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چکیده
روسپیگری پديدهای بسیار پیچیده ،چندبعدی ،ناآشکارو ت ودرتوست كه در جامعه ما به اليههای زيرين خزيده و به صورت گستترده در زيتر
اليههای عمیق نفس میكشد و به زيست خود ادامه میدهد .بدين گونه است كه به ويژه در سالهای اخیر توجه زيادی را به خود معطتو
نموده و سازمانها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و كنترل به تکاپو واداشته است .تالشی كه تنها زمانی مثمرثمر واقع میگردد
كه شناختی صحیح و عمیق از اين آسیب اجتماعی حاصل شده باشد .هد

اين پژوهش رسوخ به بطن دنیای زنان روسپی و دست يافتن به

واقعیت ملموس تجربه زيسته آنان است به همین منظور با روش پديدارشناسی سبک زندگی زنان روسپی با ديدی دروننگتر بررستی شتد.
روش نمونهگیری گلوله برفی ،ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه عمیق و حجم نمونه  00زن روسپی بودند .نتايج حاكی از درگیر شدن افرادی
از قشرهای گوناگون جامعه در اين پديده است كه اين اختالط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع میافزايد .سبک زندگی بسیار متفاوت زنتان
روسپی ،نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زيستی ،روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی ،انحرافات جنسیای كه به طور روزمره تجربه میكنند
و داغ ننگی كه به واسطه اين نوع سبک زندگی بر پیشانیشان نقش بسته از جمله مواردی است كه از تجربه زيسته زنان روسپی جدا ناشدنی
است .نقش شگر

خانواده در ورود و پیشروی زنان در وادی روسپیگری تلفیقی از نظريه كنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و كرسی را

به تأيید نشاند .رد پايی از متقاضیان زنان روسپی نیز در اين پژوهش اختصار بررسی شد.
کلیدواژهها :روسپیگری ،پديدارشناسی ،تجارب زيسته ،نظريه كنترل ،پیوند افتراقی
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مقدمه و بیان مسأله

روستتپیگری غتترن شتتدند و گتتروه دوم افتترادی هستتتند بتتا

روسپیگری فروش تن است در ازای پول يا مواد مخدر يا دارو

پايگاههای اجتماعی -اقتصادی پتايین ،آلتوده بته اعتیتاد و يتا

 )Monto,و بتته عبتتارتی بتترآوردن ختتواهشهتتای

كه به دلیل فشارهای اقتصادی و يا فشتار

(2004: 162

جسمانی دربرابر پاداشهای متالی متیباشتد (ستیفی.)5: 0968 ،

سابقه جرم و خال

شبکههای اجتماعی منحر

وارد روسپیگری میشتوند

(Roe-

 .)Sepowitz,با ايتن تعتاريف روستپیگری ريشتهای

پديدهای كه وجود داليتل متعتدد و چندگانته شتیوع ،زيستت

2012:562

متفاوت و گاه پنهان اما گستترده ،جتدال بتر ستر قتانونی يتا

عمیتتق در دل زنتتدگی اجتمتتاعی ،روانشتتناختی ،سیاستتی و

غیرقانونی بودن ،مجرم يا قربانی بودن روستپی و قتدم نهتادن

اقتصادی دارد و يکی از لغزندهترين پديدههايی است كه كنترل

اين پديده به عرصه تجارت و ظهور صنعت سکس به عنتوان

قانونی نفوذ چندانی بر آن ندارد ( .)Liu, 2012:327روستپیگری

ستومین صتتنعت ستتودآور جهتتان تنهتا انتتد نشتتانههتتايی از

هتتم معلتتول مشتتکالت اجتمتتاعی نظیتتر مهتتاجرت ،بیکتتاری،

پیچیدگی ابهامآور اين مسأله میباشد .پديدهای كته بته تعبیتر

حاشیهنشینی ،فقر ،عدم امکان ازدواج ،مصتر گرايتی ،ستطح

ژرژگورويچ يک پديده اجتماعی تام میباشد كه دارای اليهها،

تحصیالت پايین ،خانواده از هتم گستیخته ،ضتعف باورهتای

اقشار و سطوح متعدد (حتاجی زاده میمنتدی )1 :0968 ،و تتومم بتا

مذهبی و غیره است و هم خود به مشتکالت اجتمتاعی نظیتر

بهرهكشی جنسی و تحقیر زن است (مهاجر )95 :0961،كه اقتدام

سرقت ،طالن ،اعتیاد به مواد مخدر ،حتتی قتتل و بستیاری از

به قانونی كردن آن مردان را با اين پیام مواجه میسازد كه زنان

آسیبهای ديگر میانجامد.
بتتدين ترتیتتب روستتپیگری پديتتدهای بستتیار پیچیتتده،

كاالهای جنسی هستند و روسپیگری يکتی از سترگرمیهتای
بدون ضرر برای مردان است (جی.ريموند.)58 :0967 ،

چندبعدی ،ناآشکار و تودرتوست كه در جامعه ما به اليههتای

روستپیگری مبادلتهايستت كته آن را مبتنتی بتر رضتتايت

زيرين خزيده و به صورت گسترده در زيتر اليتههتای عمیتق

روسپی دانستهاند ،مبادلهای كه به عنوان رفتار جنستی تتوافقی

نفس میكشد و به زيست خود به صورت قوی ادامه میدهتد.

بزرگساالن تعريف میشود و اينگونه از مفهوم تجتاوز مجتزا

پايین آمدن سن ورود به روسپیگری و مواجه شدن با روسپیان

میگردد .اما آنچه در اين تعريف از آن غفلت متیشتود ايتن

كود

و نوجوان و خطرنتاكی ايتن ستبک زنتدگی بتا پیونتد

است كه اين رضايت ممکتن استت بته دلیتل اوضتاع وختیم

جدايی ناپذيرش با بیماریهايی چون ايدز و حضور پررنگش

اقتصادی ،اعتیاد و ترس از يکی از والدين يا واسطههتا ايجتاد

به عنوان معضل اجتماعی كه راهی برای انکار باقی نگذاشتته،

شده باشد .به عالوه اينكه درصد قابل توجهی از روسپیان قبل

به ويژه در سالهای اخیر توجه زيتادی را بته ختود معطتو

از ورود به وادی روسپیگری تجربه سخت خشونت فیزيکی و

نموده و سازمانها و نهادهای فرهنگتی و اجتمتاعی را جهتت

آزار جنسی را داشتهاند .بنابراين تنها درصتدی از روستپیگری

مهار و كنترل به تکاپو واداشته است .تالشی كته تنهتا زمتانی

میتواند مبتنی بتر رضتايت باشتد .در ديتدی واقتع بینانتهتتر

مثمرثمر واقع میگتردد كته شتناختی صتحیح از ايتن آستیب

روسپیگری در میان تنوعی از زمینههای اجتماعی پديد میآيتد

اجتماعی حاصل شده باشد .اگرچه تالشهای زيتادی جهتت

 .)Monto,پیتنس و ستیلبرت ( )0365از دو گونته

نائل شدن به اين شناخت انجام شده اما ايتن پديتده همچنتان

متمتتايز روستتپیگری ستتخن گفتنتتد :اولتتین نتتوع جوانتتانی از

دارای ريشههای ناشناخته ايست كه مانع از ثمربخشی تالشها

خانوادههايی با درآمدهای متوسط به بتاال كته طعتم تلتخ آزار

میگردد .در اين راستا هد

پژوهش حاضر فترارفتن از نگتاه

فیزيکی ،جنسی و احساسی را تجربه كردهاند و بترای فترار از

سطحی و بروننگر نسبت به اين پديده و تالش برای رستوخ

آزار و تجاوز و به فراموشی ستپردن ختاطراتی تلتخ در وادی

به بطن زندگی زنان ويژه در پرتتو ديتدی عمیتق و دروننگتر

(2004: 162
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 .)0913عدم در

صحیح از بسیاری از پديتدههتای مدرنیتته و

استفاده ناصحیح از رسانهها و همچنین غفلتت از ريشتهيتابی
عمیق و درمان روحی و روانی زنان آسیب ديده باع

شد اين

بررسی پیشینه و چارچوب مفهومی

آسیب به شکلی زيرزمینی و گسترده قشرهای گوناگون جامعه

روسپیگری پديدهای است كه در هر ورن تاريخ در بسیاری از

را درگیر كند به گونهای كه سن روسپیگری به  09سال رسیده

جوامع به اشتکال مختلتف حضتور داشتته استت و همچتون

است (حاجیزاده میمنتدی .)02 :0968 ،عمیتق شتدن ايتن آستیب

بسیاری از پديدههتای ديگتر تغییراتتی را از ستر گذرانیتده و

توجه پژوهشهايی را به خود وا داشته است كته در ذيتل بته

حیات خويش را تاكنون حفظ كرده است .شیوههای گوناگونی

تعدادی از آنها اشاره میگردد:

چون روسپیگری مذهبی كه در دوره باستان دركشورهايی نظیر

محمد آشوری و اكبر وروايی تحقیقی با عنوان «ختانواده

مصر ،هند ،يونان ،ژاپن و ايران رايج بود .بدين ترتیب زنان در

و روسپیان خیابانی» بین سالهای  0969تتا  0962در قلمترو

معابد به ارائه خدمات جنسی میپرداختند .با شکلگیری نظام

مکانی شهر تهران ،شهرستانهتای شتمیرانات و شتهر ری ،بتا

شهری روسپیگری در بافت شهری متمركز شد .در اواخر قرن

مورد بررسی قترار دادن  205زن روستپی خیابتانی بته انجتام

پانزدهم برخورد با روسپیها شدت گرفت و سیاستتی اتختاذ

رسانیدند .نتايج نشان داد بین سن شروع روسپیگری و هر يک

شد كه روسپیان بايد ظاهر متفاوتی از ساير زنان داشته باشتند

از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل بعد خانوار ،ساخت

تا در جامعه قابل شناسايی باشند ،از ته زدن مو ،به رنگ قرمز

خانواده ،نظام اخالقتی ختانواده ،وجتود تعتارت و تشتنج در

درآوردن موهتتا و حتتتی ممانعتتت از حضتتور در عرصتتههتتای

خانواده ،ارضای نیازها در خانواده ،نظارت و كنتترل ختانواده،

عمومی از جمله اين اقدامات بود .از قرن هجدهم روسپیگری

وجود اعتیاد در خانواده ،میتزان پايبنتدی متذهبی در ختانواده

تغییر و تحوالت خود را آغاز كرد .حضور روستپیان پذيرفتته

رابطه معناداری وجود دارد.

