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 چکیده
دیوگیی عوواملی یونوایون دارد،    هاست. خشوونت ترین خشونتخشونت خانگی علیه زنان از مهم

پایو   ییرد. برای نمونه، برخی رفتارهوا هوه بور    ولی یاه طی فراینگی در بستر فرهنگی شکل می
آمیزنگ، در بستر فرهنگی، بهنجارنگ. پرسش اصلی این ختی خشونتشنامعیارهای حقوقی و جرم

مقاله با تکیه بر عامل فرهنگ این است هه از دیگیاه حقوقی، آیا بهنجار شمرده شوگن  رفتواری   
ای هنوگ  بوه ایون من وور در مطالعوه     آمیز در فرهنگی خاص، وصف خشونت را زایل میخشونت

ستانی در ییالن تحلیول   برادر ستانی و خواهرزندواج زنپژوهی، الگوهای ازهیفی با روش نمونه
ها نشان دادنگ این الگوهای ازدواج هه از طرف اعضای جامع  محلی بهنجوار محسوو    شگ. یافته

اسوا   هننگ. بنابراین، جز در مواردی هوه طورفین بور    هایی مواجه میشونگ، زنان را با آسیبمی
پای  دو معیار اجبار و ضرر، سونت  هننگ، بر نه ازدواج میرضایت واقعی و مبتنی بر تصمیمی آزادا

توانگ از ن ر حقوقی مصگاق خشونت باشگ. در این شرایط مؤثرترین راهکوار  فرهنگی یادشگه می
 برای رفع خشونت، تغییر الگوهایی فرهنگی است هه دیگر هارهرد الزم را در جامعه نگارد.  
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 مقدمه

شناسی، ادبیات علمی  همابیش پرباری دربوارۀ خشوونت وجوود دارد، ولوی ایون      در حقوق و جرم
هوای  هوای اجتمواعی اسوت. درواقوع، بوا وجوود همو  پیشورفت        ترین نگرانیمسئله هنوز از مهم

خود یرفتوه و  هایی نو بهجلوه اجتماعی و سیاسی و حقوق بشری، خشونت با حفظ اشکال سنتی
یاهی فقط تغییر شکل داده است. خشونت صرفا  مفهوم حقوقی نیست، بلکه مفهومی اجتمواعی  

تور از آن الزم اسوت یواه بوه صوورت      شود هه برای درهی عمیقشناختی نیز محسو  میو روان
مسوبب پایوایی    رویکردی تحلیل شود. عوامل یونایون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تطبیق  چنگ

در دنیا دارد،  ای یستردهاین مسئل  اجتماعی است. با وجود این، در برخی موارد هه اتفاقا  دامنه
 مشوی تموامی  هه خط  است جامعه عنصر ترینمهم زمین  خشونت هامال  فرهنگی است. فرهنگ

یونه (. این421، ص 0935هنگ )بابایی، می تعیین را حقوقی ن ام ازجمله جامعه، های دیگرن ام
رسگ هه خشونت از من ر فرهنگی، امری نسوبی بووده، جایگواه جنسویتی و طبقواتی،      ن ر میبه

های خشونت، نحوۀ اعمال خشونت و حتی درک هستی و میزان خشونت در فرهنگ اقووام  یونه
هوای فرهنگوی همسوان، از نمادهوا و     ، خشوونت در محوگوده  طورنیهمیونایون، متفاوت است. 

های خشونت است هه هنگ. خشونت  خانگی علیه زنان یکی از یونهمشابهی پیروی می هاینشانه
در بازتولیگ و انتشار این پگیگۀ اجتماعی در جامعه تأثیری مسوتقیم دارد. وقتوی خوانواده دچوار     

ناپذیر است، اموا  شود، نمایان شگن پیامگهای آن در محیط اجتماعی اجتنا بحران خشونت می
 ت هه امتگاد چرخ  خشونت را فقط به این نهاد اجتماعی منحصر هنیم. انگاری اسساده

دیگیان و قربانیان پیگا ای به قگمت تاریخ زنگیی بشر داشته است و زنان از بزهخشونت پیشینه
آشنایان، بلکه اغلب به دالیلی ماننگ سونت،  فقط از طرف ناانگ؛ قربانیانی هه نهو پنهان خشونت بوده

حمایت از طرف اعضای خوانواده و در داخول خوانواده خشوونتی مضواعف تحمول        رسم، فرهنگ و
ای وسویع از  شوگ، ولوی اهنوون دامنوه    انگ. برداشت سنتی از خشونت در یون  بگنی محگود میهرده

نشان نشان   ییفرهنگفرهنگ  نِنِییمطالعات بمطالعات بییرد. زننگۀ بگنی، هالمی و روانی را دربر میرفتارهای آزاریونه و آسیب
جرمهمتر موورد توجوه جورم     ،،گگاناننوع خشونتنوع خشونت  ننییترترججییباآنکه راباآنکه را  ییخانگخانگ  ییهاهاتتدهگ هه خشوندهگ هه خشونییمم جه  مورد تو سشناسو همتر    ییشنا

ممختلف نشان مو   ییهاهادر فرهنگدر فرهنگ  گهگهییپگپگ  ننییاا  یییستردییستردی  انگ.انگ.واقع شگهواقع شگه  ییسنتسنت هه دهوگ هوه   ییمختلف نشان  هگ  شونتخشوونت د در در   خ
 (.(.090944  ، ص، ص09091111  یی،یی،فسافسا)صادقی )صادقی   دارددارد  شهشهییرر  ییو مناسبات اجتماعو مناسبات اجتماع  ییفرهنگفرهنگ  ییهاهاههییعمق روعمق رو

اجتمواع اسوت. هور یوروه      کیو  یها و باورهوا ارزش ۀهننگمنعکس یها و رسوم فرهنگسنت
هوا  از آن یمخصوص به خود دارد هه برخو  یو باورها یآدا  و رسوم فرهنگ ،یتیو قوم یاجتماع

زا هسوتنگ. از  بییروه خاص ماننگ زنوان، آسو   کی یبرا گرید یبرخ ی، ولیگنگاعضا مف  هم یبرا
ازدواج  یالگوو  ون، زنوا   ختنو  ،یاراجبو  یهوا ازدواج بوار، زیوان  یفرهنگو  یهوا سونت  نیا  جمل
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. تمرهوز ایون   (Maluleke, 2012) تاسو  ((Sororat))  یستانزنو خواهر ((Levirate))  یبردارستانزن
تورین  سوو، زن از مهوم  یرایی و تنها از این ن ر بوده هه از یوک  پژوهش بر زنان، فارغ از جنسیت
ت و از سوی دیگر، در فرهنگ سنتی ها ازجمله فرهنگ ایرانی اسعناصر خانواده در اغلب فرهنگ

دهگ اغلب زنان هسوتنگ هوه   ای وجود دارد هه نشان میاقوام ایرانی، قواعگ و قراردادهای نانوشته
آمیوز علیوه   ییرنگ. در قوانین جزایی برخی از رفتارهای خشوونت ها قرار میموضوع انواع خشونت

انگ. بوگیهی اسوت   نب  تقنینی نیافتهانگاری شگه و بخش زیادی نیز به علل یونایون جزنان جرم
شوود؛ بنوابراین، زنوان خوانواده در     مطابق قوانین اساسی و هیفری، قوانین جزایی شامل همه می

زدن، قتل، فحاشی و...( هه از ن ر قانونی جرم محسو  های مهم )ماننگ هتکبسیاری از خشونت
پذیری زنوان  شونت علیه زنان و آسیبانگ. با وجود این، فراوانی و ماهیت خانگ، مورد حمایتشگه

فراتر از این مواد عام قانونی نیازمنگ است.  در برابر خشونت، به توجه و حمایت قانونی و اجتماعی
پای  همین واقعیت، مگتی است هه موضوع تصوویب قوانونی بورای حمایوت از زنوان در برابور       بر 

منع خشونت علیه زنان یوا توأمین   »ح  خشونت، به یفتمان سیاست جنایی ایران راه یافته و الی
تهیه و تگوین شگه و در مراحل تصوویب اسوت. البتوه در قووانین     « امنیت زنان در برابر خشونت

دیگیی زنان در انگاری  ترک انفاق، به بزهجزایی هنونی و نیز قانون حمایت از خانواده، ماننگ جرم
 انگ. گه و انگک، ولی پراهن0ها توجه ویژه شگه استبرابر برخی خشونت

ای وجووود دارد هووه توجووه بووه آن مووا را در تحلیوول   در هنووار ایوون مسوواول قووانونی، نکتووه 
دیگیی زنان یاهی دیگیی یا خشونتهنگ. بزهتری هگایت میدیگیی زنان به نقاط روشنخشونت

وران خشوونت هسوتنگ نیوز    ای است هه حتی ممکن است خود زن یا موردی هوه هونش   یونهبه
ن خشونت نباشنگ و یا اصال  آن رفتار را خشونت نگانسوته، برایشوان بهنجوار باشوگ.     متوجه جریا

هننوگیان ایون   آمیز علیه زنان بوه جنسویت ا عموال   ای از رفتارهای خشونتدرواقع، ا عمال دسته
آمیوزی  ییرد رفتوار خشوونت  رفتارها ارتباطی نگارد، بلکه این فرهنگ  قومی است هه تصمیم می

شگ یا نباشگ. پرسش بسیار مهم ایون اسوت هوه آیوا رفتارهوایی هوه در بسوتر        هنجار فرهنگی با
پذیرنوگ،  دیگیان نیوز آن را موی  ورزان و خشونتفرهنگی عادی محسو  شگه و یا حتی خشونت

خشونت نیستنگ  به عبارت دیگر، آیا خشونت مطلقا  امری نسبی است  و مهم اینکه، حقوق چه 
 باره دارد  موضعی در این 

                                                           
هه برای تعرض،  903دیگ. ازجمله مادۀ  ش0921توان در قانون تعزیرات مصو  این سیاست  حمایتی  افتراقی را می. 0

ا هتک حیثیت و توهین نسبت به زنان در اماهن عمومی، مجازات شگیگتری تعیین هرده است. مزاحمت ی
انگاری هرده و مستلزم هیفر حبس دانسته است. واج با دختر نابالغ را جرمدهمین قانون هه از 949طور مادۀ همین

، در: مجموعه مقاالت »فریشناسی و حقوق هیزن در جرم»(، 0914حسین ): نجفی، علیکن ،برای مطالعه بیشتر
 تهران: انتشارات سلسبیل.چاپ اول، المللی زن و حقوق هیفری؛ یذشته، حال و آینگه، نخستین همایش بین
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شناسی، ضمن تحلیل و پاسوخ بوه   ای  حقوق و جامعهرشتهین مقاله با اتخاذ رویکرد میاندر ا
 زنخوواهر ی/ لویرات و نستا برادرزنعنوان یک نمونه، الگوهای  فرهنگی  ازدواج  ها، بهاین پرسش

وده، ها ماهیتوا  تحمیلوی بو   رو در بیشتر موارد این ازدواجشونگ؛ ازاینی/ سورارات بررسی مینستا
هوایی شوایگ   شونگ. در بستر فرهنگی چنوین ازدواج درواقع زنان مجبور به تن دادن به ازدواج می

رسگ سنجش آن با معیارهای حقوقی، موا را بوه درک   ن ر میعادی و بهنجار تلقی شونگ، ولی به
ن رسانگ. برای رسیگن به این هگف، روش مطالع  هیفی را بریزیگیم. ایو تری از واقعیت میدقیق

هوا، افوزون بور    برای یوردآوری داده  ((Interpretive ethnography))پژوهش با رویکردی تفسیری 
برفوی از اقووام مختلوف    هه به روش یلولو    0نمونه 04استفاده از ابزار مصاحب  عمیق برای ثبت 

برد. این راهکار بهره می 2فرهنگیش انتخا  شگنگ، از حضور مشاور 0932در سال  استان ییالن
 شناسیتر نسبت به مسئل  پژوهش با الهام از روشمن ور یسترش دیگ  پژوهشگر و درهی ژرفهب
هورد، انتخوا  شوگ. در فراینوگ     از آن استفاده موی  9هه در مطالعات دانش بومی ((Geertz))  یرتزی

های پرتکرار و مشترک خشوونت  ها، نشانهمطالع  این شکل از ازدواج، ابتگا پس از یردآوری داده
ها و هارهردهایشان در جامعو  آمواری  مووردن ر و    گی علیه زنان شناسایی شگ. سپس، نشانهخان

و هیلفورد  ((Norbert Elias))های نوربرت الیا  اش در یذر زمان با تکیه بر ن ریههمچنین پایایی
تحلیل شگه، نتایج حاصل از ایون بررسوی در تطوابق بوا معیارهوای      « فرهنگی مکتب»ییرتز در 
شونگ. همچنوین ایون الگووی    یران، رسم تفسیر میدر بستر روابط فرهنگی  بین هنش حقوقی و

