتیاا و رتقد ،ندارمیگذ امحترا آن به و میکنند

 در و ندادن،فرما که زدمیسا ینهدنها را مرا ینا و هددمی لنتقاا و آوردمی دجوو به را رفتار و رهنجا و ارزش وت،قضا ،هنیتذ

 و نهدامر ارقتدا رود؛می رنتظاا تمکین و دنبرنفرما زن از و دمیشو تلقی رفمتعا و طبیعی خشونت از جاتیدر ،قتضاا رتصو

 شناخته آن عداقو و هاارزش و جامعه و ادهخانو نکیا حفظ دنما زن دارکر و مدوآفتر جمله از رموا همۀ بر او قیقد رتنظا

 ادهخانو. دارد ارقر دمر حاکمیت در آن ییاجرا ضمانت و ندرداربرخو نیاوافر همیتا از ناموسی مسائل ش،نگر ینا در. دمیشو

 هیژو)به انندزفر و همسر شامل آن یعضاا اده،خانو سرپرست نقش در باید که ستا او و دمیشو شناخته دمر خصوصی حریم

 (. Gelles,1985) کند لکنتر ان(راخترد

 حمایت جهت در غیر مستقیم و تقیمـمس دیقتصاا و جتماعیا ییندهاآفر هک ستا ینا نظریه ینا صلیا ةید: انظریه فمنیستی

 ارقر پایینتر هازن دمیشو باعث ریساالرپد.  پدر ساالر عمل می کند  گیادانوـخ راختاـس و نظم اجتماعی خاص نوعی از

 رساختادر ویی ـناشز نتوـلی خشـصا تـعل ،رـمنظ نـیا و الگوی تاریخی خشونت سیستمی علیه زنان شکل بگیرداز و بگیرند

 به دمر را یبرتر فمینیست نمحققا ،نـیا رـب  وهالـع. تـسا راالـسدمر ۀـیاناگرارقتدا مـنظ وعیـن که دارد ارقر سنتی ادةخانو

 . (Gelles and Straus,1975نند )دامی خانگی خشونت صلیا علت مشخص و رشکاآ شکل

. ستا خشونت ةتوجیهکنند گیادخانو خشونت ردمو در نیااگردکررکا نظر ،فمینیستها شنگر ف: برخالنظریه کارکردگرایی

 طتباار در طوالنی تمد وتمتفا سنی یهاوهگر و جنسیتها با ادیفرا آن در که میگیرند نظر در هیوگر را ادهخانو هاآن

  رتصو لیاقت و صالحیت یا تخصص سساابر تباسلسلهمر وهگر ینا در ،هاوهگر سایر فبرخال. نددار ارقر یکدیگر با یکدنز

 نمدآ دجوو به سببن، ناهمگو وهگر ینا در وتمتفا عالیق دجوو. ستا دیقتصاا رتقد و سن ،جنسیت سساابر بلکه د،نمیگیر

 امقدا هر رو، ینا از. میبرند بین از را گیادخانو مناسب یهادکررکا و یژگیهاو ،هادتضا ینا. دمیشو نپنها یا رشکاآ یهادتضا

 ازی،عز)ا ستا وریضر و موجه ،باشد خشونت راه از اردی،مو در و رتقد از دهستفاا با گرچه،اگیادانوخ یهادتضا فعر یستارا در

 ادهخانو وهگر در ادفرا ه،یدگاد ینا از. میکند اپید دبررکا ادهخانو یبقا ایبر خشونت دی،کررکا هیدگاد در رو، ینا از. (1380

 را داریخانه ظیفۀو درما انبهعنو همسر و دمیشو بمحسو ادهخانو ورنآنا ر،پد انبهعنو ،شوهر مثالً. نددار رزیبا ینقشها

 ینقشها،جتماعیا ـ دینها راتنتظاا و تمقتضیا به بنا ،ندگیز مۀادا ایبر ادهخانو یهاوهگر ادفرا از هریک. دارد هبرعهد

 تأکید جنسیتی ینقشها تفکیک بر ،نظریه ینا ارانپایهگذ از یکی ،سونزرپا. (1368 ،میکنند)سیف یفاا را دخو نگوناگو

 ینقشها ردمو در تبا تتحقیقا همچنین (.1380ازی، عز)ا نددامی ادهخلی خانودا مدیر را درما و ئیسر را رپد و میکند

