
 902-923، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 

107 

 

 تغییرات روسپیگری خیابانی و روسپیگری  ;تطبیقی  مطالعه ی

 مجازی در گذر زمان

 

 1یشیدرو نینسر ،2یشجاع الیل                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) نویسنده مسوول( Spring.shojaei@yahoo.com دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران . دانشگاه آزاد دهاقان.  1

 ejtemaee1931@chmail.ir .دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران . دانشگاه آزاد دهاقان .  2

 

                                                           
 
 

 

تطبیقی روسپیگری خیابانی و روسپیگری مطالعه ی حاضر با موضوع نوشتار :چکیده       

شناسایی سیر تغییر در نوع روسپیگری در گذر  ;انجام گردید .هدف در گذر زمان مجازی

گیری و نوتوانی زنان روسپی موثر است.  زمان می باشد که خود این شناسایی در جهت پی

فعالیت های جنسی توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. روابط و  ;روش تحقیق پژوهش

است  یمجازی از اصلی ترین بازنمایی های حضور منحرف اجتماعی زنان در فضای سایبر

در این پژوهش هدف این بوده است که . که ویژگی های فرهنگی خاصی را در بر می گیرد

با نگاه جنسیتی ، از طریق شناسایی خرده فرهنگ های انحرافات جنسی زنان در دنیای 

ها ، انگیزه ها و تمایالت کاربران زن از شرکت در این گونه روابط و انجام ویژگی  ،مجازی

اعمال جنسی مورد بررسی قرار گیرد. و الیه های موجود در روسپیگری و سیر تحوالت 

ساختار جامعه روسپیان با رویکرد پویا و تفکر آسیب شناختی در زمان های گذشته ) 

نتایج حاصل از تحقیق  ی مجازی( بررسی گردد.روسپیگری خیابانی( و امروزه ) روسپیگر

حاکی از این مطلب است که ویژگی ها و امتیازات فضای مجازی در مقایسه با شرایط دنیای 

نقش مهمی در شکل گیری و تداوم خرده فرهنگ های منحرف جنسی زنان داشته  ،واقعی

 است. 

، وضعیت روسپیان ،  روسپیگری خیابانی ، روسپیگری مجازی، زنان  :واژه گان کلیدی

 فضای مجازیساختار جامعه،
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    .   مقدمه  1   

اهد وسعت ش ،امروزه جامعه بشری ، با گستردگی شبکه روابط انسانی و اجتماعی از طریق پیشرفت تکنولوژی ارتباطات

برقراری ارتباطات به وسیله شبکه اینترنت ، به عنوان یکی از مهم ترین رسانه های جهانی است. پیدایش و توسعه ی دامنه 

مکان آن ها در جهان واقعی فراهم می سازد، زمینه ساز به از تکنولوژی جدید ارتباطی که امکان ارتباط نامحدود افراد را خارج 

افراد ی فضای مجازی شرایط محیطی خاصی را دارا است. چنان چه تقریباً همه معرفی شده است.  ،وجود آمدن جهان مجازی

می توانند تمایالت و نیازهای خود را در آن بروز دهند. اما یکی از اصلی ترین نیازهای انسان که در فضاهای مجازی ، اظهار و 

تماس فیزیکی در دنیای واقعی گرفتار ارضاء می شود نیاز جنسی است. از آن جایی که افراد بشری جهت امکان برقراری 

محدودیت های بسیاری هستند بنابراین همین مسئله از دالیل پیدایش و گسترش انواع ارتباط جنسی در دنیای مجازی به شمار 

چون دیگر غرایز انسان نیاز به ارضاشدن دارد و هدیه ای از سوی خداوند برای ضمانت بقای نسل او  می رود. غریزه جنسی هم

اجتماعی و عامل روسپیگری یا موجب ایجاد جامعه روسپیان نبوده است.  ،گاه به تنهایی آسیب فردی گردد و هیچ حسوب میم

 در واقع این غریزه جنسی است که طی قرن ها مورد آسیب و سوء استفاده قرار گرفته است.

مسائل و مشکالتی از یند؛ باعث تولید بسیاری طور که خود در اثر مجموعه ای از عوامل بوجود می آ آسیب های اجتماعی همان

می گردند که دامن گیر بسییاری از افراد  در گروه های جنسیی و سینی مفتلی می شوند و می توانند پیامدهای مفربی برای    

هنگی ساختارهای گوناگون جامعه اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فری دیگر افراد جامعه خود داشیته باشند و روند رشد و توسعه  

دستفوش دگرگونی قرار دهند. بنابراین الزم است به کنشگران اجتماعی به عنوان سرمایه هایی نگریسته شود که را و سییاسی  

ما را  ،ها دوام و بقاء جامعه در گرو رشید و تعالی آن هاست و توجه به مشکالت این عامالن و تالش در جهت کاهش مسائل آن 

سعی گردیده الیه های موجود در روسپیگری و  ،حاضری خواهد ساخت. بنابراین در مقاله سیالم رهنمون  ای به داشیتن جامعه  

و  (2گذشته )روسپیگری خیابانی  سییر تحوالت سیاختار جامعه روسیپیان با رویکرد پویا و تفکر آسییب شناختی در زمان های    

 ( بررسی گردد.  1امروزه )روسپیگری مجازی

 

 بیان مسأله .   2

عنوان محصوالت انسانی و اجتماعی می توانند منجر به بروز و یا رفع انحرافات اجتماعی باشند. با توسعه رسیانه ها به  

شیبکه های اطالعاتی و ارتباطی ، تثثیرگذاری بر نگرش ها، عقاید و رفتارهای مردم جهان توسیط رسییانه ها تسهیل شده است.   

هستند و در این عرصه راه های جدیدی برای سرگرمی ، آموزش آن   9زنان با تعداد رو به رشدی در حال ورود به فضای مجازی

ها می یابند. بیشیتر زنان به ایمیل و فرصیت برای حضور در چت و بحث محاوره ای، عشق می ورزند. برخی از زنان از اینترنت   

اطالعات سالمت جنسی اسیتفاده می کنند. آن ها از اینترنت به عنوان منبع مهمی برای کسب   4 برای تحریک و لذت جنسیی 

که زنان همانند مردان، اینترنت را به خاطر ویژگی های گمنامی، قابلیت  اسیتفاده می کنند. در واقع اعتقاد عمومی بر این است 

                                                           
7  .Street prostitution 
8 . Virtual prostitution 
1 . Cyber space 
9 . Sexual pleasure 
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کشی جنسی است  روسپیگری، هم بهره.(2032؛ 1003دسترسی و افزایش دسترسی به اطالعات، ستایش می کنند) دورینگ، 

 (.  11: 2930ر ، و هم تحقیر زن. ) مهاج

رعایت نکردن هنجارها و ارزش ها در جامعه می تواند پیامدهای سوء جبران ناپذیری داشته باشد که گروه های مفتلی در سنین 

واکنش افراد به مسائل اجتماعی آسیب های اجتماعی بروز می کند ، از جمله  ی متفاوت درگیر می کند . بنابراین در نتیجه

مفهومی گسترده ی معضالت اجتماعی که می توان از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برد ، انحراف اجتماعی است که دامنه 

ه میزانی از کجروی و ناهنجاری در آن همیش ،(. وقتی جوامع مفتلی  را مورد مطالعه قرار می دهیم14-19: 2930دارد)صارمی،

می توان  ،به گروه جنسی زنان اختصاص دارد از جمله انحرافاتی که عمدتاً .ها بین گروه های جنسی و سنی وجود داشته است

 نپایاپای بی بندوبارانه جنسی توسط مرد یا ز ی کشور ما نیز دیده می شود. روسپیگری به معاملهدراز روسپیگری نام برد که 

 (.2233:2939مین معاش اطالق می شود)پورافکاری،برای کسب درآمد و تاً

 

  .  ضرورت پژوهش 3

آثار نامطلوب و پیامدهای سوء فراوان در زمینه های  ،یک معضل اجتماعیی به مثابه  انواع آنپدیده ی روسپیگری و 

ارد. بر این اساس ، ضروری است تا در قالب یک مفتلی اجتماعی ، اخالقی ، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی جامعه در بر د

آسیب های اجتماعی را نمی معیار سیاست کنترل جرم عقالیی و منسجم ، در صدد مهار و کنترل این معضل اجتماعی برآمد. 

