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هاي  ها و سالن باشگاهجنسي زنان در  ساز زيست عوامل زمينه
  ورزشي شهر اصفهان

  *3، مريم مكتوبيان2، نفيسه چيني1سيد علي هاشميانفر

  چكيده
هـاي اجتمـاعي و    جنسـي بـه حـوزه     هـاي  با چرخش مفهومي غريزة جنسي به لذت جنسي شـاهد غلبـة گفتمـان   

هـاي جنسـي بـه     نيكـي از نمودهـاي ورود گفتمـا   . شدن مرز ميان فضاهاي خصوصي و عمومي هستيم درنورديده
. هـاي ورزشـي، مشـاهده كـرد     شدة پژوهش حاضر، يعنـي در باشـگاه   توان در ميدان بررسي فضاهاي عمومي را مي

 1395ــ 1394هاي ورزشي در سال  جنسي زنان در باشگاه ساز زيست پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل زمينه
ت بـا اسـتفاده از مشـاهده، مشـاهدة مشـاركتي و      گردآوري اطالعـا . ماه مطالعة عميق انجام شد 18در بازة زماني 
گيـري   نمونه از نوعگيري  ونهمروش ن. نفر از زنان ورزشكار شهر اصفهان انجام گرفت 21يافته با  ساخت مصاحبة نيم

بنيـاد و رويكـرد كدگـذاري     هـاي نظريـة داده   براي تحليل اطالعات از تكنيـك . برفي است و گلوله مند، نظري هدف
همچنين، براي حصول اعتباريابي پژوهش از روش تطبيق توسـط اعضـا، بررسـي همكـار و     . ده شداستراوس استفا

تحليل اطالعات در سه مرحلة كدگذاري باز، محوري و گزينشـي بيـانگر ايـن    . بودن پژوهش استفاده شد مشاركتي
منزلـة   يافته بـه  ييرهاي ورزشي عاليق جنسي تغ جنسي زنان در باشگاه ساز زيست است كه در شناخت عوامل زمينه

هـا و   هـاي زيبـايي در قالـب اسـتراتژي     منزلـة شـرايط بسترسـاز، فـانتزي     علّي اثرگذار، فرهنگ هوسران به شرايط 
منزلـة   جنسـي زنـان بـه    ريختگي زيست بنابراين، درهم. ندا خور توجه پيامدهايي در ابعاد رواني و اجتماعي مهم و در

خلق مفاهيم جديد در ايجاد هنجارهـاي نـو يـا    . ران فرهنگي قرار بگيردگذا هستة مركزي بايد مورد توجه سياست
جنسي و سامان بخشيدن به اين نيـاز   هنجاري زيست تواند به كاهش بي جايگزيني هنجارهاي ناكارآمد گذشته مي
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  طرح مسئله
هاي الغري و سالمتي، تصور  هاي زيبايي، رويه آرايش، جراحي(مديريت بدن در ابعاد گوناگون آن 

هـا و   است كه در بافت گفتارها و زمينهاي اجتماعي  پديده) از بدن، ارزيابي بدن و رضايت از بدن
هاي ورزشي، برخورد  ها و سالن طي چندين سال حضور در باشگاه. افتد مناسبات جمعي اتفاق مي

رفتار زنان ورزشكار تلقي جديدي از هاي ورزشي شهر اصفهان  با زنان ورزشكار و مشاهدة جو سالن
متي باعث گرايش افراطيِ افراد و هجوم در اين مراكز شكل گرفت و آن اينكه مواردي غير از سال

ها شده است؛ هرچند بعضي از افراد با شرايط سني و جسمي خاص فقط براي  ها به اين باشگاه آن
اي طبيعـي و   هپديـد  اساسـاً  كـه  بـدن در ايـن زمينـه،   . شـوند  گونه مراكز مـي  سالمتي راهيِ اين

و  شود يابد، مديريت و كنترل مي مي اي اجتماعي شكل به شيوهمرور زمان  بهشناختي است،  زيست
هـا، ماننـد    شـده و فراوانـي آن   هـاي انجـام   كـاري  انـواع دسـت   .شود به موضوعي جنسي بدل مي

، عضـويت  »تنه نيم«نما، مثل  كردن ناف، ميل شديد به رقص و پوشيدن لباس تنگ و بدن سوراخ
ها وجود دارد، نوع ديالوگ  ن، كه فرصت برهنگي در آ1هاي زومبا و ايروبيك بيشتر افراد در ورزش

بودن  هاي زيبايي با محور هاي جنسي، تشويق به عمل شده بين افراد، تبادل جوك و مكالمات انجام
زيبايي و ميل به خودنمايي، نارضايتي شديد زنان ورزشكار از زندگي زناشويي، انجام ماسـاژهاي  

اي غير از  دنبال انگيزه ر آن داشت تا بهگران را ب پژوهش... الغري براي همة بدن، خالكوبي و تاتو و
  .هاي ورزشي شهر اصفهان باشند سالمتي بين افراد در سالن

طور بالقوه  شوند كه ورزش به كنند و متذكر مي ها بر نيازهاي متفاوت زنان تأكيد مي گرا ساختار پسا
ورزش هم  ،واقع در. كند ها را بازسازي و دوگانگي آنبشكند تي را يتوانايي آن را دارد كه مرزهاي جنس

ضـرورت موضـوع   . ها را به چالش بكشـد  گانگي هم اين دو  هاي متضاد را تقويت كند،  گانگي تواند دو مي
هـاي   عشـق  نـد كـه دچـار   ا ساالن متأهلي درصد از مراجعان مراكز مشاوره، ميان 70آنجاست كه تقريباً 

كـه   در مسـائل جنسـي ريشـه دارد؛ چنـان    ها  درصد طالق60همچنين، . اند شدهنامتعارف از هنجارها 
و بـا توجـه بـه    ] 30[ گيـرد  مجموعة مطالعات ورزشكاران زن قرار مي انتظارات فرهنگي زنانگي در زير

توانـد   هـاي ورزشـي مـي    ها و سـالن  رسد انجام اين مطالعه در فضاي باشگاه اهميت موضوع به نظر مي
هان به مديران فرهنگي اسـتان معرفـي كنـد و    گيري اين جريان را در شهر اصف هاي اصليِ شكل ريشه

براين اساس، پـژوهش  . زمينة الزم براي مطالعات بعدي را درراستاي استحكام نظام خانواده فراهم كند
شـناختي   پـردازد تـا بتوانـد بـه تفسـير جامعـه       حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شـهر اصـفهان مـي   

اي  گونـه  بودن فضاي خصوصي و عمومي، بـه  دلنامتعا .هاي عمومي زنان دست يابد جنسي حوزه زيست
شدت درگير كـرد كـه    گران را به كه فضاي خصوصي به عمومي كشيده شود و بالعكس، ذهن پژوهش

چگونه كليت وجـودي زن بـه جسـمش    چه تغييري در باورها و سبك زندگي زنان ايجاد شده است؟ 
                                                        

در  ،كريسـتوفر آلبرتـو پـرز    ،كلمبياييورزشي است كه رقصنده  ةنوعي حركات منظم و برنام:  (Zumba) زومبا .1
  .تشكيل شده است ايروبيكو  رقصزومبا از حركات . بنيان گذاشت 1990ة ده
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هاي  اع مردانه از طريق نگاه، كالم، تماساز سوي اجتمشيئي جنسي  منزلة تقليل يافته و تعامل با او به
واقع، چگونـه زن بـه    در. هاي اجتماعي و روابط جنسي شكل گرفته است بدني، روابط عاطفي، معاشرت

برند يا  عالوه بر آن، فراواني زناني كه از نارضايتي زناشويي رنج مي موضوعي جنسي تبديل شده است؟
ها قرار گرفته است و  به اينكه امروزه بدن زنان مركز توجه آنو با توجه رو هستند  با طالق عاطفي روبه

گران  پژوهش كند و در راستاي نتايج مطالعات اكتشافي اين تحقيق، گري مي هاي مختلف جلوه به گونه
بيشتر بينديشند و به فهم اين نكته دست يابند كه چگونـه ايـن مكـان     1بر آن شدند به مفهوم تصعيد

  زنان ورزشكار شهر اصفهان؟ 2وز و بازنمايي تظاهرات ليبيدوئيشود براي بر مأمني مي

  مالحظات نظري
ها محصول  كارناوال .هاست هاي ضد ايدئولوژيك كردن جامعه، كارناوال از نظر باختين، يكي از راه

هاسـت و ايـن    رسمي و فقدان فضاي باز گفتمـاني ميـان آن   شكاف فرهنگ رسمي و فرهنگ غير
هـاي آشـكار و    هاي پنهان به اليه هاي اعتراضي و انتقادي خود را از اليه حركت ها عموماً كارناوال

ايـن رويـداد نمـادين آنوميـك      .پـردازد  و به تقابل و تعامل گفتماني مـي  كشند ميروشن جامعه 
 .شـود  نمايي با هدف ايجـاد سـاختار جديـد دنبـال مـي      رسمي براي قدرت هاي پنهان و غير گروه
ايـدئولوژيك كـردن جامعـه     هـاي ضـد   يكي از بهترين راه 3از نظر باختينطور كه ذكر شد،  همان

 محيطـي،  عـاطفي، زيسـت   خصوصـاً  رويـدادهاي  القاي هاي محور با هاي كارناوالي همين نمايش
. درواقع، رويداد كارناوالي را بايد نوعي رويـداد آيينـي آنوميـك دانسـت     .است... ورزشي و هنري،

هاي مغلوبي اسـت كـه از    واقع تنفس گروه هاي آنوميك به معتقد است ظهور آيين 4ژورژ باالنديه
 ةجامعـ در كتـاب   5ژان بودريـار  ].22[دهند  اين راه به سازگاري خود با نظام اجتماعي ادامه مي

به مقايسة بردگي تن و زن در اعصار استبدادي گذشته با رهـايي   ها و ساختارها مصرفي اسطوره
  :ر عصر دموكراتيك فعلي پرداخته و نوشته استها د و آزادي آن

گونه كه زن و بدن در بردگي شريك بودند، رهايي زن و رهـايي بـدن نيـز بـه      همان
اين رهايي امروزه به اوج خود رسيده، زيرا . اند لحاظ منطقي و تاريخي به يكديگر وابسته

سـكس آزاد   زن كه قبالً به لحاظ سكس به خدمت گرفته شـده بـود، امـروزه بـه لحـاظ     
شود؛ يعنـي   تر با بدن خود اشتباه گرفته مي اما زن هرچه بيشتر آزاد شود، بيش. شود مي

                                                        
1. sublimation :پسند و معقـول اسـتفاده    هاى اجتماع توان از راه مانده، مى ناكامى يها خواسته يگاهى براى ارضا

 .نامند مى پسند را تصعيد شديد زندگى به كمك اعمال اجتماعهاى  جبران مثبت محروميت. دكر
2. libido: ليبيـدو   .ي شـور و هـوس جنسـي اسـت    ادر معنـ  مايـه  ليبيدو، شهوت، يا زيست ةترين كاربرد واژ رايج

  كـه تمايـل بـه بقـا و     نهـاد عاملي غريـزي اسـت و پـر از انـرژي در درون      زيگموند فرويداز نظر ) مايه زيست(
   .فاعليت دارد

3. Mikhail Bakhtin 
4. Georges Balandier  
5. Jean Baudrillard 
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. دشـو  ظاهر آزاد شـده اسـت اشـتباه گرفتـه مـي      ظاهر آزاد شده با بدني كه به زني كه به
شـان   توان از زن مانند بدن و مانند جوان و كليـة طبقـاتي سـخن گفـت كـه رهـايي       مي

  ].214، ص6[ة دموكراتيك مدرن است مضمون تكراري جامع
بيشتر جهان خارجي، انسان  ةسازي امكان تماس و مشاهد بودرياري به جاي فراهم ةرسانهمچنين، 

 به اعتقاد فوكو در اين زمينه، .دكن كشاند و از جهان امور واقعي دور مي مي 1را به جهان حادهاي واقعي
بـدين   ؛كشد سركوب جنسي كه از قرن هفدهم آغاز شده است باري از گفتمان تحريك را بر دوش مي

به زعم وي، شـيوة جديـد كنتـرل در جامعـة مصـرفي       .معنا كه در پس سركوب، تحريك نهفته است
شـود، بلكـه كنتـرل از طريـق      اي است كه كنترل بر بدن از طريق سركوب اعمال نمـي  معاصر به گونه

فوكو به  ،حقيقت در ].12فوكو به نقل از [ظاهر باش، برنزه باش  الغر باش، خوش: شود انجام ميتحريك 
كند كه ميـل جنسـي در خفـا بـاقي      اي تعيين مي كند كه گفتمان حاكم در هر دوره اين امر اشاره مي

مردانگي بـر   ر رويكردي كه مفاهيم زنانگي ود 2همچنين، به باور كانل. باشد در جريان آشكارا يا  بماند
انقطاعي براي تشخيص زن و مرد از يكديگر محسوب  ةنقط منزلة گيرند و بدن به مبناي جسم شكل مي

در ايـن  . هاي زنانگي و مردانگي حركـت كنـد   آل چه بيشتر و بيشتر به سمت ايده شود، بدن بايد هر مي
ـ  تمام اي جنسيت پروسه ،رويكرد ه سـمت بـدن كامـل و    شده نيست؛ بلكه بدن بايد در طي فرايندي ب

شدن ابـژه و   جنسي تا بدل ةيك اسطوره است و از رابطنيز بازنمايي جنسي  ،نزد فوكو .واقعي سير كند
رود  پيش مـي شناسي و علوم پزشكي  شناسي، زيست كاوي، جمعيت روان پايان گفتمان دانش توليد بي

