
 تعریف دگرگونه زنان از رابطه تنانه

 سال 82تا  82زنان  موردی مطالعه

 نویسنده: مریم رحمانی

در سال  «و جنسیت یشناس انسان»در اولین همایش  «تعریف دگرگونه زنان از رابطه تنانه»مقاله بیدارزنی: 

–مجالت علمی  متأسفانه. شود یماست و در اینجا بازنشر  شده ارائهایران  یشناس انساندر انجمن  49

در اینجا  ، امتناع کردند.خواندند یمبودن محتوی  ینیستیفمترویجی از انتشار آن به دلیل آنچه  -شیپژوه

تجارب زیسته خود را در اختیار من قرار  نیتر یخصوصجا دارد از زنانی که به پژوهشگر اعتماد کردند و 

 ود.نب ریپذ امکاندارند صمیمانه سپاسگزاری کنم که بدون این همکاری این پژوهش 

 چکیده

در مورد فرزندانشان  ها های خانواده و یکی از دغدغهبرخوردار جایگاهی واال از ازدواج در فرهنگ ایرانی 

کارکردهای  ازجملهارضای غریزه جنسی  و ؛ست. ازدواج کارکردهای مختلف عاطفی، اجتماعی، روانی داردا

ضای غریزه جنسی، برای ار شده رفتهیپذب رانی تنها چارچوای  جامعهضمن آنکه در  .شود محسوب می آنمهم 

در فرهنگ مردساالر ایران در مورد فعالیت جنسی مردان خارج از ازدواج با مدارا برخورد ازدواج است. 

با تنگناهایی مواجه  آنان فیزیولوژی متفاوتداشتن به دلیل در مورد زنان  رابطه خارج از ازدواجشود اما  می

گیری  ییرات اجتماعی و همچنین رشد آگاهی جنسیتی در بین زنان شاهد شکلبا تغ های اخیر در سال .است

 ازدواج برای ارضای غریزه جنسی در بین زنان هستیم. جز بههای دیگری  شیوه

مصاحبه شد تا مشخص شود  اند هساله که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشت 82-82زن  در این پژوهش با ده

 تا داشتن بکارت دهد می نشان پژوهش های این و رابطه جنسی دارند. یافته عشق ،چه نگاهی به بکارتآنان 

 تا دانند می فیزیولوژیک امری بیشتر را بکارت آنان و شود نمی محسوب ارزش زنان این برای ازدواج زمان

 .اند کرده حفظ را خود بکارت جنسی رابطه داشتن عین در آنان از دو نفر که هرچند. اخالقی ارزشی

تجربه  یحشانترج و بودندن قائل جنسی رابطه و عشق بین تمایزی دهندگان پاسخ بقیه ،زن دو جز به نینهمچ 

 روانی فشارهای و استرس .دانندب متعهد را او و شته باشنددا دوستش که بود مردی با جنسی رابطه کردن اولین



 هنجارهای شکستن دلیل به زنان این. اند شده متحمل به دلیل تابوشکنی زنان این که است هایی آسیب ازجمله

 .ندارند خبر آنان ازدواج از خارج رابطه از ها خانواده بیشتر چراکه هستند خود آینده نگران جامعه

 جنسی رابطه ازدواج، از خارج رابطه ازدواج، عشق، عاشقانه، روابط: کلیدی واژگان

 

 

 مسئلهو طرح  مقدمه

این یکی از  .و هنجارهاست ها ارزشدر حوزه  ای گستردهش تحوالت ایران در گذار از سنت به مدرنیته دستخو

رابطه  ،در فرهنگ ایرانی است. برای زنان ویژه بهبه رابطه خارج از ازدواج برای هر دو جنس تجر تغییرات

رابطه برای  نیا شود میشنیده و گاه  مشمول اغماض و همراه با توجیه است خارج از ازدواج برای مردان

است و  «داشتن پرده بکارت در زنان» ،. معنی این حرفدهند نمیکالی ندارد چون چیزی از دست مردان اش

باکره بودن تا  .است خورده گره «آبرو و ناموس مردان خانواده»بکارت داشتن زنان در فرهنگ ایرانی با  که این

اما به ؛ گیرند میقرار  که بر اساس آن مورد قضاوت اخالقی شود میمحسوب ارزش زنان  برایزمان ازدواج 

تغییراتی در باورهای زنان در مورد سکسوالیته در حال رخ دادن است و آنان به اشکال مختلف  رسد مینظر 

 .کنند میرابطه جنسی را قبل از ازدواج تجربه 

جزا و برخی امری م بینند میبه عشق و رابطه جنسی متنوع است. برخی این دو را در یک امتداد  ها انساننگاه 

امری که به گفته برخی جامعه شناسان و  «اند مرداناز  تر عاطفیزنان » شود میگفته  معموالً. شمارند میاز هم 

شناسان تمایز مهمی بین جنس و معتقد است جامعه «گرت»است.  پذیری جامعهناشی از فرهنگ و  ها فمینیست

شخصی  های ویژگیلت دارد جنسیت ناظر بر بیولوژیک دال های تفاوتجنس بر  که یدرحالو  اند قائلجنسیت 

 (3820،38گرت،کند ) میرا تعیین  ها آنو روانی است که جامعه 

 بهجا دارد  ینبنابرا .که رابطه جنسی برای زنان چه معنایی دارداست  نشده انجامتاکنون پژوهشی در این زمینه 

ارند توجه شود تا مشخص شود چرا خود دبه عشق و بدن  زنان رابطه جنسی خارج از ازدواج و نگاهی که

 .زنند می یتابوشکندست به  برخی از زنان

 

 ادبیات پژوهش



 بعضی و است گذرانده سر را از تغییراتی اجتماعی، زندگی های حوزه سایر از بیش فرهنگی زندگی ،رانیدر ا

 بازکرده متنوع ایه خواست و متفاوت بینی جهان با اجتماعی های گروه ظهور برای را راه اجتماعی تحوالت

 جمعی، و فردی زندگی در ها آن نفوذ و ها رسانه رشد آموزش، گسترش مانند عمده فرآیند چند کم دست. است

 های زمینه...  و زنان آموزش سطح افزایش بزرگ، شهرهای در جمعیت فزاینده تمرکز و شهرنشینی رشد

 ،اندیشند می دیگر نحوی به خود اجتماعی جهان درباره که اند کرده فراهم را جدید یهای هویت ظهور اجتماعی

 از دیگری سبک درمجموع و دارند دیگری آرزوهای و ها خواست ،کنند می رزیابیا را آن متفاوت معیارهایی با

 .دهند می ترجیح را زندگی

 کسی چه که این و کنند می تصحیح و خلق را خود هویت دائماً ها انسان مدرن جامعه درست امعتقد  «گیدنز»

در شرایط مدرنیته، واقعیت اجتماعی ضرورتاً یا »او به گفته  .کنند می مرور را اند شده گونه نیا چگونه و هستند

 (3828،328،ارتماس« )است شده لیتبدتأملی  یبه امر ناپذیری اجتناب صورت به

، خود به یک طرح بدیا میکه توانایی بازاندیشی مدرنیته تا قلب خود گسترش  کند میگیدنز چنین استدالل  

، قراردادآن را مورد بازاندیشی  توان میکه  شود مییعنی خود تبدیل به چیزی ؛ شود میبازاندیشانه تبدیل 

زندگی  . در جهان مدرن، بدن انسان نیز درگیر سازمان بازاندیشانهکرد یزیر قالبدگرگونش کرد و حتی آن را 

 ،هایمان هستیم، بلکه همچنین باید در ارتباط با خودول طراحی خودئمس تنها نهاست. ما  اجتماعی شده

در اینجا بدن جزئی از یک نظام کنشی است و نه صرفاً یک شیء منفعل. » .را نیز طراحی کنیم مانیها بدن

ی مداوم است که فاعل باید نسبت به رفتار  نظارت بر فرآیندهای جسمانی جزء ذاتی نوعی توجه بازاندیشانه

 «هرلحظه از زندگی اهمیتی اساسی دارد اریع تمامبدن برای دریافتن  چندوچوناهی به خویش نشان دهد. آگ

 (.3822،331دنز)گی

 و دهد توضیح دیگران برای را خود دتوان می که است شخصی هویت نوعی دارای مدرن، انسان اساس این بر 

 .است زیچ همه بارهدر یبازاندیش مدرنیته ویژگیبه گفته گیدنز  .است مدرنیته عصر ی شاخصه این

را که  هایی اندیشهاست؛ افراد جامعه،  یو نهاد یشخص یبه زندگ یبعد مدرنیته متأخر، نفوذ بازاندیش ترین مهم

 .نماید میکه آن را توصیف  کنند می یدارند، وارد جهان شان زندگی، خود، آینده و شرایط یجهان اجتماع هدربار

که در  ای گستردهی ، افراد جامعه با دسترسیدر چنین شرایط. دهند میتغییر  یبنیاد طور به، آن را سان نیبد

 .کنند میرا خودشان تعیین  شان یشخص و هویت یدارند، سبک زندگ یتخصص یها دانشبه  یجمع یزندگ

سبک  کنند میو تالش  و بدنشان هستند روابط ،از خویش ای دگرگونهدنبال تعریف  به ها انسان ،مدرنیته بانفوذ

متفاوت از سنت پیش ببرند. داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج  ای گونه بهو روابط جنسی خود را زندگی 



آن شاهد خویش است. امری که در همه جای دنیا  و روابط بدننسبت به  ها انسان بازاندیشییکی از نتایج 

 .هستیم

 هدر اواخـر دهـ (sexual revolution) یپیش از ازدواج محصـول انقـالب جنسـ یگسـترش رابطـه جنس

 یمردم کشورها یبرا یپیش، این روندها حت هچند دهـ در .در جوامع غربی بوده است یالدیم3690

 یصـورت ،یاین تغییرات ارزشـ تدریج بهداشت؛ اما  یجدید بود و طـرفداران کم هایی پدیده یافته توسعه

 ازنظر، 3696کـه در سـال  اند دادهنشـان  (Harding & Jencks, 2003) فراگیرتـر پیـدا کـرد. هاردینـگ و جنکس

فقط چنـد سال بعد،  امازشت و مذموم بود؛  یامر از ازدواجپیش  یجنس هرابط یکاییانآمردرصد  57بـیش از 

درصد  88، فقط 3620 هدر ده که یطور بهپیدا کرد؛  یروابط در امریکا تغییرات فاحش گونه نیادیدگاه غالب به 

است که در جامعه امروز  یو این در حال دانستند میناپسـند  یپـیش از ازدواج را امـر یجنس هبطرا یکاییانآمر

 .(3860،9آزاد ارمکی،کنند ) میپیش از ازدواج را تجربه  یمریکا تقریباً همه جوانان رابطه جنسآ

 ؛ بلکـه درصـد ازدواجفتهای شیافزا (marriage age)سـن ازدواج  تنها نهدر چنـد دهـه اخیـر، در ایـن کشـورها 

(marriage rate)  امروزه جوانان در این  .داشـته اسـت یچشـمگیـر« کاهش»قبل  های دورههـم نسـبت بـه

