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Abstract 
The phenomenon of prostitution is one of the 
issues that, despite a history as old as humanity, 
is still raised as one of the problems of human 
societies at the level of the international system, 
and Iran is not an exception to this general rule. 
According to the ideological approach of the 
governing and political system in Iran, this 
social harm is in the center of attention and is 
considered an anti-value matter and therefore 
against the law. The spread of criminological 
and sociological harms such as the brokering 
phenomenon called "Khaleh" and the inverted 
presentation of the Sharia laws of "temporary 
concubine" in the direction of economic and 
financial exchange as a Sharia and legal cover 
for the non-codified industry of prostitution 
formed in Iran in the form of cyberspace and 
Some other injuries are the bad effects of this 
case In this article, we are looking for the 
question that what are the most important 
sociological and criminological factors that 
cause the spread of the sinister phenomenon of 
prostitution in societies? With a descriptive and 
at the same time analytical approach, using the 
method of collecting information in the form of 
documents, we are seeking to find a suitable 
answer for this question. The findings show that 
the phenomenon of prostitution, which is 
equivalent to the rule of "famous adultery" from 
the point of view of religious teachings and 
Islamic criminology, especially in Iran, is getting 
closer to the border of pandemic. 

Keywords: Prostitution, Islamic Criminology, 
Sociology, Criminology, Temporary Marriage.  

  چکیده

پدیده روسپیگري یکی از موضوعاتی ست که علیرغم 
یکی از معضالت  عنوان بههنوز  ،ي به قدمت بشریتا نهیشیپ

الملل مطرح است که از این  جوامع انسانی در سطح نظام بین
توجه به رویکرد  با .نیز مستثنی نیست رانیا ریفراگقاعده 

آسیب ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این 
گیرد و امري ضدارزش و  اجتماعی در کانون توجه قرار می

هاي جرم  گسترش آسیب .شود بالتبع ضدقانون محسوب می
 »خاله«به نام گري  شناختی همانند پدیده داللی شناختی و جامعه

در جهت  »موقت غهیامر ص« یشرعاز قوانین  وارونهي ها ارائهو 
شرعی و قانونی در پوششی  عنوان بهتبادل اقتصادي و مالی 

در  در ایران گرفته شکلجهت صنعت غیرمدون روسپیگري 
و امثالهم از آثار  ها بیآسفضاي مجازي و برخی دیگر  قالب

 میسؤال هست نیا یدر پ مقاله حاضر در .سوء این قضیه است
موجب که  یشناختی و جرم شناخت عوامل جامعه نیتر مهمکه 
با  ؟ستیچ شود یم شوم روسپیگري در جوامع دهیپد وعیش
با استفاده از روش  یلیتحل حال نیو درع یفیتوص يکردیرو

 یپاسخ افتنی یدر پ يصورت اسناد اطالعات به يگردآور
پدیده  دهد یمنشان  ها افتهی .میسؤال هست نیا يمتناسب برا

شناسی اسالمی  ي دینی و جرمها آموزهروسپیگري که از منظر 
به مرز  رانیا در خصوصاًاست  »المشهورة بالزنا«معادل قاعده 

  .شود می تر نزدیک یپاندم

 ،شناسی جامعه ،شناسی اسالمی جرم ،روسپیگري :واژگان کلیدي
  . موقت عقد ،شناسی جرم
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  مقدمه

و عدم ارتباط محکم اعضاء خانواده با  یو اختالل در روابط اجتماع يجوامع بشرشدن  یامروزه با صنعت

شده است که  یاز انحرافات اجتماع ياریبس نهینشینان به شهرها زم و حاشیه انیو مهاجرت روستائ گریکدی

در  .اند مصون نبوده یماعت اجتانحرافا نیهم از ا یجوامع اسالم یکه حت باشد یدر صدر آن روسپیگري م

به  يبندیپا ریانه شاهد کاهش چشمگتأسفکه م باشد یمؤثر م ارینقش خانواده بس دهیپد نیگام اول در ا

 دهیپد نیمردان به ا توجهی دولت بی گریو از طرف د میباش یها م خانواده ياز سو یاصول اخالق

است  شده لیصنعت مدرن و پردرآمد تبد کیبه  نکرده بلکه دایپ شیتنها افزا روسپیگري نه یضداجتماع

گوناگون جامعه را از جمله زنان و دختران  يقشرها دهیپد نیکاهش ا يبرا یو اصول حیو عدم اقدام صح

  .شده استها  آن به یو روان یروح يها بیالشعاع گذاشته و موجب آس را تحت

 نیتر مهمرا از  يکه بحران اقتصاد میدورک اند از جمله اظهارنظر کرده يادیزشناسان  خصوص جامعه نیدر ا

داده و  دست نفس خود را از افراد اعتمادبه ،یاثر فقر و تنگدست که بر يا گونه دانسته به دهیپد نیعوامل ا

 يالکچر یدگزن جیالبته ترو .شود یشوم روسپیگري م دهیمنجر به پد تینها و در جادیا یخانوادگ يها يناسازگار

به  دنیرس ياز افراد برا یامروزه برخ شود ینم فیشامل قشر ضع شهیعوامل بوده که هم نیاز ا گرید یکیهم 

 ازمندیکه ن برند یسؤال م ریخود را ز یو اخالق ینید يها خود اقدام به عمل روسپیگري نموده و ارزش يآرزوها

  .باشد یم يریشگیپ يمناسب برا يراهکارها ائهار تینها علل روسپیگري و در یو بررس یاقدام مل کی
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به  يرو غریزه دچار کج نیا یکه گاه باشند یم یجنس ضیغرا يها از بدو تولد دارا انسان یتمام

 يبرا ها خانواده تیکه احساس مسئول میباش یشده است و بدتر از آن شاهد آن م یفرهنگ ي واقتصاد لیدال

 نیدر ا یلهکا اریسها ب متحکو گریو از طرف د کرده دایکاهش پها  آن کنترل فرزندان خود و آموزش

 حتاجیما تأمین يشده است که برا یزنان روسپ ریگبانیگر يکار کم نیاز ا ياریبس نهیامر نموده که زم

در  رداریواگ يها يماریاز ب ياریامر موجب شده تا بستر بس نیو هم دهیفروشی را برگز خود راه تن یزندگ

شده  جامعه افزوده يها خانمان یروزانه به تعداد ب باشد یم تیکه حائز اهم يا نکته .کند دایپ شیجامعه افزا

 نیهمچن ،باشند یروسپیگري م يها هیاز پا یکیبوده که  یرو به فزون يآمار دختران فرار گریو از طرف د

 یط .زنان و مردان را به خطر انداخته است یسالمت جامعه و باألخص سالمت بهداشت شیافزا

شهر تهران  نفر به اتهام روسپیگري در کالن دویست و پنجاهساالنه  یانتظام يرویواصله از ن يها گزارش

عنوان  به یکرده است و اقدام زنان روسپ دایپ شینکرده بلکه افزا دایتنها کاهش پ که نه ؛شوند یم ریدستگ

اصلی که در این پژوهش در پی  سؤال .مرتبط است یمفاسد اجتماع گریبا موارد د یاجتماع بیآس کی

شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم  عوامل جامعه نیتر مهمهستیم این است که آن 

تحلیلی با استفاده از روش  حال نیدرعبا رویکردي توصیفی و  ؟چیست شود یمروسپیگري در جوامع 

  .هستیم سؤالاسنادي در پی یافتن پاسخی متناسب براي این  صورت بهگردآوري اطالعات 

  يمبانی نظر - 1

 ،هینظر نیمطابق ا .دینما یتوجه م یبه موضوعات اجتماع شتریب ،کارل مارکس يتئور سمیمارکس سمینیفم

و ظلم به زنان است و  يدار برده ،يور بهره یکه نوع یاجتماع ای یاسیبه هر عمل سها  تیمارکس ستینیفم

پرداخت دستمزد به  لیبه دل هک دانند یم یمعترض هستند و فحشا را عمل باشد یکار مردان م يرویبه نفع ن

 استیس فحشا در ارتباط با ها ستینیبه نظر فم .شود یمحسوب م یکش فساد و بهره ینوع ،یشخص روسپ

و  تر بزرگصحنه  در یممکن است تصور کنند که آزاد هستند ول ها یروسپ ،نادرست است يکار ،یجهان

از  یکش بهره یعنی يدار هیبا برنامه نظام سرما ههستند ک یکارگران تحت ظلمها  آن اقتصاد و فرهنگ یواقع

