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 مقدمه

. ستتایه و استتتتی ی هاستتتیکینزدستترا ر را نگیتتریمی همتتتی   هادوردستتتدر 

زرتتت و بتتی ر تتم  چهتتر  هتترروزجهتتان متتا  جتتاییجادر خشتتونت و پرخارتتگری 

خشتتونت و پرخارتتگری رفتتتاری . نمایتتان تتتر از پتتیر عیتتان متتی ستتازدختتود را 

رفتارهتتای انستتانی و همدالنتته و  در نبتتوداستتت کتته  «وختتته رتتد اکتستتابی و آم»

  .رود های برقراری ارتباط مؤثر تکرار میروش

خشتتونت علیتته زنتتان استتت.  مختلتتفهتتدا ایتت  جتتزو  رتتناخت ابعتتاد و ستتطوح 

آن بتر ایت  باورنتد کته بتا ااتگتو از خشتونت و عریتان نمتایی  کننتداانیهته چراکه

بتر رتناخت  ایت  جتزو   یتدتأک. فروکاستترش آن از استت تتوانیم اشنهاتتهابعاد 

ختتانگی و جستتتروی راهکارهتتایی بتترای مقابلتته بتتا آن استتت. ا بتتته ایتت   خشتتونت

مهتتم بتته همتتتی جمعتتی و نیرومنتتد نیازمنتتد استتت. رتترایر کنتتونی جامعتته ایتتران و 

خشتونت علیته زنتان و کودکتانی بته عتزم فتوری همته متا بترای  بارتأستفاسترش 

 با آن نیازمند است. ان و مقابله رناخت خشونت علیه زن

 تعریف خشونت علیه زنان

استت کته  تیجنستمبتنتی بتر  یزآمخشتونتخشونت علیه زنان به معنی هتر عمتل 

ا یتت رتتودیمی جنستتی یتتا روانتتی زنتتان منرتتر یبتته آستتین زدن یتتا رنرانتتدن جستتم

ممک  استت کته منرتر رتود. از ایت  جملته تهدیتدات یتا اعمتاا مشتابهی اجبتار یتا 

دن مستتتبدانه زنتتان از آزادی استتت کتته در منیتتر عمتتوم یتتا در خلتتوت محتتروم کتتر

 .رودیمزندای خصوصی اعماا 
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 انواع خشونت

بلکته اتاهی بته  یابتدینمک عمتل ارتکتا  یتانرتام دادن  صورتبهخشونت همیشه 

بتته آستتین روانتتیی  توانتتدیمکتته  کنتتدیمو  التتت بتتروز پیتتدا  تتتوجهییبرتتکل 

و  التت بته معنتی انرتام نتدادن  تتوجهییبجسمانی و جنستی زنتان منرتر رتود. 

از آن ماننتد  ترا نتتزدن و  ییهانمونتهبتته  تتوانیما تتر  عملتتی استت کته یتکتار 

تتتوان متتا یی عتتدم  ر میعلتتی در تنگنتتا قتترار دادن اقتصتتادی ختتانواد  تاتتاوتییب

رعایتتت بهدارتتت جنستتی و  یتتر  ارتتار  کتترد. خشتتونت در تمتتام ستتطوح هتتم 

خشتتونت پنهتتانی  .کنتتدیمپنهتتانی نمتتود پیتتدا  صتتورتبهآرتتکار و هتتم  صتتورتبه