  ].150،ص4[ كه هدفشان كنترل و هنجاركردن سكسواليته است
بدن و مردانگي و زنـانگي  ة شناسي بدن را رسيدن به رابط اصلي جامعه ةوظيف) 1995( كانل

حسـب معـاني و    اي است در دست نهادها يا عوامـل اجتمـاعي كـه بايـد بـر      بدن واسطه. داند مي
گـاه   هيچ، به عبارت ديگر. هاي مختلف و زمينه يا متني كه در آن قرار دارد، انطباق يابد پتانسيل

بـدن تحـت   . يك بدن گفت كه به موقعيت نهايي و مستحكم خود رسيده اسـت  ةبارتوان در نمي
تنهـا در حركـات    هماهنگي نه؛ ها ناچار به هماهنگي است جرياني هميشگي از دستورات و فرمان

گـويي   ،در ايـن رويكـرد   ....)ورزيـدگي عضـالت و   ( و رفتار كه در شكل، انـدازه و حتـي جـنس   
هاي  كليشه .ها بايد تالش كرد شدن به آن ند كه براي نزديكا آل يدهمردانگي يا زنانگي مفاهيمي ا

. دهنـد  ها را هدف خـود قـرار مـي    شود، اغلب بدن ها ارائه مي جنسيتي كه از زن و مرد در رسانه
مـردان بلنـدتر،   . هـاي خـاص   شوند، افرادي هستند با بدن ها ارائه مي زنان و مرداني كه در رسانه

اند و زيبايي و نشـاط خـود را مـديون مصـرف كاالهـاي       ايشان اغلب جوان. ندا ورزيده و عضالني
اندام،  كنند، اغلب الغر زناني كه كاالهاي تجاري را تبليغ مي. كنند بهداشتي و پزشكي معرفي مي

  ].9[ شوند عنوان افرادي شاد و موفق شناسانده مي اغلب به ها آن. ندا هاي شاداب ظريف، با پوست
                                                        

1.hyper reality :  جايگـاه آن  ة كننـد  حاد واقعيت امري به غايت شبيه امر واقعي، بلكه عين امر واقعـي و تسـخير
  .كند كه حاد واقعيت غياب و نبود امر واقعي را پنهان مي طوري به؛ است

2. Channel   
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شئونات اجتمـاعي از نهـاد    ةو بسط آن در هم» جنسية سرماي«م جديد با طرح مفهوحكيم 
 نامروز غربي بيا ةهاي جنسي در جامع در بررسي نقش مؤلفه اي ديد تازه ةخانواده تا قدرت، زاوي

اسـت بـين زن و مـرد از    معتقد ها تأكيد دارد و  مدرنيستي بر تفاوت با رويكرد پست وي. كند مي
تفاوت اين دو جنس را بـه معنـاي    او هرچند. هاي جنسي تفاوت وجود دارد  نظر جنسي و انگيزه

شناختي زن و مرد را مورد بحث قـرار نـداده    هاي فيزيولوژيك و روان عام در نظر نگرفته و تفاوت
خـوبي   عنوان التين كتـاب بـه  . ده استكرهاي ظاهري زن و مرد اشاره  ها و جنبه است، به تفاوت

، »اروتيـك « ةاستفاده نكرده و از كلمـ » سكس«ة زيرا حكيم از كلم ،دهد اين مسئله را نشان مي
  :جنسي معتقد است ةنگارنده در تعريف سرماي .بهره برده است يعني شهوت جنسي،

جنسـي موضـوعاتي نظيـر زيبـايي، جـذابيت جنسـي، سـرزندگي، ذكـاوت،          ةسرماي
. گيـرد  ربـر مـي  هـاي جنسـي را د   هاي اجتماعي و مهـارت  ربايي، مهارت پوشي، دل خوش
مسائل جنسي بخشـي  . هاي ظاهري و اجتماعي است اي از جذابيت جنسي آميزه ةسرماي

  ].11[ ...از اين سرمايه است
شده در داخل و خـارج كشـور، در حيطـة بـازتعريف      كلي، محور نتيجة تحقيقات انجام طور به

گيـرد   قرار مـي ) مدرن پست هاي نظريه(گرايي  زنان از زيبايي در چارچوب ادبيات نظري برساخت
  .ها بيان شده است ، برخي از اين يافته1در جدول . بودن زنان است كه بيانگر موضوع جنسي

  
  جنسي هاي زيست داللت به هاي مربوط پژوهش هاي چكيدة يافته. 1جدول 
  نتيجة تحقيق نام محقق

  اولويت مقاصد جنسي در مديريت بدن زنان )1387(مهدوي و عباسي اسفجير

مرجــع مهمــي در )از جملــه گفتمــان مردانــه(عمــومي جامعــهةحــوز  )1386(محمدسعيد ذكائي 
  دهي، فهم، تفسير و بازنمايي بدنشكل

يصادقمدرسوينانيمزي عتيرش
)1390( 

تأييـد   وبـا روش تحليـل محتـوا     يرجنسيغوينگاه جنسةغلببررسي
 به زنانينگاه جنستياولو

سـازي   باالتر از متوسط درمورد بدن در تئوري ابژهيمواظبت بدنداشتن  )1393(ميثم حدادي 
 انيگوپاسخ

 يها طول سال درغاتيتبل در زن ريصوتترگونهءيشوتريابزاربازنمايي  )1389(اكرم اميني 
 1384تا1354

  تر الگوهاي ويژة جنسينقش برجسته )2009(گروث و ديگران

هـاي   اي اسـت بـراي بـه چـالش كشـيدن نقـش      ها عرصهگونه سالناين  )1386(يوهانسون به نقل از ذكائي 
 .جنسيتي

  بدن با عزت نفسنگرش به نقش جنسيت و رضايت ازةنحورابطة مثبت )1994(رادولنون
 )1388(ورهيس

 
 كانعمر به كود يها سال نيرا از اول يا الغر و تركهده،يكشيبدنيالگو

 .كننديمليما تحم
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  پژوهششناسي  روش
انسـان   ،اثبـاتي  دخالف رويكـر  بر ،در رويكرد كيفي. انجام يافتكيفي با رويكردي  پژوهش حاضر

گر از طريـق   شوند و پژوهش دست او ايجاد مي ه يات بعپس واق .گري خالق و معناساز است كنش
 ايـن پـژوهش   زمينـه، در اين . پردازد تعامل با موضوع و عامالن درگير به بررسي اهداف خود مي

ميـدان  . بپـردازد  جنسـي زنـان   زيسـت  استفاده از رويكردي تفسيرگرايانه به بررسـي  وشد باك مي
گران مدتي طـوالني   نجا كه پژوهشآاز . استشهر اصفهان  ورزشيهاي  سالنو  ها ه پژوهش باشگا

ايـن  مكـاني مناسـب بـراي     هـاي ورزشـي   سـالن و  هـا  شگاهبا دريافتند ،درگير اين موضوع بودند
و  2، نظـري 1منـد  يعني هدف ،هاي كيفي گيري پژوهش گيري از نوع نمونه ونهمروش ن .اند پژوهش

چنـد تـن از مربيـان     بـا  گيري نظري با استفاده از نمونه ، در ابتدامنظور بدين .است 3برفي هگلول
نظور دسـتيابي بـه هـدف مـورد نظـر      مورزشي به  هاي و سالن ها ورزشي و ورزشكاران در باشگاه

افـراد مناسـب ديگـري كـه نمايـاي      بـا  برفي  با استفاده از روش گلوله نيز، ادامه در. شدمصاحبه 
مصـاحبه   ةگيري تا زماني ادامـه يافـت كـه بـا ادامـ      روند نمونه. شدد مصاحبه ودنهدف ب ةجامع

. واقع همان رسيدن به اشباع نظـري اسـت   اطالعات جديدي به اطالعات قبلي اضافه نشود كه در
از نفر  21 ماهه، با ، يعني در بازة زماني هجده1395ـ1394طي سال  شده باتوجه به موارد مطرح

 همـة . دقيقـه بـه طـول انجاميـد     40تا  30طور تقريبي  هر مصاحبه به. شد ورزشكاران مصاحبه
عـالوه بـر آن، الزم بـود     .روي كاغـذ نوشـته شـد   هـا ضـبط و سـپس بـراي كدگـذاري       مصاحبه
زنـان ورزشـكار بـه مشـاهدة       هـا و كـنش   باشـگاه  گران اين تحقيق براي شناخت فضاي پژوهش

عبارت اسـت   شده اي افراد مصاحبه هاي زمينه مشخصات كلي و ويژگي. مشاركتي نيز اقدام كنند
سـال بـا    50تـا  24شهر اصفهان در ردة سني ) نفر متأهل 15نفر مجرد و  6(ورزشكار زن  21از 

  .تحصيالت متفاوت از ديپلم تا دكتري
  

  شوندگان تحقيق اي و مشخصات كلي مصاحبه اي زمينهه ويژگي. 2جدول 

                                                        
1. purposive sampling 
2. theoretical sampling  
3. snowball sampling 

وضعيت  تحصيالت  سن  منا  رديف
سابقه   يورزشفعاليت  تأهل

  ورزشي

  متأهل  ديپلم  50  فهيمه  1
ماساژ ورزشي، ايروبيك،

سازي، پيالتس  شنا، بدن
  ...و

  سال 20
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كارشناسي  27  زيبا  2
ماساژ ورزشي، ايروبيك،  متأهل ارشد

  سال 8  سازي بدن

  سال 5  ماساژ ورزشي، ايروبيك، متأهل ديپلم 29 مبينا  3

كارشناسي  24  ماندانا  4
ماساژ ورزشي، ايروبيك،  مجرد ارشد

  سال 8  سازي، پيالتس شنا، بدن

كارشناسي  30  شيوا  5
ماساژ ورزشي، ايروبيك،  مجرد ارشد

  سال12  سازي شنا، بدن

ايروبيك، ماساژ ورزشي،  متأهل  كارشناسي  35  مهسا  6
  سال12  سازي زومبا، پيالتس، بدن

  سال12 سازي ايروبيك، بدن متأهل ديپلم 49 عاليه  7

سازي، ايروبيك، بدن  متأهل  دكتري  40  عسل  8
  سال12  زومبا

  سال 8 ماساژ ورزشي، ايروبيك متأهل كارشناسي 40 رز  9
  سال 8 سازي ايروبيك، بدن متأهل كارشناسي 33 شيما  10
  سال 5  سازي، شنا ايروبيك، بدن متأهل ديپلم 40 آذر  11
  سال 6  سازي، شنا ايروبيك، بدن مجرد كارشناسي 26 مينا  12
  سال7 ماساژ ورزشي، ايروبيك متأهل فوق ديپلم 49 نوشين  13
  سال 7  سازي، شنا ايروبيك، بدن مجرد كارشناسي 29 نرگس  14

ماساژ ورزشي، ايروبيك،  متأهل  كارشناسي  30  غزاله  15
  سال5  سازي بدن

  سال 3  سازي شنا، ايروبيك، بدن مجرد كارشناسي 30 بهار  16
  سال5  سازي شنا، ايروبيك، بدن متأهل كارشناسي 32 سحر  17
  سال7  سازي شنا، ايروبيك، بدن متأهل ديپلم 33 ترانه  18

كارشناسي  30  هانا  19
  سال 3  سازي، شنا ايروبيك، بدن  مجرد ارشد

كارشناسي  32  يكتا  20
  سال6  سازي ايروبيك، بدن  متأهل ارشد

سازي، شنا،  ايروبيك، بدن  متأهل  دكتري  50  نسيم  21
  سال 8  زومبا، پيالتس

 شوندگان تحقيق اي و مشخصات كلي مصاحبه اي زمينهه ويژگي. 2جدول ادامة 



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در   404

بـا توجـه بـه اينكـه دانـش      . است 1روش نظرية داده بنياد شده روش تجزيه و تحليل استفاده
اي  نظريـة زمينـه  . تخصصي اندكي در رابطه با اين موضوع وجود دارد، از اين روش اسـتفاده شـد  

هايي استخراج شده است كه در جريـان پـژوهش    اي است كه مستقيماً از داده  نظريه) بنياد داده(
بنيـادي كـه در    داده نظريـة  ) 2007( 2از نظر آدو كل. اند صورت منظم گرد آمده و تحليل شده به

اي در ارتباط بـا   شناسانه از سوي استراوس و كوربين ارائه شد، با ديدگاه خرد جامعه 1990سال 
 ].27[ كنـد  پديده پيوند دارد كه بر نقش كنش انساني و عامليت در زندگي اجتماعي تأكيد مـي 

گران بـه   لة اول، پژوهشدر مرح: كاربرد اين نظريه در پژوهش حاضر شامل چندين مرحله است
. تعريف سؤال پژوهش پرداختند و سپس مروري بر متون تخصصي و تحقيقات قبلي انجـام شـد  

مرحلة دوم مجموعه مقدماتي براي ورود به ميدان پژوهش بود؛ يعنـي انتخـاب ميـدان پـژوهش     
آوري  گيـري نظـري و تكنيـك جمـع     گيري، نمونه و نحوة ورود به آن، نمونه) هاي ورزشي باشگاه(

گـران بـه    در ايـن مرحلـه، پـژوهش   . مرحلة بعدي، ورود به ميدان پـژوهش اسـت  ... . اطالعات و
ها تا جايي پيش رفت كه ديگـر   هاي تجربي از زنان ورزشكار پرداختند و مصاحبه آوري داده جمع

محققـان در ايـن   . حـال، تحليـل اطالعـات نيـز آغـاز شـد       عين اطالعات جديدي حاصل نشد؛ در
نخسـتين گـام آن تشـكيل    . ي تحليل اطالعات از چندين گام اساسي سـود جسـتند  پژوهش برا

؛ و 4؛ گام دوم پردازش مفاهيم، يعني كدگذاري محوري3مفاهيم است، يعني مرحلة كدگذاري باز
در همـة  . 5گام بعدي تلفيق مفاهيم و پيدايش هستة مركزي اسـت، يعنـي كدگـذاري گزينشـي    

