ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه
و درخواست طالق

مطالعه موردی در شهر قزوین
چکیده

فریبا پروینیان

پژوهـش حاضـر بـه بررسـی موضوع ایـراد ضرب و جرح عمدی زنان توسـط همسـر و
نقـش آن در طلاق بـه طـور موردی در شـهر قزویـن میپـردازد .از آنجا که در طـول تاریخ
بـه زنـان کـه بخـش مهمـی از جامعـه را تشـکیل میدهنـد ،سـتم روا رفته و حقوق و شـأن
انسـانی آنـان رعایت نشـده اسـت و طبق عادات و رسـوم و اعتقـادات و قوانیـن و مقررات
مـورد تبعیـض قـرار گرفتهانـد و حتـی در دوران کنونی نیز بـا همه پیشـرفتهایی که نصیب
زنـان شـده بـاز هـم در بسـیاری از مـوارد مورد ظلم قـرار میگیرنـد و از جملـه محیطهایی
کـه ایـن ظلم روا داشـته میشـود ،خانواده اسـت و حتی د ر جوامع اسلامی ،بـا وجود آنکه
نـگاه بـه خانـواده نگاهـی کام ً
ال متفاوت و متمایز اسـت و غایت تشـکیل خانـواده را آرامش
و آسـایش بـرای اعضـای آن میدانـد ،ولی شـاهد سـتم از جمله خشـونت به انـواع مختلف
بـر علیـه زنـان در این نهـاد اجتماعی بـه ظاهر کوچک هسـتیم.
کلیدواژه
حقـوق زنـان ،خشـونت علیـه زنان ،خشـونت خانگـی ،کلیشـههای جنسـیتی ،هویت
جنسیتی .
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مقدمه

حیـوان بـرای خـود هیچ حقـی از زندگی نـدارد ،جز حقوقی کـه صاحبش برای آن قائل اسـت.
اگـر کسـی بـه حیوان آسـیبی بزند ،تحت تعقیب قـرار نمیگیرد ،مگـر از این جهت کـه به صاحب
حیـوان ضـرر رسـانده و حیـوان قیمتـی او را از قیمت انداخته اسـت ،همـه اینها برای این اسـت که
انسـان ،زندگـی و هسـتی حیوانات را برای هسـتی خـود میدانـد ،و ارزش و جایـگاه آنها را طفیلی
ارزش وجـودی خـود میشـمارد .متأسـفانه در عصر حاضر بـا وجود پیشـرفتهای بینظیر علم و
تکنولـوژی و باالرفتن سـطح آگاهی و سـواد هنوز شـاهد آن هسـتیم کـه نگاه برخی مـردان به زنان
چنیـن اسـت ،زن را حـق خـود میشـمارند ،بنابرایـن مختارند تـا او را به خدمت بگیرنـد ،مجازات
کننـد ،کتـک بزنند یا حتی چون ملتهای گذشـته همانگونه که عالمه طباطبایی میگوید« :گرسـنه
و تشـنه رها کند( ».طباطبایـی)27 :1387 ،

ط سـخنگوی حقوقی و قضایی مجلس ارائه
در ایران طبق آخرین آماری که در سـال  1393توسـ 
شـد ،میزان مرگ ناشـی از خشـونت در میان زنان بین  15تا  44سـال با میزان مرگ ناشـی از سرطان
برابـر اسـت .کمتـر از  35درصـد خشـونتهای خانگـی در ایران به پلیـس گزارش میشـود که در
ایـن میـان  52درصـد زنـان در زندگی خـود دچار خشـونت روانی و کالمـی شـدند 37 ،درصد در
معرض خشـونت فیزیکی قرار گرفتند .در اسلام تأکید شـده اسـت ،مردان نباید از قدرت و برتری
کـه بـر زنـان خـود دارند ،مغرور شـده و از آن اسـتفاده سـوء کنند ،بلکه همـواره به یـاد واالیی مقام
پروردگارشان باشند( .طباطبایـی)72 :1387 ،

قـرآن کریـم بارهـا بـه رفتـار و گفتار نیکو با زنـان تأکید فرموده اسـت ،یعنی اگر او به حسـاب
آورده نشـود ،به وی سـتم شـود و فردی غیرمسـتقل به شـمار آید ،دیگران از حاصل کار او بهرهمند
بشـوند ،ولـی او از حاصـل کار دیگران بهرهای نبرد ،این رفتار معروف نیسـت( .طباطبایـی)189 :1387 ،

خداونـد متعـال در کتـاب کریمش بیان کرده که مـردم همگی ،چه مردان و چه زنان شـاخههای یک
د و اجزا و اعضایی هسـتند برای طبیعت یگانه بشـری؛ (طباطبایی)188 :1387 ،
ریشـهان 
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در ایـن مقالـه سـعی شـده نقش تجربه خشـونت خانگـی و عوامـل مؤثر بـر آن در زنان
مراجعهکننـده بـه دادگاههـای خانـواده و درخواسـت طالق بررسـی شـود ،همچنین مسـائل
ریسـک فاکتورهـای خشـونت و باورهـای فرهنگـی از جملـه مـواردی اسـت که ایـن مقاله
ت و بـا ارائه پیشـنهاد و راهـکار ،قدمی هر چنـد کوچک در
نـگاه اجمالـی بـه آن داشـته اسـ 
مسـیر ارتقـاء جامعه کوچـک خانـواده بردارد.
ایـن تحقیـق بـا همـکاری ریاسـت و کارکنان دادگسـتری شـهر قزوین ،خصوص ًا شـعب
خانـواده انجـام پذیرفتـه و سـعی بـر آن اسـت کـه به بیـان تأثیر ضـرب و جـرح و نقش آن
در دادخواسـت طلاق توسـط زنـان بپـرداز د و پاسـخگوی این باشـد که آیا ضـرب و جرح
زنـان در خانـواده میتوانـد عاملـی تأثیرگذار در درخواسـت طالق باشـد؟ همچنیـن به علل
ضـرب و جـرح زنـان در خانـواده پرداختـه و سـعی در تبیین و ارائـه راهکار در ایـن رابطه
نموده اسـت.
ابـزار ایـن پژوهـش را پرسشـنامه اطالعـات دموگرافیک و پرسشـنامه اصلی پژوهشـگر
سـاخته تشـکیل میدهـد و جهـت تجزیـه و تحلیـل از آمار توصیفـی و آزمونهای اسـکولر
اسـتفاده گردیـده اسـت .نتایـج نشـان میدهـد افزایـش شـدت خشـونت از سـوی همسـر،
محرکـی بـرای زنـان جهت ارائه دادخواسـت طلاق به دادگاه نمیباشـد و قدرت بخشـیدن
بـه زنـان در هـر کاری از روابـط شـخصی گرفتـه تـا سیاسـتهای ملـی یکـی از مهمتریـن
جهتگیریهـای اسـت کـه میتوانـد بهداشـت روانـی زنـان را در آینـده بهبود ببخشـد.
پژوهـش حاضـر یـک مطالعـه توصیفی اسـت .جامعه آماری ایـن پژوهش زنـان مراجعه
کننـده بـه دادگاههـای خانـواده در شهرسـتان قزوین هسـتند .نمونـه آماری در ایـن پژوهش
را تعـداد  49نفـر از زنـان مراجعه کننده تشـکیل بـه دادگاههای خانواده در شهرسـتان قزوین
میدادنـد .بـرای انتخـاب نمونـه ایـن پژوهـش از روش نمونهگیـری تصادفی اسـتفاده شـده
اسـت .نمونههـای انتخاب شـده بـا رضایت به سـواالت پرسشـنامه پاسـخ دادند.
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 .1چارچوب نظری

