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Abstract 
Prostitution is today's society's most terrible social reality, expanding among 
the gray people who, despite their impurity and contamination, have not yet 
lost their clean essence. The goal of this study was to look at the lives of 
prostitutes in Khorramabad, as well as the method of targeted sampling 
using the snowball approach with 12 prostitutes. The research takes a 
phenomenological method since it examines women's experiences with the 
nature of their relationships after marriage. The data were collected using the 
in-depth interview approach, and the data from phenomenological interviews 
were analyzed using the content analysis method. The key issues include 
perception of meanings and its semantic aspects, as well as an inclination 
towards unethical connections (prostitution). The most common high-risk 
and unprotected behaviors reported by prostitutes included sexual partners' 
refusal to use contraceptives, non-adherence to the agreement on how to do 
and pay, lack of life security, and psychological threat. The majority of 
prostitutes fell prey to the failures of their father and spouse families, as well 
as a harmful atmosphere and society. As a result, skills training, education 
through the media and information institutions, and the adoption of 
protective legislation for street women are all necessary for women's self-
sufficiency. 

Keywords: Improper marriage, Prostitution, Phenomenology, High-risk 

sexual activities, Women. 
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 پرخطر یجنس یو رفتارها یگریبه روسپ شیزنان در گرا ستهیتجربه ز
 

 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه یجامعه شناس اریدانش   یمعصومه باقر
  

 .                                 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه یجامعه شناس اریاستاد   یاریشهر هیمرض
  

 .                           رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه یجامعه شناس یدکتر یدانشجو  یگنج نیپرو

 چکیده
ترین حقیقت اجتماعي جامعه کنوني است که بین افراد خاکستری جامعه که باوجود  روسپیگری تلخ

حال گسترش است. این تحقیق باهدف  اند، در ناخالصي و آلودگي هنوز فطرت پاکشان را از دست نداده
گیری هدفمند از طریق و شیوه نمونهآباد  بررسي تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری در شهر خرم

شده است. با توجه به اینکه تجربیات زنان در مورد ماهیت  نفر از زنان روسپي انجام 21با روش گلوله برفي 
جهت است.  يشناخت یدارگیرد، رویکرد این تحقیق پدش قرار ميروابط آنان پس از ازدواج مورد کنکا

های پدیدارشناسي های حاصل از مصاحبهی عمیق و برای تحلیل دادهها از تکنیک مصاحبهگردآوری داده
های اصلي شامل؛ ادراك معاني گرایش به روابط  از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضمون

باشد. همچنین عدم تمایل شرکای جنسي به استفاده از وسایل بعاد معنایي آن ميغیراخالقي )روسپیگری( و ا
پیشگیری، پایبند نبودن به توافق در شیوه انجام و پرداخت هزینه، نداشتن امنیت جاني و تهدید روحي 

اني روسپي بود. اکثر زنان روسپي قربشده زنان  پرخطر و محافظت نشده تجربهرفتارهای  نیتر عنوان مهم به
کارکردهای نادرست خانواده پدری و همسری، محیط و جامعه ناسالم خود شدند؛ بنابراین آموزش مهارت 

های حمایتي  رسان و ایجاد نمودن قانون رساني توسط رسانه و نهادهای اطالع جهت خودکفایي زنان، اطالع
 برای زنان خیاباني ضروری است.

پرخطر،  یجنس یرفتارها ،یدارشناسیپد ،یگریسپبه رو شیازدواج نادرست، گرا :ها واژهکلید

   .زنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( و یگری)روسپ ياخالق ریبه روابط غ شیدر گرا يابانیزنان خ ستهیتجربه ز يپژوهش حاضر مستخرج از طرح پژوهش

 چمران اجرا شده است. دیدانشگاه شه یمعاونت پژوهش و فناور تیبا حما يدارشناختیرفتار پرخطر براساس روش پد

  :نویسنده مسئولm.bagheri@scu.ac.ir 
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 مسأله طرح

های جدید،  ، ظهور تبلیغات و تکنولوژییدار هیهای اخیر با گسترش جوامع سرمادر دهه

 افتهی شیانحرافات اخالقي در سراسر جهان افزا جهیو درنت يطلب روحیه لذت طلبي، تنوع

خوش این بحران گردیده که یکي از  تاست. جامعه ایران نیز تحت عوامل مختلف دس

است. مسائل اجتماعي، فقر و  يفروش بازنمودهای آن، گسترش روزافزون روسپیگری و تن

بیکاری، جمعیت رو به رشد کشورهای فقیر، عدم تأمین نیازهای اولیه اعضای خانواده 

انقالبات،  توان نام برد، همچنین گذار جوامع از سنتي به مدرنیسم، تحوالت اجتماعي و مي

ورسوم خرافي را از دیگر  های شهری و توریستي، مهاجرت، تجربه خانواده، آدابجاذبه

توان نام برد ترین علل بروز این پدیده ميعوامل گرایش به فحشا و روسپیگری از مهم

(Aliaizand, 2011: 19.) 

راد جامعه سالمت تمامي اف است که شالوده و بنیان جامعه و خانواده به ياین در حال

بخصوص زنان بستگي دارد. چنانچه جرم یا انحراف از هنجارهای رسمي بخصوص توسط 

گیرد.  زنان افزایش یابد، پایداری و ثبات سالمت جامعه مورد تهدید جدی قرار مي

اجتماعي و حتي سیاسي و  -در زنان، سالمت و امنیت رواني ژهیو اجتماعي به انحرافات 

کند و جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستي تدابیر مناسبي  مي اقتصادی جامعه را تهدید

ها به عمل آورد  جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتي جهت بازپروری آن

گرایش به انحرافات  دکنندهیساز و تشد این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه

ی، به همراه داشتن درآمد زیاد، بدون نیاز به توجه روسپیگر پذیر نیست. ویژگي جالب امکان

 یگر يکه درآمد حاصل از روسپ یا گونه های خاص و سطح باال است؛ بهداشتن مهارت

وقت به  خیاباني در کمترین حد آن، ممکن است چندین برابر درآمد ناشي از اشتغال تمام

ست روسپیگری را های ویژه ا ای باشد که پرداختن به آن نیازمند احراز مهارتحرفه

غیرهنجاری دانست  يطلب گرایي و تنوعتوان معلول روحیۀ لذت طلبي، مصرفمي

(Cerrone et al, 2001: 3وجود برداشت .)گری ازجمله های مختلف از مفهوم روسپي

گری به خدمات جنسي و  مشکالت اساسي در پرداختن به این مقوله است. روسپي
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شود که مبتني بر الگوی  شده و توافقي اطالق مي تهآن بر پایۀ قیمت شناخ دوفروشیخر

تعامل بین افرادی است که از حیث اجتماعي نسبتي با هم ندارند. منظور از روسپي، فردی 

 (.Young, 2002: 44کند ) رابطه جنسي پول دریافت مي یباشد که درازامي

ظم تاریخ، گری در انگلیس و تحول در تفکر انتقادی در نواسطه تحوالت روسپي به

مورخان فمینیست اجتماعي شروع به پذیرش اندیشه مارکسیستي کردند و آشکارا تن 

فروشي را در یک چارچوب ماتریالیستي قرار دادند. با استفاده از این چارچوب، مورخان 

عنوان نوعي کار و بخشي از توزیع نابرابر ثروت  تر بهتوانستند فحشا را از منظر گسترده

ای که وجود دالیل متعدد و (. پدیدهNordic, 2018: 32بحث کنند )توصیف، درك و 

چندگانه شیوع، زیست متفاوت و گاه پنهان اما گسترده، جدال بر سر قانوني یا غیرقانوني 

بودن، مجرم یا قرباني بودن روسپي و قدم نهادن این پدیده به عرصه تجارت و ظهور صنعت 

آور این  هایي از پیچیدگي ابهامتنها نشانه عنوان سومین صنعت سودآور جهان سکس به

باشد که یک پدیده اجتماعي تام مي  2ای که به تعبیر ژرژگورویچباشد. پدیده مسأله مي

( که اقدام Hajizadeh Meymandi, 2007: 4ها، اقشار و سطوح متعدد است )دارای الیه

زنان کاالهای جنسي هستند و سازد که به قانوني کردن آن، مردان را با این پیام مواجه مي

 ,Rubbani Khorasganiهای بدون ضرر برای مردان است )روسپیگری یکي از سرگرمي

2015: 54.) 

، يشناخت اجتماعي، روان يزندگ ای عمیق در دلبا این تعاریف روسپیگری ریشه

 هایي است که کنترل قانوني نفوذ ترین پدیده سیاسي و اقتصادی دارد و یکي از لغزنده

(. روسپیگری هم معلول مشکالت اجتماعي نظیر Liu, 2012: 45چنداني بر آن ندارد )

، سطح تحصیالت یيگرا ، فقر، عدم امکان ازدواج، مصرفينینش هیمهاجرت، بیکاری، حاش

، ضعف باورهای مذهبي و غیره است و هم خود به مشکالت ختهیگس پایین، خانواده ازهم

های دیگر اد به مواد مخدر، حتي قتل و بسیاری از آسیباجتماعي نظیر سرقت، طالق، اعتی

 انجامد.مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gurvitch 
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دهد که بیشتر زنان روسپي از وضع مرور سیستماتیک مطالعات پیشین نشان مي

توانند تغییر مثبتي در  نمي یيتنها کشند، ولي به موجودشان ناخرسند هستند و زجر مي

و اخالقي، دچار اختالل رواني، . زنان روسپي افزون بر تنزل معنوی دآورندیزندگي پد

شوند، که این امر زمینه را برای بزه  های هیجاني مي افزایش افکار منفي و مخرب و آشفتگي

کند. کمک به زنان روسپي سابقه تاریخي دارد و در بیشتر کشورهای دنیا  بیشتر مهیا مي

ی بازگشت به هایي برای آماده کردن آنان برا های رفاهي خاص، همچنین برنامه برنامه

شود. لذا برای تدوین برنامه رفاهي زنان روسپي آگاهي از  زندگي عادی در نظر گرفته مي

 علل و پیامدهای روسپیگری ضرورتي انکارناپذیر است.

