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چکیده
خشونت خالایوش کاله بالا اغمالاض
خشونت در رابطههای درووخانوادگ) یا «خشونت خانگ)» (بهیثابه نوع) از
ِ
ٔ
یریله گزارش و شکایت رسم) ی)رس)  ،پ)ی)های ینف) در ساخت اخمرال) و فرهنگال)
نگریسته ش)ه و کمتر به
ٔ
جایعه است که البته ،بنااوهالای فلسالف) و یتالافازیک) دارد .خالانواده ،نخسالتان شالبکه نسالبتهای یاالاوفردی را
بری)سازد و در ذات ْ
خود یایل سلسلهیراتب) از رابطهها و ارزشهای رابطهای اسالت کاله سالایاوین)ی خالانواده را
تضمان ی)کن) .وجه همبستگ) اعضای خانواده رفتارها و کنشهای رابطالهای اسالت کاله یتناسالب بالا نقشهالای
خانوادگ) دریافت کردهان) .بنابراین ،بروز خشونت که در تحلال نهای) ،ی)توان) با غایت إعمال ر)رت و گسالترش
سطح نفوذ و تأثارگذاری بر دیگر اعضای خانواده همالراه باشال) ناالز از طریالق رفتارهالای یختلالف خشالونت یاز -
بالالهنحو یثبالالت یالالا ینفالال)  -توجاالاله ی)گالالردد .در ایالالن یقالالاله ،تالالمش خالالواهم کالالرد در ابتالال)ا و تالالا یالال) ایکالالاو ،بالاله
سازی فلسف) زوایا و جنبههای یختلف خشونت  -بهیثابه کنش) رابطهای  -بپالردازم .سالپس تالمش
پ)ی)ارشناس) ِ
خود را به پ)ی)ارشناس) خشونت در رابطههای درووخالانوادگ) ،از ینظالری فلسالف) ،یعطالوف یال)کنم تالا بافالت
ّ
تجرب)۔ایساسالال) تحقالالق و در نخسالالتان وایالال) اجتمالالاع) شالالکار شالالود و در پایالالاو ناالالز بالالا پاشالالنهاد نظریال ٔاله
«رابطهگروی اخمر)» راهیل) نظری برای تع)یل بناادین این نوع خشونت فراپاش نهم.
کلیدواژهها
اخمق خانواده ،پ)ی)ارشناس) فلسف) ،خشونت ،خشونت خانگ) ،رابطهگروی اخمر).
 دکترای فلسفه و پژوهشگر گروه یطالعات نظری پژوهشک)ه زو و خانواده ،رم ،ایراو.
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خشونت خانوادگ) یا خانگ)  -بهیثاباله نالوع) از خشالونت خالایوش  -پ)یال)های ینفال) در سالاخت
1
اجتماع) و فرهنگ) جایعه است که یانن) انواع دیگر خشونتها ،بناان) فلسالف) و یتالافازیک) دارد.
اگر چه تعریف ّ
سنت) خانواده بر اساس کارکرد و نقش) که هر عضو خانواده داراسالت ،دسالتخوش
تغاارات) چشمگار ش)ه است ،لاکن با پاشفرض گرفتن وجه یشترا ٔ
همه تعاریف ارائه شال)ه دریالن
زیانه (یعن) کارکرد ،نقش و یکاو زیستن اعضا ی)تواو به تحلال بناادی رابطالههای یاالاوفالردی در
این سایت پرداخت .در این بخش ،است)الل خواهم کرد که کافات یتافازیک) ر ٔ
ابطه یاالاو اعضالای
نظریه هست)شناس) رابطهای 2در ّ
ٔ
خانواده ،کافات) یبتن) بر ٔ
ان)یشه نظری غرب خواه) بود.
سنت
ً
خانواده ،وارعات) است که هست) خود را از بررالراری نسالبتها (و بعال)ا نقشهالا و کارکردهالا
خشونت خانگ) ،زیان) بوروع ی)پاون)د که اعضای خانواده خالود را یسالتقل از
به دست ی) ورد.
ِ
ٔ
یکدیگر و در عان یال ،تشکالدهن)ه یک خانواده ی)پن)ارن) .به دیگر سخن ،اعضالای خالانواده
ْ ً
زیستن اوال ،یتک) اسالت بالر یضالور در
جهاو
بای) به این گاه) دست یابن) که یضور وها در ِ
خانواده که هم ویژگ)های زیستشناسانه و هم ویژگ)هالای انساوشناسالانه  -اعالم از اجتمالاع)،
۹۹1
فرهنگ) و دین) و … -وها را صورت ی)بخش) .خانواده در رابطهای همهجانبه یاالاو اعضالای و
ّ
یتقوم ی)گردد .برای نمونه ،یادری یالا یالادر بالودو یالا هالر گوناله نسالبت خویشالاون)ی و خالون)،
جایگاه) است برساخته از نگرشها و رفتارهای) که یک زو برعه)ه گرفته و ایفا ی)کن) .یالک زو
نم)توان) از ابت)ا یادر باش) و در نتاجه ،رادر نخواه) بود از ابت)ا رابطهای با فرزن)او داشالته باشال).
از همان روست که یادر بودو در بطن ر ٔ
ابطه زو با فرزن)او رالوام ی)گاالرد (. Wrathall, 2011, p. 142
در یقاقت راههای یتفاوت) وجود دارد که بتواو صفات و ویژگ)های یک ایالر خالاص و جزئال) را
ٔ
ّ
تجربه زیسته نسبت به ایر وای) وجالود دارد؛ بالرای
یتعان و یشخص کرد؛ زیرا انحای یختلف) از
ً
 .1در این یقاله ،صرفا به ابعاد ینف) و سلب) خشونت خانگ) پرداخته خواه) ش) .ب)یه) است ی)ود یعان) از خشالونت
روا داشتن در یق دیگر اعضای خانواده ال به ینظور تنباهّ ،تنبه ،یادگاری و  ...ال را ی)تواو ّ
یوجه تلق) نمود.
 .»relational ontology« .2های)گر ب)یل یتناهر این نظریه را در سنت پ)ی)ارشناس) هرینوتاک ررو باستم یامدی ارائاله
ی)ده) :هست)شناس) رابطهای یا تکثرگرایال) هست)شناسالانه ( . ontological pluralismدر انال)یش هست)شناسالانه
ٔ
یواجهه دازاین ( Daseinررار نگرفتهان) ،پاشاپاش واج) یاهاالات و ذوات
های)گر ،اشاا و ایور تا زیان) که در یعرض
ً
ّ
یتعان ناستن) .اشاا ٔ و ایور صرفا در شبکهای از نسالبتها ( nexuses and nodes of relationsرالوام ی)یابنال) .بالرای
بح باشتر ،نک.Wrathall, 2011, pp. 140-145 :

✺

1. conatus essendi

 .2اگرچه «اصل صاانت ذات» ،بنااد یتافازیک) و درون) و ضاین بقای یوجود بشری در جهاو اسالت ،لالاکن بالروز و نمالودی
واضح در رفتار دی) دارد؛ در ُبع) رواوشناسانه ،این اصل یبنای) برای توجاه خالودگروی ( egoismپ)یال) یال) ورد کاله بالر
طبق و ٔ
همه کنشها و افکار دی) در راستای رسا)و به برترین خار یعن) سعادت و خوشال) بالا انگاالزه خودگرواناله اسالت.
ً
ارزششناس) ٔ
نظریه خودگروی رواوشناسانه ( psychological egoismبه بحال از وچاله ارزش «اخمرالا خالوب» دارد
ی)پردازد و بر این اساس خود و بر وردو ناازهای و را در اولویت ررار ی)ده) .خالودگروی رواوشناسالانه نظریالهای اسالت
درباب انگازه و دلال کنش اخمر) (نات عایل اخمر) و «خودشافتگ)» نمود و بروز این انگاالزه و ناالت اخمرال) اسالت
که بهصورت رفتارهای یعان) بروز ی)کن) و در ٔ
زیره سابها و اختملهای روان) ررار ی)گارد.

3. otherness
4. alterity
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دستیاب) به فهم یطلوب یک چاز بایال) در بسالتر و سالایت و زیسالت کالرد ،یعنال) در تجربالهها و
ْ
جهاو و سایت شراکت ّفعال و یستقام داشت .پاای) این ی)عا برای خانواده ایالن اسالت
کنشهای ِ
که هر خانواده را بای) بهینزله پ)ی)های ینحصربهفرد و یتمایز یورد بررس) و واکاوی ررار داد.
اگر چه هر عضو خانواده به یکم یوجود بودو بای) برای بقالایش در جهالاو ،یبتنال) بالر «اصالل
صاانت ذات» 1عمل نمای) و تمش کن) تا در هست) بقا یاب) لاکن بای) توجه داشته باشال) کاله ایالن
ّ
اصل ،پارادایم یتافازیک) چاره بر اعمال و رفتارهای تمای) یوجالودات اسالت و یکاله تعاانکننال)ه
ارزش کنشهای دی) نخواه) بود 2.دی) در شالبکه رابطالههای یاالاوفردی باله صالاانت ذات خالود
ی)پردازد ،ب)ین یعنا که تالمش ی)کنال) ذات خالود را در رابطالههای) نگاله دارد کاله و را در یخالاطره
نم)ان)ازن) یا در بطن رابطههای گونالاگوو یاالاوفردی باله صالاانت از و بپالردازد .خالانواده باله لحالاظ
یتافازیک) در بستر رفتارهای) که ینجر به صاانت «ذات فردی» ی)شون) شالکل ی)گاالرد و در رونال)
شکلگاریاش خود تب)یل ی)شود به بستری برای صاانت «ذات جمع)» تا یق)یالهای باشال) بالرای
صاانت ذات «جایعه بوی)۔ینطقالهای» و در نهایالت ،صالاانت «ذات جهالان)» .بنالابالراین ،خالانواده
ی)توان) چشمان)از اجتماع) بناادین برای یفظ تمایاتهای ذات) تلقال) گردیال)ه و تمهاال)ی باشال)
برای استمرار صاانت بهانه از ذات جهان).
در بطن رابطههای اجتماع)« ،خالانواده» نخسالتان وایال)ی اسالت کاله در و دیال) بالا یقولاله
دیگربودگ) 3یا غاریت 4شنا ی)شود .اهمات یواجهه با دیگربودگ) (≠ ینبودگ) سوژه انسالان)
در این است که هویت دی) همواره در یرایل رش) خالود در یواجهاله بالا غاریتهالا و تفاوتهالا
شکل ی)گارد ،یعن) در ضمن نف) دیگری و در تخالف با وی ،خود را بهساو یک هویت یسالتقل
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دری)یاب) .بای) توجه کاف) داشت که شباهتهای ین بالا دیگالری ناالز در تحلاالل نهالای) بهینزلاله
ّ
1
شباهتهای) که یختص به ین است بازشناخته ش)ه و یس تملک شباهتها بر یالس همدلال)
وها پاش) ی)گارد .اولویت) که خانواده بر وای)های اجتماع) دیگر دارد ،عبالارت اسالت از ایالن
وضعات بناادین که یادر برای فرزن) نخستان دیگری است؛ دیگریای که بای) با و رابطه و نسبت)
برررار کرد .ژاا َلکاو با ار ٔ
ائه تصویری رواوکاوانه از خانواده ،بر و است که دیگربالودگ) در ٔ
زیالره
یقوالت «رواوکاوی رش) کودا» ررار دارد؛ و جا که اولان دیگری ،یالادر اسالت ( Homer, 2005,
 pp. 70-79و . Žižek, 2007, pp. 7-11
بسط ب)رویه یرزهای شالناخت) یبتنال) بالر «اصالل صالاانت» ذات یکال) از بناالادیترین علالل
زیانهساز برای بروز خشونت خانگ) است .این اصل ،در صورت) که با یساسات اخمر) 2تع)یل
نشود ،به نوبه خود یوجب رش) خودگروی رواوشناسانه و در نهایت ،خودشافتگ) فردی و جمع)
ی)شود .بنا بر ٔ
نظریه «خودگروی رواوشناسانه» ،سائقهها و انگازههای دی) برای هر کنش) هماو
خود فرد و ایوری است که ب)او کشش روان)۔ذهن) دارد .در بطن خودگروی رواوشناسانه ،دیال)
ً
ایساس ثبات و رایش یطلق به جهان) دارد که به پن)ار او صالرفا یکالاو زیسالت و بر وردهسالازی
وهم خمف وارع اوست و ریشاله
 ۹۹7ناازها و ایاال اوست .ب)یه) است که چنان ایساس) ،بر ی)ه از ِ
در رضایت جعل) او از جهان) دارد که بر بنااو خودبرتربان) او استوار است .این که دی) انگازه و
دلال کالنش را در خالودگروی رواوشناسالانه بجویال) ،او را باله سالمت خودشالافتگ) (اصالطمی)
ً
رواوکاوانه اوال ،فردی و سپس جمع) سوق ی)ده) .وضعات خانوادهای کاله یتال) یالک عضالو
خودشافته در و وجود داشته باش) با بروز خشونت خانگ) توأم خواه) بود :هر گونه کنش و نظری
که برخمف نظر عضو خودشافته باش) ،نوع) هجوم و جسارت رلمال)اد ی)گالردد؛ بالهنحوی کاله
عکسالعمل عضو خودشافته ،روا داشتن خشونت است (یعان. 7011 ،
پیشینه پژوهش

