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با سانسور نمی توان خشونت علیه زنان را کتمان کرد

شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت

»دو زن«
تهمینه میالنی در سال 77 با ساخت فیلم »دو 
زن« با بازی بی نظیر آتیال پسیانی زندگی زنی را 
به تصویر کشید که در مواجهه با انواع مصادیق 
و  روانی  فیزیکی،  خشونت  از  اعم  خشونت 
موفقیت های  ذاتی و  استعداد  با وجود  کالمی 
تبدیل  متحرکی  مرده  به  اجتماعی  و  تحصیلی 
می شود چراکه با همسری خشن و دچار سوءظن 
ازدواج می کند که بال های اوج گرفتن او را قطع 
با مرگ همسر  این زن  فیلم  پایان  می کند. در 
حکم پرنده ای رهاشده از قفس را پیدا می کند، 
پری  و  بال  پریده  قفس  از  پرنده  که  درحالی 

برای پریدن ندارد! 

»قرمز« 
فیلم سینمایی »قرمز«، ساخته فریدون جیرانی، 
یکی از همین فیلم هاست. این فیلم با بازی هدیه 
تهرانی و محمدرضا فروتن در دهه 70، زندگی 
کشید.  تصویر  به  را  قربانی خشونت  زن  یک 
هدیه تهرانی در نقش »هستی« با »ناصر ملک«، با 
بازی محمدرضا فروتن که فردی عصبی و مبتال 
به اختالل شخصیت »پارانوئید« است، ازدواج 
می کند و مدام از طرف همسر مورد کتک کاری 
به  او  قرار می گیرد. مراجعات  آزار  اذیت و  و 
دادگاه و طرح شکایت نتیجه چندانی نمی دهد 
و در پایان فیلم این قضیه با مرگ »ناصر ملک« 
در جریان کشمکش با »هستی« به پایان می رسد. 
کمند  را  او  نقش  که  »ناصر«  همدستی خواهر 
امیرسلیمانی ایفا کرد، موضوعی است که نشان 
می دهد، خشونت همیشه از جانب مردان علیه 
زنان اتفاق نمی افتد و گاهی این آسیب از سوی 
زنان یا به تحریک آنها علیه هم ایجاد می شود. 

»هیس، دخترها 
فریاد نمی زنند«

 یکی از فیلم هایی که به موضوع 
»تجاوز جنسی« پرداخت که یکی از موارد شایع 
خشونت علیه زنان و کودکان است، فیلم »هیس 
دخترها فریاد نمی زنند« ساخته پوران درخشنده، 
فیلمساز موفق ایرانی است. »شیرین« دختر 8 ساله ای 
که در کودکی قربانی خشونت مردی از نزدیکان خود  
می  شود و به دالیل مختلف از بیان این موضوع با 
والدین و نزدیکان خود واهمه دارد، در بزرگسالی 
بار این اتفاق شوم را به دوش می کشد و با مشاهده 
صحنه تجاوز یک مرد به کودکی بی گناه در شب 
ازدواج خود دست به جنایت می زند. پوران درخشنده 
ایده ساخت این فیلم را از داستانی واقعی گرفت؛ 
داستانی که هر روز در گوشه و کنار شهر در حال 

اتفاق است. 

»رگ خواب« 
شاید این پرسش پیش بیاید که فیلم »رگ خواب« 
به چه دلیل در این گروه بندی قرار گرفته است؟! 
در پاسخ باید بگوییم خشونت تنها شامل خشونت 
فیزیکی و جنسی نمی شود. طبق تعریف، خشونت 
عبارت است از هرگونه رفتار و عملکردی که باعث 
رنجش، ناراحتی و صدمه جسمی و روانی به فرد 
مقابل شود، موضوعی که »مینا« زن مطلقه ای را که 
بعد از جدایی از همسرش دنبال سرپناه و شغل 
می گردد، وارد رابطه عاطفی با مردی می کند که 
تنها دنبال سوءاستفاده از اوست و در ادامه آشنایی 
با تحقیر و توهین به »مینا« و امید واهی به او مصداق 

خشونت روانی علیه یک زن را معنا می کند. 
حمید نعمت ا... با طرح این موضوع شایع در جامعه 
ایران که به واسطه فرهنگ غلط مردساالرانه،  قدرت 

انتخاب در ازدواج را به مردان بخشیده و مشکالت 
پیش روی زنان بعد از طالق، سعی داشته به بیان 
یکی از جنبه های شایع خشونت علیه زنان بپردازد. 

