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 34، شمارهنهمفصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال

  
  

  **، پيام روشنفكر*)قهفرخي(سعيد مدني
  

نشانگان اكتسابي كمبود   ( ناكا    شناسايي شده    از كل موارد مثبت    سهم مردان : طرح مسئله 
 جنسي مردان در كنتـرل و        بهداشت در روابط   اينرو از   .، بسيار بيشتر از زنان است     1)ايمني

از سـوي ديگـر بـه تـدريج الگـوي انتقـال              . از اهميت خاصي برخورداراسـت     كاهش ناكا 
نتقال از راه رابطه جنسي در حـال تغييـر          ويروس از انتقال به واسطه تزريق مواد به سوي ا         

تواند امكـان         شناخت مشتريان مي  .  در اين زمينه سهم بسياري دارند      فروش  تنزنان  است و   
كند    مطالعه حاضر تالش مي.  فراهم آوردهاي كنترل و كاهش ناكا             برنامه مداخله مؤثر را در   

  .د اين ويژگيها را بررسي و ارائه كنتا حد ممكن برخي از
 فـروش  تـن است كـه در آن از جمعيـت زنـان     اين مطالعه از نوع پهنانگر و مقطعي   : روش

   روش گردآوري اطالعات از هر دوبراي  .درباره ويژگيهاي مشتريان آنها پرسش شده است
گانـه  22آماري پژوهش، زناني هستند كه در مناطق            جامعه   كيفي استفاده شده است    و   كمي

  .كنند  ميي فروش تنشهر تهران، 
 50 تـا    30(ان، معتقدند مشتريان آنها در سنين ميانسالي        فروش  تن بيش از نيمي از      :ها يافته
  مشتريانشان بيشتر متاهـل     كه اند  اظهار داشته     فروش  تن درصد زنان    6/51. قرار دارند ) سال

ر  مـشتريان خـود را بيـشت       ان  فروشـ   تـن . دهند    دي را مجردها تشكيل مي    گروه بع  هستند و   
ره ان كـه بـه سـئوال دربـا        فروش  تن درصد از    9/97. اند  اراي تحصيالت عالي معرفي كرده    د

 .اند  مشتريان خود را شاغل اعالم كردهاند وضعيت شغلي مشتريان پاسخ داده
 شهر تهران از مشتريان خود در مقايسه با زنان تـن فـروش              فروش  تنشناخت زنان   : بحث

 مطالعه درباره ميانسالي و متأهـل بـودن اكثريـت           هاي اين   يافته. ديگر كشورها بيشتر است   
احتمـاالً سـهم    . ني دارد هاي مطالعـات مـشابه در ديگـر كـشورها همخـوا             مشتريان با يافته  
 تهـران، بيـشتر از      فـروش   تـن انشگاهي در ميان مشتريان زنان       تحصيالت د  مشتريان داراي 

عه در مقايسه بـا     مطاليكي از ويژگيهاي بسيار متفاوت مشتريان در اين          .ديگر كشورهاست 
   .تاس آنانديگر كشورها، شغل

  فروش، تهران، مشتري تن: ها كليد واژه
 12/2/89: تاريخ پذيرش   18/10/88 :تاريخ دريافت

                                                           
   <saeid_madani@yahoo.com>وه پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دكتر جرم شناسي، عضو گر *

  كارشناس ارشد مديريت رفاه اجتماعي **
1- Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

ي از ديدگاه زنان فروش تنويژگيهاي مشتريان 
 شهر تهرانخياباني  فروش تن
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  مقدمه
 ويـروس   مثبت ابـتال بـه      شناسايي شده  زنان از موارد   تفاوت بسيار زياد سهم مردان و     

 را بـه    ناكـا عه ايران بـه مـوج سـوم شـيوع            نگراني از ورود جام    1)واكا(انساني كمبودايمني   
 7/93 ناكـا از كل موارد مثبت      هاي موجود   مطابق گزارش . واقعيت بسيار نزديك كرده است    

از اين رو بهداشت در روابط جنسي   1دهند   درصد را زنان تشكيل مي     3/6درصد را مردان و     
 فـروش  تـن زنـان  . برخوردار اسـت بسيار  از اهميت  خطر جنسي  و پرهيز از روابط پر     مردان

 هـستند كـه اغلـب بـدون اطـالع مـشتري، او را بيمـار                 يكي از مهمترين عوامل انتقال واكا     
اي از انتقـال ويـروس را         كنند و به اين ترتيب مشتريان به طور ناخواسته چرخه پيچيـده             مي

بـر ايـن اسـاس شـناخت        . شـان هـستند     اولين قربانيان آن اعضاي خانواده    كنند كه     ايجاد مي 
 . فـراهم آورد   هاي كنترل و كاهش ناكـا       راي برنامه تواند امكان مداخله موثر را ب       ن مي مشتريا

 پديـده جديـدي در جامعـه ايـران           خارج از روابط خانوادگي    تمايل مردان به روابط جنسي    
ني رسمي قـدمتي طـوال    ي به صورت رسمي و غير     فروش  تن درست به همان دليل كه       ،نيست
 درالگوها و ويژگيهاي  مورد اشاره تغييرات مهم، افزوده استها آنچه امروزه بر نگراني. دارد
با عنايت به موارد فـوق      . است و مردان مشتري آنان      فروش  تندر زنان    مشكل اجتماعي    اين

  . پرداخته استفروش تن بررسي ويژگيهاي مشتريان زنان اين مقاله به

  مباني نظري
به نتـايج بـرآورد هزينـه و نفـع،     مجرمان بالقوه، بسته ) Becker, 1968( به عقيده بكر

بـه  ) Erlich, 1973(پس از بكر، ارلـيش  . شوند فعاليتهاي مشروع يا نامشروع را مرتكب مي
جـرم   در بـازار  "عرضـه "شرح و بسط تبييني مشابه پرداخت و مجـرم را شـاخص بخـش         

 با   و با تكيه بر دو الگوي بكر و ارليش(Van Dijk, 1994) مدتي بعد ون ديك. معرفي كرد
  كـه در آن مجرمـانِ      اي  تـصوير كـرد       رم را بـه گونـه     تكيه بر ديدگاه كنش متقابل، بازار جـ       

 و بـي    ،هـاي در دسـترس، مناسـب        خوردار از انگيزه جرم، شاخص بخش تقاضا و آمـاج         بر

                                                           
1- Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
2- http//www.Iranhiv.com 
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بنابراين وقتي در يك جامعه نيازهاي جنسي وجـود دارد،          . حفاظ، بخش عرضه اين بازارند    
اي آن نيازها وجود خواهـد داشـت؛ خـواه روش ارضـاي نيازهـا               هايي براي ارض    الجرم راه 

  .قانوني باشد، خواه غيرقانوني
شـود بـه    رد كه موجب مـي اين نظريه در تدوين قوانين حقوقي از آن جهت اهميت دا  

ي نگريـسته شـود و بـراي آنـان          فروشـ   تـن ي نيز به عنوان عامالن تـداوم        فروش  تنمشتريان  
معتقد است كه همـواره بـراي ارضـاي     ) 1357(توريكيان  . هايي در نظر گرفته شود      مجازات

از آنجايي كه همواره براي تقاضـا عرضـه وجـود دارد و     . نيازهاي جنسي تقاضا وجود دارد    
.  آن به شكل فحشاء هم وجـود داشـته اسـت            نسي هميشه وجود داشته است، عرضه     ميل ج 
 نتيجه براي ارضاي اين ميل      بندي توريكيان از فحشاء به نياز مردان اشاره دارد و در            صورت

  ).1357توريكيان، (ي زنانه وجود دارد  مردانه عرضه
 روابط اجتمـاعي را در قالـب    شناس آمريكايي، كليه ، جامعه)Homans, 1961(هومنز 

 اجتماعي دوسـويه، طـرفين رابطـه چيـزي           به نظر وي در رابطه    . كند  ندي مي ب  مبادله صورت 
هـومنز پـس    . شود  صورت رضايت طرفين، مبادله انجام مي     كنند و در      براي مبادله عرضه مي   

كنـد كـه هنجارهـا بـه          از نقد نگرش نودوركيمي در مورد تبعيت افراد از هنجارها تاكيد مي           
ها براي آن خودشان را با هنجارها تطبيق          كنند، بلكه انسان    ها را مقيد نمي     خودي خود انسان  

شناسـي   شود و اين روان به نفع آنها تمام مي كنند اين تطبيق در نهايت        دهند كه تصور مي     مي
ن ترتيـب هـومنز بـه       بـدي . پردازد  ها مي   است كه به تأثير منافع تصور شده روي رفتار انسان         

 پـردازد و قـضاياي خـود را بـر و            يهـا مـ     تنبيه در روابـط فـردي انـسان       ي پاداش و      مطالعه
  .كند ريزي مي دست آوردن پاداش و گريز از تنبيه پي هرفتارهاي كبوتران در ب

نيز بـر نقـش مـردان در پديـدآيي و گـسترش       فمينيستي   زن باور  شناسي رويكرد جرم 
فرض است كه زنان از نظر سـاختاري در جامعـه            مبتني بر اين پيش    كيد دارد و  ي تأ فروش  تن

اين بدان معني است كه سلطه و اقتدار        . موجود در وضعيت نامساعد و نامطلوب قرار دارند       
 موجـب اي از مردسـاالري      شـده  دار و تثبيت   برداري زنان به عنوان عامل ريشه     مردان و فرمان  

هـاي حقـوقي و عـدالت        ر نظـام  دآزادي زنان   تحديد   و   تيها و عدم تساوي جنسي     نابرابري
كيد اصلي اين رويكرد بر موقعيـت  Ĥتوجه و ت. )Messerschmidt, 1986( شده است كيفري
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 سـركوب و ظلـم     نتيجـه تمايل زنـان بـه جـرم        ينكه  است و ا   متمركزنابرابر زنان در جامعه     
اجتماعي موجود عليه زنان و نيز وابستگي اقتصادي زنان به مردان يا به نهادها و موسـسات    

  .كننده كمك مالي است دولتي ارائه
  نظـام عـدالت كيفـري تحـت          كه طي آن زنان به عنوان بزهكاران به وسـيله          مناسباتي

نظريه بر اين پايه اين  . شده است مطرح1سازي  نظريه جنسيب گيرند، در قال تعقيب قرار مي 
كننـد آنـان     امي كه نظام عدالت كيفري و نمايندگان آن با زنان برخورد مي           گ كه هن  قرار دارد 

در نظـام    كننـد  رفتـار مـي   ،  ها و معيارهاي خاصي كه مبتني بر جنسيت است         بر مبناي مالك  
 از جهت اخالقي و اعمال قـدرت وجـود          نان نسبت به ز    دوگانه كيفري نوعي معيار  عدالت  

