تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان
(مطالعه موردی زنان در اروپا)
چکیده

مهدیه شادمانی

یکـی از بحرانهـای کنونـی اجتمـاع بشـری ،گسـترش غیرقابـل انکار خشـونت
ً
کاملا
علیـه زنـان اسـت .بدرفتـاری بـا زنـان ،در همـه کشـورهای جهـان مسـئلهای
عمومـی و دارای نــتایج وخیمـی اسـت .ایـن مسـئله در سراسـر جهـان سلامت
روحـی و جسـمی زنـان را بـه مخاطـره انداخته و سـبب نقض گسـترده حقـوق این
بخـش از جامعـه بشـری گردیـده اسـت .بسـیاری از پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه
خشـونت علیـه زنـان در خانـواده و اجتمـاع ،سـبب تشـویش ،حـس حقـارت و در
نهایـت خودکشـی میگـردد .بسـیاری از روانشناسـان در بررسـی علـل ایـن پدیـده،
نـوع تقسـیم و توجـه بـه نقشهـای جنسـیتی و همچنیـن نـوع جامعهپذیـری را ذکر
کردهانـد .ایـن رخـداد ناگـوار بـه حـدی رشـد یافتـه کـه این نقـض آشـکار حقوق
انسـانی در سراسـر جهـان و حتـی کشـورهای غربـی نیـز مشـاهده میشـود .مسـئله
مهـم در ایـن میان رشـد فزاینده خشـونت و جرائم جنسـی علیه زنان در کشـورهای
پیشـرفته غربی اسـت که مدعـی اجرای قوانین سـودآور برای زنان هسـتند .به عنوان
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نمونـه در کشـورهای پیشـرفته انگلیـس و فرانسـه شـاهد رشـد فزاینده خشـونت و
تجـاوز علیـه زنان هسـتیم ،امـا مجامـع بینالمللی و نهادهـای حقوق بشـری به دلیل
منافـع خـاص سیاسـی و نقـش هژمون ایـن دولتها در سـاختار سیاسـت بینالملل،
کوچکتریـن اعتـراض و تحریمـی را ایـراد نمیکننـد .خشـونت خانگـی ،تجـاوز به
عنف ،خشـونت جنسـی ،خشـونت جسـمی ،خشـونت در محل کار ،بردگی جنسـی
و ارعـاب از انـواع مصادیـق خشـونت علیـه زنـان بـه شـمار میآیـد .در ایـن مقالـه
نویسـنده بـا بررسـی ابعـاد خشـونت ،میزان جرائـم جنسـی و تضییع حقـوق زنان را
در کشـورهای غربـی تحلیـل کرده اسـت.
کلیدواژه :زنان ،حقوق ،جرائم ،مجامع ،تضییع ،ارعاب.
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امـروزه عليرغـم پيشـرفتهاي عــلمي هــنوز معضـل خشـونت ،وجدانهـا
را مـيآزارد و بـه عنـوان يـک مسـئله حـاد اجتماعـي خشـونت مـدرن بـا مصاديـق
جديدي مطرح گــرديده اســت .حــدود نيمي از جمعيت کره زمين را زنان تشکيل
ميدهنـد کـه در طـول تاريخ مــورد بـيمــهري قـرار گرفتهاند .خشـونت عليه زنان
از قديـم تـا به حال نه تنها کمتر نــشده اســت ،بــلکه با بررسـيهاي بـه عمل آمده
آمارهايي به دسـت رسـيده که حاکي از نــقض حــقوق بشـر در مورد زنان اسـت.
خشـونت ممکن اسـت جنبه رواني ،جسمي و مالي و جنسي داشــته بــاشد کــه در
اسلام بـه عوامـل فرهنگي زمينهسـاز خشـونت عليه زنان بيشـتر توجه شـده و با آن
بــه مــقابله برخاسته

است( .یزدانی)178 :1395 ،

خشــونت علیه زنان ،پدیدهای اســت کــه در آن زن بـه خاطر جنــسیت خود و
صرف ًا بــه عــلت زن بــودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سـوی جنس مخالف
(مـرد) قـرار میگیـرد .چنانچـــه خشـونت در چــارچوب خــانواده و بیـن زن و
شـوهر باشـد ،از آن بـه خشـونت خانگی تــعبیر مــیشود و بــه هر نـوع عمل و یا
احتمـال رفتاری که بــه آســیب جــسمی ،جنسـی ،روانی یـا محــرومیت و عذاب
منجـر شـود ،خشـونت علیـه زنـان گفتـه میشـود .ایـن تعریـف ،تهدیـد بـه چنیـن
اعــمال و رفــتاری ،مــحرومیت از آزادی بـه اجبـار یا بـه اختیار ،اعـم از اینکه در
زندگـی شـخصی (خــصوصی) یـا جمعی رخ دهـد ،را نیـز دربرمیگیـرد( .وردی نیا و
دیگـران)108 :1389 ،

بـا توجـه بـه اهمیت خشـونت علیه زنـان ،از همـان آغاز تأسـیس سـازمان ملل
متحـد در  24اکتبـر سـال  1945ارتقـای حقوق زنـان و ایجاد فضای برابـر برای آنان
از اهـم تالشهـای سـازمان ملـل قـرار گرفت .بدیـن ترتیب سـازمان ملـل پرچمدار
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جنبـش ترویج و حمایت از حــقوق بــشر زنان ،حذف خشـونت علیـه زنان و محو
کامـل همـه نـوع تبعیـض علیـه آنـان شـناخته شـد و ایـن مهـم از طریـق تصویـب
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر  1947و میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی
 1966و مــیثاق بینالمللـی حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی  1966آغاز شـد
تـا زنـان در همـه جنبههـای مدنـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بـه
حقـوق برابر و انسـانی دسـت یابنـد( .موثقـی)136 :1392 ،

امـا نکتـه مهـم در ایـن مقالـه ،رشـد فزاینده خشـونت علیـه زنان در کشـورهای
پیشـرفته و غربی میباشـد .بسـیاری از کشـورهای اروپایی در پشـت پرده شـعارهای
رنگارنـگ دفـاع از زنـان و گسـترش تئوریهای فمینیسـتی ،با ایجـاد و افزایش ظلم
علیـه زنـان در قالـب بردگـی جنسـی ،تجـاوز و بهرهکشـی اجبـاری زمینـه تضییـع
حقـوق ایـن بخـش مهـم از اجتمـاع بشـری را بـه وجـود آوردهانـد .با توجـه به این
مسـائل نویسـنده در ایـن مقاله سـعی کرده تا ضمن بررسـی خشـونت علیـه زنان ،به
ایـن سـوال پاسـخ دهد که خشـونت علیـه زنـان در اروپا در چـه میزان و گسـترهای
اسـت و چـه تأثیـری این خشـونت بر ابعـاد مختلـف زندگی بشـری دارد.
 .1مفهوم شناسی