 انگ، بررسی شگ.ازدواج به صورت تطبیقی در برخی هشورهایی هه با این سنت مواجه
بینِ ای رشگیافته در روابط بوینِ  من ور ما از بستر فرهنگی، زمینهمن ور ما از بستر فرهنگی، زمینه شت فوردی اسوت هوه بور سرنوشوت      ای رشگیافته در روابط  بر سرنو هه  ست  فردی ا

جود ر پای  ن ری  الیا ، در این بستر فرهنگی یاهی رفتارهایی وجوود  هنشگرانش تأثیر مستقیم دارد. بهنشگرانش تأثیر مستقیم دارد. ب ر پای  ن ری  الیا ، در این بستر فرهنگی یاهی رفتارهایی و
نوان عنووان  وران نگاشته، یاهی بهوران نگاشته، یاهی بهدارنگ هه با یذشت زمان با وجود پایایی، ضرورت پیشین را برای هنشدارنگ هه با یذشت زمان با وجود پایایی، ضرورت پیشین را برای هنش ع

این رفتارها، عملکردهایی هستنگ هوه پویش از ایون در    شونگ. شونگ. خشونت علیه حقوق انسانی تلقی میخشونت علیه حقوق انسانی تلقی می
جار، مورد پذیرش عموم و نیز رایج بوده، اموا اهنوون از دیوگیاه فرهنوگ      عنوان رفتاری هنجامعه به

یعنی فرهنگی هه در هر هشوری در حوزۀ برخورداری افوراد از حقووق انسوانی بور فرهنوگ        -غالب
 شود.تلقی می« خشونت» -تری استها برتری دارد و مورد استفادۀ جمعیت یستردهقومیت

                                                           
 ها هگف نیست.است، تعمیم یافتههیفی پژوهی هه یک روش نمونهگیهی است در روش . ب0
ها استفاده اطالعات از آن هسببرای  العهمط شود هه در میگانبه افرادی یفته می« فرهنگی مشاور» اصطالح .2

عبارتی، این افراد خودشان نمون  مورد مطالعه نیستنگ، ولی از تجار  و (. به252ص  ،0910 )فکوهی، شودمی
نگ. درواقع، علت استفاده از این روش، فهم بیشتر میزان خشونت احتمالی اواقعیات مربوط به نمونه آیاه

  انگ.را در ییالن تجربه هرده ی ازدواجهاالگواین هه بنابه رسمشان است شگه از طرف افرادی تجربه

3. Geertz, Clifford (2002) Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology By Basic 
Books (3d edition). 
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 خشونت خانگی و بستر فرهنگی
 بطۀ خشونت و فرهنگرا. 1

برای تحلیل خشونت خانگی در بستر فرهنگی الزم است هه فرهنگ، بستر فرهنگوی و خشوونت   
اجتماعی است هوه در آن افوراد بوا     و اخالقی خودبنیاد ن م نوعی»خانگی تعریف شود. فرهنگ 

 یفرهنوگ زموان  (. به اعتقاد ییرتز 29، ص 0912)دورهیم، « هم پیونگ یافته و هماهنگ هستنگ
بورای   افوراد هونش   ،نیبنوابرا  ؛شوود   مورد اتفاق جامعه تبگیل هه هنش به نشان آیگوجود میبه

 لیبوگ تقابول درک   یهوا ناتا به نش شودیم ریتفس یجمع یدر چارچوبتبگیل شگن به فرهنگ 
یی هنجارمنوگ  معنا یالگوها  مجموع فرهنگرسگ هه ن ر میرو، بهازاین (.Geertz, 1973) یردد

 میاز مفواه  ین وام  ،یعبارتو به افتهیاست هه در قالب نمادها تجسم  خییذر تار در افتهیلانتقا و
الگوهوای فرهنگوی در    .شوود یم انیب نینماد یهابه صورت رسیگه،ها به ارث نااست هه به انس

دهنگ دار در نمایی هلی، بستری را در جامعه شکل میقالب مجموعه هارهردها و رفتارهای معنی
 توان آن را بستر فرهنگی نامیگ.هه می

ای برای خشونت/ خشونت خانگی اراوه در قوانین جزایی بگون اینکه تعریف و معیار و ضابطه
رفتواری   زنان هیخشوونت علطور هلی . به0انگاری شگه استهای آن جرمشود، صرفا  برخی جلوه

برقراری ارتباط نزدیوک و روزموره   ها را در است هه به ناراحتی یا تحقیر آنان منجر یردد و یا آن
ناتوان هنگ؛ به این معنی هه این رفتارها ناقض حقوق اولی  انسانی باشگ هه قانون برای هور فورد   

اسوت هه موجوب  تیوابسوته به جنسو نهر نوع رفتار خشودرن ر یرفته است. این اعمال شامل 
د شوو در خفووا   وای جمعدر  یاهحملو ایو آزادی  واریاجبار، سولب مطلوق اخت وگ،یاحسوا  تهگ

زدن )خشووونت بووگنی(، فحاشووی و از رفتارهووایی ماننووگ هتووک (.244 ، ص0911، هلوور وپووامال )
هردن زن در خانه )خشونت روانی و هالمی( تا اجبار به اعتنایی و تهگیگ و حبساحترامی و بیبی

رفتارهوای   روابط جنسوی ناخواسوته و غیرمتعوارف )خشوونت جنسوی و حیثیتوی( از مصوادیق       
ها )ماننگ مرگ و جراحات، سقط جنین، آمیز محسو  شگه، زنان را متحمل انواع آسیبخشونت

 0(. در موادۀ  0913هنوگ )معیوگفر،   انزوا و افسردیی، عگم اعتماد به نفس، احسوا  ینواه( موی   
م 0339اعالمی  رفع خشونت علیه زنان مصوو  مجموع عموومی سوازمان ملول متحوگ مصوو         

 هیاصطالح خشونت عل ه،یاعالم نیاهگاف ا مطابق»یونه تعریف شگه است: ان اینخشونت علیه زن

                                                           
های خشونت، ماننگ خشونت بگنی به برخی از یونه ش0910البته در قانون حمایت از هودهان و نوجوانان مصو  . 0

هریونه صگمه و اذیت و آزار شکنجه  4برای نمونه، طبق مادۀ  تعیین شگه است.ها آنو روانی، تصریح و مجازات 
رسمی و روحی هودهان و نادیگه یرفتن عمگی سالمت و بهگاشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان 

 شود.ش ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقگی محکوم میممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ش
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 ،یجنس ،یجسم بیاست هه موجب آس تیبر جنس یمبتن زیآمهر عمل خشونت یزنان به معنا
به انجوام   گیدهگ؛ ازجمله تهگیها قرار مبیآس نیدر معرض ارا ها آن ایشود یبه زنان م یروان ای

 .0«یخصوص ای یاجتماع یزنگی زاعم ا ،یاز آزاد تیحروممیی و رفتارها نیچن
الگوهوای رفتواری   »در تعریفوی بوالینی بوه معنوای      ((Domestic violence))خشونت خانگی 
یرایانه شامل حمالت جسمی، جنسی، روانی و همچنین فشارهای اقتصوادی  تهاجمی و سرهو 

 «برنوگ هوار موی  ی خوود بوه  است هه افراد بزریسال یا نوجوان علیه شوریک عواطفی و یوا جنسو    
((Ganley, Schechter, 1996 ،این تعریف وجه غالب 93، ص 0932؛ به نقل از وامقی و دیگران .)

ییرد، اما در تعریفی موسوع، خشوونت   خشونت خانگی یعنی خشونت همسر/ معشوقه را دربر می
از خوانواده  وسیل  عضووی  یونه نیست و شامل هر رفتار خشنی است هه بهخانگی محگود به این

، 0934آزاری و سالمنگآزاری )شوربتیان و دیگوران،   شود؛ ماننگهودکعلیه عضو دیگر اعمال می
 .2(042، ص 0912؛ صگیق سروستانی، 21ص 

عوامل یونایون اجتماعی، فرهنگوی، اقتصوادی و سیاسوی موجوب افوزایش و پایوگاری خشوونت        
ستر فرهنگوی و عوامول فرهنگوی اسوت. زنوان      ، ولی تمرهز بحث این مقاله بر ب9خانگی علیه زنان بوده

برنوگ،  های مثبت فرهنگی سود میها و رسوم و سنتطور هه از ارزشماننگ سایر اعضای جامعه، همان
الزم اسوت هوه    ،نیبنوابرا  بیننگ.هننگ، زیان میهای منفی فرهنگی هه در آن زنگیی مییاهی از جنبه

 یمختلف فرهنگو  یهاطیمح در یعامل عل  کینوان عزنان نقش فرهنگ به هیخشونت علتحلیل  یبرا
گخشونت، عناصر فرهنگو   فرهنگفرهنگی/ خردهی/ خردهفرهنگفرهنگ  ی ی اسا  ن راسا  ن ر  بربر»»  شود. یبررس ها، هوا، هنجارهوا،   )ارزش)ارزشی ی خشونت، عناصر فرهن ها، هنجار

نگ. هنوگ.  میمی  یا تضعیفیا تضعیف  تتییزنان در خانواده را تقوزنان در خانواده را تقو  ههییخشونت شوهران علخشونت شوهران عل  ،،ها و اعتقادات(ها و اعتقادات(نگرشنگرش   ه،ه،ججو ییدرنتدرنته
فزازنوان در خوانواده را افوزا     ههییوهران علوهران علاست هه خشونت شاست هه خشونت ش  ییعناصر فرهنگعناصر فرهنگ  ننییتعهگ به اتعهگ به ا خانواده را ا نان در  هاهش هواهش    ااییو   ششییز

تهرفتوه ییپذپذ  ییها و باورهاها و باورهامرد جزو ارزشمرد جزو ارزش  ییانگارانگار. چنانچه فرادست. چنانچه فرادستدهگدهگییمم شگ، زمشوگه توسوط زن باشوگ، زم   رف سط زن با     ننو ییشگه تو
 ..((0101، ص ، ص 09340934)صبوری و میرهاشمی، )صبوری و میرهاشمی، « « شودشودییمم  جادجادییزن ازن ا  ههییللخشونت عخشونت ع  تتییتقوتقو

                                                           
1. See: Declaration on the Elimination of Violence against Women, The General Assembly, 

A/RES/48/10, 85th plenary meeting, 20 December 1993 

نیز  Intimate partner violence) ( در ادبیات خشونت خانگی یاهی از عبارت خشونت علیه شریک جنسی. 2
نام  (، فرهنگ0913زاده، مهران )شود هه نسبت به خشونت خانگی محگودتر است. نک: سهرا استفاده می

 شناسان. تهران: جامعهچاپ اول، های اجتماعی، آسیب
 و یانگخ خشونت« ،(0913بهار ) الیسه ،ییفسا یصادق: کن ،عوامل نیا ۀدربار مطالعه جهت نمونه یبرا. 9

 رضا مستمع، و هیعال ،یگیشکرب ؛0 ۀشمار ران،یا یاجتماع مساول یبررس  مجل ،»آن با مواجهه یهایاستراتژ
 ران،یا یشناسجامعه  مجل ،»زنان هیعل خشونت رامونیپ شگه انجام مطالعات لیفراتحل« ،(0939تابستان )

 خشونت هایزمینه و علل یینتب« ،(0911) محمگرضا ،فرساالری ؛059-022 ص ،2 ۀشمار ،05 ۀدور
  .22-31 ص ،4 ۀشمار ،سوم سال ،شناختیروان و اسالم مطالعات تخصصی علمی ۀدوفصلنام ،»خانگی
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هوای  هوای اخیور تبیوین   دربارۀ ارتباط جرم/ انحراف و فرهنگ در دهه فرهنگی شناسانجرم
انگ. ایرچه از این حیث هه مسئل  ما، یعنی درک خشونت علیه زنان در بسوتر  نویی را اراوه هرده

شناسی فرهنگی یسسته نیست، ولوی آنچوه   فرهنگی به سبب ارتباطش با مقول  فرهنگ از جرم
د، استفاده از شوشناسان فرهنگی با موضوع مورد مطالع  ما محسو  مینقط  تمایز رویکرد جرم

ییرد، شناسی فرهنگی مورد توجه قرار مین ری  بهنجار شگن در این دیگیاه است. آنچه در جرم
شناسوی فرهنگوی   جرمعادی شگن  یک رفتار  غیرعادی و مجرمانه است. به باور این پژوهشگران، 