کتـک زدن زنـان تاریخچـه طوالنـی دارد و در بسـیاری از اعصـار شـکل قانونـی رفتـار
تلقـی شـده اسـت کـه بسـط منطقـی نقشهـای مـردان و زنـان اسـت .دیدگاههـای نظـری
متعـددی بـرای شـناخت اینکـه چرا زنـان مورد ضـرب و جرح قـرار میگیرند وجـود دارد
و چندیـن نظریـه متفـاوت میتوانـد مطـرح شـود .یکـی از آنهـا ایـن اسـت کـه مـردی که
همسـر خـود را کتـک میزنـد ،فـردی نادر اسـت و از لحـاظ روانشـناختی اختلال دارد و
شـاید فـردی اجتماع سـتیز اسـت .رویکـرد روانشـناختی دیگر این اسـت کـه بگوییم کتک
خـوردن بـه دلیـل آسیبشـناختی زن رخ میدهـد .در این دیـدگاه زن ،فـردی در نظر گرفته
میشـود کـه دچـار اختالل اسـت که حملـه را میپذیـرد و به گونـهای خـود تخریبگرایانه
بـا مـردی کـه او را کتـک میزند زندگـی میکنـد .روانکاو چنین زنـی را آزارطلـب میداند.
ایـن دیـدگاه قربانـی را سـرزنش میکند.
همچنیـن نظریـه درماندگـی اکتسـابی اسـت که توسـط لنوروالکـر( )1980دربـاره کتک
خـوردن مطرح شـده اسـت .والکر روانشناسـی اسـت کـه پژوهش گسـتردهای دربـاره زنان
کتـک خـورده انجـام داده اسـت .این تبیین متکـی بر همان نظریه درماندگی اکتسـابی اسـت
کـه حاکـی از ایـن اسـت کـه افسـردگی بـه ایـن علـت ایجـاد میشـود کـه فـرد یـاد گرفته
اسـت کـه او درمانـده اسـت و نمیتوانـد بازدههـای مهـم زندگـی را کنتـرل کنـد .مارتیـن
سـلیگمن روانشـناس ( )1975معتقـد اسـت که افـراد افسـرده تاریخچه زندگـی دارند که بر
اسـاس آن در مهارتیابیهـای موفقیتآمیـز و کنتـرل بـر زندگیشـان ناتوان شـدهاند .آنها
بـه طـور خالصـه خـود را افـرادی درمانـده میبیننـد .چنیـن اشـخاصی هنـگام رویارویی با
موقعیـت دشـوار احسـاس میکننـد کـه نمیتواننـد با آن بـه گونـهای موفقیتآمیـز برخورد
و در نتیجـه افسـرده میشـوند .احسـاس درماندگـی و فقدان کنتـرل که سـلیگمن درباره آن
صحبـت میکنـد بسـیار مشـابه فقـدان قـدرت اسـت کـه از ویژگیهـای زنـان میباشـد .به
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علاوه صفاتـی کـه زنـان بـر اسـاس آن اجتماعـی میشـوند مثـل نافعالـی ممکن اسـت در
ایجـاد حـس درماندگی نقش داشـته باشـد.
البتـه بایـد گفت این احسـاس درماندگـی متکی بر نظریه یادگیری اسـت .بر اسـاس این
دیـدگاه ،زن کتـک خـورده تاریخچهای نافعالی و درماندگـی را در جریان جامعهپذیری نقش
جنسـیتی خـود در دوران کودکـی تجربـه میکنـد .در بزرگسـالی ،کتکخـوردن درماندگـی
ک خـورده را
او را افزایـش میدهـد .ایـن نظریـه افسـردگی تجربـه شـده توسـط زنـان کتـ 
تبییـن میکنـد .ایـن نظریـه همچنیـن علـت این موضـوع را کـه چرا زنـان کتک خـورده به
زندگـی بـا شـوهران خـود ادامـه میدهنـد یـا پس از خسـته شـدن از فـرار دوباره نـزد آنان
برمیگردنـد ،تبییـن میکنـد .شـرطی شـدن آنها نسـبت بـه درماندگـی به قدری کامل اسـت
کـه آنهـا نمیتواننـد بـرای نجـات خود اقـدام کننـد .نظریـه جامعهشناسـی باز هـم دیدگاه
دیگـری را ارائـه میدهـد )Straus,1980(.تأکیـد ایـن نظریـه بـر هنجارهـا و نگرشهـا در
جامعـه ما اسـت کـه خشـونت را در بیـن خانوادهها میپذیرد ،خصوص ًا خشـونت شـوهران
را نسـبت بـه همسرانشـان .جامعهشناسـان بـه فرایند جامعهپذیـری نقش جنسـیتی در دوران
کودکـی نیـز توجـه کردهانـد ،که در ایـن جامعهپذیـری از دختـران انتظار میرود کـه نافعال
باشـند و از پسـران انتظار میرود پرخاشـگر باشـند.
دیـدگاه طرفـدار حقـوق زنـان معتقد اسـت که کتک زدن همسـر هم علـت و هم معلول
نابرابـری قـدرت بیـن مـردان و زنـان در جامعـه ماسـت )1980 ،Walker( .نابرابـری در
قـدرت ،کتـک زدن همسـر را ایجـاد میکنـد؛ چراکـه کتـک زدن به عنـوان منطق بـرای مرد
عمـل میکنـد تـا همسـر خود را «بـه نظم» درآورد ،درسـت مثـل والدینی که کـودک را تابع
نظـم میگرداننـد ،امـا نابرابـری در قـدرت همچنین از کتـک زدن زن تأثیر میپذیـرد؛ چراکه
کتـک زدن ،بـه تداوم سـلطه مـردان بـر زنان کمـک میکند.
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طرفـداران حقـوق زنـان همچنیـن معتقدنـد کـه کتـک زدن زنـان هـم در طـول تاریخ و
هـم در زمـان حاضـر تأییـد شـده اسـت( .شـیبلی هایـد ،جانـت )431 :1383 ،در ایـن تحقیـق بر
اسـاس نظریههـای درماندگـی اکتسـابی ،یادگیـری و نابرابـری قـدرت بـه بررسـی موضوع
میپردازیـم.
فرضیـه اصلـی تحقیـق :کتـک خوردن زنان توسـط همسـر خـود نمیتوانـد علت جدی
بـرای تصمیم آنـان در ارائه دادخواسـت طالق باشـد.
فرضیههای فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول :بین میزان کتک زدن همسر و توجه به مسائل دینی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین کتک زدن همسر و تحصیالت زن رابطه وجود دارد.
فرضیـه فرعـی سـوم :بـاال بـودن پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی زنـان موجـب کاهـش
خشـونت از سـوی مـردان میشـود.
فرضیه فرعی چهارم :وجود رابطه بین خشونت مردان و ایجاد اختالالت روانی در زنان.
 .2ابزارهای پژوهش

ابزارهـای ایـن پژوهـش را پرسشـنامه اطالعـات دموگرافیـک و پرسشـنامه اصلـی برای
سـنجش فرضیههـا تشـکیل میدادنـد.
در خصـوص پرسشـنامه اصلـی ،پاسـخها به صـورت چندگزینهای ( 4و  )5بسـته به نوع
سوال مشـخص گردید.
پرسشـنامه مورد اسـتفاده پژوهشـگر سـاخته اسـت که با کمک اسـاتید و متخصصان فن
تدویـن شـده و مـورد تأیید قرار گرفته اسـت.
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 .3روش اجرا

در ابتـدا بـه تمامـی واحدهـای پژوهـش توضیحاتی پیرامـون مطالعه حاضر داده شـد.
واحدهـای پژوهـش بـه طـور تصادفـی انتخاب و به سـواالت مطرح شـده پاسـخ دادند.
 .4آمار و آنالیز

جهـت تجزیـه و تحلیـل دادههـا ،دادههـای جمـعآوری شـده توسـط کامپیوتـر وارد
نرمافـزار  SPSSگردیـد .جهـت تجزیـه و تحلیل از آمـار توصیفی و آزمونهای کای اسـکوئر
اسـتفاده گردید.
 .5یافتهها

نتایـج و یافتههـای پژوهـش در دو بخـش یافتههـای توصیفـی و یافتههـای مربـوط بـه
فرضیـه پژوهـش ارائـه میگردد.

