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 مقدمه. 1

 ابعاد از یکی اقتصادی خشونت یا و محدودیت

 است زنان علیه خشونت شدهشناخته ترکم و پنهان

 دوش به در زیاد سهمی داشتن رغم به را آنها که

 محروم مالی مزایای و حقوق از زندگی بار کشیدن

های اخیر به خشونت علیه زنان در دهه .کندمی

شده  یکی از موضوعات مهم حقوق بشری تبدیل

که مقابله با تمام اشکال خشونت وجود این است. با

دارای اهمیت است، اما ارتکاب نوع خانگی آن به 

های دلیل شیوع بسیار در کشورهای جهان و آسیب

عنوان جدی جسمانی و روحی که بر زنان دارد، به

ترین مصداق خشونت، محور توجه مجامع و ممه

اندیشمندان در جهان بوده است. یکی از انواع 

خشونت خانگی، خشونت اقتصادی علیه زوجه است 

 که کمتر این عنوان در ادبیات حقوقی ایران مورد

امروزه، نقش اقتصاد و منابع  گرفته است. بحث قرار

ها در حوزه خصوصی، عمومی و مالی خانواده

هایی که از این نوع خشونت بر ین آسیبهمچن

شود بر کسی ویژه بر زنان وارد میها بهخانواده

پوشیده نیست. نیمی از اعضای جامعه را زنان 

دهند و اکثریت زنان برای تأمین منابع تشکیل می

مالی و نیازهای الزم و ضروری خود وابسته به مرد 

ن رسد که در ایو افراد ذکور هستند. به نظر می

میان خشونت اقتصادی مرتبط با منابع در دسترس 

زنان مانند نفقه زنان نادیده گرفته شده یا کمتر به 

شده است. ضرورت و اهمیت بررسی  آن پرداخته

این پژوهش در این مطلب است که تأثیر منابع مالی 

ها، ازجمله نفقه که یکی از حقوق شرعی و تأمین آن

بر خشونت علیه زنان، و قانونی زنان در ایران است، 

ویژه، بر خشونت اقتصادی را شناسایی کرده به

 است.

خشونت اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان 

مزد و نسبت به زنان وجود دارد که زنان نیروی بی

مواجب هستند. چنانچه مرد خانواده نخواهد 

نیازهای مالی زن و خانواده را تأمین کند زندگی 

افتد و گاه دچار سوءتغذیه ه میزنان عمالً به مخاطر

ترین وسایل ترین و ابتداییشوند و حتی به سادهمی

شده است که افراد  زندگی دسترسی ندارند. دیده

زنان را از ارث و درآمد خود زن ذکور خانواده 

های (. که نمونه34، 1381)کار،  کنندمحروم می

های در سوءاستفاده تواناین نوع خشونت را می

از زن، کنترل دائمی مخارج زن و ندادن نفقه  مالی

زندگی و همچنین پنهان کردن و تأمین مخارج 

(. 12، 1380)اعزازی،  درآمد خود از زن دید

شده بیشتر در رابطه با خشونت های انجامپژوهش

، فیزیکی و علیه زنان در ابعاد روانی، اجتماعی

جنسی بوده است و توجه چندانی به بررسی 

ها نشده صادی علیه زنان در خانوادهخشونت اقت

 عوامل ای به بررسیدر مقاله سحر امیری، است.

زنان پرداخته است.  علیه خانگی خشونت بر مؤثر

نتایج حاصل از پژوهش مورد اشاره حاکیست که 

خشونت خانگی علیه زنان به دالیل مختلفی از 

 (.1397امیری، ) گیردجمله فرهنگی صورت می

رحیمیان، نیز در  پور الهه افشانی وسیدعلیرضا 

 سرمایه تأثیر ساختاری معادالت الگوسازی ایمقاله

 زنان را مورد علیه خانگی خشونت بر فرهنگی

اند. بر اساس نتایج پژوهش مورد بررسی قرار داده

 زنان فرهنگی سرمایه بین که داد نشان نثایج اشاره،
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 سرمایهافته، یتجسم فرهنگی سرمایه) آن ابعاد و

 فرهنگی سرمایه و افتهیعینیت فرهنگی

 رابطه زنان علیه خانگی خشونت با( شدهنهادینه

 پورافشانی و ) دارد وجود ادارمعن و معکوس

کار و ، شیرین یکه(. همچنین1396رحیمیان، 

ای به بررسی در مقاله سیداحمد حسینی،

 هایزمینه و زنان علیه خانگی خشونت هایویژگی

اند. بر اساس نتایج آن پرداخته با مرتبط فرهنگی

 در زنان علیه خشونت هایور، ویژگیمقاله مذک

 است آن ساززمینه فرهنگی عوامل نیز و خانواده

مورد  های( در پژوهش1397 حسینی،و  کاریکه)

به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته  اشاره عموماً 

شده است. در مقاله حاضر اما تالش شده به بررسی 

خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده پرداخته 

شود. خشونت اقتصادی علیه زن در خانواده، همواره 

توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق  مورد

المللی و زنان بوده و شمار زیادی از اسناد بین

ای سازمان ملل را به خود اختصاص داده نطقهم

که این پدیده ناخوشایند در است. با توجه به این

ترین نهاد اجتماع که جایگاه رشد، تربیت و اصلی

دهد، لذا شناسایی پذیری افراد است؛ رخ میجامعه

این پدیده، پی بردن به علل و عوامل و یافتن 

های ئه راهراهکارهای مبارزه و مهار آن و نیز ارا

دیدگان پیشگیرانه و درمان و اصالح عامالن و بزه

آن، ضروری است. سوالی مهمی که در مقاله حاضر 

 شود این است که سازوکارهایمطرح و بررسی می

زنان  علیه خانگی خشونت اقتصادی ابعاد با مقابله

 چیست؟ به منظور بررسی سؤال و فرضیه مورد

شود و در خته میاشاره ابتدا، به بحث نظری پردا

 اقتصادی ابعاد با مقابله ادامه از سازوکارهای

 شود.زنان بحث می علیه خانگی خشونت

 

 ها. مواد و روش2

توصیفی تحلیلی بوده و از روش حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 است.رعایت شده 
 

 ها. يافته4

انگی به خشونت خ است یحاکی تحقیق هاافتهی

مین مایحتاج زوجه و صورت عدم حمایت زوج از تأ

منع دسترسی به منابع مالی و فراتر از آن منع حق 

گذار برای مقابله گیرد. قانوناشتغال وی صورت می

چون شونت اقتصادی خانگی، سازوکارهایی با خ

برای زنان در نظر گرفته حق نفقه و حق اشغال 

رسد. اما این سازوکارها کافی به نظر نمی ،است

آموزی و فراهم توانمندسازی زنان در قالب حرفه

کردن زمینه و فرصت اشتغال برای زنان در کنار 

سازی مهمترین سازوکارهایی است که فرهنگ

خشونت اقتصادی خانگی علیه تواند در کاهش می

قتی زنان از شغل و درآمد ثیرگذار باشد. وزنان تأ

اقتصادی برخوردار هستند کمتر از لحاظ اقتصادی 

گی خشونت خانگی قرار دیددر معرض بزه

گیرند. ضمن اینکه آموزش و رشد فرهنگی نیز می

به تغییر دیدگاه مردان نسبت به زنان انجامیده و 

های اقتصادی جهت مانع استفاده مردان از حربه
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یه زنان در محیط خانواده اعمال فشار و خشونت عل

