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  )رويكرد مددكاري اجتماعي(وضعيت زندگي زنان متهم به قتل شوهر 
  

  ∗دكتر حبيب آقابخشي
  

خانوادگي و اجتماعي زنان زنداني در بند بانوان زندان اوين با هـدف شـناخت وضـعيت         ي وضعيت     مطالعه: چكيده
زنـاني كـه   «: ي آغاز شد كـه   خانوادگي و اجتماعي زناني كه متهم به قتل همسران خود بوده اند، با اين پرسش اصل               

  »ل شوهران خود شده اند داراي چه وضعيت خانوادگي و اجتماعي اند؟تمرتكب ق
و   از سطح توصيف فراتر رفته و تلفيقي از روش هاي كمي           به رغم توصيفي بودن نوع مطالعه، پژوهشگر      : روش

 صميمانه و نيز گذراندن -ي اه فحربطه اي ابتدا با ايجاد را. كيفي را براي دريافت داده هاي مورد نظر برگزيده است
ي تمركـز      نفـره  6مدتي طوالني با آنان، از طريق انجام مصاحبه هاي عميق به صورت فردي و تشكيل جلسه هـاي                   

 و همچنين اجراي پرسشنامه اي مبتني بـر وضـعيت   ، گرفتن شرح حال كامل خانوادگي     (F.G.D) 1بحث گروهي   
 اول پرداخت سپس داده هاي مزبور با مـدارك موجـود در پرونـده هـاي آنـان      آنان، به جمع آوري داده هاي دست  
  :  آمد مقايسه گرديد و نتايج زير به دست

 آزار قـرار گرفتـه،       درصد زنان مورد مطالعه، در دوران كودكي به انواع گوناگون مـورد            5/47: نتايجيافته ها و    
 سال مجبور به ازدواج گرديده و در 12 آنان زير سن  درصد10. خشونت هاي زيادي را در خانواده متحمل شده اند       

از اين رو .  درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند2/62 سالگي ازدواج نموده و 18 درصد آنان زير 5/77مجموع 
 درصد از جمعيت مـورد مطالعـه، همـواره از سـوي شـوهران، كتـك                 75.  درصد آنان داراي معشوقه بوده اند      5/42

ميانگين .  درصدشان در وضعيت اقتصادي نامناسب و در مناطق مسكوني جرم خيز به سر مي بردند               5/72 خورده و 
  . سال بوده است12اختالف سني با شوهران، 

  
  قتلزن قاتل، خشونت، زنداني، : كليد واژه ها

  
  مقدمه

  ل وامي ي زيادي ندارد، اما شدت آن آدمي را به تأم هر چند كه قتل نفس در ميان زنان، گستره

                                                 
  دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن* 
  .فت توسط خانم بيتا طاهباز مددكار اجتماعي زندان صورت گر(Focus Group Discussion)بحث گروهي . 1
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  هاي موضوع، حاكي از  واكاوي. كند شناسي دقيق آن ترغيب مي دارد و ذهن پژوهشگر را به سبب
  .اين واقعيت است كه در اكثر قتل هايي كه توسط زنان صورت گرفته، مقتول، شوهران بوده اند

همسركشي به عنوان نهايت يك خشونت خونين است و قرباني اصلي آن نه فقط مقتول كه                
در برخي جوامع، به داليل فرهنگي و گاهي نيز به داليل سياسي،            . شود انواده محسوب مي  كلّ خ 

الن مايلند كه نهاد خانواده به هر شكل، حتي به بهـاي تخريـب شخـصيت زن يـا                   ومردم و مسؤ  
رسد اگر جامعه قادر بـه   در حالي كه به نظر مي. شوهر حفظ و نرخ طالق، پايين نگه داشته شود      

وادگي از اين دست نيست، بر حفظ چنين ساختارهاي بيمارگونـه اي نيـز نبايـد           رفع مسايل خان  
زيرا همانگونه كه اخيراً در روزنامه هاي داخلي شاهد هستيم كـه يكـي از همـسران،                 . پاي فشرد 

ديگري را كشته و يا زني به علت قتل شوهرش به اعدام محكوم شده و دو كـودك خردسـال را                     
شته كه سرشكسته بزرگ مي شوند و تا پايان عمر مجبور به تحمل             بدون پدر و مادر برجاي گذا     

  .پيامدهاي اين رخداد ناخوشايندند
با وجود فراواني اين خبرها جاي شگفتي است كه هنوز با برخـي از خـانواده هـايي مواجـه                    

شويم كه با وجود آزار و نهايت خشونت در بين عناصر اصلي خانواده، از سوي خويشاوندان و                   مي
ي زندگي و گاهي نيز مجبور به تحمل يكـديگر در زيـر يـك                 گاه هاي مدني، تشويق به ادامه     داد

  .حفظ شود! »خانه«سقف مي گردند تا ظاهر 
 زن و شـوهر ايرانـي حـاكي از آن اسـت كـه               200نتايج مصاحبه هـاي عميـق نگارنـده بـا           

رده باقي مانده   ناخرسندي، كشمكش و ستيز در بسياري از خانواده هايي كه به ظاهر دست نخو             
گويي كه در چنين فضايي، همسران به جاي زنـدگي در كـانوني بـا               . ي وسيعي دارد    اند، گستره 

گرمايي آرامش بخش، سردي يخچال هاي غيرعاطفي را تجربه مي كنند و اثرات نامطلوبي را در                
  ).27: 1388آقابخشي، (جامعه پذيري فرزندان بر جاي مي گذارند 

