
Women's Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Quarterly Journal, Vol. 12, No. 4, Winter 2021-2022, 105-136

Understanding and Interpreting Women in Domestic
Violence and Its Multiple Dimensions by Van Manmann's

Phenomenological Approach
(Case Study: Women at Risk of Divorce Referred to Family

Court of Shahid Bahonar Judicial Complex)

Esmaeil Shirali*

Abstract

The aim of this study was to understand and interpret women's domestic violence

and its multiple dimensions with a qualitative method and interpretive

phenomenological approach, using in-depth interview tools. The statistical

population of this study was all "women referring to the family court" of Shahid

Bahonar Judicial Complex in Tehran who were selected using purposive sampling

and after interviewing 25 women who were abused. Saturation arrived. The research

results showed; From the perspective of the women surveyed, violence has been

used against them in three ways; Physical violence, institutional / legal violence and

economic violence. In physical violence, the perpetrators, most of whom were

husbands, inflicted bodily harm on the women under investigation by hitting or

throwing something. In institutional or legal violence, the legislature eliminates

some of women's rights and legally uses some form of legal violence. In economic

violence, the third type of violence is the lack of decision-making by women or the
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permission of women to participate in economic affairs and the right to encroach on

property.

Keywords: Domestic Violence, Women, Physical Violence, Economic Violence,

Legal Violence.
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با آن ۀفهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگان
ماننرویکرد پدیدارشناسانه ون

کننده به دادگاه معرض طالق مراجعهۀ موردي: زنان درمطالع(
)خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران

*اسماعیل شیرعلی

چکیده
بـا روش  آنچندگانـه ابعـاد ویخانوادگخشونتاززنانریتفسوفهماین تحقیق با هدف 

آمـاري  عمیق صورت گرفت. جامعهبا ابزار مصاحبه،رویکرد پدیدارشناسی تفسیريو کیفی 
بودنـد  باهنر تهـران مجتمع قضائی شهیدبه دادگاه خانوادهکنندهزنان مراجعهاین تحقیق کلیه

تــن از زنــان 25گیــري هدفمنــد انتخــاب و پــس از مصــاحبه بــا کــه بــا اســتفاده از نمونــه
از دیـدگاه زنـان   ها بـه اشـباع رسـید. نتـایج تحقیـق نشـان داد؛       شده دادهخشونت واقعمورد
تحقیق خشونت در سه نوع بر علیه آنان اعمال شده است؛ خشونت فیزیکی، خشـونت  مورد

عمـدتاً اقتصـادي. در خشـونت فیزیکـی عامـل خشـونت کـه       قـانونی و خشـونت   نهادي/
آسیب و جراحات بدنی بـه زنـان   بودند با واردکردن ضربه یا پرتاب چیزي موجب شوهران

گـذار برخـی از حقـوق زنـان را     در خشونت نهادي یا قانونی قـانون .تحقیق شده بودندمورد
خشونت اقتصـادي نیـز   گردد. در قانونی نوعی خشونت حقوقی اعمال میظحذف و از لحا

زنان در مشارکت در امـور گیري زنان یا اجازهبه عنوان سومین نوع خشونت به عدم تصمیم
شود.خل و تصرف در اموال گفته میاقتصادي و حق د
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خشونت، خشونت خانوادگی، زنـان، خشـونت فیزیکـی، خشـونت اقتصـادي،      ها:دواژهیکل
خشونت قانونی.

مقدمه. 1
شود. یکـی از تبعـات   ي عمومی تلقی میاز حوزهیخشونت همواره بخشبه لحاظ تاریخی، 

خصوصــی و خــانواده چنــین برداشــتی ایــن اســت کــه حــوادث و وقــایعی کــه در حــوزه
هـاي خـانگی   شود. در نتیجه از منظـر حقـوقی، خشـونت   تر جدي تلقی میافتد، کممیاتفاق

ه امري خصوصـی اسـت، بحـث    چندان موضوعیت ندارد و همیشه با این ادعا که حریم خان
قالیبـاف،  فسـایی و کامـل  شـود (صـادقی  ي قـانون رانـده مـی   هاي خانگی به حاشیهخشونت

هاي قربانیـان و مـرتکبین خشـونت خـانگی تنهـا در      ها و نگرشبر همین مبنا، نقش). 1390
ــی     ــونت، شخص ــاي خش ــده و الگوه ــه ش ــانواده توجی ــل خ ــاعی داخ ــط اجتم ــده رواب ش

شـده علیـه شـریک    ترین نوع خشونت علیـه زنـان، خشـونت اعمـال    شایعآید. میحساببه
ط شـریک نزدیـک   یـا خشـونت توسـ   ت که از آن بـه عنـوان خشـونت خـانگی    زندگی اس

ـ انیبدرملـل سـازمان 1993سـال در). Amoakohene, 2004: 2275(شـود مـی یاد حـذف هی
بـه کـه یتیجنسـ زیـ آمخشـونت اقـدام نوعهر: «کردارائهرافیتعرنیازنانهیعلخشونت

زنـان يبـرا ،)باشدادیزآنبروزاحتمالای(شودمنجرزناندریرواناییجنس،یبدنبیآس
يهـا خشـونت .»شودمنجریاجتماعایيفرديآزادازياجبارتیمحرومبهایباشدآوررنج

يازسـو نیوالدکشتنتاآنياعضایکیزیفيهايریدرگازودارندياریبستنوعیخانوادگ
شناسـان بیآسـ توجهموردکهیخشونتنیترجیراجملهاز. باشدنوساندرتواندیمفرزندان
وزنـان زدنکتـک شـوهران، يسـو اززنـان بـه تجـاوز ازعبارتنـد ردیگیمقراریاجتماع

منظـر  ی خشونت علیه زنان در خانواده از). بررسFeldman, 2010:308(کودکانازسوءاستفاده
انـد درك بهتـري از خشـونت را    توزیسته زنان مورد خشونت قرارگرفتـه نـه تنهـا مـی    تجربه
ر چارچوب خانواده نیز کمک نماید.دهد بلکه به نوع برساخت خشونت دارائه

له. بیان مسئ2
سـالمت وبیـ تخرراجامعـه وخـانواده کـر یپکهاستیجهانيبالکییخانگخشونت

زنـان هیـ علیعـاطف ویجنسـ ،یجسـم يهـا صـورت بـه خشـونت . کندیمدیتهدراافراد
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رابطـه نـوع هـر در) همسر(مقابلطرفهیعليبدرفتارشامليهمسرآزار. شودیممشاهده
اسـت يجـد مشـکل همسـر بـا يبـدرفتار ییزناشوروابطدر. اوستبایمیصموکینزد
یاساسـ تأثیرجامعهتینهادروخانوادهوزنیروانویجسمسالمتدرقطعاًتواندیمکه

درصـد زنـان در   68تـا  18.  آمار سازمانِ بهداشت جهانی بیـانگر آن اسـت کـه    باشدداشته
یافتـه حـداقل یـک بـار     ي توسـعه درصد آنـان در کشـورها  28کشورهاي در حال توسعه و 

زن 24000اي بـر روي  در مطالعـه .انـد بدنی توسط شریک زندگی خود را گزارش دادهآزار
رضـایت را تجربـه کـرده بودنـد، از     ي جنسی توام با عدمشور، نسبت زنانی که رابطهدر ده ک

هاي اتیوپی متفاوت بود. ایـن نسـبت   درصد در یکی از ایالت59درصد شهري در ژاپن تا 6
)Family Health International, 2008: 10(درصـد بـود   50تـا  10در اغلـب کشـورها بـین    

Bullock and(یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنان استنیز خشونت در دوران حاملگی

Cubert, 2002: 477 .(شـان  اند که در طی حـاملگی سوم زنان گزارش کردهدر یک بررسی یک
در هنـد مـرگ ناشـی از    .نوبت اعمال خشـونت بـر علیـه آنـان، رخ داده اسـت     حداقل یک

باشـد درصـد مـی  16ع خشونت خانگی، دومین علت شایع مرگ در دوران حاملگی با شـیو 
)Ronsmans and Graham, 2006:1190 .(       ،صـاحبنظران عوامـل مختلفـی نظیـر؛ فقـر، اعتیـاد

لکــل و موادمخــدر را در بــروز   اخــتالالت روانپزشــکی، جنســیت زن و اعتیــاد بــه ا    
هاي کالمی، فیزیکـی و مـالی بـا وضـعیت     اند.  تمامی خشونتدانستهمؤثرخانگی خشونت

تـر اسـت   تر شـایع ي کارگر و با وضعیت اقتصادي پاییناقتصادي در ارتباط است و در طبقه
(Selic, Pesjak, Kersnik, 2011: 621)

توان به تحصیالت پـایین، منـزل   در بروز خشونت خانگی میمؤثردیگر عوامل از جمله
:Oyunbileg et al., 2009)اي و زندگی با همسر بیکـار و معتـاد بـه الکـل اشـاره نمـود       هاجار

ز جملــه دیگــر علــل خشــونت خــانگی همچنــین نــازایی و نداشــتن فرزنــد پســر ا(1874
ـ    اند و آمارها نشـان مـی  شدهذکر ان نـازاي ایـران بسـیار بـاال     دهـد خشـونت خـانگی در زن

شـناختی خشـونت علیـه زنـان را در پـسِ آداب      عـه درصد) است.  امـا رویکـرد جام  8/61(
کند و گاهی خشونت علیـه زن  فرهنگی، هنجارهاي اجتماعی و اعتقادات مذهبی جستجو می

. شـود به عنوان رفتاري هماهنگ با شـرایط فرهنگـی، امـري پسـندیده و شایسـته تلقـی مـی       
خیـل دانسـته و   همین دلیل است که مرتکبین خشونت خانوادگی قربانی را در خشـونت د به

). امـا بـا ایـن همـه، در     1383(معظمـی،  دهـد  آمیز خود را مشروع جلوه مـی عملِ خشونت
نظـران مسـائل اجتمـاعی بـه خشـونت      هاي اخیر توجه برخی از پژوهشگران و صاحبسال
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صـرفاً زنان علیه مردان جلب شده است، و خشونت زنان علیه مردان را برخی از صاحبنظران 
).  1389اند (صادقی، تدافعی و یا خشونت براي بقاء تعریف نمودهخشونتی واکنشی، 

ناپـذیري ماننـد طـالق، اعتیـاد،     تبعات جبـران زنان خشونت علیه دنظران معتقدنصاحب
ائل دیگر را در برخواهد داشـت کـه هماننـد سـایر اثـرات خشـونت خـانگی        سکاري و مبزه
(Kathrada, 2015: 20)توجـه قـرار داد  هـا را در ابعـاد فـردي و اجتمـاعی مـورد     توان آنمی

توانـد مـردان را بـه    سو مـی ي زنان در محیط خانه از یکآمیز و آزاردهندهرفتارهاي خشونت
حـی و جسـمی (حتـی مـرگ) درپـی      هـا صـدمات رو  کنـد و بـراي آن  متـأثر لحاظ فـردي  

هـاي زنـان و   هاي مدرنیته، باورها و ارزشنفوذ ارزشتأثیرصاحنظران اجتماعی .باشدداشته
مردان در مورد ازدواج و زندگی پیوسته در حال تغییر را از علل اصلی گرایش بـه خشـونت   

نـوع روابـط در خـانواده براسـاس رفتارهـاي      ).1377هریسـون،  دانند (بین زنان و مردان می
فرهنگـی  گیرد. و یکی از تصـورهاي عـام   اجتماعی و ضداجتماعی در یک فرهنگ شکل می