  .اند وادار شده يانسان به کار اجبار

تفاوت که  نیرا دارد با ا ستیمارکس سمینیفم یژگیو و اتیهمان خصوصظاهراً  یاجتماع سمینیفم

ظلم  يارا مبن یروان ،یاجتماع طیشرا ،ظلم جادیدر ا هیعنوان منبع اول به انهیاقتصاد جبرگرا رشیپذ يجا به
تا منافع  کنند یتوجه م دمبه مر شتریاست و ب استیزنان فراتر از موضوع س يگروه برا نیا ینگران داند یم
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از استثمار زنان و تسلط مردان بر زنان و  یشکل یفروش معتقدند که تن یفروش ضدتن يها ستینیفم .ياقتصاد

 کی یفروش ها که تن بحث فمینیست نیا .باشد یموجود م يپدرساالر یِحکمِ اجتماع امدیاست که پ فیعر

 يا شهکلی شده تیتثب يها دگاهیکل همچون د کیعنوان  ها هم بر جامعه به فروش اثر بد دارد هم بر خود تن

 .باشد یم ،ردیاستفاده و تجاوز قرار بگ مورد تواند یکه توسط مرد م یجنسیی شیعنوان  به را زن که زناندرباره 

 یقابل قبول يها انتخاب تواند یم یکار جنس يها شکل گریو د یفروش ند که تنمعتقد گریهاي د فمینیست

 یفروش از تن دیبا یفروش تن دگاهید نیدر ا .کار بپردازند نیبه ا دهند یم حیباشد که ترج یمردان و زنان يبرا

 ستمیو س یصنعت جنس يتجاوزها هیعل یاز حقوق کارگر جنس دیها با شده باشد و فمینیست زیمتما ياجبار

درآمده است  يفرد منحصربه يها به شکل جدل یستینیدو رفتار فم نیا نیعدم توافق ب .کنند یبانیپشت ،یقانون

  .)Alexander,1997,90( باشد اسیقابل ق ریقرن اخ یستینیفم يها با جنبش دیو شا

ه به ک یاغلب زنان لیدل .ستیشده ن انتخاب آگاهانه و حساب کی یفروش تن ،موارد شتریدر ب

توسط  ای ،شوند یکار مجبور م نیمختلف به ا قیاز طرها  آن است که نیا دهند یتن م یفروش تن
باز  ندگرفت میمستقل تصمها  آن که یزمان ایاند  شده و قاچاق انسان به کار گرفته يگریروسپ يها مؤسسه

گذشته  ل شده درمتحم يها شوك ،به مواد مخدر ادیاعت لیاز قب یبه علت وجود مشکالت میتصم نیا
گروه از  نیا .بار بوده است تأسف طیشرا گری) و دیدر دوران کودک یجنس يها استفادهء(خصوصاً سو

زنان با  ،ریفق اریبس زنان ياقتصاد یطبقات اجتماع نیتر نییکه درصد زنان در پا کنند یاشاره م ها ستینیفم

 یفروش تن زانمی در جهان سراسر در يژادو ن یقوم يها تیاقل نیتر زنان در محروم ،نییسطح آموزش پا

  .شده است نشان داده شتریب

از  یبعض ؟شوند یانتخاب حاضر به انجام آن م نیچرا زنان با کمتر ،آزاد است یانتخاب یفروش اگر تن

در مورد  کیآکادم اتیدر ادب :ناممکن است یفروش در تن یواقع تیباور دارند که رضا یفروش تن نیمحقق

ممکن  یفروش معتبر به تن تیرضا کنند یهستند که استدالل م سندگانیاز نو یاندک اریعداد بست یفروش تن

 تینها در .نامحتمل است داقلح ای رممکنیغ یفروش به تن تیکه رضا شود یخاطرنشان معمدتاً  .است

1يدار مخالفان برده
ده است و دا تیخودش رضا هیبه ستم علواقعاً  يگفت فرد توان ینم :باور دارند که 

 ینشانگر خوب تیرضا يبر نیبه زبان کتل .دهد تیرضا گرانید هیحق داشته باشد به ستم عل دینبا کس چیه

طور مؤثر با توجه به  به تواند یستم نم .ستم است يها تیاز واقع ،به ظلم تیو رضا ستیوجود ستم ن يبرا

                                                      
1- Opponents of Slavery 
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هرگونه کردن  حس ای دنیاز د ینتحت عنوان ناتوا تیاگر رضا رایشود ز يریگ اندازه »تیرضا«درجه 

  .)Barry,1995( وجود داشت تیرضا يمقدار هم ي در نوع خوددار در برده یشود حت فیتعر ینیگزیجا

2یستینیفم يکردیرو ،یفروش مدافعان لغو تن
در  ریدرگ ،که در آن روابط قدرت کنند یرا اتخاذ م 

3زنان هیعل یجنس ضیرا تبع یفروش تن که نیعالوه بر اها  آن معنا که نیبه ا ،است یفروش تن
 ،دانند یم 

کار وادار  نیبه ا ،یاجتماع يها از قدرت سرکوب یفروشان به واسطه اشکال گوناگون تن ،معتقدند

4هودا گمایاز جمله س ،یفروش تن رامونیمسائل حقوق بشر پ يبر رو لگرانیتحل یبرخ .اند شده
در  

با  یفروش عمل تن« :را اتخاذ کرد کردیرو نیا ،5متحدحقوق بشر سازمان ملل  ونیکمس يگزارشش برا

در  .شود یم فیتعر ،گرندیکدیبا  املو پول) که در تع ی(رابطه جنس یدو شکل از قدرت اجتماع وستنیپ

 بیترک .بر زنان دارند یتوجه شده قابلبندي  و اقتصاد) مردان قدرت نظام یجنس التیهر دو قلمرو (تما

مردان  یاجتماع تیوضع بر سلطه يمجدد تأکیداختصاص و  ،هر دو ،یفروش ر تنقدرت د يِدو نابرابر نیا

 ،یتیمل ،يقدرت نژاد يها يدر نابرابر شهیاغلب ر ،يتجار یِرابطه جنس يتقاضا برا .نسبت به زنان دارد

  .)O'Connor& Healy,2006» (. دارد ،و رنگ يا طبقه

  گري ی مختصر روسپیشناس نهیریو دشناسی  مفهوم - 2

با جنس مخالف کسب معاش  یکه از راه ارتباط جنس شود یگفته م يعفت افراد یروسپیگري به عمل مناف

توافق جهت پرداخت پول در قبال رفتار  ي) و در اصطالح به معنا12371 ،8ج  ،1377 ،(دهخدا کند یم
در واقع  یروسپ .کنند یامرارمعاش م خودفروشیکه از راه  شود یاطالق م یروسپیگري به زنان ایو  یجنس

 یسیدر زبان انگل .عنوان طعنه و تمسخر اطالق شده است به اهیاست که بر زنان هرزه و روس دیمخفف روسپ

کار رفته  مفهوم به نیا يبرا Adulteryو  Prostitution، Slut، Harlotry، Fornicationچون  ییها معادل

با مواضع  کیبود که ارتباط نزد يا وهیش يگرینوع روسپ نیتر یمیقد ،یباستان يها در جامعه .است

با  یرابطه جنس يو برقرار یشود که در قبال همخوابگ اطالق داده می یبه زنان یواژه روسپ .داشت ياعتقاد

 يها گردد به دوره بر می ،آمده است دیواژه پد نیچگونه ا که نیا .کند می افتیپول و دستمزد در ،مردان

عمل  نیبا انجام ا زناندسته از  نیا رایز ؛گفتند یم دیبه طعنه و متلک روسپدسته از زنان  نیگذشته که به ا

                                                      
2- Intersectional 

3- Sex Discrimination Against Women 

4- Sigma Hoda 

5- United Nations Commission on Human Rights 
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که در  دیروسپ گفتند یمها  آن منظور به نیو به هم کردند یرا مخدوش م یزنانگ يایعفاف و ح ،حانهیقب

  .رساندند یرا م اهیروس ياصل معنا

 یجنس مخالف خود رابطه جنسارچوب ازدواج و خانواده با هکه خارج از چ یدر فرهنگ ما به زنان

6افراد با پاسخ غیرمتعارف نیا .فروشی کرده است گویند شخص تن می ،کند برقرار می
مردان  یجنس ازیبه ن 

امروزه در  .کنند خود را مرتفع می يپارتنرها یجنس ازین که نیشوند و هم ا خود می ییهم موجب درآمدزا

 .باشد می يگریهاي آن روسپ از شاخه یکیکه  شود صنعت استفاده می کیعنوان  غرب از سکس به