 شود.می

 

 . بحث۵

 . خشونت / خشونت اقتصادي1-۵

رسان دانست که توان عملی آسیبخشونت را می

فرد یا گروه برای پیشبرد مقاصد خود انجام 

 دهند. مرکز بهداشت جهانی خشونت را بدینمی

استفاده عامدانه از نیروی »کند: صورت تعریف می

تهدیدآمیز یا واقعی،  صورتجسمی یا قدرت، به

ای که موجب علیه خود، دیگری با گروه یا جامعه

افتادگی رشد یا آسیب، مرگ، آسیب روانی، عقب

ود یا احتمال این رخدادها را بسیار شمحرومیت می

 و خشونت مورد در جهانی )گزارش «بردباال می

اصطالح خشونت علیه  (. بنابراین3، 2002سالمت، 

حقوقی، اولین بار در نظام  هایزنان در پژوهش

حقوق جزایی کشورهای غربی مطرح شد. با توجه 

به اهمیت خشونت علیه زنان، از همان آغاز تأسیس 

، ارتقای 1945اکتبر  24سازمان ملل متحد در 

حقوق زنان و ایجاد فضای برابر برای آنان از اهم 

های سازمان ملل قرار گرفت. نخستین سند تالش

طور ویژه مبارزه با خشونت که به المللیحقوق بین

علیه زنان را هدف اصلی خود قرارداد اعالمیه رفع 

بود که در  1993دسامبر  20خشونت علیه زنان در 

در مجمع عمومی سازمان  104/48طی قطعنامه 

ملل تصویب شد. این قطعنامه در یکی از مواد خود 

به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته است: 

 
1 Definition and typology of violence, World Health 

Organization / Violence Prevention Alliance, retrieved 

2015-0202, Collective violence refers to violence 

ای است که در آن، زن زنان، پدیدهخشونت علیه »

به سبب جنسیت خود از سوی جنس مخالف، مورد 

گیرد. اگر این رفتار در چارچوب آزار و اذیت قرار می

عنوان خانواده و میان زن و شوهر رخ دهد از آن به

 «.شودخشونت خانگی یاد می

مرکز پایان به خشونت علیه زنان، وابسته به سازمان 

ه زنان را در چهار قسم جسمی، ملل، خشونت علی

کند. بندی میجنسی، عاطفی و اقتصادی طبقه

ترین اشکال جهانی شامل خشونت خانگی و رایج

)ازجمله  شریک زندگی صمیمی، خشونت جنسی

تجاوز جنسی، آزار جنسی( و خشونت عاطفی / 

روانی است. خشونت اقتصادی یکی از اقسام 

ون در اکنرغم اینکه همخشونت است که علی

برانگیز جامعه و خانواده، به یک موضوع چالش

های حقوقی کمتر شده است، در پژوهش تبدیل

گرفته شده است. سازمان بهداشت  توجه قرار مورد

کند جهانی آن را نوعی خشونت جمعی تعریف می

تر نسبت به افراد اعمال های بزرگکه توسط گروه

مصادیق خشونت اقتصادی شامل مواردی  1شود.می

دسترسی محدود به »شود: همچون موارد ذیل می

های وجوه و اعتبار، کنترل دسترسی به مراقبت

گیری مالی و بهداشتی، اشتغال، آموزش، تصمیم

آمیز در مورد ارث و حقوق قوانین سنتی تبعیض

مالکیت، پاداش نابرابر به زنان در محل کار در قبال 

اوی یا دستمزد کمتر به زنان در قبال کار کار مس

کارگیری زنان جهت کار بدون بیشتر از مردان، به

نامه قرارداد، رها دستمزد یا کار خارج از توافق

committed by larger groups of individuals and can be 

subdivi ded into social, political and economic violence. 
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... خشونت اقتصادی خانواده و کردن امرارمعاش

های منجر به تعمیق فقر و از بین رفتن فرصت

شود. همچنین در آموزش و رشد برای زنان می

ردی، خشونت جسمی را به دنبال دارد؛ موا

خطر ابتال به عفونت ایدز، برداری جنسی و بهره

ومیر و قاچاق زنان و دختران بیماری مادر و مرگ

بر  (.2، 2008 ،)اولوفونمیالیو «انداز این جمله

علیه زنان  اساس آنچه گفته شد خشونت اقتصادی

زمانی است که همسران در زمینه مالی و یا مادی 

شوند. در چنین ربانی طرف مقابل خود میق

اصطالح تأمین مخارج شرایطی، مردان در زمینه به

شود طرف مقابل را و یا تأمین آنچه نفقه نامیده می

لحاظ مالی  اصطالح ازاندازند و او را بهسختی میبه

دهد تا بتوانند به اهداف خود فشار قرار می تحت

انند متقاعد کردن تودست پیدا کنند. این اهداف می

و کنترل کردن همسر باشد. خشونت مالی به همسر 

ترین انواع آزار به همسران است که البته از شایع

عمدتاً نوعی خشونت پنهان است. در خشونت 

جیره و مواجب هستند اقتصادی، زنان نیروی کار بی

و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند 

ی داشته باشند. آنان آنکه امنیت اقتصادبی

دسترسی به منابع اقتصادی ندارند و به همین دلیل 

تا آخر عمر کامالً وابسته به مرد خانواده یا افراد 

 مانند.ذکور باقی می

 

 . نظريه منابع 2-۵

نظریه  نظریه منابع مبنای نظری مقاله حاضر است.

مطرح شد  1971منابع توسط ویلیام گود در سال 

که بر این مهم تأکید دارد که اغلب مردان منابع 

اقتصادی را در دست دارند همین امر موجب برتری 

ها ها در خانواده و همچنین روابط خانوادگی آنآن

که زنان از لحاظ منابع اقتصادی  شود. درحالیمی

 . همچنین ازوابسته به همسران خود هستند

که زنان مراقبت از فرزندان خود را نیز بر  آنجایی

دارند اگر بخواهند مردان خود را ترک کنند  عهده

رو خواهند شد که اقتصادی زیادی روبهبا مشکالت 

بار و خشن را دهند رفتارهای خشونتترجیع می

(. وابسته بودن 28، 1380)اعزازی،  تحمل کنند

دسترسی کمتر و  هاکه آنزنان به این معنا است 

محدودتری به منابع دارند، به همین دلیل 

توانند بر مردان قدرت داشته باشند. پژوهش نمی

دهد که افزایش منابع تجربی در ایران نشان می

ترین عامل برای روبرو شدن با خشونت قدرت مهم

فقدان منابع قدرت مانند مردان است. زنان به دلیل 

آمیز مردان را پذیرا ای خشونتمنابع مالی، رفتاره

(. 73، 1385مهرعلیان، و  )صالحی باشندمی

این نظریه  شده درهای انجامبسیاری از پژوهش

کار نشان دادند که میان اشتغال زنان و نحوه تقسیم

بین زن و مرد در حیطه خانواده رابطه وجود دارد. 

