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 ةحاكميت ايدئولوژي مردساالر و هژموني سلطخشونت عليه زنان: 

  (مطالعه موردي: زنان شهر بوشهر)  مذكر
  

  ٤، فاطمه كرمي٣حميد صداقت ، ٢ميدپورح، خيري ١* سيروس احمدي
  
  

  چكيده
انـي و رنـج زنـان كـه موجـب آسـيب جسـمي، جنسـي، رواسـت  رفتار خشن وابسته به جنسيت  نوع  هر  عليه زنان،  خشونت  

در ايـن شـود. آشكار و يا پنهان انجـام  صورتبهتواند با تهديد، اجبار و سلب مطلق اختيار و آزادي شود. چنين رفتاري ميمي
ا اسـتفايمبررسي خشونت عليه زنان در    دنبالبهپژوهش حاضر  راستا    اده از روش كيفـي و بـا رويكـرد روشن زنان بوشـهر ـب
ساختاريافته با آنهـا نيمه  صورتبهاند كه  نفر از زنان بوشهر بوده  ١٢كنندگان در پژوهش حاضر  . مشاركتستااي  زمينه  ةنظري

ده اسـت. شـبـاز، محـوري و گزينشـي تحليـل  ايِمرحلههاي حاصل از آن با استفاده از كدگـذاري سـهمصاحبه و سپس داده
كيفيت تعـامالت زوجـين»، ساالر و نابرابري جنسيتي نهادينه شده»، «فرهنگ مردمحوري « ةمقولها نشان از وجود پنج يافته

هـاي مردسـاالري فرهنگي به خشونت»، «استراتژي زنان در مقابله بـا خشـونت» و «بازتوليـد نگرش  نظامبخشي  مشروعيت«
خشـونتي كـه  .اسـتمـذكر»  ةپژوهش نيز «حاكميت ايدئولوژي مردساالر و هژموني سلط  ةهست  ة. مقولاستنسبت به زنان»  

در هر وضعيتي متأثر از جايگاه قدرتمنـد مـردان در روابـط بـين فـردي و اجتمـاعي   ،شودازسوي مردان عليه زنان اعمال مي
  يك عامل قوي در خشونت عليه زنان تأثير دارد و خشونت متأثر از نظام مردساالر است.  عنوانبهاست. مردساالري  
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  مقدمه
پـذيري فـرد در آن شـكل خانواده نخستين و پايدارترين نهاد اجتماعي است كه هويت انسـاني و جامعه

بـه سـاير نهادهـاي   »روابط و تعامل«و هنجارهاي اجتماعي، انتقال الگوهاي    هاگيرد و پذيرش ارزشمي
هاي اجتماعي از تأثير خانواده جـدا نيسـتند. يك از آسيبك، هيچاجتماعي را سبب شده است. بدون ش
دهـد كـه دچـار نابسـاماني و آشـفتگي نباشـد. درستي انجام ميهنهاد خانواده هنگامي كاركرد خود را ب

كند. خشونت خانگي يا خشونت عليـه زنـان در خـانواده، و امنيت خانواده را تهديد مي  سالمت  ،خشونت
مرد) نسبت بـه يكـي   خشونت عليه آنهاست كه در آن، يكي از اعضاي خانواده (معموالًترين شكل  شايع

) بـه GBVخشونت مبتنـي بـر جنسـيت (  .آميز داردرفتار خشونتزن)    ديگر از اعضاي خانواده (معموالً
(دانش و  كه متوجه شخص يا گروهي از افراد، براساس جنسيت آنها، شود  شودميباري گفته  اعمال زيان

استفاده از قـدرت و معيارهـاي اجتمـاعي ءاين امر ريشه در نابرابري جنسيتي، سو ).٤٨: ١٣٩٦  كارانهم
اول براي تأكيد بر اين واقعيت اسـت كـه نـابرابري سـاختاري و   ةرسان دارد. اصطالح آن در درجآسيب

خشـونت  .دهـدميمبتني بر جنسيت در قدرت، زنان و دختران را در معرض خطر انـواع خشـونت قـرار 
وبـيش مـورد جاي دنيـا زنـان كممانده نيست. در همهشناسد، محدود به جوامع عقبعليه زنان مرز نمي

شوند. خشونت عليه زنان جا و مكان خاصي ندارد. در خانه يا خيابان يا محل كـار انواع خشونت واقع مي
ر خود مورد كتك و فحاشي قـرار رو هستند. در خانه ازسوي پدر، همسر و برادهزنان با انواع خشونت روب

توان در تبعيضي يافت كه مانع از برابـري زن يـا مـرد در گيرند. عامل اصلي خشونت عليه زنان را ميمي
  زند.شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن ميسطوح زندگي مي ةهم

كه   )٢٠٢٠(كائو  است  شده  رفتهگ  درنظر  جهاني  بهداشت  ةمسئل  يك  عنوانبه  اكنون  خانگي  خشونت
 نـوع هر يعني ؛شودمي تعريف احساسي يا و رواني جسمي، آميزخشونت عمل يك يا  تهديد  يك  عنوانبه

و   فلـوري(  آنهـا  بـر  كنتـرل  اعمـال  و  قـدرت  دادننشـان  يـا  رساندنآسيب  قصدبه  ديگران  عليه  خشونت
 خـانگي خشـونت كه نداهداشت اظهار )٢٠١٧ و همكاران  چانگ(  اخير  محققان  از  برخي  .)٢٠١٠همكاران

 اعمـال ايـن و  اسـت  ديگـر  قـانوني  غير  حمالت  يا  تهديد  كنترل،  اقتصادي،  يا  روحي  جسمي،  آزار  شامل
 .شـودمي  تحميـل  مسـن  افراد  و  جوانان  كودكان،  صميمي،  همسر  يعني  ،خانواده  اعضاي  به  آميزخشونت

خشونت   ،١٩٩٣ه زنان در اجالس عمومي سال  يلاي مربوط به حذف خشونت ع سازمان ملل در قطعنامه
گونه تعريف كرده است: «هررفتار خشن وابسته به جنسيت كه موجب آسـيب جسـمي، عليه زنان را اين

تواند با تهديد، اجبـار و سـلب مطلـق اختيـار و آزادي جنسي، رواني و رنج زنان شود. چنين رفتاري مي
هاي مختلفي از خشونت گزارش). ١٣٨٠مان جهاني بهداشتزا(س »آشكار و يا پنهان انجام شود  صورتبه

صـنعتي ازجملـه كانـادا، ژاپـن، نيوزيلنـد، سـوئيس،   ةعليه زنان و همسـرآزاري در كشـورهاي پيشـرفت
كننده در يك مطالعه از كشور آمريكا درصد زنان شركت٢٨مثال    عنوانبهانگلستان و آمريكا وجود دارد،  

 (سـازمان بهداشـت جهـاني انـدشان اشاره كردهآميز از طرف شريك زندگيبه يكي از رفتارهاي خشونت
همسرانشان مورد آزار و اذيت   ازسويچهارم زنان  ، يك)WHO(سازمان بهداشت جهاني    ةگفتبه  .)١٩٩٩



  ٥٤٧   ... هژموني سلطة خشونت عليه زنان: حاكميت ايدئولوژي مردساالر و 

دهد از هر چهار دختر نوجوان، يك نفر بدترين سطح خشونت اند. مطالعات گسترده نشان ميقرار گرفته
زنـد كـه سازمان بهداشـت جهـاني تخمـين مي  ساله تجربه كرده است.٣٠گروه سني زنان    ردخانگي را  
ميليـون نفـر، در زنـدگي خـود نـوعي  ٨٥٢ميليـون تـا    ٧٣٦ساله يا باالتر، بين  ١٥سوم زنان  حدود يك

درصـد بيشـترين ٤٧خشونت جنسي يا جسمي را تجربه خواهند كرد. جمهوري دموكراتيـك كنگـو بـا  
درصـد، ٤٦اسـتوايي  ةن اين گروه سني در جنوب صحراي آفريقا داشته و پس از آن گينايميزان را در م

درصد قرار دارند. كمترين ميزان خشونت در جنوب و شرق اروپـا و آسـياي ٤٣درصد و ليبريا  ٤٥اوگاندا  
شريك زنـدگي   ازسويسال    ٤٩تا  ١٥درصد از افراد  ٢٤مركزي و شرقي مشاهده شده است. در انگليس،  

خشـونت عليـه  ميزاناگرچه در آمارهاي رسمي به  ).  ٢٠٢١  همان(  اندد آزار و اذيت قرار گرفتهرومخود  
خشـونت هسـتند.   ةگستردگي دامنـ  ةدهندها نشاناما پژوهش  ،وضوح اشاره نشده استزنان در ايران به

براساس مطالعات مقـدماتي درخصـوص ميـزان وقـوع خشـونت خـانگي در ايـران، نـرخ همسـرآزاري و 
 (شمس اسـفندآبادي و ديگـران  درصد برآورد شده است  ٨٠تا    ٣٠فتاري نسبت به زنان در طيفي از  ردب

 ؛٢٠١٧و همكـاران    وال  د  ؛٢٠١٥  همكـاران  و  كوتينيـو(  نيست  زنان  عليه  فقط  خانگي  خشونت  .)١٣٩٣
(كاتـانو و   نـدگيرمي  قـرار  همسرانشـان  ةشـكنج  و  آزار  مـورد  نيـز  مـردان  ،)٢٠١٥سمهين و منگيستي  

 مردان  كه  داد  نشان  )٢٠١٧  وال و همكاران(د    اخير  ةمطالع  .)٢٠١٣و همكاران    رينگل  ؛٢٠٠٨  كارانمه
. گيرنـدمي  قـرار  اذيـت  و  آزار  مـورد  خانـه  در  اغلـب  زنـان  كـهدرحالي  ند،بينمي  آزار  عامءمال  در  معموالً

 اذيـت  و  آزار  ردان رامـ  غريبـه  افـراد  معمـوالً  كه  دريافتند  خود  تحقيقات  درهمچنين د وال و همكاران  
كـه در اسـتان ة مـوردي  مطالعـ  .ندشـوميداده    آزار  خـود  قبلي  زندگي  شريك  ازسوي  زنان  اما  ،نداكرده

هرسه نوع سوء رفتار عاطفي، جسمي و رفتارهـاي   هشدمام زنان بررسيبوشهر انجام شده نشان داد كه ت
شـده در سـطح ع سوء رفتارهـاي انجاماودرصد از ان  ٦/٥٠  ند كه درمجموعاشده  را متحملكننده  كنترل

درصد) و عدم آگاهي ١٩درصد)، ترس از آبرو (٢٣دادن فرزند (. ترس ازدستنداشديد بودهشديد و خيلي
 (احمـدي و همكـاران  بـوده اسـتزنـان    ازسـويترين داليل عدم افشـاگري خشـونت  درصد) شايع١٧(

زنـان ايرانـي از ابتـداي زنـدگي  دصـدر٦٦ كـه دهـدميهاي طـرح ملـي نشـان  همچنين يافته  .)١٣٨٥
اند. در اين طرح ميـزان خشـونت خـانگي از ديـدگاه بار مورد خشونت قرارگرفتهمشتركشان حداقل يك

رواج) از اول زنـدگي هاي رايـج و كـممـورد شـامل خشـونت  ٤٥زنان در مقياس شاخص كلي خشونت (
خشونت حقوقي و مربـوط بـه  وصصخدرگير با خشونت بررسي شده كه استان بوشهر، در  افرادمشترك  

، جلـوگيري از ديـدن ة زنرغم اصرار زن به متاركه، ازدواج مجدد بدون اجـازطالق (امتناع از طالق علي
  .١داشته استرا دوم  ةفرزندان در زمان متاركه و ...) رتب

امروزه، اين انديشه كه خشونت خانگي امـري خصوصـي، موضـوعي خـانوادگي، انتخـابي فـردي يـا 
هاي خانگي عليه زنـان از مورد چالش قرارگرفته است. خشونت  شود،محسوب ميناپذير  تي اجتنابيعواق

نوعي مسائل و مشكالتي است كه زندگي بسياري از زنان را در طبقات و قشرهاي مختلـف اجتمـاعي بـه
 

1. https://www.isna.ir/news/8307-07024 
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دادن سـتدزكنـد. اشـدت تهديـد ميكند. خشونت خانگي عليه زنان كيفيت زندگي زنان را بهمتأثر مي
تـوان از برخـورد بـا ديگـران را مي  ةاطمينان نداشتن از نحـو  و  نفساحساس خودارزشمندي و اعتمادبه

  پيامدهاي خشونت عليه زنان برشمرد.
وسـه كيلـومتر مربـع در جنـوب صدوپنجاههزار و ششوهفتاستان بوشهر با مساحتي حدود بيسـت

سـنتي دارد و بـا  اقتصادي و فرهنگي، بـافتي تقريبـاً ،يبوشهر ازنظر اجتماع   غربي ايران واقع شده است.
كشور و شـهر بوشـهر،   هاي اخير در كلّشده در دههوجود تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام

رسد هنوز نهادهاي سنتي، تسلط و حاكميت بيشتري در اين شهر و توابع آن دارند و خـانواده نظر ميبه
رفتارهاي اقتصادي، اجتمـاعي، مـذهبي و فرهنگـي اسـت. در چنـين   ةيرندگرواحد اقتصادي مهم و درب

 و آور بودن مردانشرايطي عواملي همچون پدرساالري؛ توجه نداشتن به مقام و منزلت زن؛ اعتقاد به نان
كنـد و زنـان را تقويـت مي  توانمنـديهاي  زمينـه  ،هاي اقتصادي و اجتماعي زناندرصد پايين مشاركت

آميز نسـبت بـه رد صميميت واقعي بين زوجين را كاهش دهد و با افزايش رفتارهاي خشونتاداحتمال  
 همراه باشد.  ،ويژه زنانبه ،اعضاي خانواده
اجتمـاعي قابليـت  ةيك مسئل عنوانبهخشونت عليه زنان  ةرسد پديدنظرميبه  ،موارداين  با توجه به  

بررسي خشـونت خـانگي عليـه   دنبالبهحاضر    پژوهش  يك پژوهش علمي ميداني را دارد. در اين راستا،
اصـلي پـژوهش ايـن   ةلئمس  اي است.زمينه  ةروش كيفي نظريگيري از  با بهرهبوشهر    ن زنانايمزنان در  

چگونـه   ؟كننـدخشونت عليه خود را چگونه درك، تفسير و معنـا مي  ةديده، پديداست كه زنان خشونت
چـه  ؟شده بر آنهـا چگونـه اسـتهاي اعمالخشونت  ؟كنندمي  فيبسترها و شرايط بروز خشونت را توص

  ؟استهكنند و پيامدهاي اين پديده براي آنها چهبرابر آن اتخاذ مي راهبردهايي در
  

  پژوهش ةپيشين
كننده به پژوهشي با هدف بررسي عوامل مؤثر بر همسرآزاري در زنان مراجعه  )١٣٩٤شايان و همكاران (

ها حاكي از آن است كه بيشترين ميزان همسرآزاري يافته  اند.شيراز انجام دادهشهر    مركز پزشكي قانوني
) ١٣٩٦دانـش و همكـاران ( بين افراد، خشونت رواني و كمترين ميزان خشـونت اقتصـادي بـوده اسـت.