 یابانیصورت خ ترین آن به روتین ،رانیا یفعل شود که در جامعه انجام می یبه طرق مختلف يگریروسپ

7شان یجنس يپارتنرها ایتا مردان  ستندیا یم ابانیکنار خ یمشخص يها در پاتوق یزنان روسپ .است
به  

  .کنند یرابطه در مکان مشخص جادیدام به ااق یسراغ آنان آمده و با توافق مال

به خدا شدن  کیموجب نزد شیکش کیبا  یباور بودند که رابطه جنس نیمردم مصر و بابل بر امثالً 

که از طبقه  یانیروسپ .شد یگفته م »دوستان خوب«ها  بودند که بدان یانیباستان روسپ ونانیدر  .شود یم

در روم باستان  .کردند یم یلوکس و مجلل متعلق به خود زندگ یجامعه بودند و در مناطق مسکون يباال

مجبور  زیشهروندان بودند و ن گریاز د يزیمتما يها لباس دنیداشتند اما ملزم به پوش يادیز يآزاد انیروسپ

به  انیتوسل مردان را به روسپ انیونانیمانند  زین انیروم .قرمز درآورند ایخود را به رنگ بور  يبودند موها

 »راجه راجه«در معبد  .محدود به معابد بود یطورکل به يگریدر هندوستان روسپ .بخشودند یهولت مس

 ،گاهیوب بود که گاه یکرد و آن رسم دایجنبه تقدس پ ،امیمرور ا وجود داشت که به یرسم ،هندوستان

معابد  يگریپروس شهیوقف پ ،گفتند یم »یداس وهید«ها  از دختران خود را که بدان یکی ،زنان متشخص

معتقد بود که  »نیسنت اگوست«چنانکه  ،دانستند یم یطانیش یرا عمل يگریروسپ انیحیمس .کردند یم

 دایشهوت خود پ يارضا يبرا یراه انیاز آن است که روسپ یهتک ناموس ناش ریها نظ کار نیبدتر

  .)167 ،1376 ،ستوده( کنند ینم

  وضعیت کنونی روسپیگري - 3

دارد و در  یطوالن اریبس يا خچهیجوامع است که تار یدر تمام عیشا يا دهیشی پدفرو روسپیگري و تن

به روسپیگري وجود  یمختلف يها نگرش .طول ادوار و جوامع مختلف به اشکال متفاوت وجود داشته است

                                                      
6- Unconventional Answer 

7- Sexual Partners 



  269  یاسالم یشناس جرم يها آموزه بر دیتأک با رانیا و الملل نیب نظام در يگریروسپ دهیپد به نسبت یشناخت جرم و یشناخت جامعه يمرور  

 

در مورد  یهاتیو توج دهند یقرار م یبررس متفاوت مورد يا گونه مسئله را بهها  آن از هرکدامدارد که 

 يکژکار یکه روسپیگري نوع ها بر این نگرش نیا شتریب ؛کنند یزنان و مردان به آن را مطرح م شیگرا

و  دهیچیپ اریبس ،گرید یانسان يها دهیپد یفروشی مانند تمام البته که تن .نظر دارند است اتفاق یجنس

 زانیز کشورها ما یبرخ زیدر حال حاضر ن .است یبررس قابل يا بوده و در بافت گسترده يچندبعد

8یجنس استیگسترش س قیخود را از طر یاز بودجه مملکت یتوجه قابل
باستان  يایدر دن .کنند یکسب م 

 ،یاشراف يها نشمه ،کردند یعرضه م ياقتصاد دیکسب عوا يرا برا یکه خدمات جنس یاکثر کسان

منزلت  یغالباً در جوامع سنت ،ها شوقهو مع یاشراف يها نشمه .بودند زانیکن اینشانده)  يها (معشوقه ها نیبال هم

هرچند که  ،شناسند یرا نم گریعموماً همدها  آن انیزنان و مشتر ،مدرن يایلکن در دن .داشتند ییباال

پا  یشخص ییآشنا يرابطه بدوا بر مبنا نیاما ا ،شوند لیثابت تبد انیاز مردان به مشتر یممکن است بعض

 يها در زمان يماد دیعوا يدر ازا یجنس ییرایپذ يها د اکثر شکلاست که در مور يزیچ نیو ا ردیگ ینم

  .کند یگذشته صدق نم

9در سراسر جهان وجود دارد یروسپ ونیلیم چهل و دوحدود 
 دهیدارند پد دهیجوامع و افراد عق یبرخ .

رند که دا دهیافراد عق نیدر واقع ا .استفاده از زنان و کودکان استءو سو يبردار بهره یروسپیگري نوع

 شیشود و افزا لیتشک یجنس انیگروه قربان ،یجنس يدر چرخه دادوستدها کند یروسپیگري کمک م
را  یعمل فروش جنس کردیرو نیا .فروشی هستند تن دهیبه پد يسوئد کردیرو انیحام گرید یبرخ .ابدی

 انیمشتر نیا در واقع ؛شود یمحسوب م یرقانونیآن است که غ دنیبلکه برعکس خر داند ینم یرقانونیغ

است  یرقانونیغ دوفروشیها خر از کشور ياریدر بس .انیروسپیگري هستند که مجرم هستند نه خود روسپ

هستند که بدنام بوده و مورد  انیروسپ نیاز جوامع ا گرید ياریو در بس ردیگ یو مورد برخورد قرار م

بوده و  یز جوامع هم روسپیگري قانونا ياریدر بس .ها آن انینه مشتر رندیگ یقرار م یقانون يها برخورد

در  .هستند تیتحت نظارت مشغول به فعال يافراد در مراکز یعنی ؛ردیگ یتعلق م اتیبر کارشان مال یحت

شهرنو  قلعه منازل و انیقبل از انقالب روسپیگري در انواع و اقسام وجود داشت از جمله روسپ رانیا

 زیبوده بلکه ثروتمندان ن دهیپد نیا ریجامعه درگ فیقشار ضعتنها ا در حال حاضر نه .)1349 ،انی(فرمائ

گذشته و حال حاضر  یکه با بررس شوند یفساد م نیفراوان مرتکب ا یروح يخألها لیبه دال یگاه

                                                      
8- The Spread of Sexual Policy 

9- See: https: //honarehzendegi. com/fa/Prostitution 
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کاهش  يبرا یتوجه انه تاکنون اقدام قابلتأسفداشته که م یو اجتماع يدر مشکالت اقتصاد شهیر یهمگ

 :کند یخود عنوان م هیدر نظر نگیکوئ .میباش یآن م شیفته و شاهد افزاصورت نگر یمشکل اجتماع نیا

بزرگ رفاه ارائه  يآرزوها ایثروت و  ریتصو قابلاما اگر در م ،بخش است عامل ثبات کی ییتنها فقر به

  .کند یرشد م یاجتماع یتیو نارضا یاجتماع يو رفتارها شود یم تحمل رقابلیدر آن صورت فقر غ ،شوند

  یاجتماع فرهنگی وبعد از یگري روسپ - 4

 ،یاجتماع ی واسیبوده است که در بعد س یمورد بررس یاجتماع ی وفرهنگ ،یاسیس يروسپیگري در بعدها

 میمق يها ها و سازمان طور عام در گروه زنان به مفهوم عدم حضور آنان به دنیو به انزوا کش ریموضوع تحق

توسعه و  ،یبعد فرهنگ رد .باشد یمدنظر م یمصرف يزنان در حد کاال گاهیساز و خالصه نمودن جا

و  یجنس يداریو شن يداریمحصوالت د یعنیبه نمود بارز آن  یگسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگ

 يامر تجار کیعنوان  قاچاق زنان و کودکان به زین يو در بعد اقتصاد شود یمطرح م ينگار هرزه

موضوعات مرتبط با روسپیگري و  هیکل .گردد یمطرح م يکالن اقتصاد يها يبا سودآور افتهی سازمان

 باشد یعنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان م زن به گاهیاز جا ینازل فیآن ارائه تعر هیفحشا که هدف اول

منظور از آثار و  گرید عبارت به .شود یعنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب م است و به یاسیجزء بخش س

  .عنوان انسان است فحشا نحوه نگرش به زنان به یماعاجتی و اسیعوارض س

 لیتبد »یعرف اجتماع«به  مدت یاست که در طوالن »10یاجتماع ریتحق«حاصل روسپیگري و فحشا 

 تأثیرامر عالوه بر  نیا .رندیگ یخود در نظر م يرا برا يتر نییکه زنان فاحشه منزلت پا يا گونه به .شود یم

