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 مقدمه

بدنفقطیککالبدزیستینیست،بلکهبرساختیاجتماعیاستکهازعواملمختلفیمانند

گذارد.دراینمیانهاتأثیرمیپذیردوبرآننگ،دین،جنسیت،اجتماعوتاریختأثیرمیفره

کنترل بدنزنانهبدنزنانهموضوعیبرایمناقشاتو اخالقیاست. ارزشیو هایاجتماعی،

شود،فشارمضاعفیراتحملزمانیکهبااهمیتدخترانگیوحفظبکارتدرجامعههمراهمی

تحتکندومی زندگیزنانرا پژوهشالشعاعقرارمیهویتو در درطولتاریخو هایدهد.

بدنمردانهقرارداشتهو تقابلبا بدنزنانههمیشهدرتضادو ادبیوهنری، مختلفعلمی،

تعیینمیتفاوت تعریفو هویتجنسیرا زنانگیو مردانگی، جنسیتی، کند.هایجنسیو

هایجنسینفوذوتأثیرتفاوت»کند:خودبیانمیشناسیجامعهکتابطورکهگیدنزدرهمان

کنیم،هایجنسیتوجههمنمیایدرزندگیمادارند.معموالًماحتیبهاینتفاوتالعادهفوق

اینتفاوتبه وهمیشهحضوردارند. مادلیلاینکههمهجا هایجنسیازهمانبدوتولددر

هایهایماازهویتجنسیتیونیزایستارهایجنسیوگرایشتلقیدوانند.درکوریشهمی

انگاریم.ولیهارابدیهیمیگیردکهدربزرگسالیآنقدرزوددرماشکلمیها،آنمربوطبهآن

به که نیست چیزی کنشخودیجنسیت در ما همۀ باشد. داشته وجود متقابلخود های

(.۱۳86:۱55)گیدنز،«بخشیمعلیتمیمانبادیگرانبهجنسیتفروزانه

آموزیموبنابههارامیهاومفاهیماکتسابیهستندکهازکودکیآنزنومردبودن،هویت

نقش این با مرتبط هنجارهای جامعه میدرخواست درونی خود در را براساسها کنیم.

می مدیریت و کنترل را خود بدن ارزشی، عهنجارهای صورت در ارزشکنیم. از هایبور

شود.درجوامعیرووگناهکارشناختهمیشدهبرایزنانگیومردانی،فردمنحرف،کجتعریف

هاها،خودکنترلیکهنابرابریجنسیتیوجودداردوفرهنگمردساالریحاکماست،محدودیت

به زیرا است؛ مردان از بیشتر زنان به خشونتنسبت و آزار موارد برخی در الگویدلیلو

فرهنگیغالبدرجامعه،زنانمتولیپاکیوعفتدرجامعههستندومسئولیتبیشتریدر

هایحاکمدارند.قبالارزش

 طرح مسئله
هااست.اند؛کالبدیزیستیکهمانندهمۀانسانازدیربازهمۀدختراندوهویتجداگانهداشته

نقشپ که دارد وجود نیز یکدخترانگیجداگانه زندگیدخترانایفااما هویتو ررنگیدر

ایکهوابستهبهعضوکوچکودرعینحالمهمیاستکهسرتاسرزندگیکند؛دخترانگیمی

دهد.فردیواجتماعیآنانراتحتتأثیرقرارمی
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اندکهدختراندوهشداردادههموارهزناننسلگذشتهدخترانراازایندخترانگیترسانده

 مواظب دوچرخهباید ارتفاع، پرشاز از پرهیز یعنی مواظبت باشد؛ خود سواری،دخترانگی

هایرزمیوهرنوعورزشوسرگرمیکهتحرکزیادداشتهباشد.ایندخترانگیوهویتبازی

هایضروریدراینموردحالآموزشاجتماعیبامفهومیبهنامبکارتگرهخوردهاست.بااین

هاراگرفتهاست.هشدارهایمداومجایاینآموزشبهدختراندادهنشدهو

نظربیاید،بودنیانبودنیکفردموضوعیسادهوشخصیبهشایددرنگاهاولبحثباکره

هایاقتصادی،فرهنگی،مذهبی،تواندریافتاینمسئلهباجنبهاماباکمیمطالعهودقتمی

قومیتآسیب خویشاوندی، نظام هایاجتماعی، روابطسیاسیگروهها وابستگیو اقوام، و ها

فرهنگیدررابطهبا اخالقیو الگوهایارزشی، تمامقوانینو درجامعۀکنونی، نزدیکدارد.

هااست،اماجنسیتوروابطدختروپسردرساختارکلیجامعهوجودداردوسعیبرحفظآن

الیه و روزمره زندگی شادر اجتماعی زندگی مختلف متناقضباهای رفتارهای و روابط هد

یابیمجددیاپذیرشومشروعیتتواندتعبیریازمقاومتساختارهایکالنهستیمکهگاهمی

کنند،جواناننسبتبهگذشتهروابطآزادبیشتریراقبلازازدواجتجربهمی.باشددرجامعه

می حقخود را این خود حقوق از آگاهی با کدخترانجوان ودانند برایروابطشخصی ه

دادنمستقلتصمیمبگیرندوازآنلذتببرند.ازطرفیترسازدستصورتبه اجتماعیخود

هایخوبازدواجوسایرعواملدادنموقعیتآبرووموقعیتخوددرخانواده،اجتماعوازدست

آشکارنکنندوبهموجبمی دخودنگاهعنوانیکرازنزشودروابطجنسیوعاطفیخودرا

آموزش و درست آگاهی با که زمانی رازداری این نباشد،دارند. همراه جنسی الزم های

 ناپذیریبههمراهخواهدداشت.هایجبرانآسیب

 سؤاالت پژوهش
ویژهدخترانچهدغدغۀاصلیدراینپژوهشپاسخگوییبهاینسؤاالتاستکهنسلجوانبه

کنند؟ههبامفهومبکارتچگونهعملمیدرکیازباکرگیدارندودرمواج

 ادبیات پژوهشی
گیرند:مقاالتیکهبههاحولمحوربحثباکرگیوبدندرسهدستهقرارمیمقاالتوتحقیق

کهبه۱نوشتۀآیوندینی«براییکقطرهخون»اندمانندمقالۀپذیریپرداختهبحثمشروعیت

باکرگیپرداخته فرهنگو عنوانارتباطبیندین، آدلمننیزدرتحقیقشبا باکرگی»است.

ذهنیبه معنای یک عنوان روان« بعد برخیبه همچنین است. پرداخته بکارت شناختی
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اندکهچگونهافرادازنظرذهنیوبراینمایشخوددرجامعهمطالعات،بهاینموضوعپرداخته

ترمیمبکارت،شکلی»مدیدرمطالعۀدادندارند.گروهدوممانندآزالاحسعیدرباکرهجلوه

بهبحث«باکرگیونابرابریجنسیدرزیمبابوه»وویمبایوشاروندر«ازمقاومتدرایران

بکارتپرداخته ارتباطبا ازدستمقاومتدر با افراد آناند. ترمیمدوبارۀ دادنباکرگیخودو

نوعیدارند.گروهدومازتحقیقاتبهسعیدرهنجارشکنیومقابلهباهنجارهایغالبدرجامعه

هانظریاتفوکوبودهاست.اند.چارچوبنظریآنبهارتباطقدرتومقاومتدرجامعهپرداخته

نوعیمقاومتدربرابرقدرتبی هایپراکندهتوجهیبهبکارتازسمتدختراننسلجوانرا

ازدانسته داشتنرابطۀجنسیآزادقبلاز الگوهایدواجبهتخطیازارزشاندکهفردبا و ها

میتعریف بکارتدرشده ارزشی و فرهنگی بعد به که هستند تحقیقاتی آخر، گروه پردازد.

عنوانکارهایشانپرداخته مانندمقالۀکارپینتربا دادنباکرگیجنسیتومعنایازدست»اند،

این«.تجدیدنظردرقلمروینامعلومباکرگی؛»ومقالۀناگپالباعنوان«درایاالتمتحدۀآمریکا

زمینه به پرداختهافراد مختلف جوامع در بکارت ارزشمندی اجتماعی و فرهنگی وهای اند

معلولعلت و بررسیکردهها را آن سننهایگوناگون مناسکو تحقیقات، از اینگروه اند.

تبعیضجنسیتیدرفرهنگمختلفدرارتباطبابکارت،مواردتابووممنوعیتباکرگیوبحث

اند.دانندبررسیومطالعهکردهراکهحفظبکارترافقطوظیفۀزنمی

روش و میدان
ها،توصیفزبانروایتمنظوردرکبهترسویروشکیفیبهحساسیتموضوعتحقیق،مارابه

درقسمتروشهدایتکردعمیقوفربهازمیدانووقایعوافراد العات،آوریاطهایجمع.

هایعمیق،مشاهدهدرمیدانومشاهدۀمشارکتیبودهنگاریتوأمبامصاحبهروشعمدهمردم

صورتفیزیکیودادنمیدانبهدلیلشیوعویروسکروناوازدستاست.دربخشیازتحقیق،به

هازاستفادهکردیم.دلیلاستفاد۱اینگاریوصلهنگاریدیجیتالیومردمحضوری،ازروشمردم

شناسانراهایمیدانیمحققان،ازجملهانسانگیرکرونابودکهپژوهشاینروش،بیماریهمه

گشایدتاخألنگاریدیجیتالیافقجدیدیبرایپژوهشگرانمیمختلکردهاست.روشمردم

هایی،ادامۀتحقیقاترامیسرکند.برخالفدسترسیمنظمبهمیدانراجبرانوباابداعروش

نگاریدیجیتالشاملتجزیهوتحلیلساختارهایاجتماعیوفرهنگینگاریمرسوم،مردممردم

رسانه بهبود که است اهمیت حائز نکته این به توجه است. مجازی دنیای طریق هایاز

برتکنیک فرایندهایمردمدیجیتالیارتباطات، و نگاریکهازچنددهۀگذشتهدرگیرآنها
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تأثیربوده مردمایم درمورد است. مردمگذاشته که ارتباطی ماهیت دیجیتال، بانگاری نگار

(.2۰2۰:2گذاردبیشترازطریقواسطهاست)گاش،مخاطباندرمیانمی

وگوهایطوالنیونگاریدیجیتالبرایانجامتحقیقاتعمیقازطریقگفتتوانازمردممی

گفت با مجاپایدار بسترهای در تماسوگوکنندگان و چنینزی کرد. استفاده تصویری های

کندتاافکاروروایاتکنندهفراهممیفردرابرایمحققومشارکتبسترهایی،فضایمنحصربه

(.2خودرابدونترسازدخالتخارجیبیانکنند)همان:

بازدیدهایکوتاهنگاریوصلهدرروشمردم استفادهازدادهای، مادرهایپراکندهامدتبا

کنند،محورگراییوقطعیتمقاومتمیهاکهدربرابرثبات،کلعینحالدقیقوسایرنوآوری

شودعنواندانشحسابمیکندآنچهراکهبهایبهماکمکمینگاریوصلهمردمکارهستند.

