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 خانگی ۀدیددرمانگاه زنان خشونت ابۀمث به های امنخانه

زاده بافقیمریم غنی، سودابه رضوانی
 

 دهیچک

جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت  مۀای دیرینه و نسبتًا شایع در هخشونت علیه زنان، پدیده
دیده را در این جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت

ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله سازد، رقم سیاه این خشونتوقایع، دوچندان می
دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم زنان بزه کودکان و همچنین درمان 

های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض محور در این زمینه، امروزه اقداماجتماع ۀلزوم مداخل
گرفته های مختلف دولتی یا جامعوی به کار دیده از سوی نهادها و سازمان خشونت خانگی یا خشونت

های امن در اصالح زنان ای از این موارد است. نقش خانههای امن« نمونهبینی و ایجاد »خانهشود که پیشمی
مدت امر مهمی است که مدت و بلندهای کوتاهحمایت ۀدیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائخشونت

رو، نگارندگان نوشتار اینضروری است. از تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن 
یژگی رو مانند کانادا، ایاالت های امن در سایر کشورهای پیشهای خانهحاضر ضمن بحث در مورد سابقه و و

های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئوالن امر مریکا و… با مراجعه به معدود خانهآمتحده  
یژگی ۀدیدهداری زنان خشونت های نگاو بررسی دستورالعمل  های امن های حمایتی خانهخانگی در ایران، و

های اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانههرا مورد بررسی قرار داد  هاروی آنپیش مسائل و  
گاهی کمک بخشی و جلب امن در ایران الزم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آ

تر در های باکیفیتبرنامه ۀمدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائۀ یابی هرچه بیشتر جامعیا حمایت
دیده و پیشگیری از تکرار شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت ابعاد مددکاری، روان

 خشونت در آینده است.
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مقدمه
آسیب به یک یا بیش از یک فرد انجام  واردکردن هدف که با رفتاری است خشونت به معنای هرگونه

واقعی یا  صورت بهکارگیری عمدی نیرو یا قدرت فیزیکی گیرد. سازمان بهداشت جهانی، خشونت را »بهمی
 و رنجبران) مانند خشونت جسمی، روانی و جنسی است ،داند که دارای انواع مختلفیتهدید به آن« می

ۀ دارای صبغ ،نامشروع از زور ۀسوءاستفاده یا استفاد عنوانبه. همچنین، خشونت (22: 1390دبیرزاده، 
نیز  1993رفع خشونت علیه زنان مصوب  ۀاعالمی .(69 :1379گسن، ) حال کیفری استاخالقی و در عین

آسیب یا آمیز مبتنی بر جنسیت که به »خشونت علیه زنان« را به معنای هر عمل خشونت ، عبارت1 ۀدر ماد
رود که منجر شود، از جمله تهدید به انجام رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر شود یا احتمال می

های اجباری یا اختیاری زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی چنین اعمالی، محرومیت
یکی از اشکال خشونت  عنوانبهی خصوصی انجام شود، در نظر گرفته است. به این ترتیب، خشونت خانگ

 2و 1این دالیل عبارتند از شیوع نسبتًا باالی این پدیده، ترینمهم به دالیل گوناگون دارای اهمیت بسیار است. 
که لزوم حمایت از وی را   دیدهبزه بودن  دفاعو حتی بزهکار، بی  دیدهبزه های وارده بر  بودن رقم سیاه، آسیبباال

های اولیه و اصلی جامعه هستند. پایه  که  نا آثار سوء این نوع خشونت بر نهاد خانواده و فرزندکند و  توجیه می
دیده حمایت از زنان خشونت  ی سازوکارها ترینمهممحور یکی از رسد مداخلۀ اجتماعرو، به نظر میازاین

گاهی اعضای جامعه از است که برخی برای آن مراحلی شامل آغاز اندیشیدن به خشونت علیه زنان،  آ
یش علیه زنان، حمایت از قربانیان خشونت و اقدام برای ۀسوءاستفاد پیشگیری از تکرار  مردان از قدرت خو

SASA  ۀخشونت که مخفف آن در سازوکارهای پیشگیران
گیرند. این مراحل معمواًل شامل است، در نظر می  3

ها و آموزش است. یابی، استفاده از رسانهشونت، حمایتکردن جامعه برای مبارزه با خمواردی چون فعال 

 
فرید، در سال گذشته حدود یک میلیون   الله مسعودی. برای نمونه، وفق بیانات معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، حبیب 1

ت  هزار مورد همسرآزاری بوده اس 10از سوی مردم گرفته شده که از این بین،… حدود 123تماس با اورژانس اجتماعی 
.(www.ilna.ir)  همچنین، وفق گزارش ادارۀ ملی آمارهای انگلستان و ولزOffice of National Statistics) )  در سال

شود و در هردقیقه، یک تماس با پلیس از سوی زنان قربانی خشونت  شدن دو زن در هفته می ، خشونت خانگی منجر به کشته 2015
کنند. برای اطالعات بیشتر؛ )نک:  درصد زنان، خشونت را گزارش می 35پذیرد و این در حالی است که فقط انگی صورت می خ

https://charitybank.org/news/the-first-safe-house-for-women-over-45-facing-domestic-

abuse) 

توسط وزارت کشور انجام شد،   1383طالعۀ ملی خشونت« در سال ها که در سطح ملی با عنوان »میکی از معتبرترین پژوهش  .2
  % 5/10بود که از این میزان  %66شناختی، کالمی، جسمی، جنسی و مالی در کل کشور نشان داد که میزان انواع خشونت روان 

رده بودند. همچنین، زنان نیز پرخاشگری فیزیکی را در طول مدت ازدواج خود تجربه ک  %28قربانی خشونت شدید بودند و حدود  
است.   %52بر اساس پژوهش دیگری که در پنج مرکز استان کشور انجام شد، شیوع همسرآزاری در طی سال گذشته و در کل عمر  

  ۀ برنام  یراهنما  ۀکتابچ گیرند )طور روزمره از سوی همسرشان مورد خشونت قرار می( گزارش دادند که به %47ها )نیمی از آزمودنی 
 (. 6: 1392ی، از خشونت خانگ یریشگیو پ  یمنیا یارتقا

3. Start, Awareness, Support, Action. 

http://wiki.eanswers.com/fa/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://wiki.eanswers.com/fa/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://wiki.eanswers.com/fa/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://wiki.eanswers.com/fa/%D9%87%D8%AF%D9%81
http://wiki.eanswers.com/fa/%D9%87%D8%AF%D9%81
http://wiki.eanswers.com/fa/%D9%87%D8%AF%D9%81
http://www.ilna.ir/
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گاهی ۀبنابراین، ِصرف وجود یک نهاد حمایتی مانند خان تواند در بخشی درخصوص آن حتی میامن و آ
گاهی از این   هاآن که همسر  مسئلهبرخی موارد کارکرد پیشگیرانه داشته باشد و برخی مرتکبان خشونت با آ

کند، در رفتار خود و دیگر مانند سابق خشونت را تحمل نمی کندهای این نهاد استفاده ز حمایتتواند امی
 . کندتغییر ایجاد یا در این راستا تالش 

پا عمومًا به دهآ ۀمانند ایاالت متحد ،های امن در کشورهاییایجاد خانه  80و  70 ۀمریکا، کانادا و ارو
یب کنوانسیون استانبول میالدی، به پا پس از تصو یژه در ارو درخصوص مقابله با خشونت علیه زنان و  1و

تدریج از سوی برخی به 2000تا  1980های بین سال ۀگردد. همچنین، در فاصلخشونت خانگی بازمی
علیه زنان خالف حقوق بشر و دستیابی   مانند سازمان ملل متحد پذیرفته شد که خشونت  ،المللینهادهای بین

ندسازی و مهای امن با اهداف کلی حمایت، حفاظت و ایمنی، توانو ایجاد خانه 2به برابری جنسیتی است
یکردها نسبت به پدید تواند بسیار مؤثر باشد. در آسیا نیز هرچند خشونت علیه زنان، می ۀتغییر اجتماعی رو

ای دیرپا سابقه عنوانبهژاپن را که پناهگاهی برای زنان مورد آزار و خشونت بود،  که برخی، معابد بودائیان در
، ناگفته پیداست که شکل علمی و تخصصی (Cassegård, 2013: 78) اندهای امن درنظر گرفتهبرای خانه

رفع   ۀ»اعالمی  4  ۀماد  هایی همراه است. دراخیر است که شکل گرفته و هنوز نیز با کاستی  ۀآن تنها در چند ده
و  هاآن دیده و فرزندان حمایت از زنان خشونت درخصوصنیز به وظایف دولت  3« 1993خشونت علیه زنان 

خشونت خانگی تصریح شده است و دیگر خشونت خانگی  درخصوصآوری اطالعات و آمار جمع
ها در این راستا، وظیفه حمایتی ایجابی دولتشود و ای مربوط به حریم خصوصی خانواده دانسته نمیمسئله
ها یا پناهگاهنخستین و دومین کنفرانس جهانی  2012و  2008شاید در این راستا بود که در سال  دارند.

ها پناهگاهدر آلبرتای کانادا برگزار شد و ضمن تبادل دیدگاه بین کشورهای مختلف، بر گسترۀ  4های امنخانه
کید و در نهایت هاآنو حمایت   شد. امروزه 5های زنان پناهگاهشبکه جهانی گیری منجر به شکل  از زنان تأ

 
1. Istanbul Convention against Violence against Women and Domestic Violence. 
2. United Nations Secretary-General, 2006b. 

رسم، سنت یا مالحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با  ها باید خشونت علیه زنان را محکوم کنند و نباید هیچ . دولت 3
های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا هها باید با استفاده از تمام شیو حذف آن بهانه کنند. دولت 

 پایان آن دنبال کنند و باید:… 

یژه مانند توانبخشی، کمک در  فرزندان آن  راه تضمین اینکه زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء چ( در ها، از کمک های و
رسانی  های یاری ها و سازماننگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه

 د، کار کنند…  که باید دیگر اقدامات الزم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام ده
یژه دربارۀ خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند  ذ( تحقیق، جمع آوری اطالعات و آمار، به   و

بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت  و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی 
یق کنند، این آمار و یافته خشونت علیه   .های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد زنان را تشو

4. The World Conference on Women’s Shelters  
5. Global Network of Women’s Shelters 
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حمایت   ،اقتصادی و همچنین خشونتهای جنسی، قوانین ملی و فراملی از زنان در برابر انواع سوءاستفادهنیز
قانون جامع تأمین  ۀالیحر ایران نیز در . در این راستا، د(118 :1384ابرند آبادی، نجفی) آورندبه عمل می

های امن«، تحت عنوان به »خانه 222و  1 11، در چندین ماده از جمله مواد امنیت زنان در برابر خشونت
در   1393های امن در این الیحه، از سال بینی خانهاشاره شده است. اگرچه پیش از پیش  مراکز اسکان موقت
امن ایجاد شده است که پذیرای زنان در معرض خشونت یا  ۀخان 22، حدود اهناتهران و برخی است

امن دولتی ذوالفقاری و  ۀدیده از سوی همسر، برادر یا پدر آنان بوده است. در استان تهران، دو خانخشونت
سازمان بهزیستی هستند های امن وابسته به  به نام »آتنا« وجود دارد. خانه  امن غیردولتی  ۀدولت آباد و یک خان

مزبور در ایران،   ۀبینی الیحبنابراین، پیش  3شوند.نهاد و بخش خصوصی اداره میی مردمهان ایا از سوی سازم
رسانی، پیشگیری و حمایت از ضرورت بازنگری در مقررات این حوزه، اهمیت اطالع ۀدهندنشان

رد توجه نهادهای گوناگون مدنی و حکومتی قرار گرفته های در معرض خشونت خانگی است که موخانواده
یب نرسیدهنه ؛ امااست بلکه به دالیل گوناگون، از جمله  است تنها تاکنون قانونی جامع در این زمینه به تصو

