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 درك و تصور زنان از قرباني شدن 
 (انمطالعه كيفي در شهر تهر)

  سهیال صادقی فسایی

  بنی اعظم آهنگر سله

  پروانه دانش

  نژاد مریم قاضی

 91/3/23: تاریخ پذیرش                      51/51/29: تاریخ دریافت

 چکيده
ه شده جشناسی سنتی کمتر به آن تو شدن مفاهیمی نسبتاً جدید است که در جرم و قربانی قربانی 

دهد تحقیقات این حوزه اخیراً به سوی قربانیان جرم  ی نشان میاما نگاهی به مبانی نظر. است

شناختی بر فهم سبک زندگی قربانیان جرم متمرکز  های جرم چرخش داشته و بخشی از تحلیل

، «شوند؟ ای مرتکب جرم می چرا عده»: پرسد شناسی می در حالی که جرم. شده است

هدف این پژوهش « گیرند؟ آمیز قرار می ی جرمها ای آماج اقدام چرا عده»: پرسد شناسی می قربانی

شدن را  ای است که شرایط قربانی شدن از نظر زنان و تبیین نظریه یافتن به مفهوم قربانی دست

شدن را از منظر زنان  این تحقیق با کاربرد روش کیفی سعی دارد مفهوم قربانی. توضیح دهد

اما . ساختاریافته انجام گرفت صاحبة نیمهزن تهرانی م 4 برای رسیدن به این هدف با . بشناسد

شدن بین زنان  های تحقیق حاکی از آن است که مفهوم قربانی یافته. نتایج قابلیت تعمیم ندارد

شدن سه مفهومِ  در تعریف زنان از مفهوم قربانی. گیرد طیف وسیعی از احساسات را دربرمی

بنا بر روایت . شود آشکار می« پذیری آسیب»و « نداشتن منابع و اختیارات»و « حرمان زندگی»

های شخصیتی و فاکتورهای  ویژگی. ماند شدن احساسی واقعی است که با فرد می زنان، قربانی

و « نگاه جنسیتی»اجتماعی و اجبارهای فرهنگی از عواملی است که با ارجاع به مواردی چون 

 .هندد شدن را توضیح می قربانی« ساختارهای معیوب»و « سلطة مردانه»

 شدن قربانی  پذیری، روش کیفی، زنان، قربانی، آسیب: هاي كليدي واژه

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
 ssadeghi@ut.ac.ir( نویسندة مسئول)شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران  دانشیار گروه جامعه.  

 قیقات اجتماعی دانشگاه تهرانشناسی دانشگاه پیام نور و محقق مؤسسة مطالعات و تح دانشجوی دکتری جامعه.  

 شناسی دانشگاه پیام نور استادیار گروه جامعه.  

 اه الزهراروه علوم اجتماعی دانشگگاستادیار .  
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 مقدمه
شناسی بود، توجه به قربانیان  در حاشیة جریان اصلی جرم 791   شناسی تا سال اگرچه قربانی

امروزه . های متعدد در این زمینه صورت گیرد پردازی های اخیر موجب شد نظریه جرم در سال

 شناسی را خرده ، قربانی(112 )و گودی ( 112 )نظران، از جمله دیگنان  بسیاری از صاحب

 .کنند شناسی تفسیر می رشدی در درون جریان اصلی جرم دیسیپلین جدید و روبه 

ها را  ورزید و آن شناسی سنتی، که از بحث دربارة قربانیان جرم غفلت می برخالف جرم

گیری  متأخر بر نقش فعال قربانیان در شکلگرفت، مطالعات  پذیران منفعل درنظر می آسیب

کند که قربانی  کند؛ مثالً ولفگانگ بر این موضوع پافشاری می جرایم علیه خودشان تأکید می

های  به عبارت دیگر، وی در فعالیت. کنندة مجرم در جرم علیه خود باشد تواند تحریک بعضاً می

 (.721 گانگ، ولف)شود  تری برای قربانی قائل می جُرمی نقش فعال

های زیادی وجود دارد،  خصوص در جرایم خشن، داده اگرچه در تأیید ایدة ولفگانگ، به

اند که نوع  ها بر آن آن. اند شدت نقد کرده پردازان فمنیست به نظریة وی را بعضی از نظریه

نسی علیه ویژه زنان در آزار ج تواند به تبرئة مجرمان و سرزنش قربانیان، به پردازی وی می نظریه

شاید به همین دلیل به نظریة ولفگانگ در جریان اصلی (. 119 والکیت، )آنان، منجر شود 

شناسان این  قربانی 711 تا  791 های  اما در سال. کمتر توجه شد 741   شناسی در سال جرم

انتقادها را به چالش کشیدند و توجه اذهان را به این مسئله جلب کردند که برای فهم 

شدن توجه  تر سیاسی و اقتصادی و بستر اجتماعی قربانی شدن باید به بسترهای وسیع قربانی

 .کافی داشت

های  کند که بعضی سبک هایی است که بر این ایده تأکید می نظریة سبک زندگی نیز از نظریه

واهمه در  دهد؛ مثالً ماجراجویی، نوع پوشش، حضور بی شدن را افزایش می زندگی خطر قربانی

کاری، و جزآن از  خیز، بی رو، زندگی در مناطق جرم های کج دفاع، همنشینی با گروه ای بیفضاه

بر اساس این نظریه احتمال رخداد جرم . دهند شدن را افزایش می عواملی است که خطر قربانی

 .های قربانی است تا مجرم بیشتر وابسته به نوع فعالیت

شدن  کنند قربانی های روزمره تأکید می لیتنیز با طرح نظریة فعا( 797 )کوهن و فلسون 

فلسون با تأکید بر سه عامل، از جمله دسترسی به . های روزمره است تابعی از الگوهای فعالیت

بنابرنظر . دهد شدن را توضیح می آماج مناسب و عدم نظارت و حضور مجرم باانگیزه، قربانی
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ها دائم در  ، خرید، تفریح، و سایر فعالیتدارد برای کار وی، الگوهای زندگی روزمره ما را وامی

های ما آماج مناسبی  ها امکان دارد فعالیت جایی در حین این جابه. فضاهای عمومی حاضر شویم

خیز  های ناآشنا و جرم را در اختیار مجرمان باانگیزه قرار دهد؛ مثالً حضور شخص در محل

یا حضورنداشتن شخص در خانه، در  .شدن بسازد تواند از او آماج مناسبی برای قربانی می

اما آنچه . تواند خانة او را به آماج سرقت برای مجرم باانگیزه تبدیل سازد تعطیالت نوروز، می

به نظر وی . گرایی سه عامل فوق است سازد تأکید وی بر تقارب و هم نظریة فلسون را جالب می

بنابراین، برای جلوگیری از جرم . دیاب بدون یکی از این سه عامل احتمال ارتکاب جرم کاهش می

شناسی دربارة این مسئله تحقیق  جرم. گرایی سه عامل فوق شد شدن باید مانع تحقق هم و قربانی

شناسی به دنبال پاسخ این پرسش است که  شوند و قربانی ای مرتکب جرم می کند که چرا عده می