 .افتدیمخشونتی است که در  وز  خصوصی و دور از دید همگان اتااق 

 خشونت جسمی: - 1

فترد خشتونت  خشونتی است کته منرتر بته رنت  یتا آستین بتدنی یخشونت جسمی

بهتتای  .دهتتدیمقتترار  هاییینآستتچنتتی  وقتتوع یتتا او را در معتتر   رتتد ید د

 یهتتتازخم یهتتتایپارا اعضتتتای رکستتتتهی ارت استتتت از  خشتتتونت جستتتمی عبتتت

 آستتین اعضتتای تناستتلیی ییمغزضتتربه جرا تتات داخلتتیی یهتتایکبود هتتایبریتتدای

 هتتایی املگ جنستتیی هتتاییماریب یی جنستتقر عتتدم توانتتایی در وضتتع  متتلی

 هایینآستتو متترز زن در اثتتر  یرقتتانونی  ی جنستتقرناخواستتته و اقتتدام بتته 

 .جسمی

 :خشونت جنسی -2

منرتر بته کته ماهیتت جنستی دارنتد و  رتودیمخشونت جنستی بته اعمتا ی ااتته 

کرامتتت انستتانی او را متتورد تعتتر  قتترار بتته هتتر  ریتت  تحقیتتر زن رتتد  یتتا  آزار و

 به برخی از مصادی  ای  خشونت ارار  رد  است  صاحه روبرودر  دهند.می
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 .توجه نشان دادن به بدن زن بدون رضایت او هراونه -

 . تی در روابر زنارویی و بدون رضایت زوربهتباط جنسی برقراری ار -

که  یااونهبهبدن فرد بدون رضایت او و  یهااندامجنسی یا سایر  یهااندام مس  -

 بار جنسی دارته بارد.

 اجبار به دیدن یا رنیدن تصاویری فیلم یا هر صدایی که بار جنسی دارته بارد. -

 رود.  یجنسقرزن مربور به  کهی وربهکوتاهی در پیشگیری از بارداری  -

 .یا بارداری  یجنسقراجبار زن به  -

برای آن ارو  از بیمارانی  ژ یوبهعدم رعایت بهدارت جسمی به هنگام نزدیکی ) -

 .که نزدیکی جنسی موجن انتقاا بیماری آنان رود مثل ایدزی هپاتیت و  یر (

 .اجبار زن به روسپیگری -

 .کودکان اجباری مانند ازدواج یهاازدواج -

 .ذهنی یهاماند عقنا یجنسی از معلو ی   ءاستااد سو -

اعماا خشونت علیه تمامیت جنسی زنان از ختنه زنان ارفته تا معاینه اجباری  -

 .برای بکارت

 خشونت اقتصادی: -3

کتته موجبتتات محرومیتتت متتا ی زن را  اوینتتدیمخشتتونت اقتصتتادی بتته خشتتونتی 

از او ستتلن استتتق ا اقتصتتادی را یتتا  داد قتترار  تنگنتتاو او را در  آوردیمتتفتتراهم 

 مصادی  خشونت اقتصادی هستند  ازجملهموارد زیر  کند.می

 .توان ما ی ر میعلدر تنگنا قرار دادن اعضای خانواد   -

یا اهداا  توجهجلن منیوربهاستااد  از درآمدهای خانوادای در امور اجتماعی  -

 .فردی کام ا 

 .و یا ارثیه اندازپسر با زور نییر مداخله در همس هایییدارادخل و تصرا در  -

 .جلوایری از استق ا ما ی برای مربور ساخت  همسر به ا اعت و تسلیم -

 .تخرین و آسین زدن به امواا مشتر  یا امواا زن -
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 خشونت روانی: -4

 کتت م یتتا رفتتتاری استتت کتته دربردارنتتد  تهدیتتدی تتتوهی  و تمستتخرخشتتونت روانتتی 

را آستتین روانتتی و عتتا ای خشتتونت دیتتد  یگتتری  ستتبن بارتتد یتتا از هتتر  ریتت  د