بودن قوانین همه های دینی و اسالمی، فقدان یا ناکافیهای اشتباه از برخی آموزه فرهنگ مردساالری، برداشت
خشونت خانگی علیه  …پنداشتن آن وبودن این پدیده، عادیکننده، پنهانحمایتی، تأدیبی و پیشگیری  ۀجانب

 .(5: 1396 ،برزگر و غالمی) زنان همچنان دارای درصد باالی فراوانی است
ر افراد درگیر د درخصوصشده های انجاماهداف اقدام ترینمهمجا که یکی از رسد از آنبه نظر می

های برای زندگی مستقل و سالم است، مداخله  هاآن سازی  مانند خشونت خانگی آماده  ،های اجتماعیآسیب
 اهای امن و اورژانس اجتماعی در این راستمانند خانه ،و حمایتی (44 :1389چلک، موسوی) اجتماعی

شناسی دیدهبزه نقش مؤثرتری خواهند داشت که خود از ابزارهای پیشگیری اجتماعی و از مصادیق مهم 
های روانی همچون به مانند خشونت ،حمایتی است که با باالرفتن آمار خشونت خانگی و تنوع اشکال آن

فزون بر زنان، فرزندان، خانواده و بودن این آسیب مهم اجتماعی که اآپارتمانی و پنهانی 4آوری روانی،ستوه
که باید هدف بلندمدت این نهاد، درمان   کندمیدهد، نقش بسیار مهمی ایفا  قرار می ثیرأتکل جامعه را تحت  

  جهه ا مون در  ناترتیب، اصالح زبه این  کلی در جامعه باشد.  صورتبهآن    ۀزنان و پیشگیری از خشونت و چرخ

 
 و توسعه - 7… :دده انجام را زیر اقدامات است مکلف قانون این اهداف تحقق راستای در کشور بهزیستی : »سازمان11 . مادۀ1

یت   به  اجتماعی مددکاری هایکلینیک  و  موقت اسکان مراکز فعالیت و تأسیس مجوز صدور و اجتماعی اورژانس مراکز تقو
 ها« آن بر  بازرسی و نظارت  و غیردولتی نهادهای

  و  زمین تخصیص - 1 :دهند  انجام را زیر اقدامات هستند مکلف قانون این اهداف  تحقق  راستای در ها»شهرداری  :22 . مادۀ2
 و موقت اسکان مراکز اجتماعی، اورژانس مراکز گسترش و ایجاد  جهت مناسب امکانات و فیزیکی فضای تجهیز به کمک

 اجتماعی؛«  مددکاری مؤسسات و هاکلینیک 
 الله، معاون سازمان بهزیستی کشور، مندرج در: فرید، حبیب . مسعودی3

http://www.asriran.com/fa/news/636959/600                      
 ( 1397؛ کیمیاگر، 1395. برای اطالعات بیشتر؛ )نک: رضوانی و کردعلیوند،  4
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وز ربساز زمینه ل ما عو ابن ناآ آشناکردنن و ناز به سالم گیندز یاهرتاهمزش موو آ دگينت زمشكال با
و  ارتباطیهای رت امه ابن انز کردنآشنا همچنین ،خشونت زمینۀد يجاو اجتناب از ا نگیاخ خشونت

ده ستفاو ا جعها مرو  لهمسأ حل در  جايگزين یهارفتار ستب درنتخات و امشكال با جهها مو یا بر یرگازسا
خانگی   خشونتارد  مو  كاهش  يا  پیشگیری تواند در  وز مشکالت میربم  هنگادر    خانوادگی  ۀ ورمشات  خدمااز  

یژه برنامههای امن، بهعلیه زنان اثربخش باشد که یکی از وظایف خانه  یحمدا) است هاآنهای بلندمدت و
ن یصورت تأمخشونت به  ۀدیدبزه زنان    درخصوصی امن  هااز به خانهین  . همچنین،(248  :1389  ران،همكاو  

یه است؛ زیرا بس یدیدگ از بزه  یریاو جهت جلوگ  یو فور یت آنیامن دیدگان به دلیل نبود ازخشونت  یاریثانو
ن یکنند که همینم یو هیچ اعتراض دنکنمیهای الزم، تمام نامالیمات و فشارها را تحمل سرپناه و حمایت

خانواده،   یمشترک با همسر یا دیگر اعضا  ۀکند و گاه، حضور زن در خانیآنان را تشدید م  یدیدگ زان بزه یامر، م
 (. 78 :1396عظیمیان و همکاران، ) اندازدمی مدت به خطرکوتاه  کم دررا دست یو یت جانیامن

 رغمگان نوشتار حاضر را بر آن داشت که بهاین ترتیب، توجه به این اهداف و لزوم پرداختن به آن، نگارندبه
مانند اخذ مجوزهای الزم از سازمان بهزیستی یا نهادهای خصوصی مرتبط برای مصاحبه  ،هاوجود دشواری

با زنان تحت نگاهداری یا مسئوالن مرتبط و نبود منابع مرتبط به زبان فارسی و حتی منبع مستقیم التین، به 
مراقبت  فرآیندخانگی و  ۀدیددرمان زن خشونت فرآیند درخصوصدو قسمت کلی انجام پژوهش مزبور در 

سایر کشورهای  ۀها و تجربچالش ،ها، بپردازند که در این راستا به مناسبتو پایش پس از خروج از این خانه
 شود.رو نیز بیان میپیش

 خانگی  ۀدیددرمان و پرورش زن خشونت فرآیند. ۱
های امن های امن اضطراری یا اولیه، خانهکلی به سه دستۀ خانه صورتبهها پناهگاههای امن یا خانه

مانند ، تر برای برخی زنانخدمات تخصصی ۀسوم که به ارائ ۀهای امن مرحلدوم و خانه ۀمرحل
خدمات   ۀها و ارائکه نیازمند حمایت  …ان معلول، زنان دارای اختالل روانی وکنندگان مواد مخدر، زنمصرف

نخست به  ۀتدریج از دستخدمات حمایتی به ۀزمان اقامت و ارائشوند. مدتتر هستند، تقسیم میبلندمدت
پذیر به دلیل آسیب های امن سطح سوم به این دلیل است که زنان اهمیت خانه شود.تر میسوم افزون ۀدست

آمارهای به  بر اساسبرای نمونه  ؛دیدگی نسبت به سایر زنان، به حمایت بیشتری نیاز دارندبالقوگی بیشتر بزه 
پا،  ۀآمده در اتحادیدست های جسمی هستند، درصد زنانی که درگیر مشکالت سالمتی یا معلولیت 34ارو

بر، شیشه)  درصد است19درحالی که این میزان برای زنان دیگر حدود    ؛شوندهای خانگی میقربانی خشونت
1395: 143)  . 
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مدت یا بلندمدت در راستای حمایت از زنان های کوتاههای امن معمواًل به ارائۀ برنامهدر ایران، خانه
مانند خوراک، پوشاک، محل اسکان   ،مدتهای کوتاهرسد ارائۀ حمایتبه نظر می  1پردازند.دیده میخشونت

چه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، درمان زنان از رهگذر اما آن ؛در مراحل اولیه مهم و اساسی هستند
گاهی آنان برای حفاظت از خود، فرزندان و سوق دادن آنان به سمت استقالل اقتصادی و باالبردن سطح آ

از خشونت و تکرار آن برای ایجاد آثار پایدار در حمایت از این  حتی همسر مرتکب خشونت برای پیشگیری 
 منظرکلی است که نیازمند انجام پژوهش در این زمینه از  صورتبهو جامعه  هاآن  ۀزنان، خانواد

 است.  …شناسی پیشگیری وشناسی حمایتی، جرمدیدهبزه 

»راهنمای  بر اساس های امنرش در خانهشرط پذی عنوانبهکه مقصود از خشونت  کرد ابتدا باید بیان 
، هر نوع خشونت اعم از خشونت جسمی، روانی، کالمی، 1393های امن« مداخالت تخصصی در خانه

مربوط   1397نخست سال    ۀماهشده در سهآمار، بیشترین زنان پذیرش  بر اساساست و حتی    …و  2اقتصادی
طرح کلی ارزیابی خشونت در ایران نیز نشان  نتایج 3به زنان تحت خشونت روانی و کالمی بوده است.

یش تا انجام پژوهش، دست66دهد که می  کم یک بار مورددرصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خو

 
های زیر بوده هدر حوز 1960- 1970های شده در فاصله سال های امن تأسیسشده در نخستین خانه . برای نمونه خدمات ارائه 1

 است:
 جراحات جسمانی؛ - 
 های مربوط به آسیب های عاطفی و ترک رابطه؛ جنبه - 
 مشکالت ناشی از فرار از محیط خشن و زندگی در محیط ناآشنا؛ - 
 نمودند؛کودکانی که به همراه مادران به این مکان مراجعه می  - 
 نیازهای مربوط به خدمات حقوقی، اجتماعی و پزشکی. - 

 (  see: Gierman, 2013: 7برای اطالعات بیشتر؛ )
  که  عمدی  رفتار  هر  از است  عبارت  قانون  این  در الیحۀ حمایت از زنان در برابر خشونت، »خشونت  3و  2. همچنین وفق مواد 2
  به ضرر یا آسیب ورود  موجب تواندمی و شود می  واقع مرتکب با وی، رابطۀ نوع  یا آسیب پذیر موقعیت یا جنسیت جهت به زن بر

 است ممکن زنان  به  نسبت شود«، است و خشونت زن قانونی هایآزادی  و حقوقیا   حیثیت و شخصیت،  کرامت،  یا  روان یا جسم
 : یابد ارتکاب زیر اشکال از  یکی به

  تمامت  و سالمت به آسیب ورود  یا درد  موجب یا اندازد  مخاطره به را زن حیات که رفتاری هرگونه: جسمی خشونت - »الف
 . شود  او جسمی

  ارعاب،  قبیل از برساند،  آسیب  روانی سالمت امنیت و یا  احساس حیثیت، کرامت،  به  که  رفتاری  گونه  هر: روانی خشونت - ب
ترک   معاشرت و  سوء  آزاردهنده،  روانی  شرایط  تحمیل  مکرر،  و  نامتعارف  کنترل   یا  تجسس  گونه  هر  تهدید،  تمسخر،  تحقیر،  توهین،
 . زوجه بالتکلیفی منظوربه  خانوادگی زندگی

  سالمت برای که جنسی فعالیت به وادارکردن همچنین و آزار، تعرض، جنسی، کشیبهره  تجاوز، هرگونه: جنسی خشونت - پ
 باشد«…  او نفس عزت  و حیثیت به لطمه و  تحقیر موجب یا و مضر زن  روانی یا جسمی

 های اجتماعی اداره کل بهزیستی استان تهران.آسیب . مصاحبه با سرکارخانم نازآفرین معروفی، کارشناس 3
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 درصد آن، خشونت روانی کالمی بوده است52اند که درصد باالیی، یعنی حدود خشونت قرار گرفته
دهد نشان می مسئله. این (12: 1392، به نقل از: رزاقی، نغمه و دیگران، 1382طباطبایی و دیگران، قاضی)

یت های جنبه تمامحمایت اجتماعی باید  ۀتر است، دامنهرچند معمواًل خشونت جسمی ملموس و قابل رؤ
های امن در حفاظت ملموسی نیز ندارند، در برگیرد. بنابراین، با توجه به نقش خانهخشونت را که لزومًا آثار 

یژه در خشونتبحران و به  ۀکم در مراحل اولیخشونت، دست  جان زنان مورد گاو دادن هیهای جسمی، لزوم آ
، این  وجود با  1رسد.به نظر میدیدگان بالقوه یا بالفعل خشونت خانگی هستند، ضروری  معه که بزه جا  نابه زن

یکرد کلی سازمان بهزیستی در ایران، هی  بر اساس های امن صورت خانه  درخصوصگونه تبلیغ مستقیمی  چرو
یق زنان به ترک همسر ومسئله گیرد. دلیل ایننمی فرزندان با بهانه یا  ، حفظ زندگی خانوادگی و عدم تشو