در فرايندي رفت و برگشتي در داخل ميدان و خارج از آن  آوري و تحليل اطالعات مراحل، جمع
  .انجام شد و از طريق مقايسة مداوم نكات كليدي، الگوها و مضامين كشف شد

هاي ظهوريافتـه و مختصـات آن    پس از فرايند تحليل و مقايسة مداوم، محقق براساس مقوله
  ].88،ص5به نقل از [كند  به ساخت نظريه اقدام مي

  6يابي اعتبار
يعني افـراد  : براي حصول اطمينان از اعتبار پژوهش اين اقدامات انجام شد؛ تطبيق از سوي اعضا

هاي خـود را بيـان كردنـد؛     ها و گزارش نهايي را مرور و ديدگاه فرايند تحليل مقوله شده مصاحبه
هـاي پـژوهش را    شناسـي يافتـه   دو نفر از دانشجويان دكتـري و اسـتادان جامعـه   : بررسي همكار

كنندگان در تحليل و تفسـير   زمان از مشاركت طور هم به: ررسي كردند؛ مشاركتي بودن پژوهشب

                                                        
1. grounded theory  
2. Udo Celle 
3. open coding 
4. axial coding 
5. selective coding 
6. validation 
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عالوه بر آن با توجـه بـه موضـوع پـژوهش از چنـد تكنيـك مشـاهده،        . ها كمك گرفته شد داده
بـه دام انـداختن و   . يافته و ثبت مشاهدات اسـتفاده شـد   ساخت مشاهدة مشاركتي، مصاحبة نيم

ها، تحليل موارد متضاد، صرف  كر دربارة موضوع، يادداشت منظم روند كار و دادهفراخواندن به تف
زمـان   وقت و زمان كافي در ميدان، توصيف دقيق و جزئي در ارائة نتايج و گردآوري و تحليل هم

  .ها نيز در اين پژوهش استفاده شد داده

  هاي پژوهش يافته
آينـد؛ يعنـي    ها در قالب مفاهيم در ها و پديده طوركلي در كدگذاري باز قصد برآن است تا داده به

اي كوچـك از   كلمـات منفـرد يـا مجموعـه    (ها  شوند، عبارت مي) تقطيع(ها از هم مجزا  ابتدا داده
ها  به آن) كدها(شوند تا تعليقات و مفاهيم  بندي مي اساس واحدهاي معنايي دسته بر) چند كلمه

از اينكه هر مصاحبه چندين بار خوانده شـد،  در اين پژوهش، پس  ].330، ص17[ ضميمه شوند
خوبي اين موضوع را پوشـش   بودند و به شده جهت با موضوع و سؤاالت بررسي هايي كه هم  عبارت

. اين گام كدگذاري اوليه در مرحلة كدگذاري بـاز اسـت  . دادند،گزينش و تقطيع و تفكيك شدند 
وتفاوت   پس از تفكيك، براساس شباهت به دنبال اين گام، كدگذاري متمركز انجام گرفت؛ يعني

اسـاس   پـس از آن، بـه تقليـل مفـاهيم بـر     . ها برچسب مفهومي جامع و مانع داده شـد  به عبارت
 در ابعـاد  و هـا  ويژگـي  ةپاي بر كزرمتم مفاهيم ،مرحله اين در. ها پرداخته شد ها و تفاوت شباهت

معتقـد   ) 2007(آدو كـل  . اين مرحله كدگذاري محوري اسـت . گيرند  مي قرار تر انتزاعي اي همقول
منزلـة   واژة جديد پارادايم كدگـذاري را ابـداع كـرد كـه از آن بـه      1987است استراوس در سال 

نهايت، در پايـان ايـن    در. ها و توضيح دادن روابط بين مقوالت استفاده كرد ساختار دادن به داده
هـا   مدل پارادايمي در قالب شرايط، اسـتراتژي  .مدل پارادايمي اقدام شد مرحله، به ترسيم الگو يا
  .و پيامدها ارائه شده است

، 2[ گذارنـد  هـا اثـر مـي    اند كه بر پديده دسته رويدادها و وقايع شرايط علّي آن :شرايط علّي
  .شد يافته ارائه در اين پژوهش، شرايط علّي در قالب مقولة محوري عاليق جنسي تغيير ].152ص

  عاليق جنسي تغييريافته
توجهي و تقبيح آن به سبب گنـاه   قبل از مدرنيته، ديدگاه به بدن ديدگاهي سنتي و مبني بر بي

امـا در  . عالوه بر آن، روابط جنسي عمدتاً كاركرد توليد مثـل و ابقـاي نسـل داشـت    . آغازين بود
دگاه بـه بـدن تغييـر يافـت،     ها، دي ها و ارزش دوران مدرنيته و پس از آن، به دليل چرخش سنت

در اين زمان، توليدمثل تنها كاركرد روابط جنسي نيست، بلكـه  . پس بدن مورد توجه قرار گرفت
بنابراين، لـذت جنسـي   . گرايي به ميان آمد و به سبب آن توجه افراطي به بدن اصل لذت و لذت
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منزلة  ن خود و ديگري بهافراد به بد. در مركز توجه قرار گرفت و شور و شوق جنسي به راه افتاد
منزلة كااليي جنسي نگريسته شد كه وارد بازار مد  به بدن به. منبعي براي كسب لذت نگريستند

دة اين پـژوهش دائمـاً   ش طور عام، و افراد مصاحبه از آنجا كه انسان امروز، به. و زيبايي شده است
ند، شكي در اين نيست كه هاي خود و عاليق جنسي هست در حال بازانديشي در مورد خود، بدن

در اين پژوهش نيز، بـا كشـف چهـار مفهـوم متمركـز      . اند خوش تغيير شده عاليق جنسي دست
گري جنسي، تغيير نگـرش مـردان از تصـور زن مطلـوب، نارضـايتي زناشـويي و تمـايالت         جلوه

  .شديافته در قالب شرايط علّي دست يافته  گرايي به مقولة عمدة عاليق جنسي تغيير همجنس

  و تناسب اندام گري جنسي جلوه
شده و پس از مراحل كدگذاري اين نتيجه حاصل شـد كـه    هاي انجام با تجزيه و تحليل مصاحبه

هـاي   سـالن  هـا و  داليل مهـم حضـور زنـان در باشـگاه      يكي از  و تناسب اندام گري جنسي جلوه
شـونده   زلة عاملي جـذب من شوندگان به كرات از سوي مصاحبه اين مقولة محوري به. ورزشي است

گـري جنسـي عمـدتاً     در اين پـژوهش، جلـوه  . ورزشي عنوان شد هاي سالنها و  به سمت باشگاه
و تناسـب   گري جنسـي  جلوه. شود زنان را شامل مي هاي جنسي مندي هاي ظاهري و توان زيبايي
هـا   ايـن مؤلفـه  . اي حاصـل شـد   هاي مختلفي دارد كه با تحليـل اطالعـات مصـاحبه    مؤلفه اندام

هاي بدني  ند از جذابيت جنسي، كسب شغل، مقايسه و پذيرش اجتماعي، نمايش سرمايها عبارت
هـا بـه مفـاهيم     در ادامه، با ارائة مختصـري از مصـاحبه  . گويي به ميل جنسي و اقتصادي و پاسخ
 .شود هاي مذكور پرداخته مي دهندة مؤلفه برآمده و تشكيل

هـا جـذابيت    جذابيت جنسي اشاره كردنـد؛ از نظـر آن  ة مؤلفشوندگان به  تعدادي از مصاحبه
خور توجه از يك طرف به منظور جذب جنس مخالف و ازدواج و از طـرف   جنسي عاملي است در

زندگي در دوران مدرن نياز  شده، بنابراين، از نظر افراد مصاحبه. ديگر براي دوام زندگي زناشويي
هاي گذشـته ازدواج و تـا    ها گرچه در زمان آن ظراز ن. طلبد به توجه به تن و مديريت بدن را مي

... حدي پايداري آن بيشتر اقتضائاتي سنتي داشت و بر شرايط اجتمـاعي، اقتصـادي، اعتقـادي و   
  .اند هاي جنسي و تناسب اندام اهميت زيادي يافته زنان مبتني بود، اما در دوران كنوني جاذبه

  :گويد ميهانا 
برام مهمه كه اندام مناسب داشته باشم و جـذابيت و  . من مجردم و قصد ازدواج دارم

هاي خوبي داشته باشم بـراي ازدواج و   خوام كيس زيبايي اندامم رو بيشتر كنم، چون مي
آخـه االن  . خوام در هنگام ازدواج و رابطـه بـا جـنس مخـالف بـه مشـكلي برنخـورم        مي

د براي جلب توجـه  جذابيت اندام خيلي مهم شده و از نظرم حتي زناني كه متأهل هستن
  .آن شوهراشون به باشگاه مي

  :گويد شيوا مي
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هاي متأهـل و حتـي دخترهـاي جـوون صـرفاً بـراي اينكـه جـذابيت          خيلي از خانم
هاي خاصي از بدنشـون رو   هايي براي اندام آن باشگاه و صرفاً ورزش بدنشون زياد بشه مي

  .دن انجام مي
شوندگان، مقايسه، پذيرش، مقبوليـت   صاحبهزعم م گري جنسي، به مؤلفة مهم ديگر در جلوه

ها بر اين عقيده بودند كه داشتن انـدامي   آن. اجتماعي و برقراري رابطة اجتماعي با ديگران است
اي كـه افـراد    شود؛ رابطه مي... مناسب باعث برقراري رابطة اجتماعي بهتر با اطرافيان، همكاران و

خود فارغ باشند يا حتـي بـه داشـتن بـدني مـورد      هاي وابسته به بدن و جسم  در آن از اضطراب
توان گفت از جمله داليل توجه مفرط زنان به تن و بدن  بنابراين، مي. پسند و زيبا مباهات كنند

  .خود مورد پذيرش و تأييد قرارگرفتن در نظر ديگران است
  :گويد ماندانا مي

رفـتم غيـر از    جا نمـي  هيچ. اومدم وزن داشتم اصالً از خونه بيرون نمي وقتي كه اضافه
شـدن   و متناسـب (ولـي بـا كـاهش وزنـم     . مدرسه و بعد دانشگاه و روابطم خيلي كم بود

  .تر شدم گن چقدر هيكلت خوب شده اجتماعي و اينكه همه بهم مي) اندامم
  :گويد زيبا مي

كه تا ترم يـك دانشـگاه    جايي دورة دبيرستان خيلي چاق بودم، ولي برام مهم نبود تا
تر هم شده بودم، اما از ترم بعد كه بيشتر توي دانشگاه بـودم و تـوي جامعـه     خيلي چاق
بعـد هـم كـه ازدواج    . كردن گرفتن و ورزش آمد داشتم، شروع كردم به رژيم و بيشتر رفت

ا خيلـي  ه آخه اون... ترم كردم، ديدم كه زشته نسبت به بقية اعضاي خانوادة شوهرم چاق
  .تيپ بودن خوش

كننـدة افـرادي اسـت كـه زيبـايي و       كنوني محيط كار تـا حـدودي جـذب   از آنجا كه فضاي 
هاي ظـاهري داشـته باشـند، تعـدادي از دختـران و زنـان جـوان بـراي يـافتن شـغل و            جذابيت
ورزشي مراجعه و براي داشتن بـدني   هاي سالنها و  هاي شغلي به باشگاه شدن در محيط پذيرفته

  .گري جنسي است هاي جلوه بنابراين، يافتن شغل يكي ديگر از مؤلفه. كنند جذاب و زيبا تالش مي
  :گويد شيوا مي

صــورت، خوشــگل،  تيــپ، خــوش گــه كارمنــد خــوش االن تقاضــا در بــازار كــار مــي
رسـه، زودتـر   هر فردي كه بيشتر به خـودش ب ... هاي كاري و صحبت و توي محيط خوش

  ...فتها كارش راه مي
رفـاه،   شـده  شوندگان اين نكته حاصل شد كـه بـين افـراد مصـاحبه     از فحواي كالم مصاحبه

هـاي   هـاي متنـوع و فـراوان و مسـافرت     فراغت و تفريح برجسته است و به دليل فراغت، مهماني
ايـن افـراد    خارجي دغدغه بيشتري به بدن و نمودهاي جنسي آن دارند و از طرف ديگـر گـاهي  



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در   408

كننـد؛   هاي بدني و اقتصادي خود تبديل مي هاي ورزشي را به مكاني براي نمايش سرمايه محيط
قيمـت يـا برهنگـي     هـاي خـاص و گـران    مثالً، به معرض نمايش گذاشتن اندام متناسب با لباس

راني بنابراين، در دو. اند هايي از بدن كه تحت جراحي و ديگر نمودهاي زيبايي قرار گرفته قسمت
قيمـت،   شود، بدن در كنـار وسـايل گـران    ها و مصرف مشخص مي وسيلة نشانه كه هويت افراد به

تـوان گفـت بـه زيبـاترين      كه حتي مـي  جايي به شيئي مصرفي تبديل شده است؛ تا... زيورآالت و
  :گويد خود مي مصرفي ةجامعبودريار در كتاب . شيء مصرفي مبدل شده است

مصرف نـزد فـرد   / م آن است كه ساختارهاي كنوني توليدخواهيم ثابت كني آنچه مي
سيار منسـجم بـدن او   بكنند كه به نوعي به بازنمايي دوگانه اما  كنش مضاعفي را القا مي

واره يـا شـيء    مثابـة بـت   مثابة سرمايه و بازنمـايي بـدن بـه    بازنمايي بدن به. بستگي دارد
قرار نگيرد، بلكه به شكلي عامدانـه  غفلت  در هر دو الزم است بدن مورد انكار يا. مصرفي