  ارددیمدر استر  وسیعی از رفتارهای زیر آرکار ای  خشونت  .فراهم آورد

اجتماعیی چک کردن تلا   یوآمدهارفتآزاردهند  بر  یهانیارتکنترا و  -

  ضور دارید. آنراا اتاقی که رما در ینااهانی به خانه  هاییسرکشرخصیی 

نییر اذرنامهی رناسنامهی دفترچه درمانیی عقدنامهی  ار  رخصیبردارت  مد -

 .دفترچه خا راتی اسناد ملکی و  یر 

ا یرآمیز نسبت به زن یکلمات یا رفتار تحق یریکارابهتوهی ی درنام و  -

 .خویشاوندان او

یا  زنزندایی خرجی خانهی نگهداری از  هایینههزبه د یل  یاذارمنت -

 ر.فرزندان

 .مداوم هاییریابهانهبداخ قی و  -

 .ایراد ا ساس ترس و انا  -

 .اذیت و آزار کود  -

 .تهدید به   ق -

  .دیگرکشی تهدید به خودکشی یا -

 .آبروریزی و ارعا مکرر با پلیس با نیت  یهاتماس -

 .ازدواج مردد یا تهدید به آن -

 .وآمدرفتو نیم در  پذیرییتمسئو عدم  -

 .یزآمتحکمرفتارهای آمرانه و  -

 .با فرزندان برای تخرین دیگری رییارای -

 .و سردی در رفتارهای میان فردی تااوتییب -

خانهی مغاز ی  یدوفروشخرمهم زندای نییر  هایایرییمتصمدر  یکارپنهان -

 .زمی  و  یر 



 نان )تعاریف، انواع و راهکارها(خشونت علیه ز  7

 

 .امتناع از   ق -

 .ا جدایییایراد محدودیت برای دیدن فرزندان به هنگام   ق  -

 .اعماا محدودیت در ادامه تحصیل -

 .اجتماعی و آموزری یهامهارتحدود ساخت  همسر در یادایری م -

 .مخا ات با ارتغاا -

 طوح خشونتس

سطوح مختلف فردیی میان فردی و اجتماعی را  تواندیمهر یک از انواع خشونت 

خودآزاری یا دیگرآزاری نمایان  صورتبه تواندیمدربرایرد. در سطح فردیی خشونت 

اعضای  ازجملهت به ارتباط و تعامل افراد بیشتری رود. در سطح میان فردیی خشون

فرهنگیی  صورتبه. در سطح اجتماعی نیز زندیمخانواد  و یا افراد محله صدمه 

 .کندیماقتصادیی سیاسی و قانونی نمود پیدا 

با  اشیوابستگدر هر یک از ای  سطوحی فرد خشونت دید  بسته به میزان ارتباط و 

 تی که متحمل رد  با عواقن متااوتی روبرو خواهد بود.عوامل خشونت زا و خشون

 خانگی خشونت

مکان جامعه مدرن است. به زبان آماریی هر رخص با هر س  و  ی ترخطرنا خانه 

فیزیکی قرار بگیردی بیر از  مورد ملهدر خانه  کهی اجنسی که دارته باردی ا تماا 

. (282  1386 )ایدنزی م رن استمورد هروم قرار ارفت  در خیابان به هنگاا تماا 

مرموعه عوامل متعددی در استرش خشونت علیه زنان نقر دارد. یکی از ای  عوامل 

ترکین ردن تراکم عا ای و نزدیکی و صمیمیت رخصی که ویژای زندای خانوادای 

 ارددیبرمخشونت خانوادای در میان جامعه  تاییداست. عامل دوم به تحمل و  تی 

ارچه خشونت خانگی علیه زنان در میان همه  بقات اجتماعی و با هر  .(283 )همان 

 دهندیماستی اما تحقیقات در ایران نشان  مشاهد قابلسطح از تحصی ت و هر سنی 
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تر و در افراد با تحصی ت کمتری با سطح درآمد پایی که ای  نوع از خشونت در میان 

 د داردی رواج بیشتری دارد. وجو مواد مخدرهایی که سوءمصرا میان خانواد 

 زنان در ایران علیهآمار مربوط به خشونت 

  ینتاآماری در مورد زنان خشونت دید  محدود است.  یهاافتهیدر ایران  ی ورکلبه

کاری  اکم در ایران و همچنی  به دالیلی از قبیل به د یل فرهنگ پنهان هاافتهیای  

  وربههای موجود در جامعه را واقعیت تواندینمترسی آبروداری و  یر  دقی  نیست و 

 رااا نشان دهد.