، تمایالت یدار نیهای اخالقي، معنویت و د های اخیر همگام با رشد گرایش در دهه

گسترش یافته است. مفاسد اجتماعي و  گرایانه و ضد اخالقي نیز در اغلب جوامع مادی

های  ترین ناهنجاری های جنسي، یکي از مهم کشي گری یا بهره اخالقي، ازجمله روسپي

گر نسبت به روابط جنسي،  گیر و اغماض اخالقي است که امروزه به علت رواج عقاید سهل

جوامع  و موجب انحطاط افتهی های بسیار آن، گسترش باوجود آگاهي از خطرات و زیان

(. مسلماً این وضعیت در جامعه دیني ما با حساسیت Bullough, 1996:37گردیده است )

بیشتری مواجه است و برای کاهش این آسیب، نیازمند بررسي دقیق و جامع معضل مهم 

دو موضوع نامناسب بودن محیط قانوني و  COVID-19تر آنکه بحران  باشد. واضح مي

ه و تأمین خدمات عمومي را برای کساني که مشغول کار ناکافي بودن شبکه ایمني رفا

جنسي و رابطه جنسي هستند، موردتوجه قرار داده است. هدف اصلي از انجام این پژوهش، 

فروش بوده است؛ بنابراین، در همین کشف معنای روسپیگری در نظام معنایي زنان تن

 راستا سؤاالت اصلي پژوهش حاضر به شرح زیر است:

گونه که  پیگری، عوامل ورود و بقای این افراد در روسپیگری همانتجارب روس .2

 گیرد. اند حول چه مفاهیمي شکل ميخود زیست کرده

شود نه در گونه که واقعاً در زندگي روزمره تجربه مي . فهم تجربه زنان روسپي آن1

ر چه عواملي موجب گردیده یک زن، حاض که نییک محیط تصنعي و درواقع پي بردن به ا
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 به پذیرش این نوع رابطه جنسي شود؟

 پیشینه تحقیق

درصد دختران و زنان روسپي  91( در پژوهش خود نشان دادند، 2831فاتحي و همکاران )

درصد متأهل بودند. دامنه سني آنان  9/1درصد مجرد و  4/94دارای تحصیالت زیر دیپلم، 

نابساماني خانواده، فقر  سال بود. 13/12سال و میانگین سني آنان  12-11در محدوده 

ترین  پذیری ناقص و ضعیف بودن پیوندهای اجتماعي از مهم اقتصادی، اعتیاد، جامعه

، نداشتن تعادل عاطفي، رفتاری و يطلب جانی، هيطلب و تنوع يشناخت های جامعه ویژگي

دختران و زنان موردمطالعه  يشناخت های روان ترین ویژگي ضعف هویت اخالقي از مهم

 بود.

های  ترین انگیزه ( نشان داد، مهم2812های پژوهش نوغاني و همکاران ) یافته

روسپیگری در شهر بجنورد شامل مشکالت پس از ازدواج با سابقه آزارهای جسمي، 

های غیرمشروع، جنسي و رواني شدید، اعتیاد، تشویق یا تهدید زنان به کسب درآمد از راه

 بیکاری و وضعیت مالي نامناسب بود.

فروش شهر  زن تن 42( در مطالعه کیفي 2818الیری خواه لنگرودیو همکاران )م

 «موانع استفاده از کاندوم در زنان تن فروش در تهران، یک مطالعه کیفي»تهران با عنوان 

فروش در دوره زماني شش ماه قبل از  ناتفاق زنان ت نتایج نشان داد، اکثریت قریب به

ی عدم استفاده از کاندوم در ی مداوم از کاندوم نداشتند. دالیل عمده مصاحبه، استفاده

های انتقال و روند بیماری ایدز، شک داشتن کنندگان، عدم آگاهي از بعضي از راه شرکت

ز، ترس از ابراز خشونت و اید های مقاربتيبه نقش کاندوم در پیشگیری از ابتال به بیماری

یا طرد شدن توسط مشتریان مرد و عدم تمایل شرکای جنسي به استفاده از کاندوم به دلیل 

 کاهش لذت جنسي و اطمینان از سالم بودن برخي از شرکای جنسي بیان شد.

( در خصوص عوامل تأثیرگذار بر 2814بر اساس تحقیق باقری و همکاران ) 

ی همچون ضعف وضعیت اقتصادی، تحصیالت پایین، فرار از روسپیگری، به عوامل متعدد

خانه، سوءاستفاده جنسي، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت نامناسب خانوادگي )طالق و 

https://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5144-fa.pdf
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خشونت والدین( ازدواج توأم با اجبار والدین در سنین پایین و اختالف سني زیاد زوجین 

 اشاره شده است.

گری زنان در محله  روسپي»ود با عنوان ( در پژوهش خ2819شکربیگي و همکاران ) 

گری ناشي از فقر فرهنگي است تا فقر  به این نتیجه رسیدند روسپي «آباد کرمانشاه حکمت

ها نشان دادند چهار عامل فقر اقتصادی، اجبار از جانب همسر برای تأمین مواد  اقتصادی. آن

صورت یک  فتن آن بهمخدر، جنبه تفریحي برای قمار و کسب درآمد بیشتر و در نظرگر

 شغل همانند سایر مشاغل، از دالیل رشد این معضل در این محله بود.

بررسي تجربه زیسته زنان روسپي شهر »( در پژوهشي با عنوان 2813صفرانداقي )

به بررسي زیست زنان روسپي پرداخته است و مضامیني « تهران: یک مطالعه پدیدارشناسي

روسپي در آینه و چرخه حیات است که در پي پیداکردن چون بیم بقا، ساکنان محله غم، 

گفتماني پیرامون اهداف پژوهش بود و به عوامل ورود، رنج ناشي از روسپیگری، ادراکات 

پردازد. نتایج این مطالعه نشان داد ورود به شخصي و عوامل ادامه دادن این مسیر مي

سرمایه و رشد اقتصادی شخصي  روسپیگری با گذر از افسانه فقر مطلق وارد دوره انباشت

شده است. رنج، احساس گناه، اجبار و بردگي از مفاهیم اصلي در ارتباط با روسپیگری 

است که زنان روسپي با آن درگیر هستند. دوگانگي اقتصادی، میل به مصرف نامتناهي، 

 اجتماعي و قانوني از عواملي هستند یها تیحما از طریق مصرف کردن و عدم يابی تیهو

 شود. که مانع خروج زنان از چرخه روسپیگری مي

وشي در تجربه فرکاوش معنایي تن»( در پژوهشي با عنوان 2811موحد و همکاران )

آمده، با حاکمیت نظام حمایت اجتماعي  دست بر اساس نتایج به «فروش زیسته زنان تن

کننده است. همچنین ها متزلزل و شمردساالرانه، تردیدی نیست که جایگاه زنان در خانواده

ی امتیازات اجتماعي به نفع تردیدی نیست که با ترویج تفکر زنانِ متکي به مردان، کفه

ها را ی حاکم بر فضای حمایت اجتماعي که امتیازها و فرصتمردان سنگین شود. مجموعه

تالش  سازد که ازشناختي را برای زنان فراهم ميهای روانکند، زمینهمردساالرانه توزیع مي

بخش، های رهایيهای وارد شده بر آنان و همچنین دستیابي به موقعیتبرای ترمیم آسیب
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 ها رخنه کند. در آن یيجو ناامید شوند و احساس ناکامي و انتقام

انحرافات  يشناخت تبیین جامعه»( در پژوهشي با عنوان 2422کیخسروی و همکاران )

نارضایتي از ازدواج، گرایش به دوست ناباب و نتایج پژوهش نشان داد که  «جنسي در زنان

باشد. فقر، محیط نامناسب خانوادگي،  تنگناهای مالي، ازجمله علل انحراف در این زنان مي

گر در  های عمیق دوران کودکي و فقر فرهنگي از عوامل مداخلهخألهای عاطفي، آسیب

، کجروی برای بقا، باشند که راهبردهایي چون همانندسازی انحرافي این انحراف، مي

 يدگیپاش را در پي دارد. برخي از پیامدهای این راهبردها، ازهم ازدواج درماني و قتل نفس 

 باشد. خانوادگي، طرد اجتماعي و فروپاشي مي

برخي از زنان به فحشاء را متأثر از فقر مالي و اقتصادی  یآور ی( رو1989) 2هاردمن

، ممکن است فحشا یک گرید عبارت گیرد؛ به ر ميو نشانه مقاومت یا پاسخي به فقر در نظ

 استراتژی فعال در مواجهه با فقر باشد.

را دو عامل تأثیرگذار برای ورود به  يسرپناه يبیکاری و ب 1(1997هاگان و کارتي )

( در 1998) 8شده فارلي و بارکان دانند. بر مبنای تحقیقات انجام گری خیاباني مي روسپي

گری است که نشان  وامل مرتبط با ورود زنان به عرصه روسپيکانادا، سن یکي از ع

اند.  سال فعالیت خود را از اوایل دوره نوجواني آغاز کرده دهد، بیشتر روسپیان بزرگ مي

سازد.  گری مرتبط ميگر، سوءاستفاده جنسي را با روسپي منزله متغیرمداخله فرار از خانه، به

افتد و  که در پي سوءاستفاده جنسي اتفاق مي فرار غالباً نوعي سازوکار دفاعي است

سوءاستفاده جنسي، عاملي است که در بیشتر موارد در میان روسپیان وجود دارد. 

هایي است که از  عنوان یکي از اثرات درازمدت سوءاستفاده جنسي، از مؤلفه گری به روسپي

 شده برخوردار است. پشتوانۀ تجربي زیادی در تحقیقات انجام

کند  گری بر نظریات انتقادآمیزی تأکید مي در تحلیل نظری روسپي 4(1999)زیگمن 
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کنند که امکانات  داری و اجتماعي تصور مي که زن روسپي را قرباني ساختارهای سرمایه

 کند. اقتصادی را برای زنان تأمین نمي

تا  23آمریکا نشان داد مشتریان روسپي بین  متحده االتی( در ا2000) 2مونتو  مطالعه 

وجود  (2000) 1سال سن داشتند و در درجه اول از طبقه کارگر بودند. در پژوهش داال 34

 92رابطه معنادار بین مصرف مواد مخدر و رفتار انحرافي گزارش شده است که طي آن 

درصد روسپیان قبل از  99گری داشتند.  کننده کوکائین سابقه روسپي درصد زنان مصرف

( در 2012) 8بیندل کردند. مطالعه  ه شوند، مواد مخدر مصرف ميبه انحراف کشید که نیا

لندن نشان داد افراد روسپي بیشتر افرادی بودند که در دوران کودکي خشونت را تجربه و با 

 محدودیت منابع مواجه بودند.

