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 ها و انگیزهها  زمینه: خشن زنان جرایمتحلیلی کیفی از 

 2مرضیه ابراهیمی، 1سهیال صادقی فسایی

 چکیده
تاأثیر  بدون در نظر گرفت   ،شود، خشونت زنان می بررسیها  آن که خشونت مردان در مت  زندگی اجتماعی حالی در

شود.  می زنانه نسات دادهها   یا عصاانیتروانی، پرخاشگر  ها   ا  چون استرس به عوام  فرد  ،عوام  اجتماعی
ا   کند خشونت زنان را در صالاب تفاسایر فارد  و کلیشاه     می که سعی، گونه تفسیرها  رای  و متعارف برخالف ای 

کاه از   ،حاضر ةشود. مطالع می توضیح دادهها  آن صرار دهد، در ای  مقاله، خشونت زنان در ارتااط با تجربیا  زندگی
  خشا  در زماان   ایکه به علات ارتکااب جار    ،زن 30عمیق با ها   مصاحاه دناد با انجا  ،کیفی استنوع مطالعا  
 ، به ای  مطلب دست یافت که خشونت زناان عمادتاً  اند ( در زندان بوده1393تا  1391ها   )سالها  اجرا  مصاحاه

جنسایتی، انازوا و   هاا    ناابرابر   ساختار ،ها   خش  زنان بدون توجه به نابرابر  جرای تفسیر  است وا   مواجهه
سااک  ة دهند دهد که خشونت زنان انعکاس می شده نشان ممک  نیست. روایت زندگی زنان مصاحاهها  آن صدرتی بی

 ،ه  تنیده است و به عاار  دیگار  فرد ، خانوادگی و اجتماعی درها   و تاعیض ها هاست که با محرومیت زندگی آن
شدن صرار داده است. پیشاینه و   را در موضع صربانیها  آن ه با شرایطی است که دارماًرفتارها  خش  زنان نوعی مقابل

یکای، عااطفی،   زفیهاا    در دوران کودکی خشاونت ها  آن دهد که بسیار  از می نشان شده زندگی زنان مطالعه ةنحو
اجااار  و  ة رابطا  تحات یاک ناوع    اجااار  و زودرس دارمااً  هاا    یاا باا ازدواج   اناد  روانی و جنسی را تجرباه کارده  

 تعاریف فرهنگی از نقش مردان است. ةکنند واصع منعکس که در اند درآمده جویانه سلطه
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 مقدمه و طرح مسئله
زناان   جارای  ت باه  مردان همواره نسا جرای دهد که میزان  می نشان 1نگاهی به آمارها  جرمی

ایا    ةکنناد  هاا مانعکس  رآما ،خش  آشکارتر است. باه عااار  دیگار    جرای بیشتر و ای  امر در 
 ،رو ایا   مردانه است. ازا   پدیده خش ، عمدتاً جرای  خصو  بهرو   واصعیت است که جر  و ک 

تنوع  با حج ،سه یصاب  مقا اصالً ران و جهانیدر ا«   زنانیجرا» ةشده در حوز انجا ها   پگوهش
 ةسااب غلاا   ،  موضاوع یهما  .سات ین«   ماردان یجرا» ةقا  در حوزی  تحقیهم یِو عمق علم

در  «بودن تجانسنام»  یشده است و هم «  زنانیجراها   شاخ »  یدر تحل «دگاه مردانهید»
 ةقاا  معادود در حاوز   ی  تحقی  حاصا  از هما  ینتاا  یاز دصات علما   ها،  یو تحلها  هینظر ،نگاه
 استه است.ک «نان  زیجرا»

ند، ایا  امار ناایاد ماانع از     شاو  می خش  جرای مراتب کمتر از مردان درگیر  اگرچه زنان به
 جارای  بر ای  مسئله توافق نساای وجاود دارد کاه درک و تفسایر      ،د. امروزهشوبررسی موضوع 

  خشا  جارای   که احتماالً حالی در ؛پذیر نیست خش  بدون در نظر گرفت  متغیر جنسیت امکان
واکنشی اسات و بایاد    خش  زنان احتماالً جرای د، شو می مردان در چارچوب تضاد و رصابت فه 

 د.شوبا مردان فه  ها  آن تعامال  ةدر نحو
چاون  هاایی   در ویگگای هاا   آن دهد که بسایار  از  می بررسی تاریخ زندگی زنان مجر  نشان

کای و جنسای در دوران کاودکی،    فیزیها   خشونت ةنابسامان، تجربها   شدن در خانواده بزرگ
درگیر شدن در روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر و الکا    ةزودرس و اجاار ، سابقها   ازدواج
ها  ساختار  و ارتاااطی   خشونت زنان باید در ارتااط با زمینه ةبحث دربار ،رو ای  از ند.ا مشترک
 [74] زندگی ای  زنان را شک  داده است، بررسی شودة که تجرب
 ةزیسات  ةبررسی رواباط خاانوادگی و تجربا    ،نچه در ای  پگوهش مورد نظر صرار گرفته استآ

ساعی بار    ،در ای  رویکارد  .برند می زنانی است که به دلی  ارتکاب جرای  خش  در زندان به سر
باه صاور    هاا،   د و بارخالف برخای از تئاور    شاو بر ارتکاب جر  فها   مرثر آن است تا عوام  

 صضاو  نشود. شده وضوع بررسیم ةبار بعد  در تک

                                                           
در ساطح کشاور و آمارهاا      1380تاا   1360ها  آمار  محکومان به زندان و روناد تحاول آن از ساال     بررسی .1

رغ  افزایش چهاار برابار  تعاداد جار  زناان،       دهد که به نشان می 1384تا  1375ها   ه سالاستانی مربوط ب
دلی  ای  امر آن است کاه میازان    .به ک  جرای  اندکی کاهش یافته است ها  مذکور نسات جر  زنان در سال

باا افازایش    میازان افازایش جار  زناان     ةبا مقایس ،جر  مردان با سرعت بیشتر  افزایش یافته است. همچنی 
برابر داشاته اسات.    2/2زنان، افزایشی معادل  ةشد شود که تعداد جرای  ثات جمعیت آنان ای  نتیجه حاص  می

دهد. بناابرای ، رشاد    برابر را نشان می 5/1سال س  افزایشی حدود  15جمعیت زنان باال   ،اما در همی  مد 
 سال بوده است. 15جرای  زنان بیش از رشد جمعیت باال  
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 پژوهش ۀپیشین
زناان بزهکاار و زن   عناوان   باا  را بزهکاار  زناان   بارةعلمی در ةی  مطالعنخستلوماروزو و فررو 

 ای  کتاب زناان کمتار از ماردان باه ارتکااب جار        د. از نظر نویسندگانِاندنبه چاپ رس روسپی
 ةزنان به اصتضاا  طایعات زنانا   ها  آن ی است که از دیدجرایمگر  از  زنند، اما روسپی میدست 

و تومااس در کتااب    (1950)بزهکاار  زناان   خود به آن گرایش دارناد. پاوالک نیاز در کتااب     
زناان   جارای  ی  افراد  هستند که باه تایای    نخستاز  زن بزهکارو گارنیه در  دختران ناسازگار

 نخساتی   نیاز از  [50] و معظمای  [59]صاادصی   از ساو  گرفته  انجا ها   پگوهش .اند پرداخته
 جرای به  . اما تعداد تحقیقاتی که صرفاًاند زنان در ایران پرداخته جرای که به  هایی است پگوهش

 .ک استاند  خش  در میان زنان پرداخته باشند بسیار
سای،  شنا جامعاه متخصصاان  هاا    توان در پاگوهش  می مربوط به موضوع پگوهش راة پیشین

یک از ای  متخصصان باا رویکارد تخصصای خاود باه       هر .اال کردشناسی دن و روان شناسی جر 
 پوشانی موجاود در  . با توجه به ه اند دهکرموضوع جرای  زنان نگریسته و آن را ارزیابی و تحلی  

یاابی   خصو  علت ، ای  متخصصان عوام  مهمی را که درشناسی جر سی و شنا جامعهمطالعا  
هاا    ند از: وضاعیت خاانوادگی افاراد )خشاونت    ا د عاار دهن می زنان مدنظر صرار جرای ارتکاب 

..(، وضاعیت  .تحمیلی، مح  سکونت، تعاامال  اعضاا  خاانواده، طاالق و    ها   خانوادگی، ازدواج
..(، وضعیت حقوصی و .االن وسزدن، ارتااط با هم ناموفق تحصیلی، برچسب ةتحصیلی افراد )تجرب
.( و وضاعیت  .صاانونی و. هاا    زنان به طالق، ضعف صانونی برا  زنان، نگاهها   صانونی )محدودیت

