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  در خانواده زنان از خشونت كالمي زيستة ةتجرب
 )زنان شهر كاشان :موردي مطالعة(

  *2فاطمه منصوريان راوندي ،1زاده مهران سهراب

  چكيده
 بـه دليـل اينكـه    هاي كالمـي  خشونت ،خورد اگرچه در دنياي جديد خشونت فيزيكي كمتر از گذشته به چشم مي

و بـه داليـل فرهنگـي در بسـياري از      شـود  مشخص ميهمواره در ساختار فرهنگي جامعه پنهان مانده است كمتر 
ـ  ةپژوهش حاضر با هدف مطالع ،بر اين اساس. دشو موارد به رسميت شناخته نمي زنـان از خشـونت   ة زيسـت  ةتجرب

 ةبودنـد، بـا اسـتفاده از تكنيـك مصـاحب      شهر كاشان مراجعه كردهة نفر از زناني را كه به مراكز مشاور 11 كالمي،
دهـد تجـارب    مي نتايج پژوهش نشان. دكرتحليل ها را  و با روش تحليل تماتيك داده قرار داد مطالعهمورد  ،عميق

ابعاد گونـاگون خشـونت كالمـي و داليـل بـروز آزار و       ةمقولزنان از خشونت كالمي در محيط خانواده در قالب دو 
ي به زن، اعتناي ابعاد گوناگون خشونت كالمي حاصل كشف مقوالت تفسيري نظير بي .اند بيان شده خشونت كالمي

آميز بـا زن و مقـوالت تفسـيري     آوردن ارزش و احترام زن، برخورد تحكم خشونت كالمي در پوشش شوخي، پايين
و يـادگيري  هـاي مردسـاالري    شدن نامناسب، تبعيض و نابرابري جنسيتي، ضعف قـوانين، ارزش  سيستم اجتماعي

  .اند مؤثر بر داليل بروز خشونت كالمي بوده و  اجتماعي از عوامل مهم

  گانكليدواژ
  .زنان شهر كاشان، ابعاد گوناگون خشونت كالمي، خشونت كالمي، داليل بروز خشونت كالمي
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  لهئمقدمه و بيان مس
ل زور و جنسـيت خـود، مـورد اعمـا     دليـل است كـه در آن زن بـه   اي  خشونت عليه زنان پديده

بـا   ،حتـي در غـرب   ،جوامع ةخشونت در هم ].4[ دشو مي تضييع حق از سوي جنس ديگر واقع
تعريـف  . انگر افزايش اين پديده استبيرسمي هاي  و آمارهاي سازمان رداشكال مختلف وجود دا

مانده بـا   يافته و در حال توسعه و عقب و مصاديق خشونت عليه زنان اگرچه در كشورهاي توسعه
بـا زنـان و    آميز خشونتو قوانين متفاوت است، ماهيت و نفس رفتار ها  به تمايزات فرهنگ توجه
  .جوامع مشابه است ةحد زيادي در هم پذيري جامعه تا آسيب

 ةدر بيانيـ ه كـ  چنـان . بودن خشونت عليه زنان، آمار و ارقام زيادي وجود دارد در مورد جهاني
 20خانگي در كشـورهاي صـنعتي تـا    هاي  شونتخ: آمده است) 2008(سازمان جهاني بهداشت 

  ].28[ درصد وجود دارد 70مريكاي التين تا ادر كشورهاي جهان سوم و و درصد 
اما با وجود آمار و ارقام موجود دربارة وضعيت خشونت در جهان، متأسفانه در ايران در ايـن  

ت عليـه زنـان در   خشـون هـاي   به اين دليل كه يكـي از ويژگـي  . مورد گزارش رسمي وجود ندارد
زنان تا آنجا كـه امكـان دارد   . و هم از نظر دولت استها  آن هم از نظر خانواده بودنِ ايران، پنهان

پنهان نگاه داشتن اعمال خشونت عليه زنان و پرهيز زنـان  . كنند كنند و اعتراضي نمي مي سكوت
 بـه نظـر  . جوامـع اسـت   ةهمـ مشخصات خشونت عليـه زنـان در    از واكنش فعال به آن، يكي از

رسد چنين نگرشي به خشونت در هر جامعه داليل خاص خود را دارد و با شـرايط و زنـدگي    مي
شده در ايران نيز، وجـود   مطالعات انجام ،حال بااين ].10[ متناسب استاي  فردي زنان هر جامعه

درصد از  66د كه ده مي نتايج طرح ملي نشان. كند مي ييدأاين پديده و عوارض ناشي از آن را ت
زنان ايراني از ابتداي زندگي مشتركشان تا زمان انجام پژوهش حداقل يـك بـار مـورد خشـونت     

  ].11[ بوده است) درصد  7/52(و بيشترين نوع خشونت، از نوع رواني و كالمي اند  قرار گرفته
تـوهين،  روانـي و كالمـي ماننـد    هاي  طوركلي خشونت شده در ايران، به بنابر تحقيقات انجام

نتـايج   ،همچنين .]2[ جسمي رواج داردهاي  بيش از خشونت ...استفاده از الفاظ ركيك، تحقير و
نتـايج   ].17[ ندا ها كالمي و رواني خشونت درصد 62تا  34يك بررسي در اصفهان نشان داد كه 

 78( ترين نـوع خشـونت   نيز حاكي از آن است كه شايع) 1388(پژوهش باللي ميبدي و حسني 
 سـرعت آشـكار   بـه  ،برخالف خشونت جسمي ،آثار آن ، زيراكالمي استو  خشونت رواني) صددر

  ].5[ رات مخرب فراواني در پي دارديثتأمدت  در طوالني ، اماشود نمي
عمـدي از نيـرو    ةتوجه به تعريف سازمان بهداشت جهاني، سوء رفتار يا خشونت به استفاد با

توانـد بـدون آسـيب ظـاهري يـا بـا        مـي  شود كه مي يا قدرت فيزيكي يا تهديد بر ديگران اطالق
 باشـد همـراه  گوناگون و حتي مرگ هاي  رواني، اختالل رشد، محروميتو جراحت، آسيب روحي 

محدود نيست و دامنـة تعريـف و    اين اساس، خشونت فقط به تعرضات فيزيكي و بدني بر ].23[
گيـرد كـه خشـونت     برمـي تري از رفتارهـاي انسـاني را در   گستردههاي  وه عيني خشونت اليهوج

  ].24[ است آنزيرين هاي  از اليهيكي كالمي 
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هـاي   ناشي از ضربههاي  كاري است كه در مقايسه با كبودشدگي خشونت كالمي نوعي كتك
به همان اندازه دردناك است و بهبـود آن نيـز    گذارد، اما احتماالً نمي فيزيكي هيچ مدركي به جا

كـه  اي  چهـره  بادر انظار عمومي، چهرة اين شكل از بدرفتاري . انجامد مي بيشتري به طول زمان
ثيرگـذار  أفرهنگ جوامع مختلف بر شكل خشـونت ت  ].3[ دهد، متفاوت است مي در خلوت نشان

، خشـونت  ودتر انگاشـته شـ   ن پايينبوده است و طبيعي است هرچه جايگاه اجتماعي و انساني ز
  ].6[ شود مي و شديدتر اعمالشود  ميبيشتر مجاز دانسته 

گيـرد و براسـاس گفتمـان فرهنگـي جامعـه بنيـان        مي خشونت ابتدا در ذهن شكل ،رو اين از
فرهنگـي جامعـه    ـ ورزي را بايـد در سـاختار فيزيكـي    خشـونت هاي  روش ،درواقع. شود مي نهاده
 اگرچه به داليل فرهنگي، خشونت فيزيكي كمتـر از گذشـته بـه چشـم     ،وزهامر. جو كردو جست

المي همواره در ساختار فرهنگي جامعه پنهـان مانـده اسـت و    و ك  روانيهاي  خورد، خشونت مي
نيـز   شـغلي و آموزشـي  هـاي   ها، در موقعيت خشونت كالمي در خانواده. گيرد مي قربانيان زيادي

هـاي   رييـ گ ، بهانـه كيـك لمـات ر كار بـردن  كـ وان به دشنام و به ت مي مثالً، ].12[ شود مي ديده
هـاي   ز و دسـتور دادن يـ آم مكـ احترامي، رفتـار آمرانـه و تح   اد و بداخالقي، بييدرپي، داد و فر پي
ت مالقـات بـا   يـ ممنوع ردن وكـ ر زن، قهر و صحبت ني، تحقزنشتن كا يد به آزار يدرپي، تهد پي