 و انشوهر فطر از ناشوییز ینقشها به عمل ةنحو در دیمشهو یگوناگونیها که داد ننشا ادهخانو بطروا شبکۀ و ناشوییز

 ،شوهر و زن آن، در که شتدا دجوو ادهایخانو ،سیربر ردمو ینمونهها لیهامنتها دو از یکی در. ردمیخو چشم به نناز

 رکا تقسیم ادهخانو و خانه رموا ادارة در. نددادمی منجاا یکدیگر از مستقل و اجد را مختلف ظایفو از ممکن ادتعد بیشترین

 دادمی منجاا دبو دشخو مختص که را یگرد یهارکا یزن شوهر و شتدا را دخو صخا ظایفو زن که ریطو به د،بو اربرقر خاصی

 در زن و شوهر آن، در که شتدا دجوو ادهایخانو ،سیربر ینا یگرد لیهامنتها در. نددمیکر یسپر اجد را نغتشاافر تقااو و
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 که نددیکرم تأکید هاآن. ندندرامیگذ هم رکنا در را ممکن تقااو بیشترین و نددبو سهیم هم با ممکن یفعالیتها بیشترین

 یکدیگر به نالمکااحتی ادهخانو و خانه رموا جزئیترین در حتی و بگیرند هم با را مهم تتصمیما و باشند برابر باید شوهر و زن

 دارد وزبر لحتماا بیشتردوم  عنو ادةخانو ،باشد ترهکنداپر ادهخانو بطروا شبکۀ هرچه دبو معتقد ت(. با1373 ت،)با کنند کمک

 .میکند اپید کاهش ناشوییز ینقشها تفکیک و

 اعنوا سساا که میکند نبیا نظریه ینا. ستا آزاریهمسر ةتبیینکنند ینظریهها یگرد از خشونت فرهنگ : نظریۀنظریه فرهنگ

 فرهنگ ه،یدگاد ینا از. دمیگیر شکل جامعه سیلۀوبه آزاریسالمند و دک آزاریکو آزاری،همسر مانند ءسو یهارفتار نگوناگو

 رفتار نمیا مشخصی طتباار شبادو و شبادو. اردمیگذ تأثیر ننساا ةیندآ و کنونی رفتار بر که ستا گذشته یجتماعا اثمیر

 فرهنگی در ،میکنندری فتاربد دخو انهمسر با که نیدامر. ندایافته جتماعیا یهارهنجا و نناز مقابل در دانمر میزآخشونت

 دان،مر یپرخاشگر تأثیر ،فرهنگ ینا یگرد ییژگیهاو از. ستا نناز از بیشتر ربسیا دانمر حاکمیت آن در که میکنند ندگیز

 نهدامر حاکمیت تثبا ایبر رتقد از دهستفاا ر،ساالرپد معاجو در ،ینابنابر. ستا نناز داریفرمانبر و نهدامر حاکمیت دجوو

. دمیشو دهستفاا خشونت از نآ ارستقرا ایبر ،فتدامی خطر به جتماعیا نظم که مانیز ،معاجو برخی در. ستا عیتومشر دارای

 دخر سطح در هم و نکال سطح در هم ،جامعه در جتماعیا نظم یبقا ایبر خشونت لعماا یعنی ،جتماعیا رتنظا از شکل ینا

 (1380)اعزازی،  دمیگیر رتصو اده()خانو

در خردسالی خشونت را تجربه  افرادی که یادگیر اجتماعی استنظریه  برپایۀ که ،نظریه ینا سساا: برنظریه انتقال بین نسل ها

نظریه  براساس ،همچنین. (1382 دی،باآسفندا شمسدر بزرگسالی آن را بکار می گیرند  ،می کنند یا شاهد آن هستند

 که ریفتار ایبر لدینوا. دمیگیر رتوـص تقلید راه از سپس و مشاهده طریق از نخست جنسیتی ینقشها یگیردیا ی،گیردیا

 دمر و زن با متقابل کنش در یگرد نگساالربز و لدینوا. هنددمی داشاـپ او هـب تـسا متناسب دککو جنسیت با هاآن نگما به

 آن دمیگیر یاد و متناسب با رفتاری که پاداش می گیرد می آموزد را دنبو خترد یا پسر دککو می گذارند. قرـف اـهآن نمیا

