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 چكيده

هدف اين پژوهش بررسي كيفي خشونت جنسي زناشويي عليه زنان در خانواده است. از 
ها استفاده شده اسـت. ايـن مطالعـه در شـهر      كيفي براي تحليل دادهروش تحليل محتواي 

هاي عميـق انجـام    ديده مصاحبه نفر از زنان خشونت 30اروميه انجام شده است و با تعداد
هـا از جملـه    ديده انواعي از خشـونت  شده است. نتايج حاكي از اين است كه زنان آسيب

جنسي در زمان قاعدگي، رابطه از دبر، تداوم بيش از حـد روابـط بـدون توجـه بـه       ةرابط
ت تلقي نموده و سازي عاطفي در ابتداي روابط زناشويي راخشون خواست زن و عدم آماده

عبارتند  ها از سوي مردان اند. از نگاه زنان، شرايط بروز اين نوع خشونت آن را تجربه كرده
هاي مستهجن، تفكر مردساالري و  كاري، توجيهات ديني، ديدن فيلمي طبقاتي، بي از فاصله

هـاي عصـبي، بـدرفتاري     نگاه كااليي به زن. از نظر آنان پيامدهاي آن عبارتند از نـاراحتي 
 طور عام و خيانت. همداوم با فرزندان، تنفر از شوهر، تمايل به طالق، تنفر از مردان ب

  نواده، زنان، مردان، خشونت عليه زنان.خشونت جنسي زناشويي، خا: ها واژهكليد
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راري و آزاري، كودكان ف تاري با افراد مسن، خودكشي، كودكطالق، اختالف زناشويي، بدرف
شود كـه خـانواده نتوانـد بـه عملكـرد اساسـي        ميها موجب  خشونت زناشويي. اين بحران
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خويش يعني تزريق عاطفه و وجدان اخالقي به مجموعه عناصر خويش عمل كند. و هرگاه 
شـود  گيرد، متزلزل بنيان عاطفه و اخالقي خانواده كه از همبستگي ميان اعضايش نشأت مي

  ).1384،(مارابيهاي اجتماعي نيز دور از ذهن نخواهد بودتصور ساير آسيب
هاي نهـاد خـانواده، در تمـامي كشـورهاي      خشونت عليه زنان، به عنوان يكي از آسيب

جهان وجود دارد و مرزهاي فرهنگ، طبقه اجتماعي و اقتصادي، تحصيالت، قوم و مليت را 
) و در بسياري مـوارد  1383؛ به نقل از افتخار و همكاران،1381در نورديده است (نازپرور، 

 Blanca etشـود ( گـي، هنجارهـاي اجتمـاعي و اعتقـادات پنهـان مـي      در پـس آداب فرهن 

al,2004:239(هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي     .اين ناهنجاري رفتاري به تناسب ويژگي
نظر از جوامع داراي علل و عوامل و مصاديق متفاوتي است كه در بسياري از كشورها صرف

ترين كشورهاي جهان زنان و در پيشرفته شود. در حال حاضرباورها و اعتقادات مشاهده مي
برند و آمارهاي موجود در اين زمينـه  كودكان از تبعات و عواقب ناشي از خشونت رنج مي

باشد. إعمال خشونت عليه زنان عالوه بر تاثيرات شماري در اين كشورها ميمؤيد فجايع بي
خـتالل در روابـط   مضر بر زندگي فرد، پيامدهاي منفـي از جملـه احسـاس عـدم امنيـت، ا     

گذارد و نيز وجود اين پديده مضر نسبت بـه  اجتماعي و تاثير مستقيم بر تربيت فرزندان مي
 &Harneسازد (مندي شايسته از توان و استعداد ايشان را فراهم نميزنان جامعه امكان بهره

Rad ford ,2008:38-39.(  
كمتر مـورد توجـه قـرار     يكي از اقسام خشونت كه به دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي

گرفته، خشونت جنسي عليه زنان است كه در قالب تهديد و تحقير جنسي، عـدم پرداخـت   
كند. بر اساس آمار سازمان ملل كه توسط هاي ناموسي، خودكشي و غيره بروز مينفقه، قتل

رود حداقل يك نفر از هر سه زن در جهان انتشار يافت احتمال مي 2008يونيسف در سال 
ي جنسي يا سـوء   زندگي خود مورد ضرب و شتم واقع شده، مجبور به برقراري رابطه طي

 گيـــرد ر پـــنج زن يكـــي مـــورد تجـــاوز قـــرار مـــي رفتـــار جنســـي شـــود و از هـــ
  ).198  :1387شماره، فر، رفيعي(

اند. اين  مطالعات انجام شده در ايران در حوزهاي مختلفي به خشونت عليه زنان پرداخته
بنـدي كـرد. از    شـناختي تقسـيم   كلي ميتوان در دو حوزه حقوقي و جامعهمطالعات را بطور 

 ترين مطالعاتي كه در حوزه حقـوقي انجـام شـده فعاليتهـاي مهرانگيـز كـار اسـت        برجسته
هاي عمومي و خصوصي به جوانـب   ) كه ضمن بررسي انواع خشونت در حوزه1379كار،(

كه نظام حقوقي در اين حوزه بـه نفـع    هاي وي تأكيد دارند حقوقي آنها پرداخته است. يافته
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شناسي هم انجام شده كه در اين ميان  مردان عمل كرده است. درهمين حوزه مطالعات جرم
ديـده، در   دهد كه رضايت بـزه ) اشاره كرد. وي نشان مي1385توان به كار السان(السان،  مي

اكم قضايي بايد وقوع و سختي پيشگيري از خشونت جنسي تأثير زيادي دارد و دولت و مح
ديدگان چنين جرايمي را مورد توجه ويژه قرار دهند. براساس نتـايج ايـن   حقوق قانوني بزه

سـازي و  پژوهش، پيشگيري از خشونت جنسي عليه زنان، در درجه نخست نيازمند فرهنگ
دوم، نيازمند التزام دولتهـا بـه    و در وهله» پذيري زنانديدگي و بزهبزه«درك صحيح تفاوت 

شناسـي،   ي جامعـه  المللـي دولتهاسـت. در حـوزه   ديـده و تعامـل بـين   مايت از زنان بـزه ح
 تـوان بـه كارهـاي غضـنفري     هاي متعـددي انجـام شـده اسـت بـراي نمونـه مـي        پژوهش

)، 2:1384عيــدي( )،173- 180: 1388()، مردانــي حمولــه و حيــدري  1389غصــنفري،(
) اشـاره كـرد.   2008ري اوري ()، فـرا 1382)، بگررضـائي( Mirrlees, 1999: 32-22ميـرلس( 

جملگي اين مطالعات به عوامل مرتبط با إعمال خشونت عليه زنان اعم از خشونت جنسـي  
هاي انجام شده در ايران تأكيد كنيم بايد گفت كه بنـابر   اند. اگر بخواهيم بر پژوهش پرداخته

ي بـوده و  هاي غضنفري در لرستان، بيشترين ميزان خشونت عليه زنان خشونت عـاطف  يافته
هاي حموله و حيدري هم حاكي  اند. يافته خشونت جنسي و جسماني در حد متوسطي بوده

 4/42درصـد خشـونت جنسـي و     2/52درصد زنان خشونت فيزيكي،  63از اين است كه 
ي جنسي  اند. در خصوص خشونت جنسي شروع رابطهعاطفي را تجربه كردهدرصد خشونت

 2/4و  7/16ي جنسـي بـه ترتيـب     براي برقراري رابطهبدون رضايت زن و استفاده از زور 
دهـد كـه بيشـتر زنـان     گيري كلي نشان مـي نتيجهدرصد بوده است. بگررضائي نيز در يك 

تريت خشـونت در  اند و شايعجامعه آماري از طرف همسرانشان مورد خشونت قرار گرفته
  رواني بوده است. - بين آنها خشونت روحي

توان نتيجه گرفـت كـه   ي خشونت عليه زنان مي مختلف در زمينهي تحقيقات  از مطالعه
اند و كمتر به صورت جزئـي بـه    اين تحقيقات به صورت كلي به اين نوع خشونت پرداخته

بررسي خشونت جنسي زناشويي عليه زنان و عوامل مـرتبط بـا آن توجـه شـده اسـت. از      
ميقتر از اين نوع خاص از خشونت و ع  نگرانه تواند با بررسي جزئي رو اين مطالعه مي همين

  ها به بهبود مطالعات موجود در اين حوزه ياري رساند. بررسي جنسي عليه زنان در خانواده
دهد كه بيشتر مطالعات اين حوزه با روش پيمايشي و كمـي انجـام    ادبيات تجربي نشان مي

خشـونت عليـه   شده است لذا اين مطالعه با اتخاذ رويكرد كيفي در بررسي نوع خاصـي از  
مؤثر باشد.  شناختي اين حوزه هم تواند در تقويت ادبيات روش ها مي  زنان در درون خانواده
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نهايتاً اينكه اين مطالعه با غور در پديدة خشونت جنسـي زناشـويي در درون خـانواده و در    
هاي اين نوع خشـونت را كـاوش خواهـد     روابط زناشويي زن و شوهر، با عمقي بيشتر اليه