بودن فضـاي آن اسـت کـه در بسـیاري از جوامـع وجـود دارد.       اده، خصوصیدر مورد خانو
ي تقدس خانواده و نگهداري اطالعات مربوط به آن در چهـاردیواري خانـه، اسـاس نظریـه    

باشـد  هـاي اسـتمرار خشـونت علیـه زنـان مـی      دهـد کـه از علـت   کاري را تشکیل میپنهان
شـود تـا نسـبت بـه     دن خانواده سبب میشتلقی)، بنابراین نگاه خصوصی1388فر، (ساالري

شـود  هـایی کـه از طـرف مـرد بـر زن در آن اعمـال مـی       ساختار قدرت در خانواده و سلطه
)، در حالی که خشونت خانوادگی با توجـه بـه ایـن    1383پوشی شود (وزارت کشور، چشم

دهـد کـه بـه سـبب     و چـون میـان افـرادي رخ مـی    پیونددمیکه در محیط خانواده به وقوع 
وابسـته بـه جنسـیت    ، جـرم انـد خـورده صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند 

دارند. در واقع از رفتـار جـنس غالـب در    گردد که مردان به زنان روا میخاص محسوب می
تـوان بـه   ). از عوامـل دیگـر فرهنگـی مـی    1386سروسـتانی،  گیرد (صـدیق جامعه نشات می

انواده در بسـیاري از جوامــع  ت نســبت بـه زن در خـ  پـذیرش و مشـروعیت اعمـال خشـون    
ي مـرد سـاالر   زدن زنان و کودکان از عناصر ضـروري نظـام خـانواده   ها کتککرد. قرناشاره

) 1980) و اشـتراوس ( 2004است. بسیاري از محققان، از جملـه دوبـاش (  شدهمیمحسوب 
پذیرنـد،  خـانوادگی را مـی  خشـونت  اي کنند هنجارهاي فرهنگی بـه طـور گسـترده   ادعا می

فسـایی،  : صـادقی 2004؛ دوبـاش،  1388فر، چند این پذیرش رو به کاهش است (ساالريهر
اي نظیـر ایـران را   هـاي خشـونت علیـه زنـان در کشـور در حـال توسـعه       اگر ریشه). 1389
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فهمِ معنایی خشونت خـانوادگی از دیـدگاه قربانیـان    اجتماعی و ساختاري بدانیم، - فرهنگی
توان؛یابد. چرا که از طریق پدیدارشناسی میمیت مضاعفی میاه

ي قربانیان خشونت خانوادگی پی برد؛هاي زیستهها و تجربهبه تصورات و ایدهـ
را از دیـدگاه قربانیـان   پـذیري متفـاوت مـردان از زنـان     هاي فرهنگی و جامعـه زمینهـ

کرد؛درك
بانیان را بهتر فهمید.و شرایط بروز خشونت خانوادگی از دیدگاه قرعلل ـ

ابعـاد ویخانوادگخشونتاززنانریتفسوفهمبر همین مبنا هدف اصلی تحقیق حاضر 
است.آنچندگانه

. ادبیات نظري تحقیق3
شود و بـر قربانیـان فـراوان    ي کشورها مشاهده میدر واقع رفتاري است که در همهخشونت
هـاي  ها و بـه ویـژه گـروه   احساس ناامنی آنروزه افزوده و موجب اضطراب مردم و آن همه
هـدفش اعمـال   شـود کـه  در کل به رفتاري اطالق میوشودپذیرتري میتر و آسیبضعیف

رسـاندن جسـمانی یـا    به عبارت دیگر رفتاري است که به قصد صدمهباشد.آسیب و رنج می
تـرین انـواعِ   یـج یکـی از را ). 1377؛ آزادارمکی، 1386روانی به فرد دیگر است (سروستانی، 

الگویی از رفتارهاي تهـاجمی  است.آزاري، خشونت خانوادگیخشونت علیه زنان یا همسر
و اجباري شامل حمالت فیزیکـی، روانـی، فشـار و تهدیـد اسـت کـه افـراد علیـه شـریک          

خـانوادگی در قالـب   خشونت ).1381تبریزي، برند (رحمتی، محسنیشان به کار میصمیمی
زنـدگی  يکه ممکـن اسـت در حیطـه   بندي شده است؛ خشونت جنسیطبقهرفتارهاي زیر

خصوصی، زناشویی و خانوادگی، اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یـا رابطـه   
خویشــاوندي علیـه زن اعمـال گــردد. نـوع دوم خشــونت    يمحـارم بـا یکــدیگر در حلقـه   

هـاي گونـاگون مانـد    شـیوه بـه  خشونت جسـمی اسـت و ایـن نـوع خشـونت     خانوادگی، 
شده تـا مرحلـه  کردن بدن زن شروعسگیرد یا از لمخوردن، شکنجه و قتل را در بر میکتک

). خشـونت روانـی نیـز رفتـار     1381دهد (کار، تجاوزجنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می
فتـار  کند . ایـن ر آمیزي است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار میخشونت

دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلـک، تهدیـدهاي مـداوم    به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد
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خشـونت مـالی  .(Mesh, 2000: 48)شـود  کردن اعمـال مـی  دادن، یا از ازدواج مجددبه طالق
عنوان نوع چهارم خشونت مطرح است، در بسیاري از نقاط جهـان، زنـان بـه نیـروي کـار      به
ب هستند و چنان چه مردان خانواده نخواهند از خودسـخاوتی نشـان دهنـد،    جیره ومواجبی

شـوند و گـاه حتـی بـه     افتد. گاه دچـار سـوء تغذیـه مـی    ي زندگی زنان به مخاطره میادامه
ترین ضروریات زندگی دسترسی ندارند. افراد ذکور خـانواده گـاهی حتـی زنـان را از     ابتدائی

خرجـی یـا   ایـن نـوع خشـونت نـدادن    هـاي  مونـه کننـد. ن درآمد یا ارث خـود محـروم مـی   
خـود  کـردن میـزان درآمـد   هاي مالی از زن، کنتـرل دائمـی مخـارج زن و پنهـان    استفادهسوء
).1380؛ اعزازي، 1381(کار،

رسـمی یعنـی دولـت علیـه زنـان      هـاي قـدرت  خشونت سیاسی نیز بـا عملکـرد اهـرم   
گـذاري  شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنـان در قـانون  میاعمال

گـذاري  پشتیبانی از برابري حقـوق زن و مـرد در سیاسـت   یابد و به صورت عدمانعکاس می
هـاي خاصـی از   شود. که ناشی از عملکرد فرهنگی دولت است و به استناد برداشتظاهر می

). خشـونت  1381ه و گسـترش یافتـه اسـت (کـار،     دین و هنجارهاي اجتماعی تقویت شـد 
کـردن زن در خانـه،   اجتماعی نیز به ممنوعیت مالقـات بـا دوسـتان و خویشـاوندان، حـبس     

تـوان  ). به این لیسـت مـی  1379شود (آقابیگلویی و آقاخانی، کردن تلفن و غیره گفته میقطع
نـوربرت الیـاس   فه کرد. آزاري و سالمندآزاري نیز اضامسامحه یا غفلت، همسرآزاري، کودك

شـود و از  شـدن آموختـه مـی   است که در فرآیند اجتماعیايمعتقد است که خشونت پدیده
ورزي به سطح تمدن جامعه و رشد فرهنگ احترام به شخصـیت و  جایی که عدم خشونتآن

گیـري فرهنـگ   هـاي رفتـاري دیگـري و شـکل    هاي زنـدگی و شـیوه  عقاید دیگران و روش
ي امعه مربوط است و محو خشـونت ممکـن نیسـت مگـر آن کـه در همـه      دموکراسی در ج

رسمی خُرد و کالن جامعه تغییر و تحولی بنیـادین و مسـتمر و پایـدار    نهادهاي رسمی و غیر
ورزي جاي خود را به مداراي اجتمـاعی  صورت گیرد، تنها در این صورت فرهنگ خشونت

تـوان  نمـی و تعریف خشونت مشکل اسـت از ان جایی که (Pyton, 2014: 13)خواهد سپرد
هاي اجتماعی را با یک یا فقط چند علت تبیین کـرد. بـراي تبیـین عوامـل مختلـف در      پدیده

ي یـادگیري اجتمـاعی،   ي منـابع، نظریـه  هـاي نظریـه  خشونت شوهران بر علیه زنان از نظریه
یکـی از  فاده شـده اسـت.   ها  و نظریه  فمینیستی استي انتقال نسلگرایی، نظریهدیدگاه تعادل

بـر منـابع مختلـف افـراد جهـت      نظریات مهم در این زمینه، نظریه منابع است. در این نظریه، 
منـابع یکـی از اولـین    کنـد. نظریـه  آوردن قـدرت در روابـط خـانوادگی تاکیـد مـی     دستبه



113)اسماعیل شیرعلی(...فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و

نظریـه،  ي این پایههایی بود که ویلیام گود، در مورد خشونت خانوادگی مطرح کرد. برنظریه
خانواده نظام یا واحد اجتماعی دیگري داراي نظامی اقتداري است و هرکس بـه منـابع مهـم    

تواند سایر اعضاء را بـه فعالیـت در جهـت امیـال     خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد، می
ــزازي،  ــدگاه وي، ). 1380خــود وا دارد (اع ــول و صــفات  خشــاز دی ــد پ ــی مانن ونت منبع

ينظریـه مطـابقِ  رود که منابع دیگـر کـارایی الزم را ندارنـد.    به کار میاست و زمانیفردي
منابع گود، شوهران از خشونت بر ضد زنان همچون ابزاري براي کسـب قـدرت در روابـط    

گـود همچنـین نشـان داد کـه الگـوي      ).1381کنند (زنگنه و احمـدي، خانوادگی استفاده می
ساز خشونت است یا اعمال قـدرت، ضـعیف   شود که مشروعاي ظاهر میخشونت در جامعه

یا ابهام دارد. براي مثال در ایاالت متحده آمریکا هنجارهاي مربـوط بـه توزیـع قـدرت زن و     
گـزین  شوهر مبهم هستند. زیـرا هنجارهـاي طرفـدار برابـري انسـانها بـه طـور کامـل جـاي         

ونت خـانوادگی ایـن   اند. بنابراین نرخ باالي خشـ ساالرانه سنتی خانواده نشدههنجارهاي پدر
. (Gil, Strang and Roberts, 2014: 10)کشور ممکن است تا حدي از ایـن ابهـام منـتج شـود    

شـده از رفتـار اجتمـاعی    خشونت را نوعی صورت آموختـه مطابق نظریه یادگیري اجتماعی،
بـه سـان یـادگیري رفتارهـاي     آمیـز را هـاي خشـونت  پـردازان رفتـار  کند. این نظریهتلقی می

ایـن نظریـه از یـک طـرف بـر روي تجـارب فرزنـدان        )1379دانند (ساروخانی، مییدهپیچ
کنـد کـه در   کنـد و از طـرف دیگـر مطـرح مـی     رفتار خشن تاکیـد مـی  يخانواده و مشاهده

شـود دختـران و   پذیري جنسیتی وجود دارد کـه باعـث مـی   هایی در جامعهها تفاوتخانواده
تی خـاص خـود را   یر شـده و هریـک نقـش جنسـی    پـذ پسران با هنجارهاي متفاوت جامعـه 

ــاد ــردی ــا   (Testa et al, 2011:237)بگی ــراه ب ــان در خــانواده هم ــادگیري کودک ــابراین ی بن
گیـرد در میـزان   پذیري جنسیتی متفاوت و از طریـق سـاختار اجتمـاعی صـورت مـی     جامعه

).Harris, 2000؛ 1386(مرادي، شودخشونت افراد بیشتر واقع می
یابـد. در نتیجـه   سوء رفتار از نسلی به نسل دیگـر انتقـال مـی   ، هایه انتقال نسلنظرمطابق 