ابر این نظریه هویت جنسی پس از جا افتادن رفتار مبتنی ب ارزش مثبت قایل شود. بن آن ایبر و بزند هم دخو به را برچسب

 . (1380)گرت، نقش جنسیتی شکل می گیرد و این در سن معینی رخ نمی دهد

 عوامل ساختاری ایجاد و حفظ خشونت در ایران -3

امعه پدرساالر ایرانی خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی مانند سایر جوامع دیده می شود اما علل و عواملی وجود دارد که در چ

این خشونت تشدید می شود. به همین منظور ما در این بخش عوامل ساختاری که موجد خشونت علیه زنان می باشند دسته 

 بندی و تشریح می نماییم

 قدرت مردان در قانون

ده به صورت اجباری برای زندگی با مرد زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرایط نابرابر در خانوا

خشن تجلی می کند. از موارد خاص می توان به از دست دادن حق سرپرستی و خضانت بر فرزندان اشاره کرد  و یا مراحل 

دشواری که یک زن از لحاظ قانونی  برای طالق باید طی کند. هرچند اضافه کردن شروط ضمن عقد تا حدودی برخی حقوق را 

(. در 1381می دهد اما در هر صورت در زمانی که زن متقاضی طالق است باید مورد عسر و حرج را ثابت کند)عبادی، به زنان 

خانواده که ریاست آن با مردان است مجازاتی برای خشونت های خانوادگی در نظر گرفته نمی شود و در خصوص نزدانی که 

گی زنان با مردانی می شود که همسران خود را کتک می زنند)عبادی، مجازات های مالیم هستند و باعث ادامه باالجبار زند

1371 .) 

قوانین ایران نه فقط در حوزه خانواده بلکه در حوزه عمومی نیز بر اقتدار مردان و بی قدرتی زنان تاکید دارد. قوانین به شکلی 

ارکت زنان وجود دارد، اما این رفتارها منوط تنظیم شده اند که هرجند در برخی از موحدوده های عمومی امکان فعالیت و مش

به اجازه شوهر است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگی زنان سایه افکنده است و این امر حتی برای زنان و مردانی که معتقد به 

 حق تصمیم گیری آزاد برای هر کس هستند، صدق می کند. 
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 قدرت مردان در بعد اقتصادی

نی موارد منع زنان برای کار وجود ندارد اما در باب کار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. هرچند که از لحاظ قانو

وجوی کار است که به معضالت کاری این جنس اشاره اولین مورد درصد ناچیز زنان شاغل و درصد بسیار باالی زنان در جست

گر این امر نشان .شودتر میکاری بیشش سطح تحصیالت درصد بیدهد که با افزایکاری زنان نشان میدارد. آمار مربوط به بی

گر این امر است که زنان در مشاغل سطح پایینی جامعه )حوزه مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف دیگر نشان

تر زنان در مقایسه با مردان، کمتوان از درآمد ثانویه( با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی، مشغول به کار هستند. سپس می

تر از بخش خصوصی است ـ و نبود امکانات به منظور ارتقا های دولتی ـ که امکان کسب درآمد در آنان کمتمرکز زنان در بخش

تر همراه است، اشاره کرد. نبود مشاغل میانی برای زنان، چه از لحاظ گیرنده که با درآمدهای بیشهای تصمیمبه موقعیت

های شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت های ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارتزشآمو

یابی به مشاغلی که معموالً انجامد. دستدهنده به جامعه، معضل دیگری است که به دوری زنان از محیط کار مینیروهای نظم

ها( به ها و هتلرسانی در رستورانشوند )مانند فروشندگی و خدماتل میتر از دانشگاه به آن مشغوزنان با سطح تحصیالت کم

علل متعدد مقدور نیست. در عین حال ناسالم بودن محیط کار در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و احتمال وجود آزارهای 

دلیل زنان را از خود بیرون  در نتیجه، بخش اقتصاد، از آن جا که به هر .سازدجنسی، زنان را در انتخاب مشاغل محدود می

چنین با توجه به درآمدهای ناچیزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان رانده و یا حضور آنان را محدود کرده است، هم

دهد. حتی زنان شاغل نیز امکان زندگی جدا از مردان را با سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به یک مرد سوق میمی