اجتماعی  یپدیده روسپیگری نیز به عنوان یک عامل آسیب اجتماعی نمی تواند جدا از سایر پدیده ها .توان جدا از یکدیگر دانست

بررسی شود. در بروز این پدیده عوامل متعددی نقش دارند. در ایران نیز به دلیل آسیب های مفتلی اجتماعی که زنان با آن 

دست و پنجه نرم می کنند این پدیده از دیر باز وجود داشته است و امروز نیز وجود دارد این معضل اجتماعی ، چه پنهان و چه 

وجود دارد و انکار وجود آن ، راه حل مناسبی برای مهار مشکل اجتماعی یاد شده نیست ، در حل هر  آشکار در جامعه ایرانی

مشکلی پذیرش آن مهم است. روسپیگری باعث به وجود آمدن پدیده های دیگری مثل ایدز و اعتیاد می شود. خطر زیان بار این 

و  فضیلتی روحیه  ،فحشا ،فردی و اخالقیی در جنبه  .اده استآسیب بر فرد و اجتماع و هم بر نظام و زندگی دیگران فوق الع

چون زناشویی و جذابیت ازدواج را از بین می برد. حیات  ،تقوی را در افراد می کشد، خانواده ها را تهدید به نابودی می کند

توجه به برد وسیع و رو به رشد آماری خرده  ، یکی از دالیل دیگر پرداختن به این موضوع. عاطفی در معرض تزلزل قرار می گیرد

 فرهنگ های منحرف اجتماعی در فضای مجازی در میان زنان بوده است. 

مشکالت بسیاری آفریده است و موجبات نابودی سازمان جامعه را فراهم آورده  ،فحشا در جوامعی الخره مسثله اب 

رفع و حل این مشکل هستند. با توجه به مطالب بیان شده ضرورت و ایران در پی ی است و بنابراین در جوامع مفتلی و جامعه 

 روشن می گردد. پژوهش اهمیت این 

 

  .  پیشینه ی تاریخی   4

 تیمالک شپیدای با که زن،»  :دیگویم نیچن ،یفرانسییو مشییهور شییناس جامعه و محقق سیینده،ینو دوبوار مونیسیی

 .ابدییم خورده وندیپ یخصوص تیمالک با قرنها خالل در را خود سیرنوشت  شید،  آورده ریز به خود قدرت یکهیار از یخصیوصی  

 نندکی نم همسر چند داشتن به اقدام چرا که ستین معلوم یدرست به اما. هاستیشرق به کینزد یلیخ انیونانی عادات و آداب
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 و هاح  لذت یراب را( هیپا  دون انیروسییپ) «پاالژها» ،یروح لذت یبرا را هیپا بلند انیروسییپ ما »: دیگویم دموسییتن .  «

 و یگریروسپ( موهایاسک مثالً) ییابتدا اقوام یبرخ( . 2930) دوبوار، ....« میدار اورند،یب مانیبرا یپسران که آن یبرا را همسیران 

 زین باستان دوران در دهیپد نیا.دانندی م یبارور قدرت و اجتماع نفع به را مقدس یگریروسیپ  و رهگذر مهمان به زن یواگذار

 در خود عمر طول در بار کی حداقل یبابل زن هر الد،یم از شیپ پنجم قرن در که کندی م نقل هرودوت. اسییت داشییته وجود

 زانهخ به را آن بوده موظی که داشتهی م افتیدر یاسیکه  کار نیا یازا در و کردهی م گانهیب یمرد میتسیل  را خود تایلیم معبد

 ای رمص یعلمه انیم در ما روزگار تا یمذهب یفحشا.کند یزندگ یپاکدامن با تا گشتهیم باز اشخانه به آن از پ  دهد، معبد ی

 اوقات اغلب یحت. اسییت افتهی ادامه آورند،یم دیپد را رقاصییگان و رامشییگران از یمحترم یطبقه که هند، مقدس رقاصییگان

 یانیروسپ هم انیهودی انیم در .آمدیم شیپ زین یقانون یفحشا به یمذهب یحشاف از لغزش ی،غرب یایآسی  در و هند مصیر،  در

 اریبس یخارج افراد که ییشهرها) ر،یجزا و یساحل یشهرها در خصوص به ونانی در. کردندی م کار پول یبرا که داشتند وجود

 پول شییدند،ی م دهید گانگانیب یرندهیپذ جوان دختران ها آن در که داشییت وجود ییمعبدها( کردندی م آمد و رفت ها آن به

 هک نگذشت یرید .شدی م آنان ینگهدار صرف میمسیتق  ریغ طور به و افتییم اختصیاص  ونیروحان یعنی شیک به ها زن نیا

 در حشاف قت،یحق در. شد دهیکش فصوصم یها موسسه به شیان، یپا هم نییپا طبقه به متعلق یونانی زنان بردگان، از گذشیته 

روسپیانی که از طبقه ی باالی جامعه  ;گفته می شد "دوستان خوب  "روسپیانی بودند که بدانها و شید   جیرا پول افتیدر یازا

 که بیترت نیا به. ساخت ینهاد فحشا از سولون بودند و در مناطق مسکونی لوک  و مجلل متعلق به خود زندگی می کردند . 

 دداشتنیم افتیدر یمزد هازن نیا. داشت نگه دیمق صورت به ونوس معبد یحوال در را آنان و کرد یداریخر ییایآسی  یبردگان

 یها شگاهیآسای  منزله به که بود شده داده صیتشف یضرور یقدر به هاشیگاه یآسیا  نیا. شید می  دولت دیعا منافع مجموع و

 حقوق گونه چیه ها آن کرد،ی م زیمتما یبدنام داغ را انیروسییپ همه نیا با .بودند افتهی تیرسییم ریناپذ تجاوز و میحر یدارا

 لباس بودندکه ریناگز انیروسییپ بودند، معاف ،برسییانند خوراک و خورد آنان به که نیا از فرزندانشییان نداشییتند، یاجتماع

 از یکی ،یوسط قرون در! کنند رنگ یزعفران را شانیموها و بپوشند گل یهادسته به آراسته رنگارنگ یهاپارچه از یمفصیوص 

 اجتماع هیحاشیی در ریتزو سییر از که انیروسییپ. اسییت فحشییا وجود خانواده طرف از بینج زن شییدن دهیکشیی یبردگ به جینتا

 منض در یول. آوردیدرم پا از خود ریتحق با را آنان تیحیمس داشتند، برعهده را ییوظا نیتر مهم از یکی شدند،ی م نگهداشته

 فجور و فسیق  با را جامعه د،یبرد نیب از را انیروسیپ  یوقت : » دیگویم  یقد نیاگوسیت . رفتیپذیم یالزم یبد مثابه به را آنان

 هاینظمی ب انواع با یاشیییع. دیکن جدا جامعه دل از را یعموم یها زن »: داردی م اعالم مقدس یتوما .«کرد دیخواه منقلب

 و ییکث محل به کاخ د،یببر نیب از را فاضالب. هسیتند  کاخ فاضیالب  حکم در شیهر  در انیروسیپ . کرد خواهد منقلب را جامعه

 .  (263:  2939) ستوده ،  .«شد خواهد بدل آلوده

 یول نبود، یازین نیآفر یشییاد دختران به که داشییت وجود یاآزادانه یبار و بندیب چنان ، یوسییط قرون اعماق در

 کانون از خارج مرد که آمد الزم شد، سفت یامر یهمسر تک و افتی استقرار اجتماع، متوسط طبقه بورژوا، خانواده کهیهنگام