شوند و به دنبال  های مجرمانه می تری برای فعالیت چرا بعضی افراد یا خانوارها آماج مناسب

 .پذیری قربانیان است تبیین ریشة آسیب

شناسانه در ایران بیشتر بر مجرمان متمرکز است و کمتر دربارة قربانیان جرم و  مطالعات جرم

رغم آنکه زنان کمتر از مردان  شده، به بر اساس تحقیقات انجام. شود ها تحقیق می سبک زندگی آن

ترس از جرم . ترسند مراتب بیشتر از مردان می اند، به ی اجتماعی و جرائمها در معرض آسیب

از طرف . ها را محدود کند های آن شدت متأثر سازد و فعالیت تواند الگوی زندگی زنان را به می

ها را در مناسبات  شود و حضور آن ها می پذیری در آن دیگر، موجب گسترش حس آسیب

شدن و نگاهی به  نابراین، بررسی درک و تصور زنان از قربانیب. سازد دار می اجتماعی خدشه

تواند  شناسایی تجربة زنان در این زمینه می. ها در این ارتباط ضروری است تجربة زیستة آن

. پذیر شود های آسیب های اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی برای گروه ریزی راهگشای برنامه

آید پاسخ  های که در پی می ها به سؤال و بنا بر روایت آنمقالة حاضر درصدد است از دید زنان 

 :دهد

کنند؟ از  شدن را چگونه تفسیر می شدن چیست؟ زنان قربانی درک و تصور زنان از قربانی

شدن چه تأثیراتی بر زندگی زنان  ها مؤثر است؟ قربانی شدن آن دید زنان چه عواملی در قربانی

 گذارد؟ می
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 روش پژوهش
کارگیری  نظریة مبنایی با به. بود  ضر کیفی و بر پایة الهام از نظریة مبناییروش پژوهش حا

دهد و در این  ای آزمایشی، مبتنی بر داده، را هدف قرار می های مشخصْ دستیابی به نظریه رویه

های نظری اجزای  ها و گزاره در این روش مفاهیم و مقوله. کند زمینه از منطق استقرایی تبعیت می

 (.  ـ   : 12  ،  و کوربن  اشتراوس)دهند  ریة مبنایی را تشکیل میاصلی نظ

توان آن را به طور موقت  نظریة برآمده از این روش شامل قضایایی منطقی است که می

های تحقیق  در این روش به صورت گردبادی یا دورانی بین یافته(. 119 کرسول، )آزمایش کرد 

ترین نتایج و  برگشت وجود دارد تا بهترین و دقیقو ها رفت های تحقیق و مصاحبه و پرسش

های  ای جدید یا توسعة نظریه این روش معموالً با هدف دستیابی به نظریه. مفاهیم استخراج شود

بدیهی است نفع معرفتی نظریة مبناییْ (. همان)رود  کار می دهی موضوع به قبلی برای پوشش

مد نظر نیست، زیرا در تحقیقات کیفیْ قابلیت پذیری آن  ایجاد و توسعة نظریه است و تعمیم

 .گیرد تعمیم مالک کار قرار نمی

آوری و با  ساختاریافته با زنانْ جمع در پژوهش حاضر اطالعات از طریق مصاحبة نیمه

ها تجزیه  کدگذاری نظری عملیاتی است که طی آن داده. استفاده از کدگذاریِ نظری تحلیل شد

بر این (. 7  : 19  فلیک، )گیرند  ه شکلی تازه کنار یکدیگر قرار میشوند و ب سازی می و مفهوم

در کدگذاری . ها در سه مرحلة کدگذاری باز و محوری و انتخابی تحلیل شد اساس متن مصاحبه

ها، مفاهیم اولیه استخراج شد و با مقایسه و  سطر متن مصاحبه وتحلیل سطربه باز، با تجزیه

هایی که در مرحلة کدگذاری  در کدگذاری محوری مقوله. دست آمد هبندی مفاهیمْ مقوالت ب دسته

شدن استخراج  باز تجزیه شده بودند در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل و تعاریف اصلی قربانی

گفتنی است کدگذاری باز در این . وجو شد شدن و دالیل آن جست و شرایط علّی میان قربانی

د و همة توضیحات افراد، اعم از مهم و غیرمهم، کدگذاری انجام ش  نگار تحقیق به روش اندیشه

تر ادامه یافت و تحلیل از  در کدگذاری انتخابی نیز کدگذاری محوری در سطحی انتزاعی .شد

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
در این تحقیق نویسندگان در کدگذاری از گراندد نظریه الهام گرفتند، اما به صورت کامل از نظریة مبنایی پیروی  . 

 .نکردند
2. Strauss 

3. Corbin 
4. Idiographic 
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در این قسمت قضایای منطقی برآمده از تحلیل کنار هم قرارگرفت تا . سطح توصیفی فراتر رفت

 .دست آید بندی نظری به جمع

انتخاب نمونه . بودند  سالة ساکن شهر تهران 22تا  1 پژوهش حاضر زنان جامعة هدف در 

با توجه به حداکثر تنوع بر اساس متغیرهایی چون سطح تحصیالت، طبقه، پایگاه اجتماعی، و 

 4 بعد از . مند و با استفاده از روش گلولة برفی صورت گرفت وضع تأهل به صورت هدف

ها  مصاحبه. انجام گرفت، اشباع داده حاصل شد  7  سال  های دی و بهمن مصاحبه، که در ماه

از . کردند هایی صورت گرفت که ایشان احساس راحتی می بنا بر پیشنهاد پاسخگویان در مکان

کننده، دفتر کار، و  شاپ، باشگاه ورزشی، آرایشگاه، منزل مشارکت هایی چون کافی رو، مکان این

بود و پس از مصاحبه   وهش دستگاه ضبط صداابزار کار در این پژ. کالس انتخاب شد

 .ها صورت گرفت زمان تحلیل داده مکتوب شد و هم Atlas.tiافزار  اظهارنظرها در نرم

 شده مشخصات زنان مطالعه
سنِ زنان . کنندگان در این پژوهش از نظر سن و تحصیالت و مشخصات متفاوت بودند مشارکت

بین %( 4 /72)نفر  9 سال،  9 تا  1 بین %( 7 /  )فر ن 1 . سال بود 22تا  1 شده بین  مطالعه

نفر    شاغل، %( 9 / 1)نفر    . سال بودند 22تا    بین %(   / 7)نفر    سال، و  1 تا  1 

%( 47/21)نفر  9 از نظر وضعیت تأهل . دانشجو بودند%(   / 7)نفر    دار، و  خانه%( 1 /4 )

کنندگان فاقد  نیمی از مشارکت. مطلقه بودند%(  /  ) نفر  مجرد، و %( 4 /72)نفر  9 متأهل، 

  تر،  ابتدایی و پایین%( 47/1)نفر   همچنین، در خصوص تحصیالت، . فرزند و بقیه مادر بودند

فوق دیپلم %( 1 /  )نفر    دبیرستان و دیپلم، %( 4/ 2)نفر   راهنمایی و سیکل، %( 4/ 2)نفر 