جسوتن از  با دوری  ،های فرهنگ و جرم فراهم ساختهامکان مناسبی برای بازنگری در مرزبنگی
 هوای اثوربخش  یوذاری ل و درنتیجوه سیاسوت  وبه فهم و شناخت بهتر از مسا هافرضپیش برخی

؛ آقوایی،  0939وردی، انجامگ )فرجیها و اهللیمازجمله دربارۀ مساول جوانان و جرایم مواد مخگر 
هه برعکس، یرانیگاه مسئل  این پژوهش تحلیل  عوادی شومرده    (؛ درحالی0930؛ ذهاوی، 0932

شگن رفتارهایی است هه در سنجش با معیارهای حقووقی، غیرعوادی و نابهنجارنوگ. بوه عبوارت      
دیگر، مطالع  رفتارهایی هه در بستر فرهنگی و در میان اقوام، بهنجار هستنگ، اهنون بوا مبنوای   

 .شونگانگ و نابهنجار تلقی میحقوقی در تعارض
یالیو « « شگنِشگنِ  متمگنمتمگن  فراینگفراینگ»»رسگ هه ن ری  رسگ هه ن ری  ن ر مین ر میبهبه سبا  مبنوای ن وری مناسوب   ال نای ن ری منا برای توری بورای   ا  مب تری 

از این من ر، درک و بررسی تغییورات موجوود در جواموع بشوری      تحلیل مسئل  این مقاله است.تحلیل مسئل  این مقاله است.
پوذیر اسوت؛ فراینوگی هوه پیوسوته در حوال تغییور اسوت         اسا  تفکر فراینگی امکوان فقط بر 
هوه بوه    دهنوگ موی  اراووه هایی را الگوهای فرهنگی برنامه(. طی این تغییرات، 0912پور، )جالوی

شوکل   در بستر فرهنگی رفتار عمومی را ،منجر شگهیادشگه در جامعه  هایینگانهادینه شگن فر
 Geertz, 1966).) دهنگمی

الیا  به رونگ رفتارهای اجتماعی نگاهی تکاملی و تاریخی دارد هه افراد در شبک  اجتماعی الیا  به رونگ رفتارهای اجتماعی نگاهی تکاملی و تاریخی دارد هه افراد در شبک  اجتماعی 
عهدهنوگ. جامعوه  به قالب جامعه از خود بروز میبه قالب جامعه از خود بروز می نگ. جام سی آرایشناسوی آرای ده هنششوی الیوا ، هونش   شنا یا ،  بازیگران وران را بوازیگران  شی ال وران را 

تأثر از آیاهانوه و متوأثر از   هایشان، ناهایشان، ناییرد هه بخش زیادی از هنشییرد هه بخش زیادی از هنشای از روابط معنادار درن ر میای از روابط معنادار درن ر میشبکهشبکه نه و م آیاها
شان نهفته است. بر این اسا ، بخشی از هنش شان نهفته است. بر این اسا ، بخشی از هنش هنش متقابلی است هه در پیشین  بستر فرهنگیهنش متقابلی است هه در پیشین  بستر فرهنگی

نگ هوا مجبورنوگ   یردد و آنیوردد و آن اعمال میاعمال میفرهنگی در شبک  معنایی به آنان فرهنگی در شبک  معنایی به آنان   -افراد در فراینگی تاریخیافراد در فراینگی تاریخی ها مجبور
بهاین رفتارها را بوه  حوزهرغوم عوگم تمایول بورای انسوجام روابوط خوود در درون حووزه        این رفتارها را  خود در درون  بط  سجام روا برای ان یل  عگم تما غم  گی هوای فرهنگوی   ر های فرهن

متمگن شگن جوامع، بین ا عموال  ینگ افربر این اسا ، طی  ها بپذیرنگ.ها بپذیرنگ.تری چون قومیتتری چون قومیتهوچکهوچک
ی فرهنگوی بوه   بخشو محگودیت برای رفتارهای غریزی و هنترل آن در جامعه از یک سو و ن وم 

ای های فردی از سوی دیگور، تقابول یسوترده   بخشی از رفتارها و در قبالش محگودیت در آزادی
هوا در بسوترهای فرهنگوی هوچوک ماننوگ      یرفت. مطابق این بینش ن ری، برخوی هونش   شکل

شوگنگ هوه اموروزه در مقایسوه بوا حقووق انسوانی و        فرهنگ اقوام مختلف، هنجار محسوو  موی  
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وران نسل  جگیوگ  ایون اقووام، در    هه برخی از هنشطوری ری  جگیگ نابهنجارنگ؛ بهمعیارهای رفتا
 همان بستر فرهنگی آن رفتارها را ناهنجار دانسته، تمایلی به تگاومش نگارنگ.  

به باور الیا  در رونگ متمگن شگن بشر، بخش بزریی از رفتارهایش هوه متعلوق بوه حووزۀ     
آور پیگا هرده و به حووزۀ خصوصوی   ذف شگه و یا نمودی شرمعمومی بوده، یا ناهنجار تلقی و ح

شونگ در رفتارهایشوان   وهموی  «شوگن  تموگن مفراینگ »ها طی ناانس»است.  منتقل شگه زنگیی
میل بوه    (.09، ص 0913)هنیش، « پس بزننگ ،خیزدمین براش «یماهیت حیوان»آنچه را هه از 

زدن آن از سوازی و پوس  حیوانی دارد با پنهوان  منشأافزایش مراقبت از هرآنچه در آدا  و رسوم 
بوا   نبوهای بگ ،یذاردخود به نمایش می ؛ عریانی همتری ازجا حضور داردهمه ،لوت به خلوتج 

های ویژه و جگایانه برای دفع فضوالت بگن سواخته  نامک ،شوداستعمال مواد معطر پوشانگه می
غذا را دیگر نوه بوا انگشوتان     ،هننگمال پاک میبا سرآستین بلکه با دستنه  را غماد آ   ،شودمی

دهوگ نخسوت   موی  زهجوا اوضعیت به الیا   ۀ اینمشاهگ .خورنگدست بلکه با قاشق و چنگال می
همگی در بستر تاریخی و اجتماعی شوکل   ،«طبیعی»اصطالح به نشان دهگ هه این وظایف بگنی 

بورادر  زن»ه زنان در قالوب رسوم   (. در این پژوهش، خشونت خانگی علی01)همان، ص انگ یرفته
شوود. در هموین موورد،    هوا بررسوی موی   ای از این رفتارعنوان نمونهبه« ستانی ستانی/ خواهرزن

هننگه است هه همسو با الیا ، مفهوم فرد و جامعوه را مطلوق نگانسوته،    ن ری  ییرتز نیز همک
تر فرهنگوی خواص خودشوان    هنگ هه در بسهای معناداری تعبیر میهای افراد را در شبکههنش

دانگ. اسا  ن ریو  ییرتوز بور دو مفهووم     بایگ فهمیگه شونگ. او به همین علت دانش را بومی می
تعریف فرهنگ و روش دستیابی به معنا استوار است هه از این بین روش دستیابی وی بوه معنوا   

صوورت بسویار   در فرهنگ مورد توجه ما است. به ن ر وی ساختارهای مفهومی رفتوار افوراد بوه    
ییرد هوه پژوهشوگر   تری در ارتباط با دیگران قرار میای در شبک  معنایی بزرگپیچیگه و تنیگه

بایگ آن را فهمیگه، ترجمه نمایگ. از ن ور وی، تفسویر پژوهشوگر از رفتارهوای افوراد، عوالوه بور        
اسوا   ت بور  ای رایج در مطالعات میگانی است، الزم اسو مصاحبه با افراد مورد مطالعه هه شیوه

 ..0ها از مسئل  مورد مطالعه نیز باشگتعبیرهای آیاهان و اطرافیان آن
 

 . پذیرش خشونت. پذیرش خشونت22
 ی وها با قواعگ و مقوررات ملو  رسوم و مخالف بودن آنها و برخی سنت یزابیآس تیماه رغمبه
یلش این ترین دال. یکی از مهمهمچنان ادامه دارنگ ،یحقوق بشرو نیز قواعگ و اسناد  یالمللنیب

هوه فرهنوگ   زموانی  اسوت.  ییروه اجتماع اعضای تیو عمل اهثر گییمورد تأاست هه این رسوم 

                                                           
 :کن ،برای مطالع  بیشتر .0

Geertz, Clifford (2000), The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books  
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یران و دانگ، هم هنشقومی برخی رفتارها را در قالب عادت، رسم و سنت قابل قبول و عادی می
انجام و دریافت آن را بهنجار یا عادی خواهنوگ دانسوت. بوا وجوود ایون، برخوی        0ورزانهم هنش

هاست در محیط خانواده و در بستر فرهنگوی یوک   فتارها علیه زنان هه آشکارا ناقض حقوق آنر
شوود. درواقوع، زنوان و اعضوای جامعو  فرهنگوی  چنوین        جامع  معین، امری معمول تلقوی موی  

رفتارهایی، به خشونت محسو  شگن  چنین اعموالی آیواهی دارنوگ و یوا اساسوا  آن را خشوونت       
هننگ. در هر دو وضعیت، عامول خشوونت سواختاری اسوت، نوه فوردی.       ینگانسته، عادی تلقی م

هننگ هه بین سواختار اجتمواعی، اقتصوادی، سیاسوی و     مطالعات متعگدی این مگعا را تأییگ می
هوا تأییوگ توأثیر سواختار     ای معناردار برقرار است. از جمل  این دیوگیاه حقوقی با خشونت  رابطه

)اعزازی،  2تحمیل و تحمل خشونت علیه زنان در جامعه استاجتماعی و فرهنگ پگرساالرانه بر 
رسگ چنانچه قاول به معیار نسبی و ذهنی در تعریف ن ر میبه  (.0930؛ عنایت و دهقانی، 0935

ورزان و خشووونت باشوویم، خشووونت محسووو  هووردن آن دسووته از رفتارهووایی هووه خشووونت    
عادی و منطبق بوا فرهنوگ اجتمواعی    عنوان امری دیگیان و نهادهای اجتماعی آن را بهخشونت

ایم هه از ن ور  آن جامعه بگاننگ، همی سخت خواهگ بود. بنابراین، از یک سو، با رفتارهایی مواجه
اسا  معیارهای عینی و حقووقی نابهنجارنوگ.   شونگ، اما بر فرهنگی، بهنجار و عادی محسو  می

سوتانی هوه   سوتانی و خوواهرزن    بورادر برای عینی هردن این مسئله، مطالع  سنت فرهنگوی  زن 
(، اتفاقا  بخشی از فرهنوگ جواموع ایرانوی نیوز     0919مقصودی،  رسمی تقریبا  جهانی بوده )نک:

شود، نمون  مناسبی است. این نوع ازدواج در برخی هشورهای افریقوایی نیوز مرسووم    شمرده می
 2/42ماننوگ ولوف    یقووم  یاصول  یهایروه نیازدواج در بسنت  نیدر سنگال، ااست. برای مثال 

 ,Sow et al, 1997)است عیشااز جمعیت درصگ  3/04درصگ و سرر   2/29هال پوالر  ،درصگ

p. 2) . ( یوات  آ، 25عهگ عتیق، سوفر تثنیوه، بوا     برخالف اسالم، ازدواج لویرات در هتا  تورات
شنگ و یکوی  جا ساهن بابرادر با هم در یک هریاه دو( آمگه و در شرایطی الزام هرده است. 5و01

                                                           
هه بگون اینکه فاعل و مرتکب هنش و رفتار باشنگ، آن را تأییگ و هایی هستنگ ورزان آنمن ور ما از هنش .0

 هننگ؛ ماننگ اعضای خانواده. حمایت می
برای نمونه، رویکردهای انتقادی ازجمله مارهسیستی/ فمینیستی مارهسیستی با تکیه بر عامل ساختاری بر این  .2

های تولیگ در اختیار تقسیم هار اجتماعی ابزارانگ، بلکه با باور است هه زنان از ابتگا قربانی خشونت نبوده
مردان قرار یرفت و زنان به خانه رانگه شگنگ تا در خگمت مردان خانواده باشنگ. این وضعیت با تشکیل دولت، 

رویکردهای ن ری هفتگانه در بررسی  ،(0931)قانونی و مستحکم شگ. نک: رابینگن، ارال و مارتین واینبرگ 
اله صگیق سروستانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ نجفی جم: رحمتترم مساول اجتماعی،
شناسی، دورۀ هارشناسی ارشگ حقوق (، بزهکاری زنان )تقریرات در  جرم0930حسین )ابرنگآبادی، علی
-0914شناسی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهیه و تن یم حسن قاسمی مقگم، سال تحصیلی هیفری و جرم
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اش نبایگ با فردی خوارج از خوانواده ازدواج هنوگ، بلکوه     ها بگون داشتن پسری بمیرد، بیوهاز آن
توا اسوم متووفی از قووم      جوا آورد برادرشوهرش بایگ او را به زنی بگیرد و حق برادرشوهری را بوه 