شد و مسائل بهداشتی آنان مورد توجه قترار گرفتت .در قترن

در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر عوامتل اقتصتادی بتر

قتانونی شتدن روستپیگری بتاب و در بعضتی

گتترايش بتته ناهنجتتاری اجتمتتاعی و راهکارهتتای انتظتتامی-

كشورها اجرا شد و امروزه روسپیگری يکتی از ستودآورترين

اجتماعی پیشگیری از آن (مطالعه موردی :روسپیگری خیابانی)

صنعتهای جهان استت (ستیفی .)5-8 :0968 ،بته گونتهای كته

توسط اكبر و روايتی و همکتاران 205 ،زن روستپی خیابتانی

مسائل جنسی به گونهای جدی آلت دست استثمارگران جنسی

تهران بزرگ را به بررسی درآورد ،يافتهها نشان داد كه میانگین

تجاری شده است و كسانی چتون واستطههتا كته از فتروش

سن شروع روستپیگری  03ستالگی استت كته اولتین تجربته

كودكان و نوجوانان نابالغ جهت روابط جنسی سود میبرند در

جنسی نامشروع ،آثار مهمی بر گرايش آنان بته ايتن حرفته را

يک بازار جهانی اقتدام بته مبادلته دختتران و زنتان متیكننتد

فراهم كرده است .لذت جنسی و كسب ثتروت عامتل اصتلی

(.)Mitchell & Colleguse, 2010:18

گرايش روسپیان به روستپیگری نبتوده ،بلکته وضتعیت متالی

نوزدهم بحت

در ايران نیز روسپیگری پس از طی فتراز و نشتیبهتای

بسیار بد روسپیان ،بیشغلی يا شغل نامناسب ،بیسرپرستی يتا

گوناگون و گذران اشکال مختلف به حیات خود ادامه میدهد.

بدسرپرستی ،وضعیت اقتصادی بسیار بتد همستران و والتدين

قبل از انقالب میتوان از  2نتوع روستپیگری فعتال نتام بترد:

آنان از يکسو ،تمکن مالی ختوب و بستیار ختوب متقاضتیان

روسپیان قلعه شهرنو ،روسپیان تفريحگاههای شتبانه ،روستپیان

مناطق شمال تهران بزرگ از ستويی ديگتر ،شترايط را بترای

خیابانی ،روسپیان منتازل و روستپیان گودنشتین (فرمانفرمائیتان،

روسپیگری مهیا كرده استت ،لتذا روستپیگری خیابتانی بترای
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روسپیان به عنوان يک حرفه تلقی میشود كه بترای گذرانتدن

آزار قرار گرفتن توسط همسر ،آزار جنستی و مترگ يکتی از

زندگی معیشتی خود يا خانواده خود ،فعالیت مینمايند .نتتايج

والدين يا همسر از داليتل اصتلی ورود بته روستپیگری بتوده

ايتتن پتتژوهش عامتتل اقتصتتادی را دارای بیشتتترين قتتدرت

است.

تأثیرگذاری بتر گترايش پاستخگويان بته حرفته روستپیگری
میداند.

«زنان مهاجر چینی در صنعت سکس :بررسی مسیر ورود
آنها» عنوان تحقیقی است كه لیو ( )5105بته انجتام رستانیده

«تأثیر عوامل اجتماعی بر گرايش افراد به اعتیاد ،سرقت و

است .وی  11زن روسپی از مکانهای مختلفی چون خیابانها،

روستتپیگری» عنتتوان پژوهشتتی ديگتتر استتت كتته توستتط

سالنهای زيبايی ،سالنهای ماساژ و سونا ،كلوپهای شبانه و

سیدحمیدرضا علوی ( )0963در شهر كرمان صتورت گرفتته

كابارهها را متورد مصتاحبه عمیتق قترار داد .در ايتن مطالعته

است .روش انجام اين تحقیق از نوع علی -مقايسهای بوده كه

شركتكنندگان در محدوده سنی 06-93سال بودند و میانگین

 011فرد عادی و  511فرد باسابقه اعتیاد ،سرقت و روسپیگری

سنی آنان 59.8سال بود 91 .نفر از آنان در گروه سنی 06-91

در زندان كرمان توسط پرسشنامه مورد مطالعته قترار گرفتنتد.

سال بودند 97 .نفر متعلق به مناطق روستايی و  91زن مجترد،

يافتههای اين پژوهش نشان داد كه افراد باسابقه روسپیگری و

 2نفر متأهل و  1نفر نیز مطلقه بودند .بررسی ويژگیهای زنان

انحرافات جنسی نسبت به افراد عادی زمان بیشتری به تفريح

و زندگی آنان در كودكی نشان داد كته آنهتا از ختانوادههتای

و گردش با دوستان اختصاص میدهند و وضعیت دوستتان و

طبقه پايین و فقیر بودند .والدين آنان عمدتاً كشاورز ،كارگران

خويشاوندان آن ها به لحاظ اخالقی و دينی نامناسبتر است.

مهاجر و كارگران كارخانهها بودند .در اين مطالعه ارتباطی بین

پژوهشی با عنوان «يک مطالعه كیفی بر زنتان روستپی در

روسپیگری و خشونت خانگی ،تجاوز و روابط منفی با والدين

هند :نقتش ختانواده و آشتنايان» توستط كارانتديکار در ستال

كشف نشد .اگرچه بعضی از زنتان قبتل از مهتاجرت زنتدگی

بررستی تجتارب

سختی داشتند اما در خانوادههتايی نستبتاً باثبتات رشتد كترده

مربوط به ورود آنان به حرفه روستپیگری و نقتش ختانواده و

بودند .زنان اين مطالعه اظهار داشتند كه روستپیگری بته هتیچ

دوستان در اين زمینه مورد مصتاحبه قترار داد .میتانگین ستن

وجه انتخاب اول آنها نبوده است 96 .زن قبل از درگیر شدن

مصاحبه شوندگان  92.17سال بود و جوان ترين پاسخگو 51

در روسپیگری در بخشهای مختلف مشروع كار میكردنتد و

و مسنترين  81سال سن داشتند .حدود نیمی از پاستخگويان

 5نفر خانهدار بودند ،ولی به دلیل تحصتیالت و مهتارتهتای

از مناطق روستايی جنوب هند و متعلق به خانوادههتای طبقته

پايین ،شغلهای اين زنان كم درآمد و سطح پتايین بتود .ايتن

پتتايین بودنتتد ،اكثتتر پاستتخگويان بتتیستتواد و برختتی فقتتط

مطالعه درگیر شدن زنتان در روستپیگری را راه حتل آنتان در

میتوانستند نام خود را بنويسند .اكثريت آنان روسپی خیابتانی

برابر شرايط بد اقتصادی میداند.

 16 ،5100زن روسپی از بمبئی را با هتد

بودند و هنگام جذب مشتری اتاقی در فاحشتهخانته اجتاره و

از آن جتتا كتته در انحرافتتات اجتمتتاعی همچتتون كتتال

مبلغی از درآمد خود را به صتاحب آن متیدادنتد .بستیاری از

سردرگمی عوامل متعددی به هم گره خوردهانتد تتا وضتعیتی

پاسخگويان  9مشتری در هر روز داشتند ولی در كل طیف به

اينچنین پديد آوردهاند توجه به رويکردهای مختلفی كته هتر

دست آمده از 0تا 7مشتری متغیر بود .سن ورود به روسپیگری

كدام از دريچه نگاه خويش بته پديتده نگريستتهانتد شتناخت

در  89.08درصد آنها كمتر از 06سال و 59.8درصد باالی 06

كاملتری حاصل متیكنتد .يکتی از ايتن رويکردهتا رويکترد

سال و 09.08درصد نامعلوم میباشد .اكثريت اين زنان هندو و

ساختی است .در اين رويکترد هنجارهتا نمودهتای عملتی و

مسلمان بودند .يافتههای اين مطالعه نشان داد كته فقتر ،متورد

مبتنی بر آن به حستاب متیآيتد و

تفصیلی ارزشها و اهدا
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كجروی نیز نقضكننتده آن هنجارهاستت .بته عبتارت ديگتر