  
  پژوهشمباني نظري 

اي تعيين جايگاه موضوع در مجموعه مباحث مددكاري اجتماعي، نخست به دو قلمـرو عمـده                بر
در برمي   شود كه جامعه شناسي نظري و جامعه شناسي كاربردي را          در جامعه شناسي اشاره مي    

هـاي موجـود در جامعـه شناسـي،           كند تا براساس نظريـه      جامعه شناسي نظري تالش مي    . گيرد
ترش دهد، اما جامعه شناسي كاربردي وارد قلمرو مددكاري اجتمـاعي           اين دانش را گس   ي    عرصه

ي محلي، برنامه ريزي  هاي رشد و توسعه  شود كه در شاخه     اي مي   به ويژه الگوي مددكاري جامعه    
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ي پژوهش هاي اجتماعي بـراي كنتـرل و           و اقدام اجتماعي، توجه خود را معطوف ارائه        اجتماعي
هـا و هنجارهـاي جامعـه، حـاكي از شـرايط سـخت و           زشكاهش مسايل اجتمـاعي، براسـاس ار      

چنين نوع روابط و كنش هـاي       منامطلوبي ناشي از كاركرد نامناسب نهادهاي اجتماعي است و ه         
ي آن انسجام جامعه تهديد مي شود و افـراد و گـروه هـاي اجتمـاعي                   متقابل افراد كه در نتيجه    

يابند و در پاره اي از موارد      ود دست نمي  هاي خ  هايي كه مي كنند، به هدف      زيادي، به رغم تالش   
 يدلزمينه را براي رفتارهاي انحرافي و جرايم هموار مي سازند و فراواني جرايم نيز خود در باز تو                 

  .مسايل اجتماعي مؤثر است
از منظر مددكاري اجتمـاعي، مـي       » همسركشي«ي تعريف و مشخص ساختن قلمرو         درباره

ع رفتارهاي خشني است كه از سـوي همـسر، بـراي آسـيب              توان پنداشت كه همسركشي از انوا     
همسركشي از سويي به عنوان يك جـرم و از          . رساندن و نابودي شريك زندگي صورت مي گيرد       

زيرا عوامـل   . سوي ديگر به عنوان يك واقعيت اجتماعي است كه در حوزه ي فرهنگ جاي دارد              
امـا نقـش سـاخت      . ي دارنـد  فرهنگي در شكل دهي ماهيت و ميزان آن نقـش تعيـين كننـده ا              

اجتماعي را نبايد از نظر دور داشت، زيرا با زيرساخت هـاي متعـددي نظيـر سياسـت، اقتـصاد،                    
وسايل ارتباط جمعي و دين نيز مواجهيم و از اين رو در تحليـل پديـده همسركـشي عـالوه بـر                      

  .ساخت فرهنگي جامعه بر ساختار جامعه نيز درنگ بايد نمود
ديده، مارش به روشني نشان داده است كه ريشه جرم شناسـي نـوين          در مباني نظري اين پ    

را بايد در رشته هاي جامعه شناسي، روان شناسي و روانپزشكي و حقوق مطالعه و قلمرو اصـلي                  
مطالعاتي آن را بايد در زمينه هاي ساخت اجتماعي و فرهنگـي هـر جامعـه اي جـستجو نمـود                     

  ).656: 2000، 1مارش(
خير، جرم شناسي در كشورهاي صنعتي با دو موضوع مهـم رو بـه رو               ي ا   در طول چند دهه   

اما به نظر مي رسد     . هاي اصالحي سيستم مجازات و ديگري اصالح قوانين         يكي جنبه . بوده است 
 دو موضوع كامالً با يكديگر جمع پذير نيستند به ويژه اينكه گرايش هاي ذهنـي و فرهنگـي      اين

  ).87: 1994، 2روك( گرديده است نيز بر انديشه هاي جرم شناسي حاكم
موضوع همسركشي به روشني در نظريه جرم شناسي فرهنگي قابل بررسي است زيرا جـرم               
يك رفتار انساني است كه از نظر ماهيت فرهنگي، محـصول نظـم اجتمـاعي اسـت، نظمـي كـه                 

  جربيات ي ت به زباني ديگر، جرم در برگيرنده. ي ما در زمان مشخصي در آن به سر مي بريم همه

                                                 
1. Marsh     2. Rock 
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  ).276: 2004، 1پرسده(و رفتارهاي زندگي روزمره تمام اعضاي جامعه است 
براساس مباني نظـري مزبـور جايگـاه همسركـشي در مجمـوع مباحـث جامعـه شناسـي و                    

  :مددكاري اجتماعي را مي توان در نماي زير مشخص و به چارچوب نظري موضوع پرداخت
  همسركشي

  
  جرايم خشن فرهنگي

  
   و جرايمانحرافات

  
  مسايل اجتماعي

  
  مددكاري اجتماعي

  
  جامعه شناسي

  
  ارچوب نظريهچ

پس از مرور نظريه هاي گوناگون جامعه شناسي نظير بـي هنجـاري، تـضاد، كنتـرل اجتمـاعي،                   
 و  يادگيري اجتماعي، كنش متقابل اجتماعي و همچنين بررسي نظريه هاي مددكاري اجتماعي           

ر اين پژوهش، تلفيقي از نظريه هـاي انگيزشـي انحرافـات بـه              جرم شناسي فرهنگي، سرانجام د    
ي قتل و شرايطي كه در آن نيازهاي اساسي افـراد تـأمين نـشده و قـادر نباشـند از                       ويژه مسأله 

طريق قواعد رفتار اجتماعي، به هدف هاي مشروع خود دست يابند و نظريه كنش متقابل و نوع                 
و تغيير رفتار خود كـه در مـددكاري اجتمـاعي،           » نخويشت«روابط قاتل و مقتول، به ويژه بحث        

