
 

1 
 

 های رسیده به کارزار منع خشونت خانوادگیتحلیل محتوای روایت

 ...دهندزندگی را ادامه می

 مریم رحمانی و سارا صحرانوردفرد

 

ها و تجارب زیستٔه آغاز به کار کرد و یکی از اهداف آن مستندسازی روایت (۱۳۹۵)نوامبر سال گذشته  ۲۵کارزار منع خشونت خانوادگی از 
بهاز ابتدا قرار شد که این تجارب از طریق مشورت و مواجهٔه چهره .شونت خانوادگی، در مناطق مختلف ایران بوده استزنان در زمینٔه خ

با توجه به آمار خشونت خانوادگی در ایران، که  .هایی برای آنها صورت گیردچهره با قربانیان و شاهدان خشونت خانوادگی و برگزاری کارگاه
کند یا مثالً در خیابان مخاطب ما های کارزار شرکت میکنند، هر زنی که در کارگاهنفر پس از ازدواج آن را تجربه می ۲ر نف ۳براساس آن از هر 

ها مشاهده کردیم که حتی اگر کسانی آمادگی رو در کارگاهشود، بدون شک شاهد این نوع خشونت بوده یا بازماندٔه آن است؛ ازاینواقع می
 .گذارندندارند، به طریقی آن را با ما در میان میثبت تجربٔه خود را 

 روش بررسی

ما فکر کردیم که تک روایت خوانی به تنهایی دیدی از آنچه  .های خشونت الزم بود که آنها را یک به یک تحلیل کنیمبرای انعکاس دادن تجربه
های زنان در برابر ها، پیامدهای رخ داده و واکنشاد خشونتگذارد و بهتر است برای پی بردن به ابعبر این زنان رفته در اختیار ما نمی

ها و تحلیل محتوا روشی است برای بررسی محتوای متون مختلف، فیلم .ها بپردازیمخشونت به تحلیل محتوای کّمی و کیفی این روایت
متن، مكالمه )های ظاهری یك پیام لیل محتوا، ویژگیبه اعتقاد او در تح .1استن برلسو زیكی از تعاریف اولیه و رایج تحلیل محتوا ا .تبلیغات

 .كنندتوصیف می (های آماریطبق قواعد معین و كّمی براساس شاخه)مند و نظام (مستقل از برداشت شخصی محقق)را به شكل عینی  ...(و
براساس محتوا تهیه و متن بر ای امهدر این روش براساس هدف پژوهشگر کدن .تعریفی كامالً كّمی از تحلیل محتواست برلسون این تعریف

SPSافزار درنهایت، کدها وارد نرم .شودپایٔه آن کدگذاری می S این روش تحلیل محتوای کّمی نام  .آیدشوند و نتایج آماری به دست میمی
تواند به کمک کیفی می رود و تحلیل محتوایاما در تحلیل محتوای کّمی به دلیل کدگذاری شدن، بخشی از اطالعات از دست می .دارد

رسد؛ بنابراین تحلیل محتوای كیفی را میهایی مییابد كه تحلیل كّمی به محدودیتتحلیل محتوای كیفی در جایی نمود می .پژوهشگر بیاید
زی یا طراحی سابندی، و تممند، رمزبندی نظامهای متن از طریق فرآیندهای طبقهتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده

 .2شده دانستالگوهای شناخته

ها به چند طریق جمعاین روایت .روایت به دست ما رسیده است ۱۹۴، در مجموع ۱۳۹۶ماه از زمانی که کارزار شروع به کار کرد تا نیمٔه آبان
چهره با زنان و ارسال بهوگوی چهرههای آموزشی، که بخشی از آن مربوط به نوشتن روایت از خشونت است، با گفتدر کارگاه :آوری شدند

ای از خشونت خانوادگی بودند، ها، آنهایی که بیانگر تجربهاز میان روایت .روایات از سوی زنانی که به نحوی با کانال کارزار آشنا شده بودند
 .روایت برای بررسی نهایی انتخاب شد ۱۸۴ ها،جدا شدند و پس از الک کردن تجربه
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ها معموالً پرسد، روایتدهندگان را میهای پاسخبه آن اشاره کنیم این است که برخالف پرسشنامه که در آن پرسشگر ویژگی ای که بایدنکته
دست در میان طور یکشناختی بههای جمعیتاند؛ بنابراین ویژگیآوری شدههای خشونت جمعخود به کانال کارزار فرستاده یا در کارگاه

 .طور دقیق اشاره کنیمتوانیم به وضعیت تأهل، ملیت و استان بهتنها می ها مشخص نیست وروایت

 ،(مالردو  کرجروایت از  ۵۳) البرز، (الهیجانو  املش، انزلی، رشتروایت از  ۵۶) گیالن :ها از این چند استان به دست ما رسیده استروایت
 ۲) هرمزگان، (روایت ۳) مازندران ،(اهرو  تبریزروایت از  ۴) ربایجان شرقیآذ ،(روایت ۹) کردستان ،(ورامینروایت از تهران و  ۴۴) تهران

 ۱) خراسان رضوی، (آبادنجفروایت از  ۱) اصفهان، (بوکانروایت از  ۱) آذربایجان غربی، (ساوهروایت از  ۲) مرکزی ،(بندرعباسروایت از 
 (روایت ۱) همدان ،(روایت ۱) لرستان ،(قمصرروایت از  ۱) کاشان ،(روایت ۱) فارس، (روایت ۱) زنجان ،(روایت ۱) خوزستان ،(مشهدروایت از 

ساکن شهر ) افغانستانیدرصد آنها مربوط به تابعیت  ۱۷.۵ها متعلق به تابعیت ایرانی و درصد روایت ۸۲.۲ (.روایت ۱۲)و مکان نامشخص 
درصد  ۱۵.۴ .انددرصد آنها در ازدواج دوم نیز با خشونت مواجه ۲.۸ه اند کدرصد افراد در ازدواج اول دچار خشونت بوده ۸۱.۱ .است (کرج

 .اند و تحت خشونت پدر، برادر یا مادر خود هستندافراد ازدواج نکرده

 های بررسی شده در هر استانتعداد روایت -۱جدول 
 درصد فراوانی نام استان
 ۴.۳ ۸ کردستان

 ۲۸.۳ ۵۲ گیالن
 ۲۷.۷ ۵۱ البرز
 ۲۲.۸ ۴۲ تهران

 ۱۰.۳ ۱۹ سایر استان ها
 ۶.۵ ۱۲ نامشخص

 ۱۰۰.۰ ۱۸۴ کل

 

جامعه و  های زنان در مقابله با خشونت و واکنش خانواده،ها از منظر انواع، دالیل، پیامدها، استراتژیدر ادامه، به تحلیل کّمی و کیفی روایت
 .پردازیممسئوالن قضایی می
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 انواع خشونت و پیامدهای آن