مهـم  ای واقعهآن است که در چند دهه اخیـر  یتغییرات گویا. این کنند میازدواج « دیرتر»و « کمتر»کشورها 

از معـادالت را  یآن بسـیار یدر پ یو تغییرات اجتماع یقتصادحـوالت ااسـت. ت داده یرودر ایـن جوامـع 

 عنوان بهدر مقابـل ازدواج،  یجد یرقیب مثابه به تدریج به یناپایدار روابط شخص یبـر هـم زده و الگوهـا

جنسی پیش از ازدواج و تـداوم آن به پیدایش  هاست. در این کشورها رابط شده مطرحروابط پایدار،  یالگـو

در غرب  ها آن ترین مهمیکی از  (cohabitation) «یخـانگ هم»از خانواده منجر شده است که  یجدید های گونه

 .همان(است )در حـال افـزایش  سرعت بهجدید که  یها خانوادهاست؛ 

در چند  یپس از تحوالت اقتصاد هم، در ترکیه (Sakalli &Glick, 2003) و گلیـک یبر اسـاس مطالعـات سـاکال

، فرهنگ درگذشته ها آناست. به گفته  شده مشاهده« یتغییرات ارزش»تقریبـاً مشابهی از  یاخیر روندهادهه 

تبدیل  یبزرگ یپیش از ازدواج، در صورت آشکارشدن، به رسوای یعمـومی ترکیه چنان بود که روابط جنس

دختران باکره  یبرا که یدرحالت؛ از بـین رفـ کم کممـردان  در مورداخیر این دید منفـی  هدر دو ده ؛ اماشد می

بـه ارزش  ها نگرشگرچه مطالعات اخیر در ترکیه نشان داده است که با تغییر ا. است این روابط همچنان تابو

 .یابد می، گسـترش روز روزبهدختـران هنگـام ازدواج، این روابط میـان دختـرانِ تـرك هـم،  (virginity) بکـارت

آن است که در چند دهه اخیر، با تغییرات  یگویـا یی چون هند، ژاپن و انـدونزدیگر یتحقیقات در کشورها



بـه  هم روند رو یو قدیم یپیش از ازدواج در این جوامع سنت یجنس روابط یاجتماعو  یگسترده اقتصاد

آزاد دهد ) میاز انواع این روابط را در خود نشان  یمتفاوت یکـرده است و الگوها یرا طـ یرشـد

 .(9،3860،یارمک

است در حال افزایش نیز که داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج در ایران  دهد مینشان  شده انجامتحقیقات 

 (8005، محمد 21 نیا یانسلیم ،3822،گرمارودی)

دختر و پسر دوره متوسطه با  انآموز دانشدرصد  51۴8» 68در سال   1مرکز پژوهش های مجلسبه گزارش 

 «.اند نس مخالف رابطه داشتهج

انجام  68در سال  معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، 8محمود گلزاری تحقیقی هم کهنتایج 

اند. بر اساس  سالگی شروع کرده 31آموزان رابطه با جنس مخالف را از  درصد دانش 10»که دهد  نشان می داده

سال پیش، سه برابر شده و سن شروع  80جنس مخالف پیش از دانشگاه، نسبت به  همین تحقیق، ارتباط با

 «.رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده است

 نوعی پسران درصد 85۴5 شده انجام تهرانی، ساله 37-32 نوجوان 827 روی که بر بر اساس پژوهشی همچنین

 نفر 828 میان در جنسی پرخطر رفتارهای وه بر آنعال. کردند گزارش را مخالف جنس با جنسی ارتباطات از

 77) جنسی باتجربه افراد از نیمی از بیش. شد بررسی ای مطالعه در نیز جنسی تماس باتجربه نوجوان پسران از

و  موالییمیر (Mohammad et al,32, 2007). است بوده سالگی 37 در شان جنسی تجربه اولین که اند گفته( درصد

ان آموز دانشنفر از  3368 میاندر رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن  هدر تحقیقی دربارهمکارانش نیز 

 اند کرده% از دختران نزدیکی جنسی را تجربه 38حدود  متوجه شدنددولتی شهر تهران  یها رستانیدبدختر 

 .(3821،و همکاران الییمیرمو)

« دختران مجرد»درصد  87که نزدیک به  کنند میان بی 26سال  خود درنیز در تحقیق  و مهریـار یخلـج آبـاد

 30کـه  اند کرده اشاره یبزرگ تهران، در زندگی خود، به داشتن نوعی رابطه جنس های دانشگاهدانشجو در 

. از طرفـی، محمـد و همکـارانش نیز (26خلج آبادی، اسـت )خـتم شـده ی به رابطه کامل جنسـ ها آندرصد 

قبل از  یرابطه جنس یدرصـد نوجوانان و جوانان شهر 82که  اند دادهنشان  3829در تحقیق خود در سال 
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 80که حـدود  دهد می( نشان 3829. هـمچنـین نتـایج گزارش وزارت بهداشت )اند کردهازدواج را تجربه 

ـیش ب آنکه حالو  کنند میرا تجربـه  یرابطه جنسـ یسالگ 80درصد دختران تا 30درصـد پسـران و کـمتـر از 

 .(Mohammad et al,32, 2007) اند داشتهرابطه جنسی پیش از ازدواج  یسالگ 87درصد پسران تا  80از 

در حقیقت برای  .شوند میو گاهی دو مقوله مجزا از هم تعریف  اند درآمیختهرابطه جنسی و عشق گاهی باهم 

عشق هستند. اما عشق چیست؟  بعضی از افراد این دو در راستای یکدیگر و برای برخی دیگر منفک از هم

 حالی درها یکی از دشوارترین کارهاست. این  مفهومی انتزاعی است و بدون شک تعریف آن با استفاده از واژه

 ٔ نهیدرزموجود ندارد. همیشه  ای شده پذیرفتهماهیت عشق هیچ نظریه مشترك و عموماً  باب دراست که حتی 

رابرت جی »توسط  های عشق نظریه ترین ست. ازجمله عمدههایی وجود داشته ا عشق ابهام و سردرگمی

 سه ازای ارائه داد که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور کرد مرکب  نظریه اواست.  شده ارائه «استرنبرگ

 .بخش است: صمیمیت، شور و شوق )شهوت( و تصمیم/تعهد

که نشانه نزدیک بودن است. بنابراین صمیمیت جوهره عشق در نظر گرفت احساساتی  عنوان بهاسترنبرگ آن را 

در رابطه  مختلف عنصر 30دهد. استرنبرگ در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که صمیمیت شامل  را تشکیل می

 :است موردعالقهبا شخص 

 موردعالقهمیل به رفاه شخص  -3

 تجربه خوشحالی با او -8

 داشتن توجه زیاد به وی -8

 بودن در هنگام نیازمندی موردعالقهبه شخص  اتکاقادر به  -1

 تن درك متقابلداش -7

 درمیان گذاشتن مسائل شخصی -9

 دریافت حمایت عاطفی -5

 رائه حمایت عاطفیا -2

 موردعالقهفرد  برقراری رابطه صمیمانه با -6

http://www.irantahgig.ir/?p=4435


 ارج نهادن به وی -30

های جسمانی است  های شهوانی و جذابیت که مبتنی بر انگیزشاست  دوم عشق شور و شوق )شهوت( مؤلفه

 .و شامل اشتغاالت ذهنی مثبت نسبت به معشوق است. این بعد جنبه انگیزشی دارد

شود که فرد  ای می و غیر خودآگاهانههای خودآگاهانه  شامل تصمیم است که تصمیم/تعهد ضلع سوم عشق نیز

کند. این حالت جنبه شناختی دارد و  برای دوست داشتن دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می

و بلندمدت برای دوست داشتن و مراقبت از معشوق است. این بعد تصمیم  مدت کوتاهتصمیم  دربردارنده

با اوست. این جزء شامل  مدت طوالنیوق و رابطه گرفتن برای تعهد داشتن، حفظ و نگهداری از معش

است که فقط با یک نفر باشد و شریک دیگری برای خود انتخاب نکند و این ارتباط را  باره نیدرا گیری تصمیم

 .(888ص ،8005،استرنبرگ) تر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی کند مهم

 مسئوالنیا  8مورخان تاریخ جنسیتبرخی از  واست  در جامعه ایران با وجود تغییراتی که در حال رخ دادن

 های نسل ویژه بهمختلف  های نسلهنوز بکارت در  کنند میانقالب جنسی یاد  یسو بهن حرکت آ از 1کشور

. نیست پذیر امکان یراحت بهو در شهرهای کوچک و سنتی تابویی است که شکستن آن توسط زنان  تر قدیمی

و جامعه  ها خانوادهازدواج در ایران همچنان یکی از موضوعات مسلم از سوی  بکارت داشتن دختران تا زمان

. در بسیاری از مناطق ایران هنوز، قبل از ازدواج است نشده شناختهاست. حق بر بدن زنان ایرانی به رسمیت 

دختر  و انجام این تست از سوی خانواده آورند میخانواده داماد از عروس آینده خود تست بکارت به عمل 

گواهی احراز  تاکنون دیده نشده خانواده عروس درخواستی مبنی بر که یدرحال. گیرد نمیمورد اعتراض قرار 

 یرانیجامعه ا ازنظرمقاربتی( از داماد آینده خود داشته باشند.  یها یماریب)نداشتن ایدز و سایر  سالمت جنسی

یی که مذهبی هم نیستند، ها خانوادهه حتی در بین است و این مسئل دختر خوب بودن با باکره بودن در ارتباط

 .شود میدیده 

و  آنه ج دارند چه نگاهی ببنابراین این تحقیق در پی آن است تا بفهمد زنانی که رابطه جنسی خارج از ازدوا

 :از اند عبارتاین پژوهش  سؤاالت. دارند مرتبط با آن شکستن هنجارهای اجتماعی

                                                           
1http://www.bbc.com/persian/iran/2013/04/130410_l44_afary_sexual_politics?SThisFB 

 
2 http://meidaan.com/archive/19322 

 

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/04/130410_l44_afary_sexual_politics?SThisFB
http://meidaan.com/archive/19322


 ؟شود می محسوب ارزش گذشته مانند معاصر دوران در ارتبک پرده حفظ زنان برای آیا

 دارد؟ وجود زنان بین در جنسی غریزه ارضای و عشق بین تمایزی آیا

 است؟ داشته زنان این برای ییها بیآس ازدواج از خارج رابطه آیا

 روش تحقیق

ابطه جنسی خارج از است که به دنبال درك معانی کنشگران از ر شده انجام« رویکرد کیفی»این تحقیق با 

 ست.ا رانیجامعه اازدواج در 

است که نه برای آزمون فرضیه بلکه روشی « اکتشافی»و « استقرایی»پژوهش  روش ،کیفی تحقیق اکتشافی 

، این پژوهش فاقد فرضیات اولیه است. جامعه آماری، در این پژوهش، زنانی جهت نیازا برای تولید آن است.