جامعه  زیرآمیدر مقابل نگاه تحق یافراط يها العمل نان موجب بروز عکساز ز ینامطلوب بر قشر خاص

 گرید يسو از مطلق زن و مرد است يبه برابر دستیابی يها مبارزه برا العمل عکس نیاز جمله ا .شود یم

خشونت و  ،ظلم ،ضیموجب گسترش تبع تواند یزنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب مشدن  میتسل

 شیدایپ يداشته و مبنا یاسیس شهیر ینگرش نیچن .معاصر گردد عزنانه در جوام تیه از خصوصاستفادوءس
به زنان نشان  زیرآمیدر مورد نگرش تحق قاتیتحق جینتا .باشد یفحشاء م يو اقتصاد یآثار سوء فرهنگ

عدم توجه به  ،یجنس يها دالل تیحاکم رشیآنان به روسپیگري و پذ شیکه علت گرا دهد یم

و  ها ياز ناهنجار ياریبس شیدایپ يربنایکه ز باشد یبالقوه خود م يروین ریو تحق شیخو يها ییاتوان

را  یمنزلت مطلوب و متناسب توانستند یچنانچه زنان م .جامعه است طوحس یتظلمات نسبت به زنان در تمام
                                                      

10- Social Humiliation 
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11دادند یتن نم یتیفعال نیچن رشیاحتمال به پذ ندیدر جامعه احراز نما
.  

 یو حت یاجتماع ،یروان تیسالمت و امن ،در زمان ژهیو به یانحرافات اجتماع :گفت توان یم در ایران

جهت  یمناسب ریتداب یستیخود با يداریبقا و پا يکند و جامع برا می دیجامعه را تهد يو اقتصاد یاسیس

امر جز از  نیبه عمل آورد اها  آن يکه جهت بازپرور یاز انحرافات زنان بزهکار و اقدامات يریجلوگ

 یبه زنان روسپ .ستین ریپذ به انحرافات امکان شیگرا دکنندهیو تشد ساز نهیعوامل زم قیشناخت دق قیطر

مقابله  يها وهیو ش یجانیه يکار به دست یو مشکالت زندگ دادهایدر برخورد با رو ياز زبان عاد شیپ

توأم با  ینگران زانیم وکنند  احساس می يشتریب یدرماندگ ،ریدر برابر تقد .پردازند یم جانیمتمرکز به ه
همچون ضعف  يعوامل متعدد يگذارتأثیرحاضر  پژوهش براساس .اضطراب در آنان باالتر است

 تیوضع ،به مواد مخدر ادیاعت ،یسوءاستفاده جنس ،فرار از خانه ،نییپا التیتحص ،ياقتصاد تیوضع

اختالف  ،نییپا نیدر سن نیاج با اجبار والدازدو ،)نیو خشونت والد یی(طالق و جدا ینامناسب خانوادگ

 يا دهیفرار دختران اگرچه در نگاه اول پد .است مؤثر يگریدر اقدام به روسپ گریکدیبا  نیزوج ادیز یسن

منشأ  ،کند می جادیا یاختالل و آشفتگ یکه در نظم اجتماع به آن ءسو يامدهایاست اما با توجه به پ يفرد
 ،یبه مواد مخدر و مشروبات الکل ادیاعت ،مانند خودفروشی یانحرافو  یماعاجتضد ياز رفتارها ياریبس

انواع  وعیو ش يگریرواج روسپ ،زنان و دختران ریسا بیفساد و فر يباندها لیتشک ،مواد مخدر عیتوز

 .)1394 ،(فتحی پور شود می ...و یمقاربت يها يماریب

  

                                                      
ـا گلولـه       ها است که بـه روش نمونـه   جامعه آماري زنان روسپی ساکن در مناطق مختلف شهر و مردان مشتري آن -11 ـاعی ی ـاي ارج گیـري زنجیره

ـتفاده           اند برفی انتخاب شده ـپیان اس ـا از خـدمات روس ـتند ی ـپی هس ـا خـود روس . اطالعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست و یک زن و پنج مـرد کـه ی

ـادیق ایـن پدیـده را، برقـراري رابطـه صـرفاً جنسـی،               کنند، جمع می ـایج پـژوهش، مص آوري و با استفاده از کدگذاري نظـري تحلیـل شـده اسـت. نت

ـاي ثانویـه، برقـراري رابطـه بـراي        برقراري رابطه جنسی براي لذت جنسی، برقراري رابطه بـراي برطـرف   برقراري رابطه جنسی با عاطفه، کـردن نیازه
ـپی   دهد. طبق یافته رسیدن به برابري با مردان نشان می ـارج زنـدگی،           ها، دالیـل روس ـأمین مخ ـاتوانی در ت ـاطق مختلـف عبارتنـد از ن ـان در من گـري زن

ـتفاده از بـدن بـه           ،کردن نیازهاي غیرضروري برطرف ـان جنسـی، اس ـیدن بـه لـذت و هیج ـالف، رس ـنس مخ عنـوان   گرفتن تأیید و اعتماد به نفس از ج
ـپی   ـایج پـژوهش ایـن نـوع از          سرمایه جنسی و رسیدن به حس برابري با مردان از عوامل تأثیرگذار بر چگـونگی روس گـري در شـهر تهـران اسـت. نت

ـته مـی        دهد و پیامدهاي آن را بیان می نشان می گري را آسیب زاتر از انواع دیگر آن روسپی ـایج بـه دسـت آمـده را در سـه دس تـوان خالصـه    دارد. نت
ـا مـی     کرد: تغییر در سبک زندگی منجر به تغییر در نوع نیازها و چگونگی برطـرف  ـیوه      کـردن ایـن نیازه ـا ش ـاوت ب ـاي متف ـاي مختلـف    شـود. نیازه ه

ـاط دارد (حمـزه       گري ارتباط دارد. اطالع از سرمایه جنس روسپی ـپی ارتب ـان روس ـیالت زن ی و چگونگی استفاده از آن براي رفع نیازها، با سـطح تحص

  ).  1393علی و همکاران، 
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  اقتصادي در ایران روسپیگري از بعدمروري برگردش  - 5

و  ردیگ یقرار م ياست در بخش اقتصاد يمنافع و سود ماد يموضوعات مرتبط با فحشا که دارا هیکل

» قاچاق انسان«امروزه  .باشد یو قاچاق زنان و کودکان م دوفروشیخر ،آن تجارت يها تیفعال نیتر عمده

 يادیز يها اکنون تالشت لقرن قب کیاز  که یدرحال شود یکاربرده م برابر با تجارت به یعنوان اصطالح به

متحد و در سازمان ملل  یالملل در سطح بین ياسناد متعدد نهیزم نیگرفته و در ا انجام يدار محو برده يبرا

آن بردن  نیاز ب يکشور ممنوع کرده و برا کیداخل  ایچند کشور  نیها را ب وجود دارد که دادوستد انسان

تجارت  کی یزنان و کودکان ط میعظ لیساله خ هر ینیانوق نیچن رغمینموده است اما عل میتنظ ینیقوان

  .شوند یبه قاچاق برده م یکش و بهره یاستفاده جنس يبرا یپنهان

روز بر تعداد زنان  هر تواند یاست که م ياقتصاد طیشرا ینابسامان ،رابطه نیاز عوامل مهم در ا یکی

از  ياریبس ،افراد دشوار شود يمرارمعاش براو ا ابندی شیافزا يکه مشکالت اقتصاد یزمان .دیفزایب یروسپ

به  يگریشغل روسپکردن  انتخاب با ،خود هستند ینبوده و خودشان مسئول زندگ یکه تحت تکفل کس یزنان

کسب درآمد  شان یهدف اصل که نیدسته از زنان با توجه به ا نیا .دنبال امرارمعاش و پول درآوردن هستند

خصوص این امر که به  در .قرار دارند یه و در معرض انواع اختالالت روانشغل لذت نبرد نیاغلب از ا ،است

 ریاخ يها سال یط :تسهیل کرده است باید گفت آن رااست امروزه فضاي مجازي  شده لیتبدیک صنعت 

که مرتباً از زبان  ییها شبکه نیا .کرده است دایگسترش پ نیآنال يتحت امکانات فضا یفروش تن يها شبکه

12یاز کارگران جنس یکش بر بستر بهره ،شوند یخوانده م »یرقانونیغ«مسئول مقامات 
در حال  متیق ارزان 

دالالن  يبرا يشتریسود ب هیسال حاش به سال متیق ارزان یجنس يعنوان کاال بدن زن به .هستند یرشد و فزون

13کند یم جادیا نیو مع یقیقح يها ها و شماره تلفن حساب و شماره یاما با اسام ،یمخفظاهراً  يها شبکه نیا
. 