استفاده  3«مرکز استان کشور ۲۸طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در »دی انواع خشونت تا حد زیادی از تعریف بنبرای دسته
ها و تأثیر آن سنجیده شود به پیامدهای آن نیز اشاره کردهبرای آنکه هر یک از خشونت .وزارت کشور آن را ارائه کرد ۱۳۸۳ کردیم که در سال

 .ایم

از بین  :اند، چونها داشتهای در این روایتاین تأثیرات دامنٔه گسترده .گذاردای است که بر سالمت زنان تأثیر میگونهبه ماهیت خشونت
طور کامل یا به شکل مقطعی، سقط جنین، زایمان زودرس، ازدواج زودهنگام، بارداری اجباری، افسردگی، رفتن سالمت جسمی یا جنسی به

 .احساس ناامنی و درماندگی، اقدام به خودکشی و نظایر آن اختالالت روانی، ترس،

 خشونت جسمی

در این بررسی خشونت جسمی یا فیزیکی خشونتی است که مستقیم بر طرف مقابل اعمال و موجب وارد شدن صدمات جسمانی به وی می
ن، چنگ انداختن، کشیدن مو، هل دادن، پرت کتک زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، مشت زد :اندمصادیق این نوع خشونت از این قبیل .شود

کردن، شکنجه کردن، گرفتن، بستن، زندانی کردن، بیرون کردن از خانه، محروم کردن از غذا، محروم کردن از دارو و عدم مراقبت در زمان 
ز رفتارهای پرخاشگرانه از طریق آسیب بیماری، آزار رساندن به حدی که منجر به فرار فرد از خانه یا خودکشی وی شود، ختنٔه زنان، قتل و برو

 .هم کوبیدن در، انداختن میز نهارخوری و موارد دیگرهم ریختن سفره، بهرساندن به اشیاء و لوازم منزل اعم از شکستن ظروف، به

 .خشونت جسمی تجربه شده است (درصد ۴۲.۴)روایت  ۲روایت در  ۵براساس نتایج به دست آمده، تقریبًا از هر 

زدن فرد تا حدی که زیر  :تواند بسیار متفاوت باشد که در تعریف طرح ملی به این شکل آمده استناشی از خشونت فیزیکی میصدمات 
 زدن تا حدی که پرده گوش پاره شود، زدن تا حدی که فرد دندانش را از دست بدهد، زدن تا حدی که دندان فرد لق شود، چشم وی کبود شود،

 .زدن تا حد سقط جنین زدن تا حد بیهوشی طرف مقابل، زدن تا حد نیاز به دکتر و بستری شدن، احت شدید،زخمی کردن تا حد جر

مدت گرفته تا های موقت و طوالنیاشاره شده است، از جراحت های ناشی از خشونت جسمیهای ارسال شده به انواع آسیبدر روایت
 .های روانی اعم از حس ناامنیآسیب

 :کنداشاره می های مختلف خانواده و همسر قرار دارد، به آثار متعدد خشونت جسمیکردستان، که در آن فرد تحت خشونتروایتی از 

هر  .زد که با من کار داره؛ چهارده پله رو برو باال در بزنخواست پاهاشو زمین میترم بود؛ زمانی که چیزی میطبقٔه دوم اتاق خواهر بزرگ»
، «.شدممی دماغخونشکست یا یا سرم می .شدم از چهارده پله به پایینرفتم با لگد پرت میاگه هم دیر می .رفتم تومی گفت بیا توموقع می

ترسیدم چون باهاش کتک خوردم، خودمو خیس کردم، از همه نوع جنس مرد متنفر بودم، دو سال تمام تحت نظر از کمربند مردونه می ...»
م و کتک از خواهرم خودکشی کردم، تحت فشار خانواده ...م شروع شدبازم آزار و اذیت خانواده .کردتجویز می روانپزشک بودم و دارو برام
 «...سه روز تحت نظر  :ضربان پایین .حتی بیمارستان هم نیومدند

 :خوانیمدر روایتی از تهران می

به خودم اومدم دیدم دهنم همه خونیه و خونش  .خت تو دهنمباره به سمتم حمله کرد و دستشو اندایک شب که اوج اختالفمون بود، یک»
که دچار استرس شغلی یا این آدم هر زمانی »، «هوش شدم و وقتی بلند شدم دیدم درمانگاه هستم و دهنم رو بخیه زدنبی .اصاًل بند نمیاد

 

 .مرکز استان کشور ۲۸، طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در (۱۳۸۳)قاضی طباطبایی، محمود؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ مرجایی، سیدهادی  -3 



 

4 
 

گرفت و نمیانداخت و دهنم رو با دست مییکوبید، تمام وزنش رو روی من مزد، سرم رو به دیوار میشد به شدت منو میتحصیلی می
رو یک کم  داد، دستشگرفت و یک خلسٔه مغزی رخ میرسیدم و چشمام رو یک پردٔه سیاه میوقتی به مرز خفگی می .ذاشت نفس بکشم

صورتم آسیب نزنه که ب بود بهکرد، ولی مراقگرفت، تمام بدنم رو کبود میگوشام رو گاز می...کردداشت تا نفس بکشم و باز تکرارش میبرمی
 .«زنهکسی متوجه نشه به من آسیب می

 :کندمدت این نوع خشونت بر سالمت خود اشاره میدر روایتی، زنی مهاجر از افغانستان به تأثیر طوالنی

آنقدر سرم را به  .د نشان بدهمچندین بار تصمیم گرفتم از او شکایت کنم یا به پزشکی قانونی بروم که بدنم را که دچار کبودی و کوفتگی بو»
 «.دیوار کوبیده و موهایم را کشیده که همیشه سردرد دارم

زنی افغانستانی از خشونت جسمی علیه خود، که در زمان بارداری نیز  .اندبرخی از زنان از خشونت جسمی در زمان بارداری خود روایت کرده
 :کندادامه داشته است، چنین روایت می

ترین گرفت و با کوچکدادم مرا به باد کتک میزد و گوش نمیگرفتم؛ اگر حرفی میهرم مرتب مورد ضرب و شتم قرار میمن از طرف شو»
حال مرگ افتادم؛ برادرشوهرم آمد و وضع مرا که  قدر مرا کتک زد تا بهماهه حامله بودم و آنبار سهیک .زدهایم را کتک میای حتی بچهبهانه

 «.تا اینکه مرا رها کرد و کارم به بیمارستان کشید "کنده دست روی زن حامله دراز نمیمرد ک" :دید، گفت

 :خوانیمدر روایت دیگری از گیالن می

ولی در سکوت کامل کتک خوردم و  .خاطر یک مسألٔه کاماًل عادی و پیش پا افتاده چنان کتکم زد که تمام بدنم درد گرفتبه .باردار بودم»
بعد مرا وادار کرد که با همان بدن کوفته به آشپزخانه  .ترسیدم اهالی خانه صدایم را بشنوندصدای بلند گریه کنم؛ چون می حتی نتوانستم با

