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چکیده
خشونت خانگی علیه زنان از مهمترین خشونتهاست .خشوونتدیوگیی عوواملی یونوایون دارد،
ولی یاه طی فراینگی در بستر فرهنگی شکل میییرد .برای نمونه ،برخی رفتارهوا هوه بور پایو
معیارهای حقوقی و جرمشناختی خشونتآمیزنگ ،در بستر فرهنگی ،بهنجارنگ .پرسش اصلی این
مقاله با تکیه بر عامل فرهنگ این است هه از دیگیاه حقوقی ،آیا بهنجار شمرده شوگن رفتواری
خشونتآمیز در فرهنگی خاص ،وصف خشونت را زایل میهنوگ بوه ایون من وور در مطالعوهای
هیفی با روش نمونهپژوهی ،الگوهای ازدواج زنبرادر ستانی و خواهرزن ستانی در ییالن تحلیول
شگ .یافته ها نشان دادنگ این الگوهای ازدواج هه از طرف اعضای جامع محلی بهنجوار محسوو
میشونگ ،زنان را با آسیبهایی مواجه میهننگ .بنابراین ،جز در مواردی هوه طورفین بور اسوا
رضایت واقعی و مبتنی بر تصمیمی آزادانه ازدواج میهننگ ،بر پای دو معیار اجبار و ضرر ،سونت
فرهنگی یادشگه می توانگ از ن ر حقوقی مصگاق خشونت باشگ .در این شرایط مؤثرترین راهکوار
برای رفع خشونت ،تغییر الگوهایی فرهنگی است هه دیگر هارهرد الزم را در جامعه نگارد.
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مقدمه
در حقوق و جرمشناسی ،ادبیات علمی همابیش پرباری دربوارۀ خشوونت وجوود دارد ،ولوی ایون
مسئله هنوز از مهمترین نگرانی هوای اجتمواعی اسوت .درواقوع ،بوا وجوود همو پیشورفتهوای
اجتماعی و سیاسی و حقوق بشری ،خشونت با حفظ اشکال سنتی جلوههایی نو بهخود یرفتوه و
یاهی فقط تغییر شکل داده است .خشونت صرفا مفهوم حقوقی نیست ،بلکه مفهومی اجتمواعی
و روانشناختی نیز محسو میشود هه برای درهی عمیقتور از آن الزم اسوت یواه بوه صوورت
تطبیق چنگرویکردی تحلیل شود .عوامل یونایون اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مسوبب پایوایی
این مسئل اجتماعی است .با وجود این ،در برخی موارد هه اتفاقا دامنهای یسترده در دنیا دارد،
زمین خشونت هامال فرهنگی است .فرهنگ مهمترین عنصر جامعه است هه خط مشوی تموامی
ن امهای دیگر جامعه ،ازجمله ن ام حقوقی را تعیین میهنگ (بابایی ،0935 ،ص  .)421اینیونه
بهن ر می رسگ هه خشونت از من ر فرهنگی ،امری نسوبی بووده ،جایگواه جنسویتی و طبقواتی،
یونه های خشونت ،نحوۀ اعمال خشونت و حتی درک هستی و میزان خشونت در فرهنگ اقووام
یونایون ،متفاوت است .همینطور ،خشوونت در محوگودههوای فرهنگوی همسوان ،از نمادهوا و
نشانههای مشابهی پیروی میهنگ .خشونت خانگی علیه زنان یکی از یونههای خشونت است هه
در بازتولیگ و انتشار این پگیگۀ اجتماعی در جامعه تأثیری مسوتقیم دارد .وقتوی خوانواده دچوار
بحران خشونت می شود ،نمایان شگن پیامگهای آن در محیط اجتماعی اجتنا ناپذیر است ،اموا
سادهانگاری است هه امتگاد چرخ خشونت را فقط به این نهاد اجتماعی منحصر هنیم.
خشونت پیشینهای به قگمت تاریخ زنگیی بشر داشته است و زنان از بزهدیگیان و قربانیان پیگا
و پنهان خشونت بودهانگ؛ قربانیانی هه نهفقط از طرف ناآشنایان ،بلکه اغلب به دالیلی ماننگ سونت،
رسم ،فرهنگ و حمایت از طرف اعضای خوانواده و در داخول خوانواده خشوونتی مضواعف تحمول
هردهانگ .برداشت سنتی از خشونت در یون بگنی محگود میشوگ ،ولوی اهنوون دامنوهای وسویع از
رفتارهای آزاریونه و آسیبزننگۀ بگنی ،هالمی و روانی را دربر میییرد .مطالعات بینِ فرهنگی نشان
شناسوی
جرمشنا س
جه جورم
توجوه
مورد تو
میدهگ هه خشونتهای خانگی باآنکه رایجترین نوع خشونتانگ ،همتر موورد
خشوونت در
هه خ شونت
هگ هوه
سنتی واقع شگهانگ .یستردیی این پگیگه در فرهنگهای مختلف نشان مومیددهوگ
.)09
 ،09ص 0944
0911
عمق رویههای فرهنگی و مناسبات اجتماعی ریشه دارد (صادقی فسایی11 ،
سنتها و رسوم فرهنگی منعکسهننگۀ ارزشها و باورهوای یوک اجتمواع اسوت .هور یوروه
اجتماعی و قومیتی ،آدا و رسوم فرهنگی و باورهای مخصوص به خود دارد هه برخوی از آنهوا
برای هم اعضا مفیگنگ ،ولی برخی دیگر برای یک یروه خاص ماننگ زنوان ،آسویبزا هسوتنگ .از
جمل این سونتهوای فرهنگوی زیوانبوار ،ازدواجهوای اجبواری ،ختنو زنوان ،و الگووی ازدواج
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زنبردارستانی ( )Levirateو خواهرزنستانی ( )Sororatاسوت ( .)Maluleke, 2012تمرهوز ایون
پژوهش بر زنان ،فارغ از جنسیتیرایی و تنها از این ن ر بوده هه از یوک سوو ،زن از مهومتورین
عناصر خانواده در اغلب فرهنگها ازجمله فرهنگ ایرانی است و از سوی دیگر ،در فرهنگ سنتی
اقوام ایرانی ،قواعگ و قراردادهای نانوشتهای وجود دارد هه نشان میدهگ اغلب زنان هسوتنگ هوه
موضوع انواع خشونتها قرار میییرنگ .در قوانین جزایی برخی از رفتارهای خشوونتآمیوز علیوه
زنان جرم انگاری شگه و بخش زیادی نیز به علل یونایون جنب تقنینی نیافتهانگ .بوگیهی اسوت
مطابق قوانین اساسی و هیفری ،قوانین جزایی شامل همه میشوود؛ بنوابراین ،زنوان خوانواده در
بسیاری از خشونتهای مهم (ماننگ هتک زدن ،قتل ،فحاشی و )...هه از ن ر قانونی جرم محسو
شگهانگ ،مورد حمایتانگ .با وجود این ،فراوانی و ماهیت خشونت علیه زنان و آسیبپذیری زنوان
در برابر خشونت ،به توجه و حمایت قانونی و اجتماعی فراتر از این مواد عام قانونی نیازمنگ است.
بر پای همین واقعیت ،مگتی است هه موضوع تصوویب قوانونی بورای حمایوت از زنوان در برابور
خشونت ،به یفتمان سیاست جنایی ایران راه یافته و الیح «منع خشونت علیه زنان یوا توأمین
امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه و تگوین شگه و در مراحل تصوویب اسوت .البتوه در قووانین
جزایی هنونی و نیز قانون حمایت از خانواده ،ماننگ جرمانگاری ترک انفاق ،به بزهدیگیی زنان در
برابر برخی خشونتها توجه ویژه شگه است ،0ولی پراهنگه و انگکانگ.
در هنووار ایوون مسوواول قووانونی ،نکتووهای وجووود دارد هووه توجووه بووه آن مووا را در تحلیوول
خشونتدیگیی زنان به نقاط روشنتری هگایت میهنگ .بزهدیگیی یا خشونتدیگیی زنان یاهی
بهیونه ای است هه حتی ممکن است خود زن یا موردی هوه هونشوران خشوونت هسوتنگ نیوز
متوجه جریا ن خشونت نباشنگ و یا اصال آن رفتار را خشونت نگانسوته ،برایشوان بهنجوار باشوگ.
درواقع ،اعمال دستهای از رفتارهای خشونتآمیز علیه زنان بوه جنسویت اعموالهننوگیان ایون
رفتارها ارتباطی نگارد ،بلکه این فرهنگ قومی است هه تصمیم میییرد رفتوار خشوونتآمیوزی
هنجار فرهنگی با شگ یا نباشگ .پرسش بسیار مهم ایون اسوت هوه آیوا رفتارهوایی هوه در بسوتر
فرهنگی عادی محسو شگه و یا حتی خشونتورزان و خشونتدیگیان نیوز آن را مویپذیرنوگ،
خشونت نیستنگ به عبارت دیگر ،آیا خشونت مطلقا امری نسبی است و مهم اینکه ،حقوق چه
موضعی در این باره دارد
 .0این سیاست حمایتی افتراقی را میتوان در قانون تعزیرات مصو 0921ش دیگ .ازجمله مادۀ  903هه برای تعرض،
مزاحمت یا هتک حیثیت و توهین نسبت به زنان در اماهن عمومی ،مجازات شگیگتری تعیین هرده است.
همینطور مادۀ  949همین قانون هه ازدواج با دختر نابالغ را جرمانگاری هرده و مستلزم هیفر حبس دانسته است.
برای مطالعه بیشتر ،نک :نجفی ،علیحسین (« ،)0914زن در جرمشناسی و حقوق هیفری« ،در :مجموعه مقاالت
نخستین همایش بینالمللی زن و حقوق هیفری؛ یذشته ،حال و آینگه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سلسبیل.
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در این مقاله با اتخاذ رویکرد میانرشتهای حقوق و جامعهشناسی ،ضمن تحلیل و پاسوخ بوه
این پرسشها ،به عنوان یک نمونه ،الگوهای فرهنگی ازدواج زنبرادر ستانی /لویرات و خوواهرزن
ستانی /سورارات بررسی میشونگ؛ ازاینرو در بیشتر موارد این ازدواجها ماهیتوا تحمیلوی بووده،
درواقع زنان مجبور به تن دادن به ازدواج میشونگ .در بستر فرهنگی چنوین ازدواجهوایی شوایگ