 و نهادهـاي اصـالح و       ، قـضائيه   دارد، بدين علت كه اعضاي رده باالي نيروي پلـيس، قـوه           
ن شاجايگاه و موقعيت     و   تعصبات موجود در مورد نقش زنان     كه حامي    مرد هستند    ،تربيت

  .)Messerschmidt, 1986( در جامعه هستند
 در   كه در جامعه يك نوع مالك و معيـار دوگانـه  ست معتقد ا(Siegel, 1995)گل  سي

بخصوص اين مطلب در مورد ماهيت جرايمي        . اخالقيات و اعمال قدرت وجود دارد      مورد
 ،اند را مختص زنان دانسته     فحشاء مثال .كه در آنان زنان درگير هستند، نشان داده شده است         

 خـدمات جنـسي   ةكننـد   ارائـه نانِ ز چرا. مردان نيز وجود دارديدانيم فحشا در حالي كه مي  
به ندرت  اما   ،  شوند تحت عنوان جرم خودفروشي و ديگر جرايم مرتبط با فحشاء متهم مي           

  .شود  جنسي مرد يا يك مشتري دايمي به ميان كشيده مييكپاي يك شر
  را زنـان بـاوران      مورد اعمال قدرت و اخالقيـات      اي در  وجود چنين معيارهاي دوگانه   

 زناني كه از هر آنچه بـه عنـوان           بر اساس آن   .اند  كرده بري جنسيتي مطرح  نابراتحت عنوان   
انحراف پيدا كرده باشـند بـه عنـوان          است،   هنجار و عرف مورد قبول جنسيت و اخالقيات       

، نياز شديدي   زن باور شناسي   بنابراين، از نقطه نظر جرم    . اند افراد بزهكار در نظر گرفته شده     
ظام عدالت كيفري موجود و نيز خود جامعه به عنوان يك كل            به ايجاد تغييرات اساسي در ن     

  .)Messerschmidt, 1986(وجود دارد
                                                           
1- Sexualisation Thesis 
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   سوابق پژوهشي
ك شكاف اطالعـاتي در     به عنوان ي  ) زن و مرد  (ان  فروش  تناز تحقيق در مورد مشتري      

تعداد اندك اين تحقيقـات   .( Lowman et al, 1996)ي ياد شده استفروش تنهاي  پژوهش
داوطلبانـه بـا مـشتريان گرفتـه         / از مـصاحبه مـستقيم     :هاي مختلفي صورت گرفتـه     به شيوه 

(Plumridge et al,1997)   ــت ــشتريان بازداشـ ــات مـ ــي اطالعـ ــا بررسـ ــده  تـ    شـ
(Brewer et al 2000; Monto et al 2000) و يا سوال از تن فروشان در مورد مشتريانـشان  

(Minichiello et al, 1999)در مورد روش سوم . هاي ديگر د و روش از اين موار يا تركيبي
، انتقـاداتي مطـرح     در مورد مـشتري   ) ا مرد زن ي (ان  فروش  تنهاي         داده  بر اساس  يعني تحقيق 

ان مطلـع   فروشـ   تنالعات و مسائلي در مورد تعداد       شده است كه اشاراتي به صحت اين اط       
جنـسي حـدودي از      كـارگران     از درصـد  61,2گوينـد       مي) 1999(مينيچليو و ديگران    . دارد

تر ميـان مـشتري و   ، زيـرا اعتمـاد بيـش   اطالعات شخصي را در مورد مشتري هايشان دارنـد  
 مناسـبات   ست منجر بـه خطرنـاكتر شـدن       كارگر جنسي و تبادل اطالعات شخصي ممكن ا       

   .(Minichiello et al, 1999) .جنسي شود
هـا   فـروش   تـن غ  چـرا مـردان بـه سـرا       " ين سـوال كـه     ا بيشتر منابع اوليه، در پاسخ به     

ي با ساليق منحـرف جنـسي يـا نتيجـه فرعـي             هاي مرد را به عنوان افراد        مشتري "روند  مي
) 1983(مـك لئـود     . كننـد    بـه عنـوان كـاالي جنـسي توصـيف مـي            تمايل مردانه بـه زنـان     

ها صحبت كـرد تـا در      فروش  تن همچنين با    او.  مشتري انجام داد   20هاي عميقي با      مصاحبه
هـا تـصوير كـامال         داده. جنسي هستند كمـك كنـد      دان به دنبال خدمات    كه چرا مر   فهم اين 

در .  اقليتي منحرف توصيف كرد    توان مشتريان را      نمي: د را  ارايه داد    متفاوتي از مشتريان مر   
بـه  . كنـد   واقع اعمال آن ها جايگاه اجتماعي مسلط مردان را به طرق مختلف مـنعكس مـي               

 امـا زشـتي آن بـراي زنـان          ،براي مردان منع نشده    پول، صرفا     با   دست آوردن لذت جنسي   
 فـروش   تـن يـشترين چيـزي كـه مـردان از زنـان            ب. شـود   بسيار بيشتر از مردان محسوب مي     

روند كه  ها مي  فروش تنمردان به اين خاطر به سراغ . ت اس1محورخواهند كامروايي خود  مي

                                                           
1- self – centred gratification 
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بـه عـالوه    . كنـد   د مـي  را تشدي "ي و تسلط مردانه   دالور"خواهانه   نس ج اي  هاي كليشه   نقش
، آن هـا  اغلب در حالي كه نهاد ازدواج از تامين نيازهاي جنسي و عاطفي مردان قاصر مانده        

 .(McLeod,1982). جرات افشاي حقيقت تجربه  ازدواجشان را ندارند
هايي كه خواهـان رابطـه           مشتري درباره) 1996(ك كگاني و برنارد     اطالعات تحقيق م  

اعمـال جنـسي    شاره به مـوارد متنـوع تـري از جملـه توانـايي       ا ، هستند فروش  تنجنسي با   
  رابطــه اســت ميــل بــه رازاميــزي ماهيــت ايــن مخفــي وخــاص، هيجــان يــك رابطــه 

(McKeganey& Barnard,1996). 
از جمله اينكـه مردانـي كـه بـه دنبـال رابطـه               : منابع متأخر يه موارد ديگري اشاره دارند       

  انـد  يـك رابطـه جنـسي كوتـاه و غيرپيچيـده          قمنـد بـه     هـا هـستند، عال        فـروش   تـن جنسي بـا    
) (Gemme et al, 1984به نقل از Lowman et al, 1996;  McLeod, 1982(  

: د نيـز دار   انفروشـ   تـن اي مـشتريان      رد متغيرهاي زمينـه    اطالعاتي در مو   همين تحقيق 
 بيشتر در    عمدتا شهروندان كانادايي و قفقازي و       آنها  بود و  سال 34ها   ميانگين سني مشتري  

  .(Lowman, et al, 1996: 4) آبي بودند يقهمشاغل 
 سال بـا  84 تا 18شده در پژوهش خود را بين نيز سن مشتريان دستگير  ) 2000(نتو  مو

درصـد   41بيـشتر مـشتريان از طبقـات كـارگر،     . اعالم كرده اسـت  37  و نماي38انگين مي
 22,4، و   الت دانـشگاهي  درصـد داراي تحـصي    10,7،درصد شاغل تمام وقـت     83,6متاهل،  

 .(Monto,2000) درصد از ازدواجشان ناراضي بوده اند
لـو و   مينيچ.  هـم نتـايج تقريبـا مـشابهي دارد         فروش  تنها درباره مشتريان مردان       يافته

هاي مرد را بـا پرسـش از كـارگران جنـسي مـرد در               فروش  تنهاي    مشتري) 1999(ديگران  
 ي هايـشان مـورد مطالعـه قـرار دادنـد      مـشتر هـاي  رابطه با ديدگاهشان در مـورد ويژگـي  

(Minichiello et al, 1999).  كردنـد يـا در   كارگران جنسي مرد كه در روزنامه ها تبليغ مـي 
 بـراي تحقيـق   ،كردنـد   سيدني، ملبورن و بريـسبان اسـتراليا كـار مـي           خيابان ها و مؤسسات   

در مـورد رابطـه بـا       خـواهي كوتـاه را       و از آن ها خواسته شد تا يـك نظر          فراخوانده شدند 
 رابطـه و   2088د و اطالعـات      كارگر جنسي در تحقيق شركت كردن      186.كنند  مشتري پر مي  
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، 40 درصـد در دهـه ي   31,7هـا يعنـي     عمده مـشتري . مشتري را ارايه كردند    1776 نيمرخ
 هـا از طبقـه          بيشتر مشتري .  عمرشان بودند  20 درصد در دهه     16 و   30 درصد در دهه     28,7

ي  در حال  ، بودند ستفاده از خدمات مؤسسات   هاي ثروتمند متمايل به ا      مشتري. دمتوسط بودن 
هـا   بيـشتر مـشتري  . كردند ي استفاده ميهاي خيابان فروش تنهاي فقير از خدمات      كه مشتري 

مـصرف الكـل و مـواد در        . ودنـد خـواه ب       درصد دوجنس  31,3خواه و     جنس هم) درصد45(
نـادري گـزارش     ها در مـوارد    خشونت مشتري .  بود مشتري قبل از رابطه جنسي غيرمعمول     

  . شد
هـا و     فاده از كاندوم و لذت جنـسي مـشتري         است بر) 1997 (تحقيق پلومريج و ديگران   

 مـشتري  24مصاحبه هـا بـا   . خواه متمركز شده است     جنس ؟ها در تجارت جنسي      فروش  تن
و اطالعـاتي  .وزلندانجام شد، نيچرچِ  كردند در كرايست  ماساژ مراجعه مي  هاي    مرد كه به اتاق   

. ابطه جنسي و انجام رابطه به دست آمـد         چانه زني براي ر    درباره رابطه جنسي سالم، فرايند    
 شـد       انجام عمل جنسي تنها در زماني گرفته مي       دهد كه تصميم براي       پاسخ نامه ها نشان مي    

در سي سـالم و     تصميم راجع به انجام رابطه جنـ      . زني داشتند   ان قدرتي در چانه   فروش  تنكه  
ها اظهار داشتند كـه آن هـا            مشتري. شد   تلقي مي  فروش  تندسترس بودن كاندوم مسووليت     

باالخره اين كـه بـسياري      . ندده   كنترل بدن و لذت جنسي خودش را مي         اجازه فروش  تنبه  
دانـستند     خود را بـه لحـاظ اخالقـي آبرومنـد و بـه لحـاظ جنـسي مـاهر مـي                     يها  مشتري

(Plumridge et al,1997) هـا     درصـد مـشتري  7تنهـا  ) 1999(ار مينچليـو و ديگـران    در كـ
  .(Minichiello et al, 1999)  خواستار آميزش محافظت نشده بودند
ي در ايران سوابقي از پژوهش درباره مشتريان        فروش  تندر مطالعات انجام شده درباره      

