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مقدمه
بدنفقطیککالبدزیستینیست،بلکهبرساختیاجتماعیاستکهازعواملمختلفیمانند
هاتأثیرمیگذارد.دراینمیان


پذیردوبرآن
فرهنگ،دین،جنسیت،اجتماعوتاریختأثیرمی
بدن زنانه موضوعی برای مناقشات و کنترلهای اجتماعی ،ارزشی و اخالقی است .بدن زنانه
زمانیکهبااهمیتدخترانگیوحفظبکارتدرجامعههمراهمیشود،فشارمضاعفیراتحمل
الشعاعقرارمیدهد.درطولتاریخودر پژوهشهای


هویتوزندگیزنانراتحت
میکندو 

مختلفعلمی،ادبیوهنری،بدنزنانههمیشهدرتضادوتقابلبابدنمردانهقرارداشتهو
تفاوت های جنسی و جنسیتی ،مردانگی ،زنانگی و هویت جنسی را تعریف و تعیین میکند.

تفاوتهایجنسینفوذوتأثیر

خودبیانمیکند«:

جامعهشناسی

همانطورکهگیدنزدرکتاب

هایجنسیتوجههمنمیکنیم،

العاده ایدرزندگیمادارند.معموالًماحتیبهاینتفاوت
فوق 

دلیلاینکههمهجاوهمیشهحضوردارند.اینتفاوتهایجنسیازهمانبدوتولددرما


به
هایماازهویتجنسیتیونیزایستارهایجنسیوگرایشهای

ریشهمیدوانند.درکو  
تلقی

هارابدیهیمیانگاریم.ولی


گیردکهدربزرگسالیآن

قدرزوددرماشکلمی

ها،آن

مربوطبهآن
خودیخود وجود داشته باشد .همۀ ما در کنشهای متقابل

جنسیت چیزی نیست که به
علیتمیبخشیم»(گیدنز .)۱55:۱۳86،

روزانهمانبادیگرانبهجنسیتف

هارامیآموزیموبنابه


هاومفاهیماکتسابیهستندکهازکودکیآن

زنومردبودن،هویت
درخواست جامعه هنجارهای مرتبط با این نقشها را در خود درونی میکنیم .براساس
هنجارهای ارزشی ،بدن خود را کنترل و مدیریت میکنیم .در صورت عبور از ارزشهای
رووگناهکارشناختهمیشود.درجوامعی


شدهبرایزنانگیومردانی،فردمنحرف،کج

تعریف
ها،خودکنترلیها


کهنابرابریجنسیتیوجودداردوفرهنگمردساالریحاکماست،محدودیت
و در برخی موارد آزار و خشونت نسبت به زنان بیشتر از مردان است؛ زیرا بهدلیل الگوی
فرهنگیغالبدرجامعه،زنانمتولیپاکیوعفتدرجامعههستندومسئولیتبیشتریدر
قبالارزشهایحاکمدارند .


طرح مسئله
اند؛کالبدیزیستیکهمانندهمۀانسانهااست.


ازدیربازهمۀدختراندوهویتجداگانهداشته
اما یک دخترانگی جداگانه نیز وجود دارد که نقش پررنگی در هویت و زندگی دختران ایفا
کند؛دخترانگی ایکهوابستهبهعضوکوچکودرعینحالمهمیاستکهسرتاسرزندگی


می
فردیواجتماعیآنانراتحتتأثیرقرارمیدهد .
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اندوهشداردادهاندکهدختر


هموارهزناننسلگذشتهدخترانراازایندخترانگیترسانده
باید مواظب دخترانگی خود باشد؛ مواظبت یعنی پرهیز از پرش از ارتفاع ،دوچرخهسواری،
بازی هایرزمیوهرنوعورزشوسرگرمیکهتحرکزیادداشتهباشد.ایندخترانگیوهویت

حالآموزشهایضروریدراینمورد


اجتماعیبامفهومیبهنامبکارتگرهخوردهاست.بااین
هشدارهایمداومجایاینآموزشهاراگرفتهاست .

بهدختراندادهنشدهو
بودنیانبودنیکفردموضوعیسادهوشخصیبهنظربیاید،


شایددرنگاهاولبحثباکره
تواندریافتاینمسئلهباجنبههایاقتصادی،فرهنگی،مذهبی،


اماباکمیمطالعهودقتمی
آسیبهای اجتماعی ،نظام خویشاوندی ،قومیتها و روابط سیاسی گروهها و اقوام ،وابستگی

نزدیکدارد.درجامعۀکنونی،تمامقوانینوالگوهایارزشی،اخالقیوفرهنگیدررابطهبا
جنسیتوروابطدختروپسردرساختارکلیجامعهوجودداردوسعیبرحفظآنهااست،اما

در زندگی روزمره و الیههای مختلف زندگی اجتماعی شاهد روابط و رفتارهای متناقض با
یاپذیرشومشروعیتیابیمجدد

ساختارهایکالنهستیمکهگاهمیتواندتعبیریازمقاومت

جواناننسبتبهگذشتهروابطآزادبیشتریراقبلازازدواجتجربهمیکنند،

درجامعه باشد.
دختران جوان با آگاهی از حقوق خود این را حق خود میدانند که برای روابط شخصی و
مستقلتصمیمبگیرندوازآنلذتببرند.ازطرفیترسازدستدادن

بهصورت
اجتماعیخود 
دادنموقعیتهایخوبازدواجوسایرعوامل


آبرووموقعیتخوددرخانواده،اجتماعوازدست
شودروابطجنسیوعاطفیخودراآشکارنکنندوبهعنوانیکرازنزدخودنگاه


موجبمی
دارند .این رازداری زمانی که با آگاهی درست و آموزشهای الزم جنسی همراه نباشد،
هایجبرانناپذیریبههمراهخواهدداشت.


آسیب

سؤاالت پژوهش
دغدغۀاصلیدراینپژوهشپاسخگوییبهاینسؤاالتاستکهنسلجوانبهویژهدخترانچه

درکیازباکرگیدارندودرمواجههبامفهومبکارتچگونهعملمیکنند؟ 

ادبیات پژوهشی
هاحولمحوربحثباکرگیوبدندرسهدستهقرارمیگیرند:مقاالتیکهبه


مقاالتوتحقیق
پذیریپرداختهاندمانندمقالۀ«براییکقطرهخون»نوشتۀآیوندینی ۱کهبه


بحثمشروعیت
ارتباطبیندین،فرهنگوباکرگیپرداخته است.آدلمننیزدرتحقیقشباعنوان«باکرگی
بهعنوان یک معنای ذهنی» به بعد روانشناختی بکارت پرداخته است .همچنین برخی
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مطالعات،بهاینموضوعپرداخته اندکهچگونهافرادازنظرذهنیوبراینمایشخوددرجامعه

سعیدرباکرهجلوهدادندارند.گروهدوممانندآزالاحمدیدرمطالعۀ«ترمیمبکارت،شکلی

ازمقاومتدرایران»وویمبایوشاروندر«باکرگیونابرابریجنسیدرزیمبابوه»بهبحث
اند.افرادباازدستدادنباکرگیخودوترمیمدوبارۀآن


مقاومتدرارتباطبابکارتپرداخته
دارند.گروهدومازتحقیقاتبهنوعی

سعیدرهنجارشکنیومقابلهباهنجارهایغالبدرجامعه
اند.چارچوبنظریآنهانظریاتفوکوبودهاست.


بهارتباطقدرتومقاومتدرجامعهپرداخته
توجهیبهبکارتازسمتدختراننسلجوانرانوعیمقاومتدربرابرقدرتهایپراکنده


بی
دواجبهتخطیازارزشهاوالگوهای

دانستهاندکهفردباداشتنرابطۀجنسیآزادقبلازاز

تعریفشده می پردازد .گروه آخر ،تحقیقاتی هستند که به بعد فرهنگی و ارزشی بکارت در

جنسیتومعنایازدستدادنباکرگی

کارهایشانپرداختهاند،مانندمقالۀکارپینترباعنوان«

درایاالتمتحدۀآمریکا»ومقالۀناگپالباعنوان«باکرگی؛تجدیدنظردرقلمروینامعلوم».این
افراد به زمینههای فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی بکارت در جوامع مختلف پرداختهاند و
علتها و معلولهای گوناگون آن را بررسی کردهاند .این گروه از تحقیقات ،مناسک و سنن

مختلفدرارتباطبابکارت،مواردتابووممنوعیتباکرگیوبحثتبعیضجنسیتیدرفرهنگ
دانندبررسیومطالعهکردهاند .


راکهحفظبکارترافقطوظیفۀزنمی

روش و میدان 
زبانروایتها،توصیف

سویروشکیفیبهمنظوردرکبهتر


حساسیتموضوعتحقیق،مارابه
هایجمعآوریاطالعات،


.درقسمتروش
عمیقوفربهازمیدانووقایعوافراد هدایتکرد
نگاریتوأمبامصاحبههایعمیق،مشاهدهدرمیدانومشاهدۀمشارکتیبوده


روشعمدهمردم
دادنمیدانبهصورتفیزیکیو


دلیلشیوعویروسکروناوازدست

است.دربخشیازتحقیق،به
نگاریوصلهای۱استفادهکردیم.دلیلاستفادهاز


نگاریدیجیتالیومردم

حضوری،ازروشمردم
اینروش،بیماریهمهگیرکرونابودکهپژوهشهایمیدانیمحققان،ازجملهانسانشناسانرا

نگاریدیجیتالیافقجدیدیبرایپژوهشگرانمیگشایدتاخأل


مختلکردهاست.روشمردم
دسترسیمنظمبهمیدانراجبرانوباابداعروشهایی،ادامۀتحقیقاترامیسرکند.برخالف

نگاریمرسوم،مردمنگاریدیجیتالشاملتجزیهوتحلیلساختارهایاجتماعیوفرهنگی


مردم
از طریق دنیای مجازی است .توجه به این نکته حائز اهمیت است که بهبود رسانههای
دیجیتالیارتباطات ،برتکنیکهاوفرایندهای مردمنگاری کهازچنددهۀگذشتهدرگیرآن
1 patchwork ethnography
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بودهایم تأثیر گذاشته است .درمورد مردمنگاری دیجیتال ،ماهیت ارتباطی که مردمنگار با

مخاطباندرمیانمیگذاردبیشترازطریقواسطهاست(گاش .)2:2۰2۰،

نگاریدیجیتالبرایانجامتحقیقاتعمیقازطریقگفتوگوهایطوالنیو


توانازمردم

می
پایدار با گفتوگوکنندگان در بسترهای مجازی و تماسهای تصویری استفاده کرد .چنین
فردرابرایمحققومشارکتکنندهفراهممیکندتاافکاروروایات


بسترهایی،فضایمنحصربه
خودرابدونترسازدخالتخارجیبیانکنند(همان .)2:
مدتبااستفادهازدادههایپراکندهامادر


ای،بازدیدهایکوتاه

نگاریوصله

درروشمردم
گراییوقطعیتمقاومتمیکنند،محور


هاکهدربرابرثبات،کل

عینحالدقیقوسایرنوآوری
عنواندانشحسابمیشود


کندآنچهراکهبه

ایبهماکمکمی

نگاریوصله
کارهستند  .
مردم
دانیمرادستهبندیکنیم.


