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 01/00/0011پذیرش  2/3/0011دریافت 

 چکیده
های عامالن اجتماعي  این پژوهش به واکاوی پدیده روسپيگری از منظری ساختاری و مبتني بر دیدگاه

روش مصاحبه عميق و مشاهده و جهت تحليل آوری اطالعات از  پردازد. جهت جمع ربط مي ذی
های  مند مشاهدات و مصاحبه ای استفاده شده است. بر اساس تحليل نظام ها از روش نظریه زمينه داده

گرفته، روسپيگری به مجموعه عوامل و شرایطي در سطوح ميانه و کالن پيوند خورده  عميق صورت
کاهش »اولين عامل سطح کالن است که در « ادیناکامي در دستيابي به توسعه فراگير اقتص» .است

های شغلي موجود و عدم جایگزیني  رفتن فرصت ازميان»و « پيوسته سطوح و تنوع درآمدی خانوارها
است که « تأخير و عدم توازن در توسعه فرهنگي و اجتماعي»کند. عامل دوم  نمود پيدا مي« آنها

« افول فرهنگ اخالق عمومي»و « در نهاد خانواده تزلزل»، «ای فروپاشي تدریجي سامان حيات محله»
ها و اقدامات  ناپایداری انساني و محيطي برنامه»هایي از آثار و برونداد آن است. عامل سوم  نمونه

است. و « های روستا شهری شده مهاجرت»و « ها بوم زدایي از زیست کيفيت»است که باعث « ای توسعه
های  رواج رویه»است که منتهي به « های اجرایي کالن ستمنقصان در کارآمدی سي»عامل چهارم 
گردیده « شده هدر رفت دائم منابع در بروکراسي متورم»و «کاری سازماني موازی»، «ثمر بروکراتيک بي

ها از پيامدهای مهم  کشي پناهي و انواع بهره ای از فقر، بي پذیر در چرخه است. درگير کردن افراد آسيب
ایتاً بر مبنای نتایج حاصل و به منظور توانمندسازی زنان روسپي ضمن پذیرش این شرایط است. نه

ترین راهبرد  ترین و اصلي عنوان مهم به« محور اجتماع»بر راهبرد « محور خانواده»و « فردنگر»راهبردهای 
 گردد. جهت توانمندسازی این زنان تأکيد مي

های توسعه، سيستم اجرایي،  اعي، برنامهروسپيگری، توسعه اقتصادی، توسعه اجتم واژگان کلیدی:
 توانمندسازی 

                                                           
و تحليل  نقد»این مقاله برگرفته از رساله دکتری جامعه شناسي اقتصادی و توسعه اسماعيل قرباني با عنوان  0

شناختي روسپيگری از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعي و راهکارهای مداخله در آن در ایران با تأکيد بر شهر  جامعه
  «.بجنورد است
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 شناختیمطالعات جامعه
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 مقدمه و بیان مسئله

عنوان یک مسئله اجتماعي پيچيده و چند سطحي مطرح است که گستره ابتالی به  روسپيگری به

سن ورود  2101گيرد. بر اساس آمار منتشره در سال آن از سنين کودکي تا سالمندی را در بر مي

 57سال اعالم شده است. بر اساس همين آمار بيش از  02کشور انگليس  زنان به روسپيگری در

اند و در کشورهایي  سالگي روسپيگری را شروع کرده 01درصد زنان روسپي در انگلستان قبل از 

 (.2101سالگي کاهش پيدا کرده است )تيلور،  07-00همچون کانادا و آمریکا به 

ث توسعه روزافزون این صنعت در سطح جذابيت بازار روسپيگری و سودآوری آن باع

های شدید هم نتوانسته  جهاني شده است و تصویب قوانين سخت گيرانه و اعمال مجازات

جلوی پيشروی این بازار را بگيرد. در مدل سوئدی روسپيگری که با خریداران خدمات جنسي 

مراکز  شود هرچند باعث کاهش آمار روسپيگری رسمي در سطح برخورد بسيار شدیدی مي

رسمي شده است ولي این بازار با قوت بيشتر و به صورت زیرزميني و غيررسمي داخل 

 (.2102، 0ها و منازل شخصي در حال فعاليت است )سلز آپارتمان

عنوان یک پدیده اجتماعي ریشه در ساختارهای اجتماعي، اقتصادی و  روسپيگيری به

ای مهم و تأثيرگذار در فرایند  عنوان مؤلفه فرهنگي جامعه دارد. سطح توسعه این ساختارها به

است که از سطوح کالن تا های اجتماعي خصوصاً پدیده روسپيگری مطرح  گيری آسيب شکل

گيرد. کاهش سرمایه اجتماعي، فقدان امنيت و رفاه اجتماعي و یا عدم  ميانه و خرد را دربرمي

واردی از این قبيل از جمله عوامل برخورداری سطح وسيعي از مردم از متوسطِ امنيت و رفاه و م

 (. 27: 0312شود )ناطق پور،  گيری چنين مسائل اجتماعي تلقي مي مهم در شکل

های مختلف  روسپيگری در کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده و در انواع و مدل

 یافته را کنندگان بازار روسپيگری در کشورهای توسعه بخش اعظم عرضه رواج دارد. همچنين

کنند به طوری که عمده افراد روسپي شاغل در  توسعه فراهم مي نيز روسپيان کشورهای درحال

 شوند یافته غربي از کشورهای فقير آفریقا، آسيا و شرق اروپا قاچاق مي کشورهای توسعه

های اجتماعي خصوصاً پدیده  ترین مسائل مرتبط با آسيب (. لذا یکي از مهم2102، 2)سلز

های موجود در سطح ساختارهای کالن جامعه است که  یي عناصر و مؤلفهروسپيگری شناسا

                                                           
1 Scelles 

2 Scelles 
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های  باعث کندی در روند توسعه اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي شده و بر بروز ناهنجاری