 .اند کردهاز ازدواج را تجربه  هستند که رابطه جنسی خارج

 chain)« یا رهیزنج یریگ نمونه»یا  (Snow ball sampling)« گلوله برفی یریگ نمونه»در این مطالعه، از روش 

sampling) یها تیجمعکاربرد دارد که محقق با  ییها تیموقعدر  غالباً یریگ نمونهاست. این روش  شده استفاده 

 نیستند. ییشناسا قابل انیگو پاسخپنهان مواجه است و 

 (Semi-Structur interview) ساختاریافتهاز تکنیک مصاحبه نیمه  ها داده یآور جمعبرای  در این مطالعه،

کیفی  یها پژوهشو عمیق بودن آن، برای  یریپذ انعطافاست. این نوع مصاحبه، به سبب  شده استفاده

 (3860،30)آزاد ارمکی، مناسب است. دست نیازا

 82در رنج سنی که مصاحبه شده است  اند داشتهرابطه جنسی خارج از ازدواج که زن نفر ده با ین پژوهش در ا

 دهنده پاسخبرخی از زنان  .اند شاغلو  سانسیل فوقهمگی دارای تحصیالت لیسانس یا  سال قرار دارند 82تا 

هرچند یکی از  اند کرده ازدواج شانپسر دوستدو نفر از این زنان با  .اشتند و برخی نداشتندد آگاهی جنسیتی

 بودن درد عنوان کرده است. ناپذیر تحملنان با گذشت سه سال همچنان باکره است که دلیلش را آ

اولین رابطه جنسی کامل  کهبا مردی  ها سال هممتعددی داشتند و دو نفر  های دوستیبرخی از این زنان تجربه 

 خانگی نبوده است. هم شان یزندگلبته سبک دوست هستند. ا ،اند کردهرا با او تجربه 

 

 کنندگان مشارکت ویژگی



 

 کننده مشارکت سن میزان تحصیالت شغل

 ارالم 82 لیسانس مهندس

 اراس 82 لیسانس مهندس

 یمیاک 86 لیسانس مهندس

 افرا 86 لیسانس کارمند

 ریماهف 80 سانسیل فوق کارمند

 یماش 80 سانسیل فوق مهندس

 رگسن 83 سلیسان گرافیست

 وراح 88 لیسانس فوق مدرس دانشگاه

 یلیل 81 لیسانس فوق کارمند

 ارات 82 لیسانس فوق کارمند

 

 پژوهش های یافته

 .شوند میچندین مقوله استخراج شد که در ادامه بررسی  شوندگان مصاحبهبا  شده انجام های صحبتاز مجموع  

 باکره بودن ارزش نیست

 داشتن نگهگویا در ذهن این زنان  ارزش نیست. حائز ها آنبرای خص شد بکارت مش این زنان های گفتهاز 

است تا امری  فیزیولوژیکو بکارت بیشتر یک موضوع  نیست شده پذیرفتهبکارت تا زمان ازدواج امری 

ه در مورد باکره بودن همراه نیستند و هریک دالیلی برای داشتن رابطاین زنان با تصور غالب جامعه  اخالقی.

 :اند کردهوجود دارد. این زنان عنوان  جامعه ایرانتابو در این  که درحالی ،جنسی خارج از ازدواج دارند

 ساله 82 ارات

شون جدا  رو باارزشیآیا چیز  ؟ندنک میمردان را ختنه ن همگ. ه. بخشی از زن شدنهباشبکارت داشتن تا زمان ازدواج ارزش  کنم نمیفکر » 

 رو؟ وقتی زنانی نهکآیا باید غرایزش را همیشه کنترل  .هکسی هرگز ازدواج نکن ممکنه .نیهمیشه کنترل ک حساس ات رواکه  هش نمی ؟ندکن یم

نان با آروراست باشن. برخی از ن واحساساتشبا  ننتوانستکه  هچقدر دردناک کنم میره هستند فکر که با وجود سن باال همچنان باک بینم می

که در سن باال به این  بالن می. برخی به خود زنن میباشد حرف  تونه میچه  که اینا نوعی گنگی در مورد رابطه جنسی ی حسرت در مورد

حق  ترین طبیعیو منفعل در قبال  اندیش سادهچقدر  که ایناز  گیه می ام خندهو هم  سوزه می براشون دلم همو راستش من  دادنهنجار تن 

 «.خودشون هستند



 ساله 86 یمیاک

شیری که همه ما روزی داریم و با رشد  یها دندانمثل  کند میتغییر  قطعاًودن بخشی از صفات بیولوژیکی بدن است که با رشد جسمی باکره ب»

 «را دیگر نخواهیم داشت. ها همانجسمی و فیزیکی و بیولوژیکی، روزی 

 

 ساله 82 مارال

پدرم به  میرمستقیغبا شوخی و  توأمباکره نبودن( و حتی در یک صحبت ) دارمنو هنوز ازدواج نکردم مشکلی با این مسئله  ام ساله 82االن که »

با مادرم، ایشان هم موافق بودند که این مسئله هم مانند برداشتن  میرمستقیغنداشتن بکارت( مطلعم. با صحبتی )کنایه گفت که من از مسائل تو 

 «.برای این مسئله قائل نیستند ارزشی هم ها آنمتوجه شدم شاید  تیدرنها. رود یمابرو روزی از بین 

 

 ساله 82 اراس

 یها آدم هنوز دانم یم. کرد شک عقلش به نشود و باشد باکره ساله 80 مثالً آدمی که شود مین کنم می فکر و ،اصالً نیست ارزش بودن باکره»

 وجود هم بکارتی پرده فهمیدم که یوقت از کنم می فکر .است ابلهانه نظرم به رسماً اما دارند یم نگه باکره یوزور ضرب هر به را خودشان زیادی

خگو در ابتدا همسر این پاساست  ذکر قابل. البته «افتاد اتفاق این عمالً اما! شوهرم برای دارم نگه را بکارتم باید نکردم فکر وقت چیه دارد

 بوده و بکارت او با همین مرد رفع شده است. پسرش دوست

 ساله 80 یماش

و با  ربطی به داشتن بکارت نداره و یه چیز درونی هست اصالًارزشی نیست. چون داشتنش هم به معنای پاکی نیست و خود پاکی  بکارت هیچ»

 «نیست. سنجش قابلیه معیار فیزیکی 

  

که رابطه جنسی را به دلیل فشارهای جامعه  دیدزنانی به را  بار تأسفنگاهی رد  شود می ها پاسخ خالل این از 

 .اند کردهتجربه ن

  

 دیگری بکارت عامل فرودستی زنان است. یگو پاسخ ازنظر

 ساله 81 یلیل

و یا عکس آن، یعنی لزوم باکره نبودن )مانند  ههای سنتی همین هراس از دست دادن بکارت ترین عوامل فرودستی زنان در جامعه به نظر من یکی از مهم

خواد؛ اما پر بیراه نیست اگر بگویم کل نظام مردساالری در این کشورها  می ه ایدیگ حش مجالآنچه در برخی کشورهای آسیای شرقی رایج است(. توضی

 .هگیر بخش مهمی از قدرتش را از همین مسئله می

 نیتهبین سنت و مدر وامانده ،بدن



رابطه  که نیبا انفر  اما دو داشتن تا زمان ازدواج دارای ارزش نیستهرچند که این زنان معتقد بودند که بکارت 

فشار خانواده و مطمئن نبودن از تعهد و  ها آنهمچنان باکره هستند.  ،اند کردهتجربه  اشکال مختلف را بهجنسی 

فرد مقابل  که ایندر مورد  مردد بودن همچنین .اند کردهعشق دوستشان را دلیل تن ندادن به رابطه کامل عنوان 

به سبب شده که رابطه جنسی کامل را تجربه نکنند.  ،ارندبه او کشش جنسی د صرفاًدوست دارند یا  واقعاًرا 

اما در عمل به دلیل  اند رسیدهزنان به ذهنیتی جدید در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج  که اینبا  رسد مینظر 

د ریشه توان مییا اهمیتی که برای عشق قائل هستند که نگاهی که جامعه به رابطه جنسی خارج از ازدواج دارد 

 .اند کرده نظر صرففرهنگ مردساالر جامعه داشته باشد از تجربه رابطه جنسی کامل  در

از این دو زن آگاهی جنسیتی داشت یکی سنتی جامعه گیر افتاده است.  های الیهبنابراین ذهنیت مدرن درون  

 کامل برآورده نکند. طور بهاما در عمل سنت و خانواده او را واداشته که نیازش را 

 ساله 83 رگسن

 بودیم باهم بعدازآن متعدد دفعات ما و کرد می پیدا ادامه ما ارتباط اگر البته خواستم می رابطه این از من که بود چیزی نهایت بدنی تماس انگار»

 خیلی. رمبردا قبل از فراتر قدمی بار هر خواستم می. بود محیا من بدن در بسترش کامالً چون دادم می دست از ام رو بکارت من شک بدون

 ور شدیدی جنسی نیاز بدنم که بودم شرایطی در...  بزنم حرف موردش در ،کنم رو احساس مرحله هر من که داشت را این تحمل ،باحوصله

 صفر به هدار کامالً را ازدواج امکان کهه آمدن پیش در حال رابطه این در زیادی مشکالت که بودم واقف زمان همان در طرفی از و طلبید می

اما در تمام اون  .رابطه داشتیم بودیم ممکن شرایط بدترین در مالی ازنظر مخصوصاً و باشیم باهم یمننتو هممکن اینکه از آگاهی با ما. رسونه می

 عشقی طهواس به واقعاً او آیا و ؛کیرمانت بودن باهم یک اینکه تا بود جنسی نیاز این شاید من رو دوست داره؟ واقعاًمدت این در ذهن من بود گه 

. دونم نمی ... داشت؟ تجربه که بود رابطه در دیگران با یقدر به نه یا بود؟ کرده لمس قابل من برای ور ارتباط این قدر این داشت اعتقاد آن به که

 بارها و بارها که تچیزهایی هس ها این .نهک تجربه رو ها نیا کردم کمک ناو به که بودم من این و بود ارتباطش اولین من مثل او خودش گفته به

 «.کنم پیدا براش قطعی جواب نتونستم ولی کردم فکر موردش در

 ساله 80 یماش

 «رابطه کامل ندادم. بنابراین تن به خواد میبه خاطر سکس داشتن  ن روم صرفاًیا  هداردوست  واقعاًمطمئن نبودم که دوستم مرا »

نشانگر اهمیت زیادی است که جامعه مردساالر  ینوع به اند شدهن آکه درگیر  یسؤاالتتردیدهای این زنان و 

 جور کیگذاشته و سبب شده است که دنبال عشق یا  تأثیرذهن زنان بر  تأکید این .قائل استبرای بکارت 

سرمایه برای  جور کیفرهنگ جامعه ما بکارت داشتن  اساس برد. باشن رابطه جنسیاولین اطمینان برای داشتن 

برخی از زنان با داشتن رابطه جنسی این سرمایه را برای ازدواجی مناسب حفظ  و شود میزنان محسوب 

بازاندیشی در مورد بدن و  ،قرار دارند یمتناقضگفت برخی زنان در موقعیتی  توان میبنابراین  ؛کنند می

 جامعه عبور کند. های سنتهنوز نتوانسته از سد  اما روابطشان



 جنسی یجسارت ورز

 ریزی برنامهبکارت خود  رفعبرای  نفر دو اند کردهرابطه جنسی خارج از ازدواج را تجربه از بین افرادی که 