فلسالف) خشالونت در رابطالههای
از دهه 7۵10م تاکنوو پژوهشهای ان)ک) درباب پ)ی)ارشناس)
ِ
خانوادگ) به سرانجام رسا)ه که ٔ
راطبه وها به یک یقاله یا یک فصل در کتاب بسن)ه نمودهان)؛ بالا
1. empathy
2. moral sensitivity

✺

جستوجوی وبگاههای ینابع و دادههای علم) یشخص ی)گردد کاله سالطح پاشالانه و یحتالوای
تخصص) این یوضوع در زباو فارس) ،بساار ناچاز (یعن) به اشارات و نکتهپردازیهای گالذرا باله
ْ
انگلاسال)
یبای پ)ی)ارشناس) فلسف) یالا فالسوف۔پ)ی)ارشناسالاو بسالن)ه ی)شالود و در زبالاو
ٔ
سااهه ینابع یوجالود بالا پروتکالل جسالتوجو از طریالق جسالتوجوی کلاال)واژگاو
ان)ا است.
اساس) یوضوع یقاله به زباوهای فارس) و انگلاس) در پایگاههای داده و اطمعات علم) یلال) و
بانالملل) از جمله  ،Civilica ،SID ،Magiran ،IranDocنوریگز ،علم ِنت در داخالل و ،JStor
 Library Genesis ،DOAJ ،PhilPaersو  Googleدر خار از کشالور اسالتخرا شال)ه اسالت.
ینابع انگلاس) واصله از جستوجوی کلا)واژگان) در ینابع پایاو یقاله یوجودن) ،لاکن جالا دارد
دستهبن)یای کل) از وها در این یقام صورت گارد:
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الف ثاری که به پ)ی)ارشناس) فلسف) خشونت در یعنا و یالراد عالام و پرداختهانال) و گالاه)
بهصورت گذرا از خشونت خانگ) یا خانوادگ) نام بردهان)؛ یانن) کتاب م هاوم خ اونت نگاشالته
ُُ
استاجل با عنالاوین «بهسالوی نظریاله پ)ی)ارشناسالانه
یایکل
یقاالت
،
یارا فربج (Vorobej, 2016
ِ
ِ
خشونت :تالأیمت) پاالرو یرلوپالونت) و شالولتز» ( Staudgil, 2007و «بهسالوی یالک پ)ی)ارشناسال)
رابطهای خشونت» ( Staudgil, 2013و در نهایتٔ ،
یقاله «خشونت و پ)ی)ارشناس)» نگاشته نالورادا
شاریا (. Sharma, 2013
ً
ب ثاری که یشخصا به پ)ی)ارشناس) فلسف) خشونت خانوادگ) پرداختهان) ،یانن) یقاله نورین
ک) .دنزین با عنواو «بهسوی یک پ)ی)ارشناس) خشونت خانگ) ،خانوادگ)» (. Denzin, 1984
ثار دسته اول ،صورتبن)ی ینسجم و دراق) از تجربه زیسته عایل خشونت و فرد خشونتدیال)ه
ارائه نم)دهن) .در این یقاله ،تمش خواهال) شال) تالا صالورت روای)۔اسالت)الل) تجرباله دسالته اول و
زیسته این دو گروه همبسته ارائه شود .درباب دسالته دوم ،ثالار شالایاو ذکالر اسالت کاله صالورتبن)ی
روای)۔است)الل) پاشگفته را ارائه نم)کنن) تالا ٔ
نقطاله غالازی یسالتحکم بالرای پاشالبرد توصالافات یالا
تحلالهای پ)ی)ارشناسانه فلسف) خشونت خالانگ) باشال) .نکتاله رابالل توجاله در پاشالانه انگلاسال)
پژوهش یاضر این است که پ)ی)ارشناس) فلسف) خشونت خانگ) در یریله تکایل نالوزادی خالود
به سر ی)برد و غار از ٔ
یقاله دسته دوم ،یعن) یقاله نورین ک) .دنزین ،اثالری یسالتقل و کایالل در ایالن
زیانه یافت نم)شود .برای اثبات این ی)عا بهتر است عناوین یقاالت دو دسته را یورد توجه رالرار داد

که در سه عنواو از وها از تعبار «به سوی »1استفاده ش)ه است :ادباات و پاشالانه بحال هنالوز در
یسار تکایل اولاه و در یریله نقشهکشال) جالایع یرکتهالای علم)۔پژوهشال) باله سالر ی)بالرد؛
بهنحوی که این یقاالت تمش ی)کنن) ضرورت و اهمات جهتگاری یالا جهالتده) باله یسالئله
ٔ
یریله نخست یاد ور شون).
اصل) یعن) خشونت خانگ) را در
اهداف پژوهش

ْ
ه)ف از نگارش یقاله یاضر ،صورتبن)ی و ارائه روایت اول شخص از ابعاد تجرب)۔ایساسال)
خشونت در یحاط خانگ) است .این ه)ف با اتخاذ رویکالردی پ)ی)ارشناسالانه (در یعنالا و یالراد
فلسف) و بر ورده خواه) ش) تا بر همان ْ
اساس یاهات رابطالهای نقشهالای خالانوادگ) پررنالگ
ْ
خانواده بازسازی شود.
ش)ه و در راستای تواوین)سازی
مسئله و روش پژوهش
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ً
یسئله اصل) ٔ
یقاله یاضر این است که بنااوهالای یتالافازیک) خشالونت خالانگ) غالبالا باله بهاناله
۹۹1
انتزاع) بودو ،یورد بررس) ان)یشمن)او یوزه علوم اجتماع) و یطالعات زناو ررار نگرفتاله اسالت.
این یسئله زیان) پررنگتر خواهال) شال) کاله تالمش شالود بافالت تجرب)۔ایساسال) خشالونت در
یتافازیک رابطههای یاالاوفردی جایالاب) شالود ،یعنال) جالای) کاله روایتهالای خشالونتدی)گاو و
ْ
ٔ
تجربه تلخ زیستهشاو بناان) بالرای برسالاختن سالوبژکتاویته و هویالت انسالان)
عایمو خشونت از
ی)گردد .پاشفرض یتافازیک) پ)ی)ه خشونت خانگ) این است که افراد در یکم اتمهای) یجالزا
تلق) ی)گردن) که سوبژکتاویته وها ج)ا از رابطهها و گروههای اجتماع) شکل ی)گاالرد .تأکاال)
بر یتافازیک رابطهای گروههای اجتماع) یانن) خانواده ی)توان) سالرلویه یوزشهالای رسالم) و
غار رسم) برای تواوین)سازی خانوادهها ررار گارد.
این پژوهش با اتخاذ رویکردی توصاف)۔پ)ی)ارشناسانه و با ی)د جسالتن از روش کتابخانالهای باله
سرانجام رسا)ه است .روش گرد وری دادههای بناادی این پژوهش از نوع فاشبرداری استان)ارد بوده
که برای دستیاب) به تحلال یحتوای کل) استنباط ش)ه از پاشانه پژوهش) یوجود ضروری است.
1. toward / towards

✺

خشونت ،در افق پدیدارشناسی (فلسفی)

«خشونت» یفهوی) است پاچا)ه ،دیریاب و بهش)ت ینارشهبرانگاز که در بطن خود بسالاار یالبهم و
سربسته است .شای) این تعریف سازیاو جهان) به)اشت 1،جایعترین تعریف از خشونت باش):
ً
ً
هر گونه کنش یتجاوزانه یا غفلتورزانه در یق یک فرد که ]ایتماال یا رطعالا[ سالاب
روان) ،جسمان) یا رنج جنس) 2بر او وارد ی) ورد همچوو ]انواع[ ته)ی)ها ،اجبار 3یا
یحرومکردوهای دلبخواه) 4از زادی در دو سالایت خصوصال) ]زیسالت فالردی[ یالا
عموی) ]زیست اجتماع)[ .خشونت ،استفاده گاهانه از زور و فشار جسمان) اسالت
که بر خویشتن ،دیگری یا گروه یا جایعالهای خالاص بالهنحو ته)یال) یاز ]و بالالقوه[ یالا
بالفعل روا داشته ی)شود .این زور و فشار ]یستقام یا غاریستقام[ ایتمال بهبار وردو
6
جرایت ،یرگ ،ساب روان) ،رش) نارص 5یا یحرومکردو دارد (. WHO, 2018

)1. World Health Organization (WHO
2. sexual suffering
3. coercion
4. arbitrary deprivation
5. maldevelopment

 .6در تعریف سازیاو جهان) به)اشت وجه هنجاری خشونت یورد تأکا) ررار نگرفته است .برای کسان) که خشالونت در
یعنای ینف) و را یورد ی)اره ررار ی)دهن) ی)تواو وجه) هنجاری به تعریف خشالونت اضالافه نمالود :راال) « تحماالل
ِ
بهلحاظ اخمر) ناروای ]یا یمنوع[ ساب جسمان) ،روان) یا زنال)گ) ( morally forbidden infliction of physical,
. Vorobej, 2016, pp. 174, 179 & 182( » psychological, and life harm
 .7نگالاه پ)ی)ارشناسالانه باله خشالونت از ایالن جهالت ضالالرورت ی)یابال) کاله علالوم اجتمالاع) کنالون) ،روش ایالهکننالال)ه
( reductionistخود را در یافتن علل و پاای)های رخداد خشونت پ) ی)گارن) که یسالتلزم یالک نالاهر جال)ا از بافالت،
یستقل و بارون) است که رابطالههای یاالاوفردی را عان)سالازی ( objectifyی)کنال) .ایالن نالاهر بارونال) و عان)سالاز