عادی و بهنجار تلقی شونگ ،ولی بهن ر می رسگ سنجش آن با معیارهای حقوقی ،موا را بوه درک
دقیقتری از واقعیت می رسانگ .برای رسیگن به این هگف ،روش مطالع هیفی را بریزیگیم .ایون
پژوهش با رویکردی تفسیری ( )Interpretive ethnographyبرای یوردآوری دادههوا ،افوزون بور
استفاده از ابزار مصاحب عمیق برای ثبت  04نمونه 0هه به روش یلولو برفوی از اقووام مختلوف
استان ییالن در سال 0932ش انتخا شگنگ ،از حضور مشاور فرهنگی 2بهره میبرد .این راهکار
بهمن ور یسترش دیگ پژوهشگر و درهی ژرفتر نسبت به مسئل پژوهش با الهام از روششناسی
ییرتز ( )Geertzهه در مطالعات دانش بومی 9از آن استفاده مویهورد ،انتخوا شوگ .در فراینوگ
مطالع این شکل از ازدواج ،ابتگا پس از یردآوری دادهها ،نشانههای پرتکرار و مشترک خشوونت
خانگی علیه زنان شناسایی شگ .سپس ،نشانهها و هارهردهایشان در جامعو آمواری مووردن ر و
همچنین پایاییاش در یذر زمان با تکیه بر ن ریههای نوربرت الیا ( )Norbert Eliasو هیلفورد
ییرتز در «مکتب فرهنگی» تحلیل شگه ،نتایج حاصل از ایون بررسوی در تطوابق بوا معیارهوای
حقوقی و در بستر روابط فرهنگی بین هنشیران ،رسم تفسیر میشونگ .همچنوین ایون الگووی
ازدواج به صورت تطبیقی در برخی هشورهایی هه با این سنت مواجهانگ ،بررسی شگ.
سرنوشوت
شت
بر سرنو
هه بور
ست هوه
فردی ااسوت
من ور ما از بستر فرهنگی ،زمینهای رشگیافته در روابط بویبینِ فوردی
هنشگرانش تأثیر مستقیم دارد .بر پای ن ری الیا  ،در این بستر فرهنگی یاهی رفتارهایی ووجوود
جود
دارنگ هه با یذشت زمان با وجود پایایی ،ضرورت پیشین را برای هنشوران نگاشته ،یاهی بهع نوان
عنووان
خشونت علیه حقوق انسانی تلقی میشونگ .این رفتارها ،عملکردهایی هستنگ هوه پویش از ایون در
جامعه بهعنوان رفتاری هنجار ،مورد پذیرش عموم و نیز رایج بوده ،اموا اهنوون از دیوگیاه فرهنوگ
غالب -یعنی فرهنگی هه در هر هشوری در حوزۀ برخورداری افوراد از حقووق انسوانی بور فرهنوگ
قومیتها برتری دارد و مورد استفادۀ جمعیت یستردهتری است« -خشونت» تلقی میشود.
 .0بگیهی است در روش نمونهپژوهی هه یک روش هیفی است ،تعمیم یافتهها هگف نیست.
 .2اصطالح «مشاور فرهنگی» به افرادی یفته میشود هه در میگان مطالعه برای هسب اطالعات از آنها استفاده
میشود (فکوهی ،0910 ،ص  .)252به عبارتی ،این افراد خودشان نمون مورد مطالعه نیستنگ ،ولی از تجار و
واقعیات مربوط به نمونه آیاها نگ .درواقع ،علت استفاده از این روش ،فهم بیشتر میزان خشونت احتمالی
تجربهشگه از طرف افرادی است هه بنابه رسمشان این الگوهای ازدواج را در ییالن تجربه هردهانگ.
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
 .1رابطۀ خشونت و فرهنگ
برای تحلیل خشونت خانگی در بستر فرهنگی الزم است هه فرهنگ ،بستر فرهنگوی و خشوونت
خانگی تعریف شود .فرهنگ «نوعی ن م خودبنیاد اخالقی و اجتماعی است هوه در آن افوراد بوا
هم پیونگ یافته و هماهنگ هستنگ» (دورهیم ،0912 ،ص  .)29به اعتقاد ییرتز فرهنوگ زموانی
بهوجود میآیگ هه هنش به نشان مورد اتفاق جامعه تبگیل شوود؛ بنوابراین ،هونش افوراد بورای
تبگیل شگن به فرهنگ در چارچوبی جمعی تفسیر میشود تا به نشانهوای قابول درک تبوگیل
یردد ( .)Geertz, 1973ازاینرو ،بهن ر میرسگ هه فرهنگ مجموع الگوهای معنایی هنجارمنوگ
و انتقالیافته در یذر تاریخ است هه در قالب نمادها تجسم یافته و بهعبارتی ،ن وامی از مفواهیم
است هه به انسانها به ارث رسیگه ،به صورتهای نمادین بیان میشوود .الگوهوای فرهنگوی در
قالب مجموعه هارهردها و رفتارهای معنیدار در نمایی هلی ،بستری را در جامعه شکل میدهنگ
هه میتوان آن را بستر فرهنگی نامیگ.
در قوانین جزایی بگون اینکه تعریف و معیار و ضابطهای برای خشونت /خشونت خانگی اراوه
شود ،صرفا برخی جلوههای آن جرمانگاری شگه است .0بهطور هلی خشوونت علیه زنان رفتواری
است هه به ناراحتی یا تحقیر آنان منجر یردد و یا آنها را در برقراری ارتباط نزدیوک و روزموره
ناتوان هنگ؛ به این معنی هه این رفتارها ناقض حقوق اولی انسانی باشگ هه قانون برای هور فورد
درن ر یرفته است .این اعمال شامل هر نوع رفتار خشون وابسوته به جنسویت اسوت هه موجوب
احسوا تهگیوگ ،اجبار ،سولب مطلوق اختیوار و آزادی یا حملوهای در جمع یوا در خفووا شوود
(پووامال و هلوور ،0911 ،ص  .)244از رفتارهووایی ماننووگ هتووکزدن (خشووونت بووگنی) ،فحاشووی و
بیاحترامی و بیاعتنایی و تهگیگ و حبسهردن زن در خانه (خشونت روانی و هالمی) تا اجبار به
روابط جنسوی ناخواسوته و غیرمتعوارف (خشوونت جنسوی و حیثیتوی) از مصوادیق رفتارهوای
خشونتآمیز محسو شگه ،زنان را متحمل انواع آسیبها (ماننگ مرگ و جراحات ،سقط جنین،
انزوا و افسردیی ،عگم اعتماد به نفس ،احسوا ینواه) مویهنوگ (معیوگفر .)0913 ،در موادۀ 0
اعالمی رفع خشونت علیه زنان مصوو مجموع عموومی سوازمان ملول متحوگ مصوو 0339م
خشونت علیه زنان اینیونه تعریف شگه است« :مطابق اهگاف این اعالمیه ،اصطالح خشونت علیه
 .0البته در قانون حمایت از هودهان و نوجوانان مصو 0910ش به برخی از یونههای خشونت ،ماننگ خشونت بگنی
و روانی ،تصریح و مجازات آنها تعیین شگه است .برای نمونه ،طبق مادۀ  4هریونه صگمه و اذیت و آزار شکنجه
رسمی و روحی هودهان و نادیگه یرفتن عمگی سالمت و بهگاشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان
ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقگی محکوم میشود.
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زنان به معنای هر عمل خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت است هه موجب آسیب جسمی ،جنسی،
یا روانی به زنان میشود یا آنها را در معرض این آسیبها قرار میدهگ؛ ازجمله تهگیگ به انجوام
چنین رفتارهایی و محرومیت از آزادی ،اعم از زنگیی اجتماعی یا خصوصی».0
خشونت خانگی ( )Domestic violenceدر تعریفوی بوالینی بوه معنوای «الگوهوای رفتواری
تهاجمی و سرهو یرایانه شامل حمالت جسمی ،جنسی ،روانی و همچنین فشارهای اقتصوادی
است هه افراد بزریسال یا نوجوان علیه شوریک عواطفی و یوا جنسوی خوود بوههوار مویبرنوگ»
(Ganley, Schechter, 1996؛ به نقل از وامقی و دیگران ،0932 ،ص  .)93این تعریف وجه غالب
خشونت خانگی یعنی خشونت همسر /معشوقه را دربر میییرد ،اما در تعریفی موسوع ،خشوونت
خانگی محگود به این یونه نیست و شامل هر رفتار خشنی است هه بهوسیل عضووی از خوانواده
علیه عضو دیگر اعمال میشود؛ ماننگهودک آزاری و سالمنگآزاری (شوربتیان و دیگوران،0934 ،
ص 21؛ صگیق سروستانی ،0912 ،ص .2)042
عوامل یونایون اجتماعی ،فرهنگوی ،اقتصوادی و سیاسوی موجوب افوزایش و پایوگاری خشوونت
خانگی علیه زنان بوده ،9ولی تمرهز بحث این مقاله بر بستر فرهنگوی و عوامول فرهنگوی اسوت .زنوان
ماننگ سایر اعضای جامعه ،همانطور هه از ارزشها و رسوم و سنتهای مثبت فرهنگی سود میبرنوگ،
یاهی از جنبههای منفی فرهنگی هه در آن زنگیی میهننگ ،زیان میبیننگ .بنوابراین ،الزم اسوت هوه
برای تحلیل خشونت علیه زنان نقش فرهنگ بهعنوان یک عامل علی در محیطهای مختلف فرهنگوی
هنجارهوا،
ها،
ها ،هنجار
فرهنگوگی (ارزشهوا،
بررسی شود« .بر اسا ن ری فرهنگی /خردهفرهنگ خشونت ،عناصر فرهن
جوه،
هنوگ .درنتی ج
نگرشها و اعتقادات) ،خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را تقویت یا تضعیف میه نگ.
یوا هاهش
هواهش
فزایش ی
خانواده را اافوزا
نان در خوانواده
تعهگ به این عناصر فرهنگی است هه خشونت شوهران علیه ززنوان
شگ ،زمی ن
نو
سط زن باباشوگ،
توسوط
شگه تو
رفتوهشوگه
میدهگ .چنانچه فرادستانگاری مرد جزو ارزشها و باورهای پذیرف ته
تقویت خشونت علیه زن ایجاد میشود» (صبوری و میرهاشمی ،0934 ،ص .)01