ن دین و الزام به در اینجا تعارض بین حق به ازدواج آزادانه در ای اسراویل فراموش نشود. درواقع،
 ..(Seilder, 2018)شود حفظ اسم برادر مشاهگه می

بورادرش ازدواج   ۀویمرد حق دارد با ب کی ،ینییز برادرزن رسم  بنابرسو، طور هلی، از یک به
 کیو رسوم، از   نیابرابر . گینما نیمأبرادرش را ت ۀویب یملزم است هه زنگی گر،ید یهنگ و از سو
پرورش دهوگ.   ایهنگ  گیشوهر وارث تول ۀخانواد یبعگ از مرگ شوهرش برارود هه یزن انت ار م
از خوواهران همسور    یکو یحوق دارد بوا    وهیو مورد ب  کی ،ینیزن یزبرابر با رسم خواهرهمچنین 

در  یفراهم آورنگ. حتو  شیرا برا یاهمسر تازه گیهمسرش با شاونگانیاش ازدواج هنگ و خومرده
اش ازدواج هنگ، افراد زن مرده خواهر ایبرادر  رود با زنی ار نمهه از شخص انت ییکایمرا  جامع

)بیتس و  هننگیم تیاحسا  مسئول شیباانگ همهه با آن ازدواج هرده یاغلب در مورد خانوادها
 ایو شوگه و  از ازدواج بوا زن بورادر فووت    یفراوان یهانمونه زین رانیا در .(519، ص 0925پالگ، 

 یالزام ،یانهودجوامعی ماننگ ینوع ازدواج برخالف  نیا یول دیگه شگه است،شگه خواهر زن فوت
بورادر( و   ایو خوواهر   ی فرزنوگان هوچوک  سرپرستقبول ) یعاطف  جنب و معموال  ستین یو اجبار
 ریو نوان ز »ازدست نرفتن ثروت خواهر و بورادر( دارد. اصوطالح    اینشگن  لیو م فی)ح یاقتصاد
زن نگاشوته  هوه خوواهر   ردیو ییاز مرگ زنش عزا م یهس»هه  یسالمثل فارضر  نیا ای« هبا 
غصوه نخوور،   »: نوگ ییویهه زنش مرده مو  یبه مرد زیدر خراسان ن .لحاظ است نیبه هم «باشگ
 .(209، ص 0912مقگم، )قرایی« باشگ رد، خواهر زن نگاشتهغصه بخورد هه زنش م بایگ  یآدم

بورادر  هوای زن نمونوه از ازدواج  04ش و بررسی شگه در این پژوهبرابر مطالعات میگانی انجام
شان به مناطق غور   ستانی در مناطق مختلف ییالن هه بیشترین پراهنگیی ستانی و خواهرزن

یزینی(، عموما  زن شگ، دریافتیم هه در الگوی ازدواج سورارات )خواهرو جنو  ییالن مربوط می
لگوی ازدواج لوویرات )برادرشووهر یزینوی(،    سن زنان بسیار همتر از مردان است و همچنین در ا

شونگ هه ایون خوود نارضوایتی    عموما  مردان با تفاوت سنی زیاد  زن حاضر به پذیرش ازدواج می
ها نمایان شگ هه در هر دو شکل طرفین را برای پذیرش رابط  زناشویی در پی دارد. در مصاحبه

های عاطفی، روانی، جنسی و جسومی  نتاز الگوی ازدواج یادشگه، در اغلب موارد زن مورد خشو
واسوط  فووت نوامزدش در اثور     )حلیمه، رودبار(، بوه  5شود. برای مثال، در نمون  شمارۀ واقع می

سقوط از درخت مجبور شگ ن ه سال در خان  پگری منت ر بمانگ توا بورادر همسورش هوه بسویار      
ایت قلبی، به اصرار پوگر بوا   هوچک بود به سن قانونی برسگ و پس از اتمام سربازی، برخالف رض

سواله، بعوگ از فووت     91)مهوین، سونگر(، زنوی     02وی ازدواج هنگ. همچنین در نمونوه شومارۀ   
تر بوود،  سال از وی هوچک 05همسرش با داشتن دو فرزنگ مجبور به ازدواج با برادرشوهرش هه 
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رش اجبواری ایون   های مشابه، این زنان بودنگ هه عالوه بر تحمول فشوار پوذی   شگ. در تمام نمونه
انگ. این تبعوات شوامل   شکل از ازدواج، تبعات ناشی از عگم رضایت واقعی مرد را نیز تحمل هرده

 های هالمی و جسمی بود.های مکرر و انواع خشونتاعتنایی به زن، خیانتبی
در رسم برادرشوهرستانی، زن پس از فووت همسور عموال  در هنتورل قواعوگ رایوج در بسوتر        

اش ییرد. قواعگی هه زن را به پذیرش مسویری تحمیلوی بورای ادامو  زنوگیی     میفرهنگی قرار 
یونوه انتخوابی   ستانی قربانی شرایطی هسوتنگ هوه هوی    هنگ. زنان در الگوی خواهرزنمجبور می

نگارنگ. آنان بنا به صالحگیگ فرهنگ رایج، عموما  در حمایت از فرزنگان خواهر، ملزم بوه انتخوا    
یعنی ازدواج با بیوۀ خواهر خود هستنگ. رسومی هوه بوا داعیو  پیشوگیری از       روتنها یزین  پیش 

آزاری شوگه هوه در موواردی    آزاری و یرفتار نشگن فرزنگان در دست نامادری، مرتکب زنهودک
آزاری  آزاری در پیشوگیری از هوودک  حتی به دلیل سن پوایین زن، خوود نووعی اعموال هوودک     

سواله بوود،    3)زهره، رودبار( هه دختری  9ها، نمون  شمارۀ احتمالی است. براسا  روایت نمونه
ساله و پذیرش  نقش و مسئولیت موادری از   94پس از فوت خواهرش، مجبور به ازدواج با شوهر 

 4)طاهره، فومن(، در هنگام ازدواج خواهرش تنها  09فرزنگ او شگ. همچنین در نمون  شمارۀ  9
خواهر مجبور شگ با شووهرخواهرش ازدواج هورده،    سالگی پس از فوت 09سال داشت و در سن 

 سال  او شود. 2و  3مادر دو پسر 
هرده با پگرشان را خاله و مردهوای  های ازدواجهای مورد مطالعه، زنفرزنگان در بیشتر نمونه

توانوگ نمایوانگر عوگم پوذیرش     هردنگ. این مسوئله موی  هرده با مادرشان را عمو خطا  میازدواج
)مهین، سونگر(، دو   02ازدواج از طرف فرزنگان باشگ. تاجایی هه در نمون  شمارۀ  قطعی این نوع

فرزنگی هه حاصل ازدواج لویرات بودنگ به تبعیت از فرزنگان ازدواج نخست زن، پگرشان را عموو  
 هردنگ.خطا  می

رود این قواعگ خاص در شرایطی نامعمول برای رفع مشکل خاصی وضع شوگه و  احتمال می
ر به دلیل استفادۀ مگاوم از آن در شرایط مشابه، تبگیل به امر اجتماعی رایوج شوگه باشوگ.    مروبه

جوامع انسانی با هوشمنگی خاصی، قووانین یوا رسوومی را هوه بورای حول مشوکالت اجتمواعی         
هننگ و زمانی هه آن قووانین یوا رسووم هوارهردش را در توگاوم      هارهردی مثبت دارنگ، حفظ می

شونگ. این پگیگایی و ناپگیگی هه ریشه در روابوط  از متن جوامع حذف میروابط ازدست بگهنگ 
افتوگ و در فراینوگ تغییوراتش    تگریج اتفواق موی  بین فردی اجتماعات دارد، دفعی نیست، بلکه به

رسگ هه الگوهای ازدواج سورارات و لویرات نیوز از ایون   ن ر میهنگ. بهجوامع را دچار چالش می
هوه   روابوط خوانوادیی و زموانی    بسوت شنگ هه پیش از ایون بورای پوای   دست قواعگ اجتماعی با

ارتباطات بین فردی یستردیی امروزی را نگاشت، هارهردهای مناسبی داشوتنگ. اموا اموروزه بوه     
دلیل رشگ آیاهی، ارتقای حقوق فردی و اجتماعی، یسترش روابط اجتماعی حتی در دورتورین  
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های فوردی در جامعوه، فاقوگ هارهردهوای     وق و آزادیتر اهمیت یافتن حقمناطق و از همه مهم
شوود هوه بوا مطالعو  میوگانی      های امروز است. این نکتوه زموانی بوارز موی    پیشین برای خانواده
ها با عگم رضایت زوجین از روابطشان همراه اسوت و  درصگ این نوع ازدواج 95دریافتیم، بیش از 

، در بواقی مووارد زنوان یوا طورد شوگه، تنهوا        ها به طالق منجر شگهدرصگ این ازدواج04بیش از 
 هننگ.  هننگ یا با شرایط تحمیلی خود هنار آمگه، مگارا میزنگیی می

 مقوررات  و نیقووان  و یفرهنگو  یهاارزش لحاظ به شوهرها و زن نمیا  رابط بودن یرعادیغ
  رابط ینیع مصادیق از ییک. هنگیم تهگیگ را جامعه و خانواده اتیح هه است یامسئله موجود

 و پوررضوا  از نقول  بوه  92، ص0939 ،یوی رزایم) است خانواده در خشونت ،نامتعارف و یرعادیغ
در هر دو الگوی ازدواج یادشگه ایرچه مردان نیز مورد خشونت واقع (. 92، ص 0911، همکاران

یرش شونگ، اما به دالیل مختلف خشونت علیه زنان بیشتر و تأثیریذارتر است، زیرا زنان با پذمی
این شکل از ازدواج برای پیشگیری از طرد اجتمواعی، برچسوب نخووردن، حمایوت از فرزنوگان،      

های  رفتاری  ناشی تثبیت روابط خانوادیی پیشین و جلب رضایت والگین مجبور به تحمل بازتا 
هوا  آن تورین شوونگ. رفتارهوایی هوه شوایع    از عگم رضایت قلبی مرد از پوذیرش ایون ازدواج موی   

عنوان همسور، خیانوت و ازدواج مجوگد اسوت و     ی، اهمال و عگم پذیرش عاطفی زن بهپرخاشگر
معموال  در الگوی ازدواج لویرات هه مرد مجبور به پذیرش ازدواج با بیووۀ بورادرش اسوت، اتفواق     

های مورد مطالعه، در الگووی ازدواج سوورارات معمووال  رضوایتمنگی مردهوا      افتگ. طبق نمونهمی
 ات خشونت رفتاری چون خیانت و ازدواج دوم را در پی نگارد.بیشتر بوده، تبع

ها، تأییگهننگۀ مطالعاتی است هه بور وجوود رابطو  معنوادار     شگه از نمونههای یردآوریداده
. در ازدواج 0بین ازدواج ناخواسته و تحمیلی و انواع خشونت علیوه زنوان در ایوران داللوت دارنوگ     

تر از زنان هستنگ و این مسئله برخالف ف سنی زیادی هوچکلویرات چون عموما  مردها با اختال
ها اطرافیان، خیانت یوا ازدواج  عرف و هنجارهای رایج ازدواج در ایران است، مردها و همسو با آن

( هوه  سنگر ن،یمه) 02داننگ. در نمون  شمارۀ مجگد مرد را توجیه هرده، در مواردی حق وی می
با بیوۀ برادرش شگه بود، با وجود داشتن دو فرزنگ از همسرش،  ای مجبور به ازدواجساله 01مرد 
شوان  حال، این مسئله عامل جگاییاعتنایی به وی با زنان دیگر روابط خصوصی داشت. بااینبا بی

نشگ، زیرا زن با اینکه تحت فشار روانی و در رنج بود و حتی برای جلوب ن ور همسور جگیوگش     
یونه های سخت الغری یرفته بود، روابط وی را اینده و رژیمهای زیبایی متعگد انجام داجراحی

                                                           
شناختی عوامل مؤثر در خشونت شوهران (، بررسی جامعه0919احمگی، حبیب ) و: زنگنه، محمگ کازجمله ن. 0

، جلگ 0910های اجتماعی ایران، خرداد ضگ زنان خانواده، در: مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیب بر
 علمی ۀدوفصلنام، »خانگی خشونت هایزمینه و علل تبیین« (،0911محمگرضا )، فرساالریسوم، چاپ دوم؛ 
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همسرم چون در سن هم مجبور به ازدواج با مون شوگه و جووانی نکورده، پوس      »هرد: توجیه می
اطرافیان زن نیز هه اهثرا  زنان بودنگ با هموین توجیوه   «. هایی داشته باشگحقش است هه تجربه