شود که مردان به عبارتی اشتغال زن موجب می

مشارکت بیشتری در رسیدگی به کار در خانه 

چنین مشارکت زنان در زمینه داشته باشند. هم

 خواهد یافتگیری افزایش امور مالی و تصمیم

 (. 74، 1385مهرعلیان، و  )صالحی

مختلف افراد جهت به  بر منابع« نظریه منابع»

دست آوردن قدرت در روابط خانوادگی تأکید دارد. 

بر این اساس، اگر منابع در دسترس فرد فراوان 

باشد فرد دارای قدرت بیشتری است. اما عمالً کمتر 
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براین کند. بنااز خشونت در روابط استفاده می

خشونت یک منبعی مانند اعتبار شخصی و پول 

گیرد استفاده قرار می وجود وقتی مورد است، با این

که منابع دیگر کارایی الزم را ندارند، یا در کسب 

های مطلوب موفق نیستند. لذا افراد فاقد پاسخ

منابع دیگر مانند تحصیالت و درآمد احتماالً بیشتر 

ع جهت به دست آوردن عنوان یک منباز خشونت به

نمایند. قدرت در روابط خانوادگی استفاده می

توان متغیرهایی می اساس نظریه منابع،بنابراین بر 

ساز چون سطح تحصیالت، درآمد و اشتغال را زمینه

 خشونت علیه زنان در خانواده استنباط نمود

ترتیب با بررسی نظریه  (. بدین38، 1385، )اعزازی

هر یک  -1: گیری کردگونه نتیجهنتوان ایمنابع می

های از همسران که در خانواده به منابع و سرمایه

تواند سهم بیشتری دسترسی داشته باشد می

گیری داشته باشد بنابراین بیشتری در تصمیم

افزایش منابع قدرت برای زنان خود عامل مهمی 

 -2. برای مقابله با خشونت مردان علیه زنان است

دسترس زنان ها و منابع ارزشمند قابلسرمایهبین 

ها و و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد. سرمایه

دسترس زنان )تحصیلی، مادی منابع ارزشمند قابل

گیری و...( با افزایش تعادل در امر قدرت و تصمیم

در روابط متقابل به کاهش خشونت در خانواده 

بع قدرت یکی از عوامل و منا -3. شودمنتهی می

تواند شغل زن باشد که منجر به کسب درآمد و می

همچنین کاهش وابستگی وی به مرد گردد. بر این 

اساس، شغل زن موجب کاهش قدرت شوهر و 

هاست، که خود گیریبرابری زوجین در تصمیم

شود. مبین پایگاه اقتصادی زن در خانواده می

ها هایی برای آناشتغال زنان ممکن است فرصت

باشند دار فاقد آن میائه کند که زنان خانهار

واسطه اشتغال، احتماالً زنان بیشتر درگیر به

شوند. ها و روابط اجتماعی خارج از خانه میفعالیت

اندازه منابع زن بااهمیت ممکن است منابع شوهر به

های زن افزایش یابد باشد، اما احتمال دارد فرصت

نجر به کاهش و پاداش بیشتری دریافت کند که م

 قدرت شوهر گردد.
 

گذار در مقابله با . سازوکارهاي قانون3-۵

 ابعاد اقتصادي خشونت خانگی 

 . نفقه1-3-۵

 در و خانواده سطح در زنان علیه اقتصادی خشونت

 ترینشایع از یکی توانمی را وشوهریزن رابطه

 پدیده این. کرد عنوان اقتصادی خشونت شکل

 و خود از حمایت برای قربانی ظرفیت کاهش باعث

 .شود دیگر شریک به او شدن وابسته

نفقه یکی از تکالیف مالی قطعی اسالم است که 

باهدف حمایت و تأمین اقتصادی زوجه بر عهده 

گیرد. برای تعریف نفقه زوجه، حقیقت زوج قرار می

ه شرع محدوده آن را به شرعیه وجود ندارد؛ بلک

(. نفقه 313، 1421، )مغنیه عرف واگذار کرده است

مرد واجب است و  زن در صورت وجود شرایطی بر

نفقه، بین عموم فقها اختالفی دیده در اصل وجوب 

(. آنچه مورد 301، 31، 1404)نجفی،  شودنمی

و مالک نوع و میزان  اختالف است، مصادیق نفقه

آن است. برخی فقها مانند اراکی و عالمه حلی 

ر به طعام، خادم، وسایل مصادیق نفقه را منحص

نظافت زن، لباس، وسایل طبخ و شرب، فراش 
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، حلی )عالمه دانندمسکن می)زیرانداز و ملحفه( و 

این گروه از  (.284 ،1413 اراکی، ؛33، 3 ،1410

ظاهر بعضی روایات در باب نفقه زوجه فقها به

استناد کرده، با عمل طبق حجیت ظواهر و نصوص، 

ها اند. آند نفقه فتوا دادهبه محدود بودن موار

معتقدند این مدعا که روایات، منصرف به موارد 

عرفی در آن زمان است، بدون دلیل است و متبادر 

از روایات، همین موارد محدود است؛ بنابراین، اوامر 

ظاهر در وجوب را در سایر آیات و روایات، مانند 

لینفق ذو »( یا 19/)نساء «عاشروهن بالمعروف»

( باید بر استحباب حمل 7/)طالق «ن سعتهسعه م

 (.284، 1413)اراکی،  کرد

متقدمان و متأخران  اما اکثر فقهای امامیه )اعم از

معتقدند نفقه زوجه شامل تمامی نیازهای متعارف 

سرزمین است و درواقع هیچ محدودیتی زن در آن 

)شهید ثانی،  انددر مصادیق نفقه زوجه قائل نشده

در حدود نفقه تا حدی است  وسعت(. 469، 1413

 که برخی از این فقها، هزینه تمامی داروهای مورد

دانند معالجات زوجه را بر عهده زوج مینیاز و انواع 

 ( و امام خمینی337، 1404) و برخی نظیر نجفی

دارند هزینه دارو و می ( اظهار316، 1390)