  و شرايط و نيروهاي مرتبط با آنها را در جامعة امروز ما نشان خواهد داد.كرد 
خطرناك بودن اين نوع خشونت جنسي براي حقوق بشـر، وجـود تعـابير مختلـف در     
خصوص مفهوم، محدوده و علل اين نوع از خشونت و فقـدان موانـع حقـوقي و قضـايي     

آورند، بررسي مستقل آن را مي جدي در برابر مرداني كه به خشونت جنسي عليه زنان روي
كند. از آنجا كه تعداد ارتكاب خشونت جنسي زناشويي عليه زنـان نسـبتاً پنهـان    ايجاب مي

توان به آمار موثقي از آن دسـت يافـت. درك   شود لذا به سختي ميشده يا ناديده گرفته مي
بهتـر تحقـق   اين پديده نه در آمارها بلكه در زندگي روزمـره و گفتگوهـاي محفلـي زنـان     

هـا   هاي جنسـي در خـانواده   توان به وجود ملموس خشونت يابد. در چنين فضاهايي مي مي
بيشتر پي برد. شايد آن را بتوان جزو مسائل اجتماعي ـ جنسيتي پنهان در جامعه دانست. به  

ها و اعالم نارضايتي آنها نسبت به هرحال باتوجه به مطرح شدن اين مسأله در مجامع خانم
سأله پژوهش حاضر به صـورت اكتشـافي در پـي بررسـي و فهـم خشـونت جنسـي        اين م

ديده است. در  ها و چرايي و چگونگي آن از نگاه زنان آسيب زناشويي عليه زنان در خانواده
اي از رفتارهـاي   شود كه اين مطالعه بررسي نگرش زناني است كه مجموعـه  اينجا تأكيد مي

كنند وگرنه ممكـن اسـت برخـي از آنهـا در      بير ميجنسي را به عنوان خشونت عليه زن تع
كليت جامعه خشونت تلقي نشود. بنابراينپرسش اساسي اين مطالعـه ايـن اسـت كـه زنـان      

ديده در روابط جنسي زناشويي خانوادگي، چه نوع رفتارهايي را خشونت عليه خـود   آسيب
  نقش دارند.ها   كنند و از نظر آنان چه عواملي در بروز اين نوع خشونت فهم مي

  
  مالحظات نظري. 2

شود كه از لمس كردن بدن زن شروع خشونت جنسي به هر نوع رفتار غيراجتماعي گفته مي
). خشونت جنسي شامل 1379يابد( كار، شده و گاهي تا مرحله تجاوز جنسي زن شدت مي

ي جنسـي خـالف خواسـت زن، مجبـور سـاختن بـه اعمـال جنسـي غيـر          برقراري رابطه
عـد) و آزار و اذيـت جنسـي و ...    تماس با زور بين دهان و آلـت مردانـه و مق  معمول(مثل 

باشد. به تعبير ديگر تماس جنسي اجباري با زن، به هر شكل و دليلي كه صورت گيـرد،   مي
ــي    ــرار م ــام خشــونت جنســي ق ــر ن ــده و زي ــي ش ــاوز تلق ــتج ــي، گي ــر، بادغيس رد( مني

  ). 1388  كاوه،  صالحي،
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توانـد   داللت بر يك امر جسماني و رواني در ميان افـراد نمـي  اما مفهوم خشونت براي 
مستقل از بسياري از مفاهيم و معاني ديگر انجام گيرد. اينكه خشونت متأثر از چه چيزهايي 
است و با كدام دسته از نيروهاي رواني و اجتماعي خاص در ارتباط است امري اسـت كـه   

اند تـا بـا    ردهاي نظري مختلف سعي داشتهنيازمند بررسي بيشتر است. به همين لحاظ رويك
گيري از مفاهيمي خاص جايگاه معنايي اين كنش را هر چه بيشـتر روشـن سـازند. در     بهره

هاي كيفي عموماً فاقد چهارچوب نظري در معناي موردنيـاز   اينجا با اذعان به اينكه پژوهش
واهند شد، لـذا بـر   اي از مالحظات نظري بيان خ هاي كمي هستند و صرفاً مجموعه پژوهش

حسب نياز و به اختصار به برخي از مفاهيم و رويكردهاي نظـري اشـاره خواهـد شـد كـه      
اي در تبيـين وضـعيت موجـود     گونـه  هـا بتواننـد بـه    ممكن است در بخش بحـث از يافتـه  

  رسان باشند. ياري
ار براساس ديدگاه يادگيري اجتماعي افراد در اثر همنشيني با افراد جامعه چگونگي رفتـ 

گيرند. اين رويكرد به نقش خانواده و همساالن در ارتكاب خشونت اشـاره  كردن را ياد مي
باندورا معتقد است اغلب رفتارهـاي انسـان از طريـق مشـاهده و در خـالل فرآينـد       «دارد. 

شود. برگس و اكراس نيز يادگيري رفتار كجروي را عمدتاً از طريـق  الگوسازي فراگرفته مي
دهنـد و  و سازوكارهاي آن، يعني تشويق و تنبيه، مورد توجـه قـرار مـي    فرآيندهاي تقويت

معتقدند ادامه يا توقف هر نوع رفتاري بستگي به تشويق يـا مجـازات دارد؛ يعنـي تشـويق     
شود و همچون ساير رفتارهاي اجتماعي در اثر آميـزش  وجب ادامه رفتارهاي انحرافي مي م

نظريـه  « ).140: 1382رئيسـي سرتيشـنيزي،   »(بـد ياشود و تداوم مـي   ديگران آموخته ميبا 
گونـه رفتارهـا    گيرند و اگر ايـن گويد افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده ياد مي يادگيري مي

(سـليمي و  » يابـد تنبيه نشوند و بر عكس مورد تشـويق واقـع شـوند تقويـت و ادامـه مـي      
  ).411  :1386  داوري،

هـاي  را نوعي جرم بناميم، بـر طبـق نظريـه    كند اگر خشونتي كه مرد عليه زن اعمال مي
ي  توانند به عنوان وسيلهفشار، جرم تابعي از تضاد بين اهداف و ابزارهايي است كه مردم مي

ي فشار،  مشروع براي رسيدن به آن اهداف از آنها استفاده كنند. دوركيم، از پيشگامان نظريه
سـاز  د. از نظـر وي، آنـومي زمينـه   ي آنومي را براي تبيين جرم و كجروي ايجـاد كـر   نظريه

). مـرتن معتقـد اسـت    140: 1382(رئيسي سرتشنيزي، ناهنجارهاي اجتماعي مختلف است
كننـد و  وقتي افراد براي رسيدن به اهداف ابزارهاي مشروع نداشته باشند، احساس فشار مي

انتخاب  هاي غيرقانوني و نامشروع را براي رسيدن به اهداف خوددر نتيجه ممكن است راه
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). مشكالت اقتصادي، 141: 1376كنند. و در واقع به جرم و بزهكاري متوسل شوند(گيدنز، 
شـود، گـاهي   بيكاري و كمبود درآمد معموالً موجب افزايش فشار و نگراني در خانواده مي

شود. از طرفي، ممكن است خشونت آميز مي اوقات اين فشارها منجر به رفتارهاي خشونت
هاي فقير و كم دهد خانوادهبرخورد با اين فشارها باشد. تحقيقات نشان مي خود راهي براي
هايي است كه كنند و اين امر به خاطر فشار و تنشهاي بيشتري را تجربه ميدرآمد خشونت

  ).433: 1386شود(سليمي و داوري،در موقعيت بيكاري، فقر و كمبود درآمد ايجاد مي
ي مرد بر زن ياد  جنسيتي به عنوان عامل تداوم سلطه هايپذيري نقشدوبووار از جامعه

توانست بسيار متفاوت با الگوهاي نابرابر كند. به اعتقاد وي، شخصيت دختران و زنان ميمي
هـا و  ها از ابتدا با همان توقعـات و پـاداش  كنوني شكل گيرد، مشروط به اين كه دختر بچه

 شــونده برادرانشــان تربيــت مــيهــايي تربيــت شــوند كــهــا و آزاديگيــريهمــان ســخت
هايي همچـون  شود ويژگيي برخورد والدين با فرزندان باعث مي ). نحوه11: 1382(بستان،

پرخاشگري، موفقيت، رقابت، اتكاي به نفس و استقالل بيشتر از پسر انتظار برود. همچنـين  
وض از دختر شود كه براي احقاق حقوق خود ايستادگي كنند. در عبيشتر به آنها توصيه مي

جو باشد، اختالفات را نـه بـا جنـگ و جـدل بلكـه بـا        رود كه سازش كند، صلحانتظار مي
  ).275: 1373كننده باشد (راس،  صحبت حل و فصل كند و مهربان و مراقبت

ي قدرت مسـتقيم ميـان    هاي ستمگري جنسي موقعيت زنان را پيامد رابطهي نظريه همه
هـا   ي قـدرت نـابرابري در خـانواده    لـه الگوهـاي رابطـه   انگارنـد. از جم زنان و مـردان مـي  

ترين و فراگيرترين اشكال در سازمان جامعـه عجـين   پدرساالري است. اين الگوي به عميق
شـود.  شده و يك ساختار تسلط بنيادين تشكيل داده است كه عموماً پدرساالري خوانده مي