ز از يـ ا خودنابودسـازي، گر يـ پـوچي   ةيـ موجـب بـروز روح  ن نوع خشونت يا. دوستان اشاره كرد
  .شود مي ت اجتماعي و اضطراب در زنانكمشار

فـردي   يخانوادگي، انتخـاب  يخصوصي، موضوع ياين انديشه كه خشونت خانگي امر ،امروزه
خانگي عليـه زنـان از   هاي  خشونت. مورد چالش قرار گرفته است ،ناپذير است يا واقعيتي اجتناب

مشكالتي است كه زندگي بسياري از زنان را در طبقات و قشرهاي مختلف اجتماعي به مسائل و 
دهـد، زنـدگي    مـي  در حريم خـانواده رخ  خانگي معموالًهاي  اگرچه خشونت. دكن مي نوعي متأثر

خشونت كالمي عليه زنـان كيفيـت زنـدگي زنـان و      ].9[ دكن مي متأثرها  زنان را در همة عرصه
از دسـت دادن احسـاس خودارزشـمندي و     .كنـد  مـي  شدت تهديـد  را بهها  آن مولدبودن زندگي

نحوة برخورد با ديگران، سوء ظن بـه روابـط بعـدي و تحريـف      از نداشتن نفس، اطمينان اعتمادبه
از سـوي  شـده   آمارهاي ارائـه  طبق ].3[ توان از پيامدهاي خشونت كالمي برشمرد مي واقعيت را
هـاي روانـي و    بسـياري از زنـان خشـونت   اشـاره شـد،   ها  آن بهكه  ،و تحقيقات متعددها  سازمان

خشـونت روانـي و كالمـي بـيش از      ،درواقـع . ترين نوع خشونت اعالم كردند كالمي را آزاردهنده
را هـا   آن تر درون س  تر و حسا هاي عميق گذارد و اليه هاي فيزيكي بر روح زنان تأثير مي خشونت

آيد و به داليل فرهنگـي و قـانوني در بسـياري از     شم ميكند؛ خشونتي كه كمتر به چ تهديد مي
  .شود موارد به رسميت شناخته نمي

زنـاني اسـت كـه مـورد آزار و خشـونت      ة زيسـت  ةتجرب ةرو، هدف پژوهش حاضر مطالع اين از
از . در ارتباط با خشونت كالمي اسـت ها  آن نگرش و درك ةدربارو كنكاش اند  كالمي قرار گرفته
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كنند نيز  مي و راهبردهايي كه زنان براي مقابله با خشونت اتخاذ سعي شده اقدامات ،سوي ديگر
زنان از خشونت كالمي وابسـته بـه فـرد و     هاي هبنابراين، با توجه به اينكه تجرب. نشان داده شود

مطالعة  درنتيجه، .له را بررسي كردئتوان ابعاد گوناگون مس نمي ياختصاصي است، با پژوهش كم
  .رسد مي كيفي ضروري به نظر ةكالمي عليه زنان از رهگذر مطالع خشونت

  مروري بر تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با خشونت كالمي
علـوم اجتمـاعي و سـاير     ةاخيـر در حـوز  ة در يكي دو ده ،درخصوص خشونت خانگي عليه زنان

توجـه انـدكي بـه    شناسي، تحقيقات متعددي انجام شده است، امـا   نظير پزشكي و روانها،  حوزه
ـ  خشونت كالمي شده و در برخـي از تحقيقـات خشـونت مـذكور بـه      ةپديد يكـي از ابعـاد    ةمنزل

برخـي   در .است دهشآمار در اين زمينه اكتفا  ةبه ارائ نظر گرفته شده و صرفاً خشونت خانگي در
آن هـم بـه    ،]12[ متفاوتي نظيـر مدرسـه و بيمارسـتان   ي ها خشونت كالمي در حوزه نيز، ديگر
انجام شده است و تا امروز در ايران به لحاظ كيفي و عميق بـه ايـن پديـده     ،كار پيمايشي شكل

انـدكي در ايـن زمينـه بـا     هاي  طور كه اشاره شد، پژوهش حال، همان نگريسته نشده است؛ بااين
ذيل استشده است كه به شرح  انجام يروش كم:  
كننده بـه پزشـكي قـانوني كـه      زن مراجعه 300ي بر رو) 1391( آقاخاني و همكاران ةمطالع

وسيعي از خشـونت مشـاهده    ةپهن ،در اين مطالعه. آزاري و آزار شوهر بوده است شكايت آنان زن
هـاي مختلـف مـورد خشـونت روانـي و كالمـي قـرار         درصد زنان به شكل 2/99كه  طوري به ؛دش

العمـل   ، عكـس درصـد  15/74در ، تحقيركـردن  درصـد  9/77فحاشي در  ،كلي طور به. گرفتند مي
، تهديد زن به درصد 7/68گيري بدون مشورت در  ، تصميمدرصد 3/61 مخالفت در هنگامشديد 

و تهديـد بـه    درصـد  4/74جـويي در   ، عيـب درصد 6/64كردن در  مسخره درصد، 3/61طالق در 
  ].4[ است مشاهده شدهموارد  درصد 3/67ازدواج مجدد در 

و  نشان داد سـطح تحصـيالت پـايين زن و مـرد    ) 2008( فاولي حاصل از پژوهشهاي  يافته
 2/66خشـونت كالمـي   . ثر بـر خشـونت اسـت   ؤعوامل ماز شوهر از سوي اعتياد به مصرف الكل 

درصـد،   7/2 درصد، خشونت جنسـي  8/6درصد، تهديد به خشونت  5/9استفاده از شالق  ،درصد
  ].22[ درصد بوده است 8/15 نيزوالدين شوهر از سوي درصد و  8/65 همسراز سوي خشونت 

درصـد   5/48خانگي، درصد شيوع خشونت  78نشان داد كه ) 2009( نتايج تحقيقات النصور
درصـد ضـرب و شـتم شـديد      3/12درصد ضرب و شتم خفيـف،   6/14خشونت عاطفي و رواني، 

توجيـه  تر است، بـه   ها پايين ها باالتر و سطح تحصيالت آن همچنين زناني كه سن آن. بوده است
  ].21[ اعمال خشونت از سوي شوهر خود اعتقاد دارند

) درصـد  93(نيز نشان داد شـيوع خشـونت روانـي و كالمـي     ) 2010(نتايج پژوهش توكاس 
تـأثير عوامـل اجتمـاعي، بيكـاري شـوهر، ازدواج بـا اقـوام،         بوده است كه خشونت خانگي تحـت 

  ].26[ تماعي دولتي قرار دارندهاي مردساالر، فقدان استقالل مالي زن و فقدان اج ارزش
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  چارچوب مفهومي پژوهش
اكثر محققان در اين حـوزه   ،حال بااين .متفاوتي تعريف شده استهاي  خشونت كالمي از ديدگاه

  .دشون  انجامرساندن  رفتارهايي هستند كه به قصد آسيب آميز خشونتمعتقدند رفتارهاي 
ايـن   نـد و بـر  ندا نمـي  نـوع خشـونت  خشونت فيزيكـي را تنهـا   ) 1992(1استراوس و سوئيت

روانـي،  هـاي   توانـد دربرگيرنـدة تهديـد، خشـونت     مي تري از خشونت ند كه تعريف وسيعا عقيده
گونه رفتار اگـر بيشـتر از خشـونت     تأثير اين. عاطفي، تحقير، تمسخر ديگران و فحاشي نيز باشد

  ].9[ نيستآن  كمتر از فيزيكي نباشد، معموالً
معتقد است خشونت كالمي تهديد، تمسخر و ايجاد بيزاري از اشكال ) 1996( ايلك كاراجان

شـود   مـي  خشونت لفظي قبل از هر چيز نوعي از تهاجم محسوب. متداول اين نوع خشونت است
دهـد و ايـن تـوهين و تحقيرهـا بعضـاً بـا        مـي  نفس همسر را هدف قـرار  كه نابودكردن اعتمادبه

، همـراه  اسـت  خر بدن و ظاهر او يا آنچه بـراي او مهـم  بار به زن و تمس دادن لقبي حقارت نسبت
زنان تركيـه در معـرض خشـونت     درصد 84گرفت،  انجام Isss از سويطبق پژوهشي كه . است

  ].16[ كالمي همسران خود قرار دارند
كار بردن   يا آزار كالمي عبارت است از به اين اعتقاد است كه خشونت ايونز نيز بر ،نيهمچن