 بـوده انـد و   فـروش  نتشتر عالقمند شناخت وضعيت زنان ظاهرا محققان بي. به دست نيامد 
شايد يكي از عوامل مهـم ايـن         .اند ريان در اين مشكل اجتماعي نداشته     توجهي به نقش مشت   

 در جامعه ايران بـه عنـوان        فروش  تن از سويي قبح رابطه با زنان        خالئ در تحقيقات پيشين   
يك ضعف اخالقي و از سوي ديگر تبعات حقوقي سنگين مترتب بر اين ارتباط خـصوصا                
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از فقه اسـالمي و بـر اسـاس         ي   بعد از پيروزي انقالب، به پيرو      . مردان متاهل است   در ميان 
 قانون اساسي و لزوم انطباق كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين جزايي با 3تكليف اصل 

، تقـسيم   4 و تعزيـرات   3ديـات ،  2 قـصاص  ،1بندي جرايم به حدود       با تقسيم  ،مقررات اسالمي 
بـا تـصويب   . ون مجازات عمومي به جنايت و خالف نسخ گرديد        بندي جرايم بر اساس قان    

شود كه هم اينك بخشي از جرايم جنسي         مالحظه مي  1375قانون مجازات اسالمي مصوب     
ري در كتـاب تعزيـرات بـدين        در كتاب حدود، بخش ديگري در كتاب ديات و بخش ديگ          

  : بيني شده است شرح پيش
   تفخيذ در كتاب حدودجرايم زنا، لواط، قوادي، مساحقه و) الف
 ر قدرت جنسي مرد يا قطـع آلـت جنـسي مـرد يـا زن د                بردنازاله بكارت، از بين      )ب

  .كتاب ديات
جرايم جنسي با اين عناوين در كتاب تعزيرات و مجازات بازدارنده مـورد اشـاره                )ج

جـاد  اي )3( ،ارتكاب علني فعـل حـرام   )2( ،مشروع به غير زنارابطه نا) 1(: قرار گرفته است  
 و فـروش اشـيايي كـه        تجـارت و خريـد    ) 4(  ،محل فساد و تشويق مردم به فساد و فحشا        

 مردان مثل زنـان     ، در تمامي جرايم مورد اشاره     . شود دار شدن عفت عمومي     منجر به جريحه  
هاي سبك و سنگين قرار دارند و از اين رو مشتريان به شدت از تبعات                در معرض مجازات  

شوند و به سادگي حاضر به پذيرش مشاركت در           طه با زنان نگران مي    و آثار بر مال شدن راب     
هـا مـشتريان كمتـر       رغـم ايـن نگرانـي       علي`.شوند  هاي پژوهشي به عنوان مشتري نمي       طرح

 فقط عامل عرضـه   فروش تن يعني در برخورد قضايي با شخص       شوند؛  تعقيب و دستگير مي   
 قـوانين  ) 1383: معظمـي، (ات است ا مصون از تعقيب و مجازشود و عامل تقاض  ميتعقيب

ان و مـشتريان محـدود      فروشـ   تـن همه جا به يك طرف معاملـه ميـان           در   ضد فحشا، تقريباً  
                                                           
 

 ) قانون مجازات اسالمي13ماده . (شود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است  ميحد به مجازاتي گفتهـ 1
 ) قانون مجازات اسالمي14ماده ( .شود و بايد با جنايت او برابر باشد  ميكيفري است كه جاني به آن محكوم، قصاصـ 2
 )قانون مجازات اسالمي 15ماده ( .كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده تعيين شده استمالي است ، ديهـ 3
از قبيل ، تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده است و به نظر حاكم واگذار شده است، تعزيرـ 4

  قانون مجازات اسالم16 ماده. (جزاي نقدي و شالق كه ميزان شالق بايستي از مقدار حد كمتر باشد، حبس
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شوند و در جريان        خرند معموال دستگير نمي     كساني كه خدمات جنسي را مي     . گرديده است 
اياالت متحده توانند پنهان نگاه دارند، اگرچه در بعضي از  دادرسي در دادگاه هويتشان را مي

امريكا، از جمله فيالدلفيا به منظور مبارزه با فحـشا، مـشتريان فحـشا جلـب و محكـوم بـه            
  .)Siegel,1995 (گردند داخت جريمه نقدي سنگين ميپر

هايي دانست    توان پژوهش   بخش ديگري از مطالعات مرتبط با موضوع اين مقاله را مي          
ارج از روابـط زناشـويي      متعارف جنسي و خـ    نايش مردان يا زنان به روابط       كه به داليل گرا   

هـران و    فـرد متاهـل سـاكن ت       37خر در ايران كه در بـاره        در يك بررسي متأ    .اند اشاره كرده 
ها نـشان داد كـه          داراي روابط خارج از ازدواج انجام شد، يافته        و)  زن 16 مرد و    21(شيراز  

 تحـصيالت آنـان ديـپلم تـا         ال و  سـ  35گان به روابط خارج ازدواج      كنند  ميانگين سني اقدام  
ن از  شـركت كننـدگا   ازدرصـد  56. گذشـت   سـال مـي  6 تا 1 از ازدواجشان   و  بود ليسانس

ضـيايي و    (ط جنسي با همـسر خـود رضـايت داشـتند          درصد از رواب   59حمايت عاطفي و    
  .)1387ديگران، 

ـ                ه در مطالعات مختلف به عوامل متعددي تحت عنوان داليل گرايش به اين رفتارهـا ب
  : قرار زير اشاره شده است

 : نارضايتي از روابط عاطفي و عدم صميميت ميان زوجين )1
 بـه   .دهنـد   گاه زوجين دچار سردي روابط شده و به تدريج به جدايي عاطفي تن مـي              

اطـف تـن بـه    همين دليل براي رسيدن به روابط عاطفي مناسب و ارضاي احـساسات و عو     
  نشان داد)1385(سفيري هاي  افته ي.)Rubinstein&Ivanir, 1999(دهند روابط نامشروع مي

كمتر از  در زنان و مردان      اعتماد به همسر     هاي شهر تهران    نيمي از خانواده  در ميان تقريباً     كه
 و رابطه معنادار بين متغيرهاي پيشينه خانوادگي، اعتماد بنيادين، نوع دوسـتان             استميانگين  

دي بـه تعهـدات و       پايبنـ  ، شـيوه گـزينش همـسر،       خـانواده  همسر، زيبايي همسر، اقتدار در    
سـازي، احـساس تعلـق، دلبـستگي همـسر بـه خـانواده،               پذيري، مجاب  انتظارات، معاشرت 

 دن روابط، تقسيم كـار خـانگي،   پذيري رفتار همسر، همه جانبه بو     بيني فداكاري، نظم و پيش   
  .  اعتماد به همسر وجود داردو مدت تعامل روزانه با ،شناخت همسر
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   نارضايتي از روابط جنسي)2
 63 تا 25 زنان در و درصد 52 تا 10 مردان در جنسي مشكالت شيوع آمريكا و اروپا در

 مـرد  ده هـر  از موجـود  آمارهـاي  طبـق  (Sandfort, 2004 , Heiman, 2002) .است درصد

 تـرين  عمـده  كـه  دارنـد  جنـسي  مشكالت  نفر4، آمريكايي زن ده هر از و نفر 3آمريكايي، 

 انـزال  و جنـسي  ميـل  كاهش نعوظ، فقدان يا در زودرس، اختالل انزال مردان درالت اختال

 جنسي، مقاربت كاهش ميل يا فقدان زنان جنسيهاي  اختالل مهمترين .اند شده ذكر ديررس

اسـت   بـوده  ارگاسـم  فقـدان  و ،جنسي سوءاستفاده سابقه، هاي واژن عضله دردناك، انقباض
).(Robert, 2004 د برخي از زوجين خصوصا شـوهران بـراي حـل مـشكالت     در اين موار

  .كنند خود به جاي درمان با ايجاد روابط نامشروع نياز خود را ارضا مي
  

  تنوع طلبي )3
،  بـه روابـط جنـسي بـا          برخي از مردان وفاداري به همسر را يك ارزش سنتي دانسته          

 جبـران   فـروش   تـن زنان  ود را از طريق مراجعه به        اين گرايش خ   زنان متعدد تمايل دارند و    
  .)Rubinstein&Ivanir,1999 (كنند مي

  
  كار انتقام از همسر خيانت) 4

كنـد، همـسر وي نيـز بـراي      متعارف برقرار ميها روابط جنسي غير   وقتي يكي از زوج   
  .(Lyton, 2003) كند ط متعدد با ديگران برقرار مي روابقام و مقابله با خيانت ويانت

  
  شرايط جسمي خاص همسر) 5

 در دوران بارداري يا قاعدگي احتمال گرايش مردان به روابط جنسي غيرمتعارف با ديگـر   
 خـارج  جنسي ارتباط اولين مطالعات مردان بر اساس برخي. كند زنان به شدت افزايش پيدا مي

   )Lawoyin , 2002 , Nichols , 2000 (كنند   تجربه مي همسر بارداري دوره در را خانواده از
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  روش
ر آن از جمعيـت مـورد نظـر          است كه د    و مقطعي  مطالعه از نوع مطالعات پهنانگر    اين  

ها و باورهاي آنها پرسـش          درباره ويژگيها، رفتارها، دانش، نگرش    ) خياباني فروش  تنزنان  (
 . كمـي و كيفـي اسـتفاده شـده اسـت             آوري اطالعات از هر دو روش      گردبراي  . شده است 

 اول فهـم ماهيـت تجربـه    :كننـد  ها در سه حوزه اقدام مـي   هاي كيفي به مطالعه پديده    تحقيق
 ارتبـاطي هـاي      و سوم فهم زبان و پديـده       ،هاي فرهنگي و اجتماعي     زيست، دوم فهم پديده   

  مـردم نگـاري    از روش تـن فروشـي     پديـده   عميق تر و كيفـي       براي بررسي    .)1383گال،  (
  . استفاده شده است)اتنوگرافي(

 است از زنـي كـه بـدون رعايـت ضـوابط قـانوني و                 عبارت فروش  تندر اين مطالعه    
 و كسب درآمد در برابر دريافت       ،و به عنوان حرفه، امرار معاش     ) عرف مسلط در ايران   (شرعي  

اجـراي   در زمـان  ،پول يا كاال، خدمات جنسي مربوط به تن خودش را بـه ديگـران ارائـه داده            
   .)1386مدني قهفرخي، (برد ميو در زندان به سر نطرح در مراكز حمايتي سازمان بهزيستي 

 بـراي دريافـت خـدمات       فـروش   تـن  كه به دعوت زنـان        هستند مرداني مشتريان نيز  
 قبال دريافت اين  در،اي چنين خدماتي را به زنان دادهجنسي پاسخ مثبت داده يا خود تقاض      

  .اند خدمات به زنان پول يا كاال داده
ي فروشـ   تـن گانه شهر تهـران     22ناطق  هستند كه در م   زناني  آماري اين پژوهش        جامعه

به عـالوه   . هاي آنان در دست نيست      كنند و اطالعات روشني از تعداد جمعيت و ويژگي          مي
 روشحجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     .زنان مورد بحث محل تجمع يا سكونت خاصي ندارنـد      

شـد   نفـر بـرآورد   300هاي پنهان معادل  تحقيقات راجع به جمعيت   محاسبه تعداد نمونه در   
(USAID, 2000).  