 شناسی جر ذکر است که مطالعا   شایان ..(.اصتصاد  )فقر، بیکار ، مشکال  اصتصاد  کالن و.
سانه بیشاتر باه عواما     شنا جامعهاما تحقیقا   ،اجرا  آن دارند ةکید بیشتر  بر صانون و نحوأت

با توجه به نوع شخصایت   ،شناختی نیز یقا  روانتحق پردازند. می بر ارتکاب جر مرثر اجتماعی 
ایا  تحقیقاا  از طریاق     اناد.  به ارزیاابی وضاعیت متهماان پرداختاه     ،و بررسی اختالال  روانی

بالینی وضعیت روانی افراد را در هنگا  وصوع جر  و بعد از ها   شناسی و مصاحاه روانها   تست
 ند.کن می آن توصیف و بررسی

برخای از مطالعاا  از    .آور  شاده اسات   از چند طریق جمعها  داده پیشی ،ها   در پگوهش
ی کمّ ،روش مطالعا  دیگر اند. پرداخته بینی پیشطریق بررسی اسناد و آمار موجود به تحلی  و 

آور   باه جماع   ،ناماه  با طراحای پرساش   ،در ای  روش .نامه بوده است و از طریق تکمی  پرسش
کیفی نیز در میان ها   روش .پرداخته شده است ها ها رد فرضیافراد و اثاا  یا   اطالعا  زمینه

 متمرکز به کار گرفته شاده ها   محققان از طریق تکنیک مصاحاه، مشاهده و برگزار  مصاحاه
. در اناد  فراتر رفته و به دناال اکتشااف باوده   ها همحققان از اثاا  و رد فرضی ،در ای  روش است.

پوشاش  هاا   آن پیشی ، فضاها  تهیها   گیر  از پگوهش رهسعی شده عالوه بر به ،ای  پگوهش
 ه است.شدصالی بحث و بررسی ها   داده شود و به موارد  پرداخته شود که کمتر در پگوهش
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 مالحظات نظری
بارد، پاگوهش    با توجه به اهمیت و فه  دیدگاه سوژه در مورد دنیا  اجتماعی که در آن به سر می

صاور  اساتقرایی و باا      کناد و اصاوالً کاار باه     خاصی محادود نمای   کیفی خود را به کاربرد نظریة
گیار  ساراال  انکارناپاذیر اسات،      ها در شاک   شود. اگرچه نقش تئور  ها آغاز می آور  داده جمع

ها  موجود بیشتر استناد  و تطایقی است تا مانایی. باه ایا  معناا کاه      استفادة محقق از تئور 
ها  پگوهش خود تحمی  کند، در مقا  تفسایر،   ی را بر سوژهپگوهش کیفی بدون آنکه نظریة خاص

گیرد. اما از آنجا که پگوهش کیفی باا مادل اساتقرایی شاروع      ها بهره می تطایق و استناد از نظریه
هاا   ها ظاهر یا در مرحلة تحلی  داده آور  داده شود، ای  امکان وجود دارد که نظریه هنگا  جمع می

هاا    تاوان نظریاه   [. در ای  پاگوهش، مای  31ایسه در نظر گرفته شود ]استفاده یا اساسی برا  مق
شناختی  ها  زیست مرتاط را در چهار دستة مورد نظر صرار داد. برخی از افراد برا  جرای  زنان علت

گیرند و معتقدند وضعیت جسمانی یا تغییرا  هورمونی است که زنان را به  و بیولوژیکی در نظر می
خصو  زنان اهمیات زیااد     ها  جنسی در دهند. در میان ای  افراد، تایی  حوزة جرای  سوق می

شناس بودند. ای  تحقیقا  اولیه، که با پیشاگامی سازار    گرا ِ اولیه زیست شناسانِ اثاا  دارد. جر 
ا  در درون خاود دارناد کاه     ها  اولیه دهد که برخی از مرد  ویگگی لوماروزو همراه بود، نشان می

شناسای،   اند، زیرا از نظار روش  ارزش آیند. امروز ای  تحقیقا  ک  کار به دنیا می نایتبراساس آن ج
شناسان در اوای  صرن بیست  مورد توجه صرار گرفتند. در  اند. نظریا  زیست آزمودن و منطق ضعیف

شناسی اجتماعی از سو  ادموند ویلساون دیگاران را برانگیخات؛     ، انتشار نظریة زیست1970دهة 
 کار  رو  آوردند. ا  زیستی جنایت  شناس دوباره به مطالعة پایه که چند جر  ر طو به

هاا باه    ها  روانیِ زنان و عوام  شخصایتی آن  با تأکید بر ویگگی ها از طرف دیگر، برخی نظریه
  ناخوشاایند زناان در کاودکی،    ها ها معتقدند که برخی از وصایع و تجربه پرداختند. آن تایی  جر  
ها به جرای  تأثیرگذار است. تاالش   ها  خانگی و امثاله ، بر ارتکاب آن اوز، تجربة خشونتمانند تج
هاا  تااریخی دارد و بار ایا  بااور اسات کاه هماة          شناسان در ارتااط با رفتار مجرمانه ریشه روان

 اند و نق  ذهنی دارند. ای  عقیده زمان زیاد  مورد پذیرش عمو  صرار نگرفت. مجرمان مجنون
کنناد و   شناسانه با رویکرد  جامع، عوام  مرثر بر جرای  زنان را واکااو  مای   ها  جامعه هنظری

دهند. اگار دور افتاادن افاراد طاقاة پاایی        خصوصیا  فرد  و عوام  ساختار  را مدنظر صرار می
جامعه از اهداف، معیارها و صوانی  جامعه دلی  رو  آوردن به مجرمیات شاناخته شاود، معقاول و     

ها در اختیار ساکنان ای  نواحی صارار گیارد    است که برا  جایگزینی رفتار مجرمانه فرصتمنطقی 
شناساان عواما  مرباوط باه      تازگی، جار   تا بتوانند از مزایا و امتیازا  متعارف جامعه بهره بارند. به

 اناد.  ها  تلفیقای جار  ترکیاب کارده     ها  نظریة معاشر  ناباب را در صالب تئور  تعداد  از مدل
است که هار دو   « تئور  تلفیق الیو »و « مدل بسط اجتماعی»هایی از ای  رهیافت شام   مثال
ها به کنترل موصعیت اجتماعی از سو  رویادادها  زنادگی معتقدناد. مادل توساعة اجتمااعی        آن
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بنادها  اجتمااعی کماک     و نیافته باه تضاعیف صیاد    کند که زندگی در مناطق سازمان پیشنهاد می
بنادها    و سااز تضاعیف صیاد    دارد که فشار و تنگناها زمینه [ نیز بیان می29ر  الیو  ]کند؛ تئو می

شاده باه گساترش همکاار  باا       هاا  تضاعیف   وبناد  اجتماعی است. هر دو نظریه دریافتند که صید
شاود. در حاالتی دیگار، تئاور  سااختار  یکپارچاه و        ساال منجار مای    و س  ها  بزهکار ه  گروه
ها  فرایند  و سااختار    [ متغیرها  متناصض را به عوام  نظریه29و پارولی ]یافتة هکالوی   نظا 

هاا  زیربناایی موجاود در     داد که برخی ویگگی [ بیان می29ها  پنهان ] اضافه کرد. نظریة خصلت
ها  مشکوک شام  بهارة هوشای    کند. ویگگی زمان تولد یا بالفاصله پس از آن، رفتار را کنترل می

ها  اساسی و زیربناایی   شود. ای  ویگگی ودآگاه و هیجانی و ساختار شخصیتی میاندک، اعمال ناخ
مانناد. گاتفردساون و    کنند، زیرا در طول زندگی باا شاخ  بااصی مای     ادامة بزهکار  را تایی  می

اناد کاه    ها  نهفته را اراره و بساط داده  ها  مربوط به ویگگی هیرشی و ویلسون و هرنشتی  تئور 
پردازند. فرصت و موصعیات بارا  اعماال     ها  نهفته به انتخاب جر  می فراد با ویگگیکند: ا بیان می

دارد کاه   کند. نظریة چرخة دورة زندگی نیاز چنای  بیاان مای     ها را تعدی  می مجرمانه، انتخاب آن
گذارناد.   ها  مجرمانة و  تأثیر می افتند بر انتخاب رویدادهایی که در دورة زندگی هر فرد اتفاق می

کنناد. در مرحلاة اول، بنیاان     یابند، تغییر مای  گونه که افراد رشد و تکام  می وصوع جر  همان عل 
اناد. در   هاا  همسااالن بار فارد حااک       گذارد. طای دوران جاوانی، گاروه    خانواده بر رفتار تأثیر می

آیناد. همچنای ، مسایرها  مختلفای در      شمار می بزرگسالی، ازدواج و شغ  مسار  حارز اهمیت به
شاوند،   ا  متخاصا  مای   کارناد، عاده   کار و فریب ها پنهان سیدن به جر  وجود دارد. بعضی از بچهر
مانند. جنایات ممکا  اسات بخشای از عرصاة       اعتنا به مسار  باصی می که هنوز گروهی بی حالی در