رساننده براي دادن نسبت دروغ به كسي يا واداركردن شخص بـه اينكـه    و آسيبكلماتي مهاجم 
را بـراي  ها  سري ويژگي وي يك. شود مي آزار كالمي باعث ايجاد آسيب رواني .باور كند دروغي را

داركننـده و دردآور اسـت؛    كالمـي جريحـه   آزار: قبيـل  از ؛گيـرد  مي تشخيص آزار كالمي در نظر
وقتي استنباط همسـر از آزار كالمـي ناديـده گرفتـه     . گيرد هم قرار ميخصوص كه مورد انكار  به

شود و به واقعيت وي نيز هيچ اعتباري داده نشود، بخشي از رنـج زن بـه سـردرگمي او منتهـي     
كم به ايـن   زن ممكن است كم. هاي زن است خشونت كالمي حمله به ماهيت و توانايي. شود مي

تحقيـر در  . دادن خيلي از كارها را نـدارد  يك جاي كار او ايراد دارد يا توانايي انجامباور برسد كه 
در . غل و غـش و بـا دلواپسـي ادا شـود      اي بسيار بي قالب خشونت كالمي ممكن است به طريقه

رونـده و از   بينـي، پـيش   برخي موارد نيز، خشونت كالمي، موذيانه و غافلگيركننده، غيرقابل پيش
  ].3[ رود دفعات و تنوع رو به افزايش مينظر شدت، 

 بـه  هاي كيفي لزومـاً بايـد از ادبيـات نظـري و تجربـي بـراي افـزودن        از آنجا كه در پژوهش
موجـب  ها استفاده كرد، مرور ادبيـات مسـئله در ايـن پـژوهش،      هاي مقايسه و تعميم يافته داده

به ادبيـات نظـري موضـوع     نيز ها هرچند در مرحلة تحليل داده. خواهد شداي  بسط دانش زمينه
  .است هشد هاي ارجاعي استناد منزلة چارچوب به

ك از جهـت  يـ خشونت عليـه زنـان وجـود دارد و هر    ةرويكردهاي متفاوتي براي تبيين پديد
  :شود مي موارد اشاره برخي در اينجا به. كنند مي خاصي اين موضوع را تبيين

                                                        
1. Strauss & Sweet 
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عليه زنان و پذيرش آن از سـوي زنـان، از    عمال خشونتا) 2007( تيوري و همكارانبه نظر 
كـه از گذشـته تـا بـه امـروز       سرچشـمه گرفتـه   جنسـيتي هـاي   پـذيري نقـش   الگوهاي جامعـه 

ارزش  1طبـق ايـن الگـو، مردگـونگي    . بخش تبعـيض جنسـيتي در جوامـع بـوده اسـت      استحكام
هـاي   شود و زنان موجـوداتي تـابع و مطيـع در سـاختار مردسـاالرند و ايـن نگـرش        مي محسوب

 ].25[ جاي گذاشته است رات منفي بريثتأگيري شخصيت و رفتار زنان  جنسيتي در شكل
پرخاشگرانه نيست، بلكـه نـوعي    يخانگي عليه زنان صرفاً رفتارهاي  رسد خشونت مي به نظر

. جويي اسـت كـه درواقـع بازتـاب تعـاريف فرهنگـي از نقـش مـردان اسـت          سازي و سلطه مطيع
اعمـال   در برابـر قـدرتي زنـان آنـان را     دهد كه چگونه انزوا و بـي  مي شانتحقيقات ن ،كلي طور به

يـد آن اسـت كـه    ؤترديد، توضيح و تبيين خشونت عليه زنـان م  بي. دكن مي پذير خشونت آسيب
جوامعي كه در آن مردان قدرتمندنـد   ؛زنان مشخصة جوامع مردساالر است خشونت مردان عليه

فهم ما از خشونت عليـه زنـان در گـرو فهـم      ،بنابراين. وندش مي فرض» غيرمهم ديگرانِ«و زنان 
 :كر( اسـت  خـاص، طـور   بـه  ،و ظهور خصوصيات مردانه عام،طور  به ،ماهيت مناسبات جنسيتي

؛ فيكـري و  1998 ،6؛ سـن 1999، 5؛ ويساريا1997، 4؛ رائو1993 ،3؛ موني1980، 2اشتراس و گلز
  ).1389صادقي فسايي،  ؛1993 ،9؛ رامفريز و وازكوئر1995، 8؛ اكسو1999 ،7باتي

گرفتـه   علت تاريخي خشونت عليه زنان به ساختار قدرت شكل ةبارترين پاسخ نظري در مهم
گردد و تفاوت جسماني و وضعيت فيزيكـي برتـر    گفتمان پدرساالري يا مردساالري برمية پاي بر

گيدنز نيـز  . ده استتحميل ايدئولوژي مردساالر بوهاي  مايه مردان نسبت به زنان، نخستين دست
كنـد   مي زيستي و وراثتي، اشارههاي  معطوف به تبيين پدرساالري با ويژگيهاي  با تأييد بررسي

مطالعات چنان متضاد است كه پذيرش قطعي اين رابطه يـا عـدم وجـود آن را     نايهاي  كه يافته
ـ  د؛ امـا نتيجـة مهـم، تأييـد وجـود پرخاشـگري در مـردان بـه        كن مي غيرممكن اي  ديـده پ ةمنزل

بخش فرهنگ مردساالري يـا   موساز و تدا شناختي و طبيعي است كه در طول تاريخ زمينه زيست
  ].13[ پدرساالري شده است

كند زماني كـه فـرد منـابع زيـادي داشـته باشـد يـا در         از سوي ديگر، نظرية منابع بيان مي
ت اسـتفاده كنـد بيشـتر    شرايطي كه منابع او بسيار ناكافي است، احتمال اينكه از راهبرد خشـون 

نظيـر تحصـيالت،   (است؛ مثالً، وقتي فرد بخواهد بر ديگري اعمـال قـدرت كنـد، ولـي منـابع او      

                                                        
1. masculinity 
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در سطح پاييني باشد، براي تداوم موقعيت خـويش از خشـونت اسـتفاده    ) شغل، درآمد و مهارت
  ].18[ كند مي

كـه   است موضوع گويي به اين سطح كالن پاسخ هاي هنظريهدف طور كه مالحظه شد،  همان
تـوان بـه    مـي  سطح كالن را هاي هنظري .كنند آميز رفتار مي زنان خشونت با چرا بسياري از مردان
 ةدر نظريـ . 2سياسي ـ اجتماعيهاي  و نظريه 1ـ فرهنگي هاي اجتماعي هنظري: دو گروه تقسيم كرد

. شوند يم ترين مسئله در امر ثبات اجتماعي محسوب هنجارها محوري ـ فرهنگي اجتماعي ةنظري
هـاي   يكي از شكل. سياسي، قدرت موضوع مركزي در آرايش اجتماعي استـ  اجتماعية در نظري
توانـد   مـي  دارد خشونت در جامعه مي كه اظهار استهنجاري  ةنظري، ـ فرهنگي اجتماعيتئوري 

اجتماعي تبديل شود كـه در ايـن صـورت بـه آن خشـونت فرهنگـي       به شكل نرم يا هنجارهاي 
ـ فرهنگـي مـدعي اسـت كـه خشـونت پاسـخي بـه         دل ديگري از تئوري اجتمـاعي م. گويند مي

ابهام، دوگانگي و آشـفتگي اجتمـاعي سـبب نبـود     . آشفتگي يا فقدان هنجارهاي اجتماعي است
نظرية خشـونت عليـه زنـان     ،3هاي اجتماعي پيامد اين شرايط بيماري. شود هنجارهاي معين مي

  ].20[ است
در . پندارنـد  مـي  جامعه 4اسي خشونت را برآيند ساختار مردساالرانةـ سي هاي اجتماعي نظريه
هـاي   نقـش  .اسـت  همسرآزاري گونة ديگري از كنتـرل و تسـلط مردانـه در جامعـه     ،اين صورت

سياسـي توجـه خـود را بـه آن معطـوف      ــ   اجتماعي هاي هجنسي موضوع ديگري است كه نظري
كند، نوعي الگوي تربيتي براي آنـان   مي عيينكه جامعه براي مردان ت ،جنسيهاي  نقش. ندا كرده
ي بسـط  رهمسرآزا ،با اين توصيف. د كه در آن مردان به خشونت عليه زنان مجازندكن مي فراهم