1. See: Declaration on the Elimination of Violence against Women, The General Assembly,
A/RES/48/10, 85th plenary meeting, 20 December 1993
 .2در ادبیات خشونت خانگی یاهی از عبارت خشونت علیه شریک جنسی )  (Intimate partner violenceنیز

استفاده می شود هه نسبت به خشونت خانگی محگودتر است .نک :سهرا زاده ،مهران ( ،)0913فرهنگنام
آسیبهای اجتماعی ،چاپ اول ،تهران :جامعهشناسان.
 .9برای نمونه جهت مطالعه دربارۀ این عوامل ،نک :صادقی فسایی ،سهیال (بهار » ،)0913خشونت خانگی و
استراتژیهای مواجهه با آن« ،مجل بررسی مساول اجتماعی ایران ،شمارۀ 0؛ شکربیگی ،عالیه و مستمع ،رضا
(تابستان » ،)0939فراتحلیل مطالعات انجام شگه پیرامون خشونت علیه زنان« ،مجل جامعهشناسی ایران،
دورۀ  ،05شمارۀ  ،2ص 059-022؛ ساالریفر ،محمگرضا (» ،)0911تبیین علل و زمینههای خشونت
خانگی« ،دوفصلنامۀ علمی تخصصی مطالعات اسالم و روانشناختی ،سال سوم ،شمارۀ  ،4ص .22-31
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جرمشناسان فرهنگی دربارۀ ارتباط جرم /انحراف و فرهنگ در دهههوای اخیور تبیوینهوای
نویی را اراوه هرده انگ .ایرچه از این حیث هه مسئل ما ،یعنی درک خشونت علیه زنان در بسوتر
فرهنگی به سبب ارتباطش با مقول فرهنگ از جرمشناسی فرهنگی یسسته نیست ،ولوی آنچوه
نقط تمایز رویکرد جرمشناسان فرهنگی با موضوع مورد مطالع ما محسو میشود ،استفاده از
ن ری بهنجار شگن در این دیگیاه است .آنچه در جرمشناسی فرهنگی مورد توجه قرار میییرد،
عادی شگن یک رفتار غیرعادی و مجرمانه است .به باور این پژوهشگران ،جرمشناسوی فرهنگوی
امکان مناسبی برای بازنگری در مرزبنگیهای فرهنگ و جرم فراهم ساخته ،با دوری جسوتن از
برخی پیشفرضها به فهم و شناخت بهتر از مساول و درنتیجوه سیاسوتیوذاریهوای اثوربخش
ازجمله دربارۀ مساول جوانان و جرایم مواد مخگر میانجامگ (فرجیها و اهللوردی0939 ،؛ آقوایی،
0932؛ ذهاوی)0930 ،؛ درحالی هه برعکس ،یرانیگاه مسئل این پژوهش تحلیل عوادی شومرده
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
حقوقی در تعارضانگ و نابهنجار تلقی میشونگ.
تری بورای
برای
سبتوری
مناسوب
ری منا
نای ن وری
مبنوای
الیوا مب
بهن ر میرسگ هه ن ری «فراینگ متمگن شگنِ» ال ی
تحلیل مسئل این مقاله است .از این من ر ،درک و بررسی تغییورات موجوود در جواموع بشوری
فقط بر اسا تفکر فراینگی امکوان پوذیر اسوت؛ فراینوگی هوه پیوسوته در حوال تغییور اسوت
(جالویپور .)0912 ،طی این تغییرات ،الگوهای فرهنگی برنامههایی را اراووه مویدهنوگ هوه بوه
نهادینه شگن فراینگهای یادشگه در جامعه منجر شگه ،رفتار عمومی را در بستر فرهنگی شوکل
میدهنگ (.(Geertz, 1966
الیا به رونگ رفتارهای اجتماعی نگاهی تکاملی و تاریخی دارد هه افراد در شبک اجتماعی
هنشوران را بوازیگران
بازیگران
یا  ،هونش
شی الالیوا
سی آرایشوی
شناسوی
عهشنا
جامعوه
نگ .جام
دهنوگ.
به قالب جامعه از خود بروز میده
تأثر از
نه و ممتوأثر
آیاهانوه
شبکهای از روابط معنادار درن ر میییرد هه بخش زیادی از هنشهایشان ،ناآیاها
هنش متقابلی است هه در پیشین بستر فرهنگیشان نهفته است .بر این اسا  ،بخشی از هنش
مجبورنوگ
نگ
ها مجبور
یردد و آنهوا
افراد در فراینگی تاریخی -فرهنگی در شبک معنایی به آنان اعمال مییوردد
فرهنگوی
گی
های فرهن
حووزههوای
خوود در درون حوزه
روابوط خود
انسوجام روا بط
بورای ان سجام
تمایول برای
عوگم تما یل
رغوم عگم
بهر غم
این رفتارها را بوه
هوچکتری چون قومیتها بپذیرنگ .بر این اسا  ،طی فراینگ متمگن شگن جوامع ،بین اعموال
محگودیت برای رفتارهای غریزی و هنترل آن در جامعه از یک سو و ن ومبخشوی فرهنگوی بوه
بخشی از رفتارها و در قبالش محگودیت در آزادیهای فردی از سوی دیگور ،تقابول یسوتردهای
شکل یرفت .مطابق این بینش ن ری ،برخوی هونشهوا در بسوترهای فرهنگوی هوچوک ماننوگ
فرهنگ اقوام مختلف ،هنجار محسوو موی شوگنگ هوه اموروزه در مقایسوه بوا حقووق انسوانی و
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معیارهای رفتاری جگیگ نابهنجارنگ؛ بهطوری هه برخی از هنشوران نسل جگیوگ ایون اقووام ،در
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
عمومی بوده ،یا ناهنجار تلقی و حذف شگه و یا نمودی شرمآور پیگا هرده و به حووزۀ خصوصوی
زنگیی منتقل شگه است« .انسانها طی «فراینگ متموگن شوگن» مویهوشونگ در رفتارهایشوان
آنچه را هه از «ماهیت حیوانی» شان برمیخیزد ،پس بزننگ» (هنیش ،0913 ،ص  .)09میل بوه
افزایش مراقبت از هرآنچه در آدا و رسوم منشأ حیوانی دارد با پنهوانسوازی و پوسزدن آن از
جلوت به خلوت ،همهجا حضور دارد؛ عریانی همتری از خود به نمایش مییذارد ،بوهای بگن بوا
استعمال مواد معطر پوشانگه میشود ،مکانهای ویژه و جگایانه برای دفع فضوالت بگن سواخته
میشود ،آ دماغ را نه با سرآستین بلکه با دستمال پاک میهننگ ،غذا را دیگر نوه بوا انگشوتان
دست بلکه با قاشق و چنگال میخورنگ .مشاهگۀ این وضعیت به الیا اجوازه مویدهوگ نخسوت
نشان دهگ هه این وظایف بگنی بهاصطالح «طبیعی» ،همگی در بستر تاریخی و اجتماعی شوکل
یرفتهانگ (همان ،ص  .)01در این پژوهش ،خشونت خانگی علیه زنان در قالوب رسوم «زنبورادر
ستانی /خواهرزن ستانی» بهعنوان نمونهای از این رفتارهوا بررسوی مویشوود .در هموین موورد،
ن ری ییرتز نیز همک هننگه است هه همسو با الیا  ،مفهوم فرد و جامعوه را مطلوق نگانسوته،
هنشهای افراد را در شبکههای معناداری تعبیر میهنگ هه در بستر فرهنگوی خواص خودشوان
بایگ فهمیگه شونگ .او به همین علت دانش را بومی میدانگ .اسا ن ریو ییرتوز بور دو مفهووم
تعریف فرهنگ و روش دستیابی به معنا استوار است هه از این بین روش دستیابی وی بوه معنوا
در فرهنگ مورد توجه ما است .به ن ر وی ساختارهای مفهومی رفتوار افوراد بوه صوورت بسویار
پیچیگه و تنیگهای در شبک معنایی بزرگتری در ارتباط با دیگران قرار میییرد هوه پژوهشوگر
بایگ آن را فهمیگه ،ترجمه نمایگ .از ن ور وی ،تفسویر پژوهشوگر از رفتارهوای افوراد ،عوالوه بور
مصاحبه با افراد مورد مطالعه هه شیوهای رایج در مطالعات میگانی است ،الزم اسوت بور اسوا
تعبیرهای آیاهان و اطرافیان آنها از مسئل مورد مطالعه نیز باشگ.0