علمی و منطقی نیست و نقض فلسفۀ   در واقعهایی  ، چنین توجیهبدیهی استچندان مهم است.  های نهتوجیه
قطع، یک زن جز در موارد نادر، خانواده و  طوربهدیده است. دیده و افراد خشونتحمایت از زنان آسیب 

یش را ترک نمی های امن که زندگی جمعی نههایی مانند خاکند و کانون خانوادگی را با جایگزینفرزندان خو
دستورالعمل  ۀ. البته، با مطالعکندنمیو دور از خانواده فقط یکی از مشکالت ُخرد آن است، جایگزین 

های امن کم یک بار برای دریافت کمک به خانهتوان دریافت که عدم تبلیغ درخصوص زنانی که دستمی
مثاًل، در راهنما بیان شده است که منابع حمایتی در دسترس مانند نظر نیست؛  ، چندان مطمحاندکردهمراجعه  

 باید به این زنان معرفی شود …های مشاوره وامن، مشاوران، معتمدین، گروه  ۀخطوط تماس تلفنی، خان
. البته شایان ذکر است که در برخی موارد، (96 :1393های امن، راهنمای تخصصی مداخالت در خانه)

ولی  ؛دهدهایی صورت میدانند که سازمان بهزیستی در این راستا حمایتکننده معمواًل میزنان مراجعه
بینی هدف اولیه از پیش 2گیرد، اطالع ندارند.های امن انجام میچنین خدماتی در قالب خانه اینکهنسبت به 

ای است که دیگر منزل و زندگی دیدهخشونت های امن در جهان، ایجاد پناهگاهی موقت برای زنان خانه
یش را امن تلقی نمی اما به دلیل وابستگی اقتصادی به مرتکب خشونت یا بنا به برخی  ؛کنندخانوادگی خو

 
اکران شد و در آن »َملی«، زن   1397رغم ایرادهای فنی وارد بر آن که در سال اش« به های نرفته . پخش فیلم سینمایی »َملی و راه 1

گاهی تدریج از مرِد مرتکب خشونت فاصله گهای امن بهدیدۀ فیلم، با تماس با خانه خشونت  بخشی رفت، نمونۀ بارزی از این آ
است. البته امروزه،   ها در ایران از رهگذر رسانه ها و کارکرد مؤثر آنرسانی درخصوص این خانه است که به نظر، نخستین اطالع 

گاهی فضای مجازی نیز قابلیت آموزشی، اطالع  افزارهایی  گرفته در نرم شکلهای ها و کانال بخشی باالیی دارد که گروهرسانی و آ
 ها است. مانند تلگرام از جملۀ آن 

سالگی به   15ساله است، در  26مصاحبه با د. رحیمی، زن تحت نگاهداری در خانۀ امن، مرکز ذوالفقاری. وی که اکنون زنی  .2
های جسمی و روانی  شدن انواع خشونت دلیل متحملآوردن فرزندش، به  دنیاکند و پس از به ساله ازدواج می  22اجبار پدر با مردی  

شود و پس از سه ماه مجددًا، با مرد دیگری که سابقۀ اعتیاد و  گیرد. پس از طالق از سوی خانواده طرد می فراوان از وی طالق می 
نب همسر دوم نیز، با وجود های جسمی، جنسی و روانی از جاکند که به دنبال تحمیل انواع خشونت الکلیسم داشته ازدواج می

دهد به سازمان بهزیستی مراجعه کند، از سنندج به  داشتن دو فرزند خردسال از طریق یکی از دوستان خود که به وی پیشنهاد می 
 آید و در زمان مصاحبه نیز به مدت سه ماه در خانۀ امن تحت مراقبت بود. تهران می
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مدت در این دالیل دیگر، مکانی برای اقامت ندارند. بنابراین، این هدف اولیه معمواًل مقتضی اقامت کوتاه
 ؛دیده در کشورهای مختلف استرغم تفاوت در میانگین مدت مجاز اقامت برای زنان خشونتها بهخانه

پایی تا چند  1روز،  21تا  1مریکا بین یک تا دو ماه، در کانادا آمثاًل در ایاالت متحده  در برخی کشورهای ارو
ای تخصصی، این زمان تا  هفته و برخی دیگر تا یک سال و حتی بیشتر است. در ایران هرچند که در راهنم

 راهنمای تخصصی) نیز بیان شده است هاآن دیده و شش ماه برای فرزندان یک سال برای زنان خشونت
های مسئوالن سازمان بهزیستی، حداکثر ، بنابر سخنان و مصاحبه(45 :1393های امن، مداخالت در خانه

 مکن است برای چهارماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.دیده چهارماه است که ممدت اقامت برای زنان آسیب
19952عمل/کارپایه برای اقدام  ۀپکن و برنام ۀاعالمی

ها یا پناهگاهها به ایجاد نیز افزون بر دعوت دولت 
ای پزشکی، روانی، سایر خدمات کند که خدمات مشاوره درخواست می هاآنهای امن مناسب، از خانه

قرار داده  هاآن کم برای حمایت از زنان در اختیار  ۀهای حقوقی رایگان یا با هزینکمک همچنینموردنیاز و 
رسد رو، به نظر میهای امن است. ازاین تر در خانهکه خود این موضوع نیازمند اقامت نسبتًا بلندمدت 3شوند

ای مقرر شود تا زنان پس از این مدت در صورت عدم دیده باید به گونهتعیین سقف برای اقامت زنان خشونت
یش، امکان اشتغال، استقالل مادی و حمایت از خود و کودکانشان را از رهگذر  ۀامکان بازگشت به خان خو

های امن باقی مثاًل در ایران زنانی که برای مدت طوالنی در خانه ؛های اصالحی داشته باشنداجرای برنامه
های سرای نهاد، افراد خیر و شورایاریی مردمهان اریق مددکار اجتماعی مرکز و ارتباط با سازممانند از طمی

آموزی و یافتن شغل برای گذران زندگی خود یا فرزندان دنبال مهارتبه …ای وها، سازمان فنی و حرفهمحله
ها، حمایت اقتصادی و و است که وفق پژوهشرازاین مسئلهاهمیت این  هستند. های امنپس از ترک خانه

بینی ترین عوامل پیشمهمی دارد و یکی از قوی  ثیرأتدادن به خشونت متغیر درآمد بر توانایی زن برای پایان
ها عمومًا این برنامه .(Gierman ,2013: 16) خشونت است ۀتصمیم زن به ترک زندگی یا ماندن در چرخ

 شوند.مدت و بلندمدت تقسیم میهای کوتاههبرنام ۀبه دو دست

 زندگی ۀمدت؛ تأمین نیازهای اولیهای کوتاه برنامه. ۱-۱
یی به نیازهای اساسیهای امن در موارد بحران، معمواًل کوتاه مدت و برای پاسخخانه ۀمداخل مانند  ،گو

یکی از سازوکارهای   عنوانبهامن    ۀخوراک، پوشاک و تأمین امنیت است. معمواًل در بیشتر کشورهایی که خان

 
1. Burczycka, Marta and Cotter, Adam , Shelters for abused women in Canada, 2010, 

Component of Statistics Canada catalogue no. 85-002-X Juristat Juristat article, p8. Available 

at: 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2011001/article/11495-eng.pdf. 
2. Beijing Declaration and Platform for Action, 1995. 

 . 125عمل برای اقدام، بند نخست مادۀ  ۀ. اعالمیۀ پکن و برنام3
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توانند دیده میحمایتی در موارد خشونت خانگی در نظر گرفته شده است، زنان در معرض خشونت یا خشونت
های تلفن . این خطکنندنیست، طلب کمک  سپردن آن چندان دشوارتلفن که به ذهن ۀ با تماس با یک شمار

 ۀمعمول، در هم طوربهشوند، های بحران نامیده میهای داغ یا خطخط امداد فوری خشونت خانگی که گاه
 : 1393ابرندآبادی، نجفی) دهندمی ارائههای تلفنی رایگان ساعته خدمات و مشاوره 24روزهای هفته و 

توانند با شماره دیده که نیاز فوری به کمک دارند، میمریکا زنان خشونت آهای ایالت مثاًل در بیشتر (1502
طراحی شده  2بخشیدن به خشونت خانگی«ملی پایان  ۀاین امکان از سوی »شبک 1تماس بگیرند. 911تلفن 

برقراری تماس تلفنی با این های تماس برخط نیز فراهم شده است.  راه  ،است که افزون بر امکان تماس تلفنی
نیز بر روی این خط تلفن، فراهم   هانارایگان است و افزون بر زبان انگلیسی، امکان صحبت با سایر زب  ه شمار

اورژانس اجتماعی  123 ۀدیده یا در معرض خشونت، با تماس با سامانشده است. در ایران، زنان خشونت 
کنند یا از سوی نیروی انتظامی یا دستگاه های امن مراجعه میهخودمعرف به خان  صورتبهسازمان بهزیستی،  

  شوند.قضایی به این مراکز معرفی می
دیده و در یی، حداکثر نود روز و میانگین اقامت زنان و کودکان آسیبهان امدت در چنین زماقامت کوتاه 

. (44 :1393های امن، ر خانهمداخالت د راهنمای تخصصی) معرض خشونت آنان، چهارده روز است 
ی هاناهای امن زیرنظر سازمان بهزیستی یا برخی سازمخانه ،مکان اسکان زنان و احتمااًل کودکان آنان

امن دولتی ذوالفقاری در خیابان   ۀد. در تهران دو خاننشونهاد است که معمواًل از سوی افراد خیر اداره میمردم
ارتقای کیفیت  ۀخیری ۀامن خصوصی که از سوی »مؤسس ۀباد در شهر ری و یک خانآامن دولت ۀتختی، خان

در  های امن دولتی بسیار اندک وایجاد شده است، وجود دارد. ظرفیت مکانی خانه 96زنان آتنا« از سال 
بهزیستی، ظرفیت کننده نیست. بنابر سخنان معاون سازمان زنان مراجعه همۀموارد بحران، پاسخگوی 

یش  ۀو احساسی همچون خان کنندها احساس آرامش های امن پنج نفر است تا زنان در این خانهخانه خو
امن آتنا نیز اکنون این مرکز حدود بیست و هشت زن و فرزندان  ۀسخنان مدیر خان بر اساسداشته باشند. 