ود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تأکید داشته باشند، امکان ارائه زندگی در سطح زندگی درآمدهای خ

 .خانوادگی را نخواهند داشت

 قدرت مردان در سازمان های نظارتی

با استفاده از چنین سازمانی و فردی، جملگی در نظارت بر زنان های نظارتی اعم از رسمی و غیررسمی، همدر ایران سازمان

ورزند. این خشونت در سطوح نظارتی، بر چگونگی انتخابات اعمال قدرت و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف، اهتمام می

کند. خشونت مردان را گذارد و با هر نوع رفتاری که مخالف تفکر آنان باشد به سختی مقابله میفردی زنان و دختران تأثیر می

یافته در نهادهای نظارتی جامعه مشاهده کرد، و از طرف دیگر در سطح افرادی توان به صورت سازمانیدر ایران از یک طرف م

جانبه بر زنان به صورت فردی نیز وجود نظارت همه .کنندسازی جامعه از زنان دارای رفتار نامناسب اقدام میکه شخصاً به پاک

ای به دست مردانی که خود را ملزم به حفظ نظم اجتماعی های زنجیرهتلتوان از قیابد که به عنوان نمونه مشخص میتجلی می

ها پرداختند به قتل رساندند یاد کرد. )صفحات حوادث روزنامهدر جامعه دانسته و زنانی را که به گمان آنان به خودفروشی می

ر زنان وجود داشته بدون هیچ تأمل گر قتل همسران، دختران و خواهرانی است که به گمان اشتباهی که در خصوص رفتانشان

اند( اگر مردان در جامعه باید بر رفتار زنان دیگر نظارت داشته باشند، به قتل رساندن دختران، خواهران و و تفکری کشته شده

یابد. مجازات سبک چنین رفتارهایی، تری میهمسران به تصور بدگمانی و سوءظن به آنان در خانواده، احتمال وقوع بیش

 .شوقی برای افزایش خشونت در جامعه و خانواده استم

 سازمان های حام ی پشتیبانی کننده

گذرد اما افکار عمومی و باورهای زنان تا حدود زیادی با وجود آن که تنها چند سال از مبحث خشونت خانوادگی در ایران می

ها مقاومت سلیم و رضا را واگذاشته و به انواع روشهای خانوادگی دیگر حالت تتغییریافته و زنان بسیاری در برابر خشونت

گونه که خودکشی و خودسوزی نیز توان همسرکشی زنان را نوعی مقاومت مذبوحانه در نظر گرفت، همانکنند. )میمی

کند(. با وجود اهمیت خشونت، هنوز هیچ گر مقاومتی است در زمانی که هیچ فرد و سازمانی از زنان حمایت نمینمایش

شود. نه فقط زنان ازمانی برای حمایت از قربانی به وجود نیامده است. احساس کمبود نیروی حامی، از خانواده شروع میس

دهند؛ زیرا های آنان نیز در راه مقابله با خشونت کمکی به آنان ارائه نمیقربانی مجبور به تحمل خشونت هستند بلکه خانواده

حل تغییر وردن در خانواده، روال معمولی زندگی و ناشی از رفتار اشتباه زنان است و راههنوز برای بسیاری از افراد، کتک خ
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ها و احتماالً پزشکی قانونی، با ساختار نیروی انتظامی، دادگاه  .رفتار زن و انجام رفتارهای مناسب با درخواست شوهر است

دهد. زیرا اوالً زنان از مراجعه هستند، کمکی به آنان ارائه نمی مردانه و سلسله مراتب اداری خود، که معموالً زنان از آن به دور

یابی ها حاکمیت دارد، امکان دستدارانه از مردان، که در اکثر سازمانها هراس دارند؛ دوماً با وجود روحیه جانببه این سازمان

شند به لحاظ نداشتن امکانات قادر به انجام رسانی آگاه بابه حقوق زنان ناچیز است. مراکز مشاوره و درمانی حتی اگر به کمک

رسانی وجود ندارد. به نظر حلی برای کمکها راهها و نهادهای دیگر از مدارس تا رسانهکمکی نیستند. در هیچ یک از سازمان

ین باره، افراد رسانی صحیح در ارسد که بهزیستی امکاناتی را برای حمایت از زنان فراهم کرده است، اما به علت عدم اطالعمی