 گذارد. اجتماعي تأثير مي

های اجتماعي زنان خصوصاً در سطح جامعه مورد مطالعه یعني شهر بجنورد وضعيت آسيب

وسپيگری وضعيت نامطلوبي دارد. مطابق آمار بهزیستي کشور در سال انحرافات جنسي و ر

جمعيتي است از نظر آمار در زمينه  خراسان شمالي که استان نسبتاً کوچک و کم 0312

توان  (. این امر را مي0315آید )بهزیستي کشور،  روسپيگری چهارمين استان کشور به حساب مي

استان تبيين نمود؛ چه این استان از نظر نرخ بيکاری  با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادی این

های کشور به  برخوردارترین استان های بيکاری در کشور را داراست و از کم یکي از باالترین نرخ

(. در واقع سيمای 0312آید )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالي،  حساب مي

استان دارد و این امر بروز  و بيکاری گسترده دراجتماعي و اقتصادی استان نشان از فقر 

 نماید. های اجتماعي از جمله روسپيگری را در این استان تشدید مي آسيب

ترسيم برساختي معنایي از  ترین مسئله موردبررسي در این مقاله بنا بر آنچه گفته شد، مهم

کز بر شرایط اختصاصي پدیده روسپيگری در بستر توسعه اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي با تمر

شود نگاهي نيز  قلمرو و جامعه هدف مطالعه است. همچنين در حين پيشبرد این هدف تالش مي

ویژه زنان  های موجود در زمينه توانمندسازی و بهبود کيفيت زندگي زنان روسپي به به رویه

و اقدامات در این ها  روسپي فقير انداخته شود و به تبع آن پيشنهاداتي در راستای بهبود برنامه

 طرح است: های زیر قابلبر این اساس پرسش راستا ارائه گردد.

ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز پدیده روسپيگری در سطح کالن، ميانه و خرد کدام  مهم -

 است؟

مؤثر بر بروز پدیده روسپيگری در سطح کالن، ميانه و خرد کدام  اجتماعيترین عوامل  مهم -

 است؟

وامل فرهنگي مؤثر بر بروز پدیده روسپيگری در سطح کالن، ميانه و خرد کدام ترین ع مهم -

 است؟

 رویکرد بهينه در توانمندسازی زنان روسپي کدام است؟ -
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 چارچوب مفهومی

بيشتر اندیشمندان در تعریف روسپيگری بر انجام نوعي مبادله بين دو نفر تأکيد دارند. بر این 

کسب  منظوربند و بارانه جنسي زنان و مردان به  پای و بياساس این اصطالح به معامله پایا

شود. در واقع روسپيگری ارائه خدمات جنسي به دیگران در مقابل دریافت پول  درآمد اطالق مي

( یا جلب توجه جنسي به هدف کسب 0317؛ شجاعي و درویشي، 2103؛ قيوم، 2101)تيلور، 

 0(. کارگران جنسي2117و مارشال،  نوعي پاداش مالي از سوی فرد روسپي است )اسکات

 0، سایاد و یربر3، دیوالت2ممکن است مرد، زن یا دوجنسه باشند. بر اساس تعریف استرانگ

( روسپيگری تبادل رفتارهای جنسي از قبيل آميزش و معامله جنسي در برابر پول 2117)

به مردان است و نوع فروشي زنان  ترین نوع روسپيگری به شکل تن باشد. به گفته آنان رایج مي

دوم رایج روسپيگری آميزش جنسي مردان با مردان، نوع سوم آن، عرضه جنسي مردان به زنان و 

 شود. بازی زنان با زنان است که البته به ندرت مشاهده مي نهایتًا همجنس

ندرت مردی( است که  گوید: روسپي، زني )یا به مي 7بنجامين در تعریف روسپي یا فاحشه

کند  دگي خود را به طور کلي یا جزئي از طریق تسليم بدن خویش به دیگران تأمين ميمخارج زن

و باید به این تعریف افزوده شود که این روابط جنسي همگاني بدون محبت و موقتي است، 

شود؛ اگر محبت زن در این امر دخالت داشته باشد فاحشگي نام  وجه آن نقداً پرداخت مي

کنند  شود که تمام عمر روسپيگری مي ح تنها به کساني اطالق نمينخواهد داشت. این اصطال

بلکه هر زن یا مردی که در ضمن اشتغال به کارهای دیگر، گاهگاهي با دریافت پول از بيگانگان 

کند روسپي است )بنجامين،  شود، باز طي مدتي که به این رفتار خود اقدام مي با آنها همبستر مي

0300 :11.)  

( با تأکيد بر نقش جامعه و تعامالت اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در 0115) 2الکساندر

عنوان یک حرفه قدیمي  گيری انواع متفاوت روسپيگری معتقد است اگرچه روسپيگری به شکل

های مشترک همه جوامع در ادوار تاریخي است اما از نظر محتوا و زمينه  یکي از ویژگي

                                                           
1 Sex workers 

2 strong 

3 Diwalt 
4 Said and Yerber 
5 Prostitute  
6 ALecxander 
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هایي وجود دارد؛ تفاوت در سازماندهي  ری تفاوتاجتماعي و فرهنگي در زمينه روسپيگ

اقتصادی، کاربرد هنجارهای سکس و روابط بين کاربرد اقتصادی و هویت، عواملي هستند که 

( 2117) 0سورات دهند. مفهوم و ساختار روسپيگری را درون هر فضای خاص تاریخي شکل مي

های  اهمگني دارند و از زمينهبر خالف تفکر رایج، روسپيان جمعيت بسيار ننيز معتقد است 

 اجتماعي و محيطي بسيار متفاوتي برخوردار هستند.