در کمال خونسردی  .برای اینکه پدرم نفهمد ظاهرم را آراستم و لبخند به لب و با قلبی پر از درد به آشپزخانه رفتم .بروم و برایش آب بیاورم
 «.از خانه بیرون رفت آب را خورد و

 کالمی-خشونت روانی

که براساس آمار بیشترین نوع خشونتی که زنان تجربه درحالی .شودآید، اغلب کتک زدن در نظرمان مجسم میوقتی نام خشونت به زبان می
نفس زن افت، آبرو و اعتمادبهآمیزی است که شردر این بررسی، این نوع خشونت شامل رفتارهای خشونت .کالمی است-کنند از نوع روانیمی

که فرد احساس کند نحویبه کار بردن کلمات رکیک، توهین مداوم، تحقیر، تمسخر، ایجاد احساس درماندگی به :کند، اعم ازدار میرا خدشه
ا دیگران، شک و بددلی گیری راجع به امور خود ندارد و فاقد کنترل بر زندگی خویش است، متهم کردن فرد به ارتباط بهیچ نقشی در تصمیم

یا کنترل و چک کردن تلفن و وسایل شخصی، همچنین تهدیدهای متفاوت و ایجاد مخاطره از جمله تهدید فرد به ترک خانه یا اینکه بالیی سر 
 ...دد و تهدید به آزار و اذیت یا کشتن شخص مقابل یا فرزندان، اقوام و آشنایان وی، تهدید به طالق یا ازدواج مج آورد،خود می

روایت حاوی این نوع  ۳روایت  ۴که از هر طوریکالمی است، به-بیشترین نوع خشونت تجربه شده در این بررسی نیز خشونت روانی
ها به آن اشاره دیده و کودکان او، که در روایتکالمی بر سالمت زن خشونت-های ناشی از خشونت روانیآسیب (.درصد ۷۴.۵)خشونت است 

اضطراب، احساس درماندگی، احساس ناامنی، اختالالت روانی، ترس، افسردگی، حس حقارت، از  :ی گسترده دارد، از جملهشده است، طیف
 .ها، فکر یا اقدام به خودکشی و موارد دیگراحساس طردشدگی، ناامنی فضای خانه برای بچه نفس،بین رفتن اعتمادبه

زن و مرد دوستانی دارند که آنها  .کندخوانی است که با زنی ازدواج میظاهر روشنفکر و کتابهخوانیم که دربارٔه مرد بدر روایتی از تهران می
زن باردار می .دار شوندگیرند که بچهبه دلیل عمق صمیمیت این دو خانواده، مرد و همسرش نیز تصمیم می .شوندصاحب فرزند پسری می

دهد؛ زیرا او شود زن را مورد انواع تحقیرها قرار کند، بلکه باعث مینها مرد را خوشحال نمیآورد؛ اما این اتفاق نه تشود و دختری به دنیا می
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دار شوند و تمام انگیزٔه آنها از این اقدام پسردار شدن گیرند که بچهآنها پس از چند سال دوباره تصمیم می .خواسته استفقط فرزند پسر می
که مرد روشنفکرنما خانه و زن و طوریرسد، بهاین بار توهین، تحقیر و تحریم به حد اعالی خود می .شوداست؛ اما باز هم فرزند آنها دختر می

 .کندفرزندانش را ترک می

نفس و افزایش ترس اعضای خانواده تأثیر گذاشته بینیم که حضور مستبدانٔه مرد در خانه بر کاهش اعتمادبهدر روایتی دیگر از تهران می
 :است

اگر کاری انجام  .گرفتندترین کار مورد بازخواست قرار میهمیشه همراه با استرس و ترس بود؛ زیرا اعضای خانه برای کوچک فضای خانه»
حتی در خصوصی .رفتانگار همٔه کارها باید مطابق میل او پیش می .آمدشد که مخالف نظر پدر بود، مشاجره و درگیری به وجود میمی

حساسیت شدید روی مسائل باعث ایجاد مشکالت روحی شد تا جایی که  .شدکرد و باعث ایجاد تنش میترین مسائل هم مداخله می
 «.نفس ما از بین رفتاستقالل و اعتمادبه

 :خوانیمنفس زن و به انزوا کشیدن او میدر روایتی از گیالن نیز تأثیر خشونت کالمی مرد را بر از بین بردن اعتمادبه

آمد و وقتی مهمان می .خواست در کنترل داشته باشدچیز خانه را میگر بود و همهاول شروع شد که مرد بسیار کنترل مشکالت از همان روز»
در تمام موارد و در این  ...انداختهای زن دعوا به راه میرفتند، تمام جزئیات رفتار را زیر نظر داشت و راجع به جزئیات حرفیا به مهمانی می

نفس را در زن کشته است و همیشه هوش و ذکاوت خود را به رخ او میجا، اعتمادبهرسد، همیشه و همهسال می ۱۵ه به های ازدواج کسال
کرده است و دارای ای در کار نیست و آن مرد چون یک آدم تحصیلمتأسفانه هیچ خشونت فیزیکی .زندکشد و از علم و دانش خود حرف می

کند و رفتاری کاماًل دوپهلو دارد کند؛ چون شوهرش در مقابل دیگران بسیار خوب رفتار میرا باور نمیهای زن کس حرفیک شغل خوب، هیچ
کند؛ چون شوهر فقط خشونت کالمی دارد و فردی کاماًل زن اعتراض نمی .نشین تبدیل کردهنفس و خانهاعتمادبهو زن را به یک انسان بی

 «.خودخواه است

 خشونت اجتماعی

های فکری زنان دهد که مردهای خانواده با ممانعت از روابط و رشد اجتماعی، تحصیل و گسترش فعالیتعی زمانی رخ میخشونت اجتما
ماندگی و عدم رشد فکری آنها را فراهم میدارند و موجبات عقبخانوادٔه خود، آنها را از دست یافتن به حقوق، اهداف و آرزوهای خود بازمی

ایجاد محدودیت در  جلوگیری از کاریابی و اشتغال زن در بیرون از خانه یا ادامٔه اشتغال، :اجتماعی از این قرارندهای خشونت نمونه .کنند
های فامیلی، دوستانه و های اجتماعی، ایجاد محدودیت در ارتباطهای آموزشی، منع مشارکت در انجمنادامه تحصیل و کسب مهارت

های تلفنی، رفتویشاوندان، همسایگان و غیره، و زیرنظر قرار دادن فرد و ایجاد محدودیت در تماساجتماعی نظیر رفتن به خانٔه پدری، خ
 .وآمدهای روزانه و موارد نظیر آن