»ملی و راه های نرفته اش«
»ملی و راه های نرفته اش« یکی از فیلم هایی است 
که در دهه 90 با موضوع خشونت خانگی علیه 
زنان ساخته شد؛ تهمینه میالنی با ساخت این فیلم 
یک بار دیگر به این معضل اجتماعی پرداخت. 
»ملیحه« دختری جوان که در خانواده ای متعصب 
بزرگ می شود و در جریان آشنایی با »سیامک« با 
وجود مخالفت های خانواده با او ازدواج می کند؛ 
درست بعد از ازدواج پرده ها کنار می رود و رفتارهای 
خشونت آمیز »سیامک« اتفاق می افتد؛ »سیامک« دچار 
شک و تردید است و به هر بهانه دست به خشونت 
فیزیکی و کالمی می زند و فرهنگ غلط ایرانی و 
ترس از بی آبرویی مانع حمایت خانواده از »ملیحه« 

می شود که پیامدهای ناگواری دارد. 

»النتوری« 
رضا درمیشیان با ساخت فیلم »النتوری« به بیان 
یکی از شایع ترین موارد خشونت؛ یعنی »اسیدپاشی« 
پرداخت؛ فیلمی که داستان واقعی زندگی »آمنه« قربانی 
اسیدپاشی را در اذهان تداعی کرد؛ باز هم داستان 
عشق خودخواهانه پسری جوان به دختری که نشان 
از فرهنگ غلط تربیت مردانی خودشیفته را می دهد 
که در مواجهه با جواب رد دختر موردعالقه شان 
دست به شدیدترین نوع خشونت و وحشی گری 
می زنند. اگرچه انتقادهای بسیاری به این فیلم و 
شیوه ناقص پردازش موضوعات فرعی داستان شده، 
می توان گفت در طرح موضوع اصلی به خوبی عمل 

کرده، خصوصا از یک سوم پایانی داستان که بیننده 
را مجذوب خود می کند. 

»خانه پدری« 
کیانوش عیاری در سال 1389 با ساخت فیلم »خانه 
پدری« دست به تولید یکی از بی نظیرترین آثار در 
زمینه »خشونت علیه زنان« زد؛ فیلمی که مدت 
کوتاهی پس از اکران در سال 92 به دلیل به تصویر 
کشیدن خشونت توقیف شد و پس از 4 سال با 
اصالحاتی جزیی برای 3-2 روز اکران و بالفاصله 
دوباره توقیف شد و با سروصدای زیادی که به 
پا کرد، مدتی بعد رفع توقیف شد؛ »خانه پدری« 
تصویر جامعه مردساالر ایرانی است؛ جامعه ای که 
طی دوران متفاوت حیات خود هر زمان به نوعی 
سعی در پایمال کردن حقوق زنان می کند؛ یک روز 
با قتل دختری به دست پدر و روزی دیگر با اجبار 
ازدواج و محروم کردن زنان در برخورداری  به 
از حقوق فردی و اجتماعی. فیلم کیانوش عیاری، 
تصویری از حیات زن ایرانی در دهه های متفاوت به 
مخاطب ارائه می دهد و واقعیت تلخ زندگی زنان را 
در طول تاریخ عریان می کند. در صحنه هایی از این 
فیلم مخاطب چنان درگیر فضای دلهره آور داستان 
می شود که گویی از نزدیک در جریان وقایع قرار 
گرفته و تنها تماشاگر داستانی به تصویر کشیده 
نیست. این موضوع یکی از اصلی ترین نقاط قوت 
فیلم محسوب می شود. هرچند »خانه پدری« عاری 
از اشتباهات رایج فیلمسازی نیست، می توان از آن 
به عنوان یکی از پرمغزترین فیلم های چندساله اخیر 
با موضوع خشونت علیه زنان نام برد؛ موضوعی 
که متاسفانه جزءالینفک جامعه ماست و با توقیف 
فیلم ها و جلوگیری از به تصویر کشیدن آنها تبعات 

ناگوار این معضل را نمی توان کتمان کرد.