←
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خشونت ،در نگاه) دیگر ،پ)ی)های بناادین در بطن رفتارهای دی) است و اگر چه به طالور کلال)
یوافق با طبع و ذات دی) ناست ،لاکن ابزاری رفتاری برای رسا)و به اه)اف یختلف اخمرال) و
تنباه) خواه) بود :دی) با رفتارهای یختلف خشونت یاز ی)توان) ر)رتش را بر یحالاط و جهالاو
پارایون)اش اعمال نمای) تا ب)ین نمط به اه)اف خاص خود برسال) .از ایالن جهالت ،خشالونت را
ّ
ً
ی)تواو بهیثابه یجال) (غالبا عموی) برای اجبالار اسالتع)ادهای یتکثالر افالراد در راسالتای تحقالق
وضعات یا ای)ه ل) برتر و واال نگریست.
پ)ی)ارشناس) خشونت 7،واکاوی تجربه زیسته طرفان خشونت (عایل خشونت و خشونتدی)ه را

ْ
شخص سرلویه اهتمام خویش ررار ی)ده) .در این راستا« ،عایل خشونت» ی)توان) برای
با بااو اول
روا دانستن کنش خشونت یازش در جهت صاانت ذات خود توجاه ذیل را ارائه کن):
 به تجربه زیسته دریافتهام که در بررراری رابطه با دیگری یا دیگراو همواره طاف وسالاع) ازته)ی) و خطر (ایتمال) یا رطع) وجود دارد.
 در این یورد خاص (هر وضعات) که باش) ذیل اصل شالهود جمعال) بالاال رالرار ی)گاالرد ،ً
ً
دیگری ایتماال یا رطعا بر خمف یال و خواست ین تصمام گرفته یا عمل خواهال) کالرد؛
زیرا او ناز همچوو ین یوجودی یختار است (یعن) ،ب)نهایت تجربه پاشان از اختاالارش
دارد و تصماماتش پاشاپاش برای ین تعانپذیر یعن) رابل پاشبان) ناستن).
 در این یورد خاص ،ایکاو دیالوگ یسالمت یاز بر سر یوضوع (ینطق کنش = دفع ضالررایتمال) یا رطع) /جلب ینفعت ایتمال) یا رطع) وجود ن)ارد.

۹25

 نتی ه( :اگر ررار باش) که به هر رامت یمکن به یال و خواسالتم برسالم وگالاه بایال) از طریقال)(هرچه که باش) یت) اگر در یوضع ضعف باشم و با ی)د جسالتن از یزیالت نسالب)ای کاله بالر
دیگری دارم غار یسالمت یاز به یال و خواست خود برسم = .روای) بروز خشونت
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از دیگر سو ،روایت «فرد خشونتدی)ه» از خشونت) که در یقش روا رفته این چنان خواه) بود:
 به تجربه زیسته دریافتهام که در بررراری رابطه با دیگری یا دیگراو همواره طاف وسالاع) ازته)ی) و خطر (ایتمال) یا رطع) وجود دارد.
 در این یورد خاص (که وضعات) بهوروع پاوسته است و ورا تجربه کالرده یالا یال)کنم  ،دیگالریً
رطعا برخمف یال و خواست ین تصمام گرفته یا عمل کرده است؛ زیرا او ناز همچالوو یالن
یوجودی یختار بوده (و تجرباات پاشالانش ناالز ایالن یال)عا را تأیاال) ی)کنال) و تصالماماتش
پاشاپاش برای ین تعانپذیر یعن) رابل پاشبان) نبودن).
 در این یورد خاص ،ایکاو دیالوگ یسالمت یاز بر سالر یوضالوع (ینطالق کالنش = دفالع ضالرر→

هاچگونه تجرباله یسالتقام) از خشالونتهای روا داشالته باله فالرد نال)ارد و بال)ین خالاطر اسالت کاله توصالافهای او از
وضعاتهای خشونت یاز ،دراق و دسته اول ناستن) «گفتار علوم اجتماع) درباب خشونت ،گفتالاری دربالاب ّ
علاالت
( causalityاست» ( . Pandian, 2008, p. 40ایا پ)ی)ارشناس) خشونت ،پ)ی)ارشناس) خشونت) اسالت کاله دیال)
در وارع از و در زن)گ) تجرب)اش ( experiential lifeرنج برده است (. Delhom, 2000

✺

ایتمال) یا رطع) /جلب ینفعت ایتمال) یا رطع) وجود ن)اشت.
 نتی ه :به تجربه دریافتم که دیگری اصرار داشت به هر رامت یمکن به یال و خواسالتش برسال)پس از یزیت نسب)ای که بر یالن داشالت بالهنحو غاریسالالمت یاز اسالتفاده نمالود تالا یاالل و
ّ
خواست خود را تحقق بخش).

ً
 .1از ینظر لویناس ،یعرفت و یفهوم سازی نوع) تصایب ،ساطره و نهایتا خشالونت اسالت؛ یعرفتال) کاله دریال)ا از و بالا
تعبار «خشونت یفهوم» یاد ی)کن) ( . Derrida, 2007, p. 185الیبش به تأسال) از دریال)ا ( Derrida, 1992یعتقال)
است که هاچ «راهیل نهای)» برای خشونت وجود ن)ارد پس نقادی خشونت بایال) همالواره در «طلالب ]تحقالق[ جالا و
یکان) با خشونت کمتر باش)» (. Liebsch, 2007
 .2اگرچه یقاله یاضر گنجایش واکاوی پ)ی)ارشناسانه تمای) زوایای خشونت را ن)ارد ،لاکن کنش خشونت یاز از جنبالههای
یختلف دوری ( ، circularیتقارو ( symmetricalو یتقابل یا ب)هبستان) ( reciprocalی)باش) .به دیگر سخن ،در یوردی
خاص فرد «الف» عایل خشونت است ،لاکن در یورد خاص دیگری همان فرد ی)توان) فرد خشونتدی)ه باش).
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از صورتبن)یهای باال یشخص است که دو ویژگ) اساس) در هر توجااله و روایالت بالرای صال)ور
کنش خشونت یاز وجود دارد :ع)م ایکاو دیالوگ یسالمت یاز و یزیت نسب) یک طرف که در هالر
یورد یا وضعات) ْ
خاص ی)خلات ج)اگاناله دارد و بایال) باله زیاناله یعناشناسالانه کالنش خشالونت یاز
یرتبط باش) .این دو ویژگ) با هم «ینطق خشونت» را بری)سازن) :وجا که ایکاو بررالراری دیالالوگ
یسالمت یاز وجود ن)ارد؛ زیالرا نالابرابری در برخالورداری از یزایالا و اسالتع)ادها وجالود دارد .از ایالن
روست که خشونت به طور کل) ایری غاررابل اجتناب است و ریشه در کنه زباو و گفتار هم دوانال)ه
است 1.و« 2خشونت» بهنحو بناادین) در ذات ین ،خود را بهساو «خشونت) عریالاو» نشالاو ی)دهال)
کالاله در کنشهالالای کمیالال) و رفتالالار خالالود را بالالروز ی)دهالال) و افالالق همیعنالالای) را ی)شالالکاف) و جنبالاله
ٔ
یواجهه ب)واسطه با خشونت« ،ر)رت و تالواو
یااوسوژگان) یعنا را برهمی)زن) :طرفان خشونت در
ان)یشا)و» خود را از کف داده و اختاار خود را یورد تهاجم دیگالری ی)پن)ارنال) .اگالر چاله «تنهالا بالا
ٔ
سالوژه زاد اسالت» (ژیالژا،701۵ ،
یاانج) رویاروی) با یک سالوژه زاد دیگالر اسالت کاله «یالن» یالک
ص  . ۴07لاکن وجود دو سوژه یختار و خود یان اسالت کاله پاشفالرض هست)شناسالانه خشالونت را
بری)سازد .خشونت ،اختاار طرفان را در کنش غاریسالمت یاز یحال)ود ی)کنال) و جلالوی ان)یشاله
یختارانه طرفان را ی)گارد.
ُ
یارا ف ُر ِبج ( Mark Vorobejبر این اعتقاد است که پنج جنبه کل) در هر کالنش خشالونت یازی
یشهود است که ی)توانن) عای)انه یا غارعای)انه بوروع پاوسته باشن)Vorobej , 2016, p. 52( :
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 « سابرسان) :»1همواره ی)ی از سابرسان) روان) یا ب)ن) در خشونت دی)ه ی)شالود .یال)شروع سابرسان) روان) یا ب)ن) به شهود عرف) هر جایعه واگذار ی)گردد.
 «عایلات :»2در خشونت روا داشتن به خود یا دیگری نوع) عایلات خود گاه و گاه به دیگالریوجود دارد .خشونت ب)وو عایل ،یمکن ناست؛ زیرا از سنخ کنش است
 «رربان) داشتن/بودو :»3هر کنش خشونت یازی دست کم یالک رربالان) انسالان) ،یاالوان) یالاگااه) دارد 4.کنش خشونت یاز ،خود یا سوبژکتاویته رربان) را یورد هجالوم رالرار ی)دهال) تالا
رربان) یک خشونت
یکپارچگ) 5و را از بان ببرد .ب)یه) است همان ایساس که فرد خود را
ِ
تجربه ش)ه تلق) نمای) یک) از ارکاو اساس) تعاان کنشهای خشونت یاز ی)باش).
 «ابزارین)ی ]یا نگاه ابزاری داشتن :»[6خشونت همواره غایت) خار از خود دارد یعنال) بهیثابالهابزاری برای نال به ه)ف) خاص روا داشته ی)شود .از دیگر سو ،کنش خشونت یاز زیالان) از
عایل خشونت (= سوژه خود ئان صادر ی)شود که دیگری را به یثاباله ٔ
ابالژه یحالض ایاالال و
ار ٔ
اده خود تلق) کرده باش).
 «هنجارین)ی :»7هر کنش خشونت یازی در سایت یعرفت) خود یاوی اجبار یک هنجار یالابای) و نبای) است .ارزششناس) کنش خشونت یاز یاوی تحلال بایال) و نبایال)های یختلالف
است که بر فرد خشونتدی)ه تحمال ی)گردن)
ً
در سطح رابطههای یااوفردی ،رواداری خشونت بر این نکته اشاره دارد که غالبا عایالل خشالونت،
ً
کنش خشونت یاز خود را بر دیگری روا ی)دارد؛ ب)وو اینکه وارعا تجربه کایل) از نچاله بالر سالر
1. harm
2. agency
3. victomhood