ماندگی، محرومیت از تحصیل، عدم استقالل مالی، اند که انزوا، عقبهای رسیده به کارزار حاوی این نوع خشونت بودهدرصد از روایت ۳۴.۸
 .ها بوده استترین پیامدهای این خشونتنفس زنان و کاهش سالمت روانی آنان، مهمشتن در کار، از دست رفتن اعتمادبهمهارت ندا

 :شودهای کردستان به تنفر از مردان، که نتیجٔه محرومیت از تحصیل است، اشاره میدر یکی از روایت

پدربزرگم دوست نداشت مدرسه برم اما  .روی؟ نهمدرسه می .سال ۱۵ :گویدمیچند سال داری؟  :پرسممی .در کارگاه خیاطی با او آشنا شدم»
پدرم هم  .درس خوندن برای دخترها خوب نیست .بهتره خیاطی یاد بگیرم تا اینکه درس بخونم :گهپدربزرگم می .خودم خیلی دوست داشتم

نکردم؛ چون خونٔه ما در روستا بود و باید در یکی از  نامثبتنهم  کالس هشتم را که در روستا تمام کردم دیگه برای پایهٔ  .با او موافق بود
اینقدر بهش اصرار کردم و خواهش کردم که بذاره برم مدرسه اما  .پدرم نذاشت من درسم را ادامه بدم .کردممی نامثبتهای شهر مدرسه
هامو خوب میدرس .دمخواید و هرچی بگید گوش مییشم که شما مقول دادم که اگه برم شهر همون دختری می .به پاش افتادم .نذاشت
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 .ذارهبخشمش؛ چون بین من و برادرم فرق میوقت نمیهیچ .وقت پدرمو دوست ندارمدیگه هیچ ...اما .شمخونم و باعث افتخارتون می
 «.میخواد اونو به دانشگاه بفرسته

 :کند و نگران آیندٔه دخترش استگر خود اشاره میسر بددل و کنترلدر روایتی دیگر از گیالن، راوی به تأثیرپذیری پسرانش از هم

گوید به دلیل گیرم، میهم تا بهش ایراد میهاست اما مشکلش شکاکی اوست و آن خیلی خصوصیات خوب دارد، مثاًل اینکه به فکر بچه ...»
ها ده گاهی به تنهایی با بچهبهتر شده، چون بهم اجازه می خصوص پسرها وضعها بهتر شدن بچهبا بزرگ .هاستدوست داشتن زیاد تو و بچه

او برای کوتاهی  .یکی از پسرهایم با اینکه هنوز یازده سالش است، اخالقش خیلی شبیه اوست .شاید حساسیتش کمتر شده .به خرید برم
 .اما شوهرم میگه مثل من غیرتی بار اومده .نمکگاهی سر همین قضیه باهاش جروبحث می .کندگیری میام گاهی بهانهدامن دختر پنج ساله

گویم یعنی دیگر شوهر قحط بود؟ میگاهی به مادرم می ...خورمبینم، خیلی برای دخترم غصه میاش میوقتی لبخند رضایت رو در چهره
ام که مثل بارها گفته .بیندها را میدانم که خیلی از چیزمی .اما او تنها خودرو، خوراک و پوشاکم مدنظرش است !گوید زندگیت به این خوبی

را در مهمانی کردی و  اگر یک مهمانی بروم، بعدش حتمًا یک دعوا داریم که چرا تو فالن حرف را زدی یا چرا فالن خنده .یک زندانی هستم
گیرم، اما نگران بزرگ شدن دید میحاال دیگر خیلی از چیزها را ن .آیندها چطور همیشه به چشم او میدانم این فالنیفالنی هم بود و نمی

کند و چند سال دیگر نکند که شاهد زندگی دختر دیگری باشم که مثل دخترم هستم و نگرانم که یکی از پسرهایم دقیقًا مثل پدرش رشد می
 «...کند، در دل نگه دارد و تنها در خیال خودمن باید حتی باز کردن در خانه را، که یکهو دلش هوای قدم زدن می

هایی است که در همٔه شهرها به چشم ویژه منع زنان از کار و تحصیل، از خشونتهای رخ داده، خشونت اجتماعی، بهطورکل بین خشونتبه
اما ممانعت  .انداندازی کردههمسران در تهران در راه تحصیالت تکمیلی زن بیشتر سنگ .خورد؛ اما ممانعت از تحصیل در تهران کمتر استمی

 .خوردر کردن زن حتی در زمانی که طالق رخ داده بود در شهرهای مختلف به چشم میاز کا

 خشونت جنسی

شود که از لمس کردن تا تجاوز جنسی را دربرمی گیرد، اعم از مجبور کردن به دیدن خشونت جنسی به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطالق می
برقراری رابطٔه  سته یا غیرمتعارف، اجبار به انجام عمل جنسی در زمان عادت ماهانه،اجبار به رابطه جنسی ناخوا های مبتذل،عکس و فیلم

عدم مراعات بهداشت جنسی و  ،(سال ۱۸زیر )، ایجاد رابطٔه جنسی با فرد در سن پایین (اعم از عمو، دایی، پدر، برادر)جنسی با محارم 
مجبور کردن به حاملگی ناخواسته و جلوگیری از مصرف داروهای  ل بیماری،کارگیری وسایل پیشگیری از بارداری و انتقاخودداری از به

ترین نوع خشونت خانوادگی است؛ چراکه تابوی خشونت جنسی پنهان .ضدحاملگی، و سوءاستفاده جنسی از فرد با دادوستد جنسی او
در میان انواع خشونت را  (کمترین درصد)درصد  ۱۱.۴ها از همین رو، در این روایت .شوددیدگان میصحبت دربارٔه آن باعث سکوت خشونت

اجباری، دادن شمارٔه  بستریهم :ها شامل این موارد استمصادیق خشونت جنسی در روایت (.روایت یک روایت ۱۰حدودًا از هر )داراست 
 .همسر سابق به مردان جهت ایجاد مزاحمت، زنای با محارم، تجاوز و رابطه جنسی نامتعارف و مضر برای سالمت زن

گذارد و بارداری ناخواسته یکی از دیده تأثیر میخصوص سالمت روان خشونتخشونت جنسی مانند خشونت جسمی بر سالمت جسمی و به
 .عوارض این خشونت است

شود و دست به های ناخواسته مواجه میدر روایتی از لرستان، زن به دلیل استفاده نکردن همسرش از وسایل پیشگیری از بارداری با بارداری
 :زندهای ناامن میسقط جنین

گوید می .ر نشده استفاده کندآید و هیچ وقت حاضاز کاندوم خوشش نمی [مرد] ...چهار بچٔه دیگر را سقط کرده است ...زن حاال دو بچه دارد»
 «.اندها هرکدام به اندازٔه یک زایمان طبیعی جانش را زدودهجنینسقط