دو نفر که است  گرفته شکلرابطه جنسی در یک رابطه دوستانه و طی مدتی  معموالً زنان سایردر بین  .اند کرده

. اند زدهدست به تجربه متفاوتی به دلیل محدودیتی که با آن مواجه بودند اما این دو زن  ؛ ،اند بودهدوست  باهم

 .شتندخود دا یجسارت ورزاحساس رضایت از این زن  هردو

 ساله 86 افرا

 و 7 قسمت که زد ضربه یک حقیقت در. بدهم ادامه ستمننتو من و بود وحشی خیلی اول فرد اما کار این برای بودم کرده یزیر برنامه خودم»

 ناو از ایران به اولش سفر در نبود ایرانی. و بکنهر کار این که کردم اجیر رو فردی بگم متون می حقیقت در خودم بعد بار برای. پرده رفت 38

 ایرانی پسرهای اینکه به خاطر. شد تمام هم من بکارت و ندوم روز 30 او دوم بار. بعد سفر برای گذاشت و نکرد را کار این ناو البته خواستم

 که بار هر. رابطه جنسی از بودم خوشحال خیلی حقیقت در. رو کردم کار این من نیوبم کولشان یرو ترسن یم و ند نمی انجام رو کار این

رابطه جنسی  سالگی یسقبل از  خواستم می .هبیفت اتفاق این خواستم می که بود وقت خیلی چون. مکرد می پیروزی احساس من داد یم رخ دخول

 .تجربه کنم وررابطه جنسی کامل  خواستم می واقعاًاما  رهدا دوست ن روم که نبودم مطمئن چون بردم ینم لذت اون با بودن از تجربه کنم.ا رو

 «با کسی رابطه بگیرم که دوستش داشته باشم. خوام یمرابطه اما آرام هستم و  نیبعدازاکنجکاو بودم و عطش داشتم. ن اونسبت به 

ست میان ذهن زنی که عشق را چالشی ا کننده یانبلذت نبردن  رغم یعلپیروزی  متناقض احساس

و رابطه جنسی را تجربه کند عاشقانه  یا رابطهاما شانس این را نداشته که در  ،داند یمالزمه ارتباط 

نوعی پختگی و تجربه رابطه جنسی  منزله بهسالگی  80اهمیت سن  طور نیهم .زنی که نسبت به رابطه جنسی کنجکاو است

زنان که در این دهه از زندگی  ژهیو بهسن خاصی برای افراد است  معموالًسالگی  80. سن دهد یمیز نشان داشتن قبل از ورود به این سن را ن

رابطه خوبی داشته  یسالگ یسمهم است بنابراین دوست دارند در  آنانعشق نیز برای  شانیها گفتهو با توجه به  بیشترین نیاز جنسی را دارند

 باشند.

 ساله 80 ریماهف

 کسی با اتفاق افتادکه دخول  ام یجنس ی رابطه اولین در حقیقت اما بود بزرگ آلتش چون رو کرد کار این انگشتش با پسرم وستداولین بار »

 یها کشمکش از پس و بود خودم اصرار با چون داشتم رضایت احساس بعدش .بود تر متعادل اش یتناسل آلت چون نبود پسرم دوست که بود

 «.مکرد می پناهی یب و تنهایی احساس داشتم لحظه آن در که دردی از اما؛ بود کارشده این به راضی زیاد

 

 هراس، آرامش، غم ؛زن شدن



احساساتی است  ازجمله گیجی و درد ،هراس ؛متفاوت است جنسی اولین رابطه از تجربهاحساسات زنان بعد 

آرامش و مهربانی شریکشان . برخی حس خوبی از اند بودههمچنین برخی غمگین  ،اند کردهکه زنان تجربه 

 .اند داشته

 ساله 86 افرا

 های آدم ی همه مثل ام یمعمول آدم یک هم من حاال خب مکرد می احساس حتی نداشتم، پشیمانی احساس ،یرو چیه به. داشتم خوبی حس»

 «.دیگه

 ساله 83 رگسن

 یک شاید. بودم اولویت در من ،جنسی رابطه در. بود مهربانی و صبور آرام، مرد خیلی ناو که بود این شاید دلیلش یک بود خوبی حس»

 «بودم. شانس خوش منم شاید حاال. نشون داد انعطاف خیلی بازهم شد منتفی مسئله این وقتی حتی. یمکرد می فکر ازدواج به که بود این دلیلش

 ساله 82 ارات

فکر  گرفت ام یهگرلمس کرد  ن روکامل نبود اما وقتی م یا رابطه .اتفاق افتاد یکهوییو  شناختمش ینماولین رابطه من که با مردی بود که »

احساس  .ترسیده بودم خیلی در اولین رابطه با مردی که بسیار دوستش داشتم اما .دوستش داشتم ها سالکه نیست م چرا این آدم کسی کرد می

ود. در موردش حرف زدیم. مطمئن شدم به من آسیبی هراسم مانع ب دیگه از طرف ،هچبفهم سکس  خواستم می سو یکداشتم. از  یا دوگانه

 که خواستم و زدم جیغ کلی نزدیکی موقع در. شدم پریود که از شدت استرسی که داشتم بعدش ای گونه به ترسیدم یم هرحال بهاما  ونهرس مین

از  رو شخود تسلط بود شده کیتحر که این با که نای همه از تر مهم و هایش یمهربان از بیشتر. بودم مروآ بعدش اما؛ داشتم درد چون نده؛ ادامه

 .گفت تبریک من به رو شدنم زن تمام شد، بکارتم کالً که بعد دفعه. داد من به خوبی حس ها ینا همه. نداد ادامه من خاطر به و نداد دست

 «لذت نبردم به خاطر ترس و درد. اصالًاما در این دو بار ؛ بود ارزشمند من برای ها ینا

 ساله 86 افرا

 کار این باید من گفتم یم خودم به لحظه اون.بیرون هبر اتاق از گفتم ناو به. کردن گریه به کردم شروع دادم دست از رو بکارتم که این از بعد»

 برای ماا رسید یم ازدواج به داشت رابطه این البته. داشتیم دوست رو همدیگر چون بودم دوست ناو با سال همه آن که مکرد می یباکس رو

 «م.کرد می ازدواج ناو با باید رسید یم یبستر هم به اگر. نشد که خوشحالم کل در و نبود مناسبی مورد ازدواج

 

 

در مورد آخر زن بین دوست داشتن و تن دادن به عواقب یک ازدواج نامناسب دست به انتخاب زده است که 

 نشان از رفتاری عقالنی است.

 است. خودکردهزیادی با  یها کشمکشزنان را دچار عشق و رابطه جنسی  بر الزم و ملزوم بودن یدتأک

 ساله 86 یمیاک



 پریودم اولین غمگینی مثل اولش غمگینی. نه بعدازآن اما؛ کار این انجام از بودم غمگین و ناراحت روز شبانه یک اندازه به کوتاهی مدت برای»

 که دیدم یم رو خودم از تر کوچک یها دختربچه .بودم پدربزرگم خانه شدم، زن که مدکر می حس شدم پریود بار اولین برای که موقع اون بود

 ریختن به شروع پاهام میان از لزج و گرم مایعی هرلحظه که این .ترسیدم یم عادی صورت به قدم برداشتن از حتی من و دویدند یم و شادبودند

 دنیای به کودکی یایاز دن ن روم رحمانه یب دستی ناگهان انگار. کنم بازی .بدوم متوان مین دیگه که کردم یم گمان و داشتم هراس هکن

 بار اولین یبرا داشت، همراه به شدیدی واهمه و ترس حالتی هر در من برای زنانگی دنیای به ورود! کردم گریه چقدر. کرد پرت یسال بزرگ

 برقراری از پیشو وارد دنیای ناشناس، تازه و ترسناکی شده باشم.  مانگار از دنیایی بیرون شده بود .بود جنس همین از هم رابطه برقراری

 این برای لباس هامون حتی زیچ همه که بود مهم بود برام شده معلوم کار این زمان و روز و بودیم زده حرف مورد یندر ا دوستمبا ارتباط 

 هر از باید من و هش می انجام دغریب دار کار کی ینکها .ودب من در موضوع این به پرطمطراق نگاه جور کی شایدد باش شده فراهم موقعیت

 قبلش ماه چند ما بدنی ارتباط ینکهباا و بودیم زده حرف دوستم با مورد این در ینکهباا .باشم داشته رون آ با رویارویی و برخورد آمادگی لحاظ

 کردن زیاد هم با رابطه برقراری شب و زدیم حرف موردش در کردم پیدا را کار رو این آمادگی یوقت نداشتم دخول به یا عالقه من اما بود هم

 خوبی خیلی حس اون از پیش و بردم لذت هم من که بود چهارم یا دفعه سوم البته و .داشت من ترس بردن بین از در سعی معاشقه زمان

 .«نداشتم

نوعی نگاه آیینی در  ینهمچن است. زده رقمو غم را برای این زن  ترس ییگو ،از این دنیای ناشناخته هراس 

و مهم بودن  که به نظر نشان از اهمیت داشتن اولین رابطه برای این زن خورد یمبرقراری اولین رابطه به چشم 

 دارد. بکارت در ذهن زنان

 :این زن ادامه داده است

 از آنچهاست.  مورد این در تفکرم نحوه و هراس لیلد به فقط من زیاد درد که رسیدم نتیجه این به بعدها البته که زیاد داشتم درد و هراس»...

 «.هش زیبا و بخش لذت من برای زود خیلی ستتون ینم بود، دردآور و بغرنج و حاد یا مسئلهمن،  جنسی یها افسانه در کودکی

 ودش حدود و مرزهای آن نداشته است، گفتهکه شناختی از رابطه جنسی و به گفته خ ساله 80 یماشاما 

 .«مزخرف بود شد! تموم باالخره آخیش حس هیچ،»

بهتری در د سبب شود که زنان احساس توان میشناخت از رابطه و دانستن در مورد حق بدن  رسد میبه نظر 

 رابطه جنسی داشته باشند و با هراس کمتری آن را تجربه کنند.

 ساله 88 وراح

 .«هنشدن ارضا خاطر به میدمفه بعداً که داشتم تهوع احساس. بودم گیج و بود مبهم من برای»

 ساله 82 ارالم

 انتظارم از بیشتر خیلی درد و داشتم نداشتم. درد هرگز افسوس کردیم. حس ازدواج هم با بعد سال 9 که بود پسرم دوست با کاملم رابطه اولین»

 «.مباش کرده تجربه ور ارگاسم کاملم رابطه اولین در کنم نمی فکر اما نیست خاطرم درستاالن  بود،

 ساله 80 ریماهف



 «بود. خودم میل و کنجکاوی سر از و اشتیاق با ولی داشتم، زیاد درد ...»

