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 شاید پیش از هر پرسش دیگری، الزم باشد 
سوال كنم كه تعریف جنابعالى از خشونت خانگى 
چیست؟ آیا این نوع از خشونت تنها شامل ضرب و جرح 

مى شود؟
از گفتگو با نشریه وزین شما بسیار خوشحالم. همچنین بسیار 
مسرورم از اینکه یک بحث مهم و روزآمد را موضوع كارتان 
قرار داده اید؛ بحثی كه در فضای فکری ایران كمتر به آن توجه 
می شود. تعریف كلی من از خشونت این است: نوعی تهاجم علیه 
وجود دیگری كه به آسیب بدنی و/ یا آزار روحی بینجامد. اما 
خشونت خانگی، نوع خاصی از خشونت است. شاید بهتر باشد ما 
خشونت خانگی را خشونت خانوادگی بنامیم. به چند دلیل؛ اول 
اینکه اشاره به واژه خانه و خانگی ما را به این اشتباه می اندازد كه 
محل وقوع این سنخ از خشونت باید درون خانه باشد. در حالی 
كه مثال دعوای فیزیکی زن و شوهر ممکن است در داخل خودرو 
یا در خیابان روی دهد! از طرف دیگر، ممکن است یک تجاوز 
یا آزار جنسی و یا زد و خورد فیزیکی در محل خانه و زندگی 
شخصی كسی رخ دهد اما فرد جانی یا ضارب، هیچ نسبتی با 
قربانی نداشته باشد. دیگر آنکه نه فقط محل بلکه مبنا و علل 
خشونت های به اصطالح خانگی، قضیه روابط عاطفی و خویشی 
است؛ رابطه فرزندی، رابطه زناشویی، رابطه دوستی و...بنابراین من 
اصطالح خشونت خانوادگی را بر خشونت خانگی ترجیح می دهم. 
البته من می دانم كه در برخی از مصادیق خشونت های موسوم به 
خانگی مثال در پدیده ای مانند date rape اساسا رابطه خویشی 
شکل نگرفته است اما عرض بنده این است كه ما مقوله شناخت 
را باید از تعریف خشونت خانگی كنار بگذاریم تا از شّر مصادیق 
غیرقابل جمع و ناسازگار خشونت خانگی خالص شویم. االن در 
تعریف همین پدیده date rape می گویند: تجاوزی كه در آن، 
عامل تجاوز، قربانی را می شناسد. خب؛ این تعریف، هم غیرفنی 
و نادقیق است و هم از حکمت تفکیک خشونت خانگی از دیگر 
انواع خشونت به دور می ماند. از منظر حقیر، مهم نیست كه عامل 
خشونت، قربانی را بشناسد یا حتی یک شناخت دوطرفه میان 
جانی و قربانی باشد یا نباشد. به نظر من، عنصر مهم این است 
كه آیا مالوفیت یا نوعی محرمیت و اعتماد عاطفی میان جانی و 
قربانی شکل گرفته یا خیر. اگر ما این مسئله را در تعریف خشونت 
خانگی لحاظ كنیم آن وقت هم تعبیر خشونت خانوادگی را 
راحت تر می پذیریم و هم مقوالت بی ربطی چون date rape  را 

وارد بحث خشونت خانگی/ خانوادگی نخواهیم كرد. مجموعا من 
خشونت خانوادگی یا خانگی را این گونه تعریف می كنم: خشونتی 
كه مبنای شکل گیری آن روابط مبتنی بر ارتباط و اعتماد عاطفی 
باشد. قید عاطفی را هم به این دلیل استفاده می كنم كه رابطه 
یک كارگر و كارفرما یا مسافر و راننده تاكسی نیز ممکن است بر 
مبنای اعتماد باشد اما این ارتباط و اعتماد، عاطفی یا عشقی یا 
خونی نیست بلکه یک باور و اعتقاد روانی و در راستای تسهیل 