 را اسکان داده است. هاآن 
های غذایی از بیرون تهیه صبحانه، ناهار و شام است که برخی وعدهزنان مورد حمایت، شامل  ۀتغذی

رسد افزون شود و گاه زنان این امکان را دارند که خود در مرکز، آشپزی و به تهیه غذا بپردازند. به نظر میمی
ه سمت دیده یا در معرض خشونت را بنیازی که زنان خشونت ترینمهمبر تأمین خوراک، مسکن و پوشاک 

فرد  ۀدهد، نیاز به امنیت و احساس آن است. برای حفظ امنیت زنان و عدم مراجعهای امن سوق میخانه
های امن باید مخفی باشد تا زنان مراجعه، معمواًل، آدرس خانه ۀکم در ساعات یا روزهای اولیآزارگر دست

ها امنیت زن، فرزند وی و کارکنان و سایر انهنیز احساس آرامش کنند و مرتکب خشونت با مراجعه به این خ

 
1. https://nnedv.org/get-help 
2. National Network to End Domestic Violence (NNEDV). 

https://nnedv.org/get-help
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1های امن را به مخاطره نیندازد.افراد تحت نگاهداری در خانه
گاهی به مرتکب یا سایر   درخصوص دادن آ

با حضور  2درمانیدرمانی و زوج مانند خانواده ،آموزشیهای درمانیزن و حتی آغاز برنامه ۀافراد خانواد
زمان معقول و حصول اطمینان کامل از امنیت زن  نیز باید توجه داشت که تا گذشت مدت مرتکب خشونت

ها قابل بیان است که برخی مداخله  مسئله. هرچند این  کردیا فرزند وی نباید از محل اسکان زن کسی را مطلع  
یکردی برای کمک  در واقعدرمانی که  مانند زوج  رسیدگی   منظوربهها برای بهبود روابطشان  به زوج   به معنای رو

ای های بسیار حرفههایی است، نیازمند آموزشحل های جدید و یافتن راهبه مشکالت، تطبیق با موقعیت
یی مانند مشکالت جنسی، درمان اعتیاد، بهبود روابط بین  است و تنها برای برخی مشکالت زندگی زناشو

. همچنین، باید (252-253 :1393مقیمی، ) مؤثر است …ز آنان از زندان وزوجین پس از رهایی یکی ا
یژه در زمان ورود، احساس تنهایی و سرافکندگی و عدم امنیت دارد. توجه داشت که فرد قربانی خشونت، به و

گزاری کرد و از جمالت حمایتی مانند »ممنون که به من باید پس از آشکارسازی خشونت، از وی سپاس
توانم اطالعات مفیدی تماد کردید؛ شما تنها نیستید و حق دارید در آرامش و امنیت زندگی کنید؛ من میاع

 و  (61 :1393های امن، مداخالت در خانه راهنمای تخصصیکرد )، استفاده «…در اختیار شما بگذارم و 
ارائه خواهد کرد، دریافت   هاآن ی امن به هاهایی که خانهها و حمایتباید زنان اطالعات الزم در مورد کمک

جایی فاش نخواهد  هاآن و به آنان این اطمینان داده شود که رازداری اصل اولیه در مرکز است و سخنان  کنند
تر احساس امنیت و لزوم اقامت طوالنی ۀتدریج در سایدوچندان نشود و به هاآنشد تا احساس عدم امنیت 

یش بپردازند. به نظر میبه فراگیری آموزش رسد زنان در ایران، های الزم در راستای توانمندسازی خو
معمول، شامل گذشت و مدارا،  طوربهگیرند که سازوکارهای محدودی در مقابل خشونت خانگی به کار می

یی، قهر و پناه ۀدن مرد از رابطکرمثل، مقاومت، محروم بهمقابله است  …آوردن به خانه پدری و طالق وزناشو
های امن باید با هدف پیشگیری از شده از سوی خانههای ارائهکه اغلب کارآمد نیست. درحالی که اقدام

خشونت و تغییر رفتار مرتکب  ۀچرخ کردنخشونت، افزایش ایمنی زن در برابر مرتکب خشونت، متوقف
های بلندمدت، وجود نیروی انسانی متخصص در این رسد جز در قالب برنامهبه نظر می صورت پذیرد که

 پذیر نخواهد بود.کافی امکان 3ۀزمینه و صرف بودج

 
ییم آدرس اینجا نباید به کسی داده شود. خیلی مورد داریم که  کنندگان می امن آتنا، »ما به مراجعه  ۀسخنان مدیر خانر . بناب1 گو

امن بماند.« افتخارزاده،  ۀجا مثل حریم خانجا باشد و… تا اینها اینخواهیم درگیری آیند و ما نمی همسران برای درگیری می
 شرق، قابل دسترس در:  ۀمصاحبه با روزنام

https://atena-ngo.com   
2. Couple Therapy 

الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت، تشکیل   8شده در این راستا، وفق مادۀ  . الزم به توضیح است که یکی از تمهیدات اندیشه 3
 دارد:صندوق حمایت از زنان است. این ماده، اشعار می

 

https://atena-ngo.com/
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 و پیشگیری از تکرار خشونت 1های بلندمدت؛ گامی اساسی در راستای درمان برنامه .2-۱
حادبودن مشکل یا  ۀدهندمعمول، نشان طوربههای امن هدیده در خانبلندمدت زنان خشونتاقامت 

اصالح و  بربودن حل آن است که مستلزم درمان آنان است. باید توجه داشت که یک جنبه ازکم، زمان دست
رسد به نظر می .شناسی علمی مرتبط باشددیدهبزه های تواند به بحثدیدگان خشونت خانگی میدرمان بزه 

شود و از شدن خشونت میر رابطه بین زوجین، گاه زن با بروز رفتارهایی منجر به تحریک مرد و بالفعل د
های های خشونت خانگی بپرهیزد. این امر در کنار آموزه هایی داد که از ایجاد زمینهرو باید به وی آموزش این
تواند مؤثر واقع شود. البته افراط دیدگی یا تکرار آن نیز میبزه شناسی حمایتی در راستای پیشگیری از دیدهبزه 

کید بر آموزه  درخصوص شناسی علمی نباید منجر به مقصردانستن کامل زن و عدم حمایت دیدهبزه های تأ
دیدگی و فقط باید در راستای پیشگیری از ارتکاب خشونت و خشونت مسئلهبلکه این  ؛الزم از وی باشد

تواند منجر گاه می  دیدهبزه آن مبتنی باشد. افزون بر این، عدم حمایت از    بر اساسهای مناسب  خاذ سیاستات
پزشکی،   ۀجانبهای مختلف و همهرو، باید با اجرای برنامههایی مانند همسرکشی نیز شود. ازاینبه ارتکاب بزه 

های الزم بسته به هر مورد خاص، برای درمان زنان تحت  برنامهپزشکی، حقوقی و سایر شناختی یا روانروان
مالی و عاطفی و توانایی حفاظت خود و  نگاهداری که به معنای پیشگیری از تکرار خشونت، استقالل

 .کردیک زندگی سالم است، اقدام ۀ فرزندانشان برای ادار

 خدمات پزشکی؛ معاینه، تشخیص و درمان .۱-2-۱
های جسمی ناشی از خشونت، مانند آسیب ،د برای آثار فوری و بلندمدت خشونتدرمان پزشکی بای

های پزشکی و همچنین، کمک به غلبه بر اثرات آسیب پس از حادثه، اضطراب مزمن، دسترسی به مراقبت
  زنان مورد معمول،    طوربه.  (Gierman et al, 2013: 11)شودهای امن ارائه  های وارده، از سوی خانهآسیب

 ۀبرعهد هاآنوضعیت جسمانی  ۀبرند. ارزیابی و معاینهای شدید و بلندمدت رنج میخشونت از آثار آسیب
  درخصوص . (Cunningham & Baker, 2008: 16. Gierman, 2013: 11) امن است ۀپزشک خان

 
 موضوع   حمایتی   اقدامات  وها  برنامه   هزینه  پرداخت  و  تأمین  و   آنان  خسارت  جبران  دیده وخشونت   زنان  از  حمایت  منظور»به   :8  مادۀ
  االجراشدن الزم  از پس ماهشش  ظرف  صندوق اساسنامۀ. شود می  تشکیل دادگستری وزارت  در زنان  از  حمایت صندوق  قانون  این
یب هیئت وزیران   شودمی  تهیه   دادگستری  وزارت  توسط  قانون  این  وجوه   از  حاصل  درآمدهای  صددرصد  - تبصره.  رسدمی  و به تصو

 گرفت.«  خواهد قرار  صندوق اختیار در خزانه، به واریز  از پس قانون این موضوع  نقدی جزای و  دریافتی
دیده یا بهزیستی، توانمندسازی زنان خشونت . وفق مادۀ الیحۀ حمایت از زنان در برابر خشونت نیز، یکی از وظایف سازمان 1

  انجام   را  زیر  اقدامات  است  مکلف  قانون  این  اهداف  تحقق  راستای  در  کشور  بهزیستی  »سازمان  :11  درمعرض خشونت است. مادۀ
 : دهد

  صورت  در و  خشونت معرض در و دیدهخشونت  زنان توانمندسازی تخصصی، خدمات ارائۀ نگهداری، پذیرش، شناسایی، - 1
 ایشان؛...«  فرزندان لزوم 
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یژگی  30و حداقل دارای زن   امکانهای پزشک امن در راهنمای تخصصی آمده است که پزشک باید تا حد و
 آزاردیدگی یا آزارگری داشته باشد ۀامن نباید سابق ۀاخله خاندسال سن باشد و مانند سایر اعضای تیم م

آزارگری، دلیل لزوم نداشتن   ۀ. درخصوص سابق(91  :1393های امن،  مداخالت در خانه  راهنمای تخصصی)
بینی آن عدم رسد، دلیل پیشه آزاردیدگی نیز به نظر میاما در مورد عدم سابق ؛سابقه تا حدی مشخص است

 پنداری افراطی و برخوردهای غیرمنطقی با مرتکب خشونت یا زن مورد خشونت باشد.زاداحساس هم
زن هنگام طرح دعوای طالق وفق  1جا که یکی از عوامل مؤثر برای احراز عسروحرج همچنین، از آن

های فیزیکی است، پزشک باید به دقت آثار جسمانی قدیمی خوردگی و صدمهکتکقوانین ایران، وجود آثار 
یژه در نقاط پنهان و غیرمعمول بدن مانند بین رها، بهو کنونی مانند کبودی ها ، شکستگی…سینه وۀ، قفسهانا و

تا در صورت تکرار خشونت در آینده امکان استفاده  کندزن مورد نگاهداری ثبت  ۀرا معاینه و در پروند …و
یک دلیل مهم در مراجع قضایی فراهم باشد. گفتنی است در الیحه نیز در چندین مورد به  عنوانبه هاآن از 

بودن استفاده از آن در مراجع قانونی اشاره شده است. خشونت علیه زنان برای ممکن 2لزوم مستندسازی
های مقاربتی مانند هپاتیت، ایدز و غیره بارداری زن، وجود بیمارییت بارداری یا عدمهمچنین، بررسی وضع

گیری، نگاهداری های الزم و مرتبط در هر مورد ضروری است. همچنین، اموری مانند نمونهو اتخاذ اقدام
یژه در موارد خشونت امن، به ۀهای پزشک خانبخش مهمی از اقدام ،کردننمونه، مستندسازی و گواهی و

گفته های پیشگیری راه انجام نمونه تواند یکی از موانع بر سرجنسی است. نبود پزشک در شیفت شب، می
رفتن مدرک الزم مبنی بر اعمال خشونت جنسی علیه زن شود. وفق راهنمای باشد که منجر به ازدست

 دسترس باشد مداوم در مرکز در صورتبهعصر  های شب وامن باید در شیفت ۀتخصصی، پزشک خان
بینی و تصریح به این رغم پیشدر عمل به .(99 :1393های امن، مداخالت در خانه راهنمای تخصصی)

که یکی از ایرادهای وارد در این زمینه است؛ با توجه به  3پزشک در مرکز حضور مستمر ندارد ،مسئله

 
  طالق تقاضای  و  مراجعه شرع  حاکم  به  تواندمی  وی  باشد،  زوجه  حرج  و  عسر موجب زوجیت  دوام  که صورتی : »در 1130ۀ ماد  .1

 میسر اجبار  که  صورتی  در و  نماید  طالق به اجبار را زوج  تواندمی  دادگاه شود، ثابت  محکمه در  مذکور حرجو  عسر چنانچه کند، 
  وضعیتی  وجودآمدنبه  از است عبارت ماده این  موضوع  حرج و عسر - تبصره . شود می هداد  طالق  شرع  حاکم اذن به زوجه نباشد

 باشد…«  مشکل آن تحمل و ساخته همراه  مشقت با زوجه برای را  زندگی ادامۀ که
  انجام را زیر اقدامات است مکلف قانون این اهداف تحقق راستای در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، : »وزارت 12. مادۀ 2

 : دهد
 معاف  و  شده  وارد   هایآسیب   خشونت دیده و مستندسازی  زنان  فوری  درمان  و  پذیرش  به  دولتی  درمانی مراکز نمودن  مکلف  - 4…

 درمانی؛  هایهزینه  پرداخت از هاآن نمودن

 وی؛  تقاضای صورت در خشونت دیده به  مستندات و مدارک رونوشت ارائه به پزشکی و درمانی مراکز نمودن مکلف - 6
 اصل رعایت با و لزوم  موارد  در قضایی مراکز به ارائه جهت خشونت از ناشی روانی و جسمی آثار کلیۀ ثبت سامانۀ ایجاد  - 7