 ، نایروسپ اخراج فرمان نداشت، یادهیفا شناخت، ممنوع را فحشا شیدت  تینها با که یشیارلمان  فرمان .بگردد یشیاد  دنبال به

 در 23 قرن در ترز یمار و فرانسییه در نهم شییارل چون گرید حکومتگران از یاریبسیی بعدها... فحشییا، مراکز کردن خراب فرمان

 یاختصیاص  یهامحله در را ها آن. کرد بدل یضیرور  یامر به را فحشیا  اجتماع نظم.شیدند  روبرو نهیزم نیا در یناکام با شیاتر

 انامک گونه چیه افراد نیا یبرا. شوند دور نقاط آن از نداشتند حق آنان و بود یخاص یهاابانیخ در که ییهاغولهیب دادند، یجا
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 به افراد اکثر یزندگ. شوند رانده خود یهاخانه از تا بود یکاف هیهمسا چند اظهار تنها و نداشت وجود یقاض و  یپل به مراجعه

 ( .  230) همان :  بود یینوایب با فتهیآم و یدشوار

وجود داشتند  "زنان مقدس "روسپیگری به طور کلی محدود به معابد بود. در هر معبد، گروهی از  ،در هندوسیتان 

ها ، و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود. در معبد راجه راجه  رقصیدن و آواز خواندن در برابر بت ;اول ی که کارشان در وهله

تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بیگاه ، زنان متشفص ، ی هندوسیتان ، رسیمی وجود داشت که به مرور ایام ، جنبه   

 روسپیگری معابد می کردند.   ی یشهوقی پ ،می گفتند "دیوه داسی "بدانها که یکی دختران خود را 

 . مطالعات روسپیگری 5

تحلیل جامعه شناختی واقعیت های اجتماعی ، بدون بررسی ریشه های آن همیشه مطالعه ای ضعیی و کم بنیه بوده 

 اجازه میاو پنجره های پنهان واقعیت را به روی محقق می گشاید و به  ،بسترهای تاریفی پدیده های اجتماعیی  است. مطالعه

 دهد عواملی را که در گذشته حادث شده اند و امروز به حیات خود ادامه می دهند با فهم عمیق تری دریابد.

 . مطالعات داخلی 5-1

 زن  243به بررسی عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری پرداخت. جامعه آماری  2963در سال  علیایی زند

درصد روسپیان دارای کمبود احساس مهر و  64در این پژوهش می خوانیم که  ساله بودند. 40تا  21روسپی بین 

درصد بوده است. اکثر زنان روسپی قبل از اقدام به این کار  4محبت خانواده بودند. و این عامل در زنان عادی فقط 

این زنان اقدام به فرار از درصد از  16توسط پدر ، دایی ، برادر و .... خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. 

درصد با تشویق شوهرانشان اقدام به  3/6درصد آنان قبل از فرار دارای همسران معتاد بوده اند و  14منزل کرده اند. 

درصد این افراد در زمان کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند و قبح و  1/11روسپیگری می کرده اند. ضمناً 

 (.2931، به نقل از سلطانی فاطمه ، 2963نان از بین رفته بود) علیایی زند ، زشتی این عمل برای آ

  دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  اعظم راودرادپژوهشی با عنوان ) مسائل اجتماعی زنان در اینترنت ( توسط

زد و مسائل اجتماعی زنان تهران انجام شده است محقق در این مقاله به مقایسه جهان واقعی و جهان مجازی می پردا

را در جامعه مجازی با محور قراردادن بحث آزار زنان در اینترنت از طریق دستیابی به اطالعات خصوصی آنان و انتشار 

صور قبیحه و مواردی از این قبیل پرداخته است نتایج حاکی از آن است برخی جرایم در فضای مجازی به طور خاص 

این آزارها از سوی مردان نسبت  %30در آن ها زن نقش قربانی را بازی می کند و قریب علیه زنان صورت می گیرد و 

 ( 33: 2933به زنان صورت می گیرد و فضایی از ترس برای زنان کاربر اینترنت فراهم می کند ) راودراد ، 

 زنان غیر روسپی  در تحقیقی به بررسی ویژگی های خانوادگی ، اجتماعی زنان روسپی در مقایسه با زهرا صابری

 10پرداخت و نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که این افراد روسپیگری را از سنین بسیار پایین شروع کرده اند، 

سالگی تجربه  23-11درصد روسپیان اولین رابطه جنسی شان را در سنین  31درصد افراد مورد مطالعه مجرد بودند، 

 66اد بوده اند ، عتدرصد افراد خانواده این زنان م 14قطع روسپی شده بودند، درصد هم در همین م 64کرده بودند و 

 63درصد نیاز به پول را دلیل اصلی روسپیگری خود ذکر کرده اند، در حالی که  91درصد فرار از منزل داشته اند، 
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دگی از دیگران عقب تر درصد از عوامل غیر مادی نام برده اند و در نهایت بیشتر روسپیان احساس می کردند در زن

 (. 13:  2931هستند ) صابری ، زهرا ، 

 فصل کتاب آسیب ها و عوارض اجتماعی ، انحراف های موجود را در جامعه ریشه یابی  96بفش و  29در  علی قائمی

 و برای درمان آن ها راهکارهایی ارائه می دهد. 

 در فصل هشتم از جلد هفتم کتاب تاریخ اجتماعی ایران به چگونگی وضع فواحش و روسپی خانه ها  مرتضی راوندی

 پرداخته است و به علل و چگونگی کشانده شدن زنان و دختران به این محله ها و نقش حکومت و مثمورین اشاره دارد. 

 است به توصیی  43آکادمیکی  در سال در کتاب روسپیگری در شهر تهران که در اصل تحقیق  ستاره فرمانفرمایان

: 2943وضع قلعه تهران و علل روی آوری افراد و گردآوردن افراد مفتلی در این محل می پردازد. ) فرمانفرمائیان : 

43). 

 

 .  مطالعات خارجی 5-2

 

 ه موارد ب« جنسی با تن فروشان هستندی که خواهان رابطه  انیمشتریی درباره ( » 2336)  مک کگانی و برنارد

مففی و میل به راز آمیزی ماهیت این رابطه اشاره کرده ی توانایی جنسی خاص ، هیجان یک رابطه  ;مثل  یمتنوع

 (.96: 2336)مک کگانی ، ند ا

 بیشتر  ،بوده 93سال با میانگین  34تا  23( سن مردان دستگیر شده بین 2333) مارتین روسپیگری در پژوهش

 (.96: 2333درصد از ازدواجشان ناراضی بوده اند ) مارتین ،  42مشتریان از طبقه کارگر ، 

 ( استدالل می کند که خودفروشی تا اندازه ای می تواند بازتاب فرصت های نسبتاً محدود زنان در کسب 2330)المانت

باشد. خود فروشی می تواند برای زمانی که  درآمد خوب ، استقالل اقتصادی و تثمین مالی در جوامع صنعتی پیشرفته

 که زنان به لحاظ اقتصادی ، خواه به یک مرد و خواه به دولت رفاه ، وابسته اند؛ جاذبه هایی داشته باشد. به ویژه آنا

 (. 232: 2939اغلب می توانند از خودفروشی به درآمدی به مراتب بیشتر از انواع کارهای قانونی به دست آورند ) واگو ، 

 

 .  مفهوم شناسی پدیده  ی روسپیگری 6

 تاج زمان دانشهر عمل یا اعمال رفتار جنسی که از طریق غیرمشروع انجام می شود، می باشد.  ،فحشامنظور از 

جنسی خارج از زناشویی ذکر کرده ، که در آن ی رابطه  ،فحشا را نوعی "اطفال و نوجوانان بزهکار " ;در اثر خود با عنوان

زندگی می گذراند و یا به کسب لذت می پردازد .اگر چه این  ،بفشی از اعضای بدن خود را کرایه می دهد و از این طریقآدمی 