در  بر زنانبررسی پدید  خشونت خانگی »ملی  تحقی  یهاافتهی ی بر  ب وجود یباا

درصد زنان ایرانی از  8/37است   رد انرام 1382 در ساا که «مرکز استان کشور 28

درصد از اوا  7/52 ؛ واندکرد اوا زندای مشتر  خود خشونت فیزیکی را ترربه 

 .اندقرارارفتهروانی و ک می  یهاخشونتزندای مشتر  تا زمان تحقی  تحت 

ممانعت از ررد اجتماعیی فکری و آموزری  یهاخشونتدرصد تحت  7/27همچنی ی 

که رامل ایراد محدودیت در ارتباط با فامیل و دوستانی ادامه تحصیل و  اندبود 

 . 1رودیمارتغاا 

 علیه زنان پیامدهای خشونت

 مدتکوتا رناختی خشونت چه در جامعه و چه در خانواد  پیامدهای جسمانی و روان

ایر زنانی  بانیار درمرموع. ای  پیامدها رندیناپذاجتنا  دارد که  ا باا  یبلندمدتو 

مستقیم بر فرد خشونت  صورتبهکودکان و  تی مردان نیز خواهد رد. ای  پیامدها 

 .اذاردیم ریتأث کندیمد  و اجتماعی که او در آن زندای دی

                                                           
ا همکاری ب ارت کشورت اجتماعی وزو معاون ریاست جمهوری پروژ  مشتر  مرکز امور مشارکت زنان 1 

 .1382در ساا  وزارت علوم
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رکستگی عضوی پارایی زخمی بریدایی کبودیی جرا ات   پیامد خشونت جسمی

جنسیی  یهایماریبی  یجنسقری عدم توانایی در وضع  ملی یمغزضربهداخلیی 

ی مرز زن و کود  در اثر یرقانونی   یجنسقر املگی ناخواسته و اقدام به 

 جسمی. یهانیآس

دچار صدمات  رندیایمزنانی که مورد خشونت جنسی قرار  پیامد خشونت جنسی 

بر رفتار آنان نسبت به  دست یازا. صدماتی روندیم جسمی روانیی عصبیی عا ای و

در زندای جنسی دچار  د یدصدمه. ااهی زنان اذاردیم ریتأثجنس مخا اشان 

س از جنس مرد را هراز در زندای خانوادای و سردی و افسردای رد  و نارت و تر

از  یریااورهو   ناساعتمادبه. همچنی  از بی  رفت  برندینماجتماعی خود از یاد 

 اذرته در هافروشت اجتماع  پیامد آزار جنسی بر برخی از زنان است. بسیاری از 

 .اندرد واقعمورد تراوز جنسی 

ی افسردایی ناساعتمادبهی از بی  رفت  اخت الت ادراکی  پیامد خشونت روانی

در محیر کاری اریز از مشارکت در  ی لبجا ی تقلیل اضطرا ی ا ساس عدم امنیت

در کودکانی عدم موفقیت کودکان در  زیآمخشونتامور اجتماعیی بازسازی رفتار 

ی مصرا اردانروانتحصیلی عدم کارایی زن در محیر کاری پنا  بردن به داروهای 

پنا  بردن به فا گیری و رما یی از دست رفت   خودکشییو مواد مخدری  ا کل

از دست رفت  اعتبار اجتماعی و  یی توهم ناتوانی جنسیاستعدادهای با قو  زن

در پی اعماا  تواندیمای  پیامدها تنها نتیره خشونت روانی نبود  و  خانوادای.