تصديق و پرمحبتي والدين، اجازة . آموزند مي و گسترش چيزي است كه مردان در ارتباط با زنان
 هد، بدون اينكه آنـان مـورد اتهـام قـرار    د مي هيجانات را به جنس مذكرخروج بروز احساسات و 

سطح كالن قادرند به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا مردان بسـياري مسـتعد    هاي هنظري. گيرند
توانند توضيح دهند كه چه چيزي مردان را بـه خشـونت عليـه     نمي راحتي اما به ند،ا همسرآزاري

 تالش كردند به توصـيف آنچـه افـراد را بـه     5سطح خرد هاي هدر مقابل، نظري. دكن مي وادار زنان
 شـناختي خشـونت را يـك فراينـد     روان ــ  اجتمـاعي  هـاي  هنظري. ندزد، بپرداكن ميوادار  خشونت

 تنهـا معلـوم   خشـونت، نـه  هـاي   با توصيف فرايند و پويايي. دانند نه يك رويداد منفرد و يگانه مي
توقـف و جلـوگيري   هاي  لويحاً روشآورند، بلكه ت مي د كه چطور اشخاص به خشونت رويشو مي

كند كـه خشـونت و    مي شناختي فرض روان ـ مدل اجتماعي ].20[ كنند مي از آن را نيز يادآوري
عوامـل و عناصـر بيرونـي بـر سـاختار      . بدرفتاري با بررسي عوامل محيط بيروني قابل فهم باشـد 
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انتقـال  ) فشـارهاي روانـي  ( رسسازمان خانواده، اسـت  اين رويكرد بر. گذارد مي خانواده تأثير سوء
  .داردخشونت از يك عضو خانواده به ديگري و تعامل خانوادگي تأكيد 

  روش تحقيق
روش اين تحقيق كيفي است و براي گردآوري اطالعات از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شـده  

سـپس   مطـرح و سـؤاالت زمينـه    ابتـدا بود كه اي  دادن مصاحبه با زنان به گونه نحوة انجام. است
هـاي   ثبت و سپس مقولة هسـته و مقولـه  ها  همة مصاحبه. شد االت به صورت خاص پرسيدهؤس

. اسـتفاده شـده اسـت   اي  از روش كدگـذاري مرحلـه  هـا   براي تحليل داده. اصلي استخراج شدند
بنــدي و ادغــام و  گــر بــه جداســازي، مفهــوم كدگــذاري فراينــدي اســت كــه طــي آن پــژوهش

كـردن كامـل اطالعـات     بدين ترتيب كه پـس از مكتـوب   ].14[ پردازد ها مي سازي داده يكپارچه
د بـو آن  طي فرايند كدگذاري، سعي بر. شوند گذاري ميسطر كد جمالت سطربه ةهمشده،  ضبط

گويان بيرون كشيده شـود و در قالـب مفـاهيمي     پاسخ ةكه مفاهيم اصلي از دل جمالت ابرازشد
بعـد،   ةدر مرحلـ . كد مفهومي حاصل شد 124 ،د مذكورفراينة در نتيج. تر بيان شود يافته تقليل

كد تفسـيري و در   9 به تشابهات شد و براساس اشتراكات و ادغام همبا مرتبط كدهاي مفهومي 
كدهاي تبييني مفـاهيم و الگوهـاي بنيـادين معنـايي     . كد تبييني تقليل يافت 2آخر به ة مرحل

ايـن كـدها در مرحلـة     .انـد  حاصـل شـده  هـا   بندي مـداوم داده  بندي و مقوله هستند كه از طبقه
شان  ند و شمول معناييدارتري نسبت به كدهاي پيشين قرار دارند، قدرت تحليل زيادي  انتزاعي

  .گنجاند مي در حدي است كه ديگر مقوالت را در خود
، بـا مراجعـه   دليلبه همين  .گيري هدفمند استفاده شده است از روش نمونه ،در اين تحقيق

، مصـاحبه  بودنـد كه حاضر به همكاري  ،نفر از زنان 11با  مشاوره در سطح شهر كاشانبه مراكز 
ها، عدم دستيابي به اطالعـات   معيار رسيدن به اشباع داده. رسدبتا اطالعات به اشباع نظري  شد

  .بعدي بودهاي  بيشتر و غيرتكراري در مصاحبه
بـه صــورت  هــا  مصـاحبه  و عميـق بــود  ةدر ايـن مطالعــه مصـاحب  هــا  گـردآوري داده  ةشـيو 

 ةي درخصـوص پديـد  ايه هاز افرادي گردآوري شد كه تجربها  داده. گرفت انجاميافته ساختار نيمه
  .ندشتدا ،يعني خشونت كالمي ،مورد نظر

 ةزمينـ در  اي ال گسـترده و عمـومي پرسـيده شـد؛ چـه تجربـه      ؤكنندگان دو سـ  از مشاركت
ثيرگـذار  أاز خشـونت كالمـي ت  شـما   ةبر تجرب داريد؟ چه زمينه يا وضعيتي نوعاً خشونت كالمي

بـر گـردآوري    ،طـور ويـژه   بـه  ،الؤسؤاالت ديگري نيز پرسـيده شـد، امـا ايـن دو سـ      ؟بوده است
د و شـو  مـي  هايي متمركز است كه به توصيف محتوايي و توصيفي ساختاري از تجارب منجر داده
  .دكن مي كنندگان فراهم نهايت دركي از تجارب مشترك مشاركتدر
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 خشونت كالمي و ابعاد آن
منظـور كشـف واقعيـت پيچيـدة اعمـال آزار و خشـونت         نفر از زنان كاشاني به 11در پژوهش حاضر، 

  .شان بررسي شدند كالمي عليه آنان از سوي همسرانشان و راهبردهاي مقابله با آن در مسير زندگي
  :حاصل شد ذيلكد تبييني به شرح  2 ،شده بررسي زنان مطالعهبا 
هريـك از   ،در ادامـه  .داليل بروز خشـونت كالمـي  . 2 ،ابعاد گوناگون بروز خشونت كالمي .1

  .دشون ميكدهاي تفسيري بررسي 

  شونت كالمي و ابعاد آنخ. 1
  استخراج كدهاي توصيفي، تفسيري و تبييني اول. 1جدول 

  مقولة تبييني  مقولة تفسيري  مقولة توصيفي
 زنهايدادن به حرفخودداري كردن از گوش

  به زناعتنايي  بي

ابعاد گوناگون بروز خشونت كالمي
  

  عليه زن انكار فحاشي
 امتناع مرد از بيان احساسات خود به زن

  كننده در قالب شوخي نظر تحقير اظهار

 ترساندن زن  خشونت كالمي در پوشش شوخي
  جنسيتيهاي  كردن جوك طرح

 شايستگي زنفكري ياهايكردن توانايي مسخره
  همسر از سويكردن زن  كردن و ضايع خيط

 گيريخشونت كالمي با آهنگي حاكي از قضاوت و خرده  آوردن ارزش و احترام زن پايين
 دست كم گرفتن

 كردنسرزنش
 امر و نهي كردن به همسر

  نگاه ابزاري به زن  آميز برخورد كردن تحكم
 كردن زنتهديد

  
از  گيـرد؛  دربرمـي  كالمي در محـيط خانـه و فضـاي خصوصـي سـطوح مختلفـي را      خشونت 

» زن نبايـد «يـا  » توانند زنان نمي«تر آن مانند بيان جمالتي كه با  فحاشي گرفته تا اشكال پنهان
نفس زنان آسـيب   شدت به استقالل و اعتمادبه اين شكل پنهان خشونت كالمي به .شود شروع مي

گريز از مشاركت اجتمـاعي و اضـطراب در    پوچي يا خودنابودسازي، ةيموجب بروز روحو  زند مي
فحاشـي و   ه، بـرخالف تصـور عمـومي كـه صـرفاً     شد هاي انجام با توجه به مصاحبه. شود مي زنان

متفاوتي از خشـونت كالمـي   هاي  دانند، گونه مي پرخاشگري را از مصاديق خشونت و آزار كالمي
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هاي  مقوله 1جدول  ،همچنين .شود مي اشارهها  آن به توضيح برخي از ادامهشناسايي شد كه در 
به زن، خشـونت كالمـي    اعتنايي بي ،در اين زمينه .دهند مي توصيفي و تفسيري اين كد را نشان

ـ  كـردن بـه   آميـز برخـورد   آوردن ارزش زن و تحكـم  در قالب شوخي، پايين ابعـاد متفـاوت    ةمنزل
برقراري روابط صميمانه زماني كه يكـي از دو طـرف مايـل    . خشونت كالمي شناسايي شده است