 1-1خشونت
خشـونت از نظـر لغـوی بـه معنای غضب ،درشـتی و تنـدی کردن ،ضـد لینت و
نرمی تــعریف شـده است.
هـر چنـد خشـونت در بـدو امـر ،بدیهـی و بینیـاز از تعریـف بـه نظر میرسـد،
امـا در مقـام تعریـف ،اختلاف نظـر بسـیاری مشـاهده میشـود .برخی خشـونت را
عملـی خلاف نـرم و طبـع میداننـد .بعضـی دیگـر خــشونت را رفــتاری فردی و
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جمعـی میشـمارند کـه تحـت شـرایط خـاص بـروز میکنـد و از نظر برخـی دیگر،
خشـونت هـر نـوع رفتار خشـنی اسـت کـه از روی قصد و بـه منظور آسـیب بر فرد
دیگر انجام میشـود .در تــعریف دیــگری بیان شـده اسـت هرگونه تهاجم فیزیکی
علیـه هسـتی انسـان کـه بـا انگیزه آسـیب ،رنج و یـا لطمه باشـد .برخی نیـز معتقدند
خشـونت طیفـی از رفتارهـای بسـیار تنـد و آسـیبزا تـا عکسالعــملهای مــنفی
چــون بیتفاوتـی و کمتوجهی را دربــردارد.

(محبـی)6-7 :1380 ،

 2-1قاچاق زنان
قاچـاق زنـان عنوانـي اسـت کـه بـر پايه جنسـيت بـه کار مـيرود وگرنه پيونــد
آن بـا قاچـاق انسـان ،عمـوم و خصـوص و مطلق اسـت و قاچـاق زن در زير قاچاق
انسـان قرار گرفته و بـرجستهتــرين مــصداق آن به شـمار ميرود ،ولي سـوداگري
انسـان ،بـه خريـد و فـروش و مبادلـه کـردن ميپـردازد کـه يـا بزهديده بــر انــجام
کار ،خشـنودي (رضايـت) نـدارد يـا اينکه از چيسـتي يـا عاقبت کار آگاه نيسـت؛ از
اين رو تجارت انسـان را بــيشتر بــر مــحوريت زنان و کودکان بررسـي ميکــنند.
بـر پايه تــعريفي کـه ماده  3پروتــکل پيــوست به کنوانسـيون بينالمللي پيکار بــا
بــزههاي سـازمانيافته فراملـي بـا نـام «پيوندنامـه پروتـکل پيشـگيري ،سـرکوب و
کيفر سـوداگري اشخاص بــه ويژه زنــان و کودکان «پيشـنهاد داده ،سوداگري يا آمد
و شـد کردن اشـخاص عبارت اسـت از :به کارگيري ،ترابري ،انتقال ،تحويل دادن و
تــحويل گــرفتن اشــخاص از رهگذر تهديـد ،به کارگيري زور يـا ديگر حالتهاي
اجبـار ،ربايـش ،تقلب ،فريب ،بهرهگيري نــاروا از اخــتيارات ،حالت آسـيبپذيري
بزهديـده ،پرداخـت يـا دريافـت پـول يـا بهـره تا رضايت شـخص (بـزه ديـده) براي
تحـت کنتـرل قـرار گرفتـن ،از ســوي ديگــري به قصد بهرهکشـي از وي به دسـت
آيـد.

(عالیپـور)150-151 :1388 ،
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 .2انواع خشونت علیه زنان

ت خانگي
 1-2خشون 
خانـواده ،نهـادي اسـت که شـدت ،عمـق و گسـتردگي روابـط و تعامالت در
آنجـا از هـر جايـي ديگري بيشـتر اسـت .پس نهـاد خانـواده زماني ميتواند مــکان
پـر از امــن و عطوفـت باشـد کـه دچـار آشـفتگي و نابسـاماني نباشـد .خشـونت از
عواملـي اسـت که سلامت و امنيت خانـواده را تهديـد ميکند .خشـونت خانوادگي
يا خشـونت عليه زنان در خانواده ،شـايعترين شـکل خشـونت عليه زنان اسـت .در
ي پرخاشـگري اشـاره دارد
حقيقـت خشـونت خانوادگـي ( )FamilyViolenceبه نوع 
کـه عضـوي از خانـواده بـه عضو ديگـر اعمال کنـد .اگرچـه گاهي ادعا ميشـود که
زنـان بـه انـدازه مـردان بـا هــمسر يـا کــودکهاي خود خشـن هسـتند ،امـا واضح
اسـت کـه خشـونت زنان محدودتر اسـت و بـه احتمال بسـيار اندک موجب آسـيب

جسـماني بـادوام ميگردنـد .اگرچـه آثـار فيزيکـي خشـونت خانگـي معمـوالً قابـل

مــشاهده اســت ،امــا در مقابل ،گاهي خشونت خانگي داراي آثــار مـخربي اسـت
کـه بـه چشـم نميآيـد ،اما تحملشـان بسـيار دشـوار اسـت .ماننـد دروغ گفتـن ،به
خواسـتههاي زن بيتوجـه بـودن ،انتقادکـردن بـه طـور مـداوم ،جـدا کــردن زن از
کــودکانش و فــاميل ،پرخـاش کـردن ،وادار کـردن زن بـه تـرک خانـه ،تهمت زدن
و ...كـه از آنهـا بـه عنـوان خشـونت پنهـان يـاد ميشـود .بـه ايـن ترتيب خشـونت
خانگـي در اشـکال مختلـف نظيـر فيزيکـي ،روحـي ،اقتصـادي ،فرهنگـي و جنسـي
بــروز مــيکند .بسـياري معتقدنـد خشـونت خانگـي عليـه زنـان هنـوز به عــنوان
ابـزاري بـراي تـداوم و تقويـت فرمانبـرداري زنـان از مردان ،اسـتفاده ميشـود .اين
نوع رفتار قابليت انتقال از نسـلي به نسـل ديگــر را دارد؛ زيرا پســراني کــه شـاهد
خشـونت عليـه مادرانشـان هسـتند ،در دوران بزرگسـالي بـراي حـل اختالفهـاي
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ل دختران شـاهد
خود پيش از ســاير پســران به خشـونت روي ميآورند و در مقاب 
خشـونت عليه مادرانشـان نيز نسـبت به ساير دختران با احــتمال بــيشتري قــرباني
خشـونت شـوهران خـود ميشـوند( .رهکشـای)127-128 :1395 ،