بودن این پدیده،  نقطه اشتراک تمامي تعاریف مربوط به روسپيگری تأکيد بر اجتماعي 

اجتماعي است که عمدتاً بين زنان -نيازمندی اقتصادی فرد روسپي و انجام نوعي مبادله اقتصادی

 پذیرد.  عنوان مشتری صورت مي و مردان به کننده عنوان عرضه به

 روش تحقیق

این مطالعه از لحاظ هدف پژوهش اکتشافي، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کيفي و مبتني بر 

-0312) 2لحاظ معيار زمان مطالعه مقطعي پارادایم تفسيری، از لحاظ نتایج پژوهش کاربردی و به

دف پژوهش علمي درک و فهم معنای رفتارها یا باشد. بر اساس رویکرد تفسيری، ه( مي0315

های متقابل افراد است که در سطوح باالتر کنش، تبدیل به یک سری ساختارها و واقعيت کنش

های پارادایم  ها و راهبرد (. در ميان روش0315شوند )محمد پور و ایمان، تر ميعيني کالن

ها است که هدف آن توليد تئوری  وشایي یکي از پر کاربردترین رتفسيری روش نظریه زمينه

است )ببي،  ها بنيان نهاده شدهمند دادهای که بر اساس گردآوری و تحليل نظاماست؛ تئوری

ای جهت تحليل  (. و لذا در این پژوهش از روش نظریه زمينه255: 2112، 3؛ ایگان715: 0310

 ها استفاده شده است. داده

نفر از آنها از افراد درگير در زمينه  02نفر که  22اد جامعه آماری مورد مطالعه تحقيق تعد

نفر مشتری است که از این ميان روسپيان و  2نفر قواد و  2زن روسپي،  02روسپيگری شامل: 

قوادان از مراجعان بهزیستي شهرستان بجنورد بوده و مشتریان نيز با کمک قوادان و روسپيان 

-نفر کارشناس و صاحبنظر علمي 01همچنين تعداد  شناسایي و با آنها ارتباط برقرار گردید.

 گيری هدفمند است. بر این اساسگيری نيز نمونهاجرایي موردمصاحبه قرار گرفتند. شيوه نمونه

                                                           
1 Surratt 

2 Cross - sectional 

3 Egan 
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های عميق صورت کننده مصاحبه دقيقه با افراد مشارکت 0111در جلسات جداگانه به مدت 

در روسپيگری مورد مطالعه قرار گرفته است های مربوط به افراد درگير  گرفته و اسناد و پرونده

ها با استفاده از تکنيک تحليل  ها، متن مصاحبهتا اشباع نظری حاصل شود. برای تحليل داده

بندی در سه مرحله باز، محوری ای مداوم گليزر و اشتراوس و از طریق رمزگذاری مقولهمقایسه

گرفت که ماحصل آن دستيابي به  و گزینشي کدگذاری شد و تفسير الگوها و روابط انجام

 است.  های فرعي و عمده و در نهایت مقوله هسته بودهمفاهيم اوليه، مقوله

شده و تفسيرهای مربوط  های استخراج آمده، مضمون دست برای وارسي تأیيدپذیری نتایج به

مددکار و کننده، دالل، متقاضي،  به هر یک از آنها، به برخي از پاسخگویان در پنج گروه: عرضه

شده در گزارش تحقيق کنترل  صاحبنظران، ارائه و همخواني نسبي دریافت آنها با موارد تدوین

یافتن از تکرارپذیری نتایج نيز، در چند مرحله از فرایند تجزیه و تحليل  شد. به جهت اطمينان

د که در های مستقلي توسط محققان انجام و نتيجه حاصل با هم مقایسه ش ها، کدگذاریي مصاحبه

 مجموع بيانگر اشتراک نسبي در الگوهای بازنمایي معاني و تفسير متون بوده است.

 های تحقیقیافته

های تحقيق  کنندگان در تحقيق، یافته گرفته با مشارکت های صورت بر اساس مشاهدات و مصاحبه

الگویي اند، که بر مبنای آن  مقوله اصلي و یک مقوله هسته کدبندی شده 01مفهوم،  51در 

ای اثرگذار بر پدیده روسپيگری در سطوح کالن، ميانه و خرد  ماتریسي از شرایط و عوامل توسعه

 ترسيم و تحليل گردیده است.

 شناسی توسعه  مثابه پیامد توسعه ناتمام: تحلیلی مبتنی بر جامعه روسپیگری به

عنوان  از قلمرو منتخب بهآمده  دست های به روسپيگری در جامعه ایران مبتني بر شواهد و دریافت

یک مسئله اجتماعي که در قامت مشکلي چالش برانگيز زندگي افراد زیادی را با خود درگير 

سازد متأثر از مجموعه شرایطي در سطوح کالن، ميانه و خرد است. در سطح کالن به نظر  مي

، فرهنگي و سياسي یابي اجتماعي، اقتصادی های متوالي تجربه ایراني از توسعه رسد برای دهه مي

های متعددی بوده است که به طور مشخص  توأم با آزمون و خطاها و شکست و پيروزی

ای حاصل از آن تصریح نمود. به  پذیر بودگي و انباشتگي پيامدهای توسعه بيني توان بر پيش نمي
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های  زایي به همراه داشته است که تمرکز صرف بر منفعت عبارت دیگر این فرایند چنان هزینه

گرایانه از ماحصل نهایي آن به دست دهد. در ادامه  تواند برداشتي کامالً تقليل برآمده از آن مي

های وابسته آنها در سطوح مياني که در  ترین شرایط انتزاعي کالن و مقوله شود مهم تالش مي

نه غایت امر بستری مساعد برای بروز تداوم حيات مسئله اجتماعي موردنظر وحتي گسترش دام

اند، در قالب ارائه ماتریس شرطي/پيامدی پدیده روسپيگری در جامعه ایران،  آن فراهم ساخته

 مورد واکاوی بيشتر قرار گيرد.

 ماتریس شرطی/پیامدی بروز پدیده روسپیگری در جامعه ایران 

( دربرگيرنده 0317ماتریس شرطي/پيامدی مطابق با الگوی پيشنهادی استروس و کوربين )

کننده پدیده موردنظر و  یي در سطوح مختلف است که دریافتي جامع از شرایط احاطهها مقوله

گذارد. همچنين روابط بين عوامل  عوامل مؤثر بر آن از سطح کالن تا خرد را به نمایش مي

توان در قالب  انساني و ساختاری و همچنين آمد وشدها و پيوندها بين مقوالت مختلف را مي

کنندگان و با درنظرداشتن  شده با مشارکت های انجام رد. بنابر مصاحبهاین الگو جایگذاری ک

شده از سوی نخبگان موردمصاحبه در قلمرو اجتماعي هدف، مدل تحليلي حاصل  مباحث مطرح

توان به  کنند را مي که شرایط حاکم بر پدیده روسپيگری در سطح خرد و فردی را تبيين مي

اهد شد، با مجموعه عوامل و شرایطي در سطوح ميانه و کالن ترتيبي که در ادامه توضيح داده خو

 پيوند داد. 