کنیم.بندیدانیمرادستهدانیمونمیشود،چیزهاییراکهمیوآنچهراکهدانشحسابنمی

کمکمی واقعیتهمچنین بهکند ما برای که را توصیفشدههایی محدودیت بهعنوان اند،

(.2۰2۰)گونلوهمکاران،هاییبرایبینشجدیدتبدیلکنیمروزنه

 اینپروژه 55در تجربه2۰مصاحبهانجامشد: دخترانیکهرابطۀجنسیرا مصاحبهبا

ابزارخشونتوبهبکارتندارندوعملاند،باکرهنیستندواعتقادیکرده هایترمیمبکارترا

اند،باکرهنیستندومصاحبهبادخترانیکهرابطۀجنسیداشته2۰دانند،وتوهینبهزنانمی

دانند.بنابهدالیلمختلفبهدنبالعملترمیمبکارتهستندوآنراراهنجاتیبرایخودمی

به نقشپررنگپسهمچنین عملدلیل فرایند در نگاهران نوع بر تأثیر بکارتو هایترمیم

مصاحبهباپزشکانومتخصصزنانو5مصاحبهباپسرانانجامدادیم.۱۰دخترانبهبدنشان،

زایمانانجامدادیمتادرکبهتریازبعدپزشکیونگاهپزشکانبهعملترمیمبکارتونکات

با داشته زمینه این اینتخصصیپزشکیدر از بسیاری نکاتتخصصی، کنار در البته شیم.

روایت مراجعهپزشکان افراد دالیلوکنندۀ اطالعاتیدرمورد آنطریقهم از و بودند کننده

دستآوردیم.ردۀهابامفهومباکرگیبهاهدافافرادبرایعملترمیمبکارتوتجربۀزیستۀآن

شرکت افراد سنی را ۱8کننده در۳۰تا مصاحبهسال تمام گرفتیم. سطوحنظر از شوندگان

در افراد همۀ اجتماعی، سطحاقتصادیو نظر از و مختلفتحصیالتدانشگاهیبرخوردارند

سطحمتوسطومتوسطروبهباالقراردارند.

 ادبیات نظری
پوشانیخوبیبامفاهیماصلیتحقیقدارد،نظریۀپاکیوخطرمریتریننظریهکههممناسب

اگالساست.مریداگالسدرکارشبهمفاهیمیمانند،نمادها،تابو،آلودگیوپاکیپرداختهد
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مفاهیمیکهدرتحقیقحاضرنقشکلیدیدارند. ناپاکییکرویدادیگانهو ازنظراواست.

قائمبهذاتنیست.هرجاناپاکیوجودداشتهباشد،نظامنیزوجوددارد.

موقعیتبندیسازمانطبقهناپاکیبرایندضمنییک بنابراینهمانیافتهاز است؛ گونهها

یابیمکهنوعبرخوردهاییکهخطرناکتصورآزماییم،درمیکهاعتقاداتمربوطبهناپاکیرامی

تردرآن،اعتقاداتبازندگیاجتماعیرابطهپیداشودبارنمادیندارد.امادرسطحیجالبمی

می )داگالس، ۱۹66کند موقعیت5۱: داگالس، عقیدۀ به اعتقادات(. زندگی، هایمختلفدر

بارافرادنسبتبهمواردتابووپاکیوناپاکیرامشخصوتعریفمی کنندوبنابهموقعیت،

عنوانچیزیکهبایدازهامتفاوتاست.داگالسمعتقداستدرنظرگرفتنناپاکیبهنمادینآن

مفهومدارد:ازیکسوایجادارتباطاتدستوریوازسوییتخلفمحلدورشود،داللتبردو

ازآندستورها.اومعتقداستناپاکیداللتبریکساختاراعتقادیداردودرواقعایجادنوعی

کندوبهبندیبرایهمۀرویدادهاست.درنظریاتداگالس،ناپاکیایجادخطروترسمیطبقه

کردنمرزهایینظمیازراهعبوروقطعزنندۀنظماستواینبیشود؛چونبرهمتابوتبدیلمی

می استپدید شده اجتماعیکشیده اطرافیکساختار در وحشتکه رعبو ایجاد و آید

جایترساست؛مناسکیکهکردنامنیتبهحلعبورازتابوهاوجایگزینکند.مناسکراهمی

تمایالتروان داگالسنهدر جامعهشکلشنابهعقیدۀ فرهنگیهر بستر بلکهدر افراد، سانۀ

هرنوعگذرازمرزدرخارجازمناسککهدرفرهنگنهادینهشدهمی اند،خطربزرگیگیرد.

میحسابمیبه زیرا باردیگربهبیآید؛ ایندرکاستکهتواندنظمرا با نظمیتبدیلکند.

درککردوبهناپاکیهاوتوانمعنیومفهومبسیاریازآلودگیمی را ویژهفهمیدکهچراها

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

می ایجاد را تابویی اشکال و بیشترینواهمه )همان: ۹5کنند استپیکرۀ(. داگالسمعتقد

کندوآنچهازخاللکنشپیکرهاجتماعیبابدنیاجتماعی،نحوۀدرکبدنفیزیکیرامقیدم

اودربررسیجوامعو.شودعنوانیکرسانۀمحدودابرازمیشود،دربدنبهفیزیکیحاصلمی

بهفرهنگ برای عواملی او، نظریۀ در نمادها است. کرده استفاده نمادها از انسانی نظمهای

بدنوتجربهروندشمارمیهایموجودبهنظمیدرآوردنبی هایروزمرهومعمولیکهتوسط.

کنند)داگالسعنواننمادبازیمیگیرد،درنظریاتداگالسنقشبزرگیرابهبدنصورتمی

(.۱۳۹8:26بهنقلازانواری،

بدنبه نمادهاییدرنظرگرفتیمکهپاکیودرتحقیقحاضر، باکرگیرا ویژهبدنزنانهو

ناپاکیبرمبنایآن ازنظمتعریفومشخصمیها اگرایننمادها برنظریۀداگالس، بنا شود.

محسوبمی تابو آلودگیو منشأ زماناجتماعیخارجشوند، از برایحفظشوند. هایقدیم،

پاکیبدنوبکارتزنانمناسک،قوانینوهنجارهایمختلفیتعریفشدهاست.مناسکیچون
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وابطجنسیتعریفکردندکهعدولازآنوتجربۀرابطۀازدواجراراهیبرایحفظنظمدرر

شود.انضباطوقوانینخاصکنترلبرجنسیقبلازازدواجموجببدنامیوآلودگیافرادمی

هاییمانندخونعادتکردنآلودگیداریجنسی،پنهانویژهبدنزنانهمانندخویشتنبدنبه

هایدینیهمگیمواردیبرایقالبحجابوارزشهایبدنیدرکردنبرجستگیماهانه،پنهان

 تعریفپاکیوناپاکیوحفظنظمدرجامعهبودهاست.

دلیلتغییراتاجتماعیوفرهنگی،روابطجنسیقبلازازدواجگسترشدرنسلامروزبه

هایکنند،امابراساسارزشبیشتریپیداکردهاست.جوانانروابطجنسیآزادانهراتجربهمی

جامعهشایددربرخیمواردبهباورونگاهخودشان،آلودهانگاشتهشوندوبهحاشیهراندهشوند

کهالبتهاینامردرمورددخترانباشدتبیشترینسبتبهپسرانوجوددارد.درهمینراستا

وحفظنظموعدمتخطیازآنازعملترمیمبکارترانوعیمنسکگذرازآلودگیبهپاکی

شدنبدندررابطهبابکارتوهایدینی،پزشکی.همچنینوالدین،آموزهدانیمظرداگالسمین

مانندپوشیبرخیچشم میانبرها برخی ایجاد با دارند سعی اجتماع، سطح در فرهنگی های

روابط نفیروابطجنسیو ممنوعیتو گرفتنگواهیسالمتدختر، بکارت، ترمیم ازدواج،

شدهوپاک،چرخۀنظمرادرهایکنترلهاپاککنندوبابدنودگیراازبدندختروپسر،آل

رابطۀجنسیوباکره شدتنبودن،تابوهاییهستندکهالبتهنهبهجامعهباردیگربرقرارکنند.

ترهمچنانبرقرارهستندوافرادراتشویقشهرها،امادرجوامعکوچکگذشتهحداقلدرکالن

کند.هامیآنبهدوریاز

 ها( ها )صدای روایت یافته
مؤلفه جنبهباکرگی با تقاطع در که است میای را زنانه هویت مختلف، زنانهای و سازد

می آن با را میخودشان تعریف و مؤلفهشناسند را باکرگی مقاله این در درنظرکنند. ای

-اجتماعی،دینی-زقبیلفرهنگیگیریمکهدرتقاطعودرروابطمتقابلباابعادمتفاوتامی

حقوقیوپزشکیاست،کهذیالًبهآنپرداختهخواهدشد.

اجتماعی-. بعد فرهنگی1

دلیلاهمیتبیشتربرخیابعاداجتماعیوفرهنگیدرارتباطبابکارت،ماننددراینتحقیقبه

پزشکی و نقشدین نیز و زنان، خشونتعلیه و فرهنگمردساالر مفهومآموزشجنسی، ،

زمانیکهازفرهنگباکرگیرادرتقاطعباابعادفرهنگیذکرشدهبررسیومطالعهمی کنیم.