شده بـراي  پذیرفتهها خشونت یک وسیلههایی هستند که در آنهایی که متعلق به خانوادهآن
اي کـه تشـکیل   در خـانواده مسـائل حل مشکالت است، احتمال بیشـتري دارد کـه در حـل    

هاي بعدي انتقال دهنـد. پـس   ه کنند و این خشونت را به نسلخواهند داد از خشونت استفاد
متوقف ساختن سوءرفتار مستلزم پیشگیري از تنبیه جسمی، روانی و پیشـگیري از خشـونت   

به زبـان  ). Strid, Walby, 2013؛  1385پور، صدرالسادات و امامیبین فردي است (اسفندآباد،
کننـد یـا شـاهد    واده خشـونت را تجربـه مـی   بهتر، افرادي که در هنگـام خُردسـالی در خـان   
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اسـفندآبادي و  هستند، به احتمال زیاد در بزرگسالی آن را به کار خواهند گرفـت (شـمس  آن
هاي جنسیتی نخسـت از  یادگیري اجتماعی، نقش). همچنین براساس نظریه1382پور، امامی

هـا  گیرد. والدین براي رفتاري که به گمـان آن طریق مشاهده و سپس از راه تقلید صورت می
ر کـنش  دهند. والدین و بزرگسـاالن دیگـر د  با جنسیت کودك متناسب است به او پاداش می

» دختـر «یـا  » پسر«کودك ).  Flood, 2011: 258(گذارندها فرق میمتقابل با زن و مرد میان آن
گیرد آن برچسب را به خـود  آموزد و یاد میگیرد میبودن را متناسب با رفتاري که پاداش می

هم بزند و براي آن ارزش مثبت قائل شود. بنابراین نظریه، هویت جنسیتی پـس از جاافتـادن   
گرایـی،  دیکـرد تعامـل  ). از منظر رو1380گیرد (گرت، رفتار مبتنی بر نقش جنسیتی شکل می

اي کـه  اگـر رفتـار را در زمینـه   اجتمـاعی و روابـط آن تحلیـل کـرد.     رفتار بایـد در زمینـه  
فتـار خـاص را درك کنـیم.  لـذا     تـوانیم معنـاي آن ر  دهد، در نظر بگیـریم بهتـر مـی   میرخ
). خشـونت و تضـاد در   1386افتد. (مـرادي،  است مشخص کنیم رفتار در کجا اتفاق میبهتر

اي بالفصـل بـراي   انواده امري تعاملی است و الگوهـاي تعـاملی خـاص بـه عنـوان زمینـه      خ
کند. کروزر بر این بـاور اسـت کـه کلیـد اساسـی      خشونت در خانواده نقش اساسی بازي می

درك خشـــونت فیزیکـــی در خـــانواده را بایـــد در فراینـــدهاي تعـــاملی رفتـــار یافـــت 
(Feldman, »دوالیزابـت بـات  «گـردد،  ه الگوهاي نقشـی بـر مـی   اما تعامل رفتار ب. (306 :2010

دهد که تعامالت در این دو الگـو موجـد و   الگوي متفاوت از روابط خانوادگی را توضیح می
ــه ــش   زمین ــی نق ــبات تفکیک ــوي اول را مناس ــت؛ الگ ــونت اس ــاز خش ــویی  س ــاي زناش ه

ر قائل بـه تفـاوت   دهد که در آن زن و شوهکند، این الگو روابطی را توضیح میمیگذارينام
هاي خانوادگی را به دقت تفکیکی کـرده و منـافع،   باشند و نقشواضحی در وظایف خود می

هـاي  اي دارند. در الگوي دوم با عنوان مناسبات مربوط به نقشهاي جداگانهعالیق و فعالیت
ت زن و باشد. در این نـوع از مناسـبا  هاي پارسونز میمقابل نقشکه نقطهبردمیمشترك نام 

ها با هم همکاري و همفکـري داشـته و تضـاد منـافع و عالیقشـان در      شوهر در اکثر فعالیت
هایی که تقسیم وظـایف در  بنابراین در خانواده). Tarling and Morris, 2010: 14(حداقل است

شود امـا زن و  روابط اجتماعی به صورت متصل و محدود ظاهر میها سنتی است، شبکهآن
ي اجتمـاعی پراکنـده بـود و در    کنند داراي شبکهبه صورت مشارکتی زندگی میشوهري که

). American Psychological Association, 1996(رسـد این حالت خشـونت بـه حـداقل مـی    
گیـرد کـه کـنش    اثرات تعامل، شرایط گفتگـوي دوطرفـه زمـانی شـکل مـی     براساس نظریه
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دور از تـنش  گران در فضـائی بـه  ه باشد تا کنشارتباطی در مفهوم هابرماسی آن حضور داشت
).Dutton and Nicholls, 2005: 682نظرات خویش را تبادل نمایند. (

آزاري را توضـیح دهنـد،   ي همسـر پدیـده انـد کـرده هایی که سـعی  در میان تمامی نظریه
). 1385فـرد،  آزاده، دهقـان (اعظمنیسم توجه بیشتري را به خود جلب کرده استیي فمنظریه

يهـا در جامعـه  هـاي تـاریخی نـابرابري   جنسیتی قدرت، به ریشهکامالًاینان در تبیین تقسیم 
معاصر پرداخته و به آن شرایط اجتماعی و سیاسی تاکیـد دارنـد کـه در آن خشـونت مـردان      

براسـاس ایـن نظریـه    ).1378پـور،  (درویـش گذاردمیتأثیرکند و بر زنان و مردان بروز می
ایـن نظریـه در توضـیح    ). Dutton, 2012: 101(قـدرت اسـت  رابطهاساساًجنس روابط دو 

کننـده ي شـوهر مـنعکس  آزاري عقیده دارد که به کارگیري خشونت بـه وسـیله  همسرپدیده
پـردازان، خشـونت   قدرت، اختیار و موقعیت اجتماعی باالتر مردان است. از دیدگاه این نظریه

اي در نظر گرفت که در روابـط میـان یـک زن و    به صورت پدیدهتوان تنها خانوادگی را نمی
ــه  ــد آن را در شــکل حاکمیــت کلی ــهیــک مــرد وجــود دارد، بای ــر کلی ان زنــيي مــردان ب

اي کـه  ). نظریـه 1383؛ اعـزازي،  1385پـور،  صدرالسادات و امـامی (اسفندآباد،گرفتدرنظر
پدرسـاالري اسـت   ه است نظریهخوردن زنان کسب کردي کتکترین توجه را در زمینهبیش

ي فمینیسـتی) نیـز   که از آن به عنوان رویکرد فمینیستی رادیکال (و گاه به طور عمومی نظریه
هاي دیگر کـه  مدل فمینیستی نیز مانند تمام نگرش. (Tarling and Morris, 2010: 8)شودیاد می

دان امکانـات قـانونی بـراي    ي نگرش رایج به زنان در جامعه و فقـ اندیشند، نحوهانقالبی می
هـا  شـونت علیـه زنـان در خانـه    کشـد. بیشـترین میـزان خ   شدگان را بـه پرسـش مـی   قربانی
ي قانونی بـراي بـدرفتاران اسـت. ایـن نظریـه      افتد که به شکل رسمی یک محدودهمیاتفاق

ــت   ــیار تح ــأثیربس ــت    ت ــایی اس ــدالت قض ــل ع ــانگی و عم ــونت خ ــت از خش برداش
(Burman, Smailes and Chandler)  .

هاي اساسی یـک جامعـه   هماهنگی فرهنگی در مورد وجود هماهنگی میان ارزشفرضیه
کنـد. دوبـاش ارتبـاط مشخصـی میـان رفتـار       هاي اجنماعی مانند خشونت بحث میو پدیده
آمیز مردان نسبت به زنان و هنجارهاي اجتماعی یافت. مردانی که با همسـران خـود   خشونت

تـر از  اکمیـت مـردان بسـیار بـیش    کنند که در آن حفرهنگی زندگی میکنند دربدرفتاري می
فقر فرهنگی نیز یکی دیگر از عـواملی اسـت کـه    ). 1390پور و همکاران، حسناست (زنان

نداشـتن بـه   آگـاهی «کند. فقر فرهنگـی عبـارت اسـت از:    خانواده و اعضاي آن را تهدید می
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هـا و هنجارهـاي فرهنگـی    ارزشهـل بـه  همـین ج ». قوانین و حقوق رایج خود در جامعـه 
توانـد از آن رهـایی پیـدا کنـد.     شود فرد دست به عملی بزند و تصور کند کـه مـی  میباعث

برخی از عوامل فرهنگی عبـارت اسـت از: اعتقـاد بـه برتـري ذاتـی افـراد ذکـور، پـرورش          
اي هها، پذیرش خشـونت بـه عنـوان وسـیل    اجتماعی مبتنی بر جنسیت، آداب و رسوم ازدواج

هـاي جنسـی مناسـب    نقـش يبراي حـل و فصـل اختالفـات و تعـاریف فرهنگـی دربـاره      
).Charrad, 2010؛ 1383(همتی،

پژوهشۀپیشین. 4
ــانی ( ــوان 1393مــژده کی ــا عن ــه«) در تحقیقــی ب ــان از خشــونت خــانگی: یــک ي زتجرب ن

سـال و سـطح   53تـا  30کننده بـین  بدین نتیجه رسید که سن زنان مشارکت» کیفیيمطالعه
ها حاکی از آن بـود  لیسانس متغیر بود. یافتهتحصیالت آنان از سواد خواندن و نوشتن تا فوق

آمیز از زمان عقد شروع شده بـود. اشـکال مختلفـی    ها و رفتارهاي خشونتکه اولین مشاجره
رش شـد. اعمـال خشـونت از    کننـدگان گـزا  از اعمال خشونت در خـانواده توسـط شـرکت   

اصـغر فیروزجاییـان و   علـی زدن متفـاوت بـود.   دعوا تا خشونت فیزیکی و کتـک جروبحث،
ناختی خشـونت زنـان   شـ تحلیـلِ جامعـه  «) تحقیقـی بـا عنـوانِ    1393چراتـی ( رضـایی زهرا
نفر از مردان بابلسري با استفاده از فرمول کوکران بـا روش  384اند که انجام داده» مردانعلیه

اي انتخاب شدند. نتـایج تحقیـق نشـان داد؛ خشـونت زنـان      اي چندمرحلهگیري خوشهنمونه
همگـانی مشـترك، عـدم همبختـی     همفکري مشترك، عدمعلیه مردان با متغیرهایی چون عدم

اي معنادار دارد. همچنین با توجـه بـه مـدل سـاختاري     مشترك و عدمِ همدلی مشترك رابطه
ر وابسته (خشونت زنان علیه مـردان)  درصد از تغییرات متغی35ي این متغیرها شده، همهارائه

) تحقیقـی  1392حوریـه کالنتـري (  اند. محمـدامین کنعـانی، اقبلـه عزیزخـانی،    را تبیین کرده
هـا بـا خشـونت خـانگی     ي آني اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی و رابطهانواع سرمایه« عنوان با

اي شـده و سـهمیه  نـدي بگیري طبقـه انجام دادند. این تحقیق براساس روش نمونه» علیه زنان
بندي بـه کـار گرفتـه شـدند.     ي شهر رشت و جنسیت براي طبقهگانهاجرا گردید. مناطق پنج

ها و خشونت خانگی علیـه زنـان   نتایج تحقیق نشان داد؛ بین انواع سرمایه در اختیار آزمودنی
هـاي  مایهي معنادار معکوس وجود دارد، به نوعی که آن دسته از پاسخگویانی که از سررابطه

