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تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان :زمینهها و انگیزهها
سهیال صادقی فسایی ،1مرضیه ابراهیمی

*2

چکیده
درحالیکه خشونت مردان در مت زندگی اجتماعی آنها بررسی میشود ،خشونت زنان ،بدون در نظر گرفت تاأثیر
عوام اجتماعی ،به عوام فرد ا چون استرسها روانی ،پرخاشگر یا عصاانیتها زنانه نسات داده میشود.
برخالف ای گونه تفسیرها رای و متعارف ،که سعی میکند خشونت زنان را در صالاب تفاسایر فارد و کلیشاها
صرار دهد ،در ای مقاله ،خشونت زنان در ارتااط با تجربیا زندگی آنها توضیح داده میشود .مطالعة حاضر ،کاه از
نوع مطالعا کیفی است ،با انجا دادن مصاحاهها عمیق با  30زن ،که به علات ارتکااب جارای خشا در زماان
اجرا مصاحاه ها (سالها  1391تا  )1393در زندان بودهاند ،به ای مطلب دست یافت که خشونت زناان عمادتاً
مواجهها است و تفسیر جرای خش زنان بدون توجه به نابرابر ها ساختار  ،ناابرابر هاا جنسایتی ،انازوا و
بیصدرتی آنها ممک نیست .روایت زندگی زنان مصاحاهشده نشان میدهد که خشونت زنان انعکاسدهندة سااک
زندگی آنهاست که با محرومیتها و تاعیضها فرد  ،خانوادگی و اجتماعی دره تنیده است و به عاار دیگار،
رفتارها خش زنان نوعی مقابله با شرایطی است که دارماً آنها را در موضع صربانیشدن صرار داده است .پیشاینه و
نحوة زندگی زنان مطالعهشده نشان میدهد که بسیار از آنها در دوران کودکی خشاونتهاا فیزیکای ،عااطفی،
روانی و جنسی را تجرباه کاردهاناد یاا باا ازدواجهاا اجااار و زودرس دارمااً تحات یاک ناوع رابطاة اجااار و
سلطهجویانه درآمدهاند که درواصع منعکسکنندة تعاریف فرهنگی از نقش مردان است.
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مقدمه و طرح مسئله

نگاهی به آمارها جرمی 1نشان میدهد که میزان جرای مردان همواره نسات باه جارای زناان
بیشتر و ای امر در جرای خش آشکارتر است .باه عااار دیگار ،آمارهاا مانعکسکننادة ایا
واصعیت است که جر و ک رو بهخصو جرای خش  ،عمدتاً پدیدها مردانه است .ازایا رو،
پگوهشها انجا شده در حوزة «جرای زنان» در ایران و جهان اصالً صاب مقایسه با حج  ،تنوع
و عمق علمیِ همی تحقیقا در حوزة «جرای ماردان» نیسات .همای موضاوع ،سااب غلااة
«دیدگاه مردانه» در تحلی «شاخ ها جرای زنان» شده است و همی «نامتجانسبودن» در
نگاه ،نظریهها و تحلی ها ،از دصات علمای نتاای حاصا از همای تحقیقاا معادود در حاوزة
«جرای زنان» کاسته است.
اگرچه زنان بهمراتب کمتر از مردان درگیر جرای خش میشاوند ،ایا امار ناایاد ماانع از
بررسی موضوع شود .امروزه ،بر ای مسئله توافق نساای وجاود دارد کاه درک و تفسایر جارای
خش بدون در نظر گرفت متغیر جنسیت امکانپذیر نیست؛ درحالیکه احتماالً جارای خشا
مردان در چارچوب تضاد و رصابت فه میشود ،جرای خش زنان احتماالً واکنشی اسات و بایاد
در نحوة تعامال آنها با مردان فه شود.
بررسی تاریخ زندگی زنان مجر نشان میدهد که بسایار از آنهاا در ویگگایهاایی چاون
بزرگشدن در خانوادهها نابسامان ،تجربة خشونتها فیزیکای و جنسای در دوران کاودکی،
ازدواجها زودرس و اجاار  ،سابقة درگیر شدن در روابط نامشروع ،مصرف مواد مخدر و الکا
مشترکاند .ازای رو ،بحث دربارة خشونت زنان باید در ارتااط با زمینهها ساختار و ارتاااطی
که تجربة زندگی ای زنان را شک داده است ،بررسی شود []74
آنچه در ای پگوهش مورد نظر صرار گرفته است ،بررسی رواباط خاانوادگی و تجرباة زیساتة
زنانی است که به دلی ارتکاب جرای خش در زندان به سر میبرند .در ای رویکارد ،ساعی بار
آن است تا عوام مرثر بر ارتکاب جر فها شاود و بارخالف برخای از تئاور هاا ،باه صاور
تکبعد دربارة موضوع بررسیشده صضاو نشود.

