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ميان مردان  اي در مطالعه: هاي مردانه زنانگي و برساخت ايدئال
 در تهران 1370 ةمتولد ده

 2، اميليا نرسيسيانس*1نفيسه شريفي

 چكيده
 1370نفر از دانشجويان مرد متولد دهـة   15نگاري است كه روي تجارب جنسي  مطالعة مردمبرآمده از  اين مقاله

ايـن مقالـه   ونيك كانل، هژممردانگي  ةو با استفاده از نظريعميق هاي  تحليل مصاحبهبا . در تهران انجام شده است
يا توليد اشكال جديـد مردانگـي    هاي مردانه ايدئالكند كه هنجار باكرگي چه نقش و معنايي در بازتوليد  بحث مي

جنسي را حق خود و حفـظ بـاكرگي را    ةكه رابطجداي از مردانگي هژمونيك . گروه نسلي مورد مطالعه دارد براي
، »مردانگي معـذب «: ها تحليل شده است ، سه گروه ديگر نيز، در طيفي از مردانگيداند وظيفه و مسئوليت زن مي

ترين به مردانگي هژمونيك است، زيرا بـه هنجـار    مردانگي معذب نزديك. »مردانگي رها«و » مدار مردانگي اخالق«
مردانگـي  . دهد، اما احساس عذاب وجـدان دارد كـه در عمـل بـه ايـن هنجـار پايبنـد نيسـت         باكرگي اهميت مي

و  بينـد  زن و جايگاه اجتمـاعي او مـي   ةخود را مسئول و نگران آيند با آنكه منتقد هنجار باكرگي است، مدار اخالق
در سوي ديگر طيف، مردانگي رها قرار دارد كـه  . هاي مردانگي هژمونيك در آن قابل تشخيص است همچنان ريشه

توان  يك از اين اشكال مردانگي را نمي كند كه هر تأكيد مياين مقاله . در عقيده و عمل منتقد هنجار باكرگي است
 .پوشاني دارد هايي جدا از هم ديد و هريك با ديگري در عين تفاوت، هم منزلة مقوله به

  كليدواژگان
 .مطالعات مردانگي ،نگاري مردم، مردانگي، جنسيت، باكرگي
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 مقدمه و بيان مسئله
معناي عدم ارتباط جنسـي پـيش از ازدواج بـراي زنـان و     ، كه به 1ارزش بكارت و هنجار باكرگي

كننـدة   هنجار بـاكرگي تعيـين  . ها و اديان دارد اي طوالني در بسياري فرهنگ مردان است، سابقه
كنندة رفتار جنسي افراد تا پـيش از دواج اسـت، امـا معنـا و      بايدها و نبايدهايي است كه كنترل

اسـتانداردهاي  سي در پي نـدارد كـه از آن بـا عنـوان     پيامدهاي يكساني را براي هر دو گروه جن
كنندة رفتار جنسي زنان  به اين معنا كه هنجار باكرگي كنترل. شود نام برده مي 2باكرگي ةدوگان

بـه   آنـان ناپـذيري را بـراي    دادن آن پيامدهاي جبـران  دست پيش و حتي پس از ازدواج است و از
دها بـراي مـردان وجـود نـدارد و در عمـل مـردان آزادي       كه، مشابه اين پيام حالي در. دنبال دارد 

دهد كـه حتـي مـردان     ها نشان مي شده در بعضي فرهنگ مطالعات انجام. دارندجنسي بيشتري 
صـورت مـورد     در غيـر ايـن  «شوند كه روابط جنسي پـيش از ازدواج داشـته باشـند،     تشويق مي

  ].27، ص2[» گيرند تمسخر و آزار همنوعان خود قرار مي
شـود   ها و الگوهايي از زنانگي و مردانگـي سـاخته مـي     مبناي هنجار باكرگي ايدئال واقع، بردر

سـري   يـك  ةنتيجـ  بلكـه در  ،هـايي جـدا از هـم در نظـر گرفـت      در كپسولها را  توان آن نمي كه
تـوان از   لـذا مـي   .كننـد  شوند و معنا پيـدا مـي   رفتارها و در كنش يا تقابل با يكديگر ساخته مي

باكرگي براي فهم ساختارهاي جنسيت و روابـط بيناجنسـيتي اسـتفاده كـرد و الگوهـاي      هنجار 
هاي زماني و در رابطـه بـا تغييـرات     شود در بازه زنانگي و مردانگي را كه در نتيجة آن ساخته مي

طـور كـه مطالعـات     فرهنگي در جامعة مورد نظر تحليل و بررسي كـرد، زيـرا، همـان    ـ اجتماعي
دهند، هنجار بـاكرگي و معنـاي بـاكره در شـرايط زمـاني و مكـاني مختلـف         ديگر هم نشان مي

  ].17؛ 15؛ 12؛ 2[كند  تغيير مي
دهنـد و بـه    اگر مردان به باكرگي زنان اهميت مي همچنين، بايد به اين موضوع پرداخت كه

چـه نقشـي در    هـا و  زنان چـه معنـايي بـراي آن    باكرگي، كنند هنجار كمك مي ةبازتوليد و ادام
طـرح   .هـا دارد  اجتماعي، اقتصـادي و حتـي سياسـي آن   ـ  رساخت مردانگي در شرايط فرهنگيب

شده در حـوزة مردانگـي و جنسـيت در     خصوص به دليل كمي مطالعات انجام چنين موضوعي به
  .رسد ايران ضروري به نظر مي

جـوان   بودن فرهنگ را بپذيريم و عامالن پويـايي و تغييـر در جامعـه را نسـل     اگر جنبة پويا
عنـوان   بدانيم، موضوع بررسي معناي هنجار بـاكرگي بـين پسـران دانشـجو در شـهر تهـران بـه       

هدف اين مقاله، . كند اي پيدا مي شهرها اهميت ويژه پايتخت و همة خصوصيات منصوب به كالن
آگاهي از ذهنيات جوانان در رابطه با موضوع بكارت است و مطالعة معنايي كـه بكـارت يـا عـدم     

در ميـان  ل جديـد مردانگـي   ايا توليد اشـك  هاي مردانه ايدئالهمسران آينده در بازتوليد بكارت 
                                                        

1. virginity	
2. double standards of virginity 
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در ايـن مقالـه، ايـن سـؤاالت كلـي را طـرح و بررسـي        . دارد 1370پسران دانشجو متولـد دهـة   
مردانـه در تقابـل بـا بـدن ديگـري سـاخته        ةچطور الگوهاي جنسيت و سكسـواليت كنيم كه  مي
ايـن سـؤاالت را از   . دهـد  هاي جنسي مـردان شـكل مـي    زنان به تجربهباكرگي  چگونه و شود مي

نگـاري اسـت، مطالعـه و     هـاي مرسـوم مـردم    مصاحبة عمقي، كه يكي از روش دادن طريق انجام
  .كنيم تحليل مي

 برخي مطالعات قبلي مرتبط با موضوع بـه شكل اجمالي مرور و بررسي شـده  ،در ادامة بحث
كـار  دادن  داده شـده و در مـورد چگـونگي انجـام    اله توضـيح  چارچوب مفهومي مقسپس، . ستا

 ،هـم هسـت  اصـلي  كـه بخـش    ،بخش دوم مقالـه . شود هاي آن سخن گفته مي چالشميداني و 
بحـث و معرفـي انـواع    كـه حـول    در مورد باكرگي اسـت  گوهاو گفتهايي از  قسمت ةدربرگيرند
  .بندي و تحليل شده است دسته ها مردانگي

  پيشينة مطالعاتي
اً را عمومـ  در مناطق غرب آسيا و شمال افريقا شناسان اروپايي هنجار و ارزش باكرگي زنان مردم

دادن  دسـت  بـه ايـن معنـا كـه از     ].90، ص12[ انـد  فهميده» 1آبرو و شرم«چارچوب مفهومي در 
كنتـرل  آبرويـي را بـه همـراه دارد و در نتيجـه      باكرگي براي زنان شرم و براي مردان خانواده بي

پيـدا  سياسي و اقتصادي مـردان   ـ واليته زنان ربط مستقيم به حفظ آبرو و جايگاه اجتماعيسكس
كنند طبق بايـدها و نبايـدهاي    به همين دليل هر دو گروه جنسي سعي ميدرست  ].9[كند  مي

  .شده از سوي جامعه رفتار كنند تعيين
گونـاگون از بـاكرگي و    هاي متفاوت دربارة مردانگي و تعريـف  در مورد ديدگاه 2لينديسفارن

آبـرو و  «خـالف الگـوي    هرچند بـر  او]. 12[كند  چگونگي بازنگري در جوامع متفاوت صحبت مي
يـا آن را   سكسواليته زنان ةكنند نترلك صرفاًانگارانه هنجار باكرگي را  كه با برداشتي ساده» شرم

بين بـردن بـاكرگي زنـان    اهميت از بر ، ]95، ص12[كند  ميآبرو براي مردان معنا  ةتنها از جنب
در  عمومـاً  كنـد؛ موضـوعي كـه    تأكيد مـي  ها دارد براي مردان و نقشي كه در اثبات مردانگي آن

مردان با از بين به تعبير لينديسفارن،  .نگاري در اين حوزه ناديده گرفته شده است كارهاي مردم
كنند و در مقابـل   يدا ميبردن باكرگي زنان و اثبات توان جنسي به جايگاه برتر مردانگي دست پ

در جايگـاه مردانگـي    ،شـود  يا عدم بـاكرگي زن اثبـات مـي    مرداني كه توان جنسي كافي ندارند
اين جايگاه برتر يا فرودست در جوامع مختلف با توجه به دسترسـي بـه   . گيرند فرودست قرار مي

  .]94، ص12[ قدرت سياسي و اقتصادي معاني متفاوتي دارد
دهند كه معناي باكره در شـرايط زمـاني و مكـاني     عات مختلف نشان مياز سوي ديگر، مطال