. دنـادهداامل اثرگذار بر آن انجام وع  ةشناختي خشونت عليه زنان و مطالعپژوهشي با هدف تحليل جامعه
ن انواع خشونت عليه زنان (مالي، جسمي، جنسي، اجتمـاعي، عـاطفي، كالمـي و ايمدهد نتايج نشان مي

 هاي عاطفي، كالمي و رواني بوده است.ترين نوع آن خشونترواني)، شايع
پژوهشي بـا هـدف تبيـين تجـارب مـردان متأهـل از خشـونت عليـه )  ١٣٩٧هاشميان و همكاران (

ها حاكي از آن اسـت كـه طراحـي مـداخالت در جهـت يافتهاند.  ادهار انجام دوزهمسرانشان در شهر سب
دن نيازهـاي جنسـي كـركمك به آنـان بـراي شـناخت و مرتفـع  و برقراري تعامل دوستانه بين زوجين

چـي و همكـاران ربـاطي فيروزه تواند در جهت پيشگيري از خشونت عليه زنان مـؤثر باشـد.مي  ،يكديگر
ن پايبندي مذهبي و رضايت زناشويي بـا خشـونت عليـه زن ايم  ةبررسي رابط  با هدف  يپژوهش)  ١٣٩٨(
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 ازسـوين خشونت عليـه زنـان ايم. نتايج پژوهش نشان داد كه اندي انجام دادهبا روش كمّتوسط همسر  
منفـي   ةهمسـر رابطـ  ازسـوين رضايت زناشويي و خشونت عليه زنان  ايهمچنين مو  همسر با پايبندي  

مثبـت معنـادار وجـود دارد.  ةن رضايت زناشويي و پايبندي مذهبي رابطايمد دارد و درآخر  وجمعنادار و
با هدف تحليـل سـاختاري خشـونت عليـه زنـان بـا توجـه بـه   يپژوهش)  ١٣٩٩قائد اميني و همكاران (

 يران بهزيسـتكننده به مراكز مداخله در بحخانگي ناشي از شيوع ويروس كرونا در زنان مراجعه  ةقرنطين
بـر خشـونت  ،يوع ويروس كرونـاخانگي ناشي از ش  ةنشان داد قرنطينآن  نتايج  اند كه  داده  نجاماصفهان ا

  .ثير معناداري داردأ درصد ت٩٩ جنسي در سطح اطمينان و جسمي،  اقتصادي  ،رواني
 شهري  بنگالدش  در  آن  با  مرتبط  عوامل  و  زنان  عليه  خانگي  خشونت  ماهيت  و  ) ميزان٢٠١٣(  ١نويد

 خـود  شـركاي  بـه  مستقيماً  ،دارند  كمتري  درآمد  كه  زناني  دريافت  وي.  ه استكرد  بررسي  را  يياروست  و
. كندمي  محدود  را  فيزيكي  خشونت  كاهش  براي  آنها  توانايي  و  مذاكره  قدرت  خود  اين  و  شوندمي  وابسته
 شـريك  طـرف  از  را  كنگـو  دموكراتيـك  جمهوري  در  زنانعليه    خشونت  خطر  ) بيشترين٢٠١٥(٢تالپك

 نـوع  سـه  از  يكـي  حـداقل  دهندگانپاسـخ  از  ٪٦٨.٢  كـه  داد  نشـان  د، نتـايجداناش ميزندگي  صميمي
 عليـه خشونتاست  ) حاكي٢٠١٦( ٣گورگن و همكاراننتايج پژوهش  .اندكرده تجربه را )IPV(  خشونت

 نايم  هيجوت  قابل  هايتفاوت  .است  افزايش  درحال  ،تركيه  در  خاص  طوربه  و  ،جهان  در  كلي  طوربه  زنان
 سـطح  بـين  معنـاداري  تفـاوت  ايـن پـژوهش  عالوههبـ.  داردوجود    باال  و  متوسط  كم،با درآمدِ    هايگروه

  .داد نشان مسكوني ةمنطق  و اشتغال وضعيت تحصيالت،
 در  جـوان  زنـان  و  دختـران  عليـه  خشـونت  نـامرئي  بار) پژوهشي با عنوان  ٢٠١٨(  ٤رومر و همكاران
 .تطبيـق داده اسـت  را  خطـر  عامل  ٧٩  و  كشور  ١٩٥  اطالعات  جهاني  ةالعطم  اند. اينمكزيك انجام داده

 تشـكيل  را  سـال  ٢٩  تـا  ١٠  سـني  گروه  در  مرگ  كل  از  ٪٧  جوان  زنان  در  خشونت  دهدمينتايج نشان  
 موقعيت  در  كه  سال،  ١٤  تا  ١٠  جزبه  سني،  هايگروه  تمام  در  مرگ  مهم  علت  دومين  عنوانبه  و  دهدمي

 همسـران خشـونت) پژوهشي با هدف بررسـي ٢٠١٩( ٥احمد و همكاران. شودمي داجاي دارد،  قرار  هفتم
 فـردي،  سـطح  انـد. نتـايج نشـان داد درانجـام داده  اكولوژيكي-اجتماعي  تحليل  يك:  هند  در  زنان  عليه

 بـا سـال ٤ تـا ٣ و نـداهكرد ازدواج پـايين سـنين در  كه  تر،جوان  زنان  در  جسمي  خشونت  بروز  احتمال
 وضـعيت  بـا  پذير،آسـيب  هـايگروه  در  زنـان.  اسـت  بيشـتر  ند،ردا  بيشتري  فرزندان  و  فاصله  ناهمسرش

  . ندردا همسر خشونت ةتجرب براي ياالترباحتمال  ،ايحاشيه جوامع اعضاي  و ضعيف اقتصادي
هـاي دفـاع از حقـوق زنـان، اخير در جهان و چند سال اخير در ايران، با رشد جنبش  ةطي چند ده

با نگـاهي بـه در رابطه با موضوع خشونت عليه زنان انجام گرفته است.  مختلفي  هاي  و پژوهش  تمطالعا

 
1. Naved 
2. Tlapek 
3. Görgün  
4. Romero  
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)، بوشـهر( معة آماري پـژوهش حاضـراپژوهش در ج يا كمبودِ  توان به نبودِگرفته ميهاي صورتپژوهش
دك يـا عـدم نـانبود يا كمبودِ مطالعات كيفيِ مرتبط با موضوع و توجـه  گرفته،  بودن پژوهش انجامقديم

 شدههاي باال، مفاهيم استفادهدر جامعة ايراني اشاره كرد. با وجودِ محدوديتزنان  توجه به شرايط خاصِ  
هـا و در سازي محققان در تحليل دادهاند به حساسهاي آنها توانستهتهدر تحقيقات پيشين و نتايج و ياف

هاي تحقيق كمك ها و ارائة يافتهگذرايِ مقولهدي، نامنبنظر آنها در دسته  مواردي استفاده از مفاهيم مدّ
پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين اين اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش   ةدرنهايت اينكه، وجه مميز  كنند.

خشـونت از ديـدگاه   ةدرك، تفسير و معناي پديداي درصدد شناخت  زمينه  ةشناسي نظريكيفي و روش
شناسي هاي ديگر در اين است كه تجزيه و تحليل روشاين روش با روش  توتفا  خود زنان برآمده است؛

 ةاز سه مرحلـ  ،هاتجزيه و تحليل دادهجهت  دار است. در اين روش  راي از دقت بااليي برخوزمينه  ةنظري
 نحوي كـهبـه  ،نـدنكهـا اسـتخراج ميهسته را از دل داده  ةيك مقول  شود و نهايتاًكدگذاري استفاده مي

  ند.نكهسته را با داده تكميل و تنظيم مي ةهسته و مقول ةها را با مقولداده
  

  نظري   ادبيات
نظريـه از دل تحقيـق   اصـوالً  ،ايزمينه  ةويژه در روش تحقيق مبتني بر نظريهاي كيفي و بهدر پژوهش

كن برخــي از يلــعبارتي نظريــه كــاربردي نــدارد، وشــود و بــهآيــد و تحقيــق بــا نظريــه آغــاز نميبرمي
لنزهـاي نظـري در تحقيقـات  عنوانبـهها بايـد ) برآنند كه از نظريـه١٣٩٢(  شناسان نظير كرسولروش

شـوند هايي كـه در اينجـا مطـرح مي. براين اساس، نظريه)١٣٩٩ (قائد اميني و همكاران  كيفي بهره برد
براي پرتوافكني بر جريان تحقيق   زيلنز نظري جهت ايجاد حساسيت نظري و ن  عنوانبهتوانند  مي  عمدتاً

موضوعات رفتاري كجروانه ازقبيل موضـوع حاضـر، كـه ماهيـت كيفـي دارنـد، راهگشـا باشـند و   بارةدر
  هايي مورد توجه قرارگيرند.ايجاد حساسيت نظري نسبت به چنين پديده جهتمبنا و ابزاري  عنوانبه

را يـاد   چگـونگي رفتـار  ،جامعه  اعضايني با  يشافراد در اثر همن  ١براساس ديدگاه يادگيري اجتماعي
معتقد اسـت  ٢گيرند. اين رويكرد به نقش خانواده و همساالن در ارتكاب خشونت اشاره دارد. «باندورامي

و   ٣شـود. بـرگساغلب رفتارهاي انسان از طريق مشـاهده و در خـالل فرآينـد الگوسـازي فراگرفتـه مي
از طريق فرآيندهاي تقويت و سازكارهاي آن، يعنـي تشـويق و   اًتدي را عمفتاررنيز يادگيري كج  ٤كراس

دهند و معتقدند ادامه يا توقف هر نوع رفتاري بستگي به تشـويق يـا مجـازات تنبيه، مورد توجه قرار مي
اجتمـاعي در اثـر   شود و همچون ساير رفتارهـايافي ميرفتارهاي انحر  ةدارد؛ يعني تشويق موجب ادام

گويـد افـراد يـادگيري مي  ة. نظريـ)١٣٨٢  (رئيسـي  يابد»شود و تدوام ميه ميآموخت  نآميزش با ديگرا
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 ،گونه رفتارها تنبيه نشوند و برعكس تشـويق شـوندگيرند و اگر اينرفتارهاي خشن را با مشاهده ياد مي
 بورزنـد. خشـونت ونهگچ كه گيرندمي ياد خود والدين از فرزندان باندورا، اعتقادبه يابد.تقويت و ادامه مي

 مردازسوي  آميزسلطه رفتار يادگيري به منجر در كودكي مادر و پدر ناحية از بدرفتاري تجربة و مشاهده

  .شودمي زنازسوي  تحمل آموختن و
اعتقاد وي، كند. بـهمرد بر زن ياد مي ةعامل سلط عنوانبههاي جنسيتي پذيري نقشدوبوار از جامعه
توانست بسيارمتفاوت با الگوهاي نابرابر كنوني شكل گيرد، مشروط بر اينكه زنان مي  وشخصيت دختران  

شدند كـه هايي تربيت ميها و آزاديگيريها و همان سختها از ابتدا با همان توقعات و پاداشدختربچه
 ةابتـدا در تجربـ  ،اهـمراتب جنسدوبوار معتقد است سلسله.  )١٣٨٢  (بستان  شوندبرادرانشان تربيت مي

 ةمثابـاقتدار است، حتي اگر عمـًال مـادر بهشود. پدر در خانواده صاحبخانوادگي بر دختربچه آشكار مي
هاي بااهميـت، پدر را در صدر قرار دهد؛ در لحظـه  ةرا دارد كه ارادرت  امهاين  خانم خانه حكومت كند،  

بلكـه تمـام مردهـا از  ،تنها پـدركند و نهتنبيه مي  ياد  دهمادر به نام پدر و از طرف پدر، به او پاداش مي
شود لدين با فرزندان باعث ميواد  برخور  ةنحو  .)١٣٨٢  دوبووار(  برند و قدرت دارندانه سهم مياعتبار مرد

بـيش از پسـر    پسر، از دختـرنفس و استقاللِبههايي همچون پرخاشگري، موفقيت، رقابت، اتكايويژگي
وفصـل كه با صـحبت حلّ،  جو باشد، اختالفات را نه با جنگ و جدالرود كه سازش كند، صلحانتظار مي

پـذيري جنسـيتي بـا تـوان گفـت جامعهبنابراين، مي).  ١٣٧٣  (راس  كننده باشدكند و مهربان و مراقبت
توانـد در سـوي ديگـر مي هاي آينـده ازنهادينه كردن نابرابري از يكسو و تداوم بخشيدن به آن در نسل