 .1بررسی ها آمار محکومان به زندان و روناد تحاول آن از ساال  1360تاا  1380در ساطح کشاور و آمارهاا
استانی مربوط به سالها  1375تا  1384نشان میدهد که بهرغ افزایش چهاار برابار تعاداد جار زناان،
نسات جر زنان در سالها مذکور به ک جرای اندکی کاهش یافته است .دلی ای امر آن است کاه میازان
جر مردان با سرعت بیشتر افزایش یافته است .همچنی  ،با مقایسة میازان افازایش جار زناان باا افازایش
جمعیت آنان ای نتیجه حاص میشود که تعداد جرای ثاتشدة زنان ،افزایشی معادل  2/2برابر داشاته اسات.
اما در همی مد  ،جمعیت زنان باال  15سال س افزایشی حدود  1/5برابر را نشان میدهد .بناابرای  ،رشاد
جرای زنان بیش از رشد جمعیت باال  15سال بوده است.
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پیشینۀ پژوهش
لوماروزو و فررو نخستی مطالعة علمی دربارة بزهکاار زناان را باا عناوان زناان بزهکاار و زن
روسپی به چاپ رساندند .از نظر نویسندگانِ ای کتاب زناان کمتار از ماردان باه ارتکااب جار
دست میزنند ،اما روسپیگر از جرایمی است که از دید آنها زنان به اصتضاا طایعات زناناة
خود به آن گرایش دارناد .پاوالک نیاز در کتااب بزهکاار زناان ( )1950و تومااس در کتااب
دختران ناسازگار و گارنیه در زن بزهکار از نخستی افراد هستند که باه تایای جارای زناان
پرداخته اند .پگوهشها انجا گرفته از ساو صاادصی [ ]59و معظمای [ ]50نیاز از نخساتی
پگوهشهایی است که به جرای زنان در ایران پرداختهاند .اما تعداد تحقیقاتی که صرفاً به جرای
خش در میان زنان پرداخته باشند بسیار اندک است.
پیشینة مربوط به موضوع پگوهش را میتوان در پاگوهشهاا متخصصاان جامعاهشناسای،
جر شناسی و روانشناسی دناال کرد .هریک از ای متخصصان باا رویکارد تخصصای خاود باه
موضوع جرای زنان نگریسته و آن را ارزیابی و تحلی کردهاند .با توجه به ه پوشانی موجاود در
مطالعا جامعهشناسی و جر شناسی ،ای متخصصان عوام مهمی را که درخصو علتیاابی
ارتکاب جرای زنان مدنظر صرار میدهند عاار اند از :وضاعیت خاانوادگی افاراد (خشاونتهاا
خانوادگی ،ازدواجها تحمیلی ،مح سکونت ،تعاامال اعضاا خاانواده ،طاالق و ،)...وضاعیت
تحصیلی افراد (تجربة ناموفق تحصیلی ،برچسبزدن ،ارتااط با همساالن و ،)...وضعیت حقوصی و
صانونی (محدودیتها صانونی برا زنان ،نگاه زنان به طالق ،ضعفهاا صاانونی و )...و وضاعیت
اصتصاد (فقر ،بیکار  ،مشکال اصتصاد کالن و .)...شایان ذکر است که مطالعا جر شناسی
تأکید بیشتر بر صانون و نحوة اجرا آن دارند ،اما تحقیقا جامعهشناسانه بیشاتر باه عواما
اجتماعی مرثر بر ارتکاب جر میپردازند .تحقیقا روانشناختی نیز ،با توجه به نوع شخصایت
و بررسی اختالال روانی ،به ارزیاابی وضاعیت متهماان پرداختاهاناد .ایا تحقیقاا از طریاق
تستها روانشناسی و مصاحاهها بالینی وضعیت روانی افراد را در هنگا وصوع جر و بعد از
آن توصیف و بررسی میکنند.
در پگوهشها پیشی  ،دادهها از چند طریق جمعآور شاده اسات .برخای از مطالعاا از
طریق بررسی اسناد و آمار موجود به تحلی و پیشبینی پرداختهاند .روش مطالعا دیگر ،کمّی
و از طریق تکمی پرسشنامه بوده است .در ای روش ،با طراحای پرساشناماه ،باه جماعآور
اطالعا زمینها افراد و اثاا یا رد فرضیهها پرداخته شده است .روشها کیفی نیز در میان
محققان از طریق تکنیک مصاحاه ،مشاهده و برگزار مصاحاهها متمرکز به کار گرفته شاده
است .در ای روش ،محققان از اثاا و رد فرضیهها فراتر رفته و به دناال اکتشااف باودهاناد .در
ای پگوهش ،سعی شده عالوه بر بهرهگیر از پگوهشها پیشی  ،فضاها تهی آنهاا پوشاش
داده شود و به موارد پرداخته شود که کمتر در پگوهشها صالی بحث و بررسی شده است.
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مالحظات نظری
با توجه به اهمیت و فه دیدگاه سوژه در مورد دنیا اجتماعی که در آن به سر میبارد ،پاگوهش
کیفی خود را به کاربرد نظریة خاصی محادود نمایکناد و اصاوالً کاار باه صاور اساتقرایی و باا
جمعآور دادهها آغاز میشود .اگرچه نقش تئور ها در شاک گیار ساراال انکارناپاذیر اسات،
استفادة محقق از تئور ها موجود بیشتر استناد و تطایقی است تا مانایی .باه ایا معناا کاه
پگوهش کیفی بدون آنکه نظریة خاصی را بر سوژهها پگوهش خود تحمی کند ،در مقا تفسایر،
تطایق و استناد از نظریهها بهره میگیرد .اما از آنجا که پگوهش کیفی باا مادل اساتقرایی شاروع
میشود ،ای امکان وجود دارد که نظریه هنگا جمعآور دادهها ظاهر یا در مرحلة تحلی دادههاا
استفاده یا اساسی برا مقایسه در نظر گرفته شود [ .]31در ای پاگوهش ،مایتاوان نظریاههاا
مرتاط را در چهار دستة مورد نظر صرار داد .برخی از افراد برا جرای زنان علتها زیستشناختی
و بیولوژیکی در نظر میگیرند و معتقدند وضعیت جسمانی یا تغییرا هورمونی است که زنان را به
حوزة جرای سوق میدهند .در میان ای افراد ،تایی ها جنسی درخصو زنان اهمیات زیااد
دارد .جر شناسانِ اثاا گرا ِ اولیه زیستشناس بودند .ای تحقیقا اولیه ،که با پیشاگامی سازار
لوماروزو همراه بود ،نشان میدهد که برخی از مرد ویگگیها اولیها در درون خاود دارناد کاه
براساس آن جنایتکار به دنیا میآیند .امروز ای تحقیقا ک ارزشاند ،زیرا از نظار روششناسای،
آزمودن و منطق ضعیفاند .نظریا زیستشناسان در اوای صرن بیست مورد توجه صرار گرفتند .در
دهة  ،1970انتشار نظریة زیستشناسی اجتماعی از سو ادموند ویلساون دیگاران را برانگیخات؛
بهطور که چند جر شناس دوباره به مطالعة پایها زیستی جنایتکار رو آوردند.
از طرف دیگر ،برخی نظریهها با تأکید بر ویگگیها روانیِ زنان و عوام شخصایتی آنهاا باه
تایی جر پرداختند .آنها معتقدند که برخی از وصایع و تجربهها ناخوشاایند زناان در کاودکی،
مانند تجاوز ،تجربة خشونتها خانگی و امثاله  ،بر ارتکاب آنها به جرای تأثیرگذار است .تاالش
روانشناسان در ارتااط با رفتار مجرمانه ریشه هاا تااریخی دارد و بار ایا بااور اسات کاه هماة
مجرمان مجنوناند و نق ذهنی دارند .ای عقیده زمان زیاد مورد پذیرش عمو صرار نگرفت.
نظریهها جامعهشناسانه با رویکرد جامع ،عوام مرثر بر جرای زنان را واکااو مایکنناد و
خصوصیا فرد و عوام ساختار را مدنظر صرار میدهند .اگار دور افتاادن افاراد طاقاة پاایی
جامعه از اهداف ،معیارها و صوانی جامعه دلی رو آوردن به مجرمیات شاناخته شاود ،معقاول و
منطقی است که برا جایگزینی رفتار مجرمانه فرصتها در اختیار ساکنان ای نواحی صارار گیارد
تا بتوانند از مزایا و امتیازا متعارف جامعه بهره بارند .بهتازگی ،جار شناساان عواما مرباوط باه
تعداد از مدلها نظریة معاشر ناباب را در صالب تئور ها تلفیقای جار ترکیاب کاردهاناد.
مثالهایی از ای رهیافت شام «مدل بسط اجتماعی» و «تئور تلفیق الیو » است که هار دو
آنها به کنترل موصعیت اجتماعی از سو رویادادها زنادگی معتقدناد .مادل توساعة اجتمااعی
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پیشنهاد میکند که زندگی در مناطق سازماننیافته باه تضاعیف صیادوبنادها اجتمااعی کماک
میکند؛ تئور الیو [ ]29نیز بیان میدارد که فشار و تنگناها زمینهسااز تضاعیف صیادوبنادها
اجتماعی است .هر دو نظریه دریافتند که صیدوبنادهاا تضاعیفشاده باه گساترش همکاار باا
گروهها بزهکار ه س وساال منجار مایشاود .در حاالتی دیگار ،تئاور سااختار یکپارچاه و
نظا یافتة هکالوی و پارولی [ ]29متغیرها متناصض را به عوام نظریهها فرایند و سااختار
اضافه کرد .نظریة خصلتها پنهان [ ]29بیان میداد که برخی ویگگیهاا زیربناایی موجاود در
زمان تولد یا بالفاصله پس از آن ،رفتار را کنترل میکند .ویگگیها مشکوک شام بهارة هوشای
اندک ،اعمال ناخودآگاه و هیجانی و ساختار شخصیتی میشود .ای ویگگیها اساسی و زیربناایی
ادامة بزهکار را تایی میکنند ،زیرا در طول زندگی باا شاخ بااصی مایمانناد .گاتفردساون و
هیرشی و ویلسون و هرنشتی تئور ها مربوط به ویگگیها نهفته را اراره و بساط دادهاناد کاه
بیان میکند :افراد با ویگگیها نهفته به انتخاب جر میپردازند .فرصت و موصعیات بارا اعماال
مجرمانه ،انتخاب آنها را تعدی میکند .نظریة چرخة دورة زندگی نیاز چنای بیاان مایدارد کاه
رویدادهایی که در دورة زندگی هر فرد اتفاق میافتند بر انتخابها مجرمانة و تأثیر میگذارناد.
عل وصوع جر همانگونه که افراد رشد و تکام مییابند ،تغییر مایکنناد .در مرحلاة اول ،بنیاان
خانواده بر رفتار تأثیر میگذارد .طای دوران جاوانی ،گاروههاا همسااالن بار فارد حااک اناد .در
بزرگسالی ،ازدواج و شغ مسار حارز اهمیت بهشمار میآیناد .همچنای  ،مسایرها مختلفای در
رسیدن به جر وجود دارد .بعضی از بچهها پنهانکار و فریبکارناد ،عادها متخاصا مایشاوند،
درحالیکه هنوز گروهی بیاعتنا به مسار باصی میمانند .جنایات ممکا اسات بخشای از عرصاة
گستردة مشکال اجتماعی باشد .ای مشکال گوناگون عاار اند از :مشکال بهداشتی ،فیزیکای
(جسمانی) و مشکال درونشخصیتی .ترنس تورن بار  ،دیویاد فاارینگتون ،جااب الب و رابار
تامپسون نظریهها مه چرخة زندگی را تدوی کردند [.]29

اهداف
ا شناسایی زمینهها فرد مرثر بر وصوع جرای خش زنان؛
ا بررسی روایت زنان از عل وصوع جر و عوام مرثر بر وصوع جرای خش زنان.