ها به دلیل معالجات متعارفی که احتیاج به آن

شوند هایی که اکثر مردم به آن مبتال میبیماری

فراوان است، بر عهده زوج است؛ اما هزینه داروهایی 

شود و احتیاج به که در معالجات سخت استفاده می

ها اتفاقی است، بر عهده زوج نیست. بر این آن

 کمتر و است نیاز مورد که متعارفی اساس، داروهای

 محسوب نفقه جزء است، نیازا بیآنه از شخصی

 اندرم ایههزینه هک تاس آن اهرظ ولی شود،می

 نفقه جزء افتد،می اتفاق ندرتبه که راض سخت،ام

ن ای ةمعالج ةهزین رایب اگر وصخصبه نیست،

 ادیزی مال کردن خرج به مجبور شوهر امراض

 مهمتر پزشک و دارو به نیاز رسداما به نظر می. دباش

 وجوب از است و و  ادمخ و مسکن و لباس به نیاز از

 نفقة گرفت که توان نتیجهمی مرد ذمة بر موارد این

 واجب ی بایداول طریق امراض سخت نیز به درمان

 القاخ به عمل باب از تواندمی باشد. از طرفی مرد

 پس. ده گیردبرعه را زن اندرم ةهزین دانوج و

 هنفق میزان کنندةتعیین عرف که گفت توانمی

 باشد نشده ای تعریفواژه رعش در اههرگ رازی ت،اس

 د،باش نداشته وجود آن برای هم شرعی حقیقت و

 شود.می رف واگذارع هب واژه آن فتعری

فقهای معتقد به عدم حصر موارد نفقه، برای اثبات 

 شمارند:مدعای خود دالیلی را برمی

به عرف و عادت که در آیاتی همچون . استناد 1

آمده « امساک بالمعروف»و « عاشروهن بالمعروف»

 (.300، 1423)محقق سبزواری،  است

، در مقام . آیات و روایاتی که در باب نفقه ذکرشده2

حصر مصادیق نفقه نیست و در روایات مختلف، 

شده است و مثالً در یک  مصادیق متفاوت نفقه ذکر

روایت، طعام و لباس آمده و در روایت دیگر وسایل 

)ترحینی عاملی،  تشده اس افهتنظیف نیز اض

کردن نیازهای زن، صحیح و  (. محدود623، 1427

منطقی نیست؛ چراکه نیازها برحسب پیشرفت 

آید کند و نیازهایی به وجود میجوامع، تغییر می

که قبالً نبوده است. بنابراین، مصادیقی که در 

 روایات ذکرشده، از باب غلبه است.
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. صاحب جواهر درباره عدم انحصار مصادیق نفقه، 3

کند: ای متفاوت از دیگر فقها استدالل میگونهبه

اگر معیار در محدوده مصادیق نفقه، خصوص »

حساب طعام، لباس و مسکن است، دلیلی برای به

آوردن مواردی ازجمله خادم و زیرانداز در نفقه 

به معروف زوجه وجود ندارد؛ اما اگر معیار، معاشرت 

باشد، حصری برای موارد نفقه وجود ندارد و تمام 

نیازهای زن با مراعات عادت او و شرایط زمان و 

مکان، داخل در موارد نفقه خواهد بود. بنابراین، 

بهتر است معیار را در محدوده مصادیق نفقه، عادت 

امثال زوجه در سرزمین محل سکونتش زنان 

نظر به دالیل  (. با337، 1404)نجفی،  «بدانیم

رسد که برآوردن تمام موجود، چنین به نظر می

شوهر است و مصادیق  نیازهای عرفی زن بر عهده

های گوناگون خواهد بود و ها و مکانآن در زمان

اند نیز برای بیان موارد رایج آنچه فقها مطرح کرده

 و عرفی در عصر خودشان بوده است.

دار طعام، رفع اکثر فقهای امامیه، ضابطه را در مق

گرسنگی؛ در نوع غذا، قوت غالب سرزمین محل 

سکونت زوجه یا عادت امثال او در سرزمین محل 

جز خادم که به -سکونتش؛ و در دیگر موارد نفقه 

عادت امثال زوجه در سرزمین  -یکی کافی است 

؛ 392، 1421)مغنیه،  دانندمحل سکونتش می

ن عاشروه»آیاتی چون (. 333، 1404نجفی، 

 «بمعروف أو تسریح بإحسان إمساک»و « بالمعروف

نیز مؤید عرفی بودن نفقه است. ( 229/)بقره

بنابراین مصادیق و میزان نفقه متغیر است و مالک 

آن برای زوجه، عادت زنان امثال زوجه در محل 

تمامی زنان متأهل سکونت اوست. همچنین نفقه به

هم گیرد؛ چه فقیر باشد یا غنی، باز تعلق می

 مستحق نفقه است.

که نیازهای عرفی زن از طرف زوج تأمین  درصورتی

نشود، زوجه مجبور به تأمین آن از راه تالش چند 

های چندگانه است و این مطلب، برابر و ایفای نقش

مستلزم منافات با برخی وظایف واجب زن نسبت 

های خطیر او، همچون به همسر و برخی از نقش

... تربیت و نگهداری فرزندان ومنزل، اداره امور 

شده است؛ زیرا  ها توصیهشود که بسیار بر آنمی

در نظام اسالمی، بر حضور مفید و مؤثر زن در 

رسیدگی به همسر و فرزندان تأکید خانواده برای 

، 43 ،1410، )اصفهانی )مجلسى دوم( شده است

تأمین نیازهای اولیه  که زن دغدغه ( و درصورتی31

اقتصادی خود را داشته باشد، نقش کمرنگی در 

 مقام مادر و همسر در خانه ایفا خواهد کرد.

 نفقه عبارت ایران، مدنی قانون 1107 مطابق ماده

 وضعیت با متناسب و متعارف نیازهای همه: از است

 و منزل اثاث غذا، البسه، مسکن، قبیل از زن

 صورت در خادم و اشتیبهد و درمانی هایهزینه

 و مالئت. مرض یا نقصان واسطهبه احتیاج یا عادت

 زن، پدری خانواده وضعیت یا مرد اقتصادی   توانایی

بر اساس . «نیست نفقه میزان  تعیین برای مالکی

 متناسب و متعارف نیازهای همه تأمین ماده مذکور،

 خصوص این درزن موردنظر است و  وضعیت با

 است شده بیان ماده این در که اجزایی و ارکان

 آورده مثال عنوانبه صرفاً و ندارد انحصاری جنبه

 جاری رسوم و عرف طبق که آنچه هر اما شده

 حساببه وی نفقه باشد زن احتیاج مورد جامعه

 که خانواده رئیس عنوانبه بایستی شوهر و آیدمی
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 عهده بر را خود فرزندان و زن معاش تأمین وظیفه

 در را عرف با متناسب مادی نیازهای یتمام دارد

پودینه،  )خاتونی کند فراهم زن برای زندگی

1398 ،45.) 

