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   : در این شماره می خوانید   

  * جنسی) شهوت/ گرسنگی(درباره هوس  * جهانگیر شیرازی -در باره انتشار جنسیت و جامعه                   

  فسور سکسولوژی ور پ-مصاحبه با اروین هیبرله*    مشکالت جنسی زنانبهمنظر تازه ای 
  مشکالت جنسی مردان *  سارا سلطانی -اید پیرامون انتخاب یک عشق واقعی بدانندمسائلی که جوانان ب

   ارضاء جنسی طرفین در رابطه مشترک * نجواد ولدا -ادبیات کوچه و بازار. جنسیت و جامعهء ایران
  اکبر کرمی -داستان ساده ی اکبر و رؤیای فتح پنجره

  کاوه صمیمیترجمه  -جنسیت و روابط جنسی در جهان: سکس گلوبال
  سارا سلطانی -سوال یک جوان ایرانی در فرهنگ ایرانی

  ترجمه پیام شیرازی - به تاریخ کابوسی تکراریرا  نگاهی گذ، درمان همجنس گرایی
  نیما حقوق بشر -جنسیت در چنبره دوگانگی فرهنگی در ایران

  تاریخ اروتیک در زندگی بشر
  بی بی سی .مشکالت جنسی هشداری درباره بیماری قلبی است

  نیما نامداری—داستان اجباری شدن حجاب در ایران
  
  من یک زنم    : اروتیک 

    داستانی از کتاب فانی هیل
  

  بی تعارف

   : همکاران این شماره
سارا سلطانی، پیام شیرازی،    
جواد ولـدان، نیمـا حقـوق       
بشر، مهرداد مهرگان ، کـاوه      

ــداریصــمیمی ــا نام  ،  ، نیم
 جهانگیر شیرازی
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  جنسیت و جامعه 
  گاهنامه ء فرهنگی ، اجتماعی

  1387شماره اول  ، تابستان 
  "زیر نظر هیات تحریریه "

   جهانگیر شیرازی ، نیما حقوق بشر ، مهرداد مهرگان 

  . آن استءمسئولیت هر نوشته با نویسنده 
 از میلی با اجازه ی  ایفقط انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسی، 

  .میسر است »جنسیت و جامعه«

  JenseyatvaJameh@talktalk.net :آدرس ایمیل مجله
 Jensiatvajameh.wordpress.com: آدرس وبالگ مجله 

  

Notice  
  

نوشتن درباره تکنیک و روشهای مختلف سکس در ایجاد شهوت و       
یدن به ارگاسم جنسی این خطر را دارد که احساسات، عواطف، آسیب پذیری، رس

شوخی و مزاح و سادگی ای که در نزدیکی دو نفر رخ می نمایند، نادیده گرفته 
از طرف دیگر چنانچه نوشته فقط روی عشق و صمیمیت متمرکز شود، چه . شوند

ر ارادی که سکس را بر سر شور و هوایی که در سر است و آنهمه شوق و انرژی غی
  داغ و آتشین کرده و بدنها را به عرق می اندازد، خواهد آمد؟ 

بهتر است زمانیکه از امکانات و اثرات زیبا و به یاد ماندنی ای که دو نفر در 
یک رابطه جنسی به هم هدیه می کنند، نوشته می شود، درد و زخمی که گاهی 

  .نبردپیکان عشق بر دلها می نشاند را هم از یاد 
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  »جنسیت و جامعه«درباره 

  جهانگیر شیرازی 

، به صورتی فـشرده و      ...و مختصات آن همچون سکس، عشق و      ،  )سکسوالیته(تارهای جنسیت        

سکس از چنان قدرتی برخوردار است که مـا را بـه            . به شکلی پیچیده در ضمیر آدمیان تنیده شده اند        

تقسیم خصوصی ترین و لذت بخش ترین حاالت، تمایالت و عواطـف درونـی خـود بـا دیگـری، حتـی             

مسلماً عالئق و افکار مشترک، منافع مـشترک، و         . شاندهنگامی که وجه مشترکی در میان نیست، می ک        