پذيري جنسـيتي، كـه در آن مردانگـي حكم بسترهاي نابرابر جنسيتي شناخته شود. طبق الگوي جامعه
هـاي انـد و در حوزهجوداتي تابع و مطيع در سـاختار مردسـاالر خانوادهمون  شود، زناارزش محسوب مي

   .خصوصي خانواده محصورند و مردان در دنياي معمولي حضور و اشتغال دارند
قدرت مستقيم ميـان زنـان و مـردان   ةهاي ستمگري جنسي موقعيت زنان را پيامد رابطنظريه  ةهم

اسـتفاده، انقيـاد و سوء ،كه منـافعي عينـي و بنيـادي در نظـارت انرداي كه طي آن، مانگارند، رابطهمي
از ديـد ايـن   ؛دنسـازسركوبي زنان دارند، ازطريق اعمال ستم جنسي بر زنان، اين منـافع را بـرآورده مي

استفاده، نظارت، سوءهمان موقعيتي است كه در چهارچوب آن، مورد   اًپردازان، موقعيت زنان اساسنظريه
ترين و فراگيرترين اشـكال در سـازمان گيرند. اين الگوي ستمگري به عميقمردان قرار مي  تمس  انقياد و

شود. پدرساالري خوانده مي جامعه عجين شده و يك ساختار تسلط بنيادي تشكيل داده است كه عموماً
شـدن اعيتماجشناختي، مانند عوامل زيست ،پدرساالري نوعي پيامد غيرعمد و ثانوي برخي عوامل ديگر

اجتماعي نيست، بلكه بيشتر يك ساختار قـدرت اسـت كـه بـا يـك نيـت   ةهاي جنسي و با طبقبا نقش
هـا و نـابرابري پردازان ستمگري جنسي، تفاوتاعتقاد بيشتر نظريهدرواقع به  ؛شودعمومي و قوي ابقا مي

   ). ٤٨٣: ١٣٧٤ (ريتزر  اندهاي پدرساالريجنسي فرآورده
ريشه در فرهنگ و سـاختار  ،خصوص خشونت خانگيعتقدند كه خشونت عليه زنان بهم  هافمينيست

گيرند. مردان قرار مي  ةكند و زنان در روابط تحت سلطسياسي جامعه دارد كه پدرساالري را تشويق مي
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دانـد. ايـن ديدگاه فمينيستي تسلط مرد و اجتماعي شدن جهت استفاده از قدرت را منشأ خشـونت مي
برخـي   پدرساالري، تسلط مرد و نابرابري جنسـي اسـت.  ةكند كه خشونت خانگي نتيجه بيان ميگايدد

ها بر اين اعتقادند كه چگونگي توزيع منابع مالي در خانواده بستگي به روابـط قـدرت ديگر از فمينيست
پـول  دربـارة ريگيگردد كه چه كسي حق تصميمميان زن و شوهر دارد و روابط قدرت به اين امر برمي

هاي براسـاس نظريـه  ).١٥٧-١٥٨:  ١٣٨٠(آبـوت و واالس  چگونه و كجا صـرف شـودرا دارد كه  خانواده  
د و پـدر در يابـساالر، اقتدار در خانواده، با وراثت اعضاي مذكر خانواده ادامه ميدر جوامع پدرفمنيستي،  

قـدرت خـود هرگونـه رفتـار غلـط و م  اوپدرساالر بر تمام اعضاي خانواده سلطه دارد و براي تـد  ةخانواد
  دهد.آميز از خود بروز ميخشونت

  

  شناسي پژوهشروش
اسـتفاده   يفـيك  يهـاروش  يناز پركـاربردتر  يكي  عنوانبه  ياينهزم  ةينظر  يافتپژوهش حاضر از رهدر  

ا تكـا و ينـهو تجارب افراد مورد مطالعه، شناخت زم  يهنظر  نايم  يكمجاورت نزد  يافتره  ينشده است. ا
وهش بـراي گـردآوري اطالعـات از در ايـن پـژ.  )١٩٩٧  (جـونز  كنـديم  ينرا تضـم  يياستقرا  يلبر تحل

بـا محوريـت چنـد پرسـش اصـلي   هاساختارنيافته استفاده شده است. مصاحبهنيمههاي عميق  مصاحبه
پيرامون آن مطـرح   راد  راحتي باورها و تجارب خوكننده بهاند و تالش بر اين بوده تا مشاركتانجام شده

هايي پيرامـون درك پرسـش ،بـوده فهم خشونت عليه زنانكشف و كند. با توجه به اينكه محور پژوهش 
 ها و نهايتـاًتفسير از شرايط فردي و اجتمـاعي بـروز ايـن خشـونت  خشونت، انواع خشونت از نگاه زنان،

تـالش بـر ايـن   .به بحث گذاشته شـد  انآنها براي  پيامدهاي رواني و اجتماعي و خانوادگي اين خشونت
 زنِ  ةامكـان فضـا بـراي تشـريح تجربـ  نه تجارب آنان بررسي شود و تاحـدّها كُبوده كه در جريان بحث

يعني محقـق   ؛شده با دستيابي به اشباع نظري به پايان رسيدهاي انجامديده فراهم شود. مصاحبهآسيب
 زيـادي تكـراري هسـتند. شود و معـاني نتـايج تاحـدّمين  يدبه اين نتيجه رسيد كه مفاهيم جديدي تول

گرفته از تئنشـ  ،٤٥تـا    ١٥  يمرگ زنان در ميانگين سن  ةدهد علت عمدآمارهاي سازمان ملل نشان مي
 ٤٥تـا  ٢٠پژوهش، زنـان  ةجامعبنابراين  ؛)١٣٩٩(سازمان جهاني بهداشت   آميز استرفتارهاي خشونت

گيري ه به حساسيت موضوع، افراد مورد نظر بـا اسـتفاده از روش نمونـهوجت ؛ بانداهبودبوشهر شهر    ةسال
برفي انتخاب شدند. اولـين مـورد اي گلولهگيري زنجيرههدفمند انتخاب شدند. افراد نمونه ازطريق نمونه

گوي عادي در يك دورهمي دوستانه يافت و از طريق ايشان با مـوارد مشـابه و ورا محقق، طي يك گفت
د. همچنين، معيار ديگر در انتخاب افـراد نمونـه، انجام شمصاحبه    كرد كه با آنها همديده مالقات  يبآس

زنان يكسان نيست و با توجـه   ةخشونت براي هم  ةتجربتمايل و ابراز آنان جهت شركت در مطالعه بود.  
نـاتواني   نـايي/وات  و  به موقعيت اجتماعي زنان، طبقه، سن، تحصيالت، ساختار خانواده، وضعيت اشـتغال

زنان فوق ديپلم و ليسانس كمترين خشونت را از كه  هاي پژوهش حاكي از آن است  يافته.  متفاوت است
اند. همچنين ميزان تأثير سن و شاغل يا غيرشاغل بودن بر شـدت اول زندگي زناشويي خود تجربه كرده
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سـاله  ٣٤تـا  ٢٥باالترين و زنـان  لهسا ٤٥تا  ٣٥خشونت و نوع آن تأثير قابل توجهي داشته است. زنان 
اند. زنان غير شاغل بيشتر و زنان شـاغل كمتـر ترين نوع و شدت خشونت را در زندگي خود داشتهپايين

صـاحبه و دند كـه خـود مايـل بـه انجـام مشنفر به اين علت انتخاب   ١٠اين  اند.  خشونت را تجربه كرده
 صـورتبهبـر روي كاغـذ پيـاده و  ها، مـتن آنهـامصـاحبه امتمپس از ا د.انمشاركت در اين پژوهش بوده

مقـوالت در خرده ها مجدداًشده براساس تشابهات و تفاوتهاي انجامجمله كدبندي شد. كدبنديبهجمله
چندين مقوله يا مضمون اصـلي كـه بيـانگر جوانـب مختلـف   درنهايتتر ادغام شدند و  يا مضمون نظري

در  اكثـراًشـوندگان مصاحبهتوليـد شـدند.  ،شـدكننده در پـژوهش ميركتشام  ةشدهاي تجربهخشونت
هـا بعـد از دقيقه طول كشيد. داده  ٧٠تا    ٤٥ن  ايمهاي عمومي مصاحبه شدند و مدت هر مصاحبه  مكان

هاي پـژوهش از منظور سـنجش سـطح قابليـت اعتمـاد يافتـهبـه  .ندسازي تحليل شدكدگذاري و مقوله
ها و حتـي ازجمله از روش كنترل اعضـا كـه طـي آن مـتن مصـاحبه  .ي استفاده شدددتعهاي متكنيك

ننـد. ازسـوي كت آنها را تأييـد كنندگان برگشت داده شد تا صحّشده به مشاركتاستخراج  ةمفاهيم اولي
 دهشده به چند نفر از افـراد زبـهاي استخراجمفاهيم و مقوله  ،قابليت اعتماد پژوهش  فزايشا  جهتديگر  

را بررسـي  هكنندر پژوهش كيفي داده شد تا ميزان دقت مفاهيم در بازنمـايي تجـارب افـراد مشـاركتد
مورد مطالعه و بنا به عرف رايج در كارهاي كيفي، هويت واقعـيِ افـراد در   ةبنا به محدوديت جامعنند.  ك

همتـرين مبرخـي از  ت.اسـجاي اسم واقعي افراد استفاده شده  و از اسامي استعاري به  همطالعه ذكر نشد
  آمده است.  ١كنندگان در جدول  هاي مشاركتويژگي

  پژوهش كنندگان در  اي مشاركت ترين اطالعات زمينه . برخي از مهم ١جدول
سن    شغل  تحصيالت   سن  نام 

  همسر 
تحصيالت 

  همسر 
تعداد   شغل همسر 

  فرزندان 
هاي  سال

زندگي  
  مشترك 

  مريم
  شبنم
  نسرين 

  آوا 
  رها

  سونيا 
  ش مهرنو 

  فرخنده 
  طوبي 
  ليال 
  مهسا 
  بتول 

٣٠  
٢٨  
٣٣  
٢٠  
٣٥  
٢٩  
٣٨  
٣٩  
٣٦  
٣٧  
٤٥  
٢٤  

  ليسانس 
  ليسانس 
  ديپلم 

  فوق ديپلم 
  ديپلم 
  ديپلم 

  ليسانس 
  ديپلم 

  فوق ديپلم 
  ديپلم 
  ديپلم 

  ليسانس 

  دار خانه 
كارمند  
  دانشگاه 

  دار خانه 
  بازارياب 

  دار خانه 
  دار خانه 

منشي  
  درمانگاه 

  دار خانه 
  كارمند 

  دار خانه 
  دار نه خا

  كارمند 

٣٥  
٣٠  
٤٠  
٣٣  
٣٨  
٤١  
٤٨  
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٤٦  
٣٩  
٥٥  
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  ديپلم 
  ليسانس 
  ديپلم 
  ديپلم 
  ديپلم 
فوق  

  ليسانس 
  ديپلم 
  سيكل 
  ديپلم 
  سيكل 
  ابتدايي 
  ليسانس 

  دار مغازه 
  كارمندارتش 

كارمند  
  نيروي زميني

كارمند  
  كشتيراني 
كارمند  

  نيروي هوايي 
  دبير

  جوشكار 
  كشاورز 

  نانوا 
  راننده 

  بنا
  كارمند هتل

١  
١  
٢  
-  
٢  
٢  
١  
٣  
-  
١  
٤  
١  

١٠  
٥  
١٢  
١  
١٥  
٩  
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  هايافته
اسـت. پـس از  اي اشتروس و كوربين ارائه شدهمرحلهها براساس كدگذاري سهدر اين بخش تحليل داده

تر، زير يك هم در سطحي انتزاعيهاي اصلي، مفاهيم مشابه و نزديك بهانتزاع مفاهيم از جمالت و گزاره
ها و مفاهيم مشابه براساس يك ويژگي مهم انجام بندي دادهاند. درواقع طبقهه جاي داده شدهولمقخرده

هاي كلـي و تـر بـا هـم ذيـل مقولـههاي جزئيبعـد مقولـه  ةشد تا مقوالت اصلي توليد شوند. در مرحلـ
تـوان ميها،  صـاحبهم  ينها و مضـامقرارگرفتند. براساس تحليل دادهكدگذاري محوري  تر به نام  انتزاعي

بنـدي و زيـر مقوله دسـتة ٥يل ذخشونت عليه زنان را در اين مطالعه   ةبسترها و شرايط منتهي به پديد
ــيتي نهادينه ــابرابري جنس ــاالر و ن ــگ مردس ــرد: فرهن ــل ك ــين، تحلي ــامالت زوج ــت تع ــده، كيفي ش

هـاي ت، بازتوليـد نگرشونخشـم فرهنگي به خشونت، استراتژي زنان در مقابله بـا  نظابخشي  مشروعيت
ها را پوشش دهـد، اين مقوله  ةهسته كه بتواند هم  ةنظر محقق مقولبه  مردساالري نسبت به زنان. نهايتاً

دليلِ كمبود فضا و در اينجا به  .است»  مذكر  ةحاكميت ايدئولوژي مردساالر و هژموني سلط«  ةمقول
هاي تحقيق، بخش محـدودي از استخراج مقولهو م جهت آشنايي با روند كدگذاري و تحليل مفاهي  صرفاً

 ارائه شده است.    ٢روند كار در جدول 
 هاي تحقيقگذاري مقوله. روند استخراج مفاهيم و نام ٢جدول شماره

  مفاهيم  خرده مقوله  مقوله اصلي مقوله هسته
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  -هاي جنسيتيپذيرش كليشه  -پذيرش اقتدار مردانه ايدئولوژي مردساالر 
چون و چرا  اطاعت بي  -هاي جنسيتيپايبندي به نقش 

 قدرت و حاكميت پدر   -از پدر
بينش كاالانگاري  

 زن
اي  زن وسيله  -هازن ابزاري براي رسيدن به خواسته 

 سيتي به زن جن ه  نگا  -براي ارضاي نياز جنسي مرد
تبعيض و نابرابري  

 جنسيتي
  -گيري خانوادگيتوجهي به زنان در تصميمبي

قدرتي زن بي  -داري زنارزش تلقي كردن كار خانهكم
به ذهن   زدههاي جنسيت تلقين ارزش  -در خانه