 ین مسئله را خشونت علیه زن بگاننگ. هردنگ، بگون آنکه امسئله را بازیو می
ای از روابوط  افتگ فردی نیست، بلکه بایگ پوذیرفت هوه مجموعوه   درواقع عامل آنچه اتفاق می

بخشونگ و آنچوه   معنایی، قواعگ زنگیی افراد را در بستری تاریخی و فرهنگی ساخته، توگاوم موی  
فرهنگوی از طورف زنوان     بیش از همه مورد توجه است، درک و میزان پذیرش خشونت در بستر

 یردد.زنگیی اقوام برمی های افراد و سبکاست هه معموال  به این دست هنجارپذیری
ترین عواملی هه در این شرایط زن را در معرض خشونت بیشتری قرار رسگ از مهمن ر میبه
. پذیرش مسئل  خیانت همسر به دلیل آیواهی  0شگن آن استو عادی خشونت رشیپذدهگ، می
ن از عگم عالق  او به وی، درست ماننگ باور بعضوی از اقووام بور ایون مسوئله خواهوگ بوود هوه         ز

شونت در نبوودن معیوار ثوابتی بورای خشوونت در        بربور   عالوهعالوهعادی است. همچنین،  یزدن همسر امرهتک برای خ ثابتی  یار  بودن مع ن
لف وهای مختلوف و فرهنگفرهنگ   دهگدهگمیمی  اجازهاجازه  مردمرد  بهبه  هههه  ییآمیزآمیزتبعیضتبعیض  قوانینقوانین  وجودوجود  ،،آنآن  تعریفتعریف  دردر  ابهامابهام  های مخت

شونت از هر عملی را مرتکب شود نیوز بوا میوزان درک و پوذیرش خشوونت از        ششهمسرهمسر  اابب  خودخود  روابطروابط  دردر پذیرش خ یزان درک و  با م یز  هر عملی را مرتکب شود ن
آشوکار سواخت هوه     قیو عم یهامصاحبه»در پژوهشی مشابه،  ای مستقیم دارد.ای مستقیم دارد.طرف زن رابطهطرف زن رابطه

شوود، در ن ور زنوان    یم ینوع رفتار تلق کیاز افراد صرفا   یاریهه توسط بس ییاز رفتارها یبعض
؛ بوه ایون معنوا هوه ایور      (090 ، ص0911 ،دقی فسایی)صا «ممکن است مصگاق خشونت باشگ

رفتار ناشایستی از طرف مرد به زن اعمال شود و زن آن را نپذیرفته، نسبت به آن واهنش نشان 
عنوان رفتاری خشون شوناخته شوگه، از دایورۀ     مرور آن رفتار بهدهگ این امکان وجود دارد هه به

وصاف جریان درک و پذیرش خشونت هوه خوود   اعمال مورد پذیرش مردان خارج یردد. با این ا
یذرد و مقابله با آن مسویری هوامال  بریشوتی دارد؛ بوه     دارای طیفی است، از مسیر مشترهی می

پوذیرد  ای هه در آن هنجارپذیر شگه است، میاسا  بستر فرهنگیاین معنی هه فرد در ابتگا بر 

                                                           
 :کن ،هنگیم گیییزاره را تأ نیهه ا یمطالعات ایبرنمونه،  یبرا .0

World Health Organization (2012). Understanding and addressing Violence against women, Intimate 
partner violence, http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). 

ساز خشونت عنوان عامل موقعیتی زمینهساالری و دعوت زنان به صبر و تحمل بهدیگر، از فرهنگ مرد یدر پژوهش
بینی پیش«(، 0939زیر، مهری )پاییز و زمستان : غالمی، حسین و برکخانگی علیه زنان دانسته شگه است. ن

البته . 9-91، ص 04، شمارۀ »های حقوق هیفریخشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن آموزه
شود، تفاوت رسگ هه بین تحمل خشونت و خشونت نگانستن رفتاری هه ماهیتا  خشونت محسو  مین ر میبه

پذیرنگ، با این تفاوت هه در نوع نخست، قع در هر دو نوع، زن و اعضای خانواده خشونت را میظریفی وجود دارد. دروا
آمیز بودن رفتار آیاهی دارنگ، اما در نوع دوم اساسا  چنین درک و دیگیان به خشونتورزان و خشونتخشونت
 اخیر است. شود. تمرهز اصلی بحث این مقاله بر ق سمای وجود نگاشته، عادی محسو  میآیاهی
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س در بخش رفتارهوای خشون،   هه چه رفتارهایی خشن است و چه رفتارهایی خشن نیست. سپ
یوردد. بورای نمونوه، زنوانی هوه      هوا برموی  میزان درک افراد از خشونت نیز به بستر فرهنگوی آن 

انگ تنبیه بگنی زن از سوی همسور اموری طبیعوی اسوت و خوود نیوز در زنوگیی بارهوا         پذیرفته
ا خوواهر، مورد را   بخشی به امور زنگیی در جایگاه مادر یانگ، در مواردی برای ن ماش هردهتجربه

هننگ. این مقولوه بورای زنوان خوارج از ایون      تشویق به اعمال خشونت )بگنی( علیه همسرش می
بستر فرهنگی هه از بیرون ناظر امر هستنگ، مصگاق بوارز خشوونت اسوت، اموا بورای همسور آن       

سونگ او تجربوه و   مردان ایرچه آزاردهنگه باشگ، بخشی از فرهنگی اسوت هوه تموام زنوان هوم     
رو، میزان درهی هه این دو زن از خشونت یادشگه دارنگ با هوم متفواوت   هننگ. ازاینلش میتحم

ای در ارتباط است هوه ایون زنوان در آن جامعوه بوا دیگور افوراد        بوده، مستقیما  با بستر فرهنگی
 انگ.فرهنگور خود درییر منافع مشترک

 

 یحقوق هایچالشپیامدها و 
 ستانیستانیو خواهرزنو خواهرزن  برادرستانیبرادرستانیپیامدهای سنت زنپیامدهای سنت زن  ..11

شمردهخشونت علیه زنان جز ضر  و شتم و فحاشی هوه دربوارۀ خشوونت شومرده     شونت  بارۀ خ هه در ختالف و شوگنش اخوتالف و   خشونت علیه زنان جز ضر  و شتم و فحاشی  شگنش ا
ن  های متنوعی دارد. خشوونت بوگنی تنهوا مشوتی نمونو       خورد، جلوهخورد، جلوهچشم نمیچشم نمیچالش چنگانی بهچالش چنگانی به شتی نمو ها م بگنی تن شونت  های متنوعی دارد. خ

پذیرش بار هژمونیک هه در بستر فرهنگی با حمایت عموومی و پوذیرش   خروار بوده و رفتارهای خشونتخروار بوده و رفتارهای خشونت مومی و  بار هژمونیک هه در بستر فرهنگی با حمایت ع
شگه بایگ بررسوی  های مطالعهنمونه تر از این مشت دارد. حسبتر از این مشت دارد. حسبای وسیعای وسیعراه است، دامنهراه است، دامنهزنان همزنان هم

شود هه این الگوهای ازدواج از ن ر حقوقی چه وضعیتی دارنگ. مسئله این است هه آیوا پوذیرش   
هنوگ   فرهنگی و حتی بهنجار محسو  شوگن چنوین رفتارهوایی وصوف خشوونت را زایول موی       

واقعی  اجباری و تحمیلی بودن یا نبودن ایون نووع ازدواج اسوت. مؤلفو      ترین مؤلفه، ماهیت  مهم
مهم دیگر، پیامگهای این رسم و تجربیات واقعی زنان )رنج یا رضایت( پوس از ازدواج اسوت. بوه    

شناختی این الگووی فرهنگوی   در تحلیل حقوقی و جرم 0«رنج»و « اجبار»بیانی ساده، دو متغیر 
 اهمیت زیادی دارنگ.  

را بوه   عوادی ظواهر  عمول بوه   هور  گیبا واهیم از دیگ ییرتز این مسئله را بازبینی هنیمایر بخ
نمون  سورارات و لویرات  .2مرتبط بگانیمآن  یمتعگد اجتماع یهارهردها یو حت میو مفاه یمعان

                                                           
 قواعگ اهراه و الضرر. در فقه،. 0
نگاهی بر رویکرد تفسیری هلیفورد ییرتز با تأهیگ بر «(، 0919زمستان ) ، ناصرنک: فکوهی ،شتریب  مطالع یبرا. 2

 ؛019-029، ص 0100پیاپی  ۀشمار ،0 ۀ، شمار90 ۀدور ،5  مقال ،علوم اجتماعی  نام، »دینی ۀتفسیر او از پگیگ
Geertz, Clifford (1973), "Interpretation of Culture", NewYork, Basic Books. 

https://journals.ut.ac.ir/issue_1874_3659_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+1811%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1386.html
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سوو،   کیاز  های هارهردی یکسانی دارد،عنوان شکلی از ازدواج در نقاط مختلف دنیا ریشههه به
در صوگد   گور، ید یو از سوو  حس مالکیت نسبت به جنسیت زن اسوت قگرت و  ی،مردانگ انگریب

واسط  ازدواج شکل یرفته و حال بوا مورگ یکوی از زوجوین در     بار بهحفظ روابطی است هه یک
هوای تحقیوق،   هوای حاصول از داده  از این من ر و بر اسوا  یافتوه   .معرض ازهم پاشیگیی است

تورین  شگه از مهوم از ازدواج اول و محاف ت از هودهان متولگ تثبیت روابط، حفظ اقتصاد حاصل
 های تگاوم این شکل از ازدواج است.ارزش

ییری این نوع ازدواج، اطرافیان نزدیک و دوستان و آشونایان، اجتمواع فرهنگوی را    در شکل
هنگ. فرد عموما  در وهل  اول راضوی  دهنگ هه فرد را در جهت صالحگیگشان هگایت میشکل می

به پذیرش این شکل ازدواج نیست، اما فشارهای فرهنگی، تر  ازدسوت دادن موقعیوت فعلوی،    
هنوگ.  تر  از طردشگیی و محروم شگن از حمایت اطرافیان، او را وادار بوه پوذیرش ازدواج موی   

ییرنوگ و در  دیگوران تصومیم موی    هنگ؛بنا میرا  یجمع یزنگی کی درواقع، در این وضعیت، فرد
 یالگوهوا هننوگ. افوراد بوا ایون عمول      او را راضی به پذیرش این نوع ازدواج میرونگی هژمونیک 

 ؛هننگیمبادله م گریکگیجامعه را با  یافراد و اعضا یونگهایو پ ی، روابط محلخویشاونگیروابط 
. اسوت بار علیه زنان های خشونتهای مردساالرانه و تثبیت موقعیتارزش بر یهه مبتن ییالگوها

قگ است هه انسان ذاتا  اجتمواعی اسوت و تنهوا از طریوق روابوط خوود بوا دیگوران         اما الیا  معت
دهگ. در ایون موورد،   خود را یسترش می« طبیعت ثانوی»یابگ و ساختار شاهله یا موجودیت می

ناموگ ضورورتا  بوا    می« تکوین اجتماعی»مطالع  فراینگ توسعه و تحول اجتماعی هه الیا  آن را 
شناختی و تحول و تغییر در ساختار شخصویتی  یعنی فراینگ توسع  روان« تکوین روانی»تحلیل 
ای هه مبنا و همگام تغییرات اجتماعی بوده، مرتبط است؛ یعنی افراد قادرنگ بوا آیواهی   یا شاهله

یونوه  رونوگ اجورای ایون    هوای اجتمواعی  های حقوق انسوانی و برخوورداری از آزادی  از پیشرفت
 (.094، ص 0919نگ )مجگالگین، ها را دچار تغییر هنخشونت

 رو،ازایون  ، معیار ثابتی وجود نگارد.آمیز استخشونت یدر مورد این موضوع هه چه رفتارهای
یونوه رفتارهوا را تجربوه    هوه ایون  دارد تصورات افرادی رابط  مستقیم و معناداری با این موضوع 

هننگ و آن را عادی و جربه میایر هسانی خشونت را ت ،تصور هنیمنبایگ از طرفی دیگر  .هننگمی
)یلوز   هوا موافوق باشوگ و آن را عوادی بپنوگارد     جامعه نیز بایگ با تصور آن ،پنگارنگقابل قبول می

((Gelles  0911 ،صادقی فساییبه نقل از.) هنجارمنوگ   ابو  ،خشوونت  رشیپوذ  از عگب  نیا درواقع
 .ددار میمستق ربطدر فرهنگ مورد بحث  افراد نیب قگرت رابط شگن 