امثالهم در معاشرت ما با دیگران دخلیند، اما هیچکدام به تنهایی یا به صورت جمعی اسباب آن نزدیکی                  

  .ای که سکس بین دو انسان ایجاد می کند، رافراهم نمی کنند

امیـدها، شـوقها،   جنسیت و سکس بشر موضوعی بغرنج و پـر پـیچ و خـم اسـت کـه دهلیزهـای         

سرخوشیها و احساسات لطیف و نازک آدمی را در می نوردد و گاهی هم اسباب تـرس هـا، ناامیـدیها و                      

  .درد و رنجهای  بشری می شود

جنسیت از یک زیربنای بیولوژیکی برخوردار است که اغلب از نظرها پنهـان مانـده و تنهـا بخـش                    

 هورمونهای مؤثر در سکس، تولیـد قـرص ویـاگرا،           شناسایی. مربوط به تولید مثل آن برجسته می شود       

، همـه و  ...حرفه ای، دستیابی به روشهای جدید لقاح و) تراپی(رشد دانش سکسولوژی و سکس درمانی      

همه، سکس را از صرف عمل برای تولید مثل دور کرده و بر بعد جنسیت به عنوان منبع و نیرویی بـرای                      

  . س کمال، افزوده استلذت، آرامش، درآمیختن با دیگری و احسا

جنسیت و سکس در موسیقی، مجسمه سازی، ادبیات، نقاشی، ضرب المثلها و جوکهایی که تعریـف                

سکس . خود را بروز می دهد    .... می کنیم، در ناسزاگوییهای ما، لباسی که می پوشیم، حاالت و رفتار ما و             

 .انـسانها نقـش عمـده ای دارد       در کمیت و کیفیت اعتماد به نفس، احساس شادی، سرزندگی و آرامش             

حکومتها در تنظیم روابط جنسی انسانها دخالت می کنند و این دخالت در طول تاریخ بـه نفـع مـردان                    

ارزشی که جامعه به سکس و جنسیت می دهد هم، توسط صاحبان قدرت تعریف و حد و مرز                 . بوده است 

ریهای حقوقی زن و مرد در محل کـار،         تسلط مردان بر زنان در خانواده، نابراب      . آن مشخص گردیده است   
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ارزش و اعتباری که قانون و ذهنیت جامعه به رأی و نظر مردان می دهد، نفی حقوق اقلیتهـای جنـسی                     

  . ، همه و همه، به سکس و جنسیت ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی می دهند...و

مانا سکس برای لذت و سـکس بـه منظـور           یکی از تفاوتهای میان جنسیت انسان و حیوان شاید ه         

فاصله بین هویت فرد به عنوان انسانی متفکر، شهروند و متمدن با هویت، تمـایالت و                . تولید مثل باشد  

به نظر آمده و از قواعد خاص خود پیـروی مـی کننـد، از دیگـر                 » کمتر عاقالنه «آرزوهای جنسی او که     

  .ویژگهای مختص انسانهاست

کن است حیوان نری قوه جنسی خود را از دست بدهد، یا با حیوان نر دیگری                در جهان حیوانات، مم   

و بالفاصله یا مدتی بعد با حیوان ماده ای جفت گیری کند، اما هیچکدام از اینها، اسباب محاکمه یـا بـه                      

تجاوز به زنان، حتی گاهی در زندگی زناشویی، فقـط در بـین             . حاشیه رانده شدن آن حیوان نمی گردد      

ا دیده می شود؛ زنان و مردانی که به هماغوشی با همجنس خود رو می آورند مورد لعـن و نفـرت                      انسانه

. سـر مـی برنـد     » غریبه«برقراری رابطه با    » جرم«قانون و متعصبان واقع می شوند؛ دختر خانواده را به           

ـ        » انسانی«همه این رفتارها حیوانی نیستند بلکه        کس بـرای   اند، در نتیجه، جنسیت، رفتار جنسی و س

به عبارت دیگر، در موضوع جنسیت، حیوانـات اغلـب انـسانی تـر از انـسانها                 . انسان دردسرساز است  