رو   قـرار دارنـد و از ايـن        1هاي پنهـان     در زمره جمعيت   فروش  تنگروه زنان    در ايران   
در ايـن   .نددبنـدي شـ    گيـري تقـسيم    هاي اوليه نمونـه     ها يا واحد   به زيرجمعيت براي مطالعه   

                                                           
1 -hidden population 
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 استفاده شد و به ايـن منظـور فهرسـتي از            1اي    اي چند مرحله      گيري خوشه     پژوهش از نمونه  
 يا "2گيري  واحدهاي اوليه نمونه". شوند، تهيه شد   هاي بزرگي كه افراد در آن جمع مي         حدوا

   ها باشند  ها يا كافه خانه شهتوانند محالت، ميدانها، خيابانها، پاركها، فاح  مي"ها  خوشه"همان 
مثال . شود  استفاده مي3هاي متعارف زماني كه اعضاي گروه مكان ثابتي دارند، از خوشه

اما اغلب اوضـاع ايـن طـور نيـست و            .كنند  ها زندگي مي     خانه  كه در فاحشه   فروش  تننان  ز
 راننـدگان    خيابـان  فروش  تن مثل زنان    ،كنند  آمد مي و  رفت "4شناوري"اعضاي گروه به طرز     

در اين مورد تعداد افراد، روز به روز يا سـاعت بـه سـاعت فـرق                 ..... ها،   كاميون در ايستگاه  
 ، شـامل روز  وتواند تنها مكان را دربرنگيـرد  گيري مي   اين واحدهاي اوليه نمونهبنابر. دكن  مي
 ، مـثال صـبحها    ،توانـد چنـدين واحـد اوليـه باشـد            ماه نيز باشد و يـك مكـان مـي          ، يا هفته

  .ها    شب،ظهرها
 و  1384وروايـي،   ( مكانهاي تجمع باتوجه بـه تحقيقـات انجـام شـده درايـن زمينـه                

عين شد اين مكانها الزم نيست از نظر فاصله و ابعاد مـساوي باشـند               م) 1384شرافتي پور،   
)USAID,2000: 34 ( شـامل  فـروش  تـن هـاي جلـب مـشتري زنـان      پژوهش محلدر اين 

ها بـه عنـوان واحـدهاي اوليـه        هـاي تجـاري وپاسـاژ       خيابانها، ميدان ها، پاركهـا و مجتمـع       
  .گيري انتخاب شدند   نمونه

ـ     30با توجه به اينكه حداقل       دسـت آوردن حـداكثر    هواحد اوليه نمونه گيـري بـراي ب
 الـي   6 واحد   40 نفر در    300اي معادل     حجم نمونه ) USAID,2000( پراكندگي نمونه است  

در هر واحد اوليه نمونه مـورد نظـر بـا اسـتفاده از روش               .  نفري طراحي و انتخاب شدند     8
يـري هدفمنـد روش گلولـه       گ يكي از روشهاي نمونه   .  انتخاب شد  5نمونه گيري گلوله برفي   

 مـصاحبه را شـروع      ،شناسـيم   برفي است كه در آن از افرادي كه به هـر طريـق آنهـا را مـي                 
   (USAID,2000). خواهيم كه افراد ديگري را معرفي كنند نها ميآكنيم و از  مي

 
                                                           
1 - mult-stage cluster sampling  2- primary sampling units 
 

3- conventional     4- floating 
 

5- snowball sampling 
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صـوري   روايي   .براي انجام مصاحبه ساختاريافته از پرسشنامه به عنوان ابزار استفاده شد          
 نفر افـراد بـا سـابقه        5 با ارائه به     ،سشنامه كه بر مبناي اهداف پژوهش طراحي شده بود        اين پر 

 برگـه    نيـز  براي انجام مـصاحبه عميـق     .ي مورد سنجش قرار گرفت    فروش  تنپژوهش در زمينه    
 .راهنماي مصاحبه عميق طراحي و در اختيار مصاحبه كنندگان همكار طرح قرار گرفت

، تجزيه و تحليـل     )SPSS(له نرم افزار علوم اجتماعي    هاي كمي اين پژوهش بوسي      داده
 9 و  ، فـرد كليـدي    21،  فـروش   تـن  زن   18هاي عميق با      اصل مصاحبه هاي كيفي ح    داده .شد

هاي عميق كـه اغلـب        هاي كيفي ابتدا مصاحبه     براي استفاده از داده   . بودنگاري    مردمگزارش  
 و پس از ويرايش صـوري و  بر روي نوار كاست ضبط شده بودند، استخراج و تنظيم شدند    

  . گذاري و در نرم افزار ذخيره شدند  شناسههاي كمي  حداقلي بر اساس فهرست داده

  ها يافته
   سن مشتري

)  سـال  50 تا   30(ان معتقدند مشتريان آنها در سنين ميانسالي        فروش  تنبيش از نيمي از     
 زنـان بـه آنهـا        درصـد  34 هگيرند ك   ها قرار مي     ساله 29 تا   18 ،پس از اين گروه   . قرار دارند 
 50 سال و افراد نسبتاً مسن باالي        18 جوانان سنين زير      درصد زنان به   1ها   تن اند  اشاره كرده 

  .اند  اشاره كردهبه عنوان مشتريسال 
 ميانسال بـه    يعني مشتريان . كنند   را تاييد مي   هاي كمي   هاي كيفي داده    در اين مورد داده   

 ساله  16 فروش  تنيك  :اند  راد كليدي بيشتر مطرح شده    چنين اف وضوح در سخنان زنان و هم     
 سـال   35 تـا    25هاي    بيشتر مشتريان تو مايه   «: گويد  كند، مي   ي مي فروش  تن .كه دو سال است   

« : گويـد   كار مشغول اسـت، مـي      سالگي به اين     14اي نيز كه از        ساله 20 فروش  تن» .هستند
 سال تـن    30 ساله با سابقه     50 فروش  تن.» سالش هست  35هامون خيلي جوان باشه      مشتري
بيشتر ميان سـال هـستند؛   «: كند گونه توصيف مي   نيز سن مشتريان خود را بيشتر اين       يفروش

« : گويـد   كرده، مـي     سالگي اين كار را مي     18اي نيز كه از        ساله 22 فروش  تن». ساله 40 – 39
ـ  سـالگي    13اي نيـز كـه از          سـاله  39 فروش  تن» . سال بود  24-23كمترين سن    ي فروشـ   نت

 22 فـروش   تـن »  سال بـه بـاال     25اكثراً  « : كند  كرده است، حداقل سن را چنين عنوان مي         مي
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، 30 سـال تـا      25از  «: كند   را چنين توصيف مي    اي با سابقه يك سال كار، محدوده سني         ساله
: گويـد    ساله نيز كه دو سال است اين كـار را آغـاز كـرده، مـي                26 فروش  تنيك  » . سال 40

بازپرس يكي از شعب دادسراي ويژه     » .شايد هم بيشتر  .  سال 40 تا   22از  . تندهمه سني هس  «
  : نيز در اين باره اظهار داشتهي فروش تنهاي      پرونده
 ،ترنـد    يافته  سال، ولي آنهايي كه سازمان     45-40 سال تا    17هاي سني مختلف از       گروه«

  ». سال دارند و اكثراً متأهل اند30 تا 19ها   بيشتر مشتري. اكثراً با افراد متمكن ارتباط دارند
انـد طيـف    هبر خالف نظرات فوق گروهي ديگر از زنان تن فروش و افراد كليدي گفت     

 پژوهشگر همكـار طـرح    .سني مشتريان بسيار وسيع است و منحصر به گروه خاصي نيست          
  : دهد  اين گونه توضيح مي رادرباره مشتريان زنان تن فروشمشاهدات خود 

تري ها يا كم سن و سال بودند يا مردهاي مـسن يـا پيرمردهـايي كـه سـوار                    اكثر مش «
بـازپرس يكـي از شـعب       ».بعضي ها هـم آدمهـاي معمـولي بودنـد         . ماكسيما يا پرادو بودند   

 در خـصوص دامنـه سـني        يفروشـ   تـن هـاي     ويژه بررسي پرونـده   دادسراي مجتمع قضايي    
البتـه پيرمردهـاي    . ر جـوان هـستند     ولي بيـشت   ، ساله هم داريم   50 – 40«: گويد  مشتريان مي 

  ».كنند  هاي فساد تردد مي مجرد هم در خانه
ن آزادي دربـاره  در ميـدا 19، سـاعت  1386 خـرداد  3 كـه در  نگـاري  مردمدر گزارش   
  :  تهيه شده، آمده استفروش تنمشتريان يك زن 

. باشـند رسيد از طبقه متوسط جامعه        به نظر مي  .  ساله بودند  50 تا   25 ش اكثراً نمشتريا«
 ».آمدند  اكثر مشتريها پياده مي. شد ديده مي) مثالً معتاد(البته گاهي هم اف راد ناجور 

كند كه باعث  پژوهشگر ديگر همكار طرح به عامل ديگري در خصوص سن اشاره مي 
ترهـا   گفتند كه ما مـسن     بدون استثنا مي  ] ها  فروش  تن[همه  «: گردد  انتخاب مردان ميانسال مي   

هـا  تر  ولـي مـسن    ،كنند و زورشان زيـاد اسـت        كنيم، چون جوان ها اذيت مي       را انتخاب مي  
  ».خواهند و حوصلة اذيت كردن هم ندارند دانند كه چي مي مي
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  فروش تن توزيع فراواني گروه سني مشتريان از ديدگاه زنان -1ول جد

 فراواني درصد درصد معتبر
آماره

 گروه سني مشتريان

  سال و كمتر18 2 7 7

34,5 34,1 98 29-18 

58,8 58,2 167 50-30 

  سال50بيشتر از 2 0,7 0,7

 هاي سني همه گروه 15 5,2 5,3

 مجموع 284 99 100

 بدون پاسخ 3 1 

 كل 287 100 
  

  
  وضعيت تاهل مشتري

. اند كه مشتريانـشان بيـشتر متاهـل هـستند      اظهار داشتهفروش تن زنان  از  درصد 6/51
 درصـد از    10حـدود   . اند  زنان به آنها اشاره كرده      درصد 25 كه   گروه بعدي مجردها هستند   