جنسي مردانه و فرودستي جنسي    ةسلط  -كودك
 ارجحيت فرزند پسر   -زنانه

  ةتجرب  -مبدأ  ةخشونت در خانواد  ةه و مشاهد ربتج خشونت   سازيمدل 
تربيت خانوادگي و    -كودكي فرد آزارگر در خانواده

 طلبي در مردانخشونت   -مردساالري  ةرشد روحي
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 -ناديده گرفتن  -دادن خشونت اهميت جلوه بي  -سكوت مدارا 
 بدنامي  و  روسكوت از ترس آب  -انكار و حاشا

سروصدا    -فحاشي كردن در مقابل فحاشي شوهر مثل مقابله به
احترامي به همسر در جمع خانوادگي و  بي  -كردن
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  شدهفرهنگ مردساالر و نابرابري جنسيتي نهادينه
درواقع نامي    ؛ ها دارندمردساالري وضعيتي است كه در آن مردها قدرت و حاكميتي فراوان نسبت به زن

راه از  نظام و ساختاري كه  براي  را زير سلط هان  است  اقتصادي خود، زنان  و  ه دهاي اجتماعي، سياسي 
 ة مردساالران  سياسي خشونت را برآيند ساختار-هاي اجتماعي . نظريه)٣٢٤:  ١٣٨٥(آبوت و واالس    دارد

از كنترل و تسلط مردانه در جامعه است.    ةپندارند. در اين صورت، همسرآزاري گونجامعه مي ديگري 
كند  الگوي تربيتي براي آنان فراهم مي كند، نوعيمعه براي مردان تعيين مي جاه  ي، كيتهاي جنسنقش

چيزي است  كه در آن مردان به خشونت عليه زنان مجازند. با اين توصيف، همسرآزاري بسط و گسترشِ
مي زنان  با  ارتباط  در  مردان  اجازكه  والدين،  پرمحبتي  و  تصديق  خروج   ةآموزند.  و  احساسات  بروز 

مي  اتانهيج مذكر  جنس  به  اينكه  را  بدون  قرارگيرند  مورددهد،  راوندي(سهراب   اتهام  و  :  ١٣٩٦  زاده 
گفته   .)٢٥١ مضمون  براساس  مطالعه،  اين  مشاركتدر  نابرابري هاي  و  مردساالر  فرهنگ  كنندگان، 

نهادينه  ميجنسيتي  را  خردهشده  هفت  در  كاالا  :ةمقولتوان  بينش  مردساالر،  زن،  ارنگ ايدئولوژي  ي 
و ضعف گيري جنسي  توأم با جهتسازي، اجتماعي شدن  تبعيض و نابرابري جنسيتي، پدرمكاني، مدل

    د.كرمتمايز و تحليل   ديدهدر حمايت از زنان آسيب  قوانين
توان بـه ايـدئولوژي مردساالر، مي ةشده براي جامعهاي مطرحاز ميان ويژگي  :ايدئولوژي مردساالر

 بـارةهـا درمنسـجمي از ارزش  ةكـه مجموعـ  ر اين جوامع حاكم اسـت، اشـاره كـردكه ب  يامردساالرانه
كند. اين ايدئولوژي مبنـاي تمـام چيزهـايي زن و مرد است كه نابرابري را توجيه مي  يهاي زيستتفاوت

ايدئولوژي مردسـاالر بـا تكيـه بـر شـاخص پندارند. طبيعي و مناسب مي است كه اعضاي جامعه درست،
مردسـاالري بـه ذهـن   تلقـي رايـجِ  ازآنچه    ،لحاظ زيستي ساخته شده استت تفاوت مرد و زن بهاخشن
. در اسـتان  آنـزنان و برتر دانستن خود نسبت به هويت و شخصيت    رمردان ب  ةطرفيك  ةسلط  ،رسدمي

را نشـان   ودخ  شوهر،  او از  ةكننده و يا خانوادوچراي مشاركتچونبرخي موارد، مردساالري با اطاعت بي
  :كندكنندگاني است كه به اين جنبه از مردساالري اشاره مييكي از مشاركت  ،ساله٣٧  ،دهد. طوبيمي

مي بدرفتاري  هميشه  اصالًشوهرم  نيست  كنه،  بلد  رو  كردن  محبت  بيداد    .انگار  و  داد  فقط 
بهتر د  اي م با پدرم حرف زدم كه باهاش صحبت كنه شه  باري  د كردن و فحش دادن بلده. چن

خب    .داريش محبت كن تا بتوني زندگيت رو نگهبه  ، گه تو باش راه بياميهم  ولي بابام    ،بشه

 دوستان 
طالق    -پدري  ةقهر كردن و برگشتن به خان  -طالق گيري انزوا و كناره 

 عاطفي 
حل مسئله به شيوه  

 سازنده 
حل    ايبر كمك گرفتن از اطرافيان    -مراجعه به مشاور

  -توافق با همسر بر سر مسائل خانوادگي  -مشكل
 سازگاري و انطباق با مسائل زناشويي
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خاطر شرايط كاري سختش هگم شايد بدونم به خودم ميايي بايد دركش كني، نميهيه وقت
    .دهشجوري اينكه باشه 

مهـم  و او تصميم بگيرد  بارةدرا  ت  سپردهشوهرش    بهاز ازدواج    پسرا    او  ةاجاز  شپدر  له،سا٣٠  ،مريم
تفكر مردساالرانه زن با وجود اين كه مـورد ظلـم و خشـونت   دريا خير.    باشدنيست اين تصميم درست  

شـود. مـريم داده مي مـرداست و اين حق از جانـب همـه بـه مقابلش هميشه حق با مرد    ،دگيرمي  قرار
  د:گويمي

م  به  ،گم م ميبه خانوادهكه  م  ه   . وقتيطه دارهابر  ديگهاي  هبارها متوجه شدم كه شوهرم با زن
به  گن تومي به  ،ش فشار بيارهم كمتر  ازش بخواه،  راه  بهش محبت كن تا شوهرت سركمتر 

اتفاقات و هيچ اين  برابر  شوهرم   هرو نبينم و هرچ  زيچبشه. انگار من بايد كر و كور بشم در 
گه  بابام مي  ،ام طالق بگيرموخگم ميميه  ك  مه   وقتي   .بگم چشم تا فقط زندگي كنم  ،گفت

  ،تو بگي طالق  ،فكر كردي الكيه  .شوهرت بايد تصميم بگيره  ؟هئمگه دست تو  ، كنيبيخود مي
  . زنده بودنم رو هم به شوهرم واگذار كرده ةم قبول كنه. راستش باباي من حتي اجازه اون

دهند، هم ازنظر اخالقي و هم ردان قرارميم  ادسان هنجارهاي مردساالرانه، كه زنان را زير انقيبدين 
  كنند.ازنظر فرهنگي خشونت شوهر عليه زن را تصديق مي

ابـزاري بـراي   عنوانبـهكشـي از فـردي  معني بهره: بينش كاالانگاري زن بـهبينش كاالانگاري زن
يـك   عنوانبـهد  كشـي از فـرمعني بهرهتر بـهانگاري در مفهوم وسيعءفرد است. شي  ةرسيدن به خواست

كاالي اقتصادي يا هر شيء ديگر بدون درنظرگرفتن شخصيت يـا شـأن اوسـت. شـيءانگاري عمومـاً در 
و  ٢، روتنبـورگ١جاگـار شود.اما گاهي به رفتارهاي فردي نيز ربط داده مي  ،شودسطح جامعه بررسي مي

له موجـب ئمـين مسـه و كنند كه مبناي ستمديدگي، تصاحب يا كنترل بدن زنان استبيان مي  ٣والبي
كـه ابتـدا در دورهمـي دوسـتانه سـاله  ٢٨. شـبنم  )٢٥٢:  ٢٠٠٢  ٤(ماير  شودبروز خشونت عليه زنان مي

هر فـرد بيـان   خواستگارشرايط اصلي براي    وتحصيالت را جز  است و  كرده  توصيفاي را  زندگي عاشقانه
  گويد:  حاال مي  ،كندمي

مي فكر  آدمهميشه  يه  شوهرم  اگه  باشهيلحصت  كردم  مي  ، كرده  دركم  به  بهتر  كنه. 
مدت به  اين زندگي كوتاه  يحاال خودم تو  .دادمم با اين ديد جواب رد ميهاي ديگهخواستگار

نمي باعث  تحصيالت  كه  رسيدم  نتيجه  بشياين  خوشبخت  آدم   ،شه  يه  كه  شوهرم  وقتي 
 ي م توه  پرسه مننمي  كنه و اصالًتحصيلكرده است فقط نياز جنسيش رو با من برآورده مي

  .يه ابزارم كه نيازش برطرف بشهبراش فقط من  خوام و چي مي اين زندگي 
  گويد:ساله مي٣٠مريم  

 
1. Jaggar  
2. Rothenburg   
3. Walby 
4. Mayer  
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و يه وسيله  ر  شوهرم منفهميدم  زندگيم وقتي تجربه كردم كه    رو دربدترين احساس حقارت  
مي كه احساس آد ه  كنه. يگاه نمين  من  ه، به چشم يه آدم بهكنبرطرف  رو  بينه كه نيازش  مي
 ،زندگي ندارن  يا هيچ حقي توهنياز به عاطفه و توجه داره. من ديگه باورم شده كه زن  ،داره

  . جز اينكه در خدمت شوهر باشن
تفسيري ديگري است كه از مـتن   ةتبعيض و نابرابري جنسيتي مقول  :تبعيض و نابرابري جنسيتي

عبارت ديگـر، به ؛روز خشونت بسياراهميت داردب درهاي توصيفي استخراج شده است و مصاحبه و مقوله
تبعيض عليه   ةشدهاي جنسيتي ريشه دارد. درواقع فرهنگ نهادينهخشونت عليه زنان در تبعيض  ةمسئل

و سـاله ٣٣نسـرين  خ دهـد.جوامع رتمام  زنان درجا عليه انواع خشونت هر روز و همه  هزنان موجب شد
  د:نكنگونه بيان ميجنسيتي اين يضبعخود را در بحث ت ةتجربساله ٣٥رها  

اي بيرون خونه.  هچه كار  ، اي خونههكار  يوقت نظر من براش ارزش نداره، چه توشوهرم هيچ
بخواد وسيله  بگيرهاگه  براي خونه  باشم مي  ،اي  اينكه من حتي در جريان  حتي    ؛رهيگبدون 

ا زماني فهميدم كه بهمن    ،فروختيمرو  مون  هدوبار كه خون اثاثي  ابسبم گفت  جمع رو  ت  هو 
بل اينجا  از  بايد  شيمنكن  اگرد  كنمه  .  اعتراضي  كه  كِاز  گه  مي  ،م  شده  عاقل  زن  تا حاال  ي 

 . م كه برات گرفتم از سرت زيادهه  همين ؟اي باش مشورت كنيوبخ
دست هفقط از نظر اون كاري كه درآمد ازش ب  ، حساب نميارهكار خونه رو كار به  شوهرم اصالً

كار نيسته كار  ةبقي  ، هبياري  كار  وقتندا  هر  بهه   .  ميم  منش  توه  گم خب  كار    يم  خونه 
نيستم  ،كنم مي   اون  توني بگي. وخالي كه ميحداقل يه خسته نباشي خشك  . آدمم  ، كنيز كه 

م  ه  ت دادن و بعدشزني و آخرش چقد پول بهلنگ ميكوره ديدم داري بيلآگه  م ميم بهه
  .وچولوك دهگه خسته نباشي شازبه طعنه مي

گزيني بعـد از ازدواج اسـت كـه در آن زن و شـوهر بعـد از پدرمكاني يك الگوي مكـان  پدرمكاني:
هـاي دور دهند. اين شكل از زندگي از زمانزندگي مي ةروند و در آنجا ادامشوهر مي  ةنزد خانواد  ،ازدواج

است كه اين الگوي زنـدگي   نيگاكنندساله يكي از مشاركت٣٠در جوامع مختلف غالب بوده است. مريم  
  كند:مي اظهاراو  .اجبار انتخاب كرده استرا به

ولي موقع عروسي شوهرم    ،مستقل بود  ةهاي من براي ازدواج خونعقدم يكي از شرط از  قبل  
ن ماه عروسيم عقب افتاد،  وچ  ،م قبول نكردمه  پدرش زندگي كنيم. من  ةگفت بايد بريم خون

مونيم كه پولم  دم قبول كنم. گولم زد گفت فقط دو ماه ميش  ورولي آخرش مجب  ،قهركردم
دخالت مي  ،براي خونه جور شه زندگيم  تو  مادرشوهرم  ، حتي  نهكاين دو ماه شده دو سال. 