اند از: مشکال  بهداشتی، فیزیکای   گستردة مشکال  اجتماعی باشد. ای  مشکال  گوناگون عاار 
شخصیتی. ترنس تورن بار ، دیویاد فاارینگتون، جااب الب و رابار        انی( و مشکال  درون)جسم

 [.29ها  مه  چرخة زندگی را تدوی  کردند ] تامپسون نظریه

 اهداف
 ؛خش  زنان جرای بر وصوع مرثر فرد  ها   شناسایی زمینها 
 .نانوصوع جرای  خش  ز برمرثر بررسی روایت زنان از عل  وصوع جر  و عوام  ا 

 روش
آور  اطالعاا ، روش کیفای و تحلیا      بهتری  روش برا  جمع ،با توجه به موضوع ای  پگوهش

توان برشامرد کاه    می برا  اثاا  کارآمد بودن ای  روش دالی  مختلفی را .پدیدارشناسانه است
 :کنی  می اشاره ادامهدر ها  آن به برخی از



 1394 تابستان، 2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    176

ابتادا   .ی کنا ست دو نکته را تفکیاک  برا  توضیح ای  امر الز  ا :شده موضوع مطالعه .1
در  .مطالعاا  زناان اسات    ةو دو  ورود به حوز« جرای  خش » ةشناسان موضوع آسیب
افاراد  کاه درگیار    ها   زیسته و روایت ةیابی جرای  خش  الز  است تجرب مورد علت

محققان  از سو هستند  اصت  یا جرای  مقرون به آزارا  ماجرا  ارتکاب به جر  خش 
 بی و تفسیر شود.بازیا

در مطالعا  اکتشافی ا  دو  با حضور در زندان زنان ةنویسند :شده شرایط افراد مطالعه .2
نامه  موارد شرایط مساعد  برا  تکمی  پرسش بیشتردریافت که افراد نمونه در ا خود
راحتای بار    ند باه سات توان نمای  آناان  .دنداشاتن یافتاه   تی سااخت سراالیی به گو پاسخیا 

تواناد دالیا  متفااوتی داشاته باشاد کاه        می ای  عد  تمرکز .کز شوندموضوعی متمر
تاأثیر   بای برا  کنترل ای  احسااس و   .است« احساس ترس و اضطراب»تری  آن  مه 
شاروع   ...دل و درد ، شانیدن درد  آن بر پگوهش، الز  است با جلب اعتماد، ها  بودن 
 یابی آن پرداخت. ک  به موضوع پگوهش و علت د و ک کر

 زنانی که مرتکب جرای  خش  معموالً ها در بستر طبیعی مطالعه: ش اعتبار دادهسنج .3
دهند و از  می تر بروز خود را ساده «آمیز رفتارها  خشونت»شوند، در محیط زندان  می

اما با ورود به محیطی متفاو ، حتی دادسارا یاا    .پردازند می صاال آن به کسب شهر 
از  .پردازناد  مای  شاان  زندان، به کتمان خود واصعی دادگاه یا در حضور افراد غیرخود 

نیاز در ایا  محایط باا      اند طور اتفاصی دست به خشونت زده افراد  که به ،طرف دیگر
گیار  از دیگاران    سرگرمی در کارها  هنر  و دستی یا رو  آوردن به انزوا و فاصاله 

د را باه دالیا    رسد محیط زندان افارا  می به نظر .دهند می را نشان« شان خود واصعی»
در ایا   هاا   هاا  آن  کناد و تشاخی  ویگگای    می تر شان نزدیک مختلف به خود واصعی

 پگوهشی است.ها   محیط بهتر از سایر محیط

و استدالل نویسندگان برا  انتخاب روش مناسب با موضوع تحقیق،  یادشدهبراساس مطالب 
 آرا و  اند صور  گرفته ا وش کیفیکید بر مطالعاتی که با رأبا ت ،پگوهش ةپیشینة از مطالع پس

کاه در بخاش    ی آور  اطالعا  پارداخت  مناسب برا  جمعها   به بررسی تکنیک ،نظران صاحب
 .کنی  اشاره می بعد بدان

 آوری اطالعات گیری و جمع نمونه روش
مصااحاه   ،بردند می که در زمان پگوهش در زندان زنان شهرر  به سر ،زن 30با  ،در ای  تحقیق

گیر  هدفمند و از میان کسانی انتخاب شادند کاه    از طریق نمونه شده افراد مصاحاه .استشده 
در زندان انجا  شاد و تاالش   هایی  در کالس یا اتاقها  مصاحاه .مرتکب جرای  خش  شده بودند
باه دلیا  مساار      .سااعت باود   4هاا   میانگی  زمان مصااحاه  .شد تا عوام  مزاح  کنترل شوند
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گاو  و جماال  مصااحاه در حای  گفات     هماة وجاود نداشات و   هاا   ط مصاحاهامنیتی امکان ضا
هاا،   سنجش صاحت یافتاه   تکمیلیِها   و اجرا  روشها  از اتما  مصاحاه پس .شد می یادداشت
باا   ،بند  شدند. عالوه بر زناان زنادانی   تحلی  و جمع ،کدگذار  ةاز طریق سه مرحلها  مصاحاه

آشانایی بیشاتر    ةزمینا ها  گونه مصاحاه ای  .گرفت انجا  هایی مسئوالن یا بازپرسان نیز مصاحاه
 .کند می زنان فراه  جرای واکنش سیست  صضایی با  ةزنان و نحو جرای نویسندگان را با 

 پژوهشهای  یافته
 مؤثرفردی های  زمینه (الف

 سن. 1

نی  مراتاب بیشاتر از کساانی اسات کاه در سا       میزان ارتکاب به جر  در میان جوانان به معموالً
یکی از  گیرند و ای  امر در مورد مردان بیشتر صادق است تا زنان. می میانسالی یا بزرگسالی صرار

پذیر   طلای، ماجراجویی و خطر غلب با هیجاناعل  ای  امر ساک زندگی مردان جوان است که 
ن حاال آنکاه زناان جاوا     .تواند برایشان دردسرساز باشاد  می گره خورده است و به میزان زیاد 
میاان سا  و   ة یاد رابطا  رایا  مطالعاه م  هاا    یافته گیرند. می بیشتر مورد نظار  و کنترل صرار

آمده  1 که در جدولسنی ها   شوندگان در ای  پگوهش در گروه مصاحاه است. ارتکاب به جرای 
پاس از  و  30تاا   26گروه سنی  بهبیشتری  افراد  ،1با توجه به نتای  جدول اند. شدهبند   طاقه
 .تعلق داردسال  20گروه سنی زیر به  آن

 
 1جدول

 بندی اولویت فراوانی های سنی گروه

 دو  7 سال 20زیر
 چهار  2 سال 21ا25
 اول 9 سال 26ا30
 چهار  2 سال 31ا35
 سو  5 سال 36ا40
 سو  5 سال به باال 40

  30 جمع ک 
 

ساتند کاه وصاایع مها      کساانی ه  اا  ای  پگوهشة بیشتری  نمونا  سال 30تا  26گروه سنی 
در سنی  ازدواج و اشاتغال صارار دارناد و باه نحاو  سا        ها  . آنکنند می زندگی خود را تجربه

، اگر با شکسات یاا بحرانای مواجاه شاود      ها های  تجرب .کنند می استقاللشان در جامعه را تجربه
 تواند در موارد  به جر  و بزهکار  منجر شود. می
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 تأهلوضعیت . 2
 ؛یاباد  مای  ز وصایع مه  زندگی هر فرد است که در زمینه و بستر  اجتماعی تحقاق ازدواج یکی ا

باا توجاه باه تاداخ  و تعاما  ساایر        تری  تحول در امر ازدواج را صرفاَ که وصوع کوچک طور  به
د. تحاوال  اصتصااد  و اجتمااعی بار مناسااا       کار توان تجزیاه و تحلیا     می عوام  اجتماعی

را  و پیامادها   یثتأنیز  عکس، تحولی همچون تغییر س  ازدواج و بر گذارند تأثیر میخانوادگی 
 به دناال دارد. ،ه  برا  فرد و ه  جامعه ،متعدد و مهمی را

اول  ةدسات  .گیرناد  مای  کلی صارار  ةای  پگوهش در سه دست ةموضوع ازدواج، نمون زمینةدر 
 ةاماا در دسات   .کنناد  مای  ندگیو ز اند طور رسمی و صانونی ازدواج کرده ند که بها ن رسمیتأهالم