دانیمونمی

شود،چیزهاییراکهمی

وآنچهراکهدانشحسابنمی
همچنین کمک میکند واقعیتهایی را که برای ما بهعنوان محدودیت توصیف شدهاند ،به
روزنههاییبرایبینشجدیدتبدیلکنیم(گونلوهمکاران .)2۰2۰،

دراینپروژه 55مصاحبهانجام شد 2۰:مصاحبهبا دخترانیکهرابطۀجنسیراتجربه
بهبکارتندارندوعملهایترمیمبکارتراابزارخشونتو

کردهاند،باکرهنیستندواعتقادی

مصاحبهبادخترانیکهرابطۀجنسیداشتهاند،باکرهنیستندو

توهینبهزنانمیدانند،و 2۰

بنابهدالیلمختلفبهدنبالعملترمیمبکارتهستندوآنراراهنجاتیبرایخودمیدانند.

همچنین بهدلیل نقش پررنگ پسران در فرایند عملهای ترمیم بکارت و تأثیر بر نوع نگاه
دخترانبهبدنشان۱۰،مصاحبهباپسرانانجامدادیم5.مصاحبهباپزشکانومتخصصزنانو
زایمانانجامدادیمتادرکبهتریازبعدپزشکیونگاهپزشکانبهعملترمیمبکارتونکات
تخصصی پزشکی در این زمینه داشته با شیم .البته در کنار نکات تخصصی ،بسیاری از این
پزشکان روایتکنندۀ افراد مراجعهکننده بودند و از آن طریق هم اطالعاتی درمورد دالیل و
هابامفهومباکرگیبهدستآوردیم.ردۀ


اهدافافرادبرایعملترمیمبکارتوتجربۀزیستۀآن
سنی افراد شرکتکننده را  ۱8تا  ۳۰سال درنظر گرفتیم .تمام مصاحبهشوندگان از سطوح
مختلف تحصیالت دانشگاهی برخوردارند و از نظر سطح اقتصادی و اجتماعی ،همۀ افراد در
سطحمتوسطومتوسطروبهباالقراردارند .

ادبیات نظری
مناسبتریننظریهکههمپوشانیخوبیبامفاهیماصلیتحقیقدارد،نظریۀپاکیوخطرمری

د اگالساست.مریداگالسدرکارشبهمفاهیمیمانند،نمادها،تابو،آلودگیوپاکیپرداخته
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است.مفاهیمیکهدرتحقیقحاضرنقشکلیدیدارند .ازنظراو ناپاکییکرویدادیگانهو
قائمبهذاتنیست.هرجاناپاکیوجودداشتهباشد،نظامنیزوجوددارد .
هااست؛بنابراینهمانگونه


یافتهازموقعیت

بندیسازمان
ناپاکیبرایندضمنییک  
طبقه
آزماییم،درمییابیمکهنوعبرخوردهاییکهخطرناکتصور


کهاعتقاداتمربوطبهناپاکیرامی
شودبارنمادیندارد.امادرسطحیجالب تردرآن،اعتقاداتبازندگیاجتماعیرابطهپیدا


می
میکند (داگالس .)5۱ :۱۹66 ،به عقیدۀ داگالس ،موقعیتهای مختلف در زندگی ،اعتقادات

افرادنسبتبهمواردتابووپاکیوناپاکیرامشخصوتعریفمیکنندوبنابهموقعیت،بار

هامتفاوتاست.داگالسمعتقداستدرنظرگرفتنناپاکیبهعنوانچیزیکهبایداز


نمادینآن
محلدورشود،داللتبردو مفهومدارد:ازیکسوایجادارتباطاتدستوریوازسوییتخلف
ازآندستورها.اومعتقداستناپاکیداللتبریکساختاراعتقادیداردودرواقعایجادنوعی
بندیبرایهمۀرویدادهاست.درنظریاتداگالس،ناپاکیایجادخطروترسمیکندوبه


طبقه
زنندۀنظماستواینبینظمیازراهعبوروقطعکردنمرزهایی

تابوتبدیلمیشود؛چونبرهم

که در اطراف یک ساختار اجتماعی کشیده شده است پدید میآید و ایجاد رعب و وحشت
کردنامنیتبهجایترساست؛مناسکیکه

کند.مناسکراهحلعبورازتابوهاوجایگزین


می
به عقیدۀ داگالس نه در تمایالت روانشناسانۀ افراد ،بلکه در بستر فرهنگی هر جامعه شکل
گیرد.هرنوعگذرازمرزدرخارجازمناسککهدرفرهنگنهادینهشدهاند،خطربزرگی


می
تواندنظمراباردیگربهبینظمیتبدیلکند.باایندرکاستکه

حسابمیآید؛زیرامی


به
هارادرککردوبهویژهفهمیدکهچرا

توانمعنیومفهومبسیاریازآلودگیهاو ناپاکی


می
آلودگی هاهموارهدرنقاطمرزی(مثالًهنگامخروجازکالبدانسانیمانندخون،عرق،ادرارو)...

بیشترین واهمه و اشکال تابویی را ایجاد میکنند (همان .)۹5 :داگالس معتقد است پیکرۀ
یکندوآنچهازخاللکنشپیکرهاجتماعیبابدن
اجتماعی،نحوۀدرکبدنفیزیکیرامقیدم 
عنوانیکرسانۀمحدودابرازمیشود.اودربررسیجوامعو


شود،دربدنبه

فیزیکیحاصلمی
فرهنگ های انسانی از نمادها استفاده کرده است .نمادها در نظریۀ او ،عواملی برای بهنظم

.بدنوتجربههایروزمرهومعمولیکهتوسط

شمارمیروند


هایموجودبه

نظمی

درآوردنبی
عنواننمادبازیمیکنند(داگالس


گیرد،درنظریاتداگالسنقشبزرگیرابه
بدنصورتمی
بهنقلازانواری .)26:۱۳۹8،
درتحقیقحاضر،بدنبه ویژهبدنزنانهوباکرگیرانمادهاییدرنظرگرفتیمکهپاکیو

تعریفومشخصمیشود.بنابرنظریۀداگالس،اگرایننمادهاازنظم

ناپاکیبرمبنایآنها

اجتماعی خارج شوند ،منشأ آلودگی و تابو محسوب میشوند .از زمانهای قدیم ،برای حفظ
پاکیبدنوبکارتزنانمناسک،قوانینوهنجارهایمختلفیتعریفشدهاست.مناسکیچون
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ازدواجراراهیبرایحفظنظمدرروابطجنسیتعریفکردندکهعدولازآنوتجربۀرابطۀ
جنسیقبلازازدواجموجببدنامیوآلودگیافرادمیشود.انضباطوقوانینخاصکنترلبر

کردنآلودگیهاییمانندخونعادت


داریجنسی،پنهان

ویژهبدنزنانهمانندخویشتن

بدنبه
قالبحجابوارزشهایدینیهمگیمواردیبرای

کردنبرجستگیهایبدنیدر


ماهانه،پنهان
تعریفپاکیوناپاکیوحفظنظمدرجامعهبودهاست.
درنسلامروزبه دلیلتغییراتاجتماعیوفرهنگی،روابطجنسیقبلازازدواجگسترش

کنند،امابراساسارزشهای


بیشتریپیداکردهاست.جوانانروابطجنسیآزادانهراتجربهمی
جامعهشایددربرخیمواردبهباورونگاهخودشان،آلودهانگاشتهشوندوبهحاشیهراندهشوند
کهالبتهاینامردرمورددخترانباشدتبیشترینسبتبهپسرانوجوددارد.درهمینراستا
عملترمیمبکارترانوعیمنسکگذرازآلودگیبهپاکیوحفظنظموعدمتخطیازآناز
هایدینی،پزشکیشدنبدندررابطهبابکارتو


.همچنینوالدین،آموزه
نظرداگالسمیدانیم
پوشیهای فرهنگی در سطح اجتماع ،سعی دارند با ایجاد برخی میانبرها مانند
برخی چشم 
ازدواج ،ترمیم بکارت ،گرفتن گواهی سالمت دختر ،ممنوعیت و نفی روابط جنسی و روابط
هایکنترلشدهوپاک،چرخۀنظمرادر


هاپاککنندوبابدن

ودگیراازبدن
دختروپسر،آل
نبودن،تابوهاییهستندکهالبتهنهبهشدت


جامعهباردیگربرقرارکنند.رابطۀجنسیوباکره
شهرها،امادرجوامعکوچکترهمچنانبرقرارهستندوافرادراتشویق


گذشتهحداقلدرکالن
آنهامیکند .
بهدوریاز 

یافتهها (صدای روایتها)
باکرگی مؤلفهای است که در تقاطع با جنبههای مختلف ،هویت زنانه را میسازد و زنان
خودشان را با آن میشناسند و تعریف میکنند .در این مقاله باکرگی را مؤلفهای درنظر
میگیریمکهدرتقاطعودرروابطمتقابلباابعادمتفاوتازقبیلفرهنگی-اجتماعی،دینی-

حقوقیوپزشکیاست،کهذیالًبهآنپرداختهخواهدشد .
 .1بعد فرهنگی-اجتماعی 
دراینتحقیقبه دلیلاهمیتبیشتربرخیابعاداجتماعیوفرهنگیدرارتباطبابکارت،مانند

آموزش جنسی ،فرهنگ مردساالر و خشونت علیه زنان ،و نیز نقش دین و پزشکی ،مفهوم
باکرگیرادرتقاطعباابعادفرهنگیذکرشدهبررسیومطالعهمیکنیم.زمانیکهازفرهنگ

گوییم،منظورمانتمامجنبههاوابعادیاست کهبهزندگیو هویتماازکودکی


سخنمی
دهند،مانندزبان،مناسک،بایدهاونبایدهایاجتماعی،ارزشهایاخالقیحاکمدر


شکلمی

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹
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جامعه ،هنجارها ،تاریخ و سرگذشت نیاکانمان .فرهنگ همانطور که در تمامی امور زندگی
نقش پررنگی ایفا می کند ،در حوزۀ جنسیت و بدن هم تأثیر بسزایی دارد .فرهنگ یک امر
پویاستودرزمانومکانهایمختلف،متفاوتعملمیکند.بههمیندلیلاستکهجوامع

فاوتیبهعواملگوناگونبهویژهبدنوجنسیتدارند .

