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 همسران شهر چابهار:  مطالعة کيفي خشونت در بين کودک

 ها و پيامدها شرايط، استراتژي

 2عصمت سلحشور، 1پور گتابیکرم حبیب

 00/10/0010ریخ پذیرش: تا 01/00/0011تاریخ دریافت: 

 چکيده
ها و پيامدهاي خشونت در بين  اي(، استراتژي اي، مداخله پژوهش حاضر به مطالعه شرايط )علي، زمينه

اي پرداخته است. به اين منظور  زمينه شناسي کيفي و روش نظريههمسران شهر چابهار با روش کودک

گيري نظري و گلوله برفي انتخاب روش نمونههمسر شهر چابهار که به  نفر از دختران کودک 82با 

ها در چارچوب نظام کدگذاري  ساختاريافته انجام شد. تحليل داده هاي عميقِ نيمهشده بودند، مصاحبه

شده، فرودستي زنان،  سطحي باز، محوري و گزينشي نشان داد که نابرابري و تبعيض جنسيتي  سه

همسران نقش دارند  در تجربة خشونت کودک ارزشمندي مردان، فرهنگ سکوت و فرهنگ خشونت

زند )مقولة هسته(؛ خشونتي که  )شرايط علي( و نوعي خشونت فزاينده و مضاعف را براي آنها رقم مي

ها و قواعد پيشين است و عامالن آن  کند، سازوکار اصلي آن سنتدر چارچوب نهاد خانواده عمل مي

ها را دروني ها و قواعدي هستند که اکنون آني همان سنتاند که خود پيش از اين قربان مردان و زناني

افتد که  گيرند. اين خشونت فزاينده در بافتي اتفاق ميو دوباره عليه دختران خويش به کار مي کرده

يافته در  بيني تعميم مردساالري به شکلي فراگير در آن پخش است )شرايط بافتي( و با توجه به خودکم

اي(، آنها اقدام به فرار، اقدام به جدايي و تهديد و اقدام به  رايط مداخلههمسران )ش بين کودک

ها( و اين اقدامات پيامدهايي چون خشونت نمادين، فيزيکي، جنسي و  کنند )استراتژي خودکشي مي

 حتي انزواي اجتماعي را به همراه دارد )پيامدها(.

 سکوت.فرهنگ االري، همسري، خشونت، مردس مسئله اجتماعي، کودک :واژگان کليدی
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 مقدمه و بيان مسئله

ازدواج دختران در دوران کودکي در بسياري از نقاط دنيا رايج بوده و جوامع مختلف پديده 

دانند. اين دغدغه و شناسايي آن به عنوان ويژه در دهه اخير آن را يک مسئله اجتماعي مي به

دادن به اين رويه به وجود آورده است )مفيض اي جهاني، نوعي تعهد جهاني را براي پايانمسئله

و همکاران،  4؛ پائول8281و همکاران،  3؛ آهينکورا8281، 8؛ هيز و پروتاس8281، 1االسالم

بر اساس (. 8212و همکاران،  7؛ شارما8282، 6؛ موبوالجي8282، 5؛ تيلور و همکاران8282

دهد، هر ازدواجي کودکان ارائه مياز ازدواج  2تعريفي که صندوق کودکان ملل متحد )يونيسف(

سال باشند، ازدواج  12اعم از رسمي يا غيررسمي که در آن يکي از طرفين يا هر دو زير سن 

دهد که در سطح جهان، تعداد هاي يونيسف نشان ميشود. از طرفي گزارشکودکان محسوب مي

رسد و براي در سال ميميليون نفر  18اند به کل دختراني که در دوران کودکي ازدواج کرده

مطابق با اهداف توسعه پايدار، بايد روند کاهش ازدواج  8232دادن به اين عمل تا سال  پايان

ميليون دختر ديگر تا  122شود، بيش از ميبيني کودکان تسريع شود. در غير اين صورت پيش

رچه ازدواج در اگ(. 8288سالگي ازدواج خواهند کرد) يونيسف،  12قبل از تولد  8232سال 

کنند اما مطالعات افتد و پسران نيز اين مسئله را تجربه ميکودکي فقط براي دختران اتفاق نمي

: 8212، 2دهد که بيشتر، دختران قرباني اين پديده هستند )تنکورنگمربوط به اين مسئله نشان مي

ني به مسئله مهمتر ويژه زما (. ازدواج دختران در سنين کودکي، به6-11: 8282، 12؛ قمر58-55

کنند سالگي ازدواج مي 12شود که با انواع خشونت همراه باشد. دختراني که قبل از  تبديل مي

اين کودک دختران  شوند.، فيزيکي و جنسي ميعاطفي هايبيشتر از زنان ديگر متحمل خشونت

ها ممکن است آن يابند.هاي خانگي ميکنند، خود را در مقابل انواع خشونتکه ازدواج ميزماني

شان در اغلب موارد بيشتر از خودشان  قرباني تجاوز جنسي توسط همسران خود شوند که سن

 (. 13-2: 8281؛ آهينکورا و همکاران، 5-4: 8281، است )هيز و پروتاس
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ويژه در کشورهاي درحال همسر به کخشونت عليه زنان در بسياري از تجربيات زنان کود

ومير ناشي از بارداري يکي از  دهد که مرگها نشان ميگزارش باشد.توسعه، امري شايع مي

ساله يا  15ساله در سراسر جهان است و دختران  12تا  15ومير دختران  مهمترين داليل مرگ

(. 8282شوند )يونيسف، سال در زمان بارداري فوت مي 82کمتر پنج برابر بيشتر از زنان باالي 

ها هستند که دچار سقط جنين، ي زودهنگام، اغلب اين دختر بچههادر روابط جنسي و بارداري

-26: 8212نژاد رودسري،  شوند )ايراني و لطيفهاي مقاربتي مي هاي واژينال و بيماريعفونت

(. از منظر اجتماعي نيز، پيامدها و مشکالت بسياري بر اين 4-2  :8 281، 1؛ کمال و اوالس22

اج در سنين کودکي با خروج از چرخه تحصيل و آموزش، شود؛ زيرا ازدودختران تحميل مي

دهند که هايي را از دست ميآموزي همراه است. اين کودکان فرصتآموزي و مهارتحرفه

ها با دسترسي محدود به تحصيالت، کند. در نتيجه، آنجامعه براي پيشرفت شهروندان ايجاد مي

؛ 12: 8281، 8شوند )النکايبر گرفتار ميازپيش در دام فق هاي اقتصادي، بيشآموزش و فرصت

 (.2: 8212و همکاران،  3راج

همسري، عوامل مختلفي از قبيل فقر و وضعيت تحصيلي را در  مطالعات در حوزه کودک

دانند. عالوه بر اين، آداب و رسوم فرهنگي و هنجارهاي  کننده مي ازدواج کودکان تعيين

هاي مردساالرانه دارند زمينه ازدواج ايدئولوژي ها وآميز جنسيتي که ريشه در ارزش تبعيض

(. 2-5: 8212و همکاران،  5؛ سيسالقي2-6: 8212و همکاران،  4کنند )شکياکودکان را فراهم مي

همسري دست کم در محافل علمي و اجتماعي،  در اين بين، در کشور ايران نيز کودک

بحث قرار گرفته و ازجمله ها و مجلس شوراي اسالمي بارها مورد مناقشه و خبرگزاري

هاي گوناگون وجود دارد. همسري در مناطق مختلفي از آن و به شکل  کشورهايي است که کودک

ها در شوند بنابراين آمار دقيقي از ميزان اين ازدواجها ثبت نمياگرچه بسياري از اين ازدواج

ايران، در دو فصل  ـفرهنگي مرکز آمارمطابق آخرين گزارش وضعيت اجتماعي دسترس نيست.

اند سال سن داشته 15مورد ازدواج براي دختراني که کمتر از  2252در مجموع   1322اول سال 
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اي از ميزان (. عليرغم نبود آمار دقيق و يکپارچه35: 1322به ثبت رسيده است )مرکز آمار ايران، 

که استان سيستان و دهد شده نشان مي ازدواج کودکان در مناطق مختلف ايران، آمارهاي ثبت

هايي است که ازدواج کودکان در آن رواج دارد. آمارهاي رسمي سازمان بلوچستان يکي از استان

 82حاکي از آن است که استان سيستان و بلوچستان با ثبت  1326ثبت احوال کشور در سال 

 15-12ي ازدواج در بازه سن 11741و  12-14ازدواج در سنين  8322ازدواج کمتر از ده سال، 

در استان سيستان و بلوچستان به هاي است که ازدواج کودکان در آن رواج دارد. يکي از استان

سال رواج دارد.  12گرا، ازدواج کودکان در سنين زير واسطه بافت سنتي و شرايط فرهنگي سنت

شهرستان چابهار يکي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان است که طبق آمارهاي رسمي 

سال و همچنين  14-12ازدواج دختران در سنين  383حدود  1326زمان ثبت احوال در سال سا

سال در اين شهرستان به ثبت رسيده است )سازمان ثبت  12-15ازدواج در سنين  1423حدود 

(. بنابراين، با توجه به اينکه در اين مناطق نسبت به مناطق ديگر، تعداد 1326احوال کشور، 

سال )طبق تعريف سازمان يونيسف از ازدواج کودکان( و به عبارتي ازدواج  12هاي زير ازدواج

رو، افتد، لذا اين مسئله نياز به مطالعه و بررسي علمي دارد. از ايندختران بيشتر اتفاق مي کودک

ها و پيامدهاي ازدواج کودک دختران در شهرستان  پژوهش حاضر بر آن است تا به مطالعه زمينه

 دازد. چابهار بپر

ويژه از منظر خشونت و  دانش و مطالعات حوزه ازدواج کودکان در ايران به کمبودبا توجه به 

ويژه با رويکردي کيفي و عميق حساسيت موضوع، انجام تحقيقاتي نظير پژوهش حاضر به

چنيني در زمينه خشونت  ضرورت اساسي دارد. همچنين، از حيث کاربردي، انجام تحقيقات اين

و  تواند به شناخت شرايط و سازوکار وقوع اين پديده، اتخاذ رويکردهمسري مي در کودک

هاي مناسب براي کاهش بروز آن و همچنين بهبود جايگاه کودکان در نهاد خانواده و سياست

ها است، هايي که پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخ براي آناجتماع کمک کند. بنابراين، پرسش

درکي از خشونت در زندگي زناشويي دارند و آن را چگونه تعريف  همسران چه اينکه کودک

اند؟ گيري خشونت در بين آنها شده اي باعث شکلکنند؟ کدام شرايط علي، بافتي و مداخلهمي

بندند، چيست؟ اين  هايي که آنها براي مواجهه با خشونت در زندگي به کار مياستراتژي

 دهايي به دنبال دارد؟ها براي اين دختران چه پيام استراتژي
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 پيشينه تجربي

همسري اساساً در ايران غايب است و با خأل مطالعاتي در اين زمينه  پژوهش در زمينه کودک

کنيم، دايرة اين مطالعات  همسري را از زواية خشونت مطالعه مي مواجهيم. از طرفي، وقتي کودک

-که غالب پژوهش آن بريم. ضمن پي ميتر شده و به فقدان مطالعات ويژه در اين زمينه  بسيار تنگ

همسران، عمدتاً در چارچوب همان موضوع  گرفته در زمينه خشونت در بين کودک هاي صورت

فرهنگي آن است -هاي اقتصاديباشند و تمرکز آنها نيز بر چرايي و زمينه همسري مي کلي کودک

 طالعه و بازنمايي خشونتهاي کيفي به دنبال مشوند که با روشهايي پيدا ميو معدود پژوهش

همسران و فهم آنان از اين تجربه باشند. اما اين مطالعات اخير نيز به  در تجربه کودک

ترين اين از مهم برخياند. در ادامه به  بندي معرفتي و تحليلي مطالعة حاضر کمک کرده صورت

 شود.مطالعات متناسب با موضوع پژوهش حاضر اشاره مي

، به بررسي دقيق «گره؛ ازدواج زودهنگام در ايران»کتابي تحت عنوان ( در 1422مظفريان )