 2-2خشونتهای عمومی
در دسامبر سال  ،1993مــجمع عــمومی سازمان ملل برای تعریف خـشونتهای
مــبتنی بـر مالکیت نسـبت به جنس مؤنـث ،به توافق رسـید و با عنوان «بیانیه طــرد
خــشونت علیـه زنان» به تعریف خــشونت پرداخــت .در ادامـه اعالمیه ،به احصای
اعمال و اشـکالی از خشـونت میپردازد که منجر به خشـونت علیه زنــان مــیشود
کـه در ذیـل خشـونتهای عمومـی و خارج از خانه نام برده شـده اسـت:
1ـ خشونتهای غـیرزناشویی؛
2ـ خـشونتهای مـربوط بـه بـهرهکشی؛
3ـ آزار جــنسی ،منـزوی سـاختن در محـل کار و مراکز و سـازمانهای دولتی یا
غیردولتـی و هـر جـای دیگر؛
4ـ قوادی؛
5ـ روسپیگری؛
6ـ خشونتهای ناشی از اعمال حاکمیت دولت؛
طبـق نظـر بعضـی از متخصصـان و مدافعان حقوق زنان ،ایــن حمایتها شـکل
کلـی و فراگیـر دارد و تنهـا شـامل اعمـال افـراد و حکومتهـا نمیشـود ،بلکـه عدم
قانـون و فقـدان سیاسـتها و نابرابریهـای اجتماعـی را کـه میتوانـد خشـونت
محسـوب شـود نیـز شـامل میگردد.
در تحقیقـی کـه برای بانک جــهانی بــا کمک جک لیـن پیتانـی و آدریال ژرمن
و لـری هیـز ویکنیـم از انسـتیتوی باسـینیک در مـورد «سلامتی زنـان واشـنگتن»
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صـورت گرفـت ،اعلام گشـت که تعریـف بیان شـده توسـط مجمع عمومـی اجازه
نمیدهـد کـه فــراتر از آن تــعریف و مـوارد احصا شـده ،مـوارد دیگر را خشـونت
بدانیـم ،در حالـی که خشـونتهای نسـبت بـه زنان ،فراتـر از موارد مذکـور در بیانیه
اسـت .طبق نظر خانم هیز ،تــعریف خــشونت باید حول  2محور اساسـی «اجــبار»
و «زور» بــیان گـردد؛ مسـئلهای کـه مبیّن یک رفتار خشـونتآمیز از یک رفتار سـاده
تحمیلـی اسـت( .گزارشـی از چهارمیـن کنفرانس جهانی زنـان)1385 ،

 .3چارچوب نظری

سـنتگرایان در طــیف رادیــکالشان مــعتقدند کـه زنـان ،خـود باعـث و بانـی
خشـونت هسـتند؛ زیـرا در مـورد خشـونت جنسـی ،زنان خـود متجاوز را وسوسـه
نموده و ســببچــنین خشـونتی میشـوند .در غرب این طرز تفکر به این صورت
تجلی میکند که مــرد اجــازه دارد کــه همسـرش را بزند ،مشـروط بر اینکه چوب
از انگشـت شسـت او ضخیمتر نباشـد .این شـکل از ضرب و جــرح در اواخر قرن
نوزدهـم در انگلسـتان غیرقانونـی اعلام شـد .در بسـیاری از کشـورهای جهـان ،در
حـال حــاضر ایـن نـوع تفکر در مــورد تــهاجم و تهدید علیه زنان منسـوخ شـده،
ً
عملا تناقـض دارد و دسـتگاههای قضایـی و حقوقـی هـم لوایحـی بـر رد آن
ولـی
ندار د.
دیدگاههـای دیگر ،خشـونت علیه زنان را مشـکلی اجتماعی به حسـاب میآورد.
ایـن رویکـرد بـر این باور اســت که مردانی که نسـبت بـه زنان خشـونت میورزند

بیمـار و نیازمنـد درمانانـد .مردانـی که زنان خـود را کتک میزنند احتمـاالً در دوران
کودکی کتـک خوردهاند.

دیـدگاه فمینیسـتی ،خشـونت علیـه زنان را در متن وسـیعتری بررسـی مــیکند
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کـه آن جــایگاه فرودسـت زنـان نسـبت بـه مردان اسـت .در دهـهی هفتـاد میالدی
فمینیسـتها کوشـیدند تجـاوز جنسـی و کتـک زدن همسـر را تهدیـد جـدی مردان
علیـه حیـات زنـان معرفـی کننـد ،اما ایـن رویکرد بـه تازگی مورد اعــتراض واقــع
شـده و فمینیسـتها گفتهانـد هـر چـه کـه موجـب وحشـت و ارعـاب زنـان شـود
بایـد در بسـتر کنترلـی کـه مردان بـر رفتار زنـان دارند ،مورد بررسـی قـرار میگیرد.
فمینیسـتها بـه جــای ایــنکه در پـی توجیهی بـرای خشـونت مردانه باشـند ،بیش
از پیـش بـه پژوهشهایـی عالقـه نشـان میدهند کـه ب ه دنبال کشـف احسـاس زنان
نسـبت به خشـونت و قدرت مردانه و قید و بندهایی اسـت که به خــاطر وحــشت
از تــجاوز و تهاجـم مـردان در رفتـار زنـان بــه وجــود مــیآید .در میـان تمامـی
نظریههایـی کـه سـعی کردهانـد پدیـدهی همسـرآزاری را توضیـح دهنـد ،نظریـهی
فمینیسـم (برابـری زن و مـرد) توجه بیشـتری را به خود جلب کــرده اســت ،ایــن
دیدگا ه:
 .1ب ر تجربهی جنسیت تأکید میکند.
 .2تشخیص مـیدهد کـه زن در جامعه به عنوان جنس دوم مطرح است.
 .3متعهد میشود ک ه به این اختالف پایان دهد.

(حمیدیان ،کالنتری)55 :1387 ،

 .4رویکرد روانشناسی اجتماعی
 1-4نـظــریه یـادگیــری اجتمــاعـــی

)(Social learning view

در دهـه « 1990بانـدورا» بیـان میکنـد خشـونت نوعـی صورت آموخته شـده از

رفتار اجتماعی اسـت .فراگیری خشـونت معموالً تحت شرایط مــستقیم (تــنبیه یــا
تشـویق) و مشـاهدات فـردی انجـام میپذیـرد و میتوانـد نتیجـه تجـارب شـخصی
یــا فـردی یـا برگرفتـه از نتایـج مترتـب بـر رفتار دیگران باشـد .بـرای تبدیـل رفتار
مشـاهده شـده به رفتار از سـوی فــرد ،الزم اســت آن رفتار در ذهن فرد ثبت شـود
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و سـپس بـه رفتار عملی تبدیل گــردد .ایــن فرآین د بـا توجه به میزان مهـارت افراد،
متفـاوت اسـت .ابعـاد تنبیهـی و تشـویقی رفتـار و وجـود انگیزه الزم فــاعل بــرای
انجـام فعـل از دیگـر مـواردی اسـت کـه در تبدیـل ذهنیـت بـه رفتـار مؤثر اســت.
چــنانچه بــخواهیم ماهیـت خشـونت را از طریـق ایـن نظریـه درک کنیم ،باید سـه
موضـوع بنیـادی را توجـه نمائیم:
الف .شیوه کـسب رفـتارهای خـشونتآمیز توسط فرد؛
ت مؤثر در رفتارهای خشونتآمیز؛
ب .پاداش و تنبیها 
ج .عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بــر رویــداد خشونت در یک محیط خاص.
(محبی)13 :1380 ،