  ن. كنشوهرم تعيين مي ةنوادورو خ مونزندگي ةترين مسئلخصوصي 
  گويد:ساله مي٢٤بتول 

زندگي مي  ةدوم خون  ةما طبق اينكه كامالً  ،يمكنپدرشوهرم  وقت و    ،مستقليم  با  مادرشوهرم 
توبي ندارم. نمي  .ماست  ةخون  يوقت  آزادي  تو  احساس  باشم،  تونم دو دقيقه با شوهرم تنها 



  ١٤٠٠زمستان ، ٤، شمارة ١٩، دورة توسعه و سياستزن در     ٥٥٨

اعتراض  ،م خسته شدمه  من  ،خب .مهحتي چيدن وسايل خون ، كنندخالت ميما مسائل   ةهم
وضع چه  اين  كه  شوهرمكردم  آخه.  بهه  يه  رك  گفتم  به  كالًتو    : م  از  ودنبال  هستي  نه 

جاي ايراد گرفتن هب  ،مشكل از خودته  ،كاري به كارت ندارنكه  ا  هاون  ،م ايراد بگيريه نوادوخ
خ نمي  ،مهنوادواز  ديگه  كن.  درست  رو  چيخودت  كنم دونم  ميدارم    واقعاً  .كار    .شماذيت 

  . گم از اينجا بريمچون مي ،كنهم توهين ميشوهرم به
ر و كـنش اجتمـاعي ااساس، پرخاشگري و آزارواذيت عليه زنان، رفتـ  بر اين  :١نتخشو  سازيمدل

رفتـاري از  ةهدشود. مردان بـا مشـااست كه ازطريق فرايندهاي اجتماعي، توليد، بازتوليد و فراگرفته مي
 ةيـطبق نظركردن نيازهاي آنهاست.  اي مشروع براي برآوردهگيرند كه خشونت وسيلهاين دست، ياد مي

: يا از طريق پاداش دادن به اعمـال شود) رفتار از دو طريق آموخته مي١٩٧٧(  يادگيري اجتماعي بندورا
 ؛)١٣٧٤  (ريتـزر  سـازي)آگاهانه يا تصـادفي رفتـار ديگـران (مدل  ة(يادگيري ابزاري) يا از طريق مشاهد
در بزرگسـالي نيـز ادامـه   راو  الگـاين  آموزند كه خشن باشند، شايد  بنابراين كودكاني كه از هرطريق مي

  د:نكنگونه بيان ميخود را اين ةساله تجرب٢٠آوا   و ٤٥مهسا   دهند.
بي آدم  خيلي  پدرشوهرم  شدم  متوجه  ازدواج،  زنش    .تربيتيهاوايل  به  جمع  توي  راحت 

جور  خب به بابات بگو با مادرت اين  :بارها به شوهرم گفتم  .دادكرد و فحش مياحترامي ميبي
بابام اينمي  ،نهنكت  صحب اين رفتار  ، يه لحظه عصبي شده  ،جوري نيستگفت  ا  ه وگرنه اهل 

و   رفتار شوهرم مثل رفتار باباشه  فهميدم دقيقاً   ، گذشت مكم كه از زندگي خودولي كم ،نيست
  . م بايد سكوت كنمه من  ،ده فحش مي و كنهم توهين ميراحت به 

خان روپدرشوهرم هميشه  كلم  ومش  بهش ميا ميدص  هضعيف  ةبا  يا  كري    !گه هويزنه  مگه 
من  كار برده و  هم بارها همين كلمات رو توي جمع براي صدا زدن من به  شوهرم  ؟شوينمي

  . خاطر اين رفتارشهخيلي خجالت كشيدم و تحقير شدم ب
شـود شخصـيت باعـث مي جنسـي  اجتماعي شـدن  :گيري جنسياجتماعي كردن توأم با جهت

هـايي چـون شـود ويژگيبرخورد والدين با فرزندان باعث مي  ةرابر شكل بگيرد. نحوابن  مردان با الگوهاي
 ةبراسـاس نظريـنفس و اسـتقالل بيشـتر از پسـر انتظـار بـرود. پرخاشگري، موفقيت، رقابت، اتكـاي بـه

 هاي جنسيت زن و مـرد را در خـانوادهفرايند اجتماعي شدن در خانواده گرايشپذيري جنسيتي،  جامعه
زنـان مـرد و مطيـع بـودن  ةدهد و باعث دائمي شدن سـلطكند و آن را به فرزندان انتقال ميني ميرود

آموزد اعمال خشـونت از شـوهر بخشـي از قواعـد هاي جنسيتي، مي. زن با دروني كردن گرايششودمي
كنـد. برمبنـاي   مـلتحاي به زن تلقين شده است كه بايد شرايط را  گونهزندگي است و بايد بپذيرد و به
علـت   دنبالبـهوجو كننـد و  اند كه در رفتارهـاي خـود جسـتاين  دنبالبهچنين آموزشي، زنان همواره  

  گويد:با حسرت مي رد،آرزوي تحصيل داساله كه ٣٥رها    بدرفتاري شوهرشان باشند.
حقّ هميشه  برادر  بابام  به  رو  ميههركاري  بوديم  ،دادام  دختر  كه  ما  اري ك  يچه  حقّ  ،ولي 

 
1. Modeling 
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  خودم   ةتو خون  ،م كه زن پسرعموم شدمه  م همين بود. وقتي ه  عموم  ةحتي تو خون  ،نداشتيم
چنم همينه شد.  رفتار  باهام  بهدجور  دانشگاه  : ش گفتمبار  برم  يا    ، بذار  آزاد  دانشگاه  همين 

خودمونپيام شهر  ميه  نور  كرد   ، رمم  مخالفت  هميشه  به  ه، ولي  درس  چون  دادن  ياد  ش 
  نه دختر. ، رهپسل خوندن ما

  گويد:دادن محبت بيشتر به پسرش ميساله با نشان٣٣نسرين 
اين  هميشه  گفتنخب  كه  بوده  اين  دجور  پدره،  دست  عصاي  خودم  ر  پسر  زندگي  در  هم  و 

بود مريض  بابام  وقتي  من  دكتر  ، ديدم.  برم  باش  نداشتم  مي  ،اجازه  پسر    : گفتشوهرم  مگه 
دردم  هدونم فردا سر پيري تنها كسي كه بم خب ميه   همين من  ينداره كه تو باش بري. برا

  . مردمه ل. دختر ماهپسرم ،بخوره
  گويد:مي  ،داندتر از مردان مياي كه هميشه او را پايينساله با گاليه از جامعه٣٠مريم  

اري  هرك  ا حقّ هم. هميشه ديدم اونهست  ا هتر از مردديگه انگار برام دروني شده كه من پايين
  . و اذيت كنهر من ، ردهده چون مَطور كه شوهرم به خودش اجازه ميهمين  ؛نداردرو 

 قانون مناسـب و شونده نبودِبرخي از زنان مصاحبه  :ديدهدر حمايت از زنان آسيب ضعف قوانين
ند. دانسـتدرپـي همسرانشـان ميدرواقع ناتواني قانون در حمايت از زنان را عامل خشونت و آزارهاي پي

خشونت مردان عليه زنان توجه انـدكي دارد و   ةشوندگان، قانون مجازات اسالمي به مسئلمصاحبه  عمزبه
در كشور ما   خشونت خانگي عليه زنان نيز  ةانگاري شده است؛ هرچند در حوزبه اين مسئله سهلنسبت  

روانـي و   نتر به خشورسيده است كه برخي از آنها به خشونت جسماني و برخي ديگقوانيني به تصويب  
حال، زنان معتقدند جامعه از اين قوانين آگاهي ندارد و مردان پردازند. با ايناقتصادي در محيط خانه مي

  گويد:باره ميدر اين ساله٤٥مهسا   دهند.با خيال راحت هر رفتاري را در فضاي خصوصي خانه بروز مي
من يه خيلي  شوهرم  كه  زدر  بار  بههگريه  يتو  ،و  ميهب  : تمگفش  ام  شكايت  ازت    ،كنم خدا 

 برم. اون رم تا همه بدونن چي به سرم آوردي، آبروت رو مييگرم پزشكي قانوني نامه ميمي
بعد    ،گهش نميكنه كسي چيزي بهگن، طرف دزدي ميلياردي ميين چي ميبم گفت برو به

  ! م شكايت كنهست خواد از من كه شوهرشاين مي
  گويد:هاي امن جهت حمايت از زنان قرباني ميز نبود خانها با گاليه ساله٣٨مهرنوش 

  م دفاع بشه و من وقتي هيچ جايي نيست كه از حقّ  ،وقتي شوهرم زندگي رو برام جهنم كرده 
بده  عنوانبهو  ر نجات  انسان  چ  ، يه  بايد  اصالًهمن  كنم.  بگن    كار  كه  شنيديد  حاال  تا  شما 

زور دارن تحمل شن و بهشون اذيت ميندست شوهراز  كه دارن اايي  هجا هست براي زنفالن
  . كننمي

  گويد:نبود حمايت قانوني مي ازساله ٣٧ليال 
ده و اگه  ا ميه حتي قانون حق رو به مرد  ،شهزن نمي  اي كه هيچ حمايتي از منِ جامعه  يتو

و بگيرم ر  مكجا حقّ  ه، من ير گم رو از من ميهبچ  ،كنهخوام چون داره اذيتم ميبگم طالق مي
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  ؟ شم تو اين زندگي و بگم كه دارم اذيت مي
منظور از كيفيت تعـامالت زوجـين، چگـونگي تعـامالت زن و شـوهر بـا  كيفيت تعامالت زوجين:

شـرايط روحـي و   ةعدم مالحظ«  :ةمقولكه شامل دو خرده  هاي روحي و رواني آنان استيكديگر و بنيان
  .ودشمي »ناختن شوازدواج بد«و  »رواني همسر

 ٢٩سونيا  ،شرايط روحي همسر بهدر رابطه با عدم توجه   شرايط روحي و رواني همسر:  ةعدم مالحظ
  د:نگويساله مي٢٤و بتول 

نيست من    براش مهم  اصالً  .بينهزندگي فقط خودش رو مي  در   .گرهاستفادهءشوهرم يه آدم سو
ا نه، من رو مجبور به اون كار  ي  ار رو دارمشرايط روحي اون ك   اصالًيا نه. كاري رو دارم   ةحوصل

خب    .كنهتهديدم مي  فوراً  ، ن شرايطش رو ندارمكنه. اگه ازم تقاضاي رابطه كنه و بگم اآلمي
  .م شرايطش رو ندارمه  بدون من ،بابات ةخواستي بري مهموني و خون

وقت ميكه  درحاليا  ه خيلي  خودم  به  درد  از  ب  ،پيچيدمداشتم  شدم  وخهمجبور  شوهر    اطر 
ش نه من احترام خوانوادهكم سر گاز و غذا درست كنم تا مبادا شوهرم فكر  تايسب  شنوادهخا
  . م نيانبهونه مياري خانواده  گه تو عمداًندارم، چون اگه بگم شرايطم خوب نيست ميرو 

شـوهر   ةازدواج فاميلي اين است كه دختري كه با خانواد  بارةتفكر غالب در  ازدواج بدون شناخت:
 ةزن ارتباط خوني و خويشاوندي داشته باشد، دلسوزي بيشتري نسبت به خـانواد  ةكه با خانوادري  و پس

هيچ عنـوان ماننـد شود و غريبه بـههمسر خود دارد و در آينده عصاي دست پدر و مادر همسر خود مي
مسـرش سـرزنش خاطر عدم شـناخت ههساله كه خودش را ب٣٩فرخنده    فاميل دلسوز و متعهد نيست.

  گويد:مند ميبا لحني گاليه  د،كنمي
خواستگاريم  اومد  پسرداييم  ديگه   ،وقتي  شهر  اينكه چون  هم  و  بود  كم  سنم  زندگي  هم  اي 
بود و من فقط سرجمع دو نداشتم  ،بار ديده بودمش سه كرده  ازش  ولي چون   ، هيچ شناختي 

شدم و بله  ل ميش الدم كه اي كام زنش شه  منخوره،  دردمون ميهب  ،گفت فاميلهمامانم مي
  باشه. ن اين حال و روزم نكردم كه اآلبعد ازدواج مي ، شناختمشگفتم و اول مينمي

 زارابـ مشـروعِ ةخشونت عليـه زنـان همـواره شـيو م فرهنگي به خشونت:نظابخشي مشروعيت
 خيزديدساالري برماز ساخت مر  عبارتي نوعي كنترل اجتماعي است كه مستقيماًمردانه بوده و به  ةسلط

شـود، امـا بـا زدن زنان قبيح شـمرده ميلحاظ اجتماعي، كتكاگرچه امروزه به  ).١٣٨٩(صادقي فسايي  
همين علت است كه اكثـر افـراد هاي تاريخي و سنتي آن هنوز مشروعيت دارد و شايد بهتوجه به زمينه

  كنند.اين مسائل را خصوصي تلقي مي
كند، توهم مالكيـت همسـر خـود را كه همسرآزاري مي  يردم  همسر:  ةيلوستحريك رواني شوهر به

پندارد. درواقع مردان اين توهم را دارنـد كـه مي  اودارد و اعمال خشونت را روشي براي تربيت و هدايت  
و بـا بيـان مشـروع اسـت  كـامالًرفتارشـان است و بنابراين  انرفتارشان، واكنشي عليه رفتار بد همسرش

د و نـكنحقوق او را پايمال مي  ه،داد  رخدر محيط خانواده    شانزسوي زن عليهه اري آزاردهنداينكه رفتا
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  گويد:ساله مي٣٠مريم    .پندارندميمستحق آزار و اذيت 
اين عادت زشت رو داري كه سر هر مسئلشوهرم مي از من ايرادي    يكوچك  ةگه تو هميشه 

خب خودت مقصري    ،كنيمين بد رفتار  گي چرا با مو عصبي كني. بعدش مير  بگيري و من
  . اعصابم يري روكه مي

 ،نـدندااو را مسبب خشونت شوهرش عليـه او مي  كه  همسرش  ةمندي از خانوادگلهبا  ساله  ٣٦طوبي  
  گويد:مي

ببين، اونرو ه  خودت  ،ببينرو  اي ديگه  هش گفتم شوهر زن بار بهيه ا چي دارن تو چي هم 
و تحقير كني و بگي  ر  زني كه منا رو ميهحرف  اين گفت تو    . زدو كتك  ر  من  رقدنداري. اي

كنم و  ا مقايسه ميهمرد ةو با بقي ر كه من اون  دكننم تأييدش ميه  شهندارم. خانواد زيچهيچ
  .مهست زنه مقصر خودمو مير شم و وقتي من جوري باعث اذيتش مياين

دهـد كـه زنـان مي  شـانق بـا زنـان نهاي عميـمصـاحبه استراتژي زنان در مقابله با خشــونت:
ها دهند. اگرچه بعضـي از ايـن اسـتراتژيهاي گوناگوني به خشونت عليه خود واكنش نشان ميصورتبه