ترین میزان خشونت خـانگی  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی باالتري برخوردار هستند از پایین



117)اسماعیل شیرعلی(...فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و

) 1391یرزائـی ( اند و بالعکس. فـائزه محمـدي و رحمیـت م   علیه همسرانشان برخوردار بوده
ي بررســی عوامــل اجتمــاعی مــؤثر بــر خشــونت علیــه زنــان: مطالعــه«تحقیقــی بــا عنــوان 

نامه در مـورد  اند که به صورت پیمایشی و به کمک ابزارِ پرسشنجام دادها» روانسرشهرستان
هـا گذشـته   کـم یکسـال از ازدواج آن  کـه دسـت  نفر از زنان متأهل شهر روانسر اسـت 200
اي و سیسـتماتیک اجـرا شـده اسـت.     گیـري خوشـه  باشد و با اسـتفاده از روشِ نمونـه  شده
ي موردنظر در ابعـاد مختلـف وجـود دارد.    جامعهدهد خشونت در هاي تحقیق نشان مییافته
ترین میـزانِ خشـونت رایـج، خشـونت روانـی و خشـونت جنسـی و کمتـرین میـزانِ          بیش

ي دهد که بین تصـور اقتدارگرایانـه  خشونت، خشونت اقتصادي است. نتایج تحقیق نشان می
رد و بـین  داري وجـود دا ي مسـتقیم و معنـی  مرد از نقش خود و خشونت علیه زنـان رابطـه  

دار معکـوس و معنـی  کمک و همکاري شهر در کارهاي منزل با خشونت علیه زنـان رابطـه  
ي خشـونت زن و مـرد در   ها حاکی از آن است کـه بـین تجربـه   مشاهده شد. همچنین یافته

ــانواده ــه  خ ــان رابط ــه زن ــونت علی ــداء و خش ــیي مب ــتقیم و معن ــود دارد. ي مس داري وج
فرهنـگ خشـونت   «) در تحقیقـی بـا عنـوان    1390قالیبـاف ( کاملفسایی و آتناصادقیسهیال

بدین نتیجه رسیدند که اگرچـه زنـان   » خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن
دانند، اما بیشـتر آن را  رسان میبشدت ناپسند و آسیبمورد تحقیق خشونت خانگی را امري

فی زنـان خشـونت علیـه خـود را امـري      کنند. از طراي شخصی و خصوصی تلقی میمسئله
هـاي فرهنگـی کـه    دانند بلکه بر این باورند که با تغییـر قـوانین و سیسـتم   ناپذیر نمیاجتناب

هاي خانگی که به طـور عمـده   توان از خشونتدهد، میقرار میایتمردساالري را مورد حم
ناب کرد. زنان بـر ایـن   شود، اجتدر متن مناسبات قدرتی و نابرابري زنان و مردان تعریف می

هـاي قـانونی و اجرایـی مـانع از برخـورد بـا       باورند که حاکمیـت مردسـاالري بـر دسـتگاه    
گردد.  هاي خانگی میخشونت

) در تحقیقـی  1389مهـدي کرمـانی (  بـر و  پور ازغدي، معصـومه سـیم  سیده بتول حسن
» بـر آن مـؤثر عوامـل  ها، میزان شیوع و خشونت خانگی علیه زنان: مروري بر نظریه«عنوان با

تـا  10رجهان متفاوت است، به طوري که میزان آن از نتیجه گرفتند؛ شیوع خشونت خانگی د
درصد در دوران حاملگی ذکـر شـده اسـت. در ایـران     37تا 1زندگی و طولِدرصد در 69

درصـد  66استان کشـور بـه طـور متوسـط     28شیوع خشونت خانگی طبق پژوهش ملی در 
گرفته در بعضـی از شـهرها شـیوع آن در دوران    براساس مطالعات صورتعنوان شده است.

هـاي فـردي و خـانوادگی،    بر خشونت زنان شامل، ویژگیمؤثرحاملگی نیز باالست. عوامل 
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ــه ــازمان  محــیط و طبق ــت س ــد اقتصــادي، حمای ــردان در بع ــدرت م ــاعی، ق ــاي ي اجتم ه
باشـد. بتـول احمـدي و همکـاران     یها و حمایت قـانون مـ  کننده از زن، نقش رسانهپشتیبانی

ي خشـونت  دیدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران دربـاره «) در تحقیقی با عنوان 1387(
سـاز از  بدین نتیجه رسیدند که عوامـل زمینـه  » خانگی علیه زنان در ایران: یک پژوهش کیفی

قتصـادي، عوامـل   ها و صاحبنظران در چهار گروه عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل انظر زوج
کارهـاي  کارهاي پیشگیري و کنترل در سه دسـته راه قانونی و حقوقی، و عوامل پزشکی و راه
) در تحقیقی بـا عنـوان   1388فر (محمدرضا ساالريآموزشی، قانونی و حمایتی ارائه گردید.

ي فـردي،  دسـته معتقدنـد علـل خشـونت در سـه    » هاي خشونت خانگیتبیین علل و زمینه«
ــ ــردي و اجتمــاعی محــدود مــی ینتعامــل ب ــهشــود. علــلف ــردي، در جنب هــاي زیســتی ف

شـناختی (ماننـد تنـدخویی،    هاي مردانه و تـوان بـدنی بـاالتر مـردان) و روان    هورمون(مانند
مزاجی، بدگمانی، حالت انفعالی مردان همسرآزار، ناکامی، ضعف اخالقـی و اعتیـاد)،   دمدمی

انند جنسیت، اقتدارگرایی مردانه در خـانواده، یـادگیري   هایی مفردي در جنبهعلل تعامل میان
اجتماعی، و مشکالت ارتباطی (مانند اسناد منفی، تعارض و بدهکاري) و علـل اجتمـاعی در   

کـم) و فرهنگـی (ماننـد پـذیرش     هاي اقتصادي (مانند بیکاري، مشاغل کارگري و درآمدجنبه
مـورد بحـث قـرار گرفـت. هـر سـه       داوري نسبت به زنان و غیره)، اجتماعی خشونت، پیش

توجهی در خشونت خانگی دارند.  دسته عوامل سهم قابل
تري در ارتبـاط بـا   گرفته بیشتر به دنبال یافتن عوامل مشخصهاي خارجی انجامپژوهش

تـأثیر ) Hoftanen ))2012اند. بـه عنـوان مثـال، هوفتـانن    بروز خشونت خانگی علیه زنان بوده
فـردي و همچنـین روابـط قـدرت و الگوهـاي      ، فرهنگی و میانتضادهاي سیاسی، اجتماعی

انـد، در حـالی کـه الیـنس    تهسدانمؤثرنابرابر، هبیتاس و روابط سوژه و سطوح ساختاري را 
)Linos () ــاران ــایی را در   2010و همک ــی و جغرافی ــاعی، جمعیت ــادي، اجتم ــل اقتص ) عوام

) سـکونت  Kimuna & Djamba(2003((اند. کیمونـا و جامبـا   خشونت خانگی دخیل دانسته
هـاي بـدون   مخدر، داشـتن شـغل  مصرف الکل و موادبودن، سوءهاي فقیرتر، مسیحیدر خانه

ــدان و تحصــیالت شــوهر را در     ــداد فرزن ــان، ســن همســر، تع تخصــص، تحصــیالت زن
) مشـاجره بـر سـر    Maria Roy()2003(روياند. ماریـا  دانستهمؤثرهاي خانوادگی خشونت
سادت، مسائل جنسی، مصرف الکل و اعتیاد به موادمخدر از طرف شـوهر، اخـتالف   پول، ح

ي زن بـه کـارکردن در بیـرون از منـزل، بـارداري و      بر سر فرزندان، بیکـاري شـوهر، عالقـه   
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انـد.  از تحقیقـات   بر خشونت خانگی برشـمرده مؤثرمصرف الکل و موادمخدر را از عوامل 
توان به موارد زیر اشاره نمود.  است میجامعی که در این حوزه صورت گرفته

ـ لانریکه گراسیا و ماریسول لی ) در تحقیقـی  Enrique Garcia & Marisol Lilia()2015(ا ی
85000بـر روي  » ي اروپـا اتحادیـه ها نسـبت بـه خشـونت علیـه زنـان در     نگرش«با عنوان 

تند؛اروپا صورت گرفت نتیجه گرفکشور عضو اتحادیه19از دهندهپاسخ
داري وجود دارد؛ اما اقشاري نظیر جوانـان،  هاي معنیدر فهم  و قبولِ خشونت تفاوتـ

کننـد یـا   ساالن، و قربانیان خشونت در برخی از شـرایط را، جـدي تلقـی نمـی    بزرگ
کـردن  کـردن، کنتـرل  زدن، زخمیمثالًمعتقدند موقعیت وادار به خشونت نموده است 

زنان از این موارد است؛
عوامــل تاثیرگــذار بــر خشــونت علیــه زنــان، مصــرف الکــل و موادمخــدر  در بــین ـ

ترین عامل مشخص شد؛شاخص
اي یا موقعیتی خشونت علیه زنان کشمکش یا دعـوا بودنـد کـه ناشـی از     عوامل رابطهـ

مسائل و مشکالت خانوادگی، استرس، از دست شغل یا مشکالت مالی بودند؛
گر خشونت علیـه زنـان اسـت، نظیـر     توجیهکننده و عوامل فرهنگی و اجتماعی تبیینـ

هاي جنسی که همچنان غالب بر دیدگاه مردان هستند؛هاي جنسی یا کلیشهنگرش
.این نگرش که قربانی مقصر است در بین کشورهاي مورد تحقیق غالب بودـ

کـه  » مردساالري، فرهنگ و خشونت علیه زنان«) در تحقیقی با عنوان 2015سارا کاتاردا (
کرده از جنوبِ آسیا در بریتانیـا صـورت گرفتـه اسـت     ي عمیق با زنان مهاجرتحبهمصا9با 

گرفـت  اي درنظرنگی چندگانهنتیجه گرفتند؛ خشونت علیه زنان را باید در تعامل شرایط فره
بنـابراین تحلیـل نظـري خشـونت     که توسط روابط جنسیتی و قـدرت احاطـه شـده اسـت.     