%( 4/ 2)نفر   کارشناس ارشد، و %(   /14)نفر  4، کارشناس%( 1 /4 )نفر    و دانشجو، 

کننده در این پژوهش باید گفت  ـ اجتماعی زنان مشارکت در زمینة پایگاه اقتصادی. دکتر بودند

%( 7 /24)نفر  7دارای پایگاه متوسط، و %( 7 /  )نفر  1 دارای پایگاه باال، %(   /1 )نفر  7 

اجتماعی بر اساس متغیرهای چون    ـ  پایگاه اقتصادی بندی دسته. دارای پایگاه پایین بودند

 .تحصیالت، شغل، درآمد، و محل سکونت انجام گرفت

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Mp3 player 
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 هاي پژوهش یافته
شدن  های تحلیلی این پژوهش، پس از کدگذاری باز و محوری، مفاهیم و مصادیق قربانی در یافته

های  ها بر اساس تم داده .از منظر زنان استخراج و پس از آن روابط بین متغیرها مطالعه شد

 .آید اکتشافی در پی می

 شدن از دید پاسخگویان مفهوم قرباني

شدن را  زنان قربانی. توان اشاره کرد کد باز می   شدن به  در تعریف زنان از مفهوم قربانی

های کالمی و غیرکالمی، نبودِ  شدن، اجبار به کاری یا چیزی، تجاوز جنسی، تعرض سرپرست بی

کردن  ب، محدودیت فردی یا جمعی یا ساختاری، مطیع تصمیم دیگران بودن، گذشتشغل مناس

دادن آبرو، خیانت به اعتماد، مورد  دست یا فداشدن به دلیل رعایت خواستة دیگران، از

 . ( جدول )کنند  شدن تعریف می استفاده قرارگرفتن، و مظلوم واقع سوء

شدن، از جمله  فهوم اصلی ِقربانیپس از کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی سه م

« (بربادرفتن گذشته و آینده)حرمان زندگی »سلب اختیارات و منابع از افراد، و »و « پذیری آسیب»

 (. جدول )پدیدار شد 

نداشتن به منابع، سلب اختیارات،  در توضیح این مفاهیم باید گفت پاسخگویان دسترسی

دادن آرزوها، و  سرپرستی، ازدست دیگران، بیمجبورشدن به کاری یا پذیرش اجباریِ سلطة 

کنند گذشته و  کنند؛ طوری که بعضاً تصور می شدن تلقی می ازخودگذشتگی افراطی را قربانی

بدین ترتیب حرمان زندگی را . اند های الزم دست نیافته شان از دست رفته و به قابلیت آینده

پذیری در  شدن را به معنی آسیب ز قربانیدر بسیاری موارد نی. دانند شدن می مساوی با قربانی

شدن، و  های کالمی و غیرکالمی، مورد خیانت واقع مقابل مسائلی چون تجاوز جنسی، تعرض

 .اند دانند که خود در آن مقصر نبوده دیدن به هر شکلی می آسیب

توان گفت از نظر زنانْ قربانی کسی است که به دلیل  با توجه به آنچه یاد شد می

رَوی و جرم یا سلب منابع و اختیارات یا به دلیل عواملی که گذشته و  ذیری در مقابل کجپ آسیب

 .اش را بر باد داده در زندگی احساس حرمان کند آینده

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
از آنجا که کدگذاری باز با . گفتنی است در برخی موارد زنان تعاریف متعددی از مفهوم قربانی شدن داشتند.  

 .کنندگان بیشتر است نگار صورت گرفته است، تعداد فراوانی مفاهیم از تعداد مشارکت روش اندیشه
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شدن یک واقعیت و یک  قربانی»: شدن را از منظر زنان چنین تعریف کرد توان قربانی می

داند که خود در آن دخالتی  یدة شرایطی مید ماند و فرد خود را آسیب احساس است که با فرد می

 «.اش تحت تأثیر قرار گرفته است نزده و ناخواسته زندگی نداشته و کوتاهی از وی سر

 شدن تعریف قرباني. 5جدول 

 فراواني كد باز (نمونة تعاریف)شدن از نظر زنان  تعریف قرباني

قربانی  شود می کشته ]...[ ست، قربانی دهد می طالق یا گیرد می طالق آن که

 قربانی را شدن سرپرست بی نحوی  هر  به. است  قربانی شود می سرپرست بی ست، ا

 (.ساله همسر شهید 22،   نمونة شمارة  )دانم  می

   سرپرستی بی

از نظر من قربانی کسی است که مجبور به کاری شود که دوست ندارد یا نباید 

انجام   تجاوز و یا اجبار همسر بهخواهد باشد؛  انجام دهد، حاال هر چیزی می

   ، 7 نمونة شمارة )دادن کاری باشد  کاری و یا اجبار در محل کار برای انجام

 (.ساله، دانشجو، مجرد

مجبورشدن به 

 کاری برخالف میل
   

 می قربانی هم ها پسربچه حتی .شود می قربانی شود مورد تجاوز واقع می که کسی

 (.دار ساله، خانه 1 ،  نمونة شمارة )شوند  می قربانی بیشتر ها بچه اصوالً .شوند
   تجاوز جنسی

 انجام برایش زور به و بشود انجام کاری یا بیفتد برایش اتفاقی نخواهد که کسی

 یعنی داند، می شوهرش مادر حرف قربانی را خودش که کسی مثالاً بشود،

 آن اینکه جهت در را اقداماتی و شنود می و بشنود را ها حرف این خواهد نمی

یا کسی که در خیابان مورد آزار  .بیفتد اتفاق آن ولی دهد، می انجام نیفتد اتفاقات

 (.ساله، متأهل، پزشک 2 ،  نمونة شمارة )گیرد  مردها قرارمی

های کالمی  تعرض

 و غیر کالمی
  

 در نتوانداما  کند، تحصیل قراربگیرد، جوّی و شرایط تأثیر تحت دختری وقتی

   ،   نمونة شمارة )شده است  قربانی کند و شغل داشته باشد کاری جامعه

 (.ساله، دانشجوی گرافیک

عدم دسترسی به 

 (اشتغال)ها  فرصت
  

شود در حقش ظلم  گیرد که آن شرایط باعث می آدمی که در شرایطی قرارمی

 هایم را من در محیط کارم چون خانم هستم شاید نتوانم خیلی از حرف مثالً .شود

، 2 نمونة شمارة ) شوم گرای رئیسم می من قربانی رفتار جنسیت .به رئیسم بزنم

 (.ساله، خبرنگار، مجرد 1 

خواهد زندگی کند؛ حاال  طور که می کسی که به هر دلیلی محدود شود و نتواند آن

خواهد این محدودیت توسط شوهرش و یا به خاطر داشتن بچه ایجاد شده  می

 (.ساله، هنرمند 1 ، 1 نمونة شمارة )باشد 

 تبعض جنسیتی

 

 

های   محدودیت

فردی، جمعی، 

 ساختاری

4 
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 شدن تعریف قرباني. 5ادامه جدول 