طرف  یروهی به یروه دیگر است؛ قگرت نگرت، تنها یک وابستگی یکاز دیگ الیا ، قگرت، به
(. 229، ص 0919تقریبا  در هم  مواقع به وابستگی متقابل افراد به یکگیگر اشاره دارد )اسوتونز،  

اشوگ.  های متعگدی چون عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و ... داشته بتوانگ ریشهاین وابستگی می
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درواقع، پذیرش این الگوی ازدواج از طرف زن معادل پذیرش مانگنش در یروه قگرت است. یروه 
شان را تواننگ وی را طرد هرده، حمایت اقتصادیقگرت همان خانواده و اطرافیانی هستنگ هه می

های تخطر انگاخته، او را از حمایاش را بهقطع هننگ و حضانت فرزنگش را سلب نماینگ یا آینگه
هوای ابتوگایی نبوود همسور اول )سوویواری و      ویژه در الگوی ازدواج لوویرات در سوال  عاطفی، به

 یقگرتیو ب یاجتماع یبا انزوا یخانگ یهاخشونترو، ازین»افسردیی پس از آن( محروم هننگ. 
در  یمحوگود  یهوا هوا راه هننگ هه آنیمیمان از زنان  یاریبس .زنان در خانواده در ارتباط است

 (.099 ، ص0911 یی،فسا)صادقی « بماننگ یدر روابط خشن باق گیلذا با .دارد اریاخت
طور های پژوهش، عموم زنان به پذیرش این شکل از ازدواج تمایلی نگاشتنگ و بهحسب داده

میانگین از زمان طرح مسئله تا ازدواج بین یک تا سه سال طول هشیگه است. عموما  ایون زنوان   
انوگ. ایون   هوا ازدواج هورده  گاشتنگ و تحت فشار اطرافیان و به صوالحگیگ خوانواده  جشن ازدواج ن

تر بود. زنانی هوه  مراتب وخیممسئله برای زنانی هه الگوی ازدواج لویرات را تجربه هرده بودنگ به
طبق رسم سورارات با بیوۀ خواهرشان ازدواج هرده بودنوگ بیشوتر از ن ور فشوار بورای پوذیرش       

عنوان مادر ات ناشی از تفاوت سنی زیاد با همسر، عگم پذیرش از طرف فرزنگان بهازدواج، تجربی
هوای  شان مورد اذیت و آزار قرار یرفتنگ. بورای مثوال، در نمونوه   و تحت شعاع قرار یرفتن آینگه

ای بودنگ هوه خواهرشوان   ، این زنان مجبور به حفظ و ادام  زنگیی0،2،4،9،3،00،09،04شمارۀ 
هوای  انتخا  خود تشکیل داده بود. این یروه از زنان با آیواهی از تموام خشوونت    ها پیش باسال

فردی هر انسان است، با یذر زمان خود را با شورایط   مثاب  سلب حقوق و آزادییفته شگه هه به
 انگ هه تقگیرشان چنین است.تطبیق داده و پذیرفته

سورارات، طالق مشواهگه نشوگ.    دواجهای این پژوهش با الگوی ازبا وجود این، در بین نمونه
)نیره، رودبار(، بعوگ از بوزرگ شوگن فرزنوگان خوواهرش و پوس از        2تنها یک زن، نمون  شمارۀ 

هنوگ.  رسیگن به استقالل مالی، همسرش را با وجود بیماری ترک هرد و اهنون تنها زنگیی موی 
هنوگ،  زنوان تسوهیل موی    رسگ یکی از عواملی هه پذیرش ایون الگووی ازدواج را بورای   ن ر میبه

واسط  ازدواج در سن هم، عگم اسوتقالل موالی، پشوتوان  عواطفی بورای ادامو        نگاشتن قگرت به
شوونگ،  هننگ، بلکه انتخا  میییری ازدواج انتخا  نمیزنگیی و باور به اینکه زنان در رونگ شکل

هنوگ  سورارات را داشته، ادعوا موی   )المیرا، تالش( هه خود تجرب  ازدواج 9است. در نمون  شمارۀ 
پوذیرد  این سبک ازدواج برای زنان به نسبت الگوی ازدواج لویرات بسیار بهتر است، زیرا زن موی 
علت،  هه درنهایت بایگ انتخا  شود و تضمینی بر بهتر بودن انتخابش در آینگه نیست. به همین

آیگ، اما در الگوی ازدواج هنار میدر صورت نگاشتن تعلق خاطر به شخصی دیگر زودتر با شرایط 
 لویرات این پذیرش برای مرد تقریبا  غیرممکن است. 

از دیگ زنان مورد مطالعه، پذیرش این مسئله هه مرد مجبور باشگ با بیوۀ برادرش هوه چنوگ   
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تور از پوذیرش ازدواج یوک زن بوا     تر است ازدواج هنگ، از ن ر روانی بسیار سختسال از او بزرگ
ها نشان دادنگ هه این تحلیل دور از ذهون نیسوت، زیورا موردان در     رش است. یافتههمسر خواه

هننگ. از خشونت جسمی تر معموال  خیانت نمیواسط  ازدواج با همسری جوانازدواج سورارات به
یونه ازدواج یزارشی نشوگه و وضوعیت رضوایتمنگی بعوگ از ازدواج در بوگترین      و جنسی در این

ن زوجین با یکگیگر ختم شگه، طالقی یزارش نشوگه اسوت. بوا وجوود ایون،      حالت، به مگارا هرد
تری از زنان در اهثر مواردی هه از الگوی ازدواج لویرات تبعیت هرده بودنگ، طیف متنوع و وسیع

عنووان همسور، نگاشوتن    تفاوتی و عگم پذیرش زن بهاعتنایی و بیانگ. بیخشونت را تجربه نموده
اش، ضور  و شوتم، خیانوت و روابوط     تاری، توهین و تحقیور زن و خوانواده  روابط زناشویی، بگرف

ها برای زن، طورد زن و ازدواج مجوگد، پرتکرارتورین تجربیوات     نامشروع آشکار و بازیو هردن آن
آور و ناخوشاینگی بود هه زنان مورد مطالعه با آن مواجه شگه بودنوگ. تجربو  مشوترک سوه     رنج

یونوه بوود هوه موردان پوس از      (، اینتالش هشتپر رودسر، رودبار،)نمونه از زنان در این پژوهش 
ازدواج هریز در اتاقی هه زنشان بود وارد نشگنگ و در برابر اعتراض زن به روابط نامشوروع، زن را  

هاری و ناسزایویی قرار داده، تذهر دادنگ هه در این مساول اجازۀ مگاخله نوگارد. ایون   مورد هتک
هوا بوا یوذر زموان شورایط را      داد، اما برخی از آناین رفتارها آزارشان میزنان اعتراف هردنگ هه 

ای میانشوان  ها مجبور شگه و عالقهانگ هه چون همسرشان به ازدواج با آنیونه تحلیل نمودهاین
)محگثوه،   1شود؛ تاجایی هه در نمون  شمارۀ نبوده است، روابط با زنان دیگر خیانت شمرده نمی

)سوحر، رودسور(،    3ط  ازدواج همسرش با زن دیگری بود و در نمون  شومارۀ  هشتپر(، خود واس
 شگ.خودش جویای احوال و یفتگوهای روزمرۀ زنان  در ارتباط با همسرش می

بریزار شوگ،   2101هه در دسامبر  یجنوب یقایفرازنان در  یالمللنیب ۀهنگر نیو پنجم یدر س
از  یکو ی ایو بوه ازدواج بوا بورادر     وهیدادنگ هه زنان بیزارش  یشرق پیناتال و ه زویزنان مناطق هوو

 یهسو چه  نکهیبه انتخا  شوهر بگون دانستن ا وهیشونگ. بیممجبور  یمذهر شوهر متوف شانیخو
را انتخوا    یکو یها آن نیشود تا از بیچو  داده م نیبه او چنگ رایهنگ ملزم است، زیرا انتخا  م

از موردان   یکیایر او حاضر نشود با  است. یاو چه هس هنگ شوهریمشخص م یهنگ و چو   انتخاب
بورد. درواقوع،   ینمو  یشود و ارثو یو حضانت از او سلب م گیاش تبعشگه ازدواج هنگ، از خانهانتخا 

اجتمواع باشوگ.    ایخانواده  یاعضا از اجبار و فشار یممکن است ناش یتیوضع نیزن در چن تیرضا
 یمورد همسور متووف    شوان یاز خو یکو یهنگ با  لخشونت قبو تر  از دلیلچنانچه زن به  ن،یبنابرا

چوه  ان درعمول  زنو ایون  اسوت هوه    نیو ا پرسش امانامعتبر است.  از ن ر قانونی ازدواج هنگ، ازدواج
 . . (Maluleke, 2012, p. 13) گ ندر دستر  دار یازدواج نینامعتبر ساختن چن یبرا ییابزارها

هوای مسوری اسوت. در    مشکالت انتقوال بیمواری  ها، یکی دیگر از پیامگهای این نوع ازدواج
برادرستانی و الزام و حمایت فرهنگی از آن، موجوب  برخی از هشورهای افریقایی وجود سنت زن
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های فردی و اجتماعی مهمی ازجمله اخوالل در هنتورل و پیشوگیری از انتقوال     مشکالت و زیان
در بسوتر فرهنگوی چنوین     دهوگ هوه  بیماری ایگز شگه است. برخی مطالعات میگانی نشوان موی  

 بیمواری  تیاز وضوع  هوامال  ای هوه  برادر ستانی، برخی زنوان بیووه  جوامعی در سنت فرهنگی زن
گ سواهت  نو دهیمو  حی، تورج ه شوونگ رانوگ  هیحاشبهانگ، از بیم اینکه با یفتن آن آیاهخود مسری 
 ،ییقوا یفرااموع  از جو یاریهوه در بسو   توجه داشوت  گیبادرواقع،  گ.ناطالع نگه گرانیبه د مانگه،

زنوان   یبرا یمذهب ای یاجتماع ،یاخالق ی، بلکه الزاماست یمال تیامنهننگۀ فراهمتنها ازدواج نه
 از یموورد  (Ouango) اووانگوو  نافاسوو، یبورهدر   ..(Sow et. al, 1997, p. 2) شوود یمو  شومرده 

و  گزیو ا  نو یزمدر  یفرهنگو  -یاجتماع تیواقع نیا یگییچینشان دادن پ یرا برابرادر ستانی زن
موورد   یطیراشو  نیپزشوکان در چنو   ییسواد و عگم توانابی ای سوادهم تیمشکل مشاوره با جمع

عوادت   کیو عنووان  را بوه  ایون سونت ازدواج  پزشوکان   بیشوتر  ،یموال هشور در  استفاده قرار داد.
شوهر تنها ، نهمبتال به ایگز ۀویب سنت لویرات،در . هننگیم فیتوص گزیخطر ا موردخطرناک در 

آن مورد را نیوز بوه    بلکه همسران  ،دهگی قرار میو یخطر ابتال به عفونت اچ آ درخود را  گیجگ
 ..(Ouango, 1994, in Ibid, p. 3)هنگ این بیماری مبتال می

سوتانی رسوم و   بردار ستانی و خوواهرزن  های یردآوری شگه ایرچه زنبنابراین، حسب داده
است و یرچه ایون سونت در فرهنوگ جامعوه پذیرفتوه      سنتی است هه ریشه در فرهنگ داشته 

هوا و  شود، در اغلب موارد همراه با رضایت واقعی زنوان نبووده، زنوان را بوا رنوج     شگه، حمایت می
سازد. به همین علت، صرف پذیرش فرهنگی این رسم، موضوع را از های زیادی مواجه میآسیب

هنگ هه آیا در فرضوی هوه   هم را ایجاد میشناختی  خشونت خارج نکرده، این ابهام متحلیل جرم
زنان، مردان و اعضای اجتماع  یک فرهنگ این رفتارها را عادی و بهنجار تلقی هرده، بپذیرنگ، بوا  
مسئل  خشونت مواجه نیستیم  به عبارت دیگر، آیا خشونت امری نسبی و ذهنوی اسوت  بورای    

 هگشا باشگ.توانگ بسیار راتحلیل و پاسخ به این پرسش موضع حقوق می
 

 های حقوقیهای حقوقی. چالش. چالش22
هنیم، معیوار ذهنوی از خشوونت    های قانونی به حوزۀ حقوق مراجعه میوقتی برای یافتن سنجه

شود. یویی حقوق قاول به ذهنی بودن  مطلق  معیار نبوده، برعکس، بوه عینوی بوودن    تضعیف می
یرایانه بوه جورم   نسبی همراه با مخالفت با رویکرد Gassin))خشونت تأهیگ بیشتری دارد. یسن 

هوا و  در همو  زموان  « خشوونت »رسگ به طریق اولی خشونت(، بر این باور اسوت هوه   ن ر می)به
نزد انسان و در جوامع مختلف، نووعی  »ها نکوهیگه بوده و جزوی از ماهیت جرم است؛ زیرا مکان

)یسن، « اهراه داردطور خاصی از توسل به این نوع رفتار احسا  ابتگایی عگالت وجود دارد هه به
دهنگۀ جرایم/ انحرافات هستنگ، (. به باور وی خشونت و حیله ارهان ثابت تشکیل11، ص 0923
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بنابراین، بسته به ارزش مورد حمایت قانون )هگف(، خشونت )و حسب مورد حیله( وسیل  تعرض 
های مورد شتوان یفت هه ارزبه آن ارزش و موضوع حقوق هیفری است. بر پایه این دیگیاه، می

طور عمگه شوامل حیوات، تمامیوت جسومانی، تمامیوت      حمایت در خشونت خانگی علیه زنان به
یذاری و اعتبار آنها قاوم بر قانون جزایی نیسوت، بلکوه   هه ارزش معنوی و شخصیتی و ... هستنگ

شوود،  هوا اسوتفاده موی   فقط زمانی هه از وسیل  خشونت )اعمال ناروای زور(، برای تعرض بوه آن 
شونگ )همان(. درواقع، یسترۀ موضوع قانون جزایی قرار یرفته، مشمول ضمانت اجرای هیفری می

ها و مصادیق آن در انگاری جلوهتنها به جرمشگن رفتاری، نهموضوعی خشونت و خشونت شمرده
 قالب قانون جزایی وابسته نیست، بلکه حتی تقنین مگنی آن نیز ضرورتی نگارد. 