فاحشه زنی است  ،خود را از دست می دهد . بر این اساس جنبه لذت و عاطفه، امر وقتی به طور مکرر با قصد پول همراه گردد

 به هر پیشنهادی تن درمی دهد . ،ردن خود به پول دسترسی پیدا کرده و در برابر وجهکه آزادانه و بی پروا ، با دراختیار گذا

آسییب شیناسیان اجتماعی معتقدند رابطه جنسیی رابطه ای اسیت که هم از نظر جسیمی و هم از نظر روانی اثر بفش است و       

ا برآوردن  خواهش های جسمانی  چنانچه این رابطه از حدی طبیعی خارج شیود حالت آسیب پیدا می کند آن ها روسپیگری ر 

در برابر پاداش مالی تعریی کرد ه اند روسیپیگری رابطه جنسی است که بر اساس معامله در خارج از مناسبات زناشویی و یا بی  
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تفاوتی عاطفی صیورت می گیرد. فمنیسیت ها همواره بر این نکته تثکید داشیته اند که روابط جنسی در چهار چوب ازدواج نیز    

اند در حکم مبادله اقتصیییادی میان طرفین باشییید که به طور نامسیییاوی ترکیب یافته اند کسیییانی که مبادرت به عمل  می تو

روسیییپیگری می کننید نیز گیاهی اییدئولوژی خیدمت را می پذیرند و ادعا می کنند تدارک کننده یک خدمت اجتماعی برای     

 (. 234:  2936مشتریان هستند روسپیگری را نوعی حرفه می دانند) محسنی ؛ 

ممکن  2کارگران جنسی .خدمات جنسیی یا روسیپیگری شامل سروی  دهی برای پول یا چیزی همتراز آن می شود  

اسیت مرد ، زن یا بی جن  باشند مرزهایی از کار جنسی که مبهم و نامشفص است را شامل شود گسترده ای که در برگیرنده  

کی همراه با مشییتری و از راه مبادله جن  بدون محافظت و با ریسییک ی نمایش های تحریک کننده جنسییی بدون رابطه فیزی

باال برای مشیتریان متعدد اسیت افراد ممکن اسیت بدون درک متقابل کارگران جنسیی ایجاد کنند، یا آن ها ممکن است برای     

 (.102:1001متعهد شوند )سی هارکورت، ،زمان بیشتر یا کمتری در روابط علنی خود که شامل خدمات جنسی می شود

مبادله خدمات جنسی در مقابل پول یا دیگر کاالها و خدمات از قبیل موادمفدر یا وام ، روسپیگری، بنابرتعریفی دیگر

تشریح علل تحوالت روسپیگری و رواج آن پایگاه های مدنی روسپی ها رفتارهای مفاطره آمیزجنسی و واکنش های  .می باشید 

دیدگاه های مددکاران اجتماعی در مورد روسییپیگری یک ی نتیجه  .ا شییامل می شییودعملی ، اصییلی ترین مسییائل مددکاران ر

برآمد فرهنگی و انتفاب در دنیای اقتصیادی ناامن یا به عنوان فشاری بر زنان و مردان بال  به شمار می آید. روسپیگری ممکن  

 (.139:1000خته شده باشد)دیوی ،محیطی سا -عوامل بیرونیی هم شامل یک انتفاب شفصی باشد و هم به وسیله  ،است

 پدیده ای روسپیگری اساساً. را می توان به عنوان برآورد خواهش های جنسی در برابر پول تعریی کرد روسپیگری

با آن به عنوان یک معضل با  دنیا رایج است معموالًی تن به معرض فروش گذاشته می شود و در همه  ،شهری است که در آن

جا و اکنون ما را نگران می کند فراگیرشدن روسپیگری است . به حدی که نه مرز سنی  چه این نابهنجاری برخورد نمی شود. آن

 .گونه نظارتی در این مورد صورت نمی گیرد  تر از همه این که هیچ می شناسد و نه مرز تحصیلی ، مهم

 . نوع شناسی روسپیگری 7

در طی دوران اخیر به عنوان یک مبحث پدیده ای اسییت که  ،یکی از انحرافات اجتماعی زنانسییپیگری، به عنوان رو

در ذیل مهم ترین نمونه های روسپیگری را بررسی می  .مورد توجه جامعه شیناسیان انحرافات اجتماعی قرار گرفته اسیت    ،مهم

 کنیم :

  روسپیگری خیابانی.    7-1

عبارت است از هر گونه رابطه جنسی بی قاعده و مکرر با دیگران به منظور کسب منافع مادی  ،روسپیگری خیابانی

روسپیگری و روسپیگری خیابانی به عنوان یک آسیب اجتماعی عالوه بر آثار و پیامدهای منفی در  (.16:2934یا لذت)وروایی ،

آسیب » ی مشکالت فراوان را برای جامعه در بردارد. سطوح فردی و خانوادگی ، از ابعاد مفتلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

اجتماعی به وقایع ، پدیده ها و فرایندهایی اطالق می شود که هر جامعه مفروض در زمان معین با رجوع به مجموعه ارش های 

 (.  تقریبا1:2933ًمدنی ، « ) باوری خود غیر منطقی تلقی می کند و آنها را مفل نظم جامعه می داند، با بار منفی همراه است

در تمام جوامع بشری به استثنای مواردی خاص که فحشای مذهبی در میان برخی ملل قدیم وجود داشته ، روسپیگری پدیده 

کی از یبه عنوان روسپیگری خیابانی ی ای نامطلوب بوده و سعی در مقابله با این پدیده وجود داشته است. در کشور ما پدیده 

                                                           
7 . Sex workers 
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در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور  دارای سابقه است، اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی و  ،گریروسپیی پدیده اشکال 

حاکمیت بر تعطیلی مراکز علنی فساد از یک سو و عدم پیش بینی و اتفاذ راهکارهای اساسی برای حل این معضل ی تعلق اراده 

یافتن دوران دفاع مقدس ، پدیده روسپیگری خیابانی در کشور به اجتماعی، باعث شد تا در سال های بعد به ویژه پ  از پایان 

اخبار و اطالعات منتشره از سوی  ،مشاهدات عمومی، یکی از مهم ترین اشکال پدیده روسپیگری تبدیل شود. در همین سال ها

لت بر افزایش حضور همگی دال ،برخی سازمان ها و دستگاه های مسئول و کثرت مطالب مندرج در روزنامه ها و جراید کشور

 در سطح جامعه دارد. « زنان خیابانی» علنی زنانی تحت عنوان 

توجه سازمان ها و نهادهای مفتلی  2930موضوع روسپیان خیابانی در سطح جامعه به گونه ای مطرح شد که در سال 

طرح » چون  طرح های مفتلی هم ،فرهنگی و اجتماعی به خود جلب کرد و در جهت مهار و کنترل این آسیب اجتماعی

طرح سالمت جنسی جوانان و پیشگیری از وقوع جرایم » ، «طرح سامان دهی زنان ویژه و صیغه ای» ،«ساماندهی زنان ویژه

طرح تثسی  » ، «طرح ساماندهی زنان آُسیب دیده و در معرض آسیب پدیده روسپیگری در تهران» ، «فحشای جنسی و اشاعه 

سیاست های » ، «طرح تقویت و گسترش سالمت روانی ، جسمی و اجتماعی زنان و دختران جامعه» ، «عفافخانه های امن یا 

مطرح شد. در این خصوص باید توجه داشت که هر چند پدیده « جمهوری اسالمی ایران در مورد آسیب های اجتماعی زنان

وصاً شهرهای بزرگ را نیز شامل می شود. اما با وجود روسپیگری خیابانی محدود به شهر تهران نبوده و دیگر شهرهای کشور خص

مزبور نسبت به سایر نقاط ی پدیده  ،این ، مجموع شرایط و ویژگی های خاص حاکم بر شهر تهران باعث شده تا در این شهر

پیشینه روسپیگری خیابانی به سال های پیش از انقالب باز می  ،که داشته باشد. با وجود آن یابعاد خاص وگسترده تر ،کشور