شـناختی و مطالعـات   اختی، حقـوقی، علـوم سیاسـی، روان   شـن زنان باید در ابعاد جامعهعلیه
کـاري  هـاي نئـولیبرالی و نئومحافظـه   گر سیاستفرهنگی بررسی شود، همچنین نقش مداخله

افسـردگیِ چنـدفرهنگی امـروزه در مباحـث     دهند که چطور فضاي خشـونت و ان مینیز نش
نتـایج نشـان داد کـه    ها وارد شده است.تروریسم، پدرساالري و جنسیت و دوگانگی هویت

داننـد؛ ایـن   را داراي کارکردي دوگانه در مـورد زنـان مـی   » احترام«زنان مورد پرسش، مفهوم 
سو ابزار فشاري است از سوي زنان براي اسـتقالل و خـودتعینی و نیـز ابـزاري     مفهوم از یک
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ش باشد، زمانی که تصورات از هنجارهاي اجتماع و خـانواده بـا چـال   گر خشونت میتسهیل
ـ  » احتـرام «فهـوم  شوند. در واقع زنان موردتحقیق معترف بودنـد م مواجه می کـار  هدر عمـل ب

ي خشـونت حاصـل   شود تا خشونتی اعمال شود در حالی که جامعه توانِ محاسـبه میگرفته
) در تحقیقـی بـا عنـوان    2006از مفهـوم احتـرام را نـدارد.  یونـت و کـاررا (     استفادهءاز سو

ي کـامبوجی  سـاله 49تـا  15متأهـل که در بین زنـان  » متأهللیه زنان خشونت خانوادگی ع«
ي صورت گرفته است، نتیجه گرفتند؛ سطح زندگی خـانوادگی بـا خشـونت فیزیکـی رابطـه     

منفی داشته است. میان معاشرت با پدر و مـادر (یـا بـرادر و خـواهر) و خشـونت شـوهر و       
ي مشاهده نشد. زنانی کـه مادرانشـان از   ي معنادارزدنِ همسر رابطهطور نگرش به کتکهمین

هـاي ایـن   انـد. یافتـه  ي خشونت شـوهر بیشـتري داشـته   اند، تجربهخوردهپدرانشان کتک می
کـودکی بـر خشـونت شـوهر تاکیـد      ي خشـونت در  منابع قـدرت و تجربـه  تأثیرتحقیق بر 

شـان دادنـد؛   ) در تحقیقی در انگلسـتان ن Corry et al()2002(دارد. کوري و همکاران زیادي
هـا و تبلیغـات فمینیسـتی    هـا، اجـراي قـانون، دادگـاه    طور که در تلویزیون، فیلمامروزه همان
تـا  25م مـردان را دارنـد. حـدود    ي ضرب و شـت شود، زنان به طور آزادانه اجازهمنعکس می

شـود و زنـان اغلـب در    شامل زنان بـر مـردان مـی   منحصراًهاي خانگی درصد خشونت30
ء را ل بیشـتري دارنــد کـه شــی  کننـد و تمایــ حمـالت خــود بیشـتر از اســلحه اسـتفاده مــی   

ء ضـربه بزننـد. بگشـا و    کنند، سیلی بزنند، لگد بزنند، گاز بگیرند و یا با مشت یا شـی پرتاب
اي کیفـی در مـورد   الیا دادهاي در جنـوب اسـتر  ) در مطالعهBagshaw et al()2000(همکاران

ــردان را جمــع ــ تجربیــات م ــردان یــک س ــد. م هــاي فیزیکــی ري آزار و اذیــتآوري کردن
زدن، کشـیدن مـو،   ، چنـگ نکـردن آب دهـا  ي مستقیم، پرتـاب دادند که شامل حملهگزارش

شد.زدن و تهدید به چاقو میي ناگهانی، لگکردن ظروف، حملهپرت
اسایی معانی، دریافـت هـا، تجـارب زیسـته و تفاسـیر      نوآوري عمده پژوهش حاضر، شن

مشارکت کنندگان تحقیق از خشونت خانوادگی و انـواع آن خشـونت هاسـت. همچنـین در     
پژوهش حاضر به شیوه هاي برساخت خشونت خانوادگی از منظر مشارکت کنندگان توجـه  

شده است.
اسـی تـأویلی و   به لحاظ روشی هم پژوهش حاضر به علت به کارگیري روش پدیدارشن

مبتنی بر تفسیر مشارکت کننده از تجربه زیسته خود و نزدیک شدن به پدیـده مـورد بررسـی    
داراي نوآوري است.
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شناسی تحقیق. روش5
ــودن، ایــن پــژوهش از لحــاظ ماهیــت، کیفــی و اکتشــافی، از لحــاظ هــدف  و قابــل اجراب

تفسـیري اسـت. بـه بـاور     پدیدارشناسیتحقیقِ حاضر، است. روش مورد استفادهکاربردي
توان بکار بـرد چـرا کـه    ي روش پژوهش می) پدیدارشناسی تفسیري به منزله1997مانن (ون

هاي افراد، به دنبـال کشـف شـناخت و درك    پدیدارشناسی تفسیري از طریق تحلیل توصیف
ـ      ها دربارههاي آنافراد از تجربه ک ي پدیـده اسـت. در ایـن مطالعـه از فنومنولـوژي هرمنوتی

ي زنان شهر تهـران  مانن براي کشف تجربیات زیسته) با تاکید بر دیدگاه و روش ونتأویلی(
شـود. ون مـانن   اسـتفاده مـی  شـده و مردان مرتکبِ خشونتي خشونت خانوادگیاز پدیده

شناسـی  پوشـانی نیـز دارنـد را بـراي هـدایت تحقیـق پدیـده       شش فعالیت پویا که با هم هم
و تعمـق در تجربـه  تأمـل را بـراي  هـاي چهـارچوبی  د. این فعالیـت کنهرمنوتیک توصیه می

ــی  ــراهم م ــی، موردمطالعــه و تفســیر آن ف ــد(معینی، مرآت ــت انتخــاب روش ).1394کنن عل
مـانن بـراي پـژوهش حاضـر ایـن بـود کـه محقـق سـعی داشـت           پدیدارشناسی تأویلی ون

کشـف قـرار دهـد. نکتـه     زیسته و سیال زنان از خشونت خانوادگی را مورد بررسی و تجربه
مهم این که پژوهشگر سعی داشت به عمق تفاسـیر زنـان از خشـونت خـانوادگی پـی ببـرد       

ت را بیــان و ســپس علــل آن را زمــانی کــه زنــان داراي تجربــه زیســته خشــونت، خشــون 
د) شـده کـه ایـن موضـوع بـه محقـق       کنند وارد شکافت پدیده (البته از منظر خـو میتفسیر
شـدن  کشف تجارب تفسـیرهاي زنـان از خشـونت و نـوع برسـاخته     کرد تا عالوه برکمک

هاي متفاوت آن، به همراه کشف معانی از خشونت خـانوادگی  خشونت در خانواده در قالب
کننـدگان نیـز   مانن در عـین شـناخت بـه تفاسـیر مشـارکت     شناسایی شود. بنابراین روش ون

تـر  زیسته و کشف عمیقنی از تجربهیابد ادغام بیان یک پدیده با تفسیر آن خالق معمیدست
ــه شــده اســت.    ــده تجرب ــردآوري دادهپدی ــزار گ ــق مصــاحبههــاياب ــن تحقی ــی ای ي کیف

کـردن تفکـرات دیگـران،    پیداهاي کیفی هدف عبارت است از؛حبهباشد. در مصامی(عمیق)
قابـل مشـاهده   هـاي غیـر  هتر پدیـده درك بها و قصه افراد راجع به یک پدیده خاص.داستان

ي دستیابی به افکار عمیق و احساسـات عمیـق دربـاره   هاي ذهنی قابل رویت نیست). دیدهپ(
گویند. درك اینکه یـک پدیـده بـراي    ي آن به ما میدربارهظاهراًیک پدیده، نه آن چیزي که 

ه کننـده بـه دادگـاه خـانواد    آماري این تحقیق زنـان مراجعـه  جامعههر فرد چه معنایی دارد.
کننـده تنهـا زنـانی کـه قصـد      از زنـان مراجعـه  باشـد.  مـی مجتمع قضایی شهید باهنر تهـران 
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گیـري در پـژوهش کیفـی بسـیار متفـاوت از      نمونهداشتند مورد مصاحبه قرار گرفت. طالق
هـا، کسـب درك عمیـق از پدیـده    افتـه هاي کمی است زیرا هدف به جاي تعمـیم ی پژوهش

منـــدگیـــري هـــدفي ایـــن تحقیـــق، نمونـــهگیـــربررســـی اســـت. روش نمونـــهمورد
)Purposive Sampling(گیري غیراحتمالی، هدفـدار  گیري هدفمند که به آن نمونهاست؛ نمونه

گویند به معناي انتخاب هدفدار واحـدهاي پـژوهش بـراي کسـب دانـش یـا       یا کیفی نیز می
ـ اطالعات است. این نوع از نمونه ژوهش براسـاس  گیري شامل انتخاب واحدها یا موردهاي پ

گیــري قضــاوتی هــدف پــژوهش و نــه تنهــا بــه صــورت تصــادفی اســت. بــه ایــن نمونــه
)Judgmental Sampling( گیـري  هـاي نمونـه  گوینـد بـر خـالف روش   و حتی نظري نیز مـی

هـاي کیفـی   احتمالی که هدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف به کل جامعه است. در روش
حـداکثر اطالعـات در مـورد پدیـده     هـدف رسـیدن بـه    چنین هدفی مورد نظر نیست بلکـه  

هـاي کیفـی، اشـباع    شود. این معیـار در زمینـه پـژوهش   عنوان نقطه پایان در نظر گرفته میبه
گیري داده بیشتري که سبب توسـعه، تعـدیل،   ي نمونهشود. به این معنی که در ادامهنامیده می

پژوهش وارد نشود یا به عبارت دیگـر  شدن به تئوري موجود گردد بهشدن یا اضافهتربزرگ
تـوان حجـم نمونـه را    بندي موجود را تغییر ندهند. بنابراین از ابتدا نمـی هاي جدید طبقهداده

هـا  شـده و تفسـیر آن  آوريهـاي جمـع  تخمین زد و براساس رفت و برگشتی کـه بـین داده  
و تکرار اطالعـات  ي عدم تولید داده، یا اطالعات جدید گیرد در صورت مشاهدهصورت می

). قلمرو زمانی تحقیـق  1387شود (صدوقی، گیري متوقف میقبلی توسط پاسخگویان، نمونه
صـورت گرفـت.   1397بـود کـه تحقیـق حاضـر در نیمسـال اول سـال       مقطعی یا عرضـی  

هـا بعـد از   باشد، تحلیل دادهبه این که روش مورد استفاده، پدیدارشناختی تفسیري میباتوجه
هـا و در نهایـت   مصاحبه براساس کدگذاري و اسـتخراج مفـاهیم، طبقـات پاسـخ    سازيپیاده

شـده از  راجهـا یـا مضـامین اسـتخ    گیرد. تحلیلِ اصلی روي تـم مقوالت موردنظر صورت می
ها خواهد بود.مصاحبه

هاي تحقیقیافته.6
از هـاي توصـیفی کـه شـامل توصـیفی      شـود؛ یافتـه  هاي تحقیق در دو بخش ارائـه مـی  یافته

هـاي تبیینـی کـه در بخـش     باشد و نیز یافتـه شوندگان میشناختی مصاحبهمتغیرهاي جمعیت
بعدي آمده است.  
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هاي توصیفییافته1.6
دهـد؛ بیشـترین فراوانـی    هاي حاصل از سن پاسـخگویان نشـان مـی   ) سن: نگاهی به یافته1

نفـر  10دارد سـال قـرار   21- 36نفـر) در گـروه سـنی    15درصـد ( 60شوندگان با مصاحبه
سال داشتند.  36مانده نیز باالتر از باقی

گــو پاسـخ 5هــاي حاصـل از تحصــیالت پاسـخگویان نشــان داد؛   ) تحصـیالت: یافتـه  2
ــردپیلم ( ــادل 40%)، 20زی ــدرك کارشناســی،  10% مع ــر داراي م ــر (5نف ــاالتر از 20نف %) ب
دهنـد داراي  ا تشـکیل مـی  % نمونـه آمـاري ر  20مانده که همان نفر باقی5ارشد و  کارشناسی

دیپلم هستند.  