فروشي چه برای پژوهشگران داخلي و دهد، دیده تن بررسي مطالعات پیشین نشان مي

بوده و به ابعاد گوناگوني از  يبررس ای اجتماعي، موضوعي قابلوان مسألهعن چه خارجي، به

صورت کلي و از زوایای دور، علل و  های داخلي بهپژوهش ژهیو آن پرداخته شده است. به

ی پیامدهایي ازجمله ابتال به را موردتوجه قرار داده و یا اینکه به مطالعه يفروش چرائي تن

ها از روش  است که در اکثر آن نیی حائز اهمیت ااخته است. نکتهمقاربتي پردهای بیماری

ی مناسبي برای تواند گزینهشده، این در حالي است که روش کیفي مي کمي استفاده

طور که اشاره شد، این مطالعات  عالوه همان پرداختن به مسأله از زوایای مختلف باشد. به

ون آن صحبت شده و سهم مطالعات صورت کلي بوده و از نگاه سوم شخص پیرام به

در ارتباط با بسترها و پیامدهای اجتماعي فرهنگي و همچنین ثبت تجارب و  يشناخت جامعه

 های زناني که چنین تجربیاتي دارند بسیار کم است. روایت

 چارچوب نظری

شناسي پژوهش کیفي و روش پدیدارشناختي، محقق به هنگام   با توجه به نوع نگاه روش
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گیری پدیده روسپیگری و جهت درك معاني الصاق شده به   بسترها و دالیل شکل مطالعه

زند و با ارائه توصیفي از پدیده مدنظر به بازسازی نظام معنایي مورد کنشگران دست مي

های ریز و میکروسکوپي که هرکدام بر معنایي شرایط اجتماعي به شناخت و توصیف

ها در راستای حساسیت ر این پژوهش نظریهکند. دخاص صورت گرفته است اقدام مي

های نظری مطرح در زمینه روسپیگری را رویکردها و تبیین جهت نیشود. بد نظری ارائه مي

 توان به دو گروه کلي و خرد تقسیم نمود: مي

بروز رفتارهای  نییگروه اول، تأکید بیشتری بر نقش تغییرات ساختاری جامعه در تب 

وم، بیشتر بر نقش عوامل فرهنگي در تبیین رفتارهای انحرافي تأکید انحرافي دارند. گروه د

( مبني بر 1992) 2مری داگالسهای ساختاری نظریه  ترین تبیین کنند. یکي از رایجمي

ای است که واقعیت خطر را با درك خطر نادیده گرفته است. در جامعه یریتحلیل خطرپذ

های دانند که با ارزش مي یا عیت اظهارشدهمعموالً جامعه شناسان مسأله اجتماعي را وض

 ,Robingtonبیشتر مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد )

(. همچنین طبق رویکرد کنترل اجتماعي، محیط آلوده و تحت کنترل شدید هر 13 :2003

د برچسب، انحراف توانند در جرائم جنسي دخالت مستقیم داشته باشند. در رویکر دو مي

تواند موجب پذیرش  مي تیاند( درنها جنسي )به کساني که تازه پا در مسیر انحراف گذاشته

 (.Sotoudeh, 1997: 156انحراف جنسي باشد )

در سطح خرد یعني در بافت خانواده نیز قاعدتاً سالمت جنسي تابع سبک زندگي، 

مجموع عناصر سخت و نرم زندگي الگوی تعامل، انتظارات از زندگي، وفاداری زوجین و 

تواند از طریق معاشرت  مشترك است. بر اساس نظریه انتقال فرهنگي، انحرافات جنسي مي

های ساختاری در محیط  فشار با دوستان ناباب انتقال یابد. در نظریه فشارهای ساختاری؛

است سه منشأ مانند فقر، ممکن است برخي از مردم را وادار به انحراف سازد. اگینو معتقد 

ها عدم موفقیت در دستیابي به اهداف با ارزش از نظر  کلي وجود دارد که یکي از آن

اجتماعي است، دومین منبع فشار، حذف وقایع باارزش ازنظر اجتماعي است، مثالً از دست 
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دادن نزدیکان، طالق پدر و مادر، اخراج از شغل یا مدرسه. منشأ سوم فشار تجربه وقایع 

های اجتماعي است که این شامل تجربیاتي مانند سوءاستفاده جنسي از  ر ارزشمنفي ازنظ

معتقد  2های لفظي و جسماني است. آگینوکودکان، قرباني یک واقعه جنایي شدن و تنبیه

جرم و جنایت واقع  که نیکند ا است که این فشارها تمایل به انحرافات را در فرد ایجاد مي

تواند با این وقایع نامطلوب بسازد،  ت فرد و شرایطي دارد ميشود یا نشود بستگي به موقعی

داگالس استدالل  رو نیخشم خود را نشان دهد. ازا یرفتار مبارزه کند یا با اشکال کج

عنوان یک  ومعوج نیست بلکه به غیرمنطقي ویژگي شخصیتي کج یریپذ سکیکند که ر مي

برداشت از ریسک در جامعه  شود زیرا این مدل مغرضانهنقص در شخصیت شناخته مي

، فرهنگ یریپذ سکیکند که فرهنگ ر صنعتي مدرن است. داگالس ادعا مي

عنوان  را از بین برده است و این تعصب باید اصالح شود تا درك خطر به یریپذ سکیر

کند با توجه به رابطه بین فرد و  یک انتخاب در جامعه اصالح شود. داگالس پیشنهاد مي

 ,Douglasپذیری است )ه، سلفي گرفتن هم در معرض خطر یا ریسکدیگران در جامع

هایي که تفکر آکادمیک را در مورد رابطه بین (. به همین جهت موقعیت102 :1992

روابط جنسیتي  نهاد کیاصوالً  يفروش ( تن2سازد؛ )نابرابری و روسپیگری نمایانگر مي

( 1بخشد و ) ن را مشروعیت ميسلسله مراتبي است که استثمار جنسي زنان توسط مردا

نوعي کار استثمارشده است که چندین شکل نابرابری اجتماعي )ازجمله طبقه،  يفروش تن

(. همچنین نظریه اقتصادی Benoit, 2018: 14کنند ) جنسیت و نژاد( باهم تالقي مي

ها درآمد باالیي دارند؟  در پاسخ به اینکه چرا روسپي 1گری ادلوند و کورن روسپي

گری شغلي باشد که نیاز به مهارت بسیار اندکي دارد و  رسد روسپي به نظر مي که يالدرح

درآمد قرار گرفته است.  توجه نیست ولي در زمره مشاغل پر هم قابل های جاری آن هزینه

ها دقیقاً مثل هم نیستند. در حقیقت همسر یک مرد از نظر  معتقدند، همسران و روسپي

شده وی را  توان در رابطه اقتصادی تعریف ک روسپي است و مياقتصادی بسیار برتر از ی

ها دانست. کاالی برتر کاالیي است که با افزایش درآمد  کاالی بهتری نسبت به روسپي
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شود و کاالی پست که فواحش هستند با افزایش درآمد تمایل  میزان استفاده از آن بیشتر مي

کنند که  وند و کورن با استناد به این نظریه بیان ميکند. ادل ها تقلیل پیدا مي به استفاده از آن

گری در کشورهای صنعتي و اقتصادهای ثروتمند دنیا کمتر از کشورهای فقیر دیده  روسپي

هایي که روسپي با همسر  ترین تفاوت شود و تقاضا برای آن کمتر است. یکي از مهم مي

رزندی در خانواده شود. همسران دارد برقراری رابطه جنسي بارور است که منجر به تولد ف

فواحش در این بخش هیچ فعالیتي ندارند.  که يکنند درحال گونه رابطه را برقرار مي این

های متفاوت  های زماني مختلف و در مکان شده در دوره آوری های جمع برمبنای داده

مشاغل دیگر  اند و از دختراني که درآمد دوره خود بوده ها در زمره افراد پر همواره روسپي

آورند؛  اند درآمد بیشتری به دست مي را برای تأمین نیازهای مالي زندگي خود برگزیده

دهند و  بنابراین زنان روسپي برای جبران هزینه فرصتي که به دلیل شغل خود از دست مي

 ,Cerrone et alبرد باید دستمزدهای باالتری دریافت کنند ) فرصت ازدواج را از بین مي

2014: 34.) 

های سوسیالیست هم زنان تنها به دلیل اجبار و فقر وارد این تجارت  در نگاه فمینیست

هي از صفات، اداغ ننگ، فشار اجتماعي است که با تعداد نامتن نیب نیشوند اما درا مي

های اجتماعي وابسته به زمینه و بستر اجتماعي پیوند  شرایط، وضعیت سالمت و گروه

شود، در عرصۀ کنش متقابل  که نطفۀ آن در ذهن انسان بسته ميای  خورده است. پدیده

یابد و گسترۀ خویش را وابسته به مهیا بودن شرایط رشد خویش با توجه به فرهنگ  تولد مي

های گوناگوني را جوالنگاه خویش  اند و عرصهرپرو های حاکم بر جامعه مي و ارزش

ند ننگ اجتماعي را بیشتر محکم کند توا، کار جنسي مي2کند. در نظریات جرم انگاری مي

(. Haixia, 2019:52زنان روسپي را نسبت به خشونت افزایش دهد ) یریپذ بیو آس

کارگران جنسي ممکن است سطوح مختلفي از انگ، یعني انگ اجتماعي، انگ ساختاری 

(. انگ اجتماعي Chan &luke, 2017؛ Kurijan, 2002و خود انگ را تجربه کند )

اعتقاداتي است که عموم مردم نسبت به جمعیت انگ زده دارند؛ انگ ها و نگرش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Criminalization 
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 &Kurijanهای مشروعیت و تداوم انگ توسط نهادها اشاره دارد )ساختاری به روش

lahm, 2007: 21های بهداشتي در مورد دهندگان مراقبت های ارائهمثال، کلیشه عنوان (. به

های بهینه، تحقیر، نقض ز درمان، مراقبتکارگران جنسي زن ممکن است منجر به امتناع ا

 محرمانه بودن و حریم خصوصي و سایر اشکال تبعیض شود.

 روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت پژوهش در زمرۀ تحقیقات اکتشافي، به لحاظ نوع پژوهش 

ها کاربردی و به لحاظ استراتژی پژوهش دارای استراتژی استقرایي و به لحاظ ماهیت داده

به جهت تناسب  زمرۀ طرح پژوهش کیفي و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد.در 

ها و زوایای پنهان یک پدیده، برای تفسیر شناسي کیفي برای کشف پیچیدگيروش

کیفي بهره گرفته شده  يشناس تجارب زیستۀ متفاوت و جهان ذهني و عیني زنان از روش

آباد  فروش( در شهر خرم ز زنان روسپي )تننفر ا 21کنندگان در این مطالعه  است. مشارکت

ای که  گانه اند. در بین راهبردهای ده گیری هدفمند انتخاب شده باشد که بر اساس نمونهمي

گیری  گیری با حداکثر تنوع و نمونه گیری مطرح کرد دو راهبرد نمونه پاتن برای نمونه

 ,Pattonکاررفته است ) ه بههای اخالقي و شرعي جاری در جامع گلوله برفي به دلیل ارزش

1994: 52.) 