منظورمانتمامجنبهسخنمی کودکیگوییم، از هویتما ابعادیاستکهبهزندگیو و ها

ارزششکلمی ونبایدهایاجتماعی، بایدها مناسک، مانندزبان، هایاخالقیحاکمدردهند،



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱6

 

فرهنگهمانج سرگذشتنیاکانمان. و تاریخ هنجارها، زندگیامعه، امور تمامی در که طور

می فرهنگیکامرنقشپررنگیایفا بسزاییدارد. تأثیر بدنهم جنسیتو حوزۀ در کند،

کند.بههمیندلیلاستکهجوامعهایمختلف،متفاوتعملمیپویاستودرزمانومکان

ویژهبدنوجنسیتدارند.فاوتیبهعواملگوناگونبهمختلفرویکردهایمت

اشرادردرجوامعسنتیبکارتیکزنپیشازازدواج،جدایازدالیلآن،آبرویخانواده

خانواده همپیوندمیرابطهبا تضمینمیایکهازطریقازدواجبا اینجوامع،یابند، در کند.

 میلجنسیاو تشویقو حیایدختر ازکنترلمیحجبو جنسیقبل رابطۀ اگرچه شود.

قابل برایمردانهم بیازدواج نشانۀ برایزن نیست، فضایقبول تنها اوستو ارزشبودن

مشروعبرایارضایمیلجنسیاو،ازدواجوتشکیلخانوادهاست.

وقتی(.»۱۳۹7موضوعبکارتحتیبعدازمرگدخترانهمحائزاهمیتاست)موسوی،

خودکشیمییکدخ جوان میتر قتل به یا دنبالشکند به افراد از خیلی سؤالیکه رسد،

هستند،ایناستکهآیاازنظربکارتمعاینهشده.آیاآسیبدیده؟وقتیمرگمشکوکیاتفاق

اینیعنیتأییدومی معاینۀبکارتجزءفرایندقانونیوپزشکیاستکهبایدطیشود. افتد،

بینیمترتیبمی)دکترمحمدی،متخصصزنانوزایمان(.بدین «بهبحثباکرگیدادنمااهمیت

هایهایناموسی،خشونتکههمچناندرناخودآگاهجمعیجامعه،هرجاییکهصحبتازقتل

گردند،اهمیتبکارتدرصدرامورقرارجنسیوجسمیاستوافرادبهدنبالعللحادثهمی

ومپیوندنزدیکیبامفاهیمغیرت،ناموس،پاکدامنیوعفافدارد.دارد؛زیراهمچناناینمفه

منبااینکههیچوقتاز»قولزیردرککرد:توانازنقلتأثیرجامعهدرحفظبکارترامی

شد،خودماینمیسمتخانوادهدرموردموضوعباکرگیتحتفشارنبودموخیلیبهشاشاره

لگیهمیشهاینتوذهنمبودکهاگرمنبکارتموازدستسا2۳دغدغۀاجتماعروداشتم.تا

هایمعمولیازدواجکنم.یاممکنهمنازیکآدمیخوشمبیادوتونممثلآدمبدمدیگهنمی

سالهازشیراز(.دردوگانگیپاکی/آلودگی26)شیرین«اونبااینقضیهمشکلداشتهباشه

یژرابرروابطجنسیتیوبینجنسیتیمشاهدهکرد.هایپرستتوانتأثیراتگفتمانبکارتمی

ایکهباآندرارتباطاستباایدۀحیثیتعجینشدهاست.بایکنگاهگذرا،بکربودنوپاکی

)کوپرو«فردنخورده،منحصربهشده،دستیکباکره،یکزننخبهدرمیانزناناست،منع»

(.42-2۰۱۰:4۱همکاران،

اهی و آموزش جنسی. آگاهی یا ناآگ1-1

بودنمسائلجنسیوقبحصحبتدرموردآن،دلیلممنوعسالیانطوالنیوهمچنینامروزهبه

آموزش اطالعاتو افراد روشبسیاریاز از خانوادههایغیراصولیمیهایجنسیرا آموزند.



۱7ناختیمواجهۀدخترانبامفهومباکرگی...شمطالعۀانسان

 

بهفرزندانهایجنسیالزمراتواندازکودکیآموزشتریننهادیاستکهمیترینومهممهم

آگاهی و ارزشبدهد کند: نهادینه افراد در کودکی از را هنجارها برخی و درست ها،های

هایجنسیتی.اگرافرادازکودکیهاواطالعاتجنسیدرست،بدونتعصباتوکلیشهمهارت

اینمفاهیمآشناشوندوبهکنجکاوی درستیپاسخهابههاوسؤاالتآندرمحیطخانوادهبا

هاوتناقضاتجنسیکمتریرادرجامعهوبزرگسالیتجربهاحتمالزیادآسیبدادهشود،به

گوید:کنندگانمیخواهندکرد.یکیازمشارکت
مادرخانوادهخیلیصمیمیهستیم.خیلینزدیکیمبههم.امادرموردمسائلجنسینه!»

یم.انگاریهجوریخطقرمزهتوطورجدیبشینیموباهمصحبتکنهیچوقتنشدهکهبه
تصورمی بهخانواده. تابوهستوکنماینمسئلهو خصوصبحثباکرگیبرایخانوادۀما

سالهازتهران(.28)پیام،«موناهمیتدارهبرایهمه

آرشدراینموردمعتقداست:
نمی» هیچوقتدرموردمسائلجنسیحرفیزده بهماچیزیشهوشدونمیتوخانوادۀما

هاهستیم.جامعهماروبامسائلکردیمحاصلسفرلکلکگفتن.ماتایکسنیفکرمینمی
)آرش«اینچنینیآشناکردکهالبتهاینایرادهونقدبهخانوادههستکهبهماآموزشندادند

سالهازاراک(.25

د:گویشدنمسائلجنسیدرمحیطخانوادهمیشیواهمدرموردمطرح
البتهبهرویمنصمیمتبینماخوبهوحتیپدرماطالعدارهکهمندوست» پسردارم.

دونمکهدرجریانهست.بامادرمهمخیلیراحتهستم،امادرموردمسائلآره،امامینمی
رم،پسرممیدونهکهمنخونۀدوستکنیم؛مثالًمادرممیجنسیخیلیباهمصحبتنمی

ذاریم.منرابطۀخیلیخوبیباپدرمدارم.حتیزمانیکهوباهمدرمیوننمیاماجزئیاتر
سالهازتهران(.27)شیوا«پریودشدمپدرمبرامکادوخرید

. فرهنگ مردساالری و خشونت علیه زنان2-1

خاطرروشیاستکهجامعۀپدرساالردربازنماییزناندرنگاهایدئولوژیکواجتماعیبهزنبه

گیرد.زنیکهقراراستدرمقامباکرهتکریمشودیادرمقامروسپیتکفیرشود.ردپاییشمیپ

هایمرتبطبازندرادبیاتمعاصروکالسیکمانندزنخوب/بد،زنسازیدرنگارهایندوگانه

می دیده و... لکاته زناثیری/ زنآرمانی/فتانه، ایندوگانگیو یستیزیحاصلساختارهاشود.

شودکهدرآنزنانهموارهموضوعگفتمانهستندوذهنیحاکمبرفرهنگمردساالردانستهمی

نگاهمردانهبهبدنزنانهو۱۳8۹:2۳5گیرند)دریفوسورابینو،هرگزدرمقامفاعلقرارنمی .)

صنعت براینمونه دارد؛ وجود گوناگون اشکال به مختلفو جوامع در مدیریتآن و کنترل

رژیمپ تبلیغاتو بههایتغذیهورنوگرافی، ترویجمیاصطالحباربیایکه گسترشگریرا کنند،
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میعمل جزخشونتوهایزیباییوهزاراناشکالمدیریتبدنکهمدرنیتهبهزنانالقا کند،

کنترلبدنزنانهوبازتعریفهویتیبابمیلآن)دیگریمهم(نبودهونیست.

تصدیقاینمدعااست.او«ایمناقشاتشناسیبدنوپارهجامعه»مقالۀتحلیلاباذریدر

عینیتمی ایاالتمتحدۀآمریکا، در کلیدیدردرکنویسد: دادنبهبدنزنانهواستثمارآن،

طورداریآمریکاییهستند.همانمراتبنژادی،طبقاتیوجنسیتیاستکهذاتیسرمایهسلسله

هاییبرایگفتهاست،سلطههموارهدربردارندۀتالش۱شیاهیلکالینزکهفمینیستسیاه،پاتری

هایفرودستاست.دراینجابدنزنانهبههزارانطریقمختلفابژهتحتستمقراردادنگروه

قطعهترینآنهایزندگیروزمرهازمهمگیردکهتبلیغاتدرموردروشقرارمی قطعههااست.

هایران،زنانراازشخصیتتهیگاهوکشالهها،پاها،نشیمنسینهکردنمداومبدنزنانهبه

(.۱۳87:۱48کند)اباذریوحمیدی،کردهوآنانرابهقطعاتیازجایکندهشدهبدلمی

شدگیبدنزنانهواظهاراتزهرهمؤیدیاستبرنظریاتپاتریشیاهیلکالینزدرموردابژه

عض به زنانه شخصیت و هویت ابژهتقلیل زنانه بدن بدنشاست. از کوچکی نظامو در ای

ایوکاالگونهبهزناندرنوعینگاهسرمایهمردساالراستکهبهبکارتاوتقلیلیافتهاستوبه

گوید:جامعهوجوددارد.اومی

کردنخاطرترسازازدواجبهنظرمآدمیکهدوستدارهرابطۀجنسیداشتهباشه،امابه»
دهخودشقربانییکسیستمدهوکلیهزینۀجسمیومالیوروانیمیرمیممیتنبهت

هاکهبهبخشیازبدنزناحساستملکمعیوبه.جامعهایناجازهرودادهبهمرداوخانواده
2۹)زهره«خاطراینکهازجامعهطردنشهمجبورهاینکارهاروبکنهکنندواونزنهمبه

سالهازتهران(.