 .2پذیرش خشونت
بهرغم ماهیت آسیبزای برخی سنتها و رسوم و مخالف بودن آنها با قواعگ و مقوررات ملوی و
بینالمللی و نیز قواعگ و اسناد حقوق بشری ،همچنان ادامه دارنگ .یکی از مهمترین دالیلش این
است هه این رسوم مورد تأییگ و عمل اهثریت اعضای یروه اجتماعی اسوت .زموانیهوه فرهنوگ
 .0برای مطالع بیشتر ،نک:
Geertz, Clifford (2000), The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books
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قومی برخی رفتارها را در قالب عادت ،رسم و سنت قابل قبول و عادی میدانگ ،هم هنشیران و
هم هنشورزان 0انجام و دریافت آن را بهنجار یا عادی خواهنوگ دانسوت .بوا وجوود ایون ،برخوی
رفتارها علیه زنان هه آشکارا ناقض حقوق آنهاست در محیط خانواده و در بستر فرهنگوی یوک
جامع معین ،امری معمول تلقوی موی شوود .درواقوع ،زنوان و اعضوای جامعو فرهنگوی چنوین
رفتارهایی ،به خشونت محسو شگن چنین اعموالی آیواهی دارنوگ و یوا اساسوا آن را خشوونت
نگانسته ،عادی تلقی میهننگ .در هر دو وضعیت ،عامول خشوونت سواختاری اسوت ،نوه فوردی.
مطالعات متعگدی این مگعا را تأییگ میهننگ هه بین سواختار اجتمواعی ،اقتصوادی ،سیاسوی و
حقوقی با خشونت رابطه ای معناردار برقرار است .از جمل این دیوگیاههوا تأییوگ توأثیر سواختار
اجتماعی و فرهنگ پگرساالرانه بر تحمیل و تحمل خشونت علیه زنان در جامعه است( 2اعزازی،
0935؛ عنایت و دهقانی .)0930 ،بهن ر میرسگ چنانچه قاول به معیار نسبی و ذهنی در تعریف
خشووونت باشوویم ،خشووونت محسووو هووردن آن دسووته از رفتارهووایی هووه خشووونتورزان و
خشونتدیگیان و نهادهای اجتماعی آن را بهعنوان امری عادی و منطبق بوا فرهنوگ اجتمواعی
آن جامعه بگاننگ ،همی سخت خواهگ بود .بنابراین ،از یک سو ،با رفتارهایی مواجهایم هه از ن ور
فرهنگی ،بهنجار و عادی محسو میشونگ ،اما بر اسا معیارهای عینی و حقووقی نابهنجارنوگ.
برای عینی هردن این مسئله ،مطالع سنت فرهنگوی زنبورادر سوتانی و خوواهرزن سوتانی هوه
رسمی تقریبا جهانی بوده (نک :مقصودی ،)0919 ،اتفاقا بخشی از فرهنوگ جواموع ایرانوی نیوز
شمرده می شود ،نمون مناسبی است .این نوع ازدواج در برخی هشورهای افریقوایی نیوز مرسووم
است .برای مثال در سنگال ،این سنت ازدواج در بین یروههای اصولی قوومی ماننوگ ولوف 42/2
درصگ ،هال پوالر  29/2درصگ و سرر  04/3درصگ از جمعیت شایع است (Sow et al, 1997,
) .p. 2برخالف اسالم ،ازدواج لویرات در هتا تورات (عهگ عتیق ،سوفر تثنیوه ،بوا  ،25آیوات
01و )5آمگه و در شرایطی الزام هرده است .هریاه دو برادر با هم در یکجا ساهن باشنگ و یکوی
 .0من ور ما از هنشورزان آنهایی هستنگ هه بگون اینکه فاعل و مرتکب هنش و رفتار باشنگ ،آن را تأییگ و
حمایت میهننگ؛ ماننگ اعضای خانواده.
 .2برای نمونه ،رویکردهای انتقادی ازجمله مارهسیستی /فمینیستی مارهسیستی با تکیه بر عامل ساختاری بر این
باور است هه زنان از ابتگا قربانی خشونت نبودهانگ ،بلکه با تقسیم هار اجتماعی ابزارهای تولیگ در اختیار
مردان قرار یرفت و زنان به خانه رانگه شگنگ تا در خگمت مردان خانواده باشنگ .این وضعیت با تشکیل دولت،
قانونی و مستحکم شگ .نک :رابینگن ،ارال و مارتین واینبرگ ( ،)0931رویکردهای ن ری هفتگانه در بررسی
مساول اجتماعی ،مترجم :رحمتاله صگیق سروستانی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران؛ نجفی
ابرنگآبادی ،علیحسین ( ،)0930بزهکاری زنان (تقریرات در جرمشناسی ،دورۀ هارشناسی ارشگ حقوق
هیفری و جرم شناسی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهیه و تن یم حسن قاسمی مقگم ،سال تحصیلی -0914
 ،0919قابل دسترسی درwww.lawtest.ir :
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از آنها بگون داشتن پسری بمیرد ،بیوهاش نبایگ با فردی خوارج از خوانواده ازدواج هنوگ ،بلکوه
برادرشوهرش بایگ او را به زنی بگیرد و حق برادرشوهری را بوهجوا آورد توا اسوم متووفی از قووم
اسراویل فراموش نشود .درواقع ،در اینجا تعارض بین حق به ازدواج آزادانه در این دین و الزام به
حفظ اسم برادر مشاهگه میشود ).(Seilder, 2018
بهطور هلی ،از یک سو ،بنابر رسم زنبرادر یزینی ،یک مرد حق دارد با بیوۀ بورادرش ازدواج
هنگ و از سوی دیگر ،ملزم است هه زنگیی بیوۀ برادرش را تأمین نمایگ .برابر این رسوم ،از یوک
زن انت ار میرود هه بعگ از مرگ شوهرش برای خانوادۀ شوهر وارث تولیگ هنگ یا پرورش دهوگ.
همچنین برابر با رسم خواهرزن یزینی ،یک مورد بیووه حوق دارد بوا یکوی از خوواهران همسور
مردهاش ازدواج هنگ و خویشاونگان همسرش بایگ همسر تازهای را برایش فراهم آورنگ .حتوی در
جامع امریکایی هه از شخص انت ار نمیرود با زن برادر یا خواهر زن مردهاش ازدواج هنگ ،افراد
اغلب در مورد خانوادهای هه با آن ازدواج هردهانگ همابیش احسا مسئولیت میهننگ (بیتس و
پالگ ،0925 ،ص  .)519در ایران نیز نمونههای فراوانی از ازدواج بوا زن بورادر فووتشوگه و یوا
خواهر زن فوتشگه دیگه شگه است ،ولی این نوع ازدواج برخالف جوامعی ماننگ یهودیان ،الزامی
و اجباری نیست و معموال جنب عاطفی (قبول سرپرستی فرزنوگان هوچوک خوواهر یوا بورادر) و
اقتصادی (حیف و میل نشگن یا ازدست نرفتن ثروت خواهر و بورادر) دارد .اصوطالح «نوان زیور
هبا » یا این ضر المثل فارسی هه «هسی از مرگ زنش عزا میییورد هوه خوواهرزن نگاشوته
باشگ» به همین لحاظ است .در خراسان نیز به مردی هه زنش مرده موییوینوگ« :غصوه نخوور،
آدمی بایگ غصه بخورد هه زنش مرد ،خواهر زن نگاشته باشگ» (قراییمقگم ،0912 ،ص .)209
برابر مطالعات میگانی انجامشگه در این پژوهش و بررسی  04نمونوه از ازدواجهوای زنبورادر
ستانی و خواهرزن ستانی در مناطق مختلف ییالن هه بیشترین پراهنگییشان به مناطق غور
و جنو ییالن مربوط میشگ ،دریافتیم هه در الگوی ازدواج سورارات (خواهرزن یزینی) ،عموما
سن زنان بسیار همتر از مردان است و همچنین در الگوی ازدواج لوویرات (برادرشووهر یزینوی)،
عموما مردان با تفاوت سنی زیاد زن حاضر به پذیرش ازدواج میشونگ هه ایون خوود نارضوایتی
طرفین را برای پذیرش رابط زناشویی در پی دارد .در مصاحبهها نمایان شگ هه در هر دو شکل
از الگوی ازدواج یادشگه ،در اغلب موارد زن مورد خشونتهای عاطفی ،روانی ،جنسی و جسومی
واقع میشود .برای مثال ،در نمون شمارۀ ( 5حلیمه ،رودبار) ،بوهواسوط فووت نوامزدش در اثور
سقوط از درخت مجبور شگ نه سال در خان پگری منت ر بمانگ توا بورادر همسورش هوه بسویار
هوچک بود به سن قانونی برسگ و پس از اتمام سربازی ،برخالف رضایت قلبی ،به اصرار پوگر بوا
وی ازدواج هنگ .همچنین در نمونوه شومارۀ ( 02مهوین ،سونگر) ،زنوی  91سواله ،بعوگ از فووت
همسرش با داشتن دو فرزنگ مجبور به ازدواج با برادرشوهرش هه  05سال از وی هوچکتر بوود،
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شگ .در تمام نمونههای مشابه ،این زنان بودنگ هه عالوه بر تحمول فشوار پوذیرش اجبواری ایون
شکل از ازدواج ،تبعات ناشی از عگم رضایت واقعی مرد را نیز تحمل هردهانگ .این تبعوات شوامل
بیاعتنایی به زن ،خیانتهای مکرر و انواع خشونتهای هالمی و جسمی بود.
در رسم برادرشوهرستانی ،زن پس از فووت همسور عموال در هنتورل قواعوگ رایوج در بسوتر
فرهنگی قرار می ییرد .قواعگی هه زن را به پذیرش مسویری تحمیلوی بورای ادامو زنوگییاش
مجبور میهنگ .زنان در الگوی خواهرزنستانی قربانی شرایطی هسوتنگ هوه هوی یونوه انتخوابی
نگارنگ .آنان بنا به صالحگیگ فرهنگ رایج ،عموما در حمایت از فرزنگان خواهر ،ملزم بوه انتخوا
تنها یزین پیشرو یعنی ازدواج با بیوۀ خواهر خود هستنگ .رسومی هوه بوا داعیو پیشوگیری از
هودک آزاری و یرفتار نشگن فرزنگان در دست نامادری ،مرتکب زنآزاری شوگه هوه در موواردی
حتی به دلیل سن پوایین زن ،خوود نووعی اعموال هوودکآزاری در پیشوگیری از هوودکآزاری
احتمالی است .براسا روایت نمونهها ،نمون شمارۀ ( 9زهره ،رودبار) هه دختری  3سواله بوود،
پس از فوت خواهرش ،مجبور به ازدواج با شوهر  94ساله و پذیرش نقش و مسئولیت موادری از
 9فرزنگ او شگ .همچنین در نمون شمارۀ ( 09طاهره ،فومن) ،در هنگام ازدواج خواهرش تنها 4
سال داشت و در سن  09سالگی پس از فوت خواهر مجبور شگ با شووهرخواهرش ازدواج هورده،
مادر دو پسر  3و  2سال او شود.
فرزنگان در بیشتر نمونههای مورد مطالعه ،زنهای ازدواجهرده با پگرشان را خاله و مردهوای
ازدواج هرده با مادرشان را عمو خطا میهردنگ .این مسوئله مویتوانوگ نمایوانگر عوگم پوذیرش
قطعی این نوع ازدواج از طرف فرزنگان باشگ .تاجایی هه در نمون شمارۀ ( 02مهین ،سونگر) ،دو
فرزنگی هه حاصل ازدواج لویرات بودنگ به تبعیت از فرزنگان ازدواج نخست زن ،پگرشان را عموو
خطا میهردنگ.
احتمال می رود این قواعگ خاص در شرایطی نامعمول برای رفع مشکل خاصی وضع شوگه و
بهمرور به دلیل استفادۀ مگاوم از آن در شرایط مشابه ،تبگیل به امر اجتماعی رایوج شوگه باشوگ.
جوامع انسانی با هوشمنگی خاصی ،قووانین یوا رسوومی را هوه بورای حول مشوکالت اجتمواعی
هارهردی مثبت دارنگ ،حفظ میهننگ و زمانی هه آن قووانین یوا رسووم هوارهردش را در توگاوم
روابط ازدست بگهنگ از متن جوامع حذف میشونگ .این پگیگایی و ناپگیگی هه ریشه در روابوط
بین فردی اجتماعات دارد ،دفعی نیست ،بلکه بهتگریج اتفواق مویافتوگ و در فراینوگ تغییوراتش
جوامع را دچار چالش میهنگ .بهن ر می رسگ هه الگوهای ازدواج سورارات و لویرات نیوز از ایون
دست قواعگ اجتماعی باشنگ هه پیش از ایون بورای پوایبسوت روابوط خوانوادیی و زموانی هوه
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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مناطق و از همه مهمتر اهمیت یافتن حقوق و آزادیهای فوردی در جامعوه ،فاقوگ هارهردهوای
پیشین برای خانوادههای امروز است .این نکتوه زموانی بوارز مویشوود هوه بوا مطالعو میوگانی
دریافتیم ،بیش از  95درصگ این نوع ازدواجها با عگم رضایت زوجین از روابطشان همراه اسوت و
بیش از 04درصگ این ازدواجها به طالق منجر شگه  ،در بواقی مووارد زنوان یوا طورد شوگه ،تنهوا
زنگیی میهننگ یا با شرایط تحمیلی خود هنار آمگه ،مگارا میهننگ.
غیرعادی بودن رابط میان زن و شوهرها به لحاظ ارزشهای فرهنگوی و قووانین و مقوررات
موجود مسئلهای است هه حیات خانواده و جامعه را تهگیگ میهنگ .یکی از مصادیق عینی رابط
غیرعادی و نامتعارف ،خشونت در خانواده است (میرزایوی ،0939 ،ص 92بوه نقول از پوررضوا و
همکاران ،0911 ،ص  .)92در هر دو الگوی ازدواج یادشگه ایرچه مردان نیز مورد خشونت واقع
می شونگ ،اما به دالیل مختلف خشونت علیه زنان بیشتر و تأثیریذارتر است ،زیرا زنان با پذیرش
این شکل از ازدواج برای پیشگیری از طرد اجتمواعی ،برچسوب نخووردن ،حمایوت از فرزنوگان،
تثبیت روابط خانوادیی پیشین و جلب رضایت والگین مجبور به تحمل بازتا های رفتاری ناشی
از عگم رضایت قلبی مرد از پوذیرش ایون ازدواج مویشوونگ .رفتارهوایی هوه شوایعتورین آنهوا
پرخاشگری ،اهمال و عگم پذیرش عاطفی زن بهعنوان همسور ،خیانوت و ازدواج مجوگد اسوت و
معموال در الگوی ازدواج لویرات هه مرد مجبور به پذیرش ازدواج با بیووۀ بورادرش اسوت ،اتفواق
میافتگ .طبق نمونههای مورد مطالعه ،در الگووی ازدواج سوورارات معمووال رضوایتمنگی مردهوا
بیشتر بوده ،تبعات خشونت رفتاری چون خیانت و ازدواج دوم را در پی نگارد.
دادههای یردآوری شگه از نمونهها ،تأییگهننگۀ مطالعاتی است هه بور وجوود رابطو معنوادار
بین ازدواج ناخواسته و تحمیلی و انواع خشونت علیوه زنوان در ایوران داللوت دارنوگ .0در ازدواج
لویرات چون عموما مردها با اختالف سنی زیادی هوچکتر از زنان هستنگ و این مسئله برخالف
عرف و هنجارهای رایج ازدواج در ایران است ،مردها و همسو با آنها اطرافیان ،خیانت یوا ازدواج
مجگد مرد را توجیه هرده ،در مواردی حق وی میداننگ .در نمون شمارۀ ( 02مهین ،سنگر) هوه
مرد  01سالهای مجبور به ازدواج با بیوۀ برادرش شگه بود ،با وجود داشتن دو فرزنگ از همسرش،
با بیاعتنایی به وی با زنان دیگر روابط خصوصی داشت .بااینحال ،این مسئله عامل جگاییشوان
نشگ ،زیرا زن با اینکه تحت فشار روانی و در رنج بود و حتی برای جلوب ن ور همسور جگیوگش
جراحیهای زیبایی متعگد انجام داده و رژیمهای سخت الغری یرفته بود ،روابط وی را اینیونه
 .0ازجمله نک :زنگنه ،محمگ و احمگی ،حبیب ( ،)0919بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر در خشونت شوهران
بر ضگ زنان خانواده ،در :مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران ،خرداد  ،0910جلگ
سوم ،چاپ دوم؛ ساالریفر ،محمگرضا (» ،)0911تبیین علل و زمینههای خشونت خانگی« ،دوفصلنامۀ علمی
تخصصی مطالعات اسالم و روانشناختی ،سال سوم ،شمارۀ  ،4ص .22-31
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توجیه میهرد« :همسرم چون در سن هم مجبور به ازدواج با مون شوگه و جووانی نکورده ،پوس
حقش است هه تجربههایی داشته باشگ» .اطرافیان زن نیز هه اهثرا زنان بودنگ با هموین توجیوه
مسئله را بازیو میهردنگ ،بگون آنکه این مسئله را خشونت علیه زن بگاننگ.
درواقع عامل آنچه اتفاق میافتگ فردی نیست ،بلکه بایگ پوذیرفت هوه مجموعوهای از روابوط
معنایی ،قواعگ زنگیی افراد را در بستری تاریخی و فرهنگی ساخته ،توگاوم مویبخشونگ و آنچوه
بیش از همه مورد توجه است ،درک و میزان پذیرش خشونت در بستر فرهنگوی از طورف زنوان
است هه معموال به این دست هنجارپذیریهای افراد و سبک زنگیی اقوام برمییردد.
بهن ر میرسگ از مهم ترین عواملی هه در این شرایط زن را در معرض خشونت بیشتری قرار
میدهگ ،پذیرش خشونت و عادیشگن آن است .0پذیرش مسئل خیانت همسر به دلیل آیواهی
ز ن از عگم عالق او به وی ،درست ماننگ باور بعضوی از اقووام بور ایون مسوئله خواهوگ بوود هوه
شونت در
خشوونت
بورای خ
ثابتی برای
یار ثوابتی
معیوار
بودن مع
بور ننبوودن
هتکزدن همسر امری عادی است .همچنین ،عالوه بر
لف و ابهام در تعریف آن ،وجود قوانین تبعیضآمیزی هه به مرد اجازه میدهگ
مختلوف
فرهنگهای مخت
شونت از
خشوونت
پذیرش خ
یزان درک و پوذیرش
یز بوابا ممیوزان
در روابط خود با همسرش هر عملی را مرتکب شود ننیوز
طرف زن رابطهای مستقیم دارد .در پژوهشی مشابه« ،مصاحبههای عمیوق آشوکار سواخت هوه
بعضی از رفتارهایی هه توسط بسیاری از افراد صرفا یک نوع رفتار تلقی میشوود ،در ن ور زنوان
ممکن است مصگاق خشونت باشگ» (صادقی فسایی ،0911 ،ص )090؛ بوه ایون معنوا هوه ایور
رفتار ناشایستی از طرف مرد به زن اعمال شود و زن آن را نپذیرفته ،نسبت به آن واهنش نشان
دهگ این امکان وجود دارد هه بهمرور آن رفتار بهعنوان رفتاری خشون شوناخته شوگه ،از دایورۀ
اعمال مورد پذیرش مردان خارج یردد .با این اوصاف جریان درک و پذیرش خشونت هوه خوود
دارای طیفی است ،از مسیر مشترهی مییذرد و مقابله با آن مسویری هوامال بریشوتی دارد؛ بوه
این معنی هه فرد در ابتگا بر اسا بستر فرهنگیای هه در آن هنجارپذیر شگه است ،میپوذیرد