هاي اين کتاب نشان داد که مبحث  ابعاد حقوقي و اجتماعي ازدواج کودکان پرداخته است. تحليل

شود، بلکه موارد ها محدود نميشده از جانب حکومت ازدواج کودکان تنها به قوانين وضع

ها، ازدواج موقت را بايد از عواملي دانست که ها و طالقواجديگري چون عدم ثبت قانوني ازد

کند. در واقع ابعاد قانوني در اين زمينه از اهميت بسياري برخوردار بوده اما کودکان را تهديد مي

مشکالت اقتصادي و اجتماعي روزافزون، سهم بزرگي در افزايش ازدواج کودکان دارد. نتايج 

( نيز نشان داد که شرايط خانوادگي مانند فقر، مشروعيت 1422پژوهش خضري و همکاران )

هاي ازدواج در کودکي بودند. همچنين، هنجاري و فشارهاي هنجاري ازجمله علل و زمينه

دادن  دختران پس از ازدواج با خطر خشونت، اختالالت رواني، زايمان زودهنگام و ازدست کودک

در پژوهشي در خراسان نشان  (1322کاران )شوند. اسدپور و همهاي تحصيلي روبرو ميفرصت

هاي فرهنگي، بافت هاي اجتماعي(، زمينهها و نگرشهاي خانوادگي )ارزشدادند که زمينه

ساز براي محيطي از علل زمينه هاي اقتصادي و شرايط زيستهاي فردي، زمينهمذهبي، ويژگي

( در پژوهشي به 1326ادپور )آيند.  همچنين مقدادي و جودختران به حساب مي ازدواج کودک

ازدواج زودهنگام و آثار آن بر سالمت جنسي کودکان و نيز راهکارهاي ممانعت از تحليل علل 
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اند. نتايج اين تحقيق حاکي است که مسائلي مانند فقر، عوامل فرهنگي، اجتماعي و آن پرداخته

 سازند. مي حفظ آبرو و شرف خانوادگي، زمينه و علل ازدواج زودهنگام را فراهم

همسري  اي به موضوع کودکگرفته در خارج از ايران نيز توجه ويژه هاي صورتدر پژوهش

( در پژوهشي 8281و همکاران ) برند. آهينکورااي اجتماعي نام ميشده و از آن به عنوان مسئله

، نشان «دختران و خشونت در جنوب صحراي آفريقا ارتباط بين ازدواج کودک»تحت عنوان 

کنند بيشتر از زنان ديگر خشونت را سال ازدواج مي 12دند که دختراني که در سنين زير دا

ها انواع خشونت اعم از عاطفي، فيزيکي و جسمي را در رابطه با همسران کنند. آنتجربه مي

هاي ( که در کشور8281شوند. همچنين نتايج مطالعه پروتاس و هيز )خود متحمل مي

شده بود، نيز نشان داد که ازدواج زودهنگام با افزايش خطر خشونت همراه  انجام توسعه حال در

تر باشد امکان اعمال خشونت از طرف همسر بر است. هرچه سن دختران در زمان ازدواج پايين

( در پژوهشي در ميان پناهندگان سوري در مصر 8281شود. النکايب و همکاران )ها بيشتر ميآن

هاي مربوط ي زمان آوارگي مانند اختالالت در تحصيل دختران، نگرانيهانشان دادند که چالش

کند. پذيري دختران در ازدواج کودکان را تشديد ميبه عدم حمايت و امنيت معيشتي، آسيب

دادن  همچنين ازدواج کودکان با آثار منفي اجتماعي و بهداشتي نظير بارداري زودهنگام، ازدست

هاي اجتماعي همراه است. نتايج پژوهش قمر و همکاران هاي تحصيلي و محدوديتفرصت

کنند سالگي ازدواج مي 12( در افغانستان نيز حاکي از آن است که دختراني که قبل از 8282)

دختران  اين کودک شوند.هاي عاطفي، فيزيکي و جنسي ميبيشتر از زنان ديگر متحمل خشونت

ها ممکن يابند. آنهاي خانگي ميانواع خشونتکنند، خود را در مقابل که ازدواج مي زماني

است قرباني تجاوز جنسي توسط همسران خود شوند که سنشان در اغلب موارد بيشتر از سن 

قوميت، وابستگي »در پژوهشي تحت عنوان  (8282اين کودکان است. موبوالجي و همکاران )

قوميت، مذهب و هنجارهاي   در کشور نيجريه، نشان دادند که« مذهبي و ازدواج کودک دختران

( در 8282و همکاران )1اجتماعي ارتباط مستقيمي با ازدواج دختران دارند. نتايج پژوهش کهونو

مالزي نشان داد که فقر خانوادگي، اعتقاد به سرنوشت، شرايط نابسامان خانوادگي و تابوبودن 

و  8دکان هستند. راسمونرابطه جنسي پيش از ازدواج، ازجمله عوامل تأثيرگذار بر ازدواج کو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Kohno 

2. Rasmussen 
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کشور با درآمد پايين و متوسط انجام داده بودند، نشان  31( در پژوهشي که در 8212همکاران )

ها ترين آن دادند که طيف وسيعي از عوامل در ازدواج کودکان نقش دارند. يکي از مهم

ات ديني و آداب هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي است که غالباً ناشي از رابطه پيچيده بين اعتقاد

ازدواج »( تحت عنوان 8212و همکاران ) 1و رسوم فرهنگي است. نتايج پژوهش آهونسي

نشان دادند که فقر، هنجارهاي فرهنگي، فشارهاي خانوادگي و ترس از رابطه « کودکان در غنا

پائول  نتايج پژوهش هاي اصلي ازدواج دختران هستند.جنسي و بارداري پيش از ازدواج محرک

نشان داد که تحصيالت تأثير فراواني بر کاهش ازدواج دختران دارد. همچنين،  هند( در 8212)

تواند ازدواج کودکان را افزايش دهد. والدين اين کودکان توجهي مي طرز قابل فقر اقتصادي به

براي حل مشکالت اقتصادي و تأمين نيازهاي مادي خانواده به ازدواج اين کودکان در سنين کم 

هاي تحصيلي براي دختران و دهند. نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش فرصتت ميرضاي

تواند راهبردهاي مؤثري براي حذف ازدواج کودک هاي فقير ميهاي مالي از خانوادهحمايت

 دختران در هند باشد.

امع همسري در جو توان به اهميت مسئله کودکشده مي هاي اشارهبا نگاه تحليلي به پيشينه

ها داراي نتايج مهم و راهگشايي هستند و که هر يک از اين پژوهشبا وجود آن مختلف پي بُرد.

مرور آنها در زمينه موضوع تحقيق، روشنگر پژوهش حاضر بوده است، اما با توجه به اهميت 

شناسي به هاي جامعهبايست پژوهشيک مسئله اجتماعي، مي همسري به منزله مسئله کودک

محور و  همسري را با رويکردي زمينه خود با نگاهي موشکافانه پرداخته و موضوع کودکرسالت 

همسري، به نظر  همچنين با توجه به حساسيت موضوع کودک کاوشي عميق پيگيري کنند.

صحيح را در اختيار پژوهشگران  هاي توانند غناي بااليي از داده هاي کيفي مي رسد پژوهش مي

در مطالعات قبلي کمتر به آن توجه شده است. با توجه به مطالب قرار دهند. موضوعي که 

شناختي در خصوص ازدواج کودکان در شهرستان ذکرشده و نظر به اينکه تاکنون پژوهش جامعه

چابهار صورت نگرفته است، پژوهش حاضر بر آن است با رويکردي کيفي و با استفاده از روش 

همسري و تجربة خشونت از  ه و پيامدهاي پديده کودکاي به مطالعه شرايط، زميننظريه زمينه

 همسران در شهرستان چابهار بپردازد. سوي کودک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Ahonsi 
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 چارچوب مفهومي

پژوهش حاضر در چارچوب رويکرد کيفي، با ابتناي به برخي مفاهيم حساس متناسب با موضوع 

مفاهيم که همسران انجام شده است. در اينجا در روايتي منسجم به اين  خشونت در بين کودک

باشند،  پذيري جنسيتي ميمردساالر و جامعه-شامل منابع قدرت، فرهنگ خشونت، ساخت پدر

سازي شود. اين مفاهيم صرفأ جنبه راهنما و هدف حساسدر ارتباط با موضوع تحقيق اشاره مي

 ها دارند. آوري و تحليل دادهذهن محقق براي جمع

قدرت، معتقد است که غالباً مردان منابع اقتصادي و ويليام گود با استفاده از مفهوم منابع 

شود. حال ها در روابط خانوادگي مياجتماعي را در دست دارند و همين امر موجب برتري آن

توانند به راحتي که زنان به لحاظ اقتصادي عمدتاً به مردان خانواده وابسته هستند بنابراين نميآن

هاي ها راهشوند. وابستگي زنان به اين معناست که آن آميز خانوادگي خارجاز روابط خشونت

توانند در روابط خانوادگي خود در مواجهه با مردان محدودي در دسترس دارند و لذا کمتر مي

(. برپايه اين بينش، نظام خانواده مانند هر نظام 132: 1322قدرت و نفوذ داشته باشند )حسيني، 

اقتداري است و هر کس که به منابع مهم خانواده بيشتر  يا واحد اجتماعي ديگري داراي نظامي

هاي تواند ساير اعضاء را به فعاليت در جهت اميال و خواسته از ديگران دسترسي داشته باشد، مي

 (. 26: 1322خود وادار سازد )خاچکي و کرماني، 

 همسران نيز، در همين مردساالر و نقش آن در تجربة خشونت در بين کودک-ساخت پدر

هاي ستمگري جنسي، موقعيت زنان را پيامد رابطه چارچوب قابل تحليل است. در تمام نظريه

اي که طي آن، مردان منافعي عيني و بنيادي انگارند، رابطهقدرت مستقيم ميان زنان و مردان مي

ن استفاده، انقياد و سرکوب زنان دارند که از طريق اعمال ستم جنسي بر زنان، ايدر نظارت، سوء

سازند. موقعيت زنان در اين نظريات اساساً همان موقعيتي است که در منافع را برآورده مي

گيرند. اين الگوي ستمگري استفاده و نظارت توسط مردان قرار مي چارچوب آن، زنان مورد سوء

ترين و فراگيرترين اشکال در سازمان جامعه عجين شده و يک ساختار مسلط بنيادي به عميق

پردازان شود. درواقع، به اعتقاد بيشتر نظريهداده است که عموماً پدرساالري خوانده ميتشکيل 

: 1325اند )ريتزر، هاي پدرساالريهاي جنسي فرآوردهها و نابرابريستمگري جنسي، تفاوت

-پدرساالري محور بسياري از تفسيرهاي فمينيستي درباره نابرابري جنسيتي بوده  (. مفهوم424
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-اين وجود، اين مفهوم به منزلة ابزاري تحليلي، مورد اين انتقاد نيز بوده است که نمياست. با 

نظامي »تواند تغييرات و تنوع نابرابري جنسيتي را تبيين کند. از نظرگاه سيلويا والبي، پدرساالري 

به نقل از « )از ساختارها و کردوکارهاي اجتماعي است که در آن زنان تحت ستم مردان هستند

کند. ترين تعبيرهاي نظري جنسيت را مطرح مي(. آر. دبليو. کانل يکي از کامل172: 1325نز، يدگ

زيرا وي مفاهيم پدرساالري و مردانگي را در نظريه فراگير و جامعي دربارة روابط جنسيتي با هم 

و پردازد که قدرت اجتماعي مردان چگونه نابرابري جنسيتي را خلق ادغام کرده و به اين مي

هاي روزمره است. هاي متقابل و فعاليتکند. به گفتة او، روابط جنسيتي محصول کنشحفظ مي

هاي طور مستقيم به آرايش شان بههاي شخصيها و رفتارهاي مردم عادي در زندگيکنش

طور پيوسته  هاي متمادي بهها در نسلشوند. اين آرايشاجتماعي جمعي در جامعه مربوط مي

هاي فرودست ها در موقعيتشوند. استدالل کانل اين است که همة انواع زنانگيبازتوليد مي

هاي زنانگي، زنانگي موکد است که تابع منافع تحت تسلط مردساالري قرار دارند. يکي از شکل

و اميال مردان بوده و مشخصة آن، فرمانبرداري، دلسوزي و همدلي است )به نقل از گيدنز، 

1325 :176.) 