25 نوامبر روز جهانی »مبارزه با خشونت 
علیه زنان« نامگذاری شده و هر ساله 
زنان و مدافعان حقوق زن در کشورهای 
مختلف، به نوعی مخالفت خود را نسبت 
به این معضل اجتماعی نشان می دهند؛ گروهی خشم خود 
را با کشیدن نقاشی های دیواری با مضمون خشونت علیه 
زنان و دختران در سطح شهر نشان می دهند و برخی با 
مشت هایی گره کرده تظاهراتی مدنی علیه این آسیب شایع 
اجتماعی راه می اندازند. ایران یکی از کشورهایی است 
که آمار موارد خشونت علیه زنان و کودکان در آن باال 
بوده اما راه های اعتراض به این معضل محدود است، در 
اینجا نه نقاشی دیواری علیه خشونت کشیده می شود و 
نه امکان راه اندازی اعتراضات مدنی در سطح شهر وجود 
دارد. این درحالی است که به گفته رضا جعفری سدهی، 
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، آمار 
گزارش خشونت علیه زنان 20 تا 22 درصد نسبت به 
سال 97 افزایش پیدا کرده است. البته او تاکید کرده این 
آمار به معنای آن نیست که خشونت ها افزایش یافته، بلکه 
این موارد در جامعه وجود داشته و به دلیل افزایش مراکز 

اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
از آنجا که خشونت خانگی یا همان خشونت پنهان یکی 
از اصلی ترین موارد خشونت علیه زنان است که به طور 
معمول توسط نزدیکان فرد خشونت دیده مثل همسر، پدر 
و برادر رخ می دهد، به طور قطع نمی توان آمار دقیقی 
از موارد اتفاق افتاده از این خشونت، ارائه کرد. اغلب 
زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند از بیان این 
خشونت ها به دالیل مختلف از جمله ترس از دست دادن 
سرپناه  یا شرم ذاتی سرباز می زنند. تبعات این موضوع 

به ویژه در کشورهایی که امکان کمی برای طرح و بیان 
معضالت اجتماعی به شکل علنی و عریان وجود 

دارد، قطعا بیشتر خواهد بود، به همین دلیل برخی 
فیلمسازان دغدغه مند ایرانی در سال های اخیر با 
تولید فیلم های اجتماعی با موضوع خشونت علیه 

زنان به نوعی سعی کرده اند بلندگوی این زنان 
باشند. در 3 دهه اخیر فیلم های موفقی با موضوع 

خشونت علیه زنان در کشور تولید شد. 

 اعظم 
صفایی

 کیانوش عیاری 
در سال 1389 با ساخت 

فیلم »خانه پدری« دست به 
 تولید یکی از بی نظیرترین آثار در

 زمینه »خشونت علیه زنان« زد. »خانه پدری«
 تصویر جامعه مردساالر ایرانی است؛ جامعه ای که

طی دوران متفاوت حیات خود هر زمان به 
نوعی سعی در پایمال کردن حقوق 

زنان می کند.

 
پدیده دردناک خشونت علیه زنان که در ابعاد گوناگون جسمانی و روانی 
در سراسر جهان سالمت جسم و جان و روان زنان را به خطر می اندازد و 
حقوق انسانی آنها را مورد تجاوز قرار می دهد، در گسترده ترین نوع خود 
در قالب خشونت خانگی بروز می کند. براساس آمارهای جهانی، وسعت 
مرگ ومیر و ناتوانی بر اثر خشونت میان زنانی که در سنین باروری هستند، 
با مرگ ومیر و ناتوانی سرطان ها برابر و از تلفات ناشی از سوانح رانندگی 
و بیماری های عفونی بیشتر است. این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی 
و تحلیلی است و برخی اطالعات آن به صورت گذشته نگر جمع آوری 
شده است. هدف از بررسی، شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده خشونت 

در خانواده، به ویژه خشونت اعمال شده نسبت به زنان است. 
 خشونت علیه زنان آسیبی اجتماعی است که باید به آن توجه شود. کودکی 
که در چنین فضایی رشد می کند، احساس امنیت نمی کند و در معرض 
سایر آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، دزدی و خودکشی قرار می گیرد. 
خشونت علیه زنان تنها فیزیکی نیست، بلکه انواع مختلف روانی، اقتصادی، 
جنسی، جسمی و عاطفی را هم شامل می شود که در صورت وجود در یک 
خانواده توسط اعضای آن نسل به نسل انتقال پیدا می کند. آمار دقیقی درباره 
خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد. بسیاری از زنان از ترس شناخته 
شدن در جامعه خشونت واردشده را به مراکز بهزیستی اعالم نمی کنند. 