                                                        
1. honour and shame	
2. Lindisfarne  
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كند كه نشان از تغييرات در زنانگي و مردانگي ايدئال در ميان جوامع مختلـف   مختلف تغيير مي
انجـام   2نگاري كه در ميان فلسـطينيان يافـا   در مردم 1هاي مختلف نسلي است؛ مثالً سعر و گروه

تنهـا رابطـة جنسـي نداشـته اسـت،       دهد كه باكره به معناي زني است كه نه داده است نشان مي
اطالع است و پاكي خـود را حتـي بـا     بلكه نسبت به موضوعات مربوط به جنس و سكسواليته بي

  ].8ـ7، ص15[دوري از هرگونه رابطة عاطفي حفظ كرده است 
فصلي را به بـازگويي و   و سكسواليتة زنانه در ايرانبدن همچنين، شريفي در كتابي با عنوان 

در تهران از هنجار بـاكرگي، تجـارب    1330و  1360هاي زنان دو نسل متولد دهة  تحليل روايت
هاي اين دو نسل را در رابطه بـا موقعيـت    ها و رسوم شب ازدواج اختصاص داده است و روايت آن

همچنين، تغييرات در نگـاه ايـن   . يل كرده استاقتصادي، جايگاه خانوادگي و زمينة مذهبي تحل
 1330دهـة    اگر براي زنان نسل. ]63، ص17[دو نسل به موضوع باكرگي را برجسته كرده است 

بـا جـنس مخـالف تـا پـيش از       عاطفي يا جنسي ارتباط برقراري هرگونه باكرگي به معناي عدم
عدم ارتباط جنسي كامل دانسـته  به معناي باكرگي  1360ه است، براي متولدان دهة ازدواج بود

شـريفي ايـن تغييـر نسـلي را در     ]. 93، ص17[ بكـارت اهميـت دارد   ةحفظ پرد فقطشود و  مي
رابطه با تغييرات اجتماعي و فرهنگي همچون افزايش حضـور زنـان در جامعـه و بـاالرفتن سـن      

  .كند ازدواج تحليل مي
فرهنگـي آن   ـ هاي اجتمـاعي  ز جنبهمطالعات اخيري كه هنجار باكرگي در جامعة ايراني را ا

عـالوه بـر شـريفي، مهـدوي     . انـد  اند، عموماً به زبان انگليسي چـاپ شـده   بررسي و تحليل كرده
نگاري در ميان جوانان طبقة متوسط و باالي ساكن در تهران به تضاد هنجاري  همچنين با مردم

ـ    ميان جوانان و خانواده اكرگي هنـوز بـراي بسـياري    ها پرداخته است و به اهميتي كـه هنجـار ب
يك  در هيچهرچند ]. 13[كند  ها دارد و نقشي كه در كنترل رفتار جنسي جوانان ايفا مي خانواده

دهـي   و نقشي كه در برساخت مردانگي و شكل معناي باكرگي براي مردان شده از مطالعات انجام
  .ها دارد بررسي نشده است به روابط جنسي آن

ه زبان فارسي در رابطه با موضوع باكرگي انجام شده اسـت، بيشـتر   در معدود مطالعاتي كه ب
از منظر بهداشت و سـالمت جسـمي يـا در رابطـه بـا جـرايم جنسـي و پزشـكي قـانوني بـه آن           

بررسـي مفهـوم بـاكرگي    «جزي و ديگران با عنوان  اي كه رباط مانند مطالعه. شده است  پرداخته
ر رابطه با باكرگي و بهداشـت جنسـي در فاصـلة    روي مقاالت منتشرشده د» شناسي آن و آسيب

، 2[انـد   بـه زبـان فارسـي انجـام داده     1370بـه زبـان انگليسـي و از     2015تـا   1980هاي  سال
هـاي   ها در اين مطالعه بررسي نقش بـاكرگي در كنتـرل بيمـاري    هدف از مرور پژوهش]. 26ص

مقالـه  . ي بـوده اسـت  مقاربتي و كاهش حاملگي نوجـواني و افـزايش سـالمت و بهداشـت جنسـ     

                                                        
1. Sa’ar	
2. Jafa	
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داري جنسـي در ايـران    راهكارهايي نيز در زمينة ارتقاي بهداشـت جنسـي و آمـوزش خويشـتن    
  ].32ـ31، ص 2[كند  ارائه مي

 .اند مطالعات مردانگي پرداخته ةهاي كمي به حوز در ايران تحقيقات و پژوهشاز طرفي، 
مـثالً، ميرزايـي و ذكـايي در     ؛انـد   به صورت كمي و مقطعي بودهعموماً  شده تحقيقات انجام

در شهر تهران  19و  11، 3آموزان پسر متوسطه در سه منطقة  پيمايشي كه در ميان دانش
هاي جنسيتي را بررسـي   هاي مردانگي و كليشه نگاه پسران نوجوان به ارزش، اند انجام داده

ن پسـران  هـا در ميـا   دهد كـه بـروز مردانگـي    ها نشان مي پژوهش آن]. 82، ص4[ اند  كرده
بـاالتري را   هـاي  كند؛ به اين صورت كه پسراني كه نمره نوجوان در يك طيف معنا پيدا مي
، 4[هاي مردانگـي دارنـد    اند، گرايش بيشتري به كليشه در مقياس مردانگي به دست آورده

ها نه در رابطه با يكديگر، بلكه  نهايت تنوع بروز مردانگي هرچند در اين پژوهش در]. 93ص
هـا   در آن) مردانـه، زنانـه، دوجنسـيتي و نامتمـايز    (ز چهار دسـته هويـت جنسـيتي    در برو

  ].93ـ92، ص4[سنجيده شده است 
شـده در   يكي از معدود تحقيقات كيفـي انجـام   ]3[آبادي  چاووشيان و حسيني رشت ةمطالع

 سـينما و هاي  هاي مردانه در فيلم به بازنمايي مردانگي و ارزشكه  است مردانگي مطالعات ةحوز
ة با مطالعـ  آبادي چاووشيان و حسيني رشت ،در اين تحقيق. است  هاي تلويزيوني پرداخته سريال

سـال  «چنـد   دهند كـه  نشان مي1388تا  1357هاي  سال ةسينمايي پرفروش در فاصل  فيلم 32
تغييـرات فاحشـي در مردانگـي بـه وجـود      «وجود دارد كه در آن ) 1380، 1376، 1368(عطف 

، 3[» هاي تغييرات شديد در فضاي اجتمـاعي ايـران بـوده اسـت     مقارن با سال«كه  »آمده است
دهـد كـه    شود و نشان مـي  تغييرات در مقايسه با يك تيپ ايدئال مردانگي سنجيده مي. ]81ص

شخصي همچون ظـاهر و طـرز صـحبت، خصوصـيات اخالقـي،      ة مردانگي هژمونيك چه در زمين
  .با زنان تغييرات زيادي كرده استشغل و روابط خانوادگي و شكل رابطه 

يـك از تحقيقـات كيفـي يـا      يچهـ دهد، در  طور كه بررسي پيشينة مطالعاتي نشان مي همان
بـه موضـوع   شده، چه در رابطه با باكرگي و چه در حوزة مطالعات مردانگي در ايـران،   كمي انجام

دارد پرداختـه نشـده    اي كه ميان آن و معناي مردانگـي وجـود   مردان و رابطه هاي جنسي تجربه
كـه تجـارب جنسـي     حـالي  در. اسـت   موضوعي كه هم تابو است و هم طبيعي فرض شـده . است

 ـ ثر از جايگـاه اجتمـاعي  أمتـ و زنان و نقشي كه در بازتوليد معاني مردانگي و زنانگي دارد  مردان
ين مقالـه، بـا   ا. مذهبي است كه در آن قرار دارند و نبايد آن را طبيعي دانست ةاقتصادي و زمين

به ادبيات موجود در زمينـة   1370نگارانه با مردان متولد دهة  اي كيفي و مردم مطالعه دادن انجام
تر اينكه با تمركز بر تجارب مردان و معنايي كـه   كند و مهم مطالعات مردانگي در ايران كمك مي

دارد، و عمومـاً بـر    هنجار باكرگي براي آنان دارد شكافي را كه در حوزة مطالعات جنسيت وجود
كند، زيرا فهم تجارب زنـان و نقـش و جايگـاه جنسـيتي زنـان در       زنان تمركز شده است، پر مي
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مراتـب جنسـيتي بـراي     جامعة ايران، بدون در نظر گرفتن مردان و معنايي كه روابـط و سلسـله  
  .معناست ها دارد، ناقص و بي آن

 ها نگيو طيفي از مردا مردانگي هژمونيك: چارچوب مفهومي
يـك  منزلـة   مردانگي نه به. شروع شد 1390 ةو اوايل ده 1380 ةاز اواخر ده 1مطالعات مردانگي

هاي مختلف همچون ورزش، تعليم و تربيت،  اي اجتماعي در حوزه بلكه برساخته ،واقعيت زيستي
  ].830، ص8[ مديريت سازماني، مطالعات رسانه و غيره مورد توجه قرار گرفت

كانل با اسـتفاده از مفهـوم    .است 2كانل در مطالعات مردانگي متعلق به  مهمنظريات  يكي از
خـاص از   يشـكل  شـود تـا   كند كه باعث مي اي اشاره مي به هنجارهاي مردانه 4گرامشي 3هژموني

گرامشي هژموني را به ]. 83، ص6[ نامد مي 5مردانگي در قدرت باشد و آن را مردانگي هژمونيك
داند كـه نـه از طريـق زور و اجبـار، بلكـه از طريـق      گروه معـين مياجتماعي يك  ةمعناي سلط

هاي اجتماعي گسترش  شـود و بـه زندگي خصوصي و حيطه فعل و انفعال فرهنگي حاصـل مـي
  ].201، ص5[يابد و در خدمت تداوم و حفظ نظام سلطه است  مي