های شب، گیرد )در نیمهچنین با توجه به زمان و مکانی که خشونت خانوادگی صورت میاطالع هستند؛ همجامعه از آن بی

شوند( مفید نیست. شاید تنها حامی این زنان زنان، بدون پول، امکانات و حتی لباس مناسب از خانه به بیرون افکنده می

 دهنداز چشم همسران به قربانیان پناهی میهمسایگان باشند که پنهان 

  گیریبحث و نتیجه -4

 ارقر فجحاا ردمو ارههمو ،یگرد الیلد و نسانیا قحقو از ستدرنا درک لیلد به نجها طنقا از ریبسیا در و یخرتا لطو در نناز

 ،معاجو صنعتی یها پیشرفت دجوو با وزهمرا. ستا دهبو خشونت لعماا اربزا یکتریندنز از یکی نیشاا بسرکو ایبر و گرفته

 در. یدآ می رشما به جهانی معضل یک علیه زنان  خشونت هپدید زهنو ژی،تکنولو و علم توسعه و ها آن فرهنگ و نتمد شدر

 ارشگز بلکه ،ستا برنبسته ختر نناز ندگیز از خشونت تنها نه ،ستا هشد دیمیال جدید ارههز وارد نجها که کنونی عصر

 ردمو در بشر قحقو نقض از ننشا که دشو می ئهارا نجها رکنا و گوشه از رخباا و تطالعاا ر،ماآ ادث،حو از ههندد نتکا یها

زنان تغییر کرده است و ماهیت آن کماکان علیه  خشونت رصو و لشکاا فقط که دارد برمی دهپر تلخ حقیقت ینا از و نددار نناز

 که ریطو به ،ندا دهتوجهکر ارههمو آن بر مؤثر ملاعو و نناز علیه شونتخ به ها لتدو و انهشگروپژ نیز انیرا پابرجاست. در

 هشوپژ فصر نسانیا و مالی منابع از عظیمی حجم و هشد منجاا هپدید ینا بر مؤثر ملاعو شناخت ایبر گوناگونی یها هشوپژ

 شده است.  آن رةبادر

ختلف به دالیلی همچون مجازات سخت و عدم حمایت خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع م

های قانونی از ابراز آن خودداری می کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه 

خشونت علیه زنان جا و مکان  جای دنیا زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و کالمی واقع می شوند

اصی ندارد. در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد خ

کتک و فحاشی قرار می گیرند.در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه های امن وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که 

هنده می شود ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد که بتوان به آن پناهنده خطر تهدیدش می کند به آنها پنا

شد. تأثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم را بخراشد روح را جریحه دار می کند و به او احساس 

 د. عاملرمیم جراحت های این زنان وجود ندارموجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه در ایران مرکزی برای ت

اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم 

لیس از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت را به پ. در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند

گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی 

قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. با این حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان 

 ت.دهنده اس

عددی برای تبیین خشونت علیه زنان می باشد ولی مهم ترین علت آن را در تبعیض و در ساختار جامعه ایران دالیل مت

نابرابرای  در حوزه حقوق زنان و مردان باید جست. این تبعیض و نابرابری از سوی اکثریت جامعه زنان ایرانی به دلیل فرهنگ 

باشد که تلسط نهادهای قانونی و اجتماعی   مردساالر درونی شده است که ریشه آن در نا آگاهی از حقوق خود می باشد می

نابرابری و تبعبض را تقویت و تشدید می کنند. با در نظر گرفتن این حقیقت گه خشونت علیه زنان تهدیدی برای سالمتی و 

ه  حقوق انسانی محسوب می شود و با نظر به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنانشکیل می  دهند و در عین حال پرورش دهند
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ی همه افراد جامعه هستند داشتن نگاهی جامع، گسترده و و دید باز برای درک و حل مسایل زنان در زمینه خشونت الزم 

است. داشتن قوانین کارا، همراه با فرهنگ سازی و آگاهی از حقوق شهروندی می تواند نقش مهمی در جهت کاهش خشونت 

فکران، رسانه ها و نهادهای مدنی برای تاثیر گذاری بر قوانین و نظارت بر تطبیق علیه زنان ایفا کند که  در این میان نقش روشن

 آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
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