 در تواندمی زن مدنی قانون 1111 ماده مطابق

دادگاه  به نفقه، دادن از شوهر استنکاف صورت

 را نفقه دادگاه میزان صورت این در. کند رجوع

. کرد خواهد محکوم آن دادن به را شوهر و معین

 صورت در مدنی قانون 1129 ماده طبق همچنین،

 اجرای امکان عدم و نفقه دادن از شوهر استنکاف

 تواندمی زن نفقه، دادن به او الزام و محکمه حکم

 را شوهر حاکم و کند دادگاه رجوع به طالق برای

 .نمایدمی طالق به اجبار

 نفقه پرداخت عدم حقوقی اجرای ضمانت بنابراین،

 هایدادگاه طریق از زن که است حالتی به ناظر زن

 مطالبه حقوقی دادخواست ارائه به اقدام حقوقی

 را خود نفقه و نموده نفقه بابت اموال توقیف و نفقه

 وجود صورت در حالت این در که کندمی مطالبه

 پرداخت به موظف مرد زن، به نفقه تعلق شرایط

 .شد خواهد وی به نفقه

 حقوقی اجرای ضمانت بر عالوه نفقه، پرداخت عدم

 نیز کیفری اجرای ضمانت نفقه، پرداخت عدم

 642 ماده مطابق حاضر حال در. داشت خواهد

 مالی استطاعت داشتن با هرکس تعزیرات، قانون

 تأدیه از یا ندهد، تمکین صورت در را خود زن نفقه

 نماید، امتناع النفقه واجب اشخاص سایر نفقه

 حبس ماه پنج تا روز یک و ماه سه از را او دادگاه

 کیفری اجرای ضمانت بنابراین،. نمایدمی محکوم

 ترک جرم تحقق صورت در زن نفقه پرداخت عدم

 تعیین ماه پنج تا روز یک و ماه سه از حبس انفاق،

 در. (89، 1398کالنتری و همکاران، ) است شده

 حمایت قانون 53 ماده تصویب با حاضر حال

 این اساس بر. است شده نسخ ماده این خانواده،

 زن نفقه مالی استطاعت داشتن با هرکس» ماده

 نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در را خود

 حبس به کند، امتناع النفقه واجب اشخاص سایر

 کیفری تعقیب. شودمی محکوم شش درجه تعزیری

 صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط

 جزایی تعقیب زمان هر در شکایت، از وی گذشت

 تبصره اساس بر. شودمی موقوف مجازات اجرای یا

 که ایزوجه نفقه پرداخت از امتناع نیز ماده این

 نفقه نیز و است تمکین عدم به مجاز قانون موجببه

 تحت کودکان یا مصنوعی تلقیح از ناشی فرزندان

 .است ماده این مقررات مشمول سرپرستی

 عدم خاطر به فرد کهاین برای انفاق ترک جرم در

 وجود شرایطی باید شود مجازات نفقه پرداخت

 مناسب وضعیت باوجود اگر: ازجمله باشد داشته

 ثابت یا. باشد کرده خودداری نفقه دادن از مالی

 این در است کرده تمکین خود مرد از زن که شود

 روز یک و ماه سه از حبس به را مرد قانون صورت

 زن کند ثابت مرد اگر .داد خواهد حکم ماه پنج تا

 در او برای مجازاتی تنهانه است نکرده تمکین او از

 پرداخت به مکلف دیگر او بلکه شودنمی گرفته نظر

 .باشدنمی زن به نفقه
 

 زن اشتغال پذيرش حق .2-3-۵

حمایت  عدمخشونت اقتصادی یک گام فراتر از 

شدن در اشتغال اقتصادی است و درواقع شامل مانع
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خشونت اقتصادی تنها شامل  شود.زن تلقی می

حمایت اقتصادی از  اعمال فشار اقتصادی و عدم

زوجه نیست بلکه شامل منع دسترسی بر زوجه 

برای کسب درآمد، منابع مالی یا مقدمات آن نظیر 

ت که آموزش و اشتغال نیز هست. این در حالی اس

اسالم حق اشتغال زن را مورد تأیید قرار داده و در 

گرفته است.  این خصوص بر سایر مکاتب سبقت

یکی از دالیلی که بر جواز اشتغال زوجه، داللت 

 ل لر ِّجَال  »باشد: سوره نساء ذیل می 32کند، آیه می

 اکْتَسَبْنَ؛ م مَِّا نَص یبٌ  وَل لن ِّسَاء  اکْتَسَبُوا م مَِّا نَص یبٌ

اند برای مردان ازآنچه به اختیارات کسب کرده

ای است و برای زنان نیز از آنچه به اختیارات بهره

؛ استدالل این آیه بر «ای است..اند بهرهکسب کرده

به « کسب»است. این کلمه از « اکتسبن»واژه 

 شده است گرفته« به دست آوردن فایده»معنای 

نیز به « اکتساب(. »430، 1404)راغب اصفهانی، 

ویژه زوجه زن و به باشد. در اسالمهمین معنا می

دارای استقالل مالی و دارای حق تملک اقتصادی 

است البته حضور زوجه در خارج از منزل مقید به 

حفظ مصالح خانواده شده و منوط به موافقت زوج 

خصوص لزوم از حکم شریعت اسالم در است. البته

ید اشتباه برداشت اشتغال زوجه نباموافقت زوج با 

شود. این حکم ناظر به مواردی است که اشتغال 

زوجه موجب آسیب به حقوق اصلی زوج شود و زوج 

 )دیلمی تواند از این موضوع سوءاستفاده نمایدنمی

 (.111-126، 1387خدادپور، و 

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، از 

نظر از اصولی است که حقوق برابری را صرف

جنسیت برای افراد جامعه بر عهده دولت نهاده 

دولت جمهوری اسالمی »دارد: است و مقرر می

ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در 

اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار 

. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت 6برد:...

. 7؛ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای 

. 8؛ های مادی و معنویهمه، در تمام زمینه

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط پی

اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف 

های تغذیه و اختن هر نوع محرومیت در زمینهس

. تأمین 9؛ مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت حقوق همه

قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر 

 «قانون

سان اصل سوم قانون اساسی بدون تأکید بر بدین

ظف به فراهم لفظ تساوی و برابری، دولت را مو

نمودن کلیه امکانات مادی و معنوی برای عموم 

طور ضمنی بدون تبعیض جنسیتی نموده و به

مساوات را برای عموم بدون تبعیض جنسیتی جهت 

 وری از امکانات پذیرفته است.بهره

قانون اساسی که برای تأکید بر حقوق  21در اصل 

دولت موظف است تا »شده آمده است: زن تدوین

زن را در تمام جهات با رعایت موازین  حقوق

اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد 

های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای زمینه

تعبیر حقوق زن در «. حقوق مادی و معنوی او...

تمام جهات، یک تعبیر عام است و یکی از مصادیق 

قانون اساسی  28آن حق اشتغال است. در اصل 

مهوری اسالمی ایران چنین آمده است که: ج
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هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و »

مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران 

نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز 

ی افراد امکان جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه

اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز 

 "هرکس"این اصل با تعبیر «. ایجاد نمایدمشاغل 

حکم عامی را بیان نموده و بین زن و مرد فرقی 

قانون اساسی، بند دوم  43قائل نشده است. در اصل 

تأمین شرایط و امکانات  -2»بینیم که: و چهارم می

منظور رسیدن به اشتغال کامل و کار برای همه به

سانی که ی کقرار دادن وسایل کار در اختیار همه

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم -3قادر به کارند... 