 درصـد   8/7 و   انـد  مشتريان خود اطالعي به دست نداده      در مورد وضعيت تاهل      انفروش  تن
ها در باره سن مشتريان كه       با توجه به يافته    .اند قه بودن مردان مشتري اشاره داشته     نيز به مطل  
اختصاص سهم قابـل    بودند،   سال   50-30در گروه سني  باالترين فراواني مشتريان    مطابق آن   

به عالوه با توجـه بـه   . باشد توجهي از مشتريان به افراد متأهل به نظر هماهنگ و منطقي مي    
قرار دارنـد، بيـشتر      سال   18تركيب سني مشتريان، احتماالً افراد مجرد كه در سنين باالتر از            

  .  هستندفروش تنمشتري زنان 
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  فروش تن مشتريان از ديدگاه زنان وضعيت تاهلراواني  توزيع ف-2ول جد
درصد 

 معتبر
 فراواني درصد

آماره
  مشتريانتأهل

 تاهلم 148 51,6 57,6

 مجرد  72  25,1 28,0

 مطلقه 20  7,0 7,8

 دو هر  17 5,9 6,6

  مجموع  257 89,5 100,0
 بدون پاسخ 30 10,5 

 كل 287 100,0 

 
ان در طول هقته و همچنـين سـاعات شـبانه           فروش  تن هاي زمان كار    نگاهي به اولويت  

هالن در بـين   ان با شرايط مشتري هم به نحـوي مؤيـد بـاال بـودن سـهم متـأ              روز و انطباق  
 روزهاي پـنج    فروش  تن درصد از زنان     2/52 اين تحقيق    هاي  مطابق يافته . مشتريان آنهاست 

)  درصد 1/26(ز آن نيز جمعه     اند و پس ا     ويت اول خود براي كار عنوان كرده      شنبه را در اول   
 فـروش   تنبررسي ساعات كار زنان     .  دارند در اولويت اول قرار   )  درصد 6/12(و چهارشنبه   

دهد باالترين فراواني ساعت كار در اولويت اول زنان تن             ساعت شبانه روز نشان مي     24در  
نان به آن    درصد از ز   6/69باشد كه     شب مي     نيمه 24 بعد از ظهر تا      16د فاصل   فروش در ح  

شـاغل نـشان    متأهلهـاي   اين روزها و ساعات بيشترين انطباق را با وضعيت          . اند اشاره كرده 
  .دهد مي
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فـروش بـر حـسب      از ديـدگاه زنـان تـن   ـ توزيع فراواني وضعيت تأهل مـشتريان    3جدول  
  ولويت زمان كار زنانا

 فروش تنروزهاي كاري  وضعيت تاهل مشتري
 متأهل و ساير مجرد

  نبهاز ش
  
 شنبهتا چهار

42 
2/30% 

29 
6/19% 

  پنج شنبه 
  و 
 جمعه

97 
8/69% 

119 
4/80% 

 n= 287 و X2=4.343, df=1, sig=0.026 
  

هـل  أد كه اكثريـت مـشتريان را مـردان مت         ده  هاي عميق نيز نشان مي      هاي مصاحبه   داده
ريها هـم   مشت«: گويد  ي مي فروش  تن سال   7سابقه   ساله با    21 فروش  تنيك   .دهند  تشكيل مي 

 سال 12 ساله با سابقه 38 فروش تنيك » .اما متاهل االن خيلي زياد شده. همه جوره هستند  
چـون از   كننـد،     كنم بيشتر مردان حريص و متأهل اين كار را مـي            من فكر مي  «: گويد  نيز مي 

از وقتي ماهواره و فيلمهاي سـكس آمـده، تقاضـاها           . شوند  هايشان تأمين نمي   طرف خانواده 
ــاالتر  تواننــد كنــار  رفتــه و نيــز پــسراني كــه مــزه ايــن كــار را چــشيدند، معمــوالً نمــي ب
مـشتريها اكثـراً    «: گويـد   ساله با سابقه يك سال كار در اين باره مـي      15 انفروش  تن».بگذارند
 سـال دارد و از      20 ديگري كه    فروش  تن» .رفتن   و پولدار، وگرنه دنبال خالف نمي      دان متأهل

 كنه يا متأهل    توشون مطلقه كه تنها زندگي مي     «: گويد   كرده، مي  روع سالگي اين كار را ش     10
 30 با ساله ديگري 50 فروش تن».يا مجرد، ولي مجردها توي مشتري هامون خيلي كم است

مردها معمـوالً   « :كند  دان متاهل را چنين عنوان مي     سال سابقه كار نيز علت مراجعه بيشتر مر       
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وقتـي كـه اون دلـي كـه         . انـد   محبـت آنچنـاني نديـده      كساني كه از زن و خونه     ... زن دارند 
گه چون دخترم بزرگه و پسرم بـزرگ شـده،            زنم مي . ده من مجبورم    خوام، زنم بهم نمي     مي

گفت دختر و پسر بزرگ دارم، به خاطر اينكه زنـش زيـاد               مي... من ديگه با تو تماس ندارم     
 4اي كه      ساله 22 فروش  تن» . به ما  كرد، مجبور شد پناه بياره      باهاش نبود و رابطه برقرار نمي     

مردها اكثراً متأهل هستند و ما از فرم خونـه،          « : گويد  سال است اين كار را شروع كرده، مي       
 ساله  39 فروش  تنيك  » .فهميم كه اين مرد زن داره       كيف لوازم آرايش يا آينه و شمعدان مي       

  : گويد  سال سابقه كار دارد، مي13نيز كه 
مـثال زن و  . بـا سـنين بـاال بـرم     كنم    من سعي مي  . زن و بچه دارن   . ان هم متاهل    اكثراً«
 با يكـي رفـتم و گفـتم تـو زن     من...........برن اش رفته خونه مادرش و ميان يكي رو مي        بچه
؟ چرا ميـاي بـا      كني زنت بهتر از من باشه      گفتم فكر نمي  .  گفت آره زنمو دوسم دارم     ؟داري

 بخـوره، يـك شـب هـم بايـد           ه آدم همـش آبگوشـت     شه ك   ؟ گفت نمي  ذاري من برنامه مي  
 يفروشـ   تـن هـاي      ويژه رسيدگي به پرونده    يكي از قضات مجتمع قضايي    ».كباب بخوره چلو

درصد مردان «: گويد شان به دادگاه ارجاع شده است، مي درباره مرداني كه به هر نحو پرونده
دهـد كـه تمايـل         مـي  هاي دادسراي ويـژه نـشان       پرونده. متاهل در اين پرونده ها كم نيست      

پژوهشگر همكار طرح ».روابط جنسي غير مجاز افراد متاهل زياد و شايد رو به فزوني است     
ها مـصاحبه كـرده       و كارشناس سازمان بهزيستي كشور در توصيف مشتريان زناني كه با آن           

ها متاهل بودند و زماني كـه بـا دوستانـشان دور هـم جمـع                 بيشتر مشتري «: گويد   مي ،است
آوردنـد،    به اين كار رو مي    ) و بيشتر براي تنوع طلبي    (كردند    ند يا خانه خالي پيدا مي     شد    مي

در ميان آنهـا از آدمهـاي   . اما نه الزاما به اين علت كه زن بدي دارند يا زندگي خوبي ندارند         
 فـروش  تـن يك زن فالگير نيز كه با زنان ».خيلي مذهبي افراطي بود تا آدم بي دين و مذهب     

 درصد را در نظر     100مثالً اگر ما بخواهيم     «: درباره تاهل مشتريان اظهار داشته     ،ددارارتباط  
 درصد ديگه مردهـايي     20 درصد مجرد هستند و اون       20 درصد مردها متاهل و      60بگيريم  

  ».اند  خانمشون خارج هست يا طالق گرفتههستند كه
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دهند بـه داليلـي        خود نيز ترجيح مي    فروش  تنرسد كه زنان      ي ديگر به نظر مي    از سو 
 سـال  6 سـاله كـه   20 فـروش   تـن يك   .كنند با مردان متاهل رابطه داشته باشند        كه عنوان مي  

اگـه كـارش رو   . مجرد نبايد باشه، چون زن و بچه نداره«: گويد كند، مي است اين كار را مي 
تونـه   آبرو هـست و هـر كـاري مـي     تونيم بكنيم، چون بي يچ كاري نمي بكنه و پول نده ما ه     

  ».كنيم، مگر اينكه بشناسيم براي همين مجردها رو قبول نمي. كنهب
  

  تحصيالت مشتري 
رده بعدي  در  . اند   دهبوبيشتر داراي تحصيالت عالي     ،  تن فروش، مشتريان  به گفته زنان    

در . انـد      بـه عنـوان مـشتري اشـاره كـرده          به افراد با تحصيالت دبيرستاني    زنان    درصد 42,8
تحـصيالتي در حـد    آنهـا،  مـشتريان ، پاسـخگويان  درصـد  90ات بر اساس اظهـار   ،  مجموع

  . ندا شتهدبيرستان و بيشتر دا
. اظهارات زنان تن فروش در خصوص تحصيالت مشتريان گاهي ضد و نقيض اسـت     

 سـاله كـه   21 فـروش  تـن يـك  . كنند اي از آنان تحصيالت مشتريان خود را باال ذكر مي  عده
االن تـو   .  هـم فـرق داره     تحـصيالت «: گويـد   مـي خودش تا سوم راهنمايي تحصيل كـرده،        

 سالـشه،   25االن من خودم با يه دكتـر رابطـه دارم كـه دندانپزشـكه،               . ها بيشتره  تحصيلكرده
 فـروش   تنيك   .»كشه ك مي كرا .خواد  همه نوع خدمات هم مي    . وضعش توپ، اما زن نداره    

: گويـد   سـت مـي    كـه تـا سـوم دبيرسـتان خوانـده ا           شـي  سال تن فرو   10 ساله با سابقه     20
 اما بين اونها ممكن است تحصيالت عـالي هـم داشـته             ،تحصيالت اونها ديپلم، فوق ديپلم    «

 70 تـا  60« : گويـد   سـال دارد و ليسانـسه اسـت، مـي    25 ديگـري كـه      فـروش   تـن  .»باشند
  .»اند    كردهتحصيل  درصدشون اكثراً

يـك  . دهنـد   ان مي مشتريپايين  در مقابل اين گروه، عده ديگري نيز خبر از تحصيالت           
تحـصيالت اونهـا   «: گويـد  دايي تحصيل كرده اسـت، مـي    ساله كه تا پنجم ابت     20تن فروش   