گردد؛ مع الوصی این نوع روسپیگری بعد از انقالب ، خصوصاً سال های اخیر بیش از سایر اشکال خود، نمود و ظهور عینی یافته 

عیت ر نمایان شد. این وضکه این شکل از روسپیگری به تدریج به عنوان مهم ترین اشکال روسپیگری در کشو است. نتیجه آن

تا بدان جا پیش رفت که علی رغم سال سکوت و کتمان ابتدا در رسانه ها و سرانجام به صورت رسمی ، پدیده روسپیگری 

خیابانی هم به عنوان یکی از اشکال موجود فحشا در کشور و هم به عنوان یک آسیب اجتماعی ، خصوصاً در شهرهای بزرگ 

و تغییرات و ترکیب جرایم زنان در کل کشور بر اساس آمار  2930تا  2960دانیان زن کشور از سال کشور مطرح شد. تعداد زن

با وجود افزایش چهار ، اخیری ، نشان می دهد که در طی دو دهه  2934تا  2931دستگیر شدگان نیروی انتظامی از سال 

درصد ثابت مانده و حتی کاهش اندکی داشته است.  1ا ت 4برابری تعداد محکومان زن ، نسبت جرم زنان به کل جرایم در حدود 

و میزان 2جرائم اخالقی و جنسیاز نظر نوع جرم ، این آمار حاکی از آن است که در این سال ها، بیشترین جرائم در بین زنان، 

 (. 223:  2933کمی به جرائم خشونت آمیز و اقتصادی اختصاص داشته است) جربانی ، 

مانند هر آسیب اجتماعی دیگر مستلزم داشتن  ،زنان خیابانیی ش گفته ، مهار و کنترل پدیده با توجه به مطالب پی

چنین شناخت علل و عوامل موثر بر وقوع آن و ارائه راهکارهای  اطالعات صحیح از جنبه های کمی و کیفی موضوع و هم

 شناخت این پدیده است.  حمایتی و کنترلی در پرتوی پیشگیرانه 

 مجازیسپیگری رو.    7-2

روسیپیگری مجازی اسیت روسیپیگری مجازی مبتنی است بر ویدئو که     ،یکی از انحرافات اجتماعی در دنیای مجازی

 یک ،در برخی موارد بر اساس تقاضای مشتری .شیامل نمایش های چشیمی آن الین یا نمایش های سیکسی آن الین می شود   

                                                           
7  .Moral and sexual offenses 
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طور مستقیم عرضه می شود که از این طریق روسپی می تواند در زمان  سری اعمال جنسی در مقابل دوربین های دیجیتالی به

به گونه ای که خود مشییتری  .واقعی با مشییتری خود به صییورت مجازی و از طریق چت و دوربین دیجیتالی ارتباط برقرار کند 

ود عالیق جنسی خ ،نهجنسی روسپیگرایای دیده نشیود. مشتری می تواند بر اساس جریانی طرح ریزی شده که در متن رابطه  

مجازی پیگیری نماید از سوی دیگر مشتریان هدایت می شوند به سوی عالیق اقتصادی خود روسپیان ی را یک طرفه در رابطه 

 (.21،  1000یا افرادی که از آنان بهره برداری می کنند ) دورنیگ ، 

به وجود آورده است که می تواند در  رابطه جنسیی مجازی مبتنی بر متن و تصیویر یک نوع جدیدی از روسپیگری را  

پیگری روس .خانه به صورت حفاظت شده و ناشناس انجام شود بنابراین تقاضا برای این نوع روسپیگری در حال افزایش می باشد

 این مسئله نه تنها برای زنان که به طور مستقیم .تکنولوژی مجازی ممکن است بسط  یابد ی مجازی در آینده همراه با توسعه

یا غیر مسیتقیم در روسیپیگری مجازی قرار می گیرند زیان بار اسیت بلکه برای تمامی زنان مضر می باشد. دسترسی همیشگی    

 به طورروسیپیان زن در فضییای مجازی نه تنها میان مشییتریان روسییپی بلکه در میان تمامی مردان ایده ای اسییت که زن ها را  

ابزار آالت کامپیوتری نمی تواند روابط جنسی مجازی ی فیزیکی و استفاده  دوری .جنسیی برای مردان قابل دسترسی می کند 

میانگین زنان را برای این شییغل در حال  ،بر عک ، مکاتبات کامپیوتری شییوربفتانه .را تبدیل به یک رابطه جنسییی امن کند

هر تکنولوژی که قول توسعه   را بازسازی کند2 افزایش نشیان می دهد و این مسیئله باعث می شود که سلسله مراتب جنسیتی  

 (.  21:  1000نمی تواند برای زنان امن باشد ) دورنیگ ،  ،صنعت روابط جنسی را می دهدی 

ترین انحرافات اجتماعی مجازی امروزه زنان را به سیطره خود کشانده است  روسپیگری مجازی به عنوان یکی از مهم

 تنها یک گفتگوی ،اما این سبک رابطه .آورد رجنسیی به شیما  ی ن رابطه برخی بر این عقیده اند که سیک  مجازی را نمی توا 

جنسی واقعی است که متثثر از آسیب های گوناگون می باشد و  ی یک رابطه ،بلکه خود ،رابطه جنسی نیستی ساده در زمینه 

 ،چه برخی از موضییوعات مجازیز امکانات موجود طرفین باشیید. اگر ثثر امتچنین دارای انواع گوناگونی اسییت که می تواند  هم

اما تحقیقات اندک در زمینه کارگر جنسی مجازی که از نظر اجتماعی ،  .مورد بررسیی و تحقیق فراوان قرار گرفته شیده اسیت   

انجام گرفته است در حال حاضر اینترنت نقش مهمی در بازاریابی توریسم های  ،تری است سییاسیی و اقتصیادی موضیوع مهم    

بسیاری از فمنیست ها به این دلیل که فحشا را نوعی استثمار  .ر فعالیت های جنسی آف الین ایفا می کندجنسی ، فحشا و سای

توریسیم های جنسی و فحشا را تبلی  می کند و به نوعی آن را نیز نمادی جلوه  ، اینترنت .جنسیی می دانند آن را رد می کنند 

تصییویری منفی را از زنان نشییان می دهند ) دورینگ ،  ، ت آن هامی دهد. مجامع آن الین در مورد روسییپیان و کیفیت خدما

1003  :2034.) 

 ،عالوه بر این .نوع جدیدی از استرس را برای کارگران جنسی به همراه دارد، چنین ارتباطات آن الین با مشتریان هم

هدف بهره کشیی جنسیی استفاده می   ادعا نیز وجود دارد که اینترنت برای کارگران جنسیی اجباری و قاچاق زنان و کودکان با  

کارگر جنسی بودن را به شرط فراهم بودن شرایط غالب شغلی مشروع می دانند. تا حدودی اینترنت  ،شیود و سایر فمنیست ها 

فرصیت بیشتری برای بازاریابی، کار مستقل، شرکت   ،اینترنت به کارگران جنسیی زن و مرد . را با نگاهی مثبت ارزیابی کرده اند

 (.2034: 1003لیت های سیاسی و شناسایی هویت مشتریان بالقوه شان را می دهد ) دورینگ ، در فعا
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 فعالیت های جنسی زنان در دنیای مجازی.  3-1-2

به مطالب و فعالیت های جنسی اطالق می شود که در اینترنت قابل مالحظه OSA 2فعالیت های جنسی آن الین یا 

چون پورنوگرافی ، آموزش جنسی و ارتباطات جنسی می شوند که با طیی گسترده ای از هسیتند و شیامل پدیده های جنسی   

خدمات و اعمال آن الین مانند وب سیایت ها ، چت روم های آن الین شیبکه های جفت به جفت ارتباط دارند. بر اساس یافته   

کوپر و همکارانش اعالم  ;به طور نمونه همه ارتباطات اینترنتی در مورد روابط جنسیی است.  %10های برخی تحقیقات بیش از 