الف .یافتههای توصیفی
واحدهـای پژوهـش از نظـر متغیرهـای سـن ،سـطح تحصیلات ،شـغل ،تحصیلات
همسـر ،شـغل همسـر ،تعداد فرزندان ،سـابقه زندگی مشـترک ،علت مراجعه ،تفاوت سـنی
بـا همسـر و نحـوه آشـنایی قبـل از ازدواج قـرار گرفتند.
بـا توجه به نتایج بدسـت آمـده از لحاظ متغیرهـای جمعیت شـناختی اکثریت واحدهای
پژوهـش بین  20تا  30سـال سـن ،دارای مدرک دیپلـم و زیر دیپلم ،بیکار ،دارای همسـرانی
بـا مـدرک دیپلـم و زیـر دیپلـم ،همسـرانی بـا شـغل آزاد ،یـک فرزنـد 1 ،تا  5سـال سـابقه
زندگـی ،مراجعـه بـرای طلـب مهریه و نفقه 5 ،تا  8سـال تفاوت سـنی با همسـر و آشـنایی
قبـل ازدواج بـه شـکل سـنتی و معرفی دیگـران بودهاند.
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جدول  :1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر

رده

تعداد

درصد

زیر  20سال

2

4/1

 20تا 30

21

42/9

 30تا 40

19

38/8

باالی 40

7

14/3

بیش از  10سال

بی سواد

8

16/3

دادخواست طالق

17

دیپلم و زیر دیپلم

26

53/1

طلب دیه

9

18/4

لیسانس

10

20/4

طلب مهریه و
نفقه

18

36/7

باالتر از لیسانس

5

10/2

ترس از ادامه
زندگی

5

10/2

بیکار

25

51/0

بدون تفاوت

7

14/3

آزاد

12

24/5

 1تا  3سال

18

36/7

کارمند

11

22/4

 5تا  8سال

21

42/9

مشاغل علمی

1

2/0

بزرگتر از همسر

3

6/1

بی سواد

6

12/2

دوستی

12

24/5

تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم
همسر
لیسانس

26

53/1

سنتی

15

30/6

13

26/5

معرفی آشنایان

15

30/6

باالتر از لیسانس

4

8/2

فامیلی

7

14/3

بیکار

2

4/1

آزاد

23

46/9

کارمند

22

44/9

مشاغل علمی

2

4/1

سن

تحصیالت

شغل

شغل
همسر

متغیر

سابقه زندگی
مشترک

علت مراجعه

تفاوت سنی

نحوه آشنایی

رده

تعداد

درصد

شروع نشده

4

8/2

 1تا  5سال

17

34/7

 5تا  10سال

13

26/5

15

30/6
34/7
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تعداد
فرزند

بدون فرزند

7

14/3

یک فرزند

26

53/1

دو فرزند

12

24/5

بیش از دو

4

8/2
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جدول  :2نحوه پاسخدهی افراد به سواالت اصلی تحقیق
متغیر

رده

تعداد

درصد

چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاید

 1بار

1

2/0

 1تا  5بار

16

32/7

بیش از  5بار

18

36/7

بارها

14

28/6

اخالق و رفتار من

12

24/5

بدون دلیل

11

22/4

فشار کاری

10

20/4

دخالت دیگران

16

32/7

همیشه

7

14/3

بیشتر اوقات

16

32/7

بندرت

10

20/4

هرگز

16

32/7

دالیل اعالمی همسرتان درخصوص رفتار
تهاجمیاش چیست؟

بعداز ایراد ضرب جهت دلجویی مراجعه میکند؟
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پاسخ شما به دلجویی چه بوده است؟

فاصله بین رفتارهای تهاجمی همسرتان چقدر بوده
است؟

آسیبهای وارده تا چه حدی بوده است؟

اقدامات شما در مقابل رفتار وی چه بوده است؟

چرا به زندگی با شوهرتان ادامه دادید؟

سریع می پذیرم

18

36/7

تا چند رور نمیپذیرم

17

34/7

مدتها قهرم

9

18/4

هرگز از تنفرم
نمیکاهد

5

10/2

کمتر از یک هفته

17

34/7

کمتر از  3هفته

16

32/7

بیش از یک ماه

12

24/5

بندرت

4

8/2

ناچیز و مختصر

7

14/3

متوسط و نیاز به درمان
خانگی

22

44/9

سنگین و نیاز به درمان
بیرونی

15

30/6

بستری در بیمارستان

5

10/2

مقابله به مثل

14

28/6

فقط گریه

16

32/7

مراجعه به بزرگان

12

24/5

شکایت به امید اصالح

7

14/3

نداشتن جای دیگر

15

30/6

ترس از وی

12

24/5

نگرانی بابت فرزند

13

26/5

وابستگی اقتصادی

9

18/4
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شما فکر میکنید که چرا همسرتان شما را کتک
میزند؟

سابقه خشونت جسمانی و کتک کاری همسر با
دیگران قبل از ازدواج

نحوه برخورد مراجع قضایی با شما درباره
دادخواست طالق به دلیل رفتارهای تهاجمی و
خشونت با او چیست؟

آیا همسرتان نسبت به دستورهای دینی و اخالقی
پای بند است؟
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کتک زدن حق اوست

1

2/0

عصابی شدن از طرف
من

9

18/4

کتک زدن را حق خود
میداند

23

46/9

خشن و بیمنطق
بودنش

16

32/7

خیر

19

38/8

بندرت

13

26/5

بارها

9

18/4

همه او را آرام
میپندارند

8

16/3

توصیه به بازگشت

13

26/5

توجه به درخواست
طالق

17

34/7

توصیه همسرم به
مشاوره

12

24/5

عادی بودن کتک
خوردن من توسط
همسرم

7

14/3

گاهی موقع

12

24/5

نماز میخواند و به
دستورات عمل میکند

7

14/3

بی تفاوت به دین

17

34/7

به سخره گرفتن مسائل
دینی

13

26/5
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آیا شما به آنچه در دفترچههای عقد نوشته شده
توجه نمودهاید و با شروط ضمن عقد آشنایی دارید؟

چه آسیبهای روانی برای شما داشته است؟

بله کامال اطالع داشتم

13

26/5

نمیدانم و شرطی
نگذاشتم

17

34/7

مطالعه نکردهام

9

18/4

فکر نمیکردم اهمیت
داشته باشد

10

20/4

افسرده شدهام

18

36/7

خشن شدهام و سر
کودکانم تالفی میکنم

9

18/4

عدم تعادل روانی
و دیدن کابوس در
خواب

11

22/4

عدم تعادل شخصیتی
و اضطراب

11

22/4

ب .یافتههای اصلی
در ایـن بخـش بـه بررسـی رابطـهی بیـن برخـی متغیرهـا در قالـب فرضیـات رابطـهای
خواهیـم پرداخـت .بـا توجـه بـه کیفـی (اسـمی و رتبـهای) بـودن متغیرهـا بـرای بررسـی
رابطـهی بیـن آنهـا از آزمـون کای-اسـکوئر دو طرفـه (جـدول توافقـی) اسـتفاده نمودهایم.
فرضیه فرعی اول :رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و توجه به مسائل دینی
جـدول  3نتیجـه آزمـون کای-اسـکوئر و جـدول توافقـی دو متغیـر میزان کتـک زدن و
توجـه بـه مسـائل دینـی را نشـان میدهـد .مالحظـه میشـود کـه رابطـهی معنـیداری بین
میـزان کتـک زدن از سـوی همسـر و پایبنـدی بـه مسـائل دینـی وجـود دارد و بـا توجـه به
مقادیـر هـر سـلول مشـخص میشـود که افـرادی که توجـه چندانی به مسـائل دینـی ندارند
و یـا دیـن را بـه سـخره میگیرند بیشـتر از خـود رفتار تهاجمی نشـان میدهنـد .خداوند در
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آیـه  229سـوره مبارکـه بقـره میفرماید« :و اخـذن منکم میثاقـا غلیظا» ،عالمـه طباطبایی در
تفسـیر ایـن آیـه آورده اسـت مراد از پیمان شـدید ،عهدی اسـت که هنگام عقـد از مرد برای
زن گرفتـه میشـود تـا او را بـه طـور شایسـته نگـه دارد و یـا بـه طور شایسـته طلاق دهد؛
همـان دسـتوری کـه خـدای متعـال در این بـاره داده اسـت« :فامسـاک بمعروف او تسـریح
باحسـن» (طباطبایی)201 :

سـکونت و آرامـش زوجیـن یکـی از اهدافی اسـت که قرآن بر آن تأکید داشـته اسـت ،آیه
 89از سـوره اعـراف و نیـز آیه  31از سـوره روم بر این مطلب داللت دارد( .مهریـزی)56 :1381 ،