مختلفرویکردهایمت
درجوامعسنتیبکارتیکزنپیشازازدواج،جدایازدالیلآن،آبرویخانوادهاشرادر

یابند،تضمینمیکند.دراینجوامع،


ایکهازطریقازدواجباهمپیوندمی

رابطهباخانواده
حجب و حیای دختر تشویق و میل جنسی او کنترل میشود .اگرچه رابطۀ جنسی قبل از
ازدواج برای مردان هم قابلقبول نیست ،برای زن نشانۀ بیارزش بودن اوست و تنها فضای
مشروعبرایارضایمیلجنسیاو،ازدواجوتشکیلخانوادهاست .
 موضوعبکارتحتیبعدازمرگدخترانهمحائزاهمیتاست(موسوی«.)۱۳۹7،وقتی
یک دختر جوان خودکشی میکند یا به قتل میرسد ،سؤالی که خیلی از افراد به دنبالش
هستند،ایناستکهآیاازنظربکارتمعاینهشده.آیاآسیبدیده؟وقتیمرگمشکوکیاتفاق
می افتد،معاینۀبکارتجزءفرایندقانونیوپزشکیاستکهبایدطیشود.اینیعنیتأییدو

ترتیبمیبینیم


(دکترمحمدی،متخصصزنانوزایمان).بدین
اهمیتدادنمابهبحثباکرگی»

هایناموسی،خشونتهای


کههمچناندرناخودآگاهجمعیجامعه،هرجاییکهصحبتازقتل
جنسیوجسمیاستوافرادبهدنبالعللحادثهمیگردند،اهمیتبکارتدرصدرامورقرار

دارد؛زیراهمچناناینمفهومپیوندنزدیکیبامفاهیمغیرت،ناموس،پاکدامنیوعفافدارد .
توانازنقلقولزیردرککرد«:منبااینکههیچوقتاز


تأثیرجامعهدرحفظبکارترامی
اینمیشد،خودم


سمتخانوادهدرموردموضوعباکرگیتحتفشارنبودموخیلیبهشاشاره
دغدغۀاجتماعروداشتم.تا 2۳سا لگیهمیشهاینتوذهنمبودکهاگرمنبکارتموازدست
تونممثلآدمهایمعمولیازدواجکنم.یاممکنهمنازیکآدمیخوشمبیادو

بدمدیگهنمی
اونبااینقضیهمشکلداشتهباشه»(شیرین 26سالهازشیراز).دردوگانگیپاکی/آلودگی
توانتأثیراتگفتمانهایپرست یژرابرروابطجنسیتیوبینجنسیتیمشاهدهکرد.


بکارتمی
بایکنگاهگذرا،بکربودنوپاکی ایکهباآندرارتباطاستباایدۀحیثیتعجینشدهاست.

شده،دستنخورده،منحصربهفرد»(کوپرو


یکباکره،یکزننخبهدرمیانزناناست،منع
«
همکاران .)42-4۱:2۰۱۰،
 .1-1آگاهی یا ناآگاهی و آموزش جنسی 
دلیلممنوعبودنمسائلجنسیوقبحصحبتدرموردآن،


سالیانطوالنیوهمچنینامروزهبه
بسیاری از افراد اطالعات و آموزشهای جنسی را از روشهای غیراصولی میآموزند .خانواده
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تواندازکودکیآموزشهایجنسیالزمرابهفرزندان


تریننهادیاستکهمی

ترینومهم

مهم
بدهد و آگاهی های درست و برخی هنجارها را از کودکی در افراد نهادینه کند :ارزشها،
هاواطالعاتجنسیدرست،بدونتعصباتوکلیشههایجنسیتی.اگرافرادازکودکی


مهارت
هابهدرستیپاسخ
هاوسؤاالتآن 


درمحیطخانوادهبااینمفاهیمآشناشوندوبهکنجکاوی
احتمالزیادآسیب هاوتناقضاتجنسیکمتریرادرجامعهوبزرگسالیتجربه


دادهشود،به
کنندگانمیگوید :


خواهندکرد.یکیازمشارکت
« مادرخانوادهخیلیصمیمیهستیم.خیلینزدیکیمبههم.امادرموردمسائلجنسینه!
هیچوقتنشدهکهبهطورجدیبشینیموباهمصحبتکنیم.انگاریهجوریخطقرمزهتو

کنماینمسئلهوبهخصوصبحثباکرگیبرایخانوادۀماتابوهستو


خانواده.تصورمی
برایهمهموناهمیتداره»(پیام28،سالهازتهران) .

آرشدراینموردمعتقداست :
توخانوادۀماهیچوقتدرموردمسائلجنسیحرفیزدهنمیشدونمیشهوبهماچیزی

«
نمیگفتن.ماتایکسنیفکرمیکردیمحاصلسفرلکلکهاهستیم.جامعهماروبامسائل
اینچنینیآشناکردکهالبتهاینایرادهونقدبهخانوادههستکهبهماآموزشندادند»(آرش
25سالهازاراک) .
شدنمسائلجنسیدرمحیطخانوادهمیگوید :


شیواهمدرموردمطرح
صمیمتبینماخوبهوحتیپدرماطالعدارهکهمندوستپسردارم.البتهبهرویمن

«
نمیآره،امامیدونمکهدرجریانهست.بامادرمهمخیلیراحتهستم،امادرموردمسائل

پسرممیرم،


دونهکهمنخونۀدوست
جنسیخیلیباهمصحبتنمیکنیم؛مثالًمادرممی
وباهمدرمیوننمیذاریم.منرابطۀخیلیخوبیباپدرمدارم.حتیزمانیکه

اماجزئیاتر
پریودشدمپدرمبرامکادوخرید»(شیوا27سالهازتهران) .
 .1-2فرهنگ مردساالری و خشونت علیه زنان 
نگاهایدئولوژیکواجتماعیبهزنبهخاطرروشیاستکهجامعۀپدرساالردربازنماییزناندر

پیشمیگیرد.زنیکهقراراستدرمقامباکرهتکریمشودیادرمقامروسپیتکفیرشود.ردپای
سازیدرنگارههایمرتبطبازندرادبیاتمعاصروکالسیکمانندزنخوب/بد،زن


ایندوگانه
آرمانی/فتانه ،زن اثیری /لکاته و ...دیده میشود .این دوگانگی و زنستیزی حاصل ساختارهای
ذهنیحاکمبرفرهنگمردساالردانستهمیشودکهدرآنزنانهموارهموضوعگفتمانهستندو

هرگزدرمقامفاعلقرارنمیگیرند(دریفوسورابینو.)2۳5:۱۳8۹،نگاهمردانهبهبدنزنانهو

کنترل و مدیریت آن در جوامع مختلف و به اشکال گوناگون وجود دارد؛ برای نمونه صنعت
پورنوگرافی ،تبلیغات و رژیمهای تغذیهای که بهاصطالح باربیگری را ترویج میکنند ،گسترش

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
۱8

عملهایزیباییوهزاراناشکالمدیریتبدنکهمدرنیتهبهزنانالقامیکند،جزخشونتو

کنترلبدنزنانهوبازتعریفهویتیبابمیلآن(دیگریمهم)نبودهونیست .
شناسیبدنوپارهایمناقشات»تصدیقاینمدعااست.او


جامعه
تحلیلاباذریدرمقالۀ«
نویسد:درایاالتمتحدۀآمریکا،عینیتدادنبهبدنزنانهواستثمارآن،کلیدیدردرک


می
داریآمریکاییهستند.همانطور


مراتبنژادی،طبقاتیوجنسیتیاستکهذاتیسرمایه

سلسله
۱
گفتهاست،سلطههموارهدربردارندۀتالشهاییبرای

کهفمینیستسیاه،پاتریشیاهیلکالینز 
تحتستمقراردادنگروههایفرودستاست.دراینجابدنزنانهبههزارانطریقمختلفابژه

هااست.قطعهقطعه


ترینآن

هایزندگیروزمرهازمهم

گیردکهتبلیغاتدرموردروش

قرارمی
گاهوکشالههایران،زنانراازشخصیتتهی


ها،پاها،نشیمن
کردنمداومبدنزنانهبه 
سینه
کردهوآنانرابهقطعاتیازجایکندهشدهبدلمیکند(اباذریوحمیدی .)۱48:۱۳87،

اظهاراتزهرهمؤیدیاستبرنظریاتپاتریشیاهیلکالینزدرموردابژهشدگیبدنزنانهو
تقلیل هویت و شخصیت زنانه به عضو کوچکی از بدنش است .بدن زنانه ابژهای در نظام
نوعینگاهسرمایهایوکاالگونهبهزناندر


مردساالراستکهبهبکارتاوتقلیلیافتهاستوبه
جامعهوجوددارد.اومیگوید :

خاطرترسازازدواجکردن


بهنظرمآدمیکهدوستدارهرابطۀجنسیداشتهباشه،امابه
«
تنبهترمیممیدهوکلیهزینۀجسمیومالیوروانیمیدهخودشقربانییکسیستم
معیوبه.جامعهایناجازهرودادهبهمرداوخانوادههاکهبهبخشیازبدنزناحساستملک

کنندواونزنهمبهخاطراینکهازجامعهطردنشهمجبورهاینکارهاروبکنه»(زهره2۹

سالهازتهران) .
یباهمدرموردروندتربیتپذیریونهادینهشدنموقعیتفرادستیمرداننسبتبهزنان

فر

صحبتمیکند.اومیگوید :

مهمبودن بکارت دختر برا پسرا برمیگرده به نوع تربیتشون .دیگه از کودکی اهمیت
« 
باکرگی در پسر نهادینه شده و بخواد هم نمیتونه یکشبه تغییرش بده .احساس ناامنی
میکننکهخبممکنهایندختربهمنپایبندنباشه؛وچونذینفعهستنونمادقدرت

بینند.بهنظرمدختراچهتومحدودیتهاوچهتواین


براشونهست،دلیلیبرتغییرشنمی
آزادی ها قربانی شدنو در هر دوطرف فقط آلت لذتجنسی هستن و یک شیء برای

لذتبردن.خوددخترمهمنیست»(فریبا2۹سالهازتهران) .