تـري بـراي    ناسـب ، اصطالح مردانگي هژمونيك به چند دليـل جـايگزين م  6وايتهد ةبه عقيد
 ةگرايي را كـه در مردسـاالري وجـود دارد و همـ     اول اينكه ذات]. 90، ص18[ است 7مردساالري

دهد كه در آن  كند و در مقابل وضعيت مبهمي را نشان مي داند نقد مي مردان را برتر از زنان مي
نگـي  از سـوي مـردان و زنـان وجـود دارد و هـم زنـاني هسـتند كـه بـا مردا          هم امكان مقاومت

دوم ). همـان (كننـد   اند و براي حفظ جايگاه و برتري آن تالش مـي  هژمونيك همدست و شريك
به مردانگـي هژمونيـك واكـنش نشـان بدهنـد يـا از آن فاصـله         اينكه مردان زيادي ممكن است

جايگاه برتر مردان و وضـعيت موجـود بـراي حفـظ      ةكنند اما مردانگي هژمونيك تضمين ،بگيرند
  ].91 : همان[ مردساالري است
هايي از مردانگي اسـت كـه    ها و ايدئال فانتزي ةبرگيرند مردانگي هژمونيك در ،به تعبير كانل

ولـي بـه شـكل هژمونيـك سـاخته و       ،مردان نداشته باشد ةروزمر ةممكن است ارتباطي با تجرب
اي  جامعـه اين اشـكال و تعـاريف از مردانگـي هژمونيـك از     ]. 185ـ184، ص6[ شود بازتوليد مي

، اگـر زمـاني زور بـازو و قـدرت     ؛ مـثالً كنـد  به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر تفـاوت مـي  
در زمـان   ،فيزيكي ارزش بوده است و مردان با اين ويژگي داراي مردانگي برتـر و ايـدئال بودنـد   

                                                        
1. masculinity studies 
2. connell	
3. hegemony	
4. gramsci  
5. hegemonic masculinity 
6. whitehead	
7. patriarchy	
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در امـا آنچـه   ]. 7[ كنوني ممكن است ثروت و موقعيت اقتصادي نشان مردانگي هژمونيك باشـد 
ايـن اسـت كـه     ،تاريخي مشترك اسـت  ةاشكال مردانگي هژمونيك در هر جامعه و هر دور ةهم

بـه ايـن   . كنـد  مردانگي هژمونيك به حفظ نظم جنسيتي و برتري جنسـيتي مـردان كمـك مـي    
بلكـه آن را بايـد    ،توان يك توصيف يا تعريـف قطعـي از مردانگـي هژمونيـك ارائـه داد      معنا نمي
 ةمـورد سـتايش همـ    اي دانسـت كـه   ترين شكل مردانگي در هـر جامعـه   هترين و دلخوا شايسته

گنــگ و  كانــل معتقـد اسـت كـه   . كننـد  مـردان اسـت و همـه در جهـت حفــظ آن تـالش مـي      
ييدي برساخت تـاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي جنسـيت     أبودن معناي مردانگي هژمونيك ت مبهم

 ].185، ص6[ و مردانگي است
وجـود   هـا  ها و زنانگي ماني اشكال متعدد و طيفي از مردانگيبر اين اساس، در هر جامعه و ز

سـاير اشـكال مردانگـي در رابطـه بـا      . ها مردانگي هژمونيك قـرار دارد  آن ةس همأدارد كه در ر
شوند و با آنكه ممكن است مردانگي هيچ مردي مطـابق مردانگـي    مردانگي هژمونيك تعريف مي

 ،بـه همـين دليـل   . شـود  و در رابطه با آن سنجيده مـي تأثير آن قرار دارد  تحت ،هژمونيك نباشد
توانند به حاشيه رانده شوند و مورد  اجتماعي خاص مي ـ هاي تاريخي اشكالي از مردانگي در دوره

شناسي جنسـيت و   جامعه ةحوز بيشتر در مردانگي هژمونيك كانل ةاز نظري .تمسخر قرار بگيرند
كنـد كـه مردانگـي     ها ثابت مـي  نتايج مشاهدات آن .مطالعات رسانه در ايران استفاده شده است

مفهومي پوياست كه همراه با تغييـرات اجتمـاعي و    ،كند طور كه كانل بحث مي همان ،هژمونيك
  .]6[ فرهنگي در جامعه پيوسته در حال تغيير و تحول است

آن يـا بررسـي تغييـرات نسـلي      تيپ ايدئالي از مردانگي هژمونيـك  ةدر اين مقاله، هدف ارائ
سـاخته  دادن پيچيدگي اشكال مردانگي است كه در رابطـه بـا بـاكرگي زنـان      نشان بلكه ،نيست

شـده اسـت،   به ساخت مردانگي هژمونيك و بازتوليد آن در روابط جنسي نگاه هرچند،  .شود مي
عنـوان يـك    فرهنگـي جامعـه مـا بـه     ـ مردانگي هژمونيك در اين مطالعه و در شرايط اجتمـاعي 

 شود كه هنجار بـاكرگي زنـان نقـش مهمـي در سـاخت آن دارد      در نظر گرفته مي ايدئال مردانه
  .1]94، ص12[

بـه  . ها در اين مقاله استفاده شده است همچنين، نگاه طيفي كانل در برساخت انواع مردانگي
اند  اين معنا كه ساير اشكال مردانگي در مقايسه با يكديگر و در طيفي به هم پيوسته تعريف شده

                                                        
. يعني مردانگي كه هنجار باكرگي برايش مهم است و انتظار دارد كه در زمان ازدواج همسرش حتماً باكره باشد .1

اي شـود تيپـي ايـدئال اسـت كـه بـر       مبناي هنجار باكرگي ساخته مي در اين مقاله، مردانگي هژمونيكي كه بر
گوهـا  و گـاه بـه شـكل علنـي در گفـت      هرچند هيچ. شود ها از آن استفاده مي تشخيص و تحليل ساير مردانگي

البته اين را بايد در رابطه با جنسيت محقق ديد و تأثيري كه ممكن است بر روند صحبت . مشاهده نشده است
خـود در مقابـل محقـق بـه نمـايش      گو با مردان گذاشته باشد و تصويري كه مردان تمايل داشتند از و و گفت
هاي مطلعان قابـل تشـخيص    هايي از مردانگي هژمونيك در ساير اشكال مردانگي در صحبت اما نشانه. گذارند

  .شده است گوها به آن پرداختهو بود كه در بخش تحليل محتواي گفت
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. رأس آن مردانگي هژمونيكي قرار دارد كه باكرگي زنان نقش مهمي در برسـاخت آن دارد كه در 
ها را در رابطـه بـا هنجـار     سوست كه تنوع بروز مردانگي اهميت نگاه طيفي براي اين مقاله از آن

پيوستگي كه ميان اشكال مختلف در يك پيوستار وجود دارد  هم باكرگي و همچنين پيچيدگي و به
معناي باكرگي براي مردان را در رابطه  1شود با نگاهي عمقي و تقاطعي كند و باعث مي آشكار مي
  .ها معنا كنيم ها و الگوهاي مردانگي در جايگاه طبقاتي و زمينة خانوادگي آن با ايدئال

كه تا چه حد تنـوع در معنـا و برداشـت از بـاكرگي     دهيم  مينشان  ها تحليل يافتهدر بخش 
روابـط خـانوادگي، تحصـيالت،     ةچطور باكرگي زنان را در زمين كيدارد و هرميان مردان وجود 

چطور انواع  ،همچنين. سازند اعتقادات مذهبي و ايدئالي كه از ازدواج و زندگي مشترك دارند مي
 .دكشن گو در مورد باكرگي به تصوير ميو هنگام گفت هاي مردانگي را هاي مردانه و فانتزي ايدئال

  ها و نكات اخالقي لشار ميداني، چاك
روي روابـط   1399 تـا  1397هـاي   نگارانه است كـه در سـال   مردم اي مطالعه اين مقاله برآمده از

هـدف از   .در تهران انجام شده است 1370 ةو مردان متولد ده زنانهاي جنسي  جنسي و تجربه
و اينكـه   بـود  1370ن دهة اجنسي براي متولد ةفهم تجربه و معناي رابط مشاهده و اين مطالعه

عوامـل  ديگر چطور اين تجارب به شكل فردي و در تقاطع با نگرش مذهبي، وضعيت اقتصادي و 
  .شوند اجتماعي ساخته مي ـ فرهنگي

انجام داده شـد   يي عميق هاگوو گفت 1370نفر از مردان متولد دهة  15در طي اين مدت با 
جنسي يا تصـوري كـه از رابطـة    حول موضوعاتي همچون، منابع يادگيري رابطة جنسي، تجارب 

دهد تـا   گر اين امكان را مي  گوست كه به مصاحبهو عميق شكلي از گفت ةمصاحب. زناشويي دارند
ايـن   ].42، ص10[ دكنـ تحليل و بررسـي   ها را يات از معاني رفتارها و تجارب بپرسد و آنئبا جز

ن جـنس و جنسـيت بـا    وگو فضا را براي صحبت در مورد موضوعات تابويي همچو شيوه از گفت
  .فراهم كرد  گروه نسلي مورد مطالعه

 1370پنج مصاحبة پايلوت ابتـدايي بـا مـردان متولـد دهـة      يكي از موضوعات مهمي كه در 
مـا را بـا    مصاحبة پـايلوت . وگو قرار گرفت هنجار باكرگي زنان بود بحث و گفت طرح شد و مورد

اكرگي مواجه كرد كه درنهايت به بـازنگري  سؤاالت و مسائل جديدي در مورد باكرگي و معناي ب
به همين دليل، عالوه بر ساير موضوعاتي كـه از ابتـداي طـرح    . يا طرح سؤاالت جديد منجر شد