 .0برای نمونه ،برای مطالعاتی هه این یزاره را تأییگ میهنگ ،نک:
World Health Organization (2012). Understanding and addressing Violence against women, Intimate
partner violence, http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

در پژوهشی دیگر ،از فرهنگ مردساالری و دعوت زنان به صبر و تحمل بهعنوان عامل موقعیتی زمینهساز خشونت
خانگی علیه زنان دانسته شگه است .نک :غالمی ،حسین و برزیر ،مهری (پاییز و زمستان » ،)0939پیشبینی
خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن آموزههای حقوق هیفری« ،شمارۀ  ،04ص  .9-91البته
بهن ر میرسگ هه بین تحمل خشونت و خشونت نگانستن رفتاری هه ماهیتا خشونت محسو میشود ،تفاوت
ظریفی وجود دارد .درواقع در هر دو نوع ،زن و اعضای خانواده خشونت را میپذیرنگ ،با این تفاوت هه در نوع نخست،
خشونتورزان و خشونتدیگیان به خشونتآمیز بودن رفتار آیاهی دارنگ ،اما در نوع دوم اساسا چنین درک و
آیاهیای وجود نگاشته ،عادی محسو میشود .تمرهز اصلی بحث این مقاله بر قسم اخیر است.
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هه چه رفتارهایی خشن است و چه رفتارهایی خشن نیست .سپس در بخش رفتارهوای خشون،
میزان درک افراد از خشونت نیز به بستر فرهنگوی آنهوا برموییوردد .بورای نمونوه ،زنوانی هوه
پذیرفته انگ تنبیه بگنی زن از سوی همسور اموری طبیعوی اسوت و خوود نیوز در زنوگیی بارهوا
تجربهاش هردهانگ ،در مواردی برای ن مبخشی به امور زنگیی در جایگاه مادر یا خوواهر ،مورد را
تشویق به اعمال خشونت (بگنی) علیه همسرش میهننگ .این مقولوه بورای زنوان خوارج از ایون
بستر فرهنگی هه از بیرون ناظر امر هستنگ ،مصگاق بوارز خشوونت اسوت ،اموا بورای همسور آن
مردان ایرچه آزاردهنگه باشگ ،بخشی از فرهنگی اسوت هوه تموام زنوان هومسونگ او تجربوه و
تحملش میهننگ .ازاین رو ،میزان درهی هه این دو زن از خشونت یادشگه دارنگ با هوم متفواوت
بوده ،مستقیما با بستر فرهنگی ای در ارتباط است هوه ایون زنوان در آن جامعوه بوا دیگور افوراد
فرهنگور خود درییر منافع مشترکانگ.

پیامدها و چالشهای حقوقی
 .1پیامدهای سنت زنبرادرستانی و خواهرزنستانی
ختالف و
شگنش ااخوتالف
شمردهشوگنش
شونت شومرده
خشوونت
بارۀ خ
دربوارۀ
هه در
خشونت علیه زنان جز ضر و شتم و فحاشی هوه
نمونون
شتی نمو
ها ممشوتی
تنهوا
بگنی تن
شونت بوگنی
خشوونت
چالش چنگانی به چشم نمیخورد ،جلوههای متنوعی دارد .خ
مومی و پوذیرش
پذیرش
خروار بوده و رفتارهای خشونتبار هژمونیک هه در بستر فرهنگی با حمایت ععموومی
زنان همراه است ،دامنهای وسیعتر از این مشت دارد .حسب نمونههای مطالعهشگه بایگ بررسوی
شود هه این الگوهای ازدواج از ن ر حقوقی چه وضعیتی دارنگ .مسئله این است هه آیوا پوذیرش
فرهنگی و حتی بهنجار محسو شوگن چنوین رفتارهوایی وصوف خشوونت را زایول مویهنوگ
مهمترین مؤلفه ،ماهیت واقعی اجباری و تحمیلی بودن یا نبودن ایون نووع ازدواج اسوت .مؤلفو
مهم دیگر ،پیامگهای این رسم و تجربیات واقعی زنان (رنج یا رضایت) پوس از ازدواج اسوت .بوه
بیانی ساده ،دو متغیر «اجبار» و «رنج» 0در تحلیل حقوقی و جرمشناختی این الگووی فرهنگوی
اهمیت زیادی دارنگ.
ایر بخواهیم از دیگ ییرتز این مسئله را بازبینی هنیم بایگ هور عمول بوهظواهر عوادی را بوه
معانی و مفاهیم و حتی هارهردهای متعگد اجتماعی آن مرتبط بگانیم .2نمون سورارات و لویرات
 .0در فقه ،قواعگ اهراه و الضرر.
 .2برای مطالع بیشتر ،نک :فکوهی ،ناصر (زمستان » ،)0919نگاهی بر رویکرد تفسیری هلیفورد ییرتز با تأهیگ بر
تفسیر او از پگیگۀ دینی« ،نام علوم اجتماعی ،مقال  ،5دورۀ  ،90شمارۀ  ،0شمارۀ پیاپی  ،0100ص 019-029؛