 فراواني كد باز (نمونة تعاریف)شدن از نظر زنان  تعریف قرباني

 و نیامده دنیا به هدف بی یعنی گذاشته، خودش برای را هدفی که کسی

 تالشش تمام دارد هم کامالاً و گذاشته را فیهد یک برود، دنیا از هم خواهد نمی

 را مسیر که آید می وجود به چیزهایی مسیر در ولی برسد؛ هدفش به تا کند می را

 اصالً و کند می عمود را مسیر اصالً درجه،11  گویم نمی .کند می منحرف

 آرزوهایش و هدفش تمام و روی می داری کجا یا ای بوده کجا که فهمد نمی

 کسی. باشد خدا مخلوق بهترین توانسته می و آمده دنیا این به که دمیآ یک برای

نمونة . )ست قربانی برسد هدفش به اطرافش گیری خاطر تصمیم به نتواند که

 (.ساله، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، مدرس مدعو 1 ، 1 شمارة 

تحمیل ارادة دیگران 

و تسلیم خواست 

 دیگران شدن

   

هایش و آن چیزهایی که آن موقع به خاطر  هایش و لذت ستهخوا ةکسی که از هم

ساله،  1 ، 7 نمونة شمارة )است  کسی گذاشت کنار خوب قربانی شده

 (.دار خانه

 برسد هدفش به دیگری کس اینکه خاطر به خواسته می دلم که چیزی از که آن

 خیلی که چیزی از بزرگ خیلی گذشت یعنی کردن، گذشت جور یک. ام گذشته

 (.ساله، معلم   ، 1 نمونة شمارة )بوده است  مهم ایمبر

ازخودگذشتگی 

افراطی برای رعایت 

 های دیگران خواسته

4 

آدم با آرزوهایش . آرزوهای آدم بر باد برود آن خاطر  به که بیاید پیش موضوعی

 (.دار ساله، خانه   ،   نمونة شمارة )زنده است 
   دادن آرزوها ازدست

نمونة )است  قربانی شود خیانت او به و شود استفاده سوء دشاعتما از که کسی

 (.دار ساله، متأهل، خانه 1 ،   شمارة 
 2 خیانت به اعتماد

 باشد، جسمی تواند می زور این حاال زور؛ به شود استفاده سوء او از که کسی

نمونة  )باشد  نداشته را آن با کردن مقابله قدرت و باشد، عاطفی باشد، روحی

 (.ساله، پزشک 1 ،   ة شمار

استفاده  مورد سوء

 قرارگرفتن

 قدرتی احساس بی

  

 در و شود می واقع ظلم مورد و ندارد را خود از حمایت توان که مظلومی آدم

ساله، کارمند  9 ،   نمونة شمارة )کند  دفاع خودش از نتواند که ست موقعیتی ا

 (.بخش خصوصی، متأهل

 1 شدن مظلوم واقع

  ب دیده باشد و ناخواسته و بدون تقصیر آسیب دیده باشد قربانیکسی که آسی

 (.ساله، دانشجو   ،   نمونة شمارة ) ستا

 برایش ای برنامه هیچ که قراربگیرد مسیری در ناخواسته که است کسی قربانی

 مسیر این در ناخواسته که است  ای دیده آسیب آدم قربانی و ببیند آسیب و ندارد

 9 ، 4 نمونة شمارة )باشد  نبوده خودش تقصیر موارد از کدام چهی و گرفته قرار

 (.ساله، دکتری، استاد دانشگاه

پذیری  آسیب

 ناخواسته
 2 
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 شدن مفاهيم قرباني. 9جدول 

 ها مقوله كدهاي باز

حرمان زندگی  سرپرستی بی

گذشته و آیندة )

 (بربادرفته

 ازخودگذشتگی

 دادن آرزوها ازدست

 گران و تسلیم خواست دیگران شدنتحمیل ارادة دی
سلب منابع و 

 اختیارات
 ها فقدان فرصت

 های فردی، جمعی، ساختاری محدودیت

 تجاوز جنسی

پذیری در  آسیب

 مقابل مسائل اجتماعی

 های کالمی و غیرکالمی تعرض

 استفاده قرارگرفتن مورد سوء

 دیدن به هر شکلی که فرد خودش را مقصر نداند آسیب

 شدن از دید پاسخگویان امل مؤثر بر قربانيعو
هاست؛ طوری که هر فردی با  شدن برگرفته از تجربة زیستة آن تعریف زنان از مفهوم قربانی

البته میان پاسخگویان افرادی نیز بودند که این . کند توجه به تجربة خود به مواردی اشاره می

دانستند؛ اما اکثریت قریب به اتفاق  یمفهوم را به چالش کشیدند و خود را قربانی چیزی نم

علت »در پاسخ به این سؤال که . دانستند کنندگان خود را قربانی مسائل مختلف می مشارکت

های  زنانْ خود یا اطرافیان خود را قربانی سادگی، فقدان مهارت« دانید؟ شدن را چه می قربانی

های قالبی، استیالی  د، افکار و کلیشههای کشور، اعتیا اجتماعی و شغلی، تغییر قوانین و سیاست

ها به صورت عادالنه،  جنس مذکر، نگاه جنسیتی، عدم ادغام اجتماعی، عدم دسترسی به فرصت

 . ( جدول )کد باز استخراج شد  1 در این قسمت . دانند و سایر مسائل اجتماعی می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
بنابراین تعداد فراوانی این جدول از . دانستند می کنندگانْ خود را قربانی موارد متعدد گفتنی است برخی مشارکت.  

 .کنندگان بیشتر است تعداد مشارکت
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 شدن زنان در زندگي قرباني. 3جدول 

 فراواني كد باز (ها نمونة گزارش)دانند  يزنان خود را قرباني موارد ذیل م

ای این لغت  دادن به یک مسئله بیشتر برای هیجان. شدن ندارم قربانی  اعتقادی به

 (.دار ساله، لیسانس هنر، کافه   ، 9 نمونة شمارة  ) کنند را استفاده می
   قربانی نشدم

کنم  دفاع خودم از ام نتوانسته و اند زده ام درباره که هایی حرف قربانی بله،

 (.ساله، دانشجو 7 ،   نمونة شمارة )

 مطرح واقعیت عین را چیز همه و هستیم ای پیله شیله خانوادة بی چون .ام سادگی

 مان زندگی در آید می که سومی شخص هر که ایم شده این قربانی .کنیم می

 .تنیس ما در پیله و شیله نیست ما در دورویی و گیریم می راست را حرفشان

 و شد ام سادگی قربانی اولم زندگی .ایم شده مان سادگی قربانی ما متأسفانه

،   نمونة شمارة )نبود  طوری این طرف ولی گفتیم؛ می واقعیت عین را چیز همه

 (.ساله، کارمند بخش خصوصی، مطلقه 1 

 قربانی عدم

ارتباطی  های مهارت

 در تعامالت اجتماعی

 7 

 توانستم می ام با رتبه من شد و عوض کنکور ونقان من زمان .قانون قربانی

 (.ساله، کارشناس مامایی   ،   نمونة شمارة )نشدم  ولی شوم؛ قبول پزشکی

 و قوانین تغییر

 های غلط سیاست

 کشور

  