 ناکامی در دستیابی به توسعه اقتصادی فراگیر

های آغازین حکوت قاجار به این سو درک عمومي و حتي نخبگاني از توسعه در  حداقل از دهه

مبتني بر چنين فهمي و  جامعه ایران پيوندی با ادراکات موجود از جوامع پيشتاز غربي داشته است.

ویژه از آغاز  یافتگي بود که به شده توسعه متناسب با اشتياق دستيابي سریع به مظاهر مطلوب انگاشته

ای مورد توجه  نگرانه دوره پهلوی به این سو وجوهي از توسعه اقتصادی به شکل یکجانبه

ناکامي در »ت. نمود غایي این ریزان و کارگزاران اجرایي فرایند توسعه در ایران قرار گرف برنامه

« کاهش پيوسته سطوح و تنوع درآمدی خانوارها»توان در  را مي« دستيابي به توسعه اقتصادی فراگير

دید که در مقاطع زماني گوناگون تا « جایگزیني آنها های شغلي موجود و عدم رفتن فرصت ازميان»و 
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شونده اول، اقتصاددان، در خصوص  صاحبهتوان شاهد امواج متناوبي از آنها بود. م به امروز مي

وری پایين توليد، هزینه باالی آن و  ناکامي ایران در دستيابي به توسعه اقتصادی بر بهره

 گوید:  محصولي بودن اقتصاد تأکيد دارد. و مي تک
شدت وابسته به نفت است. با افزایش فروش و افزایش قيمت نفت درآمد  اقتصاد ایران به»

شود و  شود و به دنبال آن کلي طرح و برنامه جدید تعریف مي تصاد ایران تزریق ميباالیي به اق

ها و  پس از کاهش درآمد حاصل از کاهش صادرات و یا کاهش قيمت آن بسياری از طرح

فروشي و  کند. در واقع، خام ماند و اقتصاد را دچار بيماری هلندی مي برنامه ناتمام باقي مي

گذاری در  دم ثبات اقتصادی شده است. از طرف دیگر عدم سرمایهمحصولي بودن باعث ع تک

رود. در کشوری چون ترکيه در چند سال  بخش توليد یکي دیگر از موانع توسعه به شمار مي

اخير توليد دو برابر شده است اما در کشور ما رشد چنداني نداشته است. لذا توليد کم و 

 «.ش رشد و توسعه اقتصادی مؤثر استکيفيت به نوبه خوبه در کاه نامناسب و بي

ریزی توسعه، نيز بر اهميت نقش توليد تأکيد دارد و  مصاحبه شونده دوم، متخصص در برنامه

 معتقد است:
افزاید. در  گذار و حمایت از آن بر رونق توليد مي المللي و ورود سرمایه گسترش روابط بين» 

های باالی  ری را بيشتر کرده است. هزینههای گذشته کاهش توليد به دالیل مختلف بيکا دهه

ها و صنایع در داخل کشور شده و بخش اعظمي  توليد باعث ورشکستگي بسياری از کارخانه

اند. از سوی دیگر در چند دهه گذشته شاهد تورم در  از افراد شغل خود را از دست داده

ست. تورم و گراني ایم که به کاهش ارزش پول ملي منجر شده ا سطح اقتصادی جامعه بوده

روزافزون محصوالت و خدمات باعث گسترش شکاف طبقاتي شده است. ارزش دارایي 

افراد طبقه باالی جامعه بيشتر شده و طبقات پایين جامعه با مشکالت بيشتری گریبانگير 

توان  ها اقتصاد ما با آن درگير بوده است( مي اند. زیرا در شرایط تورم و تحریم )که سال شده

بيند؛ مردم قدرت خریدشان کاهش  بخش خدمات از بخش صنعت هم بيشتر آسيب مي گفت

 «.پيدا کرده و بيکاری و فقر افزایش پيدا کرده است

 تأخر و عدم توازن در توسعه فرهنگی و اجتماعی

قبول نسبت به  به موازات تمرکز بيش از حد بر مظاهر اقتصادی توسعه و سطحي نگری غيرقابل

تأخر و عدم توازن در توسعه »اجتماعي آن، مسئله کالن دیگری تحت عنوان ابعاد فرهنگي، 
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شونده سوم  بندی کرد. در همين خصوص مصاحبه را شناسایي و صورت« فرهنگي و اجتماعي

 گوید: مدیر ارشد در سطح استاني مي

در سطح کالن عدم فهم مشترک در خصوص مسائل اجتماعي و فرهنگي یکي از بزرگترین »

حوزه اجتماعي و فرهنگي جامعه ماست. باورهای فرهنگي جامعه ما در حال حاضر مشکالت 

دچار آشفتگي است و هماهنگي و قوام در حوزه نظری وجود ندارد. عدم فهم مشترک در سطح 

نظری بر روی حوزه اجرا هم تأثير گذار بوده است.در چنين شرایطي توليد فکر تضعيف شده و 

 «.است و لذا فرهنگ عمومي کمرنگ شده است آثار فرهنگي کمتری خلق شده

شونده پنجم، مدیر ارشد در سطح استاني نيز بر ارتباط بين فرهنگ و اقتصاد تأکيد  مصاحبه

 گوید: کند و مي مي
مسائل و مشکالت اقتصادی بر روی فرهنگ اثر منفي دارد. بيکاری، تورم، عدم ثبات شغلي »