Geertz, Clifford (1973), "Interpretation of Culture", NewYork, Basic Books.
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هه به عنوان شکلی از ازدواج در نقاط مختلف دنیا ریشههای هارهردی یکسانی دارد ،از یک سوو،
بیانگر مردانگی ،قگرت و حس مالکیت نسبت به جنسیت زن اسوت و از سووی دیگور ،در صوگد
حفظ روابطی است هه یکبار بهواسط ازدواج شکل یرفته و حال بوا مورگ یکوی از زوجوین در
معرض ازهم پاشیگیی است .از این من ر و بر اسوا یافتوههوای حاصول از دادههوای تحقیوق،
تثبیت روابط ،حفظ اقتصاد حاصل از ازدواج اول و محاف ت از هودهان متولگشگه از مهومتورین
ارزشهای تگاوم این شکل از ازدواج است.
در شکل ییری این نوع ازدواج ،اطرافیان نزدیک و دوستان و آشونایان ،اجتمواع فرهنگوی را
شکل میدهنگ هه فرد را در جهت صالحگیگشان هگایت میهنگ .فرد عموما در وهل اول راضوی
به پذیرش این شکل ازدواج نیست ،اما فشارهای فرهنگی ،تر ازدسوت دادن موقعیوت فعلوی،
تر از طردشگیی و محروم شگن از حمایت اطرافیان ،او را وادار بوه پوذیرش ازدواج مویهنوگ.
درواقع ،در این وضعیت ،فرد یک زنگیی جمعی را بنا میهنگ؛ دیگوران تصومیم مویییرنوگ و در
رونگی هژمونیک او را راضی به پذیرش این نوع ازدواج میهننوگ .افوراد بوا ایون عمول الگوهوای
روابط خویشاونگی ،روابط محلی و پیونگهای افراد و اعضای جامعه را با یکگیگر مبادله میهننگ؛
الگوهایی هه مبتنی بر ارزشهای مردساالرانه و تثبیت موقعیتهای خشونتبار علیه زنان اسوت.
اما الیا معت قگ است هه انسان ذاتا اجتمواعی اسوت و تنهوا از طریوق روابوط خوود بوا دیگوران
موجودیت مییابگ و ساختار شاهله یا «طبیعت ثانوی» خود را یسترش میدهگ .در ایون موورد،
مطالع فراینگ توسعه و تحول اجتماعی هه الیا آن را «تکوین اجتماعی» میناموگ ضورورتا بوا
تحلیل «تکوین روانی» یعنی فراینگ توسع روان شناختی و تحول و تغییر در ساختار شخصویتی
یا شاهله ای هه مبنا و همگام تغییرات اجتماعی بوده ،مرتبط است؛ یعنی افراد قادرنگ بوا آیواهی
از پیشرفتهای حقوق انسوانی و برخوورداری از آزادیهوای اجتمواعی رونوگ اجورای ایونیونوه
خشونتها را دچار تغییر هننگ (مجگالگین ،0919 ،ص .)094
در مورد این موضوع هه چه رفتارهایی خشونتآمیز است ،معیار ثابتی وجود نگارد .ازایونرو،
این موضوع رابط مستقیم و معناداری با تصورات افرادی دارد هوه ایونیونوه رفتارهوا را تجربوه
میهننگ .از طرفی دیگر نبایگ تصور هنیم ،ایر هسانی خشونت را تجربه میهننگ و آن را عادی و
قابل قبول میپنگارنگ ،جامعه نیز بایگ با تصور آنهوا موافوق باشوگ و آن را عوادی بپنوگارد (یلوز
( (Gellesبه نقل از صادقی فسایی .)0911 ،درواقع این بعگ از پوذیرش خشوونت ،بوا هنجارمنوگ
شگن رابط قگرت بین افراد در فرهنگ مورد بحث ربط مستقیم دارد.
از دیگ الیا  ،قگرت ،بهنگرت ،تنها یک وابستگی یکطرف یروهی به یروه دیگر است؛ قگرت
تقریبا در هم مواقع به وابستگی متقابل افراد به یکگیگر اشاره دارد (اسوتونز ،0919 ،ص .)229
این وابستگی میتوانگ ریشههای متعگدی چون عاطفی ،مالی ،روانی ،اجتماعی و  ...داشته باشوگ.
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درواقع ،پذیرش این الگوی ازدواج از طرف زن معادل پذیرش مانگنش در یروه قگرت است .یروه
قگرت همان خانواده و اطرافیانی هستنگ هه میتواننگ وی را طرد هرده ،حمایت اقتصادیشان را
قطع هننگ و حضانت فرزنگش را سلب نماینگ یا آینگهاش را بهخطر انگاخته ،او را از حمایتهای
عاطفی ،بهویژه در الگوی ازدواج لوویرات در سوالهوای ابتوگایی نبوود همسور اول (سوویواری و
افسردیی پس از آن) محروم هننگ« .ازینرو ،خشونتهای خانگی با انزوای اجتماعی و بیقگرتی
زنان در خانواده در ارتباط است .بسیاری از زنان یمان میهننگ هه آنهوا راههوای محوگودی در
اختیار دارد .لذا بایگ در روابط خشن باقی بماننگ» (صادقی فسایی ،0911 ،ص .)099
حسب داده های پژوهش ،عموم زنان به پذیرش این شکل از ازدواج تمایلی نگاشتنگ و بهطور
میانگین از زمان طرح مسئله تا ازدواج بین یک تا سه سال طول هشیگه است .عموما ایون زنوان
جشن ازدواج نگاشتنگ و تحت فشار اطرافیان و به صوالحگیگ خوانوادههوا ازدواج هوردهانوگ .ایون
مسئله برای زنانی هه الگوی ازدواج لویرات را تجربه هرده بودنگ بهمراتب وخیمتر بود .زنانی هوه
طبق رسم سورارات با بیوۀ خواهرشان ازدواج هرده بودنوگ بیشوتر از ن ور فشوار بورای پوذیرش
ازدواج ،تجربیات ناشی از تفاوت سنی زیاد با همسر ،عگم پذیرش از طرف فرزنگان بهعنوان مادر
و تحت شعاع قرار یرفتن آینگه شان مورد اذیت و آزار قرار یرفتنگ .بورای مثوال ،در نمونوههوای
شمارۀ  ،0،2،4،9،3،00،09،04این زنان مجبور به حفظ و ادام زنگییای بودنگ هوه خواهرشوان
سالها پیش با انتخا خود تشکیل داده بود .این یروه از زنان با آیواهی از تموام خشوونتهوای
یفته شگه هه بهمثاب سلب حقوق و آزادی فردی هر انسان است ،با یذر زمان خود را با شورایط
تطبیق داده و پذیرفتهانگ هه تقگیرشان چنین است.
با وجود این ،در بین نمونههای این پژوهش با الگوی ازدواج سورارات ،طالق مشواهگه نشوگ.
تنها یک زن ،نمون شمارۀ ( 2نیره ،رودبار) ،بعوگ از بوزرگ شوگن فرزنوگان خوواهرش و پوس از
رسیگن به استقالل مالی ،همسرش را با وجود بیماری ترک هرد و اهنون تنها زنگیی مویهنوگ.
بهن ر می رسگ یکی از عواملی هه پذیرش ایون الگووی ازدواج را بورای زنوان تسوهیل مویهنوگ،
نگاشتن قگرت به واسط ازدواج در سن هم ،عگم اسوتقالل موالی ،پشوتوان عواطفی بورای ادامو
زنگیی و باور به اینکه زنان در رونگ شکلییری ازدواج انتخا نمیهننگ ،بلکه انتخا میشوونگ،
است .در نمون شمارۀ ( 9المیرا ،تالش) هه خود تجرب ازدواج سورارات را داشته ،ادعوا مویهنوگ
این سبک ازدواج برای زنان به نسبت الگوی ازدواج لویرات بسیار بهتر است ،زیرا زن مویپوذیرد
هه درنهایت بایگ انتخا شود و تضمینی بر بهتر بودن انتخابش در آینگه نیست .به همین علت،
در صورت نگاشتن تعلق خاطر به شخصی دیگر زودتر با شرایط هنار میآیگ ،اما در الگوی ازدواج
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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سال از او بزرگ تر است ازدواج هنگ ،از ن ر روانی بسیار سختتور از پوذیرش ازدواج یوک زن بوا
همسر خواهرش است .یافتهها نشان دادنگ هه این تحلیل دور از ذهون نیسوت ،زیورا موردان در
ازدواج سورارات بهواسط ازدواج با همسری جوانتر معموال خیانت نمیهننگ .از خشونت جسمی
و جنسی در این یونه ازدواج یزارشی نشوگه و وضوعیت رضوایتمنگی بعوگ از ازدواج در بوگترین
حالت ،به مگارا هردن زوجین با یکگیگر ختم شگه ،طالقی یزارش نشوگه اسوت .بوا وجوود ایون،
زنان در اهثر مواردی هه از الگوی ازدواج لویرات تبعیت هرده بودنگ ،طیف متنوع و وسیعتری از
خشونت را تجربه نمودهانگ .بیاعتنایی و بیتفاوتی و عگم پذیرش زن بهعنووان همسور ،نگاشوتن
روابط زناشویی ،بگرفتاری ،توهین و تحقیور زن و خوانوادهاش ،ضور و شوتم ،خیانوت و روابوط
نامشروع آشکار و بازیو هردن آنها برای زن ،طورد زن و ازدواج مجوگد ،پرتکرارتورین تجربیوات
رنج آور و ناخوشاینگی بود هه زنان مورد مطالعه با آن مواجه شگه بودنوگ .تجربو مشوترک سوه
نمونه از زنان در این پژوهش (رودبار ،رودسر ،هشتپر تالش) ،این یونوه بوود هوه موردان پوس از
ازدواج هریز در اتاقی هه زنشان بود وارد نشگنگ و در برابر اعتراض زن به روابط نامشوروع ،زن را
مورد هتک هاری و ناسزایویی قرار داده ،تذهر دادنگ هه در این مساول اجازۀ مگاخله نوگارد .ایون
زنان اعتراف هردنگ هه این رفتارها آزارشان میداد ،اما برخی از آنهوا بوا یوذر زموان شورایط را
اینیونه تحلیل نمودهانگ هه چون همسرشان به ازدواج با آنها مجبور شگه و عالقهای میانشوان
نبوده است ،روابط با زنان دیگر خیانت شمرده نمیشود؛ تاجایی هه در نمون شمارۀ ( 1محگثوه،
هشتپر) ،خود واس ط ازدواج همسرش با زن دیگری بود و در نمون شومارۀ ( 3سوحر ،رودسور)،
خودش جویای احوال و یفتگوهای روزمرۀ زنان در ارتباط با همسرش میشگ.
در سی و پنجمین هنگرۀ بینالمللی زنان در افریقای جنوبی هه در دسامبر  2101بریزار شوگ،
زنان مناطق هوویزو ناتال و هیپ شرقی یزارش دادنگ هه زنان بیوه بوه ازدواج بوا بورادر یوا یکوی از
خویشان مذهر شوهر متوفی مجبور میشونگ .بیوه به انتخا شوهر بگون دانستن اینکه چه هسوی
را انتخا میهنگ ملزم است ،زیرا به او چنگین چو داده میشود تا از بین آنها یکوی را انتخوا
هنگ و چو انتخابی مشخص میهنگ شوهر او چه هسی است .ایر او حاضر نشود با یکی از موردان
انتخا شگه ازدواج هنگ ،از خانهاش تبعیگ و حضانت از او سلب میشود و ارثوی نمویبورد .درواقوع،
رضایت زن در چنین وضعیتی ممکن است ناشی از اجبار و فشار اعضای خانواده یا اجتمواع باشوگ.
بنابراین ،چنانچه زن به دلیل تر از خشونت قبول هنگ با یکوی از خویشوان مورد همسور متووفی
ازدواج هنگ ،ازدواج از ن ر قانونی نامعتبر است .اما پرسش ایون اسوت هوه ایون زنوان درعمول چوه
ابزارهایی برای نامعتبر ساختن چنین ازدواجی در دستر دارنگ ).(Maluleke, 2012, p. 13
یکی دیگر از پیامگهای این نوع ازدواجها ،مشکالت انتقوال بیمواریهوای مسوری اسوت .در
برخی از هشورهای افریقایی وجود سنت زن برادرستانی و الزام و حمایت فرهنگی از آن ،موجوب

015

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

مشکالت و زیان های فردی و اجتماعی مهمی ازجمله اخوالل در هنتورل و پیشوگیری از انتقوال
بیماری ایگز شگه است .برخی مطالعات میگانی نشوان مویدهوگ هوه در بسوتر فرهنگوی چنوین
جوامعی در سنت فرهنگی زنبرادر ستانی ،برخی زنوان بیووهای هوه هوامال از وضوعیت بیمواری
مسری خود آیاهانگ ،از بیم اینکه با یفتن آن بهحاشیه رانوگه شوونگ ،تورجیح مویدهنوگ سواهت
مانگه ،به دیگران اطالع نگهنگ .درواقع ،بایگ توجه داشوت هوه در بسویاری از جواموع افریقوایی،
ازدواج نهتنها فراهمهننگۀ امنیت مالی است ،بلکه الزامی اخالقی ،اجتماعی یا مذهبی برای زنوان
شومرده مویشوود ) .(Sow et. al, 1997, p. 2در بورهینافاسوو ،اووانگوو ( )Ouangoمووردی از
زنبرادر ستانی را برای نشان دادن پیچیگیی این واقعیت اجتماعی -فرهنگوی در زمینو ایوگز و
مشکل مشاوره با جمعیت همسواد یا بیسواد و عگم توانایی پزشوکان در چنوین شورایطی موورد
استفاده قرار داد .در هشور موالی ،بیشوتر پزشوکان ایون سونت ازدواج را بوهعنووان یوک عوادت
خطرناک در مورد خطر ایگز توصیف میهننگ .در سنت لویرات ،بیوۀ مبتال به ایگز ،نهتنها شوهر
جگیگ خود را در خطر ابتال به عفونت اچ آی وی قرار میدهگ ،بلکه همسران آن مورد را نیوز بوه
این بیماری مبتال میهنگ ).(Ouango, 1994, in Ibid, p. 3
بنابراین ،حسب دادههای یردآوری شگه ایرچه زنبردار ستانی و خوواهرزن سوتانی رسوم و
سنتی است هه ریشه در فرهنگ داشته است و یرچه ایون سونت در فرهنوگ جامعوه پذیرفتوه
شگه ،حمایت میشود ،در اغلب موارد همراه با رضایت واقعی زنوان نبووده ،زنوان را بوا رنوجهوا و
آسیبهای زیادی مواجه می سازد .به همین علت ،صرف پذیرش فرهنگی این رسم ،موضوع را از
تحلیل جرم شناختی خشونت خارج نکرده ،این ابهام مهم را ایجاد میهنگ هه آیا در فرضوی هوه
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
تحلیل و پاسخ به این پرسش موضع حقوق میتوانگ بسیار راهگشا باشگ.