توان به تحليل خشونت در بين  پذيري جنسيتي نيز ميب مفهوم جامعهدر چارچو

شود وپرداخته مي صورت اجتماعي ساخته همسران پرداخت. جنسيت مفهومي است که به کودک

دهد. هرچند که مردان نسبت ميهاي اجتماعي مختلفي را به زنان و ها و هويتکه نقش

اي شده گوناگون است، در هيچ جامعه شناختههاي مختلف هاي مردان و زنان در فرهنگ نقش

(. در غالب مطالعات مربوط به زنان، يکي 164: 1325قدرت زنان بيشتر از مردان نيست )گيدنز، 

شناسان ترين مسائلي که در علوم اجتماعي و مطالعات مردمحال مهم ترين اما درعيناز ابتدايي

( و تفاوت اين دو است. Genderنسيت )( و جSexگيرد، مفاهيم جنس )مورد توجه قرار مي

ها اشاره دارد، هاي زيستي افراد در رابطه با توليد مثل و غرائز آنکه جنس به ويژگي درحالي

شود و امري جنسيت جنبه فرهنگي آن است و تحت تأثير زمينه اجتماعي و فرهنگي ساخته مي

تاريخي است و متأثر از -اي اجتماعيتوان گفت جنسيت سازهثابت نيست. از اين رو مي

هاي اجتماعي و اقتصادي هر دوره تاريخي در جوامع مختلف است. پس اگر جنسيت صورتبندي

توان گفت که جنسيت از جنس را معاني فرهنگي مورد تصور بدن تحت جنس بدانيم، نمي
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هاي شده و جنسيتکند، چراکه جنسيت به ناپيوستگي بنيادين ميان بدن جنسيتبعيت مي

تري از جنسيت رسيد که توان به درک فراخيافته اشاره دارد. بر همين اساس مينگي ساختفره

گفتماني است -گيرد. جنسيت، ابزارهاي فرهنگيدر تحقيقات اجتماعي بيشتر مورد تأکيد قرار مي

قلمداد شده، همچون امري پيشاگفتماني يا يا جنس طبيعي « شدهطبيعت جنسي»که به وسيله آن 

کند، توليد و برقرار هنگي يا سطحي از نظر سياسي خنثي که بر روي آن فرهنگ عمل ميپيشافر

(. بر اين اساس، مجراي اصلي توليد و بازتوليد ستم جنسيتي، 53-51: 1325شود )باتلر، مي

توان شود اما نميهاي فرهنگي جامعه منتقل ميجنسيت اگرچه از طريق فرممقوله فرهنگ است. 

هاي اجتماعي و تاريخي خود جداست و صرفأ امري فرهنگي است که با ز بنيانادعا کرد که ا

هاي جنسيتي عامل پذيري نقشبه زعم دوبووار، جامعهدستکاري فرهنگ هم تغيير کند. 

شود باشد. نحوه برخورد خانواده با فرزندان باعث ميبخشي به سلطه مرد بر زن مي تداوم

طلبي، اتکاي به نفس و استقالل در خاشگري، موفقيت، سلطهالگوهاي رفتاري متفاوتي مانند پر

-رود که سازشپسران نمود بيشتري نسبت به دختران داشته باشد. درعوض از دختران انتظار مي

پذيري فرايندي است که به (. جامعه32: 1322گر باشند )به نقل از حسيني، گر، مطيع و مصالحه

ي دروني شده و مبناي کنش و رفتار افراد جامعه واقع ها و هنجارهاي اجتماعواسطه آن ارزش

-ها و نگرشپذيري به معناي همسازي و همنوايي فرد با ارزششود. به تعبيري ديگر، جامعهمي

شود و اين پذير ميشدن، جامعه هاي گروهي و اجتماعي است. به عقيده دورکيم، فرد با اجتماعي

گيرد. تربيت عملي است که والدين و معلمان نسبت فرايند بر اساس تعليم و تربيت صورت مي

طور  اي است که جامعه به مدد آن بهدهند. آموزش بيش از هر چيز وسيلهبه کودکان انجام مي

(. دختران عالوه بر 73: 1322کند )کاظمي و قاسمي، مداوم شرايط زندگاني فرد را بازتوليد مي

هاي مسلط شدن به ايدئولوژي د، فرودستي و تسليمتري دارنکه در نظام آموزشي امتيازات کمآن

آموزند. بديهي است که آموزش اصلي اين مردانگي و زنانگي را نيز در همين نظام مردساالر مي

است. عالوه بر شکست تحصيلي، انتظارات خانواده براي « وظايف زنانه»دختران آمادگي براي 

ادامه تحصيل است. بسياري از پدر و مادرها،  ايشان از« دلسردي»ساز  آينده دختران نيز زمينه

گيرد، کند و تحت تکفل مرد قرار ميمربيان و کارفرماها معتقدند که دختر سرانجام ازدواج مي

اي دارد که براي موفقيت در مدرسه تالش کند. اين تصورات از صافي ذهن پس چه فايده
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کنند را جايگزين موفقيت تحصيلي مي هاي خانگيرفته موفقيت در نقش گذرد و رفتهدختران مي

 (.24: 1322)آبوت و واالس، 

هاي ذاتي و غريزي افراد نيست، بلکه کنشگران  پذيري ويژگي ورزي و خشونت خشونت 

فردي و  سازند و در بستر تعامالت ميانها را دروني ميشدن آن از طريق فرايند اجتماعي

ده، فرهنگ و نهادهاي آموزشي هريک به نوبه خود کنند. خانوااجتماعي خود آن را بازتوليد مي

ورزي را ميسر سازند. همچنين، مردان در پذيري و معنايابي خشونتتوانند فرايند جامعهمي

ساختار نابرابر قدرت در خانواده و ازدواج به دليل دسترسي به منابع اقتصادي و اجتماعي 

ويژه تواند زنان را بهه نابرابر قدرت ميگيرند. اين موازنبيشتر در موقعيت فرادست قرار مي

پذيري و اند، در موقعيت خشونتهايي که در کودکي و در سنين پايين ازدواج کردهآن

ورز قرار دهد. بنابراين، واکاوي معنايي و تحليل خشونت يک الزام وابستگي به مردان خشونت

ج اين کودک دختران را رقم مطالعاتي است. زيرا از يک طرف در قالب شرايط و بستر ازدوا

الشعاع قرار داده است. همانطورکه نتايج مطالعات ها را تحتزده و سپس سراسر زندگي آن

اي زيستي شده در پيشينه پژوهش نيز نشان داد، ازدواج در کودکي به مثابه چرخه بررسي

 دهد. ها قرار ميدختران را در معرض انواع خشونت

م فرهنگ خشونت و نقش آن در تحليل خشونت در بين در نهايت، بايستي از مفهو

هاي گوناگوني وجود دارد که در فرهنگ همسران گفت. در هر جامعه، فرهنگ و خُرده کودک

ها، فرهنگ شود. در اين خُردهصورت هنجاري و دستوري ديده مي آميز بهآنها، رفتار خشونت

وقتي پسران در حين بازي به خشونت شوند و افراد از بدو تولد با خشونت فيزيکي آشنا مي

گردد. گيرند و حتي چنين رفتاري از آنها درخواست ميشوند، مورد تشويق قرار ميمتوسل مي

آيد و الگويي است فرهنگي، خشونت نوعي کنش متقابل ميان افراد به شمار مي در چنين خُرده

ايي که باعث بروز رفتار هشود. به عالوه محرککه اغلب براي حل مشکل از آن استفاده مي

شوند. هر اندازه شوند، براي افراد آشنا هستند و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميآميز ميخشونت

کند، جايگزين ديگري در برابر خشونت نخواهد ها و هنجارها پيروي ميفرد بيشتر از ارزش

ونت در خانواده است. هاي فرهنگي از داليل بروز خشيافت. به نظر برخي انديشمندان، تفاوت

هاي قومي، هنجارهاي فرهنگي وجود دارد که اعمال در طبقات پايين اجتماع و برخي گروه
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-(. از نظر مالينوفسکي مردم18 :1326کند )بگررضايي، خشونت را تسهيل و حتي مشروع مي

و سازد تا با مسائل شناس، که نگاهي چندوجهي به فرهنگ دارد، فرهنگ انسان را قادر مي

گيرند مقابله کند. به باور او، علت مشکالت آن است که بدن مشکالتي که در سر راه او قرار مي

کند که هم بهترين يار و ياور انسان برده نيازهاي گوناگون ارگانيک بوده و در محيطي زندگي مي

ست زيرا دهد، و هم بدترين دشمن ااو است زيرا تجارب و مواد اوليه کار را در اختيار قرار مي

هاي فرهنگي که از دهد. بنابراين، سنتنيروهايي را که با انسان در ستيزند فراروي او قرار مي

هاي شوند از طريق سازوکارهاي آموزشي و تربيتي به نسلها نيازهاي انسان برآورده ميطريق آن

 (.63-42: 1324شوند )مالينوفسکي، بعدي منتقل مي

 شناسيروش

اي به مطالعه  شناسي کيفي و روش نظرية زمينه وب پارادايم تفسيري، روشاين پژوهش در چارچ

همسران شهر  ها و پيامدهاي خشونت در بين کودک اي(، استراتژي اي، مداخله شرايط )علي، زمينه

همسري، شده براي شناسايي دختران داراي تجربه کودکچابهار پرداخته است. حداکثر سن تعيين

شده اغلب در زمان مصاحبه در  ها مصاحبهشد. اگرچه افرادي که با آنسال و کمتر تعيين  15

سال و کمتر بوده است. براي  15ها در سن سال بودند، اما ازدواج همه آن 87تا  82سنين بين 

هاي ساختاريافته انجام شد که ويژگي عميق و نيمه نفر مصاحبه 82ها با آوري دادهجمع

 ( آمده است. 1)شناختي هر يک در جدول  جمعيت

برفي به  هاي نظري و گلوله گيريگيري، ترکيبي از نمونه هاي مختلف نمونهاز ميان استراتژي

هاي مرتبط، آشنايي و کار گرفته شد؛ به اين صورت که ابتدا تعدادي از اين افراد از طريق شبکه

يار اشباع نظري و به افراد مطلع انتخاب شدند و سپس با معرفي ديگران، افراد ديگر نمونه با مع

 بندي جهت توليد نظريه يا نظم مفهومي تحقيق انتخاب شدند.  مقوله  منظور تکميل نظام
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 کنندگان شناختي مشارکت های جمعيت( ويژگي1جدول )