 شناختي كلمه نيز صورت بگيـرد  گذاري در دو مفهوم اقتصادي و روان بر روي آن سرمايه
  ].199، ص6[

  :گويد زيبا مي
وقتي ازدواج كردم، بعد يه مدت خيلي چاق شده بودم و از اونجايي كـه دائـم از    من

زدن  ها خيلي اهل تيـپ  شديم و اون هاي فراوون دعوت مي طرف خانوادة شوهرم مهموني
بنابراين . تيپ نيستم هاي فاميل خوش كشيدم كه مثل بقية عروس بودن، من خجالت مي

  ...رسيدن به بدنم و ماساژ و شدت افتادم توي مسير الغر كردن و به
  :گويد مبينا مي

فقط دوست دارم پول خرج كنم . آم ورزش من مشكل خاصي ندارم كه براي اون مي
دوسـت دارم بـراي   . زن فقـط تـوي خونـه بمـونم     هعنوان ي دوست ندارم به). خندة زياد(

من تا  .هاست حاال ورزش يكي از اون. خودم همة چيزهايي كه دوست دارم رو انجام بدم
كنه بـه بـدنش اهميـت     همين كه آدم احساس مي. حاال هر هدفي داشتم، بهش رسيدم

  .شه پول خرج كنه ده اين خوبه و باعث مي مي
  :گويد مهسا مي

سالم كه بود، پرسينگ ناف كردم و دوسـت داشـتم كـه تـوي باشـگاه همـه        30من 
ديدم كه تتو كـردن و   ها رو هم مي پوشيدم و بعضي تنه مي براي همين همش نيم. ببينن

  .پوشيدن كه پيدا باشه جوري لباس مي
گويي به ميل  هاي ورزشي، پاسخ گري جنسي و حضور در باشگاه عنصر اثرگذار ديگر در جلوه

دهـي مناسـب بـه بـدن      شوندگان بيان كردند كه به منظور فرم تعدادي از مصاحبه. جنسي است
نكتة مهم ديگر اينكـه  . آيند ف به ورزشگاه ميبراي برقراري رابطة مناسب با همسر يا جنس مخال
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شود كه زنان براي تعديل و كنترل اين نياز اضافي به  شده باعث مي گاهي ميل افراطي و سركش
ورزش كردن بپردازند و در مقابل در مواقعي براي فرونشاندن اين ميل مازاد به ورزش كـردن در  

نفسـه تـأثير    هاي ورزشـي فـي   رچه كار با دستگاهتوان گفت گ كلي، مي طو به. برند باشگاه پناه مي
تواند توجه فرد را به سمت مسـائلي   مستقيمي بر بيداري يا خفتگي ميل جنسي ندارد، يقيناً مي

  .از اين دست رهنمون كند
  :گويد آذر مي

ولي شـوهرم بيمـاري   . ميل جنسي شديد داشتم. من از لحاظ جنسي مشكل داشتم
قنـد بهـش اجـازه    . زدواج تا حاال رابطة مـا خيلـي كـم بـوده    قند داشت و از اوايل ا. داره
هاي طوالني بيماري عصبي و افسـردگي گـرفتم؛ امـا     دوره. من خيلي اذيت شدم. ده نمي

شه و كـار بـا دسـتگاه ميـل جنسـي رو كـم        م داره تعديل مي االن با ورزش ميل جنسي
ميـل  ... مبـا، شـنا و  هاي هـوازي مثـل ايروبيـك، زو    ورزش. كنه كنه و اون رو خفه مي مي

من شـنا كـه رفـتم خيلـي اذيـت      . كنه شنا اين ميل رو زياد مي. كنه جنسي رو بيدار مي
  .ديگه نرفتم شنا. شدم

  تغيير نگرش مردان از تصور زن مطلوب
هـاي مهمـي اسـت كـه در همـة       تغيير نگرش مردان از تصور زن مطلوب يكـي ديگـر از مقولـه   

آن بودنـد كـه شـرايط دوران حـال بـا گذشـته        بر شده ههمة افراد مصاحب. ها كشف شد مصاحبه
اي اسـت بـراي توليـدمثل و     متفاوت است و تصور مردان از زنان مبني بر اينكه زن صرفاً وسـيله 

بـراي توضـيح بيشـتر بايـد گفـت در      . تري داده اسـت  ابقاي نسل جاي خود را به مسائل پيچيده
با، جذاب و مطابق با اسـتانداردهاي زيبـايي   ها بايد در حدكمال زي جهان امروزي زنان و بدن آن

اندازد و زنان دائمـاً   ال و جذاب زندگي زناشويي را به مخاطره مي امروزه، نداشتن اندام ايده. باشد
در ايـن پـژوهش، آنچـه    . شـوند  گرداني مردان واقع مـي  هاي جنسي و روي جويي در معرض بهانه

ها از زنـان مبنـي بـر داشـتن      ردان و تقاضاي آنطلبي م مبرز شد اين است كه تغيير ذائقه، تنوع
ها و  اندامي متناسب و مطابق با استانداردهاي روز عاملي مهم در هجوم زنان و دختران به باشگاه

  .هاي ورزشي است سالن
  :گويد مهسا مي

رسيدي  گه اگه به خودت نمي العاده حساسه به بدن و هميشه به من مي شوهرم فوق
ره سراغ بقيه اگه من به  با شناختي كه من ازش دارم، واقعاً هم مي رفتم سراغ بقيه و مي

وقتي ديـد مردهـا   . چون خيلي به بدن حساسه به بدن خودش هم حساسه. خودم نرسم
  .شي را بدوني، به خودت حساس مي
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  :گويد شيوا مي
مردها ازشـون  . دن رو انجام نمي...) جراحي و(ها تا كسي ازشون نخواد اين كارها  زن

توي جامعه تقاضـا  . همش به خاطر تقاضاي آقايونه... همه ورزش و پروتز و اين. خوان يم
ش تـوي   بينـه همـه   وقتي خانوم مـي . رن ها مي ها سراغ اين فعاليت وجود داره كه خانوم

س يـا مـثالً خـانمي كـه برنزكـرده خـوب        هاي ديگه ها حواسش به سمت خانوم مهموني
مـن خـودم ورزشـكارم و    . سب انـدام خواسـتة آقايونـه   بحث تنا. شه درگير اين كارها مي

  .گن خانومِ ما رو هم ببر ورزش آقايون زيادي هميشه بهم مي. مربي

  نارضايتي زناشويي
سـازش و   ،مفهوم اساسي در تجزيه و تحليل رفتار خانوادگي، بيشتر همكـاري اسـت تـا انطبـاق    

له و مشـكل  ئاز حل يك مسـ  يندي است كه عبارت استااسپري معتقد است همكاري فر .توافق
همكاري . دكن هاي عميق ممكن مي نارضايتي ها و روابط را با وجود تفاوت ةدرون خانواده كه ادام

ي ا همكاري مجموعه ،حقيقت در؛ هاي مشترك را نه ارزش كند و نه رفتارهاي مشابه را ايجاب مي
 كنـد  قابـل فهـم مـي    را طـرف  هايي كه براي زن و مرد رضايت زناشـويي دو  است از راه و سمت

هاي تناسب انـدام   در اين زمينه، نارضايتي زناشويي عامل مهمي در گرايش زنان به ورزش]. 21[
  .هاي ورزشي شناخته شد و فعاليت

زمـاني كـه بـين زن و مـرد      شـده،  ها و بنـا بـر آراي افـراد مصـاحبه     دنبال تحليل مصاحبه به
هـاي   دهندة رفـتن بـه باشـگاه    هاي تسكين نارضايتي و اختالف وجود دارد، احتماالً يكي از گزينه

منزلة مأمني اسـت بـراي    هاي ورزشي گاهي به ها و انجام فعاليت مراجعه به باشگاه. ورزشي است
قعي كه زنان تجربة موفقي در موا. هاي جنسي ها و نارضايتي ها و كشمكش تخلية زنان از اختالف

گو كردن با زنـان  و ورزشي، گفت  در ارتباط با همسر ندارند، حضور در باشگاه، اشتغال به فعاليت
دنبـال نارضـايتي و    همچنـين، بـه  . شود دهندة نارضايتي نگريسته مي منزلة عامل تخفيف ديگر به

حضور، صـحبت  . است 1يمنزلة خودارضاي ناكامي جنسي گاهي ورزش براي ورزشكاران مذكور به
شود، زيرا ارضاي  گو دربارة مسائل جنسي نيز خود بخشي از ارضاي جنسي محسوب ميو و گفت

  .هاي جنسي را به همراه دارد ذهني و گاهي به دنبال آن كاهش تكانه
  :گويد نوشين مي

آن ورزش يـا بـا شوهرشـون مشـكل دارن يـا طـالق        ها كه مي تعداد زيادي از خانوم
انگار ورزش مرهميه براشون يا يـه راه فـرار از خونـه يـا     . گيرن ارن طالق ميگرفتن يا د

  .ده شون رو تسكين مي حاال يه جورايي ميل جنسي

                                                        
1. masturbation  
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  خواهي جنس هم
دنبــال كــاوش شــرايط علّــي در بررســي ايــن موضــوع، مقولــة   در طــي تحليــل مصــاحبه و بــه

رفتـار جنسـي بـين    خواهي عبارت اسـت از كشـش يـا     جنس هم. خواهي نيز كشف شد جنس هم
خواهانه ممكن است موقتي باشد يا  جنس رفتار هم). يعني بين مردان يا زنان(اعضاي يك جنس 

شـده   تعدادي از افراد مصـاحبه  ].4، ص7[گيري جنسي ثابت و پايدار درآيد  صورت يك جهت به
بـه  . انـد  دهرو شـ  خواهي روبه جنس هاي ورزشي با زناني با تمايالت هم عنوان كردند كه در باشگاه

جـنس وارد   خـواهي و لـذت از هـم    جـنس  ها اين گروه از زنان عمدتاً براي مسـائل هـم   عقيدة آن
گونــه رفتارهــاي  نكتــة مهــم ديگــر اينكــه ايــن. شــوند هــاي ورزشــي مــي هــا و فعاليــت باشــگاه

گيرد كه فرصت براي بـروز آن مهياسـت؛ مـثالً، در     گرايي عمدتاً در فضاهايي انجام مي جنس هم
هاي كششي كـه   هايي شبيه شنا يا فيتنس كه فرصت براي برهنگي بيشتر است يا ورزش ورزش

  .هاي جامپ عكس ورزش ثابت و آرام است بر
  :گويد عسل مي

هـاي   سنگيني نگاه پيداست و عمـدتاً ايـن تفـاوت نگـاه در ورزش    . نوع نگاه متفاوته
  .كششي هست چون اندام پيداست

  :گويد مهسا مي
حتـي بـه خـود مـن بـا اينكـه       . دن ها بهم پيشـنهاد مـي   توي باشگاههاي زيادي  زن
اصـالً يكـي از   . تـر بـودم پيشـنهاد داده شـد     اندام كه خيلي خوش زماني. شون بودم مربي

  .ها بزنم بيرون همين موارد بود داليلي كه باعث شد از اين ورزش
ت كه در ديـن و  جنس خود شوق جنسي دارند، بايد توجه داش گرچه اين افراد نسبت به هم

شايد . شود گونه رفتارهاي جنسي قبيح است و نوعي انحراف جنسي تلقي مي عرف جامعة ما اين
  :بتوان تا حدودي با طائف همگام شد آنجا كه نقل كرده است
] شهرنشـيني [طرف و فضاي بازي كه  فشار تابوهاي سياسي، فرهنگي و ديني از يك

ناپـذير   فراهم ساخت، تضادي آشـتي ) گرا بودن جنس هم(از سوي ديگر براي كويير بودن 
  ].9، ص15[را پديد آورد 

صـورت   جـنس بـه   و نتيجه چيزي است كه شاهد آن هستيم؛ يعني گرايش و اشتياق به هـم 
  .پنهاني و غيرمشروع
شـود كـه    در بحث از شرايط بسترساز به مفاهيمي اشـاره مـي   :اي يا بسترساز شرايط زمينه
اي مجموعة خاصي هستند كه  شرايط زمينه. كند وردن موضوع هموار ميوجود آ زمينه را براي به

آيند تا مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلي را به وجود آورند كـه   در زمان و مكان خاصي جمع مي
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ترين بستري كـه   در اين پژوهش، عمده ].152، ص2[ ها پاسخ دهند اشخاص با عمل خود به آن
  .محوري است با عنوان فرهنگ هوسران  د، مقولةشو شدن فضاي ورزشي مي سبب جنسي

  فرهنگ هوسران
هاي زميني به فهم جالبي از جامعه دست يافته شد مبني بر اينكه فضـاي جوامـع    با تحليل داده

اي از كردارهـاي   زده است، جنسي نيز شـده اسـت؛ يعنـي هجمـه     امروزي عالوه بر آنكه جنسيت
شـدن   در ايـن وضـعيت، گـويي گريـزي از جنسـي     . جنسي فضاي اجتماعي را احاطه كرده است

هـاي   اين كردارها به فضاي باشـگاه . بنابراين، شاهد فرهنگي هوسران هستيم. جامعه وجود ندارد
بـه  . طلبـي اسـت   نكتة درخور توجه در فرهنـگ هوسـران، تنـوع   . ورزشي نيز سرايت كرده است

طلبـي، لـذت و اسـطورة     تنوع .طلبي نشانة شهوت زياد در نظام فرهنگي است عبارت ديگر، تنوع
اي بـراي بـروز خـود     يابـد و از هـر روزنـه    وضوح در فرهنگ هوسران محل بروز مي گرايي به لذت

هـاي   بخشـي بـه عروسـك    در چنين وضعيتي، زنان با هدف كسب لذت و لـذت . كند استفاده مي
. گيرنـد  مي برداري جنسي مردان قرار راحتي مورد بهره هايي كه به شوند؛ عروسك جنسي بدل مي