 .2چالشهای حقوقی
وقتی برای یافتن سنجههای قانونی به حوزۀ حقوق مراجعه میهنیم ،معیوار ذهنوی از خشوونت
تضعیف می شود .یویی حقوق قاول به ذهنی بودن مطلق معیار نبوده ،برعکس ،بوه عینوی بوودن
خشونت تأهیگ بیشتری دارد .یسن ( (Gassinهمراه با مخالفت با رویکرد نسبییرایانه بوه جورم
(بهن ر می رسگ به طریق اولی خشونت) ،بر این باور اسوت هوه «خشوونت» در همو زموانهوا و
مکان ها نکوهیگه بوده و جزوی از ماهیت جرم است؛ زیرا «نزد انسان و در جوامع مختلف ،نووعی
احسا ابتگایی عگالت وجود دارد هه بهطور خاصی از توسل به این نوع رفتار اهراه دارد» (یسن،
 ،0923ص  .)11به باور وی خشونت و حیله ارهان ثابت تشکیلدهنگۀ جرایم /انحرافات هستنگ،
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بنابراین ،بسته به ارزش مورد حمایت قانون (هگف) ،خشونت (و حسب مورد حیله) وسیل تعرض
به آن ارزش و موضوع حقوق هیفری است .بر پایه این دیگیاه ،میتوان یفت هه ارزشهای مورد
حمایت در خشونت خانگی علیه زنان بهطور عمگه شوامل حیوات ،تمامیوت جسومانی ،تمامیوت
معنوی و شخصیتی و  ...هستنگ هه ارزشیذاری و اعتبار آنها قاوم بر قانون جزایی نیسوت ،بلکوه
فقط زمانی هه از وسیل خشونت (اعمال ناروای زور) ،برای تعرض بوه آنهوا اسوتفاده مویشوود،
موضوع قانون جزایی قرار یرفته ،مشمول ضمانت اجرای هیفری میشونگ (همان) .درواقع ،یسترۀ
موضوعی خشونت و خشونت شمردهشگن رفتاری ،نهتنها به جرمانگاری جلوهها و مصادیق آن در
قالب قانون جزایی وابسته نیست ،بلکه حتی تقنین مگنی آن نیز ضرورتی نگارد.
قانون اساسی جمهو ری اسالمی در اصول نوزدهم و بیستم ضمن پافشاری بر برابری زنوان و
مردان در هم حقوق ،دولت را موظف بوه تضومین حقووق زنوان هورده اسوت .بوهعنووان سونگ
بین المللی هه ارتباط هامال مستقیم با خشوونت علیوه زنوان دارد ،موضوع اعالمیو جهوانی رفوع
خشونت علیه زنان با آیاهی به مسئل درک نسبی از خشونت معیار حگاقلی اراوه داده ،در موادۀ
 2تصریح میهنگ هه رفتارهایی ماننگ هتوکزدن ،آزار جنسوی دختربچوههوا در خانوه ،خشوونت
مربوط به جهیزیه ،تجاوز از سوی شوهر ،ختن زنان و دیگر رسووم عملوی هوه بوه زنوان آسویب
میرسانگ قطعا خشونت محسو میشونگ .ایون اعالمیوه بورای حمایوت از ایون ایوگه و یریوز از
توجیهات و دالیل فرهنگی هشورها با اتخاذ موضعی بسیار شفاف در مادۀ  4با صراحت بیشوتری
تأهیگ میهنگ هه دولتها در انجام وظیف خود برای حذف خشونت علیه زنان نبایگ هی رسوم،
سنت یا مالح ات مذهبی را بهانه هننگ .این اعالمیه عالوه بر موجه نبودن مالح ات فرهنگوی،
حتی قوانین الزامآور داخلی را نیز مانع قابل قبولی برای عگم اجورای مفواد اعالمیوه نمویدانوگ.0
بهن ر می رسگ هه در اعالمی حذف خشونت علیه زنوان توا حوگ امکوان توالش شوگه اسوت هوه
خشونت به صورت عینی تعریف شود ،نه ذهنی و نسبی؛ ویرنه هشورهای مختلف با اسوتناد بوه
سنت ها و فرهنگ بومی و یا قوانین مصوبشان درعمل با خشونت محسو نکردن رفتارهایی هوه
در آسیب زا بودنشان وفاق وجود دارد ،سیاستی در مبارزه با خشونت علیه زنان تگبیر نمیهردنگ.
در یزارشی هه سال 2119م دبیرهل سازمان ملل متحگ در شصت و یکمین نشست مجموع
عمومی با عنوان بررسی جامع در مورد تمامی اشکال خشونت علیه زنوان اراووه هورد ،دقیقوا بوه
مسئله خشونت علیه زنان و نسبیتیرایی فرهنگی توجه و بیان شوگه اسوت هوه بوهرغوم اینکوه
برخی هنجارهای فرهنگی از زنان حمایت میهننگ ،برخی هنجارهای فرهنگی مگتهاسوت هوه
 .0مادۀ  9این اعالمیه مییویگ« :هی چیز در اعالمی حاضر نبایگ هی یک از مواد قانون یک هشور یا هر عهگناموه
یا میثاق بینالمللی ،یا سنگ دیگری را هه در یک هشور اجرا میشود و در حذف خشونت علیوه زنوان ثاقوبتور
میباشگ ،تحتالشعاع قرار دهگ».
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خود عامل خشونت علیه زنان شمرده میشونگ؛ ازجمله باور به سنتهای آسیبزایی (
 )traditional practicesماننگ ختن زنان ،ازدواج هودهان و ترجیح پسران ،جرایمی هوه بوه نوام
دفاع از «نامو » ( )Honourارتکا مییابنگ و محگودیتهایی هوه بور حقووق زنوان در ازدواج
تحمیل میشود .همچنین در این یزارش آمگه است هه برخی هشورها و نیز یروههای اجتماعی
بسیاری از هشورها برای محگود هردن حقوق انسوانی زنوان ،توجیهوات فرهنگوی را در دفواع از
سنت فرهنگی بیان هردهانگ .این دفاعیات از سنتها عموما از سوی رهبران سیاسی یوا مقاموات
سنتی بیان میشونگ ،نه آنهایی هه درواقع حقوقشان تحت تأثیر قورار یرفتوه اسوت .هور وقوت
قوانین و سنتهای عملی محگودهننگۀ حقوق بشر زنان به چالش هشیگه شوگه ،اسوتگاللهوای
نسبییرایان فرهنگی در بسترها و سطوح ملی و بینالمللی مطرح شوگه اسوت (Report of the
)،Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, 2006
سیاسی شگن فرهنگ در شوکل بنیوادیراییهوای ( )Fundamentalismsموذهبی در بسوترهای
یونایون جغرافیایی و مذهبی به چالشی جگی برای تضمین حقوق بشر زنان تبگیل و تنش بین
نسبیتیرایی فرهنگی و شناخت حقوق بشر زنان ،ازجمله حق رهایی از خشونت ،به دلیل توجه
بیشتر به مساول امنیتی تشگیگ شگه است ) .(Ibidسازمان جهانی بهگاشت در یزارش جهوانی از
خشونت و بهگاشت در سال 2112م نیز با تأییگ این نگرانی بیان میهنگ هوه در نقواط مختلوف
جهان ،یاهی برخی ویژییهای فرهنگوی و سونت بوهعنووان تووجیهی بورای رویوههوای خواص
اجتماعی هه موجب تگاوم خشونت هستنگ ،استفاده میشود .سرهو زنان یکوی از نمونوههوایی
است هه بیشتر نقل قول میشود ،ویرنه نمونههای بسیار دیگری نیوز وجوود دارد (Krug et al,
) .2002بهن ر میرسگ در سطح داخلی نیز قوانین موگنی و جزایوی بوه برداشوت نسوبییرایانو
فرهنگی دستهم نسبت به برخی یونهها و جلوههای خشونت ،پایبنگی نگارنگ .از ن ر مگنی ،در
حقوق اسالمی طبق قاعگۀ اهراه ،اهراه در نکاح هه در مادۀ  0121قانون موگنی نیوز بیوان شوگه،
موجب عگم صحت عقگ است و نکاح اهراهی از ن ر حقوقی معتبر نیست .برای نمونه ،هتوکزدن
بهعنوان یون خشونت بوگنی ،هر قوگر در فرهنوگ برخوی جواموع و نهادهوای هوچوک و بوزرگ
اجتماعی امری معمولی باشگ ،اوال از ن ر قانونی (مادۀ  231قانون مجازات اسوالمی و موادۀ 904
قانون تعزیرات) عنوان مجرمان ضر و جرح عمگی داشته ،با شکایت زن تعقیوب هیفوری مورد
آغاز میشود و ثانیا اصوال مصگاق عسر و حورج بووده و بوهموجوب موادۀ  0091قوانون موگنی از
موجبات صگور حکم طالق به تقاضای زن است .0همینطور ،فحاشی و ناسوزایویی شووهر علیوه
Harmful

 .0البته در دعوای مگنی یاهی این عینیتیرایی همی همرنگتر است و قضات در موواردی ممکون اسوت بسوته بوه
اینکه متعلق به هگام بستر فرهنگی بوده و در هگام منطقه جغرافیوایی قضواوت مویهننوگ ،تفسویرهای نسوبی
یرایانه داشته و مقاومت هننگ
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زن جرم بوده ،می توانگ مصگاق عسر و حرج (سوءرفتار موضوع بنگ  4مادۀ پیشیفتوه) و مبنوای
صگور حکم طالق قرار ییرد .بنابراین ،ایر فرض هنیم هه در روسوتای دورافتوادهای اسوتفاده از
برخی الفاظ و نسبتهایی هه در توهین محسو شگنشان تردیگی نیست یا هتکزدن زن اموری
هامال عادی بوده و از سوی افراد ساهن در آن منطقه پذیرفته شگه باشگ ،چنانچه یکوی از زنوان
روستا شکایت هیفری یا مگنی علیه مرد مطرح هنگ و مرد در دفاع به عادی بودن ایون رفتوار در
فرهنگ جامعه خود استناد هنگ ،دادستان و قاضی از ن ر قانونی اختیاری برای پذیرش این دفاع
و رد دعوای هیفری و مگنی زن نگارنگ .درواقع ،قانون اینیونه رفتارهای خشونتبار را هوه دارای
عنوان مجرمانه هستنگ بگون توجه به هر تفسیر و تفاوت فرهنگی و رسوم بومی جرم دانسوته ،از
زنان قربانی این خشونتها حمایت هیفری و مگنی میهنگ .با وجود این ،چهبسا در روی پلیسوی
و قضووایی وضووعیت همووی متفوواوت باشووگ .بوورای نمونووه ،چنانچووه در منطقووهای هتووکزدن یووا
ناسزایییویی شوهر علیه زن عادی و معمول تلقی شود ،ممکن است قاضیای هه خوود نیوز بوه
این منطقه تعلق دارد ،در تشخیص و احراز عسر و حرج زن سختییری هرده ،دعوای طوالق او
را بر پای برداشت شخصی و مبتنی بر بستر فرهنگی قووم از خشوونت ،نپوذیرد .0قاعوگۀ عسور و
حرج پشتوان فقهی معتبری نیز داشته و حکم مقرر در قانون مگنی نیز بریرفته از همین قاعوگۀ
فقهی بوده هه خود مبتنی بر آیات قرآنی است (صفایی ،0914 ،ص .)219
در برخی هشورهای همسایه هه دارای شباهتهای تاریخی و فرهنگی هستنگ ،دربارۀ خشوونت
علیه زنان قانون جگایانهای وجود دارد؛ برای نمونوه در افغانسوتان در سوال 0911ش قوانون منوع
خشونت علیه زنان تصویب شگ و افزون بر منع هریونه خشونت علیه زنان ،ضمانت اجراهای هیفری
تعیین یردیگ ) .(http://mowa.gov.af/Content/Media/Documentsدر این قانون ،از روش احصوا
در تعریف خشونت استفاده شگه است؛ به این معنی هه ابتگا در مادۀ  ،9خشونت هر رفتاری دانسته
شگه هه در مادۀ  5قانون آمگه و سپس در موادۀ  4ایون قوانون مصوادیق خشوونت (ازجملوه نکواح
اجباری ،ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخا زوج ،خریگ و فروش بهمن ور ازدواج) فهرست شگه
است .مصادیق برشمرده در این قانون مبتنی بور مشوکالت ملموو و یواهی مخوتص بوه جامعو
افغانستان است .احتماال علت اتخاذ این روش ،زدودن احتمال هریونه تفسیری برای استثنا هوردن
احکام قانون با اتکا بر دیگیاههای نسبییرایان فرهنگی از سوی مردان بوده است .یکی از رفتارهای
ممنوعه و مجرمانه تصریحشگه در این قانون ،رسم دادن دختر در ازای صلح و دی ناشوی از قتول و
تجاوز جنسی است هه در متن قانون بهعنوان رسم و عادتی ناپسنگ معرفی شگه است.2
 .0برای مطالع نحوۀ نگرش قضایی بزهدیگیی زنان ،نک :بابازاده ،زهرا ( ،)0939خشونت جنسی خانگی در ن ام
حقوقی ایران ،پایاننام هارشناسی ارشگ مطالعات زنان ،دانشگاه تربیت مگر .
 .2بنگ  4مادۀ  5قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان دربارۀ ممنوعیت این رسم مقرر میدارد« :بگ دادن :به