کنندگان، در مرحله اول با همکاری مرکز مداخله در  در ارتباط با انتخاب مشارکت

آباد به افرادی که تجربه روسپي و در مناطق حاشیه  بحران سازمان بهزیستي استان خرم

ر نیز مصاحبه در مطالعه حاض تیشده است و درنها اند، افرادی برای مصاحبه انتخاببوده

کننده برای فهم پدیده روسپي در قالب گفتگوی دوستانه تا اشباع نظری شرکت 21با 

آمده از  دست ها انجام گرفت در این مرحله پژوهشگران احساس کردند که اطالعات بهداده

شود. در پژوهش ها اضافه نميکنندگان تکراری است و چیزی جدیدی به مصاحبهشرکت

ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. ها از تکنیک مصاحبهوری دادهحاضر برای گردآ

شود و های حاصل از مصاحبه، رونوشت برداشته ميبعد از ضبط هر مصاحبه از داده

دقیقه بود، زمان  83زمان مصاحبه  گرفت. مدترونوشت برداری نیز توسط محقق انجام مي
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شد با لحاظ معیار اشباع دلخواه تعیین ميهکنندگان بها توسط خود شرکتو مکان مصاحبه

 گیری شد. ها تصمیم نظری درباره تعداد نمونه

ها روش تحلیل مضمون بوده است. از این روش برای برای تحلیل پدیدارشناختي داده

های کنندگان مورداستفاده قرار گرفت. در تمامي شیوه توصیف و تفسیر تجربه شرکت

ای مضمون بسیار مناسب برای کسب ساختار معنا در مجموعه های کیفي تحلیلتحلیل داده

کند. در این رویکرد تأکید بر  ها تأکید ميها است که بر روی تجربه ذهني انساناز داده

ها از موضوع موردمطالعه است؛ که کنندگان، احساسات و تجربیات آن ادراك مشارکت

ها، مرور و اولیه، جستجوی تم ها، تولید کدهایشامل شش مرحله نزدیک شدن به داده

ها و تهیه گزارش است. همچنین جهت بررسي اعتبار تم یگذار ها، تعریف و نامبازبیني تم

 ای استفاده شده است.های مصاحبه، از تکنیک خود بازبیني محقق و تثلیث دادهیافته

 های پژوهشیافته

درصد  32درصد مطلقه،  7/99زن روسپي موردبررسي،  21تحلیل اطالعات نشان داد، از 

درصد  4/44کردند،  درصد در حاشیه شهر زندگي مي 7/99درصد بیکار،  8/38زیر دیپلم، 

 13درصد زیر  3/99سال و  12درصد کمتر از  4/44سال زندگي مشترك داشتند.  کیزیر 

کرده  ازدواج بار کیدرصد  8848درصد بیش از دو بار و  4444کرده بودند. سال ازدواج

 3343درصد اختیاری و با مشورت بود.  88درصد افراد اجباری و  99. ازدواج بیش از بودند

 13درصد زیر  88کردند.  درصد با خانواده زندگي نمي 73درصد دارای یک فرزند بودند. 

درصد زیر  2947سال سن داشتند. سن آغاز روسپیگری  83درصد تا  33سال و درمجموع 

دارای  يفروش درصد افراد قبل از آغاز تن 3348لگي بود.سا 82درصد زیر  4247سال و  12

 77درصد قبل از این کار مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته بودند.  33و  نهیشیسوءپ

درصد دارای دوست روسپي  3848درصد افراد به هنگام روسپیگری دارای فرزند بودند. 

ریات و تحقیقات داخلي و بودند. نتایج این بخش از تحقیق توسط نتایج بسیاری از نظ

خارجي، تأیید شد. باقری و اورنگ در خصوص عوامل تأثیرگذار بر روسپیگری، به عوامل 

متعددی همچون ضعف وضعیت اقتصادی، تحصیالت پایین، فرار از خانه، سوءاستفاده 
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جنسي، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت نامناسب خانوادگي )طالق و خشونت والدین( 

با اجبار والدین در سنین پایین و اختالف سني زیاد زوجین اشاره کردند. ازدواج توأم 

ای درلندن نشان داد افراد  های این پژوهش نتایج تحقیقات پیشین را تأیید نمود. مطالعهیافته

روسپي بیشتر افرادی بودند که در دوران کودکي خشونت را تجربه و با محدودیت منابع 

به انحراف کشیده  که نیدرصد روسپیان قبل از ا 66 .(Bindel, 2012: 9مواجه بودند )

 2ام (. رابرت فاریس و واران دانهDala, 2000: 40کردند ) شوند، مواد مخدر مصرف مي

ای، میزان باالیي از جرائم و  معتقدند میزان باالی تحرك در بیشتر مناطق ناآرام و یا حاشیه

(. پارك و همکارانش نیز Moral, 2013: 175آورد ) انحرافات در این مناطق به وجود مي

ی  ی شهری فاقد نظام اجتماعي همگون و یگانه است و همچنین فاصله معتقدند جامعه

طبقاتي در شهر بسیار زیاد و نرخ حضور مهاجرین باالست؛ بنابراین میزان جرائم در شهر 

 (.Park, 1928: 76ی آن باالست ) درحاشیه ژهیو به

 کنندگان پژوهش کتمشخصات مشار .0جدول 
Table 1. Profile of research participants 

 درصد فراوانی وضعیت سؤاالت

 وضعیت تأهل

 25 3 مجرد
 8.3 1 متأهل
 66.7 8 مطلقه
 100 12 کل

 کنید با خانواده زندگي مي

 25 3 بلي
 75 9 خیر
 100 12 کل

 تحصیالت

 50 6 دیپلمزیر 
 33.3 4 دیپلم

 16.7 2 سانسیو ل مپلید فوق
 100 12 کل

 16.7 2 شاغل اشتغال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Faris &Dunham 
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 درصد فراوانی وضعیت سؤاالت

 83.3 10 بیکار
 100 12 کل

 محل زندگي

 25 3 شهر
 66.7 8 حاشیه شهر

 8.3 1 روستا
 100 12 کل

 سن در زمان انجام مصاحبه

 33.3 4 سال 25کمتر از 
25-35 3 25 
35-45 2 16.7 
45-55 2 16.7 
55+ 1 8.3 
 100 12 کل

 سن آغاز روسپیگری

18-20 2 16.7 
30-20 3 25 
40-30 5 41.7 
50-40 1 8.3 
50+ 1 8.3 
 100 12 کل

 زمان زندگي مشترك مدت

 44.4 4 سال کیزیر 
 33.3 3 یک تا سه سال

 22.2 2 پنج سالسه تا 
 100 9 کل

 سن ازدواج

 44.4 4 20کمتر از 
25-20 2 22.2 
35-25 2 22.2 
35+ 1 11.1 
 100 9 کل

 نوع ازدواج

 66.7 6 اجباری
 33.3 3 با مشورت فرد

 100 9 کل

 دفعات ازدواج

1 3 33.3 
2 4 44.4 
3 2 22.2 

 100 9 کل
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 درصد فراوانی وضعیت سؤاالت

 تعداد فرزندان

 

 22.2 2 ندارد
1 5 55.5 
2 1 11.1 

 11.1 1 و بیشتر 3
 100 9 کل

 انجام فعل با داشتن فرزند

 77 7 بلي
 23 2 رخی

 100 9 کل

 حضور روسپي در بین دوستان

 83.3 10 بلي
 16.7 2 خیر
 100 12 کل

 سوءاستفاده جنسي قبل از انجام

 58.3 7 بلي
 41.7 5 خیر
 100 12 کل

 قبل از انجام نهیشیداشتن سوءپ

 58.3 7 بلي
 41.7 5 خیر
 100 12 کل

هش مرجع اصلي تدوین الگوی مفهومي با توجه اینکه نتایج حاصل از مرحلۀ کیفي پژو

است، در ذیل به سؤال اصلي مطالعه حاضر که زنان روسپي چه معنایي از روسپي و 

کنندگان منجر به  تحلیل تجارب مشارکتدر ذهن دارند اشاره خواهیم نمود.  يفروش تن

ر اصلي شده است. د هیما مضمون یا درون 21مضمون فرعي و  273کد اولیه،  122شناسایي 

ها  شده است که در خالل تحلیل مصاحبه مقوالت فرعي و مقوله اصلي ارائه 1جدول 

 شود. مقوالت و مقوله اصلي مطرح مي ریاختصار هریک از ز اند. در زیر به شده استخراج

 ادراک معنایی گرایش به روابط غیراخالقی )روسپیگری(

روابط غیراخالقي کنندگان از لحاظ معنایي گرایش به  در بررسي مصاحبه شرکت

واسطه طالق، انتقام از همسر، کسب  )روسپیگری( را در سناریوی عادی شدن و یادگیری به
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درآمد، نوع متفاوت نگرش آنان نسبت به ارضای نیازهای جنسي و روحي، رواج ناهنجاری 

و تمایل برگشتن به زندگي  خستگي  رغم يطلبانه به روابط اجتماعي عل اخالقي، نگاه منفعت

 بیان نمودند. يفروش عنوان نوع ادراك خود از تن هایي بودند که زنان به دی، مقولهعا

 مفاهیم و مقوالت مرتبط با ادراک معنایی زنان روسپی از عمل خود .9جدول 

Table 2. Concepts and categories related to the semantic perception of 

prostitutes of their actions 
 نظرات قولهزیر م مقوله

و  شدن  عادی

واسطه  یادگیری به

 طالق

  عادی بودن به خاطر انگ

 مطلقه بودن

 مثابه امر عادی به يفروش تن 

  عدم منع اخالقي بین

 ها مطلقه

 ها از هم تقلید مطلقه 

 نبود محدودیت 

  نداشتن حامي مالي و

 عاطفي

 رفع افسردگي 

 .ما که بعد طالق در معرض انگ بودیم چرا نکنیم 

 کنند  ه تا زني مطلقه میشه همه فکر ميدر جامع

 فروش است. تن

 ای با دید روسپي بهت نگاه  فهمند مطلقه مردان تا مي

 کنند. مي

  اآلن در جامعه کار عادی برای هر کس، بخصوص

 ها. مطلقه

 شناختیم در انجام آن  ها همدیگر مي ما مطلقه

 محدودیتي نداشتیم.

 کاره نیحمایت مالي و عاطفي بعد طالق نداشتیم ا 

 شدیم.

 اش یاد گرفتیم  مطلقه بودیم با هم ارتباط داشتیم و شیوه

 از هم.

 شیم.بعد طالق این کار نکنیم افسرده مي 

 انتقام از همسر
  حس تنفر و انتقام از همسر

 کار انتیخ

  زمان زندگي مشترك همسرم بهم خیانت کرد من هم

 تالفي کردم بعد عادتم شد.

 توانستم جبران کنم تا يخیانت همسرم فقط با خیانت م

 آرام شوم.