کشی اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره

بر حق  "همه و افراد"که با تعابیر «. از کار دیگری

تمام افراد چه مردان و چه زنان در اشتغال تأکید 

 .«شده است

 همه افراد، اعم»قانون کار نیز آمده است:  6در ماده 

از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون کار قرار دارند 

و هرکس حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و 

مخالف اسالم و مصالح عمومی و حق دیگران 

در چارچوب احکام اسالمی پس «. نیست، برگزیند

و مصالح عمومی و حقوق دیگران و در قوانین 

 تشده اس موضوعه، حق کار زن به رسمیت شناخته

(. در قانون مدنی نیز 32، 1374)حجتی اشرفی، 

برخی موارد بیان  مسئله کار و اشتغال زن در

قانون  1117گردیده است؛ برای مثال در ماده 

تواند زن خود را از شوهر می»مدنی آمده است که: 

حرفه و یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا 

اینکه یدرباره«. رد باشد، منع کندحیثیات زن یا م

آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود 

توان نتیجه ی کلی نمیضابطه ،یا زن است یا نه

و مکان و وضع  گرفت. این امر برحسب زمان

کند و تشخیص آن با عرف است خانواده تفاوت می

 و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
 

 خشونت اقتصادي ابعاد با الزامات مقابله .4-۵

 خانگی

توان منکر گذار اما نمیبا وجود تمهیدات قانون

خشونت اقتصادی علیه زنان در محیط خانواده شد. 

سد مقالبه با این پدیده نیازمند الزاماتی ربه نظر می

 گیرد.است که در ادامه مورد بررسی قرار می

 

و آموزش  . توانمندسازي مالی زنان1-4-۵

 حرفه

توانمندسازی خواستار قدرت دادن به های نظریه

زنان نه به معنای برتری یک فرد بر فرد دیگر، بلکه 

ها برای اتکا به خود و ن آنبه معنای افزایش توا

و  کتابی) گسترش حق انتخاب در زندگی هستند

زنان باید  (. برای توانمندسازی22، 1382همکاران، 

اند از: رفاه، پنج مرحله را طی کرد که عبارت

ی دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل. در مرحله

مانند تغذیه و درآمد( بررسی ) رفاه، رفاه مادی زنان

شود. در این مرحله از توانمندسازی، رفع می

. در گیردتبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار می

به عوامل تولید مانند رسی، زنان باید مرحله دست

زمین، کار، سرمایه، کارهای مولد درآمد، خدمات، 

زا که استخدام و تولید را ممکن مهارت هایآموزش

سازد و محصول و دسترنج خود دسترسی داشته می
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ی آگاهی، زنان باید تشخیص باشند. در مرحله

ها ناشی از کمبودهای دهند که مشکالت آن

های گرفته از نقش شان نیست بلکه نشأتشخصی

جنسیتی مربوط به فرهنگ است و به همین دلیل 

تغییر است. آگاهی در این مفهوم به معنی باور  قابل

ی مشارکت زنان در داشتن برابری است. در مرحله

و کنند های مربوط به خود شرکت میتمام برنامه

ها در جامعه متناسب ها باید با شمار آنمشارکت آن

در کنترل به معنی توازن قدرت بین  باشد. برابری

، 1388رحیمیان، پور و قلی) زنان و مردان است

 هایتبعیض به که درآمدی های(. نابرابری36

 اشتغال، مانند هاییحوزه در زنان علیه جنسیتی

 عدم یا و اقتصادی منابع به دسترسی درآمد،

 برای زنان توان هستند، مرتبط اقتصادی استقالل

 کنار در و دهندمی کاهش را سازیتصمیم و عمل

 افزایش را خشونت به هاآن پذیریآسیب آن

 .دهندمی

تواند خطر بروز خشونت علیه یکی از عواملی که می

 هاتر برخی از آنزنان را افزایش دهد، دسترسی کم

وپرورش یا آموزشبه منابع اقتصادی اشتغال، 

را متحمل ها باشد که احتمال دارد آندارایی می

سوءاستفاده از دیگران قرار دهد. این عوامل سبب 

ها کمتر برای جستجوی کمک از شود که آنمی

آمیز برآیند. دیگران و یا ترک رابطه خشونت

رود زنانی که استقالل مالی درنتیجه انتظار می

تری دارند و یا دارای شغل در بیرون از خانه بیش

از خدمات ورت مواجهه با خشونت هستند، در ص

 شوندمند میحمایتی اجتماعی بیشتری بهره

 مبوامبو، ووایاس  ؛127، 2009، واتس و)وایاس 

2017 ،12.) 

 تبعیض اشکال کلیه رفع در ماده ششم کنوانسیون

های عضو باید اقدامات دولت»زنان آمده است:  علیه

های ها و فعالیتالزم را برای ارتقای برنامه

افزایی زنان، توان« آورند.توانمندسازی زنان به عمل

های ضروری برای تحقق زمینهیکی از پیش

تغییرات بنیادین در رابطه با حقوق بشر زنان و 

ارتقای برابری جنسیتی ازجمله پیشگیری از 

رتکاب خشونت علیه زنان است. در حال حاضر، ا

هنوز هم عمدتاً دستمزد زنان، کمتر از مردان است. 

همچنین مشارکت زنان در امور سیاسی و عمومی 

طور هنوز هم تا حد مطلوب، فاصله زیادی دارد، به

 6درصد؛ یعنی از هر  6،16نمونه اکنون در حدود 

ومی های عمها و شرکتنفر، یک زن، در کمپانی

های درصد از کرسی 27بزرگ اشتغال دارند و 

پارلمان در کشورهای اروپایی را نیز زنان به خود 

، 2013، اروپایی )کمیسیون دهنداختصاص می

 (.24، 1393، ساداتیان؛ 54

افزایی سیاسی و اقتصادی زنان، برای ایجاد توان

های الزم در زنان و کاهش میزان ظرفیت

قبال معضل ارتکاب خشونت، پذیری آنان در آسیب

شود. ارتقای بسیار مهم و ضروری قلمداد می

مشارکت زنان در سطوح مدیریتی عالی و مناصب 

تواند نقش مؤثری در تصویب سازی میتصمیم

ها و قوانین حمایتی از زنان در ها، سیاستبرنامه

 مختلف خشونت، داشته باشدقبال ارتکاب اشکال 

 (.548-569، 2012، ولدونن و )هتو
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 عنوانبه زنان برای اشتغال هایفرصت ایجاد