شدنموقعیتفرادستیمرداننسبتبهزنانپذیریونهادینهیباهمدرموردروندتربیتفر

گوید:کند.اومیصحبتمی

برمیمهم» پسرا برا دختر بکارت اهمیتبودن کودکی از دیگه تربیتشون. نوع به گرده
همنمی بخواد و شده نهادینه پسر یکباکرگیدر احساسنااتونه تغییرشبده. منیشبه

نفعهستنونمادقدرتکننکهخبممکنهایندختربهمنپایبندنباشه؛وچونذیمی
هاوچهتواینبینند.بهنظرمدختراچهتومحدودیتبراشونهست،دلیلیبرتغییرشنمی

برایآزادی یکشیء طرففقطآلتلذتجنسیهستنو دو هر در قربانیشدنو ها
سالهازتهران(.2۹)فریبا«منیستبردن.خوددخترمهلذت

هایناموسیهمچونپردۀبکارتوترمیمآندرجامعۀایران،موضوعیفراترازچارچوب

دهندگانانقالبجنسیگیرد.برخالفنظربشارتآبروییرادربرمیشرافت،رسوایی،آبرووبی

                                                           
1 Patricia Hill Collins 
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ب تن، بر اختیار و آگاهی نشانۀ نه بکارت پردۀ ترمیم ایران، ودر اجتماعی جبر نشانۀ لکه

فرهنگی،سلطۀهنجارهایفرهنگیپدرساالرانهوفرودستیزناناست.انتخابآگاهانۀیکزن

پنهانیبرایانجامجراحیترمیمییکپوستۀبی انتخابرنگمصرفدر ترینعضوبدنشبا

غیرقابل کفشتفاوت و پمقایسهکیف اخالقی هنجار اقدام، پساین در دارد. درساالرانۀای

یکدخترسخت برای پیامدهایسنگینی آن، برابر در سرفرودنیاوردن که دارد وجود جانی

(.۱۳۹۳جواندارد)راستین،

ها . مناسک و ممنوعیت3-1

عنوانپلیبرایگذرازدنیایناپاکیها،مواردتابوومناسکبهارتباطتنگاتنگیبینممنوعیت

دلیلماهیتکنند.درجامعهبهدینیافرهنگآنراتعیینمیبهپاکیوجوددارد؛مناسکیکه

اینمحدودیت ارزشفیزیکیخاصبدنزنانه، برایزنتعریفو بیشتر وگذاریمیها شوند

به آزادیعملبیشتریبرخوردارندو نوعناپاکیتعریفمیمرداناز هر شوند.نوعیعاریاز

برسوژهایاستکهاطبقنظرفوکوبدنواسطه نظارتخودرا قدرتو نهادها زطریقآن،

می است.برقرار نوعیپرورشبدن قدرتدرواقع تابعیتاز انضباطو بیانیدیگر، به سازند.

شود.هایبدنیبربدنافراداعمالمیبراساستحلیلفوکو،انضباطازطریقکنترلفعالیت

اصنسبتبهبدنوجودداردکهبدنرابهدرهریکازایننهادها،انتظاراتورفتارهایخ

میسوژه تبدیل انقیاد برای ای سرمایهکند. ضمن قدرت بهروابط مبادرت بدن در گذاری

هاتحتکردنانواعنشانهکندوبدنرابرایانجاموظایفوساطعگذاریوتربیتآنمینشانه

اخانوادهاستکهباآگاهییاناآگاهییکیازایننهاده(.۱۳88:78۳دهد)فوکو،فشارقرارمی

سرمایه سیستم سازوکار ظهوراز منصۀ به خود فرزند بدن از را انتظاراتخاصخود داری،

گوید:رساند.دراینرابطهدکتراحمدیمیمی
چهارساله» دختربچۀ که بود این اخیرم بسیارتجربۀ مادر و پدر مطبآوردند. به را ای

کردکهچندباربهتگفتماینامانتهربچهمدامدخترکراسرزنشمیمضطرببودند.ماد
بایدهمهجورهازشمراقبتکنی؟بچهازدوچرخهافتادهبودوآسیبجدیواردنشدهبود.

سرزنشمی کودکرا مدام اینمادر بهاما امانتدارد؟ درکیاز چه چهارساله بچۀ کرد.
مالماکهپیشتوهست.امانتخانوادهاستکهبایدکودکآموختهبودندکهامانتیاست

)دکتراحمدی،ماما(.«ازآنمراقبتکنی

هایحاکمدرخانهومدرسهسحرخاطراتخودراازدورانکودکیدرموردتبعیتازآموزه

کند:چنینبازگومیاین
وایچقدرسختهنگهکردمممنروباهمچینچیزیآشناکردن،فکرمیباراولیکهخانواده»

همه دبیرستان اول حدود تا و بکارت این میداشتن بازیشسعی نپرم، جایی از کردم
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هاچیزهاییبودخطرناکنکنم،سریعندوم،شیرآبدستشوییروبافشاربازنکنمو....این
خواهرام،معلم ولیاهایمدرسهکهازبچگیبهمنازطرفمادرم، زاولمدیکتهشدهبود.

می اینبراشونمهمنیستواصالً تونهاینبکارتهدبیرستاندیدمیکسریهستنکهاصالً
کردنوازاونتایمبهبعدنباشه.افرادیرودیدمکهباکرهنبودنوراحتداشتنزندگیمی

گیبرایمندیگهاینمسئلهمهمنبود.ششماهزمانبردتاباخودمکناربیامکهمسئلۀباکر
هایمنکمنمیبراممهمنباشهوبهخودمبفهمونمکهبودونبودبکارتهیچچیزیازارزش

سالهازتهران(.22)سحر«کنه

هایخانوادهبرکنندگاندرمصاحبهاستکهدرموردانتقالنگرانینگارهمیکیازمشارکت

حینبازی عنوانمیبدنشدر را یامع» کند:هایکودکیمطالبزیر وقتیرویدرختا موالً

عمهجاهایخطرناکبازیمی یا مادرم خیلیسعیداشتنبفهموننمواظباینکردیم، هام

هایصحبت سالهازبابل(.27)نگار «قسمتبدنمباشمتاآسیبنبینه؛چونچیزخیلیمهمیه

دهاوقدرتدردهد.اینکهچطورنهاخوبینشانمیمصطفیارتباطنظریۀفوکودرجامعهرابه

دهدوبهفراخورآنتنبیهوپاداشدرنظرکندوپرورشمیهاراتربیتمیسراسرجامعهبدن

  گوید:گیرد.اومیمی
گویایه» ولیقبالً زادگاهمنکرمانشاهاست.درحالحاضرخیلیکمترشدهاونمراسم.

دردادنوبایدخونیبرمیدستمالسفیدبهدامادمی غیراینصورتوایبهحالگشته.
تمومشدهوفقطیهآزمایشبکارتمی اونا ولیاالنکالً دنکهاونمکمعروسبدبخت.

سالهازتهران(.۳۰)مصطفی«اهمیتشده

. تغییر الگوهای جنسی4-1

می استفاده اصطالحسکسوالیته از کنشزمانیکه سکسو ایناستکه مقصودمان کنیم،

اج یکهستار اجتماعی-تماعیجنسی دیگر عناصر و ساختارها با استو فرهنگی-فرهنگی

توانآنماننداقتصاد،دین،سیاستواخالقپیوندخوردهاستوبههمیندلیلاستکهنمی

هایایدئولوژیکوفرهنگیکهرامنفکازساختارهایسیاسی،اجتماعیواقتصادییاگفتمان

فدیگردریکصدسالاخیرسکسوالیتهباجنبشزنانپیونددهد،فهمید.ازطربهآنمعنامی

گیرد،بهپندارۀتحلیلگرانازهاییکهازوضعیتزناندرجامعهصورتمیخوردهاستوتحلیل

(.۱۳۹6:2سکسوالیتهدرجامعهگرهخوردهاست)ودادهیروثقفیان،

نگرش گذشته دهۀ چند در در روابطجنسی مسائلجنسیو به وها تحول دچار دنیا

شود،بلکهافرادبهآندگرگونیشدهاستورابطۀجنسیدیگرفقطبرایتولیدمثلتعریفنمی

کنند.دراینمیانزنانبیشترازشاننگاهمیبهچشملذتوارضاینیازهایجنسیوروحی

مردانشدندکه اینگذشتهخواستارداشتنرابطۀجنسیوارضایامیالجنسیبرابربا در
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تأثیرنبودهاست.نکتۀحائزهابهبازارکاربیهایزنان،استقاللمالیوورودآنزمینهجنبش

قدمیودرخواسترابطۀجنسیوحتیازالۀبکارتبرایباراولازهاپیشاهمیتدرمصاحبه

پسرانبه اهمیتهایبعدازآنودلیلمسئولیتسمتدخترانبودهاستودربرخیموارد،

روند.سحریکیازافرادیزنندوزیربارنمیبکارتدرفرهنگایرانیازاینخواستهسربازمی

خواهانپذیرشچنینمسئولیتیازدوست اومصاحبهکردیم، پسرخوددرقبالرابطۀکهبا

گوید:آزاداست.اومی
میمنفکرمی» بکارتمنرو اونآدمکنمکسیکه و حقمنه مناینگیره مالمنه.