14»خاله«فروشان  در تن جیرا اتیکه در ادب یدالالن
طبعاً  ،رانیدر ا دهیپد نیاساس وجود ا .شوند یم دهینام 

 ازیامتعمالً  ،اند کرده جادیا ها رسان امیکه پ ییها يگر لیتسه ژهیو و به نیآنال ياما فضا ،ستینوظهور ن يامر

دالالن فراهم کرده  يرا برا شتریب دیهزاران زن و شا يریکارگ با به یفروش تنشدن  يا و شبکهشدن  تر عیوس

                                                      
12- Sexual Exploitation 

13- See: https: //ir. sputniknews. com/20201028 

دادن چنـد عکـس    انـد و بـا قـرار    هـایی کـه هرکـدام نـامی بـراي خـود انتخـاب کـرده         خاله در فضاي مجازي یعنـی چـه؟ خالـه    -14

  ها شریک جنسی فراهم کنند.   گرفتن مبلغی ناچیز از آقایان براي آن توانند در ازاي کنند می خصوصی از بانوان، ادعا می نیمه
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15ازدواج موقت«عنوان  يرو ساده کیکل کیبا  .است
همراه  رانیزنان از سراسر ا يکاربر يها حساب لیخ» 

 که نیا تر بیعج .شود یداده م شینما ...درآمد و ،رنگ چشم ،رنگ پوست ،قد ،وزن ،چون سن ،یاتیبا جزئ

تعداد بانوان « :میمواجه شد غامیپ نیبا ایابی  غهیتحت عنوان ص ها تیسا نیاز ا یکینام در  پس از مراجعه و ثبت

 نفر و تعداد بانوان آماده به ازدواج از استان تهران هفت هزار و سیصد و پنجاه آماده به ازدواج از شهر تهران

 نیتخم توان یم ،دارد تیفعال رانیدر سراسر ا تیسا نیازآنجاکه ا »! نفر است هشتادوشش هزار و سی و سه

عالوه بر  .حضور دارند ،ستیکم ناصالً ها  آن که تعداد ها تیدست سا نیاز زنان در ا یمیعظ لیزد چه خ

 یکارگران جنس یدالل يها شبکه نیا جادیا يبرا يبستر زین یتلگرام ی ونستاگرامیصفحات ا ،ها تیسا

 یکانال تلگرام کی .هزار عضو دارد چه و چهاراز  شیعنوان ب نیبا هم یستاگرامنیاز صفحات ا یکی .اند شده

که  دهد یاعداد و ارقام نشان م نیا .هزار عضو دارد سی و دو يگرید یهزار عضو و کانال تلگرام هشتادویک

  .هستند تیدر حال فعال رانیدر ا یبا چه وسعت» ازدواج موقت«تحت عنوان  یدالل

غالباً از  ،هستند ،ازدواج موقت ینستاگرامیو ا یتلگرام يها کانال ،ها تیسا لیکه ذ يا یکارگران جنس

ها  آن .شوند یم یمعرف ،منتشرشده یاجتماع يو صفحات مجاز ها تیروزانه که توسط سا يها یآگه قیطر

ت هر که از مردان باب یکانال تلگرام کی .بپردازند تیسا ای یبه صاحب کانال تلگرام یمبلغ ستیالزم ن

داشته  یمورد آگه یکصدوپنجاهاز  شیب ماه یکدر  ،کند یم افتیهزار تومان در چهارصدبر  بالغ یآگه

تومان  ونیلیم شصت و سهبابت  نیاز ا یتلگرامگذاري  پست یو ط ینوع زحمت چیکه مجموعاً بدون ه

 افتیو در یآگه قیرزنان از ط یبابت معرف يموارد متعدد یکانال تلگرام نیاضمناً  .درآمد داشته است

توجه  نکته قابل .ردیگ یبابت م نیاز هم زین يادیکه ارقام ز کند یم افتیاز مردان در یپس از معرف یمبالغ

 کیدرآمد با  نیاکل عمالً ندارند و  رهیخانه و غکردن  از بابت فراهم يا نهیهز چیافراد ه نیاست که ا نیا

اقتصاد کشور  یبحران طیکه در شرا یاز تن زنان یکش ته بهرهو الب یبانک شماره کارت کیو  یکانال تلگرام

  .محقق شده است ،اند شده رانده هیبه حاش

  و روسپیگري دیگر رویکردهاي مرتبط فحشاکردن  یقانون يامدهایپ - 6

  یتوسط زنان روسپ یمقاربت يماریب وعیش - 6- 1

و  یرابطه جنس قیکه از طر دزیا يماریاز جمله ب باشند یم یجسمان يها يماریب يدارا یزنان روسپ

                                                      
15- Temporary Marriage 
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دچار عفونت  قیطر نیو افراد از ا شود یزنان و خون افراد مبتالبه آن منتقل م یترشحات دستگاه تناسل

با  یدهان یروابط جنس قیاز طر یموجود گاه يها گزارش یکه ط ؛شوند یمبتال م دزیا يماریشده و به ب

از  ایاز مناطق دن ياریدر بس دزیا يماریافراد به ب يابتال .شوند یم يواي  کم دچار عفونت اچ اریاحتمال بس

 و از جمله سوزاك يگرید یمقاربت يها يماریو ب شود یم افتیوفور  به یجنوب يکایجمله مناطق آمر

وجود دارد  یکه در زنان روسپ يگرید يها يماریب .را چند برابر خواهد کرد یخطر آلودگ سیسفل

تماس  قیبوده که از طر یعفون روسیو یکه نوع ؛باشد یم یتناسل لیان زگهم ای یانسان لومیپ ای روسیو

از جمله اختالل  یو روان یروح يها يماریبه انواع ب ها یروسپ نیو همچن شود یافراد منتقل م نیب یپوست

  .شوند یم بتالم یافسردگ و استرس ،تیشخص

 يبهتر تیشخص يدارامعموالً  ،کنند یم يگریخود اقدام به روسپ یمال يازهایکه به دنبال رفع ن یزنان

 يبه کارها یلیدسته از افراد تما نیا .خود هستند یبه دنبال حفظ آبرو و جلوه اجتماع يادیبوده و تا حد ز

خود را  يفرد تیخواهند شخص نمی رایز ،ندارند یفروش مشروبات الکل ایقاچاق مواد مخدر  رینظ یجانب

 نیاقدام به چن یاختالالت روان نیو همچن یجنس يها که به علت عقده یاما آن دسته از زنان ؛کنند بیتخر

دسته  نیا .کنند جادیها ا علل الخصوص خانواده ،جامعه يرا برا یفراوان يتوانند دردسرها می ،کنند می يکار

وم هستند که به اهداف ش نیا الفقط به دنبها  آن .خود ندارند تیشخص بیو تخر ییآبرو یاز ب ییاز زنان ابا

 نیبسا ا چه .هستند ییگشا با جنس مخالف مشکل داشته و به دنبال عقدهمعموالً ها  آن .کنند دایخود دست پ

 .کنند فراهم میها  آن انتیو خ ییآبرو یب ،ریتحق يرا برا نهیزم ،امر نیمردان سالم به ا بیافراد با ترغ

داشته و مشکالت  شیافزا یمقاربت يها يماریبه بابتال  ریاخ يها در سال :توان گفت در ایران می مثال عنوان به

اي  اچ روسیتواند احتمال ابتال به و می یمقاربت يها يماریابتال به ب .کرده است جادیافراد مبتال ا يبرا یفراوان

 یقاربتهاي م پذیري که در معرض خطر بیماري هاي آسیب رابطه از جمله گروه نیدر ا .دهد شیرا افزا يو

مواد به سمت  هیو ته یزندگ هیاول يازهاین تأمین يبراها  آن از ياریبس .فروش معتاد هستند ان تنقرار دارند زن

  .دهد قرار می يرا در معرض خطرات جدها  آن جهیکنند و در نت می دایپ شیفروشی گرا تن

اي ه به بیماري بتالدر معرض ا یو رفتار پرخطر جنس یجنس يتعدد شرکا لیفروش معتاد به دل زنان تن

برخوردار  يادیز تیزنان از اهم نیدر ب یهاي مقاربت ابتال به بیماري تیوضع ییلذا شناسا ،هستند یمقاربت