 شغل تعداد فرزندان تحصيالت سن فعلي سن ازدواج نام رديف

 دارخانه 8 ابتدايي 88 14 فرزانه 1

 دارخانه 1 راهنمايي 85 13 هما 2

 دارخانه 3 ابتدايي 86 13 مهناز 3

 دارخانه 3 ديپلم 81 13 سعيده 4

 دارخانه 8 ابتدايي 83 13 سميه 5

 دارخانه 8 ابتدايي 87 15 حفيظه 6

 دارخانه 8 ابتدايي 84 15 ناديا 7

 دارخانه 8 ابتدايي 83 14 راحله 8

 دارخانه 8 ديپلم 82 13 نازنين 9

 دارخانه 1 ابتدايي 84 14 خديجه 11

 دارخانه 1 ديپلم 85 15 آسيه 11

 دارخانه 3 ابتدايي 84 15 مينا 12

 دارخانه 1 ابتدايي 88 15 مريم 13

 دارخانه 1 سيکل 83 13 عاليه 14

 دارخانه 8 ابتدايي 88 14 منيره 15

 دارخانه 8 ابتدايي 86 13 جميله 16

 دارخانه 8 ابتدايي 87 14 زينب 17

 دارخانه 8 سيکل 84 14 طيبه 18

 دارخانه 3 ابتدايي 86 14 طاهره 19

 دارخانه 8 ابتدايي 85 14 رقيه 21

 دارخانه 8 سيکل 82 13 رويا 21

 دارخانه 1 سيکل 86 14 فريبا 22

 دارخانه 1 ابتدايي 85 14 زينب 23

 دارخانه 1 ابتدايي 82 13 مهري 24

 دارخانه 8 اييابتد 82 15 فاطمه 25

 دارخانه 3 سيکل 85 18 عايشه 26

 دارخانه 1 ابتدايي 82 15 گلناز 27

 دارخانه 8 ديپلم 81 18 فائزه 28
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ها  وبرگشتي انجام شدند. بدين معنا که تحليل داده صورت رفت ها به آوري و تحليل داده جمع

هاي بعدي  هدايت سئواالت مصاحبهويژه به  با نخستين مصاحبه آغاز و نتايج حاصل از تحليل به

ها، مبتني بر نظام هاي بعدي به همين منوال انجام شدند. سبک تحليل داده کمک کرد و مصاحبه

کدگذاري نظري اشتراوس و کوربين انجام شد. اين نوع کدگذاري طي سه مرحله انجام شد: 

ها از، متن مصاحبهکدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري گزينشي. در مرحله کدگذاري ب

صورت ميکروسکوپي و سطر به سطر خوانش شد و کدهاي اوليه احصا شد. در کدگذاري  به

محوري، اين کدهاي اوليه براساس معناي ضمني کنار يکديگر قرار داده شد و به مقوالت محوري 

 تر از دو مرحله پيشين حاصل شد. تبديل شدند و در نهايت مقوله هسته در سطحي انتزاعي

کنندگان ايجاد شد و در طول ها، ارتباط نزديک و اعتماد با مشارکت براي تأمين اعتبار يافته

بيش از يک سال گردآوري داده، اين ارتباط حفظ شد. عالوه براين، براي افزايش باورپذيري 

ن کنندگان ارجاع داده شد. پژوهشگران در اي ها به تعدادي از مشارکتقول ها، نتايج و نقليافته

کنندگان در کنار توجه به بازخورد آنان از هاي مشارکتهاي مداوم صحبتمطالعه با مقايسه

ها و مفاهيم برساخته تالش کردند به سطح مناسبي از اطمينان در پژوهش دست يابند. تحليل

آمده در اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار داده شد  دست کدگذاري و مقوالت به فرايندهمچنين، 

کنندگان( ضبط ها )با رضايت کامل مشارکتو مورد تأييد قرار گرفت. بخش زيادي از مصاحبه

صورت  کنندگان مبني بر عدم رضايت ضبط صدا، بهشد و بخش ديگر با توجه به نظر مشارکت

 زمان در حين مصاحبه يادداشت گرديد.  هم

طريق مصاحبه، سعي شد ها از به منظور رعايت مالحظات اخالقي، در طول گردآوري داده

ابعاد اخالقي تحقيق اين بود که  ترينمهمهاي اخالقي تحقيق رعايت شود. ازجمله که جنبه

وجه در معرض آسيب قرار نگيرند. به همين  هيچ کنندگان بخاطر همکاري با محققين بهمشارکت

م شود. همچنين ها به دور از فشار و در محيطي امن و آزاد انجادليل سعي شد که تمام مصاحبه

شوندگان آزادانه درباره  کنندگان جلب شد تا مصاحبهپيش از شروع مصاحبه، رضايت مشارکت

تجربه خود صحبت کنند. حفاظت از اطالعات شخصي و خصوصي افراد، موضوع بسيار مهمي 

-در کار پژوهشي است که به همين دليل پژوهشگر با رضايت کامل و با اجازه هر فرد شرکت
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ها اقدام کرد و به افراد اطمينان داده شد ر پژوهش، به ضبط، يادداشت و استفاده از دادهکننده د

 طور محرمانه محافظت خواهند شد.  که اطالعات به

 هايافته 

هاي تحقيق با استفاده از روش کدگذاري نظري مورد نظر اشتراوس و کوربين تحليل شدند. داده

مقوله محوري استخراج شدند. در مرحله  13ه و مفهوم اولي 57در مرحله کدگذاري باز 

کدگذاري محوري، روابط بين اين مفاهيم و مقوالت بررسي و مقوالت و مفاهيم تلفيق پذير در 

نهايي و هسته شکل  ي کدگذاري گزينشي مقولهيکديگر ادغام شدند؛ در نهايت، در مرحله

گر، اي، شرايط مداخلهرايط زمينه( نمايي از شرايط علي، ش8گرفت. مفاهيم و مقوالت جدول )

ها دهد. مقوله نهايي حاصل از بررسيها و پيامدهاي کودک همسري را نشان ميپديده، استراتژي

گر يکي از ابعاد تجربه زيسته زنان شهر چابهار از است. اين مقوله روايت« خشونتفزايندگي »

 کودک همسري است.

کنندگان و دريافت و تحليل پژوهشگران به کتها برمبناي اظهارات مشاردر ادامه داده

بندي ها و پيامدها صورتگر، استراتژياي، شرايط مداخلهصورت شرايط علي، شرايط زمينه

 اند.شده

 هاشده از داده های استخراج. مفاهيم و مقوله2جدول 

ابعاد مدل 

 پارادايمي
 کدهای اوليه

مقوالت 

 محوری

مقوله 

 هسته

 شرايط علي

سيت زن، عدم رعايت حقوق زنانه، فرودستي زنان، تحقير جن

تقسيم کار نابرابر، عدم همکاري با همسر در امور خانه، 

مردساالري، مردمحوري، ارزشمندي مردان، درجة دوم بودن 

 جنس زن

نابرابري و 

تبعيض 

 شده جنسيتي

فزايندگي 

شرايط  خشونت

-زمينه

 اي/بافتي

سازگاري با پذيرابودن خشونت شوهر، عادت به خشونت، 

فرهنگ  هاي مختلف، سکوت در مقابل خشم، خُرده خشونت

گرفتن حقوق خود، پذيرش  سکوت در مقابل خشم، ناديده

پذيرشدن،  سازي خشونت، سلطه خشونت همسر، دروني

 فرهنگ خشونت خُرده

مردساالري 

 فراگير

بيني  خودکم بيني، رفتن عزت نفس، خودکم تضعيف اعتماد به نفس، ازبينشرايط 
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ابعاد مدل 

 پارادايمي
 کدهای اوليه

مقوالت 

 محوری

مقوله 

 هسته

 يافته تعميم خودمقصرانگاري، وسواس عدم ارزشمندبودن ايمداخله

 هااستراتژي

بُردن به منزل پدر، طرد از خانواده پدري،  فرار از منزل، پناه

بُردن به خانه دوستان، اقدام به طالق، تهديد به طالق، اقدام  پناه

 به خودکشي، اقدام به فرار و جدايي

 استراتژي

 پيامدها

خصيتي، توهين شخصيتي، تحقير، افترا، توهين به تخريب ش

 خانواده، توهين به اعضاي خانواده همسر، خشونت کالمي
 خشونت نمادين

زدن با وسايل سخت، شکستکي اعضاي بدن حاصل از  کتک

کردن  زدن، پرت خشونت، خشونت فيزيکي حين بارداري، سيلي

 وسايل سخت

 خشونت فيزيکي

نسي، خشونت فيزيکي در حين رابطه اجبار در شروع رابطه ج

جنسي، عدم توجه به رضايت زن در رابطه جنسي، عدم رعايت 

هاي مقاربتي،  بهداشت در رابطه جنسي و شيوع بيماري

 خواهي محض شوهر در روابط جنسي خشونت جنسي، تابعيت

خشونت در 

 روابط جنسي

وسواس و پريشاني افکار، اضطراب فراگير، افکار منفي، 

دگي، انزوا، دوري از روابط خانوادگي، محدوديت شديد افسر

در روابط اجتماعي، ازخودبيگانگي، سلب آزادي فردي و 

 اجتماعي

خشونت 

 اجتماعي

 علي  شرايط

گذارند. طور مستقيم بر موضوع مورد بررسي اثر مي منظور از شرايط علي، شرايطي است که به

ان، دو مقولة محوري مهم در مجموعة شرايط شده و فرودستي زن نابرابري و تبعيض جنسيتي

 روند. علي به شمار مي

ويژه در شهرستان  در استان سيستان و بلوچستان و بهشده.  نابرابری و تبعيض جنسيتي

ها و هويت افراد بر چابهار، بنا بر قشربندي جنسيتي و استيالي رسوم که وجود دارد، نقش

جنسيتي بين زنان و مردان در ميدان  رو، تفاوت شود. از اينها تعيين مياساس جنسيت آن

هاي جنسيتي از عوامل نيرومند در تعيين مطالعه امري خنثي نيست بلکه جنسيت و تبعبض

توانند از آن برخوردار شوند. بنابراين، هاي زندگي هستند که افراد  ميها و محدوديتفرصت
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هايي دارند که دختران در ميدان ر تعيين نقششده، تأثير بسزايي د هاي جنسيتينابرابري و تبعيض

گيرند. هما که در ويژه در امر ازدواج و همچنين در نهاد خانواده و اجتماع برعهده مي مطالعه به

اي ازدواج کرده بود، درباره شرايط صورت مبادله سالگي به اجبار برادرش با برادرزن او به 13

 گويد: ان خانواده تجربه کرده بود ميهايي که توسط مردآميز و محدوديتتبعيض

خب پسرا خيلي راحت تر از دخترا هستند. مثالً ما دخترا حق نداشتيم قبل از ازدواجمون »

گفتند زشته شما دختريد. رسم نداشتيم هر لباسي بپوشيم و يا وآمد کنيم. مي راحت رفت

الً ماها گوشي داشته داد مثگير بود اصالً اجازه نمي جايي بريم. خب پدر هم خيلي سخت

اومد و  رفت و ميخواست ميباشيم يا جايي بريم. ولي داداشم خيلي راحت بود، هرجا مي

گفت ولي ما دخترا حق نداشتيم بدون اجازه بابام جايي بريم. داداشم کسي بهش چيزي نمي

نم خواست عروسي کرد ولي منو مجبور کردند با برادر زن برادرم ازدواج کبا اوني که مي

 «چون رسم خانواده مرد من اينجوري بود

سالگي ازدواج کرده بود، از ابتداي مصاحبه وحشت حضور شوهر  13همچنين مهناز که در 

خود را داشته و به دليل استرس شديد چندين بار روند مصاحبه قطع گرديد. وي در رابطه با 

 دهد:شرايط نابرابر خانوادگي توضيح مي

دوني که اينجا پسراشون رو خيلي بيشتر از دختراشون دوست  ميچي بگم بهت، خودت هم »

شن. اين تبعيض خيلي خيلي بيشتر از  ها حساب مي دارند و  مردها خيلي خيلي باالتر از زن

ده و  طرف مادرم بود، يعني طوري که پسرساالري خيلي زياده، حتي مثالً مامان من اجازه نمي

داديم. هرکار که فکرش رو بکنيد. بايد انجام مي همه کارهاي پسرش رو بيشتر ما خواهرا

ده. اين تو خانواده ما بيشتر از سمت  ده، پدرم بهشون نمي اهميتي که مادرم به برادرام مي

 «مادرم بود

ترين الگوهاي پنهان رفتاري که در نظام خويشاوندي ميدان يکي از اساسيفرودستي زنان. 