روش
با توجه به موضوع ای پگوهش ،بهتری روش برا جمعآور اطالعاا  ،روش کیفای و تحلیا
پدیدارشناسانه است .برا اثاا کارآمد بودن ای روش دالی مختلفی را میتوان برشامرد کاه
به برخی از آنها در ادامه اشاره میکنی :
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 .1موضوع مطالعهشده :برا توضیح ای امر الز است دو نکته را تفکیاک کنای  .ابتادا
موضوع آسیبشناسانة «جرای خش » و دو ورود به حوزة مطالعاا زناان اسات .در
مورد علتیابی جرای خش الز است تجربة زیسته و روایتها افاراد کاه درگیار
ماجرا ارتکاب به جر خش ا صت یا جرای مقرون به آزارا هستند از سو محققان
بازیابی و تفسیر شود.
 .2شرایط افراد مطالعهشده :نویسندة دو با حضور در زندان زنانا در مطالعا اکتشافی
خودا دریافت که افراد نمونه در بیشتر موارد شرایط مساعد برا تکمی پرسشنامه
یا پاسخگویی به سراالتی سااختیافتاه نداشاتند .آناان نمایتوانساتند باهراحتای بار
موضوعی متمرکز شوند .ای عد تمرکز میتواناد دالیا متفااوتی داشاته باشاد کاه
مه تری آن «احساس ترس و اضطراب» است .برا کنترل ای احسااس و بایتاأثیر
بودن آن بر پگوهش ،الز است با جلب اعتماد ،ها درد  ،شانیدن درددل و ...شاروع
کرد و ک ک به موضوع پگوهش و علتیابی آن پرداخت.
 .3سنجش اعتبار دادهها در بستر طبیعی مطالعه :معموالً زنانی که مرتکب جرای خش
میشوند ،در محیط زندان «رفتارها خشونتآمیز» خود را سادهتر بروز میدهند و از
صاال آن به کسب شهر میپردازند .اما با ورود به محیطی متفاو  ،حتی دادسارا یاا
دادگاه یا در حضور افراد غیرخود زندان ،به کتمان خود واصعیشاان مایپردازناد .از
طرف دیگر ،افراد که بهطور اتفاصی دست به خشونت زدهاند نیاز در ایا محایط باا
سرگرمی در کارها هنر و دستی یا رو آوردن به انزوا و فاصالهگیار از دیگاران
«خود واصعیشان» را نشان میدهند .به نظر میرسد محیط زندان افاراد را باه دالیا
مختلف به خود واصعیشان نزدیکتر میکناد و تشاخی ویگگایهاا آنهاا در ایا
محیط بهتر از سایر محیطها پگوهشی است.
براساس مطالب یادشده و استدالل نویسندگان برا انتخاب روش مناسب با موضوع تحقیق،
پس از مطالعة پیشینة پگوهش ،با تأکید بر مطالعاتی که با روش کیفیا صور گرفتهاند و آرا
صاحبنظران ،به بررسی تکنیکها مناسب برا جمعآور اطالعا پارداختی کاه در بخاش
بعد بدان اشاره میکنی .

روش نمونهگیری و جمعآوری اطالعات
در ای تحقیق ،با  30زن ،که در زمان پگوهش در زندان زنان شهرر به سر میبردند ،مصااحاه
شده است .افراد مصاحاهشده از طریق نمونهگیر هدفمند و از میان کسانی انتخاب شادند کاه
مرتکب جرای خش شده بودند .مصاحاهها در کالس یا اتاقهایی در زندان انجا شاد و تاالش
شد تا عوام مزاح کنترل شوند .میانگی زمان مصااحاههاا  4سااعت باود .باه دلیا مساار
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امنیتی امکان ضاط مصاحاههاا وجاود نداشات و هماة جماال مصااحاه در حای گفاتوگاو
یادداشت میشد .پس از اتما مصاحاهها و اجرا روشها تکمیلیِ سنجش صاحت یافتاههاا،
مصاحاهها از طریق سه مرحلة کدگذار  ،تحلی و جمعبند شدند .عالوه بر زناان زنادانی ،باا
مسئوالن یا بازپرسان نیز مصاحاههایی انجا گرفت .ای گونه مصاحاهها زمیناة آشانایی بیشاتر
نویسندگان را با جرای زنان و نحوة واکنش سیست صضایی با جرای زنان فراه میکند.

یافتههای پژوهش
الف) زمینههای فردی مؤثر
 .1سن
معموالً میزان ارتکاب به جر در میان جوانان بهمراتاب بیشاتر از کساانی اسات کاه در سانی
میانسالی یا بزرگسالی صرار میگیرند و ای امر در مورد مردان بیشتر صادق است تا زنان .یکی از
عل ای امر ساک زندگی مردان جوان است که اغلب با هیجانطلای ،ماجراجویی و خطرپذیر
گره خورده است و به میزان زیاد میتواند برایشان دردسرساز باشاد .حاال آنکاه زناان جاوان
بیشتر مورد نظار و کنترل صرار میگیرند .یافتههاا ایا مطالعاه مریاد رابطاة میاان سا و
ارتکاب به جرای است .مصاحاهشوندگان در ای پگوهش در گروهها سنی که در جدول 1آمده
طاقهبند شدهاند .با توجه به نتای جدول ،1بیشتری افراد به گروه سنی  26تاا  30و پاس از
آن به گروه سنی زیر  20سال تعلق دارد.
جدول1
گروههای سنی

فراوانی

اولویتبندی

زیر 20سال
25ا 21سال
30ا 26سال
35ا 31سال
40ا 36سال
 40سال به باال
جمع ک

7
2
9
2
5
5
30

دو
چهار
اول
چهار
سو
سو

گروه سنی  26تا  30سالا بیشتری نمونة ای پگوهشاا کساانی هساتند کاه وصاایع مها
زندگی خود را تجربه میکنند .آنها در سنی ازدواج و اشاتغال صارار دارناد و باه نحاو سا
استقاللشان در جامعه را تجربه میکنند .ای تجربهها اگر با شکسات یاا بحرانای مواجاه شاود،
میتواند در موارد به جر و بزهکار منجر شود.
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 .2وضعیت تأهل
ازدواج یکی از وصایع مه زندگی هر فرد است که در زمینه و بستر اجتماعی تحقاق ماییاباد؛
بهطور که وصوع کوچکتری تحول در امر ازدواج را صرفاَ باا توجاه باه تاداخ و تعاما ساایر
عوام اجتماعی میتوان تجزیاه و تحلیا کارد .تحاوال اصتصااد و اجتمااعی بار مناسااا
خانوادگی تأثیر میگذارند و برعکس ،تحولی همچون تغییر س ازدواج نیز تأثیرا و پیامادها
متعدد و مهمی را ،ه برا فرد و ه جامعه ،به دناال دارد.
در زمینة موضوع ازدواج ،نمونة ای پگوهش در سه دستة کلی صارار مایگیرناد .دساتة اول
متأهالن رسمیاند که بهطور رسمی و صانونی ازدواج کردهاند و زندگی مایکنناد .اماا در دساتة
دو کسانی صرار میگیرند که همة ویگگیهاا افاراد متأها همچاون خاناة مشاترک ،ارتاااط
زناشویی و ...را دارند ،اما به صور رسمی و صانونی ازدواجشان ثات نشاده .جانس آسایبهاا
اجتماعی ای دو گروه متفاو است .درنهایت ،بیشترِ صربانیان همسر زناناناد .گاروه ساو  ،کاه
فقط یک نفر از نمونة ای تحقیق را شام میشود ،فرد است کاه تجرباة ازدواج نداشاته ،اماا
دوستیها مکرر با جنس مخالف داشاته و بخشای از دالیا ارتکااب باه جار و در همای
ارتااطا غیرمتعارف نهفته است که در بخشها دیگر بدان میپردازی .
جدول2
وضعیت تأهل

متأهل رسمی

متأهل اسمی

مجرد

رتاة اول
20

رتاة دو
9

رتاة سو
1

در ای پگوهش ،بخش زیاد از جرای خش زنان در بستر خانواده و در میان زناان متأها
رخ میدهد و ای مسئله میتواند ضرور و اهمیت پرداخت به ایا موضاوع را بایش از پایش
مشخ کند .افزایش ازدواجها غیررسمی نیز پدیدة جدید است کاه باا توجاه باه تحاوال
جامعه بروز و ظهور مییابد و ای مسئله در عرصة آسیبها اجتماعی بیش از سایر عرصههاا
اجتماعی نمایان میشود.
 .3تحصیالت
یافتهها ای پگوهش درخصو متغیر تحصیال در جادول  3آماده اسات .در ایا پاگوهش،
بیشتری فراوانی در افراد زیر دیپل بوده است و  18نفر از نمونة ای پگوهش در ای گروه جاا
میگیرند .آنها در پاسخ به ای سرال که چرا درس نخواندهاید گفتناد« :باباا مایگفات خارج
اضافیه .آخرش باید بر کهنة بچه بشور »« ،خانوادها گفت دختر باید شوهر کنه و درس باه
دردش نمیخوره»« ،دختر رو آد حساب نمیکن و همه حقی رو ازش مایگیارن حتای حاق
تحصی » و. ...
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جدول3
وضعیت تحصیلی