 .4گاه) کنشهای خشونت یاز بر ابناه و ثار غارجان)ار ناز روا داشته ی)شون) .وچه باع ی)شود این کنشها را بتالواو
خشونت یاز تلق) نمود این است که خشونت روا داشته ش)ه بهنحو غاریستقام به صالایب یالا عمرهینال)او و ابنااله و
ثار یتوجه هستن) .ایساس تعلق خاطری که یک سازن)ه ،صایب یا عمرهین) به چنالان ثالاری دارنال) از ایالن جهالت
نشئت ی)گارد که این ثار را دنباله یا ثمره وجودی۔یعرفت) خویشتن ی)پن)ارنال) ،یعنال) رسالمت) از ان)یشالا)و خالود را
یعطوف به فرینش چنان ثار (هنریای نمودهان) و چوو این ثار تبلور و تجسالم عانال) ان)یشههایشالاو اسالت ،بال)او
هماو ( identicalان)یشهشاو و در نتاجه ایری یا ذات) یتعلق به ین ی)نگرن).
درست بهیثابه این ِ

5. integrity

6. instrumentality
7. normativity
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1. intentionality
2. embodiment
3. vulnerability
4. incarnate beings
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دیگری ی) ی) ،داشته باش) ( . Vorobej, 2016, p. 52خشونت ،در درازی)ت ،کافات زن)گ) دی) را
تحتالشعاع ررار داده و و را با ایساسات و نگرشهای ب)ی که پ)ی) ی) ورد کالاهش یال)دهال).
«خشونت» یوجب اضطراب افراد و شالاوع «ایسالاس نالااین) گالروههالای سالابپالذیر در برابالر
نابرابریهای یختلف است» (صبوری و یارهاشم). 70۵۴ ،
1
از سوی دیگر ،خشونت را ی)تواو کنش) در نظر ورد که با «رص)ین)ی ]یالا یاال التفالات[
انجام ی)شود تا بر دیگری به هر روش یمکن) درد یا جرایالت وارد ورد» ( . Sharma, 2013کالنش
خشونت یاز «یکپارچگ) جسمان) و سمبلاک فرد» را به خطر ان)اختاله ( Staudigl, 2007, p. 235و
ه)ف و رنج وارد وردو به دیگری است .از وجا که رنج و درد یقوالت) یالرتبط بالا بال)و هسالتن)
ی)تواو بال)وینال)ی 2دیال) را یبنالای) بالرای اسالتع)اد پالذیرش انالواع گونالاگوو خشالونت یافالت.
ب)وین)ی ،پ)ی) ورن)ه ر ٔ
ابطه بناادین دی) با جهاو پارایونش اسالت :تقالویم بال)و برابالر اسالت بالا
تقویم ذات رابطهای جهاو و زیان) که ب)و دی) یورد خشونت ررار گارد ،ذات یعنابخش) جهالاو
ناز یورد خشونت ررار خواه) گرفت (. Mensch, 2009, pp. 75-76
ب)وین)ی دی) کافاتال) ویالژه تحالت عنالواو « سالابپذیری »3دارد ،یعنال) بال)و ابژکتاالو او و
یکپارچگ) و ّ
یقر و یحمل) بناادین برای سابپذیری اسالت .یرلوپالونت) در اینبالاره ی)گویال):
ْ
«یادای)که یوجودات) ب)ویافته 4هستام ،خشونت سهم و نصاب یاست» (. Levinas, 1969. p. 109
هست) ب)وین)انه دی)ٔ ،
نقطه نهای) ارجاع تمای) خشونتهاست؛ زیرا در بال)و خویشالتن اسالت
ٔ
ٔ
تجربه خشونت بهوسالاطت بال)و و سالمبلهای
تجربه خشونت روا داشته ش)ه را درا ی)کن):
که
انضمای) وابسته به و رخ ی)ده) .دی) با تأثری که از تجربه خشونت ی)پذیرد (یعن) از طریالق
ٔ
تجربه درد و رنج) که وارد یال)ه اسالت یعالان) دیگالری را بری)سالازد ،یاننال) «تخریالب یعالان)
درد ناش) از خشونت فازیک) در ی) خالودش بالار)
اجتماع)» و تع)ی به وها (ِ . Staudigl, 2013
ْ
نم)یان) ،بلکه فراروی کرده و به سایت روان)۔ذهن) دی) وارد ی)شود .این درد افزوو بر هست)
ً
چهره ْ
صرفا در ی) یک سال) یحکم به ٔ
فالرد بالار)
ب)ن)اش دارای ایت)ادی روان) ناز خواه) بود و
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نم)یان) که جایش سرخ باش) و پس از ی)ت) بهرایت) یحو شود ،بلکه خالود را بهسالاو ایسالاس
ْ
تجاوز وارع ش)و بروز ی)ده)ٔ .
پ)ی)ه وای) سال) زدو/خوردو ی)توان) در بطن خالود
یورد هلم و
1
روای) اخمرال) و کاله ی)توانال) در
یک چن)۔پ)ی)ه ٔ باش) :هم جنبه تعلام)۔تنباه) دارد (= جنبه ِ
افق اصمح رابطه یااوسوژگان) درا گردد 2و هم جنبه یا غایت شکاف یااوسوژگان) دارد ،یعنال)
عایل خشونت با این کار رص) دارد فرد خشونتدی)ه را تحقار کرده تا او را در سایت اجتمالاع)،
ب)یکاو و ب)وزو نمای) .به باان) دیگر ،پاای) اجتماع) سال) زدو به دیگالری ی)توانال) بالا غایالت
تخریب و رطع رابطه با او همراه باش).
ذات خشالالونت ،کافاتالال) یااوسالالوژگان) و رابطالالهای دارد (سالالاالریفالالر ،701۵ ،ص  7۹۵؛ زیالالرا
سمبلاک بودو و در بافت اجتماع) رخ ی)ده) و از وجا که یااوسوژگان) اسالت بالر دو طالرف
رابطه ابتنا دارد .به دیگر سخن ،خشونت ،ذاتال) یتشالکل از چنال) پ)یال)ه یتفالاوت دارد :خشالونت
رخ)ادی است که در و یعنا در تعایل یااو رص)ها و غایات فالردی سالوبژکتاو ،فراینال)های یاالاو
ب)وهای) که یایل ارزشهای اخمر) و اجتماع) هستن) و زنال)گ) پویالای نهادهالای اجتمالاع)
یانن) خانواده کشف ی)گردد.
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خشونت خانگی در افق پدیدارشناسی (فلسفی)

ّ
ٰ
سالکن)گزیال)و و
خشونت خانگ) ،یفهوی) اجتماع) است که سایت تحققش در یحل یکساو
رابطههای یااو اعضای خانواده است .خشونت خانگ) اغلب به «خشونت یااو بزرگسالاالن) کاله
شریک جنس) یا عاطف) یکدیگر هستن)» گفتاله ی)شالود( 3طاهرخالان) 70۵7 ،و سالپس باله خشالونت
روا داشته وال)ین به فرزن)او اطمق ی)گالردد .باله طالور کلال) ،خشالونت خالانگ) یعنال) «رفتارهالای
1. multi-phenomena

اخمر) اصمح رفتار صورت ی)گاالرد ،یاننال) سالال)زدو
 .2به این یعنا کاله کنش خشونت یازی یانن) سال) زدو با توجاه
ِ
پ)ر به پسر ْ
خود و زیاو که پسر به هاچوجه و ب)وو توجاه رانعکنن)ه یاضر ناسالت رفتالار خالود را در راسالتای ناالل باله
ِ
اخمق یورد توافق جایعه اصمح کن).
 .3از وجا که باشتر تجربههای گزارشش)ه یتعلق به زناو بوده است ،صن)وق جمعات سازیاو یلالل ( United Nations
 Population Fundخشونت خانگ) را «ههور و بروز نهای) رابطههای نابرابر یااو یرداو و زناو» تعریف کالرده اسالت
(. UNPFA, 2018
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 یحمل نهادینهش)و ارزشهای یکساو است. خوف و رجا فراگاری نسبت به ین)ه اعضا در و وجود دارد. انگازه خاص) برای شکایت و اعمم خشونتهای رواداشتهشال)ه وجالود نال)ارد  -کاله خالودسبب بروز تنشهای باشتر است  -یگالر دلاالل رانعکننال)های بالرای اثبالات تعمال) عضالو در
ّ
سو رص) ج)ی به جاو یا یال دیگر عضو وجود داشته باش) (ثباتناپالذیری عای)انالهبودو و
1. domestic abuse
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هجوی) و سرکوبگر همچوو یممت جسالمان) ،فشالار جنسال) و روانال) و ناالز رواداشالتن فشالار
]و یح)ودیتهای[ ارتصادی از نایاه هر فرد بالال و جالواو در یالق فالردی کاله بالا او رابطاله نزدیالک
]و خانوادگ)[ دارد» ( . Ganley & Schechter, 1995, p. 515این نوع از خشونت شایع و فراگاالر کاله خالود
ٔ
زیاناله بالروز خشالونت در سالطوح
بهتبع ذات اجتنابناپذیر خشونت ،اجتنابناپذیر است ،ی)توان)
باالتر اجتماع) را فراهم نمای) (  . Andersson & Nahwegahbow, 2010در خشونت خانگ) ،ساله سالطح
کل) و یختلف از سو استفاده وجود دارد :فازیک) یا ب)ن) ،جنس) و عاطف) بهیال)ی کاله خشالونت
خانگ) را یعادل با «سو استفاده خانگ) »1ناز دانستهان) ( . Mullender, 1996, pp. 19-26
تا اوایل دهه  7۵10یامدی ،خشونت خانگ) در یکم یصال)ار) از «خشالونت خصوصال)»
دریقابل «خشونت عموی)» ررار داشت تا ب)انجا که پلاس ناز به گزارشهالای خشالونت خالانگ)
توجه زیادی یعطوف نم)کرد ،یگر اینکه ٔ
جنبه عموی) و اجتماع) پا)ا ی)کرد .برای یال)تهای
ٔ
یسالئله
ی)ی)ی ،خشونت خانگ) یک «یعضل خصوص)» تلقال) ی)شال) ،ولال) اکنالوو باله یالک
عموی) ب)ل گشته است ( . Mullender, 1996, p. 8صفت «خانگ)» در عبارت وصالف) «خشالونت
خانگ)» ،یفهوی) ینارشهبرانگاز است و باشتر از اینکه ارجاع) به یکاو بالروز خشالونت داشالته
باش) ،نقش خنث)کنن)ه و تقلالدهن)ه ویشت یطلالق ،شالرارت و عالادت شال)و خشالونت را ایفالا
ی)کن)؛ زیرا جنس خشونت خانگ) نرمتر و ینعطالفتر از دیگالر خشالونتهای جمعال) اسالت؛
خانواده ،صمام)ترین و تنگاتنگترین گروه اجتماع) است که اعضای و ایساس اختاار زیادی
برای بااو و بروز عواطف و ای)ههای خود دارن) (نک :ساالریفر ،701۵ ،ص : 1۵
رابطه درووخانوادگ) به گونهای است که در و انس و علقه زیالادی باله دیگالری (دیگالر عضالو
خانواده دی)ه ی)شود؛ زیرا