شـناختي،  مانند عوامل زيسـت پدرساالري نوعي پيامد غيرعمد و ثانوي برخي عوامل ديگر 
اجتماعي شدن، يا نقشهاي جنسي و يا طبقه اجتماعي نيست، بلكه بيشتر يك ساختار قدرت 

پـردازان  شود. در واقع، به اعتقاد بيشـتر نظريـه  است كه با يك نيت عمومي و قوي ابقاء مي
ــابرابري   ــا و ن ــي، تفاوته ــتمگري جنس ــرآورده س ــي ف ــاي جنس ــاالري ه ــاي پدرس ــد ه ان

  ). 484- 483  :1392زر،(ريت
توسط ويليام گود در مورد خشونت خانوادگي مطـرح   1971ي منابع كه در سال  نظريه

شد، بر پايه اين نظريه نظام خانواده مانند هر نظام يـا واحـد اجتمـاعي ديگـر داراي نظـامي      
اقتداري است و هر كس به منابع مهم خانواده(مانند شـغل، تحصـيالت، درآمـد، مهـارت و     
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تواند ساير اعضا را به فعاليت در جهت ات) بيشتر از ديگران دسترسي داشته باشد مياطالع
  ). 1380هاي مهم با اوست (اعزازي، گيري اميال خود وادارد و تصميم

مفهوم مبادله نيز در روابط دروني خانواده جايگاه خاصي دارد. براي نمونه، شوهر عـدم  
گـذاري خـانوادگي) و سـود     هزينه(يعني: سـرمايه ي  زدن تعادل رابطه تمكين زن را به برهم

داند، زيرا تعارض و نارضـايتي را پايـان    (تمكين) تعبير كرده و خشونت خود را بر حق مي
كند. نظرية هومنز دربارة مفهوم و كنش مبادلـه در   ي تابعيت مي داده و زن را مجبور به ادامه

  كند. ميان افراد به خوبي اين فرايند را تشريح مي
  

  تحقيق  روش. 3
ست و از روش تحليـل محتـواي كيفـي    شناسي اين مطالعه يك مطالعه كيفي به لحاظ روش

جهت تحليل اطالعات استفاده شده است. در اين پـژوهش بـراي گـردآوري اطالعـات از     
ها بـا محوريـت چنـد پرسـش      هاي عميق ساختارنيافته استفاده شده است. مصاحبه مصاحبه

كننده به راحتي باورها و تجارب خـود   الش بر اين بوده تا مشاركتاند و ت اصلي انجام شده
را پيرامون آن مطرح كند. با توجه به اينكه محور پژوهش فهم خشـونت جنسـي زناشـويي    

هايي پيرامون درك خشونت، انواع خشونت جنسي زناشويي از نگـاه   عليه زنان بوده پرسش
ها و نهايتـاً پيامـدهاي روانـي و     خشونت زنان، تفسير از شرايط فردي و اجتماعي بروز اين

شـد و تـالش بـر ايـن بـود كـه در        ها براي آنان به بحث گذاشته مي اجتماعي اين خشونت
ي زن  ها كُنه تجارب آنان بررسي شود و تا حد امكان فضا براي تشريح تجربـه  جريان بحث

ي بـه پايـان رسـيد    هاي انجام شده با دستيابي به اشباع نظر ديده فراهم شود. مصاحبه آسيب
شوند و معاني و نتايج تـا حـد    يعني محقق به اين نتيجه رسيد كه مفاهيم جديدي توليد نمي

  ).Glaser & Strauss, 1967زيادي تكراري هستند (
مصـاحبه بـا زنـان     30در شـهر اروميـه انجـام شـده اسـت. پـس از انجـام         مطالعهاين 
دقيقه طول كشـيدند.   50ها بطور متوسط  ديده، مطالعه به اشباع نظري رسيد. مصاحبه آسيب

شد كه انواعي از خشونت جنسي زناشـويي   كنندگان در اين مطالعه شامل زناني مي مشاركت
ده بوند. با توجه به حساسـيت موضـوع، افـراد    را در خانواده از سوي شوهر خود تجربه كر

شـدند. افـراد نمونـه از طريـق      گيري هدفمند انتخاب مي مورد نظر با استفاده از روش نمونه
اي گلوله برفي انتخاب شدند. اولين مورد را محقق خانم اين پژوهش در  گيري زنجيره نمونه

شـان بـا مـوارد مشـابه و     طي يك گفتگوي عادي در يك مهماني يافتـه بـود و از طريـق اي   
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ها، مـتن آن بـر    ديده مالقات شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از اتمام مصاحبه آسيب
هاي انجام شـده بـر    جمله كدبندي شدند. كدبندي به روي كاغذ پياده شد و به صورت جمله

هايتـاً  تر ادغام شدند و ن مقوالت يا مضمون نظري اساس تشابهات و تفاوتها مجدداً در خرده
هاي تجربه شده از سوي  چندين مقوله يا مضمون اصلي كه بيانگر جوانب مختلف خشونت

مفهـوم اوليـه،    86ها جمعاً  شد توليد شدند. در نتيجه كدبندي كننده در پژوهش مي مشاركت
ــه و  10 ــر مقول ــه در بخــش   3زي ــدند ك ــتخراج ش ــده اس ــه عم ــه مقول ــا   يافت ــه آنه ــا ب ه

  شد.  خواهد پرداخته
هاي پژوهش از تكنيكهاي متعددي اسـتفاده   ور سنجش سطح قابليت اعتماد يافتهبه منظ

ها و حتي مفاهيم اوليه اسـتخراج  شد از جمله از روش كنترل اعضا كه طي آن متن مصاحبه
شده به مشاركت كنندگان برگشت داده شد تا صحت آنها را تأييد نماينـد. از سـوي ديگـر    

هاي استخراج شده به چنـد نفـر از افـراد     مفاهيم و مقوله براي ارتقاء قابليت اعتماد پژوهش
زبده در پژوهش كيفي داده شد تا ميزان دقت مفاهيم در بازنمايي تجـارب افـراد مشـاركت    

  كننده را بررسي نمايند.
  

  هاي تحقيق . يافته4
مقوالت آنها را به ترتيب ارائه خواهيم كرد. به منظـور   در اين قسمت مقوالت اصلي و خرده

هاي مستقيمي از خـود ايـن   قولستند كردن هرچه بيشتر اين مضامين، تا حد امكان از نقلم
ي انـواع خشـونت جنسـي     ها را در سـه دسـته  زنان استفاده خواهد شد. بر اين اساس يافته

شـده ايـن    ، علـل درك ») ي خشـونت  تنوع تجربـه «ي  ي عمده زناشويي از نگاه زنان (مقوله
، و نهايتـاً  »)خشـونت مبتنـي بـر قـدرت مردانـه     «ي  ي عمده لهها توسط زنان (مقو خشونت

  تنظيم شده است.») زندگي پرآشوب«ي  ي عمده پيامدهاي ملموس اين نوع خشونت (مقوله

  كننده تحقيق صات فردي و خانوادگي زنان مشاركتمشخ .1جدول
 

  شناختي هاي جمعيت ويژگي
 

  فراواني  شناختي هاي جمعيتويژگي فراواني

 شوهر زن شوهر زن

  
سن 
 ازدواج

 0 12 20كمتر از  سن فعلي 2 19 سال20كمتر از

25-20 5 18 25 -20 3 12 
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30-25 5 6 30 -25 3 4 

 14 12 30بيشتر از  4 1 30بيشتر از

  
نحوه 
 ازدواج

وضعيت ملكي  24 23 با رضايت كامل
  منزل مسكوني

 - بيكار(شوهر)
 دارخانه

15 7 

 23 15 شاغل  6 7 با اجبار

  
  
  

مدرك 
  تحصيلي

  
  
  
  
 

تعداد اعضاي 5 7 سوادبي
  خانواده پدري

 7  دو نفر

 12  سه نفر  0 9 ابتدايي

 6  چهار نفر 8 4 راهنمايي

بيشتر از چهار  5 5 ديپلم
  نفر

5 

ملكي ـ   وضعيت اشتغال 6 4 ليسانس
  شخصي

20 

كارشناسي ارشد و
 باالتر

 10  اياستيجاره 6 1

  
 خشونت ةتنوع تجرب 1.4

هـا را از   ديده طيف متنوعي از خشونت آنچه در اين پژوهش محرز شد اين بود كه زنان آسيب
اند، بـه همـين دليـل عنـوان      سوي شوهران خود به هنگام روابط جنسي زناشويي تجربه كرده

شناسـي آنهـا برگزيـده شـد. در بررسـي درك زنـان از        تجاربي متنوع از خشونت براي گونـه 
گر خانم اين پژوهش ضمن باز كردن سرصحبت در مـورد  نت جنسي زناشويي مصاحبهخشو

اند پيش از هرچيز تالش كرده تا مفهوم خشونت را از نگـاه  هايي كه آنان تجربه كردهخشونت
خود آنان بررسي كند تا مشخص شود كه از نظر آنان چه اعماليعنوان خشونت جنسـي را بـه   