خويش به راههای غیرقانونی چون روستپیگری روی آورنتد و

آسیبی است كه در بستتر تعامتل موجتود میتان اجتزای نظتام

بدين ترتیب پایبندی خود را نستبت بته ارزشهتا و اهتدا

اجتماعی ايجاد میشود و ثبات آن را بته خطتر متیانتدازد .از

جامعه يعنی ثروتمند شدن حفتظ كترده ولتی آن را از طريتق

صاحبنظران اين نگترش دوركتیم و مرتتون هستتند (ستلیمی و

ابزارهای تأيید نشده جستجو كنند (ولد و ديگران.)555 :0961،

جامعهشناسان ماركسیم و نوماركسیسم ادعا میكننتد كته

داوری.)060 :0962 ،
دوركیم نوسانات شرايط اقتصادی را يکتی از علتل مهتم

جرم نتیجه تعدی طبقات باالی جامعه به طبقات پتايین استت

كجروی میدانست بدينگونه كه در زمتان بحتران و كستادی،

(احمدی .)6 :0976 ،به زعم اين نظريه وجود تضادهای گستترده

فقر و بیکاری افزايش می يابد و از دلگرمی افراد كاسته شده و

در جامعه و طبقاتی شدن انسانها باع

میشود تا افراد طبقته

روحیه آنان تضعیف میگردد .با كاهش میزان درآمد و سستتی

پايین دچار ازخودبیگتانگی شتوند و از خودبیگتانگی كته بته

بنیان اقتصادی جوامع جرائمی چون روسپیگری ،پريشانیهای

معنای احساس از دست دادن كنترل بر زندگی اجتماعی است،

روانی ،ناسازگاریهای ختانوادگی افتزايش متیيابتد .توستعه

احتمال قانون گريزانه را برای فرد فراهم میآورد كه بته طتور

الکل ،قماربازی ،روابط جنسی

جبری انجام میشود .از نظر ماركس در چنین فراينتدی افتراد

نامشروع و خوشگذرانیهای افراطی همراه است (فرجاد:0971 ،

فقیری كه دچار از خودبیگانگی میشوند به احستاس پتوچی،

 .)059كوئینگ در تکمیل نظريه دوركیم چنین متیگويتد :فقتر

بیقدرتی ،بیزاری از خود ،بیاعتمادی و خشونت میرسند كه

بهتنهايی يک عامل ثبات بخش است ،اما اگر در مقابل تصوير

پیامد چنین وضعیتی باعت

اختالنزدايتی و بتیتتوجهی بته

ثروت و يتا آرزوهتای بلندپروازانته رفتاه ارائته شتوند ،در آن

ارزشهای هنجاربخش جامعته متی شتود .لتذا از ايتن زاويته

صورت فقر غیرقابل تحمل میشود و در آن صورت رفتارهای

مشکالت اجتماعی به دلیل توزيع ناعادالنه ثروت و قدرت بته

انحرافی و نارضايتی اجتماعی رشتد متیكنتد .بنتابراين رواج

وجود میآيند و با ساختار طبقتاتی و سیاستی جامعته ارتبتاط

لوكسگرايی بیپشتوانه در سالهای اخیر در ايران میتواند بته

بسیار نزديکی دارند و لذا در تحمیل مشتکالت اجتمتاعی بته

عنوان يکی از ريشههای ايتن پديتده مطترح گتردد .اختتال

جای سرزنش قربانی بايد به نقد اجتماعی پرداخت (كالنتتری و

طبقاتی موجود در ايران در كنار ارادهای كه برای ايجاد انگیتزه

ديگران.)79 :0961 ،

اقتصادی نیز با افزايش مصر

در كسب رفاه اجتماعی تالش میكنتد ،موجتب متیشتود تتا

فمینیستهای ماركسیست تبعیض جنسی و ستتمديدگی

برخی از زنان انگیزه خود را از طريتق فتروش تتن بته عمتل

زنان در صحنههای مختلف زندگی اجتماعی پايه استتدالل در

تبديل كنند (دادخواه.)9-1 :0961 ،

تبیین جرم شناسی جرايم ارتکابی زنان قرار میدهند (وروايتی و

بر اساس نظريه مرتون ،جامعتهای كته تأكیتد زيتادی بتر

ديگران .)091 :0963 ،آنان استدالل میكنند در نظام سترمايهداری

فرهنگتی و

زنان به خاطر كار در خانه دارای ممر درآمتد مستتقل نیستتند،

اجتماعی شناخته میشود و از آنجا كه قشر كوچکی از جامعه

شغل و حرفهای ندارند پس استقالل مالی ندارند و متکتی بته

مالی دارنتد و قشتر

مرد هستند .آنان جزء متعلقات مرد هستند و قسمتی از دارايی

با هم

مرد محسوب میشوند (نرسیستیانس .)096 :0969 ،بتدين ترتیتب

را مطلوب میدانند ولی امکتان

زنان در خدمت آنان و نیازهای جنسیشتان هستتند (وروايتی و

دسترسی بدان را ندارنتد (كالنتتری و ديگتران .)71-70 :0961 ،در

ديگران .)091 :0963 ،با كنترل اقتصادی و بیولوژيکی زنان توسط

اين صورت امکان دارد برخی افراد جهت رسیدن بته اهتدا

مردان ،زن در حاشیه قرار میگیرد و مرتکب جرايمی میشود

موفقیت مادی دارد ثروت بته عنتوان يتک هتد
دسترسی گستردهای به امکانات و اهدا

وسیعتر دسترسی ناچیز ،برای گروه مردم ابزار و اهدا
منطبق نیستند .اين گروه هد
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كه نیاز به سلطه مردانه دارد و به جترايم خیابتانی ستون داده

اين رفتار را بر اثر كنش و تعامل متقابل با ديگرانی بتا همتین

میشوند .زيرا سرمايهداری آنان را به فقر میكشتاند ،لتذا ايتن

رفتار آموختهاند .به عبارتی راه روسپیگری برای كسانی كه بتا

زنان به ارتکاب جرايمی بتا شتدت كمتتر بتدون خشتونت و

اين قبیل افراد پیوند اجتماعی متیيابنتد ،بترای مثتال در بتین

جرايمی كه شخصیت خود آنها را نابود میكند ماننتد فحشتا

دوستان وآشنايان ،يا در يک محله يا محل كتار و تحصتیل بتا

مجبور میكنند (ولد و ديگران .)957 :0961 ،برخی از فمینیستتهتای

آنها تماس پیدا كنند و به عبارتی تعامتل نزديتک و متداومی

ماركسیست سرخوردگی و عصبانیت زنان از نقشهای اجتمتاعی

برقرار كنند ،هموارتر است.

محدود كننده باع

احساس حرمان و در نتیجه يکی از علتهای

مجرمیت آنهاست (وروايی و ديگران.)091 :0963 ،

دو نظريه عمدهای كه تا حدی تبیینكننده بزهکتاریانتد،
عبارتند از :نظر يه كنترل هیرشی و نظريه پیوند افتراقی ساترلند
و كرسی .اين نظريهها ،ديدگاهی مبتنی بتر رويکترد متوقعیتی
دارند بر اين باورند كه نته همته متردم طبقتات پتايین لزومتاً
مرتکب رفتار انحرافتی متیشتوند و نته همته متردم طبقتات
اجتماعی ديگر از اين رفتار مبرا هستند .نظريه كنترل اجتماعی
بر متغیرهای خانوادگی و نقش متؤثر ستازمانهتا و نهادهتايی
نظیر مدرسه متمركز میباشد .بر اين اساس تمركز بتر فراينتد
اجتماعی شدن و عوامل جامعهپذيری نظیر خانواده و تجتارب
مدرسه در رابطه با رفتار بزهکارانه جوانان از نکتات قدرتمنتد
نظريه كنترل اجتمتاعی استت (وروايتی و ديگتران .)3 :0963 ،بته
عقیده هیرشی انحرافات اجتمتاعی بايتد در عرصته ختانواده،
محله ،مدرسه ،هماالن و ساير ارگانها يا مؤسسات اجتمتاعی
كه نوجوان در آنها عضويت دارد بررستی شتود ،وی معتقتد
است بزهکاری وقتی اتفان میافتد كته قیتود فترد نستبت بته
اجتماع ضعیف شود يا به كلی از بین برود .قیودی كه تحت 1
مفهوم وابستگی ،تعهد ،درگیر بودن و باورها قترار متیگیرنتد
(مشکانی و مشکانی.)3- 01 :0960 ،

روش
پیچیدگی پديدهای چون روسپیگری ايجتاب متیكنتد جهتت
شناخت دقیق آن و دستیابی به واقعیت تجتارب زيستته زنتان
روسپی از روش پديدارشناختی استفاده كنیم .يعنی روشی كته
درصدد در اليههای عمیق معنايی تجربههای زيستته برختی
افتتراد دربتتاره يتتک مفهتتوم و پديتتده استتت .هتتد

تحلیتتل

پديدارشتتناختی ،در و استتتخراج معنتتای ذاتتتی موجتتود در
پديدار يا ذات پديده مورد مطالعه است (محمدپور.)68 :0931 ،

به دلیل زيست پنهتان پديتده و تتابو بتودن آن بته دلیتل
ارزشهای اخالقی و شرعی جاری در جامعته بترای انتختاب
پاسخگويان از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده گرديد كه
 00زن روستپی خیابتانی در شتهرهای يتزد و اصتفهان متتورد
بررسی قرار گرفتند .از آنجا كه رسوخ به محیط زندگی زنتان
روسپی يعنی زندگی در كنار آنان به دلیل مخاطرهآمیز بودن به
هیچ عنوان ممکن نبود ،يکی از محققان با بتازی كتردن نقتش
فردی از جنس آنتان و القتای ايتن هتد

كته قصتد گترفتن

راهنمتتايی از آنتتان (در ازای پرداختتت مبلغتتی پتتول) را دارد،
قرارهتای مالقتاتی بتا آنتتان ترتیتب داده متیشتد و در قالتتب
گفتگويی دوستانه بته اطالعتات دستته يافتته شتد .در برختی

از نظر ساترلند بر اساس الگوی انتقال فرهنگی ،رفتارهای

پاسخگويان كه شترايط مهیتا بتود بتا جلتب اعتمتاد آنتان ،از

غیرقانونی از طريق كنش متقابل به ديگران آموختته متیشتود

مصاحبه عمیق استفاده گرديد .قابل ذكر اينكه اين پتژوهش 5

(كالنتری و ديگران .)75 :0961 ،بنابراين نظريه نزديکان و هماالنی

سال ( )0935-0931به طول انجامید.

كه بزهکار باشند تأثیر زيتادی بتر تشتکیل و تقويتت نگترش

جهت تحلیل دادهها از روش كدگذاری مرحلهای استفاده

بزهکاری میگذارند و فرد را به سوی بزهکاری سون میدهند

شد .كدگذاری فرايندی است كه طی آن محقق بته جداستازی،

(مشکانی و مشکانی .)00 :0960 ،بر اساس اين نظريه زنان روسپی

مفهومبندی و ادغام يکپارچهسازی دادههتا متیپتردازد .بتدين
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ترتیب كه پس از مکتوب نمودن كامل اطالعتات ضتبط شتده

مرحله انتزاعی تتری نستبت بته كتدهای پیشتین قترار دارنتد،

تمام جمالت سطربه سطر كدبندی شدند ،بدينگونه كه ستعی

بهعالوه اينكه دارای قدرت تحلیل زيتادی هستتند و شتمول

بر آن شد مفهتوم اصتلی از دل جمتالت ابتراز شتده توستط

معنايی در حديست كه ديگر مقوالت را در خود میگنجاند.

سوژهها بیرون كشیده شود و در قالب مفهومی تقلیل يافتتهتتر

یافتههای پژوهش

بیان شود ،در نتیجه  536كد توصیفی حاصل شتد .در مرحلته
بعتد محققتتان بتا تتتأملی ژر

نمونه  00نفری ايتن پتژوهش كته در راستتای هتد

در كتدهای توصتتیفی درصتتدد

واقعیت ناب و پیچیده زندگی زنان روسپی مورد بررسی قترار

شناسايی كدهای متداخل و مشابه و مرتبط برآمد و 27زير كد

گرفتند كه به لحاظ برخی ويژگیهتای كلتی و مشتتر قابتل

تفسیری حاصل شد ،در گتام بعتدی ايتن مفتاهیم بتر استاس

تأمل است ،جدول  0میزان پراكندگی پاسخگويان را براستاس
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نکته جالتب توجته آن كته افتراد متورد بررستی در ايتن
پژوهش از سرمايه فرهنگی بااليی به لحاظ تحصیلی برخوردار

نتايج اين پژوهش حکايت از سبک زندگی بسیار متفاوت زنان
روسپی در مقابل زنانی دارد كه زندگیشان عتاری از انحترا

نبوده و همگی ديپلم به پايین و فاقتد تحصتیالت دانشتگاهی

جنسی است .كدی كه بتا توجته بته هتد

بودند.