 کسب درآمد

 نداشتن شغل دیگر 

 تأمین مایحتاج 

 زندگي و رفاه بیشتر 

 نداشتن حامي مالي 

  کم بودن کمک مالي

  بعد طالق دنبال کار گشتم گیرم نیومد تنها راه کسب

 ست االن.درآمدام ا

  من خودم و سه فرد دیگر خانواده را باید تأمین کنم

 کنه مجبورم. کمیته امداد خیلي ناچیز کمک مي

 دهد  کمک کمیته امداد کفاف یک هفته ما را هم نمي
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 نظرات قولهزیر م مقوله

 نهادهای دولتي

  باال بودن مخارج فرزندان و

 خودم

  سرپرستي سایر اعضاء

 خانواده

 از کجا بخوریم.

 .من هم آدمم دل دارم نیازهام کجا تأمین کنم مجبورم 

 ای داشته باشم. دوست داشتم مثل خواهرم زندگي مرفه 

 عنوان یک منبع درآمد. در نظر گرفتن به 

نوع متفاوت 

نگرش آنان 

نسبت ارضای 

نیازهای جنسي و 

 روحي

  لذت بردن و ارضای

 نیازهای جنسي

  جبران محبت و حمایت

 عاطفي

 کنه.درست من همسر دارم ولي نیازهام ارضاء نمي 

 .بعد طالق برای ارضا نیازهام مجبور به انجام کار شدم 

 رطرف میشن درآمد هم تأمین میشه.نیازهای جنسي ب 

  از بچگي دچار خأل عاطفي بودم و این کمک کرد به

 ام. تأمین عاطفي

رواج ناهنجاری 

 اخالقي

 سست شدن بنیاد خانواده 

 سست شدن اخالقیات 

 سست شدن باورهای دیني 

  سست شدن تعهدات

 خانواده

 ریختن قبح فساد اخالقي 

 عدم نگراني از افشاء شدن 

  ونشر دارند نسبت به زن و  که با ما لفطبیعي مرداني

 زندگي شون سرد میشن.

 میشه. ياخالق يکار ما باعث رواج ب 

 به امور دیني و شرعي است. یياعتنا يکار من نوعي ب 

 .کار من سبب بي تعهدی مردان نسبت به خانواده میشه 

 میشیم  الیخ يبعد از چندبار انجام، نسبت به افشاء شدن ب

 ه.و درجامعه عادی میش

نگاه منفعت 

طلبانه به روابط 

اجتماعي 

خستگي  رغم يعل

و تمایل برگشتن  

 به زندگي عادی

 رضایت نداشتن 

 خسته شدن 

 لذت نبردن 

 خواهم به جامعه برگردم ولي  از خودم متنفرم مي

 ام چکار کنم. نمیدونم با نیازهای جنسي و اقتصادی

  از خود خسته شدم که در این رابطه گاهي تا حد مرگ

 هدید هم رفتم.و ت

  کاش جامعه کمي به فکر نیازهای جنسي و اقتصادی

زنان مطلقه بود که مجبورند برگردند سربار خانواده تا 

 مجبور به این کار نشیم.

  شرکای جنسي دوست ندارند ما لذت ببریم چون پول

 کنم از این کار تکراری. میدن. احساس خستگي مي

حاضر به ترك 

 آن نشدن

 بخشندگي خدا 

 بردن لذت 

 عادت کردن 

 منبع درآمد 

  خدا بزرگه و بخشنده ما هم گناهي نکردیم مال مردم

 که نخوردیم.

 .آگه نباشه شادی و لذت ندارم 

 .عادت کردم نمیتونم برگردم 
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 نظرات قولهزیر م مقوله

 .منبع درآمدمه نمیتونم برگردم 

 ام تأمین کنم. من آگه این کار نکنم چطور زندگي 

 ه، ترك کسي بیاره بده به من تا بخورم و تأمین ام کن

 کنم. مي

 برتری به صیغه

 دردسر صیغه را نداشتن 

 عدم تفاوت با صیغه 

 محدودیت داشتن صیغه 

 کم بودن درآمد صیغه 

 دردسر رعایت مدت صیغه 

 کنند. از صیغه خوشم نمیاد چون محدودیت مي 

  صیغه که میشي باید در بند یک نفر باشي و هر طورکه

 دوست داشته باشه ولي این راحتری.

 ه دوست دارم این مدلي زندگي کنم به بدن خودم

 کسي ربطي نداره.

  مگه اون وقت که منُ به زور شوهر دادند به نیازهام

توجه کردند که حاال بخوام با صیغه ابرو خانواده را حفظ 

 کنم.

 تر از این است که با این کار  درجامعه، اخالق سست

کوچک من بخواد بي اخالقي رواج پیدا کنه حاال بخوام 

 بشم که شرعي بشه. صیغه

 .صیغه درآمد کافي نداره 

  صیغه هم نوعي تن فروشي با کاله شرعي ولي

 محدودیت زیاد.

این  عنوان بار منفی روسپیگری؛ ( بهیگر یگرایش به روابط غیراخالقی )روسپ

بود که طالق گرفته بودند و این عمل را  يکنندگان تر متعلق به شرکت دیدگاه معنایي بیش

اعتقاد داشتند بعد طالق جامعه عموماً با  که یطور دانستند به لقه، عادی تلقي ميبرای فرد مط

شود.  انگ و برچسب به فرد زده مي جهیکنند درنت فروش به فرد مطلقه نگاه مي همین دید تن

(، 1963) 1شده توسط آروین گافمن ، ارائه2به عبارتي طبق تعریف کالسیک از انگ

است که یک فرد از آن برخوردار  اعتبار يامطلوب یا بیک ویژگي ن"استیگما یا انگ 

دهد. استگیما فرآیندی است که  است، بنابراین وضعیت آن فرد را در نزد جامعه کاهش مي
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ارزش است. کارگران جنسي زن  طي آن عضو گروه انگ دار دارای یک هویت کم

(FSW
 يطورکل ها به آن شوند. شوند و به حاشیه رانده ميدر سراسر جهان انگ زده مي (2

های غیراخالقي، انحرافات جنسي و  عنوان مجرمان، مزاحمت در جامعه پذیرفته نیستند و به

تواند ننگ ، کار جنسي مي1انگاریشوند. جرم  ناقلین و مخازن بیماری در نظر گرفته مي

زنان روسپي را نسبت به خشونت افزایش دهد  یریپذ بیاجتماعي را بیشتر محکم کند و آس

(Hosseini, 2002: 34.) 

طبق  عنوان آخرین راه چاره؛ گری( بهگرایش به روابط غیراخالقی )روسپی

کنندگان، طالق گرایش به روابط غیراخالقي را برای تأمین نیازهای مادی تفاسیر مشارکت

توجه در این شاخص توجه به  تر نموده است. نکته جالب و جنسي و رفع افسردگي راحت

گذرد. بیان کردند گناه کبیره مال مردم خوردن و  بود که از گناه مي رحمانیت خداوند

شود. همچنین از نظر بسیاری از  اختالس و تن فرشي به علت رفع نیاز، گناه محسوب نمي

چون ما زنان خیاباني هم در ارتباط هستیم این عمل یاد "کنندگان )مطلقه( مشارکت

رسد پیامدهای آن آزار  اند. به نظر مي بیر نمودهتع "خار ". همچنین طالق را به "گیریم  مي

از او  يراحت زنان است. در دید جامعه زن مطلقه، زني است که رها شده است و دیگران به

 (.Zarei et al, 2017: 54کنند ) سوءاستفاده جنسي مي

نکته  ؛عنوان حس انتقام از همسر ( بهیگر یگرایش به روابط غیراخالقی )روسپ

سي نگاه زنان روسپي به داشتن روابط آزاد با جنس مخالف این بود که با جالب در برر

خود انجام دادند و بعد از  کار انتیوجود همسر، این کار را به خاطر حس انتقام از همسر خ

های  طالق تغییر رویکرد داده بودند به رویکرد کسب درآمد. کسب درآمد یکي از شیوه

ین عمل برای اینکه شغل دیگری ندارند و نیازهای درك امر موردبررسي بود. همچنین ا

دهند و دوست دارند نیازهای مادی و جنسي  کنند، انجام مي خود و خانواده را تأمین مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Female Sex Workers 

2   . Criminalization 
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هنجاری  ها تأمین شود تا بتوانند به زندگي عادی برگردند و این امر را باعث رواج بي آن

و اخالقیات خواهد شد.  سبب سست شدن اخالق، باورهای دیني تیدانستند که درنها

ها سبب ریختن قبح فساد اخالقي  آن يفروش تن"کند: چنین روایت مي یا کننده مشارکت

کند و توان برگشتن از این کار ندارند و با آن کسب  شود و بنیان خانواده را سست مي مي

 ."کنند  درآمد و لذت مي

ی و انتقام از عنوان راه رهای گرایش به روابط غیراخالقی )روسپیگری( به

 خانواده

اند چون را در مقایسه با صیغه، برتر و بهتر دانسته یگر يکنندگان پژوهش، روسپ مشارکت

معتقد بودند در این عمل نسبت به صیغه محدودیت ارتباطي نیست و درآمد آن بیشتر است. 

م از خانواده بودند که سبب ازدواج کنندگان پژوهش، در مقام انتقا همچنین مشارکت

با عمل اجبار در ازدواج خود از  يفروش ها شده بود و حاال داشتند با تن اجباری در آن

 گرفتند. خانواده انتقام مي

 ابعاد معنایی عامالن در گرایش به روابط غیراخالقی )روسپیگری(

 يفرهنگي و اجتماعگرایش به آزادی با جنس مخالف متشکل از ابعاد شخصي، جنسیتي و 

های شخص، است؛ بنابراین روسپیگری امری پیچیده و چندمعنایي است که برداشت

 کنندگان از لحاظ معنایي شرکت باشد.فرهنگ و اجتماع در تشکیل ساختمان آن مؤثر مي

بودن زندگي،  يمعن يبگری را، برون داد درگیری در چرخه مشکالت مالي،  روسپي

بسترهای  نیتر ف باورهای دیني، خشونت و بدبیني همسر را مهمنابساماني خانواده، ضع

 به روسپیگری بوده است. یآور یرو
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 ابعاد معنایی عامالن در گرایش به روابط غیراخالقی )روسپیگری(مقوله و زیر مقوله  .3جدول 

Table 3. Categories and subcategories Semantic dimensions of perpetrators 

in the tendency to immoral relationships (prostitution( 
 نظرات زیر مقوله مقوله

 خیانت همسر

  داشتن ارتباط غیرشرعي

 همسر

 دختر همسر داشتن دوست 

  رها بودن و آزاد بودن همسر

 در ارتباط با جنس مخالف

 ها به من و بچه یياعتنا يب 

 زمان با بیش از سه زن و دختر رابطه  صورت هم همسرم به

 اشت.د

  با وجود رابطه با زنان بیرون از خونه اصالً به من توجه

 کرد. نمي

 ها  اینقدرسرگرم ارتباط بیرون بود حتي توجه به بچه

 کرد. نمي

 .بعد خیانت همسرم به دنبال فرصت تالفي بودم 

بودن  يمعن يب

 زندگي

 نداشتن هدف 

 ناامیدی در زندگي 

 خودم يارزش يب 

 ام از دست  عه ارزشبعد طالق دیگه حس کردم در جام

 دادم.