 از رهایی و خشونت از جلوگیری برای حلیراه

درواقع  .شودمی محسوب آمیزخشونت رفتارهای

یکی از سازوکارها مقابله با خشونت اقتصادی در 

 آموزی زنان است.محیط خانواده، حرفه

 حرفه آموزش به اروپا شورای کنوانسیون 15 ماده

 مذکور ماده یکم بند اساس بر. دارد اختصاص

 برای حرفه با متناسب آموزش باید عضو هایدولت»

 آمیزخشونت اعمال همه عامالن یا قربانیان

 بین برابری خشونت، تشخیص و پیشگیری منظوربه

 همچنین و قربانیان، حقوق و نیازها مردان، و زنان

 ثانویه شدنقربانی از جلوگیری چگونگی مورد در

 همین دوم بند در همچنین. «سازند فراهم قربانیان

 کنند تشویق باید عضو هایدولت» است آمده ماده

 دسته آن دربرگیرنده 1 بند در مذکور آموزش که

 و هماهنگی با که است آموزشی هایکمک از

 به یافتن دست برای که است هاییآژانس همکاری

 اجازه خشونت، مورد در مقتضی و جامع تعریفی

 .«دارند فعالیت

 و ارتقا به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در

 اصل دوم ازجمله داشته اشاره زنان توانمندسازی

 محرومیت فقر کاهش منظوربه کندمی بیان که

 تبیین و فقر خط تعیین بر عدالت تقراراس

 برنامه طراحی متناسب های توانمندسازیبرنامه

 شغلی مهارت آموزش توانمندسازی، اشتغال، ویژه

بر  توانمندسازی رویکرد و اتخاذ زندگی مهارت و

 و شده تأکید توسعه اساسی نیازهای الگوی اساس

 اجتماعی هایآسیب از کاهش پیشگیری منظوربه

 معرض در هایگروه و افراد ازیتوانمندس محورهای

 ارتقاء و اجتماعی هایبینی آموزشپیش یب،آس

 از حمایت و فقر با مبارزه منظوربه زندگی مهارت

 منظوربه الزم اقدامات از مثابه یکیبه را زنان حقوق

 داده قرار مورد توجه عمومی رضایتمندی ارتقای

 یکدیگر از مردان تیبانیپش مکانیزم مهم نکته .است

در  کار محیط و بازار در زنان راندن یهحاش به و

 زمینه که امری. است قدرت نابرابر جنسیتی نظام

 شرایط و کرده هموارتر را مردان ارتقا و استخدام

 کندمی وارتردش را کار بازار در زنان و فعالیت رشد

 پایین هایرده در تربیش زنان شودمی موجب و

 ناعادالنه شـرایط این درنتیجه؛ گیرند غلی قرارش

 مردان به بتنس را زنان غلیش موقعیت

 شودمی موجب که امری .کندمی پذیرترآسیب

 و تخداماس رایطش تر،گسترده زنان در بیکاری

 و کمتر و مزایایشان تمزددس تر،سخت تغالاش

 .باشد ترپایین شانشغلی امنیت
 

 بخشی و آموزش فرهنگی. آگاهی2-4-۵

واقعیت تلخ خشونت علیه زنان، ریشه تاریخی دارد. 

 تبعیض اشکال کلیه رفع رسد کنوانسیونبه نظر می

های های تاریخی و باورهای فرهنگزنان نگاه علیه

مختلف را در ارتباط با خشونت علیه زنان مدنظر 

که تعهدات  12قرار داده و به همین علت در ماده 

عمومی نام دارد، طی شش بند، مواردی اعالم 

دارد که بند اول آن اقدامات باال بردن و ارتقاء می

های عضو باید دولت»آمده است:  است. در این بند

کلیه اقدامات الزم را برای ارتقای تحوالت در 

رویکردها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی که در 

ها، داوریرابطه با مردان و زنان است؛ تا پیش
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های دیگر که مبتنی ها و تمامی رویهها، سنتعرف

ای های کلیشهپذیری و پستی زنان و نقشبر آسیب

 رفع کنوانسیون«. دهند زنان و مردان است، ترتیب

ها را در بند زنان دولت علیه تبعیض اشکال کلیه

طور منظم موظف و متعهد کرده به 13اول ماده 

اقدامات ضروری برای ارتقاء آگاهی و مبارزه با 

ریزی خشونت علیه زنان را در تمام سطوح برنامه

کند. بدین منظور همکاری با سایر نهادها و 

های ، جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشرسازمان

های مربوط به زنان را غیردولتی مخصوص سازمان

توصیه کرده و در ضرورت افزایش آگاهی و فهم 

توجه  عمومی و تأثیر آن را بر روی کودکان را مورد

بند دوم ماده سیزدهم  همچنین در« قرار داده است

شده باید از های عضو خواستهکنوانسیون، از دولت

ی اطالعات در میان عموم مردم در تردهانتشار گس

مورد اقدامات در دسترس برای جلوگیری از اعمال 

همچنین  آمیز اطمینان حاصل کنند.خشونت

های متعهد و عضو کنوانسیون در حوزه دولت

 صورتهای رسمی و غیررسمی باید بهآموزش

شده را بینیجدی وارد شوند. اقدامات جدی پیش

کنوانسیون بر  14یک ماده  توان بر اساس بندمی

متعاهد باید در صورت لزوم، »گونه است که این

اقدامات الزم شامل تدریس مواد آموزشی در مورد 

 هایمسائلی مانند برابری بین زنان و مردان، نقش

ای، احترام متقابل، حل اختالف کلیشهجنسیتی غیر

آمیز در روابط میان فردی، خشونتغیر طوربه

تنی بر جنسیت علیه زنان و حق های مبخشونت

تمامیت شخصی، متناسب با ظرفیت در حال تحول 

های درسی رسمی در گیرندگان، در برنامهاز آموزش

همچنین «. وپرورش اجرا کندتمام سطوح آموزش

ها باید اقدامات الزم را برای ترویج اصول دولت»

در امکانات آموزشی غیررسمی،  1شده در بند اشاره

ر ورزش، امکانات فرهنگی و تفریحی و همچنین د

 «ها را انجام دهد.رسانه

 آموزش و بخشیها ازجمله ابزارهای آگاهیرسانه

فرهنگی در زمینه مقابله با خشونت اقتصادی 

ها که شکل قالب رسانه خانگی علیه زمان هستند.