اسلام مشـارکت در حیـات معنـوی را یکی از فلسـفهای تشـکیل خانواده معرفـی میکند ،در
روایتهـای بسـیار ایـن سـخن نقـل شـده که بـا ازدواج نیمـی از دیـن در حرز قـرار میگیرد
و مصونیـت مییابـد و بایـد تلاش کـرد برای مصونیت حراسـت نیـم دیگر در جلـد  5کتاب
الکافـی آمده اسـت :هـر آنکـه ازدواج کند نیمی از دیـناش را در حز نهاده اسـت.
خانـواده در اسلام سـاالر نـدارد ،مردسـاالری ،زن سـاالری و یـا کـودک سـاالری همه
انحـراف از مسـیر طبیعـی و فطـری خانـواده اسـت .بلکـه هریـک اعضـای خانـواده حقوق
و وظایـف دارد .بایـد حقـوق وی ایفـا شـود و بـه وظایـف خـود متعهـد و پابنـد باشـد .در
خانـواده مسـلمان مدیـر هسـت ،امـا سـاالر و مولـی نیسـت؛ زیـرا دیگـران بـرده و رعیـت
نیسـتند .مدیـر نیـز بـر حسـب لیاقـت و صالحیـت وظیفـه مدیریت را بـر عهـده میگیرد و
حاکـم مسـتبد و هوسـران نیسـت( .مهریـزی)67 :1390 ،

قـرآن کریـم در سـوره مبارکـه بقـره زنـان را پوشـش مـردان و نیـز مردها را لبـاس زنان
دانسـته اسـت؛ عالمه طباطبایی در تفسـیر سـوره نور میفرماید« :او نه کاالسـت و نه منشـأ
تاریکـی ،بلکـه او بنیانگـذار آبادیهـا و سـرمایهگذار تاریـخ و فرسـتنده هدایـای اخـروی
اسـت( ».طباطبایی)39 :1394،
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حـال بـا ایـن تعابیر زیبا و عمیـق درباره زن در کتاب قـرآن که راهنمای ما مسـلمانان در
مسـیر زندگـی اسـت ،عمـل کننـدگان بـه این کتـاب آسـمانی هرگز حریـم زنان خـود را به
فحاشـی و ناسـزا و کتـک آلوده نمیکننـد و در نزد خدای سـبحان خود را مسـئول میدانند.
فرضیه فرعی :2رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و تحصیالت زن
جـدول  6نتیجـه آزمـون کای -اسـکوئر و جـدول توافقـی دو متغیـر میـزان کتـک زدن
و تحصیلات زن را نشـان میدهـد .مالحظـه میشـود کـه رابطـهی معنـیداری بیـن میـزان
کتـکزدن از سـوی همسـر و تحصیلات زن وجـود دارد و بـا توجـه بـه فراوانـی جـدول
مالحظـه میشـود کـه داشـتن تحصیلات آکادمیـک زن موجـب کاهش خشـونت از سـوی
همسـر میشـود و ایـن کاهـش معنـیدار نیـز میباشـد.
فرضیه شماره  :3رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و شغل زن
جـدول  7نتیجـه آزمـون کای -اسـکوئر و جـدول توافقـی دو متغیـر میزان کتـک زدن و
شـغل زن را نشـان میدهـد .مالحظه میشـود کـه رابطهی معنـیداری بین میـزان کتک زدن
از سـوی همسـر و شـغل زن وجـود دارد و بـا توجه بـه فراوانی جدول مالحظه میشـود که
داشـتن شـغل زن (به خصوص مشـاغل علمی) موجب کاهش خشـونت از سـوی همسـر
میشـود و ایـن کاهش معنـیدار نیز میباشـد.
بـا نگاهـی بـه نتایـج فرضیههـای  3و  2درمییابیـم کـه هرچقـدر زنـان به لحـاظ پایگاه
اجتماعـی ،اقتصـادی و تحصیلات در مرتبـه باالتـری قرار بگیرند میزان خشـونت جسـمی
شـوهر علیـه آنان کمتر اسـت.
وقتـی از زنان سـوال شـده اسـت که بـه نظر آنها چـرا از همسرانشـان کتـک میخورید؛
یـا شـما فکـر میکنیـد چـرا همسـرانتان شـما را کتـک میزننـد؛ دالیلـی مختلفی از سـوی
زنـان بـرای این کار مشـخص شـده اسـت ،جـای دیگری بـرای رفتـن ندارند ،تـرس از این
کـه کتـک زننـده انتقام خواهـد گرفت ،نگرانی دربـاره کـودکان (آنها به پدر احتیـاج دارند،
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زن نمیتوانـد کـودکان خـود را حمایـت کنـد و غیـره) ،وابسـتگی اقتصـادی (زن قـادر بـه
حمایـت از خـود نیسـت) .امیـد بـه ایـن که شـوهر اصلاح خواهد شـد و دخالـت دیگران
بـه ویـژه خانـواده همسـر و حتـی با مقصر دانسـتن خـود کتک زدن همسـر خـود را توجیه
میکننـد و عنـوان میداشـتند کـه مـن بایـد متحملتـر باشـم و بایـد شـرایط خانوادگـی
را درک کنـم ،ولـی دیگـر نمیتوانـم دوام بیـاورم و یـا نمیتوانـم در مقابـل شـوهری کـه
میخواهـد مـرا کتـک بزنـد کاری کنم.
مـردان بـه دلیـل انگارههـای تثبیـت شـده در ذهـن و قـرار گرفتـن در قالب کلیشـههای
فرهنگـی و اجتماعـی تسـلط بـر زنـان را حتی با اعمال خشـونت حـق خود دانسـته و بدین
وسـیله به سـلطه خـود در خانـواده تداوم میبخشـند.
بـا نگاهـی بـه نتایـج ایـن تحقیـق درمییابیم درصـد زنانـی کـه دارای موقعیـت پایگاهی
پایینتـری هسـتند در این پژوهش بیشـتر اسـت نسـبت بـه زنانی کـه دارای پایـگاه اقتصادی،
اجتماعـی و تحصیلات باالتـری هسـتند .شـاید بتـوان گفـت زنانـی کـه در رتبـه پاییـن این
پایـگاه قـرار میگیرنـد ،اغلب توانایی کنتـرل تنشها را ندارنـ د و پایگاه اجتماعـی – اقتصادی
و سـطح تحصیلات تأثیر مسـتقیمی بـر روی روشهای خلاق فکر کردن در مورد مسـائل و
مشـکالت دارد و به راهحلهای بیشـتری دسـت خواهند یافت .با باالرفت سـطح تحصیالت
زنـان انعطافپذیـری ایشـان نیـز در مورد مشـکالت بیشـتر خواهد شـد و شـیوههایی که در
برخـورد بـا مسـائل بـه کار میبرند تحـت تأثیر قـرار میگیـرد .توانایی فکرکـردن از طریق
مفاهیـم پیچیدهتـر و ارائـه راهحلهـای متفـاوت بـه سـطح تحصیلات فـرد مرتبط اسـت و
منبـع مهمـی بـرای حـل مشـکالت بـه شـمار میآیـد .زنانـی کـه دارای پایـگاه اجتماعی –
اقتصـادی بـاال هسـتند نظـارت قویتـری در مسـائل خانوادگـی دارنـد و ایـن امـر بـه نوبه
خـود بـه احسـاس برخـورداری از سـلطه و اختیـار فـردی بیشـتری منجـر شـده و سـرمایه
ارزنـدهای بـرای غلبـه بـر بیشـتر نامالیمات زندگی اسـت.
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احسـاس مهـم بـودن و احسـاس مختـار بـودن ،یـک منبـع کلیـدی بـرای حـل کـردن
مشـکالت و احسـاس سلامتیو خوشـبختی اسـت .اختیـار فـردی کـه ناشـی از درآمـد،
تحصیلات و شـغل باشـد و بـا پایـگاه اجتماعـی مرتبـط باشـد میتوانـد تأثیـر بسـزایی در
نـوع نـگاه زنـان و همسـران ایشـان در تعاملات خانوادگـی آنهـا ایفا کنـد .مطالعات نشـان
داده اسـت کـه زنان به دلیل جنسـیت خـود در خانواده در سـطح پایینتری از سلامت قرار
گرفتهانـد .زنـان در مقایسـه بـا مـردان بـه طـور میانگین بیشـتر مورد خشـونت و سـتم واقع
میشـوند و این سـتم ممکن اسـت ناشـی از فقر نسـبی ایشـان به لحاظ موقعیت اقتصادی،
تحصیلات و اجتماعـی آنـان باشـد یـا تنهـا مبتنـی بـر تفاوتهای جنسـی آنان باشـد.
فرضیه فرعی  :4رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و آسیبهای روانی ایجاد شده
جـدول  8نتیجـه آزمـون کای -اسـکوئر و جـدول توافقـی دو متغیـر میزان کتـک زدن و
آسـیبهای روانـی ایجـاد شـده را نشـان میدهد .مالحظه میشـود کـه رابطـهی معنیداری
بیـن میـزان کتـک زدن از سـوی همسـر و ایجـاد آسـیبهای روانی ایجاد شـده وجـود دارد
و بـا توجـه بـه فراوانـی جـدول مالحظـه میشـود کـه افزایـش خشـونت از سـوی همسـر
موجـب بـه افزایـش بیشـتر افسـردگی در زنان میشـود.
در ایـن تحقیـق  36درصـد ابـراز نمودهانـد کـه دچـار افسـردگی شـدهاند و جمعـ ًا 22
درصـد از عـدم تعـادل روانـی و شـخصیتی رنـج میبرنـد 18/4.بیـان داشـتند که سـوءرفتار
شـوهر موجـب شـده کـه ناخـودآگاه رفتارهـای خشـن از سـوی زنـان نسـبت بـه کـودکان
اعمـال شـود .نظریههـای روانـکاوی و روانشناسـی رشـد غالبـ ًا خانـواده را علـت اصلـی
اختلال روانـی میداننـد .از ایـن رو خانـواده اغلـب منبـع تضـاد تلقـی میشـود تـا منبـع
حمایـت و مراقبـت( .تاسـیگ)307 :1391 ،
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ناتوانـی در حـل مشـکالت یـا انطباق بـا آنها در نهایـت منجر به آشـفتگی میشـود .هرگاه
تلاش بـرای رفـع عوامـل اسـترسزا کام ً
ال موفق نباشـد ،شـرایط اسـترسزا باقـی میماند .حل
موفقیتآمیـز مشـکالت احسـاس کنتـرل شـخصی را بـاال میبـرد ،هویت افـراد را مـورد تأیید
مجـدد قـرار میدهـ د و به سلامت و آسـایش خاطر ختم میشـود در حالی کـه راه حل ناموفق
بـه کاهش احسـاس کنترل شـخصی منجر میشـود ،ضمن اینکـه به تخریب روحیه و از دسـت
دادن هویـت دامـن میزنـد و در نهایت آشـفتگی فرد میشـود( .تاسـیگ)185 :1391 ،