بــدین ترتیـب بـا بررسـی نظریههـای گوناگـون و پژوهشهـای پیشـین میتوان
اینگونـه نتیجهگیری کرد کــه:
 .1فــرد در خانـواده جهتیـاب (مبـدأ) خـود بـا مشـاهده رفتـار خشـونتآمیز
والدیـن ،خشـن بـودن را از آنـان میآموزد و همین تــجربه بــدرفتاری از ناحیه پدر
و مـادر در کودکـی منجـر بـه یادگیـری رفتـار سـلطهآمیز توسـط مـرد و آمــوختن
تــحمل توسـط زن در آینده میشـود.
 .2فرد در فرایند جامعهپذیــری در خــانواده پدری خــود بر اساس گرایشها و
هویت جنسـیتی و به دنــبال آن تــصویری که از زنان و مردان در آن محیط ترسـیم
میشـود روحیـه اسـتبدادی و یـا دموکراتیک را در خود درونی مــیکند.
 .3هــر یـک از همسـران کـه در خانـواده بــه مــنابع و سـرمایههای بــیشتری
دســترسی داشــته باشـد ،میتوانـد سـهم بیشـتری در تصمیمگیری داشــته بــاشد.
بنابرایـن افزایـش منابـع قـدرت بـرای زنـان خـود عامـل مهمـی بـرای مقابلـه بــا
خــشونت مـردان علیـه آنـان میباشـد.
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 .4وجود یــا فقدان نوع خاصی از روابــط مــیتواند در بروز رفتار خشونتآمیز
در خــانواده ســهم به سـزایی داشـته باشـد .از جمله ایـن روابط ،تعاملات ابزاری،
اظهـاری و گفتمانی اسـت کــه در نــظریههای مذکور بـه هرکدام از آنها اشــارهای
شــد.

(اعظم آزاده ،دهقان فرد)163-164 :1385 ،

 .5حقوق زنان از منظر قوانین بینالمللی

از سـده بيسـتم جامعـه بــينالمللي بــا احتـرام بـه اصـل حاکميـت ملـي،
مجموعـه گسـتردهاي از قوانين بينالمللي حقوق بشـر تــوسعه يافــت کـه تا حدود
زيـادي اجـازه اظهارنظـر و تأثيرگذاري در مــورد وضــعيت حــقوق بشـر در ديگر
دولتهـا محقـق گشـت .بــراي نمونـه جامعـه بينالمللـي تالشهاي گسـتردهاي را
بـراي جلوگيـري از خشـونت عليه زنان و شـامل سـاختن حــقوق زنــان در عرصه
حقوق بشـر انجام داده اســت .از ســال  1980به تــدريج پيشــگيري از ارتــکاب
خشـونت خانگـي به عنـوان يکي ا ز مــوضوعات مــهم در عرصـه بينالمللي مطرح
شـده و يکـي از موضوعـات مهـم در برنامههـا و سياسـتهاي مقابلـه بـا ارتــکاب
خــشونت خانگـي و جنسـي ،جرمانـگاري ايـن اقدامـات و مسـئوليتپذيري و
پاســخگوبودن مـردان مرتکب خشـونت عــليه زنــان و دختران اسـت .بـه گونهاي
کــه شــوراي عمومي سـازمان ملل متحد از سـال 25 ،1981نوامبر هر سـال (چهارم
آذر) را بـه عنـوان «روز جهانـي رفــع خــشونت عليه زنـان» نامگذاري كرده اسـت.
بــه ايـن تــرتيب دولتها در عرصـه بينالمللي بــا تــصويب قـرارداد و معاهدات
حقـوق بــشري مــتعهد گشـتند ،بـراي تحقـق حقـوق بشـر و مقابلـه بـا تجـاوز به
حقـوق و آزاديهاي اساسـي زنان تـلاش نــمايند .قطعنامه مجمع عمومي در سـال
 1985در مورد خــشونت خــانگي ،قطعنامهي شــوراي اقــتصادي و اجـتماعي ،به
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شـماره  18/1991در خصـوص تــمامي اشـکال خشـونت عليـه زنـان اعالميـه محو
خشـونت عليـه زنـان مصـوب  ،1991تصويـب اعالميـه مجمـع عمومـي در ســال
 1993در مــور د منـع خشـونت عليه زنان اسـتخدام گــزارشگر ويژه مــلل مــتحد
بــراي گــزارشدهي و نظـارت از مـوارد خــشونت عــليه زنان سـال  ،1994سـند
زمينههـاي عملـي مصوب سـال  1995در چهارمين کنفرانـس )(Platform for Action

سازمان ملل در مورد زنان و اجالس سال  2013کــميسيون مــقام زن بــا محوريت
خشـونت خانگـي ،از جملـه دسـتاوردهاي دولتهـا در قــالب اســناد بــينالمللي
بــراي مــقابله بــا خشـونت عليـه زنـان به شـمار ميآيـد .با وجـود ايـن اقدامات،
خشـونت عليـه زنـان بـه خصوص خشـونت خانگـي به عنـوان يکـي از چالشهاي
اساسـي در راسـتاي تطبيـق کامل حقـوق بشـر قــرار دارد( .رهکشـای)134-135 :1395 ،