دستیابی به واقعیت ملموس تجربه زيسته زنان روستپی بستیار

وضعیت منزل سکونت نیز مؤلفه قابل تتأملی در زنتدگی

پتژوهش جهتت

حائز اهمیت میباشد.

زنان روسپی میباشد ،بدين گونه كه اكثريت زنان روستپی در

مديريت ظاهر به عنوان يکی از جلوههای سبک زنتدگی

ايتتن پتتژوهش در يتتک منتتزل ثايتتت ستتکونت نداشتتته و

در بررسی زنان روسپی نشان از اهمیت باالی بدن بهويژه سايز

مستأجرنشین بودند ،بهعالوه ايتنكته  8متورد از پاستخگويان

دارد ،طبق نظر گافمن انسانها میل به نمايش بدن خود بترای

مهاجرانی بودند كه از شهرهای ديگر به شهری كه پژوهش در

تأثیرگذاری بر ديگران دارند ،به عبارتی انسان همواره ختود را

آن انجام گرفت مهاجرت كرده و سکنی گزيده بودند .تمايتل

آن گونه كه جمع میپذيرد ،به نمايش میگذارد و با توجه بته

به ناشناختگی و ترس دستگیر شدن توسط نیروی انتظتامی از

ارزشهای اجتماعی و ابزارهای موجود سعی میكند با توجته

داليل اين امر میباشد كه در گفتههای پاسخگويان مشهود شد:

و مراقبت بر بدن خود بر ديگران تأثیر بگذارد ،همتان چیتزی

« خب اوضاع ما كته زيتاد روبته راه نیستت (خنتده)،

كه وی آن را مديريت تأثیرگذاری مینامد

نمیتونیم همیشه يته جتا بمتونیم ،متن ختودم متدام

مفهوم گافمن در اين پژوهش چنان مصدان میپذيرد كه ايتن

خونمو عوت میكنم ،ايتنجتوری بهتتره ،متیترستم

زنان بتدن ختويش را بته عنتوان كتاالی فتروش بته گونتهای

كسی راپرت بده ،بايد حواسمو جمتع كتنم ،فضتولن
ديگه(....فحش)» (پاسخگوی شماره .)01

«دوست نداريم تو يه محل زياد بمونیم ،وقتتی
زياد يه جا باشی به خصوص تو بعضی محلهها
همسايهها هی میخوان سر از كارت در بیتارن
هی سؤال میپرسن ،كجا میری؟ اين كی بتود؟
اون كی بود؟ ماشین كیه؟ از اين پرس و سؤاال
ديگه .واسه همین تتا جتايی كته میشته ستعی
میكنتیم اصتالً نتذاريم كستی ستر از كتارمون
دربیاره كه حر

و حدي

پشت سرمون زيتاد

نشه دردسر بشه واسمون»( .پاسخگوی شتماره
 2و  8دوخواهر).
بررسی اين زنان منحر

جنسی به دستیابی  1كد تبیینتی

انجامید )0 :سبک زندگی زنان روسپی )5 ،نقتش ختانواده)9 ،
داغ ننگ )1 ،ويژگی مردان متقاضی كته در ادامته بته بررستی
هريک از كدهای مذكور و ابعاد مختلف آن میپردازيم:
سبک زندگی زنان روسپی

(2005

 .)Ritzer,اين

مديريت میكنند كه خوشايند متقاضتیان باشتد (پاستخگويان
شماره  0و  5و  2و  8و  7و  .)01تالش بترای زيبتا ستاختن
بدن به عنوان منبع قدرت و درآمد در ايتن طیتف از زنتان در
رقابت با همکارانشان شدت میگرفتت ،چنتانكته تعتدادی از
پاسخگويان بیان میكردند كه برای اينكه نمیخواهند از فالنی
در جذب مشتری كم بیاورند مجبورند كه به سرووضتع ختود
برسند و بدنشان را روی فرم نگه دارند (پاسخگويان شماره 0
و  5و  .)7البته بیان اين نکته نیز ضروری استت كته اكثريتت
پاسخگويان طبتق معیارهتای زيبتايی از منظتر جامعته در رده
پايینی قرار دارند اما سعی داشتند كه از امکانات موجود جهت
ارتقای ظاهر خود به رده باالتر تمام استفاده را ببرند.
اگرچه نوع لباس افراد به عنوان ابتزاری مهتم استت كته
موجب شناخته شدن و تشتخیص هويتت آنتان متیشتود بته
عبارتی لباس هر فرد نشانهای است كه به سادگی توسط افتراد
ديگر رمزگشايی میشود و تداعی تعلتق فترد بته گتروههتای
اجتماعی خاص را موجب میگردد ،ويژگیای كه نوع آرايش
افراد نیز میتواند داشته باشد .ولی آنچه در اين پژوهش بدان

بررسی تجارب زيسته زنان روسپی (مورد مطالعه :شهرهای يزد و اصفهان)
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دست يافت چنتین بتود كته پوشتش زنتان متورد بررستی از

«وقتی حراست دانشگاه بودم مجبور بودم چادر بته

مانتوهای تنگ با رنگهای زننده تا چتادری بتا حجتاب و بته

خودم ببندم ولی االن ديگه راحتتم هرجتوری دلتم

لحاظ نوع آرايش از آرايشهای بسیار زننده تتا صتورتهتای

بخواد میام بیرون» (پاسخگوی شماره .)0

بدون آرايش را در بر میگرفت .اين موضتوع نشتان از درهتم
آمیختگی و اختالط گروههای اجتمتاعی بته لحتاظ پوشتش و
آرايش دارد ،بدين گونه نوع پوشتش و آرايتش در تشتخیص
تعلق زنان به گروه منحرفین جنسی كارآيی خويش را از دست
داده است ،مسألهای كه بر پیچیدگی و ابهام پديده روستپیگری
میافزايد.

می شدم كه دست به دامن خدا شديم و توبه كرديم
و گفتتتیم شتتفا بتتده متتا ديگتته دور نتتامحرمو ختتط
میكشیم .خوبم شدم اما يه ماه شد و نشد زدم زير
قولم ،تتركش از تريتاكم ستختتتره» (پاستخگوی
شماره .)9
« چندبار نزديک بود جلو شوهرم رسوا بشتم بابتت

ساختار ارزشی و نگرشی زنان روسپی از يافتههای ديگتر
اين پژوهش میباشد كه به عنتوان عتاملی تعیتینكننتده بترای
سبک زندگی خاص آنان است .همتانگونته كته استتیبنز بتین
ارزشها ،نگرشهتا و ادرا

« يه مدتی خیلی مريض شده بودم ديگه داشتم افقی

رابطتته بتتا دايتتیم ،نتتذر كتتردم بتته خیتتر گذشتتت».
(پاسخگوی شماره .)6

روابط و تعتامالت اجتمتاعی پايتهای حتذ

ناشتدنی از

شخصتی بتا رفتارهتای الگومنتد

زندگی اجتماعی ما هستند كه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه بته

سبک زندگی پیوند برقرار متی كنتد(استتیبنز ،)913:باورهتا و

آن میتواند روابط انستانی را خدشتهدار و زاللتی آن را كتدر

اعتقادات زنان روسپی در زنتدگی روزمتره بته عنتوان عتاملی

سازد .نگاه زنان روسپی مورد بررسی به روابط برون گروهتی

پايدار در كتنش و رفتتار فتردی و اجتمتاعی آنتان محستوب

فراتر از خانواده خويش ،عاری از دلبستتگی عتاطفی و صترفاً

میشود .يکی از اين اعتقادات ،باورهای متذهبی استت .افتراد

برمبنای منفعت طلبی اقتصادی میباشد .آنان از هتر متوقعیتی

مورد بررسی در اين پژوهش به لحاظ اعتقادات مذهبی به سته

جهت بهرهبرداری و استفاده و حتی سوء استفاده بترای بهبتود

دسته نقسیم میشدند :دسته اول زنانی كه وجود خدا را منکتر

وضعیت و رفع مشکالت خويش سود میجويند .نگرشی كته

بودنتد (پاستخگوی شتماره  1و  3و ،)01دستته دوم گروهتی

كاركردی بستیار منفتی در روابتط اجتمتاعی خواهتد داشتت.

بودند كه نسبت به وجود خدا و ناظر بودنش رويه بیاعتنتايی

استفاده از عباراتی چون خرمهره ،خر پول ،كله گنده ،كلفتت،

و بیتفاوتی را پیش گرفته بودند و به گفته خودشان نه كتاری

دوشیدن ،كشیدن ،چسب شدن ،چی به من میماسته در ضتمن

به كار خدا دارند و نه خدا كاری به كار آنها دارد (پاسخگوی

صحبت افراد مورد بررسی نشتان متیدهتد كته منفعتتهتای

شماره  2و  8و )7و تعدادی نیز كته بته حضتور ختدا اعتقتاد

اقتصادی در روابط اجتماعی با ديگرانی كته ختارج از حتوزه

داشتند جهت برآورده شدن آرزوهای خود و يافتن آرامش بته

خانواده آنها قرار دارند برايشان در اولويت میباشد.

مناسک مذهبی استناد میجستند و به عبارتی به ديتن نگتاهی

ولتتی در ارتبتتاط بتتا ختتانواده آنتتان بتته دو دستتته تقستتیم

ابزار گونه دا شتند ،دو نفتر از پاستخگويان از مناستکی چتون

میشدند :زنانی كه حتی نسبت بته اعضتای ختانواده ختويش

خواندن نماز و قرآن و نتذر كتردن حتتی جهتت موفقیتت در

بیتفاوت و بیاعتنا بودنتد و ايتن بتیاعتنتايی و نبتود تعهتد،

رابطه نامشروع خود استفاده میكردند! (پاسخگوی شماره  0و

بیشتر متوجه همسرانشان بود به عبارتی زنتان روستپی متورد

 5و  9و .)6

بررسی در اين پژوهش كه تجربه تأهل داشتند ،تعهتد داشتتن

«خدا چیه؟ قیامت چیه؟ بابا اينا همش كشکه .بچسب

نسبت به همسر خويش را يک امر مسخره میپنداشتند .حتتی

به لذت .....نقدو به نسیه نده» (پاسخگوی شماره .)01

پاسخگوی شماره  1به خاطر روابط جنسی نامشروع با يکی از
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اتباع خارجی كته در همستايگی آنتان بتود بتا مشتاركت وی

زندگی خويش پیش برمیگزينند ،تفريحاتی كه زنتان روستپی

همسرش را به قتل رسانده و چنتد ستالی بته كشتوری ديگتر

متورد بررستی در ايتتن پتژوهش در جريتتان زنتدگی روزمتتره

گريخته بود .دو مورد از آنان حتی به فرزندان خويش به عنوان

خويش بدان میپردازند ،غیراخالقی و ناپسند میباشد ،گردش

يتتک معضتتل متتینگريستتتند (پاستتخگوی شتتماره  0و  )1و

و رابطه با جنس مخالف ،مشتروبختواری ،كشتیدن قلیتان و

پاسخگوی شماره  1با دختر خويش كه عقبمانده ذهنتی نیتز

شركت در پارتیهای مختلط و كشیدن مواد مخدر ،تفريحتاتی

بود رفتاری بسیار پرخاشگرانه داشت .برای آنان فقط خودشان

است كه توسط پاسخگويان بدان اشاره شد.
«آدم هر از گاهی به يه زنگ تفريح نیاز داره ،حاال بتا

در محوريت توجه قرار داشتند.
«عشق! (پوزخند) تو زندگیم ياد گرفتم به هر چی كه

يه پسر بیرون رفتن ،گشت و گذار ،هتر از گتاهی يته

میشه آدم پابند بشه دوری كنم .يکی موادمخدر

كوچولتتو شتتراب بختتوری بتتدنت حتتال بیتتاد»....