پسرمهمگفتمکهاگردردوراندوستیایناتفاقبرامونبیفته،حقمسئلهروبهدوست
ترینچیزندارییکقدمازمندوربشی؛چونهنوزکمیتهذهنمهستکهاینباارزش

پساوندرقبالمنوبدنممسئولهمنهکهدراختیارطرفمقابلممی 22)سحر«ذارم.
تهران(.سالهاز

نوعیدخترانشایدباایناقدامودرخواستسعیدارندهویتجدیدجنسیبرایخودبه

هایجنسیتیراازاینطریقکاهشدهندواندتانابرابریدرجامعهتعریفکنند،یادرتالش

یهاثابتکنندکهبربدنشانوامیالشاناحاطۀکاملدارندومتأثرازفرهنگغالبیاارزش

شودکهاعتقادیبهشدهجنسیتینیستند.مواردذکرشدهبیشترشاملحالدخترانیمیتعریف

گوید:باکرگیندارندوبهقولخودشانمسئلهبرایشانحلشدهاست.زهرهمی
مالکروگذاشتمرویاینکهاگرروزیاحساسکردمکسیروازتهقلبمدوستدارمو»

سالهازتهران(.22)زهره«اشم،بکارتمروازدستبدمنیازدارمکهبااونآدمب

کنندگاندرمصاحبهاستکهازداشتنرابطۀجنسیراضیریحانهیکیدیگرازمشارکت

گوید:استوباخواستخودبکارتشراازدستدادهاست.اومی
هیچمنخیلیراضی» ناراحتنیستمو اصالً و کردم رو اینکار اینکه از وقتحاضرام

نخوادارزش براییهچیزکوچیکبخوادیا معتقدممردیکهمنرو نیستمترمیمکنم.
کردننیست.اولینبارخودمخواستمکهایناتفاقبیفتهوداشتنندارهوآدمزندگیدوست

پارتنرممتعجببودکهچطوریهدختربااینمسئلهمشکلنداره.همۀدوستامودوروبریام
کننوهمهبااینقضیهاوکیهستند.چندوقتپیشیکیازدوستامدمفکرمیمثلخو

خوامرابطۀجنسیبرقرارکنم.کهازیهخانوادۀمذهبیبود،چندینماهدرگیربودکهمی
گفتمآرهبروچهاشکالیداره؟مگهماچقدردونماینکارروبکنمیانه.ومنبهشمینمی

بعدیهمدتاومدگفتسکسکنیمکهبخزندگیمی و وایمبهخودمونسختبگیریم؟
سالهازتهران(.2۰)ریحانه«امولذتبردمداشتموخیلیراضی

بودند، داده انجام را اینعمل یا بکارتداشتند ترمیم قصد که دختران از دیگری عدۀ

کردندنوعیتصورمیدانستدوبهداشتنرابطۀجنسیرانمادعشقوتعهددررابطۀعاطفیمی
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تقدیم باارزشبا میکردن بدنشان عضو مریمترین کنند. ثابت را خود خالصانۀ عشق توانند

گوید:درمورداثباتعاطفۀعمیقخودمی
دوستشداشتهسکسبراممقدسهودوستداشتماولینتجربه» مباکسیباشهکهواقعاً

کنمجلوگیریکنموکنمپشیموننشم،سعیمیباشم،وچونیادگرفتمازکارهاییکهمی
گفتبیابکارتتوروازبینمباهاش،اگربهممیهمهچیزوبسنجم.اینآقاییکهتورابطه

سالهازتهران(.24)مریم«کردم؛چوندوستشداشتمودارمببرم،باهاشموافقتمی

آزادی و جنسی افزایشرابطۀ وجود متأبا افراد، بههایجنسی آموزشسفانه نبود دلیل

در آموزشدرستو نوجوانانبدونآگاهیو جوانانو جامعه، در قبحاینمسئله صحیحو

هاازسازانواعآسیبکنندوهمینامرزمینهسنینپاییناولینتجاربجنسیخودراکسبمی

سقطجملهبیماری سرطانرحمدردختران، شودکهمیجنینوترمیمبکارتهایمقاربتی،

الشعاعتواندجسم،روحوحتیسرنوشتدخترانوچهبساپسرانراتحتهامیهرکدامازاین

قراردهد.

. بعد دینی و حقوقی2
معتقداستدرایدئولوژیمسیحیودکارتی،بدندرتضادباروحقرارداردونسبتبه۱باتلر

کنش،بیانگرخلئینامقدس،مقامیعنصربی»مثابۀآنازجایگاهپستیبرخورداراست.بدنبه

یافته،فریبنده،گناهکارونماداستعاریجهنمومادینۀابدیاست.بدنموجودیخودآگاهتنزل

بلکهواقعیتیگنگونیازمندهویتیغیرمادیوماوراییبرایکسبمعناو وخودکارنیست،

 نیروهایی احاطۀ در همواره بدن بنابراین وارزشاست؛ ضعیفکرده اقتدارشرا استکه

(.۱۳۹7:۱۰8)باتلربهنقلازقربانصباغ،«کننداستثمارشمی

 . دیدگاه اسالم دربارۀ پردۀ بکارت1-2

ترینهدیۀخداوندبهدختراناست.متأسفانهپسرانازجهتظاهریازاینپردۀبکارتبزرگ

بزرگ از یکی بکارت پردۀ هستند. محروم بموهبت جنسیازدارندهترین گناهان برابر در ها

ساختندخترانبهبهشتدنیاوشود.گویاخداوندنگهبانیهمیشگیبرایرهنمونمحسوبمی

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

یدخترتأکیددارد،نخوردگیوعدمتجربۀجنسطورکهاسالمبردستشود.هماناستفادهمی

خویشتن بکارتو ملیپاسخگوییبهسؤاالتداریجنسیپسرانپافشاریمیبر کند)مرکز

(.۱۳۹۹دینی،

                                                           
1 Diana Butler 
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. نکات فقهی و حقوقی درمورد ترمیم بکارت2-2

خوردندختر،کهتجاوزبهعنفواکراهسببازالۀپردهبکارتباشدیادراثرزمیندرصورتی

رفتنپردۀبکارتبراساسکهسببازبینرمیمجایزاست،امادرصورتیتصادفوپرشباشد،ت

درصورتی و نباشد یا باشد مطلقه و بیوه خواه است. حرام ترمیم باشد سببازالۀازدواج که

شدنبهزنابارضایتباشدومشهوربهزنانیزباشد،ترمیمحراماست.اگرمشهوربکارتمرتکب

دواحتمالدرآنبهزنانباشدوتوبهنک امااگرتوبهکردهباشد، ردهباشدترمیمجایزنیست،

دادنشوهردرهرحالباقیاست،احتمالجایزنبودنوجودداردوباتوجهبهاینکهمفسدۀفریب

تراست.باتوجهبهاهمیتموضوع،رجوعبهمنابعفقهیدراقدامبرجراحیترمیمترمیمقوی

(.۱۳۹۱:۳64یفیراد،)شربکارتالزامیاست

 کتاب از بخشی در موسوی زنانگیمنصوره بهنقلتابوی مرنیسی از محقققولی عنوان

فمینیست،دررابطهبانگاهاسالمبهغریزۀجنسیزنانهمطرحکردهاست.نوعنگاهاودرتقابل

یزۀجنسیتابهنظرفاطمهمرنیسی،درجوامعاسالمیغربادیدگاهفقهاوعلمایدینیاست.

امرجنسیدردستمیحدزیادیباتعریفیکهفرویدازتمایلجنسیبه دهدشباهتدارد.

اسالمفراترازخیروشرقرارداردوخوبوبدآنپیشازهرچیزبستگیداردبهاینکهچگونه

ازنظراوجامعۀاسالمیموفقشدهاستغریزۀجنسیماینغریزهراتسکینمی ردرادهیم.

شود،بپذیردوازآنکارگرفتهمیعنوانیکامرخدادادیکهدرجهتبقاوقوامجامعهبهبه

به اما بهآنجنبۀقانونیبدهد، پذیرشغریزۀدلیلجنبۀمردساالرانهتابوزداییکندو اشاز

لمانازکند،بهایندلیلاستکهمردانمسجنسیزناندرماندهاست.اگرزنانراسرکوبمی

هابهیکمعنامسئولیتآنرامتوجهآیند.آنعهدۀمهارکردنغریزۀجنسیوشهوتشانبرنمی

می پردهزنان اینکنند. از نمودهایی مرنیسی گمان به تاریخ طول در مسلمان زنان نشینی

(.4۳-۱۳۹7:42مکانیسماست)مرنیسیبهنقلازموسوی،

عرامشاهدهکردهبودکهبامادرمیانگذاشت:خانماحمدیبراساستخصصشاینموضو
هایمذهبیهمزیادداشتیم.خانمچادریباچیزیکهبرایخودمنعجیببود،کیس»

مذهبیومعتقد.اماخبمشکلترمیمداشتن.بهنظرمدختراییکهخیلی روحیاتکامالً
کننوهابهترقبولمیاونهایپرشروشورنواهلآرایشوپوششبازتر،انگارخانواده

براشونخیلیتابوهستو اینمسئله مقید، مذهبیو افرادسنتییا اما مشکلیندارن،
)خانماحمدی،ماما(.«بیشتراینافرادبرایترمیممیان

گوید:ایجامعهازپسران،ازتجربۀخودمیمحمدرضابرخالفتصورکلیشه
کارتدختراروازبینبردم،برامپرازحسعذابوجداندرمورداوندوتارابطهکهمنب»

بود.رابطۀاولمکهخبمنجربهازالۀبکارتشد،منهمچنانعقایدمذهبیداشتم.حس
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فکرمی برایپارتنرمهمبهبدیداشتمو و بزرگیمرتکبشدم. خاطرکردمکهچهگناه
بیداشت،امابعدکههیرابطهشرایطجامعهخیلیسختبود.چوناونهمخانوادۀمذه

سالهازتهران(.27)محمدرضا«دارشد،برایجفتمونعادیشدادامه

  گوید:کنندگاندرمصاحبه،درارتباطباعقایدمذهبیمیالههیکیدیگرازمشارکت
اشاینهکهرحمزنمثلیهظرفهویکیازدوستانصمیمی،سنتیومذهبیمنعقیده»

اشهوفقطبعدازازدواجرابطهبگیرهکهاوننطفۀبچهدرجایپاکیشکلبگیره.بایدپاکب
کنهواونزنالیقمادربودنمعتقدهبرقراریرابطهقبلازازدواجزنروکثیفوآلودهمی

سالهازتهران(.25)الهه«نیست

. بعد پزشکی3
پزشکیوخصوصسومینبعدیکهارتباطتنگاتنگیبابحثباکرگیوبه ترمیمبکارتدارد،

نمی پزشکیرا آناست. بدندخیلاستنادیدهمباحثحولمحور موضوعاتیکه تواندر

گرفت.دردنیایمدرنامروزی،پزشکیبهاشکالمختلفدرحالشکلدادنومدیریتبدن

ازدرمانبیماری تاعملانساناست. دربها حثترمیمهایزیباییواشکالمتعدددیگرآن.