پردۀبکارتوترمیمآندرجامعۀایران،موضوعیفراترازچارچوبهایناموسیهمچون


گیرد.برخالفنظربشارتدهندگانانقالبجنسی


آبروییرادربرمی

شرافت،رسوایی،آبرووبی
1 Patricia Hill Collins

مطالعۀانسانشناختیمواجهۀدخترانبامفهومباکرگی ۱۹...


در ایران ،ترمیم پردۀ بکارت نه نشانۀ آگاهی و اختیار بر تن ،بلکه نشانۀ جبر اجتماعی و
فرهنگی،سلطۀهنجارهایفرهنگیپدرساالرانهوفرودستیزناناست.انتخابآگاهانۀیکزن
برایانجامجراحیترمیمییک پوستۀبیمصرفدر پنهانیترین عضوبدنش باانتخابرنگ
مقایسهای دارد .در پس این اقدام ،هنجار اخالقی پدرساالرانۀ

کیف و کفش تفاوت غیرقابل
سخت جانی وجود دارد که سرفرودنیاوردن در برابر آن ،پیامدهای سنگینی برای یک دختر

جواندارد(راستین .)۱۳۹۳،
 .1-3مناسک و ممنوعیتها 
ها،مواردتابوومناسکبهعنوانپلیبرایگذرازدنیایناپاکی


ارتباطتنگاتنگیبینممنوعیت
کنند.درجامعهبهدلیلماهیت


دینیافرهنگآنراتعیینمی
بهپاکیوجوددارد؛مناسکیکه
فیزیکی خاص بدن زنانه ،این محدودیتها بیشتر برای زن تعریف و ارزشگذاری میشوند و
مردانازآزادیعملبیشتریبرخوردارندو بهنوعی عاریاز هرنوعناپاکیتعریفمیشوند.
طبقنظرفوکوبدنواسطهایاستکها زطریقآن،نهادهاقدرتونظارتخودرابرسوژه

برقرار می سازند .به بیانی دیگر ،انضباط و تابعیت از قدرت درواقع نوعی پرورش بدن است.
هایبدنیبربدنافراداعمالمیشود .


براساستحلیلفوکو،انضباطازطریقکنترلفعالیت
درهریکازایننهادها،انتظاراتورفتارهایخاصنسبتبهبدنوجودداردکهبدنرابه
سوژهای برای انقیاد تبدیل میکند .روابط قدرت ضمن سرمایهگذاری در بدن مبادرت به

کردنانواعنشانههاتحت

گذاریوتربیتآنمیکندوبدنرابرایانجاموظایفوساطع


نشانه
فشارقرارمیدهد(فوکو.)78۳:۱۳88،یکیازایننهاده اخانوادهاستکهباآگاهییاناآگاهی

از سازوکار سیستم سرمایه داری ،انتظارات خاص خود را از بدن فرزند خود به منصۀ ظهور
میرساند.دراینرابطهدکتراحمدیمیگوید :

«تجربۀ اخیرم این بود که دختربچۀ چهارسالهای را به مطب آوردند .پدر و مادر بسیار
ربچهمدامدخترکراسرزنشمیکردکهچندباربهتگفتماینامانته

مضطرببودند.ماد
بایدهمهجورهازشمراقبتکنی؟بچهازدوچرخهافتادهبودوآسیبجدیواردنشدهبود.
اما این مادرمدام کودک را سرزنش میکرد .بچۀ چهارساله چه درکی از امانت دارد؟ به
کودکآموختهبودندکهامانتیاست مالماکهپیشتوهست.امانتخانوادهاستکهباید
ازآنمراقبتکنی»(دکتراحمدی،ماما) .
سحرخاطراتخودراازدورانکودکیدرموردتبعیتازآموزههایحاکمدرخانهومدرسه

چنینبازگومیکند :


این
ممنروباهمچینچیزیآشناکردن،فکرمیکردموایچقدرسختهنگه


باراولیکهخانواده
«
داشتن این بکارت و تا حدود اول دبیرستان همهش سعی میکردم از جایی نپرم ،بازی

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹
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خطرناکنکنم،سریعندوم،شیرآبدستشوییروبافشاربازنکنمو....اینهاچیزهاییبود

هایمدرسهمدیکتهشدهبود.ولیازاول


کهازبچگیبهمنازطرفمادرم،خواهرام،معلم
دبیرستاندیدمیکسریهستنکهاصالًاینبراشونمهمنیستواصالًمیتونهاینبکارته
نباشه.افرادیرودیدمکهباکرهنبودنوراحتداشتنزندگیمیکردنوازاونتایمبهبعد

برایمندیگهاینمسئلهمهمنبود.ششماهزمانبردتاباخودمکناربیامکهمسئلۀباکرگی
براممهمنباشهوبهخودمبفهمونمکهبودونبودبکارتهیچچیزیازارزشهایمنکمنمی

کنه»(سحر22سالهازتهران) .
کنندگاندرمصاحبهاستکهدرموردانتقالنگرانیهایخانوادهبر


نگارهمیکیازمشارکت

بدنش در حین بازیهای کودکی مطالب زیر را عنوان میکند« :معموالً وقتی روی درختا یا
جاهای خطرناک بازی میکردیم ،مادرم یا عمههام خیلی سعی داشتن بفهمونن مواظب این
صحبتهای

قسمتبدنمباشمتاآسیبنبینه؛چونچیزخیلیمهمیه» (نگار27سالهازبابل).
خوبینشانمیدهد.اینکهچطورنهادهاوقدرتدر


مصطفیارتباطنظریۀفوکودرجامعهرابه
کندوپرورشمیدهدوبهفراخورآنتنبیهوپاداشدرنظر

سراسرجامعهبدنهاراتربیتمی

میگیرد.اومیگوید:

« زادگاهمنکرمانشاهاست.درحالحاضرخیلیکمترشدهاونمراسم.ولیقبالًگویایه
دادنوبایدخونیبرمیگشته.درغیراینصورتوایبهحال


دستمالسفیدبهدامادمی
عروسبدبخت.ولیاالنکالًاوناتمومشدهوفقطیهآزمایشبکارتمیدنکهاونمکم
اهمیتشده»(مصطفی۳۰سالهازتهران) .
 .1-4تغییر الگوهای جنسی 
زمانی که از اصطالح سکسوالیته استفاده میکنیم ،مقصودمان این است که سکس و کنش
جنسی یک هستار اجتماعی-فرهنگی است و با ساختارها و عناصر دیگر اجتماعی-فرهنگی
ماننداقتصاد،دین،سیاستواخالقپیوندخوردهاستوبههمیندلیلاستکهنمیتوانآن

رامنفکازساختارهایسیاسی،اجتماعیواقتصادییاگفتمانهایایدئولوژیکوفرهنگیکه

بهآنمعنامیدهد،فهمید.ازطرفدیگردریکصدسالاخیرسکسوالیتهباجنبشزنانپیوند

هاییکهازوضعیتزناندرجامعهصورتمیگیرد،بهپندارۀتحلیلگراناز


خوردهاستوتحلیل
سکسوالیتهدرجامعهگرهخوردهاست(ودادهیروثقفیان .)2:۱۳۹6،
در چند دهۀ گذشته نگرشها به مسائل جنسی و روابط جنسی در دنیا دچار تحول و
دگرگونیشدهاستورابطۀجنسیدیگرفقطبرایتولیدمثلتعریفنمیشود،بلکهافرادبهآن

شاننگاهمیکنند.دراینمیانزنانبیشتراز


بهچشملذتوارضاینیازهایجنسیوروحی
گذشتهخواستارداشتنرابطۀجنسیوارضایامیالجنسیبرابربامردانشدندکه دراین
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هابهبازارکاربیتأثیرنبودهاست.نکتۀحائز


هایزنان،استقاللمالیوورودآن

زمینهجنبش
اهمیتدرمصاحبههاپیش قدمیودرخواسترابطۀجنسیوحتیازالۀبکارتبرایباراولاز

دلیلمسئولیتهایبعدازآنواهمیت


سمتدخترانبودهاستودربرخیموارد،پسرانبه
زنندوزیربارنمیروند.سحریکیازافرادی


بکارتدرفرهنگایرانیازاینخواستهسربازمی
کهبااومصاحبهکردیم،خواهانپذیرشچنینمسئولیتیازدوستپسرخوددرقبالرابطۀ

آزاداست.اومیگوید :

منفکرمیکنمکسیکهبکارتمنرومیگیرهحقمنهواونآدممالمنه.مناین

«
مسئلهروبهدوست پسرمهمگفتمکهاگردردوراندوستیایناتفاقبرامونبیفته،حق
ندارییکقدمازمندوربشی؛چونهنوزکمیتهذهنمهستکهاینباارزشترینچیز
منهکهدراختیارطرفمقابلممیذارم.پساوندرقبالمنوبدنممسئوله»(سحر22
سالهازتهران) .
به نوعیدخترانشایدباایناقدامودرخواستسعیدارندهویتجدیدجنسیبرایخود