تحقيق و جزء اهداف مطالعه در نظر گرفته شده بود از همة مطلعان مرد به طور خاص در مـورد  
رنـد؟ و بـاكرگي چـه اهميـت و     باكرگي زنان پرسيده شد اينكه چه نظـري در مـورد بـاكرگي دا   

  معنايي برايشان دارد؟

                                                        
1. intersectional 
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. وگو كه مربوط به موضوع باكرگي بودند جدا شدند هايي از گفت در زمان تحليل، ابتدا بخش
 ـ هاي افراد ابتـدا در زمينـة فرهنگـي    ها به شكل كيفي بوده است؛ يعني صحبت گوو تحليل گفت

مقايسه با ديگـران تحليـل و بررسـي شـده      اجتماعي، اقتصادي كه در آن قرار دارند و سپس در
نهايت، جداي از مردانگي هژمونيك، سه دسته ديدگاه تشخيص داده شد كه سه تيپ يا  در. است

مردانگـي  «، »1مردانگـي معـذب  «نـد از  ا اسـاس آن سـاخته شـد كـه عبـارت      ايدئال مردانگي بـر 
شـافي ايـن مطالعـه و    هرچنـد بـه دليـل ماهيـت كيفـي و اكت     . »3مردانگي رها«و » 2مدار اخالق

هـا   چارچوب نظري به كار گرفته شده، كه تأكيد بر نگاه طيفي نسبت به ساخت انـواع مردانگـي  
بندي مشخصات، بلكه در پيوسـتاري   دارد، معرفي اين سه تيپ نه به شكل كمي همراه با جدول

شـكل از  ايـن   اساسـاً . به هم چسبيده است كه در بخش بعـد مفصـل توضـيح داده شـده اسـت     
اين كار متفـاوت اسـت    با كند و بيشتر در روش كمي معنا پيدا مي ها و توصيف داده  گيري تيجهن

 .بوده اسـت  1370ن دهة ابا گروه محدودي از متولد عمقي ةمصاحب دادن نگاري و انجام مردم كه
  .ميها و مشاهدات به اين گروه نسلي ندار هيچ ادعايي براي تعميم يافته ،به همين دليل

التحصـيل دانشـگاه، سـاكن تهـران و      دانشـجو يـا فـارغ   وگو كرديم  ها گفت كه با آن 4پسراني
. اهميـت داشـت   5جنسـيت، گـروه سـني و تجـرد     مطلعان فقـط در انتخاب  .همگي مجرد بودند

اسـاس   هـايي بـر   تيپ م كه در آنيكن هاي كمي اجتناب مي گيري نتيجه ئةهمچنين عامدانه از ارا
. برفي انتخـاب شـدند   به روش گلوله مطلعان. شود صادي ساخته مياقت ةاعتقادات مذهبي يا طبق
 اكـه مـ   ه شدبودند خواست 1370كه دانشجوي كارشناسي يا متولد دهة  ابتدا از اقوام و دوستاني

تا در مـورد موضـوع   شد درخواست مطلعان را به گروه دوستانشان معرفي كنند و سپس از خود 
. معرفـي كننـد   ،وگو داشـت  و اگر كسي تمايل به گفتتحقيق با گروه دوستانشان صحبت كنند 

كردنـد كـه بـه نظـر      شان كسـاني را پيـدا و معرفـي مـي     از ميان گروه دوستانعضي از مطلعان ب
هـايي كـه خودشـان انتخـاب      در مكـان مطلعان را  .وگو بودند خودشان موردهاي جالبي برايگفت

يـا در   حياط دانشگاه محل تحصيلشـان  كه بيشتر يا در فضاي باز و كرديم، مالقات ميكردند  مي
سـه نفـر تنهـا زنـدگي      طلعنفر پسر م 15از ميان  .بود شان شاپي نزديك به دانشگاه و خانه كافي
  .كردند كردند، يك نفر ساكن خوابگاه بود و بقيه هنوز با خانواده زندگي مي مي

اي جديد بود كه پـيش از   صحبت با پسران در رابطه با جنس و جنسيت تجربه مابراي خود 
                                                        

1. Tormented Masculinity 
2. Ethical Masculinity 
3. Loose Masculinity 

در  ناطلعـ اكثـر م  ، زيـرا ميكن به جاي مردان و زنان استفاده مي) دختر(و دختران ) پسر(عمد از لغات پسران  هب. 4
اينجا دختر به معناي باكره نيست، به معناي زني است كه ازدواج . بردند گو اين لغات را به كار ميو حين گفت
 . نكرده است

و  بررسي نگاه اين نسل به ازدواج و فرزندآوري بود 1370 ةتجارب جنسي نسل ده ةيكي از اهداف اصلي مطالع. 5
  . چون اكثر مطلعين مجرد بودند تصميم بر اين شد كه تنها بر همين گروه تمركز شود
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كـه   ،به جز يك مورد انخالف تصورم منتها بر. ميهايي داشت شروع كار ميداني در موردش نگراني
ل جنسـي  ئوگو شد و به نظرش لزومي براي صحبت در مورد مسـا  سختي وارد گفت پسر بهمطلع 

از  گـو و گفـت چندين بـار پـس از پايـان    . وگو كردند رراحت گفتپسمطلعان  ةوجود نداشت، بقي
يـات بـراي   ئشان را به اين ترتيب از نوجـواني و بـا جز   م كه تا كنون تجارب جنسييپسران شنيد

زبـان بـدن، نـوع كلمـات و لغـاتي كـه اسـتفاده        . تعريف نكرده بودند» خانوم«خصوص  كسي به
يـا   وگو داشـتند  احساس خجالتي كه در حين گفتنفس يا  به كردند، احساس راحتي و اعتماد مي

وگو و كار ميـداني   ماندند همه بخش مهمي از گفت هايي كه منتظر واكنش يا جواب مي در زمان
ولـي   ،مرد بـود  كننده وگو گفت كرد اگر هاي زيادي مي شكل و محتواي مكالمات تفاوت قطعاً. بود

شـتند نكـات زيـادي در مـورد برسـاخت      وگـو دا  نوع زبان و مالحظاتي كه پسرها در حين گفـت 
  .م پرداختياجتماعي جنسيت و روابط جنسيتي داشت كه در جايي ديگر به آن خواه

حفظ  ئلةمس وجود داشت گوهاو گفت استفاده و تحليل ها، نگارشحين  ترين چالشي كه مهم
امـا بـه    ،ميگـرفت  براي ضبط اجازه مي صحبتدر ابتداي . ها بود حريم خصوصي افراد و هويت آن

م پرسـيد و در كـار از   ياسمشـان را نخـواه   گـو و گفتم كه در حين يداد ها اين اطمينان را مي آن
و هـر اطالعـاتي را كـه هويتشـان را آشـكار كنـد اسـتفاده        د شد اسامي جايگزين استفاده خواه

هـا تكنيـك    و اعتمـاد آن  نامطلعـ بيان اين موضوع براي افزايش اطمينان خـاطر  . 1م كردينخواه
  .خوبي بود

  وگوها تحليل گفت
  اهميت باكرگي براي پسران

وگو ابراز كردند اين بود كه طبق تجارب و مشاهدات  در طي گفت مطلعان پسريكي از نكاتي كه 
له باشـد  ئمسـ  دخترهـا سنشان باكرگي بيش از آنكه براي  هم دختراننسالن و  ها در ميان هم آن

كـه دانشـجوي    او،بـا   .مؤيـد ايـن مطلـب اسـت     بـا سـينا  وگو  گفت ؛ مثالًتمهم اس پسرهابراي 
هـاي دانشـگاه محـل تحصـيلش      در دفتر يكـي از انجمـن   ،است 1373كارشناسي ارشد و متولد 

تا قبل از شـروع تحصـيالت تكميلـي    ند و خودش ا اش ساكن شهرستان خانواده. ميكن مالقات مي
وگو در مورد شرايط  بعد از گفت. كند بگاه زندگي ميدر خواساكن همان شهر بوده است و اكنون 

هاي جنسـي از سـينا در مـورد     جنسي و اولين تجربهة خانوادگي و منابع يادگيري در مورد رابط
م و اينكه آيا به نظر او و در ميان دخترهايي كه ديده است بـاكرگي هنـوز   يكن ال ميؤباكرگي س

  :كنند ي فكر ميجنسي به باكرگ ةمهم است و در برقراري رابط

                                                        
ن و به منظور اجتناب از ايجـاد  ااطالعات در مورد محل تولد افراد به دليل حفظ حريم خصوصي مطلع ةعدم ارائ. 1

   .بوده است اي اي قومي و منطقهه طرحواره
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بنـدها اجـازه    و امـا قيـد  ، كنم كه دست كم براي دخترها اهميتش خيلي كمتر شده فكر مي
نهايت  در ،بينن يعني استقالل مالي چون ندارن و خودشون رو در بند ازدواج مي. ده بهشون نمي

ست كه  هادخوان ازدواج بكنن و اون قيد و بند ازدواج و خونو كنن كه يه روزي مي به اين فكر مي
وگرنه فكر كنم كه دخترها از هر تيپي دوست دارن كه رابطه جنسي رو تجربه كنن  ،مانع ميشه

  .به طور كامل
  :گويد در مورد پسرها هم سينا مي

يك روزي اگه بخوان ازدواج بكنن  .فكر كنم كه كثرت با اوناييه كه باكره پسندن پسرها هم
با همون  ،خب اونا هم تو اون فرهنگ بار اومدن. باشهدوست دارن با كسي ازدواج كنن كه باكره 

كم همين پسرهايي كه تو خوابگاه باهاشـون   دست[...]  شده بزرگ شدن اقچيزهايي كه بهشون ال
ولـي   ،داشتن] جنسي ةرابط[خودشون اغلب  ،ان كه دانشجوهاي ارشد و دكتري ،كنم زندگي مي