تراینمسئلهبکارت،پرداختنبهنقشپزشکانوصنعتپزشکیکمکشایانیبهدرکعمیق

هارابهقولکردهاستکهپزشکیدرخدمتبشراستیابشررااستثمارکردهاستوانسان

تواندبههرشکلوهویتیدربیاورد.هایرامیکردهکهمیفوکوتبدیلبهبدن

 کی. اقتصاد پزش1-3

سفرنامههمان در که کردهطور مطالعه تاریخی و علمی و کتبمذهبی مثالها، )برای ایم

هایترمیمبکارتدرطولتاریخوجودداشتهاست،اماسفرنامۀپوالک)ایرانوایرانیان((،عمل

دهه غیرقانونیدر وجود با افزایشاستو به عجیبیرو طرز به ها،بودناینعملهایاخیر

اند.درپزشکیهممانندسمتآنگرایشپیداکردهدلیلمنفعتاقتصادی،پزشکانزیادیبههب

ای،برخیافرادسودجوهستندکهتنهامنفعتمالیواجتماعیخودشانبرایشانمهمهررشته

توجههستند.استوبهنکاتاخالقیکم

غیرقانونیبه و بکارت بحث تابوبودن عملدلیل بودن دخترانهای گاهی بکارت، ترمیم

شوندکردن،نداشتنآگاهیوتحقیقناکافیدرموردمتخصصان،گرفتارافرادیمیدلیلعجلهبه

ندارندوچه اینزمینهرا آسیبکهتخصصکافیدر ناپذیریبهبدنشانواردهایجبرانبسا

درشدنرابچشندیاهاییکهممکناستسببشوددیگرهرگزنتوانندلذتماکنند.آسیبمی

حتیازداشتنرابطۀجنسینرمالدرزندگیمحرومشوند.
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عمل کنار ادامهبهدر کهدر اجبار هایترمیمبکارتکهبرخیافرادبهدالیلمختلفو

میآن جراحی عمل به تن کرد، خواهیم اشاره عملها این پزشکی صنعت آلتدهند، و ها

بهکاالییبرایپو برایمثالترمیمبکارتبهلتناسلیزنرا است؛ عنوانسازیتبدیلکرده

هایمختلف)تولدهمسر،سالگردازدواج،سالگردآشنایی(ونیزعملزیباییهدیهبهمناسبت

دلیلدردزیادوعوارضبداینعمل،نامختنۀمدرنراواژن)عملالبیاپالستی(کهبرخیبه

دمصداقکاملنگاهکاالگونهبهبدنزنانهاستکهمتأسفانهاند.اینمواربرایآنانتخابکرده

شوند.پزشکانزنندوموجبگرایشبیشترآنمیدربسیاریمواقعخودزنانبهآندامنمی

اینمواردعاملکنندکهدرخدمتزنانهستندوهدفشانکمکبهآنادعامی اما هااست.

افزایشنابرا بریمهمپیرویازمردساالریو حضورهنجارهایهایجنسیتیدرجامعهاست.

ایقدرتمندهستندکهدخترانجوانیراکهباغرورواندازهمعطوفبهنجابتزندرجامعهبه

ممنوعه عشق و شکسته را مرزی کردهسرکشی، تجربه را درمیای زانو به تجربۀاند، آورند.

ردانیشخصیتیوخردمندیفردیمنتهیبهخودگ۱سکسوالیتهکهبایدبهقولویلهلمرایش

انجامد.ترمیمپردهبکارترازبزرگوهولناکیشود،بهحقارت،گسستاخالقیوریاکاریمی

نزدیک و آینده زندگیبااستکهحتیهمسر آنمطلعشوند. ترینکسانیکزننبایداز

(.۱۳۹۳آوریهرگزغرورآمیزودلپذیرنیست)راستین،چنینرازدلهره

هاییکهازسویافرادغیرمتخصصبهبدنزنواردازیکپزشکدربارۀخطراتوآسیب

گوید:پرسیم.اومیشودمیمی
افرادمتخصصکهدرزمینۀبکارتتخصصداشتهباشنمتأسفانهکمهستوبرخیافراد»

فقطبرایتجارتکارمی مراجعانیداریمکهمیازرویناآگاهیو ما بارگنکنن. دو ما
برایاینکه ترمیمکردیم.دوبارترمیمیعنیافتضاح.هیچبافتیبرایترمیمنموندهوصرفاً

رابطه میتو کاریانجام یه باشه پیجشخونریزیداشته خیلیاز به هنوز سرده. که ها
یزنن.اکثرافرادهاروگولمیبینمکهچقدرمطالبمزخرفنوشتهشدهوبچهزنممیمی

می سوءاستفاده خیلیمهارتکه و ترمیم کار تو میان خیلیدارن هستنکه ماما کنن،
می که دارم ماماها از مراجع ندارند. میخوبیهم آموزشهم میگنشما بله.دید؟ گم

گهدوسالهگمسابقۀکاردارید؟میگنارشدمامایی.میپرسمتحصیالتشماچیه؟میمی
وندم.بهداشتیعنیاینآدمدستشسوزنوقیچیوپنسنگرفته،طرحموتوبهداشتگذر

خوری.بایدسابقۀکاردربخشزایمانروداشتهباشیومنمیگمشمابهدرداینکارنمی
بخیۀزایمانطبیعیروبه بعدبیایبتونیترمیمانجاموچندتا تنهاییانجامدادهباشی،

رهلومنیستتحصیالتشچیه.اینشهرواونشهرمیشناسمکهاصالًمعبدی.فردیرومی

                                                           
1. Wilhelm Reich 
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انجاممی توماشینعملترمیمرو میو انجاممیده. «دنرنتوخونۀافراداینعملرو
دکترکیانی،مشاورسالمتوباروری(.)

:گذارداشرابامابهاشتراکمیاوتجربه.مریمیکیازمراجعانبهغیرمتخصصاست
دوباربکارتموبخیهزد.خوب.اینهکهرفتمپیشیهدکترکهکارشوبلدنبودمنبدبختیم»

بدترمشدم کهنشدمهیچ، بار. عملکردمدوسالپیشدو بینرفته. .بکارتمبهکلاز
گوشتلعنتیشدنمسخته.لعنتبهاونیکتیکهدونمچهخاکیبرسرمبریزم.درماننمی

(.سالهازتهران24مریم«)کنهدگیآدمرونابودمیشه،امازنکهچندسانتمنمی

:شویمهایغیرقانونیازیکمتخصصمیجویایروندانجامایننوعجراحی
زنن.خیلیراحتبهدخترمتأسفانهخیلیازهمکارایماخودشونبهاینمشکالتدامنمی»

هایکالنازاینانواقعاًپولدوزم.برخیهمکارگنبرورابطهداشتهباش،بیامنبراتمیمی
هایزیباییبندنوبهاسمعملهایخصوصیقراردادمیهابابیمارستانآرن.خیلیراهدرمی

گیرن.خیلیمیلیونمی۱5تا۱۰فرستن.زنانمثلالبیاپالستیو...بیمارروبهبیمارستانمی
آرایشگاه از دارن. زدوبند دکترها با زیبایی مراکز و میها معرفی رو پورسانتافراد و کنن

گیرنمی هزینه« درمورد مریم ماما(. احمدی، هایعملمی)دکتر منخیلیعذاب»گوید:
کشم.دوسالپیشبراهرعملدکتردومیلیونازمپولگرفت.امااالنجزدردهیچیمی

بزنم قبلازدواجتبراتبخیه روز بهمگفتبیا دوباره هموندکتر شبعروسیندارم. تا
اوضاعمخیلیبخیه گفتنریسکشزیاده. پرسیدم نفر چند از اما خونبیاد. شنو پاره ها

راحلهیکیدیگرازدخترانیکهقصدعملترمیمبکارترا(.سالهازتهران24مریم)«افتضاحه
هامیدارددرموردهزینه ترمیمشهمکردگفتارتجاعیهستم.میدکترزنانمعاینه»گوید:

سالهازتهران(.2۱)راحله«شهشمیهفتمیلیونهزینهکرد.

 دالیل ترمیم بکارت
وگوبادخترانیکهعملترمیمبکارتراانجامدادهبودندیاقصدآنراهاوگفتبعدازمصاحبه

داشتند،بهسههدفودلیلعمدهرسیدیم:اهمیتخون،نمایشخوددرجامعه)طبقنظریۀ

(وآرامشروانی.4مید۳وخودودیگری2گافمن۱اعتباریحتمالبیداغا

                                                           
توانندتصورشرابکنند.کسیکهدچارداغندونمیدانهارانمیاعتباری،دیگرانتفاوتدرداغاحتمالبی ۱

بی نمایشیاحتمال مسئلۀ است، قضیهاعتباری تا است )ریتزر،اشرازنگهداری بماند ناشناخته اشهمچنان

۱۳8۹:2۹8.)
2 Erving Goffman 

انعطاف ۳ دیگرانواکنشپذیرییاتواناییواکنشنسبتبهخودبههمانسانکهشخصدربرابربهنظرمید،

آید:تواناییواکنشدربرابرشمارمیدهد،برایتحولذهندرقالبفراگرداجتماعی،شرطیضروریبهنشانمی

(.۱۳8۹:27۹دهند)ریتزر،یافتهدربرابرشواکنشنشانمیخود،بههمانسانکهجمعیادیگریتعمیم
4 George Herbert Mead 
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. اهمیت خون1

مهم از تنیکی دالیل شبترین در خونریزی اهمیت بکارت، ترمیم عمل به دختران دادن

اگرچهمانندگذشتهازدخترانپارچۀسفیددریافتنمی درذهنافراد،عروسیاست. کنند،

بکارتحکشد پردۀارتباطخونو که ثابتکرده علمپزشکیبارها اینکه وجود با است. ه

بکارتیکغشاینازکسلولیاستکهنبایدخونریزیداشتهباشدوگاهیدربرخیافرادنوع

نوعیاستکهخونریزیندارند،درسنتوعرفهمچنانخونریزیدارایاهمیتبافتپردهبه

انداند،فردایعروسیطالقگرفتهاوتقرارگرفتهبسادخترانیکهموردخشونتوقضاست.چه

گوید:اند.دکتراحمدیدراینموردمیودرمواردحادتربهقتلرسیده
نوعپرده» دخترخانمیازدواجکردهبودن، شونحلقویبود.شبعروسییهموردداشتم،

همسرش و مادرشوهر مادر، همراه به دختر عروسی فردای نداشتن. مطبخونریزی به
دختر نیستو باکره خانمم و چیزیحسنکردم من که بود شده مدعی آقا و اومدن

می مدام رابطهمضطرب من نداشتهگفت ایشونای گفتم سند با و کردم معاینه من م.
شونحلقویهواصالًخونریزینداره.بهدامادگفتماالناینخانمبهجرماتهاموتهمتپرده

)دکتراحمدی،ماما(.«ونشکایتکنهتونهازتشمامی

کنندگاندرمصاحبهدربارۀاهمیتخونواثباتبکارتدرشبعروسیسهنفرازمشارکت

کنند:صحبتمی
خواهرمبعدازهشتسالزندگیمشترکزدزیرگریهوگفتمنشبعروسیمخیلی»

ساله28)سحر«بهمسختگذشتوپیشهمسرمسرافکندهشدم؛چونخونریزینداشتم
منیکسالهکهعملکردم،امابازمنگرانمکهطرفممتوجهبشهبرایازدواجیا»ازتهران(.