اندتانابرابریهایجنسیتیراازاینطریقکاهشدهندو


درجامعهتعریفکنند،یادرتالش
ثابتکنندکهبربدنشانوامیالشاناحاطۀکاملدارندومتأثرازفرهنگغالبیاارزشهای

شدهجنسیتینیستند.مواردذکرشدهبیشترشاملحالدخترانیمیشودکهاعتقادیبه


تعریف
باکرگیندارندوبهقولخودشانمسئلهبرایشانحلشدهاست.زهرهمیگوید :

« مالکروگذاشتمرویاینکهاگرروزیاحساسکردمکسیروازتهقلبمدوستدارمو
نیازدارمکهبااونآدمباشم،بکارتمروازدستبدم»(زهره22سالهازتهران) .
ریحانهیکیدیگرازمشارکتکنندگاندرمصاحبهاستکهازداشتنرابطۀجنسیراضی

استوباخواستخودبکارتشراازدستدادهاست.اومیگوید :

«من خیلی راضی ام از اینکه این کار رو کردم و اصالً ناراحت نیستم و هیچ وقت حاضر
نیستمترمیمکنم.معتقدممردیکهمنروبراییهچیزکوچیکبخوادیانخوادارزش
دوستداشتنندارهوآدمزندگیکردننیست.اولینبارخودمخواستمکهایناتفاقبیفتهو
پارتنرممتعجببودکهچطوریهدختربااینمسئلهمشکلنداره.همۀدوستامودوروبریام
دمفکرمیکننوهمهبااینقضیهاوکیهستند.چندوقتپیشیکیازدوستام

مثلخو
کهازیهخانوادۀمذهبیبود،چندینماهدرگیربودکهمیخوامرابطۀجنسیبرقرارکنم.
دونماینکارروبکنمیانه.ومنبهشمیگفتمآرهبروچهاشکالیداره؟مگهماچقدر

نمی
زندگیمیکنیمکهبخ وایمبهخودمونسختبگیریم؟وبعدیهمدتاومدگفتسکس

داشتموخیلیراضیامولذتبردم»(ریحانه2۰سالهازتهران) .

عدۀ دیگری از دختران که قصد ترمیم بکارت داشتند یا این عمل را انجام داده بودند،
نوعیتصورمیکردند


دانستدوبه

داشتنرابطۀجنسیرانمادعشقوتعهددررابطۀعاطفیمی
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با تقدیمکردن باارزشترین عضو بدنشان میتوانند عشق خالصانۀ خود را ثابت کنند .مریم
درمورداثباتعاطفۀعمیقخودمیگوید :

سکسبراممقدسهودوستداشتماولینتجربهمباکسیباشهکهواقعاًدوستشداشته

«
کنمپشیموننشم،سعیمیکنمجلوگیریکنمو


باشم،وچونیادگرفتمازکارهاییکهمی
مباهاش،اگربهممیگفتبیابکارتتوروازبین


همهچیزوبسنجم.اینآقاییکهتورابطه
ببرم،باهاشموافقتمیکردم؛چوندوستشداشتمودارم»(مریم24سالهازتهران) .

با وجود افزایش رابطۀ جنسی و آزادیهای جنسی افراد ،متأسفانه بهدلیل نبود آموزش
صحیح و قبح این مسئله در جامعه ،جوانان و نوجوانان بدون آگاهی و آموزش درست و در
سازانواعآسیبهااز

سنینپاییناولینتجاربجنسیخودراکسبمیکنندوهمینامرزمینه

میشودکه
هایمقاربتی،سرطانرحمدردختران،سقطجنینوترمیمبکارت  


جملهبیماری
تواندجسم،روحوحتیسرنوشتدخترانوچهبساپسرانراتحتالشعاع


هامی
هرکدامازاین
قراردهد .

 .2بعد دینی و حقوقی 
باتلر  ۱معتقداستدرایدئولوژیمسیحیودکارتی،بدندرتضادباروحقرارداردونسبتبه
عنصربیکنش،بیانگرخلئینامقدس،مقامی

آنازجایگاهپستیبرخورداراست.بدنبهمثابۀ«

تنزل یافته،فریبنده،گناهکارونماداستعاریجهنمومادینۀابدیاست.بدنموجودیخودآگاه

وخودکارنیست،بلکهواقعیتیگنگونیازمندهویتیغیرمادیوماوراییبرایکسبمعناو
ارزش است؛ بنابراین بدن همواره در احاطۀ نیروهایی است که اقتدارش را ضعیف کرده و
استثمارشمیکنند»(باتلربهنقلازقربانصباغ .)۱۰8:۱۳۹7،

 .2-1دیدگاه اسالم دربارۀ پردۀ بکارت
پردۀبکارتبزرگ ترینهدیۀخداوندبهدختراناست.متأسفانهپسرانازجهتظاهریازاین

موهبت محروم هستند .پردۀ بکارت یکی از بزرگترین بازدارندهها در برابر گناهان جنسی
محسوبمی شود.گویاخداوندنگهبانیهمیشگیبرایرهنمونساختندخترانبهبهشتدنیاو

آخرت فراهم آورده است  .در اسالم بکارت ویژۀ دختران نیست .برای پسران اصطالح باکر
طورکهاسالمبردستنخوردگیوعدمتجربۀجنسیدخترتأکیددارد،


شود.همان
استفادهمی
بر بکارت و خویشتنداری جنسی پسران پافشاری میکند (مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت
دینی .)۱۳۹۹،
1 Diana Butler
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 .2-2نکات فقهی و حقوقی درمورد ترمیم بکارت 
درصورتی کهتجاوزبهعنفواکراهسببازالۀپردهبکارتباشدیادراثرزمینخوردندختر،

رمیمجایزاست،امادرصورتیکهسببازبینرفتنپردۀبکارتبراساس

تصادفوپرشباشد،ت
ازدواج باشد ترمیم حرام است .خواه بیوه و مطلقه باشد یا نباشد و درصورتیکه سبب ازالۀ
بکارتمرتکب شدنبهزنابارضایتباشدومشهوربهزنانیزباشد،ترمیمحراماست.اگرمشهور
بهزنانباشدوتوبهنک ردهباشدترمیمجایزنیست،امااگرتوبهکردهباشد،دواحتمالدرآن
وجودداردوباتوجهبهاینکهمفسدۀفریبدادنشوهردرهرحالباقیاست،احتمالجایزنبودن
ترمیمقوی تراست.باتوجهبهاهمیتموضوع،رجوعبهمنابعفقهیدراقدامبرجراحیترمیم

بکارتالزامیاست(شریفیراد .)۳64:۱۳۹۱،
نقلقولی از مرنیسی بهعنوان محقق
منصوره موسوی در بخشی از کتاب تابوی زنانگی  
فمینیست،دررابطهبانگاهاسالمبهغریزۀجنسیزنانهمطرحکردهاست.نوعنگاهاودرتقابل
بادیدگاهفقهاوعلمایدینیاست.بهنظرفاطمهمرنیسی،درجوامعاسالمیغریزۀجنسیتا
دستمیدهدشباهتدارد.امرجنسیدر

حدزیادیباتعریفیکهفرویدازتمایلجنسیبه
اسالمفراترازخیروشرقرارداردوخوبوبدآنپیشازهرچیزبستگیداردبهاینکهچگونه
اینغریزهراتسکینمیدهیم.ازنظراوجامعۀاسالمیموفقشدهاستغریزۀجنسیمردرا

کارگرفتهمیشود،بپذیردوازآن


عنوانیکامرخدادادیکهدرجهتبقاوقوامجامعهبه

به
دلیلجنبۀمردساالرانهاشازپذیرشغریزۀ

تابوزدایی کندوبهآنجنبۀقانونیبدهد،امابه
جنسیزناندرماندهاست.اگرزنانراسرکوبمیکند،بهایندلیلاستکهمردانمسلماناز

آیند.آنهابهیکمعنامسئولیتآنرامتوجه


عهدۀمهارکردنغریزۀجنسیوشهوتشانبرنمی
زنان میکنند .پرده نشینی زنان مسلمان در طول تاریخ به گمان مرنیسی نمودهایی از این
مکانیسماست(مرنیسیبهنقلازموسوی .)4۳-42:۱۳۹7،
خانماحمدیبراساستخصصشاینموضوعرامشاهدهکردهبودکهبامادرمیانگذاشت :
چیزیکهبرایخودمنعجیببود،کیسهایمذهبیهمزیادداشتیم.خانمچادریبا

«
روحیاتکامالًمذهبیومعتقد.اماخبمشکلترمیمداشتن.بهنظرمدختراییکهخیلی
هابهترقبولمیکننو

پرشروشورنواهلآرایشوپوششبازتر،انگارخانوادههایاون

مشکلیندارن،اماافراد سنتییامذهبیومقید،اینمسئلهبراشونخیلیتابوهستو
بیشتراینافرادبرایترمیممیان»(خانماحمدی،ماما) .
ایجامعهازپسران،ازتجربۀخودمیگوید :


محمدرضابرخالفتصورکلیشه
«درمورداوندوتارابطهکهمنب کارتدختراروازبینبردم،برامپرازحسعذابوجدان
بود.رابطۀاولمکهخبمنجربهازالۀبکارتشد،منهمچنانعقایدمذهبیداشتم.حس
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کردمکهچهگناهبزرگیمرتکبشدم.وبرایپارتنرمهمبهخاطر


بدیداشتموفکرمی
شرایطجامعهخیلیسختبود.چوناونهمخانوادۀمذهبیداشت،امابعدکههیرابطه
ادامهدارشد،برایجفتمونعادیشد»(محمدرضا27سالهازتهران) .
الههیکیدیگرازمشارکتکنندگاندرمصاحبه،درارتباطباعقایدمذهبیمیگوید:

یکیازدوستانصمیمی،سنتیومذهبیمنعقیدهاشاینهکهرحمزنمثلیهظرفهو

«
بایدپاکباشهوفقطبعدازازدواجرابطهبگیرهکهاوننطفۀبچهدرجایپاکیشکلبگیره.
معتقدهبرقراریرابطهقبلازازدواجزنروکثیفوآلودهمیکنهواونزنالیقمادربودن

نیست»(الهه25سالهازتهران) .