هاي تبیینییافته2.6
- ت فرعـی در این بخش به توضیح و بسط کدهاي تبیینی (مقوالت اصلی) و تفسـیري(مقوال 

هـاي تحقیـق   شود ابتدا هر کد تبیینی از بعد نظري، سـپس یافتـه  پرداخته میمصادیق مفاهیم)
شود.  ها آورده میهاي مصاحبهقولنقليشود و مصادیق هر مقوله با ارائهبررسی می

) خشونت فیزیکی1
شوندگان عموماً معنـاي خشـونت   هاي تحقیق نشان داد؛ مصاحبههاي حاصل از مصاحبهیافته

کردن چیـزي و در مـواردي بـه دادزدن و    دادن، پرتابزدن، هلزدن، سیلیفیزیکی را به کتک
ن معتقد بودند با توجه به بیشـتربودن قـدرت  شوندگانمایند. مصاحبهبلندکردن صدا معنی می

برخـی از مـوارد بـه جـر و بحـث      کننـد یـا در   بدنی مرد، عموماً در مقابل مرد سـکوت مـی  
دهند. نتایج حاصل از مصاحبه با زنان مورد خشونت واقع شده نشـان داد؛ خشـونت   میادامه

شود کـه از خشـونت   میآمیز را شامل اي از اعمال خشونتاز دیدگاه این زنان طیف گسترده
کـردن از حقـوق اجتمـاعی،    و برخورد فیزیکی، توهین، فحـش، خیانـت گرفتـه تـا محـروم     
ي زنان مورد تحقیـق  ي زیستهاقتصادي نظیر کارکردن، مکالمه با تلفن و غیره. در واقع تجربه

کند که در عین خود جالب توجه است. با توجه بـه  هاي خشونت را بازگو میتنوعی از جنبه
ي مهـم از موضـوع را بـراي    توانـد یـک جنبـه   این که فهمِ خشونت از دیدگاه زنان تنها مـی 

علل خشونت خانوادگی نیز از زنان موردتحقیق سئوال شـد.  محققان مشخص نماید در زمینه
به لحـاظ نظـري خشـونت خـانوادگی علیـه زنـان علـل متفـاوتی دارد؛ از بـروز مشـکالت           
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تـوان  ین گرفته تا علل فرهنگـی و روانـی خشـونت را مـی    اقتصادي، اجتماعی و روابط زوج
شـدن  توان مسـائل جنسـی و عـدم بـرآورده    ترین علل خشونت علیه زنان را میبرد. مهمنام

نیازهاي مرد، بیکاري، اعتیاد، مشاجره بر سر پوه، تربیت فرزند، اعتیـاد بـه مشـروبات الکلـی،     
مرد از ایـن کـار، بـارداري ناخواسـته یـا      میل زن براي کارکردن در بیرون از خانه و ممانعت

دخترزادبودن زن، مداخالت اطرافیان و مشاجرات خانوادگی، خیانت، حسادت بـه موقعیـت   
شـده در  هاي تحقیق بـا زنـان مـورد خشـونت واقـع     هاي حاصل از مصاحبهزن نام برد. یافته

نی مـرد، دخالـت   بودن مرد، عصبانیت و اختالالت رواي علل خشونت نشان داد؛ سنتیزمینه
شـدن بـراي زن، فقـر، اعتیـاد زوجـین، بیکـاري مـرد،        والدین شوهر یا زن، محدودیت قائل

هاي فرهنگی، خیانت، و مشکالت جنسـی  ناسازگاري زوجین به علت اختالف سنی، تفاوت
ترین علل خشونت از دیدگاه زنان موردبررسی است.  از جمله مهم

. خشونت فیزیکی و مصادیق آن1جدول 
د تبیینیک

اصلی)(مقوله
کدتفسیري 

ها)خشونت فیزیکی (نقل قولادیقمص(مقوالت فرعی)

خشونت 
فیزیکی

زدنکتک

گرفتن وقتی از کوره درمیرن تر از زنان هستند، و یادچون مردان قوي- 
).1(پزدن زن هستترین ابزارشون همون کتککتک بزنند بنابراین مهم

نیز به همین ترتیب.)و بقیه1: پاسخگوي شماره 1پ(
جر و بحثی که بین ما پیش میاد منجر میشه که شوهرم من رو عموماً- 

).2(پاش هم از اخالق بدش هستبزنه، همهکتک
زدن یک چیز عادیه اونم یاد گرفته از باباش. ي اونا کتکتو خانوادهاصالً- 

).3(پزنهزمانی که عصبانی میشه یا با من بگومگو میکنه زود کتک می
بینی اختالفات خیلی مرد راحت میتونه کتک بزنه یا بعضی وقتا می- 

کوچکی که بین زن و شوهر درست میشه منجر به خشونت فیزیکی میشه 
).4هاي زندگی را بلد نیستن (پکه نشون میده طرفین مهارت

خب خشونت علیه زن همیشه بوده  ولی  حاال کم و زیاد داره یا به - 
).5(پزدنهترینش همون کتکاوتی بوده، اما مهمهاي متفشیوه

زدنسیلی

یا اگر گیرممیشوهرم براي اینکه منو بترسونه میگه زن دوم - 
).6(پکنم یک سیلی بهم میزنه، میگه خفه شوعصبانیش

ز طرف مرد مورد ازار و اذیت نامد که ازن وضعیتی را خشونت می- 
مرد کتک بخورد. مرد به زن ازاحترامی بشود. بشود. بهش بیواقع

).7(پبده، با بهش سیلی بزنهفحش

دادزدن
ده ها را برعکس نشون میي زناش چهرهبنظرم تلویزیون ایران همه- 

وقتی هی مرد سر زن داد میزنه مثالًباعث میشه خشونت شکل بگیره؛ 
ها شوهرم هم همین کار رو میکنه؛ میگه باید دست شما زن
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).8(پبیادکارحساب
گرده به تربیت خانوادگی وقتی شوهرم یادگرفته چی بر میبنظرم همه- 

کردن یا هی زودباش زودباش گفتن ببره جلوه از دادهمه چی رو با دادوبی
).9(پزدن هم ابایی ندارهکتک

کنی، سر به هوایی، به بینی شوهرم داد میزنه میگه تو به من توجه نمیمی- 
سر بچه داد میزنه، میگه چرا زود اون چیز رو رسی، یا مثالًبچه نمی

).10چیر رو نیاوردي (پاین

کردن اشیاءپرتاب

کنم بعضی شوهرم همیشه ایراد میگیره زیاد با واحد بغلی صحبت می- 
ها براي این که حرص من رو دربیاره موقع بگو مگو چیزي به طرف وقت

).11(پکنه تا بهم بخورهپرتاب می
وقتی عصبانیه داد میزنه، وقتی با همسایه درگیر میشه در رو شوهر من- 

یکنه خودکاري، کتابی چیزي کوبه، وقتی با من بگو مگو ممحکم می
).12(پاش مونده کی و کجا عصبانی بشهکنه، همهمیپرت

اغلب یا بددهن هست یا موقع بگومگو ساعتی، زیرسیگاري یا هر چی - 
).13پدم دسشته طرف من پرت میکنه (

نهادي) خشونت قانونی/2
شـود کـه   هاي تحقیق چندین نوع خشونت از لحاظ قانونی و حقوقی اعمال میمطابق با یافته

ي توانـد زوجـه  مجدد. از دیدگاه زنان موردتحقیق، مرد طبق قانون میعبارتند از؛ حق ازدواج
به طوري کـه در نکـاح   دیگري اختیار کند و دادگاه این حق مرد را به رسمیت شناخته است. 

زن را بـراي مـرد   4ایـران تـا   دائم فقه اسالمی کـه پایـه قـوانین دولـت جمهـوري اسـالمی      
تـر  در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمـن دارد: قانون مدنی مقرر می942شمرده یا مادهجایز

شـود. مـورد بعـدي کـه زنـان      مـی که به زوجه تعلق دارد بـین همـه آنـان بالسـویه تقسـیم      
ــی  مورد ــه حســاب م ــانونی ب ــوعی خشــونت ق ــق آن را ن ــد، حــق حضــانت از تحقی آوردن

گـذار در  ها، زنان تاکید داشتند کـه یکـی از اجحافـات قـانون    است. در این مصاحبهفرزندان
گیـرد و همـین اجحـاف موجـب     ي حضانت فرزندان  اسـت کـه بـه مـرد تعلـق مـی      زمینه

هــاي عــاطفی بــین مــادر و لقــهکــردن و نگهــداري و عگــرفتن نقــش زن در بــزرگنادیــده
ي خشـونت مـردان بـر زنـان     ترین نکـاتی کـه زوجـین در زمینـه    است. از جمله مهمفرزند
شناسـد  هاي قانونی این چنین خشونتی را بـه رسـمیت مـی   داشتند و معتقد بودند زمینهاشاره

د را گـذار مـر  گذار براي مرد و زن در قانون تعریف کرده اسـت؛ قـانون  نقشی است که قانون
بودن و تأمین معیشت خانوادگی نـوعی حقـوق زن را پایمـال    رئیس خانواده شناخته و رئیس

اند و نقـش  زنـان از لحـاظ اقتصـادي تـا      نموده است چه زنان نیز امروزه وارد بازار کار شده
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گذار قدرت اصلی مدیریت و ریاست خـانواده  پاي مردان است لیکن چون قانونحدودي هم
قـانون مـدنی   1105مـاده  گـردد.  پـذیر مـی  هـد خشـونت علیـه زنـان توجیـه     درا به مرد می

.»در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است«دارد:میمقرر

. خشونت قانونی و مصادیق آن2جدول 
کد تبیینی 

اصلی)(مقوله
کدتفسیري 

ها)(نقل قولقانونیخشونت ادیقمص(مقوالت فرعی)

قانونیخشونت 

مجددازدواجحق 

رحمی تمام میره زن دوم یا سوم میگیره قانون میگه وقتی مرد با بی- 
تا زن بگیري 4یا 3شون نفقه بدي و میتونی عیبی نداره باید به همه

).14(پ
هاي مختلف زن دوم نه به بهانهمیتومرد حق طالق مال مرده، - 

).15(پبگیره، هم

حق حضانت 
فرزندان

. چون بکنهتونه پشت مرده چون زن هیچ کاري نمیفقط دادگاه که - 
، خواستم من خودم چند بار شکایت کردم خواستم حقم رو بگیرم

واسه من اصالً؛ تا شوهرم نیومد دادگاه سرپرستی فرزندم رو بگیرم
).16(پپرونده تشکیل ندادن 

اگر اعتیاد نداشته باشه و مرد دستش تو دادگاه باالست به ویژه- 
).17(پاشه، نببیکار

حق طالق

نونش این باشه که مرد به حتی دادگاه هم توجیه میکنه. مملکتی که قا- 
لی زن این حق رو نداره تونه زن رو طالق بده ومیهر دلیل
؟ آگه مرد بخواد نیست؟ این خشونت علیه زن نیستخشونت

بده مهر و میده و میره. ولی زن بخواد طالق بگیره هیچی به زن طالق
).18داده نمیشه (پ

این چه مملکتی من وقتی برم بگم ساله ازدواج کردم23من خودم - 
، حق طالق به زن میخوام جدا شم میگه بیماره و باید تحملش کنی

).19(پنمیشه.داده

رئیس خانواده
بودن

مثالً کجاي اسالم گفته مرد باید رئیس باشه، زن اسیردست. یا کجا - 
ره مال زن حساب نیست ولی مال کنه پول میایگفته وقتی زن کار م

).20حسابه (پمرد
، مرد کنهاونقدر نظام قضائی ما ناقصه که نگو، زن را نابالغ حساب می- 

گه براي هر حرفی میرا روي سرش میذاره، زن را میاره پایین. 
خواد اینم کبودي بدنم شاهدزدن چه شاهدي میبیار؛ کتکشاهد

).21(پ
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اقتصاديخشونت) 3
هاي تحقیق نشان داد؛ زنان مورد بررسی سـه مصـداق عینـی در خشـونت اقتصـادي را      یافته

کـردن از دارایـی و   هاي زندگی توسط مرد، محرومتامین هزینهدادند؛ عدممورد تاکید قرار می
هاي مربوط بـه سـه مصـداق عینـی     هاي حاصل از یافتهکردن از کار بیرون خانه. یافتهمحروم