زیر دیپل
دیپل
در حال تحصی
لیسانس
جمع ک

فراوانی

اولویتبندی

18
7
4
1

اول
دو
سو
چهار
30

افراد دیپلمه در ای پگوهشا طاق روایتشانا یا در برابر محادودیتهاا خاانواده مقاومات
کردهاند و به تحصی ادامه دادهاند (با واسطهگر اعضا فامی ) یاا باه دلیا ازدواج و اشاتغال
دست از ادامهتحصی کشیدهاند .یکی از افراد نمونه دو لیسانس داشت کاه یکای از آنهاا را در
خارج از زندان و لیسانس دیگر را داخ زندان گرفته بود 1.بخش مه ماجرا تحلی ها متفاو
و از حوزة جرای بود .او علت عالصة خود را به اداماة تحصای در زنادان و تحصای در رشاتة
حقوق ،درگیر شدن در مشکال حقوصی خودش بیان مایکناد .باه نظار مایرساد در صاور
عملکرد درست مدارس و جد گرفت حق تحصی بارا دختاران و پیگیار محادودیتهاا
خاانوادگی آناان ،تعاداد زیااد از آنهاا در میاناة راه متوصاف مایشادند و وارد حاوزة جاارای
نمیشدند .الاته ای نکته به معنا چش پوشی از تأثیرا سایر عوام نیست ،اما نمیتوان تأثیر
مه مدارس در جامعهپذیر را انکار کرد.
 .4سوءسابقه
در بیشتر پگوهش ها انجا شده ،رابطة صو و پایدار میان سابقة بزهکار افراد باا ارتکااب
مجدد آن ها به جر وجود دارد .ای مسئله بدی معناست که کسانی که برچساب زنادان یاا
مجر بودن را یک بار تجربه می کنند ،دفعا بعد راحت تر به ای مسئله رو می آورند ،زیرا
به نظرشان دیگر چیز برا از دست دادن ندارند .زنان در ای پگوهشا به جز  4نفراا ساوء
سابقه نداشته اند و تصمی گیر شان برا ارتکاب به جر خش براساس سوابق جرمی آنهاا
ناوده است.
جدول4
سوءسابقه

دارد

ندارد

4
اولویت دو

26
اولویت اول

 .1شایان توضیح است که در زندان امکان ادامة تحصی برا زنان فراه شده و برخی از زنان در فرصت حضاور در
زندان به ادامة تحصی میپردازند ،اما ،باای حال ،تعداد کمی از آنها انگیزة کافی را برا ادامة تحصی دارند.
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سابقة  4نفر از نمونة ای پگوهش در حوزة جرای اخالصی و مواد مخادر باوده و ساایر زناان
سابقة جر نداشتهاند 1.نکتة حارز اهمیت در ای میان ،ک رو ثانویاة آنهاسات کاه از طریاق
ایجاد باند در داخ زندان با سایر مجرمان تحقق مییابد .تشکی باندها مجرمانه در زندان باه
دلی دریافت حمایتها بعد از خروج از زندان و ارزیابی زنان از طردهاا احتماالی اسات کاه
ممک است پس از خروج از زندان با آن روبهرو شوند .گاروههاا مجرماناه باا حمایات ماالی و
تأمی سرپناه ،زنان را پس از آزاد از زندان در دایره جرار نگه میدارند.