 :حال زنی که به او مراجعه کرده نوشته استدر روایتی از تهران، پزشک در شرح
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اش شكسته بود، ی سكس مقعدی دنبالچهبه علِت فراوان .خاستنشست و برمیساله می ۵۰سختی یك زن ساله بود ولی به ۳۰یك خانم تقریبًا »
ها همیشه ناچار بوده به خواستٔه همسرش تن گفت طی این سالمی .نیز شده بود (زخم مقعد)و فیشر  (بواسیر)همچنین دچار هموروئید 

 «.بدهد

 :خوانیمدر روایتی دیگر از ورامین می

 «.امبه دکتر رفتم و گفت که تبخال تناسلی گرفته .شدمام هایی در ناحیٔه تناسلیچند هفته بعد از ازدواج متوجٔه زخم»

 (مالی)خشونت اقتصادی 

ندادن خرجی خانه یا پول کافی، ایجاد مضیقٔه مالی و مجبور کردن برای درخواست پول،  نظیراین نوع خشونت دارای مصادیقی است، 
انداز خانواده، جلوگیری زن از انجام ص به درآمد و پسجلوگیری از استقالل مالی، مجبور کردن به فروش اموال شخص، منع دسترسی شخ

، گرفتن اشیاء (انداز شخصی، ارثیه، درآمد و مایملک شخصینظیر پس)دخل و تصرف در اموال شخص بدون رضایت وی  خریدهای دلخواه،
 .قیمت، مانند طال و فروش آنها و مواردی نظیر آنگران

هم در بین خانواده .خوردهای زنان از شهرهای مختلف به چشم میقتصادی بود که در روایتها حاوی خشونت ادرصد از روایت ۲۲حدود 
هایی که از طبقٔه متوسط بودند هم در طبقات فرودست این خشونت به اشکال مختلف وجود داشت؛ ندادن خرجی به زن و فرزندان و خرج 

رفتن حقوق زن، اجبار زن به کار کردن برای تأمین پول مواد مخدر یا کردن برای دوست و آشنا، محروم کردن دختران از ارث، در دست گ
 .خوردتأمین معاش زندگی مشترک از جمله مواردی بود که در این روایات به چشم می

 :خوانیمدر روایتی از گیالن می

ز کار کردن من جلوگیری کرد و من به این وسیله زننده اتراشی و الفاظ گولهای مختلف و با مانعبا اینکه توانایی درآمدزایی داشتم به بهانه»
دست و پایی و ای برای مواقع ضروری نداشته و احساس بیانداز و سپردهگونه پسمجبور بودم همیشه وابسته به خودش باشم و هیچ

 «.تنهایی داشته باشم

 :خوانیمروایتی از مازندران میطور نمونه در به .اغلب این نوع خشونت به همراه خشونت فیزیکی نیز اعمال شده بود

چیز در حال خوب شدن بود تا جایی كه مادرم كارآفرین نمونٔه ای گرفت، همهعالقٔه مادرم به گل در حدی بود كه تصمیم به ساختن گلخونه»
با قندشكن مادرم رو به حدی رسه كه استقالل داشته باشه، همون روز در انبار گلخونه جایی میشهر شد؛ اما پدرم که حس كرد مادرم داره به

 «.زد كه صورتش پر از ورم شد

 قانونی-خشونت حقوقی

رغم اصرار شخص به متارکه، ازدواج مجدد، جلوگیری از نگهداری فرزندان این نوع خشونت شامل مواردی همچون امتناع از طالق علی
در این نوع خشونت،  .ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری است توسط مادر در زمان متارکه، مجبور کردن زن به انجام کارهای خالف قانون،

ها نیز مواردی از ازدواج درصد روایت ۱۷در حدود  .دهنددست هم فرد را مورد خشونت قرار میبهآیند و دستگر میقوانین به یاری خشونت
تواند در پی داشته های دیگر را میت نه تنها خشونتاین نوع خشون .شودمجدد، امتناع از طالق، ازدواج زودهنگام و اجباری مشاهده می

 :دیده داشته باشد، مانند این روایت از تهرانتواند آثار روانی بسیاری بر خشونت، بلکه می(همچون ازدواج زودهنگام)باشد 

طی چهار سال از دختری که در  افسردگی مزمن درنهایت بعد از چهار سال دوندگی، مستانه همٔه حق و حقوقش را بخشید تا طالق گرفت و »
 «.دختری بسیار شاد بود، چیزی باقی نگذاشت (موقع ازدواج)سالگی  ۲۱
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 هادرصد نوع خشونت تجربه شده در روایت -۲جدول 
 قانونی-حقوقی اقتصادی جنسی اجتماعی کالمی-روانی جسمی نوع خشونت

 ۳۱ ۴۰ ۲۱ ۶۴ ۱۳۷ ۷۸ فراوانی
 ۱۶.۸ ۲۱.۷ ۱۱.۴ ۳۴.۸ ۷۴.۵ ۴۲.۴ درصد

 

 های چندگانهخشونت

طوریها به ترکیبی از چند نوع خشونت اشاره شده است، بهها یک نوع خشونت عنوان شده است؛ اما در باقی روایتدرصد روایت ۳۴.۲در 
 .اندنوع خشونت را بازگو کرده ۵تا  ۳ها بین درصد روایت ۲۲.۳ها دو نوع خشونت و درصد روایت ۴۳.۵که 

 هاهای چندگانه در میان روایتخشونت تجربه -۳جدول 
 سه نوع و بیشتر دو نوع یک نوع تعداد انواع خشونت

 ۴۱ ۸۰ ۶۳ فراوانی
 ۲۲.۳ ۴۳.۵ ۳۴.۲ درصد

 

۴۲/۴

۷۴/۵

۳۴/۸

۱۱/۴

۲۱/۷
۱۶/۸

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

جسمی کالمی-روانی اجتماعی جنسی اقتصادی قانونی-حقوقی

نوع خشونت تجربه شده در روایت ها

یک نوع

34%

دو نوع 

44%

رسه نوع و بیشت

22%

درصد تجربه خشونت های چندگانه-۳نمودار 

یک نوع

دو نوع 

سه نوع و بیشتر
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 :برای نمونه در روایتی از کردستان خشونت فیزیکی همراه با خشونت جنسی اعمال و منجر به سقط جنین شده است

همچین به جونم افتاد که دیگه نای نفس کشیدن برام نمونده  .حواسش به خودش نبود اصالً  .ه بودمست کرد .یه شب دیروقت اومد خونه»
من هم که هیچ توانی نداشتم تا از خودم محافظت  .بعد به رابطه جنسی مجبورم کرد .تا تونست کتکم زد .رسیددادم به گوش کسی نمی .بود
از درد  .همین که صبح شد، سریع به مادرم زنگ زدم .ترین و بدترین شب زندگیم بودنیطوال .دونم از درد تا صبح ناله کردمفقط می .کنم

 «.ماه بیشتر نتونستم ازش مراقبت کنم ۳ای شدم که ام سقط شده بود و من داغدار بچهبچه .مردمداشتم می