يـا منفعـل  پذيري زنـان وچون آسـيب ،اما مفاهيم قالبي ان را كاهش دهد،آنممكن است خشونت عليه  
خشند. از آنجا برا تداوم مي  دارند و آنگه ميه نزند  را  ،دانبودن مر  ترتر و خشنقوي  تفكر  بودن آنها و يا

ي اسـاختاري بـرهـاي  حلراه  دنبالبـهپندارند، كمتـر  را امري خصوصي ميعليه خود    كه زنان خشونت
كه اتخاذ هر نوع اسـتراتژي بـه عوامـل مختلفـي چـون سـطح تصـيالت، عبارتي  به  ؛مقابله با آن هستند

نوع خشونت و جـديت آن   هاي خانوادگي، و از همه مهمترحمايتاز  برخورداري    و شغلي،  استقالل مالي
مثل و بـهگيري، مقابلهها شامل مـدارا، انـزوا و كنـاره. اين استراتژي)١٣٨٩  (صادقي فسائي  بستگي دارد

وابسـتگي دليل بيشـتر زنـان بـهروايت زنـان حـاكي از آن اسـت كـه   سازنده است.  ةمسئله به شيو  حلّ
هاي قانوني، ترس از عواقـب طـالق و حفـظ جتماعي، عطوفت مادري، نبود حمايتت اصادي، مشكالاقت

درصــد ١٠ گيري،درصــد كنــاره٣٠ درصــد مــدارا، ٥٠ درمجمــوع .انــدمــدارا برخــورد كرده، بــا خــانواده
زنـان نسـبت بـه  . زنان ميانسـال  اندانتخاب كرده  راسازنده    ةدرصد حل مسئله به شيو١٠مثل و  بهمقابله
كنترل بيشتري بر زندگي خود دارند، از طرف ديگر با باالرفتن سن، خشونت عليه آنهـا كـاهش   تر،جوان

بخـش   عنوانبـهترند، خشـونت را  آنهـايي كـه مسـن  جالب اينكه بسياري از زنان خصوصاً  ةيابد. نكتمي
اصـرار بـر ال مسـن و ميانسـاما زنان جوان كمتر از زنان  ،كنندطبيعي از زندگي زناشويي خود درك مي

پيشـرفت تحصـيلي زنـان تـأثير   اما ارتقـا و  ،سازي خشونت عليه خود را دارندحاشا و يا انكار و يا پنهان
گيري كرده در مقابـل خشـونت سـكوت و كنـارهزنـان تحصـيل  بعضاً  ،چنداني بر استراتژي زنان نداشته

  اند.كرده
مهـم،   غيـر  كننـد يـا  حاشـا  و  ا كتماند رونت عليه خوند خشكوشميداليل مختلفي  زنان به  مدارا:

اند كه خشونت عليه آنها لحاظ فرهنگي و اجتماعي به اين باور رسيدهجزئي و عادي نشان دهند. زنان به
 فرهنگي فشارهاي تأثير تحت شدتبه زنان يعني ؛شده استامري عادي و حتي در شرايط خاصي توجيه
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 سـكوت ايـن باعـث بـدنامي از تـرس و طـالق  از ترس و،آبر از رس. تندبمان ساكت تا هستند اجتماعي و

زنـدگي بـا  ةسـاله فرزنـدانش را دليلـي بـراي ادامـ٤٥. مهسا )١٣٨٩ (صادقي فسائي استشده  اجباري
  كند:هاي او بيان ميهمسرش و تحمل آزار و اذيت

ندها چارهزن  بسوزندرنااي  بايد  كه  م  ه   ض فربه  ؟كنهكسي حمايتشون مي  ه . مگد و بسازن  د، 
گرفتم بچه  ، طالق  ميخب  فردا همه ميمردم چي مي  ن؟شهام چي  عرضه گن؟  خوان بگن 

كنم شايد خدا كرد  م خب تحمل ميه  م كه شده تحمل كني. منه   هاتخاطر بچه هنداشتي ب
  . و شوهرم بهتر شد

  ويد:گداند و ميساله مدارا در برابر همسرش را بهترين روش مي٣٩فرخنده  
شه  تر ميبعد ديدم با اين كار هي اون عصبي  .دادم ميرو  جواب فحش و بددهنياش  يل  من اوا

  ه. ندم تا آروم بشرو من جوابش  ،گهو وضع زندگيم بدتر، ديگه سعي كردم وقتي چيزي مي
 رفتـه،مانـدن در كنـار همسـرش و تحمـل شـرايط را پذي  ،دليل ترس از آبـروساله كه به٣٣نسرين  

  :دگويمي
ن اگه طالق بگيرم  خب اآل  . ازدواج ناموفق داشتم  كي  ،ينكه با همسرم ازدواج كنم ز امن قبل ا

  گن حتماًنمي  د؟ كننر ميك من چي ف  بارة مردم در  ،ش بگم كه از خونه بيرونم كنهيا چيزي به
  . سازممن با زندگيم مي ؟زنه مشكلي داره

تـوان توضـيح ن بهتـر ميوا با تئوري مرتن ركنندگاركتگيري مشاانزوا و كناره  گيري:انزوا و كناره
شناســان از جامعه ،)١٩٦٨( ١گزيني از اصــطالحاتي اسـت كــه رابــرت مرتــونانزواگرايـي يــا عزلــت .داد

پذيري، مخالفـت بـا كار برده است. انزواگرايي يعني عدمساختاري، در بررسي رفتار انحرافي به-كاركردي
هاي نامشروع، موفقيتي هاي مشروع و نه از راهگراها نه از راهانزوا  ها.تيابي به آناهداف فرهنگي و ابزار دس

كشـند. در نظـر مرتـون ايـن افـراد همين دليل خود را از جامعه كنار مياند، و بهدر جامعه كسب نكرده
ردن خود با ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه بيگانه شده و هيچ تالشي نيز براي منطبق كنسبت به ارزش

 ).٧١:  ١٣٧٤  (عضـدانلو  ولـي بـه جامعـه تعلـق ندارنـد  ،كننـدكنند. آنها در جامعه زنـدگي ميا نميآنه
گيرنـد و آنهـا كارميانـزوا را به  ةايـن شـيو  ،كنندگاني كه درگير خشونت شوهران خود هستندمشاركت

شـيرين  كننـد.مي انـهو يا تـرك خ دگيگذارند و اقدام به ترك زنرا كنار مي  آنهدف و ابزار رسيدن به  
  گويد:  كاربرده است. او ميبه ،كنندگاني است كه استراتژي طالق را، بعد از مداراساله يكي از مشاركت٣٣

مدارا مي مي  ،كنم ديدم هرچي  زجرم ميبدتر مي  ،سازمباش  بيشتر  و  اصالًشه  بشر    ده.  اين 
  .دادم م درخواست طالق ه  من  .بشو نبود كه نبود...آدم

گيري از زندگي مشـترك آوردن استقالل مالي تصميم به جدايي و كنارهدستهساله كه با ب٢٤  بتول
  گويد:مي گرفته،

بابام    ةخونم  برگشت  اول  ،رسهشه و كسي به دادم نمينابود ميداره  وجودم    ةذروقتي ديدم ذره

 
1. Merton 
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كردم پيدا  شغل  يه  مطم  . و  شغلم  بابت  از  شدمئوقتي  طال  ، ن  دي درخواست  دادم.  گه  ق 
  .تونستم بيشتر از اين تحمل كنمنمي

هاي عـاطفي و روانـي پاسـخ هاي مردان عليه خود را با خشـونتزنان خشونت  ةعمد  مثل:بهمقابله
بستري، فحاشي و تحقيركـردن مـردان توان به محروميت مردان از همها مي. ازجمله اين شيوهدهندمي

  گويد:مي ،قد است بايد آزارواذيت همسرش را جبران كندمعتساله كه ٣٧ ليالدربرابر ديگران نام برد.  
اذيتم مي براه  من  ، كنههروقت  حتي    ، رميگازش فاصله مي  ، كنمتالفي  اينكه كارش رو    يم 

اينپيشش نمي سر  توي    تونهميقدرت داره و  اون نيست كه  فقط    كهه  فهممي جوري  خوابم. 
  . من بزنه

ز ساختار سنتي به ساختار مدرن است و افزايش سـطح ه اگذر جامع ه:سازند ةحل مسئله به شيو
استقالل مالي زنان و تغيير ساختار اجتماعي خانواده منجر به تغيير نقـش زن   تحصيالت زنان، اشتغال و

هـا از حلمنجر به ايجاد يكسـري راه  ،رات و سبك جديد زندگييغيخانواده و جامعه شده است. اين ت  در
زناني كه از تحصيالت دانشـگاهي   . در اين پژوهشونت عليه آنها شده استخش  ر مواجهه باطرف زنان د

مؤثر بودند.  ةبه شيو  شانيزندگي زناشوي  ةحل مسئل  دنبالبهگيري و مدارا  جاي كنارهبه  ،وردار بودندخبر
  گويد:مي ساله٣٨مهرنوش 

حل آخرين راهبال دن جاي اينكههب  :تگفمون ميم هميشه استاد روانشناسييزمان دانشجوي در
كنيد  رو  حلراه  اولينباشيد،   نكنيد  ،انتخاب  فرار  ازش  و  كنيد  حل  رو  م  ه  من  .مسئلتون 

اينتالش  هميشه   زندگيم  تو  اآلكردم  همين  براي  باشم.  چنجوري  يه    دن  با  دارم  كه  وقته 
  اورببرم پيش مشكم شوهرم رو  كنم كه بتونم زندگيم رو درست كنم و كممشاوره صحبت مي

  .تا مشكلش حل بشه
علت وجـود شـرايط خشـن در جامعـه، در بـه  :هاي مردساالرانه نسبت به زنانبازتوليد نگرش

خود را با آنچه نظم و قواعـد جامعـه از آنـان درخواسـت  شوند كه رفتاربسياري از موارد زنان مجبور مي
 ةان باشند. سـاختار مردسـاالرانام اجتماعي در  هماهنگ سازند تا از خطرات درگيري و آزارهاي  ،كندمي

كنـد. دهد و هريك از آنان را به وابستگي به يك مـرد وادار ميزنان را در موقعيت نابرابر قرار مي  ،جامعه
زيرا در درون جامعه راهـي  ؛از طرف ديگر در اين وابستگي تحمل رفتارهاي خشن مردانه نيز وجود دارد

ماند، بلكه نابرابري موجود نيـز ادامـه شرايط خشونت پابرجا مي  هاتندرنتيجه نه  ،براي رهايي وجود ندارد
منفـي بـر سـالمت جسـمي، روانـي،   يتوانـد اثراتـخشونت عليه زنـان مي  .)٥٦:  ١٣٨٣  (اعزازي  يابدمي

  ه انواع مختلف تحت تأثير قرار دهد.خانوادگي و حتي اجتماعي آنان بگذارد و زندگي آنان را ب
رواني يا كژكاري رواني است. درواقع خشونت عليه زنان رواني، اختالل    التمشك  :رواني  مشكالت

روحي بروز  پرخاشگر  ةموجب  خودنابودسازي،  يا  زنان مي  يپوچي  در  اضطراب  مريم  گفته  شود.و  هاي 
  : ساله مؤيد اين موضوع است٣٩ساله و فرخنده ٣٠

آخه چي ميكنم ميهميشه خودم رو سرزنش مي زندخوگم  از   ؟ كه شوهر كرديگي  استي 
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توسري    رقدنحداقل اي  ،مجرد بودم حداقل فقط حرف مردم بود كه دختر فالني ازدواج نكرده
  . شدمخوردم و تحقير نمينمي

كنم، آخه آدم دردش رو به كي  كسي ميخدا از زندگي سيرم. هميشه احساس تنهايي و بيهب
ها كرده، چه بالها كه نياورده،  دي م چه بر حقّبگه كه دركش كنه. به كي بگم كه شوهرم د

اين  گم كاش ميم كوچك شدم. سرزنش شدم. فقط ميافسرده شدم، پيش خانواده از  مردم 
  . مشدميبار رها زندگي نكبت

ن اگر افـراد جامعـه، از طريـق هنجارهـا و ابزارهـاي اسـتاندارد ومرت  ةعقيدبه  مشكالت خانوادگي:
نوا شـوند، آن جامعـه از يـك يابند و با هنجارهاي آن جامعه همستهداف جامعه دها و اكنش، به ارزش

هـاي مشـروع، بـه نظام اجتماعي متعادل برخوردار خواهد بود، اما اگر اعضاي جامعه نتوانند از طريق راه
-١٦٢: ١٣٧٢ (اسـكيدمور يابند، ممكن است به انزواطلبي يا طغيانگري سوق داده شوندآن اهداف دست

توانـد بـه كمـك او، نواده نيز اگـر زن احسـاس كنـد كـه همسـر مناسـبي دارد و ميخا  . در نظام)١٥٩
شـوهر بـا   ةاما روابط آزاردهنـد  ،گيردمتعادل شكل مي  ةكاركردهاي اصلي خانواده را محقق كند، خانواد

 ذيـتاز آزار و ا سـاله كـه بـراي نجـات٣٥  رهـا  د.كنفراهم  را  تزلزل خانواده    ةتدريج زمينتواند بهزن مي
  كند:بيان مي ،رفتار اوست ةاش نتيجشوهرش و نشان دادن اين موضوع به همسرش كه خودكشي

و فقط خودم دارم سختي   هكشم و كسي نيست حمايتم كندارم زجر مي  رقدوقتي ديدم اين
ي رو  زندگي  به دوش ميكاين  كردم. مي  ،كشمتنه  بدونه  خودكشي  خواستم حداقل شوهرم 

كه  رو    يي اين بال  ها رحم كنه و بچه  كردم تا ديگه در حقّرا  اي او اين كار  ه تخاطر اذيهب  من
  . ا نيارههسر اون ،سر من آورد