مناسبات اجتماعی است.  
در مورد آمار و فراوانى خشونت های خانوادگى چه 

نظری دارید؟
راستش را بخواهید من در این مورد، آمار خاص یا دقیقی سراغ 
ندارم. یعنی شاید هیچ كس آمار دقیقی در دست نداشته باشد. 
اجازه  اما  ایران.  باالخص در مورد خشونت های خانوادگی در 
بدهید چند نکته را عرض كنم؛ بلکه ذهن ما در این باب روشن تر 
شود. اول اینکه گستره خشونت های خانوادگی را فقط نباید به 
كتک كاری های زن و شوهری محدود كرد. به گمان من بسیاری 
از مصادیق خشونت خانوادگی اساسا به زبان آمار و ارقام ترجمه 
پذیر نیستد. مثل سالمندآزاری ها و... دیگر آنکه در بسیاری از 
فرهنگ ها، برخی از موارد را نباید یا نمی توان گزارش داد. مثال در 
بسیاری از كشورهای اسالمی، نمی توان از زنان یا مردان زیادی 
انتظار داشت كه موارد تجاوز یا آزار زناشویی را به مراكز نظارتی 
گزارش دهند زیرا این امر به تار و پود خصوصی ترین وجوه زندگی 
آنان گره خورده است. نکته بعدی آن كه همین آمارهای موجود 
را هم باید با تئوری های تکمیلی تحلیل كرد. بگذارید مثال بزنم. 
اخیرا آمارهای بسیاری از كشورهای غربی گویای آن است موارد 
ضرب و شتم زنان و مردان تقریبا به هم نزدیک شده است. یعنی 
نسبت و درصد زنانی كه مردان را كتک می زنند نزدیک همان 
میزانی است كه مردان، زنان را كتک می زنند.خب آیا می توانیم 
از این داده های آماری نتیجه بگیریم كه مردان چندان هم خشن 
نیستند یا زنان هم به اندازه مردان خشن شده اند و...؟ تحقیقات 
نشان می دهد اگرچه آمار عاملیت زنان در خشونت های خانوادگی 
رو به افزایش نهاده اما بسیاری از این حركات خشن، كنش نیستند 
بلکه واكنش هستند؛ واكنش دفاعی! یعنی خشونت زنان بیشتر 
در بستر دفاع از خود روی می دهد در حالی كه خشونت مردان 
علل دیگری دارد. در مجموع می خواهم با توجه به چند نکته ای 
كه عرض شد، نگاه آماری را در بحث خشونت های خانوادگی به 

چالش بکشم.  
سرچشمه یا علت اصلى خشونت خانگى را در چه 

مى بینید؟
منشا خشونت خانگی یا به تعبیر من، خشونت خانوادگی، عمدتا 
با دیگر انواع خشونت یکسان است؛ حس استیالطلبی و عدم 
تحمل تمامیت دیگری. اما ما نیازمند تحلیل و تعلیل روانشناختی 
و جامعه شناختی دقیق تری هستیم تا به پاسخ سوال شما نزدیک 
شویم. اگر بخواهم مشخصا در باب علل خاص خشونت خانوادگی 
سخن بگویم باید به چند مسئله اشاره كنم: اول اینکه خشونت 
خانوادگی همیشه معلول سوء استفاده از حس اعتماد است. از 
فرزند آزاری گرفته تا تجاوز زناشویی و... همیشه این عنصر دیده 
می شود. پس سوء استفاده از اعتماد یک عامل است. عامل دیگر، 
عدم استقالل یا اقتدار حقوقی یا عاطفی یا اقتصادی الزم است. 

 لطفا این عامل را بیشتر توضیح دهید.