  .ترجيحشون به اين سمته
بـه   نگـاه انتقـادي   ،كه علوم اجتماعي اسـت  ،اش تحصيلي ةتأثير رشت گويد كه تحت سينا مي

اش هـيچ   شخصه بـاكرگي يـا عـدم بـاكرگي همسـر آينـده       و براي خود او به هنجار باكرگي دارد
فرهنگي اشاره  ةهمسنش به زمين پسرهاياما سينا در مورد اهميت باكرگي براي . اهميتي ندارد

شـدن آن را درونـي    ختـران و پسـران در طـي اجتمـاعي    هـايي كـه د   ارزش و هنجارها و كند  مي
به دختـران و   ،هايي همچون ازدواج در طي اتفاقات بدني در زمان بلوغ و در طي مراسم. اند كرده

 /و اينكه چه نقشي در تعيين جايگاه اجتماعي و زنـانگي  شود پسران اهميت باكرگي يادآوري مي
  .ها دارد مردانگي آن

هنـوز  ، چنـد ازدواجـي كـه دور و بـرم ديـدم     «گويـد در   اسـت مـي   1374صابر كـه متولـد    مثالً
كـرده و   تحصـيل ة از يـك خـانواد   .ميبين مي در خيابان انقالبشاپي  صابر را در كافي .»مهمه] باكرگي[

  :جنسي دارد ةبه تجرب طلبيگويد باكرگي برايش اهميتي ندارد و نگاه برابر مي. استتهراني متوسط 
  .ه داشته باشهستتون و اون هم مي م داشته باشمستتون يزها رو ميم خيلي چ همن تو گذشت

  :گويد م مييپرس پسرها راجع به باكرگي مي ةوقتي در مورد نظر بقي
من دوستي داشتم كه بـا دختـري    مثالً. اين هم هست كه پسرها براي ازدواج براشون مهمه

كنـي يـا    فكر مي ،حاال ده سال ديگه ،گفتم به ازدواج با اين آدم بعد كه بهش مي ،هم دوست بود
الم ايـن  ؤبعد، مـن سـ  . دم با كسي ازدواج كنم كه بار اولش باشه گفت نه، من ترجيح مي نه؟ مي

 .كني چرا براي خودت اين رو رعايت نمي ،بود كه خودت كه ترجيحت اينه

هنـوز   ،ه اسـت ها تفاوت كرد ها به موضوع باكرگي با خانواده با آنكه نگاه جوان ،به تعبير صابر
وگو با مطلعـان ديگـر هـم     در حين گفت. دهند بسياري از دوستان پسر او به باكرگي اهميت مي

يـا ديگـر مـردان اهميـت      بودن زن است كه يا براي خودشان» بار اول«م كه اين يشو متوجه مي
زناشـويي   ةاي اسـت كـه در رابطـ    اهميت باكرگي زن در ساخت ايدئال يـا فـانتزي مردانـه   . دارد

 ازدواج در مقايسـه بـا روابـط دوسـتي    وگو كرديم،  ها گفت پسراني كه با آنبراي . شود ساخته مي
در ازدواج است كه مرد به طور رسـمي و شـرعي صـاحب زن    . تري دارد تر و رسمي معناي دائمي
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و دانشـجوي   1374كـه متولـد    ،علـي . كننـد  شود و او و فرزندانش به مـرد تعلـق پيـدا مـي     مي
  :گويد مي ،كارشناسي است

بـراي  [ولي بـاكره نباشـه    ،گن كه حتي اگه دختر خيلي خوب باشه هاشون مي پسرها خيلي
  .گن نه مي] ازدواج
. تغيير كرده استنظرش اما االن  ،كساني بود كه باكرگي زماني برايش مهم بوده ءمحمد جز

اي مـذهبي   و از خانواده 1370كه متولد  ،به نظر محمد. بينيم محمد را در حياط دانشگاهش مي
اي از پسـرها بـه ايـن     علت اهميت باكرگي براي عده و در تهران بزرگ شده است، و بازاري است

  :»نا ن، داغا ههنوز بچ«دليل است كه 
شـده بـود    .بـرد  شايد خوابم نمي ،گفتن كه زن تو باكره نيست من مي اگه پنج سال پيش به

قدر  دخترهام بود ان من يكي از دوست مثالً ،هست يا نه ها به اين فكر كنم كه زنم باكره من شب
چـون اگـه نباشـه    ، مون باكره باشه هد خونآ جوري بودم كه اميدوارم فردا مي اين ،دوستش داشتم

اون  ،دم كه من داشتم ولي االن نه، اين حق رو دارم مي .شه ذهنيتم نسبت بهش عوض مي ةهم
  .هم جوون بوده و داشته

با پسـران در مـورد اهميـت بـاكرگي، چـه بـراي خودشـان و چـه گـروه          وگو  در حين گفت
هاي خانوادگي، جايگاه خانوادگي، نقش و معنايي كـه ازدواج   همساالنشان، نقش فرهنگ و ارزش

وگو كرديم  ها گفت واقع، معناي باكرگي براي پسراني كه با آن در. شود ها دارد پررنگ مي براي آن
ري كه از ازدواج دارند و نقشي كه پيوند زناشويي در تعيين جايگـاه  ارتباط تنگاتنگي دارد با تصو

هـا از   تصـور آن . كنـد  شـان ايفـا مـي    اجتماعي و خانوادگي ـ عنوان مرد در زمينة فرهنگي ها به آن
بـا  . ها دارد پيوسته در حـال تغييـر و تحـول اسـت     باكرگي و معنا و اهميتي كه باكرگي براي آن

تـر شـدن ارتباطـات ايـن      تحصيالت يا زندگي در شهر بزرگ و گسـترده رفتن سن، در نتيجة  باال
هاي ذهني از ازدواج و الگوهاي مردانگي و زنـانگي كـه در رابطـه بـا آن سـاخته       معاني يا ايدئال

كند؛ تغييري كه به تعبير كانـل نشـان از پويـايي و سـاخت اجتمـاعي       شود پيوسته تغيير مي مي
  ].6[الگوهاي مردانگي دارد 

وگو كـرديم مواضـع متعـدد و     ها گفت ين، در رابطه با هنجار باكرگي، پسراني كه با آنهمچن
. سادگي در دو قطب متضاد با يكديگر قـرار داد  ها را به توان آن گيرند كه نمي گاه متناقضي را مي

هـا و   طور كه پيش از اين نيز گفته شد، استفاده از چارچوب مفهـومي كـه در آن مردانگـي    همان
كنـد نخسـت بـروز     بـه مـا كمـك مـي    ] 12؛ 6[شـوند   ها در قالب يك طيف تعريـف مـي   زنانگي

بـودن در يـك    ها را به صورت متكثر و متنوع ببينيم و همة مردان را صرفاً به دليل مـرد  مردانگي
تر اينكه نخواهيم خط تمايز مشخصي ميان هر شكل از مردانگي بـا   دوم و مهم. گروه قرار ندهيم

بندي انواع مردانگي در ادامه نيز به ايـن دليـل اسـت     گذاري و دسته علت نام. شكل ديگر بكشيم
و   بـودن مرزهـاي ايـن اشـكال     تر شود؛ هرچند تأكيد بر مـبهم  كه تنوع اشكال مردانگي برجسته

  .پوشاني كه با يكديگر دارند نشان از نگاه طيفي است كه اين مقاله به دنبال آن است هم
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  مردانگي رها
كردند كه مخالف هنجار بـاكرگي   وگو كرديم صراحتاً ابراز مي ها گفت راني كه با آنتعدادي از پس
 ةرابطـ  بـراي زنـان در   ي رابرابـر  حقها كساني بودند كه  اين همچون صابر و سينا،. زنان هستند

كـه در تهـران    اسـت  اي غيرمذهبي و مرفـه  و از خانواده 1370سهيل متولد  .قائل بودندجنسي 
با آنكه روابـط  گويد  او مي. كنيم شاپي در شهرك غرب مالقات مي او را در كافي. بزرگ شده است

عاطفي بـرايش اهميـت زيـادي دارد و بـه قـول       ةاما برقراري رابط ،دوستي متعددي داشته است
هـاي مختلـف وارد    جنسي با آدم ةحاضر نيستم فقط به خاطر رابط«خودش مثل پسرهاي ديگر 

ر مورد اينكه آيا باكرگي برايش مهم است با قاطعيت سرش را بـه  ال دؤدر جواب س. »رابطه بشم
  »؟م كه برام مهم باشه  مگه من باكره«: گويد بعد مختصر و كوتاه مي. دهد عالمت نفي تكان مي

رشـتة فنـي   كارشناسـي در   ةكـردن دور  بعد از تمـام است و  1374كه متولد  ،پيمان يا مثالً
اجتمـاعي و   ةبـا آنكـه در مقايسـه بـا سـهيل از طبقـ       ،هاي فرهنگي شده اسـت  مشغول فعاليت
 .»نـه «گويـد   بـا قاطعيـت مـي   ، جنسي نداشـته اسـت   ةتري است و تا كنون رابط اقتصادي پايين

  .بيند توضيح بيشتر نمي ةباكرگي برايش موضوعيتي ندارد و لزومي هم به ارائ
امـا   ،ن خـود باخبرنـد  ها و حتي گروه همسـاال  اهميت باكرگي زنان براي خانواده اين گروه از

كشند و اين تفاوت در نگاه و عقيـده را محصـول    حال يك خط تمايز ميان خود و آنان مي اين ب
جنسـي   ةبه تجربه و رابط دانند كه مي ييا نگاه برابر، سبك زندگي تحصيلي ةرفتن سن، رشت باال

اين شكل از مردانگـي  سوي طيف در نظر بگيريم،  اگر مردانگي هژمونيك را در يك .اند پيدا كرده
اي كـه   مردانگـي . گيـرد  ناميد در سوي ديگـر طيـف قـرار مـي    » مردانگي رها«توان آن را  كه مي