گاه پيشامدرن به موجوديت زنان و دختران است که مطالعه عملکردي ساختاري داشته است، ن

صورت تاريخي در تصورات و آگاهي مردم چابهار ريشه دوانده است. اين نگاه که موجب  به

-مي« چرخه ستم بر زنان»وجودآمدن  شود، باعث بهتوليد و بازتوليد موقعيت فرودستي زنان مي

 گويد:ازدواج کرده بود چنين مي سالگي15اي گويا، فاطمه که در شود. به عنوان نمونه
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ها که مردا باالتر هامون اين رسم و رسومهامون  از مادر و مادربزرگببينيد ما کالً تو خانواده»

ها، و ما مجبوريم که احترام بزاريم و بسازيم باهاشون، رو داريم. يعني ما  هستند نسبت به زن

خيلي پيش اين احترام و بزرگي مرد و اين هاي  از بچگي اينطوري بار اومديم، يعني از زمان

 «ها از اول کالً بوده و ما عادت کرديم بحث

پذيري، الگوهاي پيشامدرن رفتاري خانواده و واحدهاي بزرگتر اجتماعي از طريق جامعه

پذيري کنند و اين روند با پذيرش و سلطههاي بعد از خود منتقل مينسبت به دختران را به نسل

يابد. زينب األذهاني در ميان مردم رواج ميصورتي بين ماند و بهن، همچنان باقي ميزنان و دخترا

 گويد: سالگي ازدواج کرده بود، نيز مي 14که در 

خوان از تونند با کسي که ميدخترهاي اينجا  اگه بتوني بري تو روستاها رو هم ببيني، نمي»

تونند تنهايي رند ازدواج بکنند. پسرا ميتونند با هر کي دوست دادواج بکنند. ولي پسرا مي

گه، چون معتقد  برن يه شهر ديگه مثالً درس بخونند و کار بکنند. کسي به اونا چيزي نمي

کنند که دخترا هميشه باعث هستند که پسرا آزاد هستند و اصالً آزاد به دنيا اومدن. و فکر مي

ره، چون پسر به دنيا اومدند. ولي آبروريزي هستند. پسرا هر کاري بکنند هيچ ايرادي ندا

دخترا گناهشون اينه که دختر به دنيا اومدند. براي همين براي ما دخترا هميشه محدوديت 

تونند  وجود داره. ولي براي پسرها هيچ محدوديتي وجود نداره و هر کاري دلشون بخواد مي

 «انجام بدهند

دهد که مطابق با ايستارهاي ان ميها نشدر ميدان مطالعه روند مصاحبهارزشمندی مردان. 

گذاري متفاوتي براي نقش زنان و مردان وجود دارد. اين فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي، ارزش

هاي جنسيتي منجر به ارزشمندي نقش مردان و تقسيم کار جنسيتي تفاوت و نابرابري در نقش

ها به زهاي خانواده است و آنطور سنتي تأمين نيا در خانواده و جامعه شده است. نقش مردان به

نسبت زنان از منابع مالي بيشتري برخوردار هستند. درحاليکه زنان در ميدان مطالعه بيشتر آن 

کنند که مربوط به کار خانگي، فرزندآوري و تربيت فرزندان هاي جنسيتي را ايفا ميدسته از نقش

شده است.  امري هنجاري و پذيرفته است. بنابراين، ارزش نقش و جايگاه مردان در ميدان مطالعه

 گويد: باره ميسالگي ازدواج کرده، در اين  13رؤيا که در به عنوان نمونه، 
زنن. خيلي خيلي مردا اينجا  چون تو خونه ما و کالً اينجا مردا هستن که حرف اول رو مي»

ها داره انوادهگم همه اينجوري هستند. يعني بستگي به خبزرگ هستن )مردساالري(. البته نمي
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به پسرا خيلي شناسم خب اينجوري هستش. هايي که ميولي تو خانواده ما و اکثر خانواده

شه. پسرا اينجا از هر نظري بگي، ازدواج و  دن و به دخترا اهميت زيادي داده نمياهميت مي

توجه رابطه با دوست دختر آزاد هستند. کالً پسراشون رو بيشتر دوست دارند. بهشون بيشتر 

 «کنندمي

سالگي ازدواج کرده بود درباره ارزشمند بودن مردان در بافت ميدان  14همچنين رقيه که در 

 گويد: مورد مطالعه مي

برديم، هم خب برادرم حرفش بيشتر برو داره، ديگه چون هم بزرگتر بود و ازش حساب مي»

ه. اينجا از مردا بيشتر حساب د کنه و خرجي ما رو ميديد اون کار مياينکه مثالً مامانم مي

-ترسيديم ولي داداشم نميگفت ولي ما از بابامون ميبرند مثالً کسي به برادرم چيزي نميمي

کرد. ولي خواهر بزرگترم يا کالً ما دخترا خواست ميترسيد از بابام، هر کار که خودش مي

گن که اين زنا عقل   ميتر از زنا هستند و مثالً گن مردا عاقلاينقدر که راحت نيستيم. مي

کنن و اينا براي همين بيشتر از زنا گن مردا بيشتر بيرونن يعني کار ميخنده( يا ميندارن )مي

 «گن خدا مرد رو باالتر از زنا قرار داده فهمن. يا اينکه ميمي

هاي پذيري خويش آموزهافراد براساس جنسيتي که دارند در فرايند جامعهفرهنگ سکوت. 

هايي نظير کنند. در فرهنگوني را از طريق خانواده و نهادهاي آموزشي مختلف دريافت ميگوناگ

پذيري جنسيتي مبتني بر سکوت و انفعال زنان در مقابل سلطه و فرهنگ مورد مطالعه که جامعه

شود. جايگاه فرودستي دختران انقياد مردان است، خشونت مردان امري پذيرفته در نظر گرفته مي

ها فراهم نکرده است. ها در برابر سلطه سنتمطالعه، امکان مقاومت زيادي را براي آنمورد 

که تجربه يافته براي زنانيبنابراين، امکان مقابله چنداني با بارِ سنگينِ قواعد و الگوهاي رسوب

ها مشهود است. بيشتر اند، فراهم نيست. اين امر کامأل در مصاحبههمسري داشته کودک

سالگي ازدواج  13راضيه که در  ظرها حکايت از نوعي تمکين و کنارآمدن با شرايط دارند.اظهارن

 گويد:باره چنين ميکرده بود در اين 

اين ترسي که از برادرم داشتم هنوز تو وجودم هست و براي همين )ترس( خودمم با »

هر منه و من شوهرم اصالً جرأت نداشتم دعوا کنم. هميشه تو ذهنم هست که اآلن اين شو

گه گوش کنم و اطاعت کنم.  هر چي ميگه بايد بگم چشم. يعني احساس  بايد هر چي مي

کردم که مثل داداشم که مجبور بودم حرفش رو گوش کنم حاال بايد حرف شوهرم رو مي

 «گوش کنم
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سالگي ازدواج کرده بود، در ارتباط با سکوت و پذيرش وضع  14همچنين طاهره که در 

 گويد:گونه مي موجود، اين

گه بگم چشم. چون من جوري بزرگ شدم که وقتي برادرم  ديگه مجبورم بپذيرم هرچي مي»

گفتيم چشم. خب معلومه ديگه پيش شوهرم هم همينجوري گفت ما بهش  ميچيزي مي

 «کنم ديگه. مجبورم بپذيرمرفتار مي

به لحاظ اجتماعي از ويژه شهرستان چابهار  استان سيستان و بلوچستان بهفرهنگ خشونت. 

گرايانه و اقتدار مردساالرانه برخوردار است. بنابراين، نظام ارزشي در چنين  اي، سنتنظام طايفه

آميز را از سوي  ها و باورهايي است که خشونت و رفتارهاي خشونتفرهنگي مبتني بر ارزش

عليه زنان تبديل به نوعي  اي از مواقع خشونتکند. همچنين، در پارهمردان پذيرفته و بازتوليد مي

رسد خشونت از هنجار فرهنگي و سنتي شده است. مطابق اين مفهوم در ميدان مطالعه به نظر مي

سالگي به اجبار پدرش ازدواج کرده  14طرف زنان امري پذيرفته و مورد قبول است. طيبه که در 

 گويد: بود، در اين باره مي

اين خاطر بود  کنم بهزد. اين بداخالقيش فکر ميو ميبابام خيلي بددهن بود. خيلي مادرم ر»

رفت. خواهرام هم يکي يکي همينجوري شوهر داد. منم که معتاد بود و دنبال کار نمي

ام که دوازده سال از من بزرگتر بود و دوسش نداشتم ولي خب همينجوري داد  به پسرخاله

 «حرفي بزني توني رو حرفشکنه، تو نميوقتي پدرت تو رو مجبور مي

 گويد:سالگي به اصرار عموي خود ازدواج کرده بود مي 15زينت که در 

-عموي من چون بزرگ خانواده ماست، از بابامم بزرگتره، تو همه چيز حرفش رو قبول مي»

کنند. براي شوهرمم اون اومد حرف زد و گفت پسر خوبيه و قبولش کنيد. خيلي به پدر و 

تونست رو حرفش حرف بزنه. نظر من رو که نپرسيدن، هم نميکرد. پدرم مادرم اصرار مي

 «گه پسر خوبيه، ديگه قبولش کن، منم ديگه حرفي نداشتمفقط گفتند عموت مي

 ای(شرايط بافتي )زمينه

کنندة استراتژي  اند که مربوط به زمينه و بافت شده و تعديل اي، شرايطيمنظور از شرايط زمينه

رد مطالعه هستند. در ميدان مورد مطالعه در اين تحقيق، مقوله مواجهة افراد با پديد مو

هايي مردساالري از زمينه اي احصا شده است. مردساالري فراگير مهمترين شرط بافتي و زمينه
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ها را در کند. اين پديده در خانواده پدري دختران، آنهمسري را تسهيل مي است که کودک

دهد که در آن خود را ور کلي در موقعيتي قرار ميط هاي شديد و بهمعرض تبعيض، کنترل

يابند. چراکه زني نميچندان در انتخاب زمان و فرد مناسب ازدواج، در سطح بااليي براي چانه

گذارد تا ها باقي نميقدرت، ارزش و آزادي بيشتر پسران و مردان در خانواده، جايگاهي براي آن

سالگي ازدواج  15عالقه خود، ازدواج کنند. ناديا که در طور مستقل و با تکيه بر عقالنيت و  به

 گويد:کرده و رضايتي از زندگي مشترک خود نداشت با بغض و ناراحتي مي

شوهر من رفت پيش برادر ناتنيم و من رو از اونا خواستگاري کرد. اونا هم جواب مثبت »

که حق انتخاب دارم. ولي  دادند و بعد اومدند با من حرف زدند. بعد از من پرسيدند و گفتند

هاي ناتني خودم اصالً صميمي حق انتخاب نبود، اين يک انتخاب اجباري بود. من با داداش

ترسم و واقعاً توان اين رو نداشتم که رو حرف  نبودم و اينجوري بگم که خيلي ازشون مي

 «برادرهام حرف بزنم

ازدواج کرده بود و سپس ازدواجش  سالگي  به اجبار پدر و برادرانش 13همچنين، سميه که در 

 گويد: گونه مي به طالق ختم شده بود، درباره اعمال کنترل و فشار توسط مردان خانواده اين

داد ما خواهرا چه تني چه ناتني بريم  پدر و برادرام مخصوصاً برادر بزرگترم که اجازه نمي»

گيره و مدام راي من تصميم ميمدرسه. جالبه اآلن هم که طالق گرفتم بازم برادر بزرگترم ب

زاره با دوستام برم بيرون. دقيقاً عين کنه نقاب و روبنده بزنم يا نميکنه. مجبورم ميکنترلم مي

 «که هنوز مجرد بودم بايد ازشون حساب ببرمزماني

کنترل و اعمال قدرتِ مردان خانواده، يعني پدر و برادران، چنان سنگين است که عرصه را 

کند. به بياني ساده، دختران حتي اگر هم زدواج اجباري زودهنگام کامأل آماده ميبراي يک ا

بخواهند، جرأت آشکارکردن مخالفت دروني با ازدواجشان را در برابر حرف پدر، برادر و عمو و 

رود که اراده مردهاي خانواده عمأل اي پيش ميگونه امثالهم ندارند. در چنين شرايطي، وضعيت به