ميان بگذارد و نتواند به طريقي همدالنه از او حمايت كند،  نباشد احساسات خود را با ديگري در
ـ    مـي  همسرش خودداريهاي  دادن به حرف مردي كه از گوش. ممكن نيست سـر   ركنـد، آنچـه ب

 كند يا از بيان احساسات خود به او امتناع مي همسرش آمده يا همسرش آن را تجربه كرده انكار
و هـا   روز ممكن اسـت . كند مي بسته است نقض با همسرش ورزد، در اصل دارد پيماني را كه مي
بـه  اي  آزارگر همسرش را در احساسات خود دخالت ندهد و واكنش همدالنـه  بگذرد و مردها  ماه
  :گويد گويان مي يكي از پاسخ. دنداشته باشاو 

خوام در مورد موضوعي با همسرم صـحبت كـنم، بـا كنتـرل تلويزيـون       اوقات كه مي گاهي
يا زماني كه دارم مـاجرايي كـه اتفـاق افتـاده رو      .هاي من نداره توجهي به حرف و اصالً هر ميور

هـاي   كنه و اهميتي به صـحبت  مي من تلويزيون رو روشن زدنِ كنم، حين حرف مي براش تعريف
  ).3 ةشمار ةمصاحب(ده  نمي من

زن را ة گونـاگون درصـدد اسـت عمـل يـا گفتـ      هاي  دادن مطلب، به شيوه مرد با ناچيز جلوه
كردن ممكن است درظاهر چندان مشخص نباشد، اما بـراي زن احسـاس    ارزش بي. ارزش كند بي

ـ    يكي از پاسـخ . كند مييأس و سرخوردگي ايجاد  خـودش از ايـن سـطح    ة گويـان در مـورد تجرب
  :گويد ميخشونت 

 »چقدر احمقي«يا  »احمق، ديوونه« :گه به من مي .و سرزنش كنهر هميشه دوست داره من
  ).5 ةشمار ةمصاحب(

  :كند مي طور بيان همسرش را اين از سويكردن خود  ارزش ديگري بية شوند مصاحبه
ن دادم، با يه حالـت  وكه طراحي كرده بودم به همسرم نش ووقتي با اشتياق لباس جديدي ر

  ).9 ةشمار ةمصاحب(» ؟و بپوشهر اين ديگه چيه؟ كي حاضره اين« :بدي گفت
  :گويد مي ديگرية شوند و مصاحبه

» .كي از تـو نظـر خواسـت    ،ضعيفه« :گه شوهرم هروقت بخوام در مورد چيزي نظر بدم، مي
  .)11 ةشمار ةمصاحب(

ان را نزاكـت، همسرشـ   نكـردن  گويي، شوخي و رعايـت  برخي از مردان نيز سعي دارند با بذله
تخريـب زن   بهچون ذاتاً  ؛نيستار د خندهالبته اين سطح از خشونت كالمي چندان . تحقير كنند

يكـي از  . كنـد  مـي بروز  ها اين سطح از خشونت اغلب اوقات در مجالس و مهماني .شود منجر مي
  :كند مي گان عنوانشوند مصاحبه
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جماعـت چـه    از زن« :هگـ  مـي  ده، شوهرم با خندهبوقتي در جمعي سهواً خطايي از من رخ 
  ».شه داشت انتظاري مي

چنين مردي كه عليه همسرش خشونت كالمي دارد، ممكن است همسـرش را بترسـاند يـا    
 .بـوده اسـت  اي  كه انگـار شـوخي بـامزه   اي  دهد، به گونه زده كند و بعد طوري قهقهه سر شگفت

دسـتوردادن آزادي زن   .استاستخراج شد، دستوردادن ها  ديگري كه از مصاحبه تفسيريِة مقول
مـردي كـه بـه جـاي رفتـار محترمانـه و       . دكنـ  مـي  معنـا  گيرد و برابـري و عـدالت را بـي    مي را

د، كنـ  مـي  دهد يا با تهديـد كارهـاي خـود را عملـي     مي دائم دستور ،كردن از همسرش خواهش
ــا ــع ب ــار  درواق ــرش رفت ــزاري ي همس ــد   دارداب ــترس او باش ــرد، در دس ــت اراده ك ــه هروق . ك

  :گويد ميخود  ةتجربة دربار 6 ةشمار ةشوند احبهمص
كنه و هرجايي كه  گم آخر هفته بريم سينما، مخالفت مي مي مثالً .اي اون به زورههكارة هم

: يـا  ،»بحـث  بحث بي« :گه اگه بخوام چيزي بگم، مي .كنه بريم رو مجبور مي اد بره ماوخودش بخ
  ».برو خونه بابات ،خواي نمي«

  :اظهار داشته است يديگر ةشوند مصاحبه
به من  .گفت رسيد مي هرچي به ذهنش مي .ام، به خودم كرد به خانواده شوهر من توهين مي

اش هـ  ولي همين حرف ،زد كتك نمي ».بايد به حرفم گوش بدي .كلفتي لتو برام مث« :تگف مي
  .از كتك بدتر بود

امـا   ،كننـد  هـاي فيزيكـي را تحمـل مـي     تواننـد بـدرفتاري   كـه مـي   معتقد بودند لب زناناغ
اعضـاي خـانواده،    سـاير و  فرزندان خصوص در مقابل ، بهها احترامي به آن و بيهاي لفظي  توهين

گونـه از   ، ايـن )1996( بر نظر محققاني نظيـر پاتريشـيا ايـونز    بنا. غيرقابل پذيرش است شانبراي
ـ ز ةاز دست رفتن وجهها به  خشونت قـدرت و فرصـت   و  شـود  زن منجـر مـي    نفـس  عـزت  ه ونان

 يكفـايت  بـي بـه   توان در اين زمينه، مي .گيرد توانمندشدن و شكوفاشدن استعدادها را از زنان مي
آميـز در   خشـونت زن در مديريت خانه، گريـز از مشـاركت در امـور اجتمـاعي، بازسـازي رفتـار       

دادن اعتبار اجتمـاعي و    دست  مخدر و از  مواد بردن به  كودكان در تحصيل، پناه ناكاميفرزندان، 
  ].3[ خانوادگي نزد قربانيان اين پديده اشاره كرد

  داليل بروز آزار و خشونت كالمي. 2
 .دست آمد، داليل بروز آزار و خشونت كالمي است هكه در پژوهش حاضر ب يديگر تبيينيِة مقول

 خود درخصوص دليل بروز چنين برخوردهـايي از سـوي همسرشـان را   ة جربت شوندگان مصاحبه
  :آمده است 2جدول در شده  از كدهاي استخراجاي  نمونه .اند دهكربيان 
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  استخراج كدهاي توصيفي، تفسيري و تبييني دوم .2جدول 
  مقولة تبييني  مقولة تفسيري مقولة توصيفي

 سيستم آموزش نامناسب در خانواده و مدرسه
شدن  اجتماعي

  نامناسب

داليل بروز خشونت كالمي
  

 پذيري جنسيتي متفاوت مرد و زنيند جامعهافر
 وجود نگرش منفي به زن

 هاي اقتصادي و اجتماعي خانوادهگيريتوجهي به نقش زنان در تصميم بي
تبعيض و نابرابري 

  جنسيتي
 اشتغالهايعدم دسترسي برابر به منابع اقتصادي و فرصت

 داري زنكردن كار خانهارزش تلقيكم
 قدرتي زنان در فضاي خانوادهبي

 گونه مواردگذار در اينقانونهايمردان به مجازاتيتوجه بي
 هاآنفقدان اطالع زنان از حمايت قانوني از  ضعف قوانين

 داري قانون از مردان و مقصر دانستن زنانجانب
 همسرانشاناز سويبودن آزار زنانطبيعي

هاي  ارزش
  مردساالري

 هاتحمل خشونت مردان به دليل وجود كليشه
محدودشدن زن با ايجاد فشارهاي روحي رواني همسر و رفتارهاي

 درپيپيهايآميز و دستوردادنتحكم
 كودكي فرد آزارگر در خانوادهةتجرب

 آزاردهنده دارندكه بددهني و رفتاررابطه با دوستاني  يادگيري اجتماعي
 گراخشونتهايتماشاي فيلم

  
ــا بررســي كــدهاي مفهــومي و طبقــه   آگــاهي، فراينــدنا هــا، كــدهاي توصــيفيِ بنــدي آن ب