زن کتـک خـورده دچـار آشـفتگی روانی میشـود ،درهم ریختگـی فکری ،آشـفتگی ذهنی
شـدید ،هیجـان و بیقـراری ،احسـاس پوچـی و خأل فکری ،تشـویش و اضطراب و افسـردگی
ت کـه متأسـفانه اگـر بـرای درمـان بـه روانشـناس یا
و درماندگـی از نتایـج کتـک خـوردن اسـ 
روانپزشـک هـم مراجعـه نماید ،نتیجت ًا طوماری در دسـت مرد خواهد شـد که بتواند در شـرایط
طلاق از آن سوءاسـتفاده نماید.
از سـویی دیگـر نتایـج حاکـی از آن اسـت که عالوه بر تأثیـری که کتک خـوردن روی خود

زن دارد ،اثراتـی نیـز در کـودکان ایجـاد میکنـد .مردی که همسـر خود را کتک میزنـد ،احتماالً
کـودکان خـود را نیـز آزار میدهـد ،بـر اسـاس نتایـج حاصـل از یک مطالعـه ،تقریب ًا یک سـوم
خانوادههایـی کـه در آن شـوهر سـوءرفتار دارد ،سـوءرفتار نسـبت به کـودکان نیز وجـود دارد.
(اسـتراوس )1978 ،کـودکان در خانوادههایـی کـه در آن زن کتـک میخورد ،در معرض سـوءرفتار
مـادر یـا پـدر قرار میگیرنـ د و کودکانی که شـاهد کتک خـوردن مادران خود هسـتند این عمل
میتوانـد بـرای آنها مخـرب و تکان دهنده باشـد.
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فرضیـه اصلـی :رابطـهی بین میـزان خشـونت در خانه علیه زنـان و علت مراجعه بـه دادگاه
و درخواسـت ایشـان برای طالق
جـدول  4نتیجـه آزمـون کای -اسـکوئر و جـدول توافقی دو متغیـر میزان کتـک زدن و علت
مراجعـه را نشـان میدهد .مالحظه میشـود که رابطهی معنـیداری بین میزان کتک زدن از سـوی
همسـر و علـت مراجعـه وجـود ندارد .بدین معنی که افزایش شـدت خشـونت از سـوی همسـر
محرکـی بـرای زنان جهـت ارائه دادخواسـت طالق به دادگاه نیسـت.
جـدول  9نتیجـه آزمون کای -اسـکوئر و جـدول توافقی دو متغیر میزان کتـک زدن و اقدام در
برابـر آن را نشـان میدهد .مالحظه میشـود که رابطـهی معنیداری بین میزان کتک زدن از سـوی
همسـر و اقـدام در برابـر آن وجـود نـدار د و بـا توجـه بـه فراوانی جـدول مالحظه میشـود که با
وجـود افزایش خشـونت از سـوی همسـر شـکایت بـه دادگاه به همان میـزان افزایـش نمییابد و
زنـان بیشـتر بـه مقابله به مثـل و گریه کردن در مقابل خشـونت بیشـتر مـردان اکتفا میکنند.
هنـوز میبینیـم بـا وجود آنکه زن امـروز در کلیه امور حیاتـی و ادارات و دانشـگاهها و محافل
عمومی و سـمینارها و مسـائل مهم ،آزادانه شـرکت میکند؛ پزشـک ،مهندس و معلم و کارشناس
اسـت و دیگر از حقارت محجوریت و اسـارت سـابق رها شـده و هم دوش و همکار برادران و
همسـران خود گردیده اسـت ،ولی بقایای همان آثار شـوم گذشـته در خانواده برقرار و پابرجاست
و بـا ایـن کـه در جامعه و محیط خـارج از خانه به کارهای اساسـی و مهـم میپردازد.
اگـر بنابـر ادعای برخی سـپردن «قوامیـت» در خانوادهبه مرد موجب سرکشـی اوسـت ،همان
خدایـی کـه «قوامیـت» را بـه او سـپرده ،اولیـن وظیفه مـرد را رعایت اصـل معروف در خانـواده و
مأمـور بـه فرمـان «کونوا قوامین بالقسـط» دانسـته و برپایی عدالت در خانواده توسـط سرپرسـت
خانـواده ،حداقـل وظیفـه آنـان در برقراری روابـط خانواده خواهد بـود و بایـد آن را تا حد متعالی
«حسـن معاشـرت» تعالی بخشـند( .حسـینی و دیگران )152 :منظور از «قوامیت» این نیسـت که خالق
ی را فرمانروا یکی را فرو دسـت بنماید،
بشـر خواسـته یکـی از قدرتمند و دیگری را ضعیف ،یکـ 
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بلکه همانگونه که در تفاسـیر آمده قوامیت را بیشـتر ،از نوع وظیفه و مسـئولیت شـمرده و فضل را
در حیطـه عمـل به ایـن وظیفه ،یعنی توانایی جسـمی بـرای حمایت از زنان دانسـتهاند.
قـرآن کریـم بطالن این برداشـتها را آشـکار میسـازد و برای مرد و زن نقشـی برابـر و زن را
از جهاتی برتر میبیند ،خداوند آدم و همسـرش را فرمان سـکونت در بهشـت میده د و دشـمنی
شـیطان را به آدم و همسـرش گوشـزد میکند و هنگام هبوط نیز ،زن و شـوهر مورد خطاب قرار
میگیرنـد( .مهریـزی )64 :1391 ،در سـوره اسـراء زن بـه عنـوان مـادر رکنی از خانواده اسـت بسـان