 .بعد خیانت همسرم احساس ناامیدی و افسردگي داشتم 

 بود کنار مردی که دوستش نداشتم. مفهوم يزندگي برام ب 

  دوست نداشتم زنده بمونم چون سربار خانواده شدم بعد

 طالق.

نابساماني 

 خانواده

 اعتیاد همسر و خودم 

 و مصرف مواد  دوفروشیخر

 همسرممخدر توسط والدین و 

 ساقي مواد مخدر 

  قمار به خاطر خرید مواد

 مخدر

 های  زندگي در خانواده

 نابسامان

 جدایي پدر و مادرم 

  مطلقه بودن خواهرم و

 او يفروش تن

 بودن همسرم عاطفه يب 

 خشونت همسر 

  از بچگي پدر و مادرم من ساقي مواد بار آوردند به خاطر

 لذت خودشون.

  گاها با دوستان نابابش همسرم معتاد بود و من مجبور بودم

 تا صبح سرکنم.

 باخت و مجبور  همسرم درحالت مستي گاهي من قمار مي

 بودم به خواست دوستان قماربازش تن بدم.

  پدرم که مادرم طالق داد رفت ازدواج مجدد کرد من و

برادرم آزاد و رها شدیم من هم برای سرگرمي رفتم دنبال این 

 کار ولي عادت کردم.

 همیدم همسرم هم مثل من اجباری با من بعد ازدواج ف

 بردیم. فهمیدیم و لذتي نمي ازدواج کرده ما هم را نمي

 زد. ها من کتک مي ها و همسایه همسرم جلو بچه 

  خواهرم بعد طالق خونه ما بود ازش یادم گرفتم و عادت

 کردم.
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 نظرات زیر مقوله مقوله

 مشکالت مالي

 یگرمسئولیت تأمین مخارج د 

 خانواده یاعضا

 بدی وضعیت معیشت 

 دن نفقهندا 

  ضعف حمایت مالي و عاطفي

 خانواده و خویشاوندان

 يفقدان حمایت مالي دائم 

 نهادهای حمایتي

  من سرپرست چند نفر دیگر هم هستم و شغلي ندارم

 مجبورم.

 ها را رها کرده رفته دنبال دختری نفقه هم  همسرم من و بچه

 ده. نمي

 ام  کمیته امداد چندرغازی میده کفاف هیچي نیست بچه

 ضه.مری

  خانوادم بعد طالق باهام قهر کردند تنها شدم نیاز دارم هم

 روحي هم مادی.

ضعف 

 باورهای دیني

 

 وحقوق بودن حق يمعن يب 

 بودن آخرت و جزا يمعن يب 

 مالک خود بودن 

 کاهش فشار هنجارهای دیني 

 ها کاری نداره آخرت و جزا مسخره و  هر وقت خدا با ظالم

 مفهومه. بي

 لذت ببرم به کسي ربطي نداره. دوست دارم با بدنم 

  اآلن این کار عادی تو جامعه حاال یا صیغه میشن یا مثل ما

 هستند.

  آگه واقعاً روز جزایي باشه باید اون کسي که باعث شده ما

 وادار به این کار بشیم عذاب بدن نه ما را.

خشونت و 

 بدبیني همسر

  خودبرتربیني همسر و تحقیر

 من

 مسربدبیني و انگ از طرف ه 

 عدم ارضای نیازهای جنسي 

 ازدواج اجباری 

 خشونت فیزیکي 

  همسرم و من ازدواج مون اجباری بود برای همین مدام

 دعوا داشتیم.

  چون من از او باکالس تر و بهتر بودم مدام بدبیني و انگ

 زد. مي

 يخوابگ همدیگر دوست نداشتیم برای همین خیلي کم هم 

 داشتیم.

 ق بدم بدون مهریه، کتکم برای اینکه برم درخواست طال

 زد. مي

 کرد تا تحقیر  ام مسخره مي ها مدام تیپ و خانواده پیش بچه

 بشم.

در این پژوهش همه زنان موردبررسي متأهل و مطلقه که روابط آزاد با جنس مخالف را 

آوری به  علت روی نیتر اند خیانت همسر و حس انتقام گرفتن را مهم تجربه کرده نموده

رشده است. درواقع زنان متأهل در ابتدا با ذهنیت انتقام از همسر وارد این چرخه این کار ذک

 و کسب درآمد به آن نگاه کردند. يفروش شدند و بعد از طالق با رویکرد تن
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است.  ها درصد طالق 32خیانت، عامل های طالق شهر تهران،  بر اساس بررسي پرونده

دار  ترین جزء رابطه زناشویي را که همان اعتماد است را خدشه ازآنجاکه خیانت اساسي

گذارد. در این  مي یجا مشترك به يکند، بنابراین آثار مخرب بسیار عظیمي در زندگ مي

بیند و موجب  ده، آسیب ميش و خیانت واقع وفایي يمیان، بیش از همه، همسری که مورد ب

مختل شدن سالمت روان و از دست دادن تعادل عاطفي و رفتاری وی خواهد شد و عالوه 

های  ، آسیبیریگ بر این مشکالت طالق و از هم فروپاشیدن زندگي زناشویي، حس انتقام

 شود. روحي فرزندان از پیامدهای خیانت محسوب مي

این پژوهش در بیانات خود اشاره کردند به کننده در  بیش از نیمي از افراد شرکت

نفس و ارزشمندی خود و همچین ناامیدی از  هدف بودن در زندگي، نداشتن عزت خاطر بي

زندگي به این کار روی آوردند. منظور از معناداری زندگي، همان تفسیری است که افراد 

ردرگمي و ...( در ، شر، سيعدالت ياز تمام تجربه زیسته خود اعم از )رنج، خوشبختي، ب

 يسازد. به عبارت مي پذیر قالب نظمي نمادین کل هستي را در طرحي هدفمند توجیه

است. زماني  شده لیمعناداری زندگي از سه عنصر هدفمندی، امیدواری و ارزشمندی تشک

 يفروش به تن یآور ییابد بستری جهت رو که این عناصر در زندگي زنان مطلقه کاهش مي

مواد مخدر، طالق و  دوفروشیاعتیاد خود فرد و همسرش، خر ينوع . بهشوند محسوب مي

عاطفه بودن همسر  جدایي والدین، مطلقه بودن خواهر و روسپي بودن او، خشونت و بي

 که يهای خانواده نابسامان است. طبق نظریه فشار نقش ویلیام گود، هنگام همگي از نشانه

ای  طور مناسب و شایسته وظایف و نقش خود را بهیک یا چند تن از اعضای خانواده نتوانند 

آید. در این شرایط روابط عاطفي ضعیف و  انجام دهند، گسیختگي خانوادگي به وجود مي

رغم زندگي اجتماعي با یکدیگر در ظاهر  حتي متعارض بین اعضای خانواده که علي

ندارند،  يحس کارکردهای کنشي متقابل ضعیفي دارد و نسبت به یکدیگر همدلي و هم

افتراقي،  ينینش ی هم شود. ادوین ساترلند نیز در نظریه بسترساز بزهکاری و انحراف مي

داند، اساساً در  بزهکار را مسئول رفتار مجرمانه مي یها فرآیند تعامالت اجتماعي در گروه

ی ساترلند هم رفتار انحرافي موروثي و  دیدگاه وی جرم حاصل یادگیری است. در نظریه

https://www.khabaronline.ir/news/1292274/خیانت-عامل-۸۰-درصد-طلاق-ها
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 نیست، بلکه روش آموختن این رفتار همانند روش آموختن سایر رفتارهاست.ذاتي 

است که در ذیل « يپناه يفقر و ب»کد تبییني دیگری که در این پژوهش حاصل شد 

بدی وضعیت معیشت، ندادن نفقه، مسئولیت تأمین مخارج دیگر اعضای خانواده، آن، 

نهادهای  يفقدان حمایت مالي دائمضعف حمایت مالي و عاطفي خانواده و خویشاوندان و 

از زنان فاسد و  يتوجه بخش قابل گیرد. پدیده روسپیگری موردبررسي قرار مي در يتیحما

روسپي، بعضاً به دلیل فقر و نیاز مالي برای امرارمعاش خود و فرزنداني که تحت حمایت 

ها  مال گرایش آنها احت شوند که با حمایت مالي از آن ها هستند به این سمت کشیده مي آن

شود؛ اما تعدادی از همین زنان نیز در شرایطي هستند که به دلیل  به سمت انحراف کمتر مي

کسب درآمد باال از این راه و فراهم کردن زندگي تجمالتي، چنانچه برای تأمین معاش 

آنان در حدّ یک زندگي متوسط، تحت پوشش و حمایت مراکز و افراد خیّر قرار گیرند، 

ای را  افراد، برخورد ویژه گونه نیورزند. ا به گناه و ادامه مسیر گذشته اصرار مي بازهم

شده، تحت  طلبند و حتي پس از بازپروری و بازسازی شخصیت، باید دائماً و حساب مي

تأمین نیازهای معیشت و دریافت نکردن کنندگان  کنترل و مراقبت قرار داشته باشند. شرکت

سرپرستي و تأمین نیازهای سایر اعضای  اًحمایتي دولتي و گاهنفقه و کوتاهي نهادهای 

خانواده را از دالیلي برشمردند که بستر را برای گرایش به روابط غیراخالقي فراهم ساخته 

با توجه به تحقیقات زنان مطلقه سرپرست خانوار شغل مناسبي ندارند  که یيازآنجا است.

ر اعضاء خانواده زنان مطلقه یا زنان سرپرست سرپرستي سایپیشین، نداشتن درآمد کافي و 

هاردمن های اجتماعي است. در نظریه زنان به نابهنجاری یآور یخانواده بسترساز رو

برخي از زنان به فحشاء را متأثر از فقر مالي و اقتصادی و نشانه مقاومت یا  یآور یرو

های دیني مضمون (. ضعف باورHardman, 1989: 67گیرند ) پاسخي به فقر در نظر مي

معنایي دیگری است که زنان در توجیه گرایش به روابط آزاد با جنس مخالف به آن اشاره 

وحقوق دیگران، مالک بودن بر بدن خود هم از عواملي  اعتنایي به رعایت حق اند. بينموده

بود که در این خصوص بیان شد. برخي نیز این کار خود را همرنگي با جامعه دانستند و 

تقد بودند اآلن در جامعه ما شاهد ضعف باورهای دیني هستیم و اکثر افراد اعتقاد خود را مع
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 از دست دادند.