 جسمی و جنسی نیز نمود پیدا کند. یهاخشونت

 داوم خشونت علیه زناندالیل ت

در دو بعد ک ن و فردی مورد م  یه  توانیمخشونت علیه زنان را  تداومدالیل 

اقتصادیی قانونی و سیاسی ارار   به عوامل فرهنگیی توانیم. در بعد ک ن قرارداد

 کرد 
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 عوامل فرهنگی:  -1

 .کنندیمضد زن که خود زنان نیز آن را بازتو ید  یهاسنتباورها و  -

 .مبتنی بر تبعیض جنسی یهاآموزش -

 و انتیارات متااوت از زن و مرد هانقر -

ای بر زنان و دختران رود مردان از  قوق ما کانههایی که موجن میارزش -

 مند روند. بهر 

 .اعتقاد به برتری ذاتی مردان  -

 ای خصوصی که تحت نیارت و کنترا مردان است. وز  عنوانبهماهوم خانواد   -

 .ازدواج مثل جهیزیه و مهریه ورسومآدا  -

اخت فات خانوادای و  وفصل لبرای  اییلهوس عنوانبهپذیرش خشونت  -

 .اجتماعی

 .کندیمکه زن را فرودست قلمداد  ییهاا مثلضر اصط  ات و  -

 عوامل اقتصادی: -2

 .وابستگی اقتصادی زن به مرد -

 .دسترسی محدود زن به ثروت خانواد  -

 .و بودجه یزیربرنامهبه مسائل زنان در  توجهییب -

در  وز   قوق ما کیتی ارث )و ما کیت مردان بر زمی   آمیزیضتبعوضع قوانی   -

 .در روستاها(

 .بازدارت  زنان از ارتغاا در  وز  عمومی -

 .یا رفهآموزری کارورزی و  یهادور دسترسی محدود زنان به  -

 عوامل قانونی: -3

 .فرودست زنان در قوانی  مکتو  مقام و پایگا  -
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 .قوانی  مربوط به   قی سرپرستی فرزندی ناقه و ارث -

 قوقی در مورد تراوز به عنف و خشونت جنسی که تحت عنوان  هاییفتعر -

 .رودیمتمکی  مشروعیت بخشید  

 قوقی در مورد ما کیت پدر بر جان و ماا فرزند خود که موجبات  هاییفتعر -

 .کندیمفراهم  ناموسی را یهاقتل

 .پایی  بودن سطح سواد  قوقی در میان زنان -

 .تااسیر ضد زن مرریان قانون -

خانواد  که سبن تداوم خشونت علیه  یهاداداا  والنی بودن روند دادرسی در  -

 .رودیمزنان 

 . روندیمام   یهاخانهقوانینی که مانع از ایراد  -

 عوامل سیاسی:  -4

به  تواندیمکه  در مواضع قدرتی سیاست و رسانه کم بودن تعداد نماینداان زن -

 نادید  انگاری منافع زنان منرر رود.

سیاسی  یهاااتمانو  اذارانتیاسسخانگی نزد  یهاخشونتجدی نبودن  -

 . اکم

تروی  ای  نگرش از سوی مراجع قدرت که خانواد  نهادی خصوصی و خارج از  -

 .رودیمصوصی تلقی  وز  نیارت دو ت است و خشونت در خانه امری خ

 نیرویی سیاسی. عنوانبهزنان  یافتگیسازمانعدم  -

و همچنی  وضع موجود در نزد فرد خشونت دید  امید به تغییر در بعد فردی امای 

همچنی  عدم  خشونت بارد.تداوم از دالیل  تواندیمعادت کردن به وضع موجود 

به  تواندیممایتی از زنانی  مایت خانواد  زن خشونت دید  از وی در نبود قوانی   

خشونت خانگی علیه  تداومیکی از دالیل  ماندن در  لقه خشونت زنان منرر رود.

به ماهیت خشونت خانگی ربر داد. ا گوی خشونت خانگی علیه زنانی  توانیمزنان را 
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ا گویی خطی و پیوسته نیستی بلکه ا گویی فنر مانند است و همی  امر به تداوم ای  

 .کندیمنت کمک نوع خشو

 فنر خشونت:

ی از ا گوی مشترکی خورندیمروانشناسان معتقدند زنانی که از همسران خود کتک 

. ای  ا گو به میزان زیادی در مورد زنان ایرانی نیز مصداق دارد. به ای  کنندیمپیروی 

ی ایراد تنر یهادور  ها لقهاز  هرکدام. در ای  ا گو ندیاویم« فنر خشونت»ا گو 

. هر بار اندمربوطبه رکل فنر به هم  ها لقه. کنندیمضر  و رتم و فرا ت را  ی 

 .جهدیمبا بیشتری  نیرو  تیدرنهارد  و  ترفشرد ای  فنر 
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و زن خود را  پردازدیمو ایراد ارفت   ییجوبهانهایراد تنر  در ای  مر له مرد به 