رد. باعث تضعيف اخالق شده و خودشکوفایي و امثال آن برروی فرهنگ جامعه تأثير دا

دهد. در حوزه اجتماعي هم تغييرات  فرهنگي و استعالی فرهنگي را تحت الشعاع قرار مي

اساسي را شاهد هستيم که متأثر از تحوالت جهاني است مانند تغيير در ساختار خانواده و 

ماعي مانند ازدواج همچنين گسترش تفکر فردگرایي که باعث بروز اشکال جدید حيات اجت

 «.سفيد، افزایش ميزان زندگي تجردی و امثال آن در درون جامعه ما شده است

های  افتادگي جامعه در شاخص در واقع آنچه در اینجا حائز اهميت و توجه است، عقب

که نوعي فردگرایي  های اقتصادی است. به طوری اجتماعي نسبت به شاخص-توسعه فرهنگي

خوردن سامان حيات اجتماعي و  های برآمده از آن در عمل سبب برهم  جویي مخرب و منفعت

فروپاشي »شود.  ازاهای مدرن برای آنها مي دیدن نهادهای اجتماعي سنتي بدون تعریف مابه لطمه

« افول فرهنگ و اخالق عمومي»و « تزلزل در نهاد خانواده»، «ای تدریجي سامان حيات محله

 های شرایط مذکور است. هایي از آثار و برونداد نمونه

 ای ها و اقدامات توسعه ناپایداری انسانی و محیطی برنامه

های طوالني، پایدارسازی شرایط زیست انساني از طریق برقراری  بسا هزاره ها و چه برای سده

های ساکنان فالت ایران بوده است.  ای متوازن و متعادل با محيط طبيعي پيراموني، از دغدغه رابطه

های این قلمرو گسترده جغرافيایي تأمين آب چالشي اساسي به حساب  ر بسياری از بخشزیرا د

بخش و منصفانه نسبت به منابع طبيعي  آمده که غلبه بر آن صرفاً از طریق رویکردهای ثبات مي
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فروشي  های اخير به یمن درآمدهای حاصل از خام شده است. اما در دهه پذیر مي موجود امکان

های غيربومي و دارای قدرت  نابع زیرزميني که مجالي برای واردات تکنولوژینفت و سایر م

برداشت و تخریب باال از طبيعت را فراهم ساخت، اولویت توجه به مسئله پایداری از دید 

یافته  کارگزاران توسعه در ایران خارج شد. این درست در حالي بوده که در جوامع توسعه

های علمي مدرن به مقوله پایداری در رشد  االتر و مبتني بر آموزهرجعتي دوباره با سطح آگاهي ب

ها و اقدامات  ناپایداری انساني و محيطي برنامه»وگسترش بود. نتيجه آنکه درجات باالیي از 

ای از  های گسترده زدن به جریان ، موجب دامن«ها بوم زدایي از زیست کيفيت»، ضمن «ای توسعه

 د. ش« های روستا شهری مهاجرت»

ریزی و نظارت در  شونده چهارم، اقتصاددان، بر ضعف در برنامه در همين خصوص مصاحبه

 گوید: کند و مي های دولتي تأکيد مي سطح دستگاه

هنوز جامعه ما آنقدر رشد نکرده و به بلوغ فکری نرسيده است که بخواهد بر تفکرات »

رویه از کودهای  . استفاده بيای قدیمي غلبه کند و توسعه پایدار را جایگزین کند توسعه

زیست و فرسایش زمين و خاک شده است.  شيميایي و سموم مختلف باعث تخریب محيط

های ناشي از مصرف محصوالت آلوده بيشتر شده و همچنين اراضي  که بيماری به طوری

های نامرغوب و در کنار آن کمبود آب  اند. زمين کشاورزی حاصلخيزی خود را از دست داده

ث کاهش درآمد روستایيان شده و آنها را جهت دستيابي به مشاغل جدید روانه شهرها و باع

 «.نشيني کرده است حاشيه

توفيق  ریزی در حوزه آمایش سرزمين، یکي از دالیل عدم شونده دوم متخصص برنامه مصاحبه

 کند: ای را چنين تحليل مي های توسعه در برنامه
تصادی و اجتماعي کشور با چند مشکل اساسي مواجه هستيم. های توسعه اق معمولًا در برنامه»

شدت وابسته به نفت است که با تغيير در  های ساليانه به ریزی ها و بودجه اول اینکه برنامه

شود. دوم اینکه این  ها هم با مشکل مواجه مي قيمت و یا ميزان صادرات آن اجرای برنامه

گرایانه است. و  سازگاری ندارد و بسياری مواقع آرمانهای جامعه ما  ها اغلب با واقعيت برنامه

های توسعه در کشور ما دائمًا در حال تغير است؛ گاهي تأکيد بر  سوم اینکه استراتژی

گيرد. این  شود، گاهي بر کشاورزی و گاهي صنعت در اولویت قرار مي گردشگری مي

ای که تا  های توسعه نامهمشکالت و بسياری از مسائل دیگر باعث شده است که در تمام بر
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ایم که  درصد تحقق برنامه داشته 27تا  21ترین حالت بين  ایم در خوش بينانه به حال داشته

 «.آمار بسيار ناچيزی است

 های اجرایی کالن نقصان در کارآمدی سیستم

آل برای  هبسا اید عنوان ابزاری کامالً عقالني و چه توان آن را به به تعبيری وبری از بوروکراسي، مي

های متفاوتي به  آل در عالم واقع صورت ای در نظر گرفت. اما این ابزار ایده پيشبرد اهداف توسعه

دهي و  ای عمل کند. در تجربه ایراني از شکل تواند کامالً ضدتوسعه گيرد که حتي مي خود مي

ای از  به گستردهکارگيری بروکراسي مدرن از ميانه دوره قاجاریه به این سو، مجموعه به النس به

واحدهای دیوانساالری پا به عرصه وجود گذاشته اند تا در ظاهر گرهي از کالف سردرگم توسعه 

های بروکراتيک  رواج رویه»بگشایند اما در عمل آنچه رخ داد، در بسياری از موارد منتهي به 

گردید. « شده رمهدر رفت دائم منابع در بروکراسي متو»و « های سازماني موازی کاری»، «ثمر بي

 گوید: شونده هفتم مدیر ارشد در سطح استاني در این خصوص مي مصاحبه
آفرین هستند. اول  چند مسئله اساسي در زمينه مدیریت و اجرا در سطح نظام اداری مشکل»

های مختلف اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي  های اجرایي در حوزه اینکه در سطح دستگاه