 محرمانگی.«
 . 13:30، ساعت 11/10/1397شناس خانۀ امن ذوالفقاری، . مصاحبه با خانم جاللی، روان 3
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یژه در شیفت شب، کم یک پزشک در مرکز، بهبودن زمان حضور مراجعان، حضور دست بینیپیشغیرقابل  و
یش به خانضروری به نظر می  ۀ، معاینکنندمیامن مراجعه  ۀرسد. درخصوص زنانی که همراه با فرزندان خو

، به در واقعشود. نیز از اهمیت برخوردار است و از وظایف پزشک مرکز محسوب می هاآن کودکان پزشکی 
شده به زنان مورد نگاهداری باید نسبت به کودکان آنان نیز اتخاذ شود. های ارائهحمایت تمامرسد نظر می

ءمصرف مواد یا رفتارهای پرخطر مانند سو ۀای که همسران آنان سابقکنندهدر مورد زنان مراجعه همچنین
های اچ.آی. وی، هپاتیت و سایر د، باید آزمایشنتزریق سرنگ مشترک یا شرکای جنسی متعدد دار

یژه کم مراکز، به ۀها و بودجبودن این آزمایشبرهای مقاربتی انجام شود. البته، با توجه به هزینهبیماری و
پذیر نیست. یکی از وظایف مهم ها امکان عمل انجام همه یا برخی از این آزمایش  های امن دولتی، درخانه

های های الزم به زنان تحت معاینه درخصوص مراقبت از خود، روشامن، آموزش ۀدیگر پزشک خان
یژه در موارد خشونت جنسی و مواردی از این دست است. پیشگیری از بارداری، به  و

یت و ملموس است، آسیبافزون بر آسیب های روانی فراوانی از سوی های جسمی که معمواًل قابل رؤ
معمواًل دشوارتر و  هاآن شود که درمان و پیشگیری از بازگشت کننده وارد میمرتکب خشونت به زن مراجعه

پزشکی درخصوص این شناختی یا روانهای روانرو، مداخلهاینهایی همراه است. ازاثبات آن با پیچیدگی
 زنان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. 

 شناختی؛ گامی برای درمان پایدارخدمات روان ۀارائ .۱-2-2
، آزار  پیامد  عنوانبهاند.  های فراوان شدهروانی، متحمل آسیب  لحاظبههای امن  کننده به خانهزنان مراجعه

 تجربه مدت راشناسی روانی و مشکالت جسمانی بلندوسیعی از عالیم آسیبخورده طیف زنان کتک
اعتماد به نفس   نبود  و  کفایتیبی احساس  مواد،  افسردگی، اختالل استرس پس از ضربه، سوءمصرف  کنند.می

ها دریافتند که و خشونت خصمانه فقط بخشی از پیامدهای منفی خشونت خانگی است. برخی پژوهش
دیده بیشتر از زنان عادی است و وفق پژوهش دیگر، خورده و خشونتو اختالل روانی در زنان کتک بیماری

برخی زنان مورد تحقیق به علت بیماری روانی ناشی از اعمال خشونت، در بیمارستان روانی بستری شده 
و  آقاخانیعادی است ) خورده بیشتر از زنانهای روانی در زنان کتکمیزان شیوع اختالل اینکهبودند و 

پزشکی پیشرفته ی روانهان اشناختی و حتی درمهای اولیه روانرو، مداخلهایناز .(75 :1391همکاران، 
پزشکی خارج از مرکز، یکی از نیازهای اساسی ی روانهانادرخصوص برخی، ولو با ارجاع زنان به بیمارست

از جمله  …خورده، افسردگی وهایی مانند اختالل سندرم زن کتکدیده است. اختاللافراد خشونت
دیده یا در معرض خشونت با آن مواجه هستند. همچنین، یکی از های شایعی است که زنان خشونتاختالل

دیدگی مجدد را دیدگی خشونت در مورد زنان، وجود بیماری روانی است که احتمال بزه عوامل ریسک بزه 
های منظم آن ضروری است. کننده و پایشرو، بررسی وضعیت روانی زنان مراجعهایندهد. ازمیافزایش 

خشونت  درخصوصشناسان مستقر در مرکز باید افزون بر مدارک دانشگاهی معتبر، شناس یا روانروان
یژگیخانگی، انواع آن، سبب  گاهی و تخصص  …خشونت و مرتکب و های زن موردشناسی خشونت، و آ



 ۱۳98 تابستان / ۱0۶مارۀ / ش 8۳دورۀ  /                                                

 

۱5۶ 

های مداخله در موارد تشخیصی، روش ۀشناختی، مصاحبهای روان داشته باشند. همچنین، انجام آزمون 
آنان، روش مراقبت از خود و کنترل،  ۀتعامل با قربانی، مرتکب و خانواد ۀای، شیوای مقابلههتبحران، مهار

یسی ودرمانی، گزارشازیدرمانی، بدرمانی، زوج مشاوره با کودک، خانواده  مهمی  هایاز جمله مهارت  …نو
ها نیز نتایج مثبتی به همراه که وفق برخی پژوهش اشدبامن باید با آن آشنایی داشته   ۀشناس خاناست که روان

یک پژوهش آزمایشی  بر اساسمثاًل  .(90 :1393های امن، مداخالت در خانه راهنمای تخصصی) دارد
های امن، مشخص نگاهداری در خانهتحت  ۀدیدای درمورد زنان خشونتهفتههشت  ۀای از یک برناممقایسه

بی بر سالمت جسمانی و روانی آنان داشته استشد که خدمات ارائه  شده در این مدت آثار مطلو
(15: Constantino, Kim, & Crane, 2005). نیز یکی از  1درمانیر این خدمات، زوج افزون ب

سازی پایدار زنان  توانمندتواند نقش مهمی در ارهایی است که درصورت انجام صحیح و مناسب آن می کراه
درمانی فقط در مواردی که اطمینان کافی از  بدیهی است که زوج  هو پیشگیری از خشونت داشته باشد. البت

برخی  که همان طورباید صورت گیرد تا نتایج ناگواری ایجاد نشود.  ،وجود داردعدم وجود خطر برای زن 
یای این  (Wathen & MacMillan, 2003: 591) هاپژوهش یژه درمانی، بهاست که زوج  مسئلهنیز گو و

 مدت چندان مؤثر نیست.های کوتاهدر مراقبت
یژه حقوق دریافتی یروی انسانی متخصص و کارآمد، بهوجود ن لحاظبهقاعدتًا، با وجود امکانات کم  و

خدمات  ۀتوان چندان به ارائ)سه روز در هفته(، نمی هاآنامن و عدم حضور مداوم  ۀشناسان خانپایین روان
 های امن در پرتو موارد مورداشاره در راهنمای تخصصی امیدوار بود. ای در خانهشناسی حرفهروان

یژه خشونتآسیب روانی در خشونت خانگی، به  روشن استدرحالی که   های کالمی، عاطفی و روانی، و
ای است که َصرف هزینه و تالش در راستای بهبود و ارتقای آن، نقش بسیار مهمی در کاهش جنبه ترینمهم

های اتخادی، ایر روشیی سا پیشگیری از خشونت خواهد داشت؛ زیرا در صورت تکرار خشونت و عدم کار  و
حل باقی نخواهد آخرین راه   عنوانبهحقوقی   ۀای جز مداخلپزشکی چاره روان  و  شناختیروان  ۀاز جمله مداخل

 ماند.

 های آنو بایسته خدمات حقوقی .۱-2-۳
دیده نفع زنان آسیبهای حقوقی به  مشاوره و اقدام  ۀهای امن، ارائشده در خانهیکی دیگر از خدمات ارائه

ورود  ۀکننده به مرکز در ساعات اولیامن، همراهی زنان مراجعه نۀاست. نخستین اقدام مشاور حقوقی در خا
امن است. برخی زنان، خود، پیش از مراجعه  ۀاقامت در خان منظوربهبرای اخذ مجوز الزم از مراجع قضایی 

دادرسی یا  ۀمانند نداشتن هزین ،اما برخی دیگر به دالیلی ؛کنندمیامن اقدام به اخذ این مجوز  ۀبه خان
با توجه به  رواز این ؛حالی مربوط به ترک خانه و پیامدهای شدید خشونت قادر به انجام این کار نیستندآشفته

قی مشاور حقو  ۀهای امن و راهنمای تخصصی، یکی از وظایف اولیبودن اخذ مجوز وفق مقررات خانهالزامی

 
1. Couple therapy 
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بودن سازمان بهزیستی از پرداخت مرکز با همراهی مددکار اجتماعی گرفتن این مجوز است که معاف
ساعت  24. این دستور باید حداکثر ظرف مدت کندمیها را رفع نداشتن هزینه ۀهای دادرسی، دغدغهزینه

پیش از ورود به مرکز اقدام به اخذ این دیده به مرکز انجام پذیرد و درصورتی که مراجع از زمان ورود زن آسیب 
امن برای گرفتن این دستور اقدام  ۀحقوقی خان ۀباید به همراه مددکار اجتماعی یا مشاور نکرده باشند،دستور 

دیده یا درمعرض خشونت را که تا حدی ترسان است و احساس عدم امنیت نیز . بنابراین زن خشونتکند
و باید یکی از دو مقام  کرداخذ دستور  فرآینددستگاه قضایی و درگیرشدن در ۀاننباید به تنهایی رو، کندمی

اقامت زن در مرکز برای  ۀکه گرفتن دستور قضایی برای سکونت و ادام هرچندیادشده با وی همراه باشند. 
اما نباید یک   ؛رسدمانند شکایت همسر یا بستگان وی امر ضروری به نظر می  ،پیشگیری از مشکالت پسینی

ها و محور خود را با پیچیدگیهای اجتماعهای امن و سازمان بهزیستی، حمایتمانند خانه ،نهاد حمایتی
های دادرسی، ، هزینهدفرآینبودن  تشریفات خاص دستگاه قضایی پیوند بزنند. این امر به دالیلی مانند طوالنی

کارشناسی و  ۀنظری عنوانبهمحیط نامناسب پلیس، دادسرا و دادگاه، عدم پذیرش گزارش مددکار اجتماعی 
قرار دهد  ثیرأتها را تحت حمایتی این خانه ۀممکن است جنب …بودن ارجاع به کارشناسی وبرهزینه و زمان

یه برای زو خود منجر به بزه  یژه به ؛ن تحت خشونت شوددیدگی ثانو ترک منزل، این  ۀدر ساعات اولی اینکهو
احساسی، عاطفی و حتی جسمی در صورت خشونت جسمی یا جنسی بسیار حساس و  لحاظبهزنان 

 هاآنها ممکن است با حمایت و حفظ ایمنی  در این خانه  هاآن اقامت    ۀادامکردن  پذیر هستند و مشروطآسیب
ی ها، بزه بنابر برخی پژوهش تعارض باشد. در رفتار برخی  ۀدرنتیجقربانی خشونت خانگی  ۀدیدگی ثانو

صحیح از  ۀانگارانه، عدم استفادران عدالت کیفری مانند پلیس با انجام رفتارهای گزینشی و سادهگکنش
: 1384امی، حس) نسبتًا فراوان است …، عدم پیگیری سریع و دقیق ودیدهبزه اختیارات پلیسی، سرزنش 

قضایی به مراجع پلیسی  دیدهبزه   ۀ»حق دسترسی آسان و سادمانند    ،کارهاییهخصوص، باید را . در این(257
در  نکهاچن در نظر گرفت؛ یا شاکی« دیدهبزه قضایی برای شکایت و اقدامات اداری ۀیا تسهیل تشریفات اقام

های مادی ناشی از رفتار و گفتار جریان این اقدامات، شاکی متحمل نامالیمات و رنج روحی و هزینه
یا توقعات نامشروع و غیراخالقی آنان نشود و بر آن رنج و دردی که از جرم  آمیز ضابطیننامساعد و خشونت

گفتنی است  .(24 :1384ان )میزگرد(، دیدگ عدالت برای بزه ) متحمل شده، درد و رنج جدیدی افزوده نشود
های مکرر حل باشد، مواردی مانند گزارشحفظ کیان خانواده و اقدام حقوقی باید آخرین راه هرچندکه 