اساس تغيير است و همچنين مباحث جرم شناسي فرهنگي، برگزيده شد و سرانجام با دقـت در                 
  .يافته هاي پژوهشي نيز همسويي با نظريه هاي مزبور آشكار مي گردد

  
  

                                                 
1. Presdee 
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  مروري بر پيشينه پژوهش
اطي پژوهشي را بر روي زنان مراجعه كننده خانم دكتر شهال اعزازي استاد دانشگاه عالمه طباطب  

يافته هاي اين پژوهش حكايت . ي سازمان بهزيستي استان تهران انجام داده اند     به مراكز مشاوره  
از اين واقعيت دارد، زناني كه خشونت همسر را تحمل مي كنند، در دوران كودكي مورد تنبيه و             

  ).1376اعزازي، (اند آزار قرار گرفته و همواره خود را مقصر پنداشته 
دكتر بشير نازپرور پايان نامه پزشكي قانوني خود را به بررسي موارد همـسر آزادي فيزيكـي    

زن آزاري در بين خـانواده هـايي كـه ازدواج آنـان     : اختصاص داده و به اين نتيجه رسيده اند كه       
ني شدن دارند،   بدون عالقه زن صورت گرفته، بسيار باالست و همچنين شوهراني كه سابقه زندا            

يافتـه هـاي    ). 1376نـازپرور،   (بيشتر به آزار و اعمال خشونت، عليه همسرانـشان مـي پردازنـد              
  .پژوهش حاضر، همسويي كاملي را با اين پژوهش ها نشان مي دهد

خـشونت عليـه    «خانم مهرانگيز كار، در جمع بندي فعاليت هاي پژوهشي خـود بـا عنـوان                
  آن بر زنان مي پردازند و اظهار مي دارند كـه قـوانين و نگـرش   به وضعيت قوانين و اثرات » زنان

ي خشونت    عمومي جامعه و همچنين نبود سازمان هاي حمايتي به صورت عوامل تشديد كننده            
زنان مطلقه، در ساختار قانوني، مورد حمايت نيستند و زن تا جايي كه بتواند در          . عمل مي كنند  

نگاه تحقيرآميز جامعه نسبت به زن مطلقـه كـه          . ي دهد زندگي زناشويي از خود انعطاف نشان م      
كـار،  (ي تسليم زن در برابر خشونت مـي افزايـد             در شكل هاي مختلف ظاهر مي شود، بر درجه        

1379 :212- 19.(  
در ايران نهادهاي اندكي براي حمايت از زنان آزارديده و تحت ستم وجـود دارد كـه امكـان               

ي ايران نيز به گونه اي سـازمان      شرايط اجتماعي در جامعه    .جلوگيري از اعمال خشونت را ندارد     
اعـزازي،  (يافته كه از هر نوع حمايت و كمك رساني به زنان دچار خشونت جلوگيري مـي كنـد                   

1380 :37.(  
ي   استان ايران درباره   5در   پژوهش خانم دكتر شهال معظمي استاد دانشگاه تهران        هاي يافته

كه پايين بـودن سـن دختـران، تجربـه خـشونت در خانـه ي         خشونت عليه زنان نشان مي دهد       
پدري، وجود رفتارهاي خالف قانون در خانواده و وضعيت اقتصادي نامطلوب، بر رفتـار خـشونت         

  .آميز شوهران، عليه همسرانشان نقش تعيين كننده اي دارد
ها تحمل آزار، سـرانجام قـصد درخواسـت طـالق را             زنان تحت خشونت شوهر، پس از سال      

هاي اجتماعي  اشته كه به داليل گوناگون فرهنگي و در مواردي نيز حس مادري و عدم حمايت            د
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ي  هـا تحمـل، كاسـه      و قانوني، مجبور به تحمل شرايط طاقت فرسا بوده اند تا اينكه پس از سال              
همـسركش،  صبرشان لبريز شده، دست به قتل شوهر مي زنند و به همين جهت در بـين زنـان                   

 كه خسته از يك عمر تحقيـر و تـوهين، تنهـا     سال سن نيز برمي خوريم60ي حتي به زنان باال 
جاي شگفتي است كه هنـوز نگـاه قـانوني          . راه رهايي خود از دست شوهر را نابودي او مي دانند          

در واقـع ايـن شـكل از        . نيز برگرفته از همين فرهنگ سوختن و ساختن، به نفـع مـردان اسـت              
امـا نـسبت زنـان زنـداني مـتهم بـه            . گي پنهـان اسـت    همسركشي، تبلور همـان خـشونت خـان       
  .همسركشي، بيش از مردان زنداني است

 درصـد مـردان مـتهم بـه     8 درصـد در برابـر    21نسبت زنان همـسركش در زنـدان تهـران          
 2 بـه  6و در گلستان اين آمـار    درصد مردان  5 درصد زنان در برابر      9همسركشي، در خوزستان    

ا ظرافت و دقـت پژوهـشي الزم، دو عامـل را در كـاهش تعـداد                 ر معظمي ب  تخانم دك . بوده است 
 خـود عامـل قتـل       يكي اين كه معموالً شـوهران     . مؤثر مي داند  » زندان«شوهران همسركش در    

هستند و ممكن است قصاص شوند و دوم اينكه مي توانند در برخي موارد به راحتي از مجـازات                   
  .زندان معاف گردند

هر گاه كسي همسر خود را با مرد بيگانـه در حـال             «:  گويد  قانون مدني مي   630چون ماده   
  .»زنا مشاهده نمايد و به تمكين او معتقد باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند

 استان كشور درباره ي همسركـشي نـشان         15يافته هاي سه سال بعد همين پژوهشگر، در         
هاي كشور، آداب و رسوم محلي، اجازه خـشونت         دهد كه از نظر فرهنگي، در برخي از استان            مي

زنان، مجاز به درخواسـت طـالق   . نسبت به زنان و در نتيجه، همسركشي را به شوهران مي دهد           
اين يافته ها، با نتايج حاصـله از   ). 1383معظمي،  (نيستند و بايد خشونت همسر را تحمل كنند         

  .پژوهش حاضر همسوست
كي از آن است كه در بـسياري از مـوارد و در عرصـه               سوابق پژوهشي مشابه خارجي نيز حا     

 بـه  1آنـدرمار . هاي گوناگون اجتماعي، زنان، به نوعي مورد خشونت و يا استثمار قرار مي گيرنـد   
ي  ي عمده  در بحث خشونت عليه زنان و استثمار آنان توسط مردان به شش عرصه2نقل از والبي

روابـط جنـسي، سـاختارهاي دولتـي، فرهنـگ          در عرصه ي خـانوادگي،      . استثمار اشاره مي كند   
  ).2008آندرمار، (جامعه، تبعيض در بازار كار و استثمار در كارخانه 

                                                 
1. Andermahr     2. Walby  
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، اظهار مي دارد در حالي كه مردان جوان تمايل بيشتري بـه داشـتن شـركاي                 1شاكل فورد 
از جنسي متفاوت دارند، در زنان جوان خالف آن ديده شده است و در چنين ازدواج هايي، زنان                  

يافتـه هـاي پـژوهش      ). 447: 2009شاكل فورد،   (داشتن معشوقه به شدت خودداري مي كنند        
حاضر، به دليل تفاوت سني باالي همسران، خالف آن را نشان مي دهد به گونه اي كه در موارد                   

  .زيادي، زنان جوان همسركش، داراي معشوقه بوده اند
  

  نوع و روش پژوهش
، همراه با تلفيقي از شيوه هـاي        يفي است كه با روش پيمايشي     ت توص ااين پژوهش از نوع مطالع    

به دليل ماهيت موضوع، پژوهشگر تالش داشته اسـت تـا از            . كمي و كيفي صورت پذيرفته است     
 به مطالعه ي ژرفـانگر و  ،)پرسشنامه(سطح توصيف فراتر رفته، عالوه بر بهره گيري از ابزار كمي    

  .دازداستفاده از مصاحبه هاي عميق نيز بپر
پس از كسب مجوز براي انجام تحقيق، كليه ي زناني كه به جرم قتل عمـد و مـشاركت در                    
آن محكوم به اعدام و يا حبس ابد بودند، شناسايي و از بين آنان بـا زنـاني كـه مـتهم بـه قتـل                          

 ماه توسط خانم بيتـا طاهبـاز مـددكار اجتمـاعي، فعاليـت هـاي                6شوهران خود بودند به مدت      
ماعي فردي صورت گرفت و در پاره اي از موارد حمايت هاي مددكاري اجتمـاعي               مددكاري اجت 

 صميمانه بين مـددكار اجتمـاعي و        -نيز انجام پذيرفت و از اين طريق، ايجاد رابطه اي حرفه اي           
براين اساس تناقض داده ها در پرونده هـاي آنـان و پرسـشنامه هـاي     . زنان زنداني به وجود آمد 

 نفـر از آنـان كـه از بيـان           6طرف گرديد و سرانجام با جلب رضايت از         تكميل شده مشخص و بر    
زيرين ترين اليه هاي زندگي خود دريغي نداشتند تاريخچه ي زندگي كامـل تهيـه گرديـد كـه                   

  .خالصه اي از سه مورد آن در بخش يافته ها بيان مي گردد
  

  متغيرها
دگي قبـل و پـس از ازدواج،        سن، محل تولد، منطقه مسكوني، وضعيت تحصيالت، وضعيت خانوا        

ي كيفري، سن ازدواج، تفاوت سـن         چندمين فرزند خانواده، آزارديدگي در دوران كودكي، سابقه       
با همسر، وضعيت ازدواج و رضايت از آن، آزارديدگي از سوي شوهر، نـسبت فـاميلي بـا همـسر،        

  .وضعيت اقتصادي
                                                 

1. Shackel Ford 
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  مالحظه هاي اخالقي
احبه شوندگان با نظر آنان حذف گرديده و صرفاً به نام           ي اسامي واقعي مص     در اين پژوهش، كليه   

  .كوچك آنان كه خود انتخاب نموده اند، بسنده شده است
  

  يافته ها
 درصـد زنـان مـتهم بـه         10جداول توزيع فراواني متغيرهاي مورد نظر گوياي اين است كه تنها            

 30 تـا    26زنـان    سالگي انـد و      30 درصدشان زير    5/52 سال سن دارند و      40همسركشي باالي   
 سـال و بيـشترين   21كمترين سـن  .  سال75/29سال بيشترين فراواني را دارند، ميانگين سني    

  . سال بوده است55سن زنان مورد نظر 
 سالگي نيز نرسيده 12 درصد از زنان، زماني زندگي مشترك را آغاز كرده اند كه به سن     10

 5/62جبـور بـه ازدواج شـده انـد و      سـال م 18 درصد آنـان زيـر سـن    5/75بودند و در مجموع  
 سـال تفـاوت سـني       16 درصد آنـان بـيش از        5/22درصدشان عالقه اي به همسر خود نداشته،        

 درصد شوهران، داراي 6/25 درصدشان نسبت فاميلي با همسر نداشته اند، اما 5/72داشته اند و  
بـه قتـل، تحـت       درصـد زنـان مـتهم        75. همسر يا همسرهاي ديگري نيز به جز آنان بـوده انـد           