البته يك مشتري داشتم كه سال آخر دانشگاه بـود و داشـت             . بيشتر ديپلم و زير ديپلم است     
  .»گذروند   طرح مي
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 رروابـط جنـسي محـدودت      ثير تحصيالت بر  أنكته ديگري كه به آن اشاره شده است ت        
  را بدين معنا كه مردان با تحصيالت باالتر معموالً روابط جنسي         . است فروش  تنمرد با زنان    

فـوق  تحـصيالت    ساله كـه     38 فروش  تنيك  . كنند     محدودتري تقاضا مي   فروش  تنبا زنان   
نـه  . معموالً تحصيالت بااليي ندارند، سيكل و در حد ديـپلم هـستند           «: گويد  ديپلم دارد، مي  

مـن آدم تحـصيلكرده زيـاد دورم بـوده، ولـي معمـوالً قـشر                . من اين طور بوده   اينكه براي   
قاضـي و بـازپرس دادسـراي مجتمـع         ».شوند  تحصيلكرده با يكي دو نفر فابريك دوست مي       

تحصيالت آنها  «: نيز در اين باره اظهار داشته     هاي تن فروشي      مسئول بررسي پرونده  قضايي  
فراد داراي تحـصيالت بـاال هـم ممكـن اسـت چنـين              البته ا . ين است يمعموالً پا  )مشتريان(

آن هم فقـط بـا يـك     با زنهايي كه از نظر مالي بهترند و  مشكالتي داشته باشند، ولي معموالً 
هـاي متعـدد داشـته         ارتباط فروش  تنور نيست كه با زنان خياباني و        ط اين. زن ارتباط دارند  

  .»چون اين روابط مشكالتي در پي خواهد داشت. باشند
  

  وضعيت شغل مشتري 
 ،اند   ان كه به سئوال درباره وضعيت شغلي مشتريان پاسخ داده         فروش  تن درصد از    9/97

انـد   از آنـان معتقـد بـوده      )  درصـد  1/2(ر   نف 5مشتريان خود را شاغل اعالم كرده اند و تنها          
ريان دهنده گستره وسيعي از مشاغل بين مشت      هاي كيفي نيز نشان     داده. كار هستند  مشتريان بي 

  .است
كنن، وگرنه از     ن، كار مي  همه شون شغل دار   «: گويد   ساله در اين باره مي     16 فروش  تن
من با اكثر اونهايي كه سر و كار داشتم يا فروشـنده            . رن اين پولها رو پرداخت كنن     آ كجا مي 

؛ شـركتي،   شـغل هـا هـم فـرق داره        « : گويد  ي مي  ساله ديگر  15 فروش  تن» .بودن يا كفاش  
بيـشتر بـازاري    «: گويـد    ساله نيـز مـي     20 فروش  تنيك   .»هندس، كفاش، كارگر  فروشنده، م 

 سـاله ديگـري     22 فـروش   تـن  .»خواهيم بدهند     اي رو كه ما مي      هستند كه بتونند اون بودجه    
دن و مـن      راجـع بـه خودشـون اطالعـات نمـي         . بيشتر كاسب هـستن و كارمنـد      «: گويد  مي
 .»هـاي بـازار، مغـازه دارهـا         لتـي، كاسـب   كارمنـدهاي دو  . پرسم چون برام مهم نيـست       نمي
 25 فـروش  تـن  يك .»شغل آزاد دارند، بازاري هستند   « : گويد   ساله ديگري مي   50 فروش  تن
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. من با مأمورش بودم، با رئيس فرهنگ ارشاد بودم، با كارمند بانك بودم            «: گويد  ساله نيز مي  
؛ اكثـراً مـدير هـستند     « : گويـد    مي يز ساله ن  26 فروش  تنيك   .»............اند كرده اكثراً تحصيل 

: گويد   ساله نيز مي   22 فروش  تنيك   .»شركت خصوصي دارند  . مدير شركت يا رئيس بانك    
شاغل هستند و كارمند خيلي كم است، چـون بـه سـختي             . دكتر، مهندس همه چي هست    « 

وارشـون  كار آزاد، اونهايي كه شل      كنه، ولي بيشتر بازاري، كاسب      نميپول در مياره، اين كارو      
كارمنـد  «: ي در مصاحبه عميـق اظهـار داشـته        ا   ساله 35 فروش  تن.»دو تاست؛ اونها بيشترند   

مدير كـل دفتـر آسـيب ديـدگان اجتمـاعي           ».هسن، كارگر هسن، بازاري هسن، بيكار هسن      
كـز ايـن سـازمان را       كشور نيز شغل مشتريان مددجويان تحت پوشـش مرا         سازمان بهزيستي 

  .كند عنوان مي» ن وسايل نقليه رانندگا وكارگرهاي فصلي«
 دارند، عـده    هاي باال    و با درآمد   اني كه بيشتر مشتريانشان شغل آزاد     فروش  تن در مقابلِ 

 سـاله كـه در   39 فـروش  تن. بينند ان را چندان مساعد نمي ديگري نيز وضعيت شغلي مشتري    
 ردمـو دهـد، در ايـن        نشين در جنوب شهر تهران خـدمات جنـسي ارائـه مـي            فقيراي    همحل
. برن توي اتاق مجرديشون يـا محـل كارشـون    بيشتر كارگرن كه حاال يا ما رو مي  «: گويد  مي

 تا مردي كه مياد، دو تا شون آدم حسابي باشن و جاي خوب      10 شه كه از     ميبه ندرت پيدا  
 يفروشـ   تنهاي    ويژه بررسي پرونده  يكي از بازپرسان دادسراي مجتمع قضايي       .»داشته باشن 

او در مناطق خاصـي از    «: گويد  به او ارجاع شده بود، مي     اش    زناني كه پرونده  درباره يكي از    
كرد و از اين طريق هم يـك ماشـين            با سرايدارهاي افغاني رابطه برقرار مي     ) ولنجك(تهران  

او دو سال بود كه صرفاً با سرايدارهاي افغاني         . پرايد خريده و يك خانه هم رهن كرده بود        
 .»كرد  كسب درآمد مي مثالًاهررابطه داشت و از اين 

هرچند در مقابل چنين اظهاراتي، يكي از قضات و بازپرس دادسراي مجتمـع قـضايي               
از «: گويـد   كنـد و مـي      وجود چنين مواردي را رد مي     هاي تن فروشي      مسئول بررسي پرونده  

امـا كـار    . ها شغل آزاد دارند، چون محدوديت و نگرانـي ندارنـد            نظر كار هم بيشتر مشتري    
دولتــي محــدوديت دارد و از نظــر شخــصيتي و اجتمــاعي هــم كارمنــد دولــت و قاضــي  

  .» براي خودش شأن اجتماعي قائل استدادگستري
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  وضعيت درآمدي مشتري 
ه وضـعيت درآمـدي مـشتري        درصد به سئوال دربـار     2/19از مجموع پاسخ دهندگان     

 درصـد مـشتريان     7/54اند       سئوال پاسخ داده    اين اند، اما از مجموع كساني كه به       پاسخ نداده 
 با درآمـد متوسـط    ي  يگروه ها ،  رده بعدي . اند   هاي پر درآمد قرار داده        خود را بيشتر در گروه    

هـيچ  ،  در مجمـوع  . داننـد    درصد پاسخگويان بيشتر آنها را مشتري خود مي        3/45هستند كه   
هاي كيفـي    داده. اند    درآمد معرفي نكرده   مشتريان خود را افراد فقير و كم      ،  يك از پاسخگويان  

  . كنند ييد ميأنيز نتيجه به دست آمده را ت
: گويـد  بندي مشتريان بر اساس وضـعيت مـالي آنـان مـي          ساله با تقسيم   21 يفروش  تن

هـا پـول     بعـضي . ونها هم بـستگي داره    شن، البته به شغل ا      بندي مي      ها با پول تقسيم    مشتري«
 بعضي ها ،كنن توهين نمي. كنن  بهتر درك ميم روترن، آدتر و تميز دن، اما مؤدب كمتري مي

   .»كنن كنن، به آدم توهين هم مي هم هستند كه كارشونو كه مي
از لحـاظ   «: يـد گو  درباره وضعيت اقتـصادي مـشتريان مـي         ساله ديگري  20 فروش  تن

  .»درآمدي بيشتر متوسط هستند
ه جنـسي او    تعدادي از زنان تن فروش وضعيت مالي مشتري را در درخواسـت رابطـ             

دار   هـم توشـون مايـه    «: گويـد    ساله در اين باره مي     22 فروش  تنيك  . دانند  چندان موثر نمي  
پول هم نداشته باشن از زير سنگ پول تهيـه          ... هست و هم كسي كه وضعش معمولي باشه       

اين  ساله ديگري در   35 فروش  تن .»دن    كنن و بعد بهمون پول نمي       كنن و حالشون رو مي      مي
  : ويدگ  ميمورد

فهمـه كـه       ممكن است طرف پولدار هم نباشه، ولي از نوع خواستن او آدم مـي              اصالً«
زد تـا بكـشونه زيـر         طرف حاجي بازاري بود ولي چونه مـي       ،  خوب من داشتم  . حاضره بده 

  .»حاضر بود. داد ليكن داشتم طرف دانشجو بود ولي مي و. قيمت
، اكثر ماشين ها مـدل      ....... مناطق غير از «: گويد  مكار طرح در اين باره مي     پژوهشگر ه 

  .» بود206باالترين مدل ماشين . ين و معموالً پرايد بوديپا
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 محل سكونت مشتري
  محدوده وسيعي را به عنـوان محـل سـكونت          فروش  تنهاي كيفي، زنان      در ميان داده  

باشـد و      پراكندگي متقاضيان در سراسـر شـهر تهـران مـي           ةاند كه نشان    مشتريان مطرح كرده  
هاي زيـادي را      ان گاهي مسافت  فروش  تنه مشتريان براي يافتن     دهد ك   الوه بر اين نشان مي    ع

  .پيمايند نيز مي
كـز   كه بيشتر در مناطق نازي آباد، گيـشا و جمهـوري واقـع در جنـوب و مر          فروش  تنيك  

هاشون تو مركز شهر بود؛ ونك، سلسبيل، بهارستان            اكثراً خونه «: گويد  كند، مي   تهران كار مي  
   .»....و

 ديگري كه در محدوه نازي آباد، خزانه و جواديه واقع در جنوب تهران كار               فروش  تن
 كه در نازي آباد،     فروش  تنيك   .»هاي آرياشهر و گيشا خيلي زيادند       بچه« : گويد  كند، مي   مي