 .3بعد پزشکی 
سومینبعدیکهارتباطتنگاتنگیبابحثباکرگیوبهخصوص ترمیمبکارتدارد،پزشکیو

مباحث حول محور آن است .پزشکی را نمیتوان در موضوعاتی که بدن دخیل است نادیده
گرفت.دردنیایمدرنامروزی،پزشکیبهاشکالمختلفدرحالشکلدادنومدیریتبدن
هاتاعملهایزیباییواشکالمتعدددیگرآن.دربحثترمیم


انساناست.ازدرمانبیماری
بکارت،پرداختنبهنقشپزشکانوصنعتپزشکیکمکشایانیبهدرکعمیقتراینمسئله

کردهاستکهپزشکیدرخدمتبشراستیابشررااستثمارکردهاستوانسانهارابهقول

هایرامیکردهکهمیتواندبههرشکلوهویتیدربیاورد .


فوکوتبدیلبهبدن
 .3-1اقتصاد پزشکی
همانطور که در سفرنامهها ،کتب مذهبی و علمی و تاریخی مطالعه کردهایم (برای مثال
 
سفرنامۀپوالک(ایرانوایرانیان))،عملهایترمیمبکارتدرطولتاریخوجودداشتهاست،اما

در دهههای اخیر به طرز عجیبی رو به افزایش است و با وجود غیرقانونیبودن این عملها،
سمتآنگرایشپیداکردهاند.درپزشکیهممانند


دلیلمنفعتاقتصادی،پزشکانزیادیبه
به
هررشته ای،برخیافرادسودجوهستندکهتنهامنفعتمالیواجتماعیخودشانبرایشانمهم

استوبهنکاتاخالقیکمتوجههستند .

بهدلیل تابوبودن بحث بکارت و غیرقانونیبودن عملهای ترمیم بکارت ،گاهی دختران

کردن،نداشتنآگاهیوتحقیقناکافیدرموردمتخصصان،گرفتارافرادیمیشوند


دلیلعجله

به
هایجبرانناپذیریبهبدنشانوارد


بساآسیب

کهتخصصکافیدراینزمینهراندارندوچه
کنند.آسیبهاییکهممکناستسببشوددیگرهرگزنتوانندلذتمادرشدنرابچشندیا


می
حتیازداشتنرابطۀجنسینرمالدرزندگیمحرومشوند .

مطالعۀانسانشناختیمواجهۀدخترانبامفهومباکرگی 25...


درکنار عمل هایترمیمبکارت کهبرخیافرادبهدالیل مختلفواجبارکهدرادامهبه
آنها اشاره خواهیم کرد ،تن به عمل جراحی میدهند ،صنعت پزشکی این عملها و آلت

لسازیتبدیلکردهاست؛برای مثالترمیمبکارتبهعنوان
تناسلیزنرابهکاالییبرایپو 
هدیهبهمناسبت هایمختلف(تولدهمسر،سالگردازدواج،سالگردآشنایی)ونیزعملزیبایی

واژن(عملالبیاپالستی)کهبرخیبهدلیلدردزیادوعوارضبداینعمل،نامختنۀمدرنرا

برایآنانتخابکردهاند.اینمواردمصداقکاملنگاهکاالگونهبهبدنزنانهاستکهمتأسفانه

زنندوموجبگرایشبیشترآنمیشوند.پزشکان


دربسیاریمواقعخودزنانبهآندامنمی
کنندکهدرخدمتزنانهستندوهدفشانکمکبهآنهااست.امااینمواردعامل

ادعامی
بریهایجنسیتیدرجامعهاست.حضورهنجارهای
مهمپیرویازمردساالریوافزایشنابرا 
اندازه ایقدرتمندهستندکهدخترانجوانیراکهباغرورو
معطوفبهنجابتزندرجامعهبه 

سرکشی ،مرزی را شکسته و عشق ممنوعهای را تجربه کردهاند ،به زانو درمیآورند .تجربۀ
سکسوالیتهکهبایدبهقولویلهلمرایش ۱بهخودگردانیشخصیتیوخردمندیفردیمنتهی
شود،بهحقارت،گسستاخالقیوریاکاریمیانجامد.ترمیمپردهبکارترازبزرگوهولناکی

است که حتی همسر آینده و نزدیک ترین کسان یک زن نباید از آن مطلع شوند .زندگی با
چنینرازدلهرهآوریهرگزغرورآمیزودلپذیرنیست(راستین .)۱۳۹۳،

ازیکپزشکدربارۀخطراتوآسیبهاییکهازسویافرادغیرمتخصصبهبدنزنوارد

پرسیم.اومیگوید :

میشودمی

« افرادمتخصصکهدرزمینۀبکارتتخصصداشتهباشنمتأسفانهکمهستوبرخیافراد
کنن.مامراجعانیداریمکهمیگن مادوبار


ازرویناآگاهیوفقطبرایتجارتکارمی
ترمیمکردیم.دوبارترمیمیعنیافتضاح.هیچبافتیبرایترمیمنموندهوصرفاًبرایاینکه
تو رابطهش خونریزی داشته باشه یه کاری انجام میده .هنوز به خیلی از پیجها که سر
هاروگولمیزنن.اکثرافرادی


بینمکهچقدرمطالبمزخرفنوشتهشدهوبچه

زنممی

می
که سوءاستفاده میکنن ،ماما هستن که خیلی دارن میان تو کار ترمیم و خیلی مهارت
خوبی هم ندارند .مراجع از ماماها دارم که میگن شما آموزش هم میدید؟ میگم بله.
گمسابقۀکاردارید؟میگهدوساله


گنارشدمامایی.می

پرسمتحصیالتشماچیه؟می

می
طرحموتوبهداشتگذر وندم.بهداشتیعنیاینآدمدستشسوزنوقیچیوپنسنگرفته،
ومنمیگمشمابهدرداینکارنمیخوری.بایدسابقۀکاردربخشزایمانروداشتهباشی

وچندتابخیۀزایمانطبیعیروبهتنهاییانجامدادهباشی،بعدبیایبتونیترمیمانجام
لومنیستتحصیالتشچیه.اینشهرواونشهرمیره

بدی.فردیرومیشناسمکهاصالًمع


1. Wilhelm Reich

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
26

رنتوخونۀافراداینعملروانجاممیدن»


ده.می

وتوماشینعملترمیمروانجاممی
(دکترکیانی،مشاورسالمتوباروری) .
اشرابامابهاشتراکمیگذارد :


اوتجربه
مریمیکیازمراجعانبهغیرمتخصصاست.
«منبدبختیماینهکهرفتمپیشیهدکترکهکارشوبلدنبود.دوباربکارتموبخیهزد.خوب
کهنشدمهیچ،بدترمشدم.دوسالپیشدوبار عملکردم.بکارتمبهکلازبینرفته.
دونمچهخاکیبرسرمبریزم.درمانشدنمسخته.لعنتبهاونیکتیکهگوشتلعنتی


نمی
دگیآدمرونابودمیکنه»(مریم24سالهازتهران) .

کهچندسانتمنمیشه،امازن

هایغیرقانونیازیکمتخصصمیشویم :


جویایروندانجامایننوعجراحی
متأسفانهخیلیازهمکارایماخودشونبهاینمشکالتدامنمیزنن.خیلیراحتبهدختر

«
گنبرورابطهداشتهباش،بیامنبراتمیدوزم.برخیهمکارانواقعاًپولهایکالنازاین


می
بندنوبهاسمعملهایزیبایی


هایخصوصیقراردادمی

هابابیمارستان

آرن.خیلی

راهدرمی
زنانمثلالبیاپالستیو...بیمارروبهبیمارستانمیفرستن۱۰.تا۱5میلیونمیگیرن.خیلی
از آرایشگاهها و مراکز زیبایی با دکترها زدوبند دارن .افراد رو معرفی میکنن و پورسانت
میگیرن» (دکتر احمدی ،ماما) .مریم درمورد هزینههای عمل میگوید« :من خیلی عذاب

میکشم.دوسالپیشبراهرعملدکتردومیلیونازمپولگرفت.امااالنجزدردهیچی

ندارم .همون دکتر دوباره بهم گفت بیا روز قبل ازدواجت برات بخیه بزنم تا شب عروسی
بخیهها پاره شن و خون بیاد .اما از چند نفر پرسیدم گفتن ریسکش زیاده .اوضاعم خیلی

افتضاحه»(مریم24سالهازتهران).راحلهیکیدیگرازدخترانیکهقصدعملترمیمبکارترا
مکردگفتارتجاعیهستم.میشه ترمیم


دکترزنانمعاینه
هامیگوید«:

دارددرموردهزینه
شمیشه»(راحله2۱سالهازتهران) .


هفتمیلیونهزینه
کرد.

دالیل ترمیم بکارت
هاوگفت وگوبادخترانیکهعملترمیمبکارتراانجامدادهبودندیاقصدآنرا


بعدازمصاحبه
داشتند،بهسههدفودلیلعمدهرسیدیم:اهمیتخون،نمایشخوددرجامعه(طبقنظریۀ
حتمالبیاعتباری۱گافمن2وخودودیگری۳مید)4وآرامشروانی .