تواند دلیل قابل قبولی برای طرح دعوای حقوقی علیه مرتکب خشونت، خواه دعوای کیفری به خشونت می
تواند با الهام این امر می 1برای طالق و استیفای حقوق مالی زن باشد. زن یا دعوای حقوقی دلیل اذیت و آزار

»اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و  ۀ دربار آن چهارچوبو در  سازمان ملل 1985 ۀاز قطعنام

 
. خدمات حقوقی غالبًا شامل حمایت از فرد آسیب دیده و تعقیب مرتکب، تعیین تکلیف درخصوص حضانت کودکان، دسترسی  1

 (. See: Gierman, 2013: 11و ارتباط با کودک، جبران خسارت برای افراد آسیب دیده و کودکانشان است )
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 هکردزدایی برای قربانیان اشاره امکان دادخواهی و خسارت کردنسوءاستفاده از قدرت« باشد که به فراهم
 دیدگان به عدالت است.است که به نوعی اشاره به دسترسی بزه 

خشونت یا در معرض خشونت را از طرح دعوای حقوقی  یکی از دالیلی که ممکن است زنان مورد
و مسائلی مانند عدم موفقیت در اخذ حضانت این کودکان وفق   هاآنبازدارد، وضعیت کودکان تحت مراقبت  

گاهیروازاین  ؛مقررات باشد های حقوقی الزم با زبان ساده به آنان ارائه و پیامدهای اقدام حقوقی برای ، باید آ
زنان تحت حمایت تشریح شود. همچنین، در هنگام تصمیم برای طرح دعوای حقوقی باید حتمًا رضایت 

های قانونی فراهم آزاری از سوی مرتکب که پشتوانهنظر گرفته شود و جز در مواردی مانند کودک مراجع در
گاهنکرداست، اقدام  یش، یکی از راهکارهای اساسی پیشگیرانه است. بنا به گفت کردن. آ ۀ زنان از حقوق خو

مراجع با آن مواجه بودم، وجه های مواردی که من در پرونده»امن آتنا:  ۀیکی از مشاوران حقوقی خان
گاه بودند و از بدیهیاشتراکشان این بود که در مورد حقوق اولیه گاهی نداشتند. مثاًل، شان ناآ ترین مسائل آ

در سایر کشورها نیز، یکی از  1« . …انسان دارید و عنوانبهگفتیم شما در قانون و جامعه این حق را می
گاهیهای کارکردهای مهم خانه آمیز حقوق آنان و ترک موقعیت خشونت درخصوصبه زنان  دادنامن، آ

سوادی، انزوای اجتماعی، مانند بی  ،ست که ممکن است به دالیلیا  هاآن روی  های پیشیکی از گزینه  عنوانبه
گاهی چندانی نداشته باشند. …بودن ومهاجربودن، معلول  ون در ایران،  البته باید گفت که تاکن 2از آن آ

های واردشده در قالب و آسیب 3انگاری نشده استیک جرم خاص جرم صورت به»خشونت خانگی« 
 ؛مانند ایراد ضرب وجرح، توهین، تهدید به قتل و مواردی این چنینی قابل تعقیب هستند ،های کلیجرم

یش خفیفانگاری خشونتدر جرم گذارقانونکلی  طوربهرسد هرچند به نظر می تر دچار های به زعم خو
 شودتردید می

4
چنان عاطفی و اجتماعی آن آمیز آثار روانی،خشونت جرائمای نیز در و حتی به نظر عده 

دیدگان )میزگرد(، عدالت برای بزه )  یابدتسکین نمی  دیدهبزه سنگین است که با مجازات ولو شدید بزهکار نیز  
شده برای آن، به خودی بینیانگاری یک رفتار، فارغ از کیفر پیشباید گفت که جرم آنکهحال  (.45 :1384

شود که این رفتار از چنان اهمیتی برخوردار د آموزشی داشته باشد و جامعه متوجه میتواند کارکرخود، می
کیفری را ترجیح داده است.  ۀشده از رهگذر آن، مداخلهای نقضبرای حفظ ارزش  گذارقانونبوده است که 

ا بر آخرین سخنان سخنگوی ای از ابهام قرار دارد و بنخشونت علیه زنان نیز در هاله  منعجامع    ۀسرنوشت الیح
مشترک که از هفته  ۀ، ممکن است قابل اصالح نباشد و در نهایت، قرار بر این شد که فعاًل کمیتقضائیه ۀقو

یت قرار دهد و گفتنی است، لزومًا  «. …قبل تشکیل شده است، مواردی را حداقل قابل اصالح است در اولو
 

 (  see: http:// atena-ngo.comم رستگار، مشاور حقوقی خانۀ امن، برای اطالعات بیشتر: ). مصاحبه با خان1

2. UN-Habitat. 2010. The Global assessment of women's safety. Nairobi, Kenya: UN 

Habitat. http://www.unhabitat.org/downloads/docs/7380_832_AssesmentFinal.pdf. 
ها اشکال مختلف  با عنوان جرائم و مجازات  فصل چهارم الیحۀ حمایت از زنان در برابر خشونت، گفتنی است در. هرچند، 3

 انگاری شده است. خشونت، جرم 
 94: 1393گسن، رمون،  .4
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کنند و برخی از آنان بار دیگر به زندگی های امن اقدام قضایی نمیزنان تحت نگاهداری در خانه ۀهم
که حتی با طرح اقدام قضایی و قصد زن مبنی بر اعالم رضایت باید  شایان ذکر استگردند. خانوادگی بازمی

حفاظتی یا  ۀالق« که جنبدر ازای اعالم گذشت، امتیازی مانند »حق ط کندمشاور حقوقی مرکز تالش 
یک پوشش ایمنی برای زن تحت   عنوانبهنسبی    طوربهپیشگیرانه دارد، برای زن مورد خشونت به دست آورد تا  

 .کندخشونت در آینده عمل 

 خانگی و نظارت پس از خروج  ۀدیدخروج زن خشونت فرآیند .2

خی دگرباره به زندگی خانوادگی و زندگی با مرتکب آورند، برهای امن پناه میبه خانه کهکسانیاز میان 
های قطع وابستگی عاطفی و اقتصادی سایر راهیا  یافتن شغل ۀدرنتیجو برخی دیگر،  1گردندخشونت باز می

کنند. »سیاست سازمان بهزیستی نیز بازگشت زنان به مستقل زندگی می صورتبهاز مرتکب خشونت جدا و 
ای و حمایتی گوناگون برای بازگشت امن، خدمات مشاوره   هایهمدت اقامت زنان در خان  خانواده است و طی

 102  ۀامور خانوادگی به میزانی است که در بند ج ماد  ۀشود. اهمیت آموزش در زمینمی  آنان به خانواده فراهم
کم پنج سال پس از ازدواج ششم توسعه، آموزش و مشاوره مستمر قبل، حین و دست ۀسالپنج ۀقانون برنام

 
 بینی شده است: پیش الیحۀ حمایت از زنان در برابر خشونت، برخی سازوکارهای حمایتی یا پیشگیرانه،  45و  44. در مواد 1

 دیدهخشونت   به  نسبت  بیشتر  آسیب  یا  خشونت،  تکرار  بر  قوی  ظن  قطعی،  حکم  صدور  از  قبل  مرحله  هر  در  که  صورتی  : »در44  مادۀ
  بنا قضایی مرجع مورد، حسب باشد، داشته وجود  شکایت پیگیری از انصراف برای دیدهخشونت  به فشار اعمال یا و او فرزندان یا
  اجرا  بالفاصله و صادر را ذیل حمایتیدستور حفاظتی  چند یا یک تهدید، و خطر شدت و شرایط حسب بر و خود  تشخیص به

   :کرد  خواهد
 .45 مادۀ در مندرج شرح به تعهد اخذ - 1
 .است تمدید قابل ماه سه تا ضرورت صورت در که ماهیک  مدت حداکثر برای یکدیگر از زوجین موقت مفارقت - 2
 .دیدهخشونت  کار محل یا  اقامتگاه به  متهم ورود  منع - 3
 .زوجه شئون با  متناسب جداگانه مسکن تهیه به زوج الزام - 4
 .آن گواهی  ارائۀ و ضروری معالجات و  مشاوره جهت مراجعه به متهم الزام - 5
 ...  باشد فرزندان همراه  به تواندمی  که  معین مدت برای موقت اسکان هایخانه  به دیدهخشونت   انتقال و معرفی - 6

 موجب تأمین قرار تشدید. شد خواهد تأمین قرار نوع  تشدید موجب ماده این موضوع  دستورهای از یک هر اجرای عدم - 3 ۀتبصر
 « .شد  نخواهد دستور انتفای

  بیم  و نماید  تهدید باال به شش درجۀ  تعزیری و قصاص و حدود  موجب جرائم از یک هر  ارتکاب به را زنی فردی »هرگاه :45 مادۀ
  تکرار  بر را نظرش صریحاً  است، شده محکوم  زنان  علیه جرم  ارتکاب جهت  به که  فردی یا شود، جرم  آن  مرتکب واقعا که رود  آن

  از  مناسب تأمین قرار و  نشده جرم  مرتکب کند تعهد خواهدمی  او از تهدید شده، شخص درخواست بر بنا دادستان کند، ابراز جرم 
 دادستان تعهد،  عدم یا و تأمین سپردن از مرتکب خودداری  صورت در . بسپارد  سال  دو مدت به حداکثر برای  را وثیقه  یا  کفالت نوع 

  مدت  ظرف   مذکور شخص هچ چنان تأمین، قرار سپردن صورت در. کرد   خواهد صادر ماه دو حداکثر برای  را متهم بازداشت دستور
  وی  قانونی مقام قائم یا او به صورت، این غیر در. شود می  ضبط دولت نفع به تأمین موضوع  شود، منظور جرم  مرتکب سال دو

 شد… .«  خواهد مسترد 
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نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و امور جوانان،   ۀبرعهد
شده  و نهادها قرار داده هان اسازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و برخی دیگر از سازم

جدایی  ،خانگی هایحل نهایی پیشگیری از خشونتراه ها، گاهها و مداخلهآموزش تمامبا وجود  1است. 
بودن جدایی، وقوع آن در مواردی منجر به پیشگیری قطعی زوجین از یکدیگر است. بنابراین با وجود ناگوار

حل نهایی رسد راهدر واقع، به نظر می .(57 :1389ابرندآبادی، نجفی) پسینی خواهد شد ۀاز وقایع مجرمان
زنان  برایرسد به نظر می دیدگی مکرر در برخی موارد، طالق زن و مرد از یکدیگر باشد.پیشگیری از بزه 
بنا به یک تعبیر،  که ناآن درخصوص وشوند خشونت خانگی می ۀدیدبزه مکرر  طوربه که قربانی خشونت

درمان مرتکب عدم  سازی یاتوانمنددر صورت عدم  ،شوندنامیده می (515: 1394، و فرل  گرو) ابرهدف
یش رهاکردن مرتکب باشد.   خشونت، بهترین راه چاره برای حمایت و حفاظت از خو

اند و پس از دو امن شده هایهخشونت که وارد سیستم خان ۀدیدبزه این ترتیب، در مواردی نیز که زنان به
چهار ماه به دلیل شرایط نامناسب خانه، نتوانند به خانواده بازگردند یا نزد والدین یا خواهر و برادر خود تا 

دهد تا به استقالل اقتصادی این آموزی را به آنان ارائه میزندگی کنند، بهزیستی طی هشت ماه خدمات حرفه
یش برمی ۀزنانی که به خان 2«. …افراد کمک کند دیدگی مجدد باید با دیدن به دلیل احتمال بزه  ،گردندخو