ها به خاطر اعتیاد افتاد زندان و من مجبور  سال. من قربانی اعتیاد همسرم شدم

کتک خوردم و آزارهای . را بزرگ کنم ها شدم با مادر شوهر زندگی کنم و بچه

 (.ساله، پرستار 2 ، 9 نمونة شمارة )زیادی دیدم 

بدسرپرستی و اعتیاد 

 همسر
  

تر  نزدیک ما به اطرافیان این هر چقدر .هستیم اطرافیانمان افکار قربانی همه ما

 و پدر رفتار قربانی اطرافیانم از خیلی. است باالتر قربانی درصد باشند،

 1 ، 1 نمونة شمارة )هستند  جامعه و خانواده جای بی های تعصب و نمادرشا

 (.ساله، مجرد، هنرمند

و اینکه آگاهی الزم برای زندگی مشترک در  شدم بکارت یتابومن قربانی 

 (.ساله، متأهل 7 ، 1 نمونة شمارة ) زمینة جنسی نداشتم

های  افکار و کلیشه

 قالبی
 2 

 روشن را بلوتوثم خواست ازم که دیدم زانهخ محلة همین در را خانمی .بله

 من به هم مکان و جا پیشنهاد حتی و فرستاد می سکسی بلوتوث برایم و کنم

 خودم آبروی اینکه خاطر به فقط که بیاورم سرش به بالیی خواستم می که داد

هنوز که هنوزه .. .است  داشته مشکل و بوده قوّاد خانم. نگفتم چیزی نرود

کنم شاید من رفتاری داشتم که چنین  ریزد و با خودم فکر می میاعصابم به هم 

 (.ساله دانشجوی گرافیک   ،   نمونة شمارة )پیشنهادی به من شده است 

عدم مهارت در 

برخورد با آزار و 

 تقاضاهای جنسی

1 

 پرسنلشان برای مدیران شاید اینکه خصوصی بخش در و کار های محیط در

 که گفتم بودنم را مطلقه قضیة اول همان رفتم که دیگری جای ...کنند  تیز دندان
  1 آزار جنسی
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بیا با هم  گفت گذشت که مدتی یک آنجا مدیر مالی .نخورد هم به استخدامم

 در موردها این و گیرم می خانه برایت و شو من صیغة رابطه داشته باشیم یا بیا

 (.دار ساله، سیکل، خانه   ، 1 نمونة شمارة )هست  متأسفانه ما جامعة

 زنند می دستی  یک پشت از که آمده  پیش دفعه چند .نیست اآلن به مربوط .بله

 .کردن گریه به کردم شروع فقط و بودم بار بچه اولین .روند می و گیرند می یا

ساله،  1 ، 1 نمونة شمارة )بزنم  را مرد یا بزنم جیغ و داد نداشتم جرئت

 (.مجرد، دانشجو

 به پروژه چند خاطر به که بود پیش سال پنج حدود. شدم دزدیده یک بار من

 که گفت راننده .خزانه بیایم که گرفتم دربست ماشینی آنجا از و رفتم آباد نازی

 فرعی های کوچه وارد اتوبان از و .ندارد گفتم موردی هم بروم؟ من اتوبان از

 بیرون به ماشین از را خودم مشماع و وسیله کلی با من و شد قم ـ  جادة تهران

 هم هفته یک تا و است مشخص دستم روی جراحتش آثار هنوز که کردم تپر

 من با خدا فقط .بگویم ترسیدم هم ام خانواده به حتی و خوابیدم رختخواب در

گرفتند  ماشین برایم و رسیدند انتظامی نیروی مأموران بیابان آن در که بود

 (.ساله، گرافیست   ،   نمونة شمارة )

 من... بگویم  باید هم افتاد برایم اتفاق که تجاوزی در مورد. گفتم که همین .بله

 .بودم بچه خیلی .بودم ساده خیلی من .افتاد برایم اتفاق این که بودم  ساله 9 

 (.ساله، متأهل، کارمند 4 ، 9نمونة شمارة )کردم  اصالً فکرش را نمی

 یک نبش دقیقاً ما زلمن و منزلمان در بودم رسیده ...پیش  پنج سال حدود

 و بود هم عصر   ساعت .هست هم پرترددی خیابان و ست فرعی ا خیابان

 هل را من موتوری یک .بکنم باز را در انداختم کلید .نبود هم خلوتی ساعت

 داد من .داشت خواهشی من از و کرد تهدید را من و داشت چاقو و داخل داد

ساله،  2 ، 2 نمونة شمارة ... )و در را بست . نبودند ها این مادرم و کشیدم

 (.متأهل، کارمند

 1 تجاوز و آزار جنسی

 کنارش پدر زنش .بود راننده خودش .تصادف کرد ایالم جادة در ...عمویم 

 عمویم .پدر زنش و مادر جز در کما رفتند، همه و کرد فوت خانمش .بود

 داشتیم ما و انزم آن داشت کارخانه بابایم .داد دست از را مدتش کوتاه حافظة

 بابایم و کنیم زندگی کشور از خارج خواستیم می و کردیم می تمام را چیز همه

 فقط ما و بعد شد خوب عمویم .شد تمام ها پول و کرد ها این خرج و آورد هی

 مان زندگی تمام و بخریم خانه یک پیروزی خیابان برویم پول آن با توانستیم

 و ام شوهر خاله با و داشت خودرو ایران برای سازی قطعه کارخانة .شد خرج

نداشتم  ای پشتوانه هیچ من کرد تصادف بابایم وقتی و بودند شریک برادرش

   حوادث غیر منتظره



 

 

 

 

 

 2492پایيز  ،4 شمارة، 2دوره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   343 

  

 

 (.ساله، مجرد، کارمند بخش خصوصی   ،   نمونة شمارة )