جمعی است، افکار، عقاید،  آن وسایل ارتباط

در میان افراد جامعه ها و رفتارهای جدیدی را ارزش

آورند و از طریق ارائه درست یا نادرست به وجود می

شوند. قدرت و گیری افراد میمطالب، باعث جهت

ها در گیرنده، بستگی به اعتبار شدت نفوذ رسانه

فرستنده، شکل و چگونگی ارائه پیام، شرایط و 

خصوصیات خاص گیرنده پیام دارد، این وسایل در 

طوح اجتماعی، تأثیرهای نظر س افراد مختلف از

 طوربه. (4، 1395)رشیدی و شاملو،  متفاوتی دارند

، کردهکلی افراد طبقات باال، متوسط و تحصیل

سادگی با بینی خاصی هستند که بهدارای جهان

کند، اما افراد طبقات پایین پیام رسانه تغییری نمی

ها بسیار تأثیرپذیرند. امروز بر در مقابل رسانه

توانند آثار ها میکس پوشیده نیست که رسانههیچ

ها بسیار زیادی در ایجاد و تغییر هنجارها و ارزش

ترین ند. برخی از مهمدر عرصه اجتماع داشته باش

اقداماتی که در راستای پیشگیری از ارتکاب 

ها خشونت مبتنی بر جنسیت، از طریق رسانه

اند از: آموزش جوانان تواند اتخاذ شود، عبارتمی

ها هستند برای شناخت )که کاربران اصلی رسانه

آثار منفی خشونت بر زنان و دختران از طریق 



 221 / و همکاران سندهب                                         ...                              سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت 

 
 

خصوص انعکاس در یهایها؛ ساخت برنامهرسانه

خصوص مارها و وقایع موجود در جوامع دردادن آ

اشکال مختلف ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران 

ها در پیشگیری از ارتکاب با توجه به نقش رسانه

در  2013ای در سال زنان، توصیهخشونت علیه 

 به تصویب رسید« مورد برابری جنسیتی و رسانه

عضای کنوانسیون (. ا23، 2013، )شورای اروپا

از خشونت علیه زنان با  شورای اروپایی جلوگیری

آگاهی از مفاهیم مشارکت، رسانه و بخش 

اند. را در کنوانسیون گنجانده 17خصوصی، ماده 

دارد: کنوانسیون اشعار می 17بند اول ماده 

اعضای بخش خصوصی، بخش فناوری اطالعات و »

ای آزادی بیان ها، با احترامی که برارتباطات و رسانه

اند، تشویق به شرکت در و استقالل خود قائل

شوند و به مجموعه ها میتوضیح و اجرای سیاست

ها و استانداردهای خود نظارتی برای دستورالعمل

جلوگیری از خشونت علیه زنان و باهدف افزایش 

شوند. همچنین احترام به کرامت انسانی خود می

اروپایی  شورای کنوانسیون 17 در بند دوم ماده

های عضو باید برای توسعه و دولت»دارد: اعالم می

ترویج افزایش احترام به کرامت انسانی با همکاری 

اندرکاران بخش خصوصی، مهارت الزم را با دست

در میان کودکان، والدین و مربیان در مورد 

چگونگی برخورد با محیط اطالعات و ارتباطات که 

آمیز از طبیعت جنسی دسترسی به محتوای اهانت

آمیز که ممکن است مضر باشد را فراهم یا خشونت

با توجه به اینکه خشونت اقتصادی خانگی، «. کنند

رو، یابد، ازاینتوسط مردان علیه زنان ارتکاب می

تردید، پیشگیری از مؤثر مردان، بیبدون مشارکت 

 ارتکاب خشونت علیه زنان، میسر نخواهد بود

(. یکی از 112، 1391)خسروی و همکاران، 

مشارکت مردان  منظور افزایشترین اقدامات بهمهم

در این زمینه، برقراری موازنه میان زنان و مردان و 

مقابله با تقسیم قدرت نابرابر میان زنان و مردان در 

 های مختلف خانوادگی و اجتماعی است.عرصه

 

 نتیجه .۶

ی این سوال پرداخته شد به بررسدر مقاله پیش رو 

 خشونت اقتصادی ابعاد با مقابله سازوکارهای که

ها نشان داد چیست؟ نتایج بررسی زنان علیه خانگی

 ترینمهم سازیفرهنگ و زنان توانمندسازی

 خشونت اقتصادی ابعاد با مقابله سازوکارهای

است. خشونت اقتصادی اقدامات  زنان علیه خانگی

موجب ایجاد فشار زوج علیه زوجه است که 

اقتصادی و منع دسترسی به منابع اقتصادی و مالی 

 از زنان علیه اقتصادی خشونت زوجه شود. اعمال

 به اجازه عدم بانکی، هایحساب کنترل قبیل

 خود مردان به آنان داشتننگه وابسته و زنان اشتغال

. کندمی بازتولید را خشونت هایچرخه و هازمینه

 بازار از و ناتوان مالی نظر از که زنانی معموالً زیرا

 از فرمانبرتر اند،وامانده مالی استقالل و اشتغال کار،

 تحمل جز ایچاره درنتیجه و هستند دیگر زنان

 مکفی درآمد و شغل. ندارند مردان خشن رفتارهای

 شناخته ابزاری عنوانبه زنان از دسته این برای

 خشونت یوغ از هاآن طریق از تا شودمی

گذار در راستای قانون .یابند رهایی همسرانشان

مقالبه با خشونت خانگی، نفقه و حق اشتغال زنان 

را به رسمیت شناخته است اما این سازوکارها نیز 
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هایی مواجه است. ضمن اینکه به با محدودیت

رسد. برای مقالبه با تنهای کافی به نظر نمی

نواده الزم خشونت اقتصادی علیه زنان در محیط خا

آموزی و کسب است توانمندسازی زنان در حرفه

 های شغلی مورد توجه قرار گیرد. زن،فرصت

 آن از استفاده حق ی درآمد استادار که هنگامی

برابر با  دارد. همین امر وی را وضعیتی نسبتاً نیز را

-عالوه بر این، الزم است به فرهنگهد. مرد قرار می

ین جایگاه زنان در خانواده سازی نیز توجه شود. تبی

دار داشت زن خانهداری و گرامیو ارزش مفهوم خانه

نیت مردان تواند ذهاز موضوعات مهمی است که می

ثیر قرار داد و همین امر نسبت به زنان را تحت تأ

به کاهش خشونت اقتصادی علیه زنان در محیط 

 خانواده شود.
 

 . سهم نويسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین بهکلیه نویسندگان 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Economic violence against women in the 

family environment is one of the different forms of domestic 

violence that has not been paid much attention, and in this article 

an attempt has been made to deal with the mechanisms of dealing 

with it. 

Materials and Methods: This paper is descriptive and analytical, 

using library method. 

Findings: Domestic violence occurs in the form of the husband's 

lack of support in providing for the wife's needs and the denial of 

access to financial resources, and beyond that, the denial of her 

right to employment. To deal with domestic economic violence, 

the legislator has considered mechanisms such as the right of 

alimony and the right of occupation for women, but these 

solutions do not seem to be sufficient. Empowering women in the 

form of vocational training and providing employment 

opportunities for women, along with culture building, are the most 

important solutions that can be effective in reducing domestic 

economic violence against women. education and cultural 

development have also led to the change of men's views towards 

women and prevent men from using economic tactics to exert 

pressure and violence against women in the family environment. 

Ethical Considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty, and trustworthiness are preserved. 

Conclusion: Considering the inadequacies in the field of 

protecting the economic rights of women in the family 

environment, it is necessary to formulate laws in order to 

effectively protect the economic rights of women, especially 

housewives. 
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