زمینههای اجتماعی مؤثر
 .1بلوغ مرضی؛ شروع بحران
خانواده ،بهمنزلة نخستی نهاد اجتماعی ،مها تاری نقاش را در آماوزش و انتقاال اطالعاا و
رفتارها بهداشتی به نوجوان دارد [ .]65اگرچه هریک از اعضاا خاانواده در آماوزش مساار
بلوغ به نوجوانان نقش دارند ،جایگاه مادر در ای میان بارزتر از دیگران است و بیشاتر نوجواناان
رفتارها بهداشتی را از مادران خود فرامیگیرند .مدارس نیز در زمینة آموزش بلوغ به دختاران
در جایگاه دو صرار میگیرند .بررسیها نشان دادهاناد کاه بیشاتر پادران ،ماادران ،نوجواناان و
مربیان از مسار بهداشتی دوران بلوغ آگاهی ندارند [.]55
مصاحاهها عمیق نشان میدهد که بسیار از پاسخگویان در دوران نوجاوانی ناوعی بلاوغ
مرضی را تجربه کردهاند که ای امر خود به منشأ ناشناختها برا تولید آسیبهاا دامناهدار
اجتماعی تادی شده است .در نمونهها ای پگوهش و در میان همة کسانی که تجربها تلخ و
نفر انگیز را از دوران بلوغ خود تصویر میکنند ،مه تاری و مشاترکتاری عاما ناآگااهی از
تجربة جسمیا اسات کاه بارا دختاران باه وصاوع پیوساته و آنهاا را در معارض اساترس،
آسیبها روانی ،بهداشتی ،جسمی و جنسی صرار داده است .همانگونه که یکی از نموناههاا
ای پگوهش اعال میکند:
م رو آوردن خونه و دید درد شدید دار  .کمر و دل خیلی درد مایکارد ...بعاد
فهمید که تغییراتی کرد  ...گفت شاید رودهها پااره شاده .چناد روز طاول کشاید و
استرس داشت که خوب نمیش  .بلوغ زودرس داشت  .دیگه از اون به بعد هار مااه ایا
اتفاق میافتاد و م با استرس پنهانش میکرد  ...با مادر خیلای رودروایسای داشات و
سر اول تندتند لااس عوض میکرد که نفهمه .ماه بعد به دختر همساایه ،کاه ناامزد
داشت ،گفت که ای جور شد و ...و برا توضیح داد .مامان تا  11سالگی نفهمید کاه
 .1یکی از دالی نداشت سابقه از سو ای زنان کنترل مداو از طرف مردان و گاهی برخورد متفاو سیست هاا
انتظامی و صضایی با زنان و تسامح نسات باه زناان اسات .در ایا پاگوهش ،علات اول (کنتارل ماداو زناان)
مه تری عام تخطینکردن آنها از هنجارهاست.
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پریود میش  .باغچه داشتی و تندتند لااسها ها رو میشسات و مایناداخت خشاک
بشه .غس ه نمیدونست تا  11سالگی46( ...ساله ،زیر دیپل ).
معموالً ،در میان بسیار از خانوادهها ،برخورد با پدیدة بلوغ بسیار محتاطانه است؛ تا جاایی
که گاهی آن را پدیدها زشت و شر آور میدانند .ازای رو ،کمتر در مورد آن حارف مایزنناد و
اطالعا الز در اختیار بچهها صرار نمیگیرد .حتی در میان بعضی خاانواده ،بناا بار مالحظاا
صومی و فرهنگی ،ای باور وجود دارد که بال شدن در خانة پادر امار ناپساند اسات .چنای
برخورد با یک پدیدة طایعی و فیزیولوژیک میتواند آن را به پدیدة ترسناک و هولآور برا
دختران تادی کند و دستاویز برا تحقیرشدگی از ساو افاراد ذکاور صارار دهاد .بعضای از
دختران از ترس انگ نخوردن و غیراخالصی دیده نشدن ،بلوغ خود را پنهان میکنند که ای امار
نهتنها میتواند آنها را دچار اضطراب و استرس مضاعف کند ،بلکه زمیناة تانش میاان آنهاا و
افراد خانواده را فراه میکند .یکی از پاسخگویان اظهار میداشت که پنهاانکاردن بلاوغ خاود،
موجب درگیر و و همسرش شاده و دارمااً همسار و باا شاک و تردیاد و را بازخواسات
میکرده که علت پنهانکردن ای مسئله چه چیز بوده است:
باور نمیشه تجربة جنسی اول با شوهر چقدر بد بود .م رو صا از بلوغ شاوهر
دادن و وصتی خونة شوهر بود بال شد  .اولاش خیلای ترساید و نمایدونسات چاه
اتفاصی برا افتاده و از شوهر پنهان میکرد  .فکر میکرد عیای دار و طالص میده یا
میخواد بگه زن بد بود  .یه روز که مشکوک شاد و فهمیاد ،کلای مصایات داشات .
همهش میگفت چرا صای کرد ؟ چه مشکلی داشتی؟ نکنه چیزهاا دیگاه ها صاای
میکنی؟ و ...اما م فقط نمیدونست و اصالً فکر نمیکرد واسة هماه اتفااق مایافتاه.
مامان ه همی جور شوهر دادن و اون بدبخت ها نمایدونسات بایاد باه ما بگاه
(28ساله ،زیر دیپل ).
درحقیقت ،بعضی از زنان ،به دلی ناآگاهی ،دورة بلوغ را با ترس و اضطراب طی میکنناد و
بهتدری صدر تطایق با شرایط خا آن را از دست میدهند و ای امر ممک است آنها را در
دا آسیبها رفتار بیندازد.
میدونی یه بزرگتر باال سر ناود تا ای چیزها رو برا بگه .دیگاه ایا هاا کاه پاول و
لااس خوب و ...نیست که بگ توصع زیاد داری  .ای ها حقمونه ...نه تو خونه و نه تو مدرسه
جررت فکر کاردن راجاع باه ایا مساار رو باه آد نمایدن .دختار تاو ایا جامعاه
همهچیزش مخفیه و نااید کالمی حرف بزنه .زن تو ای جامعه آد حساب نمیشه .ایا
دیگه سالمت آدمه .م بعد از بلوغ مشکال جسمی و بهداشتیه زیاد داشت  .کی بایاد
ای ها رو جواب بده؟ برو به ای صاضی و وکی ها و تحصی کردهها بگاو الز نیسات تاا آد
کشتی بیان سراغمون .زحمت بکش صالش ه بیان و بپرس چه مرگتوناه و مقصارهاش
که خودشون و مدرسههاشون ه هست مجازا کن 43( ...ساله ،زیر دیپل ).
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به نظر میرسد خأل اصلی در ای مورد طرحنشدن نکا آموزشی ،بهداشتی و پزشاکی بلاوغ
در کتابها درسی است.
ای صدر تو مدرسه ای مسئله رو پنهان میکردن که واسمون جاذابتار مایشاد.
یادمه اگه یه معلمی با هزار زحمت صرار بود از بلوغ بگه و خودش تو  40ساالگی صادبار
سرخ و سفید بشه ،چه هیاهویی واسمون ایجاد میشد و کلی یواشکی پچپچ میکاردی .
انگار داره حرف بد میزنه ،یکی نیست بگه خب ای جور که بچهها خودشون مشکوک
بش بدتره .مدرسه و معل هاش اگه همهچیز رو روشا بگا  ،ایا مسائله باه مساار
جنسی پیوند نمیخوره و جذابیتش واسة آد تو دورة بلوغ بیشتر نمیشه (16سااله ،در
حال تحصی ).
اگرچه آموزش و پرورش میتواند نقش آموزشی و پرورشی مهمی را باز کناد و بچاههاا را
متوجه خطرها و آسیبها احتمالی بلوغ کند و برا مقابله با جناهها آسیای آنهاا را آمااده
کند ،روایت پاسخگویان حاکی از آن است که ای منظور حاص نشده است.
بلوغ فقط تغییرا جسمی ن یست .حاال که اینجا هست بیشتر می فهم کاه بلاوغ
مسئلة اجتماعی و روانی ه داره .تو دوران بلوغ ،که همة چیزها و حسهاا و حتای
فکرها تغییر می کنه ،دوست دار ننه و بابا حواسشون بهت جمع باشه .یه کا کاه
بزرگ تر شد اطراف می دید که بعضی خانواده ها واسة دخترهاشون جش میگیارن
یا حمایتشون می کن  .دخترها تو ای دوره اعتمادبه نفسشون رو پیدا می کن یاا از
دست می دن .ما که از گروه دو بودی  .االن مامان و مدرسه و همة جامعاه رو مقصار
می دون و احساس می کن یکی از تجربیات که بایاد خاوب باود و نااود رو از دسات
داد 30( ...ساله ،دیپل ).
دورة بلوغ نیازهایی برا نوجوان ایجاد میکند که باید به آنها پاسخ داد .پدر و مادر در ای
دوران باید دربارة تغذیه ،پوشاک ،استحما  ،نظافت فرد  ،ورزش ،گردش و رواباط خاانوادگی و
دوستانه و نیز توجه کافی داشته باشند .رفع نشدن یک یا چند نیاز یاا اصنااعنشادن دختاران
میتواند پایها برا پرخاشگر  ،عصایان و عقادههاا روانای یاا باه صاور معکاوس انازوا و
افسردگی شود .یکی از یافتهها ای پگوهش بلوغ مرضی در صالب بلاوغ زودرس یاا ناآگااهی از
بلوغ است که متأسفانه هر دو نوع بلوغ زمینهساز بروز جرای خش برا زنان بوده است.
 .2تجاوز جنسی؛ تشدید بحران
آنچه در ای پگوهش مدنظر ما صرار میگیرد ،احساس و توصیفی است که زنان از ارتااط جنسی
خود دارند .ای مسئله بسیار مه و درخور تأم است؛ اینکه زنان رابطاة جنسای را متعلاق باه
مردان میدانند و تنهاا بخشای را کاه در ایا ارتاااط ساه خاود مایدانناد «تولیاد مثا » و
«فرزندزایی» است .بیشتر نمونهها ای پگوهش نخستی ارتااط جنسی خود را ،کاه در صالاب
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تجاوز بوده« ،ترسناک»« ،دردناک» و «یکطرفه» توصیف میکنند .ای نکته کاه زناان متأها
نیز نخستی رابطة جنسیشان را ،همچون زنانی که به آنها تجاوز شده است ،با همان ویگگیها
توصیف میکنند ،اهمیت بسیار دارد .هر دو گروه (زنانی که مورد تجاوز صرار گرفتهاند و زناانی
که متأه اند) نخستی رابطة جنسی خود را شایه ه بازگو میکنند .یکی از کسانی کاه باه او
تجاوز شده در پاسخ به ای سرال که احساسش باه رابطاة جنسای و تصاورش از لاذ جنسای
چیست ،ای گونه پاسخ میدهد:
رابطة جنسی که یعنی همهش درد و ترس و فشارها روحی و روانی .یعنی یکی تو
رو حیوون میبینه و از که استفاده کرد میندازد دور .م اولی بار که ای مسئله رو
تجربه کرد حال بد شد و به خدا ه شک کرد که چرا زنها ای صدر بدبختان .االنا
نظر اینه که رابطة جنسی یعنی خود رو بذار در اختیاار یاه مارد و شااید اگاه باه
هدفش رسید ،یه توجهی ه بهت بکنه .م هیچوصت تو روابط جنسی حس محاات و
عشق رو نفهمید  .حتی احساس لذ ه برا شایه رؤیا و خیال بود .الاته یه بار کاه از
یکی خوش اومد ،فکر میکرد شاید اون با همه فرق داشته باشه .باهاش ارتااط داشت ،
چون دیگه چیز واسة از دست دادن نادار  .اماا تصاویرها تجااوز تاو بچگای ولا
نمیکنه و باعث میشه بیشتر بد بیاد و نسات به همة مردها و ارتااط جنسی باهاشون
نفر پیدا کن 29( ...ساله ،در حال تحصی ).
از طرف دیگر ،زنان متأه نیز نخستی ارتااط جنسی خود را «نفر انگیز» و از سر اجاار و
تسلی توصیف میکنند .یکی از زنان ،نخستی ارتااط خود را ای گونه توضیح میدهد:
اولی بار که خواست باها رابطه داشته باشه م ترسید و خواست فارار کان  ،اماا
کتک زد و به زور باها رابطه داشت .فکر ک اولی بار با چش کااود و بادندرد باه یاه
مرد نزدیک میشی .فرداش که همه پرسیدن چی شده ،گفت زمی خورد  .کاش زمی
میخورد  .همی مسئله باعث شد که ازش بد بیاد و از اون روز باه فکار انتقاا باود
(37ساله ،زیر دیپل ).
ای مسئله منعکسکنندة بعضی از خصای فرهنگی است کاه ماردان را در موضاع برتار و
زنان را در موضع فروتر صرار میدهد و در روابط جنسی مردان را فعال و زنان را منفع میداناد.
اینکه زنان هیچ تصور مثاتی به ارتااط جنسای خاود ندارناد باه دلیا آموختاههاا سانتی و