 از این بین می توان به تفریح ، سرگرمی ، آموزش .می کنند که فعالیت جنسیی اینترنتی می تواند به اشکال مفتلی انجام شود 

، خرید مطالب جنسیی ، جسیتجوی شیرکای جنسیی ، برانگیفتگی جنسی به اشتراک گذاشتن مطالب شهوانی و نیز به روابط     

جازی به عنوان زیر شاخه ای از فعالیت جنسی آن الین اشاره کرد به گفته کوپر و همکارانش فعالیت جنسی اینترنتی جنسی م

 بیان و نمایش جنسییی تا  ;را به بهترین نحو می توان به عنوان حرکت زنجیره ای تعریی کرد که از انواع عادی مثبت و آموزنده

 .( 946:  1009 ، هریا –گیرد. ) کاروال  بیانات مشکل زا و بیمارگونه را در بر می

مفاهیم اسیتاندارد برخورد جنسیی بین فردی به وسییله به اصیطالح روابط جنسی آن الین یا روابط جنسی سایبر به       

ارائه معیارهای جایگزینی از انتفاب شریک جنسی و متن های  ،عنوان شیکل بنیادینی از برخورد جنسیی که ویژگی اصیلی آن   

بر اساس پژوهش های موجود در سطح کلی روابط جنسی مجازی را  . سیترش یافته است گجنسیی مفتلی دانسیته می شیود    

نباید از روابط جنسیی سیاختگی مجازی دانسیت که در پیوند با روابط جنسیی واقعی توصییی می شود فعالیت های مجازی و      

روش محبوب و راحت برای  ،ثابت شیده است که خدمات مالقات آن الین  مثالً .پیوند نزدیکی با هم دارند ،واقعی در اغلب موارد

که خود فعالیت های جنسی  مالقات سیریع شیرکای جنسیی واقعی اسیت ، کاربران مجازی و محیط اجتماعی بزرگتر در حالی    

 ،ذیرند. دسته بندی و ارزیابی های دیگری که مورد استفاده قرار گرفته شده استاز آن تاثیر می پ، اینترنتی را شیکل می دهند 

در این تقسیییم  .اه کاربران اینترنت و الگوهای نسییبی رفتارهای آن ها مورد توجه قرار می دهدگروابط جنسییی مجازی را از نظر

بط با روابط جنسی آن الین در اینترنت اسیاسیی این اسیت که چه افرادی به دنبال چه نوع فعالیت های مرت   ی مسیئله  ، بندی

از این منظر شش حوزه . فعالیت های فوق چه اثراتی را به دنبال دارد ، هسیتند و این که بر اسیاس تحقیقات تجربی انجام شده  

 (.2030:1003فعالیت های جنسی اینترنتی قابل تشفیص است)دورینگ،

 مجازی فضایجنسی در  خشونت. 3-1-1

تکنولوژی های دیجیتالی نظیر کامپیوتر ، تلفن همراه ، بازی های ویدیویی و نظایر آن خصوصاً در  اخیراً استفاده از

خانواده ها رشد فزاینده ای یافته است. این در حالی است که دختران به لحاظ حضور بیشتر در خانه ، استفاده فزاینده تری از 

 خالق فضایی مجازی ،و چت بهره بیشتر می گیرند. این تکنولوژی هاتبادل اطالعات در این عرصه می برند و بویژه از ایمیل 

هستند که ارتباطات ملموس را در مکانی غیرمادی در میان تعداد کثیری از مفاطبان ناهمگون رقم می زنند. حضور در این فضا 

ل ه از فضای مجازی ، مسائبا فشردن کلیدهای الکترونیکی و حرکات موس و فرامین صوتی ممکن می گردد. با افزایش استفاد

اجتماعی جدیدی از آن بروز نموده است. عمده ترین این مسائل به موضوعات جنسی مربوط است. داده های پژوهشی عالمان 

 و جوانان. دشو می دیجیتالی تکنولوژی از کاربران جنسی مستقیم غیر و مستقیم های استفاده سوء بر ناظر اجتماعی –انسانی 

                                                           
sexual activities nlineo 2.     
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 توانند می نیز اخالقی های چوب چهار از گریز امکان و چهره به چهره مناسبات از دوری واسطه به ها بازی و ها چت در نوجوانان

 (.30-63: 2933خشونت جنسی را تجربه کنند.) محمدی اصل ،  خصوصاً و خشونت از جدیدی وجوه

که دختران و زنان برای پرکردن اوقات تنهایی  در قلمرو چت های کامپیوتری تمایز می جوید؛ چنان ،2هویت اکتسابی

و پسران و مردان جهت اعالم سلطه و ارضای جنسی از آن استفاده می کنند. دختران و پسران با تصوری ایده آل به ارتباط 

ی اغریزی جهت ارضی اینترنتی با یکدیگر می پردازند که اولی از جذابیت و جلب توجه جنسی آکنده است و دومی به سلطه 

اغواگری و استثمار کاربران ، جلوه هایی از ، غرایز می اندیشد. در فضای مجازی ، امکان سوءاستفاده جنسی و اطالع رسانی غلط

از ویژگی های  ناشی هم وضعیتی چنین. رود می پیش هم جسمانی و روانی –خشونت به شمار می آید که تا آسیب های روحی 

 یاجتماع نظام در ریشه نیز دو هر البته که کند می تبعیت مجازی فضای خصائص از هم و است کاربران فرهنگی –اجتماعی 

چون عرصه های دیگر فضای مجازی ،  که هم «اینترنت، ابژه شناختی جدیدی است» به هر تقدیر  (.39:  همان. ) دارد

 اب رابطه در تعامالت این از برآمده هنجارهای در تثمل. کند می متثثر را ایشان معنوی –زندگی آحاد جامعه و بلکه رشد عاطفی 

 یجنس های استفاده سوء بر موثر عوامل شناخت تابع سالمت، این از بفشی. بود خواهد فایده مفید اجتماعی، سالمت وضعیت

ه به لحاظ حضور کلیدی آنان در نهاد خانواده ، ک البته و شود می زنان و دختران حال شامل عمدتاً که است مجازی فضای در

 (.36 – 31کل جامعه را هم دچار آسیب می سازد. ) همان : 

 روسپیگری . علل شکل گیری   8

 : علل اصلی روسپیگری را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد  

 سالمت محیط کار(کار،عدم  )فقر ، اشتغال در سنین پایین، شرایط ناسالم ; علل اقتصادی  .2

 )عوامل خانوادگی ،مشکالت مرتبط با ازدواج، محیط همسایگی نامناسب(   ; عوامل اجتماعی. 2

 ) سردمزاجی و مسائل روانی جنسی ( ; عوامل روانی. 3

 ( .232،  2936نواقص ژنتیکی، ترشح زیاد غدد جنسی و نارسایی های مادرزادی)محسنی،  ) ;عوامل زیستی . 4

 رانیا در یگریروسپ دامنه ی اشاعه در موثر عوامل .  3-2

  فقر. 2

 یکاریب. 1

  خانوار سرپرست زنان از تیحما عدم. 9

 (یعاطف شکست صورت در خصوصاً) طالق. 4

 ازدواج سن رفتن باال. 1
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 کارآمد مهیب پوشش فقدان. 6

 معتاد زنان تعداد رفتن باال. 3

 آن، یجانب خدمات و یگریروسپ تیفعال در سرشار درآمد حصول و گسترده بازار وجود. 3

 دست از یادیز حدود تا دختران خصوصاً فرزندان بر مدرسه و خانواده نظارت و کنترل آن براساس که ، دیجد یآموزش نظام. 3

 بر حاکم فرهنگ بر ابانیخ فرهنگی  غلبه موجب یآموزشیی نظام نیا. اسییت شییده ها آن از یبرخ یابانگردیخ موجب و رفته

 .است شده مدرسه و خانواده یفضا

 و سطوح در یگریروسیپ  کنار جامعه،در در یروسیپ  با ارتباط جهت بالقوه یتقاضیا  وجود.  جامعه در بالقوه یتقاضیا  وجود. 20