 ماند.وري هژمونيک دارد که جايي براي اراده و خواست دختران خانواده باقي نميچنان حض

 ایشرايط مداخله

همسران با پديده مورد مطالعه را  هاي مواجهه کودکاي، شرايطي هستند که استراتژيشرايط مداخله

مهمترين  .يي کنيمگر را با متغيرهاي واسطه شناساتوانيم شرايط مداخلهما مي کنند.کند يا تشديد مي



 

 

 

 

 

 0010، بهار و تابستان 0، شماره 01بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   010 

  

 

همسران با اين پديده نقش  اي در مواجهة کودک اي که در اين تحقيق به عنوان شرايط مداخله مقوله

قدرتي و  هاي جنسيتي و فرهنگي ناظر بر بييافته است. پذيرش کليشهبيني تعميمدارد، خودکم

-منجر به احساس خودکم انگاشتن مردان در خانواده و اجتماع پذيري زنان، عاقل و فرادستسلطه

اند. پذيري خود آن را پذيرفتهاي شده است که زنان مورد مصاحبه در جريان جامعهيافته بيني تعميم

توان مشاهده کرد که کنشگر پرورده اجتماعي را معموالً زماني ميهاي دستاوج ايفاي نقش

اعي را پذيرفته و بازتوليد هاي جنسيتي، هنجارهاي اجتماجتماعي از طريق يادگيري و پذيرش نقش

هاي جنسيتي است. شدن ناظر بر پذيرش نقش مردساالرانه، اجتماعي-کند. در يک فرهنگ پدرمي

هاي جنسيتي مبتني بر يک رشته از هنجارهاي اجتماعي و قواعد فرهنگي هستند که زنان اين نقش

نظر بگيرند. به عنوان نمونه، زکيه که تر از مردان در سازند تا خودشان را کمتر يا فروپايهرا وادار مي

 گويد: سالگي ازدواج کرده بود در اين باره مي 15در 

تونيم ما زنا هرکاري هم بکنيم بازم در برابر مردا ضعيفيم. از اولم همين بوده. همينه که نمي»

ن مثل مردا بيرون کار کنيم. تواناييش رو نداريم. ما بيرونم بريم کار کنيم کلي پشت سرمو

تونه کار بکنه ديگه تو چرا حرفه که زن فالني، دختر فالني همش بيرونه. وقتي مردت مي

 « دن ما هر جايي کار کنيمري کار بکني. خود مردامون هم اگه ما بتونيم اجازه نمي بيرون مي

 ها استراتژی

طور  ند که بههايي هستها، اقدامات عملي و کنشاي از انديشهاي، مجموعههاي مقابلهاستراتژي

شوند. در يا وضعيتي مشخص در بر گرفته مي پديدهآگاهانه از جانب يک فرد يا گروه، در برابر 

همسران در برابر خشونت، در قالب دو مقولة اقدام  هاي مواجهه کودکپژوهش حاضر، استراتژي

 اند.بندي شدهبه فرار و جدايي، و تهديد و اقدام به خودکشي صورت

دختران اغلب پس از آنکه در رابطه با خشونت در زندگي، راه ر و جدايي. اقدام به فرا

شوند. چه بسا کنند و با مشکالت سازگار مييابند، سکوت پيشه ميروي خود نمي اي پيشچاره

ممکن است هرگونه اقدام عملي در برابر خشونت شوهران، براي قربانيان خشونت، برابر با 

ها سکوت اختيار کرده و آن را بهترين گزينه دليل آن هميند. به هاي بيشتر باشخشونت و آسيب

آيد که قبأل به آن اشاره شد. يعني شرايطي که  پندارند. اين وضعيت در شرايطي به وجود مي مي

در آن خانواده پدري همدست با خشونت همسر هستند و طالق يک قبح اجتماعي بزرگ است. 
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اني است که پس از مرگ مشکوک خواهر، مجبور شده اين استراتژي عمدتاً مربوط به دختر

بودند با همسر سابق خواهرشان ازدواج کنند. زماني که خشونت همسر به حدي رسيده باشد که 

گيرند. راحله که در جان او را تهديد کند، تصميم به فرار گرفته و در نهايت از همسر طالق مي

  گويد:سالگي ازدواج کرده، در اين زمينه مي 14

من تو اون چند سال )زندگي مشترک با شوهرش( به مادرم هم نگفته بودم که چه زجري »

دونستند ولي چيزي ام اخالقش رو ميکشم، اصالً به هيچکس نگفتم. اما خب خانوادهمي

ام سر خواهرم کارهاي شوهرم رو ناديده گرفته بودند، سر من گفتند. همونطورکه خانوادهنمي

گرفتند. ولي دفعه آخري که من فرار کردم رفتم به مادرم گفتم اينا ده ميهم همونجوري نادي

وسخت وايستايم که طالق بگيرم.  فرستند. ديگه سفتکشند و جنازم رو برات ميمن رو مي

-کنم که به خودم بيام، سعي ميکم دارم سعي مي بعد طالق با اينکه افسرده بودم اما اآلن  کم

 «الم خوب بشه. فقط خوشحالم که از اون جهنم بيرون اومدمکنم ادامه تحصيل بدم و ح

باره سالگي ازدواج کرده و از همسر خود طالق گرفته بود، در اين 15همچنين سميه که در 

 گويد:مي

-کنم که ازش جدا شدم. اين دو سالي که ازش جدا شدم اآلن حس ميمن خدارو شکر مي»

تر شدم نسبت به اون موقع که شوهرم  اً اآلن قويهايي که خوردم اما واقعکنم با همه شکست

بود. احساس آرامش بيشتري دارم. با همين کارگري و خياطي به هر حال خرج خودمون رو 

کردند من آريم. خدا رو شکر که مادرم اينا پشت من هستند اگه از من حمايت نمي درمي

گفت بيا به هر سختي که موندم خونه شوهرم. ولي مادرم ميتونستم برگردم بايد مينمي

زارم برگردي. اما ديگه اعتياد و بيکاري يکي ديگه سر من  گذرونيم، ولي نميهست با هم مي

هاش خالص شدم. ديگه قرار ها و کتک نيست )رو دوش من نيست( از دست بداخالقي

 «نيست کتک بخورم. روز و شبم با حسرت و گريه بگذره

همسران مورد مطالعه در اين تحقيق وجود  يشتر کودکتمايل به طالق و جدايي در ميان ب

اند از همسرانشان جدا شوند و استراتژي ها توانستهدارد. اما تنها تعداد بسيار محدودي از آن

غالب در برابر اين پديده، سازگاري، سکوت، پذيرش و کنارآمدن است. به اين دليل که طالق 

م خانواده بر مبناي همان ساختار نابرابر، يک شود و حفظ و تداويک تابوي بزرگ محسوب مي

 اولويت است.
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ها شامل طيفي از افکار و مقوله خودکشي در روند مصاحبهتهديد و اقدام به خودکشي. 

رفتارهاي مشتمل بر فکر خودکشي، تهديد به خودکشي و اقدام به خودکشي است. اين افکار و 

شوند. نازنين که شکل گرفته و تشديد مي رفتارها تحت تأثير متقابل عوامل شخصي و محيطي

هايي که از طرف همسرش تجربه کرده بود سالگي ازدواج کرده بود، به دليل خشونت 13در 

 گويد:باره ميبارها تصميم به خودکشي گرفته بود. او با ناراحتي و گريه در اين

ناب، با هر چيزي اون موقع من اينقدر تنها بودم که دست به خودکشي زدم. با قرص، با ط»

-کشيدم و گريه ميزدم، داد ميزد، منم خودم رو ميهايي که من رو ميديگه، چند بار شب

گفتم که چرا سرنوشت من رو کردم. به خدا هم بد ميزدم و نفرين ميکردم. خودم رو مي

ده. من سنم کم بود و چيزايي رو تجربه کردم که شما حتي تصورش سياه کرده و نجاتم نمي

گفتم اگه دونستم چکار کنم. مي کسي خودم نميتوني بکني. از بيچارگي و بدبختي و بينمي

ديدم که موندم، ميشد و زنده ميهاي من باز ميبميرم بهتره. بعد از هر خودکشي که چشم

 «بازم بدبختي من ادامه داره

 پيامدها

دهند. يت يا پديده روي ميپيامدها، نتايج مشخصي هستند که پس از وقوع يا در حين يک وضع

همسران، اساساً بازتوليد خشونت در اشکال گوناگون است که در اين  تجربة خشونت کودک

 تحقيق به شکل خشونت نمادين، خشونت فيزيکي، جنسي و اجتماعي شناسايي شده است.

سن پايين و ازدواج در اين سن همچنين براي اين افراد، زمينه تحقيرشدن خشونت نمادين. 

و در معرض اهانت قرارگرفتن را فراهم کرده است. خشونت خانگي همواره آشکار، فيزيکي و 

ثابت نيست. خشونت نمادين نوعي از خشونت است که جنبه آشکار ندارد و در آن از 

-وجرح فيزيکي خبري نيست. از آنجايي که اين دختران، آموزش خاصي براي جامعه ضرب

اند و تنها به واسطه زور، مصلحت و اجبار به همسري تهپذيرشدن در زندگي متأهلي نداش

اند، مهارت خاصي هم براي رفتار مطابق الگوهاي سنتي محل زندگيشان و همسرانشان درآمده

اند، ها که هنوز غبارِ کودکي و نوجواني بر چهره داشتهاند. آنرود نداشتهها ميتوقعاتي که از آن

تفاوت را نداشته و همين موضوع موجب شده تا از جانب آمادگي ورود ناگهاني به جهاني م

-هاي مختلفي به آنهايي که در شکلشوهر و خانواده، مورد توهين و تحقير قرار بگيرند. اهانت
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ها را مورد آزار قرار داده است. خشونت است که آن« خشونت نمادين»ها شده، يادآور نوعي 

توجهي، خوارشمردن و انواع باشد، ازجمله بيهاي مختلفي داشته تواند داللتنمادين مي

ها هاي بدني هم که در بيشتر مصاحبههاي کالمي و غيرکالمي ديگر. حتي آزار و اذيتخشونت

هاي به آن اشاره شده، بيشتر نمود خشونت نمادين است تا خشونت فيزيکي. چراکه حمله

انجام شده است تا به قصد فيزيکي بيشتر به قصد خُردکردن عواطف و احساسات طرف مقابل 

سالگي ازدواج کرده است، در مورد تجربة خود از خشونت  15برخوردهاي فيزيکي. زهرا که در 

 گويد:نمادين شوهرش مي

دوني من روي پدرم خيلي حساس هستم اما خب شوهرم اصالً درکي نداره و براش مي»

گه و اين من رو خيلي  ، ميآد ها مطرح نيست. خب هر چي از دهنش درميحرفاحترام و اين

بره. کنه. خيلي بددهن هستش و خيلي راحت کلمات رکيک رو به کار ميناراحت مي

کنه. وقتي دونم که گوش نميمجبورم همه چيز رو بريزم تو خودم و سکوت کنم. وقتي مي

منم ده، ديگه دونم يه چيز رو اگه بهش بگم مثالً فالن رفتار رو نکن اون بدتر انجام ميمي

 «شم سکوت کنم که فقط بگذرهمجبور مي

سالگي ازدواج کرده بود، درباره فشارهاي روحي و رواني که از طرف  15فرزانه که در 

 گويد: همسرش تجربه کرده بود مي

داد. منم از خانوادم هم کرد و به من پول نميشوهر من پول داشت ولي براي من خرج نمي»

داد. يعني خيلي خسيس بود ه لحاظ مالي تو فشار قرار ميگرفتم و خيلي من رو بپول نمي

رسيد که من رو کتک بزنه، از اين طريق به من کنم چون دستش نميولي بيشتر من فکر مي

ها و آورد. حاال فقط فشار مادي نبود، روح و روان منم داغون کرده بود با حرف فشار مي

تونستم تحمل کنم ديدم ميمحبت مي کارهاش. اما فشار مالي خيلي بد بود چون اگه من

اي به تو داره، رو چجوري بايد  فشار مالي رو، ولي آدمي که نَه مهري نَه محبتي و نَه عالقه

 «زد زد تو ذوقم و به سرم ميکردم ميکردم. من خودم هم که بهش توجه ميتحمل مي

در سن پايين، هاي تحقيق از ديگر پيامدهاي ازدواج بر مبناي دادهخشونت فيزيکي. 