شهر تهران انجام  ادیو درمان اعت يکننده به مراکز گذر فروش مراجعه زنان معتاد تن نیدر ب قیتحق نیا .است

درصد از  16/5از آن بود که  یحاک قیقتح جینتا .ستنفر بوده ا دویست قیتحق نیحجم نمونه در ا .گرفت
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 زانیم يبر مبنا یهاي مقاربت ابتال به بیماري .مبتال هستند یهاي مقاربت زنان اظهار داشتند که به بیماري نیا

از کاندوم  یکه در روابط جنس یزنان یعنی ،فوق متفاوت بوده است يجامعه آمار نیاستفاده از کاندوم در ب

ابتال به  نیعالوه بر ا .بود نیریکمتر از ساها  آن نیدر ب یمقاربت يماریل ابتال به باند احتما استفاده کرده

بودند  يباالتر التیتحص يکه دارا یاساس زنان نیبر ا .رابطه داشت التیتحص براساس یهاي مقاربت بیماري

یا در یک  .)1393 ،(قادري و رباطی بوده است گرانیکمتر از د یهاي مقاربت به بیماريها  آن ياحتمال ابتال

آمده  یفکیمطالعه  یک ،فروش در تهران اندوم در زنان تنکموانع استفاده از پژوهش میدانی دیگر با موضوع 

زان استفاده یهنوز م یول ،شود یم یکنزد یدمیشور به مرز اپکفروش در  در زنان تن يواي  اچ .وعیش :است

اندوم در زنان کموانع استفاده از  یهدف بررس با یفکیعه ن مطالیا .است پایینن گروه یاندوم در اکمنظم از 

فروش از چهار گروه  زن تن چهلق با یعم يفرد يها مطالعه با انجام مصاحبه .شده است فروش انجام تن

 1389در سال ها  آن مرد یجنس یکشر دوازدهو مصرف مواد و  یاجتماع يت اقتصادیمختلف از نظر وضع

فروش در دوره  اتفاق زنان تن ب بهیت قریثرکادهد  نشان می آمده دست به جیتان .در شهر تهران انجام شد

اندوم در کبه عدم استفاده از  هل عمدیدال .اندوم نداشتندکمداوم از  استفاده ،شش ماه قبل از مصاحبه یزمان

اندوم ک داشتن به نقش کش ،دزیا يماریانتقال و روند ب يها از راه یاز بعض یعدم آگاه ،کنندگان شرکت

ان مرد و یتوسط مشترشدن  ا طردیترس از ابراز خشونت  ،دزیو ا یمقاربت يها يماریاز ابتال به ب يریشگیدر پ

از  یبرخبودن  نان از سالمیو اطم یاهش لذت جنسکل یاندوم به دلکبه استفاده از  یجنس ياکل شریعدم تما

  .)23 ،1393 ،و دیگران موقر یمی(رح ه استان شدیب یجنس ياکشر

  کودکان روسپیگر - 6- 2

مصرف مواد مخدر توسط  ،فرار از منزل ،فروشی اجبار به تن ،یهمچون آزار جنس لیکودکان به دال

تنها  نهها  آن سطح اقدامات حیصح یزندگ ينداشتن الگو لیو به دل ندینما یاقدام به روسپیگري م نیوالد

درباره  ریاخ يها پژوهش .نداز روسپیگري بزن فراتر یبلکه ممکن است دست به اقدامات کرده دایپ شیافزا

وقوع آن ممکن  ،با کاهش دارد يادیمعضل فاصله ز نیکه ا کند یم قیتصد ،کودکان يگریمشکل روسپ

کسب  .يسکس تجار يکودکان برا یالملل نیب اقبه شکل قاچ ژهیو به ،از گذشته باشد شتریاست ب

 .ماند یپنهان م يادیعمل تا حد ز نیا یو پنهان یرقانونیغ تیماه لیبه دل رایز ؛دشوار است قیاطالعات دق

 ،دهد یقرار م تأثیردر غرب را تحت  ژهیو به ،حساس یفرهنگ ینواح يگریکودکان در روسپ رشدنیدرگ

  .شوند یم فیتعر شیازپ شیب تهیسؤالخانواده و سک ،یبچگ ظرها از من آل دهیکه ا ییجا یعنی
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و مساعدت  ییست که به شناساا مجزا يمنزله امر به یکودک دهیاند که ا موافق ،از مورخان ياریبس

آشکارا  تحضور کودکان در سکس تجار .شد جادیدر غرب ا ،دارد و در اواخر قرن نوزدهم ازین یخاص

 ییجا شتر دریکودکان ب ينگار هرزه .کند یم یو معصوم را نف وابسته ،یرجنسیمنزله غ انگاره کودکان به

در  ،مثال يبرا .دهد یم يرو ،کار کودك رواج دارد و یا یو اجتماع ياقتصاد یاتثب یب ،نزاع ،که فقر

و در  يسکس تجار عیورود زنان و کودکان به صنا انیجر ،و نزاع در شرق اروپا یثبات یب ،ستمیاواخر قرن ب

سبب  ،سن و عوامل بازار ،تیجنس رامونینابرابر قدرت پ وابطر ،در کل .داد شیاروپا را افزا هیاتحاد

درون و ها  آن يگریروسپ ،یخیطور تار و به شود یمها  آن کنترل و استثمار يکودکان برا يریپذ بیآس

و  یجهان یجمع یابیبازار ،عالوه به .خانواده در غرب و در سراسر جهان را ممکن کرده است رونیب

جهان را  يها شاز بخ ياریکودکان استثمارشده از بس شتریب تأمین ،کانکود يگریروسپ شدن يتجار

16کرده است یشدن
 يگریاز روسپ یمل يها رسانه حاتیتوض نیتر بدناماحتماالً و  نیاز نخست یکی .

18»د پال مال گزت«در روزنامه  ،1885 هیدر ماه ژوئ ،17کودکان
 ،مجموعه مقاالت نیا .چاپ لندن بود 

 يها داستان .رش کردندلندن و اروپا را گزا يها خانه فاحشه يدختران جوان برا یمخف دوفروشیخر

19»بابل مدرن زهیدوش« یو شهوان یاحساس
 جادیکودکان را ا ينگار از هرزه یاخالق یهراس مل نینخست 

منزله  هم به ،يدر سکس تجار ریکودکان و افراد جوان درگ هیدوالدادن  شیبه نما ،ها تیروا نیا .کرد

  .شده و فاسد کمک کرد آلوده ای خورده بیو هم معصومان فر شده دهیدزد

کودکان و در  يگریروسپ هها دربار بحث داریپا يها یژگیاز و یکیبه  ،کنترل و حفاظت نیتوازن ب

 دپوستیتجارت برده سف یشناس اسطوره همسئل .)Smart,2000,71( جوانان بدل شده است يکل بزهکار

تا  تیروا نیا .است مانده یمدرن باق ۀر جامعد ،طور گسترده به ،رسد یکه منشأ آن به اواخر قرن نوزدهم م

 يوندهایآن از پکردن  کودکان با جدا ينگار هرزه یمشکل اجتماع ییبازنما فیدر خدمت تحر يحدود

شامل  کایمرآاروپا و  ،ایتانیدر بر دیازآنجاکه تجارت برده سف .بوده استشناسی  قابل ،روزمره یزندگ

کار در  يبرا ها یتوسط خارجمعموالً  ،نوجوان بود گناه یب تدپوسیدختران و زنان سف ياجبار شیربا

 يبرا يادیز يزهایچ ،داستان نیباآنکه ا .ردیگ یگونه م شینما یداستان حالت نیا ،یخارج يها خانه فاحشه

                                                      
16- See: https: //www.ricac.ac.ir/pages/1099 

17- Prostitution Child 

18- The Pall Mall Gazette 

19- Maiden Tribute of Modern Babylon 
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آداب  رییتغ ،زنان يها يآزاد شیاز منظر افزا ستمیقرن ب یط یاجتماع يها و هراس ینژادپرست بارةگفتن در

 ينگار هرزه ۀدربار یچندان زیچ ،اوقات فراغت دارد تیفعال يبرا يدیجد يها اجرت و مکانمه ،یجنس

نگران  ندهیفزا یلبه شک یغرب يها دولت که نیازا و پس کمیو ستیقرن ب لیدر اوا .کند یکودکان افشاء نم

 نیاکردن  اغلب در خدمت مبهم ،دیسف ۀتجارت برد یشناس اسطوره ،قاچاق انسان و عرضه کودکان شدند