باع

يکیم عشق و عاطفه .با هیچکی صمیمی نمیشتم .تتو
زندگی بايد بچسبی به خرمهرهها و بکنی ازشون ،فقط

(پاسخگوی شماره.)0

برقراری رابطه جنسی نامشروع از مهمترين كدهايی استت

پول» (پاسخگوی شماره .)0

كه در مسیر اين پژوهش بدان نائل شديم ،اگرچه حضور ايتن

«فقط در حد خر كردن كه بتونی پول بکشی ازشتون،

كد با توجه به موضوع متورد بررستی كتامال بتديهی بته نظتر

هیچ اشکالی هم نداره .آدم فقط خر ختوب میختواد!»

میرسد ولی كنکاش بیشتر در اين رابطه نشان داد كته زنتان

(پاسخگوی شماره .)0
«آدم بايد حواسش باشه توله پس نندازه» (پاسخگوی
شماره .)1

گروه دوم زنانی بودن از به دلیتل حتس مستؤولیتی كته در
قبال اعضای خانواده و بتهويتژه فرزنتدان ختود متیكردنتد و
عالقهای كه به آنان داشتند جهت برطر

كردن نیازهای آنتان

تن فروشی را برگزيده بودند.
«من تحقیر می شم كه داداشم جلتو دوستتاش تحقیتر
نشه (بغض)» (پاسخگوی شماره )2

ديدگاه ديگر فرد ،نگرش نسبت به شیوع انحرافات جنستی
میباشد .گمان اينكه افراد بسیاری به روسپیگری متیپردازنتد
از احساس گناه فرد میكاهد و در نتیجه به عتادی شتدن ايتن
عمل مذموم میانجامد.
«همه آدمهايی كه دوروبر متا هستتند حتتی اونتا كته
ادعاشون میشه كه پاكن بدون استتثنا حتتی واسته يته

پژوهش حاضر بیشترين رابطه جنستی ختويش را بتا كاستبان
محله البته در مکانی دور از محلته در ازای دريافتت پتول يتا
مجانی گرفتن احتیاجتات روزمتره و بتا افتراد غريبته در ازای
دريافت پول در منزل مشتری برقرار متیدارنتد ،تنهتا يکتی از
پاستتخگويان (شتتماره  )9در منتتزل ختتويش و در حضتتور
همسرش به تن فروشی میپرداخت ،البته به گفته وی ،همستر
او نیز متقابالً همین رفتار را در پیش دارد و تأسفانگیز اينكه
اين رفتارها در مقابل دختر  2ساله آنها اتفان میافتد! اين زن
و شوهر به افرادی كه جهت برقراری رابطه با شريکان جنسی،
همسر خويش را خواهر و برادر خود معرفی میكننتد! برختی
زنان مورد بررسی اين پژوهش عالوه بر افراد غريبه با دوست
شوهر ،شوهر خواهر و حتی محارمی چون دايی ارتباط جنسی
برقرارر میكردند! كه اين روابط بته جتای پتول نقتد در ازای
دريافت هديه و يا حتی بدون آن برقرار میشد.

مدتی هم شده رابطه جنسی با غريبههتا داشتتند آخته

 6مورد از زنتان روستپی متورد بررستی اصتطالحات و

چارهای جز انجامش نیست بايد نیازمون براورده بشه

افعال جنسی را ر

و بی پرده و بدون هتیچ قبحتی بتر زبتان

ديگه( »...مصاحبه شماره )0

میآورند .در طی صحبتهايشتان جتو هتايی بتا محوريتت

يکی از ابعاد قابل توجه ستبک زنتدگی افتراد چگتونگی
گذران اوقات فراغت و نوع تفريحاتی است كه افراد در مسیر

جنسی به طور كلی و با مشتريان نیز برداشت شد.
بر اساس نظريات بورديو میزان بهرهمندی افتراد از انتواع
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سرمايهها از اركان مهم مشخص كردن نوع سبک زندگی آنتان

طبق يافتههای اين پژوهش فقدان سرمايه اجتماعی درون

است ،سرمايه اقتصادی يکی از اين نوع سرمايههاست .همواره

گروهی و بین گروهی نیز از عوامل ديگری است كه میتوانتد

بر فقر به عنوان يکی از علتهای روستپیگری تأكیتد شتده و

زمینهساز روسپیگری باشد .امروزه با گسترش رويه شهرنشینی

پول به طور قطع يکی از محر های عمومی برای اين انحرا

و فرديت ،شاهد كاهش و از هم گسیختگی روابط گمینشافتی

است .آنچه اين پژوهش بدان نائل آمد حکايت از آن دارد كه

هستیم و بدين ترتیب كه هم سرمايه اجتماعی درون گروهتی

به جز  9مورد از پاسخگويان كه متعلق به طبقه پايین بودنتد و

نسبت به گذشته كاهش يافته و میزان سترمايه اجتمتاعی بتین

بتترای گتتذران زنتتدگی بتته روستتپیگری روی آورده بودنتتد،

گروهی نیز در جامعه نتاچیز استت .در نتیجته ايتن وضتعیت

پاسخگويان ديگر در وضعیت اقتصادی متوسط قترار داشتتند،

همکاری و كمک به ديگران بته دلیتل فقتدان اعتمتاد كتاهش

ولی نکته قابل توجه اينكه ،خود وضعیت اقتصاديشان را بدتر

میيابد.

از آنچه بودند ،ارزيابی میكنند و اين نشأت گرفته از مقايسته

«اگه يه حامی درست و حستابی داشتتم ،هتیچوقتت

خود با افرادی با طبقه اقتصادی فراتر استت .بنتابراين در ايتن

خیلی چیزا رو تجربه نمیكردم( »...پاسخگوی شماره

پژوهش فاصله طبقاتی به عنوان عامل مهمی در گرايش افتراد

.) 2

به وادی انحرا

شناخته شد .بهعالوه محوری شدن نیازهتای

ثانويه و گرايش به مد و مصر

از ديگر عواملی است كته در

اين زمینه نقش مهمی بازی میكند .همانگونته كته تحقیقتات
ديگر نیز نشان میدهد اگرچه سابقا روسپیگری جهت برآورده
شدن نیازهای اولیه بود اما متأسفانه اكنتون بترای رستیدن بته
نیازهای ثانويه و لوكس صورت میگیرد.
توجه به زندگی شتغلی پاستخگويان نیتز حتائز اهمیتت

«ساپورت كننده هیچ جا ،هیچ خبری نیست ،وقتی يه
مشکلی برات پیش میاد نزديتکتترين فتامیالت ازت
فاصله میگیرن كه درگیر نشن ،به خودشون میگن گور
پدرش ،مشکل خودشه به خودش ربتط داره .میبیتنن
داری جلزوولز میكنی ولی بتیتفتاوت از كنتارت رد
میشن» (پاسخگوی شماره .)0
«آدمای خیری كه تو گذشته بودن ،شايد اصتالً طرفتو
نمیديدن اما نیازشو برطر

میكردن،وقتی آدم مطمئن

است .برخی از آنان به رغم آنكه در گذشته شغلهايی داشتند

باشه نیازش با سالمت تأمین میشه ،راه سالم خودشتو

اما پتس از روی آوردن بته حرفته روستپیگری ديگتر حاضتر

میره»( .پاسخگوی شماره .) 8

نبودند كه به كارهای پیشین بازگردند و اعالم به سختی كتار و

گستتترش تحتتوالت تکنولتتوژیهتتای اطتتالعرستتانی و تنتتوع

حقون پايین آن داشتند و ترجیح متیدادنتد كته حرفته فعلتی

رسانههای در دسترس میتوانتد در گستترش اطالعتات بشتر

خويش يعنی روسپیگری را ادامه دهند برای مثتال پاستخگوی

كاركرد بسیار مثبتی داشته باشد اما استفاده نادرست از آن نیتز

شماره  0در مناصب شتغلی گونتاگونی مشتغول بتوده استت.

می تواند فرد را بته وادی خطرنتاكی بکشتاند .كژكاركردهتای

كارمند حوزه علمیه ،حراست دانشگاه ،معلم نهضت ،بازارياب،

رسانه به صورت جزء جدايیناپذير سبک زندگی زنتان متورد

فعالیت موسیقی .وی اظهار داشت كه «ديگه حاضر نیستتم بته

بررسی مشاهده شد .عضويت در شبکههتای مجتازی و ستوء

خودم سختی بدم ،اينجوری راحتترم ».و برخی از آنان نیتز

استتتفاده از آن در جهتتت پیشتتبرد مقاصتتد متترتبط بتتا حرفتته

در شغلهايی همچون منشیگری شاغل بودند ولتی بته گفتته

روسپیگری از جمله پیتداكردن مشتتری ،بته نمتايش گتذاردن

مخارج زنتدگی را نمتیداد ،شتغل

عکسهای نیمه برهنته از ختود در فضتای مجتازی بته قصتد

آنان چون حقوقشان كفا

دومی به نام تنفروشتی را برگزيتده بودنتد و تتأمین معیشتت
میكردند.