ها و پيامـدهايي كـه در سـطح فـردي و بـر آسـيبآزار و اذيـت زنـان عالوه  :يمشكالت اجتمــاع
تمـاعي زنـان، اج يـز از مشـاركتخانوادگي دارد، در سطح كالن جامعه نيز داراي پيامدهايي همچون گر

ساله كه درمقابل همسرش ٣٧ليال  حبس كردن خود در خانه است.  و  ايجاد محدوديت در ارتباط فاميلي
  گويد:مي ،رو شده استههاي شديدتري از جانب همسرش روبحاال از آزار و اذيت  ،مثل كردهبهمقابله

اذيت دربرابر  من  ديد  شوهرم  نيستم  هوقتي  ساكت  آبروش  اش  به بيمرو  و  كرد  شروع  رم 
  .م ارتباط داشته باشمهاي شديدتر، ديگه نذاشت با فاميل و خانوادهاذيت

  گويد:مي  ،ساله كه ناراحت فرزندش هست٣٩فرخنده  
بابام تو رو ميپسرم هميشه مي به  ،زنهگه وقتي  كشم  شم، خجالت ميتو اذيت مي  ةاندازمن 

اين اذيت ميبابام  رو  تو  فجوري  تو  و  داري ميهبقط  كنه  ما  تحمل ميخاطر  و  كني.  سوزي 
تو اثر  روحيه   يخيلي  از شاگردبد  ش  بودهگذاشته. پسرم  حاال جوريه كه    ،اي زرنگ مدرسه 

   .هكنزور پاس ميم بهرو ه امتحاناتش
  گويد:مي  ،كنداش سرزنش ميخاطر كمك گرفتن از خانوادههساله كه خودش را ب٣٦طوبي 

بعد    . اولش بهتر شد  ،و كتك بزنهر  ه با شوهرم حرف بزنه كه كمتر منم كبه بابام گفتوقتي  



  ٥٦٥   ... هژموني سلطة خشونت عليه زنان: حاكميت ايدئولوژي مردساالر و 

گم كاش  ش ميهخونه حبسم كرد. هم  يي و بدتر تودهمه بر  يو جلور  من  يتو آبرو  :گفت
  . بدتر شد ،خواستم وضعم بهتر بشه .نگفته بودم
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سـازي و شود. اين نوع كدگذاري فرآينـد يكپارچهيند كدگذاري انتخابي خلق ميفرآهسته در    ةولمق
ها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتوانـد ها در جهت خلق نظريه است. محقق بايد در دادهپااليش مقوله

ا اسـتخراج كنـد. ه رنظريـ  نهايتـاً  ،ها را يافته، آنها را پااليش داده، با هم يكپارچه كردهن مقولهايمپيوند  
تواند شود و مياز تمامي مقوالت تحقيق منتزع مي  ،مضمون اصلي پژوهش است  ةهسته دربردارند  ةمقول

(اسـتروس و   آمده را دربرگيـرددستكه تمامي مقوالت و مفاهيم بهطوريدر چند كلمه خالصه شود، به
اصلي بـا نـام  ةها انجام شد، مقولحبهروي متن مصا هايي كه برطبق تحليل  .)١٤٣-١٤٦:  ١٩٩٨  كوربين

 ةظاهر شد. خشونت مردان عليه زنان مشخصمذكر    ةحاكميت ايدئولوژي مردساالر و هژموني سلط
 ؛شـوندقدرت فـرض ميجوامع مردساالر است، جوامعي كه در آن مردان قدرتمندند و زنان غيرمهم و بي

در هر وضعيتي متأثر از جايگاه قدرتمنـد   ،شودميزنان اعمال    عبارتي خشونتي كه ازسوي مردان عليهبه
يك عامل قوي در خشونت عليه زنـان   عنوانبهمردان در روابط بين فردي و اجتماعي است. مردساالري  

لحاظ دارايـي يـا شـأن تأثير دارد و خشونت متأثر از نظام مردساالر است. برخي از مردان حتـي اگـر بـه
اين حـق را   ،ي باشند و يا حتي اگر شخصي داراي توان مالي باشدماع ترين سطح اجتاجتماعي در پايين

براي خود قائل است كه با انواعي از خشونت با همسر خود رفتار كند و براي توجيه اين رفتارهـا انـواعي 
هاي شـونتها را ارائه خواهد داد كه شايد آنها نيز از منابع نهادي مردانه برخاسـته باشـند. خاز استدالل

جويي است كه بازتاب سازي و سلطهرفتاري پرخاشگرانه نيست، بلكه نوعي مطيع  اًعليه زنان صرف  نگيخا
بر حاكميت و قدرت مردان، شايد بتـوان عالوهدر جامعة مردشاالر،    نقش مردان در فرهنگ جامعه است.

. از زمان كـودكي ندنكحمايت مي  آنان بر زنانة  نحوي از قدرت مردان و سلطجامعه به  اركانگفت تمام  
شـوند كـه قـدرت و نحوي پرورش داده ميكودكان به  ،و در جريان اجتماعي شدن و يادگيري اجتماعي

 ايران كه فرهنگ سنتي غالب است و زندگي افراد تاحـدّ  ةشود. در جامعمردان برايشان دروني مي  ةسلط
ت. هنگـامي كـه در فرهنـگ اسـ  بسـيار پررنـگ  كنـد، مردسـاالريزيادي از الگوهاي سنتي پيروي مي

امـري پذيرفتـه و معقـول   عنوانبهكنند و  اي مردساالري حاكم باشد، افراد جامعه آن را قبول ميجامعه
 مردساالر است كه در آن قدرت و اقتدار مردان پذيرفتـه  ةما يك جامع  ةدانند. براساس شواهد، جامعمي

پردازنـد و بـا مينوعي به نمايش مردانگي  واذيت زنان بهزار. مردان با آدانندآن را مشروع ميهمه  و    شده
كننـد كـه نهادينه كردن مردساالري و نابرابري جنسيتي ازطريق فرهنگ، اين باور و نگرش را ايجاد مي

  .زنان مقصر اصلي چنين اعمالي هستند
كـه را  مليعـوا ي،يط علّـراشـ: اسـت) شامل چند بخش ١ةمدل پارادايمي خشونت عليه زنان (شمار

اي بخـش ديگـري از مـدل شـرايط زمينـه  .دهـدنشان مي  است،خشونت عليه زنان    آغازگرعلت اوليه و  
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شـرايط   .دداراشاره    ،كنندديده در آن زندگي ميو به زمينه و بستري كه زنان خشونت  هستندپاراديمي  
كنندگان دارد كـه تاركو شخصـيتي مشـ  هـاي فرهنگـيگر مدل پارادايمي هم اشاره بـه ويژگيمداخله

كـنش) وا(كـنش/  يها منجر به خلق راهبردهاياين ةهم  .كندخشونت عليه زنان را تشديد يا تخفيف مي
 ،گـرددشوهر عليه زنان اعمـال مي ةهايي كه از سمت شوهر و يا خانوادد كه در آن انواع خشونتنشومي

  د.شوبررسي مي
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  مذكر   ةحاكميت ايدئولوژي مردساالري و هژموني سلطتحليل  ةند يگوي پارادايمي بازنماال . ١شكل
 

  گيري نتيجه
ادبيـات  ةكيفي خشونت عليه زنان در ميان زنان بوشـهر بـود. مطالعـ  ةپژوهش حاضر مطالع  ةهدف عمد

، قـير مـاهيتي اخالدهد كـه خشـونت عليـه زنـان در جهـان معاصـمفهومي و تجربي موضوع نشان مي
طور كلـي بـه و انعكاس مسائل و شـرايط متعـدد در خـانواده و جامعـه اسـت. يافتهفرهنگي و اجتماعي 

 ايـن الگـو  .دسـت آمـده اسـتهاي پاسخگويان، الگويي پارادايمي بهبراساس نتايج تجزيه و تحليل گفته
بردهـاي كنشـي و راهاي،  زمينـه  گر،ي، مداخلـهشرايط علّ  ،اشتروس و كوربين  ية) براساس نظر١  (شكل

بـا  واسـطهي ارتبـاط مسـتقيم و بيشرايط علّ كند.را ترسيم و بازنمايي ميخشونت عليه زنان پيامدهاي  

  ي:ايط علّشر
ضعف قوانين در حمايت   - گيري جنسيتياجتماعي شدن توأم با جهت - تبعيض و نابرابري جنسيتي - ايدئولوژي مردساالري

 ن از زنا 

  گر:شرايط مداخله
  ازدواج بدون شناخت 

عدم مداخله شرايط روحي و  
  رواني همسر 

  ة وسيلتحريك رواني شوهر به
 همسر 

  :ايشرايط زمينه 
  مكانيپدر
  سازي ل مد 

  بينش كاالانگاري زن 
 

حاكميت ايدئولوژي  
مردساالري و هژموني  

 مذكر  ة سلط

  استراتژي كنشگران: 
 سازنده  ةشيوحل مسئله به - گيريكناره  انزوا و- مثلبهمقابله - مدارا

  پيامدها: 
 مشكالت اجتماعي  - مشكالت خانوادگي - مشكالت رواني
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مالكيـت جنسـي  )، حـق١٩٩١ّ( ١كـالينز يـةبراسـاس نظر ايدئولوژي مردسـاالرمانند:   .وقوع پديده دارد
از لحـاظ اقتصـادي، جنسـي و   ،كـردهاجازدو  ه زنـانِنگرشي مردساالرانه و مبتني بر اين ايـده اسـت كـ

داننـد كـه هـر نـوع شوند. مردان حق طبيعي خـود مياحساسي جزء دارايي شوهران خود محسوب مي
چشـم ويژه در ميـان طبقـات پـايين جامعـه، بيشـتر بهشان داشته باشند. اين نگـرش، بـهانرفتاري با زن

و  در حمايـت از زنـان ي، ضـعف قـوانينسـيتنـابرابري جن  تبعيض و  .)١٣٩٢  (ساالري و معين  خوردمي
شـود و ها منتقل مين نسلايمسفانه همسرآزاري  أ مت  .استگيري جنسيتي  توأم با جهتجتماعي شدن  ا
را شده در اين حوزه كودكاني كه مـادران آنهـا آزارهـاي فيزيكـي پدرشـان  انجام  اساس نتايج پژوهشرب

آميز به نسل بعدي قـرار دارنـد و ل رفتارهاي خشونتتقاتري براي اندر معرض خطر باال  ،ندكنميتجربه  
پدري شـاهد كتـك خـوردن مـادران از   ةدر خانواد  ،كنندشوهراني كه اقدام به كتك زدن زنان خود مي

چگونـه  ،جامعهديگران در ، افراد در اثر همنشيني با ييادگيري اجتماع  ةاند. براساس نظريپدرانشان بوده
ن ديدگاه به نقش خانواده و همساالن در ارتكاب خشونت اشـاره دارد. بانـدورا اي آموزند.ا ميرفتاركردن ر

 شـود.مدعي است غالب رفتارهاي انسان ازطريـق مشـاهده و درخـالل فرآينـد الگوسـازي فراگرفتـه مي
مرتكـب  در بزرگسالي بيشـتر ،انداهد كتك خوردن زنان خانواده بودهمرداني كه از كودكي در خانواده ش

با نتايج تحقيقـات   است،اين نتيجه كه مردساالري دليل خشونت    شوند.يه همسران خود ميعل  خشونت
حوصـله، افراد ناپختـه، بي  همسوست.  )١٣٨٠اعزازي (  و  )١٣٨٩(  ه و ديگرانزاد)، عباس١٣٧٩(  معظمي
مرتكـب خشـونت عليـه زنـان  بيشـتر    ،برنـدكفايتي رنـج ميمتزلزل و كساني كه از احساس بي  ،وابسته

اي و شـرايط بسـتگي بـه شـرايط زمينـه  ،پـذيردي اثـر مياينكه فرد تا چه حد از شـرايط علّـشوند.  مي
 ؛اي اسـتبخش دوم از عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان، عوامل مربوط به شرايط زمينهگر دارد.  مداخله

زمينه به خشونت عليـه   ر وهد و اين بستداي رخ ميبه اين معنا كه خشونت عليه زنان در بستر و زمينه
 (تحقيـق كالمـي پـدرمكانيهاسـت و شـامل كه ماحصل تحليـل مضـموني مصاحبه شودزنان منجر مي

 ةطبـق نظريـ  كـاري اسـت)دهد كه دخالت اطرافيان از عوامـل اصـلي كتك) در تبريز نشان مي١٣٧٨(
ايشـان بـه اجراهـاي ان  گران و مخاطبـتئاتر است كـه در آن كنشـ  ةاجتماع يك صحن  شود.مي  ٢گافمن

پردازند. هر برخورد اجتماعي يك اجراست. در يك اجراي تئاتري كنشـگر در يـك تئاتري و نمايشي مي
هاي خود آگـاهي صحنه بايد به ايفاي نقش در برابر مخاطبان بپردازد. مخاطبان و كنشگر هر دو از نقش

ند كــه بــا كوشــيممخاطبــان د. خــود بپردازنــ هــايند كــه بــه ايفــاي مطلــوب نقشوشــكدارنــد و مي
هـاي مناسـب در وقـت هاي كنشگر و يا ابـزار واكنشپوشي از خطاها و لغزشهايي نظير چشممساعدت

سـازي كـه مدلدر    .)١٣٧٤  (ريتزر  دنياري رسان  ،نظر است  مقتضي به اجراي هرچه بهتر جرياني كه مدّ
خواهنـد كـه مهربـان و صـبور باشـند و مي ين از دختـران، والداست  يادگيري اجتماعي  ةمطابق با نظري

زيـرا در  ،آموزند كه نبايد درمقابل خطرات واكنشي نشـان دهنـدزنانگي خود را حفظ كنند و به آنها مي
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پذير شـدن جامعه ةتواند تحت تأثير شيوبنابراين خشونت عليه زنان مي ؛شأن و منزلت زنانه بودن نيست
پذيري جنسيتي و يادگيري رفتارهاي قالبي جنسيتي علت جامعهبه  جواني باشد وپسران در كودكي و نو