 :اش اعمال شده استدهیا در روایتی از تهران خشونت روانی، جنسی و قانونی توأمان بر زن از سوی همسر و خانوا

تقریبًا بهبود پیدا کردم اما چاق شده بودم، بدنم بهم  .هایم برداشته شدبعد از دو سال زندگی مشترک، سرطان سینه گرفتم و یکی از سینه»
ک زن سالم من ی .گفت تو چه هستی آخرشوهرم می .کردندشوهرم و مادرش به خاطر بدنم تحقیرم می .ریخته بود و یک سینه هم نداشتم

 «هایشان راببین اندام :گفتگذاشت و میهای سکسی میجلوی من فیلم .عیب باشدخواهم که اندامش بیمی

خشونت روانی و  (آذربایجان شرقی)در روایتی از بوکان  .تر کرده استهمین امر مواجهه زنان را با خشونت علیه خود دشوارتر و پیچیده
 :جسمی با هم همراه است

غالب اوقات هم این کتک و ناسزاها را به  .زدکرد هم بسیار بد کتکم میأسفانه مادر من هم از خشونت کالمی بسیار بدی استفاده میمت ...»
وقتی ازدواج کردم همسرم  .خوردمخوردم و یا کمک نکردنش در کارهای خانه و خالصه به خاطر اقتضای سنم کتک میخاطر بازی کردن می

در خانٔه پدری آزادی نسبی داشتم ولی همین آزادی را هم  .گفت و با کمترین مشکلی ناسزاگویی و کتکش آماده بوداسزا میزد و نهم کتکم می
عنوان کسی که به خاطر نفس ندارم و بهاعتمادبه .در خانٔه شوهرم نداشتم و به معنای واقعی کلمه به مدت ده سال در حصر خانگی بودم

 «.رده، پشیمانمآبروداری تمام عمر سکوت ک

در روایتی از تهران که خشونت اجتماعی، روانی و جسمی همراه هم هستند، دختر خانواده به عدم اختیار خود در انتخاب رشته و اجبار 
 :کندپدرش اشاره می

 ۵۰ بعد از اردو نزدیک به .انشای یا کارودحرفهوآموزی رفتیم، به یه دبیرستان فنیاول دبیرستان که بودم از طرف دبیرستان به اردوی دانش»
من هم  .مند شده بودند و تو مدرسه تمام مدت حرف از انتخاب رشته و رفتن به همون دبیرستان فنی بودها به کارهای فنی عالقهدرصد بچه

های فنی درس شتههای فنی رو انتخاب کرده بودند، ولی پدرم اجازه نداد و به نظرش ردوست داشتم مخصوصًا اینکه همٔه دوستام رشته
مقاومت ادامه داشت، سال بعدش اجازه داد تغییر رشته بدم و برم علوم  .البته بعد از اینکه سیر کتک خوردم، رفتم ریاضی !...خوندنی نبودن

ت چیه قبل اپرسید رشتههای بعدش که رفتم دانشگاه هرکی میتا سال .به هر حال حرف حرف پدرم بود، علوم انسانی که فنی نبود !انسانی
 «!گفت حیوانیاز من بابام می

اش در خطر است و هم توانمندیهای چندگانه مواجه باشد، هم سالمت روانی و جسمیویژه اگر با خشونتدیده، بهمعموالً فرد خشونت
شوند؛ اامنی باال تبدیل میاین افراد معموالً به افرادی افسرده با احساس ن .رودهایش، احساس مفید بودن، سرزندگی و تشخصش از بین می

گر اگر طالق بگیرند و در شهرهای کوچک یا روستا زندگی کنند، مجبورند انگ مطلقه بودن را تحمل کنند و برای دور شدن از نگاه سرزنش
انت مردان احساس طردشدگی ناشی از خی .شونددهند که برخی در آن هم دچار خشونت میجامعه گاه تن به ازدواج ناخواستٔه دیگری می

 :شودهای جنسی سبب از بین رفتن رضایت روانی و جنسی آنها میکند و خشونتآنان را دچار احساس استیصال می

کرد و در ام مرا تحقیر میها و خانوادهجلو بچه .ایراد گرفتن از اندام و بدن من چه در تنهایی چه در حضور دوستان واقعًا وحشتناک بود»
 «گفت یاد بگیرکرد و مرتب بهم میر تعریف و تمجید میهای دیگعوض از خانم
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خواه زن طالق بگیرد خواه  .ای از درون پاشیده استای که در آن خشونت از هر نوعش نهادینه شده است، خانوادهاز سوی دیگر، خانواده
های فیزیکی، روانی و اجتماعی، کودکان تمعموالً در خشون .شوندهای روانی و جسمی میدرون چنین ازدواجی بماند، کودکان دچار آسیب

آنان نیز کتک می .شوند؛ اما پسرها هم از این امر مستثنا نیستندها با تواتر بیشتری قربانی خشونت میدختربچه .گیرندنیز هدف قرار می
در آن از پیامدهای میان فردی  پرخاشگری پسران و دختران، وابسته شدن دختران و انفعال آنان در زندگی مشترک و خشونت دیدن .خورند

های های جنسی، مشاهدٔه صحنهمشاهدٔه صحنٔه روابط جنسی پدر و مادر در خشونت .های تحلیل شده به دست آمده استاست که از روایت
شود که کانی میگری فرزندان پسر و روانزخم کوددرگیری زن و مرد در خانه و خیابان و انفعال شهروندان از سوی کودکان منجر به خشونت

 .شودهمچنین این امر سبب نهادینه شدن خشونت می .های این چنینی هستنددر خانه و خیابان شاهد صحنه

 دیده کیستند و دالیل اعمال خشونت چیست؟گر و خشونتخشونت

گیرد و ای خانواده صورت میدرصد موارد با مشارکت دیگر اعض ۱۵.۸که در  ها از سوی همسر استدرصد روایت ۷۶ حدود اعمال خشونت در
شامل مادر، برادر، خواهر )خانوادٔه زن  ،(درصد ۱۸)گران پدر بعد از آن خشونت .شوددرصد موارد عالوه بر زن بر کودکان نیز اعمال می ۱۰.۹در 

ه است و هم در خانوادٔه همسر های مختلف بودها زن هم در خانوادٔه پدری دچار خشونتدر برخی از روایت .و خانوادٔه همسر هستند (و دایی
ها هم چون فاقد معیارهای اند که این ازدواجبرخی از این دختران برای خروج از خشونت ازدواج کرده .و این مسأله بسیار قابل تأمل است

 .منطقی بوده است، زنان را در چرخٔه خشونت دیگری انداخته است

توان دید دخترانی از سوی دیگر، می .رانشان بتوانند به خشونت علیه آنان ادامه دهندهمچنین عدم حمایت خانوادٔه زنان سبب شده که همس
 .اند و آنان نیز در ازدواج با اشکال مختلف خشونت مواجه هستنداند، دخترانی وابسته و منفعل بار آمدهدیده داشتهکه مادران خشونت