كننده انواع خاصـي از رفتارهـا را كـه از    پژوهش، زنان مشاركت هايگيرد. طبق يافتهخود مي
شود و نتيجتاً آنان (يعني زنان) به لحاظ جسـماني يـا عـاطفي    سوي مردان عليه آنان إعمال مي

ي  اند. در اين ميان به طـور كلـي ايـن مـوارد در رابطـه     شوند خشونت قلمداد كردهرنجيده مي
ت: تـداوم/ انقطـاع بـدون جلـب رضـايت، اجبـار       جنسياز نظر زنان خشونت تلقي شـده اسـ  

  ي جنسي نامتعارف و غير معقول، عدم مالحظه شرايط روحي و رواني.  بررابطه
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  انقطاع بدون جلب رضايت تداوم/1.1.4
طرفه آن از سوي مرد كه در جريان آن زن به ي جنسي و انقطاع يك تداوم بيش از حد رابطه

گرفته است يكي از مـواردي اسـت كـه در بـيش از     شدت مورد آزار جسمي و رواني قرار 
  گويد:كنندگان ميكنندگان تجربه شده است. يكي از مشاركتنيمي از مشاركت

ي جنسـي محسـوب    ي جنسي ما زياد طول نكشد اصالًٌ رابطه از نظر شوهرم اگر رابطه
دار باشـد و حـداكثر دو    اي اسـت كـه مـدت   ي جنسي رابطه شود از نظر وي رابطهنمي
ام ولي چون شـوهرم  اعت طول بكشد. خيلي مواقع من خواستار قطع اين رابطه بودهس

تمايل به تداوم رابطه داشته به اين رابطه ادامه داده است. گاهاً عكس اين قضـيه را هـم   
ي  كه خودش ارضا شـد رابطـه  داريم من خواهان تداوم رابطه هستم ولي شوهرم همين

راي تـداوم ايـن رابطـه اصـالً از نظـر وي مهـم       كند و رضايت من بجنسي را قطع مي
  ساله، تحصيالت: ابتدايي، آرايشگر، شغل شوهر: خواننده) 40نيست.( خانم 

  گويد:كنندگان ضمن بيان همين تجربه مييكي از مشاركت
چون ايـن نـوع رابطـه مـن را عـذاب      من معتقدم اين عمل يك خشونت جنسي است 

دار، ساله، تحصـيالت: ابتـدايي، خانـه    48م.( خانم دهد به جاي اينكه از آن لذت ببر مي
  شغل شوهر: قصابي)

  اجبار بر روابط جنسي نامتعارف 2.1.4
ي جنسـي بـا    شماري از زنان در دروه عادت ماهانه بر خالف خواست خودشان وارد رابطه

ي ي جنسي در اين دوره اظهار عجز و ناراحت اند. اين گروه از زنان از رابطهشوهرانشان شده
اي جـز قبـول كـردن خواسـته همسرانشـان      اند ولي به دليل تهديد شوهرانشـان چـاره  كرده

  گويد:كنندگان اينگونه از تجربه خود مياند. در اين رابطه يكي از مشاركتنداشته
تواند خودش را كنترل كند. در دوره عادت ماهانـه تـا   ست نميبازيشوهرم آدم هوس

ي جنسي نداشته باشيم. با وجود مخالفتهاي زيـاد مـن وي    حاال نبوده كه ما با هم رابطه
كـنم كـه تسـليم    كند. تمام تالش خودم را ميي جنسي مي من را به زور وادار به رابطه

فايده است من در اين رابطه نـه تنهـا لـذتي را    خواسته وي نشوم ولي تالشهاي من بي
حاظ روحي و جسمي در اين كنم. از ل كنم. بلكه درد زيادي را هم تحمل ميتجربه نمي

اي جز تحمل كردن آن را ندارم. شوهرم با اينكه كشم ولي چارهزمانها خيلي عذاب مي
به وضـعيت   يشاهد عذاب و ناراحتي من در حين رابطه است ولي در آن لحظه توجه
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دار، شغل شوهر: ساله، تحصيالت: ديپلم، خانه 32كند.( خانم روحي و جسمي من نمي
  كي)مشاور امال

ي جنسـي غيرمعقـول و غيـر متعـارف      همچنين تعداد زناني كه همسرانشـان بـر رابطـه   
نفر بودنـد. ايـن گـروه از زنـان      16اند بيش از ي جنسي از دبر يا دهان) اصرار داشته (رابطه

ي تنفر دارند ولي به خاطر اصرار شوهرانشان به ناچـار وارد  اظهار كردند كه از چنين رابطه
داننـد.  اند. در قبول چنين روابطي زنان خود را ناچار به پذيرش ميجنسي شده ي اين رابطه

ترين روابط جنسي در آميز است جزء شايعاين دو نوع رابطه كه از نظر زنان كامالً خشونت
  كنندگان بود. ميان مشاركت

ي  طهكند و در اتمام رابي جنسي غير معقول مي خيلي مواقع شوهرم من را وادار به رابطه
كنم به مـن پـول   ي جنسي كه با تو برقرار مي گويد تو بايد براي اين رابطهجنسي به من مي

اي كه با من داشته از من پـول  بدهي حتي اين كار را نيز عملي كرده است و به خاطر رابطه
  ساله، تحصيالت: راهنمائي، آرايشگر، شغل شوهر: آزاد) 20گرفته است. (خانم 

  شرايط روحي و روانيعدم مالحظه  3.1.4
- ي جنسي از جمله پيشنوازي، اغلب زنان مشاركت در رابطه با عدم توجه به مقدمات رابطه

اند. يكي از اند و از فقدان معاشقه و پيشنواري زجر كشيدهكردهكننده اين نوع كنش را تجربه
  :گويدكنندگان ميمشاركت

است به نـدرت مـا ايـن مسـائل را     هاي ما خيلي كم معاشقه من با شوهرم و پيشنوازي
ي جنسي معاشـقه نـداريم بلكـه شـوهرم در آن      كنيم نه تنها ما در زمان رابطهتجربه مي

خواهـد مـن را آزار   كند و با خشونت كالمـي مـي  لحظه از الفاظ ركيك هم استفاده مي
  دار، شغل شوهر: آزاد)سواد، خانهساله، تحصيالت: بي 41دهد.(خانم 

انـد بـراي شـروع يـك     كه در طي اين پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفته نفر از زناني 9
اند ولي بـا ايـن وجـود نيـاز جنسـي      ي جنسي آمادگي روحي و رواني الزم را نداشته رابطه

ي جنسي بايـد زن و شـوهر هـر دو     اند. به نظر آنان در يك رابطهشوهرانشان را تأمين كرده
ظ روحي و رواني آمـادگي الزم را نداشـته باشـد.    ي جنسي كه زن از لحا فعال باشند. رابطه

دهد. چون در اين رابطه فقـط مـرد ارضـا    اصالً منطقي نيست حس تجاوز به زن دست مي
شود. تجربه يكي از آنـان از ايـن قـرار    اي باعث تنفر زن از شوهر ميشود و چنين رابطهمي

  بوده است:
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شروع اين رابطـه در مـن ايجـاد    شوهرم از لحاظ روحي و رواني آمادگي الزم را براي 
ي جنسي به نظـر مـن    كند. در حالي كه اين مسأله براي من خيلي مهم است. رابطهنمي

بايد در يك شرايط مناسب و در يك مكان مناسب و در يك خلوتي مناسـب صـورت   
بگيرد و من از نظر فيزيكي و ذهني آمادگي آن را داشته باشم. شوهر من گاهـاً بـه ايـن    

ي ايـن   كند و از من انتظار دارد كه درخواست وي را قبول كنم. تجربهه نميموارد توج
دهد. چون من از براي من خيلي ناخوشايند است حس بدي به من دست مي نوع رابطه

ام. ولي اكنون به جاي لـذت  ازدواج قبليم به جاي خشونت لذت جنسي را تجربه كرده
سـاله، تحصـيالت: ديـپلم،     51انم كـنم. ( خـ   جنسي به كرّات خشونت را تجربـه مـي  

  دار، شغل شوهر: كارگر) مغازه

هاي جنسي زناشويي تجربه شـده از سـوي   هايي كه در مورد انواع خشونت در مصاحبه
جويي مرد از همسر خود و زنان صورت گرفت، استثنائاتي هم وجود دارند. براي مثال عيب

ي جنسي به اينكه به زنـي   مان رابطهبه اصطالح ايراد گرفتن از جسم وي، اقرار شوهر در ز
ي جنسي با همسـرش، زن ديگـري را    ديگر هم تمايل دارد و يا اينكه شوهر به هنگام رابطه

  در خيال خود متصور شود. 
  