شرورانهبودو برخ) خشونتها .
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ٔ
تجربه زیسته اعضای خانواده از خشونت در رابطالههای
پ)ی)ارشناس) خشونت خانگ) به واکاوی
درووخانوادگ) ی)پردازد .پ)ی)ارشناس) ،تأثاری چشالمگار بالر واکالاوی تجرباله رخداد خشالونت
خانگ) دارد :این روش از «دی)گاه سوبژکتاو تجربه 1بهیثابه بخشال) یهالم از هالر نالوع فهالم کایالل
ِ
طباعت یعرفت یحافظت ی)کن)» ( . Moran, 2000بر اساس این دی)گاه ،خشالونت خالانگ) یالک
کنش وضعاتیافته ،یااوفردی ،عاطف) و شناخت) اسالت .خالانواده ی)توانال) نخسالتان سالطح از
تجربه خشونت به/از دیگری باش) .رابطه یادر۔فرزن)ی بهوارع ،نخستان تجرباله رابطالهای دیال) از
برخورد اختاارها و زادیهاست .ایکاو بروز خشونت خانگ) در فراینال) شالکلگاری رابطالهها در
خانواده ،گسترده و ینتشر است.
ارزشهای خاص اجتماع) هر فرهنگ و خردهفرهنالگ در تأیاال) یصالادیق خشالونت خالانگ)
ی)خلات تام دارن)« .فراین)های ساختاری» در شکلده) و تأثارگذاری خشالونت خالانگ) سالهم
یهمال) ایفالالا ی)نماینالال) ( . Denzin, 1984, p. 478رابطالالههای یاالالاوفردی در خالالانواده واجالال) نالالوع)
ینهوارگ) هسالتن) ،یعنال) رابطالههای درووخالانوادگ) تلفاقال) از تنارضهالا و تنشهالای یختلالف
۹27
فرهنگ)۔اجتماع) ،ارتصادی ،یقالور) و دینال) را در خالود ی)پذیرنال) (. MacKinon, 1982 & 1983
ٔ
پ)ی)ه خشونت در رابطههای درووخانوادگ) را بایال) از ینظالری درونال) یالورد یوشالکاف) نقاداناله
ررار داد :به تأس) از یرلوپونت) ( 7۵77بای) زیربنای «فراین)های سالاختاری» کاله یوجالب بالروز
خشونت ی)شون) را بازشناخت ،یعن) یعنای تمام ایالن فراینال)ها در عرصاله زیسالت هالر روزیناله
اعضای خانواده  -در یقام افرادی که تعایل یا درهمکنش) دارن)  -نهفته است؛ خالانواده یحملال)
است که در و همبستگ) و پاالیش یعان) یختلف یعرفت) شکل ی)گاالرد .هالر عضالو خالانواده ،در
طول زیستنش ،یجموعه خاص) از فشالارها ،تنارضهالا و جهاوبان)هالا را باله وجالود ورده و تحمالل
ی)کن) .به باان) دیگر ،در یک لحظه تاریخ) خاص (= لحظه تول) یجموعه خاص) از ایکاوهالای
ّ
کنشورزی در خانواده پ)ی) ی) ی) که در یقام پاششرط تحقق نقشهای خانوادگ) عمل ی)کنن).
خشونت خانگ) به ٔ
ینزله یص)ار) زیرساخت)تر از خشونت (در یعنای عام و زیالان) یجالال
باشتر بروز ی)یاب) که ایکاو بررراری دیالوگ یسالمت یاز یااو اعضالای خالانواده وجالود ن)اشالته
1. subjective view of experience
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باش) .از سوی دیگر ،هر عضو بر طبالق نقشال) کاله بالر عهال)ه دارد ،از یزایالای نسالب) بالر دیگالراو
برخوردار خواه) بود .بالرای نموناله ،یالرد در یقالام پال)ر از یزایالای نسالب) الالف بزرگتالرین یالرد
خانه بودو که در بطن خود اشالاره باله رال)رت باشالتر بال)ن)۔اجتماع) ی)کنال) و ب شالرط الزم و
ضروری باروری زو در یقام یادر برخوردار است .اگر پ)ر خانواده از یزایای نسب) خود بالر دیگالر
اعضا در جهت رسا)و ب)چوو و چرا به ایاالال و غایالات خودباناناله اسالتفاده نمایال) و یاضالر باله
شنا)و نظر و ٔ
ای)ه دیگر اعضا نباش) ،یرتکب کنش خشونت خانگ) ش)ه است.
ُ
هماوطور که یارا ف ُر ِبج اذعاو کرده بود و در راستای تطباق و بر خشالونت خالانگ) ،باله ازای
هر کنش خشونت یاز خانگ) پنج جنبه کل) رابل بح است:

 کنش « سابرساو» یک عضو در یق دیگری یاوی یک بای) یا نبای) (= وجه «هنجارینال)ی»ً
خشونت خانگ) است .عضوی که عایل خشونت خانگ) است ،غالبا کالنش خشالونت یاز
خود را در یکم درس عبرت برای ارزششناس) کنش دیگری در نظر ی)گارد.
خانواده بهیثابه شبکه رابطههای خون)۔وراثت) و کالارکردی یاالاو اعضالای و در خاناله 2از سالاختار
1. self
2. home

←
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 یک) از یؤلفههای کنش خشونت یاز خانگ) « ،سابرسان)» به دیگر عضو است .این سالابً
ی)توانالال) یسالالتقاما یتوجالاله بالال)و ،رواو یالالا عاطفالاله دیگالالری باشالال) .اضالالافه بالالر ایالالن ،ایجالالاد
یح)ودیتهای) در خانواده که نتاجه وها سابهای ب)ن) ،روانال) یالا عالاطف) باشال) ناالز از
یصادیق خشونت خانگ) برشمرده ی)شون).
عایلات» خود گاه و دیگر گاه وجالود
 در « سابرسان)» به دیگر عضو خانواده همواره یازان) از «ِ
دارد « :سابرسان)» هر عضو به دیگری بای) عای)انه و با رص)ین)ی صورت گرفته باش).
ً
 هر « سابرسان)» به دیگر عضو یا اعضالا ضالرورتا همالراه اسالت بالا «رربالان) کالردو» وهالا.رربان) کردو وها از طریق برهمزدو یکپارچگ) خود 1یا سوبژکتاویته وها صورت ی)گارد.
ُ
 هر کنش « سابرسان)» یااو اعضای خانواده بهیثابه «ابزاری» سالودین) و یالورت) بالرای ناالل بالهغایات و ایاال نگریسته ی)شود .هر عضو خشونتورز ،ی)خواهال) بالا إعمالال اراده و خواسالت
خود بر دیگر اعضا ،وها را ٔ
ابژه ب)چوووچرای یال خود نمای) تا این یال یا انتظار بر ورده شود.
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ً
عاطف)۔ایساس) ویژهای ناز برخوردار است ،یعن) خانواده صرفا واج) ساختاری رانون)۔شالرع)
ً
ْ
ناست :یت) شرایط) که بر اساس و خانواده صرفا یک ساختار یتقوم از روانان و شریعت دانسالته
شود (یت) اگر ازدوا دریکم پاون) اله) یااو دو فرد رلم)اد گردد و از جنبالههای رشال) دهنال)ه
عاطف)۔ایساس) و چشمپوش) شود هم نوع) خشونت یحسوب خواهال) شال) کاله باله همگال)
اعضای خانواده روا داشته ش)ه است .این نوع خشونت که در بطالن تجرباله هالر عضالو از خالود و
ّ
دیگری دریقام نقشهای پ)ری ،یادری ،فرزنال)ی (دختالری و پسالری تحقالق ی)پالذیرد ،نالوع)
خشونت ساختاری۔کارکردی است.
ٔ
تجربه زیسته از خشالونت در رابطالههای درووخالانوادگ) و توصالافهای پسالان) ایالن تجرباله
یحوریت) خاص به عاطفهین)ی 1یا تأثارگالذاری عالاطف) کالنش خشالونت یاز خالانگ) ی)دهال).
2
عاطفهین)یای که یااو اعضای خانواده برررار است را ی)تواو این چنان توصاف کرد :ایسالاس
خود گاه و دیگر گاه اعضای خانواده که بار ارزششناسانه 3خود را از انفعال 4و تأثرپذیری 5ذات یا
سوبژکتاویته هر عضو در خانه ی)گارد .اگر این تعریف از عاطفهین)ی ّ
یوجه و رانعکننال)ه باشال)،
وگاه خشونت ناز بای) در افق توصاف و تفسار دیاان) که ایساسکنن)ه ،خود گالاه ،درووبالان و
 ۹21خشونتورز هستن) فهم گردد (. Denzin, 1983, p. 404
بروز خشونت خانگ) یکپارچگ) و تمایات ب)ن) و روانال) اعضالای خالانواده را برهمی)زنال).
ّ
خشونت خانگ) روا داشته ش)ه در سری) یااو رابطهها و عواطف دو عضو بار) نم)یانال) ،بلکاله
فراتر ی)رود و زیان) که خشونت روا داشته ش)ه در یااو دیگر اعضالا افشالا گالردد ،رنجشخالاطر
ناش) از و تمای) اعضالا را فالرا ی)گاالرد .رنجشخالاطر اعضالای خالانواده از ورالوع خشالونت در
رابطههای درووخانوادگ) بهنحو بناادین) در بافت یضالور ب)وین)اناله نالاو در خاناله (= یکاوینال)ی
→

نورمن کی .دِنزین ( )Norman K. Denzinاز دیدگاهی پدیدارشناسانه« ،خانه» را اینن چنالان توصالاف ی)کنال):
«یک چارچوب درهمکنشانه از ]سلسله یراتب[ رابطههای یافوق و یادوو که شوهر ،زو ،فرزن) یا فرزن)او را در نهالادی
]صمام) و[ خانگ) پاون) ی)ده)» (. Denzin, 1984

1. emotionality
2. feeling
3. axiological
4. passivity
5. affectability
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یضور زیست)۔عاطف) اعضای خانواده بهوروع ی)پاون)د :تجربه خشونت خانگ) در بستر و بافالت
یضالالور جمعالال) در خانالاله بالالهوروع ی)پاونالال)د؛ وجالالا کالاله تجربالالههای زیسالالته از شالالبکه رابطالالههای
خون)۔وراثت) نشأت ی)گارن) .در نگاه اول ،پاون) اولاه یااو اعضای خانواده ،پاونال)ی بال)ن) اسالت؛
یعن) نخستان سطح) که بر اساس و فرد ،عضوی از یک خانواده ی)شود سطح باو۔فازیولوژیک
ب)و عضو ،پ)ی)های بناالادین بالرای توجااله بالروز عواطالف و
(= همخون) در یعنای عرف) و استِ .
ایساسات ینحصالربهفرد در خالانواده ی)شالود .در نگالاه پ)ی)ارشناسال) ،تجرباله خشالونت در بال)و
اعضای خانواده رخ ی)ده) ،یعن) در بناادیترین ٔ
الیه یضور زیست) دی) در جهاو.
ب)و اعضای خانواده یحمل) برای انواع سابپذیریها از انحای خشونتهای خانگ) است.
ب)وین)ی اعضای خانواده واج) دو وجه کل) در سایت کنشورزی خشونت خانگ) است:

 .۵وجه منفعل و ایستا :ب)و اعضای خانواده بالهنوع) بسالط و فالراروی از وجاله تالأیل) و عالاطف)
ْ
زیست هر روزینه وها نگریسته ی)شود .باله دیگالر سالخن ،بال)و تحالت تالأثار ایساسالات و
عواطف همدالنه در خانه ررار ی)گارد و از این عواطف یتأثر است 1.رفتارهای ب)ن) ،بالروزی
از غایات و عواطف اعضا نسبت به یکدیگر تلق) ی)گردد.
 .1خشونت) که در یااو اعضای خانواده و در سایت عواطف رخ ی)ده)« ،خشونت ب)وین)انه عاطف)» نایا)ه ی)شالود:
ْ
این نوع خشونت داللت دارد بر هر گونه توصاف و تعبار و استفاده از ب)و زیسته دیگر عضو به روشال) ینفال) و ساللب)
(یخرب و یتخاصمانه که یکپارچگ) ب)ن) و روان) او را خ)شهدار نمای) (. Denzin, 1984
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 .7وجه ّفعال و پویا :ب)و اعضای خانواده که در کنشهالای درووخالانوادگ) یشالارکت ی)نماینال)،
بهیثابه ابزار یا سالمح ّ
یخالرب نگریسالته ی)شالود ( . Sudnow, 1979بالر ایالن اسالاس ،یضالور
ب)وین)انه اعضای خانواده ی)توانال) توسالط دیگالر اعضالا یالورد هجالوم کالنش خشالونت یاز
ررار گارد .در یریله اول ،عایل خشونت خانگ) ب)و خود را به یثابه سالمی) ّ
یخالرب بالرای
)و
سرکوب یال و اراده دیگر عضو به کار ی)گارد .در یقالام دوم ،عایالل خشالونت خالانگ) بال ِ
عضو دیگر که وجه پ)ی)اری رواو اوست را به ٔ
ینزله ابزار إعمال فشار و نفالوذ تلقال) ی)کنال) و
ٔ
ساطره اراده خالود در ورد.
تصمام ی)گارد از طریق فشار ب)ن) به ب)و دیگر عضو ،او را تحت
ً
برای نمونه ،پ)ری که به فرزن) خود سال) ی)زن) ،اوال از دست خود در یکم یک سالمح در
ً
تأدیالالب فرزنالال) خالالود سالالود ی)جویالال) و ثاناالالا ،گونال ٔاله فرزنالال) خالالود را جایگالالاه ب)ن)۔پ)یالال)اری
رص)ین)ی و التفات فرزن) به اصمح ان)یشه و کنش ی)پن)ارد.
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رص)ین)ی در سابرسالان)و یالک عضالو باله دیگالری ،بحال را باله پالارادوکس خشالونت خالانگ)
ی)رسان) :زیان) که شوهر به ٔ
گونه همسرش چناو سال) یحکم) ی)زن) که جای و بار) ی)یانال)
و پس از ی)ت) ،دلال سال) زدنش را با عبارات) همچوو «ببخشا) .رص) ن)اشتم به شالما سالاب) وارد
نمایم » یا «رص) ن)اشتم این کار را با تو بکنم ،ول) رفتار خودت سبب ش) » باالاو ی)کنال) .شالوهر،
پس از ی)ت) ایساس شرم ی)کن) که پاایال) کالنش خشالونت یازش را روی ٔ
گوناله همسالرش ببانال).
ایساس عذاب وج)او برای سابرسالان) باله دیال) لطاالفتر (و اغلالب ضالعافتر و ناالز فشالار
اجتماع) یبن) بر اینکه نسبت به دی) لطافتر (و اغلب ضعافتر صبر و ی)ارا ن)اشالته اسالت ،او
را به شرم از پاای) پ)ی)ار کنش روا داشتهاش وا یال)دارد .اگالر چاله شالوهر از همسالرش عالذرخواه)
ی)کن) ،لاکن کنش و رفتارهای همسرش را علت خشونت روا داشتهشال)هاش ی)پنال)ارد :خشالونت
ّ
یوجه و رانعکنن)ه است؛ زیرا رفتارهای طرف یقابل چنان یقتضای) دارد ( . see Denzin, 1984
تا ب)ینجا واکاوی پ)ی)ارشناسانه خشونت خانگ) ٔ
سویه جنسات) ن)اشت و بایسالته اسالت رابطاله
ِ
جنسات و خشونت خانگ) ناز در این یجالال یالورد ی)اراله رالرار گاالرد :خشالونت خالانگ) در سالایه
ٔ
«تفاوتهای باولوژیک و نقشهالای اجتمالاع)» واجال) سالویه جنسالات) ی)گالردد (سالاالریفر،701۵ ،
 ۹۳5ص  . 700نقشهای اجتماع)ای که بر اساس تفاوتهای جنسات) فراپاشنهاده ش)ه ،نهادینه شال)ه
و پذیرفته ی)شون) خود را در خانواده در یقام نخستان نهاد یا گروه اجتماع) نشاو ی)دهن) .نقش
پ)ری۔یادری ،شوهر۔زو ،فرزن)ی (پسالری و دختالری و خالواهری و بالرادری در افالق رابطالههای
خون) شکل ی)گارن) .به زعم برخ) فامناستها ،یردها در نقشهای شوهری ،پ)ری و پسری با
وابسته کردو باشتر زوها به خودشاو و ساختار خانواده به دنبال «افزایش ارت)ار» و تساللط هسالتن)
(ساالریفالر ،701۵ ،ص  7۹۵؛ در یال) که ایر ازدوا ناز بای) بررراری نوع) «ر ٔ
ابطه انسان)» باش) کاله
تملک و تسلط در و یعنالای) نال)ارد (سالاالریفر ،701۵ ،ص  . 7۹1از سالوی دیگالر ،بالر طبالق دیال)گاه
پ)ی)ارشناسانه ،ر ٔ
ابطه جنسات و خشونت خانگ) خالود را در رالالب «یال)لهای یرداناله و زناناله»
ٔ
یرداناله خشالونت خالانگ) برابالر اسالت بالا
إعمال ر)رت و نفوذ نشاو ی)ده) .بر این اساس ،ی)ل
استفاده از یزایای نسب)ای همچوو ر)رت بال)ن) و إعمالال یحال)ودیتهای ارتصالادی و یالال) در
یال) که ی)ل زنانه خشونت خانگ) درست هماو استفاده از فشار عاطف)۔ایساس) بالرای ایجالاد
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 .1ایجاد ایساس شرم در شوهر از طریق فشار بر خالوانش اول شالخص از تجرباله هلالم باله دیگالری رخ ی)دهال) .زو بالا
ٔ
تجربه زیسته اولشخص تمش ی)کن) تا شوهر را به افالق تجربال) ( experientialخالودش در
ی)د جستن از سایت
ٔ
ادراا خشونت وارد کن) و از اینروست که بااو عاجزانه عاطف) را انتخاب ی)کن).

2. maternity

3. motherhood

 .heteronomous emotion .4اگرچه رص)ین)ی سوژه در هر نالوع عاطفاله همالواره باله دیگالری یالا خالود دریقالام دیگالری
یعطوف است ،لاکن گاه) کنشها و رفتارهای دی) با غایت و یادگ) ف)اکاری و جاونثاری همراه است کاله در ایالن
یالت ،وجه دگر ئان بودو عاطفه بارزتر ی)گردد.

5. maternal sensitivity

 .6از یااو فضایل عم)ه اخمر) در خانواده ی)تواو «یسئولاتپذیری» و «ف)اکاری» را نام برد.

7. insubstantiation

۹۳۹
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ایساس شرم و تنگنای اخمرال) در یالرد اسالت  1ب)ینسالاو یالرداو بالهنحو فعاالناله باله خشالونت
ی)پردازن) و زناو از یوضع طرف ضعاف و ینفعل به خشونت یبادرت ی)ورزن).
یهمترین نقش) که بر بناالاد تفاوتهالای جنسال) و جنسالات) در خالانواده شالکل ی)گاالرد ،نقالش
زاین)گ) 2و یادری 3است .یادری که بهنحو پ)ی)ارشناسانه «یمل دیگری در خود» است ،بالر رابطاله
خاص عاطف)۔اخمر) با دیگر اعضای خانواده تأکا) دارد .یادری یعن) دیگری را بالر خالود تالرجاح
ً
دادو و صرفا به خاطر دیگری زیستن ( . Levinas, 1996, p. 102یادر همواره در انفعال از دیگر اعضالای
خانواده بهسر ی)برد ،یعن) همواره پریشاوخاطر وها و نگراو رابطههای درووخانگ) اسالت .یالادر،
نماد عاطفه دگر ئان 4است و عاطفهاش ،او را در برابر ایر اخمر) خانگ) (رسا)و به باالترین سالطح
رابطههای عاطف) یااو اعضا برای نال به ناکبخت) جمع) ینقاد ی)سازد.
اهمات ٔ
غلبه وجه عاطف) یادر ی)توانال) یبنالای) اخمرال) بالرای پ)ریالزی الگالوی رابطالههای
درووخانوادگ) باش).
یساسات زاینال)ه 5باله بهبالود رابطالههای درووخالانوادگ) ،یالادر را بالاش از
ِ
دیگراو شکنن)ه و سالابپذیر ی)کنال) (« . Levinas, 2004, p. 170یالادری ،یایالل بالودو تمامعاالار
ْ
یادری انفعالال اسالت،
است ،یایل بودو یسئولات ،یساسات و رنج» (. Llewelyn, 1995, p. 147
یعن) پذیرفتن یسئولات رفع یوائج دیگر اعضای خانواده 6.یادر ای)ه ل نه برای خود بل به خالاطر
اعضای خانواده رنج ی)کش) .یادری بهیعنای نهادزدای) 7از خود در ربال دیگر اعضالای خالانواده
است؛ ب)ین یعنا که یادر پاشاپاش خود را واج) ذهنات و روان) یستقل از دیگر اعضا نم)پن)ارد
و تمای) رفتارهای خانگ)اش یعطوف به رنجزدای) از دیگالر اعضالا اسالت .یالادر ایال)ه ل یتال)

یسئولات خطا و گناه دیگر عضو  -به ویژه فرزن)ش  -را بالهجاو ی)خالرد و در یقابالل کجخلقال)
کودکش لبخن) ی)زن) .اضافه بر این ،یادری وسواس 2همسر و فرزن) را داشالتن اسالت :وسالواس
یادر نسبت به فرزن) تازه بهدناا ی)هاش که جهاو را به نوزاد و ین  -دریقالام یالادر -إیالاله ی)کنال)
لاکن این إیاله کردو جهاو به دوگانه ین (یالادر ۔دیگری (فرزنال)  ،نالوع) إیالاله ارزششناسالانه
اخمر) استٔ .
إیاله جهاو به یادر۔فرزن) بهیعنای یادگ) بال) راال) و شالرط و یطلالق یالادر بالرای
3
گذشت و جاونثاری برای فرزن) است (. Alford, 2003, pp. 43-44
به طور کل) ،وجود زو دریقام یادر به اخمر)تر ش)و و عاطف)ترشال)و ر ٔ
ابطاله یاالاو اعضالای
خانواده ی)د ی)رسان) .ر ٔ
ٔ
سازن)ه یادراناله
ابطه اخمر) یااو اعضای خانواده بای) بر یحور عواطف
استوار گردد ،یعن) رابطههای چن)گانه خانوادگ)ای یبتن) بر عاطفه یادر کاله باشالترین یساسالات
اخمر) نسبت به وضعات زیست عاطف) دیگر اعضالا دارد و در نهایالت ،باله کافاالت رابطالههای
درووخانوادگ) اهتمام تام ی)ورزد .خشونت خانگ) ،کافات رابطههای درووخالانوادگ) را تقلاالل
داده و یحاط خانه را برای بروز انواع اختمالت روان)۔شخصات) ناز یهاا ی)کن) .یادر با صالبوری
و ّ
یحبت) که در یااو اعضای خانواده دارد ،ی)توان) طرفان خشونت را باله بالازنگری در رفتارشالاو
 ۹۳2وا دارد :الف ایساس شرم و پشامان) را در عایالل خشالونت خالانگ) افالزایش داده تالا او را بالرای
ْ
عذرخواه) و جبراو یاده نمایال) .افالزوو بالر ایالن ،عایالل خشالونت خالانگ) بالا درا ایتال)ادهای
روان)ای که خشونتش در یااو اعضای خانواده بهویژه یالادر یالا همسالرش داشالته باشالتر شالرین)ه
ی)شود؛ در یال) که ب صبر توأم با ایساس شالفقت را در رربالان) خشالونت خالانگ) تقویالت
ی)کن) تا او را برای گذشت و اغماض یاده کن).
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جمعبندی و مالحظات پایانی :پیشنهاد رابطهگروی اخالقی بهمثابه راهکار نظری در
جهت تعدیل بنیادین خشونت در رابطههای درونخانوادگی