ها را با  ها اجرای برنامه ها و مسئوليت دیل شده است. تداخل برنامهکاری به یک آفت تب موازی

شود. دوم اینکه هنوز هم بسياری از تصميمات  کند و باعث هدر رفت منابع مي کندی مواجه مي

است. این امر باعث  ها صورت نگرفته شود و تفویض اختيار به استان در سطح ملي اتخاذ مي

اندازی یک مرکز یا مؤسسه  که برای صدور مجوز راه طوری شود به کندی در انجام امور مي

 «.خاص فرد باید زمان بسيار زیادی را به انتظار بشيند

 کنش عوامل ساختاری و شرایط انسانی  عنوان پیامد برهم رواج روسپیگری به

زماني که فرایند توسعه از مدارهای کالن و ميانه به سمت سطوح خرد یعني آنجا که کنشگران 

توان سه گروه اصلي از  کنند مي گيرند، حرکت مي ساني در مواجهه با بروندادهای آن قرار ميان

ها و  عامالن و کنشگران اجتماعي را از یکدیگر باز شناخت. نخست آناني که به دليل دسترسي

یابند. گروه دوم  شان حدود مطلوبي از دسترسي را به مواهب توسعه مي های فرادستانه آفریني نقش

هایي مرزی را در نسبت با ميزان دسترسي به مواهب توسعه  گيرد که موقعيت واردی را دربرميم

اند. این گروه هرچند در وضعيتي برزخ گونه قرار دارند، اما بيش و کم قادرند گليم  اشغال کرده
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خویش را از آب بيرون کشند و با فراز و فرودهایي به حيات اقتصادی اجتماعي خود ادامه 

ها و در دورترین  ترین موقعيت گروه سوم اما دربرگيرنده آنهایي است که در فرودست دهند.

های  اند. این افراد تجربه آفرین قرار گرفته بخش و منفعت نقاط نسبت به منابع ساختاری فرصت

مواجهه با »و « پناهي در خانواده و اجتماع بي»، «مواجهه با فقر اقتصادی و فرهنگي»دردناکي از 

هایي درخود فرو رونده دارند. بنا بر  از جمله نوع جنسي آن را به صورت چرخه« کشي ع بهرهانوا

های حاصل در این پژوهش، آن بخشي از پدیده روسپيگری و رواج آن که در قامت یک  دریافت

گير جامعه موردمطالعه شده است، در ارتباط با گروه اخير موضوعيت  مسئله اجتماعي دامن

 الً در باب فرایندها و شرایط ناظر بر رخداد آن به تفصيل مورد بررسي خواهيم داد:یابد که ذی مي

 پناهی اجتماعی بی

در شرایط توسعه نيافتگي، جامعه و به تبع آن خانواده توانایي الزم جهت حمایت از اعضاء خود 

ر اساس آورد. ب های اجتماعي را فراهم مي را ندارد و همين امر زمينه بروز مشکالت و آسيب

گرفته اکثر افراد درگير در روسپيگری  های صورت آمده از مشاهدات و مصاحبه دست اطالعات به

برند و به  های اجتماعي و خانوادگي الزم رنج مي شوند که از فقدان حمایت را افرادی شامل مي

ها به  نشود و یا اینکه مناسبات خانوادگي آ محض اینکه در روابط خانوادگي آنها خلل ایجاد مي

ای است که توانایي ارائه حمایت الزم را ندارند، سریعاً این افراد به سمت روابط اجتماعي  گونه

ها برای اولين بار توسط  شوند. بسياری از این زا در بيرون از خانواده هدایت مي نامناسب و آسيب

 گوید: ساله، مي 23شونده سيزدهم،  اند، مصاحبه اعضاء خانواده مورد خشونت جنسي قرار گرفته
وقتي برادرم فهميد که من دوست پسر دارم و با او رابطه دارم، به من فشار آورد و گفت »

باید با تو رابطه داشته باشم هر چقدر اصرار کردم که تو برادر من هستي و نباید این کار را 

 «.بکني، به حرف من گوش نداد و من به اجبار به این رابطه تن دادم

های رواني و  ین افراد به بيرون از محيط خانوادگي جهت دریافت حمایتهنگامي که ا

ها را در معرض انواع  شوند؛ شرایط اجتماعي جامعه به نحوی است که آن اجتماعي هدایت مي

دهد شرایط اجتماعي نامناسب این افراد  ها نشان مي دهد. تحليل داده های اجتماعي قرار مي آسيب

های ارتباطي  فقر، بيکاری، روابط اجتماعي نامناسب و نداشتن مهارت مانند خانواده نابسامان،

نامناسب باعث شده است تا این افراد چه در درون خانواده و چه بيرون از آن امنيت الزم را 
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نداشته باشند و به راحتي گرفتار مشتریان شوند که برای ارضاء نيازهای جنسي خود به سمت 

 .کنند این زنان گرایش پيدا مي

 کشی جنسی رونق بهره
ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالي در عرصه اجتماعي بازار روسپيگری  مسلماً یکي از جذاب

ای  یافتگي جامعه بسياری از زنان را به خاطر تأمين هزینه توسعه است. فقر اقتصادی و عدم

بوط به روسپيگری های مر بودن فعاليت کشاند. با وجود غيرقانوني زندگي به سمت روسپيگری مي

ای که این بازار دارد، روزانه  در جامعه موردمطالعه، به علت وفور عرضه و تقاضا و جاذبه

گيرد. این روابط یا بدون واسطه و یا توسط دالالن این  مبادالت زیادی در این حوزه صورت مي

دالیل اقتصادی و  ها عمدتاً مرداني هستند که یا بنا به گيرد. مشتری حوزه یعني قوادان صورت مي

اند و یا اینکه  اند و برای ارضاء نيازهای جنسي خود وارد این بازار شده اجتماعي مجرد مانده

 متأهل هستند و از وضعيت زناشویي خود رضایت ندارند.