از سـویی در کنوانسـیون رفـع تمـام اشـکال تبعیـض علیـه زنـان مرکـز حقـوق
بشـر سـازمان ملـل متحـد مسـئلهی خشـونت بر اسـاس جنسـیت بـه طـور ویژهای
در کنوانسـیون مـورد توجـه قرار نگرفته اسـت .گرچه این موضوع آشــکارا بــخش
بنیادیـن شـرایط اصلـی اسـت .در توصیهی عمومی شـمارهی  19مصـوب یازدهمین
اجلاس در  1992کمیتـهی رفع تبعیض علیه زنان گام رسـمی مهمی برداشـته شـد و
ممنوعیت عمومی تــبعیض بــر اسـاس جنسـیت را افزایش داده و متضمن خشونت
بــر اسـاس جــنسیت دانسـته و در تعریف اعالم میدارد (پاراگراف :)6
«خشـونتی کـه بـه دلیـل زن بـودن متوجـه وی میشـود یـا بـه دلیـل تأثیرگذاری
نامتناسـب اعمـال میشـود .آن شـامل اعمالی اسـت که بــاعث صــدمه یـا ناراحتی
جسـمی ،روحــی یــا جنسـی میشـود ،تهدید به انجام اینگونه اعمـال ،اعمال زور
و دیگـر محدودیتهـا بـرای آزادی»...
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کمیتـه تصریـح میکنـد که خشـونت علیه یک زن مسـاوی نقض حقوق انسـانی
شـناخته شـده بینالمللـی اسـت ،بـدون تــوجه بــه اینکه آیـا مرتکب مقام رسـمی
دولتـی یا شـخص خصوصی اسـت.
مسـئولیت حکومتهـای عضـو مطابـق کنوانسـیون تـا هنـگام رفـع تبعیـض بـر
اسـاس جنسـیت به وسـیلهی هر شـخص ،سـازمان یـا موسسـه ادامـه دارد در نتیجه
مسـئولیت حــکومت نــه تنها مــحدود نیسـت بـه وقتی کـه مقام رسـمی حکومتی
در موضوعـی مربـوط به خشـونت بر اسـاس جنسـیت درگیر میشـود ،بلکه حــتی
هنگامـی کـه تالشهـای الزمـش بـرای جلوگیـری از نقض حقـوق تعهدشـده برای
اشــخاص خــصوصی یــا تالشهایـش بـرای رسـیدگی و مجـازات چنیـن اعمال
خشـونتآمیزی و جبـران خسـارت بـه شکسـت میانجامـد ،نیـز وجـود دارد.
در همـان تــوصیهیعــمومی (پاراگـراف  )24کمیتـه از حکومتهـای عضـو
میخواهـد کـه تمـام اقدامـات الزم را بـرای جلوگیـری از خشـونت بـر اسـاس
جــنسیت انــجام دهــند .چنیـن اقدامهایی نه تنهـا میتواند شـامل ضمانتاجراهای
قانونـی ،جبـران خسـارتهای مدنـی و راههایـی بـرای تــحویل خسـارات باشـد،
بلکـه میتوانـد شـامل اقدامهـای پیشـگیرانه از جملـه برنامههـای اطالعرسـانی
عمومـی و آموزشـی ،هــمچنین اقدامهـای حفاظتـی مثـل خــدمات حــمایتی برای
قربانیـان خشـونت باشـد .فعالیـت کمیته در ایـن زمینه به وسـیلهی سـایر برنامههای
توسـعه بینالمللـی تقویـت میشـود .در  1993مجمـع عمومـی اعالمیه رفـع تبعیض
علیـه زنـان را (قطعنامـه  )48/104تصویـب کـرد .اعالمیـه گامهایـی را کـه مییابـد
حــکومتها و سـازمانهای بینالمللـی بـرای تضمیـن رفـع همه اشـکال خشـونت
علیـه زنـان بردارنـد ،تشـریح میکنـد(چـه مـواردی کـه در زندگـی خصوصی روی
میدهـد و چـه مـواردی کـه در زندگـی عمومـی روی میدهـد( ).اسـدپور)264 :1384 ،

73

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن
 .6خشونت علیه زنان در اروپا

اعمـال خشـونت علیـه انسـانها در تمـام ادوار تاریـخ با شـدت و ضعـف وجود
داشـته اسـت ،امـا زنـان و دختـران در مقابل خشـونت آسـیبپذیرتر میباشـند؛ زیرا
آنـان دارای روحـی لطیـف و از نظـر جسـمانی نسـبت بـه مـردان ضعیـف هسـتند.
اثـرات مخـرب ایـن آسـیبها بر زنـان ،از نظر روحـی و روانی در خانـواده و جامعه
ً
کاملا محسـوس میباشـد .متأسـفانه از قـرن  19به بعد کـه جو حاکم بر کشـورها به
سـمت سکوالریسـتی و اومانیسـتی پیش رفت ،آرام آرام خشـونت علیه زنان بیشـتر
شـد تـا جایـی کـه در کشـورهای غربی به فکـر مقابله با خشـونت علیه زنـان افتادند
و مراکـز متعـددی بـرای حمایـت از زنان آسـیب دیـده در غرب تشـکیل دادنـد ،اما
طبـق آمـار ،معلـوم میگردد کـه این مراکـز از کارآیـی الزم برخـوردار نیسـتند؛ زیرا
خشـونتها از نظـر کمیـت و کیفیـت رو به فزونی اسـت( .اخـوان)36 :1394 ،
در ذیـل بـه ابعـاد و آمارهایـی از خشـونت علیه زنان در کشـورهای غربی اشـاره
میشـود:

 1-6قاچاق زنان
 1-1-6اروپا

از ابتدای دهه  ،1990بهویژه از فروپاشی شـوروی و بـلوک شرق ،موضوع قاچاق
انسان در سطح جهان ابـعادی گـسترده یـافته بهطوریکه امروزه تمام کشورهای
اروپایی در امر واردات زن بـه صـورت کاال و کارگر جنسی ) (Sextunal laborفعالیت
دارند .چنانچه در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک ،لهـستان و بـلغارستان،
برخالف میل خود در میخانهها و کـلوبها کـار میکنند و بـر اساس بـرآوردهای
کـمیسیون اروپا ،ساالنه  500هزار زن و کودک به اروپای غربی قـاچاق مـیشوند.
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میـزان قاچـاق مهاجـران زن و کـودک از اروپـای شـرقی و مرکـزی ،پـس از بـاز
شـدن مرزهای جنگسـرد بسیار بــاال رفــته اسـت و در واقع مشـکل اصلی قاچاق
زنــان در این منطقه از اوایل دهــه  90آغــاز شد که بعد از فروپاشی حــکومتهای
کــمونیستی در آن منطقـه و افزایـش بحرانهـای اقتصادی و سیاسـی ،برای رسـیدن
بـه وضعیـت بهتـر جلای وطن کــردند ،امـا در دو کشـور اروپایی یعنی بــوسنی و
ایــتالیا ،ایــن معضل شکلی جــدیتر بــهخود گرفته است:
الف .بوسنی
امــروزه بــوسنی بـه صورت یـک مقصد نهایـی مهم بـرای زنان قاچاق شـده از
شـرق اروپا درآمده و بخشـی عــمده از ایــن زنان برای روسـپیگری ،به کشـورهای
شــرق اروپا بــهویژه بلغارستان ،قــزاقستان ،مــولداوی ،رومــانی و اوکراین تعلق
دارنـد .بـهنظـر سـازمان ملل نبـود کنتـرل کافی در طـول مرز بوسـنی با کرواسـی و
یوگسلاوی از علل بروز ایــن مــشکل اسـت .به طور متوسط ماهانه یک تــا ســه
هــزار نــفر وارد بــوسنی میشوند که اکــثر ایــن افراد از کشورهای ترکیه ،ایران،
هنـد و تونس هسـتند.
ب .ایتالیا
بـر اسـاس گزارشـی که بـه پارلمـان ایتالیا داده شــد ،ســاالنه  10هــزار مهاجر
غیرقانونی از  50کشـور به ایتالیا قاچاق مــیشوند و ایــن کــار بــه یــکی از پول
ســازترین کارهـای غیرقانونـی مافیـای ایتالیا تبدیل شـده اسـت .در بسـیاری موارد
قاچـاق انسـان و برداشـتن اندامهای بـدن ،تحت عوامـل «فرزندخواندگـی» در ایتالیا
انجـام میشـود .گزارشهـا حاکـی از آن اسـت کـه سـاالنه  20تـا  30هــزار زن
بهطـور غیرقانونـی وارد ایتالیـا میشـوند .ایـن زنـان از کشـورهایی نظیـر اوکرایـن،
البانـی و مولـداوی بـه ایتالیـا وارد میشـوند .ایـن زنـان از مولـداوی بـه قیمت 150
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دالر خریـداری میشـوند و بـه محض ورود بـه ایتالیا به قیمـت  5000دالر به دالالن
فــروخته مــیشوند .ایـن بـردگان بایـد بتواننـد بـه ماهانـه تـا  25هـزار دالر بـرای
صاحبـان خـود درآمد ایجـاد