موجن کتک خوردن او رود.  تواندیمیک  رکت کوچک  داندیم. زن کندیمسرزنر 

پس  اضر است هر کاری بکند تا جلوی ای  اتااق را بگیرد. تحمل ای  مر له برای 

 .زاستاسترسزن بسیار پرتنر و 

 . ردیایمکه زن از  را روهر خود مورد خشونت قرار  یامر له  زیآمخشونت مله 

ی به ردیایمردید قرار که زن مورد ضر  و رتم  هر بارپنا  بردن به خانه مادری  

. اوایل ازدواج و بارهای اوای خانواد  مادری از او مراقبت و بردیمپنا    خانه مادری

با اصرار روهر و اظهار  معموالاو زن پس از چند ساعت یا چند روز و  کنندیمد رویی 

 . ارددیبازمندامت او به خانه خود 

به خانهی مرد از کتک زدن همسر خود دور  فرا ت  در ای  مر له پس از بازاشت زن 

 یاهیهد مث ا. ممک  است زنر را به بازار ببرد و برای او کندیما ساس پشیمانی 

بخرد تا سعی کند نارا تی را از د ر بیرون کند. ای  مر له نقر بسیار مهمی در 

زن در زندای خانوادای همرا  با خشونت دارد. به عبارتی تصمیم زن را  دارت نگه

را « درست خواهد رد زیچهمه»و آن ا ساسی که  اندازدیمرای تر  خانه به تعوی  ب

 .  کندیمبرای مدتی در او زند  و نسبت به زندای زنارویی د گرمر 

تنر و خشونت آ از   و بار دیگر دور  رسدیماما پس از مدتیی دور  فرا ت به پایان 

زن  وآمدرفت. در هر بار بردیمود پنا  زن دوبار  به خانه مادری خ ازآنپس. رودیم

 . رودیم ترتنگبه خانه مادری فنر خشونت خانوادای 

و هر بار  رندیپذیمکمتر او را  اشخانواد ی کندیمزن ای  عمل را تکرار  کهچنانهم 

تا جایی که ممک  است او و  کنندیماو را مربور به بازاشت  یترکوتا پس از مدت 

 یگر نپذیرند.  فرزندانر را د
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و در  رودیم ترکوتا فرا ت در بهتری   ا ت  یهادور در پی ادامه یافت  خشونتی 

خواهد بود. ضم  آنکه تناو  و ردت  زیآم یتوهو  تحملرقابلی بدتری   ا ت  

 بیشتر خواهد رد.  هارتمضر  و 

ان است که راید بسیار دردآور بارد. در ای  زم افتدیمچیزی که در ادامه اتااق 

کرد   سوءاستااد و خانواد  روهر از ای  مسئله  ردیایمخانواد  زن  مایتر را از او 

و فکر  خواهندینم تی خانواد  خودت هم تو را   »دهندیمو خشونت را ردت 

 «مشک ت تقصیر توست. کنندیم

ر به ای  فن تیدرنهاو  رودیم ترگتنفنر مارپیچ خشونت خانوادای برای زن  بازهم

 تسلیم ردن زن و در مواقعی به دیوانگی یا به مرز او منرر خواهد رد. 