 درصـد از    5/72 درصدشان خانه دار بوده انـد و         5/87خشونت شديد و آزار شوهران خود بوده و         
 درصـد از    45از نظـر شـغلي      . زنان، وضعيت اقتصادي خانواده ي خود را بد تعريـف نمـوده انـد             

شوهران آنان داراي مشاغل سخت بوده كه برخي از آنان نيز به خريد و فروش مـواد مخـدر نيـز        
  .مي پرداختند

 درصـد از نمونـه هـاي مـورد بررسـي،            5/43در چنين فضاي حاكمي بر خانواده هاي آنان،         
در مصاحبه هاي عميقي كه صورت گرفت، تعدادي از         . داراي معشوقه و ارتباط نامشروع بوده اند      

 آنان به صراحت بيان داشتند كه ارتباط نامشروع با مردان ديگر را به همراهي شوهر معتادشـان                
  .انجام مي داده اند
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  جدول يافته هاي توصيفي) الف
 به 46  41-45  36-40  31-35  26-30  21-25  گروه هاي سني

  باال
  جمع

  40  2  2  7  8  12  9  تعداد
  100  5  5  5/17  20  30  5/22  درصد

ديپلم و   متوسط  ابتدايي  بيسواد  تحصيالت
  باالتر

  --  --  جمع

  --  --  40  7  11  12  8  تعداد
  --  --  100  5/17  5/27  30  20  درصد

آزارديدگي در 
  خردسالي

  --  --  --  جمع  برادر  مادر  پدر

  --  --  --  40  15  15  10  تعداد
  --  --  --  100  5/37  5/37  25  درصد

آزارديدگي از سوي 
  همسر

هر از   اصالً
  گاهي

      جمع  بي جواب  خيلي

  --  --  40  1  16  14  8  تعداد
  --  -  100  5/2  40  35  20  درصد
بي   خيلي  متوسط  كمي  اصالً  به همسرميزان عالقه 

  جواب
  --  جمع

  --  40  1  8  6  12  13  تعداد
  --  100  5/2  20  15  30  5/32  درصد

باالي   19-21  16-18  13 -15  12زير   سن ازدواج
22  

بي 
  جواب

  جمع

  40  1  2  6  11  16  4  تعداد
  100  5/2  5  15  5/27  40  10  درصد
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   ضبط شدهشرح سه گزارش موردي، برگرفته از نوارهاي) ب
ي مـادربزرگ   در خانـه . در المـوت قـزوين بـه دنيـا آمـدم       .  هـستم  1328متولد   «: م -خانم ليال 

مادرم بارها در منـزل مـادر شـوهر، از دسـت بـرادر              . به اتفاق عمويم زندگي مي كرديم     ) پدري(
تـا اينكـه    . با اين حال هر چهار فرزندش را در اين خانه بـه دنيـا آورد              . شوهرش كتك مي خورد   

انجام به باالي ساختمان كارگاهي نجاري صاحب كار پدرم كه جاي تنگ و نامناسبي بود بـه                 سر
ديم، از دسـت صـاحب كـار پـدر كتـك       وقتي با برادرهايم دعوا مي كـر      . تهران نقل مكان كرديم   

  .خورديم مي
ازدواج با پسرعمه ام شروع شد، مـن كـه از او بـدم               ي الس چهارم ابتدايي بودم كه زمزمه     ك

امـا پـدرم مـرا از مدرسـه رفـتن          .  و چندين بار هم او را كتك زده بودم، مخالفت كـردم            مي آمد 
پس از دو سال مقاومت     . ند پررو مي شود   ابازداشت چون معتقد بود كه اگر دختر زياد درس بخو         

 سالگي مجبور به ازدواج با او شدم و پسرم كه ده ماهه شد به هر زحمتي كه بود                   14خالصه در   
  ... .ين خودش داستان طوالني دارد كه اگر شد نقل مي كنما. طالق گرفتم

آورنـد،   هاي بيوه حـرف در مـي       مردم براي زن  «: چند سال بعد به اصرار مادرم كه مي گفت        
ازدواج كن، خودم از پسرت مواظبت مي كنم، با مردي كـه داراي دو پـسر بـود ازدواج كـردم و                      

كشيدم كه چـرا نبايـد پـسر         ذاب مي هميشه ع  وليشوهرم مرد خوبي بود     . پسرم نزد مادرم ماند   
من هم در اين خانه با ما باشد، صاحب دختري شدم و زندگيم بهتر شده بود تـا اينكـه شـوهرم               

كردند  پسرها مرا مادر مهربان صدا مي. نمن ماندم و دو پسر شوهرم و دخترما  . سكته كرد و مرد   
هاي گوناگون   كرد كه هر بار به بهانه      يدر همسايگي ما تاجر كاغذي زندگي م      ... و دوستم داشتند  

مي خواست با من مالقات كند ولي نمي پذيرفتم، باالخره يك روز صبح كه از منزل خارج شدم، 
سوار ماشينش شدم و او سفره دلش را باز كرد كه از زندگي با همسرش راضـي نيـست و قـصد                      

هـا خـودداري    قـات بـا او مـدت      خواستم فرزندانم با خبـر شـوند از مال         من كه نمي  ... جدايي دارد 
مشكل از زمـاني  . كردم تا اينكه آپارتماني جداگانه براي من گرفت و مرا به عقد خود در آورد             مي

بارهـا و بارهـا نيـز شـاهد     .  شدم و آن صحنه را ديدم     آغاز شد كه يك روز بي خبر وارد آپارتمان        
 كه چرا زنش با او اختالف       حضور زن هاي ديگري بودم كه زندگي برايم جهنم شد، تازه فهميدم           