ببینید! یک مادر سالخورده و وابسته به حمایت اقتصادی فرزندان، 
یک زن وابسته و فاقد قدرت كافی در برابر شوهر، یک كودک فاقد 
حمایت حقوقی و اجتماعی و...، هم بیش از دیگران در معرض 
خشونت خانوادگی قرار دارد و هم بیش از هر كس دیگری انگیزه 

خشونت و رفتار بی محابا را در عامل خشونت ایجاد می كند. 
خشونت  كاهش  در  را  محبت  و  عشق  نقش 

خانگى چگونه مى بینید؟
عشق و محبت، بسیاری از آالم بشری را می تواند كاهش دهد. 
عشق، در مجموع، مقابل خشونت است و می تواند درمانی بر درد 
خشونت باشد. اما از یاد نبریم كه عشق، خود نوعی خشونت پنهان 
را تقویت می كند. گاهی اوقات، قربانی، برخی از رفتارهای خشن را 
تحمل می كند چراكه عامل خشونت را دوست دارد! خشونتی كه 
همسر یا فرزند یک فرد خشن از سرمی گذراند ممکن است هرگز 
به حس نفرت و انزجار نینجامد. از آن طرف، در یک رابطه و عشق 
انسانی و زمینی، وقتی معشوق، از تحمل عاشق مطمئن باشد 
آن وقت احتمال اینکه از این قضیه سوء استفاده كند بسیار باال 
است. اصال این نوع از خشونت، خشونتی است كه در دل روابط 
عمیق عاطفی یا خونی و خانوادگی رخ می دهد. یعنی خشونتی 
است مسبوق بر آشنایی، انس و حتی عشق. عشق قطعا می تواند 
خشونت خانوادگی را كاهش دهد اما یکی از عوارض یا آفات 
عشق نیز همین خشونت است. یعنی چه؟ یعنی عشق، با همه 

نقش عشق و محبت در کاهش خشونت خانگی در گفتگو با  دکتر مسعود  صادقی:

ترویج عشق مبتنی بر احترام یا عشق محترمانه!

دکتر مسعود صادقی
دانش آموخته فلسفه اخالق و عضو هیات علمی 

دانشگاه کرمانشاه.
نویسنده و پژوهشگر در حوزه فلسفه. 

»علت خشونت خانگی، نقش عشق و محبت در 
کاهش خشونت خانگی و نقش جنسیت در خشونت 
خانگی،  از جمله مباحثی است که در این گفتگو مورد 

توجه و ارزیابی قرار گرفت.«

گفتگو
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مطلوبیتش، ممکن است پذیرش خشونت را آسان كند یا آنرا 
موجه جلوه دهد. پس ما با یک پدیده پیچیده طرف هستیم.  

جنسیت در بحث خشونت های خانگى چه نقشى 
ایفا مى كند؟

در مورد جنسیت عامالن و قربانیان خشونت های خانگی باید 
عرض كنم كه اگرچه ما داریم از جهاتی به سوی نوعی برابری و 
تقارن جنسیتی سیر می كنیم اما كماكان، نسبت خشونت های 
مردان بیشتر و گاه چند برابر خشونت های زنان است. البته تعداد 
زنانی كه قربانی خشونت خانگی می شوند رو به كاهش گذاشته و 
تعداد مردان رو به افزایش. نمی دانم این روند را باید مثبت ارزیابی 
كرد یا منفی! چون من به شخصه سعی می كنم در دام نگرش های 
جنسیتی نیفتم. ما زمانی باید خوشحال باشیم كه آمار مجموع 
قربانیان خشونت خانگی كاهش یابد نه اینکه جای جانی و قربانی 

و یا جنسیت آنها عوض شود. 
حاال كه بحث جنسیت را پیش كشیدید، بد نیست به یک مسئه 
مهم اشاره كنم؛ در خشونت های میان والدین و بزرگساالن، جانی 
و قربانی هر كه باشد؛ چه مرد و چه زن؛ یک مسئله قطعی است و 
آن اینکه حتما كودک آسیب می بیند، چه پسر باشد و چه دختر. 
یعنی عامل خشونت های خانوادگی چه زن باشد و چه مرد، در 
هر حال، كودكان قربانی تبعی این ماجرا خواهند بود. یک زوج 
و خانواده مسئول، باید حتما خشونت را از چشم كودكان دور 
نگهدارد. در درجه اول باید گفت: خشونت ممنوع! و در درجه دوم 
باید گفت: خشونت در حضور كودكان ممنوع! بنابراین، كودكان از 
دو جهت ممکن است قربانی خشونت خانگی یا خانوادگی شوند؛ 
اول از جهت خشونت های مستقیمی كه ممکن است آنها را آزار 
دهد و دوم، خشونت هایی كه اگرچه علیه كودک اِعمال نمی شود 