فرهنگی است که پیوسته به آنها یادآور میکند آنها منفع اند و بایاد مایاة لاذ و آراماش
مااردان باشااند .حتاای سااکو زنااان در مااواصعی کااه در ارتااطااا جنساای آساایب ماایبیننااد،
نشئتگرفته از همی طرز تفکر است .یکی از زنان در زنادان ،کاه تجرباة جنسای متفااوتی باا
دیگران داشت و معتقد بود که ارتااط جنسیاش (حتی در مالصاا هاا شارعی باا همسارش)
معموالً با لذ جنسی توأ است ،ای گونه میگوید:
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شاید برا شما که تحصی کرده هستید جالب باشه ،م یاه روز تصامی گارفت از
زنها متأه اینجا بپرس میدون لذ جنسی چیه و عالمتهاش چیا هسات ؟ بااور
ک هیچکدو نمیدونست و برا عجیب بود .م لذ جنسی رو تجربه کرد و ای صدر
برا یه زن مهمه که میتونه روحیهاش رو عوض کنه .اگه االن مالصا ها شرعی دیر
بشه ،خش میش و به ه میریز  .باه نظار ما رابطاة جنسای ها از جهات حاس
جسمیش و ه حس روحیش برا یه زن خیلی مهمه .اما تو جامعة ما زنهاا اصاالً
نمیدون ای چی هست؟ (37ساله ،لیسانس)
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
حال حاضر امکان پذیر نیست ،اص وصوع ای مسار را نمی توان پنهاان کارد .توجاه باه ایا
مسار از سو متخصصان و مسئوالن جامعه امر ضرور است .در صور نپرداخت به ای
مسئله ،آسایب هاا و مشاکال بسایار در انتظاار جامعاه خواهاد باود .کماا اینکاه یکای از
پاسخگویان میگوید:
کاش مسئوالن و آد هایی که دستشون به یه جایی میرسه یه کار کن که م و
امثال م از گفت اینکه مورد تجاوز بودی نترسی ! کاش حمایتمون کن و نذارن که به
اینجاها بکشه! حاال اینجا صدتا مشاور ه بذارن دیگه چه فایدها داره .اینجاا تاه خاط
ماست .کاش به حال بقیه فکر کن ! خیلی از زنها اینجا شوهرهاشون رو کشت چون
تو خلوتشون از شوهرهاشاون کتاک خاوردن و تهدیاد شادن و تحقیار شادن و کسای
نفهمیده .خدایی ش برن چی بگ ؟ بگ دیشب شوهرمون به خااطر خاودش کتکشاون
زد؟ اصالً تو فرهنگ ما ای حرفها هست؟ به خدا صاضیه میگه برو سار زنادگی زن،
چقد بیحیایی ،خجالت بکش ...خب ای ه نتیجاهش ...باباا و داداشات ها کاه بهات
تجاوز کن  ،باید ساکت بشی ،چون دختر و آبرو میره .کاش همة ماا زنهاا رو یاه
جا دیگه تاعید کن ! شاید همهچی درست بشه از نظر اونها19( ...ساله ،زیر دیپل ).
مصاحاهها عمیق آشکار کرد که بزرگ شادن بعضای از زناان در خاانوادههاا نابساامان
تجربهها وحشتناکی را برا آنها دربر داشته است که از آن جمله میتاوان باه آزار و ایاذا
جنسی اشاره کرد که از سو محار علیه آنها صور گرفته اسات؛ موضاوعی کاه از یاکساو
به شد با ماانی اعتقاد و فرهنگی ما در تضاد است و از سو دیگر بیان و پیگرد صانونی آن از
سو صربانی بسیار مشک است ،زیرا از سو اطرافیان و دستگاهها صاانونی وصاوع آن ناباوراناه
تلقی میشود و بیشتر به سرزنش صربانی میانجامد تا حمایت از و  .شک گیر ای گونه وصاایع
بهمنزلة یک بحران نهتنها زندگی افراد را دگرگون میکند و آسیبها روحی و روانای بسایار
را بر آنها تحمی میکند ،بلکه میتواند آنها را به سمت رفتارها ک روانه سوق دهد .دختران
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پس از اینکه به آنها تجاوز میشود ،احساسا متفاوتی را بروز میدهناد ،اماا درنهایات آسایب
جسمی و روانی آنها مشترک است.
یاد میآد از ترس برادرها شبها به مامان میچساید و میخوابید  .یه شب کاه
متوجه شد برادر به نزدیک شده ،به مامان گفت و کلی دعوا کرد و سرزنشا کارد
که خود بد  .همیشه از تو خونه بودن با بابا و داداشها میترسید  .براشون فرصای
نمیکرد .لااس مردونه میپوشید  ،باز اذیت میکردن .واسة اینکه به مامان نگ  ،بارا
هدیه میخریدن یا کتک میزدن و میترسوندن  .حال از ایا اتفااقهاا باد مایشاد و
منتظر بود ازشون انتقا بگیر  .االن که زد یه مرد رو کشت  ،اون ه با اون شارایط
بدتری وضع برید  ،واسة همون روزها و آسیبهاییه که به نظر تازه اون موصع فرصات
جارانش رو پیدا کرد و دل خنک شد (27ساله ،دیپل ).
درحالیکه کلیة اشکال تجاوز تروماتیکاند ،بنابر روایت آن دسته از زنانی که تجربة تجاوز از
سو محار را داشتهاند ،نامشروعتری و بدتری نوع تجاوز تلقی میشود ،زیرا آنهاا در محایط
ام خانواده و از سو محار اذیت و آزار شدهاناد و از ساو دیگار نزدیکای مکاانیِ صرباانی باا
متجاوز ،آنها را در معرض آزارها مکرر صرار میداده است و از همه بدتر آنکه دختران دارماً باا
تهدید ،خشونت و حقالسکو دعو به سکو میشدهاند .تاعا ای گونه آسیبها در زنادگی
ای زنان بسیار جد و درخور تأم است .فرار از خانه ،درخواست حمایات از مردهاا غریااه،
ت دادن به ازدواجها ناخواسته ،پناه بردن به مواد مخدر ،بیاعتماد و تنفر از مردان و درگیار
شدن در فرصتها جرمی از تاعاتی است که در زندگی آنها نمودار مایشاود .در ایا میاان،
دخترانی که تجربة فارار دارناد در نهایات راهای باه جاز بازگشات باه خاناه ندارناد و بارهاا در
صحاتها خود اظهار میکنند که:
ه تو خونه گرگ داشت و ه بیرون از خونه .وصتی از خونه زد بیرون ،دید هماه
یهجور نگاه میکن  .جالاه باز ه م مقصر بود  .شما بگید م که از تجااوز پادر
فرار کرده بود کجا باید میرفت ؟ نه دادگاهش و نه آد ها به م نگاه خوبی نداشات و
مطمئ بود هرجا بر به میگ خود بد بود  .داشت نابود میشد  .وصتی به بابا
نمیتونی اعتماد کنی ،باید به کدو مرد اعتمااد بکنای؟ وصتای تماا شاب ،از تارس،
چشمت به سقفه که کسی نیاد کنار و ...چه فرصی داره که تو پاارک و رو نیمکات
نگران تجاوز مردها اطرافت باشی؟ میدونی به نظر م واسة ما خونه و خیاابون فارق
کمی داشت .شاید ه اصالً فرصی نداره .اگه مرد غریاه باها هر کار کنه ،دلت آروماه
که چشمت تو چش بابا نیست28( ...ساله ،زیر دیپل ).
بنابر روایت پاسخگویان ،مادران نخستی افراد بودهاند که در جریان خشونتها جنسای
علیه دختران صرار میگرفتهاند .اما آنها نیز ،به دالی مختلفی چون ترس از بیآبرویی ،تارس از
به ه ریخت خانواده ،ترس از تشدید خشونتهاا خاانگی و آسایبهاا بعاد  ،دختاران را
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دعو به سکو میکردهاند یا با مقصرانگار آنها ،از دختران میخواستند که در نحوة پوشش
یا رفتار خود تجدید نظر کنند .در یکی از موارد ،که مادر هنگا شب متوجه تعرض برادر نااتنی
به دخترش شده بود ،دختر را سرزنش میکند که باید لااس گشاد میپوشید یا درست رفتاار
میکرد  .فقط در یک مورد است که مادر از همسرش باه دلیا تجااوز باه دختارش شاکایت
میکند .پاسخگو در ای زمینه میگوید:
وصتی مامان فهمید که بابا به تجاوز میکنه ،عصاانی شد و صارار شاد باری ازش
شکایت کنی  .کارها شکایت ه انجا دادی و وصتی رساید باه صادور حکا و اعادا
بابا  ،م رضایت داد  .الاته بگا ماماان ایا رو بهوناه کارد کاه خاودش ها انتقاا
اذیتها بابا رو بگیره .وگرنه تو ای صضیهها حیثیتی معموالً همه سکو مایکان .
اما به نظر م و مامان تنها راه خالصی از دست بابا همی بود (30ساله ،دیپل ).
تجاوز جنسی می تواند پیامدها متعدد بر صربانی و متجاوز داشته باشد که آسیبهاا
جسمی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی از ای آ ثار است .در زمینة آسیب ها اجتماعی می توان
به افزایش انحرافا  ،صت از سو بستگان بزه دیده ،طرد اجتماعی و ساقوط در ورطاة فحشاا
اشاره کرد.
یکی از زندانیها ،که به جر صت همسرش به علت تجاوز به دخترش دستگیر شاده اسات،
چنی میگوید:
یه روز دختر دوید سمت و گفت دیگه به آصاجون نمایگا آصااجون .گفات چارا؟
گفت دستش رو گذاشته اینجا (اشاره به کتاف و نزدیاک ساینه) .روش نشاد بگاه باه
سینهش دست زده و با خجالت تعریف کرد که بهش گفته میدونستی عاشاق چشاما
شد  .اومد تو پذیرایی و با خش بهش نگاه کرد  .پن شاناه مرضایه و میاث رفات
خونة مادربزرگشون و م ه شروع کارد باه نقشاه کشایدن واساة صتا و کشاتنش
(50ساله ،زیر دیپل ).
معموالً از نخستی پیامدها تجاوز جنسی برا صربانی آن ،آسیبها جسمی است .دامناة
ای آسیبها جسمی از آسیبدیدگی اندا ها بدن تا ابتال به بیمار ها مقاربتی مث ایادز
را شام میشود .ابتال به بیمار ها روانی از دیگر پیامدها تجاوز است .بیشتر زناانی کاه باه
آنها تجاوز میشود به بیمار ها روحای و روانای از صایا افساردگی ،اخاتالال شخصایتی،
کابوس ،بیزار از آمیزش جنسی ،ترس و خش و ...ماتال میشاوند .از دیگار پیامادها تجااوز
جنسی ،آسیبها خانوادگی است؛ در بیشتر ماوارد ،خاانوادة صربانیاان ،همانناد خاود صرباانی،
مسار و مشکال بسیار را متحم میشوند .مسار جسامی و جنسای و مشاکال روحای و
روانیِ صربانی بسترساز مشکال بسیار برا خانوادة و خواهد بود.
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دستة دیگر کسانی هستند که از سو افراد غریاه به آنهاا تجااوز شاده اسات .ایا زناان
معموالً به عرصة روابط نامشروع کشیده میشوند و از ترس برچسب نخوردن به ادامة رابطه تا
میدهند .زنان زندانی که صربانی تجاوز شدهاند در هر سه دسته «احساس اضطراب و ترس» را با
خود به همراه دارند .فقط زنانی که از سو افراد غریاه به آنها تجاوز شده ایا احسااس را باه
دلی برچسب خوردن از سو خانواده یا طرد شدن بیشاتر باه هماراه دارناد .تجرباة تجااوزاا
بهطورکلیا افراد را برا ارتااط با مردان دیگر برا دریافت حمایت یا فرار از خانه و پنااهباردن
به فرد غریاه در مسیر هموارتر صرار میدهند .دختران پس از ای آسیب احساس مایکنناد
دیگر چیز برا از دست دادن ندارند و چون شانسای بارا ازدواج خاود نمایبینناد ،باه هار
ارتااطی ت می دهند و ای ارتااطا در اغلب موارد به انااشت نفر از جنس مخاالف و رابطاة
جنسی منجر میشود و در جایی طغیان آن در صالب جرای خش دیده میشود .به نظر میرسد
دختران در هر سه گروها بهخصو گروه سو ا برا بازگویی تجربة تلخ خود احسااس امنیات
نمیکنند و پنهانکار و سکو اصلیتری و مشترکتری راهی است که برمیگزینند.