  ...دارد 
يك روز تلفن زد كه به آپارتمان بيايم، وقتي نزديك آپارتمان شدم، دو دختر جوان را ديدم                 

سراسيمه به داخل آپارتمان رفـتم، شـوهرم گفـت          . كه در ماشين پارك شده شوهرم نشسته اند       
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 مي كند، تو هم بيا كـه بـه          اي اسكي، اما چون در بين راه پليس كنترل        رداريم مي رويم آبعلي ب    
ما شك نكنند، چه حالي پيدا كرده بودم، قابل گفتن نيست، فرياد زدم مرا طالق بده هر غلطـي                   

  .ي بكني خواهكه م
  تهديدم كرد، چاقويي برداشت و گفت اگر نيايي مي كشمت، شايد يك ساعت طول كشيد 

كشي را ديدم، برداشتم و به سرش       تا باالخره وقتي چاقو را به طرفم آورد، روي ميز آشپزخانه چ           
  .»... زدم، بعد هم چند ضربه ديگر و االن هم منتظر قصاص هستم 

پس از دو سال حبس، بـه  . است» خانوم ديوونه«جلوه در زندان، معروف به   :  د –خانم جلوه   
  .قصاص نفس محكوم شده است

پـدرم  . زنـد خـانواده   سال دارم، اهل تهرانم و ثمره ي دومين ازدواج مادر و هفتمين فر        35«
. گاهي سركار مي رفت و بيشتر به ترياك كشي مـي نشـست            . بنّا بود ولي پشتكار زيادي نداشت     

بـا وجـودي   . و كفاف زندگي را نمي داد، مادرم مجبور شد به كارگري در خانه ها بپردازد              ادرآمد  
ي هـاي پـدرم     كه مستمري هم از بنياد شهيد مي گرفتيم به دليل شهادت برادرم، باز هم عياش              

اصالً نمي فهميد در خانه چـه مـي گـذرد و يـا مـا كـالس چنـدم                  . مي گذاشت نچيزي برايمان   
در كالس پنجم ابتدايي با پسري آشنا شدم، گاهي با هم بيرون مي رفتيم چند بار هـم                  . هستيم

 ساله كه شدم پـدر و مـادرش     15. او مرا تشويق به درس خواندن مي كرد       . به منزلشان رفته بود   
پـدرم گفـت بـه غريبـه هـا          .  خواستگاري من آمدند، حدود سه سال بود كه مرا مي شناختند           به

.  پسرعمه ام كرد كه هيچ احساسي به او نداشتم          و به زور مرا مجبور به ازدواج با        دختر نمي دهم  
  ...تاق خوابش رفتم و بدم آمداشب عروسي به زور به 

او شروع شد، هنوز ناراحتي اين زايمـان  دخترم كه به دنيا آمد، سرزنش ها و سركوفت هاي         
وضع اقتصادي ما بدتر مي شد چـون شـوهرم          . اجباري تمام نشده بود كه پسرم را به دنيا آوردم         

. او هم مثل پدرم معتاد شده بود و خرج اعتيادش را بـه زور تـأمين مـي كـرد                   . سركار نمي رفت  
م مي كشيدند و او پولي بابت       گاهي كه وضعش بدتر مي شد دوستانش را به منزل مي آورد با ه             

  .مواد نمي پرداخت
مادرم با وجودي كه مـي      . بارها به مادرم پناه بردم و شكايت كردم كه طالقم را از او بگيرند             

دختر با لباس سفيد مي رود منزل شوهر، با كفن سفيد هم از             «: دانست چه مي كشم، مي گفت     
 به جايي نبردم، شوهرم هـر روز مـشتري          كارو از اين حرف هاي تكراري،       » منزل مي آيد بيرون   

يكي از مشتري ها بـه نـام حـسين، بـه درگيـري هـاي مـن و                   . هاي زيادي را به منزل مي آورد      
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شوهرم پي برده بود و به من نيز تمايل پيدا كرد، به شوهرم پيشنهاد داد كه تمام خرج ترياكش                   
  .كرداو قبول . را مي دهد، در عوض مشتري هاي ديگر به خانه نيايند

 خود حسين هم ايجاد دردسـر مـي كـرد           ري در منزل پيدا شده بود اما كم كم        تموقعيت به 
بعد از مدتي با كمك حـسين       . گاهي فرزندانم را كتك مي زد و پسرم هم در مقابلش مي ايستاد            

و قرض هايي كه كرديم خانه كوچكي نزديك بهشت زهرا خريديم، يك اتـاقش را بـه يـك نفـر                     
به دليل  .  و در اتاق ديگرش چهار نفري و گاهي هم با حسين به سر مي برديم               افغان اجاره داديم  

وضع اقتصادي ما هم بدتر شد و زيـر         . تنگي جا و مسايل ديگر پاي حسين از منزلمان بريده شد          
سيه بختي مـرا هـيچ كـدام از ايـن           . به دنبال طالق، به هر دري زدم نشد كه نشد         . قرض رفتيم 

ند، اما هر وقت احساس بـدبختي كامـل بكنـي، دريچـه اي بـه رويـت                  زندانياني كه هستند ندار   
  .گشوده مي شود

. اين دريچه هم وقتي به رويم باز شد كه شوهرم مردي ثروتمند به نام كاوه را به منزل آورد                  
دختر و پـسرم    . اين آدم بي غيرت باشم    زن  كاوه از همان برخوردهاي اول، باور نمي كرد كه من           