مشاترک، ارتاااط    ةهمچاون خانا   تأها  افاراد م هاا    ویگگی همةگیرند که  می دو  کسانی صرار
هاا    جانس آسایب   .، اما به صور  رسمی و صانونی ازدواجشان ثات نشاده دارندرا  ...زناشویی و

کاه   ،د. گاروه ساو   نا ا صربانیان همسر زنان بیشترِ ،نهایت در. اجتماعی ای  دو گروه متفاو  است
اماا   ،ازدواج نداشاته  ة، فرد  است کاه تجربا  شود را شام  می ای  تحقیق ةیک نفر از نمون فقط

مکرر با جنس مخالف داشاته و بخشای از دالیا  ارتکااب باه جار  و  در همای         ها   دوستی
 پردازی . می دیگر بدانها   متعارف نهفته است که در بخش ارتااطا  غیر

 
 2جدول

 لوضعیت تأه

 مجرد متأهل اسمی متأهل رسمی

 سو  ةرتا دو  ةرتا اول ةرتا
20 9 1 

 

 تأها  بخش زیاد  از جرای  خش  زنان در بستر خانواده و در میان زناان م  ،در ای  پگوهش
تواند ضرور  و اهمیت پرداخت  به ایا  موضاوع را بایش از پایش      می دهد و ای  مسئله می رخ

جدید  است کاه باا توجاه باه تحاوال        ةپدید غیررسمی نیزها   د. افزایش ازدواجکنمشخ  
هاا    اجتماعی بیش از سایر عرصهها   آسیب ةو ای  مسئله در عرص یابد میجامعه بروز و ظهور 
 شود. می اجتماعی نمایان

 تحصیالت. 3
 ،در ایا  پاگوهش  آماده اسات.    3خصو  متغیر تحصیال  در جادول   ای  پگوهش درها   یافته

 ای  پگوهش در ای  گروه جاا  ة نفر از نمون 18دیپل  بوده است و  نی در افراد زیربیشتری  فراوا
گفات خارج    مای  باباا  »گفتناد:  اید  که چرا درس نخوانده سرالدر پاسخ به ای  ها  . آنگیرند می

ا  گفت  دختر باید شوهر کنه و درس باه   خانواده»، «بچه بشور  ةآخرش باید بر  کهن .اضافیه
گیارن حتای حاق     مای  کن  و همه حقی رو ازش دختر رو آد  حساب نمی»، «خوره دردش نمی
 . و...« تحصی 
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 3جدول
 بندی اولویت فراوانی وضعیت تحصیلی

 اول 18 زیر دیپل 
 دو  7 دیپل 

 سو  4 در حال تحصی 
 چهار  1 لیسانس
 30 جمع ک 

 

خاانواده مقاومات   هاا    تبرابر محادودی  یا در ا طاق روایتشان ا افراد دیپلمه در ای  پگوهش
گر  اعضا  فامی ( یاا باه دلیا  ازدواج و اشاتغال      )با واسطه اند و به تحصی  ادامه داده اند کرده

در  هاا را  ی از آنکاه یکا   داشتیکی از افراد نمونه دو لیسانس  .اند تحصی  کشیده دست از ادامه
.خارج از زندان و لیسانس دیگر را داخ  زندان گرفته بود

متفاو  ها     ماجرا تحلی بخش مه 1
 ةتحصای  در زنادان و تحصای  در رشات     ة خود را به اداما ة او علت عالص .جرای  بود ةو  از حوز

رساد در صاور     مای  کناد. باه نظار    مای  حقوق، درگیر شدن در مشکال  حقوصی خودش بیان
هاا    گرفت  حق تحصی  بارا  دختاران و پیگیار  محادودیت     عملکرد درست مدارس و جد 

جاارای   ةشادند و وارد حاوز   مای  راه متوصاف  ةدر میانا هاا   آن تعاداد زیااد  از   ادگی آناان، خاانو 
تأثیر توان  ، اما نمییستا  سایر عوام  نتأثیرپوشی از  الاته ای  نکته به معنا  چش  .شدند نمی

 د.کرپذیر  را انکار  مه  مدارس در جامعه

 سوءسابقه. 4
  و پایدار  میان سابقة بزهکار  افراد باا ارتکااب   شده، رابطة صو ها  انجا  در بیشتر پگوهش

ها به جر  وجود دارد. ای  مسئله بدی  معناست که کسانی که برچساب زنادان یاا     مجدد آن
آورند، زیرا  تر به ای  مسئله رو  می کنند، دفعا  بعد  راحت بار تجربه می بودن را یک  مجر 

اا ساوء    نفر 4ا به جز  زنان در ای  پگوهش به نظرشان دیگر چیز  برا  از دست دادن ندارند.
هاا   شان برا  ارتکاب به جر  خش  براساس سوابق جرمی آن گیر  اند و تصمی  سابقه نداشته
 ناوده است.

 

 4جدول

 سابقه سوء
 ندارد دارد

4 26 
 اولویت اول اولویت دو 

                                                           
 در حضاور  فرصت در زنان از برخی و شده فراه  زنان برا  تحصی  ة ادام امکان زندان در که است توضیح . شایان1

 .دارندتحصی  ة ادامکافی را برا   ةانگیز ها آن از کمی تعداد ،حال ای  با ،اما پردازند، می تحصی  ة ادام به زندان
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وده و ساایر زناان   جرای  اخالصی و مواد مخادر با   ةای  پگوهش در حوز ةنفر از نمون 4 ةسابق
از طریاق   سات کاه  ها ة آنرو  ثانویا  حارز اهمیت در ای  میان، ک  ةنکت 1اند. جر  نداشتهة سابق

ه یابد. تشکی  باندها  مجرمانه در زندان با  می ایجاد باند در داخ  زندان با سایر مجرمان تحقق
احتماالی اسات کاه     بعد از خروج از زندان و ارزیابی زنان از طردهاا  ها   دریافت حمایت دلی 

مجرماناه باا حمایات ماالی و     هاا     هرو شوند. گارو  هاز خروج از زندان با آن روب پسممک  است 
 .دارند می نگه دایره جرار می  سرپناه، زنان را پس از آزاد  از زندان در أت

 مؤثراجتماعی های  زمینه 
 بلوغ مرضی؛ شروع بحران. 1

تاری  نقاش را در آماوزش و انتقاال اطالعاا  و       ی، مها  نخستی  نهاد اجتماع منزلة به ،خانواده
یک از اعضاا  خاانواده در آماوزش مساار       گرچه هرا .[65] رفتارها  بهداشتی به نوجوان دارد

و بیشاتر نوجواناان    است بلوغ به نوجوانان نقش دارند، جایگاه مادر در ای  میان بارزتر از دیگران
آموزش بلوغ به دختاران   ةمدارس نیز در زمین. گیرند می رفتارها  بهداشتی را از مادران خود فرا

کاه بیشاتر پادران، ماادران، نوجواناان و       اناد  نشان دادهها  بررسی .گیرند می در جایگاه دو  صرار
 .[55مربیان از مسار  بهداشتی دوران بلوغ آگاهی ندارند ]

بلاوغ   یوعنا وانی یان در دوران نوجا گو پاسخدهد که بسیار  از  می عمیق نشانها   مصاحاه
دار  دامناه هاا    برا  تولید آسیبا   به منشأ ناشناختهکه ای  امر خود  اند مرضی را تجربه کرده

تلخ و ا   کسانی که تجربه همةای  پگوهش و در میان ها   در نمونه .شده استاجتماعی تادی  
آگااهی از  ناعاما   تاری    تاری  و مشاترک   مه  ،کنند می انگیز را از دوران بلوغ خود تصویر نفر 
را در معارض اساترس،   هاا   آن اسات کاه بارا  دختاران باه وصاوع پیوساته و       ا   جسمیة تجرب
هاا    گونه که یکی از نموناه  همان .جسمی و جنسی صرار داده است، روانی، بهداشتیها   آسیب

 کند: می ای  پگوهش اعال 

بعاد   ...کارد  یما  خیلی دردکمر  و دل   .و آوردن خونه و دید  درد شدید دار ر م 
و  چناد روز طاول کشاید    .ها  پااره شاده   گفت  شاید روده تغییراتی کرد ... فهمید  که

ایا    دیگه از اون به بعد هار مااه   .بلوغ زودرس داشت  .ش  استرس داشت  که خوب نمی
با مادر  خیلای رودروایسای داشات  و     کرد ... می افتاد و م  با استرس پنهانش می اتفاق

کاه ناامزد    ،ماه بعد به دختر همساایه  .کرد  که نفهمه می عوض لااسد تن سر  اول تند
سالگی نفهمید کاه   11مامان  تا  ... و برا  توضیح داد.و جور  شد  ای  گفت  که ،داشت

                                                           
هاا    سیست  متفاو  برخورد گاهی و مردان طرف از مداو  نترلک زنان ای  از سو  سابقه نداشت  دالی  از یکی .1