هیرانی  یریامیتصمو با  ربهکیدرمان ای  قبیل از رفتارهای ناکارآمد و دفعی که 

افراد پرخارگر هموار  سه مر له زیر را تکرار  چراکهی پایدار نخواهد بود. دهدیمرخ 

  کنندیم

  رفتارش توهی  به م  که یانییر  یافکار یریارکلا ساس خشم و   1مر له 

 .استی رفتارش منصاانه نبود و  یر 

 .بروز خشم و یا اقدام به خشونت  2مر له 

 .از دریبابراز پشیمانی و مهربانی   3مر له 

ی دمدمی اراخشونتیکی از عمد  نکات مهم در بروز خشونتی رخصیت افراد  درواقع

. نباید مهربانی هاستآنزود به جوش آمدن و مهربان ردن  برخورد کردن آنان و

ررد  منز هبهبرخاسته از ابراز عرز و ندامت را با مهربانی برخاسته از  س همد ی که 

  قبیل یبرای کاهر ا  اا یبااو با ندای معیارهای انسانی استی برابر دانست. 

    به راهکارهای زیر ارار  کرد  توانیمرفتارها 
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 کارهای فردی و فوری مقابله با خشونتراه

در مر له اوا باید زن را متوجه کنیم که او هم انسان است و علتی ندارد کتک  -

 بخورد و در مر له بعد موقعیتی فراهم سازیم تا از او  مایت کنیم.

 باید فرد را از خطراتی که ممک  است پیر رو دارته باردی آاا  کنیم. -

  صحبت کنیم تا کمتر به دخترران بگویند که باید با خانواد  فرد خشونت دید -

 بسوزی و بسازی.

 در مقابل دیدن خشونت سکوت نکنیم. -

 به سراغ افراد با ناوذ محلی برویم. -

را مورد  هاآنی کنندیمخانواد  مرد در بروز خشونت مشارکت  کهیدرصورت -

 رماتت قرار داد  و ررمند  سازیم.

زنان همسایه  کهآناعتراضی صورت دهند. مانند  افراد محل و ا رافیان اقداماتی -

 به فرد خشونت کنند  س م ندهند یا هیچ بقا ی به او چیزی نارورد.

به زن خشونت دید  یاد دهیم به پلیس و  پزرک قانونی مراجعه کند. همچنی   -

 استی نیاز به راهد دارد. رد واقعمورد خشونت  کهی ابداند که برای اثبات 

 اجتماعی بلندمدتراهکارهای 

هم چون خشونت خانگی باید قوانی  و ساختارهای  یاد یپدبرای مقابله با 

 یتغییر داد. در ای   وز  را خشونت هستند کنند  دیبازتو که آفرینند  و  زیآمضیتبع

  ق و یا اجاز  تعدد زوجات را  جانبهکیهمچون     یزیآمضیتبعهم باید قوانی  

ینی مانند قاعد  فراش را  ذا کرد تا موجن سوءاستااد  قرار و هم قوان یتغییر داد

نگیرند. برای محق  ردن ای  امر زنان نیز باید در قانون ازاری نقر دارته بارند. 

  کومت در مقابل هر تغییری در چراکهدر ایران امروز است.  یبلندمدتای  تحوا 

یکردی بیشتر از همه رو است و آسین چنی  ریناپذانعطااقانون بسیار سخت و 

 ت.اجتماع اس تر ییپاایی از  بقات همتوجه خانواد 
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ترکین متناسبی از  قانونی محاکم قضایی باید به مؤثرکارآمد و از سویی برای اجرای 