محل سكونت اونها بيشتر مناطق     «: گويد  فعال است، مي  ) جنوب تهران ( خزانه و يادگار امام   
بـا يكـي دو تـا هـم تـوي نـازي آبـاد كـار كـردم و چـون            . بـود  قيطريه    و ل نياوران باال مث 
 ديگري كه محدوده فعاليتش شهرك      فروش  تن .»تونستند مبلغ خوبي بدهند، ديگه نرفتم       نمي

پولدارها شمال، شمال غرب تهران «: غرب، امامزاده حسن و سعادت آباد است، اظهار داشته
بيشتر مشتري هـام    . كنم زياد نيستن    زندگي مي   خودم اي كه  چون تو محدوده  . كنن  زندگي مي 

  .»شمال يا شمال غرب تهران هستن
كـار  ) مركز و شمال تهران   (   هم كه در منطقه شريعتي، پارك وي، ونك        فروش  تنيك  
 فـروش   تـن  .»؛ نياوران، جـردن، فرشـته     كنند    باالها بيشتر زندگي مي   « : گويد  كند، مي   مي

فعـال اسـت، در     ) شمال و غرب تهران   ( ن، تجريش و گيشا   ديگري كه در مناطق شهرا    
يـك  .»شمال غرب، شمال  . محل د بيشتر غرب   «: گويد  رد محل سكونت مشتريان مي    مو
معموالً شمال شـهر  «: گويد  مي،كند كار مي) كه در خيابان مطهري مركز تهرانفروش  تن

پـول خـوب    ؛ ولي چـون     ين شهر باشند  يكنند و تك و توك هستند كه از پا          زندگي مي 
  .»كنيم دن يا امنيت نداره، ما قبول نمي نمي
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اطالعـي    عده ديگري از زنان نيـز در خـصوص محـل سـكونت مـشتريان اظهـار بـي                  
محل سكونتـشان   « : گويد  كند، مي    كار مي  3 و 2يك تن فروش كه بيشتر در مناطق        . اند  كرده

دانند چندان به خطـر         مي مكانهايي كه . برند دانم، چون معموالًً خانه خودشان نمي       را هم نمي  
  .»دهند افتند را ترجيح مي نمي

مشتريان خود را معموالً از همان محله سكونت خـود          ،  ان نيز فروش  تناي ديگر از      عده
جنـوب و   (  كه در محدوده مولـوي، تخـت طـاووس و شـوش            فروش  تنيك  . اند  ذكر كرده 

 فـروش   تـن  .»ن محل هـستند   ها اهل همي   مشتريبيشتر  « : گويد  كند، مي   كار مي ) مركز تهران 
همين «: گويد  كند، مي   كار مي ) مركز و شمال تهران   (ديگري كه بيشتر در عباس آباد و ونك         

يعني من بيشتر توي همين تخت طاووس،       . يند همين حوالي خودشون   آ    حدود هستند و مي   
ين نيست و از پـارك وي بـه         ياز خيابان ولي عصر به پا     . ولي عصر، پارك وي مشتري دارم     

  .»اي دو تا برم الهيه  اي سه بار برم قيطريه يا هفته شايد هفته. اال هم نيستب
تر بـه     عالوه بر اين تن فروشان، نزديكي محل سكونت مشتري را براي برگشت سريع            

كنـد،     كه در محدوده ميدان ونك كار مـي        فروش  تنيك  . دانند  پاتوق هميشگي خود مهم مي    
ما معموالً تجـريش،    . ريم  لوار فردوس به هيچ عنوان نمي     ما جنت آباد، آرياشهر، ب    «: گويد  مي

ريم كه نزديك باشه كه زود بريم و زود برگرديم و يـا               فرمانيه، نياوران و اين جور جاها مي      
   .»گيرند خودشون ما رو ميارند خونه هامون يا برامون آژانس مي

  
  متعارفيان به استفاده از خدمات جنسي ناعوامل گرايش مشتر

نارضايتي مشتريان از روابط خـانوادگي يـا اخـتالل در روابـط             ،  انفروش  تناز  بسياري  
يـك   .انـد   جنسي با همسر را عامل گرايش آنـان بـه تقاضـاي رابطـه جنـسي عنـوان كـرده                   

بحث سكس است كـه بـه   ، مهمترين مسئله«: گويد   ساله در اين باره مي     38  مطلقه فروش  تن
كالتي از طرف زنانشان دارنـد كـه بـرآورده          دليل مسائل مذهبي و تعصبي، خيلي مردان مش       

طلبي مـردان   مسئله مهم ديگر تنوع.  بيرون است  پس عامل مهمي در پناه آوردن به      . شود  نمي
بنـدي از      وي در يك طبقـه     .»شود كه هيجانات خودشان را تخليه كنند        است و اين سبب مي    
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طـرف زنـان خـود تـأمين     اول مرداني كه از «: كند ها را به شش گروه تقسيم مي       مشتريان آن 
سـوم   .دوم مرداني كه نيازهاي جنـسي شـان فراتـر از عقايـد همـسرشان اسـت      . شوند نمي

اند كه اين كار را تـشديد         شان است و با دوستاني رقم خورده          سكس بازي         پسرهايي كه اولِ  
ر پولـشان  دانند چطـو    چهارم مهمتر از همه مرداني كه داراي پول زياد هستند و نمي            .كند    مي

پنجم مرداني كه خيلي خوشگذران و رفيق باز هستند و با خـانواده تفـريح و                . را خرج كنند  
كننـد و زنـشان بايـد طبـق      ششم مرداني كه در مذهبي بودن فيلم بـازي مـي     . كنند  حال نمي 

مانند و مردانشان در  الگوي آنها رفتار كند، بالطبع زنانشان از مد و سكس و جامعه عقب مي      
هاشـون زنهـاي    البته خيلي«: گويد  ساله ديگري مي15 فروش  تن.»شوند  گر تخليه مي  جاي دي 

 فـروش   تنيك  .»بايد يه دوره كالس برن    . گندي دارن كه بلد نيستن شوهراشونو راضي كنن       
همه جور هستن، بعضي هاشون كه دچار هاري هستن و بـا وجـود              «: گويد   ساله نيز مي   22

كـنن و بـا مـا بـا       تشنه هستن و ميان و با ما حال مـي      اينكه زن خوبي دارن از لحاظ روحي      
هاشـون هـر روز ايـن كـارو           بعضي. كه يك ذره روحشون ارضا بشه     كنن   خشونت رفتار مي  

هـا هـم زمـاني كـه بـا             موننـد و بعـضي      ثل آدمهاي معتاد مي   كنن و اگر اين كارو نكنن م        مي
 ميان سـراغ مـا و يـك    ،مله استتونن اين كار رو بكنن حاال زنه پريوده يا حا     زنهاشون نمي 

ميان و يك موقع يك هفته پشت سر هم ميـان و يـك موقـع     گاهياز  عده هم هستن كه هر   
ولي اكثراً با وجود داشـتن زن، چـون زن سـردي            . بيني يك ماه هم ازشون خبري نيست        مي

  .»دن مياين سراغ ما دارن يا خوب حال نمي
الت شديد در رابطه جنسي مشتريان بـه         به تنوع طلبي و تماي     فروش  تنبرخي از زنان    

 سـال سـابقه   30 ساله كـه  50 فروش تنيك  .اند اشاره كردهعنوان ديگر عوامل مراجعه آنان     
خواهند برنامه بروند، دوست دارند طرفشون جوان         اين مردهايي كه مي   «: گويد   مي ،كار دارد 

 بـا   ره رو   اي كه با زنش نمـي       برنامهخواد با هر زني برنامه بره تا اون             ميمثالً    هم  يكي. باشه
گيـره، هرچـي رو كـه       تومـان مـي    20 تومان يـا     10 غريبه كه    چون يه زن  . ره  زن اينكاره مي  

و اون زن كـه احتيـاج       . تونه اين كار رو بكنه      ده كه با زن خودش نمي       مشتري بگه انجام مي   
 و با هر زني فقط      مصرف است  ده، ولي يكبار    گن رو انجام مي     يبه پول داره، هر كاري كه م      
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اون هـم يـك نـوع عـادت         . رن ؛ اين زنهايي كه باهاشـون اهـل برنامـه هـستند              يك بار مي  
  .»اين مردها مثل زن هرزه هستند. ، به اين كارمعتاد هستند.....هست
 مثـل   يكـي هـست زنـش        مثالً. همه جوره هست  «: گويد   ساله ديگري مي   22 فروش  تن

 كه عروسي كرده و هنوز جهيزيه زنش چيده نـشده كـه     مونه، تازه دو ماه است      ميعروسك   
خونـه  ريم، زنـش مهمـوني اسـت يـا            زماني كه خونه اين افراد مي     . كنه مياد اين كار رو مي    

  .»مامانش يا سفر خارج از كشور
اي   منطقه ،ان منطقه دروازه غار   فروش  تن طرح در توصيف مشتريان يكي از        پژوهشگر همكار 

مادر و دو ( ساله بود كه با هر سه تا 60قربان يكي ابو« : گويد ميوب شهر تهران فقير در جن 
يـك بـار    . ؛ البته نه بي حـساب و كتـاب        داد  رابطه داشت و به آنها پول مي      ) فروش  تن دختر

بر بود و فقـط رابطـه و         او دزد و جيب   . داد   مواقع پول مي   خريد و بعضي    براي آنها هديه مي   
   .» خانه باشددوست داشت مرد آن. خواست احترام مي

آقايي بود كه تيپ كامالً روستايي داشت، كـاله         « : گويد  وي در توصيف مشتري ديگري مي     
هـا   گفتند فاميل هـستند و بعـضي وقـت          ميدو تا آقاي افغاني بودند كه       . گذاشت    هم سر مي  

تيـپ كـامالً    . اسـت ......آقايي هم بود كه گفـتم نماينـده       . كرد  يكي اون ديگري را مهمان مي     
بود ؛ يك مرد بلندقد، مرتـب،       ......هاي  روز آخر هم آقايي را ديدم كه از بچه        . ي داشت مذهب
انـد و   خيلـي مطيـع  . كننـد   اصالً اذيت نميگفتند ها خيلي راضي بودند و مي           از افغاني . ريشو

مردهـا خيلـي    تر تاكيد داشتند كه پير     سن و سال     دخترهاي كم . دهند  ل پولشان را مي   همان او 
 يكي از زنان همين منطقه كـه در         .»دهند و هم كادو     گاهي هم پول مي   .  دلسوز هستند  بهتر و 

بيـشتر  «: گويـد   هـايش مـي     يز درباره مشتري  كند ن   محدوده مولوي، شوش و مختاري كار مي      
ها لزوماً به صورت   اعتقاد دارد كه مشتريمدير يك مركز خدمات گذري اما   .»افغاني هستند 