 ساله 81 لیلی

ای که شاید   نکته نظر کردیم. ام، اما بسیار دردناك بود و صرف در اولین رابطه نداشتم از دست دادن بکارت برایذهنی، چندان هراسی  ازنظر که هواقعیت این 

ایم، نه من و نه همسرم.  ، اصراری برای از بین بردن بکارت نداشتههگذر می مونازدواجبیش از سه سال از  باآنکه ما کهباشد برای برخی، این دانستنش جالب

 .هو دیگری لذت ببر هبکشانسانی نیست که یکی درد  ازنظرشزمان این کار را به خود من سپرده و  ناو

ناپذیر است. برای حل موضوع وقتی از پزشک زنانم در این زمینه پرسیدم، خجالت کشیدم وقتی گفت از شما  این کار برای من بسیار دردناك و تحمل

 ... شوید، چه اصراری دارید؟   اذیت نمی کدامتان چیهبخش است و  تان رضایت به این موضوع، وقتی رابطه یدشحساسیت داشته با هبعید

 دن بکارت شده است ؟درد مانع از رفع کر واقعاًاز او پرسیدم آیا 

فرهنگی هم هست.  یاست، امر ی. حاال شاید بتوان گفت احساس درد که جسمان که پزشک هم دیده یژهو به، است درد واقعاً کنم یمکه من احساس  یچیز

است. شاید آدم به  ای یچیدهپ ی سئلهماولیه( باشد،  یها تجربههراس از  یتداع ینوع ی)یعن یروان کم دستیا  یفرهنگ دتوان میاین را که چقدر از این حس 

اعم از داشتن یا نداشتنش کار  یدر اهمیت بکارت در لذت جنس یبزرگنمای یطورکل به. دکمک متخصص روانکاو خوب فمینیست نیاز داشته باش

 «دارد به نظر من. یفرهنگ های یهسومردساالری است. این تأکید 

 

 تقریباً ها مصاحبهدر . باشدداشته زنان برای آنان از اولین رابطه جنسی  های شنیدهد ریشه در توان میترس زنان 

بنابراین  ؛اند کرده اشاره، اولین رابطه جنسی همراه با درد برای زنان است اند شنیدهاینکه به  دهندگان پاسخه هم

 شد.یزیولوژی زنانه فمنکر نقش  توان مینکه  هرچند ،است افکنده شان رابطهرا بر سر اولین  اش سایهن آهراس 

 و جامعه خانواده فشاررابطه جنسی و 

زنان برداشت شد فشاری است که بر آنان به دلیل شکستن  های صحبتکه از میان  هایی مقولهیکی دیگر از 

خانواده یکی  جز به کرده است. کاری پنهان. این فشارهای اجتماعی زنان را وادار به شود میتابوی بکارت وارد 

بر زندگی زنان به حدی است  و روانی از روابط آنان اطالعی ندارند. فشارهای اجتماعی ، باقیهندگاند پاسخاز 

برای زنان  ارزشی در آن که باکره بودن تا زمان ازدواج ای جامعهزندگی در  کنند میکه برخی از آنان فکر 

یشان آشکار شود چه ها ادهخانواین راز برای  که درصورتی دانند نمینان آ بهتر است. ،شود میمحسوب ن

فضای سنتی جامعه سبب شده تنها دوستان  تأثیرت سرنوشتی در انتظارشان هست. ذهنیت مدرن آنان تح

 .آنان آگاهی داشته باشندروابط نزدیکشان از 

 ساله 82 ارات



. دلم کنه ممکنه سکته هبفهماگر پدرم  مکن میراستش گاهی فکر  .هیچ تصوری ندارم .دارندمتوجه شن چه برخوردی  ام خانوادهاگر  دونم نمی»

بارها و بارها آرزو کردم کاش در کشور دیگری  دوست دارم و تو هم باید بپذیری. وراین رابطه هست و این مرد  که بگم هشب خواد می

بخورد  به هم دلیلی هرین رابطه به اگر ا و ؛نباشند خبر بی ام خانوادهزندگی کنم و  پسرم دوستو بتوانم با  هم که بکارت مهم نباشکرد میزندگی 

 «.خوب و پایدار برقرار کنم یا رابطهبتونم راحت با مرد دیگری 

 ساله 86 یمیاک

 ترین خصوصیسلب نکنن و وارد  ها آدماز  احق ر ترین بدیهیو  هنباشبوده که دوست داشتم جایی زندگی کنم که بکارت مهم  هایی زمان»

 .«ندنکنو واکاوی  نشوند ها آدمحوزه 

 ساله 83 نرگس

 فشار تحتخیلی  رواز این لحاظ من  کنم میزندگی  اون ولی فرهنگ، خانواده و محیطی که در ام نکردههرچند که رابطه جنسی کامل را تجربه »

 .«کنم می کاری محافظه. خودم که خیلی ده میقرار 

 ساله 88 وراح

 یا نکردن ازدواج که کنم می زندگی مذهبی و سنتی خانواده یک در من. ودمب روانی فشار احساس این درگیر بیشتر پیش، سال چند شاید»

 چه به زندگی ناو بدون مکرد می فکر و داشتم لماو پسر دوست به وابستگی احساس شدت به طرفی از. نیست پذیرفتنی اصالً آزاد ارتباط داشتن

 که پریدم می خواب از استرس شدت از. بود قضیه این درگیر شدت هب من روان اما نیاورم خودم روی به مکرد می سعی. هباش هتون می شکلی

 .نباشم خوبی کاندیدای خودم جامعه مردان از بسیاری با ازدواج برای هش می باعث بکارت نداشتن که فهمیدم .هست من با حالت این هم هنوز

 ،هعاقل که دختری. اند داشته من با را رابطه بهترین که نکرد می اعتراف من پارتنرهای اندك ارتباطات همان در ولی نداشتم زیادی روابط

 این اونها برای. هست سکس هیپا هم حال نیدرع کنه می درك رو مقابل طرف شرایط و هانداز ینم راه دعوا توقع، بدون فهمیده، ،کرده یلتحص

 خاطر به که کنم جمع جوری ینا را قضیه متون می یتدرنها رفتند یدرم آن زیر از یا بهانه هر به شد می که ازدواج حرف اما؛ بود رویایی رابطه

 جنبه به مدتی از بعد اما؛ نیستم یداشتن دوست دختری که شد می تقویت من در حس این و نبودم ازدواج برای خوبی کاندیدای نداشتن بکارت

 بشم دیگر جامعه یک وارد اگر کنم می فکر ولی شدبا احمقانه شاید ... ده می عمل آزادی من به مسئله همین چقدر که کردم نگاه قضیه مثبت

 «بود. نخواهد ناو مانع ترین مهم و اولین باکره نبودن باشد داشته دوست ن روم کسی وقتی

 ساله 80 فریماه

 شدت به لسا چند تا کردم رفع خودخواسته و آگاهانه ور بکارتم که زمانی کنم می اعتراف اما ؛دانم نمی ارزش و بکارت که هاست مدت من»

 و باشم داشته ازدواج برای خوبی مورد اگر یا و کنم؟ چه بشه رو ام خانواده برای نداشتنم بکارت قضیه اتفاقی طور به اگر که داشتم استرس

 چه که ومش می مواجه سؤالاز  دریایی با پسرهام دوست از هرکدام با ام رابطه اولین در وقتی همیشه کنم. ولی چه شود، ساز مسئله بکارت قضیه

کند تا بکارت  فکر تری مهم چیزهای به که کنم زندگی ای جامعه در خواد می دلم واقعاً تصمیمی گرفتی، چنین چرا یا افتاده برات اتفاقی

 «داشتن.

 

عرصه را به این زنان تنگ کرده  ایرانی جامعهبه رسمیت شناخته نشدن حق بر بدن برای زنان در 

 کنند میکه مردانی که رابطه خارج از ازدواج را تجربه  مینیب یم اناین زن های گفتهدر  است. از دیگر سو



 اما دانند میحق خود  رابطه خارج از ازدواج را که درحالی مردان. زنی باکره استبا  دواجاز انتخابشان

 یوعن بهاین مردان در عین داشتن رابطه با زنان  رسد مینظر  به .شناسند نمیآن را برای زنان به رسمیت 

 .کنند میآنان را محکوم به تخطی از هنجارهای جامعه 

که  استرسی وانتخاب نشدن برای ازدواج از سوی مردان  واسطه به نبودن داشتنی دوست احساس سواز دیگر 

با ذهنیتی سنتی  ای جامعهمدرن در با ذهنیت است که افراد  ای هزینهرا رها نکرده گویا  ها آنسالهاست 

 .پردازند می

 بر بدنحق 

بود مقوله حق بر بدن  شده عنوانو با توجه به نکاتی که در هر مصاحبه  شده انجام یها مصاحبهاز مجموع 

در روابط اولیه زنان شناخت دقیقی از این حق  مشاهده کرد که توان می ها جواباستخراج شد. با توجه به 

 کم کماما  اند دادهتن به رابطه جنسی مقابل برای جواب دادن به تقاضای طرف  صرفاًو ندارند و حتی ناخواسته 

که دوست ندارند نه  ییها خواستهحقوق به آنان کمک کرده است که بتوانند به  شناختو گاهی آافزایش 

 .بگویند

 ساله 80 یماش

 کجا جاست؟ک مرزها چی؟ جنسی رابطه یک در حقت کجاست؟ حدود دونی ینم که این. بود تجربگی یب به خاطر بیشتر بودنش مزخرف»

 بگم جاهایی یک ؛ وخواهم ینم نه بگم ییجاها کی تونستم و شناختم رو حقوقم و بدنم خودم، بیشتر که بعداً ...نیست متعارف کجا همتعارف

 .بده انجام رو کار این یا خوام یم چه

 ساله 82 ارات

خیلی راحت گفتم نه.  خواستم میو اگر رابطه ن ام گفتهخیلی جاها نه  شناسم یمبرای خودم به رسمیت  روحق بر بدن  که اینمن به خاطر »

 .«ام نداشتهخوشبختانه طرف مقابلم هم مردی فهمیده است و مشکلی 

 ساله 82 مارال

 رضایت کسب برای هم آن بودم، شده رابطه به حاضر میلم برخالف یباًتقر و نداشتم خوبی احساس اما نداشتم، دخول اصالً تجربه اولین در»

 نقش و بودم شده بازی وارد مقابلم طرف داشتن نگه راضی برای فقط چون اما بود، شدن بوسیده و شدن نوازش تمامش نکهیباا .لممقاب طرف

 رابطه تجربه اولین در و بود نیفتاده اتفاق این که دم ینم ترجیح اصالً اما؛ ندارم اوناز خوبی خاطره گفت شه می داشتم، منفعلی خیلی خیلی

 «.شدم قدم یشپ خودم نکنم تباهاش اگر کاملم،

 ؛اجتناب کنند خواهند ینم ازآنچهکمک کرده زنان  بهبه رسمیت شناختن حق بر بدن  آید یبرم ها پاسخاز برخی 

و  اند داشتهمقعدی  رابطه جنسیسه نفر تجربه  شونده مصاحبهنفر  30از  از رابطه جنسی مقعدی.مانند پرهیز 



به دلیل باکره ماندن تن به این رابطه  دو نفر دهندگان پاسخاست. از بین  هروبرو شدیک نفر با این درخواست 

 است. قرارگرفتهنفر هم در حقیقت مورد تجاوز پارتنرش  و یک اند داده

 ساله 82 ارات

ر بودن خودش در این پیشنهاد سکس مقعدی داد که من رد کردم هرچقدر در مورد مزایای آن و متبح ام باکرهوقتی فهمید من  ام رابطهدر اولین »

 «.دوستی از بین رفتدیگر  کالًنرفتم و  بار یرز بازهمرابطه گفت 

 ساله 88 وراح

چیزهایی  ؛ وبه درخواست پارتنرم بعدازآن. بارها و بارها. در ابتدا به خاطر بکارتم بود. در یک دوره کوتاه اما ام کردهسکس مقعدی را تجربه »...