داغا
  ۱درداغاحتمالبیاعتباری،دیگرانتفاوتهارانمیدانندونمی توانندتصورشرابکنند.کسیکهدچارداغ
احتمال بی اعتباری است ،مسئلۀ نمایشی اش رازنگهداری است تا قضیه اش همچنان ناشناخته بماند (ریتزر،
 .)2۹8:۱۳8۹
2 Erving Goffman

بهنظرمید،انعطاف پذیرییاتواناییواکنشنسبتبهخودبههمانسانکهشخصدربرابر دیگرانواکنش

۳
شمارمیآید:تواناییواکنشدربرابر


دهد،برایتحولذهندرقالبفراگرداجتماعی،شرطیضروریبه

نشانمی
یافتهدربرابرشواکنشنشانمیدهند(ریتزر .)27۹:۱۳8۹،

خود،بههمانسانکهجمعیادیگریتعمیم
4 George Herbert Mead
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 .1اهمیت خون 
یکی از مهمترین دالیل تن دادن دختران به عمل ترمیم بکارت ،اهمیت خونریزی در شب
عروسیاست.اگرچهمانند گذشتهازدخترانپارچۀسفیددریافتنمیکنند ،درذهنافراد،
ارتباط خون و بکارت حک شده است .با وجود اینکه علم پزشکی بارها ثابت کرده که پردۀ
بکارتیکغشاینازکسلولیاستکهنبایدخونریزیداشتهباشدوگاهیدربرخیافرادنوع
بافتپردهبه نوعیاستکهخونریزیندارند،درسنتوعرفهمچنانخونریزیدارایاهمیت

اند،فردایعروسیطالقگرفتهاند


اوتقرارگرفته
است.چهبسادخترانیکهموردخشونتوقض

اند.دکتراحمدیدراینموردمیگوید :


ودرمواردحادتربهقتلرسیده
یهموردداشتم،دخترخانمیازدواجکردهبودن،نوعپردهشونحلقویبود.شبعروسی

«
خونریزی نداشتن .فردای عروسی دختر به همراه مادر ،مادرشوهر و همسرش به مطب
اومدن و آقا مدعی شده بود که من چیزی حس نکردم و خانمم باکره نیست و دختر
مضطرب مدام میگفت من رابطهای نداشتهم .من معاینه کردم و با سند گفتم ایشون
پرده شونحلقویهواصالًخونریزینداره.بهدامادگفتماالناینخانمبهجرماتهاموتهمت

شمامیتونهازتونشکایتکنه»(دکتراحمدی،ماما) .

سهنفرازمشارکت کنندگاندرمصاحبهدربارۀاهمیتخونواثباتبکارتدرشبعروسی

صحبتمیکنند :

« خواهرمبعدازهشتسالزندگیمشترکزدزیرگریهوگفتمنشبعروسیمخیلی
بهمسختگذشتوپیشهمسرمسرافکندهشدم؛چونخونریزینداشتم»(سحر28ساله
ازتهران) «.منیکسالهکهعملکردم،امابازمنگرانمکهطرفممتوجهبشهبرایازدواجیا
یهوقتاییبهخودممیگمکهنهایت

خونریزینداشتهباشم»(مهتاب 26سالهازتهران)«.
یه جایم رو ببرم خونش رو بمالم به بدنم که پسره نفهمه .اینجا فقط براشون اون خون
جوریوازکجامهمنیست.خیلیهمحالیشوننیست.فقطخونروببینن


مهمه.دیگهچه
حله»(زهره25سالهازشیراز) .
 .2نمایش خود 
دومین دلیل دختران برای ترمیم بکارت ،نمایش خود اجتماعی و مورد قبول جامعه است.
اگرچهآنهادرنهانخودشانبهاینکهباکرهنیستنداذعاندارندوبسیاریمعتقدندحتیاز

نظرروحیهمدیگرباکرهنیستند،به دلیلهنجارهایجامعهوانتظاراتنقشیازیکزن،سعی

درنمایشخودبهعنوانباکرهدارند.بسیاریازپزشکانومحققاننامبکارتفیزیکییاعملیرا

برایاینافراددرنظرمیگیرند؛زیرافقطباتغییرظاهریوموقتیهایمنخود،سعیدارندکه

بودنخودرابهدیگرانالقاکنندتابرچسبمنحرفوگناهکاربهآنهازدهنشود.این


باکره
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دیدگاه و رویکرد افراد بهخوبی با نظریۀ داغ احتمال بیاعتباری گافمن همپوشانی دارد .داغ
گآلود خبری ندارند و این احتمال
احتمال بیاعتباری ،هنگامی است که دیگران از هویت نن 
وجودداردکهبهاینمسئلهپیببرند.دراینموردکنشگرمیکوشدکهآنراپنهانکندو
گونهایساماندهدکهاینمسئلههمچنانپنهانبماند .
هایخودرابه 


کنش
کنشهایمان
گافمنباورداردکههمۀماازنوعیداغرنجمیبریمومیکوشیمکهآنرادر 
پنهان کنیم (ریتزر .)2۹8 :۱۳8۹ ،علی یکی از مشارکتکنندگان در مصاحبه است .درمورد
فشارهای اجتماعی و پاککردن داغ ننگ ،بیاعتمادی و عدم پذیرش جامعه را دلیل فریب
میداند.اومعتقداست :

گونهمنطقینیستباعثپررنگشدنیههمچینمسائلی


ایکهپذیرایهیچ

خودجامعه
«
(ترمیم بکارت) میشه؛ به عنوان مثال پسری که نتونی درمورد این موضوع باهاش حرف
بزنی .دخترا مجبور میشن به پنهان کاری و دستزدن به همچین عملهایی .تشخیص
گناهودختریکهازاینقضیهسوءاستفادهمیکنهواقعاًکارسختیه»(علی۳۰


دختربی
سالهازتهران) .
همچنین در این موضوع از مبحث «خود» مید الهام گرفتیم .مید برای آنکه نشان دهد
موجود انسانی حتی در پویش روابط اجتماعی ،دارای یک خود است ،این موضوع را مطرح
تواندتحتتأثیراعمالخودواقعشود.انسانهمانطورکه


کندکهانساندرعینفعالیتمی

می
میتوانددربرابر  دیگرانعملکند،دربرابرخودنیزقادربهعملاست.اوبرایتقویتروحیۀ

کند،ازخودعصبانیمیشود،


کند،برایخودهدفتعیینوخودراسرزنشمی

خودتالشمی
گویدفالنکاررابکنیانکن،بهحسابخودشمیرسد،


شود،بهخودشمی

بهخودمغرورمی
دلشبهحالخودشمیسوزد(توسلی .)274:۱۳۹۰،

مید توانایی انسان در عملکردن در برابر خود را بهعنوان سازوکار اصلی که توسط آن
کند،درنظرمیگیرد.اینسازوکار،

رومیشودوباآن مراوده می


انسانبادنیایخودشروبه
انسانراقادرمیسازدکهچیزهایپیرامونرابرایخودمعنیکندواعمالخودرابراساسآن

معانی هدایت کند .آنچه انسان از آن آگاهی دارد ،همان چیزی است که انسان در حال
معنیکردنآنبرایخوداست(توسلی.)274:۱۳۹۰،طبقنظراتمید،افراددراینزمینه

ایراکهداشتهاندبنابردالیلخودمعنی


کنند.گاهیرفتارجنسیورابطه

خودراسرزنشمی
سوزدوخودرافردیبهحاشیهراندهشدهازسمت


کنند،دلشانبرایخودشانمی

وتوجیهمی
اجتماع میدانند که توسط دیگران مورد ظلم ،بیمهری و قضاوت قرار گرفته است .درنتیجه
براساسپیشبینیرفتاروعمل دیگرانسعیمیکننددستبه کنشگریبزنندوخودرااز

وضعیتموجودنجاتدهند .

مطالعۀانسانشناختیمواجهۀدخترانبامفهومباکرگی 2۹...


دهند،خودرابیندونقشاجتماعیبهظاهرناسازگار


زنانیکهعملترمیمبکارتانجاممی
قرارمی دهند:نقشانحرافیوممنوعیتاجتماعییکزنجوانمنحرفازنظرجنسیکهقبل

ازازدواج،آزادانهنیازجنسیخودراابرازمیکندونقشعادیوموردانتظاراجتماعیزنجوان

عفیفی که خود را باکره میداند (احمدی .)2۳۳ :2۰۱6 ،آران درمورد دلیل ترمیم بکارتش
میگوید :

ضعفمفکرمیکنم.


روزبهاینمسئلهونقطه

خوامترمیمکنم.خستهشدم.شبانه

منمی
«
منسیزدهسالمبودکهرابطهداشتم.البتهبیشترشبیهتجاوزبود.االندنبالدکترمورد
ممتوجهبشن.منبهخاطرازدواجقصدترمیم


ترسمکهخانواده

گردم.خیلیمی

اعتمادمی
فهمنباکرهنیستی،خیلیبدبرخوردمیکنن»(آران


دارمواینکهخیلیازپسراوقتیمی
22سالهازتهران) .
 .3آرامش ذهنی و روانی
تعدادی از دخترانی که قصد ترمیم دارند یا این عمل را انجام دادهاند ،هدفشان رسیدن به
نفسشاناست.آنهامشکالتدوگروهقبلیراندارند،


نوعیبازگشتاعتمادبه

آرامشذهنیوبه
اما تنها به دالیل فردی و حس آرامش ذهنی برای خودشان ،به عمل ترمیم بکارت روی
عدروانشناختیترمیمبکارت

می آورند.یکیازمکاتبنظریکهارتباطموضوعینزدیکیباب

دارد،نظریۀپدیدارشناسیاست.بحثمحوریدراندیشههایپدیدارشناسانهدرموردبدناین

است که دریابیم افراد چگونه بدنهای خود را تجربه میکنند و چگونه به بیان این تجارب
است.اینمفهومبدینمعناستکهبودندر

میپردازند.مفهوماصلیاینرویکرد«بدنزیسته»

جهان و آگاهی انسانی تا حد زیادی توسط بدن معین میشود .انسان نوعی عامل اجتماعی
جسممنداست(اباذری.)۱۳۳:۱۳87،طبقنظریۀپدیدارشناسی،فردبدنزیستۀخودرازمانی

حسمی کندکهمتوجهدردیاناراحتیشدهباشدوآنبدنغایبدراینشرایطخودنمایی

می کند .در بحث حاضر ،دختران بعد از داشتن رابطۀ جنسی و ازالۀ بکارت حس ناراحتی و

کنندوبهنوعیبدنزیستهراآلودهوموجببدنامی


عذابوجداننسبتبهبدنشانپیدامی
کردنآنمیکنندوترمیمبکارتراهیبرای


بینند.پسسعیدردرمانوپاکیزه

خودشانمی
رامشودوستیبااینبدناست.بهخوبیارتباطبدنواحساساتمانرامیتوانیمدر

رسیدنبهآ
اینفراینددرککنیموببینیمکهتاچهاندازهبدنوذهندرهمتنیدهاند .