تحريک جنسی مردان ،ديدن فیلمهای پورنو از ماهواره.
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جدول  -2مثالی از روند استخراج یک کدتبیینی از کدهای تفسیری و توصیفی
کدهای توصیفی

زیرکدهای

کدهای

کد

تفسیری

تفسیری

تبیینی

جراحی بینی
تتو و هاشور ابرو

مديريت بدن

تالش برای كاهش وزن از طريق قرص
تالش يرای حفظ تناسب اندام از طريق ورزش
استفاده از ژلهای حجمدهنده
پوشیدن مانتوهای تنگ با رنگزننده
پوشیدن مانتوهای بسیار تنگ در زير چادر

نوع پوشش

مديريت ظاهر

رژيمهای غذايی

سر كردن چادر ناز
چادر
آرايشهای تند و زننده به ويژه رژلبهای پررنگ
استفاده از وسايل آرايشی مار دار و گرانقیمت

نوع آرايش

بدون آرايش صورت در مکانهای عمومی
رفتن هفتگی به مزار شهدا برای گرفتن حاجت

دين
سبک زندگی زنان روسپی

رعايت حجاب برای حفظ شغل

نگاه ابزارگونه به

رفتن به زيارتگاهها برای رسیدن به آرامش
خواندن نماز فقط در هنگام بروز مشکل
خواندن سورههايی از قرآن برای حاجت گرفتن
رفتن به مراسم روضهای كه شام میدهند
اجتناب از هرگونه دلبستگی و پیوند عاطفی در روابط
سركیسه كردن مردان
به دنبال پیدا كردن مردانی كه به لحاظ اقتصادی قوی باشند.
فريب دختران جوان و گرفتن پول از مردان جهت واسظهگری

نگاه منفعت طلبانه
به
روابط اجتماعی
نگرش

طبیعی بودن نیاز جنسی و ارضای آن به هر طريقی
تلقی اغوا كردن و فريب دادن مردان به مثابه توانمندی زن
اعتقاد به شیوع رابطه جنسی نامشروع در بتین همگتان حتتی در
برههای كوتاه از زندگی
اعتقاد به شیوع پديده اتو زدن در بین همگان
عدم سختگیری بر رابطه جنسی نامشروع فرزندان
رقابت شديد با ديگر زنان روسپی در جلتب متردان متقاضتی و
گرفتن پول
احساس لذت از روابط جنسی متعدد
عدم احساس گناه يا عذاب وجدان

نگرش نسبت به
روابط جنسی
نامشروع

بررسی تجارب زيسته زنان روسپی (مورد مطالعه :شهرهای يزد و اصفهان)

کدهای توصیفی

80

زیرکدهای

کدهای

کد

تفسیری

تفسیری

تبیینی

گردش با جنس مخالف
مشروب خوردن
كشیدن قلیان

تفريحات ناسالم

پارتیهای مختلط
مصر

ماده مخدر شیشه

رابطه جنسی با كاسبان محل در ازای پول يا مواد غذايی مورد نیاز
رابطه جنسی با شوهر خواهر در ازای هديه
رابطه جنسی با دايی
رابطه جنسی با يکی از اتباع خارجی ساكن در همسايگی
رابطه جنسی با دوست شوهر
رابطه جنسی با افراد غريبه در ازای پول

روابط جنسی
نامشروع

انحرافات
جنسی -

روابط متعدد جنسی قبل از ازدواج

اخالقی

روابط متعدد جنسی بعد از ازدواج
از بین رفتن پرده بکارت در حین رابطه نامشروع جنسی
همدستی در قتل همسر
اعتیاد به ماده مخدر شیشه

انحرافات ديگر

خريد و فروش مواد مخدر
ر و بیپرده سخن گفتن از مسائل جنسی
شوخیهايی با محوريت جنسی با مردان
جو های ركیک
گفتن اصطالحات جنسی

شیوه معاشرت

دست دادن با مردان غريبه در اماكن عمومی
ناتوانی در پرداخت اجاره منزل
نارضايتی از كرايه باالی تاكسی
توقعات باالی فرزندان و ناتوانی در برآوردن آنها

سرمايه اقتصادی

نارضايتی از فاصله طبقاتی
میزان

كینه شديد نسبت به افراد ثروتمند
طرد شدن از جانب خانواده پدری

فقدان سرمايه

بهرهمندی

نارضايتی شديد از بی تفاوتی اجتماع فامیلی نسبت به مشکالت

اجتماعی درون

از انواع

گروهی

سرمايهها

عضويت در شبکههای اجتماعی مجازی
جستجوی مردان پولدار از طريق شبکههای مجازی
سوءاستفاده از شبکههای مجازی جهت جلب مشتری

كژكاركردهای
شبکههای
اجتماعی مجازی
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نقش خانواده

«پدر و مادرم كاری به كارم نداشتند ،كه متثالً بتا كتی

كد تبیینی ديگری كته در ايتن پتژوهش حاصتل شتد «نقتش

دوستم ،پستر ،دختتر .بتوده كته ستاعت  5و  9شتب

خانواده» است كه در ذيل آن ،نقش تربیتی خانواده ،عدم توازن
قدرت در خانواده و نقش همسر در پديده روستپیگری متورد
بررسی قرار میگیرد .خانواده اولین نهادی است كته آدمتی در
آن چشم متیگشتايد و در آن پترورده متیشتود .ختانواده در
جهتدهی باورها ،ارزشها و نمادهای مورد قبول يک جامعته

برگشتم خونه كسی چیزی بهم نگفته.
خب تا اونوقت شب كجا بودی؟
زياد با دوست پسترم میترفتیم شتركتش ،يته شتركت
خصوصی داشت كه واسه خودش بود»( .پاستخگوی
شماره .)5
«دوست پسر زياد داشتم .نه نه ،بابا رو هم كه خرشون

نقش بسزايی دارد ،و از اين رو زمینه همنوايی فرد با اعضتای

متتیكتتردم .واسشتتون چتترت و پتترت متتیبتتافتم

جامعه را فراهم میسازد (قاسمی روشن .)01 :0960 ،بنابراين لوح

میپیچوندمشون .در كل زيادم پیگیر كارام نبودن فک

سفید ذهن و هويت آدمی اولین و پايدارترين نگارههتايش بته

نمتتیكتتردن نتتور چشمیشتتون بتتا پستترا بچرختته».

واسطه خانواده قلم میخورد .نقش خانواده در ستاختن آدمتی

(پاسخگوی شماره .)9

آن چنان بزرگ است كه هیچ موفقیت يا شکست فردی نیستت

همانگونه كه از نقل قتول اخیتر مشتخص استت يکتی از

كه بدان وابسته نباشد به همین ترتیب هیچ انحرافی نیست كته

داليل بیتوجهی به نوع روابط فرزنتدان اعتمتاد بتیش از حتد

كم يا زياد ريشه در اين نهتاد اساستی نداشتته باشتد .در ايتن

والدين به فرزندانشان میباشد ،دلیل ديگری كه توستط 5نفتر

پژوهش نیز همین مطلب كامالً اثبات شد ،بتدين گونته نتتايج

از پاسخگويان بیان شد چنین میباشتد كته والتدين بته دلیتل

مصاحبهها حکايت از آن دارد كه فقتدان كنتترل اجتمتاعی از

فرزندان زياد فرصت رسیدگی و مراقبتت و نظتارت بتر امتور

جانب خانواده ،پیوند خانواده با بزهکاری ،تجربه آزار جنستی

فرزندان را نداشتند .دلیل ديگر را نیتز دغدغتههتای اقتصتادی

در كودكی و آشنايی نامناسب با مسائل جنسی رد پايی عمیتق

مادر به دلیل زن سرپرست خانوار بودن رقم میزند.

در به وادی تن فروشی كشیدن پاسخگويان دارد.

پیوند اعضای خانواده با بزهکاری يافته مهتم ديگتر ايتن

بتتیتفتتاوتی و ستتهلانگتتاری والتتدين نستتبت بتته روابتتط

پژوهش است .همانگونه كه ساترلند در نظريه پیونتد افتراقتی

اجتماعی فرزندان خويش در صحبتهای  2مورد از سوژههای

میگويد :بر اساس الگوی انتقال فرهنگی ،رفتارهای غیرقانونی

پژوهش حاضر به گونهای پررنگ به چشتم متیآمتد .ايتنكته

از طريق كنش متقابل به ديگران آموختته متیشتود (كالنتتری و

فرزند با چه كسانی در رفت و آمدند و آيا اين روابتط شتکل

ديگتران .)75 :0961 ،بنتتابراين نظريتته ،نزديکتتان و همتتاالنی كتته

صحیح و سالمی دارد يا نه بسیار مهتم استت .روابطتی كته از

بزهکار باشتند ،تتأثیر زيتادی بتر تشتکیل و تقويتت نگترش

و صحیح خود گذر كند و به ستوی

بزهکتاری متیگذرانتد و فتترد را بته ستوی بزهکتاری ستتون

رفتارهای غیراخالقی حركت ،پیامدهايی بته بتار متیآورد كته

میدهند .نظريه پیوند افتراقی محتوای اجتمتاعی بزهکتاری را

جبران كردنی نیست .روابط دوستی با پسر ،رفتت و آمتدهای

در نظر دارد و فرد بزهکار را در جايگاه اجتماعی و از حیت

متعدد خانوادگی با دوستان پدر ،شركت در پارتیهای شبانه و

رابطهاش با خانواده ،محله ،رفقا و مصاحبان در نظر میگیترد.

كشیدن مفرط قلیان دختر و همجتواران مترد در میهمتانیهتا،

پدر معتاد و منحر

جنسی (پاستخگوی شتماره  ،)5ختواهر

بیرون ماندن از منزل تا پاسی از شب مؤلفههتايی بتود كته در

قاچاقچی مواد مخدر و منحر

طی اين پژوهش مشاهده شد.برای مثال يکتی از پاستخگويان

 )8در بین مصاحبهشوندگان مشاهده شد.

چارچوب و حد متعار

میگويد:

جنسی (پاسخگوی شماره  3و
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تجربه آزار جنسی در كتودكی (ستوژه  )5توستط پتدر و

بردار و بگذار است مهربانی است پخمته! (ستخنان ستوژه )0

دوست خانوادگی! تأسف انگیزترين كدی می باشد كه در اين

انديشتتهاش هتتیچ نمتتیارزد و تنهتتا بتتدنش ديتتده متتیشتتود و

پژوهش به دست آمد .تجربهای كه در خانوادهای كه مقدستش

غیرممکن نیست اگر چنین دختری تنفروش شود!

میخوانیم بعید و باورناكردنی بته نظتر متیرستد .بنتابراين از

نقش همسر و ازدواج نامناسب بستر زمینتهستاز ديگتری

دختری كه نخستین قبحشکنی را توسط پتدر ختويش تجربته

برای روسپیگری است كته در ايتن پتژوهش نیتز ديتده شتد.