( زناان  ماداو   کنتارل ) اول علات  ،پاگوهش  ایا   در اسات.  زناان  باه  نسات تسامح و زنان با صضایی و انتظامی
 .هنجارهاست از ها آن نکردن تخطی عام  تری  مه 
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ناداخت  خشاک    مای  ت  وسا ش می روها  ا ه لااستند  باغچه داشتی  و تند .ش  می پریود
 .ساله، زیر دیپل ( 46.. ).سالگی 11دونست  تا  غس  ه  نمی .بشه

تا جاایی   ؛بلوغ بسیار محتاطانه است ةها، برخورد با پدید در میان بسیار  از خانواده ،معموالً
زنناد و   مای  آن حارف  در موردکمتر  ،رو ازای  .دانند می آور زشت و شر ا   آن را پدیده یکه گاه

بناا بار مالحظاا      ،خاانواده  حتی در میان بعضی .گیرد صرار نمیها  اطالعا  الز  در اختیار بچه
چنای    .پادر  امار  ناپساند اسات    ة شدن در خان که بال  ردصومی و فرهنگی، ای  باور وجود دا

برا    آور ترسناک و هول ةتواند آن را به پدید می یکژطایعی و فیزیولو ةبرخورد  با یک پدید
ار دهاد. بعضای از   شدگی از ساو  افاراد ذکاور صار     ویز  برا  تحقیراو دستتادی  کند  دختران

ند که ای  امار  کن می اخالصی دیده نشدن، بلوغ خود را پنهان ن و غیرددختران از ترس انگ نخور
و هاا   آن تانش میاان   ةبلکه زمینا  کند،را دچار اضطراب و استرس مضاعف ها  آن تواند می تنها نه

کاردن بلاوغ خاود،     انداشت که پنها  می یان اظهارگو پاسخیکی از  د.کن می افراد خانواده را فراه 
 همسار و  باا شاک و تردیاد و  را بازخواسات      ده و دارمااً شا موجب درگیر  و  و همسرش 

 کردن ای  مسئله چه چیز  بوده است: کرده که علت پنهان می

بلوغ شاوهر  از و صا  ر م  .جنسی اول  با شوهر  چقدر بد بودة شه تجرب باور  نمی
دونسات  چاه    اولاش خیلای ترساید  و نمای     .شوهر  بود  بال  شد ة دادن و وصتی خون
 ده یا می کرد  عیای دار  و طالص  می فکر .کرد  می و از شوهر  پنهان هاتفاصی برا  افتاد

 .کلای مصایات داشات     ،یه روز که مشکوک شاد و فهمیاد   .خواد بگه زن بد  بود  می
 ا  دیگاه ها  صاای    ها گفت چرا صای  کرد ؟ چه مشکلی داشتی؟ نکنه چیز می ش همه
. فتاه ا هماه اتفااق مای    ةکرد  واس فکر نمی دونست  و اصالً اما م  فقط نمی ...و ؟کنی می

 دونسات بایاد باه ما  بگاه      جور  شوهر دادن و اون بدبخت ها  نمای   مامان  ه  همی 
 .دیپل ( ساله، زیر 28)

و  ناد کن می بلوغ را با ترس و اضطراب طی ةدور ،به دلی  ناآگاهی ،بعضی از زنان ،حقیقت در
را در ها  آن و ای  امر ممک  است دنده می آن را از دست خا تدری  صدر  تطایق با شرایط  هب

 بیندازد.رفتار  ها   آسیبدا  

هاا کاه پاول و     تر باال سر  ناود تا ای  چیزها رو برا  بگه. دیگاه ایا    دونی یه بزرگ می
تو خونه و نه تو مدرسه  ها حقمونه... نه لااس خوب و... نیست که بگ  توصع زیاد داری . ای 

دن. دختار تاو  ایا  جامعاه      جررت فکر کاردن راجاع باه ایا  مساار  رو باه آد  نمای       
شه. ایا    چیزش مخفیه و نااید کالمی حرف بزنه. زن تو  ای  جامعه آد  حساب نمی همه

دیگه سالمت آدمه. م  بعد از بلوغ  مشکال  جسمی و بهداشتیه زیاد  داشت . کی بایاد  
ها بگاو الز  نیسات تاا آد      کرده ها و تحصی  جواب بده؟ برو به ای  صاضی و وکی ها رو  ای 

کشتی  بیان سراغمون. زحمت بکش  صالش ه  بیان و بپرس  چه مرگتوناه و مقصارهاش   
 ساله، زیر دیپل (. 43هاشون ه  هست  مجازا  کن ... ) که خودشون و مدرسه
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نکا  آموزشی، بهداشتی و پزشاکی بلاوغ    نشدن طرح مورداصلی در ای   رسد خأل می به نظر
 درسی است.ها   در کتاب

. شاد  مای  تار  کردن که واسمون جاذاب  می مدرسه ای  مسئله رو پنهان  تو رصد  ای
ساالگی صادبار    40یادمه اگه یه معلمی با هزار زحمت صرار بود از بلوغ بگه و خودش تو 

 .کاردی   پچ می یواشکی پچ شد و کلی می چه هیاهویی واسمون ایجاد ،سرخ و سفید بشه
خودشون مشکوک ها  جور  که بچه زنه، یکی نیست بگه خب ای  می انگار داره حرف بد

ایا  مسائله باه مساار       ،رو روشا  بگا    زچی اش اگه همهه مدرسه و معل  .بش  بدتره
 سااله، در 16) شه بلوغ بیشتر نمیة آد  تو دور ةخوره و جذابیتش واس جنسی پیوند نمی

 .(حال تحصی 

را هاا   تواند نقش آموزشی و پرورشی مهمی را باز  کناد و بچاه   می اگرچه آموزش و پرورش
را آمااده  هاا   آن آسیایها   د و برا  مقابله با جناهکناحتمالی بلوغ ها   و آسیب هامتوجه خطر

 یان حاکی از آن است که ای  منظور حاص  نشده است.گو پاسخد، روایت کن

فهم  کاه بلاوغ    یست. حاال که اینجا هست  بیشتر میبلوغ فقط تغییرا  جسمی ن
هاا و حتای    مسئلة اجتماعی و روانی ه  داره. تو  دوران بلوغ، که همة چیزها و حس

کنه، دوست دار  ننه و بابا  حواسشون بهت جمع باشه. یه کا  کاه    فکرها تغییر می
گیارن     میها واسة دخترهاشون جش دید  که بعضی خانواده تر شد  اطراف  می بزرگ

کن  یاا از   نفسشون رو پیدا می کن . دخترها تو  ای  دوره اعتمادبه یا حمایتشون می
دن. ما که از گروه دو  بودی . االن مامان  و مدرسه و همة جامعاه رو مقصار    دست می

کن  یکی از تجربیات  که بایاد خاوب باود و نااود رو از دسات       دون  و احساس می می
 ل (.ساله، دیپ 30داد ... )

پدر و مادر در ای  پاسخ داد. ها  آن کند که باید به می بلوغ نیازهایی برا  نوجوان ایجاد ةدور
تغذیه، پوشاک، استحما ، نظافت فرد ، ورزش، گردش و رواباط خاانوادگی و    ةباید دربار دوران

 راندختا نشادن   دوستانه و  نیز توجه کافی داشته باشند. رفع نشدن یک یا چند نیاز یاا اصنااع  
روانای یاا باه صاور  معکاوس انازوا و       هاا    و عقاده  برا  پرخاشگر ، عصایان ا   پایهتواند  می

ای  پگوهش بلوغ مرضی در صالب بلاوغ زودرس یاا ناآگااهی از    ها   . یکی از یافتهافسردگی شود
 ساز بروز جرای  خش  برا  زنان بوده است. سفانه هر دو نوع بلوغ زمینهأکه مت است بلوغ

 جنسی؛ تشدید بحران تجاوز. 2

احساس و توصیفی است که زنان از ارتااط جنسی  ،گیرد می آنچه در ای  پگوهش مدنظر ما صرار
جنسای را متعلاق باه    ة اینکه زنان رابطا  ؛م  استأت درخورای  مسئله بسیار مه  و  .خود دارند
و « مثا  تولیاد  »دانناد   مای  بخشای را کاه در ایا  ارتاااط ساه  خاود       تنهاا دانند و  می مردان

کاه در صالاب    ،ی  ارتااط جنسی خود رانخستای  پگوهش ا  ه هنمون. بیشتر است« زایی فرزند»
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 تأها  ای  نکته کاه زناان م   .کنند می توصیف« طرفه یک»و « دردناک»، «ترسناک» ،تجاوز بوده
ها  با همان ویگگی شده است،تجاوز ها  به آنهمچون زنانی که  ،شان را جنسیة ی  رابطنخستنیز 