هـاي   گران با استفاده از مصاحبه، مشاهدة مشـاركتي و تجربيـات خـود در ايـن محـيط      پژوهش
وضوح مشهود اسـت، برهنگـي    ورزشي به فهم اين نكته نائل شدند كه در چنين فرهنگي آنچه به

عالوه بر . شدن آنان به سمت مسيرهايي كه در آن فرصت برهنگي وجود دارد زنان است و جذب
ساالر  از آنجا كه افراد در فرهنگي شهوت. شدن حياست رهنگي يكي از نمودهاي بارز ريختهآن، ب

شدن حيا و از  گيرد، ريخته ها در بستر اين نظام فرهنگي شكل مي كنند و تعامالت آن زندگي مي
در اين فرهنگ، كه كانون توجه لـذت و  . بين رفتن قبح مسائل جنسي پيامد چنين فضايي است

ست، زنان به دنبال مسيرهاي هستند كه موجبات ارضاي لذت را مهيا كنـد و مـردان   هوسراني ا
گـران تحقيـق حاضـر دريافتنـد      پـژوهش . اند وري جنسي نيز همواره در اين فضاها به دنبال بهره

هاي اجتماعي، عدم مديريت جنسي، رسـانه و مصـرف رسـانه، پايگـاه طبقـاتي، نـوع        محدوديت
هاي ورزشي در قالب مفاهيم متمركز موجبات هوسراني و تـورم   سالنها و  ورزش و فضاي باشگاه

منزلة مقولـة محـوري و    بنابراين، در فرهنگ هوسران، كه به. كنند هاي جنسي را فراهم مي كنش
هـاي   اي ماننـد باشـگاه   شدن فضـاهاي اجتمـاعي   عمده شناخته شد، بسترهاي الزم براي جنسي

  .شود ورزشي ايجاد مي
  :گويد  مينوشين 

پرستي خيلي زيـاد شـده و افـراد     شنوم شهوت بينم و مي با اين چيزهايي كه من مي
خانوم يا آقا همسـر دارن، ولـي در كنـارش    . طلب شدن هم مردان و هم زنان خيلي تنوع

  .معشوقه و دوست هم دارند
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  :گويد مهسا مي
ي ها جنسـ  شنوي، توي باشگاه مثالً مكالمات رو كه مي. جا حاكمه فضاي جنسي همه

  .هاي نامناسبه هاي جنسي يه يا فيلم و عكس هست يا اينكه درمورد جك
  :گويد عاليه مي

هـايي   ها دوسـت دارن لبـاس   بينم كه دخترها و خانوم هاي اخير خيلي مي توي سال
تـونن ببيـنن اينجـام كـه فضـا       ا مـي هـ  خودشون رو با اين لباس. بپوشن كه دكلته باشه

  .براشون آمادست

  اعيهاي اجتم محدوديت
هاي سـطح كـالن در سـطح     ها و ناهنجاري همواره سطوح خرد از سطوح كالن متأثرند و كاستي

گـران   منزلة يك جامعة كوچك از كـنش  هاي ورزشي به باشگاه. وضوح قابل مشاهده است خرد به
از جملـه   .تـر اسـت   هاي جامعـة بـزرگ   ها و محدوديت ها، ناهنجاري دهندة كاستي خوبي نشان به

هـاي   دهـد محـدوديت   اي جنسي شده قـرار مـي   را در چرخه دختران جوان و زنان كهبسترهايي 
 شـود آنـان   ز جامعه سبب مـي هاي بيشتر اجتماعي و فردي اين قشر ا محدوديت. اجتماعي است

اي بـراي ديـده شـدن     تصويري متفاوت از خود و وسيله ةاز هر فرصت و امكان جديدي براي ارائ
شده و استثمار زن، همه و همه، در جهـاتي متنـاقض    ت سركوبسركوب بدن، جنسي .بهره برند

. شـود  شود كه نمودهاي متفاوت و متنوعي را شـامل مـي   شدن جامعه منجر مي به بيشتر جنسي
گيـري   توان به فضاي سلبي اجتماعي اشاره كرد كه در بعضي مواقع در حال خـرده  در ادامه، مي

شوندگان، افراط و تفـريط در امـور    زعم مصاحبه به .كننده براي افراد است و ايجاد شرايط محدود
اجتمـاعي پيامـدهاي خـاص خـود را دارد كـه گـاهي چنـدان عقالنـي نيسـت؛ مـثالً، سـركوب            

و منفـي  ) جـايي  ورزش از طريـق مكانيسـم دفـاعي جابـه    (توانـد از طريـق سـركوب مثبـت      مـي 
اجـازة فضـايي بـراي    وقتـي   اشـاره كردنـد مـثالً    شـده  افراد مصاحبه. تعريف شود) خودارضايي(

شود، يكي از فضـاهايي كـه ممكـن اسـت درگيـر چنـين مسـائلي شـود          نمايش لباس داده نمي
متوقـف  ... شـود ورزشـي ماننـد زومبـا و     هاي ورزشي است يا موقعي كـه درخواسـت مـي    باشگاه
سواري بـراي زنـان بـا محـدوديت مواجـه       هايي مانند دوچرخه همچنين زماني كه فعاليت. بشود
اي سـنتي و مـذهبي اسـت و مطـابق بـا       طرفي، بايد در نظر گرفت كه جامعة ما جامعهاز . است

قوانين اسالمي و عرفي پوشش و رفتار تعريف شده است، اما به زعم ايـن افـراد گـاهي كـدهاي     
گذاري غلط به فشـار و فشـار    بنابراين، سياست. شود گيرانه باعث فشار بر افراد مي اخالقي سخت

  .شود دن افراد منجر ميش به سركشي و سركش
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  :گويد عسل مي
سـركوب زيـاده   . امر و نهي و زيادي افراط و محدوديت ايجاد كردن درسـت نيسـت  

اين درسـت نيسـت چـه اشـكالي     . كالس زومبا متوقف بشه. سواري نكن گن دوچرخه مي
چـرا شـهرداري اينجـا    . داره آخه اجازه بدن بره كالس زومبا، ولي لباسش رو درست كنه

  .چرا طراح خوب نداريم. مزون درست حسابي ندارهيه 
  :گويد مينا مي

. چرا فضاي مناسب براي تفـريح نـداريم  . بندن قدر فضا را برامون مي اين. فشار زياده
قـدر بهـت گيـر     آيـم ايـن   بيرون هم كـه مـي  . كار كنيم چي. ره مون سر مي خوب حوصله

بـراي تيپـت بـا اينكـه تيپـت       دن قدر بهـت گيـر مـي    چرا مثالً توي اصفهان اين. دن مي
  .دن من تيپم معمولي هست، ولي بهم گير مي. معموليه

  عدم مديريت جنسي
آموزش و تربيت جنسي نادرست افراد يا عدم كفايت دانش جنسي پيامدهاي زيادي را بر جامعه 

بنابراين، دومين مفهوم متمركز مهم در بسترهاي برانگيزاننده چنـين  . كند و افرادش تحميل مي
  .توان با مفهوم عدم مديريت جنسي شرح داد موضوعي را مي

و ابعـاد   جنسـي  بـه مسـائل   نسـبت  آگاهي و شناخت فرد ز فهم،ا عبارت است جنسي دانش
 همـة  بـر  توانـد  مـي  و اسـت  مهـم  جنسي بسيار مسائل به فرد دانش و آگاهي نقش .مختلف آن
كننده يعنـي خـانواده،    ساختارهاي اجتماعي .باشد تأثيرگذار زوجين زندگي تعامالت و ارتباطات

ها، نقش چشمگيري در اين زمينـه دارنـد، امـا متأسـفانه بـه علـت        هاي آموزشي و رسانه محيط
بخشي درست يا نبود دغدغه در اين حوزه، اين ساختارها با ضعف در فرايند تربيت  فقدان آگاهي

امـا  . كننده افـراد اسـت   ايِ اجتماعي و پايه هاي مهم خانواده از پايگاه. رو هستند جنسي افراد روبه
زماني كه والدين در زمينة آگاهي و دانش جنسي دچار مشكل باشـند، عـالوه بـر آنكـه ارتبـاط      

بخشـي مناسـب    بخشي نخواهند داشت، ممكن است به شايستگي از عهدة آگاهي جنسي رضايت
ن با ضـعف در دانـش جنسـي    در اين وضعيت، هم خود والدين و هم فرزندا. به فرزندان برنيايند

. هاي غيررسمي اطالعاتي ناكافي و نامناسب كسب كننـد  شوند و ممكن است از كانال رو مي روبه
هـاي متفـاوتي    گويي به نياز جنسـي خـود راه   همچنين ممكن است براي بروز خود يا براي پاسخ

رغـم   گـاهي بـه  . هـاي ورزشـي   گويي به اين ميل در فضاهايي ماننـد سـالن   برگزينند؛ مثالً، پاسخ
هاي سنتي، خانواده  خصوص در جوامع و خانواده بودن اين نياز به دليل قبح اين مسائل به طبيعي

نتيجـه، چنـين رفتارهـايي     در. آورد بخشي خود به فرزندان ممانعت به عمل مي از كاركرد آگاهي
  .شود رفتارهاي جنسي از حوزة خصوصي به حوزة عمومي و نمودهاي بيروني وارد مي

هـاي   شـوندگان، محـيط   از نظر مصـاحبه . اند هاي آموزشي كننده، محيط دومين نهاد اجتماعي
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ها و ديگر نهادهاي مرتبط، نيز نقـش مهمـي در ايـن زمينـه      آموزشي، چه مدارس و چه دانشگاه
اي از زندگي خـود در   توانند بازي كنند، زيرا در دوران كنوني افراد پس از خانواده سهم عمده مي

ها براي آمـوزش جنسـي بـه     عبارتي، در كنار خانواده اين محيط به. كنند ها سپري مي محيطاين 
انگـاري مواجـه    اما متأسفانه تربيت جنسي در اين نهاد نيز با غفلت و سـهل . اند افراد حائز اهميت

عالقگـي   شوندگان فقدان متخصصان و كارشناسان يا بـي  عالوه بر آن، از نظر مصاحبه. شده است
هـاي   بـه دنبـال خـانواده و محـيط    . براي تحقيق در اين حوزه نشـان از ايـن كاسـتي اسـت     آنان

كردن افراد در اين حوزه جاي  منزلة سومين عامل اجتماعي وكار آن به آموزشي نقش رسانه و ساز
پذيري افراد بدانيم و اگر بـه رسـالت اجتمـاعي     بنابراين، اگر رسانه را نيز عامل جامعه. تأمل دارد

كـردن   بينانه به مسائل جنسي بينديشيم، كوتـاهي و شـانه خـالي    ائل باشيم و با ديدي واقعآن ق
  .رسانه از اين نقش مهم درخور توجه است

  :گويد عسل مي
كسـي  . گيم در وجودت همچين نيرويـي هسـت   ديم به بچه نمي به بچه آموزش نمي

ار رو به بچـه درسـت   ه كدوم مادري رو سراغ داريد كه اين. نبايد به حريمت نزديك بشه
  ...چرا ما متخصص سكسولوژي نداريم يا چرا كم داريم... . بگه

  :گويد عاليه مي
بلـد  . اون راه رو من متخصـص نيسـتم  . حتماً راهي هست. خدا نگفته سركوب كنيد

ولي كسي كه علمش رو داره، اگه نفهمه ما چه مشكلي االن در جامعـه داريـم و   . نيستم
  .نيم، اون علمش علم نيستچه شكلي باهاش رفتار ك

  رسانه و مصرف رسانه
كنـد كـه فراتـر از     كشد، خوانشي را ايجاد مـي  ها به تصوير مي چيزي كه رسانه در قالبي از نشانه

نتيجـه ايجـاد هويـت     هـا، همانندسـازي و در   صدد نفوذ كردن به افكار و نگرش تصاوير است و در
تصـويري، منبـع اصـلي يـادگيري      هـاي  خصـوص رسـانه   بـه  ،هـاي جمعـي   رسـانه . جديد اسـت 

توان گفت امروزه استانداردهاي زيبـايي از طريـق    وارگي مي با توجه به رويكرد شيء. ندا اجتماعي
شود؛ استانداردهايي كه گرچه ممكن اسـت زيبـايي بـه همـراه      هاي جمعي به زنان القا مي رسانه

گـران بـه نقـش     ش، پـژوهش در ايـن پـژوه  . داشته باشد، با صرف زمان و هزينة زياد توأم اسـت 
سـازي فضـاهاي مختلـف جامعـه، از جملـه       تأثيرگذار رسانه در برانگيختن ميل جنسي و جنسي

  .فضاهاي ورزشي، پي بردند
سازي همراه است و براي نيل به هدف خود و نفوذ در اذهـان   رسانه با اقناعكار  و سازواقع،  در

هـاي   دين طريـق كـه رسـانه و عمـدتاً رسـانه     ب. كند از ايدئولوژي و هژموني فرهنگي استفاده مي
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واقـع،   در. انـد  كننده هايي زيبا و موزون و از نظر جنسي تحريك خارجي دائماً در حال نمايش بدن
ها براي نيـل بـه    دادن استانداردهاي زيبايي جهاني است و رسانه منزلة رواج ها به نمايش اين بدن

  .كنند اده ميهاي متنوعي استف ها و برنامه اين هدف از روش
هـاي خـود    سازي و منفعل كردن افـراد در برابـر پيـام    هاي خاص رسانه شبيه يكي از ويژگي

نماندن از قافلة زيبـايي و جـذابيت بـه الگـوگيري از ايـن       بنابراين، افراد مختلف براي عقب. است
طور كه در قسمت قبـل ذكـر شـد، گـاهي زنـان جـدا از ميـل         ورزند و همان ها مبادرت مي مدل