سکس داشتم درخواست کرده  ها آنکه با  یکسان همه یباًتقره بودم. ولی تجربه وحشتناکی بود. بعد از پارتنر اولم شنید اونن هم درباره مثبت بود

 «.بودن، ولی رد کردم

 ساله 82 مارال

. شد من گریه و درد باعث. نداشت فرقی من نظر به شکنجه و عذاب با هم اش همه که افتاد اتفاق این دفعه سه و بوده زور به مقعدی سکس»

 پیش سال 8 حدوداً که یا رابطه در بار کی و ام رابطه اولین بار آن در 8. بود من رضایت بدون کامالً چون محترمانه تجاوز نوعی بگوم هبهتر

 .«افتاد اتفاق داشتم،

 ساله 80 یماش 

 سکس مقعدی را تجربه کردم چون از دوستم مطمئن نبودم که بخواهد با من بماند یا نه.

 ساله 82س 

 هدیگو  !نیست جالب برام اصالً گفتم منم و کند تجربه هم را مقعدی سکس جالب است براش که گفت( فعلیم همسرپسرم ) دوست بار کی»

 «چنین تقاضایی از من نکرد.

 بیم ابژگیزنان و 

ه ابزاری استفاد یا وقرار گرفتن  سوءاستفادهبیشتر زنان نگران مورد  یباًتقر رسد میزنان به نظر  های گفتهاز 

ن آکه در  یا رابطه ویژه بههستند. گویا برای زنان مهم است که برای داشتن رابطه جنسی مردان از خود 

 داشتن رابطه جنسیبرای فقط را  ها آنبا مردی باشند که دوستشان داشته باشد و  شود میبکارتشان رفع 

نان به آن زنان در جامعه و دسترسی کمتر بود تر فرودستفرهنگ مردساالر،  ناشی ازکه این امر شاید  نخواهد

فیزیولوژی زنانه و دردی که  دهندگان پاسخبه گفته  باشد. هرچند رت و احساس ناامنی نسبت به آیندهمنابع قد

در کنارشان  مطمئنبخواهند مردی  زنان که آنبر  باشدی ند دلیلتوان میزنان در اولین رابطه جنسی دارند  معموالً

 باشد.



 الهس 86 افرا

 االن. داشته باشم باهاش بلندتری که رابطه داشتم دوست برداشت، رو  بکارتم که دومی. نداشتم دوست شخصیتی لحاظ به که را اولی خب»

تن به رابطه جنسی  زود وقتی که این به نظرم شد، کمتر اش عالقه ابراز سکس، از بعد کنم می فکر. بودم نکرده سکس نبا او کاش کنم می فکر

 دوستش که کسی با رارابطه جنسی  دارم دوست االن. سکس حین شد فقط بعد اما کرد می عالقه ابراز قبلش. نیستی ارزشمند تو انگار دی یم

 شدن سوءاستفاده عدم خاطر احساس به بیشتر بلکه شن میبا هرکسی وارد رابطه ن ها زنعشق نیست که  مسئلهفقط  من ازنظر .کنم.. تجربه دارم

 این که هست عالقه خاطر به بلکه و نشده سوءاستفاده نشواز باشن نئکه مطم دنشبا داشته ور رابطه این کسی با خوان یم ها زن که هست

 ...«گرفته صورت رابطه

 ساله 80 یماش 

 نکرده برقرار ابطهر تو با رابطه جنسی برای فقط که این و کنی یم دادن دست از احساس ناخودآگاه صورت این غیر در. هباش باثبات رابطه باید»

؛ مکرد میتجربه  نبا او راکامل  رابطه جنسی، بدون ازدواج، همن تعهد داره م نسبت بکرد میکه دوست داشتم احساس  ور. من اگر کسی باشن

 «بودن. زودگذرخیلی  ام یزندگ در دیدمکه  ییها آدماما 

 ساله 82 ارات

نداشته باشم.  شبه کیکه آدم متعهدی نسبت به رابطه باشد و فقط یک رابطه کوتاه و برای من بشخصه این مهم بود که با کسی رابطه بگیرم »

بنابراین ته ذهنم این بود که نرم با کسی بکارتم را رفع کنم که بعدش پشیمان بشم از تجربه  میاره همیشه شنیده بودم که سکس وابستگی 

 یا خواد یم سکس برای فقط ان روم آیا که این ؛ وببرم لذت ناو مثل تونستممین که این از داشتم غم رابطه جنسی از بعد ،ها مدت تا کردنش...

یعنی انگار در ذهن من با همه ؛ او مدیون توست کنی یم فکر داری یبرموقتی بکارتت را با کسی  کنم میاحساس  اما .ه؟دار دوستم واقعاً

 هباشمرد بعدی که بیاید توی زندگی من و آدم مناسبی  که ایندارد از  مردساالر یک احساس خسرانی وجود های یشهکلبرای زدودن  یمها تالش

را با روابط دوستانه سر کنم. البته آگاهم که این  ام یزندگ؟ یا من باید تمام مدت گیره میازدواج آیا به دلیل نداشتن بکارت ازدواجی شکل  یبرا

 یها خواسته. از طرف دیگه مهمه که مرد دوستت داشته باشه و شوم ینموفق گاهی م اما خودم دور کنم.را از تصور سنتی است و من باید آن 

 .«کنی یممدتی احساس سردی نسبت به او و رابطه جنسی پیدا  این صورت بعد از یردر غهم ببینه روتو 

 ساله 83 نرگس

 نآ توی مقابلش طرف و دنباش طورم نیا واقعاً هاگ ، کهجنسی روابط برای اند شده استفاده ابزارگونه بس از خودم شخصاً ها ن  ز کنم می فکر»

 و چند بیشتر زمان زن یه بدن برای اینکه و }برای زنان{افتد ینم اتفاق نیشابرا درون از یارضا این روحا بازهم دباش خواهان ار لذت رابطه

 بازی و داره نیاز زمان باشن، داشته طفیعا گیر یه خوب که داره کسی به نیاز بودنش مرحله چند این لذت احساس برای داره وجود مرحله

 آسیبی نگران ...باشه نگرانش کسی که نیا زن یه برای رابطه تو کنم می فکر که بودن برات نگران و... زندگی معمول یرفتارها تو حتی و کلمات

 طرف لذت فکر به و هباش شخود لذت رفک به مرد رابطه توی اینکه مهمه دیگه چیزای خیلی و چشه می که لذتی کشه می که دردی بینه می که

 «مقابل

 که کنند میفکر به رابطه متعهدانه و بلندمدت رابطه  یریگ شکلاز همان ابتدای که زنان  آید یبرم ها پاسخاز 

رابطه جنسی بخشی از این رابطه هست نه تمام آن. برای آنان  و نیز هست شان یعاطفنیازهای  کننده برطرف

بی  یا رابطهنان بیشتر دنبال آاین است که  ذهنیت زنان از مردان ها پاسخبر اساس  رسد میهمچنین به نظر 

این . برای بیشتر این زنان عشق الزمه داشتن رابطه جنسی است که درحالیت هستند. میو صمی عمق یب تعهد،



نیاز د ناشی از توان یماین نگاه همچنین زنان از رفتار مردان ایرانی باشد.  یها تجربهد ناشی از توان میدریافت 

که به  کنند میبنابراین مردی را انتخاب ؛ باشدهم  در زمان رابطه جنسی ویژه به یشانها خواسته بهزنان به توجه 

 روح و جسم زنان واقف باشد و تنها به نیازهای خودش فکر نکند. های یچیدگیپ

 جدایی عشق و رابطه جنسی

تمایلشان به داشتن رابطه جنسی با فردی است که دوستش دارند.  هشوند مصاحبه زنان بیشتر ها پاسخ بر اساس

داشتند که ترجیحشان این  یدتأکمشخص هم نبوده است زنان  سؤالکه مرتبط با این  یسؤاالتبه  در پاسخحتی 

که  ییها معاشقهبوده است که رابطه جنسی را با کسی تجربه کنند که دوستش دارند و یا از لمس شدن و 

از  دو نفر. تنها اند بردهلذت ، اند داشتهبه او ن یا عالقهبا مردی که  رابطه جنسیقشان بوده بیشتر از توسط معشو

برای این زنان عشق محصول شناخت، دوست داشتن . گذارند یمشق و رابطه جنسی تمایز بین ع دهندگان پاسخ

 و تعهد است

 ساله 82 ارات

که چنین  شنوم یماما از دوستانم ؛ هم بودم نالبته وابسته به اوبودم و  پسرم دوستشق . من عابرای من جدایی بین عشق و سکس نبوده »

زنانی که مثل من چنین تمایزی  ازدست به روابط آزادتر بزنم اما وقتی  خواد یمخودم گاهی دلم  .خورم یمغبطه  ها آنتمایزی دارند و گاهی به 

 .«اومدهن وبدشن وخودشو حتی از بدن  ان دهید بیآسکه  بینم می کنم می سؤالزدند  یا تجربهندارند و دست به چنین 

 ساله 82 ارالم

 مال سکس! هباش داشته سکس نباید عشقش با که آدم که بود این وجدانم عذاب تنها «خوابیدم» زمانم آن «عشق» با و بودم ساله 32 وقتی من»

 «!کنی یم ینتأم ه ایدیگ جای ارو تسکس و بمونه پاك تعشق تا کنی یم حفظ را فاصله هستی کسی عاشق وقتی ،هعادی روابط

در  ینوع بههرچند  دهد میو اختالف دیدگاه این دو زن را نشان  این نظر در تقابل با نظر قبلی است

از  شود و گویی رابطه جنسی در مرتبه یمدیده  نیز شمارد یمدومی نگاه زنی که عشق را امری مقدس 

 .عشق قرار دارد

 هسال 81 لیلی

. بعد از خواندن جنس دوم بود که اساساً ذهنیتم داشت یبازمی جنسی  رابطه هرگونهها مرا از  ناپذیر بودن عشق و سکس تا مدت تفکر جدایی»

ای عاشقانه نبود. به همین دلیل، کمی هراس داشتم. چون بر اساس تئوری تصمیم گرفته  ام رابطه ی جنسی فرق کرده بود؛ بنابراین اولین رابطه

محتاط بودم، بنابراین درد را هم  یشوب کمدر از دست دادن بکارت  همه نیباا ها بیندازم. بودم خودم را به میدان عمل و زیستن با این نظریه

 شده مطمئن هم شریکم ورزیدن  عشق از و بودم شده عاشق که دیگری رابطه در بعد از رابطه اولم که دوستش هم نداشتم، تجربه نکردم...