  .كند اش هم به آن فكر و توجه نمي اهميتي براي باكرگي قائل نيست و در روابط جنسي
 هايي وجود دارد كه مـانع ايـن   اي از پسران تناقض هرچند در مردانگي رها و در صحبت عده

بندي كنيم كه باكرگي برايشان هـيچ اهميتـي نـدارد؛     عنوان مرداني دسته ها را به شود كه آن مي
  :گويد مي او .بودن باكرگي براي اين پسران دارد اهميت يبه ادعاي ب امير نگاه انتقاديمثالً 

ولي وقتي طرف  ،براشون مهم نيست] باكرگي[گن  شناسم كه مي مي رو من دو سه نفر
كس نيسـت كـه بگـه     هيچم، روشنفكري ما همه تو لفظ خيلي. تهاف شون ميمشنيست از چ
  .براش مهمه

د، با تأكيد بـر  اين توصيف امير اشاره به تناقضاتي دارد كه در سبك زندگي جوانان وجود دار
سـو از اهميـت هنجـار بـاكرگي زنـان       ، زيرا از يكتر است براي پسران اين تناقضات پررنگ اينكه
هاي مردانگي در  ها و كليشه شدن و در خانواده و گروه دوستان ايدئال ند و در روند اجتماعيا آگاه

اما از سوي ديگر، تحت تأثير نگاه برابري، كه در نتيجة . اند رابطه با هنجار باكرگي را دروني كرده
انـد،   هـاي اجتمـاعي بـه دسـت آورده     باالرفتن تحصيالت و كار و فعاليت در كنار زنان در محيط

براي اين پسران نگاه انتقـادي نسـبت بـه بـاكرگي هـم بـه طـور        . اند  منتقد هنجار باكرگي شده
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در مردانگـي معـذب، كـه    . پيوسته و به مرور ساخته شده است و به يكباره به دست نيامده است
 .شود وضوح مشخص مي دهيم، اين تناقضات به در ادامه توضيح مي

  مردانگي معذب
شاپي نزديك بـه چهـارراه    در كافي كارشناسي است ةو دانشجوي دور 1376متولد  را كه حسين

چنـد  . كند اش شهرستان هستند و او در تهران تنها زندگي مي خانواده. كنيم عصر مالقات مي ولي
اش و  رابطـه  ةدر مورد آينـد . هاي دانشگاه وارد رابطه شده است كالسي ماه است كه با يكي از هم

چـون مطمـئن نيسـت كـه بخواهـد بـا او        ،دارد» عذاب وجـدان «: گويد يم ميپرس ازدواج كه مي
  :م چرا عذاب وجدان دارديپرس از او مي. ازدواج كند

  .داشته باشه] جنسي[ ةكرده قراره تو اين رابطه بمونه حاضر شده رابط فكر مي] دختر[چون اون 
ر خـود دختـر   گويد برايش مهـم نيسـت اگـ    در مورد اهميت باكرگي در زمان ازدواج هم مي

  :دهد كه م توضيح مييكن ال ميؤكه س» پشيماني«در مورد . شده باشد» پشيمان«
  .اي باشه كه تموم شده باشه يعني يه گذشتهه، يعني فكر و حواسش به نفر قبلي نباش

ولي چند ماه با طرف باشم «كند  در مورد گذشتة دختر سؤال نمي» به طور مستقيم«گويد  مي
  :گويد كند و مي كمي مكث مي» ش براتون مهمه؟ا هيعني گذشت«رسيم كه پ باز مي. »فهمم مي

ولـي  . ولي تا يه حدي مهمه ،خيال شم چي رو بي آره، نه اينكه حاال به خاطر يه موضوع همه
  .دم كه اولين بارش با خودم باشه در كل ترجيح مي

  :گويد پرسيم چرا؟ با لحني مردد مي مي
حاال اگه نباشه  .ولي ترجيحم اينه ،منم خب با كسي بودم ،هدونم شايد يه باور غلط باش مين

  .هم زياد مشكلي نيست
وگـو   ها گفت كه با آن پسرهاييها از سوي  وگو در اكثر گفت دخترهاروابط » گذشته«اهميت 

اي  از خانواده و دانشگاه به تهران آمده استتحصيل در راي بمثل حسين  علي. مطرح شدكرديم 
يكـي از خويشـاوندانش    مذهبي بدون تحصيالت و با سطح درآمد پايين است كه در تهـران نـزد  

گويد در حال حاضر  اما مي ،علي هم همچون حسين در مورد باكرگي مردد است. كند زندگي مي
   :و اينكه ،جنسي نداشته است ةباكرگي برايش مهم است چون خودش رابط

يهو يه جـايي از زنـدگي    ،ه باالخره وقتي بدوني يه همچين چيزي قبلش بودهشه ك بحث بار رواني
  .تونه تأثيرگذار باشه مي ،تعارضاتي كه ممكنه بين دو زوج پيش بياد بعد توي مثالً ،يادت بيفته

ييدي بر اين أباكرگي او ت. كه بدون گذشته است دختريباكره براي حسين و علي يعني  دختر
لحاظ جسمي و نه عاطفي به مردي وابسته نبوده است و همسرش اولـين  موضوع است كه نه به 

. نباشد» فكر و حواسش به نفر قبل«گويد كه مهم است كه زن  مي حسين صراحتاً مثالً. مرد است
مبناي تقابل دوگانه ميان زن و مرد ساخته شده  كه بر ،باورهاي جنسيتي پنهان در حرف حسين
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زن  ،جنسي ةكه در صورت برقراري رابط تأكيد دارد داند و في ميعاط ةزن را نيازمند رابط ،است
جنسي بـراي زن   ةبخش احساسي و عاطفي رابط همچنين اينكه و كند وابستگي عاطفي پيدا مي

تعدد روابط جنسي مردان جداي از هنجار باكرگي در سطح ارضاي  ،به همين دليل. تر است مهم
خـالف زنـان وابسـتگي عـاطفي يـا       برمردان و د مان ياي فيزيكي باقي م نيازهاي جسمي و تجربه

 .گذارد ها در آينده نمي بر روابط آن همنتيجه تأثيري  و در كنند احساسي پيدا نمي
مردانـه   /زنانـه  ةاند كه فهم دوگانه از سكسواليت پردازان بسياري به اين موضوع پرداخته نظريه

مراتب جنسـيت اسـتفاده    سازي سلسله يعيسازي و طب هاي بيولوژيك براي عادي تفاوت مبناي بر
ترين كنترل را بـر   ترين و محكم شناسي طوالني ، بيولوژي و زيست1به تعبير سگال]. 14[ اند شده

درك ما از سكسواليته در دوران مـدرن داشـته اسـت و ايـن برتـري و مشـروعيت را بـا ادعـاي         
هـاي   كه دانش مـا از تفـاوت   حالي در]. 73، ص16[ طرفي و مبناي علمي به دست آورده است بي

طرف نيست و در عمل از آن براي حفظ روابط قدرت استفاده شـده   بيولوژيك ميان زن و مرد بي
جنسي براي زن و مـرد توسـط مـردان     ةدر تفاوتي كه ميان معناي رابط]. 30ـ28، ص11[ است

اي تقابلي سـاخته شـده   ه مبناي دوگانه را ديد كه بر نگاهيگر  توان نقش كنترل شود مي ابراز مي
، زيـرا  شـود  ابزاري براي توجيه هنجار باكرگي براي زنـان اسـتفاده مـي   منزلة  اين تفاوت به. است

  .اي عاطفي و احساسي است جنسي ايجاد رابطه ةاهميت رابط ،خالف مردان بر ،براي زنان
تكرار وگوهاي ديگر هم به نحوي  كه در صحبت حسين وجود دارد و باز در گفتي مهم ةنكت

جنسـي و از بـين بـردن     ةكه از برقراري رابطـ  پسرهايي ؛است» عذاب وجدان«شود احساس  مي
دارند و خود را در از دست دادن موقعيـت اجتمـاعي و كـاهش    » عذاب وجدان« دخترهاباكرگي 

. ناميـد » مردانگـي معـذب  «توان  اين شكل از مردانگي را مي .دانند ها مقصر مي شانس ازدواج آن
كه باكرگي زن در زمان ازدواج براي او اهميت دارد و به دليل آگاهي از ايـن موضـوع از   مردانگي 

» عذاب وجـدان «برقراري رابطة جنسي پيش از ازدواج و از بين بردن باكرگي زن دچار احساس 
اين شكل از مردانگي متفاوت از مردانگي هژمونيكي است كه حفظ باكرگي را مسئوليت و . شود مي

داند و مردانگي رهايي كه اهميتي براي باكرگي قائـل نيسـت و در روابطـش آن را     وظيفة زن مي
هـاي ذهنـي و    درگيـري كه براي اين گروه از پسـرها، همچـون حسـين،     حالي در. كند لحاظ نمي
  .دهد ها را در موقعيت متناقضي قرار مي ي به باكرگي وجود دارد كه آنترديدهاي

جنسي پيش از ازدواج داشـته باشـد و    ةدهد كه رابط حسين اين حق را به خود مي ،در عمل
شـود مخفـي    براي رسيدن به اين خواسته عقيده و نظر خود را از دختري كه با او وارد رابطه مي

زنـد كـه اگـر دختـر نظـر او بـه        چون حدس مي. شود مي» عذاب وجدان«اما بعد دچار . كند مي
اج با او را ندارد، حاضر به برقـراري رابطـه   فهميد كه حسين قصد ازدو دانست و مي باكرگي را مي

جنسـي نداشـته    ةو رابطـ »  گذشـته «با دختري ازدواج كند كـه  دهد  حسين ترجيح مي. شد نمي

                                                        
1. Segal	
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اين پسرها حتي از همسر آيندة خود، كه رابطة . پشيمان باشد» گذشته«و يا حداقل از آن  است
كند؛ مشابه » پشيماني«ة خود ابراز جنسي پيش از ازدواج داشته است، انتظار دارند كه از گذشت