روایت یک قتل
در یکی از موارد ،نمونة مورد نظر در راه بازگشت از دانشگاه به خاناه ،از ساو مارد رباوده و
مورد تجاوز واصع میشود .پس از اتما رابطه ،مرد به دختر میگوید که از و فیل و عکس دارد
و اگر به ارتااط جنسی با و ادامه ندهد ،آنها را در اختیار خانوادهاش صارار مایدهاد .پاس از
گذشت حدود یک سال از ارتااط اجاار و ماتنی بر تهدید ،دختار تنهاا راه نجاا خاود را در
ازدواج با مرد دیگر میبیند.
اما فرد متجاوز به مزاحمتها خود ادامه میدهد تا جایی که زن به همراه همسارش طای
یک درگیر و را به صت میرسانند .ای زن و همسرش  11سال است که در زنادان باه سار
میبرند و یک فرزند دارند که در زندان به دنیا آمده است .و ماجرا را چنی روایت میکند:
اون موصع حالی ناود و میترسید به خانواده بگ  .م یک سال و نی از ترس به یه
رابطة زورکی ت داده بود ؛ رابطها که از سر تهدید و ترس بود .کاش بهماون مایگفات
اگه به خانواده بگی نمیکشنمون ،دارمون نمیزن  .از ترس مزاحمات و تجااوزِ اون ازدواج
کرد و فکر کرد دست از سر برداره که آخرش ای شد37( ...ساله ،لیسانس).
شناسایی زمینهها ،انگیزهها و عل تجاوز میتواند درخصاو اراراة راهکارهاا پیشاگیرانه،
مقابلها و بازتوانی بزهدیدهها مفید واصع شود .بهطورکلی ،روایت زنان از تجاوز نشان میدهد که
علت تجاوز بیشتر از آنکه به خصوصیا مردان متجاوز ارتااط داشته باشد ،به منزلت اجتمااعی
صربانیان ارتااط دارد .بیان ای موضوع بدی معنا نیست که زنان در مقابا خشاونتی کاه علیاه
آنها انجا میگیرد مسئول باشند؛ برعکس به ایا معناسات کاه چگوناه انازوا و بایصادرتی و
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موصعیت سیاسیا اصتصاد زنان را در موضع آسیبپذیر صارار مایدهاد .اماروزه ،آن دساته از
تحلی ها سنتی که بر خصوصیا و انگیزهها مجرمان تأکید میکند ،برا فه تجاوز کفایت
نمیکند .تجاوز صرفاً یک رفتار جنسی تلقی نمایشاود ،بلکاه یاک ناوع رفتاار مطیاعسااز و
تسلطجویانه است که درواصع منعکسکنندة تعاریف فرهنگی از نقش مردان است [.]30