035

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

درواقع ،زمانی هه رسم و سنت و عرف -حتی ایر از ن ور فرهنگوی عوادی و بهنجوار باشوگ-
موجب آسیبهای بگنی ،روانی و جنسی شونگ ،موجه نبوده ،از ن ر جرمشناسی ،روانشوناختی،
جامعهشناسی و حقوقی ،خشونت شمرده میشونگ .همین مبنا در مادۀ  0اعالمی رفوع خشوونت
علیه زنان نیز پذیرفته شگه است .0با وجود مقوررات بوینالمللوی ،در هنوانسویون رفوع هریونوه
تبعیض علیه زنان مصو 0923ش (بنگ « » مادۀ  )09بر حق برابر برای انتخا آزادن همسور
و ازدواج بر اسا رضایت آزاد و هامل دوباره بر این حق زنان پافشواری شوگه و در موادۀ  2نیوز
دولتها را مکلف هرده است تا برای تغییر یا لغو قوانین ،مقررات ،عادات و رویههای تبعیضآمیوز
علیه زنان تگابیر الزم را اتخاذ هننگ .2اعالمی جهانی رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملول متحوگ
نیز همین رویه را درپیش یرفته و ضمن یادآوری حق زنان در انتخا آزادن همسر و ازدواج بوا
رضایت هامل ،در مادۀ  9با درن ر یرفتن معیاری عینی و مطلق ،نقض هرامت و حقوق زنان را با
هی استگاللی نپذیرفته و دولتها را برای لغو باورهای باطل و ازبین بردن هر سنت و عرفی هوه
موجب تحقیر زن شود ،ارشاد هرده است .در افریقوای جنووبی در سوال 2111م قوانون ارتقوای
برابری و پیشگیری از تبعیض ناعادالنه 9تصویب شگه هه بر اسا اقتضاوات فرهنگی و اجتماعی
آنجا ،برخی از رفتارهای خشونتآمیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی را ممنوع هرده است .بخوش
هشتم این قانون با خشونت تلقی هردن رفتارهایی ماننگ ختن زنان ،هر رویوهای اعوم از سونت،
آدا و رسوم و یا شیوههای مذهبی هه باعث آسیب به هرامت زنوان و تضوعیف برابوری زنوان و
مردان شود ،ازجمله تضعیف شأن و رفاه دختران را تبعیض محسو هرده است .برابر بخش ،09
اجرای حقوق منگرج در این قانون میتوانگ از دادیاه مطالبه شود .در دادیاههای ویژهای بوه نوام
دادیاههای برابری ( )Equality Courtsپیشبینی شگه است هه میتوان نقض این حقووق را بوه
آنجا اعالم هرد .4این مقررات داخلی و بینالمللی نشان میدهگ هوه خشوونت دسوتهوم از ن ور
حقوقی امری عینی است ،نه نسبی.

شوهر دادن زن است در بگل دیت یا صلح به ارتباط قتل ،تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم ،عرف
و عادات ناپسنگ».
 .0طبق مادۀ  0این اعالمیه ،خشونت علیه زنان عبارت است از هریونه رفتار خشونتآمیزی هه بر پای جنسیت موجب
آسیبهای بگنی ،جنسی یا روانی شگه یا به زنان رنج و مشقت وارد آورده یا در معرض رنج و آزار قرار دهگ.
 .2برخی مطالعات میگانی نشان میدهگ هه بخش عمگهای از زنانی هه تنفروشی هرده ،با آسیبهای زیاد روحی
مواجه میشونگ ،سابق ازدواج اجباری داشتهانگ .برای نمونه ،نک :مگنی قهفرخی ،سعیگ (،)0939
جامعهشناسی روسپییری؛ بررسی آسیبهای اجتماعی ،چاپ پنجم ،تهران :پارسه.
)3. The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, 2000 (PEPUDA
4. http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf
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نتیجه
به دلیل تسلط همهجانب فرهنگ در زنگیی افراد ،میتوان ادعا هرد هه جرم و انحراف در بسوتر
فرهنگ و به دلیل خألهای فرهنگوی رخ مویدهوگ .از دیوگیاه ایون پوژوهش ،تحمیول و تحمول
خشونت منشأ فرهنگی دارد .یاهی برخی رفتارهای خشوونتآمیوز در بسوتر فرهنگوی ،عوادی و
بهنجار محسو میشود و هنشورزان آن را حمایت و تشویق میهننگ؛ درحوالی هوه وقتوی بوه
ماهیت و پیامگهای این رفتارهای بهنجار شمردهشگه توجه میهنیم ،درمییابیم هه در واقعیوت
و با معیارهای حقوقی و جرمشناختی مصگاق خشونتانگ .بورای نمونوه ،الگووی ازدواج زنبورادر
ستانی و خواهرزن ستانی هنوز از رسوم و سنن برخی از مناطق و اقوام ایرانی اسوت هوه از ن ور
فرهنگ آن اقوام و مناطق حمایت میشود .مطالعه ما نشان داد هه در اغلب موارد زنان رضوایتی
برای پذیرش اینیونه ازدواج نگارنگ و جبر فرهنگوی آنهوا را وادار بوه توندادن بوه ایون ازدواج
می هنگ .حق انتخا آزادان همسر از حقوق انسانی است هه سلب آن خود نوعی خشوونت بوارز
است .در اینیونه ازدواجها ،نارضایتی و خشونتدیگیی زنان اداموهدار بووده ،پوس از ازدواج نیوز
قربانی انواع خشونتهای هالمی ،بگنی ،روانی و جنسی میشونگ.
یافتههای مبیّنِ این تحلیل حاهی از آن است هه عموماً زوجین با وجود مخالفت اولی خود،
تحت تأثیر فشارهای فرهنگی و هگایت اطرافیان نزدیک ،تن به این ازدواج میدهنگ و میپذیرنگ
یزه های
هوای
انگیوزه
جزء انگ
شین ،جوزء
پیشوین،
خانوادیی پی
بط خوانوادیی
روابوط
ستمرار روا
هه صالحشان این است .در هر دو مورد ااسوتمرار
مسببان این ازدواجها ذهر شگه است .در الگوی ازدواج زنبرادر ستانی ،منبع فشار عموماً پگرِ مرد
مادرشوان
شان
است هه با این عمل خواهان حفظ نامو خانواده و تگاوم حضانت از فرزنگان در هنار مادر
دختور
تر
است .اما در الگوی ازدواج مقابل یعنی خواهرزن ستانی ،مسبب اصلی ازدواج ،عموماً مادر دخ
است و دلیلش برای اصرار به این شکل ازدواج ،حمایت از فرزنگان دختر فوتشگه و پیشگیری از
هریونه خشونت احتمالی علیه نوههایش است .ایر یکی از اهگاف هارهردی این رسم پیشگیری از
خشونت احتمالی علیه هودهان باشگ،یاه این رسم ،خود مصگاق بارز خشونت علیوه زنوان اسوت.
اعمال اینیونه خشونت ،آیاهانه و عامگانه نیست و مادران و خانواده متوجه و آیاه بوه خشوونت
شمردهشگن رفتارشان نیستنگ ،بلکه این بستر فرهنگی است هه بر اسا ارزشها و قواعگش ،به
شکلی هژمونیک ،افراد را برای اعمال اینیونه رفتارها متقاعگ میهنگ .صگدرصگ نمونههوای ایون
پژوهش ،مخالف این مسئله بودنگ هه فرزنگان یا یکی از اطرافیانشان بخواهنگ به این نووع ازدواج
تن بگهنگ .این نتیجه نشاندهنگۀ آن است هه این شکل از ازدواج هاربردش را برای جامع نمونه
(ییالن) ازدست داده ،بهزودی پایاییاش نیز دچار اشکال خواهگ شگ.
از من ر فرهنگی جامع هه معیارهای حگاقلی حقوق انسانها در بستر آن دیگه شوگه باشوگ،
درک زیرساختهای هنجاربودۀ ناهنجارشگه ،تنها از مسیر تفسیر مجموعهای از معانی و ادراهات
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مشترک درونیروهی قابل تبیین است .به همین علت ،درک تجرب زنوانی هوه بور اسوا ایون
الگوی سنتی ازدواج هردهانگ ،میتوانگ معیار و مبنای مناسب و بیطرفانهای برای تحلیول باشوگ.
مطابق با تجربیات نمونههای مطالعهشگه ،این الگوهای ازدواج از ن ور حقووقی و جورمشوناختی،
خشونت آمیزنگ و تفسیر و برداشت فرهنگی از این رفتارها از ن ر قواعگ حقوقی قابل اتکا نبووده،
بنیان قابل دفاعی نگارد .فرهنگ و آدا و رسوم جزوی از هویت ملی هسوتنگ ،ولوی سونتهوا و
رسومی هه با معیارهای انسانی و حقوقی هوه در قووانین ملوی ،قواعوگ و منوابع شورعی و اسوناد
بینالمللی بازتا یافتهانگ ،همخوانی نگارنگ و آسویبزا هسوتنگ ،تقگسوی نگاشوته ،تغییور آنهوا
ضروری است .به عبارت ساده ،خشونت امری ذهنی و نسبی نیسوت؛ خشوونت ،خشوونت اسوت،
حتی ایر در بستر فرهنگی یک جامعه یا قوم ،بهنجار و عادی باشگ .ازآنجا هه مسوئل فرهنگوی،
تنها از بطن خود فرهنگ قابل حل است ،در مقام حل مسئله ،نمیتوان انت وار داشوت هوه ایون
شکل از ازدواج بهعنوان پگیگهای فرهنگی به طور آنی و دفعی از بستر فرهنگی اقوام حذف شود،
بلکه چارۀ هار ،تغییر در الگوهای فرهنگی مؤثر در فرهنگ قوومی اسوت .بورای نمونوه ،عوواملی
ماننگ مهاجرت و پیونگ بین اقوام مختلف هه افراد را از منوابع فشوار فرهنگوی موجوود در بسوتر
فرهنگی قومیتهوای خواص دور مویهنوگ ،مویتواننوگ در حوذف توگریجی الگوهوای فرهنگوی
خشونتبار مؤثر باشنگ .تغییر این الگوهای فرهنگی ،نیازمنوگ مگاخلوههوا و حمایوتهوای دولوت
است .طراحی و اجرای برنامههای آموزش در سطح وسیع میتوانگ از مؤثرترین راهکارهوا باشوگ.
همچنین ،آموزش مأموران پلیس و قضات حوزههای قضایی یونایون و ن ارت قضایی بر عملکرد
آنها مبنی بر عگم اعمال تفسیرهای شخصی و نسبییرایان مبتنی بر تعلق قومی و فرهنگی در
احراز مصادیق خشونت مردان علیه زنوان ،مویتوانوگ دادخوواهیهوای موگنی و جزایوی زنوان را
بهیونهای منصفانه پیش ببرد.

منابع و مآخذ
 .1فارسی
و فراینگ متمگن شگن» ،نام علوم
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