حـال   ايـن  بـا . كننـد  كه خود بعد از برقراري رابطة جنسـي تجربـه مـي   » احساس عذاب وجداني«
توان خط مشخص و متمايزي ميان اين شكل از مردانگي و مردانگي هژمونيك يـا مردانگـي    نمي

ن حـق مـرد اسـت و    در اين شكل از مردانگي، مشابه مردانگي هژمونيـك، بـاكرگي ز  . رها كشيد
شود كه چرا بـراي   خالف مردانگي هژمونيك، دچار عذاب وجدان مي اما بر. براي مرد اهميت دارد

دانـد   اش را از زنان مخفي كرده اسـت يـا چـرا بـا آنكـه مـي       اش نظر و عقيده رسيدن به خواسته
  .باكرگي براي آيندة زن اهميت دارد، با او رابطه برقرار كرده است

، در دهد؛ مـثالً  موقعيت بينابيني خود را در ترديد به اهميت باكرگي نشان مي اين تناقض يا
است و حـاال  » باور غلط«گويد شايد نظر او در مورد باكرگي يك  حسين با ترديد مي ،آخر ةجمل

بيشـتر بـه آن مردانگـي رهـا نزديـك      در اينجا حسين . »مهم نيست«اگر دختر باكره نباشد هم 
توانـد بـا صـراحت و     امـا هنـوز نمـي   . دانـد  اهميت مي و بي» غلط«شود كه هنجار باكرگي را  مي

هاي جديـد مردانـه اهميـت دارد     اي كه در برساخت ايدئال نكته. قطعيت در اين مورد نظر بدهد
  .دهد كه با شك و ترديد خود را نشان مي به اين تناقض است آگاهي
هـاي   ين ترديد همچنين نشان از تناقضـي اسـت كـه ميـان سـبك زنـدگي فعلـي و ارزش       ا

اند؛ مثالً حسين و علـي هـر دو     خانوادگي و فرهنگي وجود دارد كه اين پسرها در آن بزرگ شده
هايي با سـطح   هاي كوچك و خانواده تا پيش از شروع دانشگاه و مهاجرت به تهران در شهرستان

اي مـذهبي و سـنتي    خالف حسين، خانواده خانوادة علي، بر. اند كرده مي تحصيالت پايين زندگي
هاي مذهبي دارد؛ هرچند آن را مـانع برقـراري رابطـه بـا جـنس       است و خود علي هنوز گرايش

كنند كه در شـرايط خـانوادگي و فرهنگـي آنـان      هر دو ابراز مي. داند مخالف پيش از ازدواج نمي
هـاي فرهنگـي آن    هـا و ارزش  اما هر دو تا حدي با خانواده. كره باشددختر بايد تا زمان ازدواج با

كنـد   است مستقيم ابراز ترديـد نمـي   علي به اين دليل كه رابطة جنسي نداشته . گيرند فاصله مي
كند وجود هنجار باكرگي را توجيه كند و براي آن دليل بياورد و اين امكان را قائـل   اما سعي مي

ترديد آشكار در نگاه حسين را بايد در رابطـه بـا تغييـر    . ده تغيير كندشود كه نظرش در آين مي
سبك زندگي او در تهران ديد و ارتباطات جديدي كه در محـيط دانشـگاه و در رابطـه بـا گـروه      

  .هاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت پيدا كرده است همساالني از زمينه
دهي بـه   نسل، نقش دانشگاه در شكلكار ميداني و صحبت با پسران اين  دادن در حين انجام

تجربيات جديد و تغيير در سبك زندگي جوانان پررنگ بود، زيرا دانشگاه اولـين فضـاي مخـتلط    
هـا بـا    كنند و براي اكثر مطلعان اولين رابطـه  آموزش رسمي است كه جوانان در ايران تجربه مي

  .گيرد جنس مخالف در فضاي دانشگاه شكل مي
اي  هـاي مردانـه   شود برسـاخته از ايـدئال   كه در بخش بعد تحليل مي اي مردانگيشكل ديگر 
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ايـن شـكل از   . ما به وجود آمـده اسـت   ةاجتماعي در جامع ـ كه همسو با تغييرات فرهنگي است
توانـد مخـالف هنجـار بـاكرگي زنـان و       مـي  ،مينام مي» مدار مردانگي اخالق«كه آن را  ،مردانگي

خود را مسئول و نگران  اما اخالقاً. داند زن را ناموس خود ميمنتقد مردانگي هژمونيكي باشد كه 
در ] 12[اين شـكل از مردانگـي را مشـابه لينديسـفارن      .بيند زن و جايگاه اجتماعي او مي ةآيند

بروز اين شـكل  . كنيم  و در مقايسه با مردانگي رها و مردانگي معذب تحليل مي ها طيف مردانگي
 .هاي امير ديد وح در صحبتوض توان به از مردانگي را مي

 مدار مردانگي اخالق

يات در مورد ئنشينيم و او مفصل و با جز روي نيمكتي مي. ميبين ش ميهامير را در حياط دانشگا
 شود در دوران دبيرستان با دختري وارد رابطه مي. كند اش از دبيرستان صحبت مي روابط جنسي

چـون تصـميم دختـر را     ؛كنـد  امير مخالفت مي ،است  جنسي بوده ةكه دختر خواهان رابطآنو با 
در  اي مذهبي و سـنتي  در خانواده .است 1373امير متولد  .سته استدان نمي» درست و منطقي«

شـته  از دوران دبيرسـتان اعتقـادات مـذهبي ندا    ،اش خالف خانواده اما بر ،بزرگ شده است تهران
جنسـي   ةشان عاطفي است و هنوز رابطـ  رابطه .حاال در دانشگاه با دختري آشنا شده است. است

خواي باهاش  بدوني كه نمي ،اگه با همين دختري كه هستي« :ميپرس براي همين مي .اند نداشته
كنـد و   امير كمي مكث مـي » در اون حالت هم حاضري باهاش رابطه داشته باشي؟ ،ازدواج كني

  :گويد بعد مي
بـه خـاطر    .ه بـه ايـن بـاكرگي نيـاز داره    كـنم كـ   با اينكه االن هست نه، چون احساس مـي 

و كسي بايد  اين بايد باكره باشه ،اينا ةخواستگار بياد تو خون به خاطر اينكه اگه بعداً اش، انوادهخ
ن كه بايد بـاكره باشـي تـا خواسـتگار     ا چون تو سطح فرهنگي ،ش رو بگيره كه شوهرشها باكرگي

يـه   چـون بكـارت اصـالً   [...]  .تونه ازدواج كنه ميديگه ن ،اگه اين بكارتش از بين بره. قبولت كنه
كـه اون طـرف   ه وابسته به اتمسفر فرهنگيـ  كامالً ،فرهنگيه كامالً ةيه مقول ،جنسي نيست ةمقول

بـراي مـن بـاري نيسـت بـاز      ] وگرنه[ به لحاظ اخالقي مشكل دارم[...] قراره توش زيست بكنه 
  .كردن اين بكارته

او هم با لحنـي سـؤالي كـه    » گيري؟ تو داري براش تصميم ميولي باز «: پرسيم بالفاصله مي
  :گويد كند مي انگار دارد با خودش بلند فكر مي

 واقعـاً ] مكـث [ ،گيره يا نه؟ آره گم آيا داره تصميم درست مي اين باز خودخواهي منه كه مي 
متوجه اين االن من  ،گي درست مي [...] .به من ربطي نداره .خلع سالح شدم ،به من ربطي نداره

  .گيرم و اين خودخواهي منه م كه من دارم در موردش تصميم مي قضيه
جنسي و از دسـت   ةگيرد كه آيا داشتن رابط ش به جاي دختر تصميم مي امير به تعبير خود
بـه  . گيـرد منطقـي اسـت    ش مفيد است و آيا تصميمي كه در لحظه مي ا ه دادن بكارت براي آيند

خالقي و درست از طرف هر پسـري اسـت كـه بـه شـرايط خـانوادگي و       امير اين يك رفتار ا نظر 
ايـن  . جنسـي برقـرار نكنـد    ةاز روي خودخـواهي رابطـ   فرهنگي طرف مقابلش فكر كند و صرفاً
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اش را نـدارد   گيري در مورد آينـده  توان كافي يا صالحيت منطقي براي تصميم دخترموضوع كه 
 ةداند كه رابطـ  را برخالف مرد موجودي عاطفي ميگردد كه زن  مي باز به همان باور جنسيتي بر

اي عاطفي است كـه بـراي    رابطه ،اي فيزيكي و در لحظه باشد جنسي برايش بيشتر از آنكه رابطه
  .دهد تأثير قرار مي هميشه زندگي او را تحت
گيري و احساس مسئوليت پسرها در رابطه با دخترها را به شكل ديگري  جايگاه برتر تصميم

گفتنـد كـه    قاطعانـه مـي   مطلعانتعدادي از . توان مشاهده كرد هاي بعضي پسران مي در صحبت
، ؛ مـثالً كننـد  قـرار نمـي   جنسي بر ةمانند و رابط وجه با دختري كه باكره باشد دوست نمي هيچ به

وجه حاضر نيست بـا   هيچ بهباكرگي در زمان ازدواج برايش اهميتي ندارد،  گويد ميبا آنكه سهيل 
 .شود ة دوستيباكره است وارد رابطدختري كه 

اسـت و از پسـر ديگـري    از جذابيت جنسي زن باكره براي مردان  ام فرض پيشاين برخالف 
محمـد دقيـق و صـريح پاسـخ     . كنـيم  كه نظر مشابه سهيل دارد از دليل اين ترجيح سـؤال مـي  

  :دهد كه مي
كار رو اولين بار  من بايد اين كنم كه چرا من فكر مي .كن بقيه باشم باز خوام راه نمي من اوالً