و زناانی   اند هر دو گروه )زنانی که مورد تجاوز صرار گرفته دارد.اهمیت بسیار   ،کنند می توصیف
 باه او یکی از کسانی کاه   .کنند می جنسی خود را شایه ه  بازگوة ی  رابطنخستند( ا تأه که م
از لاذ  جنسای    شجنسای و تصاور  ة که احساسش باه رابطا   سرالدر پاسخ به ای   شدهتجاوز 

 دهد: می گونه پاسخ ای  یست،چ

یعنی یکی تو  .ش درد و ترس و فشارها  روحی و روانی جنسی که یعنی همه ةرابط
بار که ای  مسئله رو  م  اولی  .  دوردنداز بینه و از  که استفاده کرد می می رو حیوون

االنا    .نا بدبخت رصد  ها ای تجربه کرد  حال  بد شد و به خدا ه  شک کرد  که چرا زن
جنسی یعنی خود  رو بذار  در اختیاار یاه مارد و شااید اگاه باه        ةاینه که رابطنظر  

  حس محاات و   وصت تو روابط جنسی م  هیچ. یه توجهی ه  بهت بکنه ،هدفش رسید
الاته یه بار کاه از  . یا و خیال بودؤحتی احساس لذ  ه  برا  شایه ر. عشق رو نفهمید 
 ،باهاش ارتااط داشت  .همه فرق داشته باشه کرد  شاید اون با می فکر ،یکی خوش  اومد

  ولا    اماا تصاویرها  تجااوز تاو بچگای      .از دست دادن نادار   ةچون دیگه چیز  واس
مردها و ارتااط جنسی باهاشون ة بیشتر بد  بیاد و نسات به هم شه باعث می کنه و نمی

 .حال تحصی ( ساله، در 29. ).نفر  پیدا کن .

و از سر اجاار و « انگیز نفر »ی  ارتااط جنسی خود را نخستنیز  تأه زنان م ،از طرف دیگر
 :دهد می گونه توضیح ی  ارتااط خود را ای نخست ،یکی از زنان کنند. میتسلی  توصیف 

اماا   ،بار که خواست باها  رابطه داشته باشه م  ترسید  و خواست  فارار کان    اولی 
درد باه یاه    بار با چش  کااود و بادن   لی فکر ک  او .کتک  زد و به زور باها  رابطه داشت

 کاش زمی . گفت  زمی  خورد  ،فرداش که همه پرسیدن چی شده. شی می مرد نزدیک
 همی  مسئله باعث شد که ازش بد  بیاد و از اون روز باه فکار انتقاا  باود      .خورد  می
 .دیپل ( ساله، زیر 37)

ماردان را در موضاع برتار و      فرهنگی است کاه  یبعضی از خصاة کنند ای  مسئله منعکس
داناد.   می دهد و در روابط جنسی مردان را فعال و زنان را منفع  می زنان را در موضع فروتر صرار

سانتی و  هاا    اینکه زنان هیچ تصور مثاتی به ارتااط جنسای خاود ندارناد باه دلیا  آموختاه      
لاذ  و آراماش    ةیاد مایا  ند و باا منفع ها  آنکند  می یادآور ها  آن بهپیوسته فرهنگی است که 

 بیننااد، ماای مااردان باشااند. حتاای سااکو  زنااان در مااواصعی کااه در ارتااطااا  جنساای آساایب
جنسای متفااوتی باا     ةکاه تجربا   ،یکی از زنان در زنادان  است. گرفته از همی  طرز تفکر تئنش

شارعی باا همسارش(    هاا    اش )حتی در مالصاا   دیگران داشت و معتقد بود که ارتااط جنسی
 گوید: می گونه ای  ،  استأبا لذ  جنسی تو معموالً
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م  یاه روز تصامی  گارفت  از     ،کرده هستید جالب باشه شاید برا  شما که تحصی 
هاش چیا هسات ؟ بااور    دون  لذ  جنسی چیه و عالمت می اینجا بپرس  تأه مها   زن

 ردص  ایم  لذ  جنسی رو تجربه کرد  و . برا  عجیب بود دونست  و کدو  نمی ک  هیچ
  دیر  شرعیها   اگه االن مالصا  .اش رو عوض کنه تونه روحیه می برا  یه زن مهمه که

جنسای ها  از جهات حاس      ةباه نظار ما  رابطا     .ریز  می ه ه ش  و ب می خش  ،بشه
 اصاالً هاا   ما زنة جامع  اما تو .ش برا  یه زن خیلی مهمه ش و ه  حس روحی جسمی
 نس(ساله، لیسا 37) دون  ای  چی هست؟ نمی

در جامعة ما مسئلة جنسی و توجه به آن تغییرا  بسیار  کرده است. باید بپاذیری  کاه   
گرچه ارارة آمار دصیقی از تعداد تجاوزها  جنسی در صالب ازدواج یا خارج از چارچوب آن در 

توان پنهاان کارد. توجاه باه ایا        پذیر نیست، اص  وصوع ای  مسار  را نمی حال حاضر امکان
  متخصصان و مسئوالن جامعه امر  ضرور  است. در صور  نپرداخت  به ای  مسار  از سو

هاا و مشاکال  بسایار  در انتظاار جامعاه خواهاد باود. کماا اینکاه یکای از            مسئله، آسایب 
 گوید: گویان می پاسخ

رسه یه کار  کن  که م  و  ایی که دستشون به یه جایی میه و آد  نکاش مسئوال
کاش حمایتمون کن  و نذارن که به  !ورد تجاوز بودی  نترسی امثال م  از گفت  اینکه م

اینجاا تاه خاط     .دارها   حاال اینجا صدتا مشاور ه  بذارن دیگه چه فایده !اینجاها بکشه
اشون رو کشت  چون هاینجا شوهرها  خیلی از زن !کاش به حال بقیه فکر  کن . ماست

تحقیار شادن و کسای     اشاون کتاک خاوردن و تهدیاد شادن و     هشوهر ازتو خلوتشون 
ش برن چی بگ ؟ بگ  دیشب شوهرمون به خااطر خاودش کتکشاون     خدایی .نفهمیده
  زن،  گه برو سار زنادگی   می ا هست؟ به خدا صاضیهه تو فرهنگ ما ای  حرف زد؟ اصالً
باباا و داداشات ها  کاه بهات       ش... حیایی، خجالت بکش... خب ای  ه  نتیجاه  چقد بی

رو یاه  هاا   ماا زن ة کاش هم .ره چون دختر  و آبرو  می ،باید ساکت بشی ،تجاوز کن 
 .دیپل ( ساله، زیر 19. ).ا.ه چی درست بشه از نظر اون شاید همه !جا  دیگه تاعید کن 

نابساامان  هاا    که بزرگ شادن بعضای از زناان در خاانواده     کردعمیق آشکار ها   مصاحاه
تاوان باه آزار و ایاذا      می از آن جملهبر داشته است که  درها  آن وحشتناکی را برا ها   تجربه

ساو   موضاوعی کاه از یاک   ؛ صور  گرفته اسات ها  آن محار  علیه از سو جنسی اشاره کرد که 
شد  با ماانی اعتقاد  و فرهنگی ما در تضاد است و از سو  دیگر بیان و پیگرد صانونی آن از  به

صاانونی وصاوع آن ناباوراناه    ها   اطرافیان و دستگاه از سو زیرا  ،سو  صربانی بسیار مشک  است
گونه وصاایع   گیر  ای  انجامد تا حمایت از و . شک  می شود و بیشتر به سرزنش صربانی می تلقی
روحی و روانای بسایار    ها   د و آسیبکن می تنها زندگی افراد را دگرگون یک بحران نه منزلة به

روانه سوق دهد. دختران  ت رفتارها  ک را به سمها  آن تواند می بلکه ،کند می تحمی ها  آن را بر
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نهایات آسایب    اماا در  ،ددهنا  روز میاحساسا  متفاوتی را ب ود،ش میتجاوز  ها به آناز اینکه  پس
 مشترک است.ها  آن جسمی و روانی

یه شب کاه   .خوابید  می چساید  و می به مامان ها  ا  شبهد از ترس برادرآ یاد  می
به مامان  گفت  و کلی دعوا  کرد و سرزنشا  کارد    ،دهمتوجه شد  برادر  به  نزدیک ش

براشون فرصای   .ترسید  می ا ه همیشه از تو خونه بودن با بابا  و داداش .که خود  بد 
اینکه به مامان  نگ ، بارا    ةواس .کردن می باز  اذیت  ،پوشید  می لااس مردونه .کرد نمی
شاد و   مای  ا باد ها  ل  از ایا  اتفااق  حا .ترسوندن  می زدن و می خریدن یا کتک  می هدیه

کشت ، اون ه  با اون شارایط  االن که زد  یه مرد  رو  .منتظر بود  ازشون انتقا  بگیر 
هاییه که به نظر  تازه اون موصع فرصات   ا و آسیبههمون روز واسة ،بدتری  وضع برید 