در کنار بحث های مرلوپنتی و نظریۀ پدیدارشناسی که به احساس فرد و ذهنیاتش
ی تواناشارهکردکهاینمسئلهباموضوعقبلیارتباط
میپردازد،بهازخودبیگانگیزنانهمم 

متقابلونزدیکدارد.درجامعۀمردساالرکهارزشهاینمادینبرایزن،بدنزنانهواعمال
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زنانهتعریفمی شود،زنانهموارهخودرادردوهویتمتضادوجداگانۀزنخوبوزنبدتصور

میشود زمانی که فرد احساس کند از هنجارها
میکنند .این هویتهای جداگانه موجب  

سرپیچیکندوخودرادرگروهزنبدببیند.حسعذابوجدان،آلودگی،گناهکاربودنوحس
بیگانگینسبتبهبدنخویش،دستبهدستهممیدهندتافردترمیمبکارتراراهیبرای
بازگشتبهاصلخویشوآرامشذهنیبداند .
موسویدرکتابتابویزنانگی بهخوبیبهمسئلۀازخودبیگانگیزناناشارهکردهاست .در
شیءانگاریجنسی،سلطۀمردانهبهزنانموقعیتنمادینیاعطامیکند کهآنهارا نسبت به

هاانتظارمیرودزنانهباشندوزنانهرفتارکنندواین

بدنشاندچارازخودبیگانگیمیسازد.ازآن

عنوانموجودیمستقل،بلکهبهعنوانموجودیوابستهدرنظر


زنانهرفتارکردنرانهبه
زنانهبودنو

بگیرندکهدرجامعهنهموقعیتواقعیداردونهموقعیتوارزشینمادین.درصورتیکهاینهویت

زنانه دارای ارزش نمادین باشد ،باز هم زن نسبت به بدنش بیگانه است؛ زیرا او بدن خود را
شناختهشدنآنتوسطجامعهمتناسب


رسمیت

کندکهیابامیزانتصدیقوبه

ایتجربهمی
بهگ 
ونه

گونهایکهبرایشپریشانیوشرموکمروییدرپیدارد.اینتجربهدرواقعهمانخود
استیابه 

هایدیگرانمنعکسمیشود(موسوی .)۱۳۹7،

آینهسانیاستکهدرواکنش

دکتراحمدیمیگوید :

« اکثر کیس ها احساس عذاب وجدان دارند .و همیشه میگویند من دیگه اون چیزی
نیستمکهفکرمیکردم.خاطرۀجالبراجعبهیکیازمراجعانمبودکهخالکوبیداشت.

رماینتتوروپاکمیکنم؛چون


گفتمنبعدازاینعملمی

نوشتهبود:باارزشبمانومی
زننودروغمیگنبراشون


هاازاینکهطرفمقابلروگولمی
دیگهباارزشنیستم.خیل 
ی
عذابآوروسخته»(دکتراحمدی،ماما) .

دکترکیانیدرموردارتباطعملترمیموآرامشذهنیافرادمیگوید :

میتونم بگم بیشترین تعداد و شاید  8۰درصد افراد بهدلیل آسودگی ذهنی خودشون
« 
خواستناونعذابوجدانهوعفتازدسترفتۀخودشونرو


انگارمی
میاومدنبرایترمیم.

برگردونن .میخواستن از احساس گناهشون کم بشه و من حس میکنم میخواستن با
تحملاوندردوسختیعمل،ازبارعذابوجدانوگناهشونکمکنن.خیلیهاازنظر

روحیداغونبودندووقتیصحبتمیکردناسترسواضطرابرودرکلوجودشونحس

شهبرگردهبهحالتاولیامیشهدوبارهبکارتموبهدست


پرسیدنکهمی

کردم.مداممی

می
گفتماگربکارتجسمیمیخوایکهطرفتوپارتنربعدیفکرکنه


بیارم.منبهشونمی
شه؛چونخودتمیدونیکهدیگهبکارتت


شه.اماذهنیوروحینمی

باکرههستیآرهمی
روازدستدادی»(دکترکیانی،مشاورسالمتوباروری) .
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نتیجهگیری
بندیسهگانۀفرهنگی،دینیوپزشکی،


تعریفودرکنسلجوانازباکرگیبراساستقسیم
یکدرکمتناقضوپیچیدهاست.حتیبهنوعی،رویکردونگاهجامعههمبااینمسئلهدچار

ابهام است .در بعد فرهنگی ،هم جوانان و هم جامعه بین ارزشهایی که مدرنیته در دنیای
جدیدتعریف کردهاستوارزشهایسنتیوبومی درتناقض هستندو نتوانستهاندبهیک
انسجامدرذهنوعملبرسند.جواناندرعینحالکهسعیدارندرابطۀجنسیومدیریتبر

بدنخودشانرابهیکامرفردیتبدیلکنندوازفشارهایاجتماعیوفرهنگیدورباشند،در
عملهمچنان مغلوبفرهنگ غالبمی شوند.اگرچهبهنسبت گذشتهبا مالیمتبیشتریبا
مباحث جنسیتی و جنسی برخورد میشود ،باکرگی همچنان بهعنوان یک عنصر ارزشی از
ودیتهای جنسی و
جایگاه باالیی برخوردار است .در حوزۀ دینی ،با وجود ممنوعیت و محد 
ارزشمندیبکارت،شاهدبرخیتخفیفهاوراهکارهایفقهیودینیبرایافرادیهستیمکهاز

حلهایی برای
ارزشهای دینی در حوزۀ جنسی سرپیچی کردهاند .در کنار محدودیتها ،راه 

دورزدنآن هاوجوددارد.پزشکیهمازتناقضاتفردیواجتماعیدرمواجههباباکرگیبهنفع

خود استفاده میکند و شاید بتوان گفت حتی به این تضادها دامن میزند یا نقطۀ اتصال
هاوراهکارهایمقابلهباآنهااست.دخترانبیشترازپسرانازسردرگمیوجنگ


محدودیت
بینفردیتوروحجمعیرنجمیبرند؛زیراهنجارهاوانتظاراتنقشیبرایبدنزنانهتعریف

شدهاست،نهبدنمردانه.بکارتبیشترازچیزیکهتصورشرابکنیم،بافرهنگعجینشده
است.بدنزنانهمحلکنترلونظارتبرزناناست .
برخالف برخی که معتقدند رابطۀ جنسی و حتی ترمیم بکارت نوعی مقاومت است،
درنهایت ،جامعه و فرهنگ پیروز میشوند .دختری که به گمان خود راه مقاومت و
ساختارشکنیرادرپیشگرفتهاست،درانتهابرایاعالمونشانپاکیخودتنبهعملترمیم
رسدمعلولنظاممردساالرباشد.طبقصحبتهاوروایت


نظرمی

دهد؛عملیکهبه

بکارتمی
افراددرجامعه،دونوعتعریفازباکرگیداریم:باکرگیذهنیوباکریجسممند.دخترانیکه

تجربۀرابطۀجنسیدارند،معتقدندکهازنظرروحیوذهنیخودراباکرهنمیدانند.بهعقیدۀ

بودنبااولینتماسکوچکباجنسمخالفازبینمیرود.ازطرف


نخورده

هابکرودست

آن
دیگرباکرگیفیزیکیوجسممندهمانداشتنبکارتیاستکهمدنظرجامعهاست،یعنیصرف

سالمبودن هایمن که افراد به روشهای مختلف و با عملهای جراحی آن را به دیگران القا

میکنند .در حین مصاحبهها متوجه شدیم باکرهبودن یا نبودن هردو میتوانند جزو عناصر

هویت بخشی،برایدخترانهمراهباابعادوارزشوپرستیژاجتماعیبنابرموقعیتدختراندر

قدرکهباکرگیمیتواندموجبغرورومباهاتفرددرجامعهباشد،برای


هباشند.همان
جامع
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ایازدختراننداشتنباکرگیمایۀغرورومباهاتونشانگرشجاعتآنهادرنپذیرفتن


عده
ارزشهای حاکم است .دختری که از سرمایههای اجتماعی دیگر مانند استقالل مالی،

تحصیالت،وضعیتاقتصادیباالیخانوادهوبرخیعواملمهمدیگربرخورداراست،هویتخود
داندومعتقداستکهبحثباکرگیبرایاواعتباروارزشنمیآورد.در


رامنوطبهبکارتنمی
مقابل ،دخترانی که از این مزایا و سرمایه های اجتماعی کمتر برخوردار هستند ،بر باکرگی
عنوانعنصرهویتیاب یدرجامعهتأکیدبیشتریدارندوبرایشانازاهمیتزیادیبرخوردار


به
کنندۀخوشبختیمیدانند .


نوعیآنراسرمایهوتضمین

استوبه
کردنبرخیازموضوعاتوخارجکردنآن


ترینکاربرایحوزۀجنسیدرایران،مطرح

مهم
دگیاست.تاجاییکهمیشود،باید

ازحالتتابووپرداختنبهآنمانندسایرامورطبیعیزن
نهادهایمختلف مانندخانواده ،مدارس،دانشگاه ،وزارتبهداشتوهرارگانیکهباانسانو
امیالانسانیسروکاردارد،بهآگاهیوآموزشدرستبهکودکانوجوانانبپردازد.تازمانیکه
در ظاهر نشان دهیم که هیچ خبری نیست و امیال جنسی را به حاشیه برانیم ،آسیبها و
شود.اینمسئلهدرتالقیباتمامجنبههای


ترمی

پیامدهایجنسیتومسائلجنسیگسترده
اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،دینی ،اقتصادی و حتی سیاسی است .نادیدهگرفتن آن یعنی
نادیدهگرفتن برخی سوءاستفادههای پزشکی ،بلوغ زودرس ،بیماریهای جنسی و مقاربتی و

نابودیزندگیهزارانجوانودختر.تنهاراهحلوپیشنهاد،آموزش،آگاهیوبرخوردمنطقیبا

مقولههایجنسیوجنسیتیدرجامعهاست .
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منابع
شناسیبدنوپارهایمناقشات».پژوهشزنان،)4(6،


جامعه
اباذری،یوسفوحمیدی،نفیسه(«.)۱۳87
 .۱6۰-۱27
شناسیباهمکاریانجمنانسانشناسی.


.تهران:نشرانسان
انواری،زهره(.)۱۳۹8مریداگالس
پوالک،ادوارد(.)۱۳68سفرنامۀپوالک(ایرانوایرانیان) .ترجمۀکیکاووسجهانداری.تهران:انتشارات
خوارزمی.
هایجامعهشناسی.تهران:انتشاراتسمت.
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