پـدر ،بلکـه میتـوان گفت زن به عنوان مـادر جایگاه واالتر از پـدر را دارد .معمـوالً اطرافیان به زن
تذکـر میدهنـد کـه دسـت از کارهای خلاف نظر شـوهر بـردارد و گرنه از نظر آنها نیز مسـتحق
تنبیـه اسـت و خشـونتهای شـوهر با خالف بـودن رفتـار زن توجیه میشـود ،کتک خـوردن و
دم بـر نیـاوردن امـری طبیعـی اسـت در صورتیکـه در قوانین حقوقی تصریح شـده اسـت ،جرم
بـه خـودی خـود در هـر جا اتفاق بیفتد جرم شـناخته میشـود و بایـد تحت پیگیـرد قانونی قرار
گیـرد ،امـا در داخـل خانـواده در یک محل خصوصی با انواع توجیهها جرم محسـوب نمیشـود.
(اعـزازی )208-207 :1380 ،آیـا ایـن جـرم بـه دلیل آنکه توسـط نزدیکترین فرد که شـوهر اوسـت
انجـام میشـود ،مسـتحق تشـدید مجازات نیسـت ،حال آنکـه در دادگاههـای مـا زن را دعوت به
صبـوری مینماینـد و از او میخواهنـد بـه محـل جرم برگـردد ،با ایـن امید که مرد متنبه شـود .با

نگاهـی به خانوادهها شـاهدیم که زنان معموالً رفتار خشـونتآمیز شـوهر خـود را تحمل میکنند
و پذیرش رفتار خشـونتآمیز همسـر پیش از آنکه فردی باشـد ،اجتماعی اسـت و در شرایطی که
هنـوز الگـوی مثبت تلقی میشـود و حتی به نوعی تشـویق میگـردد نباید انتظار دیگری داشـت.
(اعزازی)208 :1380 ،
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جدول  :3رابطهی بین میزان کتک زدن و پایندی به مسائل دینی
میزان کتک زدن
پایبندی به دین

 1بار

 1تا  5بار

بیش از  5بار

بارها

گاهی موقع

0

7

3

2

نماز میخواند و به دستورات
عمل میکند

1

1

3

2

بیتفاوت به دین

0

4

8

5

به سخره گرفتن مسائل دینی

0

4

4

5

نتیجه آزمون کای -اسکوئر

p-value=0/026

11/799

جدول  :4رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و علت مراجعه به دادگاه
میزان کتک زدن
علت مراجعه

 1بار

 1تا  5بار

بیش از  5بار

بارها

دادخواست طالق

1

5

7

4

گرفتن دیه

0

2

3

4

طلب مهریه و نفقه

0

9

6

3

ترس از وی

0

0

2

3

نتیجه آزمون کای -اسکوئر

p-value=0/411

9/286

ضرب و جرح و نقش آن رد مراجعه زانن هب دادگاه و ردخواست طالق

137

جدول  :5رابطهی بین میزان کتک زدن همسر و تحصیالت همسر
میزان کتک زدن
علت مراجعه

 1بار

 1تا  5بار

بیش از  5بار

بارها

بی سواد

0

2

4

2

دیپلم و کمتر

0

8

7

11

لیسانس

0

4

5

1

فوق لیسانس

1

2

2

0

نتیجه آزمون کای-
اسکوئر

p-value=0/043

15/166

 .6پیشنهادها

 1-6پیشگیری از بزهدیدگی زنان با توجه به موضوع ضرب و جرح
بـه نظـر میرسـد بایـد الگـوی فکـری مسـلط کـه مجموعـهای باورهـا ،ارزشهـا و
تکنیکهـا را تشـکیل میدهـد و هرکـس بـه نوعـی در آن نقشـی دارد از جمله دانشـمندان،
روانشناسـان و قانونگـذاران یـک جامعـه بایـد درباره حقـوق زنـان هماهنگ باشـد ،امروزه
بـا وجـود فعالیتهـا و تالشهـای زیـادی کـه شـده اسـت همچنان جهـان بر محـور مردان
میچرخـد ،البتـه تأکیـد بـر این نیسـت کـه جهان بـر حول محـور زنـان بچرخد ،امـا تأکید
بـر زنـان بایـد هماننـد تأکیـد بر مـردان باشـد .جهان بایـد هم بر محـور زنـان بچرخد و هم
بـر محور مـردان.
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 .7ارائه راهکار

راهـکار حمایـت از زنان بزهدیده شـامل راهکارهـای حمایتی پیش از بزهدیدگـی مانند ارتقای
سـطح آگاهـی ،ترویـج ارزشهای دینی و فرهنگـی و کاهش فرصتهای بزهدیدگی اسـت.
راهکارهـای اجتماعی شـامل آشـنایی بـا حقوق و تکالیـف ،توجه به نقـش کاربردی زن
در خانـواده و اصالح آداب و رسـوم اجتماع.
راهکارهـای پـس از بزهدیدگـی شـامل راهکارهای فقهـی و حقوقی و اجرایـی اجتماعی
مثـل جرمانـگاری ،تشـدید مجـازات ،تشـویق بزهدیـده بـه گـزارش ،احتـرام بـه منزلـت
بزهدیـده و ایجـاد مراکـز حمایـت از ایشـان.

 1-7راهکارهای حقوقی

 -جرمانگاری

نخسـتین گام جرمانـگاری در مسـیر حمایـت کیفـری از رهگـذر سـازکاری بـه
نـام جرمانـگاری اسـت .نمونههـای اتخـاذ سیاسـت کیفـری افتراقـی از طریـق سـازکار
جرمانگاریهـای ویـژه در جهـت حمایـت از زنـان بزهدیـده مدنظـر قانونگـذار بوده اسـت.
مـاده  622قانـون مجازات اسلامی بیـان میدارد« :هرکـس عالم ًا و عامدا ً با واسـطه ضرب و
اذیـت زن حاملـه موجـب سـقط جنین وی شـود علاوه بـر پرداخت دیه یا قصاص حسـب
مـورد بـه حبـس از یـک تا سـه سـال محکوم خواهد شـد ».بـه نظر میرسـد دربـاره ضرب
و جـرح زنـان در خانـواده نیـز بایـد بـه عنـوان جرمی خـاص مدنظـر قانونگذار قـرار گیرد.

 -تشدید مجازات

بـا تشـدید مجـازات میتـوان بـا باال بـردن بهای جـرم از زنانی کـه معموالً از سـایرافراد

جامعـه آسـیبپذیرتر هسـتند ،حمایـت کرد .تشـدید کیفـر بزهکارانـی که بزهدیـده آنها یک
زن اسـت میتوانـد موجـب برخـوردی قاطع در مقابـل مجرمان خانگی باشـد.
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 2-7راهکارهای اجتماعی

 آموزش و ترويج آموزههاي ديني و رويکردهاي معنوياز نظـر فرهنـگ دینـی ،زن در نظام خانـواده جایگاه و موقعیت ویـژهای دارد و هیچ کس
حـق نـدارد وی را مـورد توبیـخ ،توهین و سـرزنش قـرار داده ،حیثیت و کرامت اسلامی و
انسـانی او را بـا نسـبتهای نـاروا و الفـاظ رکیـکو (یا با اعمـال قدرت فیزیـک و اذیت و
آزار جسـمی) خدشهدار سازد( .اسـکندری)227 :1391 ،

جايـگاه ،مقـام و كرامـت انسـاني زن در فرهنگ اسلامي و اصالح نگـرش جامعه درباره
او و همچنيـن زدودن برداشـتهاي ابـزاري و نادرسـتي كـه زن را جنـس دوم ميپنـدارد؛
بـه روشهـای ممکـن از جمله رسـانههای جمعـی و کتابهای درسـی آمـوزش و پرورش
میتوانـد تأثیرگـذار باشـد.