 .در معرض خشونت مرد خانواده هستندد از آن همسر و فرزندان و بع (درصد ۷۳.۹)دیده هم در بیشتر مواقع همسر است خشونت

 نسبت فرد خشونتگر -۴جدول 
 درصد فراوانی گرفرد خشونت
 ۱۰.۳ ۱۹ خانواده زن

 ۴۹.۵ ۹۱ همسر
 ۰.۵ ۱ خانواده همسر

 ۲.۲ ۴ برادر
 ۷.۱ ۱۳ پدر
 ۱۰.۹ ۲۰ پدر/همسر

 ۱۵.۸ ۲۹ همسر و دیگران
 ۲.۲ ۴ دوست پسر

 ۱.۱ ۲ دایی
 ۱۰۰.۰ ۱۸۴ کل
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بارگی های خانوادٔه مرد، عصبی بودن مردان، بیماری روانی آنان، زن، دخالت4گری مردانها سلطهبرخی از عوامل رخ دادن خشونت در روایت
-روانیهای فیزیکی، آمیز بین فرزندان، نداشتن مهارت کنترل خشم و استرس است که منجر به خشونتمردان، اعتیاد و یا نگاه تبعیض

 .شودقانونی، جنسی و مالی علیه زنان می-کالمی، اجتماعی، حقوقی

 :در روایتی از تهران به دخالت خانوادٔه همسر اشاره شده است

سارا تقریبًا با این مشکل هم کنار آمده  .داد به دکتر برای معالجه بروندپدرشوهرش اجازه نمی .دار نشدن همسرش بودمشکل اصلی سارا بچه»
 .دادداد، سارا را آزار میها هم به پدرش حق میکرد و خیلی وقتهای پدرشوهرش و اینکه علی هیچ اعتراضی به پدرش نمیولی دخالتبود؛ 

 یک روز که سارا برای مهمانی به خانٔه پدرش رفته بود، به همسرش زنگ زد و گفت که به خانٔه پدرم بیا؛ اما همسرش گفت که بهتر است دیگر
 «.سارا مات و مبهوت در کمال ناباوری دید که همسرش او را رها کرده .بشویماز هم جدا 

 :در روایتی از گیالن، بیماری روانی مرد عامل خشونت بوده است

 .کل داروها را کنار گذاشتپزشک به پارانوئید مبتال است و با اصرار من نصف داروها را مصرف کرد و از عید بههمسر من به تشخیص روان»
 «.زندبه من تهمت دزدی و اخالقی میاو 

 های زنان، جامعه و مسئوالن قضایی در مواجهه با خشونتاستراتژی

های برخی به دلیل عدم همراهی خانواده یا نداشتن حمایت .اندزنان در مواجهه با خشونت خانوادگی رفتارهای متفاوتی را در پیش گرفته
درصد  ۱۴.۶اند و آمیز ادامه دادهدرصد آنها به زندگی در شرایط خشونت ۴۳.۸در این پژوهش،  .ندتری دارقانونی و اجتماعی رفتار منفعالنه

درصد به  ۳اند، درصد طالق گرفته ۱۳اند که از جملٔه آنها برخی نیز اقداماتی برای رهایی انجام داده .اندکاری را پیشه کردهآنها سکوت و پنهان
فرار از خانه، ازدواج در دختران و کمک خواستن از خانواده برای میانجیگری و دور  .اندد نیز شکایت کردهدرص ۵.۳اند، مشاوره مراجعه کرده

  .های زنان در مواجهه با خشونت خانوادگی استها از دیگر واکنشزدن محدودیت

 
 

 

 .واده برای تعیین سرنوشت زنان داده استخان مردان به قانون و عرف که شده تعریف قدرتی معنی به مردانه گریدر این پژوهش سلطه -4

۱۰/۳

۴۹/۵

۰/۵ ۲/۲
۷/۱ ۱۰/۹

۱۶/۲

۲/۲ ۱/۱
۰/

۱۰/

۲۰/

۳۰/

۴۰/

۵۰/

۶۰/

خانواده 

زن

همسر خانواده 

همسر

برادر پدر همسر به

زن و 

فرزندان

همسر و 

دیگران

دوست 

پسر

دایی

خشونت گر کیست-۴نمودار 
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 های زنان در برابر خشونتاستراتژی -۵جدول 
 درصد معتبر فراوانی دیدهاستراتژی خشونت

 ۴۳.۸ ۷۴ مه زندگیادا
 ۱۷.۱ ۲۹ طالق و خروج از خشونت

 ۱۲.۴ ۲۱ سکوت
 ۷.۱ ۱۲ تالش بی ثمر

 ۵.۳ ۹ شکایت
 ۳.۶ ۶ دعوا

 ۳ ۵ مشاوره
 ۲.۴ ۴ پنهانکاری

 ۱.۸ ۳ ازدواج
 ۱.۲ ۲ ترک خانه پدری

 ۲.۴ ۴ سایر
 ۱۰۰ ۱۸۴ کل

 

دهند که چرایی آن ذهن خود آنها را نیز بسیار خشونت ترجیح می طور که اشاره شد، زنان سکوت و پذیرش خشونت را به خروج ازهمان
در بین روایت .شوندکنند اقدامی انجام دهند بیشتر با عدم حمایت خانواده و اجتماع مواجه میکند؛ اما زنانی هم که سعی میدرگیر می

 ۹.۲درصد خانواده حمایت نکرده، در  ۳۳.۳گر بوده، در ونتدرصد آنها خانواده خود خش ۴۰.۷اند، در هایی که به واکنش خانواده اشاره کرده
بار میانجی شده و درنهایت دیده به زندگی خشونتدرصد برای بازگشت خشونت ۹.۱دانسته یا امکان حمایت نداشته، در درصد خانواده نمی

 .دیده حمایت کرده استدرصد آنها خانواده از فرد خشونت ۱۳.۹تنها در 

 خانواده دربرابر فرد خشونت دیدهرویکرد  -۶ جدول
 درصد معتبر فراوانی رویکرد خانواده

 ۱۴ ۱۵ حمایت 
 ۳۴.۶ ۳۷ عدم حمایت
 ۱.۹ ۲ میانجیگری
 ۴۰.۲ ۴۳ گر استخانواده خشونت

 ۴.۷ ۵ عدم امکان حمایت
 ۴.۷ ۵ نمی داند

۴۳/۸

۱۷/۱
۱۲/۴

۷/۱ ۵/۳ ۲/۶ ۳ ۲/۴ ۱/۸ ۱/۲ ۲/۴

۰/
۵/

۱۰/
۱۵/
۲۰/
۲۵/
۳۰/
۳۵/
۴۰/
۴۵/
۵۰/

استراتژی خشونت دیدگان در برابر خشونت-۵نمودار 
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 ۱۰۰.۰ ۱۸۴ کل