  .قبح اين كار هنوز براي من بزرگه ،دونين مي ؟بكنم
جنسي احتياج به توجـه و   ةگويد كه دختر باكره بعد از اولين رابط و در جاي ديگري هم مي
 .آن توجهات را ندارد ةحمايت دارد و او ديگر حوصل

اشـاره   نخسـت . ميشنو ديگر هم مي رانپسبودن را از زبان » كن بقيه باز راه«عين اين عبارت 
و دوم اينكـه تـا زمـان     جنسي به لحاظ عاطفي و احساسي بـراي زن دارد  ةبه اهميت اولين رابط

روابط جنسي زن است و بعد با از بـين   ةكنند كننده و محدود جنسي باكرگي كنترلة اولين رابط
  .مردان ديگر رابطه داشته باشد راحتي با تواند به رود و زن مي رفتن آن كنترل نيز از بين مي

كـه بـا   هم مشابه همين استدالل را دارند بكارت  ةدكترهاي مرد براي انجام عمل ترميم پرد
و وقتي دختـري بـراي عمـل پـرده مراجعـه       گردانند مي را به دختر بر» پاكي«انجام عمل دوباره 

بـراي همـين    .داردجنسـي داشـته باشـد و قصـد ازدواج      ةخواهـد رابطـ   كند يعني ديگر نمي مي
  .شود پيش از ازدواج مي دخترهاروابط جنسي  ةعمل مانع ادام دادن انجام

مرد مهم است و خـود    در اين شكل از مردانگي به تعبير محمد، هنوز روابط جنسي زن براي
متفاوت از غيـرت   پسرهااين احساس مسئوليت ممكن است براي . داند را در برابر آن مسئول مي

اي مردانـه اسـت كـه بـه      هنوز اين احساس مسئوليت عنصر يا ويژگـي  اما ،تي باشدپرس و ناموس
ايـن احسـاس    .دنـ تعريـف كن جايگاهي برتر در رابطه بـا دختـر   خود را در كند  پسرها كمك مي

او اين امكان را  و به دهد قرار ميگيرنده  گر و تصميم جايگاه فرادست، كنترلدر  رامرد مسئوليت 
  .بگيرداو تصميم  ةزن در مورد بدن و سكسواليتجاي  دهد تا به مي

درنهايت توجيه و استدالل اين پسرها با مردانگي هژمونيك شباهت دارد كـه زن را نـاموس   



  347    ...هاي مردانه زنانگي و برساخت ايدئال

البته نامي كـه  . دهد را در غيرت نسبت به زن و حفاظت از او نشان مي  داند و مرد بودن خود مي
اخالقـاً احسـاس مسـئوليت    » ينـدة دختـر  آ«گذارند متفاوت است؛ پسري كه در برابـر   بر آن مي

، »نيست باز كردن اين بكارتـه  ]يا زحمتي[ براي من باري«گويد كه  امير ميبراي مثال، . كند مي
  .شود دختر است كه مانع مي ةاحساس مسئوليت او در برابر آيند صرفاًو 

كرگي را اما از طرف ديگر، اين مردانگي متفاوت از مردانگي هژمونيك اسـت، زيـرا حفـظ بـا    
. كردن نيازهاي جنسي خود نيسـت  داند و صرفاً به فكر برآورده  فقط وظيفه و مسئوليت زن نمي

در خـانواده و   دخترجايگاه اجتماعي  تواند بر دادن باكرگي مي دست او آگاه به تأثيري است كه از
بينـد   ئول مياو داشته باشد و به همين دليل خود را اخالقاً در برابر آن مس كاهش شانس ازدواج

احساس عـذاب وجـدان، كـه در بخـش     . گيرد حساس و نگران است و نسبت به تصميمي كه مي
مـدار هـم در آن قـرار     قبل بحث شد، به همين موقعيت متناقضي اشاره دارد كه مردانگي اخالق

مسـئوليت   داند غيراخالقي و بي رفتاري كه مي دادن دارد؛ يعني احساسي كه مرد در نتيجة انجام
  .كند ت در برابر زن و آينده او تجربه مياس

مدار، مشابه امير و محمد، ممكن است صـراحتاً مخـالف هنجـار بـاكرگي      اين مردانگي اخالق
مسـئوليت   اما اين به معناي رفتار بي. باشد و باكرگي در زمان ازدواج برايش معنايي نداشته باشد

فرهنگـي و  » اتمسـفر « بـه  ،قـول اميـر  بـه  با دخترها پيش از ازدواج نيست؛ يعني نخست بايـد،  
و بعد در مورد برقـراري   بينديشدكند و شرايط خانوادگي او  اجتماعي كه دختر در آن زيست مي

دوم، اگر به اين نتيجه رسيد كه بـاكرگي بـراي آينـدة دختـر مهـم      . گيردبجنسي تصميم  ةرابط
حفـظ بـاكرگي كمـك     است، حتي در صورت رضايت دختر، حاضر به برقراري رابطه نشود و بـه 

اهميت باكرگي بـراي دختـر بـا او وارد رابطـه      ازبا وجود آگاهي  ،مشابه حسيناگر پسري، . كند
  .اخالقي رفتار كرده است و غير يتمسئول بيشود كه چرا  مي» عذاب وجدان« دچار ،شود

متمايز  هايي با مردانگي معذب و مردانگي رها دارد، با آن مدار با آنكه شباهت مردانگي اخالق
كند كه باكرگي ديگر برايش اهميت و معنـايي   مشابه مردانگي رهاست كه صريحاً ابراز مي: است

خـالف   اما بـر . شود هاي بين رفتار و باور در آن مشاهده مي ندارد و مشابه مردانگي معذب تناقض
رد رابطـة  داند و حاضر نيست با دختـر بـاكره وا   مردانگي رها و معذب، اخالقاً خود را مسئول مي

دهندة اين موضوع است كه  ها و تمايزات نشان اين شباهت. »كن بقيه باشد باز راه«جنسي شود و 
هـايي   برده و توضيح داده شد نبايد به شكل مقوله اشكال متعدد مردانگي را كه در اين مقاله نام 

تفـاوت بـا    كننـد كـه در عـين    ها در قالب طيفي معنـا پيـدا مـي    جداي از يكديگر ديد، بلكه اين
 .پوشاني دارند يكديگر هم

 بحث پاياني
تواند برساخت اجتماعي جنسيت، باورهاي  ما مي ةهنجار باكرگي زنان در جامعبررسي و مطالعة 
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مشـاهدات ميـداني   . مراتب جنسيت و روابط قدرت بين دو جنس را آشكار كند جنسيتي، سلسله
كه تجارب جنسي مردان و نگـاهي را  باكرگي زنان موضوعي است دهد كه  ما همچنين نشان مي

تنوع رويكـرد و رفتـار مطلعـان در    . دهد تأثير قرار مي جنسي و زناشويي دارند تحت ةكه به رابط
تغيير در سبك  ةنتيج از تغييرات ارزشي و هنجاري است كه در اي نهنشا رابطه با هنجار باكرگي،

هـاي جنسـي پـيش از     سـت و تجربـه  سن ازدواج باال رفتـه ا . زندگي جوانان به وجود آمده است
 .پسران اين نسل موضوعي دور از ذهن نيست برايازدواج 
ميـان مردانـي   كشـيد  طعي اتوان خط مشخص و ق نميكند كه  نهايت اين مقاله تأكيد مي در

مشـابه  ؛ بلكـه  دهنـد  كه باكرگي زن برايشان مهم است و مرداني كـه بـه بـاكرگي اهميـت نمـي     
هـا سـاخته    دهد كه در رابطه با هنجار بـاكرگي طيفـي از مردانگـي    نشان مي ،]12[ لينديسفارن

اشـكال متعـددي از مردانگـي     بـر ايـن مبنـا،    .كند شود كه وابسته به زمان و مكان تغيير مي مي
زنـدگي   آن در كـه  اسـت  فرهنگي ـ يكه خاص اين گروه نسلي و شرايط اجتماع شود ساخته مي

مردانگـي برتـري   ] 7، 6[در اين مقاله، با استفاده از نظرية مردانگـي هژمونيـك كانـل     .كنند مي
داند و طبـق آن رفتـار    تعريف شد كه باكرگي زنان را عنصر مهمي در برساخت مردانگي خود مي

مردانگي معـذب،  : ها، نام برده شد عالوه بر اين، سه گروه ديگر نيز، در طيفي از مردانگي. كند مي
هايي هستند كه  اين اشكال مردانگي بخشي از انواع مردانگي. مدار و مردانگي رها اخالق مردانگي

هر عنوان و نامي كه بر اين اشكال مردانگي بگـذاريم  . شوند در رابطه با هنجار باكرگي ساخته مي
و سـاخت  » بـودن  مـرد «دهندة جايگاه كليدي و مهمي است كه باكرگي زن در تعريـف   باز نشان
، بروز احساساتي همچـون عـذاب وجـدان،    ذهني هاي درگيريهمچنين، . اي مردانه دارده ايدئال

شود، نشان از تغييـر   هاي مطلعان مشاهده مي هايي كه در صحبت ها و ترديد مسئوليت و تناقض
  .بودن در ميان اين نسل است هاي مردانگي و برساختي جديد از مردانگي و معناي مرد در ايدئال

كند كه تمام اشكال مردانگي را برشمرده و بررسي كرده اسـت يـا شـكل     نمي اين مقاله ادعا
نگاري محدود است و به  اين فراتر از حيطة يك مردم. غالب و مشخصي در نسل جوان يافته است

آورندة اطالعات  تواند فراهم اين پژوهش كيفي مي. مطالعات بيشتر در اين زمينه نياز خواهد داشت
  .ها و راهگشاي مطالعات بعدي در رابطه با مردانگي باشد دهندة روش اي و پيشنهاد زمينه
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