اما به روحیه او شدیدا آسیب می زند.  
 آیا در مورد ابعاد جنسى بحث خشونت خانگى 

نقطه نظر خاصى دارید؟
بله. شاید حساسیت برانگیزترین موضوع در ادبیات خشونت 
خانوادگی، موضوع تجاوز زناشویی و تعریف و ابعاد آن است. بحث 
در تجاوز زناشویی یا همان marital rape برای بسیاری یک پدیده 
نسبتا غریب و مبهم است. اما امروزه و پس از امواج فمینیستی 
دهه هفتاد میالدی، مقوله تجاوز زناشویی به مفهومی آشنا تبدیل 
شده است و حتی در قوانین كشورها جرم انگاری شده است. 
آمارها در مورد فراوانی این پدیده چندان روشن نیستند چراكه 
ثبت و گزارش آنها چندان معمول نیست. اما من ضمن پذیرش 
مفهوم تجاوز زناشویی و نکوهش آن، سعی دارم مفهوما و حتی 
اخالقا میان"تجاوز زناشویی"و"تطاول زناشویی"تفکیک كنم. هر 
تجاوزی، یک تطاول و دست درازی است اما هر تطاول و دست 
درازی، یک تجاوز نیست. تطاول زناشویی عبارت است از اینکه 
یک شریک جنسی، طرف مقابل را تحت فشار و اضطرار قرار دهد 
تا درگیر یک كنش جنسی ناخواسته شود اما در میانه یا نهایت 
امر، به لحاظ عاطفی یا مالحظاتی دیگر، به این كنش تن می دهد. 
اما در تجاوز زناشویی، قربانی، قبل از عمل جنسی، در حین و 
حتی پس از آن راضی به ورود به این رابطه جنسی نبوده و نیست 
و هیچ دلیلی برای پذیرش آن نمی بیند. به گمانم اگر زوج ها 
ممکن است تنها یک یا چند بار طعم تجاوز زناشویی را بچشند اما 
قطعا به كّرات و دفعات بیشتری گرفتار تطاول زناشویی می شوند. 
دقت كنید. مقصود من از تطاول زناشویی، آزار جنسی نیست. 
چون معموال تجاوز جنسی را از آزار جنسی جدا می كنند. تعریف 
من از تطاول جنسی، همان ارتباط جنسی كامل و تام و تمام 
است با این تفاوت كه برخالف تجاوز، نهایتا به یک رضایت نسبی 

ختم می شود؛ خواه در حین كنش جنسی و خواه پس از آن. 
آیا در بحث خشونت خانوادگى، چیزی هست كه 

كمتر بدان توجه شده باشد؟
بله. چه پرسش خوبی! یکی از مصادیق نسبتا مغفول خشونت های 
خانگی، خشونت نسبت به سالمندان است. متاسفانه، افراط در 
شعارهای فمنیستی و جنسیتی، اذهان عمومی را از سالمندآزاری 
با  شده  مساوی  پیری  است.  كرده  غافل  خانواده ها  در  رایج 
گوشه گیری و دلگیری. برای جامعه ای مثل جامعه ما كه تعارفات و 
احترامات زبانی و رفتاری، سابقه دیرینه و ویژه ای دارند، بدصحبتی 
و بدزبانی با سالمندان می تواند مصداق خشونت باشد. شاید "تو" 