ایي  عمدتاً مشتریان جهت ارضاء نيازهای جنسي خود حاضر به پرداخت هر نوع هزینه

های زیادی  شونده بيست و چهارم که با زن مل دارند. مصاحبههستند و از این موضوع رضایت کا

 گوید: رابطه جنسي داشته مي
ها به خاطر پول رابطه برقرار  گرفتم خيلي از زن افتادم نتيجه مي ها که مي دنبال خيلي از زن»

 «.کردم هزار تومان هم پرداخت مي 011کنند به آنها که فقيرتر بودند تا  مي

( وفور تقاضا در بين مردان باعث رونق روسپيگری 2110الند و کورن )مطابق با نظریه اد

اند درآمد باال و نسبتاً راحتي به دست بياورند.  شود. قوادان از طریق مدیریت این بازار توانسته مي

شده به  کنند و بر اساس قيمت تعيين بندی مي قوادان روسپيان را بر اساس سن و زیبایي دسته

کنند.  کنند و مشتریان نيز بر اساس مکنت مالي خود روسپي را انتخاب مي مشتریان معرفي مي

های خاص که توسط افراد  مکان متفاوت است؛ گاهي منزل روسپي یا منزل مشتری یا پاتوق

گردد. ولي عمدتاً از منزل  ایي از مشتری دریافت مي شود و در قبال آن هزینه دیگر مدیریت مي

شونده بيست و پنجم که قبالً روسپي  شود. مصاحبه ی ارتباط استفاده ميعنوان مکان برقرار قواد به

 گوید:  عنوان یک قواد فعاليت دارد در مورد گذشته مي بوده و االن به
گرفت و بيشتر آن را  تومان مي 71،01،31رفتم او از هر مشتری  قبالً نزد یک قواد به نام ... مي»

کرد. اگر مشتری از قيافه  ن را برای مشتری جور ميداشت. او هم دختر و هم مکا خودش بر مي
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گرفت. من هم یک روز در  کرد و پول مي آمد خود او با وی سکس مي روسپي خوشش نمي
 «.داد تومان به من مي 01-71دادم و او  رفتم و با چند مشتری سکس انجام مي ميان به آنجا مي

رد زنان و دختران توسط اقوام و جذابيت این بازار به حدی است که حتي در برخي از موا

شونده چهاردهم که پس از حبس  شوند. مصاحبه آشنایان خودشان به بردگي جنسي کشيده مي

 گوید: کرد در این خصوص مي اش زندگي مي ابد پدر و مادرش در منزل عمه
به  ام مرا مجبور کم عمه ام در منزل تنها بودیم کم ام من و عمه شدن شوهرعمه بعد از زنداني»

شب تا نزدیک صبح من مجبور بودم با چهار  02کرد معموالً از ساعت  رابطه با افراد جوان مي
هزار تومان پول  21ام برای این کار از هر نفر حدود  یا پنج نفر رابطه داشته باشم. عمه

 «.داشت گرفت و تقریباً همه را برای خود برمي مي

 فقر تشدیدشونده خانوار
ترین علل بروز پدیده روسپيگری در سطح جامعه است.  ترین و اساسي ز مهمعنوان یکي ا فقر به

کاری و نداشتن شغل مناسب بسياری از زنان و دختران را به سمت  های معيشت، بي باالبودن هزینه

بهره هستند و استقالل و  دهد. عمده این افراد که از حمایت اجتماعي الزم بي روسپيگری سوق مي

گيرند. بسياری از  فروشي قرار مي کشي جنسي و تن ناچار در ورطه بهره ندارند به توانمندی الزم را

این زنان که شرایط خانوادگي نابساماني دارند و آرامش و امنيت الزم را در درون خانواده ندارند، 

های حمایتي متناسب با مشکالت و نيازهای  از خانواده طرد شده و چون در سطح اجتماع هم الیه

شوند. عمده روسپيان  کشي جنسي هدایت مي فراد تعریف نشده است، ناچار به سمت بهرهاین ا

برند و جهت تأمين معيشت خود مجبور به  کننده در این پژوهش از فقر اقتصادی رنج مي مشارکت

 اند.  فروشي کرده زا شده یا اینکه مستقيماً اقدام به تن های نامناسب و آسيب کار در محيط

 گوید: ای در این خصوص مي ه بيست و ششم یکي از قوادان حرفهشوند مصاحبه

آید که زنان به خاطر لذت روسپيگری کنند. اکثر زناني که با من کار  ندرت پيش مي خيلي به»
 «.کنند کنند به خاطر پول و حل مشکالت خودشان خودفروشي مي مي

دچار آسيب مضاعف کرده  عنوان یک آسيب اجتماعي دیگر این افراد را از طرفي اعتياد به 

های آن دست به  است. بيشتر این روسپيان معتاد بوده و جهت تأمين مواد مخدر و جبران هزینه

خانماني و ناتواني در تأمين  پناهي و بي شوند. در واقع فقر، بي دامان قوادان و مشتریان مي

 قرار داده است.  های مواد مخدر این زنان را در معرض روابط نامشروع و روسپيگری هزینه
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 گیری بحث و نتیجه

0گرفته )ساویر های مختلف صورتبر اساس مطالعات و پژوهش
، 3، هارکورت2111، 2و متز 

شود. های مختلفي را شامل ميهای مختلف روسپيگری وجود دارد که اقشار و گروه ( مدل2117

امعه بوده و اقتصادی نامناسب ج-ای از روسپيگری به خاطر شرایط اجتماعيبخش عمده

عنوان آسيب اجتماعي زایيده شرایط ناسالم و بحراني جامعه است. نتایج پژوهش  روسپيگری به

اقتصادی است که تحت تأثير عوامل مختلفي -ای اجتماعي دهد روسپيگری پدیدهحاضر نشان مي

 (.0کند )شکل در سطوح کالن، ميانه و خرد بروز و تداوم پيدا مي

 
 های تجربي در پژوهش حاضر /پيامدی بروز روسپيگری در جامعه ایران مبتني بر دریافتماتریس شرطي .0شکل 

                                                           
1 Sawyer  

2 Metz 
3 harrcourt 
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 فرد، خانواده یا جامعه: راهبرد بهینه توانمندسازی زنان روسپی 