دليل تقاضـاي تغييريافتـة همسـران مجبـور بـه همانندسـازي بـا         شخصي خود، به بدني زيبا به
نكتة مهمي كه در رابطه با تقاضاي تغييريافتة مردان بايد مورد توجـه  . شوند الگوهاي زيبايي مي

  .اي است قرار بگيرد، مصرف رسانه
آزادانـه و مبتنـي بـر    اي، بـا ارائـة سـبك زنـدگي      هـاي مـاهواره   خصـوص شـبكه   ها، به رسانه

دهي به ذائقة افرادند و زماني كه مخاطبان به مشـاهدة سـبك زنـدگي     جويي، در حال شكل لذت
سـازي بـا آن    يابند و درصـدد شـبيه   تر مي پردازند، آن را جذاب ها مي گونه رسانه شده در اين ارائه
. آيـد  وجود مـي  فرهنگي به دنبال آن واپسماندگي گونه فرايند نفوذ فرهنگي و به آيند و بدين مي بر

اي خارجي گزينش  ها و ديگر محصوالت رسانه ها و جشن زنان و دختران الگوهاي خود را از فيلم
يـافتن   شايد بتوان به مفهوم انتقال فيزيكي فكـوهي اشـاره كـرد كـه منظـور از آن راه     . كنند مي

اي  اي تصـويري يـا رسـانه   هـ  عناصر فرهنگي، نه در قالب واقعي و طبيعي، بلكه از خالل بازنمايي
  ].152، ص16[ ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر است آن

شـوند و حتـي    ها مي اي جذب افرادي با اين ويژگي گونه توليدات رسانه مردان با مشاهدة اين
عـالوه بـر مـاهواره،    . اي داشـته باشـند   هاي رسـانه  ممكن است از زنان تقاضاي همانندي با مدل

در بعضي مواقع بـا تشـكيل   ... آپ، الين و دي مانند وايبر، تلگرام، واتسهاي اجتماعي جدي شبكه
شـوند و   شدن فضاي جامعه منجر مي صفحاتي با مضاميني غيراخالقي و عمدتاً سكسي به جنسي

شوندگان اگـر   به عقيدة مصاحبه. پوشد شدن جامعه جامة عمل مي بدين طريق ايدئولوژي جنسي
خوبي بتوانند ذائقة افـراد را پاسـخ    نوع و جذابي را ارائه دهند و بههاي مت هاي داخلي برنامه رسانه

  .هاي غربي و صفحات غيراخالقي تاحدي كاسته شود دهند، شايد گرايش به سمت رسانه
  :گويد عسل مي

خـوب  . قدر فيلمـاي خـوب نـداره    سينماي ما اون. كنه رسانة ما چيز خوبي ارائه نمي
گـن تـوي اينترنـت نـرو، خـوب شـما تـوي         مي. خارجياي ه رن سراغ فيلم ا ميه جوون

  .كنن ها ما رو ساپورت نمي رسانه. رم اون اينترنت ملي مفاهيم خوب بذار، من مي
  :گويد شيوا مي

پخـش   حـريم سـلطان  اون موقع كه فـيلم  . هاي خارجي خيلي اثرگذارن خوب فيلم
مـثالً دوسـتم   . شدن به زيبايي فالن شخصيت اين فـيلم بـودن   شد، همه دنبال شبيه مي
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هـا   خـوب وقتـي آقـايون و خـانوم    .گفت شوهرم گفته بايد مثـل ايـن بـازيگره باشـي     مي
ا هـ  كـنن ايـن   بينن فكـر مـي   ها رو مي ا و اين همه روابط و مدله شينن پاي اين فيلم مي

  .بره شه كه آقا از خانوم خودش لذت نمي همين مي. آخره لذته

  موقعيت طبقاتي
ذكـر شـد و بـا توجـه بـه       و تناسـب انـدام  گري جنسـي   مفهوم جلوهطوري كه در بحث از  همان

هاي  گران، اين تحقيق و نيز بررسي شرايط باشگاه سالة پژوهش مطالعات اكتشافي و تجربة هشت
بـه افـراد قشـر متوسـط و بـاالي شـهري       ) باال، متوسط و پـايين (مناطق مختلف در سطح شهر 

از نظـر بورديـو،   . دادنـد  ي جنسي آن اهميت ميبرخورديم كه بيشتر به شرايط ظاهري و نمودها
افراد جامعه با عملكردهايي نظير سبك زندگي و مصـرف خـود را از بقيـة افـراد جامعـه متمـايز       

. هـا تشـخص بـه همـراه دارد     داشت الگوي تمايز دارند كه براي آن دهند و سعي در نگه نشان مي
فرهنگـي بـا برخـي افـراد      ةاقتصادي و سـرماي  ةبراساس حجم و ميزان سرمايبنابراين، اين افراد 

  .كنند مي يابند و با برخي ديگر فاصله پيدا اشتراكاتي مي
  :گويد شيوا مي

آد ورزش كه لباسش رو آرايشـش رو و يـا    مي. خواد پول خرج كنه قشري از افراد مي
عجلـه   آن عجله اما يه سري از افراد ديگه مي. ش رو به بقيه نشون بده هاي زيبايي جراحي

  .رن كاري به بقية چيزها ندارن دن و مي ورزششون رو انجام مي
  :گويد مهسا مي

گذروني  اي غير از ورزش دارن و عمدتاً براي خوش هاي ديگه  هستن افرادي كه هدف
خـواد   با پولش انواع كارهـاي زيبـايي رو انجـام داده مـي    . آن و نمايش خود به باشگاه مي

  .خواد پولش رو به رخ بكشه مي. ياستنشون بده چون فرصتش اينجا مه

  نوع ورزش
گـران بـا اسـتفاده از مشـاهدات      پژوهش. نوع ورزش در بروز نمودهاي جنسي حائز اهميت است

گوها، بيانات جنسي و شوق جنسي در و ها به فضاي جنسي مبني بر گفت خود و تحليل مصاحبه
ند از زومبـا،  ا ها عبارت از اين ورزش تعدادي. ها پي بردند ها بيشتر از ديگر ورزش بعضي از ورزش

هـا زمينـه را بـراي     شايد بتوان گفت فرصت برهنگي بيشتر در اين ورزش. ايروبيك، شنا و ماساژ
عالوه بر فرصت برهنگـي، گـاهي حركـات موجـود در ورزش چنـين      . كند چنين فضايي مهيا مي

ايروبيك، به دليل اينكـه ايـن    آورد؛ مثالً، حركات موزون و ريتميك در زومبا يا فضايي فراهم مي
طـرف ايـن    شـود، از يـك   هـاي بـدن مـي    هاي ورزشي سبب افزايش فعاليت هورمون نوع فعاليت
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نوعي با ناكامي جنسي  شود و از طرف ديگر براي افرادي كه به حركات باعث افزايش اين ميل مي
قـبالً هـم ذكـر شـد،      طوري كه همان. منزلة نيرويي ارضاكننده تلقي شود رو هستند شايد به روبه

ها سبب تخليه شـدن افـراد و كـاهش     هاي ورزشي و دمبل گاهي اوقات كاركردن زياد با دستگاه
  .شود ميل جنسي مي

  :گويد مينا مي
  ...اونجا برهنگي بيشتره. هايي مثل زومبا باشن ها دوست دارن در ورزش خانم

  :گويد غزاله مي
پيداست كه طرف اومده . ايروبيك هستهايي مثل شنا و  جور مسائل توي ورزش اين

  ...مثالً توي استخر لباسشون خيلي كمه خيلي بازه. شنا براي ميلش اومده
  :گويد عاليه مي

حتـي  . شه توي ماساژ ميل جنسي هست، هم از طرف ماسور هم فردي كه ماساژ مي
  ...اگه اين ميل خودآگاهم نباشه، ناخودآگاه هست

  زشيهاي ور ها و سالن فضاي باشگاه
هـاي ورزشـي نيـز بسـتر را بـراي بـروز اغـراض         ها و سـالن  ها، گاهي فضاي باشگاه در كنار نوع ورزش
شـان بيشـتر    انـد و بـه خـود و زيبـايي     ها افراد بيشتر جـوان  كند؛ مثالً، بعضي باشگاه جنسي ميسر مي

ي مراجعـه  هاي ديگر كه ممكن افراد بيشتر بـراي سـالمتي و كـاركرد درمـان     برعكس باشگاه. رسند مي
نشـين و مـدرن درمقابـل فقيرنشـين و سـنتي تعريـف        اين فضاها بيشتر برحسب مناطق اعيان. كنند
نشـين و مـدرن و متوسـط و پـايين      در اين مطالعه، هشت سـالن ورزشـي در منـاطق اعيـان    . شود مي

نقش مربي و مدير باشگاه در ساختن فضـاي حـاكم بـر باشـگاه برجسـته بـه نظـر        . بررسي شده است
هاي ورزشـي تأكيـد داشـته باشـد و زمـان خـالي        وقتي در اين محيط مربي فقط بر آموزش. رسد مي

كه خود مربي پوشش و رفتار مناسـب هـر ورزش را رعايـت كنـد و بـه       براي افراد قرار ندهد، يا زماني
هي گـا . يابـد  گونه رفتارها كاهش مـي  كننده با جديت اين مسائل را گوشزد كند، بروز اين افراد مراجعه

صرفاً براي سودآوري بيشتر رفتارهاي مبتني بر اميال جنسي از سوي صاحبان و يـا مـديريت باشـگاه    
  .شود نتيجه كاركرد اصلي ورزش وانهاده و دستخوش اغراض جنسي مي شود و در ناديده انگاشته مي

  :گويد غزاله مي
آن  كـه مـي   براي مثـال افـرادي  . ندا اش متفاوته ها و استخر و نوع آدم فضاي باشگاه

تـرن و   ترن معمولي افراد ساده... آن، ولي در باشگاه ترن براي خودنمايي مي جون.... استخر
  .آن مثالً براي كمردرد بيشتر براي درمان و ورزش مي. بيشتر مسن هستن
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  :گويد شيوا مي
بذار بيـاد  . كنه كار مي آد اينجا و چي كار داريم كي مي گفت ما چي صاحب باشگاه مي

چـون مربيـه   . دارن كردن نگه مـي  گاهي هم خود مربي رو براي مشتري جمع. بدهو پول 
  .كنه اندامه، برنز كرده، تتو كرده، پرسينگ كرده، پس مشتري جذب مي خوشگله، خوش

تـأثير   افراد درگيـر موضـوع تحـت   . هاست بعد دوم در مدل پارادايمي استراتژي :ها استراتژي
هـا پاسـخ افـراد بـه      واقع، استراتژي در. بندند كار مي يي را بهراهكارها  شده مجموعه شرايط مطرح
هـا   شوندگان با انـواع مختلفـي از تعـامالت و اسـتراتژي     در اين پژوهش، مصاحبه. شرايط هستند

هـاي مطـرح شـده از     استراتژي. شوند هاي ورزشي را سبب مي ها و سالن فضاي جنسي در باشگاه
هـاي زيبـايي مجموعـه     فـانتزي . شـوند  ي زيبايي بررسي ميها سوي افراد با عنوان مقولة فانتزي

دهنـد   گري جنسي و كسب لذت انجام مـي  اعمالي است كه افراد براي زيباسازي بدن خود، جلوه
حقيقـت بـراي افـراد مـذكور،      در. و همة تالش اين افراد براي كسب استانداردهاي زيبايي اسـت 

اي خاص و كسب دانش و اطالعات  هاي تغذيه مهاي ورزشي، رژي مبادرت ورزيدن به انواع فعاليت
هـايي زيبـايي و    شـدن بـه جراحـي    مربوط زيبايي، تناسب اندام و مسائل جنسي، حتـي متوسـل  

امـروزه بـدن   . رسـد  نه امر طبيعي، بلكه ضروري به نظر مـي ... هايي نظير خالكوبي، تاتو و فعاليت
لف افراد است؛ بدين معنا كه افـراد  هاي مخت ديگر چيزي از پيش تعيين شده نيست و تابع ذائقه

هـاي   گونه كه مورد پسندشان است بدن خود را از طريق اعمالي نظير رژيـم غـذايي، فعاليـت    هر
شدن است؛  اي است كه دائماً در حال دگرگون بدن مانند پروسه. سازند مي بر... ورزشي، جراحي و

ر ايروبيـك، فيتـنس، ماسـاژ، شـنا،     هوازي، انفرادي يا جمعـي نظيـ   هاي هوازي و غير مثالً، ورزش
روي،  زدن، پيــاده ســواري، طنــاب ، دوچرخــه1شــيپ زومبــا، پــيالتس، يوگــا و مديتيشــن، بــادي

هـاي   جراحـي ... تـاك و  هاي ورزشي مختلـف ماننـد تردميـل، تـن     كوهنوردي استفاده از دستگاه
ت و بـازو و  زيبايي مانند جراحي بيني، تزريق ژل به لب و گونه، بوتاكس، كشيدن پوسـت صـور  

خالكوبي و تتو روي سينه، بازو و ران، ...  ناف، بيني گوش و 2جراحي سينه، شكم و ران، پرسينگ
درماني، طب گياهي و طب سوزني براي رفع چاقي يـا ايجـاد ماهيچـه     الكتروليز، اپيالسيون، ليزر

اقدام به چنين اعمالي به اكتساب زيبايي و  شده، از ديد افراد مصاحبه. هاي خاص بدن در قسمت
دادن بـه تغييـر    گري جنسـي پاسـخ   اهدافي نظير جلوه. شود اهداف پنهان مرتبط با آن منجر مي

  ... .ذائقة مردان در رابطه با تصور زن مطلوب و
هاي ورزشي است  جنسي زنان در باشگاه برگيرنده زيست كه در شده، با توجه به موضوع بررسي