 

 ۸.۷اند چه کنند، در دانستهدرصد نمی ۱۶.۷ها حمایت صورت نگرفته، در ایتدرصد رو ۴۳.۸که در طوریبرخورد اجتماع نیز مشابه است، به
دیده حمایت درصد نیز از فرد خشونت ۲۷.۱اند و در دیده پرداختهدرصد خود به آزار جنسی فرد خشونت ۴.۲اند، در زده (طالق)درصد انگ 

در کل،  .خود برای اشتغال مواجه شدند، معموالً عذر زن را خواسته بودندتراشی همسران در مواردی، کارفرمایان زنانی که با مانع .اندکرده
های اجتماعی در محل کار، سکوت و مداخله نکردن بوده شتم در خیابان یا خشونتوواکنش جامعه در قبال خشونت خانوادگی از نوع ضرب

 .است

 دیدهبرخورد اجتماع با فرد خشونت -۷جدول 
 صد معتبردر فراوانی برخورد اجتماع

 ۲۷.۱ ۱۳ حمایت
 ۴۳.۸ ۲۱ عدم حمایت
 ۴.۲ ۲ آزار جنسی

 ۸.۳ ۴ (به دلیل طالق)انگ زدن 
 ۱۶.۷ ۸ نمی دانند چه کار کنند

 

۱۴

۳۴/۶

۱/۹

۴۰/۲

۴/۷ ۴/۷

۰
۵

۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵

رویکرد خانواده در مقابل فرد خشونت دیده-۶نمودار 

۲۷/۱

۴۳/۸

۴/۲
۸/۳

۲

۰/
۵/

۱۰/
۱۵/
۲۰/
۲۵/
۳۰/
۳۵/
۴۰/
۴۵/
۵۰/

حمایت کردن حمایت نکردن آزار جنسی ل به دلی)انگ زدن 

(طالق

نمی دانند چه کار 

کنند

برخورد اجتماع با خشونت دیده-۷نمودار 
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نبود قانون  .بایست به آنها پناه ببرددیده میتر است؛ چون مراجعی هستند که زن خشونتتوجهاما برخورد مسئوالن قضایی از همه قابل
عالوه وجود مسئوالن قضایی با ذهنیت کامالً مردساالر و آگاهی پایین، زا علیه زنان بهربانی خشونت در کنار قوانین خشونتحمایت از ق

هایی که مراجعه به مسئوالن قضایی در روایت .های بیشتربار یا تحمل آسیبتأثیری بسیار ژرف دارد در ماندن زن در وضعیت خشونت
درصد درخواست رابطٔه نامشروع با خشونت ۵.۱اند و درصد روند طالق را دشوار کرده ۱۰.۳اند، حمایتی نکردهدرصد هیچ  ۵۹صورت گرفته، 

 .انددرصد آنها از قربانی حمایت کرده ۲۰.۵تنها  .انددیده داشته

 برخورد مسئوالن قضایی -۸جدول 
 درصد معتبر فراوانی برخورد مسئوالن قضایی

 ۲۱.۱ ۸ حمایت
 ۶۰.۵ ۲۳ عدم حمایت

 ۵.۳ ۲ پیشنهاد رابطه نامشروع برای کمک
 ۱۰.۵ ۴ دشوار کردن روند طالق

میانجیگری برای بازگشت زن به زندگی خشونت
 آمیز

۱ ۲.۶ 

 ۱۰۰ ۳۸ کل
 

 

 :خوانیمدر روایتی از گیالن می

کرر شوهر هر روز و هر شب را با این ترس های ماول به دلیل خیانت هایسالزنی از چهارده سالگی وارد زندگی زناشویی شده و از همان »
صورت صیغٔه نودونه ساله این ترس به واقعیت زندگیگذرانده که شوهرش در بستر کدام زن خوابیده است و در آخر هم با بردن زن دوم به

رگشت و بهش گفت که خواست و حتی وقتی شکایت هم کرد قاضی بگفت و راهنمایی میرسید میاو به هرکس که می .شوداش تبدیل می
تونه از یک خانواده دیگه هم خوای؟ توان مالی داره و میدهد و یا مشکلی در زندگی برایت ایجاد کرده؟ پس چه مرگته چی میآیا نفقه نمی

 «.سرپرستی کنه

 گیرینتیجه

آموزش بهترین  .ر چیز به پیشگیری توجه کردرسید باید قبل از ههای رسیده و تنگناهای زنان برای خروج از آن به نظر میبا توجه به روایت
بسیاری از مردان ممکن است ندانند رفتاری که در قبال فرزندان و همسر خود در  .راهکار پیشگیرانه برای مقابله با خشونت خانوادگی است

االر الگویی برای زیست به فرهنگ مردس .شودهای روحی و روانی آنها منجر میاند تا چه حد به نقض حقوق شخصی و آسیبپیش گرفته

۲۱/۱

۶۰/۵

۵/۳
۱۰/۵

۲/۶

۰/
۱۰/
۲۰/
۳۰/
۴۰/
۵۰/
۶۰/
۷۰/

حمایت عدم حمایت پیشنهاد رابطه 

نامشروع برای کمک

دشوار کردن روند 

طالق

میانجیگری برای 

گی بازگشت زن به زند

خشونت آمیز

برخورد مسئوالن قضایی-۸نمودار 
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نداشتن کانون گرم خانوادگی  .رساندخشونت خانوادگی به مردان نیز آسیب می .نوعی قربانی آن هستندمردان داده است که آنان نیز به
آموزش آنچه خشونت رو، از این .زندفرار فرزندان یا اعتیاد آنان بدون شک به پدران آسیب می .اندازدسالمت روان آنها را نیز به خطر می

سازی آنها در آموزِش رابطه سالم به زنان، حساس .رسدگذارد ضروری به نظر میشود و تأثیرات بدی که بر خانواده و جامعه میمحسوب می
 .رساندسازی جامعه در برابر خشونت خانوادگی نیز به کاهش خشونت یاری میبرابر خشونت و حساس

دیده و کمک به او برای بیرون آمدن از چرخٔه خشونت، توانمندسازی او جامع و کامل برای حمایت از خشونت راهکار مهم دیگر داشتن قانونی
کسی که دست به  .جای تنبیهی داشته باشدبار است؛ قانونی که رویٔه ترمیمی بهو کاهش روانزخم حاصل از زیست در شرایط خشونت

بر دیگری رو، او نیاز به درمان و مشاوره برای رهایی از خشمی دارد که عالوهاز این .ستزند معموالً خود قربانی خشونت بوده اخشونت می
گر بداند در صورت اعمال خشونت وقتی خشونت .تواند به کاهش خشونت علیه زنان منجر شودقانون خوب می .زندبه خودش نیز ضربه می

 .زندشود، مسلمًا کمتر دست به خشونت میبا مجازات روبرو می

 