یش و فرزندانشان در برابر مرد مرتکب خشونت محافظت آموزش   .کنندهای الزم از خو

 سازی  توانمندهای ایمنی و خودمراقبتی؛ گامی در راستای برنامه .2-۱ 

ارهای ایمنی مشخص و راهبردها و سازوک  ۀایمنی، یک سند شخصی و تفصیلی و دربردارند ۀ»برنام
یش در طیف وسیعی از موقعیتروشنی است که قربانی خشونت می ها تواند برای بهبود وضعیت ایمنی خو

دیده برای کننده و شخص خشونتبه کار برد. آنچه در این میان اساسی است، مشارکت مؤثر گروه مداخله
ین یک برنام تواند از ایمنی می ۀبرنام (Graves & Murray, 2012: 95) « .ایمنی کارآمد است ۀتدو

مدت و نیازهای کوتاه بر اساسای از راهبردها، ارائۀ اطالعات و فرار تا طیف گسترده مانند ،های سادهاقدام
 ، هر جایی که بالقوگیدر واقع.  (Waugh & Bonner, 2002: 290)  دیده را دربرگیردمدت فرد خشونتبلند

. بنابرابن، کنندباید بتوانند با راهکارهایی از خود مراقبت    هاآنبرای زنان وجود دارد،    قرارگرفتن  خشونت  تحت
دستانه نیز داشته باشد. تواند در پیشگیری از خشونت یا تکرار آن، یک کارکرد پیشایمنی می  ۀاجرای یک برنام

محل و سبک زندگی، سن قربانی خشونت،  بر اساسه کنندهای محافظتاقدام ۀایمنی، دربردارند ۀبرنام
 

یت   با  مسئوالنۀ نوجوانان و جوانان  ر وآموزش و مشاورۀ مستم    - جدارد: »قانون برنامۀ ششم توسعه اشعار می  102. بندج مادۀ  1   اولو
یژه وزارتخانه به  ،ربطذی هایۀ دستگاههم توسط از ازدواج پس کم پنج سالحین و دست  ها قبل،خانواده   پرورش، وآموزش  هایو

درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و   بهداشت،
رداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و  برخو ربط باذی ساير نهادهای  غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و

 … .« و تکمیلی پايه هایبیمه  مزایای
  http://www.irna.ir/fa/News/82628607.الله، قابل دسترس در: رید، حبیب ف. مسعودی2

http://www.irna.ir/fa/News/82628607
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جا که همواره احتمال تکرار خشونت وجود است. از آن  …های حمایتی موجود وشغل، تعداد فرزندان، اقدام
یژه درخصوص خشونتدارد، به دیده یا زن های جسمی که گاه ممکن است منجر به مرگ نیز شود، خشونتو

یش و فرزندانش مراقبت اعمال اقدام مورد خشونت باید با ها شامل . این برنامهکندهای محافظتی از خو
 رو هستند: های پیشمواردی مانند اقدام

یژه در مکتا حدامکان از بحث و جدل با مرتکب خشونت، به. 1  ۀ یی مانند آشپزخانه که ابزارهای بالقوهاناو
  ؛ود دارد، خودداری شودوج …خشونت مانند چاقو، ساطور، سالح و

ی هانامانند حمام، توالت، کمدها، مک ،ییهان اهنگام حضور مرتکب در منزل، تا حد امکان از مک. 2
   ؛اجتناب ورزد، راه فراری نداشته باشد هاآنبستی که ممکن است در کوچک و بن

در موارد لزوم با خانواده، دوستان، در صورتی که تلفن همراه دارد، همیشه آن را به همراه داشته باشد تا . 3
 ؛تماس بگیرد …پلیس و

تا به محض شنیدن سروصدا به کمکش بشتابند یا با پلیس تماس  کنداز فرزندان و همسایگان درخواست  . 4
 بگیرند. 

گاه   هاآن های خاصی را تعیین کنند تا در صورت شنیدن یا دیدن با توافق با همسایگان کلمات یا نشانه. 5 آ
 (؛ Murray & others, 2015: 382) وند که زن تحت خشونت است و به کمک نیاز داردش

کند و همچنین، بخشی از لباس و وسایل مورد نیاز خود و فرزندان را در جایی  ه مقداری پول ذخیر. 6
 ممکن باشد.  هاآنتا در موارد فوری، دسترسی به  بندی کندبسته

رانندگی، گذرنامه،  ۀه، کارت ملی، مدارک تحصیلی و کاری، گواهیناممدارک موردنیاز مانند شناسنام. 7
 را به همراه داشته باشد.  …تلفن، آدرس مرکز حمایتی، کلید منزل، ماشین و مدارک بیمه، دفترچه

گفته شود که ممکن است در موارد   هاآندر میان گذاشته شود و به    هاآنموضوع، متناسب با سن فرزندان با  .  8
  ری برای ترک فوری خانه آمادگی داشته باشند.ضرو

 ۀگرایی و ارائبودن، واقعریزی ایمنی با وجود برخی نکات مشترک مانند سادهقابل ذکر است که برنامه
نیازهای خاص هر فرد ممکن است متفاوت باشد  بر اساسگفته، راهبردهای خاص رفتاری مانند موارد پیش
ین شود. مثاًل، نیازهای زنان   طوربهو افزون بر نکات کلی برای حفظ ایمنی،  خاص نیز برای هر شخص تدو

تنها در ایران نه این ممکن است با دیگران متفاوت باشد. با وجود …سالمند، دارای اختالل روانی، باردار و
های ایمنی انجام نشده ریزیهای چندی برای ارزیابی کارآمدی برنامهکشورها نیز پژوهشبلکه در سایر 

ها است. برای یی این برنامها کار ۀدهندگرفته در این راستا نشان های انجام، معدود بررسی این حالاست. با 
به بررسی یک  (McFarlane & Others, 1998: 64–69) 1998فارالن و دیگران در سال نمونه، مک

کننده در ماه زنان مشارکت  21پرداختند. پژوهشگران مزبور حدود نمونه ریزی ایمنی برای زنان باردار برنامه
که مبتنی بر مداخله از رهگذر  2004کنترلی آنان در سال  ۀ. در مطالعکردندهای ایمنی را دنبال این برنامه

از این طریق بود، مشخص شد زنانی که  هاآنهای ایمنی به ردار و آموزش برنامههای تلفنی با زنان باتماس
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بودند، تعداد بیشتری از رفتارهای توأم با ایمنی را نسبت به زنانی که آن را  کردهها را دریافت این حمایت
، در این پژوهش . البته(McFarlane & Others, 2004: 104(3)) بردنددریافت نکرده بودند، به کار می 

شده، میزان خشونت نیز های ایمنی طراحیبیشتر زنان از برنامه ۀاستفاد ۀدرنتیجمشخص نشده است که آیا 
نیز  هاآناعمال  ۀها، ارزیابی نتیجیی این برنامها رسد برای ارزیابی کارکاهش یافته است یا خیر که به نظر می

های آثار مثبت اجرای برنامه  ۀهای دیگری وجود دارند که دربردارند، پژوهشاین  اهمیت بسزایی دارد. با وجود
باشند. برای مثال، به دنبال یک پژوهش دیده میایمنی بر میزان خشونت و ایمنی بیشتر زنان خشونت

 ۀایمنی که زنان با مشاوران محلی برای دریافت برنام  ۀک برنامیافته برای ارزیابی افزایش میزان ایمنی در یانجام
دوم و حدود یک کردندمیدرصد آنان احساس ایمنی بیشتری 96مشارکت کردند، مشخص شد که 

 & Kendall) کامل به انجام برسانند طوربههای برنامه را توانستد برخی جنبه کنندگان نیزمشارکت 

Others, 2009: 291)  های ایمنی و آموزش ریزی طراحی برنامه  ۀ توان دریافت که شیوها میاین پژوهش. از
یژگی بر اساسهدف با یکدیگر متفاوت است و  ۀجامع های خاص هر گروه، یک روش مناسب دانسته و

یکردهای برنامهمی آوری ی بر فنهای ایمنی مبتنریزیشود. مثاًل در یک پژوهش دیگر، ارزیابی نسبت به رو
به ارزیابی  (Oschwald & Others, 2009: 807) 2009اسشوالد و همکارانش در سال  ؛صورت گرفت 

پرداختند که برای زنان معلول  1تر«تر و ایمنقوی  ۀمحور تحت عنوان »برنامای رایانهایمنی مداخله ۀیک برنام
ریزی ایمنی و منابع خشونت، برنامهۀ و شامل اطالعاتی دربار های شنوایی طراحی شده بودو دارای اختالل

جامعوی و محلی حمایتی بود. زنانی که برنامه را به پایان رساندند، سطح باالیی از رضایت را اعالم و به 
یش با شخص دیگری بزه  ۀتجرب گذاشتنق رایانه به جای درمیانمنافع بالقوه گزارش آزار از طری دیدگی خو

ین برنامهدر واقع. کردنداشاره  پیشرفت  ۀدرنتیجهایی برای زنان ناتوان و معلول نیز گام مهمی است که ، تدو
 ۀ حقیقت »برنام گیرد. دردیده صورت میهای زنان خشونت طیف همۀها و اهمیت به ریزی در این برنامه

سازی زن مورد خشونت برای افزایش توانمنددنبال  بلکه به  ؛ایمنی« به دنبال تغییر رفتار مرتکب خشونت نیست
یش و فرزندانش است که می تواند از یک جنبه مانند سازوکارهای پیشگیری وضعی باشد. گفتنی ایمنی خو

سایر   ل مراقبت از جسم، روان، احساسات، دستیابی بهایمنی، شام  ۀشده در برنامبینیاست خودمراقبتی پیش
هایی زن اقدام اینکهاز جمله  ؛است. راهکارهایی در این راستا پیشنهاد شده استهای خودمراقبتی مهارت 

یش را افزایش دهدوقت پیدا کند، مهارتمثاًل کار نیمه 2برای بهبود مالی خود انجام دهد،  های اجتماعی خو
(Peel Committee against Woman Abuse in Ontario, 2015: 6)های رایگان ، کالس

ای شرکت کند، زمانی برای پرورش احساسات خود مانند خواندن، مطالعه، فراگرفتن موسیقی، وحرفهفنی
معنوی خود  کردن نیازهای ای غیرمخرب و برآوردهدادن خشم به شیوهورزش، مدیتیشن، بروز و نشان

 
1. The Safer and Stronger Program (SSP). 
2. Economic Empowerment Program, Florida, USA, 

http://www.endvawnow.org/en/articles/1457-economic-development-and-

opportunities.html?next=1458 
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یش در برابر خشونت از رهگذر توانمندها و انجام این فعالیت اختصاص دهد. ی زنان برای مراقبت از خو
شده پس از های ارائه برای ارزیابی کارآمدی حمایت ی مؤثر تواند معیارپایش وضعیت آنان در بلندمدت می

 های امن باشد.ترک خانه

 1شدهپایش وضعیت زنان ترخیص .2-2
دیده برای زندگی ی زن خشونتتوانمندامن و مددکار اجتماعی،    ۀدرصورتی که بنابه نظر متخصصان خان

ها، برای حصول مداخله  ۀکم به مدت شش ماه پس از خاتمبدون حمایت تأیید شود، باید وضعیت وی دست
ای که پیش از این دیدهخشونت زن درخصوص، در واقعاطمینان از پیشگیری تکرار خشونت پیگیری شود. 