هاي زيبـايي اسـت، در رونـد     هاي ورزشي و فانتزي جنسي فعاليت نجا كه حلقة رابط زيستو از آ

                                                        
1. Body shape: استسازي بدن  دهي و قرينه مناسب و خاص جهت فرم يروش شيپ ديبا.  
2 . Piercing: كردن پوست و نصب اشياي تزئيني در آن است پيرسـينگ به معناي سوراخ.  
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... هاي زيبايي از جمله پرسينگ، تاتو و خـالكوبي و  دهندة فانتزي هاي تشكيل ها به مؤلفه مصاحبه
در رابطه با پرسينگ، تاتو و خالكوبي توجه به اين نكته حائز اهميـت اسـت كـه    . دست يافته شد

... از بقيه و مطابق مـد روز بـودن و   بودن نه اقدامات عالوه برآنكه به منظور زيبايي، متفاوتگو اين
بـراي بعضـي افـراد    . گيرد، كاركرد پنهـاني نيـز دارد و آن كسـب لـذت جنسـي اسـت       انجام مي
. بخشي به همراه دارد حس لذت... كردن بدن براي خالكوبي تاتو يا پرسينگ و سوراخ شده، مصاحبه

تاتو و خالكوبي تالش جسم براي شكاندن تفسير و روايت حاكم بر جسم، براي شـكاندن   ،عواق در
» بـدون انـدام   يبدن«جديد يا به قول دلوز  يارگانيسم سنتي و مدرن حاكم بر جسم و ايجاد بدن

واقع  جديد، مانند تصوير دو اژدها بر تن زن يا اژدها بر تن در» بدن بدون اندام«اين . جديد است
شكند و حالتي نو، بازي نو و  نو و اشتياقي نو است كه اكنون ارگانيسم و حالت كهن را مي نظمي

واقع بيانگر جسمي نو و زني است  گاه نقش اول در با اين نگاه دلوزي، آن. كند تمناي نو ايجاد مي
تنيده بر تن خويش، حكايت از بـدن و جنسـيتي توانـا بـه رقـص و       كه با نقش دو اژدهاي درهم

قدرت درون و برون  /قدرت، اروتيسم /مردانه، عشق /لوگ عاشقانه ميان دو قدرت عظيم زنانهديا
اي يـا بـدن    ابـژه ـ  اين بدن نو و رقصان و قابل تحول، ارگانيسم بدن مدرن سوژه. كند خويش مي
در ايـن زمينـه، در    ].3[ آفرينـد  تر مي شكند و بدني نو و تواناتر و جذاب شري را ميـ  سنتي خير

شود، جزء رفتارهاي  گونه رفتارها كه به حس لذت جنسي منجر مي شناسي رواني اين متون آسيب
در كتاب ) 2003( هالجين و كراس ويتبورن .پيشود؛ مثالً،  هاي جنسي تلقي مي مبتني بر انحراف

را در زمرة  تاتوكسب لذت جنسي از سوراخ كردن پوست يا  مانند خواهي داغ، شناسي رواني آسيب
  ].25[ اند برشمرده 1هاي جنسي انحراف و ناهنجاري

  :گويد ماندانا مي
سازي با دستگاه و بدون دستگاه، ماساژ و ليزر هم رفتم كـه كـار    ايروبيك، يوگا، بدن

روي، دوچرخـه و   پيـاده . سوزي و كاهش اشتها كنه براي چربي همون طب سوزني رو مي
  .دم ماً انجام ميتردميل هم هر روز يك ساعت حت

  :گويد مهسا مي
اومـد همـه ببيـنن     شكمم تخت شد خوشم مي. سالم كه بود پرسينگ ناف كردم 29

  .قدر صافه كه نافم پيداست شكمم اين

  :گويد مي فهيمه
هاي زيادي رو انجام دادم و براي نگـه داشـتن وزنـم     من ورزش. چاقي بالي همگانيه

                                                        
1. paraphilia 
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. هوازي و غيرهوازي و كار بـا دسـتگاه رو رفـتم   هرچي كالس بود از . خيلي تالش كردم
  .شدم زدم كه قولنج مي قدر طناب و دراز و نشست مي اين

برگيرندة سه نوع كـنش و بـه عبـارتي مفهـوم      هاي زيبايي در بنابراين، مقولة محوري فانتزي
هـاي زيبـايي و     هـاي ورزشـي، جراحـي    فعاليـت : نـد از ا متمركز است كه به طور خالصه عبـارت 

  .اي متفاوت هاي تغذيه كوبي، رژيمخال
اي  كـردن شـرايط و اسـتراتژي، اينـك بـه پيامـدهاي چنـين مسـئله         پس از مطرح :پيامدها
اي اجتمـاعي اسـت و نيـز بـه دليـل ماهيـت        به دليل اينكه اين پديده مسـئله . شود پرداخته مي

اي منفـي و  چندبعدي بودن مسائل اجتماعي، پيامدها در بررسي ايـن مسـئله در قالـب پيامـده    
پيامدهاي منفي و مثبت هريك دربرگيرنـدة دو مقولـة محـوري پيامـدهاي     . شود مثبت ارائه مي

  .رواني و اجتماعي است

  پيامدهاي منفي
جنسـي   پيامدهاي رواني و منفي مهم در شناخت زيسـت  ظاهرگرايي افراطي از  :پيامدهاي رواني
وجـود   گرايي به طلبي و لذت فضاي تنوع ظاهرگرايي افراطي در. هاي ورزشي است زنان در باشگاه

طلبـي سـهم زيـادي از زمـان و      گرايـي و تنـوع   آيد و به شرايطي اشاره دارد كه در بستر لذت مي
شود و ظاهر و بـدن دائمـاً مـورد بـازنگري قـرار       هزينة افراد صرف توجه به ظاهر و بدن خود مي

ن گفت در كنار توجه افراطي به ظـاهر  توا عالوه بر آن، مي. شود كاري مي گرفته و به بياني دست
نتيجـه   نمايد، توجه بيش از حد به اميـال و غرايـز جنسـي اسـت و در     و بدن آنچه قابل توجه مي

شـدن زيبـايي در فضـاي     كنـد و شـاهد اروتيـزه    اميال و غرايز بيش از حد جنبة بصري پيدا مـي 
  .گراي جامعه هستيم لذت

  :گويد شيوا مي
پرسـن   ا از همديگه مـي ه بينم هر روز خانم ها مي ي باشگاهمثالً تو. طلبي هست تنوع

. خـوام بـرم   فالن جراحي چطوره؟ من جراحي شكم رو انجام دادم چندتا ديگه هـم مـي  
خوام اين قسمت بدنم اون فرمي بشه كه فالن بازيگره هست چه نوع ورزشـي انجـام    مي

طلبيـه   حـث تنـوع  ريد كـه چـي؟ خـوب ب    قدر به خودتون ور مي گم اين بدم؟ بهشون مي
  .خوان خودنمايي كنن كنن و مي هم رقابت مي االن همه با... ديگه
  :گويد مي نوشين

طرف آقايون هم  از اون. خوان جلب توجه كنن ها مي خانم. ها خيلي زياد شده شهوت
شـه كـه    خوب اين باعـث مـي  . آد هيكل و زيبا خوششون مي اندام و خوش از خانم خوش

  ...آرايش و جراحي و پروتز وهمشون برن به سمت 
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به اين نكته اشـاره كردنـد كـه وقتـي تـا       شده تعدادي از افراد مصاحبه :پيامدهاي اجتماعي
شـود، بعضـي از افـرادي كـه خـود       هـاي ورزشـي پاسـخ داده مـي     حدي به نياز جنسي در سالن

د زمينـه را  كننـ  دارند يا مشكالت افراد ديگر را مشـاهده مـي  ... مشكالت خانوادگي و زناشويي و
عـالوه بـر آن، در چنـين    . رونـد  يابند يا تا حدي كمتر سراغ ازدواج مـي  براي جدايي هموارتر مي

چيـز بـا لنـز     الشعاع قرار گيرد و همـه  گرايي اخالق عمومي جامعه ممكن است تحت فضاي، لذت
  .جنسي نگريسته شود

  :گويد مبينا مي
گفت وقتـي   مشكل داشت و ميومد باشگاه با شوهرش ا يكي از ورزشكارهايي كه مي

از يه طرف ديگه ورزش كردن زياد يا سنگين كـار  ... شه آم باشگاه نيازهام برطرف مي مي
شه هورموني در بدن ترشح بشه كه افراد ارضا بشـن و نيـازي بـه ازدواج     كردن باعث مي

  .نداشته باشن
مثبـت ايـن   گرچه در بررسي اين مسئله پيامدهاي منفي شـرح داده شـد، ذكـر پيامـدهاي     

  .رسد مسئله نيز جالب به نظر مي

  پيامدهاي مثبت
ترين پيامدهاي رواني است كه حضور پررنـگ زنـان    مقولة مهم خودپنداره مهم :پيامدهاي رواني

 فرد كلي خودپنداره ارزيابي. كند هاي ورزشي را توجيه مي هاي ورزشي و انجام فعاليت در باشگاه
ممكـن   كـه  است خود هاي ويژگي از فرد ذهني هاي ارزيابي از ناشي ارزيابي اين .است خودش از

 مقـام  در را خـودش  فـرد  كـه  اين است دهندة نشان مثبت خودپندارة. باشد منفي يا مثبت است
روابـط   در او نفـس  بـه  اعتمـاد  رفـتن  باال موجب امر اين و پذيرد ضعف مي و قوت نقاط با شخصي
 نـاتواني  نيـز  و ليـاقتي  بي و ارزشي احساس بي كنندة منعكس منفي خودپندارة .شود مي اجتماعي

منـدي و   ورزش باعـث ايجـاد آرامـش، شـادابي، روحيـة شـاد، حـس رضـايت         ].28[ اسـت  خود
شـده ورزش خلـوت و    حال، بـه اعتقـاد تعـدادي از افـراد مصـاحبه      عين در. شود نفس مي اعتمادبه

بت باشد، مجالي براي ارضـاي  زماني كه تصور بدني فرد از خودش مث. كند تنهايي افراد را پر مي
شود؛ بدين معنا كه فـرد از داشـتن انـدامي زيبـا و      روحي فرد و ايجاد خودپندارة مثبت مهيا مي

  .كند توجه به خود احساس رضايت و آرامش رواني كسب مي
  :گويد مبينا مي

بخشـه،   ورزش واقعاً لـذت . تر باشم خوام شاداب مي. م ورزشآ م مي بيشتر براي روحيه
ره بـاال و همـة    نفـس مـي   بـه  ره و اعتماد افسردگي مي. كنه آوره، ورزش شادابت مي نشاط
  .ذاره ها روي اطرافيانت، يعني شوهر بچه و خانواده، تأثير مي اين
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  :گويد ماندانا مي
ورزش آرومــم كــرد و . م خُــرد بــود، افســردگي گرفتــه بــودم اعصــابم كــه از چــاقي

. گيرم وقتي اندامم خوب نيسـت  عذاب وجدان مي .نفسم با كاهش وزن رفت باال به اعتماد
  .اصالً به ورزش اعتياد دارم. اگه ورزش نكنم، آرامش ندارم. شه اعصابم خرد مي

  :گويد مهسا مي
قدر حس خـوبي   هيكلي اون خوش. تيپي يه نوع لذته خوش. تيپ باشم خوام خوش مي
شـم از تناسـب    مـي ارضاي روحـي  . هاي ديگه نرم شه سراغ حس ده كه باعث مي بهم مي
  .تري تيپ گه تو از فالني خوش كنم وقتي همسرم بهم مي كيف مي. اندامم

توان گفت زماني كه زنان با تغيير نگرش مـردان   در تحكيم خانواده مي :پيامدهاي اجتماعي
ها توجه به تن و زيباسـازي آن   هاي آن شوند، شايد يكي از واكنش از تصور زن مطلوب مواجه مي

خواهند همواره زندگي خانوادگي پايدار و مطلوبي داشته باشند كه ايـن   دليل كه مياست؛ بدين 
از طـرف ديگـر، وقتـي فـرد مطـابق      . شـود  اي موجب تحكيم روابط در خانواده مي اعمال به گونه

استانداردهاي زيبايي رفتار كنـد، ممكـن اسـت پـذيرش اجتمـاعي بيشـتري از طـرف خـانواده،         
  .تي محيط كاري داشته باشددوستان، خويشاوندان يا ح

  :گويد شيوا مي
بهش گفتم تو كه جـووني  . پرسيد خانم جووني در مورد فالن جراحي بدن سؤال مي

گفت شوهرم به خاطر شغلش دائم خارج از . خواي اين كار رو بكني و سنت كمه چرا مي
. بينـه ترسـم بيـاد اينجـا مـن رو ن     مـي . نا تيـپ  بينه، خوش ها رو كه مي اونجا زن. كشوره

  .اندام باشم خوام خوش مي
  :گويد مهسا مي

گه اگه به خـودت   بهم مي. خودش ورزشكاره. شوهرم خيلي تناسب اندام براش مهمه
خوب مـن  . هيكل اي خوشه رفتم سراغ آدم هيكل نبودي، حتماً مي رسيدي و خوش نمي

  .هم حساسيتم به خودم بيشتر شد
  .شده پرداخته شده است به ارائة مفاهيم و مقوالت استخراج 1 شكلو  3در ادامه در جدول
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  مفاهيم متمركز و مقوالت محوري و گزينشي. 3جدول 

  
سومين مرحلة كدگذاري اين پژوهش كدگذاري گزينشي يا انتخابي اسـت؛ يعنـي پيـدايش    

در ايـن  . هستة مركزي كه در سطحي بسيار انتزاعي دربرگيرندة همة مفـاهيم و مقـوالت اسـت   
پرداختـه  هـاي ورزشـي    هـا و سـالن   جنسـي زنـان در باشـگاه    مرحله، به بيان خط داستان زيست