خشونت و تحقیر از جانب  يفروش زنان به تن یآور یکمترین درصد برای دلیل رو

فروش  از عللي بودند که زنان تن ينیهمسر عنوان شد. خشونت فیزیکي، تحقیر و انگ و بدب

درصد برآورد  32تا  82شاره کردند. نرخ خشونت علیه زنان در ایران در طیفي از ها ا به آن

ترین نرخ همسر آزاری کشور مربوط به پیمایش ملي است که نرخ شده است. دقیق

درصد برآورد نموده است  99خشونت رواني و جسمي علیه زنان در ایران را 

(Mohammadkhani, 2010: 14.) 

کنندگان، برخي بیان نمودند از مشارکت آمده از مصاحبه دست هبا تدقیق در مضامین ب

ها سرزده باشد از طرف  طرف همسر دچار خشونت فیزیکي شدند، بدون اینکه عملي از آن

ها انجامش عادی شده است. برخي بیان  برای آن جهیهمسر انگ این کار خوردند درنت

ز دست دادند و برای اینکه خود نفس خود را ا کردند از جانب همسر تحقیر شدند و عزت

مرورزمان عادت کردند. در مبحث  و به آورند یرا از این تحقیر رها کنند به این کار رو

درصد افراد متأهل دارای ازدواج  99های جمعیت شناختي مشاهده شد که بیش از ویژگي

 اجباری بودند. طبیعتاً این قضایا باهم مرتبط هستند.

 محافظت نشده جنسی زنان رفتارهای جنسی پرخطر و

ها، عدم تمایل شرکای جنسي به استفاده از وسایل آمده از مصاحبه دست بر اساس مضامین به

پیشگیری، پایبند نبودن به توافق در شیوه انجام و پرداخت هزینه، نداشتن امنیت جاني و 

فتارهای باشد. یکي از رروسپي ميشده زنان  پرخطر تجربهرفتار  نیتر تهدید روحي مهم

روسپي، عدم تمایل شرکای جنسي به استفاده از وسایل شده زنان  پرخطر تجربهجنسي 

ها رابطه  کننده این پژوهش بیان نمودند که افرادی که با آن پیشگیری است. زنان مشارکت

کنند حاضر به استفاده از وسایل پیشگیری مانند کاندوم نیستند و  جنسي برقرار مي

شوند. بنا بر اظهارات  شود حاضر به برقراری ارتباط نمي استفاده که يدرصورت

عنوان  کنندگان عدم پایبندی شرکای جنسي در شیوه انجام و هزینه توافقي را به مشارکت

رفتار پرخطر عنوان نمودند. بسیاری به خشونت به کارگرفته و انجام عمل با نوعي حس 
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د زیادی قبل از انجام عمل، فرد مجبور به انتقام به خاطر دادن هزینه، اشاره کردند. در تعدا

مصرف مواد و مشروبات شده بود و در حالت جنون با وی ارتباط برقرار کرده بودند. گاه 

 حالت جنون سبب درگیری فیزیکي و آسیب جدی به فرد شده بود.

نداشتن امنیت جاني از موارد دیگر رفتار پرخطر بود و افراد به خاطر ترس از فاش 

فروش را تهدید به مرگ خود یا عزیزانشان کرده بودند. بسیاری از  ه، زنان تنشدن رابط

عنوان ابزار تهدید یا اخاذی استفاده  نموده و به یبردار لمیافراد از تن عریان زنان عکاسي و ف

کردند شماره تلفن و مشخصات افراد را به فامیل و آشنا زنان  کردند و یا تهدید مي مي

دفعات از زنان سوءاستفاده مجاني شده بود و حتي چند مورد با  تهدید بهدهند و با این  مي

 این اخاذی و تهدید، زن را مجبور به دادن وجه مادی ماهیانه کرده بودند.

 روسپیشده زنان  تجربهمقوله و زیر مقوله رفتارهای جنسی پرخطر  .0جدول 
Table 4. Categories and subcategories of high-risk sexual behaviors 

experienced by prostitutes 
 نظرات زیر مقوله مقوله

عدم تمایل به 

استفاده از وسایل 

 پیشگیری

  عدم تمایل شرکای جنسي

 به استفاده از کاندوم

دهد توقع استفاده از کاندوم  شریک جنسي که پول مي

 ندارد.

 شویم. بفهمند کاندوم استفاده کردیم تهدید مي

 شوند. رابطه نمي یده کني حاضر به برقراراگر کاندوم استفا

پایبند نبودن به 

توافق در شیوه انجام 

 و پرداخت هزینه

  نپرداختن کامل هزینه

 شده وعده داده

  تجاوز گروهي برخالف

 توافق رابطه فردی

  اجبار درماندن در محل و

 عمل برخالف تعداد رابطه

 های اجبار به شیوه  

 برخالف توافق رمتعارفیغ

 دن خشونتبکار بر 

 زنند. عموماً پس از رابطه از دادن هزینه توافقي سرباز مي 

 نشده. نصفش هم پرداخت آمده شیحتي پ 

 دارند  اجبار برای چند وقت نگه مي گاه ما را در محل به

 دهند. و بیشتر از تعداد رابطه توافقي انجام مي

 داشته و با تهدید با ما کاسبي کردن. گاه شده ما را نگه 

 میخوان. رمتعارفیجام عمل به شیوه غاز ما ان 

 کنند. دهند با حس انتقام رابطه برقرار مي چون پول مي 

  کالً به خاطر مصرف مواد مخدر و بخصوص شیشه در

 شوند. شوند و خشن مي رابطه دچار جنون مي

  درخواست روابط غیرمتعارف گاهاً به خشونت فیزیکي

 شود. منجر مي

کند مصرف مواد  بعضي موقع شریک جنسي مجبور مي  به مصرف  وادارنمودن  نداشتن امنیت جاني
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 نظرات زیر مقوله مقوله

 مواد مخدر و مشروبات الکلي

  تهدید جاني به خاطر ترس

 از فاش شدن

  

 را با هم اول تجربه کنیم بعد رابطه جنسي.

  خوردن مشروبات الکلي پیش از رابطه خواسته اکثر

 افراد بخصوص جوان

 وص تهدید جاني به خاطر عدم اعتماد به هم درخص

 فاش شدن و اخاذی

 تهدید روحي

  تهدید به فاش کردن

 هویت نزد فامیل و دوستان

  تهدید به دادن شماره تلفن و مشخصات به افراد فامیل

 کنند. مي

 عنوان  گیرند و آن را به برخي از تن عریان عکس مي

 کنند ابزار تهدید و اخاذی استفاده مي

 گیریبحث و نتیجه

های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف  در سال ژهیو پیچیده بهای بسیار  روسپیگری پدیده

ها و نهادهای فرهنگي و اجتماعي را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته  نموده و سازمان

گردد که شناختي صحیح و عمیق از این  است. تالشي که تنها زماني مثمر ثمر واقع مي

ش رسوخ به بطن دنیای زنان روسپي و شده باشد. هدف این پژوه آسیب اجتماعي حاصل

دست یافتن به واقعیت درك آنان از این عمل، علل و پیامدهای این نوع رفتار در آنان 

 است.

پایین آمدن سن سال بوده است.  12سن آغاز روسپیگری زیر نتایج پژوهش نشان داد، 

گي با پیوند شدن با روسپیان جوان و خطرناکي این سبک زند ورود به روسپیگری و مواجه

عنوان معضل اجتماعي که  هایي چون ایدز و حضور پررنگش به با بیماری رشیناپذ یيجدا

ها و نهادهای فرهنگي و اجتماعي باید راهي برای انکار باقي نگذاشته است تمامي سازمان

 جهت مهار و کنترل اقدامات شایسته انجام دهند.

که شرایط زندگي، آنان را به  این پژوهش، داستان و روایت زندگي زناني است 

زای زندگي خود، خواسته یا ناخواسته در وضعیت فعلي رسانده است. شرایط آسیب

کنندگان، خیانت همسر،  اند. بر اساس نظرات مشارکت گرداب فساد اخالقي گرفتارشده

بودن زندگي، نابساماني خانواده، مشکالت مالي، ضعف باورهای دیني، خشونت و  يمعن يب
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بود. همچنین عدم تمایل  يفروش زنان به تن یآور یعوامل رو نیتر ني همسر مهمبدبی

شرکای جنسي به استفاده از وسایل پیشگیری، پایبند نبودن به توافق در شیوه انجام و 

شده زنان  پرخطر تجربهرفتار  نیتر پرداخت هزینه، نداشتن امنیت جاني و تهدید روحي مهم

( اکثریت زنان در دوره زماني 2818یری خواه لنگرودی )روسپي بودند. در مطالعات مال

ی، عدم ترس از ی مداوم از کاندوم نداشتند. دالیل عمده شش ماه قبل از مصاحبه، استفاده

ابراز خشونت یا طرد شدن توسط مشتریان مرد و عدم تمایل شرکای جنسي به استفاده از 

ر ارتباط با نوع درك زنان از عمل کاندوم به دلیل کاهش لذت جنسي بیان شد. همچنین د

جامعه موردبررسي، عادی شدن و  شده انینیز، به ترتیب بیشترین نظرات ب يفروش تن

واسطه طالق، انتقام از همسر، کسب درآمد، ارضای نیازهای جنسي و روحي،  یادگیری به

 رواج ناهنجاری اخالقي، خستگي و تمایل به زندگي عادی و حاضر به ترك آن نشدن و

بیان  يفروش عنوان نوع ادراك خود از تن هایي بودند که زنان به برتری آن به صیغه، مقوله

 نمودند.