گفتن به یک جوان یا دست انداختن او اخالقا بد باشد اما مصداق 
خشونت نیست. اما در جامعه ما و فرهنگی كه سالمندان در آن 
رشد یافته و با آن خو گرفته اند، قطعا این نوع رفتارها موجب 
آسیب های عمیقی می شود. من شخصا خیلی به این موضوع 
می اندیشم. شاید فرهنگ ما هرگز تا به این حد جوان محور و 
پیری ـ گریز نبوده است. گاه احساس می كنم جوانان به صرف 
جوان بودن احساس برتری می كنند و پیران و حتی میان ساالن، 
به صرف پیری احساس شرمندگی! پیری و میانسالی كاركردهای 
اجتماعی خود را از دست داده اند. دیگر جوان ها نیازی به مشورت 
بزرگ ترها نمی بینند. با آنها مثل كودكان رفتار می كنند. این حرف 
را كسی می زند كه تازه سی ساله شده است! بنابراین من گالیه 
نمی كنم بلکه یک خطر را هشدار می دهم. بنابراین، یکی از مظاهر 
مهم اما مغفول خشونت خانوادگی، بی توجهی به امیال و نظرات 
بزرگ ترها، اهانت به آنها، طرد آنها و هر حركتی است كه موجب 
آزار روحی شدید در سالمندان شود؛ هرچند این آزار، ظاهرا سویه 

بدنی نداشته باشد.     
راهکار پیشنهادی شما برای مقابله با خطرات 

خشونت خانگى چیست؟
من منکر نقش قوانین و نهادهای حقوقی در كاهش این نوع 
از خشونت نیستم اما بنابر دغدغه و عالقه ام مایلم بر راهکارهای 
اخالقی تاكید كنم. به گمانم سه راهکار اخالقی اصلی وجود دارد: 
اول از همه، تقویت تخیل اخالقی؛ دوم، تکریم زنان، سالمندان 
و كودكان؛ و دست آخر، ترویج عشق مبتنی بر احترام یا عشق 
محترمانه. اجازه بدهید از همین راهکار آخری شروع كنیم؛ عشق 
محترمانه امر غریب و كمیابی است. بیشتر روابط عشقی روزگار 
ما یا عشق نیستند یا محترمانه نیستند. عشق نبودن آنها از این 
جهت است كه چنان عمق و ژرفایی ندارند كه به فداكاری و 
تحمل بینجامند. یعنی روابط جاری در زمانه ما اوال بیشتر ناشی از 
كشش های جنسی هستند تا چیز دیگر، ثانیا نوعی منفعت طلبی 
و خودبینی در آنها موج می زند، ثالثا بیشتر به یک قرارداد یا 
معاهده حقوقی می مانند تا عشقی پاكبازانه. اما عشق های موجود 
چندان محترمانه نیستند زیرا كرامت یکی از طرفین رابطه یا هر 
دو طرف آن لگدمال می شود. امروزه می بینید كه چقدر طرفین 
رابطه نگران هستند كه مبادا طرف مقابل، خیانت كند یا وارد یک 
رابطه موازی شود! همین ترس و نگرانی، سبب شده كه افراد، یا 
به دنبال مچ گیری باشند یا نگران اینکه مشتشان باز شود! در این 
سنخ از رابطه، چیزی كه نیست، احترام است و كرامت. این نوع 
روابط سبب می شود كه زمینه خشونت خانوادگی فراهم گردد. 
شاید در گذشته، عوامل دیگری مهم بوده اند اما به زعم من االن 
این یک مسئله است. پس ما باید عشق مبتنی بر احترام و اعتماد 
را ترویج كنیم. راهکار دیگر، تکریم زنان و كودكان و سالمندان 
است. در جوامع غربی، جایگاه حقوقی زنان مجموعا مساوی یا 
حتی باالتر از مردان است اما جایگاه واقعی پیرزنان و سالمندان، 
جایگاه نامناسب و متزلزلی است. ما هم گرفتار این مصیبت 
شده ایم. وقتی پیری مایه وجاهت نباشد و نه فقط به یک نقطه 
ضعف بدنی بلکه به یک نقطع ضعف شخصیتی و اجتماعی بدل 
شود آن وقت ما در واقع تمامیت و شخصیت یک فرد سالمند را 
نشانه گرفته ایم و هرگونه رفتار آزاردهنده ما با او مصداق خشونت 
خواهد بود. پس ما باید حرمت و معنای پیری را احیا كنیم. نشان 
دهیم كه پیری به همان اندازه كه یک فرسایش جسمی است، 
یک پختگی و ارزش اخالقی و تجربی نیز هست. در مورد زنان نیز 
معموال جوامع توسعه نیافته گرفتاری هایی دارند كه منشا خشونت 