جمعبندی و نتیجهگیری
در کلیة کتابها جر شناسی ای توافق وجود دارد که زنها کمتر از مردان دست به جر و جارای
خش میزنند .درحالیکه جر و ک رو معموالً ویگگی مردانه تلقی میشاود ،جارای زناان باا ایا
عنوان که زنان مجر یا زن نیستند یا جرای آنها جر نیستند ،تفسیر میشاود .درحاالیکاه جارای
مردان با ارجاع به مت اجتماعی توضیح داده میشود ،جرای زنان باا ارجااع باه ویگگایهاا فارد
توضیح داده میشود و خشونت زنان بدون در نظر گرفت تأثیر عوام اجتماعی به عوام فرد چاون
استرسها روانی ،پرخاشگر یا عصاانیتها زنانه نسات داده میشود .برخالف تفسیرها رایا و
متعارف ،که سعی میکند خشونت زنان را در صالب تفاسیر فرد و کلیشها صرار دهد ،در ای مقالاه،
خشونت زنان در ارتااط با تجربهها زندگی آنها توضیح داده میشاود .نتاای پاگوهش حاضار ،کاه
حاص از مصاحاهها عمیق با  30زن زندانی است ،آشکار کرد که خشونت زنان بسیار پیچیادهتار از
خشونت مردان اسات .بناابرای  ،بارا بررسای آن بایاد باه نقاشهاا جنسایتی زناان و الگوهاا
جامعهپذیر آنها توجه کرد .در پاسخ به ای سرال که چرا زنان دست به جرای خش میزنند ،ابتدا
پیشینة زندگی آنها بررسی شد و بعد به ای مسئله پرداخته شد که چگونه ساک زندگی زنان ،آنها
را به سمت رفتارها خش کشانده است .روایت زندگی زنان آشکار کرد که رفتارهاا خشا ِ آنهاا
ارتااط زیاد با تجربههایشان در دوران کودکی و بزرگسالی دارد .بیشتر پاسخگویان به تجربة مسارلی
چون فقر ،محرومیت ،تاعیض ،محیط ناسال  ،فقدان حمایتهاا اجتمااعی و صاانونی اشااره کردناد.
بنابرای  ،میتوان گفت که خشونت زنان منعکسکنندة ساک زندگی آنهاست که با محرومیاتهاا
فرد و اجتماعیشان گره خورده است؛ مثالً ،بسیار از پاسخگویان اظهار داشتند که چگونه به دلی
زن بودن از اساسیتری حقوق خاود ،مثا اداماهتحصای  ،محارو شادهاناد یاا چگوناه ساطحی از
آسیبپذیر مضاعف را به دلی جنسیت و بدن زنانه متحما شادهاناد و بعضااً ماورد تعارض و آزار
جنسی صرار گرفتهاند .یا چگونه بال شدن برا آنها با ترس و هاراس هماراه باوده اسات و باه دلیا
بال شدن از سو نزدیکان سرزنش ،تحقیر و مالمت میشدند .در جایی که زنان ماورد آزار محاار یاا
غریاهها صرار میگرفتند ،ترس از متجاوزان و دریافتنکردن حمایتها خانوادگی ،اجتماعی و صاانونی
بیش از پیش آنان را در موضع آسیبپذیر صرار مایدهاد و زنادگی آنهاا در سراشایای انحاراف و
ک رو صرار میگیرد .ازدواجها زودرس و اجاار  ،فرار از خانه ،رو آوردن به مواد ،بیاعتماد باه
خانواده ،ترس و اضطراب دارمی ،احساس ناامید و درماندگی و درنهایت درگیر شادن در کا رو از
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پیامدها اجتنابناپذیر زندگی ای زنان در اوان جوانی بوده است .برا بیشتر ای زنان خش ناشی از
صربانیشدن بسیار اساسی و بر رو رفتارها خش آنها بسیار تأثیرگذار بوده است.
در بسیار از مواصع ،زندگی زنان با مردانی گره خورده که سابقة جر داشتند و زنان به تاع
آنها به جر و ک رو کشیده شدند .جمعبند یافتهها حاکی از آن است که زنانِ مورد بحاث
برا تأمی امنیت خود نمیتوانند به هیچکس امیدوار باشند .خشونت برا چنای افاراد کاه
در شرایط محرومیت و انزوا اجتماعی صرار دارند ،یک انتخاب اجتناابناپاذیر اسات .خشاونت
زنان بیشتر در حوزة خانواده و علیه یک مرد و بهندر در مورد غریاهها رخ مایدهاد .خشاونت
زنان عمدتاً واکنشی است و بدون توجه به نابرابر ها ساختار  ،نابرابر ها جنسیتی ،انزوا و
بیصدرتی آنها صاب توضیح و تفسیر نیست.
زنان در ارتکاب جرای خش اغلب نقش معاون را در کنار یک مرد باز میکنند .اگرچه در
نمونة ای پگوهش سعی شد تا زنانی که شخصاً به جر خش دست زدهاند (مااشر جار ) ماورد
توجه صرار گیرند ،در اغلب موارد یک مرد آنان را بهعنوان معاون همراهی کارده اسات .از طارف
دیگر ،صربانی جرای خش زنان در نمونة ای پگوهش ،به جز دو نفر ،همگی مرد بودهاند و نسات
مردان با زنان زندانی «شوهرشان» بوده است .دو تجربة مه «بلوغ مرضی» و «تجااوز جنسای»
موجب نفر زنان از جنس خودشان 1شده بود و آنها دارمااً باا بازگشات باه ایا تجرباههاا از
زنبودن خود و رفتارها و مناسک مربوط به آن احساس انزجاار مایکردناد و بیشاتر آنهاا باه
سردرگمی در بازیابی هویت جنسی خود دچار شده بودند.
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تهرانی» ،دوماهنامة علمیا پگوهشی دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ،آبان ،س ،12ش.13
[ ]15پیکا ،ژرژ ( .)1393جر شناسی ،ترجمة علیحسی نجفای ابرنادآباد  ،تهاران :انتشاارا
دانشگاه شهید بهشتی.
[ ]16توسلی ،غالمعااس (« .)1383تحلیلای از اندیشاة پیربوردیاو درباارة فضاا منازعاهآمیاز
اجتماعی و نقش جامعهشناسی» ،نامة علو اجتماعی ،ش .23
[ ]17جرجانی ،حمید (« .)1389بررسی آماار جارای زناان ایاران (باا تأکیاد بار محکومیات
حاس)» ،مجلة حقوصی دادگستر  ،س ،74ش.72
[ ]18جواد  ،محس ( .)1390اخالق و پگوهش ماانی و مسار  ،تهران :پگوهشگاه علو انساانی
و مطالعا فرهنگی.
[ ]19چلای ،مسعود؛ رسول زاده اصد  ،صمد (؟)« .آثار نظ و تضااد خاانواده بار خشاونت علیاه
کودکان» ،مجلة جامعهشناسی ایران ،دورة  ،4ش.2
[ ]20حمید  ،فریده ( .)1382حقوق زنان ،حقوق بشر ،تهران :انتشارا روشنگران و مطالعا زنان.
[ ]21دهخدا ،علیاکار ( .)1347لغتنامه ،تهران.
[ ]22رابینگت  ،ارلوواینارگ ،مارتی ( .)1383رویکردها نظر هفتگاناه در بررسای مساار
اجتماعی ،ترجمة رحمتاهلل صدیق سروستانی ،تهران :مرسسة انتشارا و چاپ دانشگاه.
[ ]23رازصی ،جی ا (« .)1387واردکردن آموزش شغلی در برنامة درسی :اولی گا جهت ح
مشک ترک تحصی در آموزش ویگه» ،ترجمة صربان همتی علمدارلو و ساتاره شاجاعی،
ماهنامة تعلی و تربیت استثنایی ،ش .82
[ ]24رامی  ،جهاناگلو ( .)1383حاکمیت و آزاد  ،ج ،2تهران :نی.
[ ]25رتیزر ،جورج ( .)1379نظریة جامعاه شناسای در دوران معاصار ،ترجماة محسا ثالثای،
تهران :علمی ،چ.4
[ ]26رمضان نرگسی ،رضا (« .)1383تجاوز و بزهدیدگی زنان» ،فص نامة کتاب زنان ،ش .22
[ ]27رمضانی نور  ،محمود ( .)1373فرهنگ حقوصی مدی  ،ص  :مدی .
[ ]28ریمون گس ( .)1370جر شناسی نظر  ،ترجمة مهد کینیا.
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[ ]29سیگ  ،الر .جی .)1385( .جر شناسی ،ترجمة یاشار سیفالهی ،دفتر تحقیقا کاربرد
پلیس آگاهی ناجا.
[ ]30صادصی فسایی ،سهیال (« .)1389استراتگ ها زنان در مقابله با خشاونتهاا خاانگی»،
مجلة مسار اجتماعی.
[ ]31صادصی فسایی ،سهیال (« .)1391مقدمها بر جامعهشناسی صت » ،آمادة چاپ.
[ ]32صادصی فسایی ،سهیال؛ ستار ،پروی (« .)1390جر  :برساختة ذهنیت ،گفتمان و صدر »،
فص نامة پگوهش حقوق ،س ،13ش .33
[ ]33عارفی ،مرضیه (« .)1383شناسایی متغیرها اثرگذار بر ترک تحصی زودهنگا دختاران
دورة راهنمایی تحصیلی» ،فص نامة پگوهش زنان ،دورة  ،2ش.3
[ ]34عاداللهیان ،حمید ( .)1383مطالعة روابط ترکیای شیوهها فرهنگای زناان و ماردان در
شهر تهران ،گزارش تحقیق ،معاونت پگوهشی دانشکدة علو اجتماعی دانشگاه تهران.
[ ]35عااداللهیان ،حمیاد و همکاااران (« .)1385روایاتشناسای؛ مااوارد خاصای از بازاندیشای
خویشت زنانه» ،نامة علو اجتماعی ،ش .27
[ ]36عظی زاده ،شاد ( .)1390جر شناسی تطایقی پایدار در بزهکاار در حقاوق ایاران و
امریکا ،انتشارا جاودانة جنگ .
[ ]37عنایت ،حمیده؛ موحاد ،مجیاد (« .)1383زناان و تحاوال سااختار خاانواده در عصار
جهانیشدن» ،پگوهش زنان ،دورة  ،2ش .2
[ ]38فلیک ،اووه ( .)1387درآمد بر تحقیق کیفی ،ترجمة هاد جلیلی ،تهران :نی.
[ ]39صراری مقد  ،اماناهلل ( .)1374ماانی جامعهشناسی ،تهران :ابجد.
[ ]40صهار  ،شهربانو و همکااران (« .)1385ساالمت روان زناان صرباانی همسارآزار » ،مجلاة
علمی دانشگاه علو پزشکی گرگان ،دورة  ،8ش .4
[ ]41کاتری مارشال؛ گرچ راسم ( .)1390روش تحقیق کیفای ،ترجماة علای پارسااییان،
دفتر پگوهشها فرهنگی ،چ.4
[ ]42کینیا ،مهد ( .)1386ماانی جر شناسی ،ج ،1تهران :دانشگاه تهران ،چ .10
[ ]43گر  ،استفانی ( .)1382جامعهشناسی جنسیت ،ترجمة کتایون بقایی ،نشر دیگر.
[ ]44گزارش کمیتة مأمور در امر خشاونت و بزهکاار تحات ریاسات آلا پروفیات (.)1378
ترجمة مرتضی محسنی.
[ ]45گیدنز ،آنتونی ( .)1377جامعهشناسی ،ترجمة منوچهر صاور  ،ج ،4تهران :نی.
[ ]46مجموعه کنوانسیونها بی المللی ،ج ،3انتشارا ادارة صوانی و مقررا کشور.
[ ]47محمااد  ،زهاارا ( .)1383بررسای آسایبهااا اجتماااعی زنااان در دهاة 1370اا،1380
روابطعمومی شورا فرهنگیا اجتماعی زنان.
[ ]48مشکانی ،محمد رضا؛ مشکانی ،زهرا الساادا (« .)1381سانجش تاأثیر عواما درونای و
بیرونی خانواده بر بزهکار نوجوانان» ،مجلة جامعهشناسی ایران ،دورة  ،4ش،2
[ ]49معظمی ،شهال ( .)1383علو جنایی :بررسی جر شناختی جرای زنان ،تهران :سمت.
[ ]50میرمحمد صادصی ،حسی ( .)1392جرای علیه اشخا  ،نشر میزان.
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،) تقریرا درس جر شناسی (بازپرور بزهکااران.)1386(  علیحسی، ] نجفی ابرند آباد51[
. صاس کرامت: بازبینی، سلمان عمرانی: تهیه و تنظی
 تهیاه،) تقریرا درس جر شناسی (بزهکار زنان.)1383(  علیحسی، ] نجفی ابرندآباد52[
). دانشکدة حقوق دانشگاه اما صادق(ع،  حس صاسمی مقد: و تنظی
. آموزش و سنجش، جر شناسی.)1392(  علی،] نجفی توانا53[
. نشر میزان،  توافقیشدن آیی دادرسی کیفر.)1390(  امیرحس،] نیازپور54[
. نشر مجد،  ترجمة محمدتقی نور،  زنان و مقولة جر.)1389(  فرانسیس،] هیدنسون55[
 مرسساة، ترجماة علای سالیمی، جار و جار شناسای.)1383(  فیوناا،راب؛ هیناز،] وایت56[
.پگوهشکدة حوزه و دانشگاه
 بهداشت نوجوانان؛ راهنمایی والادی و.)1376(  درمان و آموزش پزشکی،] وزار بهداشت57[
 ادارة، حوزة معاونات بهداشاتی، درمان و آموزش پزشکی، وزار بهداشت: تهران،مربیان
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