ری اسالمی در اصول نوزدهم و بیستم ضمن پافشاری بر برابری زنوان و  قانون اساسی جمهو
عنووان سونگ   مردان در هم  حقوق، دولت را موظف بوه تضومین حقووق زنوان هورده اسوت. بوه       

هه ارتباط هامال  مستقیم با خشوونت علیوه زنوان دارد، موضوع اعالمیو  جهوانی رفوع        المللیبین
نسبی از خشونت معیار حگاقلی اراوه داده، در موادۀ   خشونت علیه زنان با آیاهی به مسئل  درک

هوا در خانوه، خشوونت    زدن، آزار جنسوی دختربچوه  هتوک  هنگ هه رفتارهایی ماننگتصریح می 2
زنان و دیگر رسووم عملوی هوه بوه زنوان آسویب         شوهر، ختناز سوی مربوط به جهیزیه، تجاوز 

ای حمایوت از ایون ایوگه و یریوز از     شونگ. ایون اعالمیوه بور   قطعا  خشونت محسو  می رسانگمی
با صراحت بیشوتری   4توجیهات و دالیل فرهنگی هشورها با اتخاذ موضعی بسیار شفاف در مادۀ 

رسوم،   نبایگ هی خشونت علیه زنان  حذف برایخود   وظیفها در انجام هنگ هه دولتتأهیگ می
ه نبودن مالح ات فرهنگوی،  . این اعالمیه عالوه بر موجسنت یا مالح ات مذهبی را بهانه هننگ

. 0دانوگ آور داخلی را نیز مانع قابل قبولی برای عگم اجورای مفواد اعالمیوه نموی    حتی قوانین الزام
رسگ هه در اعالمی  حذف خشونت علیه زنوان توا حوگ امکوان توالش شوگه اسوت هوه         ن ر میبه

ا اسوتناد بوه   خشونت به صورت عینی تعریف شود، نه ذهنی و نسبی؛ ویرنه هشورهای مختلف ب
ها و فرهنگ بومی و یا قوانین مصوبشان درعمل با خشونت محسو  نکردن رفتارهایی هوه  سنت

 هردنگ.زا بودنشان وفاق وجود دارد، سیاستی در مبارزه با خشونت علیه زنان تگبیر نمیدر آسیب
م دبیرهل سازمان ملل متحگ در شصت و یکمین نشست مجموع  2119در یزارشی هه سال 

اراووه هورد، دقیقوا  بوه      زنوان  هیخشونت عل شکالا یجامع در مورد تمام یبررسبا عنوان  عمومی
رغوم اینکوه   یرایی فرهنگی توجه و بیان شوگه اسوت هوه بوه    مسئله خشونت علیه زنان و نسبیت

ه هاسوت هو  مگت یفرهنگ یهنجارها یبرخهننگ، برخی هنجارهای فرهنگی از زنان حمایت می

                                                           
هر عهگناموه   ایهشور  کیاز مواد قانون  کی  یه گینبا حاضر ی در اعالم زیچ  یه: »گییویم هیاعالم نیا 9 ۀماد .0

ر تو زنوان ثاقوب   هیو شود و در حذف خشونت علیهشور اجرا م کیرا هه در  یگرید سنگ ای ،یالمللنیب ثاقیم ای
 . «الشعاع قرار دهگباشگ، تحتیم
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 Harmful))زایی آسیب هایازجمله باور به سنت شونگ؛شمرده میان زن هیخشونت عل خود عامل

traditional practices)) هوه بوه نوام    رایمی، جپسران حیو ترج هودهان، ازدواج انزن  ماننگ ختن 
حقووق زنوان در ازدواج    یی هوه بور  هاتیو محگود یابنگرتکا  میا ((Honour))« نامو »دفاع از 

 یاجتماع یهایروه زیهشورها و ن یبرخیزارش آمگه است هه د. همچنین در این شویم لیتحم
در دفواع از  را  یفرهنگو  هوات یتوج ،زنوان  انسوانی محگود هردن حقوق  یاز هشورها برا یاریبس

مقاموات   ایو  یاسیرهبران س از سوی عموما ها از سنت اتیدفاع نیا انگ.هرده انیب یسنت فرهنگ
هور وقوت    قورار یرفتوه اسوت.    ریثأع حقوقشان تحت تهه درواق ییهاشونگ، نه آنیم انیب یسنت
 یهوا اسوتگالل شوگه،   گهیزنان به چالش هش حقوق بشر ۀهننگمحگود یعمل یهاو سنت نیقوان
 Report of the) مطرح شوگه اسوت   یالمللنیو ب یدر بسترها و سطوح مل یفرهنگ  انییراینسب

Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, 2006) ،
 یدر بسوترها  یموذهب  ((Fundamentalisms))  یهوا ییادیرایو شگن فرهنگ در شوکل بن  یاسیس

 نیتنش بو  لیحقوق بشر زنان تبگ نیتضم یبرا یجگ یبه چالش یو مذهب ییاییونایون جغراف
توجه  لیاز خشونت، به دل ییو شناخت حقوق بشر زنان، ازجمله حق رها یفرهنگ یییراتینسب

سازمان جهانی بهگاشت در یزارش جهوانی از    ..(Ibid) است ی تشگیگ شگهتیبه مساول امن شتریب
در نقواط مختلوف   هنگ هوه  م نیز با تأییگ این نگرانی بیان می2112خشونت و بهگاشت در سال 

خواص   یهوا هیو رو یبورا  یهیعنووان تووج  و سونت بوه   یفرهنگو  یهایژییو یاهی برخیجهان، 
 ییهوا از نمونوه  یکو یشود. سرهو  زنان یجب تگاوم خشونت هستنگ، استفاده ممو هه یاجتماع

 ,Krug et al) وجوود دارد  زیو ن یگرید رایبس یها، ویرنه نمونهشودقول می نقل بیشتر است هه

یرایانو   رداشوت نسوبی  رسگ در سطح داخلی نیز قوانین موگنی و جزایوی بوه ب   ن ر می. به(2002
های خشونت، پایبنگی نگارنگ. از ن ر مگنی، در ها و جلوهبرخی یونه هم نسبت به فرهنگی دست

قانون موگنی نیوز بیوان شوگه،      0121حقوق اسالمی طبق قاعگۀ اهراه، اهراه در نکاح هه در مادۀ 
زدن موجب عگم صحت عقگ است و نکاح اهراهی از ن ر حقوقی معتبر نیست. برای نمونه، هتوک 

قوگر در فرهنوگ برخوی جواموع و نهادهوای هوچوک و بوزرگ        عنوان یون  خشونت بوگنی، هر به
 904قانون مجازات اسوالمی و موادۀ    231اجتماعی امری معمولی باشگ، اوال  از ن ر قانونی )مادۀ 

قانون تعزیرات( عنوان مجرمان  ضر  و جرح عمگی داشته، با شکایت زن تعقیوب هیفوری مورد    
قوانون موگنی از    0091موجوب موادۀ   بووده و بوه  شود و ثانیا  اصوال  مصگاق عسر و حورج  آغاز می

طور، فحاشی و ناسوزایویی شووهر علیوه    . همین0موجبات صگور حکم طالق به تقاضای زن است

                                                           
تر است و قضات در موواردی ممکون اسوت بسوته بوه      رنگیرایی همی همالبته در دعوای مگنی یاهی این عینیت. 0

هننوگ، تفسویرهای نسوبی    اینکه متعلق به هگام بستر فرهنگی بوده و در هگام منطقه جغرافیوایی قضواوت موی   
 یرایانه داشته و مقاومت هننگ
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یفتوه( و مبنوای   مادۀ پیش 4توانگ مصگاق عسر و حرج )سوءرفتار موضوع بنگ زن جرم بوده، می
ای اسوتفاده از  سوتای دورافتواده  بنابراین، ایر فرض هنیم هه در رو .صگور حکم طالق قرار ییرد

زدن زن اموری  شگنشان تردیگی نیست یا هتکهایی هه در توهین محسو برخی الفاظ و نسبت
هامال  عادی بوده و از سوی افراد ساهن در آن منطقه پذیرفته شگه باشگ، چنانچه یکوی از زنوان   

ادی بودن ایون رفتوار در   روستا شکایت هیفری یا مگنی علیه مرد مطرح هنگ و مرد در دفاع به ع
فرهنگ جامعه خود استناد هنگ، دادستان و قاضی از ن ر قانونی اختیاری برای پذیرش این دفاع 

بار را هوه دارای  یونه رفتارهای خشونتو رد  دعوای هیفری و مگنی زن نگارنگ. درواقع، قانون این
رسوم بومی جرم دانسوته، از  عنوان مجرمانه هستنگ بگون توجه به هر تفسیر و تفاوت فرهنگی و 

بسا در روی  پلیسوی  هنگ. با وجود این، چهها حمایت هیفری و مگنی میزنان قربانی این خشونت
زدن یووا ای هتووکو قضووایی وضووعیت همووی متفوواوت باشووگ. بوورای نمونووه، چنانچووه در منطقووه 

نیوز بوه    ای هه خوود یویی شوهر علیه زن عادی و معمول تلقی شود، ممکن است قاضیناسزایی
ییری هرده، دعوای طوالق او  این منطقه تعلق دارد، در تشخیص و احراز عسر و حرج  زن سخت

. قاعوگۀ عسور و   0را بر پای  برداشت شخصی و مبتنی بر بستر  فرهنگی  قووم از خشوونت، نپوذیرد   
 حرج پشتوان  فقهی معتبری نیز داشته و حکم مقرر در قانون مگنی نیز بریرفته از همین قاعوگۀ 

 (.219، ص 0914فقهی بوده هه خود مبتنی بر آیات قرآنی است )صفایی، 
های تاریخی و فرهنگی هستنگ، دربارۀ خشوونت  در برخی هشورهای همسایه هه دارای شباهت

ش قوانون منوع   0911ای وجود دارد؛ برای نمونوه در افغانسوتان در سوال    علیه زنان قانون جگایانه
زون بر منع هریونه خشونت علیه زنان، ضمانت اجراهای هیفری خشونت علیه زنان تصویب شگ و اف

در این قانون، از روش احصوا   ..(http://mowa.gov.af/Content/Media/Documents)یردیگ تعیین 
خشونت هر رفتاری دانسته  ،9دۀ در تعریف خشونت استفاده شگه است؛ به این معنی هه ابتگا در ما

ایون قوانون مصوادیق خشوونت )ازجملوه نکواح        4قانون آمگه و سپس در موادۀ   5شگه هه در مادۀ 
من ور ازدواج( فهرست شگه اجباری، ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخا  زوج، خریگ و فروش به

ی مخوتص بوه جامعو     است. مصادیق برشمرده در این قانون مبتنی بور مشوکالت ملموو  و یواه    
افغانستان است. احتماال  علت اتخاذ این روش، زدودن احتمال هریونه تفسیری برای استثنا هوردن  

یرایان  فرهنگی از سوی مردان بوده است. یکی از رفتارهای های نسبیاحکام قانون با اتکا بر دیگیاه
زای صلح و دی  ناشوی از قتول و   شگه در این قانون، رسم  دادن دختر در اممنوعه و مجرمانه تصریح