هـا، بررسـي و تحليـل دقيـق و موشـكافانة مفـاهيم و مقـوالت         شدن در داده ور با غوطه. شود مي
. ها به مقولة اصلي و هستة مركزي دست يافته شـد  شدة مصاحبه شده از خالل متون پياده كشف

هسـتة  . منزلة هستة مركزي كشـف شـد   به 2جنسي زنان درهم ريختگي زيست در اين پژوهش،
  .شده در اين پژوهش شده مخرج مشتركي است از همة مفاهيم و مقوالت مطرح حمركزي مطر

  

                                                        
براي اجتناب از اطالة كالم و به دليل اينكه تعداد مفاهيم اوليه بسيار زياد است، در مرحلة كدگذاري باز فقط به  .1

  . به بيان كدهاي متمركز پرداخته شد
2. Anomy of women`s sexual life 

 كد گزينشي مقوالت محوري 1مفاهيم متمركز
 گري جنسي جلوه

  عاليق جنسي تغييريافته

  جنسي ريختگي زيست درهم

 تغيير نگرش مردان از زن مطلوب
 زناشوييهاينارضايتي

 خواهيجنس هم
 هاي اجتماعيمحدوديت

  فرهنگ هوسران

 عدم مديريت جنسي
 رسانه و مصرف رسانه

 پايگاه طبقاتي
 نوع ورزش

 هافضاي باشگاه
 هاي ورزشي فعاليت

 ايهاي تغذيه رژيم  هاي زيبايي فانتزي
 هاي زيباييجراحي

 پيامدهاي رواني و اجتماعي پيامدهاي مثبت و منفي
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  هاي ورزشي ها و سالن جنسي زنان در باشگاه ساز زيست ارائة مدل پارادايمي عوامل زمينه. 1 شكل

  هاي ورزشي ها و سالن جنسي زنان در باشگاه سير داستاني زيست
جنسي زنان در دوران كنـوني دسـتخوش تغييـر و تحـول نشـده       چيز به اندازة زيست شايد هيچ

هاي ورزشي حضـور   ها و سالن  هاي متوالي در باشگاه گران سال از آنجا كه دو تن از پژوهش. باشد
هاي ورزشي بودنـد،   شده در محيط رو شاهد فضاي جنسي مطرح در طور مستقيم و رو داشتند و به

در اين سفر اكتشافي، پـس  . رايط مؤثر در اين فضا وارد ميدان پژوهش شدندبه منظور بررسي ش
بانان تحقيق ناميده  نفر افراد مناسبي كه دروازه 21هاي ابتدايي، گردآوري اطالعات از  از طي گام

هـاي نظريـة    زمان، فرايند تحليل اطالعات با استفاده از تكنيـك  طور هم شوند، انجام يافت؛ به مي
بنياد نوعي نظرية از پايين به  نيز معتقدند نظرية داده] 29[ گيبسون و براون. انجام شد بنياد داده

گـران بـا    در اين راسـتا، پـژوهش  . هاست باالست؛ يعني فرايند خلق نظريه از طريق اكتشاف داده
در گـام بعـدي، بـا تقليـل     . بررسي و تأمل فراوان به مفاهيم اوليه و سپس متمركز دست يافتند
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گران با در نظر گرفتن  سپس پژوهش. اهيم متمركز، شش مقولة محوري عمده توليد شدهمة مف
ها و پيامـدها بـه رسـم الگـوي پـارادايمي       شده در ابعاد مختلف شرايط، استراتژي مقوالت مطرح
شـده در   برگيرنـدة تعـامالت و روابـط مقـوالت مطـرح      مدل پارادايمي مورد نظر در. اقدام كردند

گران به مقولة نهايي، يعنـي هسـتة مركـزي، دسـت      نهايت، پژوهش در. استسراسر اين پژوهش 
ريختگـي   درهـم . جنسي ريختگي زيست هستة مركزي در اين روايت عبارت است از درهم. يافتند
ريختگي و آشفتگي در حوزة ميل جنسي، نمودها و مسائل مـرتبط   هم هجنسي به معناي ب زيست

جنسي شرايطي نابسامان در حوزة هنجارهاي جنسـي   يستريختگي ز منظور از درهم. با آن است
هاي گذشته محل بروز ميل جنسـي فقـط محـدود بـه خانـه و محـيط        است؛ يعني اگر در زمان

حقيقـت   هاي عمومي بسط يافته است و در خانواده بود، در دوران كنوني دامنة اين ميل به حوزه
گويي به اميال جنسي  غيير مجراي پاسخدهندة ت اين امر نشان. كل جامعة هدف قرار گرفته است

  .از مجراهاي مقبول به مجراهاي نامقبول است

  گيري نتيجه
توان گفت تابوهـاي اجتمـاعي حـول غرايـز جنسـي و نمودهـاي آن اينـك در حـال          واقع، مي در

در اين فضاي مبتني بر اميال و تمـايالت جنسـي، جـاي شـگفتي نيسـت كـه       . باختن است رنگ
هـاي عمـومي    دختران، كه منش و ذائقة نسبتاً متفاوتي از عمـوم دارنـد، محـيط   بعضي از زنان و 
بخشـي دارنـد در    هـاي سـالمتي و صـحت    هاي ورزشـي را كـه داللـت    ها و سالن همچون باشگاه

بردن از سرماية  هاي نمايش و لذت بازتعريفي جديد به محيطي ويژه و خاص، كه حاكي از داللت
گونـه افـراد ثـروت و فراغـت بـا نمـايش و        وه بر اين، براي اينعال. كنند جنسي است، تبديل مي

ها بـراي بـه رخ كشـيدن تمايزهـا و      يابد و افراد از انواع و اقسام كنش نمودهاي ظاهري بروز مي
ترين عامل كسب منزلـت اسـت كـه     ، ثروت مهموبلنبه نظر . كنند هاي خود استفاده مي سرمايه

بـراي نمونـه،   . ن نمود آن مصرف تظاهري و نمايشي استبايد نمود خارجي داشته باشد و بهتري
  ].23[ كنند متمايز مي ديگرانخود را از  ةافراد با نوع پوشش، آرايش و زيورآالت، خود و طبق

خـوبي تصـوير    شدن تابوهاي غرايز جنسـي را بـه   گري جنسي يكي از نمودهاي كمرنگ جلوه
بـرداري از   هاي جنسي و بهـره  ها و توانايي اين مفهوم به معناي تالش براي كسب زيبايي. كند مي

تمتعاتي نظير زيبايي و جذابيت، پذيرش و تأييد اجتماعي، ميل جنسـي  . وجوه مختلف آن است
، 1جنسـي  ةسرماياز نظر حكيم، . كند كاترين حكيم در اين باره مفهومي مشابه را مطرح مي... . و

 .ئل جنسي بخشي از ايـن سـرمايه اسـت   مسا و هاي ظاهري و اجتماعي است تياي از جذاب آميزه
 منزلة جنسي را نيز به ةانواع سرمايه، بحث سرماي ةبندي بورديو دربار گرفتن از تقسيم با الهاموي 

                                                        
1. erotic capital  
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ـ  كند و معتقد است همان سرمايه معرفي مي تبـديل   لگونه كه در نگاه بورديويي انواع سرمايه قاب
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را  ةبه سرمايشدن  جنسي نيز قابليت تبديل ةبه يكديگرند، سرماي

بـراي  حكـيم   .كنـد  را در مناسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ايفـا مـي   ميدارد و نقش مه
 .3 ؛جذابيت جنسـي . 2 ؛زيبايي .1: كند كه عبارت است از جنسي شش مؤلفه را ذكر مية سرماي
سـرزندگي كـه تركيبـي     .4 ؛ديگران با كردن برقرار ارتباط چگونگي مهارت مثل اجتماعي مؤلفة

ظاهرشـدن در جامعـه كـه    ة شـيو  .5 ؛مشربي خوش است از برازندگي ظاهري، انرژي اجتماعي و
  ].11[ خود مسائل جنسي .6گذارد و  پايگاه اجتماعي و سبك زندگي فرد را به نمايش مي

هـا و ديگـر    هـا، جراحـي   هاي زيبايي يعني انواع مختلـف ورزش  بدين منظور، افراد از فانتزي
در كنار آن، تعدادي از افراد سعي . كنند هاي زيبايي براي اهداف جنسي خود استفاده مي فعاليت

دارند پيكرهاي خود را به نمايش بگذارند و از تحسين پيكرهاي خود و ديگران احسـاس لـذت و   
ايـن   بنـابراين، بـراي ايـن گـروه از زنـان كـاركرد جنسـي       . شوند كنند و ارضا نيز مي مسرت مي

منزلـة   آنچه در ايـن شـرايط بـه   . بخش آن است تر از كاركرد سالمتي تر و كانوني ها مركزي محيط
منزلـة   كننده اثري بس درخور توجه دارد، تقاضاي مردان براي تملك بدن زنان بـه  عاملي تسريع

انگيز و البته درخـور تأمـل رسـانه رجـوع      و اين تقاضا تاحدي به تأثير شگفت. شيء جنسي است
هـاي اجتمـاعي    اي كه با هوشياري و ذكاوت از عدم عقالنيت جنسي و محدوديت كند؛ رسانه مي

يك جامعه به سود خود استفاده كرده و بدن انسان و مخصوصاً بدن زن را چونان كااليي جنسي 
 .هـا نيـز شـده اسـت     وارد بازار جنسي كرده و به مدد انواع تبليغات فريبنده، مالك اذهان انسـان 

چه تنها منبع يادگيري اجتماعي نيستند و نفوذ  ها اگر رسانه«: گويد ا دربارة نقش رسانه ميباندور
و تأثيرشان به ديگر منابع يادگيري يعني والدين، دوسـتان و معلمـان وابسـته اسـت، ولـي روي      

  ].140، ص26[ »مردم تأثير مستقيم دارند
شـده نبايـد از تمـايالت     جنسـي، عـالوه بـر مـوارد مطـرح      ريختگـي زيسـت   در توضيح درهم

گران در ميدان پژوهش و با توجـه   خواهانه غفلت كرد، زيرا با توجه به تجربيات پژوهش جنس هم
اي چـون   خواهانـه در فضـاهاي عمـومي    جـنس  هاي افراد مورد مصـاحبه تمـايالت هـم    به روايت
ايـن  . شـود  تر مي هاي ورزشي، كه مجال زيادي براي برهنگي مهياست، سركش ها و سالن باشگاه

هاي جنسي  هاي زناشويي و به دنبال آن ناكامي نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه نارضايتي
هـا   طور خاص باشگاه شدن فضاهاي عمومي و به تعدادي از زنان مورد مصاحبه تا حدي به جنسي

فرهنگي  گونه است كه تب جنسي يك جامعه را به بنابراين، بدين. انجامد هاي ورزشي مي و سالن
شـماري   رنگ شدن حيا متحمل پيامدهاي بي كند؛ فرهنگ هوسراني كه با كم هوسران تبديل مي

  .دارد... طلبي، كاهش ازدواج و افزايش طالق، بلوغ زودرس و گرايي، تنوع نظير رواج لذت
شـود و از طـرف    شدت سركوب مي در شرايطي كه از يك طرف اميال و غرايز جنسي افراد به

سـاماني   وقفه بر جامعـه سـرازير اسـت، هنجارهـاي جنسـي دچـار بـي        ات جنسي بيديگر تبليغ



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در   428

رنـگ   شود؛ يعني وضعيتي كه هنجارهاي جنسي قبلي كارايي خـود را از دسـت داده يـا كـم     مي
براساس نظريـة  . شود خوري جايگزين نمي حال هنجارهاي جنسي مناسب و در عين شوند و در مي

توانـد بـه    مدي هنجارهـاي موجـود و عـدم جـايگزيني مـي     شدن شكاف بين ناكارآ آنومي، عميق
گردانـي بـا    هنجارهاي جنسي كنـوني در جهـت مخالفـت و روي   . فروپاشي اجتماعي منجر شود

باري جنسي يا انحراف جنسي در نظـر گرفتـه    بندو هاي قبلي به سمت آنچه بي هنجارها و ارزش
شـده و   عنوان شيء جنسي ه بدن بهشايد بتوان گفت توجه افراطي ب. شود، متمايل شده است مي

هـاي مغلـوب جامعـه كـه بـه       هاي عمومي نشاني است از مقاومت گروه زده كردن محيط جنسي
ها واكنشي به فضاي مبتني بـر سـركوبي يـا     شوند و شايد اين اعمال آن لحاظ جنسي تأمين نمي

آشـفتگي  رويكـرد  اگر اين فضاي نابهنجاري جنسي را براسـاس آنچـه در   . ديكتاتوري غرايز باشد
جنسي جديـدي كـه     گويي در اين فضاي اجتماعي گفتماناي بدانيم  گردد داراي قاعده بيان مي

آنچـه مسـلم اسـت اينكـه فقـر فضـاي       . هاي قبلي است شكل گرفته است در مغايرت با گفتمان
عـه  ها و بطوركلي عموم جام پيامدهاي زيانباري براي افراد، خانوادهجنسي  گفتگو در حوزه زيست

عرضه كردن زيبايي جنسي و به قولي بردگي تن زنگ خطري اسـت بـراي غـرق     .آورد به بار مي
جانبـه،   هـاي گسـترده، همـه    اعتنايي،ضرورت بررسـي  جنسي كه بجاي بي شدن در بحران زيست

جنسي كه اولين گام در راهيابي  پذيرش آنومي فضاي زيست. طلبد مند را مي بينانه و دغدغه واقع
كنـد كـه بـا     گو در اين باب الزامات خـود را طلـب مـي   و ه است و تن دادن به گفتبه حل مسئل

  .جنسي دست يافت عنوان راهكاري به خلق مفاهيم جديدي در زيست توان به ها مي رعايت آن
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