 .ساله، دیپل (27) جارانش رو پیدا کرد  و دل  خنک شد

از تجاوز  ةند، بنابر روایت آن دسته از زنانی که تجربا ال تجاوز تروماتیکاشک ةکه کلی حالی در
در محایط  هاا   زیرا آنشود،  می تری  و بدتری  نوع تجاوز تلقی ، نامشروعاند محار  را داشته سو 

صرباانی باا    و از ساو  دیگار نزدیکای مکاانیِ     اناد  آزار شدهاذیت و محار   از سو ام  خانواده و 
باا   داده است و از همه بدتر آنکه دختران دارماً می را در معرض آزارها  مکرر صرار ها ، آنمتجاوز

در زنادگی  ها  گونه آسیب تاعا  ای  .اند شده می السکو  دعو  به سکو  تهدید، خشونت و حق
م  است. فرار از خانه، درخواست حمایات از مردهاا  غریااه،    أت درخورای  زنان بسیار جد  و 

گیار   اعتماد  و تنفر از مردان و در پناه بردن به مواد مخدر، بی ،خواسته ناها   واجدادن به ازد ت 
 ،د. در ایا  میاان  شاو  مای  نمودارها  آن جرمی از تاعاتی است که در زندگیها   شدن در فرصت
نهایات راهای باه جاز بازگشات باه خاناه ندارناد و بارهاا در           فارار دارناد در  ة دخترانی که تجرب

 :کنند که می هارخود اظها   صحات

دید  هماه   ،وصتی از خونه زد  بیرون .و ه  بیرون از خونه گرگ داشت ه  تو خونه 
شما بگید م  که از تجااوز پادر     .  م  مقصر بود ه جالاه باز .کن  می جور  نگاه  یه

ا به م  نگاه خوبی نداشات  و  ه رفت ؟ نه دادگاهش و نه آد  می فرار کرده بود  کجا باید
وصتی به بابا  . شد  می داشت  نابود .گ  خود  بد بود  می جا بر  به  ود  هرمطمئ  ب

 ،از تارس  ،باید به کدو  مرد  اعتمااد بکنای؟ وصتای تماا  شاب      ،تونی اعتماد کنی نمی
نیمکات    پاارک و رو   چه فرصی داره که تو ...چشمت به سقفه که کسی نیاد کنار  و

ما خونه و خیاابون فارق    ةنی به نظر م  واسدو می ا  اطرافت باشی؟هنگران تجاوز مرد
دلت آروماه   ،ه باها  هر کار  کنهااگه مرد غری .فرصی نداره شاید ه  اصالً .کمی داشت

 .دیپل ( ساله، زیر 28.. ).که چشمت تو چش  بابا  نیست

جنسای  ها   که در جریان خشونت اند ی  افراد  بودهنخستمادران  ،یانگو پاسخبر روایت  بنا
آبرویی، تارس از     مختلفی چون ترس از بییبه دال ،نیزها  آن اما اند. گرفته می دختران صرارعلیه 

بعاد ، دختاران را   هاا    خاانگی و آسایب  هاا    ه  ریخت  خانواده، ترس از تشدید خشونته ب
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پوشش  ةخواستند که در نحو می ها، از دختران انگار  آن یا با مقصر اند کرده می دعو  به سکو 
که مادر هنگا  شب متوجه تعرض برادر نااتنی   ،در یکی از موارد ار خود تجدید نظر کنند.یا رفت

 پوشید  یا درست رفتاار  می که باید لااس گشاد کند میبه دخترش شده بود، دختر را سرزنش 
 تجااوز باه دختارش شاکایت    ه دلیا   کرد . فقط در یک مورد است که مادر از همسرش با  می
 گوید: زمینه می  در ای گو پاسخکند.  می

عصاانی شد و صارار شاد باری  ازش     ،کنه می وصتی مامان  فهمید که بابا  به  تجاوز
ا  شکایت ه  انجا  دادی  و وصتی رساید باه صادور حکا  و اعادا       هکار. شکایت کنی 

  انتقاا   ها  الاته بگا  ماماان  ایا  رو بهوناه کارد کاه خاودش        .بابا ، م  رضایت داد 
 .کان   مای  همه سکو  حیثیتی معموالًها   وگرنه تو ای  صضیه .گیرهبابا  رو بها   اذیت

 .دیپل ( ساله، 30) اما به نظر م  و مامان  تنها راه خالصی از دست بابا  همی  بود

هاا    تواند پیامدها  متعدد  بر صربانی و متجاوز داشته باشد که آسیب تجاوز جنسی می
توان  ها  اجتماعی می ثار است. در زمینة آسیبجسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی از ای  آ
دیده، طرد اجتماعی و ساقوط در ورطاة فحشاا     به افزایش انحرافا ، صت  از سو  بستگان بزه

 اشاره کرد.
به جر  صت  همسرش به علت تجاوز به دخترش دستگیر شاده اسات،    که ها، زندانییکی از 

 گوید: می چنی 

گفات  چارا؟    .گا  آصااجون   ه به آصاجون نمای یه روز دختر  دوید سمت  و گفت دیگ
روش نشاد بگاه باه     .گفت دستش رو گذاشته اینجا  )اشاره به کتاف و نزدیاک ساینه(   

دونستی عاشاق چشاما     ه میگفت که بهشش دست زده و با خجالت تعریف کرد  سینه
شاناه مرضایه و میاث  رفات       پن  .پذیرایی و با خش  بهش نگاه کرد   اومد  تو .شد 
 صتا  و کشاتنش   ة  شروع کارد  باه نقشاه کشایدن واسا     ه ادربزرگشون و م م ةخون
 .دیپل ( ساله، زیر50)

ة دامنا  .جسمی استها   ی  پیامدها  تجاوز جنسی برا  صربانی آن، آسیبنخستاز  معموالً
مقاربتی مث  ایادز  ها   بدن تا ابتال به بیمار ها   دیدگی اندا    جسمی از آسیبها ای  آسیب
باه  زناانی کاه    . بیشترروانی از دیگر پیامدها  تجاوز استها   شود. ابتال به بیمار  می را شام 

روحای و روانای از صایا  افساردگی، اخاتالال  شخصایتی،       ها   به بیمار  شود میتجاوز  ها آن
از دیگار پیامادها  تجااوز     .شاوند  می .. ماتال.کابوس، بیزار  از آمیزش جنسی، ترس و خش  و

همانناد خاود صرباانی،     ،صربانیاان ة انوادگی است؛ در بیشتر ماوارد، خاانواد  خها   جنسی، آسیب
مسار  جسامی و جنسای و مشاکال  روحای و      شوند. می مسار  و مشکال  بسیار  را متحم 

 و  خواهد بود.ة صربانی بسترساز مشکال  بسیار  برا  خانواد روانیِ
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ایا  زناان    شاده اسات.  تجااوز  هاا   به آنافراد غریاه  از سو دیگر کسانی هستند که  ةدست
 رابطه تا  ة شوند و از ترس برچسب نخوردن به ادام می روابط نامشروع کشیدهة به عرص معموالً
را با « احساس اضطراب و ترس»در هر سه دسته  اند که صربانی تجاوز شدهنی زنان زندا .دهند می

ایا  احسااس را باه     شدهجاوز ت ها به آن افراد غریاه از سو فقط زنانی که  .خود به همراه دارند
 اا  تجااوز ة تجربا  .خانواده یا طرد شدن بیشاتر باه هماراه دارناد     از سو دلی  برچسب خوردن 

باردن   یا فرار از خانه و پنااه  افراد را برا  ارتااط با مردان دیگر برا  دریافت حمایت ا کلی طور به
کنناد   مای  ای  آسیب احساساز  پسدختران  .دهند می در مسیر هموارتر  صرار غریاهبه فرد  

باه هار    ،بینناد  دیگر چیز  برا  از دست دادن ندارند و چون شانسای بارا  ازدواج خاود نمای    
 ةدهند و ای  ارتااطا  در اغلب موارد به انااشت نفر  از جنس مخاالف و رابطا   میت   ارتااطی
رسد  می نظربه  .شود می جایی طغیان آن در صالب جرای  خش  دیده شود و در میمنجر  جنسی

تلخ خود احسااس امنیات   ة برا  بازگویی تجرب ا خصو  گروه سو  هب ا دختران در هر سه گروه
 گزینند. تری  راهی است که برمی تری  و مشترک کار  و سکو  اصلی کنند و پنهان نمی

 روایت یک قتل
رد  رباوده و  ما  از ساو  مورد نظر در راه بازگشت از دانشگاه به خاناه،   نمونةدر یکی از موارد، 