 -سعی در جهت ارتقای پایگاهی اجتماعی اقتصادی زنان

در ایـن رابطـه در توضیـح فرضیات آورده شـد و قطع ًا افرادی کـه موقعیتهای پایگاهی

باالتـری هسـتند ،در زندگـی خـود با تجـارب دردناک کمتری مواجه میشـوند و دسترسـی
بـه منابـع و امکانـات اسـت کـه بـه آنـان امـکان میدهد که بـا عوامـل تنشزایی کـه ممکن
اسـت در زندگیشـان بوجـود بیایـد مقابلـه کننـد .البتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه تمـام
انسـانهایی کـه در موقعیـت پایگاهـی پایینتـری هسـتند ،توانایـی کنترل تنشهـا را ندارند،
ولـی تحقیقـات نشـان میدهـد کـه پایـگاه اجتماعـی – اقتصـادی و سـطح تحصیلات تأثیر
مسـتقیمی بـر روی روشهـای خلاق فکـر کـردن در مـورد مسـائل و مشـکالت دارد و به
راهحلهـای بیشـتری دسـت خواهنـد یافت.
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 3-7راهکارهای روانشناختی
شـاید غیرمنطقـی نخواهـد بـود اگـر فکـر کنیـم شـکلهای مختلـف تعصبات جنسـیتی
علاوه بـر تأثیـرات وضعیـت اقتصـادی – اجتماعـی تأثیـر جداگانـه و مضاعـف خـود را بر
تجربـه خشـونت بـر علیـه زنـان و تـداوم آن میگـذارد .حتـی اگـر از لحـاظ تحصیلات،
درآمـد و حمایـت اجتماعـی زنـان در موقعیـت مناسـبی قـرار بگیرنـد ،صرفـ ًا به ایـن خاطر
کـه در اقلیـت بـه لحـاظ جنسـیتی قـرار دارنـد ،آشـفتگی بیشـتری را تجربـه میکننـد
و بـا رویدادهـای تنـشزا و فشـارهای روحـی بیشـتری مواجـه میگردنـد .در واقـع نـگاه
تبعیضآمیـز و تعصبـات ناشـی از فرهنـگ و جامعهپذیـری از عوامل مؤثر در خشـونت علیه
زنـان در خانـواده بـوده و همچنـان شـاهد آن هسـتیم.
شـاید بتـوان فـرض کـرد در حقیقـت ایـن دو تبییـن به طـور کامل بـا یکدیگـر متناقض
نیسـتند .امکانپذیـر اسـت کـه بخشـی از خشـونت در خانـواده بـر علیـه زنـان نتیجـه قرار
گرفتـن در موقعیـت پایینتـر بـه لحـاظ فقـر اقتصـادی و نداشـتن حمایـت اجتماعی باشـد
و بخشـی نتیجـه شـرایط خـاص جنسـیت آنـان باشـ د و بـه ایـن نتیجه رسـید که خشـونت
در خانـواده میتوانـد بـا بـاال رفتـن سـطح درآمـد و تحصیلات زنـان تقلیـل یابد ،امـا زنان
بـه لحـاظ جنسـیت همـواره در مواجهـه بـا تعصـب و تبعیض بودهاند ،دسترسـی بـه قدرت
رسـمی مـورد نیـاز بـرای تغییر ایـن وضعیـت را به آسـانی نداشـتهاند.

 رفتار درمانی – شناختیدر ایـن روش نـه تنهـا بدکارکردهـای رفتـاری مشـخص میشـود ،یعنـی زن رفتارهـای
انطبـاق یافتهتـری را جایگزیـن رفتارهـای اجتنابـی نمایـد .زن باورهـای منفـی را کشـف
میکنـد ،سـپس کشـف میکنـد این باورهـا غیرمنطقی هسـتند و بـه تجدید ساختارشـناختی
خـود میپـردازد و باورهـای مثبـت را جایگزیـن میکنـد.
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 درمان غیرتبعیض گرایانه جنسیزنـان سرنوشـت خـود را تعییـن میکنند بـدون اینکه کلیشـههای تجویز شـده فرهنگی
در مـورد نقـش جنسـی که مبتنـی بر تفاوتهای زیسـت شـناختی اسـت را درنظـر بگیرند.
درمـان غیرتبعیـض گرایانـه جنسـی فرضیههـا و ارزشهـای خاصـی دارد کـه زنـان را آگاه
میکنـد کـه بـرای مثـال از زنـان انتظـار مـیرود کـه مثـل مـردان خودمختـار و جرأتمنـد
باشـند و از مـردان انتظـار مـیرود کـه مثـل زنـان با احسـاس و مهربـان باشـند و اینکه زنان
بایـد از نظـام ارزشهـای خود آگاه باشـند و هیـچ رفتار تجویزی برای نقش جنسـیتی وجود
ندارد.
آنچـه بـدان درمان غیر تبعیضگرایانه جنسـی گفته میشـود شـاید اساسـیترین آنسـت
کـه خاسـتگاه اولیـه آسیبشناسـی زنان اجتماعـی و بیرونی اسـت و فردی و درونی نیسـت
و دیگـر اینکـه درمـان مبتنـی بـر طرفـداری از حقـوق زنـان بـا سـازگاری فردی نسـبت به
شـرایط اجتماعـی مخالف اسـت ،هـدف تغییر اجتماعی و سیاسـی اسـت.

 افزایش مهارتهای بین فردیزنـان بایـد بیاموزنـد کـه در برخـورد بـا موقعیتهـای فـردی خـود در حـل مسـائل
انعطافپذیـری داشـته باشـد و دامنـه وسـیعی از مهارتهـای زندگـی و مهارتهـای بیـن
فـردی را در خـود ایجـاد کننـد .بـه علاوه بـر مباحـث بیرونـی نیـز تأکیـد داشـته باشـند،
زن خـود را تشـویق کنـد کـه شـرایط بیرونـی زندگـی خـودش را کـه او را به عنـوان زن و
عضـو گـروه اقلیـت جنسـی تضعیـف میکند بشناسـند و بـا آن به چالـش بپـردازد .زن باید
قدرتهـای خـود را کشـف کنـد و تواناییهـای جدیدی را در خـود پرورش دهـد تا به در
مقابـل موقعیتهایـی کـه بـرای او ناراحتـی ایجـاد میکنـد قـدرت ببخشـد.
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 عدم وابستگیوابسـتگی شـامل اعمـال وابسـته اسـت ،مثـل بیـان درماندگـی یـا ضعـف و وابسـتگی
روانشـناختی کـه در آن فـرد از لحـاظ عاطفـی بـه حـدی وابسـته دیگری اسـت کـه هویت
مسـتقل نـدارد و ممکـن اسـت بـدون دیگـری احسـاس درماندگـی کند .بایـد نیـاز زنان را
بـرای غلبـه کردن بر وابسـتگی برآورد سـاخت .همـواره باید به خاطر داشـت که وابسـتگی
مشـکل فـردی اسـت کـه اغلـب از طریـق روابـط قـدرت نابرابـر بیـن زنـان و مـردان پدید
میآیـد و یـا بـر اثـر آن شـدت میگیـرد .وابسـتگی را البتـه نبایـد با وابسـتگی متقابل رشـد
یافتـه بیـن دو نفـر اشـتباه کـرد ،این نـوع وابسـتگی برای بسـیاری از زنـان میتوانـد نیروی
مهمی باشـد.

 بیان خشم به طور صادقانهبخشـی از مشـکالتی کـه زنـان در رابطه با خشـم دارند بـه این امر مربوط اسـت که بیان
خشـم بـه لحـاظ اجتماعـی بـرای زنـان قابل قبول نیسـت .زنـی که خشـم خـود را صادقانه
ابـراز میکنـد ممکن اسـت بارخوردهای منفـی دریافت کندً .
مثلا «منزجر از مـردان» یا «زن
پرخاشـگر سـمج» خطـاب شـود .همواره بـرای اعضای گروههای فرودسـت دشـوار اسـت
کـه خشـم خـود را بـه اعضای گروه مسـلط و فرادسـت ابـراز دارنـد .ناتوانی در بیان خشـم
ممکن اسـت خصوصـ ًا برای سلامت روانی مضر باشـد.
قـدرت بخشـیدن بـه زنـان در هـر کاری از روابط شـخصی گرفتـه تا سیاسـتهای ملی
یکـی از مهمتریـن جهـت گیریهـای اسـت کـه میتواند بهداشـت روانـی زنـان را در آینده
بهبود بخشـد.
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نتیجهگیری

پاسـخهای پرسششـدگان بـه فاصلـه رفتارهـای تهاجمی همسرشـان ،آسـیبهای وارده
و حـدود آن؛ اقداماتـی کـه از سـوی ایشـان در مقابـل رفتـار خشـونتآمیز شـوهر انجـام
میشـود و نتایـج بـه دسـت آمـده که حاکی از آن اسـت که زنـی که کمتر از یـک هفته مورد
ضـرب و شـتم قـرار میگیـرد و معمـوالً نیـاز بـه درمـان دارد و جـز ابـراز عجـز و ناتوانـی