خرجـی  خشونت اقتصادي نشان داد؛ زمانی که مرد مبتال به رفتارهاي نابهنجار نظیر اعتیاد، ول
هـاي اجتمـاعی اسـت اغلـب از تـأمین مـالی زن و فرزنـدان        یا با دوستان بودن یا سایر بـزه 

آمـده  حسابواده از لحاظ قانونی مرد بهخانکند در صورتی که زمانی که رئیسخودداري می
تامین مـالی زن و  ي مرد گذاشته شده است پیامدهاي عدممالی خانواده بر عهدهو نقش تأمین
اقتصادي باشد و چه بسا زن یا فرزندان بـراي تـأمین   - تواند فراتر از موضوع مالیفرزندان می

کـردن زن از  نیازهاي زندگی خود به کارهاي نابهنجار مبادرت نمایند. از طرف دیگر محـروم 
ــی ــا دارای ــاي شخصــی ی ــه   ه ــدین زوجــه از جمل ــین چن ــرد ب ــی م تقســیم مســاوي دارای

هاي تحقیـق نیـز   تواند در قالب اقتصادي گنجانیده شود و در یافتهاست که میهاییخشونت
ها اشاره گردید. اما سومین نوع خشونت اقتصادي را شاید بتوان تضـییع حـق زن بـراي    بدان

بـودن مـرد، و   ي کار زنان، متمـول زمینههاي جنسیتی درکار در بیرون از منزل نام برد؛ کلیشه
هاي تضییع چنین حقی باشد.  ترین علتتواند از مهمسایر دالیل می

. خشونت اقتصادي و مصادیق آن4جدول 
کد تبیینی 

اصلی)(مقوله
کدتفسیري 

ها)(نقل قولاقتصاديخشونت ادیقمص(مقوالت فرعی)

خشونت 
اقتصادي

عدم تأمین 
هاي زندگیهزینه

ده منم مبور شدم برم تو اصالً بعد از یک مدتی دیگه هیچ خرجی نمی- 
).22یک تولیدي کار کنم (پ

ده، منم کاري من نمیتونم با یک معتاد زندگی کنم، وقتی خرجی نمی- 
).23ي پدرم. االنم ازش شکایت کردم (پبلد نیستم رفتم خونه

کردن از محروم
دارایی

چهارم ي قاضی باید یکبچه فقط طبقه گفتهسال زندگی بدون 9بعد از - 
به اسم شوهرم بود االن دولت کارتم کهسهم را هم ببرم؛ حتی سیم

).24گرفته میگه مال ورثه است (پازم
که پدرم فوت کرد یک قطع زمین من خودم اشتباه کردم، اون اوایل - 

ف ه شوهرم، االن با هم اختالرسید و منم فروختم پولش را دادم ببهم
کردیم، بهش میگم باید پول زمینم رو بدي میگه سندي نداریه قاضی پیدا

).25هم میگه شما بهش دادي و سندي نداري که ازش بگیري. (پ
کردن از محروم

کار در بیرون 
کردم بعد یک مدت من زمانی که عقد کردم لیسانس داشتم و کاري نمی- 

لیسانس قبول شدم و تونستم کار پیدا کنم اما نمیذاره من امتان دادم فوق
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).2کار کنم (پمنزل
خوام کار کنم چون خودم نیاز نداشتم، من ابتدا باهاش طی نکردم می- 

ام سر رفت چون مدرك لیسانس بعد از مدتی تو خونه نشستن حوصله
جا قبولم کرد. االن من نمیخوام تو حسابداري دارم چندجا تقاضا دادم یک
شه من کار کنم؛ اخیراً شدید خونه بشینم شوهرم هم راضی نمی

).4کردیم گفتم یک دادخواست بدم (پدعوا

گیري. بحث و نتیجه7
شـود کـه قربـانی از ارزش و اعتبـار انسـانی خـالی شـود و        خشونت از هر نوع باعـث مـی  

ت فراوانــی بــراي زنــدگی فــرد جراحــات جســمی و ضــربات روحــی حاصــل از آن تبعــا
فـاوت در خلقـت زن و مـرد اشـاره     تدارد. با وجود این کـه متـون اسـالمی بـه عـدم     انیقرب

ها بـه عنـوان جـنس دوم،    چنان باالست و با آناست، لیکن خشونت نسبت به زنان همشده
بخـش و  ننـده، مشـروعیت  کگرایانـه کـه توجیـه   شود نگاهی برسـاخت منفعل، ناتوان نگاه می

ي خشـونت خـانگی   شـده دربـاره  مهـاي انجـا  پـژوهش خشونت است. اگرچه کنندهتقویت
کـه تفسـیر   هاي کمی وجود دارنـد  هاي اخیر بسیار زیاد است، اما پژوهشیزنان در سالعلیه

شناسـی و  هـا از بعـدي علـت   زنان از خشونت را بیان نماید، به عبارت بهتر اغلـب پـژوهش  
و فهـمِ  ي زنان از خشـونت  هي زیستاند لیکن تجربههاي خشونت به موضوع نگاه کردهزمینه
هـایی کـه بـر    یابد چـه آن خشـونت  شناسی خشونت از دیدگاه زنان اهمیت مضاعفی مینوع

هـاي اعمـال   تواند تأمل بیشتر محقق و شناخت زمینهشود و ملموس است میزنان اعمال می
ریتفسـ وفهـم آن را در پی داشته باشد.  همین ضرورت باعث گردید تحقیق حاضر با هدف 

صـورت گیـرد. روش مـورد اسـتفاده بـراي      آنچندگانـه ابعادویخانوادگخشونتاززنان
مـانن بـه عنـوان روشـی پدیدارشناسـانه و      تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از روش ون

هـا،  داد. ابـزار گـردآوري داده  زنان از خشونت را مورد بررسی قرار میزیستهتفسیري تجربه
کننـده بـه   گیري هدفمند از بین زنان مراجعهه با استفاده از روش نمونهي عمیق بود کمصاحبه

بـه عامـل   و داراي تجربـه خشـونت انتخـاب شـدند بـا توجـه      شـهید بـاهنر  دادگاه خانواده
مـورد مصـاحبه   25باشد بعـد از  ها میرسیدن اطالعات عامل مهم در توقف مصاحبهاشباعبه

ي جدیــد آوري دادهســیدند و نیــاز بــه جمــعهــاي موردنیــاز بــه حــد اشــباع رعمیــق داده
تـر از سـایر انـواع    تـر و عینـی  هاي تبیینی سه نوع خشـونت ملمـوس  در یافتهنشد. احساس

ي زنان مالحظه شد؛ نوع اول خشونت فیزیکی است کـه شـامل   ي زیستهخشونت در تجربه
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کـردن  دادن و پرتـاب کـردن در یـک محـیط نامناسـب، هـل     کردن محبوسزدن، شکنجهکتک
هـا،  تواند پیامدهایی نظیر شکستگی اعضاء، پارگی، زخم، بریدگی، کبوديچیزي است که می

هـاي  توانایی در وضع حمل، سقط جنین و یـا بیمـاري  جراحات داخلی، ضربات مغزي، عدم
زدن، زدن، سـیلی معناي خشونت فیزیکـی را بـه کتـک   عموماًشوندگان جنسی باشد. مصاحبه

نماینـد. چیزي و در مواردي بـه دادزدن و بلنـدکردن صـدا معنـی مـی     کردندادن، پرتابهل
آمـدن  بـدنی مـرد، پـیش   هاي این نوع خشونت نشان دادن به علت بیشتر بـودن قـدرت  یافته

ــادگیري اجتمــاعی خشــونت در خــانواده، وجــود اختالفــات    درگیــري و جــر و بحــث، ی
نقش دارند. در ارتباط بـا ایـن   خانوادگی، یا یادگیري از تلویزیون در اعمال خشونت فیزیکی

خشونت باید گفت اساساً فرایندهاي یادگیري اجتماعی، بزرگشدن مرد در یک زمینه خشـن،  
هـا باعـث شـده اساسـاً مـرد ایرانـی زن را در       و نبود آموزش کاربردي در مدارس و دانشگاه

اي هـ هاي مختلف مورد خضونت فیزیکی قرار دهد؛ عصـبانیت، بیکـاري، درگیـري   موقعیت
تواند در نهایت به صورت خشونت فیزیکی برعلیـه زن اعمـال شـود.    بیرون خانه همگی می

یابـد.  طبیعی است این خشونت فیزیکی نیز با فرهنگ سکوت نهادینه شده در زن تـداوم مـی  
هـا اسـت. زنـانی کـه     اي بـر سـایر خشـونت   رسد خشونت فیزیکی مقدمهبنابراین به نظر می

زبـانی و  - هاي روانـی گیرند در حین خشونت، مورد خشونتیخشونت فیزیکی قرار ممورد
گیـري برخـی از مـردان نیـز در همـین خشـونت       گیرند. اتفاقاً نوع تصمیمتحقیر نیز قرار می

هایی نظیر دیرآمدن و یـا  گیري براي سرکارنرفتن به علتدهد از جمله تصمیمفیزیکی رخ می
سایر مسائل.  

نهادي/قانونی است که این نوع خشونت مربـوط بـه   دومین نوع خشونت زنان، خشونت 
ي ایـن خشـونت نشـان داد؛    هـا دربـاره  ي زنان است. یافتهآمیز دربارهتصویب قوانین تبعیض

شود و بجز در موارد استثنایی بـه  حق حضانت فرزندان که در قانون عموماً به مرد واگذار می
تـرین  بودن مرد از جمله مهـم ئیسهمراه حق ازدواج مجدد مرد، حق طالق و تعریف نقش ر

واگـذاري حضـانت فرزنـدان    مصادیق بارز خشـونت قـانونی یـا نهـادي اسـت. در زمینـه      
گـرفتن نقـش زن در   گویان معتقد بودند؛ واگذاري حق حضانت فرزند به پـدر، نادیـده  پاسخ

کردن فرزند است. همچنین حق ازدواج مجدد و حـق  تحمل سختی زایمان، پرورش و بزرگ
دارد بـه معنـی تحمیـل خشـونت قـانونی      ق که قانون آن را براي مرد محفـوظ نگـه مـی   طال

کـردن از سـایر حقـوق    بازگذاشتن دست مرد براي اعمال ظلـم، خشـونت و حتـی محـروم    
گذار با تعریف رئـیس خـانواده و   اجتماعی زن است. در نهایت این نقش مرد است که قانون
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ي گیـري در کلیـه  شـمرده و عمـالً قـدرت تصـمیم    اهمیتآوربودن خانه نقش زن را کمنان
هـایی کـه زنـان شـاغل هسـتند      دهد و حتی خانوادهمراحل زندگی را در اختیار مرد قرار می

شود همین موضـوع باعـث   کند نادیده گرفته مینقش منابع مالی که زن به خانواده تزریق می
نیـز رویکـرد مردسـاالرانه    گـردد. در قـوانین ایـران    موجب تسهیل خشونت از سوي مرد می

شود نیازهاي زن بدرستی تعریـف نشـده، بسـیاري از نیازهـاي زنـان بـه       - چنان دیده میهم
نیازهاي مادي تقلیل یافته است؛ همین موضوع سبب شده قـانون مـرد را در جایگـاه مسـلط     

را کنندگان قانون خشـونت خـانوادگی  براي تأمین نیازها قرار دهد. بنابراین از منظر مشارکت
دفاع در مقابل قانون مردسـاالر  کند. زن بیدهد و در کلیه مراحل از مرد دفاع میبرساخت می

شده و استمرار آن خواهد بود.  اساساً قربانی خشونت نهادینه
تر بود، خشـونت  تر و عینیسومین نوع خشونت که از دیدگاه زنان مورد بررسی ملموس