ي عاطفي محترمانـه      بين ما رابطه  .  برقرار كردند، او هم آنها را دوست داشت        با كاوه رابطه خوبي   
بـا  . كاوه تمام قرض هاي ما را داد و از شوهرم قول گرفت كسي را به منزل نياورد               . اي برقرار شد  

حضور كاوه در زندگيم، براي طالق گرفتن از شـوهرم مـصمم تـر شـدم، بـه هـر دري كـه زدم،         
  ...گشوده نشد 
او بـه فرزنـدانم   .  و دو فرزندم فرار كرديم و در خانه اي زندگي خوبي را شروع كرديم            با كاوه 

نـام شـوهرم در   از زنـدگيم لـذت مـي بـردم فقـط         . محبت مي كرد و رفتار خوبي با من داشـت         
يك شب در مراسم عاشورا، كاوه قسمم داد كـه بـه زنـدگي گذشـته           . شناسنامه ام آزارم مي داد    

حدود يك سال بـا كـاوه زنـدگي مـي           . ندگي بيزار بودم، چاره اي نداشتم     ، گفتم از آن ز    برنگردم
زد و گفت از طريق آشنايان، مدرسه ي دخترم را پيـدا    به منزلمان تلفنميك روز شوهر  . كرديم

. ماجراهايي شروع شد و اخاذي هاي او كه نـاگفتني اسـت           . كرده و تلفن را به دست آورده است       
 گرفتيم كه با او مالقات كنيم و در عوض پرداخـت پـول قابـل                يك روز به پيشنهاد كاوه تصميم     

بچه ها را با برادر كاوه كه نامزد دخترم است          . توجهي طالقم را بگيرم و قانوناً با كاوه ازدواج كنم         
اما كـار را بـه مـشاجره        . چه خواست گفتيم انجام مي دهيم     شوهرم كه آمد، هر     . بيرون فرستادم 

 از پشت سر با چوبي به سرش كوبيدم، كاوه هـم روي او خـم شـد و          .كشاند و با كاوه درگير شد     
  .گلويش را گرفت
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امـروز بـا آنكـه حكـم        . اش كند، رنگ از رويش رفت و خفه شد          كاوه را تشويق كردم تا خفه     
بـا شـوهرم      از اين كه از زندگي      قصاص صادر شده و بچه هايم در بهزيستي نگهداري مي شوند،          

  .»راحت شده ام، خوشحالم
 سـاله و  14 در اليگودرز به دنيـا آمـدم در آن زمـان مـادرم     1348در سال  : خ -انم اعظم خ
رم بـه منـزل مـادر    دپس از ازدواج، مـا . تا شب ازدواج يكديگر را نديده بودند .  ساله بود  22پدرم  

. سپرد  و تمام كارهاي خانه را به او مي        داد شوهرش رفت، بعدها از او شنيدم كه بسيار آزارش مي         
در خردسالي از سوي مادرم به شـدت كتـك          . ين رو با پدرم همواره در كشمكش و ستيز بود         از ا 
درم بـه او مـي شـد، سـر مـن تالفـي              هايي كه از سوي مادرشوهرش و پ       او تمام ظلم  . خوردم مي
  .كرد مي

پدرم مغازه دار بود و سرانجام خانه اي كوچك در ورامين، نزديـك بـه تهـران خريـديم و از        
كردند و   در و ماردم هر روز به خانواده هاي يكديگر فحاشي مي          پ. رگ بيرون آمديم  منزل مادر بز  

.  تا جايي كه همسايه ها واسـطه مـي شـدند           پس از هر بار دعوا، مادرم مرا با چوب كتك مي زد           
  ... كارم به بيمارستان كشيد كه خود داستاني طوالني دارديك روز آن قدر كتكم زد كه 
دنـد، ايـن ازدواج را      در آور  نواده ام مـرا بـه ازدواج شـخص مـسنّي          سيزده ساله بودم كه خـا     

بـه همـه ي     . شـوهرم بـداخالق بـود و از همـه بـدتر شـكاك             . پناهگاهي ديدم و به آن تن دادم      
گاهي وسط روز از مغازه ي خياطي اش سراسيمه به منزل          . رفتارهاي من حساسيت نشان ميداد    

ر پانزده سالگي دخترمان به دنيا آمد، خوشـحال         د. مي آمد و همه جاي منزل را وارسي مي كرد         
بودم كه ديگر حساسيتش به من كمتر مي شود اما بدتر هم شد، دست بزن هم پيدا كرد، بـراي         

  .هر اتفاق كوچكي كتكم مي زد، تا اينكه يك روز بيني ام شكست و جاي آن را هنوز مي بينيد
تا جايي كه هر روز به زمين و . د نياورد در رفتار او به وجو تولد دومين فرزندمان نيز تغييري    

ها مانع شدند گفتند طالق  همسايه. چندين بار قصد فرار از منزل را داشتم. زمان ناسزا مي گفتم
 گاه ورامين بروي طالقت را مي گيـري       گفتند اين دفعه، با بدن مجروح به پاس       . بگيري بهتر است  

  ...ما هم شهادت مي دهيم
 روي گونه هايم به اتفاق يكي از همسايه ها به كالنتـري ورامـين               باالخره يك روز با كبودي    

گفتم هيچ شكايتي ندارم فقط طالق مي       . پرونده اي درست كردند و به دادسرا فرستادند       . رفتيم
با وجودي كه حق را به من دادند، امـا طـالق ندادنـد              . خواهم تا خودم از اين جهنم راحت شوم       

 ديوانه تر به منزل بازگـشتم، تـا چنـد روز رفتـارش بهتـر      گفتند سايه شوهر باالي سرت هست، 
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ي همسايه هـم منـع   بار مرا از صحبت كردن با خانم هايك هفته طول نكشيد كه اين   . شده بود 
به داخل كمد، حمـام و توالـت       . باز، وسط روز يكي، دو بار سرزده از مغازه به منزل مي آمد            . كرد