ـ  پذيري جنسيتيِ جامعه تفسـيري سيسـتم    ةمتفاوت مرد و زن و وجود نگرش منفي به زن، مقول
گان، اين موارد در بروز خشونت كالمـي  شوند مصاحبهاز نظر . شدن آشكار شد نامناسب اجتماعي

  .بوده است مؤثربسيار ها  آن مردان به
  :گويد مي 9 ةشمار ةشوند مصاحبه

بلـد نيسـت بـه همسـرش ابـراز       .شوهر من ياد نگرفته كه چطوري بـا زنـش برخـورد كنـه    
  .احساسات كنه

  :كند مي چنين بيان خود را اين ةديگر، تجرب ةشوند مصاحبهو 
گه  مي .اش گوش كننه ش دستور بده و همه به حرف هجوري بار اومده كه هم) همسر(اون 

كـار يـا بـرم     ام بـرم سـر  وخـ  گم مي هروقت مي .زن به حرفش گوش كنه مرد بايد مردي كنه و
اگه بـري   .و چه به بيرون از خونهر زن .تس زن جاش بيخ كُنج خونه«گه  رانندگي ياد بگيرم، مي

  ».شه بيرون خونه، زبونت دراز مي
ة نحـو . گيـرد بشود شخصيت مردان با الگوهاي نابرابر شكل  مي شدن نامناسب باعث اجتماعي

 ،هـايي همچـون پرخاشـگري، موفقيـت، رقابـت      شود ويژگـي  مي برخورد والدين با فرزندان باعث
ينــد اچــه گفتــه شــد، فربراسـاس آن . بــروداتكـاي بــه نفــس و اســتقالل بيشـتر از پســر انتظــار   
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كنـد و آن را   مـي  جنسيت زن و مرد را در خانواده درونـي هاي  شدن در خانواده گرايش اجتماعي
معمـوالً از   ، زيـرا شـود  مي بودن شدن سلطة مرد و مطيع دهد و باعث دائمي مي به فرزندان انتقال

قل، اسـتوار،  زنان تصويري آرام، مطيـع، منفعـل، عـاطفي و وابسـته و از مـردان تصـويري مسـت       
بـودن   شايسته، توانا و مصمم ترسيم كرده است و در چنين شرايطي، زنـان نقـش سـنتي مطيـع    

براسـاس آنچـه گفتـه شـد، خشـونت       ].15[ پذيرنـد  مـي  گري مرد خود را در مقابل نقش سلطه
 دادن شـود و انجـام   مي رفتاري است كه در خانواده و مدرسه و بين دوستان آموزش داده ،كالمي

هـا   آنخشـونت عليـه    زنـان و و مجبـوركردن   اسـت مردانگي  يكردي اقتضا فتار و عملچنين ر
 خشـونت و بـدرفتاري بـه زن را تشـويق     ،جنسيتي سـنتي هاي  مشروع و طبيعي است و واكنش

كردن در سطحي است كـه مـرد    پذيري جنسيتي و اجتماعي تا زماني كه جامعه، رو اين از. كند مي
دهد و نگاه ابزاري به زن دارد، آزار و خشونت كالمي و بدرفتاري به زن  مي را در حدي فراتر قرار

برخي از زنان خـود را مقصـر ايـن رفتـار      ،از سوي ديگر. مناسب براي بروز خواهد داشت يفرصت
آمـوزد اعمـال خشـونت از     مـي  جنسـيتي، هاي  كردن گرايش زن با دروني .دانستند مي شوهرشان

به زن تلقين شده اسـت كـه بايـد    اي  و بايد بپذيرد و به گونهشوهر بخشي از قواعد زندگي است 
نـد كـه در رفتارهـاي    ا برمبناي چنين آموزشي، زنان همواره به دنبال ايـن  .شرايط را تحمل كند

  :گويد مي 2 ةگوي شمار پاسخ. و به دنبال علت بدرفتاري شوهرشان باشند نندجو كو خود جست
دائم به هر حرف و حركتي  .منم بداخالقي شوهرممحلي و  كنم دليل كم مي من هميشه فكر

  .كار كردم كه اين رفتارها رو با من داره دونم چه نمي. كنم كه دارم، فكر مي
هـاي   ديگري است كه از متن مصـاحبه و مقولـه   تفسيريِ ةتبعيض و نابرابري جنسيتي مقول

ـ . توصيفي استخراج شده است و در بروز خشونت كالمـي بسـيار اهميـت دارد     ،ه عبـارت ديگـر  ب
 ةشـد  فرهنـگ نهادينـه   ،درواقـع  .ريشـه دارد  هاي جنسيتي خشونت عليه زنان در تبعيض ةمسئل

جا عليه اين قشـر از جوامـع دنيـا     و همه هر روزشود انواع خشونت  تبعيض عليه زنان موجب مي
  :كنند مي گونه بيان تجارب خود را در بحث تبعيض جنسيتي اين شده زنان مصاحبه .رخ دهد

خونـه   ةواسـ اي  اگه بخـواد وسـيله   .ده كاري اهميت نمي يچشوهرم اصالً به نظر من براي ه
گـه زن   مـي  .بخره يا اينكه بخواد با كسي معاملـه بكنـه، نظـر مـن بـراش اصـالً اهميتـي نـداره        

  ).1 ةشمار ةمصاحب(العقله  ناقص
  :كند مي اظهار 3 ةگوي شمار پاسخ

 .شـم  مشغول نظافت و تميزي خونـه و آشـپزي مـي   م ه كار، من ره سر از صبح كه اون مي 
م اگه بخوام بگم چقـدر خسـته   ه بعدش .انگار كه كاري انجام دادم انگارنه د خونه، اوالًآ وقتي مي

  »؟آوردي چي، پولي هم گير هخب ك« :گه م كرده، مي شدم، كار خونه خسته
چگونگي توزيع منـابع مـالي   معتقدند ها  آن. دكراستناد ها  توان به نظر فمنيست مي در اينجا

گـردد   در خانواده به روابط قدرت ميان زن و شوهر بستگي دارد و روابط قدرت به اين امر برمـي 
 ،همچنـين  ].1[ گيري دارد كه چگونه و كجا پول خانواده صـرف شـود   كه چه كسي حق تصميم
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ادي كه منـابع كمتـري   داند و افر مي متأثر افكار و اعمال افراد را از شرايط مادي) 1991( كالينز
مـرد بـا ابـزار آزار و     بنـابراين، . گيرنـد  مـي  تأثير محيط مـادي قـرار   ن تحتديگرادارند، بيشتر از 

در  .سـعي دارد قـدرت را در اختيـار بگيـرد     ،...وكـردن   مانند تهديد، ترساندن، منـزوي  ،خشونت
ارهـاي نـابرابر قـرار    مـردان و رفت  ةمردان هميشه پيروز بوده و زنان تحـت سـلط   ،گونه روابط اين

نشـيني زنـان و وابسـتگي     اشـتغال سـبب خانـه   هاي  نابرابري در فرصت ،از سوي ديگر .اند گرفته
دهنـد بـه    مي ين يكي از داليلي است كه مردان به خود اجازهاو  شود مياقتصادي آنان به مردان 

مردانـي كـه    ،بنـابراين . و انواع برخوردهاي بد را داشـته باشـند   كنند ، بدزبانير برسانندزنان آزا
مسلط نيـز منـافع آنـان را    هاي  دارند، ايدئولوژيدر اختيار گيري را  منابع قدرت، ثروت و تصميم

طلبـي خـود، بـدون     شوند و با نمايش برتـري  آزادي عمل ميخود داراي  ند، خودبهنك مي تضمين
دهنـد   ها را به خود مي گيري پس اجازة ارزيابي در تصميم. گذارند توبيخ نابرابري را به نمايش مي

  .ها را نشان خواهند داد گونه ايدئولوژي عدالتي روزمره، جاافتادن اين در توسعة بيو 
قانون مناسب و درواقع ناتواني قانون در حمايـت از زنـان را    نبود شده برخي از زنان مصاحبه

گان، قانون شوند حبهمصازعم  به. دانستند مي درپي كالمي همسرشان عامل خشونت و آزارهاي پي
و بـه ايـن    ردخشونت و آزار كالمي مردان عليه زنان توجـه انـدكي دا   ةمجازات اسالمي به مسئل

خشونت خـانگي عليـه زنـان نيـز در كشـور مـا        ةدر حوزهرچند  ؛انگاري شده است مسئله سهل
ونت به خشونت جسماني و برخي ديگر به خشها  آن قوانيني به تصويب رسيده است كه برخي از