گمکهنهایتیهوقتاییبهخودممی»سالهازتهران(.26)مهتاب«خونریزینداشتهباشم
فقطبراشوناونخو اینجا نفهمه. پسره بدنمکه به بمالم خونشرو ببرم جایمرو نیه

شوننیست.فقطخونروببیننجوریوازکجامهمنیست.خیلیهمحالیمهمه.دیگهچه
سالهازشیراز(.25)زهره«حله

. نمایش خود2

است. جامعه قبول مورد و اجتماعی نمایشخود بکارت، ترمیم برای دختران دلیل دومین

ارندوبسیاریمعتقدندحتیازهادرنهانخودشانبهاینکهباکرهنیستنداذعانداگرچهآن

دلیلهنجارهایجامعهوانتظاراتنقشیازیکزن،سعینظرروحیهمدیگرباکرهنیستند،به

عنوانباکرهدارند.بسیاریازپزشکانومحققاننامبکارتفیزیکییاعملیرادرنمایشخودبه

وموقتیهایمنخود،سعیدارندکهگیرند؛زیرافقطباتغییرظاهریبرایاینافراددرنظرمی

برچسبمنحرفوگناهکاربهآنباکره کنندتا بهدیگرانالقا اینبودنخودرا زدهنشود. ها
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به افراد رویکرد و احتمالبیدیدگاه داغ نظریۀ داغاعتباریگافمنهمخوبیبا پوشانیدارد.

هویتنناحتمالبی هنگامیاستکهدیگراناز ایناحتمالگاعتباری، آلودخبریندارندو

دراینموردکنشگرمی پنهانکندووجودداردکهبهاینمسئلهپیببرند. کوشدکهآنرا

ایساماندهدکهاینمسئلههمچنانپنهانبماند.گونههایخودرابهکنش

هایمانکنشکوشیمکهآنرادربریمومیگافمنباورداردکههمۀماازنوعیداغرنجمی

 ۱۳8۹پنهانکنیم)ریتزر، مشارکت2۹8: علییکیاز درمورد(. است. مصاحبه کنندگاندر

پاک و بیفشارهایاجتماعی ننگ، داغ فریبکردن دلیل را پذیرشجامعه عدم اعتمادیو

داند.اومعتقداست:می
مچینمسائلیشدنیههگونهمنطقینیستباعثپررنگایکهپذیرایهیچخودجامعه»

می بکارت( به)ترمیم باهاشحرفشه؛ اینموضوع نتونیدرمورد پسریکه مثال عنوان
می مجبور دخترا دستبزنی. کاریو پنهان به همچینعملشن به تشخیصزدن هایی.

اینقضیهسوءاستفادهمیدختربی ودختریکهاز کارسختیهگناه ۳۰)علی«کنهواقعاً
سالهازتهران(.

مبحث از اینموضوع خود»همچنیندر نشاندهد« برایآنکه مید گرفتیم. الهام مید

مطرح را اینموضوع است، داراییکخود پویشروابطاجتماعی، انسانیحتیدر موجود

طورکهتواندتحتتأثیراعمالخودواقعشود.انسانهمانکندکهانساندرعینفعالیتمیمی

دیگرانعملکند،دربرابرخودنیزقادربهعملاست.اوبرایتقویتروحیۀتوانددربرابرمی

شود،کند،ازخودعصبانیمیکند،برایخودهدفتعیینوخودراسرزنشمیخودتالشمی

رسد،گویدفالنکاررابکنیانکن،بهحسابخودشمیشود،بهخودشمیبهخودمغرورمی

(.۱۳۹۰:274د)توسلی،سوزدلشبهحالخودشمی

عمل در تواناییانسان بهمید را خود برابر توسطآنکردندر اصلیکه عنوانسازوکار

دنیایخودشروبه میانسانبا میرو آنمراوده با درنظرمیشودو اینسازوکار،کند، گیرد.

خودرابراساسآنسازدکهچیزهایپیرامونرابرایخودمعنیکندواعمالانسانراقادرمی

حال در انسان که است چیزی همان دارد، آگاهی آن از انسان آنچه کند. هدایت معانی

معنی ۱۳۹۰کردنآنبرایخوداست)توسلی، اینزمینه274: افراددر طبقنظراتمید، .)

معنیاندبنابردالیلخودایراکهداشتهکنند.گاهیرفتارجنسیورابطهخودراسرزنشمی

شدهازسمتسوزدوخودرافردیبهحاشیهراندهکنند،دلشانبرایخودشانمیوتوجیهمی

بیاجتماعمی درنتیجهدانندکهتوسطدیگرانموردظلم، است. گرفته قضاوتقرار مهریو

وعملدیگرانسعیمیبراساسپیش ازبینیرفتار را کننددستبهکنشگریبزنندوخود

جودنجاتدهند.وضعیتمو
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ظاهرناسازگاردهند،خودرابیندونقشاجتماعیبهزنانیکهعملترمیمبکارتانجاممی

دهند:نقشانحرافیوممنوعیتاجتماعییکزنجوانمنحرفازنظرجنسیکهقبلقرارمی

اعیزنجوانکندونقشعادیوموردانتظاراجتمازازدواج،آزادانهنیازجنسیخودراابرازمی

می باکره را خود عفیفیکه )احمدی، 2۰۱6داند بکارتش2۳۳: ترمیم دلیل درمورد آران .)

گوید:می
شبانهمنمی» خستهشدم. کنم.ضعفمفکرمیروزبهاینمسئلهونقطهخوامترمیمکنم.

االندنبالد البتهبیشترشبیهتجاوزبود. کترموردمنسیزدهسالمبودکهرابطهداشتم.
خاطرازدواجقصدترمیمممتوجهبشن.منبهترسمکهخانوادهگردم.خیلیمیاعتمادمی

)آران«کننفهمنباکرهنیستی،خیلیبدبرخوردمیدارمواینکهخیلیازپسراوقتیمی
سالهازتهران(.22

 . آرامش ذهنی و روانی3

 این یا دارند ترمیم قصد دخترانیکه دادهتعدادیاز انجام بهعملرا هدفشانرسیدن اند،

هامشکالتدوگروهقبلیراندارند،نفسشاناست.آننوعیبازگشتاعتمادبهآرامشذهنیوبه

روی بکارت ترمیم عمل به خودشان، برای حسآرامشذهنی و فردی دالیل به تنها اما

شناختیترمیمبکارتعدروانآورند.یکیازمکاتبنظریکهارتباطموضوعینزدیکیبابمی

هایپدیدارشناسانهدرموردبدنایندارد،نظریۀپدیدارشناسیاست.بحثمحوریدراندیشه

بدن چگونه افراد دریابیم میاستکه تجربه را اینتجاربهایخود بیان به چگونه و کنند

معناستکهبودندراست.اینمفهومبدین«بدنزیسته»پردازند.مفهوماصلیاینرویکردمی

زیادیتوسطبدنمعینمی حد آگاهیانسانیتا انساننوعیعاملاجتماعیجهانو شود.

(.طبقنظریۀپدیدارشناسی،فردبدنزیستۀخودرازمانی۱۳87:۱۳۳منداست)اباذری،جسم

ناراحتیشدهباشدوآنبدنغایبدراینشرایطخودنماحسمی ییکندکهمتوجهدردیا

بکارتحسناراحتیومی ازالۀ داشتنرابطۀجنسیو از دخترانبعد بحثحاضر، در کند.

می آلودهوموجببدنامیکنندوبهعذابوجداننسبتبهبدنشانپیدا نوعیبدنزیستهرا

کنندوترمیمبکارتراهیبرایکردنآنمیبینند.پسسعیدردرمانوپاکیزهخودشانمی

توانیمدرخوبیارتباطبدنواحساساتمانرامیرامشودوستیبااینبدناست.بهرسیدنبهآ

اند.اینفراینددرککنیموببینیمکهتاچهاندازهبدنوذهندرهمتنیده

بحث کنار ذهنیاتشدر و فرد احساس به که پدیدارشناسی نظریۀ و مرلوپنتی های

تواناشارهکردکهاینمسئلهباموضوعقبلیارتباطیپردازد،بهازخودبیگانگیزنانهمممی

درجامعۀمردساالرکهارزش بدنزنانهواعمالمتقابلونزدیکدارد. هاینمادینبرایزن،
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شود،زنانهموارهخودرادردوهویتمتضادوجداگانۀزنخوبوزنبدتصورزنانهتعریفمی

هویتمی این موجبکنند. جداگانه هنجارهامیهای از کند احساس فرد که زمانی شود

سرپیچیکندوخودرادرگروهزنبدببیند.حسعذابوجدان،آلودگی،گناهکاربودنوحس

دهندتافردترمیمبکارتراراهیبرایبیگانگینسبتبهبدنخویش،دستبهدستهممی

بازگشتبهاصلخویشوآرامشذهنیبداند.