  داليل:خشونتي مبتني بر قدرت مردانه 2.4

كننـده از نظـر خـود    هاي جنسي زناشويي عنوان شده از سوي زنان مشاركتاينكه خشونت
تأثر از چه عواملي است از جمله مباحث مهمي است كه در اين مطالعه به آن پرداخته آنان م

ي اصـلي بـا نـام     ها انجام شد، مقولـه  هايي كه بر روي متن مصاحبه شده است. طبق تحليل
خشونت مبتني بر قدرت مردانه ظاهر شد. منظور از اين مقوله اين است كه خشونتي كـه از  

شـود در هـر وضـعيتي     ترين روابط زناشويي إعمال مي خصوصيسوي مردان عليه زنان در 
متأثر از جايگاه قدرتمند مردان در روابط بين فردي و اجتماعي است. برخي از مردان حتـي  

ترين سطح اجتماعي باشند و يا حتي اگـر   اگر به لحاظ دارايي يا وجاهت اجتماعي در پايين
ين حق را براي خود قايل است كه بـا  شخصي داراي توان مالي و وجاهت اجتماعي باشد ا

هـا   انواعي از خشونت با همسر خود رفتار كند و براي توجيه اين رفتارها انواعي از استدالل
را ارائه خواهد داد كه شايد آنها نيز از منـابع نهـادي مردانـه برخاسـته باشـند. در اينجـا دو       

قبيل فقـدان عشـق و عالقـه،     مقوله داريم: كيفيت تعامالت زوجين (شامل مفاهيمي از خرده
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اي مستهجن، بينش كاالانگارانـه بـه زن،    اي (منابع رسانه ناتواني جنسي مردان)، عوامل زمينه
  ي طبقاتي، بيكاري شوهر و فقدان آموزش جنسي صحيح و باورهاي منتسب به دين). فاصله

  كيفيت تعامالت زوجين 1.2.4
هـاي   ت زن و شوهر با يگديگر و بنيـان منظور از كيفيت تعامالت زوجين، چگونگي تعامال

ي عاليق زن و شوهر به يكديگر اين موضوع هـر   روحي و رواني آنان است بويژه در حوزه
كند. از سوي ديگر ممكن است كيفيت تعامالت آنان به ضعف  چه بيشتر خود را نمايان مي

  نبال دارد. جنسي يكي از طرفين مربوط باشد كه عدم توانايي مذكور عدم رضايت را به د

  فقدان عالقه 1.1.2.4
كننده در اين پژوهش يكي از عوامل مـرتبط بـا اعمـال خشـونت      از نظر زنان مشاركت

جنسي عليه آنان عدم رضايت شوهر براي اين ازدواج و فقدان عشق و عالقه و محبت بين 
ش كـرده  هـا خيلـي تـال    زوجين بود. با اينكه اين گروه از زنان براي از بين بردن اين فاصله

  گويد: كنندگان ميبودند ولي با شكست مواجه شده بودند. يكي از مشاركت
بار جنسي شوهرم فقدان عشق و عالقه و محبت بـين  يكي از داليل رفتارهاي خشونت

ماست. ازدواج ما با رضايت من صورت گرفت ولي شوهرم زيـاد موافـق ايـن ازدواج    
كه اطرافيان ما از اين قضيه مطلـع   شتيم هميننبود چون از قبل ما با هم رابطه دوستي دا

شدند ما هم خيلي سريع و بدون شناخت درسـت و بـدون رضـايت شـوهرم ازدواج     
كرديم كه به نظر من اجبار شوهرم براي اين ازدواج روي روابط زناشويي ما تأثيرگـذار  

  ساله، تحصيالت: ليسانس، كارمند، شغل شوهر: آزاد) 37بوده است.( خانم 

  ناتواني جنسي مرد 2.1.2.4
ي جنسي بود ايـن نـاتواني جنسـي     مسأله ديگر ناتواني جنسي برخي از مردان در رابطه

ي جنسي بدون رضايت زن خاتمه يابد كه از نظر اين گروه از زنان  باعث شده بود كه رابطه
كننـدگان در ايـن   مشـاركت  اين خود نوعي خشـونت جنسـي عليـه آنـان اسـت. يكـي از      

  گويد: مي  زمينه
شود. خيلي كـم پـيش ميـاد كـه مـن در      ي جنسي فقط شوهرم ارضا مي در حين رابطه

وم ايـن رابطـه هسـتم ولـي شـوهرم      ي جنسي ارضا شوم با اينكه من خواهان تدا رابطه
دهد. علت اين مسأله ناتواني جنسي شوهرم است با اينكـه  تواند به اين رابطه ادامه  نمي
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سـاله، تحصـيالت: ديـپلم،     51ذار نبوده است.( خانم دارو هم مصرف كرده ولي تأثيرگ
  دار، شغل شوهر: كارگر) مغازه

هاي جنسي صرفاً متأثر از عوامل و شـرايط فـردي نيسـت بلكـه نيروهـا و       اما خشونت
رسـد   شرايط اجتماعي خاصي نيز وجود دارند كه در بروز آنها سهيم هسـتند. بـه نظـر مـي    

  جويانه باشد. جديد وسبك زندگي لذتبخشي از اين نيروها متعلق به زندگي 

  اي عوامل زمينه 2.2.4
هاي بيرون از تعامالت شخصي زن و  زمينه اي آن دسته از شرايط و پيش منظور از عوامل زمينه

شوهر، اما مؤثر بر آن است كه از وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصـادي جامعـه سرچشـمه    
  شد. اره خواهددراين زمينه به اختصار اشگيرد. در ادامه به خرده مقوالت مطرح  مي

  اي مستهجن منابع رسانه 1.2.2.4
كننده دراين پژوهش، يكي از عوامل مؤثر در إعمال خشونت جنسي  از نظر زنان مشاركت

ها از نظـر زنـان خشـونت ديـده     هاي مستهجن جنسي است. نگاه كردن به اين فيلمديدن فيلم
ران از آنان و همچنين عدم توجه به آمادگي روحـي و  باعث افزايش انتظارات و توقعات شوه

ي جنسي شـده اسـت. براسـاس اينكـه انتظـارات بـيش از        رواني زنان براي شروع يك رابطه
ها به طور اي براي إعمال خشونت جنسي عليه زنان است در نتيجه اين فيلمظرفيت زنان زمينه

  گويد:مي كنندگانشاركتاند. يكي از مبودهمستقيم در إعمال خشونت جنسي مؤثر 
هاي مستهجن جنسي براي شوهرم تبديل به يك عادت شـده اسـت امكـان     ديدن فيلم

آميـز نداشـته باشـد.    ي جنسيخشونت ها با من رابطهندارد بعد از نگاه كردن به اين فيلم
هـا عمـل   از من انتظار دارد كه تا سه ساعت مثل فيلم شوهرم بعد از نگاه كردن به فيلم

ساله، تحصـيالت: ديـپلم،    25( خانم ه اجرا كنمتمامي مواردي را كه در فيلم ديد كنم و
  خياط، شغل شوهر: آزاد)

  بينش كاالانگارانه 2.2.2.4
هاي مستهجن و شيوع آن در جامعه يك امر جديد است و با زنـدگي در   اگر ديدن فيلم

رد كه ريشه در برخي دنياي ارتباطات كنوني پيوند دارد يك سري عناصر فكري نيز وجود دا
باورها شايد قديمي و يا حتي جديد دارد. بيـنش كاالانگارانـه و احسـاس تملـك شـوهران      
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نسبت به همسرانشان ازجمله اين موارد هستند كه در إعمال اين رفتارهـاي خشـن جنسـي    
  كنندگان در اين زمينه اينگونه است: دخيل بوده است. اظهارات يكي از مشاركت

هاي جنسي كه وي عليه من  جواب اعتراضات من نسبت به خشونت شوهرم هميشه در
ي جنسي بوده و به همين دليـل   گفت هدف من از ازدواج فقط رابطهكرد ميإعمال مي

هاي مـن جـزء وظـايف توسـت. مـن      من با تو ازدواج كردم. پس قبول كردن خواسته
كند فقط بيـنش  ميها را عليه من اعمال  معتقدم علت اصلي اينكه شوهرم اين خشونت

شوهرم نسبت به زنان است. نگرش شوهرم نسبت به زنان نگرش كااليي است. از نظر 
وي زن فقط ابزار وآالت دست مردان است و مردان اين اختيـار را دارنـد كـه بـه هـر      

كند. و اين احساس ي با زنان رفتار كنند. شوهرم نسبت به من احساس تملك ميشيوه
چون به دليل بينش شوهرم احساس تحقيـر و تـوهين بـه مـن      دهدوي من را آزار مي

سـاله، تحصـيالت:    47بينم ( خانم دهد و خودم را در جايگاه يك انسان نميدست مي
  ابتدايي، فروشندگي، شغل شوهر: راننده)

  طبقاتي ةفاصل 3.2.2.4
كنندگان يكي ديگر از عوامل مؤثر در إعمـال خشـونت جنسـي    طبق اظهارات مشاركت

  گويد:كنندگان ميي طبقاتي زوجين و فقر مالي است.در اين ارتباط يكي از مشاركت فاصله
من معقدم يكي از داليلي كه باعث شده است شوهرم در اين رابطه با ماليمت بـا مـن   

ي فقيـر و شـوهرم در    نوادهي طبقـاتي ماسـت. مـن از يـك خـا      برخورد نكنـد فاصـله  
گويند كه تـو  خيلي مواقع خانواده شوهرم به من مياي پولدار متولد شده است.  خانواده

ي زيـادي داريـم    سطح ما نيستي. ما با خانواده شما از لحاظ مالي و فرهنگي فاصـله هم
سـاله، تحصـيالت:    22همين مسأله روي افكار شوهرم تأثيرگذار بـوده اسـت.( خـانم    

  دانشجو، شغل شوهر: كارمند) 