قانون مدني اشاره شده كه زن و شـوهر مكلـف    1102 ةدر ماد. پردازند رواني در محيط خانه مي
 1115 ةدر مـاد . شود به حسن معاشرت با يكديگرند كه اين حسن خلق شامل رفتار و گفتار مي

اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي بـراي  كه نيز آمده 
حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمـه   تواند مسكن علي شد، زن ميزن با

حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشـتن بـه منـزل مزبـور معـذور      
زنان معتقدند جامعه از اين قوانين آگاهي نـدارد   ،حال بااين .دشوهر خواهد بو ةنفقه برعهد ،است

در اينجـا بـه   . دهنـد  مـي  بـروز  و مردان با خيال راحت هر رفتاري را در فضـاي خصوصـي خانـه   
  :شود مي از اين موارد اشارهاي  نمونه

 :گه مي و خنده مي .كنم رم ازت شكايت مي گم مي كنه، مي مي وقتي شوهرم با من بدرفتاري
 ةشـوند  مصـاحبه ( ».كـنن  كردي از تو حمايـت مـي   رفك ؟اي بري چي بگيوخ يم ؟كدوم قانون«

  ).10 ةشمار
  : گويد باره ميدر اين  1 ةگوي شمار پاسخ

محلي كرد يا شخصـيتت رو لـه كـرد،     وقت كسي به من نگفته كه اگه شوهرت بهت كم هيچ
  .كنه كنه و شوهرت رو ادب مي گزارش بده و قانون ازت حمايت مي

به زنان و ميزان برخورداري و آشنايي به اين حقوق و ساختار نهادهاي جامعـه در   ،در قوانين
مردانه نـه  هاي  زيرا بسياري از انواع بدرفتاري ،شود نميرساندن زنان به حقوقشان توجه چنداني 
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شـود، بلكـه حـق مـرد بـر زن       نمـي  گذاران بدرفتاري محسوب براي مردان و نه حتي براي قانون
زنـان در برابـر   از تنهـا   برخـي از قـوانين و مقـررات موجـود نـه      از سوي ديگـر، . آيد مي حساب به

 شوند و درنهايت، باعـث  مي از نظر قانون تأييدها  آن د، بلكه بعضي ازشو نميحمايت ها  بدرفتاري
ة تهاجم بـه زنـان اغلـب بـا جملـ      ،درواقع. هاست شود زنان احساس كنند تقصير از جانب آن مي

نابرابري در قوانين فرصت بيشتري را در اختيار مردان قـرار داده و  . شود مي توجيه» حقش بود«
. سـت تـا زنـان   اداري عمـدتاً بـه سـمت مـردان      شده، جانب در برخي موارد نيز در دعاوي مطرح

اعتنايي به اصول قانون اساسي در سطح اجرايي در كشور رايج اسـت و   بيتوان گفت  ، ميرو ازاين
  .شود رابطه با خشونت كالمي عليه زنان ديده ميخأل قانوني زيادي در 

هـاي   پـژوهش حاضـر برجسـته شـد، ارزش    هـاي   تفسـيري ديگـري كـه در مصـاحبه     ةمقول
كنند كـه مجبورنـد    مي در محيطي زندگيها  آن گان،شوند مصاحبهمطابق نظر . مردساالري است

المـي عليـه زن   آزار و خشـونت ك  .همسرشـان داشـته باشـند   از چـرا  و اطاعت كامل و بي چون 
 بـدرفتاري و خشـونت شوهرانشـان را تحمـل    هـا،   سري كليشـه  وجود يك دليلبه . طبيعي است

در شان ها به محدودشدن آميز مردان عليه آن كنند و ايجاد فشارهاي روحي و رفتارهاي تحكم مي
 ةشـوند  مصـاحبه . گرفته اسـت ها  آن العملي را از فضاي خانواده منجر شده و امكان هرگونه عكس

  :گويد مي 9 ةشمار
  .زن چون قدرتي نداره، مجبوره هميشه كوتاه بياد

  :گويد مي 3 ةشمارشوندة  مصاحبهو 
ام وخـ  كرد مي مي گرفتم كه كجايي چون نگرانش بودم، اما اون فكر مي اگه با همسرم تماس
  .كرد مي كنترلش كنم و بداخالقي

 اسـت  مبتني بر اين ايـده  و رانهمردساال يحق مالكيت جنسي نگرش ،)1991( كالينز نظربه 
 كرده از لحاظ اقتصادي، جنسي و احساسي جزء دارايي شـوهران خـود محسـوب    كه زنان ازدواج

هـر انـدازه   . داشته باشند شاندانند كه هر نوع رفتاري با زن مي مردان حق طبيعي خود. شوند مي
ويـژه در ميـان طبقـات     بـه  ،اين نگرش. شود مي تر باشد، اين نوع تفكر بيشتر ديده جامعه سنتي
 اي كاشـان جامعـه   ةبر اين اساس، از آنجا كه جامعـ  ].8[ خورد مي بيشتر به چشم ،پايين جامعه

 ةرابطـ  روابـط دو جـنس اساسـاً    .توازن سنتي قدرت در خانواده به نفع مردان است است،سنتي 
كالمـي، زبـاني و روانـي     ةاست كه در آن مرد از همسر خود سوء اسـتفاد اي  قدرت است و رابطه

هـاي   در خـانواده . كند مي ارزش كارگيري ابزار خشونت، همسر خود را تحقير و بي و با به كند مي
دهنـد و فراينـد    مـي  پدرساالر، زنان براي حفـظ همـاهنگي و بنيـان خـانواده بـه مصـالحه تـن       

كـه زنـان را    ،رانههنجارهاي مردسـاال  ،سان بدين. كنند مي گيري را به شوهرانشان واگذار تصميم
دهند، هم از نظر اخالقي و هم از نظر فرهنگي خشونت كالمـي شـوهر    مي زير انقياد مردان قرار
  .كنند مي عليه زن را تصديق
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 بـر . استخراج شد، يادگيري اجتماعي خشونت اسـت ها  تفسيري كه از مصاحبه ةآخرين مقول
دوران هـاي   بـد همسرانشـان در تجربـه   كه بـدزباني و برخوردهـاي   باورند اين  زنان بر ،اين مبنا

هـاي   گـاهي در تماشـاي فـيلم    و رابطه دارنـد ها  آن ها، دوستاني كه در حال حاضر با كودكي آن
  :كند مي گونه بيان خود را اين ةگان تجربشوند مصاحبهيكي از . ردداريشه  آميز خشونت

 همسرم ولي .كرد مي ما و خانواده بود نثار من خودش اليق هرچه همسرم مادر ،ل ازدواجاياو
بعدها كه زير يك سقف رفتيم، فهميدم شوهرم هـم   .اون رو ندم بددهني جواب تگف مي من به

  .هم پاسخي ندم نمثل مادرشه و من بازهم بايد سكوت كنم و به بددهني او
ايـن اسـاس، پرخاشـگري و آزار كالمـي، رفتـار و كـنش اجتمـاعي اسـت كـه از طريــق           بـر 

رفتاري از اين دست،  ةمردان با مشاهد. شود مي توليد، بازتوليد و فرا گرفته يندهاي اجتماعي،افر
 مـردان يـاد  . هاسـت  ن نيازهـاي آن كـرد  مشروع براي برآوردهاي  گيرند كه خشونت وسيله مي ياد
شـدن و باخـت    زناشويي پيروز باشند و چنانچه در اين رابطه احساس مغلـوب ة گيرند در رابط مي

خـود را  ة رفتـ  كنند با توسل بـه خشـونت و آزار كالمـي، قـدرت ازدسـت      مي داشته باشند، سعي
ـ هـا،   از پـدران، دوسـتان يـا از طريـق رسـانه     هـا   آن العملي است كـه  اين عكس .بازيابند ويـژه   هب
  .اند ها، آموخته ماهواره

  گيري بحث و نتيجه
جسـمي و   هاي شود، فقط به پرخاشگري و تعرض گونه كه در افكار عمومي تصور مي آن ،خشونت

هـاي فيزيكـي را مظهـر     كردن و درگيري زدن و زخمي مردم كتك بيشتر. فيزيكي محدود نيست
تـري از   هاي گسترده تعريف و وجوه عيني خشونت اليه ةكه دامن درحالي ؛كنند خشونت معنا مي

شـكل   مانـد و بـه   كردار او پنهان مي هاي دروني آدمي كه پسِ اليه ؛گيرد رفتار انساني را دربرمي
گيرد و  خشونت ابتدا در ذهن شكل مياين نوع از . دده خود را لو مي ناخودآگاه در ساختار زباني