  .یعمل بوده است تا افشاء تجربه واقع

اما  ،کودکان مانده است ينگار هرزه ۀها دربار از بحث یدر بخش ،يدار قاچاق و برده یشناس اصطالح

 ،ستمیپس از اواسط قرن ب .است افتهی انیذاتاً پا دهایمنزله سف به انیبر قربان رستانهو نژادپ یستیالیامپر تأکید

 یالملل بین کیتراف نیا ،یخیاز نظر تار .است تا رنگ شده فیکت و استثمار تعرقاچاق از منظر حر

رخ  زیگرچه درون کشورها ن ،بوده است یاقدامات رسم نیرومندترین ۀزندیکودکان بوده است که برانگ
 ،1953در سال  .است یمل يدر عرض مرزها زیو ن يبه مناطق شهر ییروستا یاغلب از نواح ،دهد یم

مسائل حقوق  ،آن یرا اصالح کرد که ط 1926جامعه ملل در سال  يدار برده ونیکنوانسمتحد ل سازمان مل

کودکان  ينگار هرزه ،فروش کودکان ،شامل تجارت برده »مانند يدار برده يکردارها«و  يدار برده يبشر

 يها شکل یامکه با استثمار کودکان در تم یینهادها ،ستمیقرن ب یط .و استثمار کار کودکان برجسته شد

 يها سازمان ياز کارها یکودکان به بخش ينگار چند برابر شد و مشکل هرزه ،کردند یآن مبارزه م

مختلف  يها سازمان زیکار و ن یالملل نیسازمان ب ،)سفیونیهمانند صندوق کودکان ملل متحد ( ،یالملل نیب

اقدام  یدر پ ،1989در سال  ،تحدم حقوق کودکان سازمان ملل ونیکنوانس 34 ۀماد .شد لیتبد یردولتیغ

 یرقانونیغ یجنس تیفعال کیشرکت در  يکودکان براکردن  و مجبور کیاز تحر يریجلوگ يمناسب برا

کشورها بود تا  يامکان برا جادیا یدر پ ،یفراتر از قلمرو مل يگذار قانون ،ستمیدر اواخر قرن ب .برآمد

 یجنس يخارج از کشور که در اصطالح گردشگرکودکان در  یآزار جنس لیشان را به دل شهروندان

  .قرار دهند گردیتحت پ ،شود یم دهینام

  شناسی اسالمی ي دینی و جرمها آموزهروسپیگري از منظر  - 7

فساد و فحشا را نکوهش  میدارد و قرآن کر دیمخالفت شد یجنس يها يوباربند یها با فحشا و ب آموزه نیا

)90ه شریفه آی ،نحلسوره مبارکه ( کند یم یو نه
20
داللت دارد و تنها در امور  يواژه فحشا بر قبح و بد .

                                                      
ـاء والْمنْکـرِ والْبْغـی    -20 خـدا بـه دادگـري و     یعظُکـم لَعلَّکـم َتـذَکرُونَ. در حقیقـت      إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبی وینْهی عنِ الْفَحَش

  دهد باشد که پند گیرید.   دارد به شما اندرز می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می ن مینیکوکاري و بخشش به خویشاوندان فرما
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شریفه  آیه ،وسفی مبارکه سورهفحشا شمرده است ( قیزنا و لواط را از مصاد میقرآن کر .ناپسند معنا دارد

24(
21
15 شریفه آیهاز مفسران فاحشه در  یبه اعتقاد برخ البته .

22
 ایمساحقه  ينساء به معنا مبارکه سوره 

زنان  يباز همجنس ایمساحقه  توان یواژه فاحشه م تیو قابل تیزنان است البته به لحاظ عموم يباز مجنسه

  .مصداق فاحشه دانست زیرا ن

 .زشت و قابل نکوهش دانسته استآن را  جامعه هم نوعاً ،یاست که افزون بر قبح ذات یگناه گیفاحش

 باشد ینم نیآن چن يد و معناننداشته باش یت عرفاز گناهان ممکن است قباح یاست که برخ یدر حال نیا

نبود اما قرآن آن را سخت  یقبح چندان يدارا تیزنا که در جاهل است مانند یعرفکامالً فاحشه  يکه معنا

از  یدر تحقق فحشا دخالت ندارد و در مقام نه »تیرضا«عنصر  میاز نظر قرآن کر .کرد ینکوهش م

 يدار روسپیگري را برده ياز موارد قاچاق زنان برا ياریدر بس .کند یم یدتأکآن  یفحشا همواره بر قبح ذات

ها  آن از یکی نظر دارند که در بر آن اتفاق ثیبا استناد به احاد یو سن عهیش يکه فقهااند  دهیمعاصر نام

  .دانند یانسان را حرام و باطل م دوفروشیخر

در  يریشگیبر پ تأکید ضیه نگاه کنیم باید گفتشناسی اسالمی به ق ي پیشگیرانه جرمها آموزهمنظر  از

 یو حت یو مکاتب اجتماع شمندانیاند هیکه کل ؛شناسی گفتمان مسلط است و جرم يفریحقوق ک اتیادب

قاچاق زنان  دهیپد یمطالعات جرم شناخت نینظر دارند همچن اتفاق يریشگیبر عنصر پ یالملل بین يها سازمان

زنان و تبع آن شدن  یقربان شیکه موجب افزا یعواملبردن  نیو از ب يریشگیپ تیبر اهم یفحشا همگ يبرا

عقل  موضوع با نیدارد و شرع در ا یجنبه عقل ها يریشگیحسن تمام پ .داللت دارد شود یروسپیگري م

بوده و  یواجب عقل کی شتریشده است ب تأکید يریشگیپ یاجتماع يها نظر دارد و در تمام عرصه اتفاق

 .باشد یم از منکر ینه یعدم تحقق جرم خود نوع يو اقدام برا باشد یاقدام در برابر منکر نم يتنها به معنا

کاهش فقر که آثار مخرب بر اشاعه فحشا  يخانواده برا يدر شرع مقدس به امر ازدواج و استوار نیهمچن

مؤمنان (ع) ریه امگرفته که از جمل مورد توجه قرار يریشگیاسالم موضوع پ نیدر د .شده است تأکیددارد 

                                                      
نَّ -21 شَاء إِ الْفَحو وء الس ه ک لنَصرِف عنْ کذَل ه ب انَ ر ه نْ رأَي برْ ولَا أَ ها لَ م بِ ه و ه ت بِ م ه لَقَدـینَ و د   وخْلَصم َنـا الْ ادبـنْ عم ر حقیقـت [آن  ه

کرد چنین [کردیم] تا بدي و زشـتکاري را از   زن] آهنگ وي کرد و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او می

  او بازگردانیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود.  

22- نَّ أَر هِدوا علَیهِ شْ استَ کم فَ ائ س نْ ن شَةَ م ینَ الْفَاحی یأْتاللَّاتو        أَو ت ـوم نَّ الْ فَّـاه و نَّ فـی الْبیـوت حتَّـی یتَ ـکوهس وا فَأَمنْ َشـهِد کم َفإِ عةً منْ ب
نَّ سبِیلًا و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می ه ه لَ لَ اللَّ ع شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنـان گـواه گیریـد پـس اگـر        یج

  ها نگاه دارید تا مرگ شان فرا رسد یا خدا راهی براي آنان قرار دهد.   ا در خانه شهادت دادند آنان [زنان] ر
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کمک کرد تا او بتواند ازدواج  يالمال به و از بیت یکرد ول ریبود تعز یرا که دچار انحراف جنس يمرد

مقدمات ازدواج و تبع آن مهار زناکار کردن  فراهم اسالمی جامعه فیوظا نیتر مهماز  یکیدر واقع  .کند

به  یجرم است که احکام مختلف نیواژه به ا نیتر نزدیک» المشهورة بالزنا«اصطالح  یدر متون فقه .باشد یم

با توجه به  گذار قانونالزم است  ،باشد جرم خاص می يگریازآنجاکه روسپ نیبنابرا ؛آن بار شده است

  .دیآن اقدام نما ینسبت به خأل قانون یمنابع فقه

چرا  ،انکار است لرقابیغ يوجود داشته امر يگریبه نام روسپ يا دهیکه در صدر اسالم پد تیواقع نیا

 یخیعدم تحقق تار ایاما وجود  ؛شده است نقل یخیراستا در کتب تار نیمختلف در ا یخیتار يایکه قضا

را منشأ اثر در حوزه  يتوان امر می یندارد چرا که وقت یو حقوق یبر مباحث فقه یاثر عمل چیه دهیپد نیا
از احکام  یموضوع حکم یاجتماع تیاقعدانست که آن و یتبع در ساخت حقوق داخل و به یاحکام فقه