من با این  یطورکل به نیفتاد... اتفاق دلیل همین به هم بکارت رفتن بین از البته و بود ناپذیر تحمل درد اما نداشت، وجود هراس دیگر بودم،

ای  گونه ،ینخالصه ا طور بهاما ؛ کنند میفکر  طور ینا ها زنکه چرا  دپیوستگی میان عشق و رفع بکارت موافق نیستم. دالیل زیادی وجود دار



معطل  ار شان زندگیها  است، سکس چیز دیگری. به نظر من خیلی از زن زیچ کیعشق  .است من ازنظردادن به بکارت  ازحد شیبت اهمی

آزاد خواهد کرد که به فردیت خودمان بیشتر  اما ر های یانرژبه نام عشق. آزاد شدن از این ذهنیت بخش مهمی از  کنند می یبیوغر بیعجاتفاق 

 یبستگ دلمن نوعی  ازنظردر کنترل ما نیست. عشق  قدرها آناز اینکه عشق هست یا خیر. چون عشق  نظر صرفن فردی، بپردازیم. به جها

 ...«عشق است یها جنبه ینتر مهممن یکی از  ازنظرو مبتنی بر دوستی و تفاهم است. آرامش  عاطفی، امن

رسیده است اما تن مقاومت کرده این دو از هم بین در این پاسخ هم ذهن به جدایی و تمایز گذاشتن 

فرایند فکر کردن در مورد آن  چراکهممکن است جایی متوقف شود  ها مقاومتالبته این است. 

 .است گرفته شکل

 ساله 80 یماش

 «.کنم نمی سکس کسی با جنسی یاارض برای فقط من. سکس است برای الزم شرط عشق من برای کالً»

 ساله 86 یمیاک

 اما هباش فآشو و شعاری خیلی ظرن به این یدشا .باشد کرده یرتسخ رو روحم که کنم می کسی تسلیم رو جسمم که بودم باور این بر همیشه»

 را حس زیباترین بود پربهاتر و بهاتر گران ارزشمندی چیز هر از برای من که کسی با شدن یکی و یگانگی .افتاد اتفاق و داشت صحت من برای

 .«هباش برقرار ما بین که نباید دیواری و سد و پرده و حائل هیچ کردم احساس بعدازآن و داد به من زیستن این طی

 ساله 86 افرا

 بردم یم لذت خیلی داشتم پسرم دوست اولین با که ییها معاشقه از حقیقت در. دارد دوستم بدانم که برم یم لذت یکس با رابطه جنسی من از»

 ..«.داشت دوستم چون

 ساله 83 رگسن

 همپای ارتباطی یک دنبال من کنم می فکر. کنم نمی فکر مهر از خالی جنسی(رابطه ) به االنم. رسم ینم رابطه به نشوم عمیق ارتباط یک در وقتی»

 فکر دانم ینم. مشد می روبرو ها آن سوی از سکس تقاضای با روز 1-8 از کمتر در که شدم آشنا افرادی با بعدازآن. گردم یم داشتم قبالًکه  ارتباطی

 البته. نباشد خوب اصالً این شاید و است کرده تغییر درجه 320 کامالً رابطه از من انتظار و من دیدگاه کالً .هستم سنتی خیلی مورد این در کنم می

 اصالً هم وستید مورد یک در حتی. نه. باشم داشته او با جنسی رابطه بعداً بود ازدواج خواستار اگر و بشناسم را طرف من که نیست این منظورم

 باال با انگار. است نشده کنم، برخورد موضوع با راحت کمی مورد این در ام کرده تالش هرچه واقعاً. همین .کرد مین طلب را تنانه رابطه من، بدن

 «.شود می تر سخت و تر سخت من برای قضیه این خیلی سن رفتن

سریع مردان برای رابطه  دان مطمئن باشند تقاضایاز دوست داشتن مر خواهند یم ها زنشاید یکی از دالیلی که 

 .کند می تر محتاطجنسی است که زنان را 

 پاسخگوی بعدی در مورد هم امتداد بودن عشق و رابطه جنسی برای برخی از زنان معتقد است:

 ساله 80 فریماه 



دارد  دوستت که کسی حضور ،همراهه اضطراب و ترس و درد اب چون رابطه اینکه در اول .دارم فرضیه تا دو ها ینا و عشق و سکس اولین مورد در»

 ازدواج نبتونی بعد با او که هباش داشته دوستت که باشی با کسی که هش میاین  ترجیح احتماالً که است آینده در تنهایی از ترس دوم؛ و کنه می دلگرمت

من حل شدن دو  ازنظردر مورد عشق به جنس مخالف  .یازهاش تعریف میشهکه بسته به نوع رابطه ن همن دوست داشتن از صمیم قلب ازنظرعشق  ...کنی

 «.هست و قرار نیست برای هر کس اتفاق بیافته یدئالا کامالًولی عشق  ...نفر و رضایت و لذت بردن از نیازها از همه جوانب

 ساله 82 مارال

 ها یلیخشاید خوب به نظر  .استی فرهنگ تا حدودی احساسی به نظر من این مسئله جداعشق و سکس از هم جدا نیستند  که ایندر مورد »

 .«هباش همتا یب شونی که برا نبورزو دوست دارن که اول و آخر به یک نفر عشق  هش میرابطه جنسی نوعی عشق ورزیدن محسوب 

 ساله 88 وراح

 آدم و تره ه کنند یکتحر من برای شخصاً .دارن دوستش که نباش کسی با دارند دوست ها زن روابط همه تو کالً که رابطه اولین تنها نه من نظر به»

 طرف از .برعکس نه و رسونه می سکس به رو ما که هست داشتن دوست اینجا درواقع. هدار رابطه در بیشتری ذهنی امنیت که کنه می احساس

 که بده وقتی بیشتر اون از و بده زن یک برای وصاًمخص بده سکس اوالً کنیم یم فکر ما. ددار فرهنگی جنبه هم زیادی حد تا کنم می فکر دیگه

 در بارزی بسیار پدیده درمجموع ولی فرهنگی چقدر و داره روانی جنبه قضیه این چقدر دونم نمی من راستش .باشیم داشته شبه یک سکس

 .«ماست جنسی یها انتخاب

که زنان  دانند ینمتنها امری فرهنگی  را مسئلهو  کنند میبعضی بسیار رمانتیک به رابطه جنسی نگاه  ها پاسخدر 

ز اعاطفی در رابطه  یتوجود امنبر رویکرد عاطفی شریک و لزوم  یدتأک ینهمچن از جامعه آموخته باشند.

د نشان از احساس توان می ینوع بهاین اطمینان خواستن  .شود می برداشت شوندگان مصاحبهوای جمالت حف

 .کنند میساالر احساس مرد ای جامعهناامنی باشد که زنان در 

 دوگانه همیشگی روابط زنان عشق یا وابستگی؟

یکی  و عشقاست. گاهی وابستگی  عشق یا وابستگیدوگانه  خوریم یبرمن آبه  ها پاسخاین  موضوعی که در

 .گذارند یمروانشناسان بین این دو فاصله  که درحالی شود میفرض 

 ساله 88 وراح

 نظر در. عشق نه و «هوابستگی احساس» از ناشی داشتن رو رابطه اولین باهاش که دهستن آدمی عاشق کنند می فکر رقد آن ها آدم که این ضمناً...»

 بکارت. ره می بین از هم روانی و روحی بکارت نوع یک بلکه نیست بکارت پرده تنها روه یم بین از رابطه اولین در که چیزی باشیم داشته

 باقی درگیر جدیه براشون فرهنگی و اجتماعی یها ارزش هنوز که دخترایی نظرم به. ره می بین از هم فرهنگی ازنظر بودن خوب دختر

 من برای. بگیره رو اون جای تونه نمی و نیست خوب اولیه رابطه اندازه به بعدی یها رابطه گاهی. داره یرتأث هم بعدی روابط رد ضمناً. مونن می

 آدم اون و کردم پیدا بهتری یها رابطه بعدی ارتباطات در افتضاح و سطحی بسیار دومم رابطه بود، الیع اولم رابطه. بود یطور نیا دومم رابطه

 «.داشتم بهش وابستگی تنها دیدم عاشقشم مکرد می فکر که زندگیم اول

 ساله 82 ارات



 ام رابطهتگی تو مرز بین عشق و وابس مکن میفکر  گاهیچقدر عشقه چقدر وابستگی.  هستمعاشق دوستم  گویم یم که ایندونم  من هنوز نمی»

 .«رز و مشخص کنماین م کنم میخیلی آشکار نیست و تالش 

 

 احساس مالکیت مردان بر بدن زن

ها تمایل دارند با زنی ازدواج کنند که باکره باشد یا خودشان بکارت او را رفع کرده مرد ها پاسخ بر اساس

در که  شود میالکیت بر بدن زنان دارند و همین موضوع سبب احساس م مردان دهندگان پاسخبه گفته  .باشند

فرصت  اند کردهزنانی که رابطه خارج از ازدواج را تجربه جوامعی که دیدگاه یادشده تسری یافته است، 

که بکارتش را خود  پسرش دوستیکی با  اند کرده ازدواجدو زنی که در این خصوص کاهش یابد.  ازدواجشان

ازدواج باکره از  سه سال باگذشتاما  کرده ازدواج پسرش دوستنیز با  ، زن دیگرکرده واجازد ،او رفع کرده

 .تجربه نکردهبه دلیل درد زیاد است و رابطه جنسی را از طریق دخول 

 ساله 80 ریماهف

 ام رابطه به زیاد یلیخ مسئله این. دمبو ه ایدیگ فرد با داشت، دخول که ام یجنس ی رابطه اولین اما رفع کردم را بکارتم پسرم دوست با اول من»

 را بکارتم خودم اصرار به من .شد می چطور ،شد می ه ایدیگ طور اگر ام نکرده فکر حاال تا اما ،قرارداد یرتأث تحت رو اون شدت به و زد آسیب

 درمجموع ما بعد به ناو از. برگشتم وبارهد بعد و گرفتم رابطه دیگر فردی با رفتم و شدم جدا ناز او موقت طور به مدتی از بعد اما برداشتم

 و( بود مالکیتش حس خاطر به قطعاً) هبکن اعتماد من به هرگز ونهنت هدیگ او شد باعث من انتخاب این اما بودیم رابطه در باهم سال سه حدود

 ناو و من بین اتفاقی چه یقاًدق که دهمب توضیح براش خواست یم من از هزار بار روزی بعد به روز آن از. دید آسیب رابطه که شد یطور نیا

 ..«.دیگه افتاد پسر

 ساله 86 یمیاک

ترجیح  یا احمقانهبه شکل  یحت در مورد بکارت داشتن زن نیست اش نکردهو  کرده یلتحصا فرقی هم بین های همه پسررب گویم یم جرئت به»

 .«هاما باکره باش هاشبمقعدی را تجربه کرده ن سکس شوزن دهند می

 ساله 88 وراح

 سر بعداً نکن می ازدواج می دونه روشنفکر را خودش که پسری یا پسرشان دوست با و ندارن بکارت که دخترانی یدامد هم زیاد که یا نکته یک»

 رونبی سرش از ارو من با ازدواج فکر نداشتنم بکارت خاطر به پسرم دوست. اومد پیش مسئله این من خود برای. شن می مشکل دچار قضیه این