. مقربانی شد .خودم تصمیم نگرفتم برای ازدواج .ر زندگی اول قربانی شدمد

در آن زندگی  واقعاً .طوری ما را دادند رفتیم یم گرفتند و همینترها تصم بزرگ

مردی که از نظر روحی و روانی مشکل  .اذیت و آزار شدیم .قربانی شدیم

فهمید و خیلی آدم  دار و زن را نمی های مریض و مشکل داشت و بچه

راه  کاری چیز کوچک دعوا و جنجال و کتک هر ناهنجاری بود و سر

 و اصالً ستدماغم را شک. کستش فک می .ستشک ان میدند .انداخت می

گفت چرا من  هر روز می .کنم متوجه نبود که منی که زنم در خانه دارم کار می

کردم و خرج خودم و  رفتم خانه مردم کار می من هم می ؟کار کنم تو بخوری

کردم تا او به من خرجی ندهد و خرجی  آوردم و هر کاری می هایم را درمی بچه

های  گیری قربانی تصمیم. ذهنی داشتند یهایم ناتوان بچه .داد اواخر نمی هم

 (.دار ساله، خانه 1 ،   نمونة شمارة ) ترها شدیم بزرگ

    ازدواج اجباری

 هدر مان جوانی و شنیدیم زننده و خود بی های حرف که خواهرم و من امثال

 هدر اولمان یزندگ خوب، .برود قربانی است هدر اش زندگی که کسی .رفت

 کسی قربانی. بسازیم آن را تا کشیدیم سختی خیلی هم دوم زندگی در و رفت

 نشینم می وقتی .شود تباه اش جوانی .بکشد زیاد زندگی در سختی که است

قدر  شدند، آن اگر شوهرانمان شهید نمی .شده تباه خودی بی ام جوانی بینم می

 (.دار همسر شهید، خانهساله،   2،   نمونة شمارة )شدیم  اذیت نمی

 9 سرپرستی بی

 قدرت کنم می احساس .کرد خیانت من به شوهرم .بودم قربانی عمرم تمام .بله

 با کنم مقابله باید کردم فکر وقتی .کرد انکارش گفتم بهش وقتی .نداشتم مقابله

 و پدر و ها بچه کردم فکر چون.. .و  طالق با یا حاال طریقی هر از رفتارش این

ساله،  1 ،2 نمونة شمارة )له شدم؛ ولی صدایم درنیامد . بینند می آسیب ممادر

 (.پزشک

کارشان به ... با یک زن ناسالم ارتباط برقرار کرد . پدرم به مادرم خیانت کرد

برچسب بچة طالق خیلی توی مدرسه و زندگی من و خواهرم ... طالق کشید 

درم را در خانه بگیرم و سالگی مجبور شدم جای ما   از ... را اذیت کرد 

، 4 نمونة شمارة )من قربانی خیانت پدرم شدم ... تروخشک کنم   خواهرم را

 (.ساله، مجرد   

خیانت در روابط 

 خانوادگی
   

 و است خانه برای زن است معتقد و نروم بیرون که دهد می گیر زیاد همسرم

ساله،  1 ،   ة شمارة نمون)بکند  را کارها جور این و بپزد غذا باید و آشپزخانه

 (.دار خانه

 2  سلطة مردانه

 2 درنظرگرفتن زنان به رویم در  آمد روبه آمدم می رفتم که رئیس کتابخانه تا من می زمانی کتابخانه می
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هایی  کرد و گاه با دست اشاره قدر خیره نگاه می آن. نشست ای دورتر می فاصله

 نرفتم من ها مدت .کتابخانه رئیس زشت رفتار مسائل، مثل این همة... کرد  می

 از را من و است شدن قربانی جور یک این .پذیرفتم نمی هم کار حتی .کتابخانه

ساله،    ، 7نمونة شمارة ... )دارم  را واهمه این هنوز و کرد دور فضا

 (.وقت پژوهشگر پاره

 مثابة ابژة جنسی

یک بخشی  ،خودم زندگی .ام به خاطر طالقم دچار مشکالتی شدند کل خانواده

ثیر داشته أام ت شاید برای خودم و خانواده .ام قربانی شده و از بین رفته از جوانی

 ؛اش را از دست داده شاید مادر من سالمتی. ام هم رسید و آسیبش به خانواده

و ها و خواهر  های جامعه و این چون مادرم سهیم بوده و پدرم هم نگاه

ساله، مطلقه،    ، 1 نمونة شمارة ) اند دیده برادرهایم هم از نظر روحی آسیب

 (.کارمند بخش خصوصی

   آسیب طالق

خواندم و   به هر حال درس .من است اصلی مشکالت گرانی و شغلی کم

آورند که  ام دایم فشار می کنم خانواده بعد االن که کار پیدا نمی. زحمت کشیدم

رایط مناسبی نداشته آید خواستگاری، حتی اگر ش شوهر کن و هر کسی که می

خوانی، چرا  کنند که کار که نداری، درس که نمی می پا باشد، کلی جنجال به

 (ساله، گرافیست   ،   نمونة شمارة )؟ !کنی شوهر نمی

های  فقدان فرصت

شغلی، فقدان درآمد، 

 فقدان فرصت ازدواج

  

 که ارمد خودم به را اعتماد این و دهم می درس خوب من مثالً آمده پیش .بله

 اول های سال که دانم می ولی .کنم می را تالشم تمام چیزی یک انتقال برای

 ریاضی خوب ها خانم گفتند که دیدند می می برد روی را اسمم وقتی تدریسم

 اول و جلسة بشنوم که بوده سخت خیلی من برای این .کنند نمی تدریس

کارشناس ارشد ریاضی ساله،  1 ، 1 نمونة شمارة ) ...آقا  سر کالس اند رفته

 (.کاربردی، دارای مدال طالی المپیاد ریاضی، مدرس مدعو

گرفتن زنان  کم دست

 در جامعه
  

ساله،  9 ، 4نمونة شمارة )شدم  قربانی دارنشدنم بچه خاطر به هم اولم زندگی

 (.دار پنجم ابتدایی، خانه

دادن  ناتوانی در انجام

 نقش زنانه
  

 خاطر به ولی .داشتم تری جوان واستگارهایخ چون .شدم فرزندم قربانی

 شدم تا مادربودنم قربانی. باشم داشته تری موفق دوم ازدواج نتوانستم فرزندم

ساله، همسر اول فوت  9 ، 4نمونة شمارة )باشد  داشته بهتری آیندة فرزندم

 (.شده و دوباره ازدواج کرده است

ازخودگذشتگی به 

دلیل رعایت 

 های سنتی نقش

4 

بچة کوچک بغلم بود و کیفم را از روی دوشم . را در خیابان زدند کیفم

. شانس آوردم که بندش پاره شد و من و بچه را روی زمین نکشیدند. کشیدند

قدر ترسیده بود که  ام هم آن بچه. ها درد داشتم بدنم زخمی شده بود و مدت

 2 ،   نمونة شمارة)کرد  زد و گریه می دفعه جیغ می ها توی خواب یک مدت

 1 قربانی جرایم
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 (.ساله، پزشک، متأهل