به  ضمنااصورت ایرد.  ترمنصاانهو  ترحیصحزنان و مردان دست یابند تا قضاوتی 

  د  رود.نشان دا توجه هاآنرخصیت متهمان و وضعیت 

از  را دیگر برای پیشگیری از خشونت و  مایت از خشونت دیداان باید قوانینی به 

 یتصوین برسد تا هم اعماا کننداان خشونت به مرازات برسند و هم راهکارهایی برا

ر ای  زمینه بسیار ضعیف است. جلوایری از خشونت اندیشید  رود. عملکرد ایران د

و تمهیدی برای  مایت از  رودینمظ قانونی مهار خشونت به  حا تنهانهکه چرا

آمد  و را  را برای  ورزانخشونتخشونت دیداان وجود ندارد بلکه قانون به کمک 

 است. بازکرد  هاآن یورزخشونتادامه 

های ایراد ارتغاا برای زنانی کمک به ارتقای سطح تحصیلی آنان و فقرزدایی از خانواد 

کار قرار ایرد تا به ای  وسیله خشونت  رأست زای باید در با توجه به عوامل خشون

اجتماعی به  بلندمدت یراهکارهارود. بعضی از  ترکمرنگخانگی در ایران تا  دودی 

 ررح زیر است 

 .توانمندسازی زنان -

 .آموزش جنسی ازنیرآااهی دادن به کودکان  -

 در بازنمایی روابر جنسیتی. یارسانه تغییر ا گوهای -

 .زنان محله یهاارو همکاری میان افسران پلیس و  ایراد -

 .پلیس زنان یهاارو ایراد  -

 .ام  یهاخانه یستأس -

 .خانواد  یهاداداا تقویت نهادهای مددکاری اجتماعی و مشاور  قضایی در  -

 مستمر. آموزری یهاکاراا برازاری  -

 محلی. یرسانکمک  مایتی و یهاربکهایراد  -

 آموزری. یهابرنامهدر  هاآنو مشارکت دادن  تشوی  مردان به همکاری -

 .عمومی و آموزری برای تعلیم همه افراد خانواد  یهابرنامهارائه  -
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 .و  مایت پلیس از فرد خشونت دید  توجهجلن -

نسبت به  آموزش توجیه نکردن خشونت تحت هر ررایر و تغییر دید جامعه -

 .خشونت ار و خشونت دید 

ی  علت خشونت علیه زنان عدم آااهی از  قوق زنان ترمعتقدند عمد  دانان قوق

علتی عدم آموزش قبل از ازدواج و   یترمهمروانشناسان معتقدند   اا یدرعاست. 

های ارتبا ی است.  ذا روانشناسان ضم  اهمیت دادن به آموزشی یادایری مهارت

 آزاردید  هر دو به درمان نیاز دارند  و زنانمعتقدند مردان آزارار 

 .زندای یهامهارتآموزش آرنایی با  -

 . ل مسئلهکارآمد  یهاروشسازی خانواد  با  آرنا -

 ارنیار  یژ وبه –آرناسازی وا دی  با پیامدهای عمی  خشونت بر کودکان  -

 .بودن

 .خودنگری یجابهافزایر در  و  ساسیت نسبت به  ضور دیگری  -

 وسایدیا ستی نییر آرنایی همسران با باورهای  یرمنطقی و تحریاات رناخ -

 .از جانن دیگری یخوانذه کردن زندای یا انتیار 

 آنچهدر خانه و مشورت کردن و یادایری  یزآمخشونتصحبت کردن از موارد  -

 برای  ل بحران الزم است.

دای انسانی مهیا بستری مناسن برای زن تواندینمبدانیم خانه تا وقتی ام  نباردی 

 هر قیمتی روا نیست. ناام  به سازد.  اظ خانه
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 منابع

 نشر  تهران ی«خورد کتک زنان ییخانوادا خشونت( »1381). ره  ییاعزاز -

 .یسا 

  تهرانی «د ید خشونت زنان ژ یو یزندا یهامهارت» ی(1387) .رهبانو ییقهار -

 .دانژ  نشر

  تهران ی«رانیا در زنان هیعل خشونت دربار  یپژوهش» (1379) .زیمهرانگ کاری -

 .زنان مطا عات و رورنگران راتانتشا

 .ین  تهران انییچاور  س  ترجمه ی«یرناسجامعه»( 1386). یآنتون دنزییا -

ی «جزو  آموزری خانه باید ام  بارد( »1386مدرسه فمینیستی ) -
www.feministschool.org 

ی ترجمه فریبرز «سانی زنان و دختراننآموزش  قوق ا( »1382مرتوسی جو ی. ) -

 رات دنیای مادر.مریدیی تهران  انتشا

 کشور وزارت اجتماعی معاونت و یجمهور استیر زنان مشارکت امور مرکز -

ی «کشور استان مرکز 28 در زنان بر یخانگ خشونت د یپد یبررس( »1382)

 ازارش منتشر  در خبرازاری دانشرویان ایران )ایسنا(.
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