 «.بود قضیه این خاطر به زیادی حد تا که دونم یم من اما هندار رو ادعا این خودش البته. کرد

 ساله 82 ارات

مردان  خیلی ازاما هرگز برای ازدواج حاضر به ترمیم بکارت نیستم. ؛ شانس زیادی برای ازدواج به دلیل نداشتن بکارت ندارم کنم میمن فکر »

 «و سکس نداشته باشن. بموننتوقع دارن تا زمان ازدواج باکره  زنان و خیلی ظالمانه است که از کنن میتجربه ا رو قبل از ازدواج رابطه جنسی



 

 راهکارهای زنان برای آسیب ندیدن

مثل تمایز  اند یافته ییراهکارها ،دچار آسیب نشوند با مرداندر رابطه دوستی  که اینبرخی از این زنان برای 

خودارضایی کنند تا  اند دادهنیز ترجیح  یبرخ .ابطه جنسی و کاهش وابستگی عاطفیعشق و ر بینگذاشتن 

 تعهد قرار گیرند. ابزاری مردان بی مورداستفادهبه گفته خودشان  که این

 ساله 88 وراح

 اما؛ میاره وابستگی بسیار من برای جنسی رابطه یطورکل به. دارم هم هنوز و داشتم  دوستش بسیار. داشتم جنسی رابطه ها سال تا مرد آن با من»

 درك داشتن دوست پرتو در رو سکس کمتر لذت تا کنم تجربه ور آزادانه یها رابطه کنم می سعی و کنم می غلبه احساسم این بر دارم جیتدر به

 می تونست ادانهآز که بودم زنی من. کردم قدرت احساس برعکس. شد عوض احساسم زدم هدیگ روابط به دست که یسالگ یس از بعد .کنم

 چون کنم شدن نداشته دوست یا حقارت احساس باید چرا. ببره جنسی لذت و هباش داشته سکس فقط .بشه یا نشه هدیگ عاطفی روابط وارد

 جامعه این در که زنی برای اما؛ نیست جور من عاطفی روحیات با کار این .رو بدونن قدرم ستندتون مین زندگی در دیدگاهم خاطر به کسانی

 کمک من به چون. رهدا کارکرد ،کمتره مراتب به اش یندهآ یها شانس که دونه یم و بوده ناپایدار روابط درگیر و نداشته شدن عاشق شانس

 نیست قرار گذرونیم یم وقت هم با مدتی هستم آمده خوشم ناو از که آقا این با ناال اگر که بپذیرم. نباشم پذیر یبآس عاطفی ناحیه از کنه می

 این گرچه. بخشیم یم لذت هم به جنسی تجربه یک در شدن سهیم و همدیگر با گذراندن وقت با تنها ما. بشه ختم ازدواج و عشق به زاماًال

 یفتادهن اتفاق زیاد البته .کنم میتمام  نخوام وقت هر و شم یم رابطه یک وارد بخواد دلم وقت هر امروز ...هسخت من برای بسیار عمل در حرف

 من نهایت در. کنم پیدا وابستگی احساس کسی به خوام ینم روانی ازنظر هدیگ اما بوده  مهم من برای بهداشتی مالحظات همیشه و عمل در

 در تالشم اما نمدو یم جنسی رابطه یک الزم زمینه رو داشتن دوست هنوز اًقلب ؛ وبره بین از عاشقانه رابطه یک در بکارت که دارم دوست هنوز

 «هذهنیت ینا تعدیل جهت

 

 ساله 82 ارات

برای من که  هرحال بهاما ؛ که کمتر آسیب ببینم بودم. این فقط برای این بدکاهش  دوستمبه  رو ام یوابستگمن از یک جایی سعی کردم که »

دوستش  سالهاست کهوقتی رابطه تنانه با مردی داری  هرحال به. کنم میاما تالش  سون نیستاین مسئله  تمایزی بین عشق و سکس قائل هستم

 زون شوخودهمیشه و  تنظیم کنن شون روداشتنمیزان دوست  هآسیب نبینن بهتر که اینزنان برای  کنم میاما فکر ؛ شی یموابسته به او داری 

ارند زندگی ببیند در کجا د بلکه نیستند. یداشتن دوست ننکن فکر هماگر رها شدند  و نکنن رو فراموشن شونیازهابیشتر دوست داشته باشن. 

ر این صورت بیشتر آسیب که به مردان احساس قدرت نداد در غی هاما مهم؛ برای خودم خیلی سخت بودهکار راحتی نیست.  واقعاًالبته  ،کنن می

 «رها شوی. ،زودتر از زنانی که مستقل هستن هکه ممکن دونن ینم روقدر تو  تنها نهو  بینی یم

 ساله 83 یماش

 ور خودم جسمی نیاز و باشم نداشته کسی با یا رابطه دم یم ترجیح هباش طرفین از یکی لذت برای صرفاً سکس اگر یاحساس رابطه یک درون»

 «.کنم ینتأم خودم



 گیری نتیجه

 بکارت به چگونه کنند می انتخاب را ازدواج از خارج رابطه که زنانی بفهمد تا بود این پی در حاضر پژوهش

 آسیبیآیا  آنان برای زندگی سبک این اتخاذ و هی به عشق و رابطه جنسی دارند؟چه نگا این افراد ؟اندیشند می

 .اند داکردهیپ ها آسیبو آنان چه راهکارهایی برای کاهش  خیر یا داشته همراه به

 ازدواج از خارج را بکارتشان که اند کرده انتخاب خودشان زنان این اکثر که دهد می نشان پژوهشاین  نتایج

 با نفر دو زن ده این بین از .نمانند شان جنسیبرای برطرف کردن نیاز  کردن ازدواج منتظر و کنند رفع

 رابطه جنسی باکره هستند. با وجود تجربهدو زن نیز  .اند کرده ازدواج پسرهایشان دوست

 امر این. اند کرده برخورد شناختی زیست امر یک مانند آن با و دانند نمی ارزش را بکارت زنان این بیشتر

 بین اما ؛(اند بوده شاغل و کرده تحصیل متوسط، طبقه از همگی) باشد اجتماعی آنان پایگاه دلیل به دتوان می

 سبب تضاد همین و دارد وجود اساسی تضادی جامعه و هنجارهای غالب در فرهنگ و دارند آنان که نگاهی

 کنند. کاری پنهانکه  شود می

که زنان از طرد شدن و عدم  باشدنشان از ترسی  دتوان می کاری پنهانیا  جامعه های سنتپایبندی ظاهری به 

 .دارندپذیرش از سوی جامعه 

 بکارت هنوز رسد میبه نظر  اما اند کرده رفع ازدواج از خارج را خود بکارت گرچه زنان یناز دیگر سو ا

 مطمئن او احساس عمق از و دارند دوستش که باشد مردی با باید آن رفع که است ارزشمندی مسئله برایشان

 جنسی رابطه اولین از زنان ذهن در که باشد ترسی دلیل به حساسیت این است ممکن هرچند. باشند

 را الزم توجه آنان به رابطه این در که کنند تجربه کسی با را رابطه این دارند دوست بنابراین است گرفته شکل

 .باشد داشته

 فردی که سکس و تمایل آنان به همراه شدن اولین رابطه با و بین عشقپاسخگویان  قائل شدن بیشترتمایز از 

 که مردی با بکارت رفع برای آنان دلیل که شود میچنین استنباط  این رابطهپایداری  دغدغه و ش دارنددوست

 از نشان اندتو می مسئله این. نشوند رها آینده در کنند یا او ازدواج بابتوانند یا  بعداً که استاین  دارند دوستش

 غیر در و کنند معاوضه پایدار رابطه یک یا عشق با را بکارتشان باید زنان. باشد ایرانی جامعه در زنان قدرتی بی

 نبود زنی دهندگان پاسخ بین در که چنان. بدهند دست از ازدواج برای را خود شانس است ممکن صورت این



 خود بدن بر مردان مالکیت حس از زنان همین. دیگر ردیم با ازدواجش و باشد مردی یک با بکارتش ازاله که

بنابراین ذهنیت  ؛کنند نمی ازدواج باشد، باکره غیر که زنی با نیز روشنفکر مردان حتی معتقدند و اند زده حرف

اما در مورد رابطه جنسی زنان همچنان  اند شدهکه مردانش در برخی امور مدرن  ای جامعهمدرن این زنان درون 

 را شانسشان است ممکن که این با اند کرده عنوان از این زنان هشت نفر .شود میمنکوب  کند میفکر سنتی 

بدون رابطه جنسی داشتن و  کنند ترمیم را خود بکارت که نیستند حاضراما  باشند داده ازدست ازدواج برای

 .دانند میرا حق خود ازدواج 

 کمتری های آسیب دچار باشند، داشته یخودآگاه بدن بر حق بر اگر زنان که آید برمیچنین  ها پاسخ از

 مانع دتوان میکه  شود می زنان در گفتن نه توانایی و نفس اعتمادبه افزایش . وقوف بر حق بر بدن سببشوند می

 .شوداز سوی برخی مردان  آور زیان هایی خواسته به دادن تن و آنان دیدن آسیب

احتمالی رابطه خارج از ازدواج و  های آسیب برابر در خود از محافظت یبرا زنان این از برخی که راهکارهایی

تمایز قائل شدن بین وابستگی ، و مدیریت احساس وابستگی کاهشاز عبارت است  اند یافته نگاه ابزاری مردان

 که تا مدت کوتاه روابط تجربه فاوت گذاشتن بین عشق و رابطه جنسی و انتخابت و خودارضاییو عشق، 

 س آنان درگیر رابطه با مردی که تعهدی به رابطه ندارد، نشود.احسا

عشق و  ،در مورد رابطه تنانه ها زننظریه گیدنز و بازاندیشی این  پای رد توان می شده ارائه های پاسخدر 

 ندشو میدوست داشته  واقعاًکه آیا  ،که عشق چیست کنند میفکر مدام  ها آن دید. را ارتباطی که با مردان دارند

. در این دنکه چه باید بکنند که آسیب کمتری ببین کنند میفکر  ،جنسی برای مردان هستند ای ابژه صرفاًیا 

بیان کنند  ای جامعهند درون توان میرا ناما این هویت  کنند میآنان هویتی جدید کسب بازاندیشی و مرور مجدد 

هرچند  خودش را برای آنان در پی دارد. ایه آسیب. این خودسانسوری که بکارت داشتن برایش اهمیت دارد

اما این زنان با  کنند میبا دیگران صحبت آن انسان مدرن دارای هویت شخصی است که درباره  گوید میگیدنز 

یشان در این ها خانوادهاما گفتگویی بین آنان و  اند زدهدر مورد حقوق جنسی خود دست به بازاندیشی  که این

 به و اند زدهاز خود، رابطه و عشق  ای دوبارهاین زنان دست به تعریف  وجود نیبااخصوص شکل نگرفته است. 

ز زن، عشق و رابطه جنسی در ذهن ادر حال گذار  ی جامعهسنت و  ازآنچههویت جدیدی برای خود فراتر 

 رسد می د به تغییر جامعه منجر شود هرچند که به نظرتوان می حرکت زنان به این سمت .اند افتهی دست ،دارد

 رخ ندهد. مدت کوتاهاین تغییر در 
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