 اردچ است یگریروسپ یسنت شکل به درآمد کسب آنها بارز هدف که را یگریروسیپ  یهاشیاخه  از یبرخ بازار مفتلی، اشیکال 

 .است داده قرار تیاولو در را یگریروسپ نینو اشکال ریسا با ارتباط به لیتما زین یداخل یمتقاض و کرده رکود

 ( .  2932: 31) خراط ها ،  جوان زنان و دختران یبرخ نیب در یجنس رفتار یالگوها رییتغ وعیش. 22

 .  تبیین کارکردی روسپیگری 3

 

اسیییت که تکوین، دوام ، تعادل و تعالی یک پدیده رابرت مرتون بیه عنوان ییک جیامعه شیییناس کارکردگرا، معتقد    

اجتماعی بسییتگی به کارکرد آن دارد؛ یعنی هر پدیده اجتماعی زمانی به وجود می آید که جامعه به آن نیاز داشییته باشیید و در 

به آن را احسییاس چنان نیاز  واقع آن پدیده در جامعه دارای کارکردی باشیید. این پدیده تا زمانی دوام و بقا دارد که جامعه هم

 ،کاربرد خود را در بین افراد جامعه از دسیییت ندهد. کارکرد گرایان مدعی آنند که هر یک از اجزا و عوامل نظام اجتماعی وکند 

روسپیگری  جوامع،چرا برخی از  پاسخ به این پرسش کهکارکردی دارد که برای کل جامعه ضیروری است. به همین دلیل ، در  

رفته یا غیر قانونی ندانسته اند و حتی به طور ضمنی موجودیت آن را قبول کرده و نسبت به آن بردباری را به طور رسیمی نپذی 

ی نوعی نهاد اجتماع ،روسپپپیگری ;آنان ی به خرج می دهند ، به تبیین کارکردی آن کمک می کند. بدین ترتیب ، به عقیده

 است که برای کل نظام اجتماعی جوامعی که در قبال آن واکنش نشان نمی دهند یا سکوت می کنند ، الزم به نظر می رسد. 

 کارکردهای روسپیگری را به شرح زیر می دانند:   ،کارکرد گرایان

 ، فراهم می کند.  زینی نیستند گاستغنای جنسی افرادی را که قادر یا حاضر به همسر ،روسپیگری  .2

استغنای جنسی موقت افرادی مانند: جهانگردان ، ملوانان و دیگر کسانی را که دور از خانواده به سر می  ،روسیپیگری  .1

 برند ، تثمین می کند.  

نیازهای جنسیی خود را از طریق مشروع دنبال کنند، شرایط   ،برای کسیانی که حاضیر یا قادر نیسیتند    ،روسیپیگری   .3

 (64: 2913محسوب می شود. ) ادیبی و انصاری ، مناسبی  اًنسبت
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 جاذبه ها و خطرات روسپیگری خیابانی :.   20

 

نیاز مالی است و بیشتر روسپیان به علت ناتوانی در به دست آوردن پول زیاد در مشاغل  ،اصلی روسپی شدنی جاذبه 

 ،پول به ،مین موادثمعتاد به مواد مفدر شده ، برای ت ،مشروع ، مجبور به تغییرکار شرافتمندانه هستند. به عالوه ، برخی از آن ها

انی نامشروع ناشی از شب زنده داری و آزاد بودن از انظار عموم ، نیاز زیادتری پیدا می کنند . گاه نیز شور و حال یک خوشگذر

 : برخی از زنان و مردان را به فحشا سوق می دهد. خطراتی که روسپیان با آن روبه رو می شوند ، عبارت است از

 احتمال دستگیری توسط پلیس .  1

 ابتال به بیماری های مقاربتی .  2

 مشتریانمورد بدرفتاری قرار گرفتن توسط .  3

 واسطه ها ی استثمار شدن به وسیله .  4

 

 

 

 

 

 . ارایه ی پیشنهادات کاربردی  22

 

 چون مرد ساالری و تبعیض جنسیتی. اجرای اقدامات فرهنگی برای اصالح بینش های سنتی و غلط رایج هم.  2

 پیشگیری از ازدواج تحمیلی از طریق آموزش والدین. .  1

خصوصاً از طریق باال بردن سطح درآمد عمومی مردم و پایین آوردن سطح توقعات .فراهم آوردن زمینه ازدواج به موقع جوانان .9

 جوانان و خانواده ها نسبت به امر ازدواج.

 خصوصاً نوجوانان با اتفاذ شیوه های متناسب با شرایط سنی مفاطبان و هم .تقویت اعتقادات مذهبی در میان آحاد جامعه .4

 چنین مقتضیات زمانی و مکانی به گونه ای که ارزش های واقعی دینی در افراد جامعه درونی شود.

 موقت برای افرادی که امکان ازدواج دائم ندارند. زمینه سازی فرهنگی در جامعه جهت پذیرش تثسی  حقوقی ازدواج .  1

 گسترش زمینه های اشتغال زنان از طریق حمایت از طرح های خود اشتغالی با ارائه آموزش های شغلی..  6

 آشناسازی بچه ها از سنین پایین با مبانی اخالقی برای حضور در اینترنت.  .  3

 امعه و مبارزه با تورم از طریق ثبات اقتصادی.تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد ج . 3

 برنامه ریزی درست برای گذراندن اوقات فراغت و کنترل مراکز توریستی و شهرهای مهاجرپذیر. . 3

 مستمر با اعتیاد به مواد مفدر و شغل های کاذب در شهرهای بزرگ. ی مبارزه  . 20

 

 

گاه آن ها را وارد دنیای تبهکاری می کند. اگرچه در بسیاری از کشورها ، روسپیگری  ،گذشته از این ، مشروع نبودن روسپیگری  

اختفای اموال مسروقه  : مانند .را جرم نمی شناسند ولی روسپیان در بسیاری از جرایم به صورت مشارکت و معاونت همکاری دارند

 ده)ستو ، دزدی ، مصرف و قاچاق مواد مفدر ، کالهبرداری و گاه در ارتکاب بعضی از قتل ها نیز به طور غیرمستقیم دخالت دارند

،2939 :232-231.) 
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 بحث و نتیجه گیری .   12

 

ترقیات و تحوالتی که در قرن اخیر نصییبش شده است ، می نازد و از سوی دیگر در برابر مسایلی   از سیویی جهان به  

دچار درماندگی می شیود ، مرگ تدریجی اخالق و بقایافتن هرچه بیشتر فساد را به چشم می بیند ، با این وجود   ،چون فحشیا 

مسک هایی می پردازد که قابل پذیرش و تسکین برای تحمل پذیر سیاختن فاجعه مرگ معنویات و اخالق به جسیتجوی مسیت   

خودمفتاری اقتصادی است . ی له ثمس ،عنایت به آن می نگردی دهنده باشد . یکی از مستمسک هایی که جهان امروز با دیده 

ه ب در زمانه ای که معیار زندگی بر مادیات اسیتوار باشید شیکی نیسیت که مشکالت مربوط به آن زمان را نیز با چنین معیاری    

پیدایش تکنولوژی های نوین ارتباطی در طول دو دهه آن ها را در مسایل اقتصادی می جویند. ی سنجش می کشانند و ریشه 

ی گذشییته، تغییرات عمیقی را در عرصییه های مفتلی زندگی پدید آورده اسییت. این تغییرات نه تنها تغییر در سییاختارها و    

 : ثثیر گذاشته است.بر اساس اطالعات جمع آوری شده نتایج زیر مشهود می باشدبلکه  بر فرهنگ جوامع ت ،ارتباطیالگوهای 

زنان جوان می توانند به صییورت کامالً بی نام و نشییان و با کمترین احتمال شییناسییایی به این کار   ،در روسییپیگری مجازی -2