ها را به اين سو       ولدار نيستند و اتفاقاً غريزه جنسي دوران جواني آن        اي مردان متأهل پ     كليشه
افراد نوجوان و جوان هستند كه فقط به يك زن احتياج دارند و اصالً كاري               « : كشيده است 

 درصد جوانان جامعـه     90 تا   85رسد    به نظر مي  ... ندارند كه ممكن است آن زن بيمار باشد       
  .» جوان طرف شده است5 با فروش تنام كه يك زن  شنيدهحتي من . كار هستند ما تشنه اين
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هار نظر در مورد مـشتريان زنـان        هاي اجتماعي سازمان بهزيستي اظ      كارشناس مسئول آسيب  
واقعيت اين است كه اين افراد اصالً شناخته شـده          «: گويد  داند و مي     را سخت مي   فروش  تن

گـاهي بـا    . معضل و مشكل دارنـد     ، ارضاي تمايالت جنسي خود     در اما به هر حال     نيستند،  
هاشان دور هستند و يـا افـرادي هـستند كـه بـه دليـل                     ود اينكه متأهل اند، از زن و بچه       وج

گروهي از اين افـراد از نظـر اميـال جنـسي مـشكل              . آورند  راني به اين كار روي مي      شهوت
  .»دارند

طلبـي در روابـط          تنـوع الل در روابط جنسي با همسر،       بنا براين در مجموع عواملي مثل اخت      
 و  ،خاص همسر از جمله بارداري يا قاعده بودن او        جسمي  شرايط  ،  جنسي، ميل جنسي باال   

ش مردان بـه    از مهمترين داليل گراي   ،  تجرد و جدايي از همسر به دليل طالق يا مسافرت او          
  .متعارف جنسي استتقاضا براي روابط غير

  گيري جهبحث و نتي
، اطالعاتي در باره مشتريان خود داشتند و تنها در پاسخ بـه             وشفر  تن همه زنان    تقريباً

در . انـد  يالت نسبت بسيار كمتري پاسـخ داده      سئواالت درباره برخي متغيرها از جمله تحص      
 تـا    درصد كارگران جنسي   2/61گزارش كرده اند كه تنها      ) 1999(مقابل مينيچليو و ديگران     

اين تفاوت، بـا توجـه بـه قـبح          . اند   بوده هايشان مطلع   حدودي از اطالعات شخصي مشتري    
ان در ايران از اهميـت بـسيار برخـوردار          فروش  تن قانوني بيشتر براي مشتريان و       اجتماعي و 

 .(Minichiello et al1999)است 
 50 تـا    30(ند مشتريان آنها در سـنين ميانـسالي          بود معتقد انفروش  تنبيش از نيمي از     

 زنان   درصد 34 گيرند كه   ساله ها قرار مي    29 تا   18  سني پس از اين گروه   . قرار دارند ) سال
 سال  18جوانان سنين زير     درصد زنان به     1به عالوه، كمتر از     . هم به آنها اشاره كرده بودند     

هـاي   ايـن نتـايج بـا يافتـه       .به عنوان مشتري اشاره داشتند     سال   50و افراد نسبتاً مسن باالي      
 ساله بـوده،    34نمونه  هاي     ميانگين سني مشتري    آن  در  كه )1996(لومن، اتكينسون و فريزر     

كـه  ) 2000(هاي مورد اشاره با نتايج حاصل از مطالعـه مونتـو    همچنين يافته .مشابهت دارد
اعالم كرده، هماهنگ است نكته جالب توجـه   37 و ميانه آن را 38ميانگين سن مشتريان را 
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هاي مرد نيز عمـده       فروش  تنهاي    ريدرباره مشت ) 1999(گران  آنكه در مطالعه مينيچلو و دي     
درصد در 16 و 30درصد در دهه 28,7، 40 درصد ميانسال و در دهه 31,7مشتري ها، يعني 

 دربـاره افـراد     )1387(اي مطالعه ضيايي و ديگـران       ه  به عالوه يافته  .  عمرشان بودند  20دهه  
 ،ازدواج بودنـد  كه داراي روابـط خـارج از        )  زن 16 مرد و    21(متاهل ساكن تهران و شيراز      

 ايـن  .باشـد   سـال مـي  35نشان داد كه ميانگين سني اقدام كنندگان به روابط خـارج ازدواج      
كند در هرحال سهم افراد ميان سال در مشتريان تن فروشـان بـيش از ديگـر                   نتايج تاييد مي  

 .گروههاي سني بوده است
  واهـل هـستند  اند كـه مشتريانـشان بيـشتر مت     اظهار داشتهفروش تن درصد زنان   6/51

كننـده  ها اشاره داشتند، متناسـب و تاييد      زنان به آن   درصد   25گروه بعدي مجردها هستند كه      
دربـاره وضـعيت     )2000(مونتـو     پـژوهش . نتايج ديگر مطالعات، درباره سن مشتريان است      

ل، امـا از ازدواجـشان ناراضـي         درصد آنان متاه   41تاهل مشتريان نيز حاكي از آن است كه         
  .اند بوده

تحـصيالت  سـطح  ان مورد بررسي در اين تحقيق كه پاسخ مـشخص دربـاره    فروش  تن
 رده بعـدي  . اند   ر داراي تحصيالت عالي معرفي كرده     اند، مشتريان خود را بيشت     مشتريان داده 

در مجمـوع بـر اسـاس       .  اشـاره داشـتند    تحصيالت دبيرستاني داراي   به افراد    ) درصد 42,8(
 .تحـصيالتي در حـد دبيرسـتان و بيـشتر دارنـد           ،  شتريانپاسخگويان  م   درصد   90اظهارات  

درصـد  10,7دهـد     نشان مـي  ) 2000(بررسي وضعيت تحصيالت مشتريان در مطالعه مونتو        
) 1387(هاي مطالعه ضـيايي و ديگـران          به عالوه يافته  . اند  داراي تحصيالت دانشگاهي بوده   

ه داراي روابـط خـارج از       كـ )  زن 16 مـرد و     21(درباره افراد متاهل ساكن تهران و شـيراز         
هـاي   در مجموع، يافته. اند ن تحصيالت ديپلم تا ليسانس داشتهازدواج بودند نشان داد كه آنا 

انـشگاهي در ميـان     تحـصيالت د  داراي  دهد كه احتماالً سهم مشتريان        مورد اشاره نشان مي   
  . تهران بيشتر از ديگر كشور هاستفروش تنمشتريان زنان 

رصد از تن فروشان كـه بـه سـئوال دربـاره وضـعيت شـغلي                 د 9/97در اين پژوهش    
از )  درصـد 1/2(ر  نفـ 5اند و تنها   مشتريان خود را شاغل اعالم كردهمشتريان پاسخ داده اند 
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 نيـز   )1996( تحقيق لومن، اتكينسون و فريزر       .كار هستند   مشتريان بي   كه اند آنان معتقد بوده  
هـاي مـورد اشـاره بـا          يافته. آبي بودند   مشاغل يقه ها در كانادا در       مشترينشان داد كه بيشتر     

 :درباره وضعيت شغلي مشتريان مغـايرت دارد     ) 2000(نتايج گزارش شده از پژوهش مونتو       
وقـت       درصـد شـاغل تمـام      83,6و   وي گزارش كرده كه مشتريان بيشتر از طبقـات كـارگر          

   .اند بوده
ضـعيت درآمـدي مـشتري      ه و  درصد به سئوال دربـار     2/19از مجموع پاسخ دهندگان     

 درصـد   7/54انـد       اند، اما از مجموع كساني كه به سئوال در اين باره پاسـخ داده              پاسخ نداده 
  بـا درآمـد    ييها رده بعدي گروه  . اند هاي پر درآمد قرار داده        در گروه مشتريان خود را بيشتر     

اگرچـه   .داننـد   بيشتر آنها را مشتري خـود مـي       ،   درصد پاسخگويان  3/45متوسط هستند كه    
هـا از طبقـه       بيـشتر مـشتري    اند كـه      در مطالعه خود گزارش كرده    )1999 (مينيچلو و ديگران  

بودنـد    اي     خـدمات مؤسـسه    هاي ثروتمند متمايـل بـه اسـتفاده از          متوسط هستند و مشتري   
هـاي    يافتـه .كردند هاي خياباني استفاده مي     فروش  تنهاي فقير از خدمات       كه مشتري   يدرحال

در مجموع عـواملي مثـل اخـتالل در         صاحبه عميق با زنان حاكي از آن است كه          كيفي در م  
خاص جسمي ، شرايط روابط جنسي با همسر، تنوع طلبي در روابط جنسي، ميل جنسي باال

همسر از جمله بارداري يا قاعده بودن او و تجرد و جـدايي از همـسر بـه دليـل طـالق يـا        
ن به تقاضا بـراي روابـط غيـر متعـارف جنـسي             مسافرت او از مهمترين داليل گرايش مردا      

 مـشتري گـزارش     20هاي عميقي بـا       در مصاحبه ) 1983( اين نتايج با آنچه مك لئود        .است
توان مـشتريان را بـه عنـوان اقلّيتـي منحـرف              وي مدعي است كه نمي    .كرده هماهنگ است  

ون مـنعكس   هـاي گونـاگ     اعمال آن ها جايگاه اجتماعي مسلط مردان را به راه         . توصيف كرد 
هـاي    محـور انگيـزه   پول و كـامروايي خود        به دست آوردن تسكين جنسي به وسيله      . كند  مي

اطالعات تحقيـق مـك كگـاني و    .دهد مردان را براي برقراري رابطه غير متعارف تشكيل مي       
 اشاره بـه    ، هستند فروش  تنبا    رابطه جنسي  درباره مشتري هايي كه خواهان    ) 1996(برنارد  

ي از جمله  توانايي به دست آوردن اعمال جنسي خاص، هيجان يك رابطـه               تر  موارد متنوع 
گـرايش  اي رابطه است، كه ابعاد ديگري از علل           مخفي و ميل به رازآلود بودن ماهيت مبادله       
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رسـد برخـي علـل        در مجموع به نظر مي    . دهد   را نشان مي   فروش  تنمردان به رابطه با زنان      
وجيه تمايل مردان به خريد خدمات جنسي وجود   مشترك و گروهي علل اختصاصي براي ت      

هاي اين پژوهش در اين خصوص با عوامـل مـورد اشـاره رابينـستين و ديگـران            يافته. دارد
)Rubinstein and Ivanir 1999 (   مبنــي بـر وجــود نارضــايتي از روابـط عــاطفي و عــدم

نيكـولس  مـردان در روابـط جنـسي و همچنـين تأكيـد               طلبي  و تنوع    صميميت ميان زوجين  
(Nichols, 2000) و الوين )Lanwoyin, 2002 (       مبنـي بـر اهميـت نقـش شـرايط جـسمي

  .باشد خاص همسر هماهنگ مي
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