ـ  کـردن زن از حقـوق دسترسـی برابـر و     ه محـروم اقتصادي است. این نوع خشونت عموماً ب
استفاده از دارایی زن، عدم تأمین معـاش از سـوي مـرد    عادالنه به کار در بیرون از منزل، سوء

هـا کـه   آنشود. از دیدگاه پاسخگویان سه مصداق عینی خشونت اقتصادي دربارهاطالق می
هـاي زنـدگی،   ین هزینـه شـد عبـارت بودنـد از؛ عـدم تـأم     از سوي شوهرانشان اعمـال مـی  

ي عـدم تـأمین   کـردن از کـار بیـرون خانـه بـود. در زمینـه      کردن از دارایی و محـروم محروم
هـا ولخرجـی   شـده از مصـاحبه  ترین دالیل استخراجهاي زندگی و ندادن خرجی عمدههزینه

ن از کـرد ي محـروم مردان، اعتیاد مرد، یا ارتباط نامشروع یا مشروع با زن دوم بـود. در زمینـه  
دارایی نیز زنان موردتحقیق عمدتاً، نقش شوهرشان در فروش مـال زن و نـدادن پـول آن یـا     

گـذار  اند و با توجه به این که قـانون عدم ثبت دارایی به نام زن و وجود وراث متوفی نام برده
کنـد و زن  عمدتاً در اموالی که با فوت زوج و با نبود فرزند آن را بین وراث زوج تقسیم مـی 

کند چه افـرادي نظیـر خـواهر یـا بـرادران متـوفی کـه        ا از بسیاري از منابع مالی محورم میر
متـوفی صـاحب مـال و    انـد بـا فـوت    چندان نقش مهمی در زندگی متـوفی (مـرد) نداشـته   

انـد و از ایـن بابـت    شوند که اصالً هیچ نقشی در کسب و تحصیل آن مال نداشـته میدارایی
عد سوم که از دیدگاه زنان به عنوان مصادق مهمـی از خشـونت   گردد. در بحق زن ضایع می

کـردن از کـار بیـرون خانـه بـود کـه زنـان مـورد تحقیـق          بندي شـد؛ محـروم  اقتصادي طبقه
ي درگیـري  کردند. عمـده کردن از این حق را بسیار ناعادالنه و غیرقابل تحمل ذکر میمحروم

آمده بین زنان و شوهرانشان در این تحقیق این بود که یـا مـردان داراي تفکـر سـنتی از     پیش
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ي تحصـیل و جـذب در مشـاغل جدیـد     بودند که زن باید در خانه بنشیند یا زنان با ادامهزن
داشتند که منجر به اختالفات خانگی شده بود.  این حق را براي خود محفوظ می

نمایی شماتیک به تصویر کشیده شده است:بندي نتایج دردرشکل ذیل جمع

اي توان گفت؛ خشونت علیه زنـان طیـف گسـترده   آمده میمجموعاً براساس نتایج بدست
اجتماعی و نیز قانونی در بروز، تقویت و تشـدید آن  - هاي فرهنگیشود که زمینهرا شامل می

فـت تحقیـق حاضـر،    تـوان گ آمده از تحقیـق مـی  نقشی اساسی دارند. بر اساس نتایج بدست
محقـق مربوطـه در تحقیـق خـود     ) اسـت چـرا کـه   1393هاي تحقیق کیانی (منطبق بر یافته

اســت و تنهـا خشـونت فیزیکــی را   گرفـت؛ اشـکال خشــونت علیـه زنـان متفـاوت      نتیجـه 
کنـد کـه   ) را تأییـد مـی  1391هاي تحقیق محمدي و میرزائی (شود. همچنین یافتهنمیشامل

خشـونت علیـه زنـان رابطـه دارد.     ي مـرد از نقـش خـود بـا     دارگرایانهنشان دادند؛ تصور اقت
) و 1389پور ازغدي و همکـاران ( )، حسن1390قالیباف (هاي تحقیقات صادقی و کاملیافته

کند که این محققان نتیجه گرفتند؛ خشونت در مـتن مناسـبات   ) را تأیید می1388فر (ساالري

خشونت خانوادگی  
علیه زنان

خشونت فیزیکی

کتک زدن-

سیلی زدن-

دادزدن-

پرتاب کردن اشیاء-

خشونت قانونی

حق ازدواج مجدد-

حق حضانت -
فرزندان

حق طالق مرد -

رئیس خانواده بودن  -
مرد

خشونت اقتصادي

عدم تامین -
هزینه هاي زندگی

محروم کردن از -
دارایی

محروم کردن از -
کار در بیرون منزل
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شود و قدرت مردان در خشـونت، برسـاخت   ریف میقدرت و نابرابري بین زنان و مردان تع
چنـین  کننده از زنان در شدت خشونت مؤثر است. هـم هاي پشتیبانیاي و نقش سازمانرسانه

داوري نسبت  به زنان در خشونت علیه آنان مؤثر اسـت. از  پذیرش فرهنگی خشونت و پیش
) و گراسـیا و  2015کاتـاردا ( )، 2006هـاي کـاررا (  بین تحقیقات تحقیقات خارجی نیز یافتـه 

هـاي  نماید که این سه محقق نتیجه گرفتند؛ قـدرت مـردان، کلیشـه   ) را تأیید می2015لیا (لی
شدن خشونت محور، و عوامل موقعیتی که موجـب  جنسیتی در رابطه با نقش زنان، اجتماعی

نـواع  هاي فیزیکی یـا سـایر ا  شود در نهایت علت اصلی خشونتجر و بحث بین زوجین می
شـود جـزوات و بروشـورهاي رایگـان بـه ویـژه در       ها علیه زنان است. پیشنهاد میخشونت

هاي خانواده در بین زنان مورد خشونت واقع شده توزیع شـود تـا اطالعـات زنـان از     دادگاه
حقوق قانونی خود، نحوه مقابله بـا خشـونت مـردان و مراجـع رسـیدگی را آگـاهی یابنـد.        

شناسـی  هـاي رایگـان روان  د رد سراهاي محالت فقیر تهران  مشاورهشوچنین پیشنهاد میهم
هـا مـردان نیـز    به طور مستمر ارائه شود و در ایـن مشـاوره  داراي تجربه خشونت براي زنان

ز اگویاي  آنالیـن مشـاوره  بـراي زنـان    شود سامانه یا تلفن حضور داشته باشند. پیشنهاد می
هـاي الزم بـه زنـان و اقـدامات     اندازي شود تا آگاهیراهطرف شهرداري یا سازمان بهزیستی

مرتبط با آن برایشان ارائه شود.

نامهکتاب
گیـري،  شناسـی، پـیش  (توصیفی، آسـبب اعتیاد به اینترنت). 1381اکبر (امیدوار، احمد؛ صارمی، علی

اینترنت). مشهد: انتشارات تمرین.هاي سنجش اختالل اعتیاد به درمان و مقیاس
محمدیان، معصومه؛ شمس، محسـن؛ رنجبـر، زینـب؛ شـریعت،     احمدي، بتول؛ ناصري، سیمین؛ علی

). 1387پور، عزیزه؛ پوررضا، ابوالقاسـم؛ محمـودي، محمـود؛ یونسـیان، مسـعود (     مامک؛ ابراهیم
ي خشونت خانگی علیـه زنـان در ایـران: یـک     دیدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره

، 2، شـماره 6ي دورهي بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،ي دانشکدهمجلهپژوهش کیفی.
.67- 81، صص. 1387تابستان 

ي نشـر جهـاد،   ، تهران، موسسهبررسی مسائل اجتماعی ایران). 1377ارمکی، تقی؛ بهار، مهري (آزاد
.چاپ اول
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همسـرآزاري و عوامـل   « ).1385پـور، سـوزان (  امـامی اسفندآباد، حسن؛ صدرالسادات، سـیدجالل؛ 
ــؤثر ــان م ــلبر آن در زن ــران متأه ــی ، »شــهر ته ــلنامه علم ــناختی –فص ــی روان ش پژوهش

.99- 122، صص 1، سال اول، شماره تبریزدانشگاه

تهران: انتشارات سالی.خورده،خشونت خانوادگی یا زنانِ کتک). 1380اعزازي، شهال (
هـاي  مجموعه مقاالت آسـیب ، »خشونت اجتماعی خشونت خانوادگی و ). « 1383اعزازي، شهال (

.79- 91، صاجتماعی ایران

پـذیري  ). خشونت علیه زنان در تهـران: نقـش جامعـه   1385فرد، راضیه (آزاده؛ منصوره؛ دهقانیاعظم
، 2و 1ي ، شـماره 4ي ، دورهپژوهش زنـان جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی. 

.159- 179صص. .1385بهار و تابستان 

ي همسـرآزاري در شـهر تهـران در    بررسی پدیـده «). 1379(آقابیگلویی، عباس؛ آقاخانی،کامران
.187- 205، جلد سوم : پرخاشگري و جنایت، چاپ یکم، نشرآگه، ص »1379سال 

). خشونت خانگی علیه زنـان:  1390بر، معصومه؛ کرمانی، مهدي (پور ازغدي، سیده بتول؛ سیمحسن
ي پژوهشـی دانشـکده  - ي علمـی نشـریه بر آن. مؤثرها، میزان شیوع و عوامل مروري بر نظریه

ــتی   ــهید بهش ــگاه ش ــایی دانش ــتاري و مام ــماره، 21ي . دورهپرس ــتان 73ي ش ، 1390، تابس
.52تا 44صفحات

. زنـان شـوند؟  ). چرا مردان به اعمال خشـونت علیـه زنـان ترغیـب مـی     1378پور، مهرداد (درویش
.56شماره

هاي خشـونت،  سیري در مفاهیم و نظریه«.)1381رحمتی، محمدمهدي و محسنی تبریزي، علیرضا (
توصـیفی خشـونت در   - پرخاش و پرخاشگري بـه منظـور سـاخت و ارائـه یـک مـدل علمـی       

.125- 153، ص 19، شماره علوم اجتماعینامه، »ورزش

در خشونت شوهران مؤثرشناختی عوامل بررسی جامعه). « 1383زنگنه، محمد؛ احمدي، حبیـب ( 
سـوم: پرخاشـگري و جنایـت،    جلـد مطالعـه مـوردي شـهر بوشـهر)،    (بر ضد زنان در خانواده

.171- 185یکم، نشر آگه، ص چاپ

. تهران: انتشارات سروش.شناسی خانوادهجامعه). 1379ساروخانی، باقر (
- ي علمـی فصـلنامه دو خشـونت خـانگی.  هاي ). تبیین علل و زمینه1388فر، محمدرضا (ساالري

. 1388، بهـار و تابسـتان   4ي ه. سـال سـوم، شـمار   شناسـی تخصصی مطالعات اسـالم و روان 
.7- 41صص.
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). بررسـی میـزان رواج همسـرآزاري و عوامـل     1382پور، حسـن ( شمس اسفندآبادي؛ سوزان؛ امامی
.82- 59: 5ي ، شمارهي پژوهش زنانفصلنامهبر آن.مؤثر

زنــان در مواجهــه بــا آن هــاياســتراتژيخشــونت خــانگی و «) ، 1389قی فســایی، ســهیال (صــاد
.1- 36، ص 1، شماره بررسی مسائل اجتماعی ایرانيمجلهکیفی)، اي(مطالعه

). فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقـش  1390قالیباف، آتنا (فسایی، سهیال؛ کاملصادقی
، سـال هشـتم،   ایرانی مطالعات فرهنگـی و ارتباطـات  مني انجفصلنامهپلیس در کـاهش آن.  
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