 فرهنگ و خوب تحصیالت نتوانستیم و شدیم خانواده های بدبختی قربانی ما

تحصیالتی  حداقل یک هر حال به ما فرزندان ولی .بگیریم خانواده از را خوب

 ما از نتوانستند بودند و خودشان بدبختی درگیر ما های خانواده ولی .دارند

 (.دار ساله، خانه 1 ، 7 نمونة شمارة )کنند ب حمایتی

مشکالت بین نسلی و 

 عدم حمایت خانواده
9 

 کاری دارد تو قبال در مسئولیتی که نفری کارت در محل وقتی مثالً. خیلی .بله

 و شغل تغییر خواهد می .شوم می او قربانی من دهد انجام تو نظر بدون را

اصالً به آدم نگویند که چه تغییراتی  اینکه... باشد یا چیزهای دیگر  وظایفم

خواهند بدهند و نقش تو چیست، اینکه اصالً به حسابت نیاورند برایم پیش  می

ساله، دانشجوی ارشد برق، کارمند سازمان  7 ، 2نمونة شمارة )آمده است 

 (.دولتی

 1 شدن گرفته نادیده

ودم اگر با ماشین مثالً خ. ساز است وآمد با وسایل نقلیه خیلی مشکل اصالً رفت

کنند که  های خانم را اذیت می قدر راننده قدر ترافیک است و آن ن خودم بروم، آ

شوی  سوار تاکسی می. ام ام و اذیت شده گردم کلی حرص خورده وقتی برمی

تازه اگر یک ... دهند، و  کنند، بقیة پول آدم را نمی ها سر کرایه اذیت می راننده

سوار مترو و اتوبوس . باشد و اذیتت نکرده باشدکلفت کنارت ننشسته  سبیل

ها را  من خیلی موقعیت. شکند های آدم می قدر شلوغ است که دنده شویم آن می

ام،  قدر اذیت شده آن. به خاطر وضعیت وسایل نقلیه توی تهران از دست دادم

قدر توی تاکسی اذیت شدم که عطای  قدر کنار خیابان برایم نگه داشتند، آن آن

نمونة ... )ها و  خیلی از پروژه. خی کارهای مسیر دور را به لقایش بخشیدمبر

 (.ساله، مدرس دانشگاه، دکتری 9 ، 4 شمارة 

مشکالت اجتماعی 

 در فضاهای شهری
 7 

 

، سلطة مردانه،  نگاه جنسیتی: در کدگذاری محوری و انتخابی کدها به سه مورد کاهش یافت

منظور (. اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، شهریاعم از )ساختارهای معیوب جامعه 

های الزم را برای ارتقا در اختیار زنان  زنان از ساختارهای معیوب ساختارهایی است که فرصت

زنان این ساختارها . دهد ها را نسبت به مردان در موضعی فروتر قرار می دهد و دائم آن قرار نمی

 (. نمودار )کنند  آمیز توصیف می را تبعیض

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Sexual 
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 شدن و عوامل مؤثر بر آن موارد قرباني: كدگذاري انتخابي .5نمودار 

 

 :کند ها مفاهیم فوق را بیشتر آشکار می اشاره به بعضی از مصاحبه

ابزاری برای برآوردن امیالشان   ها به چشم اند که به ما زن سفانه مردها عادت کردهأمت
بینیم که توی  به همین خاطر می .هم برایشان رضایت طرف مهم نیست اصالً. نگاه کنند

ند و یا نک اندازند و یا حرکات زشتی می های جنسی می متلکها  خیابان و یا حتی مهمانی

سالگی  4 ساله، دانشجو، در  1 ، 1نمونة شمارة ) دهند پیشنهادهایی می گاهی اصالً
 (.مورد تجاوز واقع شده است

دانند و در این زمینه به  های جنسیتی می سیاری از مشکالت خود را ناشی از نابرابریزنان ب

سلطة . کنند شدن در روابط اجتماعی اشاره می سلطة مردان به منزلة یکی از عوامل اساسی قربانی

در این صورت پدرساالری سیستمی اجتماعی . مذکر ممکن است به پدرساالری نیز ارجاع شود

 آزار جنسی

 استفاده جنسی سوء

 تجاوز

 ای و قالبی افکار کلیشه

 ازدواج اجباری

 خیانت

 سلطة مردانه

 ها اعتمادی به خانم بی

دادن  ناتوانی در انجام

 های زنانه نقش

 شدن گرفته نادیده

های اجتماعی و  نداشتن مهارت

 شغلی

های  تغییر قوانین و سیاست

 کشور

 اعتیاد

 حوادث غیرمنتظره

 سرپرستی بی

 بدسرپرستی

 طالق

 نبود اشتغال و درآمد

 های سنتی درگیری در نقش

 قربانی جرایم

 عدم حمایت خانواده

 اجتماعی مشکالت
 

شدن ناشی از سلطة  قربانی

 مردانه

شدن ناشی از ساختارهای  قربانی

ی، اقتصادی، اجتماع)معیوب 

 (شهری سیاسی، فرهنگی، امنیتی،

شدن ناشی از  قربانی

 نگاه جنسیتی



 

 

 

 

 

 2492پایيز  ،4 شمارة، 2دوره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   343 

  

 

در آن نقش مسلط را در همة نهادهای اجتماعی بر عهده دارند و به صور مختلف  است که مردان

به عبارت دیگر سلطة مذکر خشونتی . توانند زنان را تحت کنترل و انقیاد خود درآورند می

اند و به صورت نامریی  شود؛ خشونتی که زنان دائم با آن مواجه نمادین علیه زنان تفسیر می

 .کرده است ها را احاطه زندگی آن

 ها را زن نفس به اعتماد مردها ...زیاد برام پیش آمده  خیلی( شدن تجربة قربانی)
ساله،    ، 9 نمونة شمارة )کند  می مشکل دچار را جامعه این و مان جامعه در اند گرفته

 (.متأهل، مربی رانندگی
. است شده کمتر هایشان توانایی و نبودند اجتماعی فضای در زیادی مدت ها خانم

 شده کم نفسشان به اعتماد و توانایی و است کم مهارتشان ها خانم واقعاً که رانندگی مثل
 پشت اگر بانک توی مثالً. است جامعه در آقایان توسط نشدنشان پذیرفته دوم. است
 گویند می و دهد می انجام کار آقا که ایستند می صفی پشت روند می باشد، خانم باجه
 خودم من. پذیرند می و شود می حل کارکردن کمی با مشکل این. ندک می کار کند خانم
 شوند، می حامله روز یک .خواهم نمی خانم من گفت می رئیسمان کار سر رفتم وقتی
 2 ،  نمونة شمارة )گذارند  می لنگ را کار...  و شود، می مریض شوهرشان روز یک

 (.ساله، پزشک

ها به  آن. دانند معیوب می وکارها در ساختارهایکنندگان خود را قربانی ساز برخی مشارکت

کاری، طالق، مسائل خانوادگی، اعتیاد، جنگ، عدم قوانین حمایتی، و ناکارآمدی  مواردی چون بی

 .کنند بوروکراسی اشاره می

مثالً خودم اگر با ماشین . ساز است وآمد با وسایل نقلیه خیلی مشکل اصالً رفت
کنند که وقتی  های خانم را اذیت می قدر راننده ت و آنقدر ترافیک اس خودم بروم، آن

ها سر  شوی، راننده سوار تاکسی می. ام ام و اذیت شده گردم کلی حرص خورده برمی
کلفت کنارت  تازه اگر یک سبیل... دهند و  کنند، بقیة پول آدم را نمی کرایه اذیت می

قدر شلوغ است  شویم، آن یسوار مترو و اتوبوس م. ننشسته باشد و اذیتت نکرده باشد

ها را به خاطر وضعیت وسایل نقلیه توی  من خیلی موقعیت. شکند های آدم می که دنده
قدر  قدر کنار خیابان برایم نگه داشتند، آن ام، آن قدر اذیت شده آن. تهران از دست دادم

خیلی . توی تاکسی اذیت شدم که عطای برخی کارهای مسیر دور را به لقایش بخشیدم
های شهری و نظارتی ما در  قدر زیرساخت کنم آن دانید، من فکر می می... ها و  از پروژه
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ها باعث مشکل و آسیب  این حوزه ضعیف هستند که اصالً شهرنشینی خودش برای آدم
 (.ساله، مدرس دانشگاه، دکتری 9 ، 4 نمونة شمارة )شود  می