های پژوهش، بخشي از اقدام زنان به روسپیگری و پذیرش چنین  بر اساس یافته

عاطفي و نگاه  یای، ناشي از شرایط بد اجتماعي و فرهنگي، نابسماني خانواده، خألهارابطه

ها از سوی مردان است. بر اساس  مطلقه و مجاز دانستن هرگونه رابطه با آن منفي به زنان

کنندگان، زنان به لحاظ نابساماني خانواده و ضعیف بودن پیوندهای  تفاسیر مشارکت

باشند. زناني که حتي نسبت به اعضای خانواده خویش مي میتقس اجتماعي به دو گروه قابل

عنوان انتقام در راستای آبروریزی خانواده دست به  گاهاً بهاعتنا بودند. برخي  و بي تفاوت يب

عمل روسپیگری زدند زیرا معتقد بودند در هنگام ازدواج خانواده دیدگاه آنان را نادیده 

گرفته و اآلن تعهدی به حفظ آبرو خانواده ندارند. گروه دوم زناني بودن که به دلیل حس 

ای که به  کردند و عالقه فرزندان خود مي ژهیو مسئولیتي که در قبال اعضای خانواده و به

را برگزیده بودند. نتایج  يفروش آنان داشتند جهت برطرف کردن نیازهای آنان تن

(، نوغاني و همکاران 2814(، باقری و اورنگ )2819های شکربیگي و قزوینه )پژوهش

 ( مؤید این یافته است.2831(، فاتحي و همکاران )2812)
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حس انتقام از همسر  يفروش ترین دلیل گرایش زنان به تن پژوهش، مهم هایطبق یافته

بود. اگرچه، تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسي و کاهش موقعیت همسر به  کار انتیخ

 جهیزدایي از برخي منکرات و رذایل و درنت شریک و سوژه جنسي؛ عادی شدن و قبح

علل گرایش مردان و زنان به  نیتر ها به ترتیب از مهم ارتکاب عادی و بدون دغدغه آن

یابند؛ بنابراین خیانت جنسي است. چیزی که دیگر آن را در زندگي مشترکشان نمي

، سرزنش و یيجو بیاز طرفین، ع کی چیجذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که ه

 اغلب باشوند،  ميزناشویي مواجه  يشکن مانیپهایي که با خیانت و زوجکنند.  شکوه نمي

، 2دهند )گالس ميتخلیه عاطفي هیجاني شدید و تعاملهای منفي واکنش نشان ، آشفتگي

ها و طالق، رسد با توجه به ردپای پررنگ این عامل در سایر نابهنجاری( به نظر مي1224

 رسد.پژوهش در این خصوص ضروری به نظر مي

ش زنان به روسپیگری طلبانه یکي دیگر از بسترهای گرای ها، نگاه منفعتبر اساس یافته

خواهانه و  جویانه و تنوع کنندگان، غلبه روحیات لذت باشد. طبق تفاسیر مشارکتمي

ها و  یا غلبه جنبه سرگرمي روابط جنسي بر جنبه يدرپ يهای پ اشتهای وافر به تجدیدفراش

عنوان هدف  یابي ارضای غریزه در اشکال مختلف به اغراض ارزشي و عقالیي؛ موضوعیت

زایي  و تنش یا ي و محوری ازدواج و غفلت از دیگر شئون در کنار تربیت گلخانهکانون

مکرر به بهانه نداشتن ارضای کامل و ناهمسویي میان نیازها و مطالبات جنسي طرفین منجر 

های مکرر و عدم احساس خرسندی مورد انتظار؛  به تمایل وافر به طالق، تجدیدفراش

اشتهایي جنسي  برخي اختالالت جسمي و روحي که کمابتالی زوجین یا شریک جنسي به 

( و 2814(، باقری )2812(، نوغاني )2422شود. در مطالعات کیخسروی ) را موجب مي

(، مشکالت پس از ازدواج و تشویق به کسب درآمد از راه نامشروع و 2131هاردمن )

 باشد. يخانوادگي از بسترهای مهم در گرایش زنان به روسپیگری م بوضعیت نامناس

ها و  تبع آن کاهش دغدغه ها و احکام دیني و به ضعف التزام به باورها، ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Glass 
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دهد؛ از دیگر  داری جنسي نشان مي های اخالقي که خود را در ضعف خویشتن حساسیت

های تحقیق، گروهي که منکر مفاهیم ظهور یافته در پژوهش حاضر بوده است. طبق یافته

دهد و حق مظلوم را  اگر خدا ظالم را در این دنیا شکنجه نميروز جزا شدند و معتقد بودند 

گیرد پس وجود ندارد. گروهي دیگر که معتقد به رحمانیت خداوند بودند که از گناه  نمي

توجه این بود که بیان کردند، گناه کبیره مال مردم خوردن و  گذرد. نکته جالب آنان مي

 شود.محسوب نمي اختالس است و تن فرشي به علت رفع نیاز گناه

ها مؤید سؤاالت تحقیق است. درك و تفسیر وضعیت زنان، عوامل بدین ترتیب یافته

توان گفت اکثر زنان دخیل بر آن و راهبرد آنان نشان داده شده است. در تحلیل مضمون مي

روسپي قرباني کارکردهای نادرست خانواده پدری و همسری، محیط و جامعه ناسالم خود 

ن اساس نظریات عدم ادغام اجتماعي گیدنز و معناداری زندگي، بهترین شدند. برای

باشند. طبق تعریف گیدنز، شرایطي است که جامعه  گری مي برای معضل روسپي کننده نییتب

های خاصي در جامعه فراهم  ها، برای فرد یا گروه ها و ناکامي ای از محرومیت براثر مجموعه

 :Giddens, 2001شود ) ها مي اعي، اقتصادی و سیاسي آنهای اجتم کند که مانع فعالیت مي

است که با نبود و یا کمبود  ی(. عدم ادغام اجتماعي یک فرایند پیچیده و چندبعد699

های  های اقتصادی، مشارکت قوانین حمایتي، خدمات و ارتباطات، شرکت در فعالیت

دم ادغام اجتماعي باشد. ع های فرهنگي، سیاسي و اجتماعي همراه مي مدني، فعالیت

وپرورش، استفاده از  تواند ناشي از عدم تحصیالت یا عدم حق برابر استفاده از آموزش مي

ها و امکانات برابر  تکنولوژی و همچنین نداشتن فرصت یریکارگ امکانات عمومي عدم به

های اقتصادی باشد که از سوی  برای احراز مشاغل مهم و مناسب و شرکت در فعالیت

نشیني و یا بدنامي برخي  گردد. طرد شدن، حاشیه ر فرد یا گروهي خاص اعمال ميجامعه ب

نوا در جامعه، خود را در معرض  های هم شود که آنان بیش از سایر گروه ها سبب مي گروه

شان را خواسته یا ناخواسته برای  دیدگيبزه دیدگي قرار دهند و یا تسهیالت و فرصت بزه

بر اساس این رویکرد، زنان به علت عدم ادغام اجتماعي و طردهای  کاران فراهم نمایند. بزه

محسوب شده و  یا نهیهز قربانیان کم جهیو توجه بوده، درنت تیناشي از آن کمتر موردحما
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یابد؛ اما منظور از معنا، همان تفسیری است که  شان افزایش ميگياحتمال بزه دیده جهیدرنت

عدالتي، شر، سردرگمي و ...( عم از )رنج، خوشبختي، بيافراد از تمام تجارب زیسته خود ا

ای است که کل هستي را در طرحي هدفمند  آورند به شیوه در قالب نظمي نمادین فراهم مي

های این تحقیق با برخي تحقیقات سراج زاد، حسین و فرشید  سازد. یافته پذیر مي توجیه

( و هیکس و کینگ 2811حد )(، مو813(، صفرانداقي )2814(، باقری )2811رحیمي )

 باشد.سو مي( در این زمینه هم2008)

صورت تابو درآمده است. تابویي  ، مسائل مربوط به فقر و فحشای زنان بهبیترت نیا به

های نامرئي و  که باعث شده آمار و ارقام در این خصوص در دسترس نباشد. تابوها پرچین

ها اجازه  اند و به بسیاری از آن زگذاری کردهای هستند که مسائل اجتماعي را مر ناشناخته

دهند، لذا تا زماني  شدن مي دهند و به بعضي دیگر تا حدودی اجازه مطرح شدن نمي مطرح

وضوح درباره مسائل اجتماعي حرف بزند و آمار درستي برای  که افکار عمومي نتواند به

سأله به یک دغدغه جمعي توان انتظار داشت که آن م کارشناسان وجود نداشته باشد، نمي

راهکارهایي جهت پیشگیری و کنترل عواملي که  ارائه شود. يحل تبدیل شده و برای آن راه

 شود: آورند پیشنهاد مي موجبات گسترش روسپیگری را فراهم مي

با لحاظ نمودن این مسأله که نداشتن شغل مناسب خود معلول نداشتن مهارت کافي 

ای با همکاری سایر نهادهای  ین سازمان آموزش فني و حرفهباشد؛ بنابراجهت اشتغال مي

ها این گروه را با توانمندسازی و مهارت های آن سازمانتواند ضمن حمایت حمایتي مي

ها  اندوزی به سمت احراز شغلي مناسب با درآمد مکفي و استقالل مالي سوق داده و نیاز آن

دهد های پژوهش نشان ميیافته دهد.دهنده کاهش  های پوششهای سازمانرا از حمایت

فقرزدایي و شود، اند. پیشنهاد ميشهروندان از نگاه منفي مسئوالن و شهروندان سخن گفته

درآمد و ایجاد مسکن مناسب برای  های کمبرای خانواده یيافزایش امکانات درآمدزا

مسکن برای آنان های پراوالد، تسهیل ازدواج جوانان از طریق تأمین شغل و تهیه خانواده

های کاذب در با اعتیاد به مواد مخدر و شغل امان يهمچنین نظارت و مبارزه مستمر و ب

منظور جلوگیری از  شهرهای بزرگ، مراقبت بعد از خروج روسپیان از مراکز بازپروری به
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پذیر از  سازی زنان آسیبهای پژوهش، آگاهبازگشت مجدد فراهم شود. بر اساس یافته

های پیشگیری از این بیماری فراهم شود. همچنین ، روشHIVزش در خصوص طریق آمو

کنندگان، توانمندسازی زنان در خصوص مهارت  از راهکارهای پیشنهادی مشارکت

های کاهش آسیب توصیه  عنوان بخشي از برنامه زني برای استفاده از کاندوم، بهچانه

های آموزشي  هایي جهت ایجاد برنامهیشود؛ بنابراین مطالعات آتي باید حاوی استراتژ مي

 HIVاز  کننده یریشگیکاهش آسیب برای باال بردن منافع درك شده اتخاذ رفتارهای پ

باشد و بر اهمیت و  ریپذ بیدر گروه آس HIVایدز و نیز افزایش شدت درك شده از 

 تری نماید.ایدز تأکید بیش HIVپیشگیری از  ياثربخش

ها بر عهده نویسنده سوم، حاضر فرآیند گردآوری دادهدر پژوهش  :سهم نویسندگان

 .ها توسط نویسنده دوم و سوم انجام شده استکدگذاری، تحلیل، نگارش و تبیین یافته

 این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه شهید چمران اهواز است. منابع مالی:

 تشکر و سپاسگزاری

خود را از تمام کساني که ما را در انجام دانیم تا مراتب سپاس و قدرداني در اینجا الزم مي

 این پژوهش یاری رساندند، اعالم داریم.
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