کننـد( .اسـفندیاری ،موثقـی)293-294 :1387 ،

 2-6تجاوز
انگلیـس یکـی از کشـورهای پیشـرفته غربـی اسـت ،بـا ایـن حال خشـونتهای
جنسـی و تجـاوز در آن هـر سـاله رو بـه رشـد اسـت .وزارت دادگسـتری انگلیـس
و دفتـر آمـار ملـی و اداره داخلـی ایـن کشـور ،نخسـتین بولتـن آمـاری مشـترك و
رسـمی دربـاره خشـونتهای جنسـی را بـا نـام «نگاهـی بـه خشـونت جنسـی در
انگلسـتان و ولـز» منتشـر کردنـد .بر اسـاس این گـزارش ،حدود  85هزار زن سـاالنه
بـه طـور متوسـط مـورد تجـاوز قـرار میگیرند .بیـش از  400هـزار زن نیز سـاالنه با
خشـونتهای جنسـی مواجـه میشـوند .یـک نفـر از هـر  5زن  16تا  59سـاله چند
نـوع از خشـونتهای جنسـی را تجربـه کـرده اسـت.
در فرانسـه ،تعـداد قابـل توجهـی از زنان از سـوی همسرانشـان قربانی خشـونت
منجـر بـه مـرگ میشـود .در ایـن کشـور 95 ،درصـد قربانیـان خشـونت را زنـان
تشـکیل میدهنـد و  51درصـد آنهـا قربانی خشـونت توسـط همسرانشـان هسـتند.
علاوه بـر این ،زنان در مشـاغل کـم اهمیت مانند خدمتـکاری و کار در رسـتوران و
هتـل بـه کار گرفته میشـوند .آمار فحشـاء در فرانسـه در حال گسـترش اسـت .زنان
و دختـران جـوان اروپـای شـرقی اغلب به اجبار و توسـط شـبکههای سـازمان یافته
وارد فرانسـه میشـوند( .اخـوان)36-37 :1394 ،

در خصـوص آمریـکا نیز ،نيشنمسـتر در يكـي از صفحات خـود ،نمودارهايی را
در خصـوص تعـداد قربانیـان تجـاوز بـه عنـف در كشـورهاي جهان تنظيـم كرده که
ايـاالت متحـده آمريـكا در اين ردهبندي در جايگاه سـیزدهمین واقع شـده اسـت.
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جالـب اینکـه تمـام کشـورهای غربـی مدعـی رعایـت حقـوق بشـر ،از جملـه
انگلیـس ،فرانسـه ،آلمـان ،کانـادا و سـوئد ،در  10رتبه اول قـرار دارند و تنهـا ایتالیا
بـا رتبـه یازدهـم ،نتوانسـته در میـان  10کشـور برتـر قـرار بگیرد!
در ایـن نمـودار کـه  20کشـور اول در ایـن زمینـه نشـان داده شـده ،هیچ کشـور
اسلامی به چشـم نمیخـورد.
يكـي ديگـر از گزارشهـاي نيشنمسـتر نیـز به آمـار طلاق بازميگردد كـه بنابر
نمودارهـا ،آمريـكا بـا  4/95طلاق در هر هـزار نفر ،رتبـه اول را از آن خـود كرده و
نزديكتريـن كشـور اسلامي بـه آمريكا ،قطر اسـت كه آمـار طلاق در آن يكپنجم
آمريكاست.
بـه گـزارش“مركـز ملـي قربانيـان جنايـت” در آمريـكا ،سـه درصـد از مـردان
آمريكايـي در طـول عمـر دسـتكم يكبـار مـورد تجـاوز واقـع ميشـوند كـه بنابـر
جمعيـت كنونـي آمريـكا ،بالـغ بـر  2/8ميليـون نفـر دچار ایـن موضوع شـدهاند71 .
درصـد از قربانيـان در حالـي مـورد تجـاوز قـرار ميگيرنـد كه سـن آنها به  18سـال
نرسـيده است.
بنابـر گـزارش فـوق ،مـردان در كل حـدود  10درصـد از قربانيـان تجـاوز را در
آمريـكا تشـكيل ميدهنـد و در واقـع بقیه ایـن آمار ،مربوط بـه زنان اسـت ،اما ميزان
گـزارش تجـاوز بـه پليـس در بيـن مردان بـه مراتـب كمتر از زنان اسـت.
همچنيـن شـايان ذكـر اسـت كـه  22درصـد از مـردان زندانـي در آمريـكا طعمه
تجـاوزكاران ميشـوند كـه ايـن رقـم بالـغ بـر  422هـزار نفر در سـال اسـت.

 3-6بردگی جنسی

بردگـي جنسـي از پديدههـاي شـدیدا ً ناهنجـاری اسـت كـه از گذشـته وجـود

داشـته و امـروزه نيـز شـكل مدرن به خـود گرفته اسـت .در اين پديـده ،زن يا مرد به
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بردگـي گرفتـه شـده ،توسـط افراد متعـدد و باالخص اربـاب خود مورد آزار جنسـي
قـرار ميگيـرد كه عمومـ ًا در این وقایـع ،صدمات زیـادی را متحمل میشـوند .كتك
زدن ،آويـزان كـردن از اعضاي بدن ،شلاق زدن ،تجاوز دسـتجمعي و  ...از مواردي
اسـت كـه اربابـان که عمومـ ًا افراد دارای بیماریهای روانی -جنسـی هسـتند بر سـر
قربانیـان خـود میآورنـد؛ چراکـه روابـط جنسـی آزاد بـه قـدری در برابر آنهـا قرار
گرفتـه کـه روابـط عادی جنسـی ،ایـن افـراد را ارضـاء نمیکنـد و برای دسـتیابی به
هـدف خود ،از راههـای سادیسـمگونه وارد میشـوند.

)(Barackobama.321

 .7اسالم و نفی خشونت علیه زنان

در اسلام و در طـی آیـات و احادیـث مسـئله خشـونت علیـه زنـان نفـی شـده
اسـت .ایـن مسـئله در دو بخـش خشـونت خانگـی و اجتماعی تفسـیر شـده اسـت.