اند که پس از ازدواج در سن پايين شوندگان اذعان کرده خشونت فيزيکي است. بيشتر مصاحبه

-هاي مختلف توسط همسرانشان مورد خشونت، آزار و اذيت قرار گرفتهبارها به داليل و روش
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. رساني بدني، خشونت جنسي، عاطفي و تحقير و توهيناند، از خشونت کالمي گرفته تا آسيب

 گويد: سالگي ازدواج کرده بود، دربارة تجربه خشونت فيزيکي خود مي 14منيره که در 

زد، کل بدنم هميشه اومد فقط مي با مشت، با لگد، با سيم کابل، با هر چيزي که دستش مي»

زد کبود بود. زخمي بودم هميشه. يک بار گلوي من بخاطر سيم کابلي که باهاش من رو مي

ر کردم قراره بميرم. يک بار سر من رو با ساعت شکست. ساعت رو پرت رو گرفت ديگه فک

 «ام از دستشکرد تو سرم. من موندم چطور زنده

-هاي همسرش که منجر به آسيبسالگي ازدواج کرده بود درباره خشونت 14خديجه که در 

 گويد:هاي جسمي و سقط فرزندش شده بود مي

ودم جوري زد که سقط کردم. خونريزي شديد کردم. بار حامله ببار وقتي اولينمن رو يک»

زد که تو داري خيانت تجربه سقط خيلي بد بود. خيلي آدم شکاکي بود، هميشه تهمت مي

گفت. دست من رو اومد مي داد، خيلي بددهن بود، هرچي از دهنش درميکني. فحش ميمي

و ميدوني چطوري زده به ببين )جاي زخم بر اثر بريدگي با شيشه رو نشونم داد( اين زخم 

من؟ دفعه دومي که حامله بودم، اومد گفت بيا رابطه جنسي داشته باشيم، منم گفتم نَه من 

زنه و من  خستم حوصله ندارم، بزار يک وقت ديگه. عصباني شد. ترسيدم گفتم باز من رو مي

اشتم لباسام ميريم. ديگه قبول کردم. بعد که کارش تموم شد، من د و بچه تو شکمم با هم مي

کردم که يکدفعه يه تکه شيشه از جيبش درآورد و گفت که چرا تو توي رابطه رو عوض مي

ميلي!؟ نکنه دلت جاي ديگست؟ هر چي قسم خوردم و گريه کردم فايده نداشت،  با من بي

کني. شيشه رو برداشت و ببين چجور دستم رو چاک گفت نَه، حتما يه غلطي داري ميمي

 «تونم دستم رو درست  تکون بدمرو کرده تو دستم که من اآلنم نميداده! چنان ف

 گويد: باره نيز ميسالگي ازدواج کرده، در اين  15آسيه که در 

زد، من تا يک ماه کل بدنم کبود تونست من رو ميزد با سيم شارژر، تا ميمن رو خيلي مي»

شناسي؟  کرد. سفره ماهي رو ميکرد و منو داغ ميبود. يه سيمي داشت که اون رو گرم مي

يک دمِ خيلي سمي داره که اون رو خشک کرده بود. دم سفره ماهي رو که بهش دست بزني 

زد. من سه زد. مشت و لگد هم ميشه. فکرش رو بکن، من رو با اون ميدستت کبود مي

 گفتن تو اگه بچه بياري شوهرتماهه حامله بودم که  بخاطر لگدش سقط کردم. همه مي

 ...«زنه اما  شه و ديگه تو رو نمي خوب مي
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کرد و بارها از طرف همسرش مورد همچنين، طاهره که با خانواده همسرش زندگي مي

 گويد:  خشونت قرار گرفته بود، مي

زد، شد. من رو با همه چيز ميهاشم که هيچوقت تموم نميشوهرم خيلي بداخالق بود. کتک»

با لگد، مشت و حتي در قابلمه. يک بار با کنترل  با هر چيزي که تصورش رو بکني، 

تلويزيون سر منو شکست. وقتي حامله بودم يه روز از پشت اومد و با لگد زد به کمر و 

تونستم برم  شکمم و من افتادم رو شکمم. کل شب رو درد کشيدم. از ترس رفتارش نمي

که با موتور رسوند خونه  کردم که منو نَه با ماشينپيش مادرم. ديگه داشتم خونريزي مي

تر برو، بهم گفت نَه تو هيچ مرگت  گفتم آروممُردم از درد و بهش ميمادرم. تو راه داشتم مي

شه. ديگه من رو رسوند خونه مادرم. من رو بردند دکتر، اونجا بچه من سقط شد. من  نمي

تا چهار ماه سراغ من مُردم و دوباره زنده شدم. شوهر من نَه اومد ديدنم نَه به من زنگ زد، 

 «رو نگرفت

با توجه به اين که نَه خودِ دختران و نَه همسرانشان قبل از خشونت در روابط جنسي. 

ها پس از اند، اولين آسيبازدواج آموزش خاصي براي برقراري رابطه زناشويي سالم نديده

شود که هيچ پيوند ميويژه زماني حاد  دهد. اين مسئله بهها روي ميازدواج در زمينه جنسي آن

عاطفي خاصي )منهاي غرايز( ميان دو نفر وجود نداشته باشد. شروع رابطه از اساس بدون 

چيزي بوده که دختران از شوهر حضور عالقه و حتي آشنايي بوده است. فاميل بودن، تمام آن 

پس از آن، شوندگان از ازدواج در کودکي و بالفاصله اند. درک مصاحبهدانسته آينده خود مي

را دارد تا برقراري « تجاوز مشروع»برقراري رابطه جنسي بدون آموزش و مقدمه، بيشتر معناي 

شده، برقراري رابطه هاي بيانيک رابطه انساني آزادانه و از روي ميل و عالقه. در اغلب تجربه

ي ازدواج سالگ 15جنسي پس از ازدواج، بيشتر يک درد و رنجِ تحميلي بوده است. مينا که در 

 کند: گونه بيان مياش را از خشونت در روابط جنسي اينکرده بود، تجربه

کني اين ديگه اجباريه. تو ديگه مجبوري رابطه داشته باشي، رابطه جنسي  وقتي ازدواج مي»

 «براي من شبيه يک اجبار وحشتناک بوده و هست... 

 گويد: ازدواج کرده بود ميسالگي  15کنندگان پژوهش، که در  مريم از ديگر مشارکت

شد. من رو اون  ذاشتم به من نزديک بشه، براي همين دعوامون ميترسيدم و نميمن مي»

 «زد... کردم منو کتک ميزد تا مجبورم کنه رابطه داشته باشم و اگه قبول نمي اوايل مي
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ها در سني زوجها مصاحبه شده، کمتر ازدواجي وجود دارد که فاصله در بين افرادي که با آن

سال باشد. براي دختران نوجوان اين فاصله سني، به معناي فاصله ذهني بوده  12آن کمتر از 

ها است. از سوي ديگر، سنِ پايين دختران در هنگام ازدواج اجباري با افرادي که انتخابِ آن

 رده است.ها سلب کنبوده، عمأل امکان انديشيدن به ازدواج و رابطه با غيرهمجنس را از آن

خشونت اجتماعي به معناي محدودکردن شبکه ارتباطي، جلوگيري از خشونت اجتماعي. 

ادامه تحصيل و مشارکت در امور اجتماعي است. تجربه ازدواج در سن پايين و به تعبيري ديگر، 

گر تجاوز، تحقير، اضطراب، ترس و اي است که تداعيدر کودکي و در ميدان مطالعه، تجربه

و سلبِ آزادي فردي و اجتماعي است. ورود دختران نوجوان به ازدواج به معناي افسردگي 

ها در ها بوده است. هرچند آنهاي اجتماعي آندادن فرصت هاي فردي و ازدستسلب آزادي

ها از ازدواج نوعي رهايي از اند. اما با توجه به اين که تصور آنخانه پدري هم چندان آزاد نبوده

ها ها سلب آزادي پس از ازدواج، سرخوردگي بيشتري را بر آنده، نوع مواجهه آنقيد وبندها بو

اي است که دربرگيرنده چيزي جز هاي فردي و اجتماعي مقولهتحميل کرده است. سلب آزادي

اي بلکه رنجي اجتماعي که سراسر ابعاد و امتداد خشونت اجتماعي نيست. آن هم نَه رنجي لحظه

شدن به  گيرد. از نظر آبوت و واالس، دختران فرودستي و تسليممي زندگي فرد را در بر

آموزند. آموزش اين هاي مسلط مردانگي و زنانگي را نيز در همين نظام مردساالر ميايدئولوژي

است و عالوه بر شکست تحصيلي، انتظارات خانواده براي « وظايف زنانه»دختران آمادگي براي 

ايشان از ادامه تحصيل است. بسياري از پدر و مادرها، « دلسردي» ساز آينده دختران نيز زمينه

گيرد، کند و تحت تکفل مرد قرار ميمربيان و کارفرماها معتقدند که دختر سرانجام ازدواج مي

اي دارد که براي موفقيت در مدرسه تالش کند. اين تصورات از صافي ذهن پس چه فايده

کنند هاي خانگي را جايگزين موفقيت تحصيلي ميت در نقشرفته موفقي گذرد و رفتهدختران مي

سالگي ازدواج کرده بود با بغض ناشي از  13(. جميله که در 24: 1322)آبوت و واالس، 

 گويد: هاي آينده خود ميدادن فرصت احساس سرخوردگي درباره ازدست

گيم رو از دست تونستم صبر کنم با کسي که دوسش دارم ازدواج کنم ولي نشد. بچمن مي»

هاي عمرم رو از دست دادم. نرفتم مدرسه و هر وقت دادم و نتونستم بچگي کنم. بهترين سال
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گم چقدر حيف بينم، ميهاي خودم رو که رفتند درس خوندند يا مجردند ميوسال سن هم

 «شد زندگي من. من چه دلخوشي دارم اآلن توي زندگيم

شدن  اي مختلف زندگي، تفريح و احساس زايلهدادن فرصت تحصيل، کسب مهارت  ازدست

هاي متعلق به خود رفتن فرصت ساخت خود، شخصيت و ايده عمر، همگي به معناي ازدست

-است که همانا فرديت انساني است. الگوها، نيروها و سازوکارهايي که دست به دست هم مي

روند ته فرديت او را نشانه ميدهند تا چنين فرصتي را از فرد بستانند، در واقع خواسته يا ناخواس

سالگي ازدواج کرده بود درباره فشارها و  15دارند. گلناز که در و او را از پرورش خود بازمي

 گويد:هايي که از طرف همسر و خانواده همسرش تجربه کرده بود ميمحدوديت

درس  داد برم مدرسه، هم خودش و هم خانوادش گفتند که نيازي نيستشوهرم اجازه نمي»

رفتم عالوه بر شوهرم بايد به اين گير بودند و هرجا ميبخوني، پدر و مادرش خيلي سخت

دادند. همون خواستم برم باشگاه اجازه نميرم. ميدادم که کجا ميدو تا هم جواب پس مي

خواستم درسم رو ادامه بدم، ايام امتحانات بود ديگه خودم و آماده کرده بودم، درس اول مي