در یقالالام جمعبنالال)ی ،بایالال) خاطرنشالالاو سالالاخت کالاله صالالورت روای)۔اسالالت)الل) از تجربالاله
 .»tantrum« .1عبارت) که عصبانات را افاده ی)کن) ،یانن) «از تو یتنفرم »
2. obsession

 .3خشونت علاه همسر یالا یالادر در خاناله بالهیعنای نقالض سالاختار عواطالف سالازن)های یاننال) یسالئولاتپذیری بال)وو
چشمداشت و ف)اکاری است که از روی «ضعف اخمر)» صادر ی)شود (بختااری و دیگراو ،70۵0 ،ص . 7۹7

✺

 .»ethical relationalism«.1به نظر ی)رس) این ٔ
نظریه ج)ی) اخمر) در تقابل با رویکردهای سالنت) باله اخالمق ،یعنال)
اخمر) ذیل این رواع) هاهر ی)گردد .این نظریه رابطاله
رویکردهای) یبتن) بر راع)هگروی ( principlismو است)الل
ِ
را به ٔ
ینزله ینبع و خاستگاه کنش اخمر) تلق) ی)کن) .این نوع اخمق ،اخمر) یتک) بر «ینطالق کالنش» و در نتاجاله،
اخمق عمل) است که به ْ
وضوح اخمر) بودو را در بطن رابطه با دیگری ی)نشالان) ( . Evans, et.al., 2004از سالوی
ٔ
دیگر ،این نظریه همچوو نظریه اخمق رابطهای ( relational ethicsدر سنت فلسفه تحلال) برای نقال) «رویکردهالای
یردانه و غرب) به هنجارین)ی » ههور و روت یافته است و یتضمن این یقاقت اسالت کاله دیال) تنهالا زیالان) و بال)ین
ٔ
خاطر یاوی و یایل یمیظات و سویه اخمر) است که «یالک خصاصاله یرتبط۔بالا۔دیگری ( an other-regarding
ّ
 » propertyرا در باان) یفهوی) یا عل) نشاو ده) ( . Metz & Miller, 2016در نهایت ،رابطهگروی پ)ی)ارشناسالانه
( phenomenological relationalismی)نظر در رابطهگروی اخمر) بر این نکته پافشاری ی)کنال) کاله دیال) بال)وو
تجربه «رابطه داشتن»  -که خود را در رالب «دادو و دریافت کردو به/از دیگالری» ( giving to and taking from the
 otherبروز ی)ده)  -پایگاه) نابسن)ه برای تجربه عواطف و ان)یشه در دست دارد (. Hargrave, et. al., 1991
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ٔ
زیسته عایل خشونت و فرد خشونتدی)ه ،تحلال پنج جنبه کل) در کالنشهالای
به سر برده ش)ه یا
ُُ
خشونت یاز ُ(یلهم از ان)یشه یارا فر ِبج در راسالتای تحلاالل پ)ی)ارشناسالانه یاهاالت رابطالهای
خشونت از ّ
اهم یافتههای بناادین یقاله یاضر است .یتافازیک اجتماع) گروه خانواده کاله یبتنال)
بر یتافازیک رابطهای است ،نوع خاص) از زیستجهاو خصوص) را پاش روی دی) نهاده که در
و پ)ی)ههای گوناگون) یانن) ب)وین)ی و سابپذیری با یحوریت نقش یالادری ،یجالال بالروز و
ههور ی)یابن) .به همان طریق ،خشونت) که در یحاط خانوادگ) رخ ی)دهال) ،واجال) خصوصال)
بودن) است که یاهات و کشف یقاق) و را پاچا)ه ی)سازد .پ)ی)ارشناس) فلسف) که نقطه تأکاال)
ْ
خود را بر تعمام دی)گاه سوبژکتاو تجربه اول شخص ررار ی)ده) ،خشالونت خالانگ) را یالک پ)یال)ه
عاطف)۔ایساس) و عاناتیافته در وضعاتهای انضمای) زیست خانگ) یافت ی)کن)؛ جالای) کاله
ب)و اعضای خانواده در یعرض ساب پالذیرفتن از انالواع خشالونتها در نخسالتان گالروه اجتمالاع)
است .از اینرو ،نقش یادر در یقام بزرگترین زو خانواده ایالن اسالت کاله فضالای عاطف)۔شالناخت)
خانه را یهاای دریافت انواع پاامها از سوی گروههای بزرگتر اجتماع) نمای) .ی)عای خر یقاله ایالن
ً
است که ضرورتا هر گونه پ)ی)ارشناس) فلسف) از خشونت خانگ) بای) از یسار توصاف یالا تحلاالل
دراق ب)وین)ی ،یادری و زاین)گ) او گذر کن)؛ زیرا بر بنااد تفاوتهای فازیکال) یاالاو جنسهاسالت
کالاله نقالالش تولاالال)یثل و بقالالای خالالانواده اهماتالال) عمالال)ه پاالال)ا ی)کنالال) ،یعنالال) وضالالعات) کالاله در و
ْ
اجتماع) زاده ی)شون).
سوبژکتاویتههای گوناگوو تکثار یافته و دیگریهای یهم برای زیست
ٔ
نظریاله «رابطالهگروی اخمرال) »1یال)ل) اسالت بالرای
در یقام پاشنهاد بای) خاطر نشاو کرد که

کنشها و رفتارهای اعضا که در یکم راهکار تع)یل بناادین خشونت در رابطههای درووخانوادگ)
پاشنهاد ی)گردد .این نظریه در ص)د ارائه هنجارهالای دراالق و نظامینال) بالرای سالایاوده) کالنش
دی) ناست ،بلکه شرایط پاشان) اخمر) بودو ،یعن) رابطالهگروی را توصالاف ی)کنال) و از ایالن
جهت با نظریههای اخمق هنجاری یتفاوت است .تأکا) بر تقوم خالود یالا سالوبژکتاویته اعضالای
خانواده در شبکه رابطههای یااوسوژگان) است که این ٔ
نظریه اخمر) را از دیگر نظریالهها یتمالایز
ی)کن) :بر طبق ٔ
نظریه «رابطهگروی اخمر)» ،اگر ررار باش) اخمق دربالاب چگالونگ) و کافاالت
ً
ضرورتا نشاو ده) کاله چگوناله بالا دیگالراو ر ٔ
ابطاله
زیست دی) سخن) داشته باش) وگاه بای) به او
ٔ
یثبت و سازن)ه برررار کرده و زن)گ) کن) .ه)ف اصل) ایالن نظریاله یعاصالر اخمرال) ،بالازتعریف
نقش کنش اخمر) دی) در همزیست) و دیالوگ یسالمت یاز است؛ 1زیست و دیالوگ) بهدور از
2
خشونت و تالنش یااوسالوژگان) و تالوأم بالا ارزش یسالئولاتپذیری و یالس یراربالت از دیگالری
ْ
سایت رابطهها و نسبتهای یااوسوژگان) ،ذات) از پاش اخمر) دارد :شرط ایکاو جایعهسازی
و جایعهداری ،اخمرال) بالودو سالایت یااوسالوژگان) اسالت کاله باله همزیسالت) 3یسالالمت یاز
ْ ً
ی)انجای) .بر اساس این دی)گاه ،اخمق ذاتا اجتمالاع) اسالت و در جمعیالافتگ) 4یااوسالوژگان)
 ۹۳1یعنا پا)ا ی)کن)؛ جهان) برساخته از سوژگان) که واج) یق یساوی صاانت ذات هستن) .زیالان)
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 .1بررراری دیالوگ سازن)ه و یسالمت یاز تنها زیان) در خالانواده یاسالور اسالت کاله اعضالای خالانواده باله وجالوه یشالترا
یک)یگر ایترام یتقابل بگذارن) .تأکا) هر عضو بر یزایای نسب)ای که فرهنگهای یختلف به نقالش وی دروو خالانواده
ی)دهن) باشتر یوجب تنش خواه) بود تا یوازنه و رایش) که برای بررراری دیالوگ سازن)ه الزم است .هالر عضالو بایال)
اعتماد کاف) دیگر اعضا را از چن) جهت ب)ست ورده باش) :الف یادگ) برای پذیرفتن نقالش خالانوادگ) یتفالاوت در
یوارع) که بایسته است یانن) زیان) که پ)ر  -پس از یرگ یادر  -برای فرزن)ش یس و ایثار یادرانه بهخالر ی)دهال) و
تجربه خود را در رالب جممت) همچوو «بالرای تالو هالم پال)ر بالودم و هالم یالادر » باالاو ی)کنال)؛ ب یالادگ) بالرای
ازخودگذشتگ) در جهت نال به خار دیگر عضو یا اعضا؛ یفالظ اسالرار خصوصال) خالانواده .در هماله ایالن یالوارد
یزایای نسب)ای که فرهنگ به نقشهای خانوادگ) اعطا کرده با یسئولاتپذیری و ف)اکاری ،نادی)ه انگاشته ی)شالون) و
یحوریت) در ص)ور کنش خانگ) ن)ارن) .در چنان یالت) است کاله اعتمالاد یاالاو اعضالای خالانواده بالاالتر رفتاله و در
نتاجه ،ایترام به یقوق یتقابل افراد یعنا پا)ا ی)کن)؛ ایترای) که بر اعتماد یتقابل ابتنای تام دارد.
ٔ
نظریاله «اخالمق یراربالت ( » care ethicsدارد .اهتمالام باله رابطاله و
 .2از این جنبه ،رابطهگروی اخمر) نسبت) عماالق بالا
استحکام عاطف) و در کنار پ)گاری ی)ل اخمر) یادراناله از ویژگ)هالای هالر نظریاله رابطالهگروی اخمرال) از جملاله
اخمق یراربت است (. Metz & Miller, 2016