  .برخورد می کنند

اخالق جنسی ما از کجا نشأت می گیرد؟ مسئولیت آموزش علمی و صحیح جنـسیت و سـکس بـه                    

ـ                 حبت والـدین بـا     عهده چه کسی است، خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی، یا همه اینهـا؟ آیـا ص

کودکانشان درباره مسائل جنسی، تمایالت و فتیشهای خود والدین را برمال خواهد کرد؟ اگر مدارس این                

وظیفه را به عهده بگیرند آیا اخالق جنسی، جنسیت و سکس مورد تأیید حکومتهـا را تبلیـغ خواهنـد     

، بعد جنـسی مـشکالت      کرد یا بی طرفانه عمل می کنند؟ چرا در بررسی مشکالت بخش مسن جمعیت             

آنها از یاد برده شده، یا در برنامه ریزی برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان، نیازمنـدیهای آموزشـی                   

آنان در امر جنسیت و امور جنسی فراموش می شود؛ چرا جای تولیدات اروتیکی، که بخشی از صـنایع                   

  . دبیات امروز ما خالیست هنری بسیاری از جوامع دیروز و امروز بشری است، در ا–ادبی 
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پرداختن به جنسیت و سکس کار آسانی نیست، بخصوص در جامعه ما که سرسـپردگی بـه عنـوان                   

جمعی به عنوان راه حل تمام مشکالتمان       » ماتم درمانی «یکی از مؤلفه های فرهنگیمان محسوب شده و         

  .تجویز می گردد

که به همه سئواالت مربوط به جنـسیت        هدف از انتشار مجله پیش رو، جنسیت و جامعه، آن نیست            

پاسخ داده شود، بلکه این مجله، در پی طرح سئواالت و در حد امکان، ارائه پاسخ و راه حلی بـرای هـر                       

تنها از طریق طرح مسئله و بحث و گفتگو حول آن است که حـداقل               . یک از سئواالت مطرح شده است     

با شناخت بیشتری با مسائل مربـوط بـه جنـسیت و    خواهیم توانست نواقص و اشکاالت را برمال کرده و     

این شاید کمکی شود برای تعدیل نابسامانیها و بی         . ارتباطات جنسی خود و دیگر انسانها برخورد نماییم       

  . عدالتیهای ناشی از جنسیت در جامعه دیروز و امروز ما

ن گونـه مـسائل علـم       که ممکن است بعضیها آنرا بهانه مخالفت با پرداختن به ای          » اکثریت«ذهنیت  

کنند منصفانه نیست، مگر آنکه هر کسی فرصت مساوی داشته باشد کـه نگرشـها، سـالیق، آرمانهـا و       

رأی اکثریت در همه جا     . حتی ترسهای خود را بیان کند تا به قربانی منفعل ذهنیت اکثریت تبدیل نشود             

ردن صداها و بحثهای مخـالف را       اعمال می شود اما آن اکثریتی اعتبار و مشروعیت دارد که حق بلند ک             

  .سلب نکند

میدانی است برای بحـث و گفتگـو حـول آزادی جنـسی، ابعـاد روانـی،                 » جنسیت و جامعه  «مجله  

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دخیل در جنسیت و بررسی رفتارها، عالئق، نقشها و خـشونت                

 جنسی و تـأثیرآن بـر رشـد فـردی،           محرومیتهای. جنسی و تأثیر هرکدام در زندگی فردی و اجتماعی        

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز از دیگر موضوعاتی است که در مجله به آن پرداخته خواهد                 

  .شد

به کمک و همکاری عالقمندان بـه اینگونـه مباحـث           » جنسیت و جامعه  «برای موفقیت در این کار،      

ر، داسـتانها، ترجمـه هـا، تحقیقـات و نتیجـه            نیازمند بوده، تقاضا می کند که مقاالت، گزارشات، اشعا        

  .مطالعات خود را برای انتشار در مجله ارسال و به ادامه انتشار آن کمک نمایند
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این اولین شماره مجلـه اسـت و بـدون          .  منتشر خواهد شد   گاهنامه  به صورت   » جنسیت و جامعه  «