  كننده ديگري بيان كرد:مشاركت
ي فقير متولد شده به نظر من فقر مالي وي روي فرهنـگ   هرم در يك خانوادهچون شو

وي نيز تأثيرگذار بوده است به همين دليل من برخي از رفتارهاي جنسي وي را صحيح 
كنم كه در رابطه بـا حـل مشـكالت    دانم. حتي اگر گاهاً من به شوهرم پيشنهاد مينمي

ليل شـرايط نامناسـب مـالي از مراجعـه بـه      جنسي به مشاوره مراجعه كنيم شوهرم به د
دار، شـغل  ، دبيرسـتان، خانـه  سـاله، تحصـيالت   19كنـد. ( خـانم   مشاوره اجتناب مـي 

  فروشي)پارچه  شوهر:
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  بيكاري 4.2.2.4
كنندگان تحقيق معتقد به مـؤثر بـودن بيكـاري شوهرانشـان در      برخي ديگر از مشاركت

  گويد:اي ميكنندهركتاند. مشابار جنسي آنان بودهرفتارهاي خشونت
ي جنسي بيكاري وي اسـت. اكثـراً    به نظر من يكي از داليل خشونت همسرم در رابطه

دهد كه بيكار باشد. در واقع اين بيكاري روي اعصـاب  هاي وي زماني رخ مي خشونت
ي جنسـي   شود كه وي در زمـاني بـه رابطـه   شوهرم تأثيرگذار است و همين باعث مي

ساله، تحصيالت: ديـپلم،   42براي اين رابطه مهيا نباشد. ( خانم  متوسل شود كه شرايط
  قاليباف، شغل شوهر: كارگر)

  فقدان آموزش جنسي 5.2.2.4
متأسفانه عدم علم و آگاهي زنان و مردان متأهل در مورد مسائل جنسي و فقدان آموزش 

ود اي گذاشـته اسـت. وجـ   جنسي صحيح نيز روي زندگي زناشويي تأثيرات منفـي عديـده  
سازي متأهلين يقيناً در كـاهش خشـونت جنسـي و    كالسهاي آموزشي در اين زمينه و آگاه

ي زناشويي تأثيرگذار خواهد بود. عده زيادي از زناني كه منتقد بـه   رضايت زوجين از رابطه
ها جنسي را فقدان آموزش جنسي رفتار جنسي همسرانشان بودند علت اصلي اين خشونت

  اي گفت:كنندهركتدانستند. مشاصحيح مي
كنم به اينكه در مورد مسائل جنسي آگاهي چنداني ندارم. علت اصلي ايـن  من اقرار مي

مسأله آموزش غلط مادرم در مورد مسائل جنسي است. مادرم اكثراً يادآور ايـن مسـأله   
هـاي  است كه زنان بايد در موارد جنسي شـرم و حيـا داشـته باشـند و تـابع خواسـته      

د همين بينش مادرم روي من نيز تأثيرگذار بوده است و باعث شده كه شوهرانشان باشن
من در اين رابطه خودسانسوري كنم. از طرفي ديگـر شـوهرم هـم بـراي شـروع يـك       

سازي من براي اين رابطه و حتـي برخـورد درسـت در    ي جنسي صحيح و آماده رابطه
نمائي، خياط، شغل راهساله، تحصيالت:  30حين رابطه اطالعات چنداني ندارد. ( خانم 

  شوهر: كشاورز) 

ها هم درسطح علل فردي و هم در سطح علل اجتماعي چه توجيهـاتي   اما اين خشونت
كننده اين نوع رفتارها تفاسير نادرست  تواند داشته باشد. شايد يكي از منابع نهادي توجيه مي

  از اصول ديني باشد.
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  باورهاي منتسب به دين 6.2.2.4
ها يكي از عوامل مؤثر در إعمال خشونت جنسي انتقال اطالعات  صاحبهبراساس نتايج م

نادرست ديني در مورد مسائل جنسي اسـت. در واقـع تفسـير آيـات و احاديـث براسـاس       
هاي مردان و انتقال اين تفاسير نارسا به زنان باعث شده بود كه عده زيادي از زنـان  خواسته

. 1دبر و رابطه در زمان قاعدگي را تجربه كندنوعي از خشونت جنسي تحت عنوان رابطه از 
  گويد: كنندگان در اين زمينه مييكي از مشاركت

كردم كه اين نـوع رابطـه شـرعاً جـايز     ً فكر مي در مورد نزديكي جنسي از دبر من ابتدا
نيست و از آنجايي كه رعايت اصول و قواعد شرعي براي مـن حـائز اهميـت بـود در     

سوادي هستم كردم. من فرد بيهرم را در رابطه با اين مسأله رد ميي شو نتيجه خواسته
و در مورد مباحث ديني كوچكترين آگاهي ندارم در رابطه با درست يا نادرست بـودن  

ي  اين نوع رابطه شك و ترديد داشتم. باالخره جوياي اين مسأله شـدم كـه آيـا رابطـه    
با اين موضوع از آخوندي سؤال پرسيدم جنسي از دبر شرعاً جايز است يا نه؟ در رابطه 

ي جنسي شـوهرش را رد   ايشان در جواب گفتند از لحاظ شرعي هر زمان زني خواسته
هـاي  كند در اين حالت وي مرتكب معصيت شده است. در نتيجه قبول كردن خواسـته 

جنسي شوهرت از هر نوع كه باشد جزو وظايف توست. جواب اين عالم ديني باعـث  
ي جنسي داشته باشم. در اوايل اين  ز آن زمان به بعد با شوهرم از دبر رابطهشده كه من ا

هـاي ايـن آخونـد كـه اگـر مـن       نوع رابطه براي من خيلي سخت بود ولي چون گفتـه 
شوم من را متأثر كرده بـود. در  ي جنسي شوهرم را رد كنم مرتكب معصيت مي خواسته

سـواد،  سـاله، تحصـيالت: بـي    29( خـانم  نتيجه من نيز اين نوع رابطه را قبول كـردم.  
  دار، شغل شوهر: آزاد) خانه

  گويد: كننده ديگري ميتمشارك
ام. علـت اينكـه مـن    ي جنسـي داشـته   من در زمان قاعدگي به كرات با شوهرم رابطـه 

ام مقبوليت شرعي اين نوع رابطه ها قبول كردهي جنسي شوهرم را در اين زمان خواسته
ي جنسـي در زمـان    اطالعاتي ديني كه به من منتقل شـده اسـت رابطـه   است. براساس 

قاعدگي شرعاً اشكالي ندارد. همين مسأله باعث شده كه من اين نوع رابطـه را تجربـه   
سـاله،   33كنم كه از نظر من اين نوعي خشونت جنسي عليه يـك زن اسـت. ( خـانم    

  دار، شغل شوهر: راننده)  تحصيالت: دبيرستان، خانه
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گمـان يـا    دهند بـي  هايي كه مردان براي توجيه رفتار خود ارائه مي حوزه از استداللاين 
ي  ي مردان است كه در اين وضعيت از قـدرت جايگـاه مردانـه    ناشي از تفاسير خودساخته

كنند و يا ناشـي از تفاسـيري اسـت كـه برخـي از       خود براي القاي آن بر همسر استفاده مي
  كنند. از استثناء و دليل انجام آن را تجويز ميعالمان اين حوزه با انواعي 

  
  پيامد: زندگي پرآشوب 3.4

هاي إعمال شده از سوي مردان در روابـط   زندگي پرآشوب به معناي اين است كه خشونت
جنسي زناشويي به نحوي از انحاء كليت زندگي زن را در نقـش همسـري  دچـار آشـوب     

كند هم كليت اجتماع را  و تعاملي مواجه مي خواهد كرد. هم خود زن را با معضالتي رواني
كند. وجود خشونت در الگوهاي خانوادگي موجب تسري آن به  با مسائلي خاص درگير مي

جامعه و تداوم الگوها و رفتارهاي خشن در مناسبات اجتمـاعي اسـت. بنـابراين ضـرورت     
به اسـتخراج  كند كه ما تأثيرات منفي إعمال خشونت جنسـي را از نتـايج مصـاح   ايجاب مي

انـد: خشـونت و پرخاشـگري، حـس      نماييم كـه در زيرمقـوالت ذيـل خـود را نشـان داده     
بـه طـالق، خيانـت و بـدبيني     بيني، كـاهش رضـايت از زنـدگي زناشـويي، تمايـل       خودكم
  مردان.  به  نسبت

  خشونت و پرخاشگري1.3.4
ه ايـن  ديده متمركز نشده است بلكـ تأثيرات منفي خشونت جنسي فقط روي زنان خشونت

تأثيرات به بقيه اعضاي خانواده نيز سرايت كرده است يكي از اين تأثيرات ضعف عصبي و 
 بـاره اينگونـه   است. مادري در ايـن  پرخاشگري زنان و برخورد پرخاشگرانه مادر با فرزندان

  گويد: مي
هايم نيز سرايت كرده است. نتايج منفي خشونت جنسي نه تنها به خودم به بلكه به بچه

كـنم  ام اكثراً با خشونت و عصبانيت با بچه هايم برخـورد مـي  آدم عصبي تبديل شدهبه 
محبت من به فرزندانم محبت مادرانه نيست. من يقين دارم منشأ اين مسـأله رفتارهـاي   