باره موردبه هر دلیل به خانه یا مکان بروز خشونت بازگشته است و بیم آن می خشونت قرار گیرد،  رود که دو
.  (Gierman, 2013: 305) روزانه پایش شود صورتبهتا شرایط وی  کندگروه مداخله باید ترتیبی اتخاذ 

خدمات  ۀو در صورتی که ارائ  کندتواند در صورت نیاز مجددًا به مرکز مراجعه  دیده میهمچنین، زن خشونت
باره به جریان افتد و ارائ ۀپذیر باشد، پروندهای امن امکانوظایف و اختیارات خانه چهارچوب در  ۀوی دو

، به نظر . البته(146 :1393، های امنراهنمای تخصصی مداخالت در خانه) خدمات از سر گرفته شود
امن برای  ۀخود، فقط در روزهای نخست مراجعه است که از سوی خان ۀرسد پس از بازگشت زن به خانمی

درخواست کمک عدم  شود و پس از آن، در صورت عدم تماس زن یا  ارزیابی وضعیتش با وی تماس گرفته می
رغم عدم انجام آورند. بهعمل نمی امن اقدامی برای پیگیری وضعیت وی به ۀکنندگان در خانوی، مداخله

های مرتب هفتگی یا های امن، وفق راهنمای تخصصی افزون بر تماسپایش منظم در عمل از سوی خانه
بینی شده است. بازدید از منزل در دیده و تماس با حامیان زن نیز پیشماهیانه، بازدید از منزل زن خشونت

گیرد و هدف از می گنجانده شده است که از سوی مددکار اجتماعی و پلیس انجام های مداخلهبیشتر برنامه
بارآن، عدم بزه  دیده است. در مواردی نیز که به دلیل کنترل شدید زن از سوی مرد زن خشونت ۀ دیدگی دو

یش را به اف  توان به زن آموزش داد تاامکان برقراری تماس با وی دشوار است، می اطمینان   راد موردوضعیت خو
یش اطالع دهد تا در صورت نیاز، امکان مداخل  مرکز فراهم شود. ۀاز بستگان و دوستان خو

 نتیجه
شده در سطح جهان است که به دلیل آثار مخرب گرفتهای فراگیر و نادیدهخشونت خانگی، پدیده. 1

بلکه به  ؛زندگی خانوادگی زوجین نیست چهارچوب خصوصی در ۀاجتماعی و اقتصادی، دیگر یک پدید

 
1. Kelly, Liz, Chai, Roddick, Combating violence against women: minimum standards for 

support services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe 

Strasbourg, September 2008, p12. Available at:  

https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/source/eg-vaw-

conf(2007)study%20rev.en.pdf 
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مدت خدمات کوتاه ۀاز جمله ارائ ،محورهای اجتماعاجتماعی مهم تبدیل شده است که حمایت ۀمسئلیک 
 های امن یکی از ابزارهای حمایتی مهم در راستای مبارزه با آن است. و بلندمدت در قالب خانه

کید بر نقش مهم  .2 این مراکز در پیشگیری از تکرار خشونت و حمایت از زنان و امروزه با وجود تأ
المللی، به دلیل مشکالتی مانند کمبود بودجه در کل جهان از تصریح به آن در قوانین داخلی و اسناد بین

یژه در ایران چندان این مراکز به  ،های خانگیخشونت  ۀ جمله ایران، نبود نیروی متخصص و باتجربه در حوز و
یش، یعنی  سازی زنان قربانی خشونت که مقصود از آن پیشگیری از توانمندقادر به ایفای نقش اصلی خو

یش و فرزندان تحت مراقبت وی  تکرار خشونت و آمادگی زن برای زندگی عاری از خشونت و حفاظت از خو
وظایف اساسی کلی است، نیستند. افزون بر این امور، یکی از  صورتبهو کاهش سطح خشونت در جامعه 

های مختلف روانی، اقتصادی، حقوقی، جسمانی و شده در کنار توانمندسازی در جنبههای ارائهبرنامه
یت نهاد خانواده و کمک به افرادی باشد که مهارت مهارت  زیستی های الزم برای همهای رفتاری باید تقو

 آمیز با دیگران ندارند.مسالمت

نهاد ی مردمهانایابی و دریافت کمک از سازمدیده، حمایترسد تربیت نیروی آموزشبه نظر می. 3
گاهیفعال در این راستا، تسهیل اخذ مجوزهای الزم برای تأسیس خانه بخشی به جامعه های امن غیردولتی، آ

کید بر اهمیت حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی، غربالگری زنان در معرض خ یب و تأ شونت تصو
راهکارها  ترینمهم های امن از قوانین و مقررات مرتبط در این خصوص، آموزش نیروهای شاغل در خانه

مدنی نباید برای نهادهای دولتی مانند  ۀهستند. البته، گفتنی است که حمایت بخش خصوصی و جامع
ای ندارد ولت دیگر در این راستا وظیفهکه د  کندسازمان بهزیستی یا هر سازمان متولی دیگر این شبهه را ایجاد  

یش را صرف جرم بسیار مهمی  ۀمسئلتر کند؛ زیرا خشونت خانگی  های مهمو باید بودجه و نیروی انسانی خو
 است که بر کل اعضای خانواده و جامعه در بعد کالن اثرگذار است. 

سازی مردان مرتکب خشونت نیز با توانمنددرمان زنان و کاهش میزان خشونت در جامعه مستلزم . 4
 درخصوص کشیدن باورهای وی چالش  مانند آموزش »ارتباط بدون خشونت«، به ،های الزمارائه آموزش 

های کنترل خشم و های جدید به وی برای تسهیل تغییر در رفتار، مهارت و خشونت و آموزشجنسیت 
از  همچنین است. دیدهبزه های مختلف به زنان حمایت ۀخشم با رفتارهای دیگر افزون بر ارائ کردنجایگزین

ونت جسمی با آثار اقتصادی بیش از خشبعضًا  آنجا که وفق آمار، میزان خشونت روانی،کالمی و حتی
یت  های امن، زنان تحت خشونت یا در معرض کننده در خانهرو باید اعضای تیم مداخلهاینپذیر است، ازرؤ

بی مطلع شوند و آن را در برابر خشونت جسمی خشونت و جامعه در مورد آثار این نوع خشونت نیز به خو
 تر تلقی نکنند. اهمیتکم

یت  ۀهای پیشگیرانه و حمایتی در عرصراه ترینمهمرسد یکی از به نظر می. 5 خشونت خانگی و تقو
یتی این های امن حساخانه در میان افراد جامعه،  مسئلهس کردن کل جامعه و ارتقاءبخشیدن به جایگاه اولو

عمومی و های زنان در معرض خشونت، کنشگران مختلف نظام عدالت کیفری مانند پلیس، دادگاه
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مدنی است که خود  ۀهای اجتماعی مانند سازمان بهزیستی و جامعنهادهای حمایت از آسیب  ،اختصاصی
 .خشونت یا توقف آن خواهد شد ۀدر بلندمدت منجر به کاهش چرخ

 منابع
 فارسی 

ها در  بروز آن  میزان  لف درعوامل مخت زنان و تأثیر شواهران علیه خشونت  انواع  بررسی»، (1391)  آقاخانی، نادر و همکاران  ▪
  2- 3 شمارۀ، 18 ، دورۀقانونی پزشکی مجلۀ، «1391- 92 در سال ارومیه پزشکی قانونی شهرستانكننده به مراجعه  زنان

 . ( تابستان و پاییز)

  مارۀ ش،  حقوقی دادگستری  ۀمجل،  «دیده خشونت خانگی در تحقیقات پلیسی حمایت از زنان بزه »،  (1384)  حسامی، سمیه ▪
 ( پاییز و زمستان) 52و 53

مجله زنان مامایی و نازایی ، «پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده:یک مطالعه کیفی »، (1392) رزاقی، نغمه و دیگران ▪
 . 44 ۀشمار 16 دورۀدوم فروردین،  ۀهفت ایران،

های هلمجموعه مقا،  «ای از خشونت خانگیروانی؛ جلوه آوری  به ستوه » ،  (1395)  الدینرضوانی، سودابه و کردعلیوند، روح  ▪
 . کانون وکالی دادگستری تهران: ، همایش ملی خشونت علیه زنان

 انتشارات میزان. تهران: ، شناسی و آثار آن بر حقوق کیفریمفهوم خطرناکی در جرم ، (1396)  رضوانی، سودابه ▪

انتشارات   تهران: ، المللیان در حقوق کیفری و اسناد بینخشونت بر زن، (1390)  رنجبران، قاسم، دبیرزاده، الهه  ▪
 . شناسیفرهنگ 

اثربخشی مداخالت آموزش سالمت برای پیشگیری از خشونت خانگی  »، (1389) سلیمان اختیاری، یلدا و احمدی، بتول ▪
 . 40 شمارۀ، سال یازدهم، فصلنامه رفاه اجتماعی، «علیه زنان 

مجموعه چکیده  ، «بازنمایی خشونت علیه زنان در فضای مجازی»، (1396) اتسیدان، فریبا و کمالی، طلعت ساد  ▪
، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کارهاها و راهمقاالت پیشگیری از خشونت، چالش

 انتشارات میزان. تهران: کرمان، 

همایش ملی رفع  در:   «، های امن بر کاهش عواقب خشونت علیه زنان در ایرانخانه ثیر أبررسی ت»  (، 1395) بر، حسنشیشه ▪
 ، دی ماه.کارهاها و راهخشونت علیه زنان، چالش

مجله بررسی  ،  « ای کیفی(مواجهه با آن )مطالعه   های زنان درخشونت خانگی و استراتژی »،  (1389)   صادقی فسایی، سهیال ▪
 . ، بهار1 شمارۀ، ایرانمسائل اجتماعی 

 . ، پاییز و زمستان53و  52 شمارۀ، مجله حقوقی دادگستری، (1384) دیدگان )میزگرد(عدالت برای بزه  ▪
فصلنامه تحقیقات  ،  «پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان» ،  (1396)  عظیمیان، عسل و همکاران  ▪

 . ، تابستان32 شمارۀ، حقوق خصوصی و کیفری

، «بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آنپیش »، (1396) غالمی، حسین، برزگر، مهری ▪
 . ، پاییز و زمستان14  شمارۀ، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، های حقوق کیفریآموزه

، دفتر امور اجتماعی «علیه زنانطرح ملی »بررسی پدیده خشونت خانگی ، (1382) قاضی طباطبایی، محمود و دیگران ▪
 . ز امور مشارکت زنان ریاست جمهوریک وزارت کشور ومر

دانشکده علوم رفتاری دانشگاه  تهران: ،(1392) کتابچه راهنمای برنامه ارتقای ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی ▪
 علوم پزشکی ایران. 
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ی در روابط زناشویی از دیدگاه حقوق کیفری ایران و  آوردن روانمطالعه تطبیقی به ستوه، (1397)  کیمیاگر، فاطمه ▪
 شناسی، دانشگاه دامغان.، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم فرانسه

ییس و فرل، گراهام ▪ ، ترجمه  «دیدگی مکرر و پیشگیری از آن ترسد: بزه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می »، تا()بی  گرو، لو
آکسفوردلساداتی در: حمیدرضا، نیکوکار )به کوشش(، هژبرا هانیه   . انتشارات میزانتهران: ، دانشنامه پیشگیری از جرم 

-29 شمارۀ، مجله تحقیقات حقوقیحسین نجفی ابرندآبادی، ترجمه علی  «،آیا جرم وجود دارد؟»، تا()بی گسن، رمون ▪
30. 

انتشارات   تهران:، جلد نخست، شناسی و پیشگیری از جرمهدیددانشنامه بزه، «درمانیزوج »، (1393)  مقیمی، مهدی ▪
 .میزان

فصلنامه مطالعات پیشگیری از ،  «اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از جرم »  (،1389)  موسوی چلک، سیدحسن ▪
 . رچهاردهم، بها  شمارۀ، سال پنجم، جرم

دانشنامه در:  «، های تلفن امداد فوری برای زنانهای امن و خط سرپناه»، (1393)  حسیننجفی ابرندآبادی، علی  ▪
 . انتشارات میزانتهران: ، جلد دوم، شناسی و پیشگیری از جرمدیدهبزه

مجموعه مقاالت در: مهرا، نسرین )زیرنظر(،    «شناسی و حقوق کیفریزن در جرم »،  (1384)  ابرند آبادی، علی حسیننجفی  ▪
 نشر سلسبیل.  تهران: ،لی زن و حقوق کیفری، گذشته، حال و آیندهالملبین

، گاهنامه اجتماعی، فرهنگی و  کمی معمولی، «خانواده و مسئله خشونت خانگی»، (1389) حسینابرندآبادی، علینجفی  ▪
 سوم، اردیبهشت، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.  شمارۀحقوقی، 
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