های  های غالب در سال های فقير و کمتر برخوردار رویه ویژه در گروه در مواجهه با روسپيگری، به

ای توانمندسازی بوده است. حال بسته به آنکه مرکز ثقل تعریف ه سازی مدل اخير معطوف به پياده

فرایند توانمندسازی معطوف به چه سطحي از کنشگری فعال و خالق در دو سوی عامل 

های در  توان بين سه دسته از راهبردهای توانمندسازی گروه توانمندکننده و توانمندشونده باشد مي

يق تمایز قائل شد. در ادامه هر یک از این سه نگاه معرض مسائل اجتماعي جامعه هدف این تحق

 شود. راهبردی به اختصار شرح داده مي

 راهبرد نخست: توانمندسازی فردمحور

شناختي  های توانمندسازی که نسبتي نيز با رونق رویکردهای معرفت نخستين موج از مدل

اصلي خود را متوجه یافته دارد تمرکز  های پيشين و در جوامع توسعه فردگرایانه در دهه

کند. از چنين منظری که هنوز نيز  ها مي های فردی و عوامل و شرایط محرک این ظرفيت ظرفيت

گر  های اجرایي مصوب دید، یک سازمان مداخله توان حضور قدرتمندی از آن را در رویه مي

ارائه تواند پس از شناسایي یک مورد معين )در اینجا یک زن روسپي عمدتاً فقير(، با  مي

ای از خدمات مقدماتي که عمدتاً ناظر بر احراز و یا احياء سالمتي جسماني و رواني  مجموعه

وی است و تداوم این مسير با عرضه خدمات آموزشي، مهارتي و در نهایت امکان دسترسي 

 های درآمدزایي جایگزین، نسبت به توانمندسازی مراجعان و یا جامعه هدفش اقدام کند. فرصت

  
 فرایند توانمندسازی فردمحور .2 شکل
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 محور راهبرد دوم: توانمندسازی خانواده

های توانمندسازی که در ارتباط با بهبود شرایط و کيفيت زندگي زنان  در دومين دسته از مدل

گر در پي آن  شوند، سازمان یا طرف مداخله های مشابه به کار گرفته مي روسپي فقير و گروه

رکز را از فرد به واحد خانواده منتقل نماید. بر این اساس جدا از برخي است تا نقطه کانوني تم

شود تا هزینه اصلي بر ایجاد زمينه برای  خدمات متداول و عمومي در مقياس فردی، تالش مي

مشارکت فعال خانواده در مسير توانمندسازی افراد موردنظر قرار گيرد. این رویکرد مشتمل بر 

تواند به صورت بالقوه یا  مطابق با آن در هر شرایطي خانواده ميفرضي کليدی است که  پيش

عنوان بستر فرایند  بالفعل قلمروی برخوردار از اولویت و مطلوبيت کافي جهت تعریف به

 توانمندسازی کنشگران موردنظر باشد.

 
 محورفرایند توانمندسازی خانواده .3شکل

 محور راهبرد سوم: توانمندسازی اجتماع

کارگيری در مجامع و  های توانمندسازی که به لحاظ سابقه عرضه و به جموعه از مدلسومين م

رسند، کار در سطح  های پيشين به نظر مي جوامع مختلف نيز بيش و کم نوظهورتر از مجموعه

عنوان محور اصلي  یافته در این سطح را به های جمعي تشکل اجتماع محلي و با تکيه بر ظرفيت
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گر عمدتاً در قالب یک  سازند. بر این اساس سازمان یا عامل مداخله طرح ميهای خود م فعاليت

کند که در بستر و قلمرو اجتماعي  گری عمل مي دهنده نيروهای تسهيل ظرفيت پشتيبان و سامان

های  برند. طبيعتاً در این دسته از مدل موردنظر مواجهه مستقيم با مسئله احصاءشده را به پيش مي

های هدف در نسبتي مشابه و  توانمندی مشارکت و حضور فعال گروه راهبردی، شاخص

 برخوردار از منزلتي بيش و کم متناظر با سایر اعضا اجتماع محلي موردنظر است. 

 
 محور فرایند توانمندسازی اجتماع .4شکل

های  هرچند هر یک از رویکردهای مورداشاره در مواجه با زنان روسپي برخوردار از ظرفيت

محور از قدرت نفوذ و  رسد به سه دليل مشخص راهبردهای جامعه تأملي است اما به نظر مي قابل

توان اثرگذاری بيشتر و ماندگارتری در این ارتباط برخوردار باشند. نخست اینکه روسپيگری به 

هایي در شرایط خانوادگي و فراتر از  ای فردی انگاشته شود ریشه تواند مسئله همان ميزان که مي

تواند  تر مي ن قلمرو اجتماعي پيراموني افراد موردنظر دارد. بنابراین تمرکز بر سطوح پایينآ

دستاوردهای حاصل را تحت تأثير عوامل قرار گرفته در سطوح باالتر خنثي سازد. دوم آنکه 

گر عمومي و دولتي تناسب کافي با ابعاد  های مداخله های پشتيباني در سازمان اساساً ظرفيت

توان مبتني بر  اجتماعي از قبيل پدیده روسپيگری ندارد. حتي در بسياری از موارد مي مسائل

های مازاد چنداني  های آنها نيز ظرفيت تنها خود افراد که خانواده بينانه ادعا کرد که نه نگاهي واقع

ای که شواهد مختلف گوی برای پشتيباني از آنها در مسير غلبه بر مشکالتشان ندارند. در حالي

سازی در  فعال هایي در اجتماعات محلي و واحدهای مدني فعال یا قابل برقراری چنين ظرفيت
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ای را برای مداخالت توانمندسازی نسبت به دو  این سطح است. در نهایت آنچه سطح جامعه

توجه موجود در این سطح  سازد معطوف به امکان قابل سطح دیگر برخوردار از مزیت نسبي مي

ها و منابع موجود و به تبع آن پایدارسازی  دست کردن ظرفيت به تجارب، دست برای انباشت

های هدف از جمله زنان روسپي  های توانمندسازی گروه سازی مدل دستاوردهای حاصل از پياده

 فقير است.

 منابع
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