(گریـه) راهـی را بـرای خـود نمییابـد همگـی بیانگـر ایـن اسـت کـه زنـان مورد پرسـش
نیازمنـد حمایـت جـدی هـم بـه لحـاظ اجتماعـی و از نـگاه مقنـن هسـتند .در حالیکه حق
برخـورداری از معاشـرت نیکـو و رفتـار کریمانه بارها در قرآن کریم توصیه شـده اسـت؛ در
جامعـه اسلامی بایـد در مقابـل کسـانی که این مهـم را نادیـده گرفته و حتـی در تقابل با آن
هسـتند راهکاری اساسـی اندیشـید؛ امروزه شـاهد هسـتیم که در اغلب کشـورها خشـونت
در خانـه جـرم محسـوب شـده و بـا ارائـه راهکارهایی چون «توقیـف اجباری» یا «سیاسـت
دسـتگیری و توقیـف تـکان دهنـده» سـعی در کنتـرل خشـونت مـردان بـر علیـه زنانشـان
نمودهانـد ،امـا متأسـفانه بـه دلیـل اینکه در کشـور مـا هنوز هم ایـن مبحث به عنـوان جرمی
ویـژه دیـده نشـده ،قانونـی بـرای مقابلـه بـا خشـونتهای خانگـی تصویـب نشـده اسـت.
ایـن نـوع نـگاه موجـب گردیده تـا زنان احسـاس ترس نمـوده و جـرأت خود را از دسـت
بدهنـد؛ یعنـی قـدرت پافشـاری بر حقوق اساسـی بیـن خویش را نداشـته باشـند .جرأت یا
جـرأتورزی یعنـی پافشـاری بر حقوق اساسـی بیـن فردی خویـش ،به گونـهای که حقوق
فـرد دیگـر نقض نشـود .زنـان باید بیان مسـتقیم ،صادقانه و مناسـب احساسـات فردی خود
را بیاموزنـد .منظـور از بیـان ایـن مطلـب پرخاشـگری نیسـت؛ چراکـه پرخاشـگری در این
چارچـوب شـامل پافشـاری بر حقوق خویشـتن اسـت به گونـهای که حقـوق دیگری نقض
شـود .پرخاشـگری مسـتلزم سـلطه ،تحقیر ،یا کوچک شـمردن فرد دیگر اسـت .جرأتمند
نبـودن یعنـی ناتوانـی در پافشـاری بر حقـوق خویش و در نتیجـه اجازه دادن بـه دیگران که
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حقـوق فـرد را نقـض کنند .زنان بـرای نافعالی و بسـیاری از صفات دیگر اجتماعی شـدهاند
کـه مغایـر با جـرأتورزی اسـت .زنان اغلب بـه حفظ روابـط هماهنگ با دیگـران عالقمند
هسـتند و از ایـن کـه جرأتمنـد شـدن آنها ایجـاد اختلاف کند ،هـراس دارند .مسـئله این
اسـت کـه فـرد بـا نادیـده گرفتن احساسـات خـود همیشـه بهایـی پرداخـت میکنـد ،مانند
حـس ناکامـی ،ناتوانـی یا آسـیب .برخی از درمانگران معتقدند که افسـردگی ناشـی از فقدان
جرأتمنـدی اسـت .از آنجایـی که جرأتمندی ویژگی ارزشـمند انسـانی اسـت ،زنـان باید
دورههـای جرأتآمـوزی را بگذراننـد .جرأتمنـدی با تمریـن و از طریق مشـاهده الگوهای
رفتـار جرأتمنـد ،آموختـه میشـود .بایـد توجـه کـرد کـه جرأتمنـدی بیان احساسـات به
طـور مسـتقیم اسـت بـه گونـهای کـه برای طـرف مقابـل احتـرام قائل شـد .فـرد جرأتمند
پرخاشـگری نشـان نمیدهـد .بایـد به ایـن نکته توجـه کرد که اگـر میتوانسـتیم مانع مردان
بـرای ایجـاد ضـرب و شـتم شـویم دیگـر نیازی بـه درمان زنـان مورد ضـرب و شـتم نبود.
مـا بایـد بـرای ایجـاد تغییـر اجتماعـی تأکید کنیـم .منشـأ اصلی آسیبشناسـی زنان مسـائل
اجتماعـی هسـتند نـه فـردی .خویشـتن و مسـائل خویشـتن باید چارچـوب متـن اجتماعی
آنها دیده شـود.
همانگونـه کـه در نتایـج مشـاهده میشـود بـاال بودن پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی زنان
موجـب کاهـش خشـونت از سـوی مـردان میشـود .بـا توجه بـه نتایـج جدولهـای  6و 7
مشـخص شـد کـه هرچـه زنـان از تحصیالت باالتـر و شـغل برخوردار باشـند ،کمتـر مورد
خشـونت از سـوی همسـر واقـع میشـوند و با توجه به جدول  8مشـخص شـد کـه هرچه
زنـان مـورد خشـونت بیشـتر از سـوی همسـر واقع شـوند بیشـتر دچـار افسـردگی خواهند
شـد کـه بـدون شـک افسـردگی خـود عامـل ایجـاد اختلاالت روانـی دیگـر خواهد شـد.
عـدم حمایـت از زنـان موجـب میشـود کـه حتـی بـا وجـود خشـونت زیـاد همسـر؛ حق
خـود را نادیـده بگیرنـد .بـا توجـه بـه جدول  9مشـخص شـد کـه حتی بـا وجـود افزایش
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خشـونت از سـوی مـردان زنـان تمایل چندانی به شـکایت رسـمی ندارنـد و تنها بـه مقابله
بـه مثـل ،گریـه کـردن و نهایتـ ًا مراجعـه بـه بـزرگان روی میآورند که ایـن نتیجه بـه توجه
بـه فراوانـی پاسـخ به سـوال «نحوه برخـورد مراجع قضایی با خشـونت همسـر» قابل توجیه
اسـت .مادامـی کـه تنهـا کمتـر از  35درصـد توجـه بـه دادخواسـت طلاق زنـان در مـورد
خشـونت صـورت پذیـرد ،نمیتـوان انتظـار داشـت که زنـان برای اقـدام علیه خشـونتهای
زیاد شـکایت رسـمی داشـته باشند.
همچنیـن بایـد اذعـان داشـت از آنجا کـه تعـداد کل قضات مرتبط بـا امور خانـواده اعم
از شـعب تخصصـی و عمومـی در اسـتان قزویـن حـدود  20نفـر میباشـند و سـه چهـارم
ایـن تعـداد علاوه بر دعـاوی خانواده بـه سـایر پروندهها نیز رسـیدگی مینماینـد .همچنین
کمبـود کادر قضایـی و اداری و عـدم اطلاع زنـان از حقـوق قانونیشـان ،فضـای فیزیکـی
نامناسـب از جملـه عواملـی اسـت کـه مراجعیـن به ویـژه زنـان را به چالش میکشـد.
بـا توجـه بـه جـدول  4مالحظه شـد که افزایش خشـونت از سـوی همسـر موجب این
نخواهـد شـد کـه فراوانی درخواسـت طالق به همان نسـبت افزایـش یابد.
ایـن نتیجـه بـا توجه به بدون شـغل بودن بیـش از  50درصد افراد (وابسـتگی اقتصادی)،
وابسـتگی عاطفـی بـه کودکان و عـدم حمایت از سـوی خانواده و جامعه قابل توجیه اسـت.
همچنیـن بـا توجـه بـه درصدهـای به دسـت آمده مربـوط به تعـداد دفعـات تهاجـم مردان
بـه زنـان خـود کـه  36/7درصد (بیش از  5بـار) و نزدیک به  28/6درصد اشـاره بـه (بارها)
نمودهانـد و از سـویی  46/9درصـد از مـردان کتـک زدن را حـق خـود میداننـد ،ایـراد
ضـرب و جـرح زنـان توسـط همسرانشـان به عنوان یـک جرم در شـهر قزوین نسـبت قابل
مالحظـهای را به خـود اختصـاص میدهد.
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