میكند ،آنگاه كه انتظار میرود حامی نتاموس ختويش باشتد!

ازدواج و بستن پیوند زناشويی گامی است در جهتت ستاختن

آنگاه كته قتدرت پتدر كته متیبايستت اتکتايی باشتد بترای

خانوادهای جديد كه تأثیرش بر هريک از افراد كم از ختانواده

هراسهای دختر ،حیای او را در زيتر پتای شتهوت ختود لته

پدری نیست .كه اگر بر مبنای عقالنیت و عشق صورت نگیرد،

میكند ،بیانتظار نیست كه بدن بکر خويش را به بهای پول و

آسیبهای جدیای به جامعه وارد میآورد .ازدواج مصتلحتی،

لذت بفروشد!
آشنايی زود هنگام با مسائل جنسی در كودكی بته شتیوه

ازدواج غیرمتعار

و ازدواج اجباری از اين نوع پیوندهاستت

كه در اين پژوهش نیز مشاهده شد.

نادرست ،كد ديگری بود كه در مسیر اين پتژوهش بته دستت

تحقیرشدن توسط همستر ،كمبتود محبتت و جريحتهدار

آمد .از آنجا كه به مسائل جنستی همتواره در جامعته متا بته

شدن غرور توسط همسر كه تحت لتوای كتد ختا عتاطفی-

عنوان تابو نگريسته شده ،شتناخت چنتدانی دربتاره آمتوزش

حمايتی از جانب همسر قرار میگیرد ،شرايط سختی به لحاظ

فرزندان در اين زمینه وجود ندارد و در بسیاری از موارد اصالً

روحی -روانی بر فرد تحمیل میكند .براساس نظريه ساترلند،

آموزشی داده نمیشود .اما غافل از اينكه كنجکاوی كودكان و

انحرا

همسر نیز از عواملی ديگر است كه فترد را بته وادی

نوجوانان بهويژه در زمینهای كه عالمت ورود ممنوع بته ختود

انحرا

میكشاند .تجاوز و بیمباالتی جنستی ،الابتالیگتری،

میگیرد موجب میگردد به گونهای نادرست از مسائل جنستی

رفتارهای غیراخالقی ،اعتیاد و  ...از جمله انحرافات اخالقی-

آگاهی يابد و زمینه برای بروز ناهنجاریها فراهم آيد.

جنسی همسر سوژه  0بوده است كه عالوه بر تحريتک كتردن

عدم توازن قدرت در نهاد خانواده در پیشتینه ختانوادگی
تعدادی از پاسخگويان مشاهده شتد .زن ستاالری در ختانواده

انگیزه انتقامگیری ،میتواند در از بین بردن قتبح انحترا

نیتز

مؤثر باشد.

يکی از پاسخگويان مشاهده شد ،اما آن روی سکه عدم توازن

« دوستانم مهمانم بودند و شب هم در منزل ما ماندند،

قتدرت يعنتتی مردستتاالری دردی بتود كتته تعتتداد بیشتتتری از

نیمه های شب كه بیدار شتدم همسترم پتیش دوستتم

مصاحبهشوندگان را میآزرد .آن گاه كه تصمیمگیری ختانواده

بود!» (سوژه شماره .)0

دموكراتیک باشد ،هر يک از افتراد احستاس بتا ارزش بتودن
میكنند ،میدانند بها دارند ،ديده میشوند ،مهماند ،میدانند زن

داغ ننگ

بودن ارزشتی همپتای مترد بتودن دارد .بته فرزنتدان آموختته

به تعبیر گافمن داغ ننگ برای اشاره به ويژگی يا صفتی به كار

میشود تنها جسم زن نیست كه ديده میشود بلکه انديشهاش

برده خواهد شد كه شديداً بدنام كننده يا ننگآور است .وی از

به مراتب قیمتیتر استت .امتا ختانوادهای ديکتاتورمآبانته كته

سه نوع داغ ننگ سخن میگويد :اولین نوع ،زشتیها و معايب

مردساالری چون قانونی است نقض كردنش تصتور ناشتدنی،

مربوط به بدن هستند .نوع دوم ،نواقص و كمبودهتای مربتوط

پسرانی می پرورد با نگرشی مبتنی بر برتری جنسی و دخترانی

به شخصیت فرد را شامل میشوند و نوع سوم داغ ننگ قومی

كه فرودستی زن در ذهنشان نقش بسته ،نگرشتی كته زن بپتز،

و قبیلهای میباشد .اما بايد توجه نمود كه قدرت داغ زنی يک
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صفت نه در ذات خويش بلکه در روابط اجتماعی ريشه دارد.

میخورن حاال بترا متن جانمتاز آب متیكشتن .بترن

بدين معنا وقتی مهرداغ ننگ بر پیشانی فرد حتک متیشتود و

گمشن همشون ،متنم میتدونم چتهطتوری حالشتونو

فرد مشاهده میكند كه به معنای واقعتی متورد پتذيرش قترار

بگیرم.

نمیگیرد و ديگران برای برقراری ارتباط با وی در زمینتههتای
برابر آمادگی ندارند روابط خود را تنها به افرادی كه متعلق بته
يک دسته اجتماعی خاص هستتند و بتا شترايط او منطبقنتد،
معطو

میدارد (گافمن .)95-97 :0968 ،روستپیگری بته عنتوان

يک انحرا

جنسی ضتد ارزش و ضتد اختالن بته ويتژه در

جامعه ايرانی -اسالمی ما ،با قرار گرفتن در نوع دوم داغ ننگ
گافمن از قدرت داغ زنی بسیار بااليی برختوردار استت و بتا
برچسب زدن به عنوان صتحنه نهتايی يتک فراينتد اجتمتاعی
میداند كه زنان را هد

میگیرد و آنها را از جريتان اصتلی

جامعه محروم میكند .اين برچسب به صورت قدرتمندی بتر
فرد احاطه دارد و توسط آنها درونی متیشتود و آنتان را بته
وادی حرفهای تتری متیكشتاند (.)Levin & Peled, 2011: 584
بدين ترتیب زنان روسپی مورد بررسی در اين پتژوهش همته
مشمول داغ ننگ و جدايی از جرگه انسانهای عادی میباشند
و در اكثريت موارد اين موضوع سبب پیشرفته شتدن آنتان در
مسیر انحرافات جنسی و حتی برانگیختن حس انتقامجويی در
آنان شده است ،بدين جهت كه وقتی فرد به طور رسمی و در
انظار عمومی به عنوان مجرم شناسايی میشود ،هويت فرد نزد
خويش تغییر میكند و او در باره خود همانگونه فکر میكنتد
كه در برچسبها مطرح شده است .اين تصتوير ذهنتی رفتتار
فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و در مراحل بعد از برچسبها
به سهولت مرتکب رفتار جنايی و بزهکارانه میشود (

Lemet,

.)1951; Becker, 1973
« 05 ،00سالم بود كه با پسر همسايمون دوست شده
بودم ،همه فهمیدن اينقدر زبون به زبون چرخیتد كته
ديگه حتی تو محالی دور و برم ديگه متیشتناختنم.

 چهطوری؟ (خنده) با سركیسه كردن شوهراشتون»(پاستخگویشماره .)01

ویژگی مردان متقاضی
متتردان ،شتتركای جنستتی زنتتان منحتتر

جنستتی بتته عنتتوان

متقاضیانی كه عرضه حرفه تنفروشی را پابرجا میدارد ،گاه به
طور محسوسی از نظر دور نگاه داشته متیشتوند .در البتالی
صحبتهای زنان مورد بررسی در اين پتژوهش ،نکتات قابتل
توجهی در باب اين مردان به دستت آمتد .پايگتاه اقتصتادی-
اجتماعی مردان متقاضی يکی از كدهای حاصل شده میباشد.
موضوع تأمل برانگیز و هشداردهنده ،شیوع انحرافات جنستی
در بین اليه اليههای مختلتف جامعته استت ،بته گونتهای كته
مصاحبهشوندگان در اين پژوهش از دكتر ،مهنتدس ،دانشتجو،
نانوا ،مغتازهدار (ستوپر ماركتت) ،مکانیتک و حتتی روحتانی
متقاضی سخن گفتنتد .بتهعتالوه ايتنكته متقاضتیان از طبقته
اقتصادی متوسط و باال بودند كه اگر چه اين مسأله قابل تعمیم
نیست ،اما نشان از اين دارد كه زنان روسپی در جستجوی پول
هستند .به گفته مصاحبهشوندگان ،آنان در حرفه خود به اولین
چیزی كه توجه میكنند ،پول مشتريان تنشان است!
به لحاظ سبک زندگی میتتوان بته انحرافتات اخالقتی-
جنسی متقاضیان و وضعیت روحی -روانی آنهتا اشتاره دارد.
مشروبخواری ،روابط نامشروع متعدد ،انحرافتات اخالقتی-
جنسی متردان منحتر

جنستی و مشتکالت و بیمتاریهتای

جنسی و آشفتگی روحی وضعیت سالمتی مردان متقاضتی را
تشکیل میداد.

ديگه آبروم رفته بود منم گفتم وقتی همه متیگن متن
 .....ام .بذار منم  .....بشم»( .پاسخگوی شماره .)5

جمعبندی

«يه جوری نگات میكنن كه انگار خودشتون قديسته

روسپیگری نوعی زندگی خطرنا

هستن ،خودشون معلوم نیس تتو خلوتشتون چته ....

آمیختگی داليل چندگانته فتردی ،ختانوادگی و ستاختاری در

و سخت است كه به سبب
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بروز آن ،فرار قربانیان از اين گرداب ستهمگین بستیار دشتوار

نمیيابند يا عاقالنه نمیپندارند! همتانگونته كته لیتو (:5105

مینمايد ( .)Cimino, 2012:1248پديدهای تومم با تحقیر ،تهديد،

 )953متتیگويتتد برختتی از زنتتان ممکتتن استتت كتته حرفتته

ارعاب ،آزار زبانی و جنسی ،شتیانگتاری و خشتونت مفترط

روسپیگری را صرفاً به دلیل پاداشهای مالی باال انتخاب كننتد

فیزيکی علیه زنتان روستپی (.)Farley & Colleguse, 2005:244

و بسیاری از آنان تعمداً جهت اجتناب از كار روتین و ستختی

پديده ای كه در زيتر پوستت جامعته متا قدرتمندانته در حتال

يک كار شغل قانونی وارد اين وادی میشوند .بنابراين مستأله

زيستن است و چون گردابی ترسنا نه تنها تمامی هويت زن

فقدان شغل نیست بلکه سطح پايین حقون است .روستپیگری

را در خويش فرو میبلعد بلکه جامعهای را در تتنفس مرگبتار

به عنوان يک انتخاب عقالنی محسوب میشتود كته در قبتال

خويش به تباهی میكشاند ،عرصهای كه گستره مصاديق بسیار

تالش كم ،آسان به پول دست يابند.