 1-7نفی خشونت خانگی
در رابطه باصبر و شکیبایی در برابر همسرپیامبر بزرگ اسالم میفرماید:
 آگاه باشـید هرکـس بـر خـوی زن بـد اخلاق خویـش صبـر و تحمـل نماید واز خداونـد انتظـار پـاداش شـکیبایی و تحمـل خویش را داشـته باشـد ،خداوند به او
پـاداش شـکرگزاران را میدهـد.
 هرکس نسـبت به همسـرش حتی به شـنیدن یک کلمه ناروا تحمل و شـکیباییورزد ،خداونـد او را از آتـش آزاد و رها میسـازد و بهشـت را بـر او واجب مینماید
و بـرای آن مـرد دو صـد هـزار نیکی نوشـته میشـود و دوصـد هزار بـدی از او پاک
و زدوده میگـردد و مرتبـه وی دوصـد هـزار درجـه باال مـیرود و خداونـد در برابر
هـر مویـی کـه بر بدن اوسـت عبادت یک سـال را مینویسـد.
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در رابطه به تنبیه بدنی نیز پیامبر چنین میفرماید:
 بدتریـن مـردان شـما کسـی اسـت کـه تهمت زننـده ،خسـیس و بد زبان باشـدو همسـرش را کتـک بزند.
 مـن در شـگفتم از کسـی کـه زن خـود را میزنـد در حالی که خـودش به کتکخـوردن سـزاوارتر اسـت .زنانتان را با چـوب نزنید که قصـاص دارد.
 هـر مـردی کـه به همسـرش سـیلی بزند خداونـد فرشـته مالک آتـش جهنم رافرمـان میدهـد کـه در گرمـای آتش جهنم هفتاد سـیلی بـه او زده شـود و هر مردی
از شـما که دسـتش را بر موهای زن مسـلمانش قرار دهد و آن را بکشـد ،دسـتش با
میخهایـی از آتـش جهنم میخ کـوب خواهد

شـد(oroj.edu.af).

مراتـب کمتـر از خشـونت ،یعنـی هرگونـه آزار رسـانی یـا نوعی اعمـال و رفتار
یـا گفتـاری کـه مایـه چنـدش و ناخشـنودی دیگـران شـود ،نیز در اسلام ،سرشـتی
شـیطانی شـمرده شـده است.
پیامبـر (ص) میفرمایـد« :مـن اذی مؤمنـًا فقد آذانـی و من آذانی فقـد آذی اهلل ،و
مـن آذی اهلل فهـو ملعـونٌ فـی التـوراة و االنجیـل ،والزبـور و الفرقان؛ آنکـه به مؤمنی
آزار رسـاند ،مـرا آزار کـرده اسـت و آنک ه مـرا آزار دهد ،خـدای مرا آزار داده اسـت
و آنکـه خـدای را آزار داده در تـورات و انجیـ 
ل و زبور و قرآن ،نفرین شـد ه اسـت».
ب منـی مـن اذی
امـام صـادق(ع) میفرمایـد« :قـال اهلل  -عزوجـل :لیـأذن بحـر 
عبـدی المؤمـن؛ خداونـد میفرمایـد :آنکـه انسـان مؤمنـی را آزار دهـد ،بدانـد که با
خدا بـه نبـرد برخاسـته اسـت».

)(maarefquran/3235

عالوه بر خشونت خانگی ،خشونت در اجتماع نیز چه بسا نسبت به زنان اعمال میشود.

این امر معموالً در موقعیتهای ویژه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی به دلیل آسیبپذیری
بیشتر زنان اتفاق میافتد .اسالم در مقابله با این امر توصیههای فراوانی دارد از جمله:
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 2-7حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه
امـام صـادق(ع) فرمـود« :پیامبـر خـدا(ص) هـرگاهجنگی پیـش میآمـ د فرمانده
لشـگر را فرامیخوانـد ،او را در کنـار و اصحـاب را در مقابل خود مینشـاند ،سـپس
میفرمـود :بـه سـوی جنـگ برویـد بـا «بسـم اهلل و بـاهلل و فی سـبیل اهلل و علـی م ّلة

رسـول اهلل(ص)»؛ خیانـت و پیمـان شـکنی نکنید ،افـراط نکنید ،مثلـه نکنید ،درختی
را قطـع نکنیـد مگـر آنکـه مجبـور شـوید .پیرمـرد از کارافتـاده و کـودکان و زنان را
نکشید».
حضـرت علـی (ع) پـس از اتمـام جنـگ جمـل ،خطـاب به لشـگر خـود فرمود:
«آنانکـه بـه جنـگ پشـت کردهانـد و رو بـه گریـز نهادهانـد نکشـید و بـه مجروحان
حملـه نکنیـد و لبـاس از کسـی برمگیریـد و بـه زنی حملـه نکنید».

 3-7حمایت از زنان آسیب دیده به واسطه مناقشات مسلحانه
صفیـه کـه از اسـرای جنگـی مسـلمین بـود خطاب بـه پیامبـر(ص) گفـت« :خدا
همسـرانت را بیـوه گردانـد کـه زنانمـان را بیـوه سـاختی و خـدا پسـرانت را یتیـم
گردانـد کـه پسـر مـا را محروم از پدر سـاختی .مسـلمانان که تنـدی و پرخاش صفیه
را دیدنـد بـه سـوی او رفتنـد تـا با او برخـورد نماینـد .آن حضرت فرمـود مزاحم او
نشـوید و بـه او کاری نداشـته باشـید ،مسـلمانان نیز چنیـن کردند .همـگان از حلم و
بردباری رسـول خـدا(ص) متعجب شـدند».
در میـان قریـش شـاعری بـود با نام «ابوغـره» که آنان را با اشـعارش بـر جنگیدن
تشـویق مینمـود .در یکـی از جنگهـا هفتـاد نفـر از قریش بـه اسـارت درآمدند که
او نیـز یکـی از آنهـا بـود .هنگامـی کـه فدیه افـراد را تعییـن کردند «ابوغـره» گفت:
ای ابوالقاسـم! همانطـور کـه میدانـی مـن مردی فقیر هسـتم پـس بر دخترانـم منتی
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بگـذار و از مـن فدیـه مگیـر .پیامبـر(ص) فرمـود :تـو را بـدون فدیـه آزاد میکنم به
شـرط آنکـه دیگـر باعـث تحریـک افراد بـرای جنگ نشـوی .او گفت :نـه ،هرگز ،به
خـدا قسـم .پس بـا او عهد بسـت که دیگـر برنگـردد( .آیتاللهـی)1388 ،