بودم که برم امتحان بدم که روز امتحان گفت حق نداري بري. شوهرم گفت که نَه  خونده

برمت نَه تو حق داري بري امتحان بدي. هر چي اصرارکردم، گريه کردم، گفت نَه اجازه مي

دونستم چکار کنم. مدرسه فقط جايي نبود که من توش درس بخونم، نداري. ديگه واقعاً نمي

م و با دوستام خيلي صميمي بوديم، خيلي سخت بود برام که من چون آدم احساسي بود

گفتند چرا بري مدرسه، تو اش هم همش ميرابطه من رو با دوستام قطع کرد. ديگه خانواده

 «شوهر کردي بشين خونه يا برو مدرسه ديني اما دور مدرسه دولتي رو بايد خط بزني

 مدل پارادايمي و خط داستان

شده در تحليل خشونت در ميان  هاي استخراجرابطه ميان مقولهدر اين بخش، به بررسي 

شود. در واقع، تمام آنچه که در غالب  همسران در چارچوب روايتي منسجم پرداخته مي کودک

همسران در اين تحقيق انجام شد  اي مبني بر تجربة خشونت در بين کودکزمينه نظريههاي رويه

شود. اين داستان، روايتي در قالب يک داستان روايت مي و منتج به مقوالتي در اين زمينه شد،

گيري آن براساس ابعاد مدل پارادايمي است  توصيفي درباره پديده اصلي پژوهش و فرايند شکل

 پردازي چنين داستاني است. و خط اصلي داستان هم، مفهوم
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 همسران ن کودک. مدل پارادايمي تجربة خشونت در بي1شکل 

هاي حاصل از تجربة خشونت در بين ( مدل پارادايمي بازنمايي تصويري يافته1شکل )

فزايندگي »دهد پديده مرکزي در اين مطالعه همسران شهر چابهار است که نشان مي کودک

شده، فرودستي زنان، ارزشمندي  است. طبق اين مدل، نابرابري و تبعيض جنسيتي« خشونت

روند که در تجربة  سکوت و فرهنگ خشونت از شرايط علي به شمار مي مردان، فرهنگ

همسران نقش دارند و نوعي خشونت فزاينده و مضاعف را براي آنها رقم  خشونت کودک

افتد که کامالً مردانه است و مردساالري به شکلي  زند. اين خشونت فزاينده در بافتي اتفاق مي مي

ر چنين بافتي، بسيار دشوار و حتي ناممکن است. بنابراين، فراگير در آن پخش است و مقاومت د

همسران در رابطه با اين خشونت، از يک سو با مالحظة مردساالري فراگير در  مواجهة کودک

هاي  ها، در چارچوب استراتژي يافته در بين آن بيني تعميم منطقه و از سوي ديگر با وجود خودکم

شود. در نهايت، اين  هديد و اقدام به خودکشي انجام مياقدام به فرار، اقدام به جدايي و ت

گيرند، پيامدهايي  همسران براي مواجهه با خشونت فزاينده به کار مي هايي که کودک استراتژي

 يط علي:شرا

شده، فرودستي  نابرابري و تبعيض جنسيتي

زنان، ارزشمندي مردان، فرهنگ سکوت، 

 فرهنگ خشونت

 

 اي:شرايط زمينه

 مردساالري فراگير

 
 

 گر: شرايط مداخله

-بيني تعميمخودکم

 يافته

 

 پديده:

 فزايندگي خشونت

 ها: استراتژي

اقدام به فرار و جدايي، تهديد و اقدام به 

 خودکشي

 يامدها:پ

خشونت نمادين، خشونت فيزيکي، خشونت در روابط جنسي، انزوا 

 اجتماعي
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چون خشونت نمادين، خشونت فيزيکي، خشونت در روابط جنسي و حتي انزواي اجتماعي را 

 به همراه دارد. 

 گيریبحث و نتيجه

دهد. نتايج هاي آشکار و غيرمستقيم قرار ميان، دختران را در معرض انوع خشونتازدواج کودک

-ها با زناني در شهر چابهار است که کودکاي از مصاحبهاين پژوهش ماحصل تحليل مجموعه

طور جداگانه براي پاسخ به هر کدام از  اند. بنابر مقوالتي که تاکنون بههمسري را تجربه کرده

اي تحقيق را مورد بحث قرار داد. توان مقوله هستهدايمي مطرح شد، اکنون ميابعاد مدل پارا

اي پديده اصلي در تحقيق است که ساير مقوالت بر اي يا مرکزي در نظريه زمينهمقوله هسته

(. مقوله 112: 1325دهند )اشتراوس و کوربين، آيند و کليتي را تشکيل ميمحور آن گرد مي

است. خشونتي که در چارچوب نهاد خانواده عمل « فزايندگي خشونت»هسته در اين پژوهش 

هاي پيشين است و عامالن آن مردان گروه محلي و زنان کند، سازوکار اصلي آن سنت و رسممي

ها را ها و قواعدي هستند که اکنون آنسنتو مادراني هستند که خود پيش از اين قرباني همان 

گيرند. قربانيان دختراني هستند که در عليه دختران خود به کار مي ها راو دوباره آن دروني کرده

 اند. کودکي و به اجبار به همسري درآمده

دهد، تنها با درنظرداشتن نوع ( نشان مي1همانطور که مدل پارادايمي آمده در شکل ) 

نابرابري و تر در نظر گرفت. توان اين مدل را جامعمعنايابي و درک دختران از اين پديده مي

شده، فرودستي زنان، ارزشمندي مردان،  فرهنگ سکوت و فرهنگ خشونت  تبعيض جنسيتي

اند. از مقوالت محوري هستند که شرايط علي ازدواج دختران در سنين کودکي را فراهم ساخته

فراگير است. مردساالري يا  آيد، مردساالرياي که به کمک اين سازوکارها ميطرفي، عامل زمينه

اي در رابطه با ترين شرايط زمينهشده ازجمله اصلي ه زباني ديگر، نابرابري جنسيتي نهادينهب

-صورت خودبخودي عمل نمي است. اما اين ساختار به« همسرانتجربه خشونت در بين کودک»

هاي مختلف دختران را در مسير هايي که به روشها جست. آنکند و نمود آن را بايد در عامليت

دهند که راه فراري هم از آن وجود ندارد. اين عوامل همانطورکه قبأل اي قرار ميشدهتعيناز پيش

سال توضيح داده شد تنها مردان متشکل از برادر، همسر، پدر، عمو و امثال آن نيستند. زنان ميان

هايي هستند که خود زماني قرباني همان جنسسال هم در قامت مادران، ازجمله همو کهن
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ها را بر دخترانشان اعمال اند، اکنون زنان به همراه مردان دوباره آنسبات نابرابر جنسيتي بودهمنا

زيربودن و سکوت، الگوي رفتاري تحت بهبودن و سر تفاوتکنند، ازجمله با گوشزدکردن، بيمي

برابر که از کنند. اين انتقال ميراث اجتماع نااي را بازتوليد مييافته بيني تعميمعنوان خودکم

شود، موجب تحکيم موقعيت فرودستي ها انجام ميمجراي الگوهاي تربيتي و به واسطه خانواده

شود. موقعيتي که شرايط مساعد براي صورت عيني و هم در تفکرات آنها مي دختران هم به

د و کند. همچنين اقدام به فرار و جدايي، و تهديپذيرش اجباري ازدواج در کودکي را فراهم مي

حاضر بازشناسي شدند. دختران اغلب پس عنوان استراتژي زنان در مطالعه اقدام به خودکشي به

کنند و با مشکالت ها سکوت مييابند، در برابر خشونتروي خود نمي اي پيشاز آن که راه چاره

نيان شوند. زيرا ممکن است هرگونه اقدام عملي در برابر خشونت شوهران، براي قرباسازگار مي

هاي بيشتر باشد. تمايل به طالق و جدايي در ميان خشونت، برابر با خشونت بيشتر و آسيب

اند وجود دارد. اما تنها تعداد همسري بودهبيشتر دختراني که در اين پژوهش در معرض کودک

فزايندگي »شان جدا شوند. اين روند که نام اند از همسرانها توانستهبسيار محدودي از آن

همسري دارد به سمت را بر آن نهاديم، در نهايت با پيامدهايي که براي قربانيان کودک« ونتخش

يابد. صورت تاريخي در جامعه امتداد مي رود و با بازتوليد درون همين سيستم بهشدن مي کامل

 باري است که پيامد اصلي و مستقيم آن، بازتوليد چرخههاي خشونتامتداد آن نيز در قالب رويه

ها انواع هاي گوناگوني به خود بگيرد. آنتواند شکلخشونت عليه زنان است. اين خشونت مي

 کنند. هاي نمادين، جنسي، فيزيکي و اجتماعي را بعد از ازدواج  تجربه ميخشونت

(، مقدادي و 1422هاي خضري و همکاران )بخشي از نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش

( و قمر و 8281(، مطالعات پروتاس و هيز )8281)همکاران را و (، آهينکو1326جوادپور )

سال  12خواني دارد، زيرا براساس اين نتايج دختراني که در سنين زير ( هم8282همکاران )

ها انواع خشونت اعم از کنند. آنکنند، بيشتر از زنان ديگر خشونت را تجربه ميازدواج مي

شوند. هرچه سن از سوي همسران خود متحمل مي نمادين، جنسي، فيزيکي و اجتماعي را

-ها بيشتر ميتر باشد امکان اعمال خشونت از طرف همسر بر آندختران در زمان ازدواج پايين

هاي خانگي کنند، خود را در مقابل انواع خشونتکه ازدواج ميدختران زماني  شود. اين کودک

شان در اغلب  سط همسران خود شوند که سنها ممکن است قرباني تجاوز جنسي تويابند. آنمي



 

 

 

 

 

 011 ابهار: شرایط، ...  همسران شهر چ مطالعه کیفی خشونت در بین کودک

 

 

موارد بيشتر از سن اين دختران است. از سوي ديگر، ازدواج کودکان با آثار منفي اجتماعي و 

هاي اجتماعي هاي تحصيلي و محدوديتدادن فرصت بهداشتي نظير بارداري زودهنگام، ازدست

هاي قرار داده و منجر به بيماري ها سالمت جنسي کودکان را تحت تأثيرهمراه است. اين ازدواج

 شود. ها ميکشي آنجسمي، تضييع حقوق کودکان و آزار و بهره

(، راسمون و 8282هاي موبوالجي و همکاران )هاي پژوهش حاضر با يافتهبخشي از يافته

( منطبق است. زيرا 1322( و کمالي و همکاران )8212(، آهونسي و همکاران )8212همکاران )

از اين مطالعات به بافت فرهنگي و مذهبي و هنجارهاي اجتماعي تأثيرگذار بر  در هر يک

هاي اين مطالعات نشان دادند که طيف وسيعي از عوامل ازدواج دختران پرداخته شده است. يافته

و فرهنگي است که  اجتماعيها، هنجارهاي در ازدواج کودکان نقش دارند. يکي از مهم ترين آن

رابطه پيچيده بين اعتقادات ديني و آداب و رسوم است. اما تفاوت اساسي در اين غالباً ناشي از 

تري به ابعاد مختلف خشونت و جزئي است که پژوهش حاضر، با مفاهيم و مقوالت مشخص

 دختران، قبل و بعد از ازدواج پرداخته است.  شده از طرف کودک تجربه

اول مسئله ازدواج کودکان با بينشي بر اساس نتايج اين پژوهش، الزم است در مرحله 

هاي مختلف ازدواج شناسانه و عميق مورد مطالعه قرار گيرد. شناخت ابعاد و زمينهجامعه

کودکان، در ارائه راهکارهاي مناسب براي کاهش اين پديده ضرورت اساسي دارد. در مرحله 

بافت جامعه محلي اقدام به  دوم، با ابتنا بر نتايج تحقيقات علمي در اين خصوص بايد متناسب با

سازي کرد. چراکه توسعه فرهنگي بدون توجه به بافت محلي و سازوکارهاي سنتي آن فرهنگ

تواند چندان کارآمد باشد. همچنين افزايش سطح تحصيالت دختران و آموزش در جامعه نمي

ر در اين تواند يکي از راهکارهاي موثمحلي نسبت به پيامدهاي ازدواج در سنين کودکي مي

باره يک اولويت است که ممکن است نتايج آن در زمينه باشد. آموزش به جامعه محلي در اين

 درازمدت قابل مشاهده باشد. 
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