استتت و درجتتات متعتتددی را در ختتود جتتای داده استتت ،از

«لذت جنسی» كه در بسیاری از پژوهشهای انجام گرفته

روسپی سطح پايین گرفته تا روسپی سطح متشخص .درجاتی

درباره روسپیگری از فقدان آن در روابط جنسی زنان روستپی

كه با صعودش هويت زن را به نتزول متیكشتاند .بته اعتقتاد

با مردان مشتری صحبت میشد ،در اين پتژوهش در بتیش از

سیمون دوبووار كلمه «روسپی متشخص» برای نماياندن تمتام

نیمی از مصاحبهشوندگان وجود داشت قابل ذكر اينكته ايتن

زنهايی است كه نه تنها با پیکر خود بلکه با تمتام شخصتیت

زنان در حرفه خويش همبستران خويش را انتخاب میكردند؛

خود چون سرمايهای خاص بهرهبرداری میكند .زن در اين راه

به گونهای كه آنان صراحتاً از روابط جنسی خود با متقاضتیان

موفق میشود كه نوعی استقالل كستب كنتد ،پتولی كته گترد

اعالم رضايت و كسب لذت جنسی میكردند و حتتی هتد

میآورد ،نامی كه شهره متیكنتد ،همتان طتور كته كتااليی را

خويش برای انجام اين رابطه را كستب لتذت جنستی ،تنتوع

مشهور میكنند ،برای او استقالل به عمل میآورد .بزرگتترين

طلبی جنستی و لتذت از ستکسهتای گروهتی متیدانستتند

بدبختی او اين است كه نه تنها استتقالل او آن روی دروغتین

(پاسخگوی شماره  0و  9و ،)01رابطهای كه عالوه بر كستب

سکه هزار وابستگی است ،بلکه اين آزادی هتم منفتی استت.

لذت ،پول هم در قبالش دريافت میشد و اين در منطتق آنتان

تمساحی كه روسپی بايد لذت ،عشق و آزادی خود را فدايش

معامله پرسودی به شمار میرفت .اما دو پاسخگوی  2و  8كه

كند ،حرفهاش است (كامکار و ديگران .)25 :0960 ،تبادل عرضه و

برای گذران زندگی به لحتاظ متالی در مضتیقه بودنتد از تتن

تقاضای تن فروشی بین زنان متعلق به طبقات اقتصادی پتايین

فروشی خويش نه تنها لتذت نمتیبردنتد بلکته فشتار روانتی

و متوسط با مردانی از طبقه اقتصادی متوسط رو به باال و بتاال

سختی را نیز تحمل میكردند .نتیجه اينكه هرگاه روستپیگری

باز هم پای داليل اقتصادی را به میان میكشاند ،اما بايد بدين

جهت برآوردن نیازهای ثانويه صورت گیرد و طبقه اقتصتادی

نکته اشاره كرد كه فروش تن چون گذشته نه به جهت تتأمین

زن روستتپی بتتاالتر رود ،رونتتد انتختتاب و گتتزينش مشتتتريان

رسیدن به موفقیت

افزونتر و يه تبع آن كسب لذت جنسی از اين رابطه برای زن

نیازهای اولیه كه در اكثريت موارد با هد

مادیای كه تصوير مطلوب ثتروت را تتا انتدازهای بته تحقتق

تنفروش بیشتر میشود.

درآورد انجام میگیرد ،وضعیتی كه بر نظر دوركیم ،كوئینتگ و

سبک زندگیای كه افراد در مسیر تجربه زيستته ختويش

مرتون صحه متیگتذارد .بتدين ترتیتب ايتن پتژوهش چتون

در پیش میگیرند تعلق آنان به گروههای اجتماعیای كه در آن

تحقیقات بسیار ديگر نشان داد كه همه زنان درگیر روسپیگری

عضويت دارند را مشهود میسازد ،سبک زندگی زنان روستپی

موفقیتت متادی،

نیز خاص گروه خودشان استت ،ستبک زنتدگی كته از منظتر

فرصت استفاده از ابزارهای مشروع رستیدن بته ثتروت را يتا

بورديو متتأثر از ذائقته و ذائقته پیامتدمنش و متنش محصتول

مبتال به فقر نیستند بلکه آنان با تأيیتد هتد
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جايگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی استت ،بته عبتارتی

دلیل دغدغههای زندگی از عوامل سون دادن فرزندان به دنیای

سبک زندگی محصول نظاممند منش است كه از خالل رابطته

روسپیگری به شمار میرود .فقدان پیوند عاطفی بین فرزنتد و

دو جانبه خود با رويههای منش در میشود و تبديل به نظام

والدين ،بیبند و باری جنسی والدين ،اعتیاد والتدين از جملته

نشانههايی میگردد كه به گونهای جامعهای مورد ارزيابی قترار

ديگر عواملی است كه در بروز ايتن انحترا

بتر دوش نهتاد

میگیرد برای مثال قابل احترام يا ننگآور .بتدين معنتا ستبک

خانواده سنگینی میكند .بدين ترتیب آموزش به خانوادهها بته

زندگی مفهوم ثقیلتی استت كته دامنتهاش از ذهنتیتترين تتا

عنوان اولین راه پیشتگیری از ايجتاد و پیشتروی روستپیگری

عینیترين كنش آدمی را در برمیگیرد ،بدين معنا زنان روسپی

طاليهدار میباشتد .برنامتهريتزی هوشتمندانه بترای محتتوای

در مسیر زندگی خويش ،ارزشها و نگرشها ،آداب ختوردن،

رسانهها بهويژه تلويزيون به دلیل همهگیتر بتودن مخاطبتانش،

صتتحبت كتتردن ،شتتیوههتتای معاشتترت ،تفريحتتات و میتتزان

برگزاری دورههای آموزشی رايگتان در مستاجد و مؤسستات

بهرهمنتدی فترد از انتواع سترمايههتای اقتصتادی ،اجتمتاعی،

مردمی ،برنامتهريتزی دقیتق محتتوايی و نظتارت اجرايتی بتر

فرهنگی متفوتی را تجربه میكنند .گاه ايتن زنتان جلتوههتای

جلسات اولیا و مربیان در مدارس در جهتت آمتوزش تربیتت

متضادی از ارزشها را به گونهای شگفتانگیز در خود درونی

صحیح فرزندان و چگونگی رفتار با فرزنتدان بتهويتژه فرزنتد

میكنند.

دختر به والدين بهويژه در منتاطقی كته فقتر اقتصتادی و فقتر

«وقتی بهم میريزم ديگه به ته خط میرسم يتا قترآن

فرهنگی به طور توممان حضور دارد میتواند مؤثر واقع گردد.

میخونم يا مشروب میخورم .هر هفته يکشنبهها هم

تقويت اجتماعات محلی با سردمداری افرادی كه اهل

میرم سر متزار شتهدا حاجتت متیده»( .پاستخگوی

درايتتت و دانتتش هستتتند ،جهتتت زدودن ناشتتناختگی و

شماره .)0

روسپیگری نتیجه از اعتدال خارج شدن نیازهتايی استت
كه از كانال صحیح منحر

شدهاند ،و اين وضعیت ريشته در

گذشتههای زن روسپی دارد گذشتههايی كه گتاهی تتا قبتل از
تولد وی نیز میرسد« .خانواده» به عنتوان فتراهمكننتده بستتر
كشت و رشد روسپیگری مهتمتترين نقتش را عهتدهدار شتده
است .آموزههايی كه يک فرد به ويژه در سنین حساس كودكی
و نوجوانی از فضای خانواده فرا متیگیترد اصتلیتترين بدنته
سبک زندگی فرد را تشکیل خواهد داد .باز و بتیپترده بتودن
فضای جنسی كه سبب آشنايی زود هنگام و غیر صحیح دختر
با مسائل جنسی گردد از يکطر

و فقدان هر گونه آمتوزش

جنسی به فرزند كه زمینهساز بتهدستت آوردن اطالعتاتی گتاه
غیرواقعی از منابع ديگتر در زمینته مستائل جنستی متیشتود،
موجبات انحرا

دختر را ايجاد میكند .عدم كنترل صحیح بر

رفتار و روابط و به طور كلی تمامی جنبههای زنتدگی فرزنتد
به داليلی چون زياد بودن تعداد فرزندان ،اعتماد بیش از اندازه
بر فرزندان ،سالخورده بودن والدين ،غافل شدن از فرزندان بته

گم شدگی ای كه بی محابا سر بر رشد گذارده متی توانتد بتا
افزايش يک كنترل صحیح بتر افتراد و كمتک و راهنمتايی
به موقع از بروز بسیاری از انحرافات در بین جوانتان محتل
جلوگیری به عمل آورد .به عالوه اين كه رويه نظارت كنندگان
اجتماعی در مقابلته بتا ايتن پديتده حتائز اهمیتت زيتادی
می باشد به گونه ای كه هر گونه رفتار نامناسبی بته ختوردن
برچسب بتر فترد در مراحتل اولیته انحترا

شتود باعت

پیچیده تر شدن و تکرار مداوم رفتار انحرافتی توستط فترد
منجر می شود به عبارتی فرد با اين تصور كه آبتروی رفتته
ديگر باز نمی گردد و اعضای جامعه ديگر بته گونته ستابق
پذيرای آن هتا نیستتند بتیش تتر غترن در وادی ناهنجتاری
می شود.
بدين ترتیب تنفروشی پديدهايست چون تتوده سترطانی
كه هرگونه بیتفاوتی ،غفلت و كوچکترين رفتار نادرست بته
ريشه دوانیدن و پیشروی سريع آن میانجامد .پديدهای كه بته
دلیل پیوند عمیقش با نهاد خانواده مسؤولیت تک تک افتراد را
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در زدودنتتتش متتتیطلبتتتد و مستتؤولیت صتتتاحبقتتتدرتان،

كامکتتار ،م .و ديگتتران«.)0969( .روستتپیگری و بتتیمبتتاالتی

سیاستمداران و برنامهريزان آموزشی و اجتماعی را صدچندان

جنستتی ،تفتتاوت و تشتتابه ،روستتپیگری ،كودكتتان

میكند.

خیابانی و تکدی» ،مجموعه مقاالت اولین همتايش
ملی آسیب های اجتماعی در ايران ،نشر آگه ،جلتد
پنجم.
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