ساله، تحصيالت: ابتدايي، آرايشـگر، شـغل    40بار جنسي شوهرم است (خانم خشونت
  .شوهر: آزاد)

  



 53   شيرين آبدارو  مهدي رضائي

 

  بيني حس خودكم 2.3.4
كي ديگر از تأثيرات منفي إعمال خشونت جنسي زناشويي، مشكالت روحي و رواني زنان ي

بيني و سرخوردگي و ابزار بودن آنان است. مسلماً تأثيري كـه خشـونت بـر    و حس خودكم
دار كـرده و از او  گذارد بيش از آنكه جسـم زن را بخراشـد روح او را جريحـه   روي زن مي
  گويد:اي ميكنندهسازد. مشاركتاراده و منفعل ميموجودي بي

ام از لحاظ روحي و رواني شرايط خوبي ندارم چون با اين اَعمال شوهرم متوجه شـده 
كه نگرش شوهرم نسبت به من يك نگرش كااليي است. احساس ابـزار و آالت بـودن   

دهد. حتي نگران اين نيز هستم كه روزي به بيمـاري  در دست شوهرم به من دست مي
ساله، تحصيالت: ديـپلم، مربـي آموزشـگاه، شـغل      28يز مبتال شوم ( خانم افسردگي ن

  شوهر: كارمند)

  كاهش رضايت از زندگي زناشويي 3.3.4
ي  تواند منجر به كاهش تمايل زن بـه رابطـه   هاي جنسي تجربه شده از يك سو مي خشونت

جنسي با شوهر خود و از سـوي ديگـر باعـث كـاهش عالقـه و محبـت زنـان نسـبت بـه          
ها به عبارتي در تعامالت زن بـا شـوهر خـودش تأثيرگـذار      شود. اين خشونت وهرانشان ش

  كند كه:  است. در اين باره يكي از زنان خشونت ديده اظهار مي
ي برخـورد وي در ايـن    ي جنسي مجدد با شوهرم ندارم نحوه من هيچ تمايلي به رابطه

وي روز بـه روز كمتـر    رابطه حتي باعث شده است كه عالقه و محبت من نسـبت بـه  
ام فقط به خاطر وجود فرزندانم بوده وگرنـه  شود.  اگر تا حاال از شوهرم طالق نگرفته

ي اين زندگي مشترك هيچ رضايتي ندارم چـون رفتـار جنسـي شـوهرم      من براي ادامه
  ساله، تحصيالت، ديپلم، خياط، شغل شوهر: آزاد) 43واقعاً آزاردهنده است ( خانم 

  به طالقتمايل  4.3.4
بار جنسي شوهر عليه همسر كنندگان نتايج منفي رفتارهاي خشونتطبق اظهارات مشاركت

فقط مختص به خانواده نيست. بلكه اين تأثيرات در اجتماع نيز قابل مشاهده است. يكي از 
هاي جنسي زناشويي، بروز بيشتر طالق در جامعه است. البته شـايان   تأثيرات منفي خشونت

كـه بعـد از   شود اما با توجه بـه ايـن  صرف اين مسأله باعث انحالل نكاح نميذكر است كه 
اي كه در دوام زوجيت مؤثر است رفتارهـاي جنسـي اسـت. پـس     مسأله مالي دومين مسأله
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ي زناشويي در كنار عوامل ديگـر در اسـتحكام و انحـالل نكـاح      نارضايتي زوجين از رابطه
  گويد:ينباره ميكنندگان در ادخيل است. يكي از مشاركت

ام علت اصلي طالق ما رفتارهاي جنسي ناشايست او بود سه بار از شوهرم طالق گرفته
كـردم بـه ايـن اميـد كـه      هايم ازدواج مجدد با وي را قبول مـي هر بار كه به خاطر بچه

برخورد شوهرم در روابط جنسي درست شده باشد. ولي متأسفانه دوباره ما بـا مشـكل   
 كـردم هـا را تجربـه نمـي    دادم بميرم ولي اين خشـونت من ترجيح ميشديم. مواجه مي

  ساله، تحصيالت: راهنمائي، فروشنده، شغل شوهر: آزاد) 44خانم   (

  خيانت 5.3.4
يكي ديگر از تأثيرات منفي اين مسأله، خيانت زوجين بـه همـديگر اسـت طبـق اظهـارات      

زوجين از زندگي مشترك اسـت و  ها نارضايتي  كنندگان يكي از داليل اين خيانتمشاركت
ي جنسـي زناشـويي موفـق اسـت. پـس عـدم        ها نداشتن رابطه يكي از داليل اين نارضايتي

رضايت زوجين از روابط جنسي نه تنها در ايجاد فضاي سـالم خـانواده مـؤثر اسـت بلكـه      
  گذارد. اي نيز بر اجتماع ميتأثيرات عديده

ايت داشته باشم براي حفظ زنـدگيم تـالش   يقيناً اگر من متأهل از زندگي مشتركم رض
كنم. اما عدم ام عمل ميخواهم كرد و به وظايفي كه به واسطه ازدواج به آن متعهد شده

رضايت من از زندگي مشترك بـه واسـطه رفتارهـاي نادرسـت همسـرم بـاألخص در       
ي جنسي باعث شده كه من هيچ تمايلي به تداوم ايـن زنـدگي مشـترك نداشـته      زمينه
. همين مسأله باعث از بين رفتن عشق و عالقه من نسبت به شـوهرم و برقـراري   باشم

ساله، تحصيالت: كارشناسي ارشد، مديريت  31رابطه با مرد ديگري شده است ( خانم 
  دار) مهد كودك، شغل شوهر: مغازه

  بدبيني نسبت به مردان 6.3.4
هـاي جنسـي    نتديده اظهـار كردنـد كـه خشـو     در اين پژوهش برخي از زنان خشونت

كننـدگان  شوهرانشان باعث ديد منفي آنان نسبت به همه مردان شده است. يكي از مشاركت
  كرد گفت:   كه به شدت از زندگي مشتركش اظهار عجز و ناراحتي مي

بـار   من نه تنها هيچ عالقه و محبتي نسبت به شوهرم ندارم بلكـه رفتارهـاي خشـونت   
بت به تمامي مردان منفـي باشـد. زمـاني كـه     جنسي شوهرم باعث شده كه ديد من نس
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سال از زندگي مشترك براي من هيچ ارزشي قائل نيست چگونه ديد  28شوهرم بعد از 
كنم از يك طرف به من نسبت به مردان مثبت باشد. اگر من چنين زندگي را تحمل مي
تـوانم درخواسـت    خاطر فرزندانم است و از طرف ديگر چون سني از من گذشته نمي

 50الق بدهم وگرنه دوست دارم هر چه سريعتر از اين زندگي خالص بشم ( خـانم  ط
  )دار، شغل شوهر: آزادسواد، خانهساله، تحصيالت: بي

بنابراين اگر تمامي پيامدهاي مذكور را كه جوانب و ابعاد متعددي را در زندگي فردي و 
ظر بگيريم به اين نكته خواهيم گيرد را در نخانوادگي زن و شوهر و نيز فرزندان را در برمي

هاي جنسي مرد عليه زن در روابط خصوصي زناشويي تا چه حد زندگي  رسيد كه خشونت
  آنان و بويژه زن را دچار آشوب خواهد كرد.

  
  گيري . نتيجه5

يكي از اشكال خشونت عليه زنان در درون خانواده ممكن است خشونت جنسي زناشويي 
افتد و بـه دليـل خصوصـي     شكلي كامالً خصوصي اتفاق مي باشد كه مابين زن و شوهر به

ماند. آنچه براي اين مطالعـه مسـلم بـوده وجـود      بودن زياد آن گاه از آمار و ارقام پنهان مي
اي كه در مذاكرات و گفتگوهاي  ها است به گونه چنين خشونتي در ميان شماري از خانواده

اي بيرون از روابط زن  بحث از آن وارد حيطهروزمره زنان امكان بروز پيدا كرده و به نوعي 
ي حاضر در صدد بررسي اين حيطه از خشـونت جنسـي درون    و شوهر شده است. مطالعه

هايي را داشته  هايي با زناني كه تجربه چنين خشونت خانواده بوده و در راستاي آن مصاحبه
  ست.اند داشته ا و البته آنها را نوعي خشونت نسبت به خود تعبير كرده

آميـز   هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه زنان انواع خاصي از رفتـار خشـونت   يافته
انـد از آن جملـه بـه مـواردي از قبيـل       جنسي زناشويي را از جانب مردان خود تجربه كرده

ي جنسي بدون توجه بـه خواسـت زنـان، عـدم مالحظـه       اصرار مرد بر تداوم يا قطع رابطه
نوع نگاه كاالانگارانه به زن، درخواست روابط جنسي نامتعارف آمادگي روحي و رواني زن، 

هاي اين قسـمت همسـو بـا يافتـه هـاي       (دبر، در زمان عادت ماهانه و ...)، اشاره كرد. يافته
تـوجهي از زنـان در حـوزه     ) است كه معتقد به تجربه درصد قابل1383حمولي و حيدري (