ورزي  يـابي خشـونت   هويت و ريشه ،درواقع. شود براساس گفتمان فرهنگي جامعه بنيان نهاده مي
گرچـه در مناسـبات    كالمـي  خشونت. جو كردو فرهنگي جامعه جست  ـ  بايد در ساختار فكري را

يابد، بيش از آن در الگوي رفتاري و ساختار فرهنگـي جامعـه    ها بروز مي اجتماعي و فردي انسان
اجتمـاعي هـر جامعـه و البتـه      ةشناسـي و فلسـف   و مبتني بر انسـان  شود ميبه رسميت شناخته 

دو  همـواره  ،شناسد اگرچه خشونت جنسيت نمي. شود تجربيات تاريخي يك تمدن خاص بنا مي
گونه كه در  همان .شوند ميبيش از مردان قرباني خشونت  ،يعني زنان و كودكان ،گروه از آدميان

 ةگان ميان انواع نه زنان ايراني درگرفته  انجامابتداي اين پژوهش نيز گفته شد، برمبناي تحقيقات 
ـ  خشونت خانگي، بيشتر تحت خشونت ت كـه  ايـن در حـالي اسـ   . دهاي رواني و كالمي قرار دارن

  .جامعه پنهان مانده است و اجتماعي كالمي همواره در ساختار فرهنگيو   هاي رواني خشونت
، زنان از خشونت كالمي در ابعاد متفاوت بررسي شـود ة در اين پژوهش، ابتدا سعي شد تجرب
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كـه خشـونت    درحـالي  ؛شود تعبير ميغلب معناي خشونت كالمي در بدرفتاري و بداخالقي ا زيرا
ايـن ابعـاد مختلـف    . يابد مي مختلفي ظهور و بروزهاي  متفاوتي دارد و به شكلهاي  نهكالمي گو

ارزش كـردن زن و   به زن، خشونت كالمـي در قالـب شـوخي، بـي     اعتنايي اعمال بي :اند از عبارت
بدين ترتيب، اگر خشونت كالمي ابزاري براي حفظ كنترل . آميز و دستوري برخورد كردن تحكم

ة را همـ زيـ يابند،  مي به نحوي مفهوم يادشده ابعاد ةهمزن در نظر گرفته شود، و قدرت غلبه بر 
  .اند هايي بر استمرار قدرت غلبه ه اين موارد را

بروز خشونت كالمي بررسي شد كه مقولة تفسيري داليل  ،تحليليهاي  در بخش ديگر يافته
در خانواده و مدرسـه،  شدن نامناسب از بين مقوالت توصيفي آموزش نامناسب  سيستم اجتماعي

. زن، اسـتخراج شـد   بـه  منفـي  نگـرش  زن و وجود و مرد متفاوت جنسيتي پذيري جامعه فرايند
تبعيض و نابرابري جنسيتي بود كه  ،شد ها كشف و بررسي دومين مقولة تفسيري كه از مصاحبه

اعي اقتصادي و اجتمهاي  گيري توجهي به نقش زنان در تصميم حاصل مقوالت تفسيري چون بي
 كـار  كـردن  تلقـي  ارزش اشـتغال، كـم  هـاي   فرصت و اقتصادي منابع به برابرنا خانواده، دسترسي

كـه   اسـت مطالعـات حـاكي از آن   . خانواده بوده اسـت  فضاي در زنان قدرتي زن و بي داري خانه
مقـوالت توصـيفي چـون    . قدرتي زنان در خانواده در ارتباط بوده است كالمي با بيهاي  خشونت

 حمايـت  از زنـان  اطـالع  مـوارد، فقـدان   گونه اين در گذار قانون هاي مجازات به مردان يتوجه بي
. زنان از دل اين مفاهيم كشـف شـد   دانستن مقصر و مردان از قانون داري و جانبها  آن از قانوني

هاي مردساالري در جامعـه كشـف و    عواملي نيز در قالب مقولة ارزش ،اين پژوهشهاي  در يافته
از نظـر  . نمـود داشـت  ها  ، اين مورد در مصاحبهكاشان ةبودن جامع كه به دليل مذهبيظاهر شد 
 دليـل  بـه  مـردان  خشونت همسرانشان، تحمل از سوي زنان آزار بودن طبيعي ،گانشوند مصاحبه

آميز و  و محدودشدن زن با ايجاد فشارهاي روحي رواني همسر و رفتارهاي تحكمها  كليشه وجود
هـا، الگـوي    ر مصـاحبه بيشـت در . شـود  اي مي پي سبب ايجاد چنين مسئله در پيهاي  دستوردادن

و ايجـاد تغييـر در   هـا   گيـري  زنان نقشي در تصـميم  .بود مشهود روابط آمرانه و پدرساالرالگوي 
توان يكي از علل بروز خشـونت را   ، ميبنابراين. بود رنگ بسيار كمها  آن يا نقششتند خانواده ندا

كـه  ن است ايرا اعتقاد بر زي ،فمنسيتي دانستهاي  تيزانه و منطبق با تئوريس وجود الگوهاي زن
اسـت   ـ فرهنگي اجتماعيخشونت عليه زنان تأييد نوعي خاص از نظم اجتماعي و ناشي از باوري 

. دانـد  نمـي  احتـرام ة را شايسـت هـا   آن و شمارد مي تر از مردان ارزش تر و كم اهميت را كم كه زنان
جنسيتي عدول كند و هاي  متفكران فمنيست راديكال، زماني كه زن از نقش هاي هبراساس نظري

كننـد و   مـي  تهديـد را بخواهد به حقوقي برابر با مردان دسـت يابـد، هنجارهـاي پدرسـاالرانه او     
تفسيري يـادگيري اجتمـاعي    ةمقول ،درنهايت. دهد مي اينجاست كه خشونت شوهر عليه زن رخ

يل بروز خشونت كالمي مردان عليه زنان از دل مقوالت توصيفي چـون  يكي ديگر از دال ةمنزل به
دارنـد و   آزاردهنـده  رفتـار  و بددهني كه دوستاني با خانواده، رابطه در آزارگر فرد كودكي ةتجرب
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 به اعتقاد بنـدورا، فرزنـدان از والـدين خـود يـاد     . كشف شده است گرا خشونتهاي  فيلم تماشاي
انتقـال بـين نسـلي نيـز، كـه بـر پايـة نظريـة         ة براساس نظريـ . بورزندگيرند چگونه خشونت  مي

كننـد   مـي  يادگيري اجتماعي استوار است، افرادي كه در خردسالي خشونت را در خانواده تجربه
  .سالي آن را به كار خواهند گرفت ند، به احتمال زياد در بزرگا يا شاهد آن
بايد به اين نكته اشاره كرد كه خشونت كالمي در ساختارهاي فرهنگـي اجتمـاعي    ،در پايان

 بردن  تالش براي از بين بنابراين،. ريشه دارد قدرتي زنان جامعه، نگرش منفي مردان به زنان و بي
وري ضر، ندگيي زهالنخستين سارا از نه راساالدمري هاي ارزشيند شكلگيراتغيير فرآن 
به وضعيت موجود و تحمل هرچه بيشتر خشونت كالمي از سوي زنـان   عتناييا را بي، زيسازد مي

دادن اعتمـاد و عـزت نفـس، تـرس، انـواع        دسـت   گيري، از گوشهعالوه بر پيامدهاي رواني نظير 
خطـر بـروز    و شـدن و شـكوفايي اسـتعدادها    دادن قدرت و فرصت توانمند  دست  ها، از افسردگي
افزايش تمايل به خودكشي، عـدم كفايـت    امدهاي اجتماعي نظيربه پي هاي شديد رواني، بيماري

آميـز در   زن در مديريت خانه، گريـز از مشـاركت در امـور اجتمـاعي، بازسـازي رفتـار خشـونت       
دادن اعتبـار اجتمـاعي و     دست  مخدر و از مواد بردن به  كودكان در تحصيل، پناه ناكاميفرزندان، 

  .منجر خواهد شدخانوادگي نزد قربانيان اين پديده 
سطوح جامعه، تصويب قـوانين منسـجم و كـارا بـراي      ةهمسازي در  ضمن فرهنگ، بنابراين

زندگي جهت افزايش آگـاهي  هاي  مهارتهاي  كاهش خشونت كالمي عليه زنان، برگزاري كارگاه
  .شود مي زوجين در نحوة برخورد با يكديگر پيشنهاد
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