علل خشونت علیه زنان وجود باورهای فرهنگی اشتباه، نبود سازوکارهای 
ضمانت برای کنترل آن، استفاده نابجای مردان از قدرت و تفکر ریاست 
و قدرت طلبی در مردان است. خشونت ممکن است به طالق عاطفی و 
روانی و درنهایت قانونی منجر شود. خشونت از طریق برخی فیلم ها و 
در برخی مواقع کارتون های کودکان نیز تبلیغ می شود و خودبه خود به 

افراد منتقل شده و شیوع پیدا می کند.   
برخی اشکال خشونت شامل تجاوز، تجاوز به همسر، خشونت خانگی، 
ازدواج اجباری، اسیدپاشی، سوءاستفاده مربوط به ترجیح دادن فرزند پسر 

و بدرفتاری با بیوه هاست.   
راهکارهاي مقابله با خشونت علیه زنان عبارتند از آموزش های مهارت 
زندگی از دوران کودکی، آگاهی درست زنان نسبت به حق و حقوق خود 
و بازنگری در قانون در این حوزه. رسانه  های جمعی شامل نوشتاری، 
تصویری و صوتی هم نقش موثری در مبارزه با خشونت علیه زنان دارند 
و در زمان حاضر صداوسیما به این رسالت به خوبی عمل نکرده است. 
نکته مهم اینکه سکوت زن دربرابر نارضایتی در زندگی شخصی و سکوت 
دربرابر ناعدالتی ها نوعی خشونت مدرن است. برخی زنان از حقوق خود 
آگاهی ندارند. تهدید مالی، توهین لفظی و مسائل جنسی از مصداق های 
خشونت هستند. از طرفی، یادگیري عامل تبادلي مهمي است که در 
بروز خشونت نقش موثري دارد. مرداني که در کودکي مورد خشونت و 
سرزنش والدین قرار گرفته یا در خانه شاهد خشونت علیه زنان بوده اند، 
احتماال بیشتر با همسر خود بدرفتاري می کنند. دیدن تصاویر و فیلم هاي 
خشونت بار مانند قتل و کشتارهاي فجیع و تجاوزات و نیز صحنه هایي 
که به نوعي زمینه تحریک رفتارهاي خشن و جنسي را فراهم مي کند از 
دیگر عوامل است. روش نادرست همسرگزیني و همتراز نبودن زن وشوهر 
از نظر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و ازدواج هاي اجباري، زودهنگام و 

نابجا، سازگاري زن و شوهر را دشوار مي کند. 
ازدواج دوباره مرد، خساست، دروغگویي، داشتن دوستان ناشایست، 
درخواست روابط جنسي نامتعارف از زن، اعتراض مرد یا بي اعتنایي او به 

بیماري زن مي تواند زمینه ساز بروز خشونت در خانواده باشد. 
هنجارهاي فرهنگي مانند تعصبات نابجا، محدود کردن زن براي رفتن به 
منزل والدین، اعتقاد به الگوي مردساالرانه مثل زورگویي و خودمحوري 
و بی توجهی به نظرات اعضای خانواده، تصمیم گیري هاي انفرادي در 
برنامه ریزي هاي زندگي مثل خرید و فروش خانه، ماشین، لوازم منزل، 
بي اعتنایي و بی توجهی شوهر به نیازهاي عاطفي و رواني همسر نیز حاکي 

از خشونت علیه زن است. 

دو راه برای كاهش خشونت علیه زنان
 ارائه برنامه های درمانی برای مردان خشن تا متقاعد شوند که در نقطه ای 
و مرحله ای از چرخه خشونت خود نیز قربانی شده اند، یا فرزندانشان 
مبتال به بیماری های روانی و عدم تعادل رفتاری و افت تحصیلی شده یا 
همسرشان بیزاری و نفرت و کراهت پیدا کرده و به این ترتیب در زندگی 

زناشویی از کامجویی و شادمانی محروم مانده اند. 
 تدوین برنامه های عمومی و آموزشی برای تعلیم همه افراد جامعه 
ضروری است. کاهش بدرفتاری با زنان به برنامه اصولی نیاز دارد که به 
صورت مستمر اجرا شود زیرا تغییرات فرهنگی- اجتماعی یکباره ایجاد 

نمی  شوند و نیاز به زمان، پیگیری و مداومت دارند.

کاهش خشونت علیه زنان 
برنامه مستمر مي خواهد 
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