ديده در تبيين خود از چرايي بروز ايـن   آسيب عدم توجه به رضايت و ميل آنها هستند. زنان
آميز جنسي از سوي شوهرانشان، بر اين نكته تأكيـد دارنـد كـه در كـل،      رفتارهاي خشونت

ي طبقـاتي، بيكـاري و نگـاه     نگارانـه، فاصـله   هـاي هـرزه   فقدان عشق و عالقه، ديدن فـيلم 
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هاي اين  انگيزاند. يافته ل برميي شوهران نسبت به زنان، آنان را به انجام اين اعما مردساالرانه
) همسـويي دارد كـه معتقـد اسـت     1389ي غضـنفري (  بخش از پژوهش با نتـايج مطالعـه  

خشونت عليه زنان با متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنـان همبسـتگي دارد. همچنـين بـا     
ـ    ) مبني بر نقش تجربه و مشاهده رفتـار خشـونت  1384هاي عيدي ( يافته ه آميـز و اعتقـاد ب

) نيز بر نقش بيكاري در بروز رفتار 2008مردساالري همسو است. در مطالعه فراري اودي (
) بـه نـوعي بـر    1382ي بگررضائي ( آميز مردان عليه زنان تأكيد شده است. مطالعه خشونت

آميـز عليـه زنـان تأكيـد داشـته اسـت.        نقش خاستگاه اجتماعي در انجـام اعمـال خشـونت   
يامدهاي رواني و رفتاري متعددي براي خود زن، فرزندان و در هاي مذكور داراي پ خشونت

اش است از جمله اين پيامدها عدم تمايل به روابط جنسي مجدد با شوهر، رفتار  كل خانواده
پرخاشگرانه با فرزندان، تنفر از مردان و تمايل به طالق است. پيامـدهاي روانـي و جسـمي    

آمـده اسـت و بـا ايـن مطالعـه      ) نيـز  1999هـا در مطالعـات ميـرلس (    اين نـوع خشـونت  
  دارد.  همسويي

توان از جهات مختلفي بررسي كرد. يكـي از   هاي مذكور را مي به لحاظ نظري، خشونت
ي يادگيري اجتماعي اسـت   مهمترين نظرياتي كه قادر به تبيين چنين رفتارهايي است نظريه

هاي اين مطالعه نيز  گيرند. در يافته كه معتقد است افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده ياد مي
ي ديـدن   آميز جنسي مـردان در نتيجـه   بر يادگيري برخي رفتارهاي خشونتهايي دال  تبيين
تواند ما را وارد  ي يادگيري مي نگاري وجود دارد. از سوي ديگر همين نظريه هاي هرزه فيلم
شدن افراد در يك محيط توأم بـا خشـونت    پذيري نيز بكند و اينكه اجتماعي  ي جامعه حوزه

آميز آنها نسبت به نزديكان و در اينجا همسرانشان  شونتدر گذشته، ممكن است بر رفتار خ
هايي كه در آن زنان مورد مطالعه به بيكـاري و فقـر اشـاره     نقش داشته باشد. همچنين تبيين

ي آنومي اجتمـاعي يـا فشـار اجتمـاعي دوركـيم و       تواند ما را به نوعي با نظريه اند مي كرده
ربـط دهـد كـه بـر اسـاس آن مشـكالت       ) 1386؛ سـليمي و داوري،  1379مرتون (گيـدنز  

ي منـابع   توان بـه نظريـه   شود. نهايتاً اينكه مي اقتصادي و بيكاري موجب فشار و نگراني مي
ويليام گود رجوع كرد كه معتقد است در نهاد خانواده هر كس كه بـه منـابع مهـم بيشـتري     

د وا دارد تواند سـاير اعضـاء را بـه فعاليـت در جهـت اميـال خـو        دسترسي داشته باشد مي
جاي اين مطالعه نيز شاهد نقش اين قـدرت در تعـامالت بـوديم.     ). در جاي1380(اعزازي 

ي هنجاري  ممكن است اين منابع قدرت صرفاً در قدرت اقتصادي خالصه نشود بلكه حوزه
بيشـتري را در ايـن رابطـه بـه     هـايي را در بـر بگيـرد كـه قـدرت       و نمادي و حتـي ارزش 

  دهد.  مي  مردان
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كي از نكاتي كه در اين مطالعه نتايجي عكس برخي مطالعات از جملـه مطالعـه بگـر    اما ي
ي  ) داشته است نقش باورهاي ديني در بروز خشونت جنسي است. در مطالعـه 1382رضائي (

آميز نسبت به زنـان   وي بر نقش ميزان پايبندي به باورهاي ديني در كاهش رفتارهاي خشونت
بازدارنده آن دارد اما همچنان كه در اين مطالعه ديـديم گاهـاً    تأكيد شده است و نشان از نقش

هاي جنسـي نامتعـارف    مردان از باورهاي ديني براي مشروعيت بخشيدن به برخي از خواسته
اند. اين در حالي است كه در نص صريح قرآن كريم (آيـه شـريفه    با همسر خود استفاده كرده

يه بودن چنين رفتارهايي تأكيد شده اسـت. در ايـن   سوره بقره) و نيز احاديث موثق بر كر 222
سوره بقره مبني بر برتري مـردان بـر    228ها از جمله آيه  حيطه شايد بتوان به استناد برخي آيه

  كنند تا توجيهي بر رفتارهاي نامتعارف جنسي باشد. زنان استناد 
جنسي زناشويي گيري كلي كرد: خشونت  توان چند نتيجه هاي اين پژوهش مي بنابر يافته

ربط به تحوالت اجتماعي و  هاي ما وجود دارد و احتماالً بي مردان نسبت به زنان در خانواده
اي نيازمنـد پـژوهش بيشـتر اسـت)؛      فرهنگي چند دهه گذشته نيز نباشد (اثبات چنين رابطه

ــ بـه دليـل تعلـق زيـاد بـه        خشونت جنسي زناشويي مرد نسبت به زن ـ و شايد بـالعكس  
رين روابط و تعامالت زن و شوهر به لحاظ آماري و ميزان شيوع ممكـن اسـت   ت خصوصي

هـاي خـانوادگي،    همچنان نامشخص باقي بماند و نگرانـي حفـظ حـريم خـانواده و ارزش    
مصلحت را بر مسكوت گذاشتن اين نوع خشونت بگذارد و تمايلي به گردآوري آنها نباشد؛ 

به عدم آگاهي از شرايط روابـط جنسـي   بخشي از اين مشكالت تا حد زيادي ممكن است 
هاي بنيادين اجتماعي در رابطـه بـا آنهـا باشـد. بنـابراين آمـوزش        سالم و در كنار آن ارزش

توانـد در   اينگونه مباحث در دوران قبل و بعد از ازدواج از طريق مسيرهاي مؤثر و سالم مي
احاديث دينـي و مـذهبي    ها جلوگيري كند. نهايتاً اينكه سوءتعبير آيات و كاهش اين آسيب

ها نقش داشته باشد و روشـنگري از سـوي    تواند در تشديد يا پيشگيري از اين خشونت مي
  مراجع ذيصالح بسيار اهميت دارد.

  
   نوشت پي

و أَذًي فَـاعتَزِلُوا   «فرمايند: مي 222خداوند متعال در سوره بقره آيه . 1 يضِ قُلْ هـحنِ المع ئَلُونَكسي و
و از تـو در  »  النِّساء في المحيضِ و لَا تَقْرَبوهنَّ حتَّي يطْهرْنَ فَإِذَا تَطَهرْنَ فَأتُوهنَّ منْ حيثُ أَمـرَكُم اهللاُ 

ضرر است (و عـالوه از نافرمـاني،    پرسند. بگو: زيان وباره (آميزش با زنان به هنگام) حيض مي
گيري نماييـد، و بـا   بيماريهاي به دنبال دارد). پس در حالت قاعدگي از (همبستري با) زنان كناره
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شوند. هنگامي كه پاك شوند، از مكاني كه خدا به شـما  ايشان نزديكي نكنيد تا آنگاه كه پاك مي
سل است) با آنان نزديكي كنيد. همچنين فرمان داده است (و راه طبيعي زناشويي و وسيله حفظ ن

ملعونٌ مـنْ أَتَـي   «كنند كه پيامبر(ص) فرمود: احمد و ابوداود از ابوهريره رضي اهللاُ عنْه روايت مي
تا). و در النووي، بي»( كند ملعون استكسي كه از راه پشت با زنش آميزش مي» «إمرَأَة في دبرِها

خداوند متعال به مردي كه با » «ينظرُاهللا الي رجلٍ جامع إمراتَه في دبرِهاال« عبارتي ديگر آمده است
). احمد و ترمذي از 127،  6القزويني، ج »( نمايدكند، نگاه رحمت نميزنش از راه عقب آميزش 

اء في أستاههِنَّ، لَا تَأتُوا النِّس« اند كه پيامبر (ص) فرمود:علي بن ابيطالب رضي اهللاُ عنْه روايت كرده
با زنان از راه عقب آميزش نكنيد، چون خداوند متعال از بيـان حـق   » «فَإنَّ اهللاَ لَا يستَحي منْ الحقِّ

  ).3،223؛ النووي، ج 3،468الترمذي السلمي،ج »( كندشرم نمي
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