) ٢٠١٧و سباسـتين ((بـا نتـايج لئوناردسـون    وستان و همسـاالن و... انجـام شـودد  ،يا تقليد از خانواده
بخش سـوم همسوست)  )١٣٩٦( (با نتايج پژوهش رضائي و آبدار و بينش كاالانگاري زنهمخواني دارد)  

گر گردد، شـرايط مداخلـهميگر بربه شرايط مداخله  است كه  نت خانگي عليه زنانخشويل مؤثر بر  از دال
شود و بـر راهبردهـا و كـنش متقابـل تـأثير شرايطي است كه موجب تشديد و يا تخفيف يك پديده مي

ج ايـن شـرايط روحـي و روانـي همسـر، ازدواج بـدون شـناخت (نتـاي  ةعدم مالحظ  گذارد، كه شاملمي
) كه ازدواج اجبـاري ١٣٨٥(  نسب) و هاشمي١٣٨٣(  )؛ معظمي١٣٧٩(  پورهاي عبديپژوهشبا  پژوهش  

) ١٣٨٧( دانند، مشابه است و همچنين با نتايج پژوهش فدائي و ديگرانرا مؤثر بر خشونت عليه زنان مي
اني شـوهر رو  ست)، و تحريكد، در تضاد اندانكه كاهش ازدواج فاميلي را مؤثر بر خشونت عليه زنان مي

سـاز م پيونـد خـورده و زمينههگر بـهي و مداخلـهاي، علّـسه دسته شرايط زمينـه. همسر است  ةوسيلبه
. اين شرايط برآمده از بسترهاي اجتماعي موجود در جامعـه اسـت و درواقـع نداشدهخشونت عليه زنان  

ايـن بسـتر و تحـت تـأثير   در  با قرارگـرفتن.  دارد  جامعه  آموزشي_ريشه در شرايط اجتماعي و فرهنگي
هـاي منـتج از ايـن د. كنشنشـوكنش) خلـق ميوااي، راهبردها (كنش/گر و زمينهي، مداخلهشرايط علّ

گيري و حل مثل، انزوا و كنارهبههمخواني دارد)، مقابله  )١٣٨٩(  (با پژوهش صادقي فسائي  مدارا  ،شرايط
ي، سكوت و پنهـان كـردن گربا خودسرزنش ت غالباًشونسخ زنان به خ. پاهستندسازنده    ةمسئله به شيو

علت خصوصي پنداشتن موضـوع و نبـود حمايـت اجتمـاعي از خشونت همراه است و بسياري از زنان به
هاي فـردي بـا لذا با استراتژي  ،هاي ساختاري براي مقابله با آن نيستندحلراه  دنبالبهخانواده و جامعه،  

كنند. اتخاذ هر نوع استراتژي به عوامل مختلفي چون سـطح تحصـيالت، يخود برخورد مخشونت عليه  
هاي هاي خانوادگي و قانوني بستگي دارد. زنان به حمايتاستقالل مالي و شغلي و برخورداري از حمايت

ه شـدت مردانـه تعريـف شـدچون معتقدند محتواي قانون و اجـراي آن به  ؛قانوني چندان اميدي ندارند
اجتمـاعي آنهـا را دعـوت بـه   -هاي خانوادگي و پايبندي به اجبارهـاي فرهنگـيوفاداريفي  است. از طر
هـاي همراه دارد كـه بـه بازتوليـد نگرش، خشـونت عليـه زنـان، پيامـدهايي را بـهنهايتاً كند.سكوت مي

بـق طزنـان اسـت.    انجامد و پيامدها نشانگر آثار و تبعـات خشـونت عليـهمردساالري نسبت به زنان مي
مردساالر است كه در آن روابط نابرابر قـدرت   ةفمينيست، خشونت عليه زنان بازتابي از يك جامع  ةنظري

 رعبارت ديگـبـه  ؛كنـدقدرت عمل مي  و خشونت در حفظ و بقاي اين روابط نابرابرِ  رددر جامعه وجود دا
. )١٣٨٣  (اعـزازي  تاس  كلي  صورتبه  خشونت عليه زنان بازتاب و ضامن قدرت مردان بر زنان در جامعه
د. خشـونت عليـه زنـان عواقـب و نشـواين پيامدها شامل مشـكالت روانـي، خـانوادگي و اجتمـاعي مي

ترين نتيجـه و شـكل آن «مـرگ» اسـت. همراه دارد. وخيمجدي براي سالمتي و رفاه آنها به  يپيامدهاي
مـدت و ي كوتاهروري، جنسـي و بـاهرچند خشونت با طيف وسيعي از مشكالت سـالمت جسـمي، روانـ

اما خشونت عليه زنان بر سالمت روح، روان و جسم فرزندان آنها   ،مدت براي قربانيان همراه استطوالني
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مخدر را افـزايش دهـد و موجـب   تواند خطر مصرف سيگار، الكل و موادگذارد. خشونت مينيز تأثير مي
اجتماعي مانند جرم و خشـونت ت  ودكشي و مشكالهاي رواني تا مرز خودكشي يا حتي خشيوع بيماري

بيشتر شود. پيامدها و عوارض جانبي رواني، جنسي و بهداشتي ناشـي از خشـونت عليـه زنـان در تمـام 
عبارتي پيامدهاي اين آزار زنان را در خانه محـدود بهكند.  مراحل زندگي آنها اثرگذاري خود را حفظ مي

عمومي را از   ةعامليت، خالقيت و كنشگري در عرصصت  گيرد، فرميكرده، آزادي عمل آنان را از ايشان  
  د.  نكميآنان سلب و بسياري از حقوق قانوني ايشان را تضييع 

  

 منابع
منيــژه نجــم    ة، ترجمــ شناسي زنانها و اصطالحات در جامعهفرهنگ واژه). ١٣٨٥( آبوت، پامال و واالس، كلر] ١[

  عراقي، تهران: ني.
).  ١٣٨٥( اوودزاده، دشجاعي عباس وباقري يزدي،  نفشه؛گلستان، ب  عصومه؛م  ان،علي محمدي  ؛لتواحمدي، ب]  ٢[

بهداشــت و انســتيتو    ةدانشــكد ةمجلــ  »،هــل در تهــرانأهاي خانگي بر سالمت روان زنــان متثير خشونتأت«
  .٣٥-٤٤  ، صص)٢(  ٤  ،تحقيقات بهداشتي

  سعيد.  تهران:مدعلي حاضري،  مح  ة. ترجمشناسيتفكر نظري در جامعه).  ١٣٧٢اسكيدمور، ويليام (]  ٣[
  تهران: سالي.  ،خوردهخشونت خانوادگي، زنان كتك).  ١٣٨٣اعزازي، شهال (]  ٤[
  مجموعه مقاالت حوزه و دانشگاه،  »،كاركردهاي خانواده از منظر اسالم و فمينيسم«). ١٣٨٢( بستان، حسين] ٥[

  .٥-٣٥)، صص  ٣٣(  ٩
گي در ميان  وادبررسي خشونت خان«).  ١٣٨٩(  وادعامريان، جنيو ب  ليحاتمي، ع  مال؛ادهمي، ج  عيد؛خاني، س]  ٦[

-٩٠، صــص)٣(١  ،شناسي مطالعات جوانانجامعه  »،كيد بر خشونت عليه زنانأهاي شهر دهگالن؛ با تخانواده
٦٧. 

عليــه   شناختي خشونت خــانگيتحليل جامعه«).  ١٣٩٦. (وياو طوافي، پ  حمدحسنشربتيان، م  روانه؛دانش، پ]  ٧[
هــاي  پژوهش ،ســال شــهر ميانــه) ٥٤-١٨موردي زنــان  ةآن با احساس امنيت در خانه (مطالع  ةبطرا  زنان و

  .٤٧-٧١  ، صص١٦  ةشمار  ،اي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي)هراهبردي مسائل اجتماعي ايران (پژوهش
  توس.  هران:، تقاسم صنعوي ةجلد اول، ترجم  ،جنس دوم  ).١٣٨٢(  ، سيموندو بووار]  ٨[
  فر، چ اول، تهران: مركز.سياوش جمال  ة، ترجمناسي شخصيتانشرو).  ١٣٧٣(  نراس، آل]  ٩[
ي و پايبندي بــا  يهاي رضايت زناشولفهؤم  ةبررسي رابط«).  ١٣٩٨چي، علي و سرابيان، سعيد (رباطي فيروزه] ١٠[

ضوي، مركــز  نور خراسان ركارشناسي ارشد، دانشگاه پيام  ةنامپايان  »،ميزان خشونت عليه زنان توسط همسر
  نور گناباد.ام  پي

  .علمي  :محسن ثالثي، تهران  ةترجم  ،شناسي در دوران معاصرنظريه جامعه  ).١٣٧٤جورج (  ،ريتزر]  ١١[
-١٣٥ ، صص)٢١(١٠ ،علوم اجتماعي ة. فصلنام»هاي رفتاريجوانان و ناهنجاري«).  ١٣٨٢جمال (  ،يسيئر]  ١٢[

١٥٧.  
ترين ميزان خشونت عليه زنــان در كــدام كشــورها اتفــاق  باالترين و كم«).  ١٣٩٩سازمان جهاني بهداشت (] ١٣[

  قابل دسترس در:  ،الهه جعفرزاده  ةترجم  »،افتد؟مي



  ٥٧١   ... هژموني سلطة خشونت عليه زنان: حاكميت ايدئولوژي مردساالر و 
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نيا، چ اول،  ســعيد پارســي  و  شــهرام رفيعــي  ة. ترجمــ خشونت عليه زنــان).  ١٣٨٠(  زمان جهاني بهداشتسا ]١٤[

  .تنديستهران:  
فرهنــگ    ةبررســي رابطــ «).  ١٣٩٢( ميــدحقيقــي، ح وســن وســهامي، س دنمعــين، ال ســماعيل؛ساالري، ا] ١٥[

زن و مطالعــات    »،هــلأن متن زان و پرســتارابا تعارضات زناشويي در بين دبير  ،همسريهمسان  ،مردساالري
  .  ١١٤-٩٥  ، صص)١٩(  ٥  ،خانواده

زنان از خشونت كالمي در خانواده    ةزيست  ةتجرب«).  ١٣٩٦(  اطمهو منصوريان راوندي، ف  هرانزاده، مسهراب]  ١٦[
 .٢٦٤-٢٤٥  صص  ،)  ٢(  ٩  ،زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)  »،موردي: زنان شهر كاشان)  ة(مطالع

مطالعــات علــوم   ةفصــلنام »،تبيين اجتمــاعي خشــونت عليــه زنــان در ايــران«).  ١٣٩٦(يم  شامحمدي، مر  ]١٧[
  .٧٢-٨٣)، صص٢(  ٣اجتماعي،  

عوامل مؤثر بر همسرآزاري  «).  ١٣٩٤(  ، محمدنژادزارع ي، سعيد ويزدي راوند  ؛زهرا  ،معصوميآرزو؛    ،شايان]  ١٨[
  ،)١(  ١٤علمــي پژوهــان،    ةمجلــ   ،»١٣٩٢  ســالهر شيراز در كننده به مركز پزشكي قانوني شدر زنان مراجعه

  .٣٩-٤٨  صص
همســرآزاري و عوامــل  «).  ١٣٨٣(  الدينپور، سوزان و صدرالسادات، جاللشمس اسفندآبادي، حسن؛ امامي] ١٩[

-١٢٢ ، صص)١( ١هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)، پژوهش  »،مؤثر بر آن در زنان متأهل
٩٩.  

اي  هاي زنــان در مواجهــه بــا آن (مطالعــهخشــونت خــانگي و اســتراتژي«).  ١٣٨٩(  سهيال  ،ييصادقي فسا]  ٢٠[
  .١٠٧-١٤٢)، صص  ١(  ١  ،بررسي مسائل اجتماعي ايران »،كيفي)

  تهران: ني.  ،شناسيآشنايي با مفاهيم اساس جامعه).  ١٣٧٤عضدانلو، حميد (]  ٢١[
تحليل ساختاري خشــونت عليــه  «). ١٣٩٩محمود (ي،  رضاشاه سواررقائد اميني، فرشته؛ موسوي، شكوفه؛  ]  ٢٢[

كننــده بــه مراكــز مداخلــه در  خانگي ناشي از شيوع ويروس كرونــا در زنــان مراجعه ةزنان با توجه به قرنطين
كارشناسي ارشد، دانشگاه پيــام نــور اســتان اصــفهان، مركــز پيــام نــور    ةنامپايان  »،بحران بهزيستي اصفهان

  بهارستان.
  ة(با نگاهي به جامعــ تحليلي بر خشونت عليه زنان در خانواده  «).  ١٣٩١(  رحمت ميرزايي، زه وفائ محمدي،]  ٢٣[

  .١٤٦-١٣١  صص  ،)١٧(  ٥  ،. زن و مطالعات خانواده»،تركيه)
  و  آرزو،  خاتمي زنوزيان  ؛سهراب  ،حيفت؛  آزيتا  ،خاتمي زنوزيان؛  مريم  ،زادهحسين  ؛شهال  ،آبادينجفي دولت ] ٢٤[  

كننده به  نان مراجعهر زن و شدت آن دعاليم فيزيكي ناشي از خشونت عليه زنا«). ١٣٨٦( حميد ،علوي مجد
  ٣٠-٣٢)،  ١(  ١٣علمي پزشكي قانوني،    ة، مجل»١٣٨٢مركز پزشكي قانوني تهران در سال  

گرمارودي، غالمرضا؛ مهري، علي؛ جــويني، حميــد و شــهرآبادي، رضــا    هاشميان، معصومه؛ صلحي، مهناز؛]  ٢٥[
تحقيقــات   ةمجل  »،ه كيفيالعن خود: يك مطتجارب مردان متأهل از خشونت خانگي عليه همسرا«).  ١٣٩٧(
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