 شدن شرایط علّي مفهوم قرباني

راوس و کوربن، شرایط علّی بر حوادث یا وقایعی داللت دارد که به مطابق مدل الگویی اشت

منظور از شرایط علّی در (.  1 : 12  اشتراوس و کوربن، )ای منتهی شود  وقوع یا رشد پدیده

ها تعریفی خاص از  پژوهش حاضر وقایعی است که در زندگی زنان پیش آمده و باعث شده آن

 .شدن داشته باشند مفهوم قربانی

ماند و  شدن یک احساس واقعی است که با فرد می قربانی»تر گفته شد  گونه که پیش انهم

داند که خود در آن دخالتی نداشته و کوتاهی و اشتباهی از  دیدة شرایطی می فرد خود را آسیب

شود این  ها دیده می آنچه در مصاحبه« .اش تحت تأثیر قرار گرفته است نزده و زندگی وی سر

   کنند؛ مثالً نمونة شمارة  شدن را تعریف می های خود قربانی با توجه به تجربه است که زنان

اند و هر دو فرزند  ساله است که خود و خواهرش همسر شهیدند و دوباره ازدواج کرده 22زنی 

شدن است و علت آن را جنگ  سرپرست شدن معادل بی تعریف ایشان از قربانی. هم دارند

حرمان »شدن به مفهوم  ای علّی بین تعریف ایشان از قربانی ر قرار باشد رابطهدر نتیجه اگ. دانند می

ای  برقرار کنیم، به علت ریشه« قربانی جنگ شدن»و احساس « (گذشته و آیندة بربادرفته)زندگی 

حرمان )بدیهی است دربارة مفاهیم اصلی . رسیم می« ساختارهای معیوبِ سیاسی»آن یعنی مفهوم 

شدن شناسایی شدند،  ، که در تعریف قربانی(پذیری بع و اختیارات، آسیبزندگی، سلب منا

ها را صرفاً به یک عامل تأثیرگذار ارجاع داد، بلکه ترکیبی از عوامل  توان وقوع یا تحقق آن نمی

متأثر از سلطة مردانه و ساختارهای « حرمان زندگی»ها وجود دارد؛ مثالً مفهوم  برای تحقق آن

متأثر از ساختارهای معیوب و سلطة مردانه است یا « لب منابع و اختیاراتس»معیوب است یا 

متأثر از عوامل مختلفی نظیر سلطة مردانه و نگاه جنسیتی و ساختارهای معیوب « پذیری آسیب»

 .فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و شهری است

 گيري نتيجهبحث و 
های فمنیستی شکل جدیدی به خود  تأثیر جنبش توجه به قربانیان جرم تحت 741 با آغاز دهة 

شوند از یک سو و شناسایی  های آن دسته از زنان که قربانی جرائم می گرفت و شناخت ویژگی
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شناسان از  رویکرد جرم. شدن از سوی دیگر اهمیت یافت راهکارهای جلوگیری از قربانی

ت افرادی که قربانی ها و خصوصیا محوری و شناخت ویژگی محوری به سوی قربانی مجرم

شناسی در مواردی مانند  شناسی در مباحث جرم اهمیت قربانی. شوند تغییر جهت یافت جرایم می

آوردن آمارهای آن نیز اهمیت دارد، زیرا بعضی از جرایم به  دست آشکارشدن جرایم پنهان یا به

همچنین، . شود ها رسیدگی نمی شوند و به آن علت عدم پیگیری قربانیان هرگز شناخته نمی

شناسی، شناسایی  های قربانیان و دستیابی به نوع شناسی از حیث شناخت ویژگی مطالعات قربانی

. شدن و تأثیر جرم بر زندگی قربانیان و اجتماع نیز از اهمیت خاصی دارد آثار و پیامدهای قربانی

ربانیان ِتجاوز است یکی از آثار بسیار مهم این دسته از مطالعات بررسی مسئلة ترس از جرم و ق

افراد مختلفی درگیر ترس از جرم . محور به آن توجه شده است گرفتن رویکرد قربانی که با رونق

شدن افراد بر سطح  برخی نیز به آثار قربانی. شدن همراه است شوند، که با ترس از قربانی می

ند که آگاهی افراد از ا ها بر آن آن. اند جامعه و باالرفتن ترس از جرم در سطح وسیع پرداخته

دهد و عوامل محیطی نیز آن را  شدن خود افزایش می ها را از قربانی شدن دیگرانْ ترس آن قربانی

شدن موجب احساس ناامنی  ترس از جرم و قربانی(. 111 ، زارافونیتوو  سلونی)کند   تشدید می

 (.  11 رسن، کریستمن و رگ)گذارد  شود و اثر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد می می

ای ندارد  شدن نزد زنان تعریف یکدست و یکپارچه دهد قربانی نتایج تحقیق حاضر نشان می

نگاه زنان . شمارند کنند و برای آن مصادیق متعددی برمی شدن را بسیار متنوع تعریف می و قربانی

های طبقاتی  ژگیها از یک سو و وی ها و نزدیکان آن های واقعی آن شدن تابعی از تجربه به قربانی

های فردی و طبقاتی میان همة  ها از سوی دیگر است؛ اما آنچه فارغ از ویژگی و اجتماعی آن

پذیری در مقابل  شدن با مفهوم آسیب شود ارتباط قربانی زنان پاسخگو در این مطالعه دیده می

 های نمادین، تبعیض جنسیتی، سلب زنان آزارهای جنسی، خشونت. مسائل اجتماعی است

دانند و بر این باورند که  شدن می ها را از مصادیق جدّی قربانی اختیارات، و محدودیت فرصت

. وجو کرد شدن را باید در ساختارهای نابرابر و عدم دسترسی به منابع جست علت قربانی

شود ارجاع زنان به استیالی جنس  ها نمودار می مفهومی که بیش از هر مفهوم دیگری در مصاحبه

 .آورد ه منزلة عاملی است که زنان را تحت انقیاد و کنترل درمیمذکر ب

پذیری  ای، که از طریق جامعه از دید زنان حاکمیت نظام مردساالری و افکار قالبی و کلیشه

های قانونی از سوی دیگر زنان را در موضع  شود، از یک سو و عدم حمایت دائم بازتولید می

حتی زنان بعضی . سازد پذیر می مقابل مسائل اجتماعی آسیب ها را در دهد و آن فروتری قرار می
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های کالن اجتماعی  های اجتماعی و سادگی را به ساخت های فردی، مانند نداشتن مهارت ویژگی

پذیری مؤثر باشد،  تواند در آسیب دهند و بر این باورند که اگرچه سبک زندگی می نسبت می

دم توازن در روابط و مناسبات اجتماعی است که شود ع آنچه بیش از سبک زندگی نمودار می

ها را فراهم  شدن آن کند و زمینة قربانی دائم زنان را با محرومیت فردی و اجتماعی مواجه می

 .آورد می
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