افتـاد، ايـن وسـط بچـه هـا            با مشت و لگد به جانم مي      شد و سرانجام     زد و بر افرخته مي     سر مي 
  ...لرزيدند وجيغ مي كشيدند مي

زدي؟  يك روز همين ماجرا تكرار شد، نزديك ظهر به منزل آمد، پرسيد به كـي تلفـن مـي                  
تلفن را بايد قطع كنم و حق بيرون رفتن از منزل را هم نداري، از اين به بعد، درِ منزل را رويت                      

ها را متوجه كرده بود يكي زنگ منزلمـان           ، سر و صداي ما همسايه     ا باال گرفت  دعو. كنم قفل مي 
را زد ولي نگذاشت در را باز كنم به طرف تلفن رفت و پريز را كشيد گفت اگر اين بار تلفن بزني                     

ي ميـز خـورد،    كنم، پايش به صندلي گرفـت و افتـاد، سـرش بـه لبـه               ات مي   با همين سيم خفه   
من دست داد، همان كاري را كه گفته بود با من مي كند، به ذهنم رسـيد  چه حالي به   دانم  نمي

  .»!همسايه ها را خودم با خبر كردم و در دادگاه محكوم شدم، بيچاره بچه هايم. و قصه تمام شد
  

  بحث و نتيجه گيري
پرداختـه اسـت، زنـدگي دوران       ي زندگي زنان متهم به قتل همسر          پژوهش مزبور كه به مطالعه    

 آنان را دشوار، واقعه ي شيرين دوران انتخاب همسر را تلخ و وضعيت زندگي زناشويي                خردسالي
 نزديك به نيمـي از آنـان در زمـان كـودكي بـه شـكل هـاي                   .را نيز غير قابل تحمل يافته است      

 تحـت   همـين دختـران   . گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت هاي زيادي را متحمل شده اند           
كه خود به عنوان همسر خانواده اي ايفاي نقش نمـوده انـد، مـورد آزار و                 ستم خانوادگي، بعدها    

در واقع مي توان گفت كه تحمـل خـشونت را در دوران             . خشونت شوهرانشان نيز قرار گرفته اند     
 درصـد آنـان از سـوي        75خردسالي و در درون خانواده هاي خويش آموخته اند به طـوري كـه               

ان مواجه بوده اند، ليكن به دليـل قـانوني كـه در مبحـث               شوهران خويش با آزار و خشونت فراو      
نظريه ها به آن اشاره شد، نتوانسته اند عليه خشونت شوهران خويش احقاق حق نمايند، اين در               
حالي است كه در جوامع پيشرفته پديده ي خشونت از سه دهه ي پيش مورد توجه جدي قـرار                   

ي در دوران كـودكي، گفتمـان جـدي محافـل           ته است، به ويژه آثـار و پيامـدهاي آزارديـدگ          فگر
  .اجتماعي بوده است

سال پيش خشونت خانوادگي بـه مفهـوم پديـده اي اجتمـاعي و مخـرّب،                در ايران، تا چند     
مورد نظر نبود و خشونت عليه زنان به ويژه از سوي شوهران، كم و بيش موضوعي عـادي تلقـي               
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 در  گذاشـت  جسمي شـديدي برجـاي مـي      هاي خانگي كه آثار      شد و تنها موارد حاد خشونت      مي
هـاي فـردي و روانـشناختي صـورت          ي آنها تحليـل    برخي از مطبوعات بازتاب مي يافت و درباره       

پـس از برگـزاري     . گرفت و به ساختار اجتماعي، فرهنگي و وضعيت قوانين توجهي نمي شـد             مي
ض جنـسيتي، ايـن     سمينارها و آگاه سازي هاي گوناگون از جانب زنان درباره حقوق و رفع تبعي             

در جامعه تلقـي گرديـد و مـددكاران اجتمـاعي، چـه در              » مسأله اي اجتماعي  «پديده به عنوان    
زمينه ي مددكاري جامعه اي و چه در قلمرو پژوهش هاي حرفه اي، به وضعيت زنان، خـشونت                  

ـ        ، تحليل هاي فردي    را به جاي   و فرار از منزل پرداختند و بررسي اين پديده         ا  بـه رابطـه ي آن ب
  .ساختار جامعه و خشونت در سطح كالن مورد مطالعه قرار داده اند

تداوم خشونت به گونه اي با ساختار فرهنگي جامعه، همساز گرديده و رفع آن را با دشواري  
هايي مواجه ساخته است، از سويي زنان آزارديده، به داليل فرهنگي، خشونت را تحمل و از بيان         

ويي ديگر، به فراست دريافته اند كه حمايـت قـانوني از آنـان بـي                آن خودداري مي نمايند، از س     
از اين رو مشخص ساختن جمعيت واقعي زناني كه در شرايط دشوار به سر مي برنـد        . رنگ است 

 اي بزهكاراني پرورش مـي يابنـد كـه بـا سـاختار      هدر واقع در هر جامع. به سهولت ميسر نيست 
سيتي براين اساس، دارا بودن نگرش جن     . واني دارد سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن جامعه هم خ       

و عوامل فرهنگي و حقوقي مردمدارانه در جامعه ما براي مردان مستعد امكان خـشونت و بـراي                  
زنان، تحمل خشونت با پيامدهاي منفي را ميسر ساخته است كه گاهي رهايي از اين وضع رنـج                  

   .م مي سازندآور را يا با خودسوزي و يا حذف همسر از زندگي فراه
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