ق با حداقل امکانات شییفصییی )  بپردازند، پوشیییدن لباس فاخر و حضییور در مکان های عمومی احتیاجی نیسییت و در یک اتا 

اینترنت و سیاخت یک آی دی( می تواند انجام شیود. حتی متثسیفانه برای مشیتریان این نوع سیروی  ها، خصوصاً متثهلین و      

نوجوانان ، این بی نام و نشیان بودن به عنوان یک مکان امن، سهل الوصول و دور از دسترس تلقی شده که در بسیاری از موارد  

 قاضاهای بیشتر و مالقات های حضوری در آینده نزدیک چنین روابطی است. زمینه ساز ت

زمان و مکان خاصی ندارد. در حالیکه در روسپیگری سنتی نه تنها در طی ساعاتی از شبانه روز و  ،این نوع از روابط جنسیی  -1

رض دید مشییتری ها باشییند. بنابراین در مکان های خاصییی این امکان برای روسییپیان وجود دارد که به خیابان بیایند و در مع

مشیتری دارند، در هر سیاعتی از شیبانه روز و با صرف انرژی و     20تا  1چنین افرادی که معموالً روزانه به طور متوسیط حدود  

 بسار کمتر ، می توانند فعالیت داشته باشند.ی هزینه 

عالیتی می تواند تا خارج از مرزها گسترده شود. در چنین شیعاع جامعه آماری انتفاب مشتریان در هر لحظه از چنین ف  هم -9

برای هر دو طرف قضییه ، نه مسیئله مالی و بده بستان اقتصادی مطرح است و نه    ،واقع بسییاری اوقات در این نوع روسیپیگری  

 انتزی هایمبتذل اجتماعی ، گاهی اصل بر پرداختن به فی حتی لزوماً ارضیای جنسیی و روابط ارگاسیمی، بلکه در این پدیده    

 ها در روابط جنسی معمول نیست . جنسی است که فرد به هر دلیل معموالً قادر به دریافت آن

کمتر ، صرف زمان کمتر ، قابلیت سرچ و در دسترس تر بودن، یکی از دالیل ی در کنار مسیائلی که ذکر شید : مانند هزینه    -4

دیگر پرداختن به این نوع روسیپیگری که بیشیتر می توان آن را نوعی پورنوگرافی دانست، عدم وجود برخی از پیامدهای رابطه   

مانی و کنترل اجتماعی و جنسییی حضییوری مانند به مفاطره افتادن سییالمت ، احتمال ازدسییت دادن آبرو ، آسیییب های جسیی 

انتظامی برای طرفین است که از این منظر ، روابط نا سالم و پرخطر کارت شارژی و اینترنتی ، می تواند به فضای تثسی برانگیز 

 برای گسترش خودارضایی جوانان ) و البته ، خود اشتغالی کم دردسر روسپیان( بدل شود. 

 یدر کنار عوامل گسییترش فحشییای مجازی ، نباید وجود دالیل دیرینه  اسییت که این نکته بسیییار حایز اهمیت ذکرچنین  هم

روسیپیگری را از یاد برد؛ دالیلی مانند: فقدان روابط محبت آمیز با خانواده ، خشیونت ، فقر ، مهاجرت ، زاغه نشینی ، مشکالت   

ها تشدید کننده و  ان کودکی ؛ چرا که ایناقتصیادی ، خانواده های از هم پاشییده و همجواری با سوء استفاده های جنسی دور  

 دیگرند.   یکی تقویت کننده 
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هویت انسیان ها به صیورت ناشناخته ، غیر قابل رویت است و هر فردی نقش های مورد پسند خود را    ،در دنیای مجازی -1    

به چالش می کشییاند و می توان و هنجارهای متعارف را  دکند. میل به تنوع در روابط جنسییی را از خود بروز می دهمی بازی 

موانع ایجاد ارتباطات مفتلی و متنوع را برای زنان حذف کرد و محدودیت های موجود در روابط جنسی واقعی آن ها را از میان 

  برداشت .  

ه ژر روسیپیگری مجازی بر خالف روسیپیان در دنیای واقعی به دلیل وجود امنیت باالی فضیا ، عدم ریسک پذیری و به وی   د -6

دریافت دسییتمزد قبل از ارائه خدمات جنسییی مفهوم مشییتری مداری در این گروه از درجات ضییعیی تری برخوردار اسییت،  و  

روسییپیایان مجازی چه از طریق چت جنسییی و چه از طریق وب کم ) دوربین فیلم برداری مفتص نت (می توانند تا حدودی  

ند و یا برخی از خواسته های مشتریان را رد کنند اما در روسپیگری خواسیته های مشیتریان را بر اسیاس پسیند خود انجام ده    

 واقعی چنین قدرتی برای زنان روسپی تقریباً وجود ندارد.

نشان می ا رار مستقل و شناسایی هویت مشتریان بالقوه کفرصت بیشتری برای بازاریابی، ، اینترنت به کارگران جنسی زن -3

افسردگی ، ، مشکالت هویتی. مرور زمان دچار نارضایتی های اجتماعی و فرهنگی می شوند  دهد.  اما زنان درگیر این شغل به

خشونت های شفصیتی و جنسی ، کاهش اعتماد به نف  کافی از جمله آسیب هایی است که زنان به طور مدام و توقی ناپذیری 

طرات و سوء استفاده ها و آزار و اذیت ها برای خی در جریان درگیر بودن با این شغل با آن مواجه می شوند و عالوه بر همه 

یافتن التیامی در جهت زخم های مزمن و دردناک به مواد مفدر روی می آورند. فضای مجازی به روسپیان فرصت برای تجربه 

ش گرایی به تمایالتشان را می دهد اما این افراد تقریباً چاره ای جز پناه بردن به فضای مجازی ندارند به این علت که تجری 

تجربه و پیدا کردن شریک ی برایشان توام با خطرات و مجازات های سنگین است و آماده ، های جنسی آن ها در دنیای واقعی 

 جنسی مطلوب نیز در دنیای واقعی نسبت به دنیای مجازی برایشان میسر نیست و یا غیر ممکن است. 

اقتصادی ندارد. بلکه در حال حاضر به ابزاری ی وری صرفاً جنبه روسیپیگری اینترنتی بر خالف روسیپیگری سینتی و حضی     -3

برای واسیطه گری های جنسیی و پرزنت کردن خود در برابر دریافت کنندگان سیروی  هایی بدل شده است که در پی تثمین    

 ر می آیند.  پنهانی و فوری تمایالت و فانتزی های جنسی غیر معمول خود، از طریق مشاهده گزینش شده چنین تصاویری ب

اجتماعی زنان در بهتر ساختن و  ی می توان موانع موجود در مسییر زندگی سیالم و سازنده   پژوهش هایی،در پرتو نتایج چنین 

از پیدایش و گسترش آسیب های اجتماعی پیشگیری نمود بنابراین ریشه یابی و بررسی دقیق مسائل  ، یا رفع پیشیاپیش آن ها 

جنسیی به خصوص در مورد زنان از جمله پژوهش هایی است که باید در راستای کار پژوهشگران قرار گیرد تا بتوان با شناخت  

 بیشتر، تحقیقات علمی عدیده ای در آینده انجام داد.
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 و مراجع ابع من

 الی ( منابع فارسی

    2913، تهران ،  ظریه های جامعه شناسین ;ادیبی ، حسین ، انصاری ، عبدالمعبود 

  2939تهران،، فرهنگ معاصر ، جلد دوم.  روانپزشکی 0فرهنگ جامع روانشناسی  ;پور افکاری ، ن  

 2939، ترجمه عبدالکریم سروش، موسسه فرهنگی صراط، تهران،  تبیین در علوم اجتماعی ;لیتل،دانیل  

 تهران، ،معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشورخالصه گزارش آماری آسیب های اجتماعی  ; مدنی، سعید ،

2933 

 2930نشریه فصل زنان ، سال یازدهم.  ،فمینیت ها و مسئله روسپیگری  ;مهاجر ، فیروزه 
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