کتاب دربهتابویزنانگیموسویدر است. کرده خوبیبهمسئلۀازخودبیگانگیزناناشاره

می سلطۀمردانهبهزنانموقعیتنمادینیاعطا نسبتبهکندکهآنشیءانگاریجنسی، را ها

رودزنانهباشندوزنانهرفتارکنندواینهاانتظارمیسازد.ازآنبدنشاندچارازخودبیگانگیمی

عنوانموجودیوابستهدرنظرعنوانموجودیمستقل،بلکهبهزنانهرفتارکردنرانهبهبودنوزنانه

کهاینهویتبگیرندکهدرجامعهنهموقعیتواقعیداردونهموقعیتوارزشینمادین.درصورتی

را بدنخود او زیرا است؛ بدنشبیگانه نسبتبه زن هم باز باشد، دارایارزشنمادین زنانه

شدنآنتوسطجامعهمتناسبشناختهرسمیتکندکهیابامیزانتصدیقوبهایتجربهمیونهگبه

ایکهبرایشپریشانیوشرموکمروییدرپیدارد.اینتجربهدرواقعهمانخودگونهاستیابه

(.۱۳۹7شود)موسوی،هایدیگرانمنعکسمیسانیاستکهدرواکنشآینه

گوید:دکتراحمدیمی
می» همیشه و دارند. احساسعذابوجدان کیسها چیزیاکثر اون دیگه من گویند

مراجعانمبودکهخالکوبیداشت.نیستمکهفکرمی جالبراجعبهیکیاز خاطرۀ کردم.
کنم؛چونرماینتتوروپاکمیگفتمنبعدازاینعملمینوشتهبود:باارزشبمانومی

ازاینکهطرفمقابلروگولمییدیگهباارزشنیستم.خیل گنبراشونزننودروغمیها
)دکتراحمدی،ماما(.«آوروسختهعذاب

گوید:دکترکیانیدرموردارتباطعملترمیموآرامشذهنیافرادمی
می» شاید و تعداد بیشترین بگم به8۰تونم افراد خودشوندرصد ذهنی آسودگی دلیل

رفتۀخودشونروخواستناونعذابوجدانهوعفتازدستانگارمیاومدنبرایترمیم.می
می منحسمیبرگردونن. و بشه کم احساسگناهشون از میخواستن باکنم خواستن

خیلی عذابوجدانوگناهشونکمکنن. بار از نظرتحملاوندردوسختیعمل، از ها
ابرودرکلوجودشونحسکردناسترسواضطرروحیداغونبودندووقتیصحبتمی

شهدوبارهبکارتموبهدستشهبرگردهبهحالتاولیامیپرسیدنکهمیکردم.مداممیمی
خوایکهطرفتوپارتنربعدیفکرکنهگفتماگربکارتجسمیمیبیارم.منبهشونمی
ارتتدونیکهدیگهبکشه؛چونخودتمیشه.اماذهنیوروحینمیباکرههستیآرهمی

)دکترکیانی،مشاورسالمتوباروری(.«روازدستدادی
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 گیری نتیجه
دینیوپزشکی،بندیسهتعریفودرکنسلجوانازباکرگیبراساستقسیم گانۀفرهنگی،

نوعی،رویکردونگاهجامعههمبااینمسئلهدچاریکدرکمتناقضوپیچیدهاست.حتیبه

ه فرهنگی، بعد در است. بینارزشابهام جامعه هم جوانانو دنیایم در مدرنیته هاییکه

ارزش استو نتوانستهجدیدتعریفکرده تناقضهستندو بومیدر اندبهیکهایسنتیو

جواناندرعین حالکهسعیدارندرابطۀجنسیومدیریتبرانسجامدرذهنوعملبرسند.

زفشارهایاجتماعیوفرهنگیدورباشند،دربدنخودشانرابهیکامرفردیتبدیلکنندوا

مالیمتبیشتریباعملهمچنانمغلوبفرهنگغالبمی اگرچهبهنسبتگذشتهبا شوند.

می برخورد جنسی و بهمباحثجنسیتی همچنان باکرگی ازشود، ارزشی یکعنصر عنوان

محد ممنوعیتو وجود با دینی، حوزۀ در است. باالییبرخوردار هایجنسیوودیتجایگاه

هاوراهکارهایفقهیودینیبرایافرادیهستیمکهازارزشمندیبکارت،شاهدبرخیتخفیف

جنسیسرپیچیکردهارزش حوزۀ محدودیتهایدینیدر کنار در راهاند. برایحلها، هایی

گیبهنفعهاوجوددارد.پزشکیهمازتناقضاتفردیواجتماعیدرمواجههباباکردورزدنآن

می استفاده میخود دامن تضادها این به گفتحتی بتوان شاید و اتصالکند نقطۀ یا زند

هااست.دخترانبیشترازپسرانازسردرگمیوجنگهاوراهکارهایمقابلهباآنمحدودیت

هنجارهاوانتظاراتنقشیبرایبدنزنانهتعریفبینفردیتوروحجمعیرنجمی زیرا برند؛

شدهاست،نهبدنمردانه.بکارتبیشترازچیزیکهتصورشرابکنیم،بافرهنگعجینشده

است.بدنزنانهمحلکنترلونظارتبرزناناست.

است، مقاومت نوعی بکارت ترمیم حتی و جنسی رابطۀ معتقدند که برخی برخالف

می پیروز فرهنگ و جامعه درنهایت، خود گمان به که دختری وشوند. مقاومت راه

ساختارشکنیرادرپیشگرفتهاست،درانتهابرایاعالمونشانپاکیخودتنبهعملترمیم

عملیکهبهبکارتمی طبقصحبتنظرمیدهد؛ هاوروایترسدمعلولنظاممردساالرباشد.

ترانیکهمند.دخافراددرجامعه،دونوعتعریفازباکرگیداریم:باکرگیذهنیوباکریجسم

دانند.بهعقیدۀتجربۀرابطۀجنسیدارند،معتقدندکهازنظرروحیوذهنیخودراباکرهنمی

بکرودستآن اولینتماسکوچکباجنسمخالفازبینمینخوردهها ازطرفبودنبا رود.

فمندهمانداشتنبکارتیاستکهمدنظرجامعهاست،یعنیصردیگرباکرگیفیزیکیوجسم

روشسالم به افراد عملبودنهایمنکه با القاهایمختلفو دیگران به را هایجراحیآن

مصاحبهمی حین در باکرهکنند. شدیم متوجه میها هردو نبودن یا عناصربودن جزو توانند

بخشی،برایدخترانهمراهباابعادوارزشوپرستیژاجتماعیبنابرموقعیتدختراندرهویت

همانجامع برایقدرکهباکرگیمیهباشند. تواندموجبغرورومباهاتفرددرجامعهباشد،
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نشانگرشجاعتآنعده مباهاتو و نپذیرفتنایازدختراننداشتنباکرگیمایۀغرور در ها

سرمایهارزش از که دختری است. حاکم مالی،های استقالل مانند دیگر اجتماعی های

صادیباالیخانوادهوبرخیعواملمهمدیگربرخورداراست،هویتخودتحصیالت،وضعیتاقت

آورد.درداندومعتقداستکهبحثباکرگیبرایاواعتباروارزشنمیرامنوطبهبکارتنمی

سرمایه و مزایا این از که دخترانی باکرگیمقابل، بر هستند، برخوردار کمتر اجتماعی های

یدرجامعهتأکیدبیشتریدارندوبرایشانازاهمیتزیادیبرخورداریابعنوانعنصرهویتبه

دانند.کنندۀخوشبختیمینوعیآنراسرمایهوتضمیناستوبه

کردنآنکردنبرخیازموضوعاتوخارجترینکاربرایحوزۀجنسیدرایران،مطرحمهم 

شود،بایددگیاست.تاجاییکهمیازحالتتابووپرداختنبهآنمانندسایرامورطبیعیزن

انسانو ارگانیکهبا هر وزارتبهداشتو دانشگاه، مدارس، نهادهایمختلفمانندخانواده،

امیالانسانیسروکاردارد،بهآگاهیوآموزشدرستبهکودکانوجوانانبپردازد.تازمانیکه

 امیالجنسیرا هیچخبرینیستو نشاندهیمکه ظاهر آسیبدر برانیم، حاشیه وبه ها

هایشود.اینمسئلهدرتالقیباتمامجنبهترمیپیامدهایجنسیتومسائلجنسیگسترده

نادیده است. سیاسی حتی و اقتصادی دینی، آموزشی، فرهنگی، یعنیاجتماعی، آن گرفتن

سوءاستفادهنادیده برخی بیماریگرفتن زودرس، بلوغ پزشکی، های و وهایجنسی مقاربتی

حلوپیشنهاد،آموزش،آگاهیوبرخوردمنطقیبانابودیزندگیهزارانجوانودختر.تنهاراه

هایجنسیوجنسیتیدرجامعهاست.مقوله
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 منابع
(،4)6،پژوهشزنان«.ایمناقشاتشناسیبدنوپارهجامعه(.»۱۳87اباذری،یوسفوحمیدی،نفیسه)

۱27-۱6۰.

 شناسی.شناسیباهمکاریانجمنانسان.تهران:نشرانسانمریداگالس(.۱۳۹8)انواری،زهره

ترجمۀکیکاووسجهانداری.تهران:انتشاراتسفرنامۀپوالک)ایرانوایرانیان(.(.۱۳68پوالک،ادوارد)

 خوارزمی.

 .تهران:انتشاراتسمت.شناسیهایجامعهنظریه(.۱۳۹۰توسلی،غالمعباس)

طاهر )خزائی، »۱۳۹8ه تنش(. روایت و زنانه بدن فهم هژمون؛ زنانگی به گذار در زنانه هایخود

فرانسهتجربه در مهاجر ایرانی زنان شدۀ طباطبائی«. عالمه دانشگاه اجتماعی علوم ،فصلنامۀ

26(84،)۱55-۱87. 

( پل رابینو، و هیوبرت ۱۳8۹دریفوس، هرمنوتیک(. و ساختارگرایی فراسوی فوکو، میشل ترجمۀ.

 محمدرضاتاجیک،تهران:نشرنی.

( جورج ۱۳8۹ریتزر، جامعه(. دورانمعاصرنظریۀ انتشاراتشناسیدر تهران: محسنثالثی. ترجمۀ .

 علمی.

مجلۀتحقیقات«.مبانیفقهیجراحیبکارت(.»۱۳۹۱نسب،عبدالجبار)اصغروزرگوشراد،علیشریفی
 .465-456(،۳)8،نظامسالمت
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