 .2عنوان رسم و عادتی ناپسنگ معرفی شگه استتجاوز جنسی است هه در متن قانون به

                                                           
خشونت جنسی خانگی در ن ام  (،0939) بابازاده، زهرا نک: ،دیگیی زنانی بزهیی مطالع  نحوۀ نگرش قضابرا .0

 هارشناسی ارشگ مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مگر .  نامحقوقی ایران، پایان
گ دادن: به ب»دارد: منوعیت این رسم مقرر میمقانون منع خشونت علیه زنان افغانستان دربارۀ  5مادۀ  4نگ ب. 2

http://mowa.gov.af/Content/Media/Documents
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 -حتی ایر از ن ور فرهنگوی عوادی و بهنجوار باشوگ      -درواقع، زمانی هه رسم و سنت و عرف
ختی، شونا شناسی، روانهای بگنی، روانی و جنسی شونگ، موجه نبوده، از ن ر جرمموجب آسیب

اعالمی  رفوع خشوونت    0شونگ. همین مبنا در مادۀ شناسی و حقوقی، خشونت شمرده میجامعه
المللوی، در هنوانسویون رفوع هریونوه     . با وجود مقوررات بوین  0علیه زنان نیز پذیرفته شگه است

( بر حق برابر برای انتخا  آزادن  همسور  09مادۀ «  »ش )بنگ 0923تبعیض علیه زنان مصو  
نیوز   2اسا  رضایت آزاد و هامل دوباره بر این حق زنان پافشواری شوگه و در موادۀ    ج بر و ازدوا
آمیوز  های تبعیضها را مکلف هرده است تا برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و رویهدولت

 . اعالمی  جهانی رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملول متحوگ  2علیه زنان تگابیر الزم را اتخاذ هننگ
نیز همین رویه را درپیش یرفته و ضمن یادآوری حق زنان در انتخا  آزادن  همسر و ازدواج بوا  

با درن ر یرفتن معیاری عینی و مطلق، نقض هرامت و حقوق زنان را با  9رضایت هامل، در مادۀ 
ه ها را برای لغو باورهای باطل و ازبین بردن هر سنت و عرفی هو هی  استگاللی نپذیرفته و دولت

 یارتقوا م قوانون  2111موجب تحقیر زن شود، ارشاد هرده است. در افریقوای جنووبی در سوال    
اسا  اقتضاوات فرهنگی و اجتماعی تصویب شگه هه بر  9ناعادالنه ضیاز تبع یریشگیو پ یبرابر

آمیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی را ممنوع هرده است. بخوش  آنجا، برخی از رفتارهای خشونت
اعوم از سونت،    یاهیو رو انون با خشونت تلقی هردن رفتارهایی ماننگ ختن  زنان، هرهشتم این ق

زنوان و   یبرابور  فیبه هرامت زنوان و تضوع   بیهه باعث آس یمذهب یهاوهیش ایآدا  و رسوم و 
، 09برابر بخش  را تبعیض محسو  هرده است. شأن و رفاه دختران فیمردان شود، ازجمله تضع

بوه نوام    یاژهیو یهادادیاهدر توانگ از دادیاه مطالبه شود. یماین قانون  حقوق منگرج در یاجرا
را بوه  حقووق  این نقض توان میشگه است هه  ینیب( پیش( پیشEquality Courts))ی برابر یهادادیاه

 هوم از ن ور   دهگ هوه خشوونت دسوت    المللی نشان میاین مقررات  داخلی و بین ..4آنجا اعالم هرد
 .ت، نه نسبیحقوقی امری عینی اس

 

                                                                                                                                        
شوهر دادن زن است در بگل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف 

 .«نگو عادات ناپس
 موجب تیجنس ی پا بر هه یزیآمخشونت رفتار هریونه از است عبارت زنان هیعل خشونت ،هیاعالم نیا 0 ۀماد طبق. 0

 .دهگ قرار آزار و رنج معرض در ای آورده وارد مشقت و رنج زنان به ای شگه یروان ای یجنس ،یبگن یهابیآس
های زیاد روحی فروشی هرده، با آسیبای از زنانی هه تندهگ هه بخش عمگهبرخی مطالعات میگانی نشان می .2

 (،0939نک: مگنی قهفرخی، سعیگ ) ،انگ. برای نمونهشونگ، سابق  ازدواج اجباری داشتهمواجه می
  .تهران: پارسه، های اجتماعی، چاپ پنجمیری؛ بررسی آسیبشناسی روسپیجامعه

3. The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, 2000 (PEPUDA) 
4. http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
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 نتیجه

بسوتر   در و انحراف توان ادعا هرد هه جرمیم ،افراد یفرهنگ در زنگی  جانبتسلط همه به دلیل
تحمول   و . از دیوگیاه ایون پوژوهش، تحمیول    دهوگ یرخ مو  یفرهنگو  یخألها به دلیلفرهنگ و 
و آمیوز در بسوتر فرهنگوی، عوادی     منشأ فرهنگی دارد. یاهی برخی رفتارهای خشوونت خشونت 

هوه وقتوی بوه     هننگ؛ درحوالی ورزان آن را حمایت و تشویق میشود و هنشبهنجار محسو  می
یابیم هه در واقعیوت  میهنیم، درشگه توجه میماهیت و پیامگهای این رفتارهای بهنجار شمرده

بورادر  انگ. بورای نمونوه، الگووی ازدواج زن   شناختی مصگاق خشونتو با معیارهای حقوقی و جرم
ستانی هنوز از رسوم و سنن برخی از مناطق و اقوام ایرانی اسوت هوه از ن ور    ی و خواهرزن ستان

شود. مطالعه ما نشان داد هه در اغلب موارد زنان رضوایتی  فرهنگ آن اقوام و مناطق حمایت می
دادن بوه ایون ازدواج   هوا را وادار بوه تون   یونه ازدواج نگارنگ و جبر فرهنگوی آن برای پذیرش این

هنگ. حق انتخا  آزادان  همسر از حقوق انسانی است هه سلب آن خود نوعی خشوونت بوارز   می
دار بووده، پوس از ازدواج نیوز    دیگیی زنان اداموه ها، نارضایتی و خشونتیونه ازدواجاست. در این

 شونگ.های هالمی، بگنی، روانی و جنسی میقربانی انواع خشونت
از آن است هه عموماً زوجین با وجود مخالفت اولی  خود، از آن است هه عموماً زوجین با وجود مخالفت اولی  خود، های مبیّنِ این تحلیل حاهی های مبیّنِ این تحلیل حاهی یافتهیافته

پذیرنگ پذیرنگ دهنگ و میدهنگ و میتحت تأثیر فشارهای فرهنگی و هگایت اطرافیان نزدیک، تن به این ازدواج میتحت تأثیر فشارهای فرهنگی و هگایت اطرافیان نزدیک، تن به این ازدواج می
یزههه صالحشان این است. در هر دو مورد اسوتمرار روابوط خوانوادیی پیشوین، جوزء انگیوزه       جزء انگ شین،  خانوادیی پی بط  ستمرار روا های هوای  هه صالحشان این است. در هر دو مورد ا

منبع فشار عموماً پگرِ مرد منبع فشار عموماً پگرِ مرد  ی،نستا برادرزنگوی ازدواج الدر در  ها ذهر شگه است.ها ذهر شگه است.مسببان این ازدواجمسببان این ازدواج
شان است هه با این عمل خواهان حفظ نامو  خانواده و تگاوم حضانت از فرزنگان در هنار مادرشوان   است هه با این عمل خواهان حفظ نامو  خانواده و تگاوم حضانت از فرزنگان در هنار مادر

تر ی، مسبب اصلی ازدواج، عموماً مادر دختور  ننستاستا  زنزنخواهرخواهر  است. اما در الگوی ازدواج مقابل یعنیاست. اما در الگوی ازدواج مقابل یعنی ی، مسبب اصلی ازدواج، عموماً مادر دخ
شگه و پیشگیری از شگه و پیشگیری از شکل ازدواج، حمایت از فرزنگان دختر فوتشکل ازدواج، حمایت از فرزنگان دختر فوتاست و دلیلش برای اصرار به این است و دلیلش برای اصرار به این 
هایش است. ایر یکی از اهگاف هارهردی این رسم پیشگیری از هایش است. ایر یکی از اهگاف هارهردی این رسم پیشگیری از هریونه خشونت احتمالی علیه نوههریونه خشونت احتمالی علیه نوه

خشونت علیوه زنوان اسوت.    خود مصگاق بارز خود مصگاق بارز یاه این رسم، خشونت احتمالی علیه هودهان باشگ،خشونت احتمالی علیه هودهان باشگ،
نه نیست و مادران و خانواده متوجه و آیاه بوه خشوونت   یونه خشونت، آیاهانه و عامگااعمال این

ها و قواعگش، به اسا  ارزششگن رفتارشان نیستنگ، بلکه این بستر فرهنگی است هه بر شمرده
هوای ایون   هنگ. صگدرصگ  نمونهیونه رفتارها متقاعگ میشکلی هژمونیک، افراد را برای ا عمال این
رزنگان یا یکی از اطرافیانشان بخواهنگ به این نووع ازدواج  پژوهش، مخالف این مسئله بودنگ هه ف

دهنگۀ آن است هه این شکل از ازدواج هاربردش را برای جامع  نمونه تن بگهنگ. این نتیجه نشان
 اش نیز دچار اشکال خواهگ شگ.زودی پایایی)ییالن( ازدست داده، به

ها در بستر آن دیگه شوگه باشوگ،   هه معیارهای حگاقلی حقوق انسان از من ر فرهنگی جامع
و ادراهات  یاز معان یامجموعه ریتفس ریاز مستنها  شگه،هنجاربودۀ ناهنجار یهارساختیدرک ز
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اسوا  ایون   . به همین علت، درک تجرب  زنوانی هوه بور    است نییقابل تبی یروهمشترک درون
ای برای تحلیول باشوگ.   طرفانهتوانگ معیار و مبنای مناسب و بیانگ، میالگوی سنتی ازدواج هرده
شوناختی،  شگه، این الگوهای ازدواج از ن ور حقووقی و جورم   های مطالعهمطابق با تجربیات نمونه

آمیزنگ و تفسیر و برداشت فرهنگی از این رفتارها از ن ر قواعگ حقوقی قابل اتکا نبووده،  خشونت
هوا و  ملی هسوتنگ، ولوی سونت    بنیان قابل دفاعی نگارد. فرهنگ و آدا  و رسوم جزوی از هویت

رسومی هه با معیارهای انسانی و حقوقی هوه در قووانین ملوی، قواعوگ و منوابع شورعی و اسوناد        
هوا  زا هسوتنگ، تقگسوی نگاشوته، تغییور آن    انگ، همخوانی نگارنگ و آسویب المللی بازتا  یافتهبین

شوونت اسوت،   ضروری است. به عبارت ساده، خشونت امری ذهنی و نسبی نیسوت؛ خشوونت، خ  
حتی ایر در بستر فرهنگی  یک جامعه یا قوم، بهنجار و عادی باشگ. ازآنجا هه مسوئل  فرهنگوی،   

توان انت وار داشوت هوه ایون     تنها از بطن خود فرهنگ قابل حل است، در مقام حل مسئله، نمی
ذف شود، طور آنی و دفعی از بستر فرهنگی اقوام حای فرهنگی بهعنوان پگیگهبه شکل از ازدواج

بلکه چارۀ هار، تغییر در الگوهای فرهنگی مؤثر در فرهنگ قوومی اسوت. بورای نمونوه، عوواملی      
و پیونگ بین اقوام مختلف هه افراد را از منوابع فشوار فرهنگوی موجوود در بسوتر       ماننگ مهاجرت
تواننوگ در حوذف توگریجی الگوهوای فرهنگوی      هنوگ، موی  هوای خواص دور موی   فرهنگی  قومیت

هوای دولوت   هوا و حمایوت  ر مؤثر باشنگ. تغییر این الگوهای فرهنگی، نیازمنوگ مگاخلوه  باخشونت
توانگ از مؤثرترین راهکارهوا باشوگ.   های آموزش در سطح وسیع میاست. طراحی و اجرای برنامه

های قضایی یونایون و ن ارت قضایی بر عملکرد همچنین، آموزش مأموران پلیس و قضات حوزه
یرایان  مبتنی بر تعلق قومی و فرهنگی در م اعمال تفسیرهای شخصی و نسبیها مبنی بر عگآن

هوای موگنی و جزایوی زنوان را     توانوگ دادخوواهی  احراز مصادیق خشونت مردان علیه زنوان، موی  
 ای منصفانه پیش ببرد.یونهبه
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