است. 
اما در مورد راهکار مبتنی بر تخیل اخالقی باید بگویم: ما تا وقتی 
همه چیز را فقط از چشم خودمان ببینیم هرگز نخواهیم توانست 
به خشونت پایان دهیم. اگر زندگی یک فیلم باشد، انسان اخالقی 
كسی است كه فقط بازیگر نیست بلکه كارگردان هم هست؛ یعنی 
می كوشد هر چیزی كه داخل كادر و فیلم قرار دارد را ببیند و 
فقط از یک زاویه به ماجرا نگاه نکند. تخیل اخالقی یعنی همین. 
یعنی در فیلم زندگی، فقط بازیگر نباش، تماشاگر هم باش و مثل 
یک كارگردان خوب، خودت را جای همه كسانی بگذار كه در 
كادر و مسیر زندگی ات قرار دارند تا قصه بهتری را بسازی و كار 

بهتری ارائه دهی.     

به گمان من بسیاری از مصادیق خشونت 
خانوادگی اساسا به زبان آمار و ارقام ترجمه پذیر 
نیستد. مثل سالمندآزاری ها و... دیگر آنکه در 
بسیاری از فرهنگ ها، برخی از موارد را نباید یا 
نمی توان گزارش داد. مثال در بسیاری از کشورهای 
اسالمی، نمی توان از زنان یا مردان زیادی انتظار 
داشت که موارد تجاوز یا آزار زناشویی را به مراکز 
نظارتی گزارش دهند زیرا این امر به تار و پود 
خصوصی ترین وجوه زندگی آنان گره خورده است.
را  بشری  آالم  از  بسیاری  محبت،  و  عشق 
می تواند کاهش دهد. عشق، در مجموع، مقابل 
خشونت است و می تواند درمانی بر درد خشونت 
باشد. اما از یاد نبریم که عشق، خود نوعی خشونت 
قربانی،  اوقات،  گاهی  می کند.  تقویت  را  پنهان 
برخی از رفتارهای خشن را تحمل می کند چراکه 
عامل خشونت را دوست دارد! خشونتی که همسر 
یا فرزند یک فرد خشن از سرمی گذراند ممکن 
است هرگز به حس نفرت و انزجار نینجامد. از 
آن طرف، در یک رابطه و عشق انسانی و زمینی، 
وقتی معشوق، از تحمل عاشق مطمئن باشد آن 
وقت احتمال اینکه از این قضیه سوء استفاده کند 
بسیار باال است. اصال این نوع از خشونت، خشونتی 
یا خونی  روابط عمیق عاطفی  که در دل  است 
یعنی خشونتی است  و خانوادگی رخ می دهد. 
مسبوق بر آشنایی، انس و حتی عشق. عشق قطعا 
می تواند خشونت خانوادگی را کاهش دهد اما یکی 
از عوارض یا آفات عشق نیز همین خشونت است. 
یعنی چه؟ یعنی عشق، با همه مطلوبیتش، ممکن 
است پذیرش خشونت را آسان کند یا آنرا موجه 
جلوه دهد. پس ما با یک پدیده پیچیده طرف 

هستیم.  
یک زوج و خانواده مسئول، باید حتما خشونت 
را از چشم کودکان دور نگهدارد. در درجه اول 
دوم  درجه  در  و  ممنوع!  خشونت  گفت:  باید 
باید گفت: خشونت در حضور کودکان ممنوع! 
بنابراین، کودکان از دو جهت ممکن است قربانی 
خشونت خانگی یا خانوادگی شوند؛ اول از جهت 
خشونت های مستقیمی که ممکن است آنها را آزار 
دهد و دوم، خشونت هایی که اگرچه علیه کودک 
او شدیدا آسیب  به روحیه  اما  نمی شود  اِعمال 

می زند.  