)3. symbiosis (συμβίωσις
4. sociality

✺

1. system of totality
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که نخستان سطح جمعیافتگ) با تحلال) انضمای) زیان) کالاوش ی)شالود باله سالایت خالانواده
بهینزله نخستان سطح جمعپذیری دست یافته ی)شود.
بر اساس دی)گاه پ)ی)ارشناسانه ،نظام خانواده برابر است با «نظام تمایات »1در گالذر نساللها؛
وجا که اعضای خانواده با ناات و اغراض ناک تمش ی)کنن) اشالاا و ایالور را باله نظالم در ورنال)
( . Boszormenyi-Nagy, 1986 & 1987در باالان) دیگالر ،تجربالهای کاله هالر عضالو خالانواده از تالاریخ
خانوادگ) (خون)۔فرهنگ) خود دارد یبنای) برای کنشهالای رابطالهای فالراهم ی) ورنال) :الگالوی
ر ٔ
ابطه درووخانوادگ) یتأثر از تجربه ایر تاریخ خالانوادگ) در گالذر نسلهاسالت و از ایالن جهالات
است که در تنشها و خشونتهای کمی)ای که در خانه یاالاو اعضالا رخ ی)دهال) نالوع) بالاز وری
تجرباالالات تلالالخ گذشالالته در رالالالب خالالاطرات بالالهویژه دوراو کالالودک) رخ ی)دهالال) .اضالالافه بالالر رابطالاله
خون)۔وراثت) یااو نسلهای خانوادگ) و اعضای کنون) خانواده ،شاوه به نظم در وردو اشالاا و ایالور
برای نال به اغراض ناک یشترا ناز وجه پاون) رابطالههای درووخالانوادگ) اسالت .در خالانواده یاالاو
عاطفه و رابطههای درووخانوادگ) دوری یعرفت) وجود دارد :عواطف) که در بطالن سالاختار خالانواده
شکل ی)گارن) ،بهنحو جزئ) در تقویم رابطههای یااوخالانوادگ) نقالش ایفالا ی)نماینال) و از سالوی
دیگر ،رابطهها در شکلگاریّ ،
تحول و یازاو عواطف تأثار یتقابل ی)نهن) (. Roberts, 2013
نچه رابطهگروی اخمر) را در برخورد با خشونت خالانگ) در جایگالاه) یمتالاز رالرار ی)دهال)،
تالالمش و ب الرای یفالالظ یکپالالارچگ) بالال)ن)۔روان) اعضالالای خالالانواده تحالالت هالالر ش الرایط) اسالالت.
یکپارچگ)ای که بای) در دو نوع رابطه عمودی یا سلسله یراتب) یااو وال)ین و فرزن)او و رابطاله افقال)
ّ
یا همعرض یااو خود وال)ین یا فرزن)او یفظ شود .اگر چاله تحقالق رابطالهها در نالوع اول بهصالورت
«نایتقارو» است ،ول) ی)توان) یبتن) بر ع)الت و همراه با یالس یسالئولاتپذیری باشالتر اعضالای
ّ
فرازین نسبت به اعضای فرودین بهبود یاب) .در ر ٔ
ابطه نوع دوم هالم تحقالق رابطالهها و انتظالاری کاله از
وها ی)رود بهنحو «یتقارو» است ( . Van Heusden & Van Den Eerenbeemt, 1987ب)اعتنالا باله اینکاله
ک)ام یک ازین دو نوع رابطه در کار باش)« ،رابطهگروی اخمر)» تالمش ی)کنال) بالا یحوریالت رالرار
دادو کافات رابطه ،اعضا را بهجای توجه باله شخصالات دیگالر عضالو باله عمراله و اهتمالام باله رابطاله
یعطوف دارد :پ)ری که یعتاد و یایه بروریزی وشریسالاری اسالت را ی)تالواو در نظالر ورد .عبالارت

«پ)ری که یعتاد و ٔ
یایه بروریزی و شریسالاری اسالت» از دو بخالش نقالش و رابطاله ،یعنال) «پال)ر و
پ)ری» و شخصات یتحقق پ)ر یعن) «یعتاد و یایه بروریزی و شریساری» تشکال ش)ه است .بالر
طبق ٔ
نظریه رابطهگروی اخمر) ،یکپارچگ) ب)ن)۔روان) اعضای خانواده در نسبت بالا چنالان پال)ری
ّ
تحقق ی)یاب) ،ب)ین یعنا که بهجای تأکا) بر بخش دوم بای) بر بخش اول کاله پال)ر و پال)ری اسالت،
تأکا) کرد .این ایت)اد اخمر) یت) تا پس از یرگ عضو یا اعضا ناز برررار اسالت .رابطالهای کاله هالر
عضو با دیگر اعضا دارد پس از یرگ ناز برررار ی)یان)  -بالرخمف ویژگ)هالای شخصالات) او یاننال)
یعتاد بودو یا یایه بروریزی بودو ال 1نچاله بالرای اعضالای بازیانال)ه بالار) ی)یانال) ،رابطاله و نسالبت
خاص) است که با او داشتهان).
دو عنصر بناادین «رابطهگروی اخمر)» در خانواده که ی)توانن) در بهبود کافاالت رابطاله یاالاو
اعضا کارای) عمل کرده و در کاهش خشونت خانگ) یفا) هاهر گردن) عبارتن) از:
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ْ
عضالو
 دلمشغولی یا پروای بدنمنداناه :هالر یالک از اعضالای خالانواده نسالبت باله خالود و دیگالردلیشغول) یا پروای ب)وین)انه دارد .پروای ب)وین)انه از سطح ناازهای یادی خود و دیگالری
در سایت زیست هر روزینه غاز ی)گردد که از یجموعه ب)کران) از وضالعاتهای یضالور
ّ
ب)ن) عضو در خانه و خانواده تحقق یافته است .اینکه دیگر عضو چه ناازهای یادی دیگالری
دارد یا چگونه ی)تواو وها را یرتفع ساخت از طریق ادراا ینفعمنه و تأثرپذیری از عواطف
و ایساسات در رالب تجربههای گذشته صورت ی)پذیرد .پالروای ب)وین)اناله هالر عضالو بالا
یجموعهای از اسالت)اللهای ینطقال) صالرف  -کاله یسالتنتج از رواعال) کلال) و ساسالتماتاک
اعمالش)ه بر وضعاتهای یختلف باش)  -درباب روای) یا ناروای) کنشهای اخمر) برابالر
ناست ،بلکه عبارت است از رضاوتهای) انضمای) و وضالعاتبنااو کاله از ادراا در سالطح
یسپذیری نشأت ی)گارن)« 2.رابطهگروی اخمر)» در خانواده بر نقش عاطفههای سالازن)ه
یادرانه برای تصمامسازیها و کنشهای اخمرال) تأکاال) ی)کنال) و تالمش ی)کنال) بالهجای
ّ
ّ
اصرار بر کشف یق و یقانات بر له یا علاه یک عضو یا اعضا به اطالمق یقاناالت بالر نفالس
رابطه درووخانوادگ) و یفظ استحکام عاطف) و پرداخته شود.
 .1جممت) همچوو «او هرچه و هرکس) که بود ،پ)ر ین بود » اشاره به ذات رابطه بالا دیگالر عضالو بال)وو در نظالر گالرفتن
خصاصههای اخمر)۔ داب) او دارد.
 .2دی) از طریق بانای) و شنوای) است که با سخت)ها و گرفتاریهای دیگری شنا ش)ه و از وها یطلع ی)گردد.

✺

1. interdependent

 .2رویکرد هارگریو در این یقاله ،یبتن) بر ب)هبستاو با دیگری در بطن رابطه زیاوینال) خالانوادگ) اسالت .بالهنظر نگارنال)ه،
چنان رویکردی باشتر از وکه یوجب تنشزدای) از خانواده شود ،خود یوجب تش)ی) باشالتر خشالونت سالاختاری در
خانه و خانواده است؛ زیرا بر یقوق و تکالاف) تأکا) ب)ورفه ی)کن) که سالاختارهای فرهنگ)۔عرفال) یالک جایعاله باله
خانوادهها اعطا کردهان) .از سوی دیگر ،باش از ین که به وجه اخمر) رابطهها در خانواده اهتمام ورزد ،به رابطه یقالوق
و تکالاف در افق فهم رانون) از یسئله خشونت خانگ) تنبه ی)ورزد.

۹۳3
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 آسیبپذیری :هر عضو بای) ب)ان) که دیگر عضالو ناالز یاننال) او دربرابالر نایمیم)هالا و سالخت)ها،سابپذیر است .عوارب و پاای)های هر کنش خشونت خانگ) ی)توان) از جنبههای یختلالف
بر رواو یا ب)و دیگر اعضا ساب وارد ورد .از وجا که خانواده یحاط) کوچک و عاطف) توأم بالا
ً
تعایلهای غالبا صادرانه و صمامانه است یازاو سابپذیری در و باالتر از هر یحالاط و گالروه
دیگر است .اعضای خانواده بای) اهتمام زیادی را به ایالن نکتاله یعطالوف سالازن) کاله پاایال)های
ً
عاطف) کنش خشونت خانگ) غالبا باشتر از و چازی است که در ابت)ا به نظر ی)رس).
این دو عنصر افزوو بر اینکه یحاط خاص خانواده که یحاطال) یااووابسالته 1اسالت را باله وجالود
ی) ورن) ،رادر هستن) دیالالوگ اصالال و یسالالمت یاز یاالاو اعضالای خالانواده را بررالرار سالازن).
رابطهگروی اخمرال) در خالانواده ،سالاختار عمال)ه دریالاو رنالج عضالو یالا اعضالا را در چالارچوب
زیست۔رواوشناسانه و فرهنگال) تعریالف ی)کنال) ( . Gangamma, et. al., 2015باله جالای اینکاله باله
بررس) یایل ارزشهالای بناالادین پرداختاله شالود بایال) باله انصالاف (و عال)الت و یتعادلسالازی
رابطههای درووخانوادگ) در رالب دادو و گرفتن که خانواده را یستحکم ی)سازد پرداخت.
رابطهگروی اخمر) ی)توان) بر یبنای رفتار یادراناله یاالاو اعتمادسالازی ،عال)الت ،وفالاداری و
استحقاق در اعضای یک خانواده تعادل ایجاد نمای) .یهمتالرین اصالل در رابطاله درووخالانوادگ)
«اصل یسئولاتپذیری» است که بر طبالق و اعضالا بایال) باله روشال) تعایلگراناله و درهموابسالته
کنشهای خانگ) خالود را اعمالال ی)نماینال) و پاایال)های کالنش خشالونت یاز خالانگ) خالود را
بپذیرن) .به دیگر بااو ،هر عضو خانواده بای) در ربال یعنا و یفاد ذاتال)ای کاله از عال)الت و ایتالرام
یتقابل یراد ی)کن) ،یسئول باش) :زیان) که دادو و دریافت کردوها یبتنال) بالر اسالتحقاق وارعال)
اعضای خانواده نباش)  -یعن) ع)الت خانگ) رعایت نگردد  -تمش هر عضالو بالرای رسالا)و باله
نچه استحقارش را دارد ب)ورفه یوج) بروز خشونتهای یختلف خانگ) خواه) بالود ( Hargrave,
 2. et. al., 1991به گواه بسااری از خانوادهدریانگرها ،اگر نقطه اتکای کنشهای دروو خانوادگ) بالر

) یعنال،) دوراه)های اخمر) زیادی در رابطه یااو اعضا پاش ی) یال،)بنااو اخمق رابطهای نباش
. Shaw, 2011( )دوراه)های) اخمر) یااو کنش و تصمامسازی پاش ی) ی
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