گوید که از و  فیل  و عکس دارد  می مرد به دختر، از اتما  رابطه پس. ودش می واصعمورد تجاوز 
از  پاس دهاد.   مای  اش صارار  را در اختیار خانوادهها  آن و اگر به ارتااط جنسی با و  ادامه ندهد،

ا  خاود را در  سال از ارتااط اجاار  و ماتنی بر تهدید، دختار تنهاا راه نجا    گذشت حدود یک
 بیند. می دیگر  ازدواج با مرد

همسارش طای    دهد تا جایی که زن به همراه می خود ادامهها   اما فرد متجاوز به مزاحمت
 سال است که در زنادان باه سار    11رسانند. ای  زن و همسرش  می یک درگیر  و  را به صت 

 کند: می ماجرا را چنی  روایتکه در زندان به دنیا آمده است. و   دارندبرند و یک فرزند  می

  بگ . م  یک سال و نی  از ترس  به یه  ترسید  به خانواده   ناود و می اون موصع حالی
گفات    ا  که از سر تهدید و ترس بود. کاش بهماون مای   رابطة زورکی ت  داده بود ؛ رابطه

زِ اون ازدواج زن . از ترس مزاحمات و تجااو   کشنمون، دارمون نمی اگه به خانواده بگی  نمی
 ساله، لیسانس(.37کرد  و فکر کرد  دست از سر  برداره که آخرش ای  شد... )

راهکارهاا  پیشاگیرانه،   ة خصاو  ارارا   تواند در می و عل  تجاوزها  ها، انگیزه شناسایی زمینه
دهد که  می روایت زنان از تجاوز نشان ،کلی طور به مفید واصع شود.ها  دیده و بازتوانی بزها   مقابله

علت تجاوز بیشتر از آنکه به خصوصیا  مردان متجاوز ارتااط داشته باشد، به منزلت اجتمااعی  
 معنا نیست که زنان در مقابا  خشاونتی کاه علیاه    دی  صربانیان ارتااط دارد. بیان ای  موضوع ب

 صادرتی و  عکس به ایا  معناسات کاه چگوناه انازوا و بای       بر ؛گیرد مسئول باشند می انجا ها  آن
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آن دساته از   ،دهاد. اماروزه   مای  پذیر  صارار  اصتصاد  زنان را در موضع آسیبا  موصعیت سیاسی
برا  فه  تجاوز کفایت  ،کند می کیدأمجرمان تها   سنتی که بر خصوصیا  و انگیزهها   تحلی 
سااز  و   ار مطیاع تا ناوع رف  بلکاه یاک   ،شاود  یک رفتار جنسی تلقی نمای  تجاوز صرفاً .کند نمی
 .[30تعاریف فرهنگی از نقش مردان است ] ةکنند واصع منعکس ه است که درجویان تسلط

 گیری بندی و نتیجه جمع
ها کمتر از مردان دست به جر  و جارای    شناسی ای  توافق وجود دارد که زن ها  جر  در کلیة کتاب
ان باا ایا    شاود، جارای  زنا    رو  معموالً ویگگی مردانه تلقی می که جر  و ک  حالی زنند. در خش  می

کاه جارای     حاالی  شاود. در  ها جر  نیستند، تفسیر می عنوان که زنان مجر  یا زن نیستند یا جرای  آن
هاا  فارد     شود، جرای  زنان باا ارجااع باه ویگگای     مردان با ارجاع به مت  اجتماعی توضیح داده می

به عوام  فرد  چاون  شود و خشونت زنان بدون در نظر گرفت  تأثیر عوام  اجتماعی  توضیح داده می
خالف تفسیرها  رایا  و   شود. بر ها  زنانه نسات داده می ها  روانی، پرخاشگر  یا عصاانیت استرس

ا  صرار دهد، در ای  مقالاه،   کند خشونت زنان را در صالب تفاسیر فرد  و کلیشه متعارف، که سعی می
شاود. نتاای  پاگوهش حاضار، کاه       یها توضیح داده م ها  زندگی آن خشونت زنان در ارتااط با تجربه

تار از   زن زندانی است، آشکار کرد که خشونت زنان بسیار پیچیاده  30ها  عمیق با  حاص  از مصاحاه
هاا  جنسایتی زناان و الگوهاا       خشونت مردان اسات. بناابرای ، بارا  بررسای آن بایاد باه نقاش       

زنند، ابتدا  ست به جرای  خش  میها توجه کرد. در پاسخ به ای  سرال که چرا زنان د پذیر  آن جامعه
ها  ها بررسی شد و بعد به ای  مسئله پرداخته شد که چگونه ساک زندگی زنان، آن پیشینة زندگی آن

هاا   را به سمت رفتارها  خش  کشانده است. روایت زندگی زنان آشکار کرد که رفتارهاا  خشا ِ آن  
گویان به تجربة مسارلی  الی دارد. بیشتر پاسخهایشان در دوران کودکی و بزرگس ارتااط زیاد  با تجربه

هاا  اجتمااعی و صاانونی اشااره کردناد.       چون فقر، محرومیت، تاعیض، محیط ناسال ، فقدان حمایت
هاا    هاست که با محرومیات  کنندة ساک زندگی آن توان گفت که خشونت زنان منعکس بنابرای ، می

گویان اظهار داشتند که چگونه به دلی   ر  از پاسخشان گره خورده است؛ مثالً، بسیا فرد  و اجتماعی
اناد یاا چگوناه ساطحی از      تحصای ، محارو  شاده    تری  حقوق خاود، مثا  اداماه    زن بودن از اساسی

اناد و بعضااً ماورد تعارض و آزار      پذیر  مضاعف را به دلی  جنسیت و بدن زنانه متحما  شاده   آسیب
ها با ترس و هاراس هماراه باوده اسات و باه دلیا         آنشدن برا   اند. یا چگونه بال  جنسی صرار گرفته

شدند. در جایی که زنان ماورد آزار محاار  یاا     شدن از سو  نزدیکان سرزنش، تحقیر و مالمت می بال 
ها  خانوادگی، اجتماعی و صاانونی   کردن حمایتن گرفتند، ترس از متجاوزان و دریافت ها صرار می غریاه

هاا در سراشایای انحاراف و     دهاد و زنادگی آن   پذیر  صرار مای  یببیش از پیش آنان را در موضع آس
اعتماد  باه   ها  زودرس و اجاار ، فرار از خانه، رو  آوردن به مواد، بی گیرد. ازدواج رو  صرار می ک 

رو  از  امید  و درماندگی و درنهایت درگیر شادن در کا    خانواده، ترس و اضطراب دارمی، احساس نا
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پذیر زندگی ای  زنان در اوان جوانی بوده است. برا  بیشتر ای  زنان خش  ناشی از نا پیامدها  اجتناب
 ها بسیار تأثیرگذار بوده است. شدن بسیار اساسی و بر رو  رفتارها  خش  آن صربانی

 و زنان به تاع داشتند جر  ةزندگی زنان با مردانی گره خورده که سابق ،در بسیار  از مواصع
مورد بحاث   حاکی از آن است که زنانِها  بند  یافته رو  کشیده شدند. جمع ک  به جر  وها  آن

خشونت برا  چنای  افاراد  کاه     .کس امیدوار باشند توانند به هیچ می  امنیت خود نمیأبرا  ت
ناپاذیر اسات. خشاونت     در شرایط محرومیت و انزوا  اجتماعی صرار دارند، یک انتخاب اجتنااب 

دهاد. خشاونت    مای  رخها  ندر  در مورد غریاه هه و علیه یک مرد و بخانوادة زنان بیشتر در حوز
جنسیتی، انزوا و ها   ساختار ، نابرابر ها   واکنشی است و بدون توجه به نابرابر  زنان عمدتاً

 صاب  توضیح و تفسیر نیست.ها  آن صدرتی بی
اگرچه در . نندک می زنان در ارتکاب جرای  خش  اغلب نقش معاون را در کنار یک مرد باز 

جار ( ماورد    )مااشر اند به جر  خش  دست زده د تا زنانی که شخصاًشای  پگوهش سعی ة نمون
از طارف  . ده اسات کار عنوان معاون همراهی  توجه صرار گیرند، در اغلب موارد یک مرد آنان را به

و نسات  اند همگی مرد بوده ،به جز دو نفر ،ای  پگوهش ةخش  زنان در نمون جرای صربانی  ،دیگر
« تجااوز جنسای  »و « بلوغ مرضی»مه  ة بوده است. دو تجرب« شوهرشان»مردان با زنان زندانی 

از هاا   هباا بازگشات باه ایا  تجربا      دارمااً ها  آن شده بود و 1موجب نفر  زنان از جنس خودشان
هاا باه    آن کردناد و بیشاتر   مای  بودن خود و رفتارها و مناسک مربوط به آن احساس انزجاار  زن
 ردرگمی در بازیابی هویت جنسی خود دچار شده بودند.س
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