 .8پیامدهای خـشونت عـلیه زنـان

ت بر زنان
ی خشون 
 1-8تأثیرات منف 
هرچنـد وضعيـت روحـي زنـان قربانـي خشـونت به تبـع ويژگيهاي شـخصي
ي روحـي ،روانـي
آنهـا گوناگونـي نشـان ميدهـد؛ بـا ايـن حـال برخـي نشـانهها 
مشـترك بيـن آنهـا ديده مــيشود .بنا بــه پژوهشـي كـه ایلـک کاراجـان در تركيه
( )1996انجـام داده ،در زنـان خشـونت ديـدهاي كـ ه بـه كنـج خانـه خزيدهانـد،
حالتهـاي زيـر قابـل مشـاهد ه اســت :هـراس بيـش از حـد ،كمحرفـي ،رميدگـي،
انزوا و كنارهگيري ،سندرم لرزش تمام بدن بــه هــنگام تــرس از شوهر ،بيخوابي،
احسـاس بيحالـي ،ناتوانـي و فرسـودگي ،عكسالعمـل افراطـي نسـبت بـه صداها،
سـرگيجه ،فراموشـي ،تپش قلب ،احسـاس خــستگيافــراطي ،افسـردگي ،سرزنش
خـود ،تـرس از كنـار زدن پردههـاي اتـاق ،تـرس از تنها بيـرون رفتن هنگام شــب،
نــاتواني از بــرنامهريزي براي آينده ،احسـاس عدم امنيت ،تحمل دشـواري در اداي
درسـت جمالت ،احسـاس تنهايي و بيچارگي ،عدم توانايي در ارتــباط چشـمي در
هنـگام سـخن گفتـن رو در رو ،حالـت حملـه گريههـاي پيدرپـي بـه ويـژه هنـگام
سـخن گفتن ،پژمردگي ،بــيزاري ،بدبيني ،خشـم و نااميدي از حــيات.

(معینیان:1391،

)140

احساس عدم کــفایت در مــدیریت خـانواده ،از کـار افـتادگی جسمی و روحی،
عــدم کــارایی زن در محیط کاری ،خدشـهدار شـدن شـرافت و عزت نفس ،کاهش
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منزلت خانوادگی و اجتماعی زن ،پناه آوردن زن به داروهــای روان گــردان ،الکــل،
مواد مخدر ،قمار و فالگیری ،خودکشـی ،احسـاس درمــاندگی ،افــسردگی مــزمن،
کــاهش انــرژی احــساسی و عاطفی ،احسـاس حقارت و ناکامی و برآورده نشـدن
انتظارات شـوهر ،کاهش رضایت از زندگی،نابسـامانی شـخصیتی ،اضطراب شـدید،
فلـج شـدن در تصمیمگیریهـا ،سـلب توانمنـدی ،ابتلاء بـه بیماریهـای روان و
جسـمی ،بدبینـی نــسبت بـه جنـس مذکـر ،تأثیر منفـی بر تصویـر ذهنـی از خود و
 ...از جملـه تأثیـرات منفـی رفتارهـای خشـونتآمیز مـردان علیـه زنـان در خانـواده
میباشـد( .محبـی)16 :1380،

 2-8تأثیر منفی بر فرزندان

ت میـان همسـران،
خشـونتهای خانوادگـی خصوصـ ًا مشـاجرات و اختالفـا 

فرزنـدان را دچـار سـردرگمی ،بیهویتـی و ...و زمینههای بزه و بزهـکاری را در آنان
مسـتعد مینمایـد.
«کیگن» « ،1النگر»  2و «ماسن»  3در سال  4791از تــحقیق دربــاره خــشونت
خانوادگـی و تأثیـر آن روی فرزنـدان تأکیـد مــیکنند کــه رفــتار خشـونتآمیز بـا
ناتوانـی در ایجـاد اهـداف مشـترک و انسـجام خانوادگـی همبسـتگی دارد و کودکان
در شـرایط بـروز خشـونتهای خانوادگـی دچـار شـب ادراری ،لکنـت ،اختلاالت
روانتنـی و ...میشـوند.
هــمچنین مــشکالت سـلامت ،سـوءتعذیه ،کمخوابـی یـا پرخوابـی و  ...را در
بیـن کـودکان بــاالی  18مــاهه در تحقیقـات «الیـرز» و  ...در سـال  5891حاکی از
اثـرات خشـونتهای خانوادگـی اسـت.
مـک کـی ( )1891در تحقیقـی کـه از  90نفـر از کارکنـان اردوگاههـا موقتـی در
خصـوص تأثیر بــهرهکشی زنــان در رشــد کودکان بـه عمل آورده ،نشـاندهنده آن
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اسـت کـه  96درصـد تهدیـدات روانـی را مهمتریـن عــامل بیمـاریزا 34 ،درصـد
تهدیـدات فیزیکـی 14 ،درصـد آشـفتگی امـور عادی بچههـا 73 ،درصد وسـواس و
 ...را معرفـی کردهانـد.

(اشـراقی)105-106 :1385 ،
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ارائه راهکار

 .1در سـطح خانوادگـی میتـوان از راهبـرد توجـه اجتماعـی یعنـی گـوش فـرا
دادن به مسـائل ،تــأکید کــردن ،عـلاقمند نمودن ،تحسین و تشـویق و اظهار برخی
عالئـم مثبـت اسـتفاده نمـود و موجـب تقویـت روحــیه هــمبستگی و دوری از
خــشونتورزی گردید.
 .2از دیگـر نکاتـی کـه در راهکارهـای جهانـی مـورد غفلـت قرار گرفته اسـت،
تأثیر رسانههــای جــمعی اســت که در مورد ممنوعیت نمایشتصاویر خشونتبار
ماننـد قتـل و کشـتارهای فجیـع و تجـاوزات و نیز صـحنههــایی که بـه نوعی زمینه
تحریک رفتارهای خشن و جنسی را فراهم مینماید( ،به طور نــمونه پورنــوگرافی
و ســکس) هیچ توصیهای ارائه نشـده اسـت.
 .3همانگونه که اشاره شد از دیگر عوامل مؤثر در کاهش رفـتارهای خـشونتآمیز
و جرائم علیه زنان ،مذهب و اخالق میباشد .زمینهسازی جهت تقویت باورهای
دیـنی و تـشویق بـه رعایت دستورات دینی در خصوص رعایت حقوق مسلم سایر
انسانها(علیالخصوص زنان) و نیز یادآوری نـظام حـسابرسی بر اعمال و رفتار در
محکمه عدل الهی در کاهش جرائم از جمله خشونت علیه زنـان مـؤثر خـواهد بود.
کاهش نرخ خشونت مستلزم حرکت فرهنگی و طوالنی مدت است که مبدأ
آغازین آن در نهاد خـانواده و تـوسط نـقش تربیتی زنان قابل اجراست .به طور نمونه
نگرش مردان آینده ،نسبت بـه زن ،تـوسط مادران امروز قابل تغییر است ،تا بدین
ت یابد .انـجام چـنین هدفی
وسیله نسل آینده از خطرات خشونت علیه زنان نجا 
نیازمند اعتماد به نفس مادران و شناخت آنان نسبت به جایگاه و نـقش شـایسته آنها
در نظام خلقت و احیای مجدد تعالیم دیـنی در خـصوص حـقوق و تکالیف متقابل
ز ن و مرد در زندگی خانوادگی و اجـتماعی اسـت.
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