شارع با جرم  .قرار داده باشد هیاز خطابات شرع یگرفته باشد و شارع آن را مشمول خطاب قرار یشرع

 دهیاز ابتدا با گسترش پد ،یخود رفتار جنس تیممنوع زیو ن یدر عمل جنس يگر واسطه يانگار

 نیاشدن  يا عمل زنا و حرفه شرفتیاجازه پ هگرایان مکافات کردیبه مقابله و در گام اول با رو يگریروسپ

 تأثیرشدت تحت  به يگریروسپ زانیم ،شارع کردیرو نیهرچند با ا .نداده است يگریبزه را در قالب روسپ

لذا  .گردد می دهیپد نیاشدن  کن شهیراهکار منجر به ر نیا ،توان ادعا کرد اما نمی ؛گرفته است قرار
  .الزم را مدنظر قرار دهد يها ینیب شیپ دهیپد نیا يراب یاست نظام اسالم يضرور

اخص  يبه معنا يگریشوم روسپ دهیاعم و پد يبه معنا یو مبارزه با انحرافات اجتماع يریشگیپ يبرا

 ییایبا توجه به پو گرید يخاص شود و از سو تیتوجه و عنا یفرهنگ يراهکارها يبه اجراسو  یکاز  دیبا

با  ،االرض یعنوان افساد ف اببودن  آن و قابل انطباق نیقوان يریو فراگپذیري  طافو انع هیفقه امام يو غنا

امر  یول ذیمربوطه تحت نظارت و با تنف یمواد قانون نیاست ضمن تدو يبزه مبارزه گردد و ضرور نیا

شوند و ن دهیسمت کش نیافراد به ا نیاجرا شود تا از همان ابتدا کمتر تیبا قاطع یقانون يراهکارها ،عادل

 گردد کیجامعه پاك نزد کی يها برسد و به شاخصه یصورت نسب خود به تیسالمت و امن شهر به

  .)14 ،1397 ،دیناروند راد(

  نتیجه

و در  یخانوادگ ،يفرد انیبن یدگیپاش سوز موجب ازهم خانمان یضداجتماع دهیپد نیا که نیبا توجه به ا

عمل به  نیلذات افراد باشد و ا يبرا يا لهیو وس یاه جنسنگ کیکه سبب شده به زنان  شود یآخر جامعه م
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تر  ابعاد گسترده يدارا و کند یخود م ریگبانیروز آحاد جامعه را گر است که هر شده لیتبد یباتالق

از مشکالت را  ياریفروشی شده و بستر بس خودشان مجبور به تن هیاول يازهاین تأمین يکه افراد برا شود یم

 يعنوان بستر منحرف شوند و خانواده به حیجود آورند و از اعتدال خارج و از راه صحعمل به و نیبا ا

فرزندان خود فراهم  يرا برا یمناسب يفضا یکدر کود دیاست که با شده لیتبد یرشد روسپ يبرا

 یبلوغ آمادگ نیکودکان در سن ،نیوالد ياز سو حیصح ییکه با آموزش و راهنما يا گونه به کردند یم

 انیجر نیدر ا نفع يذ يها و نهادها سازمان گریسالم را داشته باشند و از طرف د يفضا کیورود به  يبرا

به آحاد  شده يزیر برنامهکامالً صورت  را به یو اجتماع یفرهنگ ماتاند که اقدا قصور داشته يتا حدود

 ینظم یو ب یت سردرگمنداده و موجبا یآموزش کاف ...و مدارس ،ها دانشگاه ،یرسانه مل قیجامعه از طر

 ،به مواد مخدر ادیاعت ،افراد شتیمع :مانند یعوامل تأثیر پژوهش نیدر مجموع در ا .اند را فراهم آورده

شدن  فراهم نهیزم یهمگ هکمبود عاطف ي وازدواج اجبار ،ینامناسب خانوادگ تیوضع ،نییالت پایتحص

 يریجلوگ يالزم برا يبسترها جادیو ا نهیزم نیانقالب بزرگ در ا کی ازمندیبستر روسپیگري را دارد که ن

  .باشد یم دهیپد نیاز ا

دارند که رفتار  موضوع اعتقاد نیبه ا یشارعان در کتب فقه هیکل که نیبا توجه به ا شود یمپیشنهاد 

باشد  یو روان یروح يماریاز ب یناش دهیپد نیو اگر ا ستیقابل مجازات ن يماریاز ب یناش یضداجتماع

عمل  نیااگر  یشود ولها  آن و درمان يدار اقدام به نگه دیرا مجازات کرد بلکه با يو توان ینمتنها  نه

باشد که سبب  يا گونه به دیمجازات با ياما اجرا ،باشد یم یحتم يباشد مجازات و يصورت عمد به

البته  .بدانند یضداجتماع دهیپد نیاز جمله خود را قهرمان ا ییممکن است آثار سو رایجرم نشود ز دیتشد

از  یزنان روسپ صددر پنجاهاز  شیصورت گرفته است ب یاجتماع يمددکار يکه توسط نهادها یبا بررس

شده است  دیتشدها  آن يماریاند بلکه ب تنها معالجه نشده انه نهتأسفکه م برند یرنج م یو روان یروح يماریب

در خصوص  .باشد یروسپیگري م دهیپد و کاهش نیگزیجا يو ارائه راهکارها عیاقدام سر ازمندیکه ن

از جمله عدم ازدواج ها  آن فرزنداندر خصوص  نیالزم به والد يها آموزش که نیا گریموضوع د

خانواده  یدگیپاش باعث ازهم تینها زن و شوهر و در ییکه منجر به جدا یخانوادگ يها يریدرگ ،ياجبار

 مارانیها از عالئم ب خانواده یآگاه يجهت ارتقادر  یعموم يها نقش رسانه نیهمچن .داده شود شود یم

مؤثر باشد و در آخر  دهیپد نیدر کاهش بروز ا تواند یم نیزوج یارتباط يها و مهارت نیمعتاد ،یروان

 ای سرپرست یاشتغال زنان ب نهیاست که زم نیباشد ا دیپررنگ با ارینقش سازنده حکومت که بس
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 .زنان در معرض خطر داشته باشد يبرا يدار مرکز نگه کی ناالمکا یبدسرپرست را فراهم کرده و حت

  .شود می تر نزدیکایران به مرز پاندمی نزدیک و  خصوصاًالملل و  در نظام بین کم کم گري روسپی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .است تماماً رعایت گردیده

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریمـ 

  فارسی

کنفرانس  ،گري در شهر تهران روسپی دهیپد یبررس ،1393 ،البنین ام ،نژاد میرزاحسینیساناز و  ،یحمزه علـ 

  .یو مطالعات اجتماع يعلوم رفتار یلالمل بین

  .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم ،لغت نامه ،1377 ،علی اکبر ،دهخداـ 

مقابله با آن در شهر هاي  راه در کشورمان و يگریروسپ یو حقوق یفقه یررسب ،1397 ،یعل ،راد ناروندیدـ 

  .16 شماره ،اصفهان یفصلنامه دانش انتظام ،اصفهان

 ،تهران ،چاپ چهارم ،)انحرافات یشناس جامعه( یاجتماع یشناس بیآس ،1376 ،اهللا تیهدا ،ودهستـ 

  .نور آواي انتشارات

 یمل شیهما ،آن یهاي اجتماع گري و آسیب روسپی جادیعوامل مؤثر بر ا یبررس ،1394 ،محمد ،پور یفتحـ 

  .یهاي اجتماع آسیب تیریو مد یشناس روان

  .آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ،تهران ،پیرامون روسپیگري در تهران ،1349 ،ستاره ،فرمانفرمائیانـ 

به مراکز  کننده فروش معتاد مراجعه زنان تن یهاي مقاربت بیماري تیوضع ،1393 ،مونا ،یسلمان و رباط ،يقادرـ 

و  یتیعلوم ترب یمل شیهما نینخست ،1392شهر تهران در سال  ادیو درمان اعت يگذر

  .یشناس روان

 ،1393 ،معصومه ،اسماعیلی امین ؛شهناز ،احمدي دلبرپور ؛آفرین ،موقر رحیمی ؛زهرا ،لنگرودي خواه مالیريـ 

ده بهداشت کدانش فصلنامه ،یفکیمطالعه  یک ،فروش در تهران اندوم در زنان تنکموانع استفاده از 

  .2شماره  ،یقات بهداشتیتو تحقیو انست
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