جنـسیت  . ه و منتشر شده استشک نواقص و اشکاالتی دارد، بخصوص که با نیروی نسبتاً محدودی تهی      

و جامعه از آن شماست و برای ادامه انتشار، بهبود کیفـی، توزیـع و معرفـی بـه کمـک و یـاری شـما                          

  .خوانندگان نیازمند است

  

  

Notice  
معشوقه، توقعات، انتظارات، هیجـان و      /شقی سر کش در وجودت شعله زده، اولین دیدارها با معشوق          ع

ها، معاشـقه، تجربـه اولـین لمـسهای     » دوستت دارم«بوسه های ساده و بی ریا، رد و بدل کردن      . لرزش دل 
هی و زیبایی برمال    در چنین موقعیتی، شوق به ناشناخته ها، ترس از ابهامات، زایل شدن خودخوا            .... شهوانی

  .شدن رازهای واکنش اروتیکی بدن به آدمی هجوم می آورند
آنچه که در یک    . توقعات و تجارب ما از یک رابطه صمیمی و خصوصی، همه تجارب و توقعاتی فردی اند               

رابطه جستجو می کنیم، برداشتی که از یک رابطه داریم، همـه آئینـه ای اسـت از آمـال، آرزوهـا، امیـال،              
  .یها و نیازهای فردی خود مافانتز

لنگرهای مذهبی، سنتی، اخالقی و اجتماعی هم هستند که چنگال خود را در روان ما فرو کـرده، مـانع             
 و همچنین صداهایی که از در و همسایه به گوش آمده و بر ما تأثیراتی مثبت یـا منفـی                     ،پروازمان می شوند  
  .برجای می گذارند

پرتمنا، برای آنانی که این چیزها را فقط در ازدواج و آن هم ازدواجی              تعریف سکس، نزدیکی خالصانه و      
آیا بین آنـانی کـه      . ابدی خالصه می کنند و آنانی که به انقالب جنسی معتقدند، چگونه می تواند یکی باشد               

آلتـی بهتـرین تجربـه      - آلتی را انحراف می دانند و آنانی که باور دارند سکس دهانی            –زبانی  /سکس دهانی 
 آنهاست، می توان نقطه اشتراکی یافت؟ یا بین آنانی که سکس را فقط در تولید مثل خالصه می کنند   سکس

و آنانی که سکس را برای لذت و لیبرتنی می خواهند، چطور؟ آیا می توان علی رغم همه اختالفات به نقطـه                      
  تفاهم مشترکی دست یافت؟

نگاه زیر به جنسیت و سکس بـا هـم بـه توافـق              شاید همه نظرات و دیدگاهها را بتوان حول رویکرد و           
  :رساند

آن دسته از رفتارها، اعمـال و حرکـاتی کـه در سـکس و مقاربـت                 . حریم خصوصی افراد محترم است    
جنسی، اسباب خرسندی فیزیکی، عاطفی و روانی هردو طرف شده، به لذت، سرخوشی و رضـایت طـرفین                  

  .دمی انجامند، نمی توانند منزجر کننده و بد باشن
خودآگاهی و شناخت خویش، نیازها،     . رابطه مشترک، سفر معنوی دو دل، دو بدن و دو جان آدمی است            

تمناها، فانتزیها، آرزوها، شناخت فیزیک و روان خود، و صد البته احساس مسئولیت در قبال خود و همسفر                  
  .خود در این سفر بسیار مهم است
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 (Sexual arousal) جنسی) شهوت/ گرسنگی(درباره هوس 

  »سکسوالیته بشر و مشکالت ناشی از آن«برگرفته از کتاب 

  محقق سکسولوژیJohn Bancroft :  نوشته

 

ایـن مفهـوم عرصـه وسـیعی از         . شهوت جنسی چندان مشخص نشده اسـت      / مفهوم دقیق هوس  

پـرداختن بـه جنـسیت      . وضعیت و حالت فیزیکی تـا وضـعیت و حالـت روانـی را در بـر مـی گیـرد                    

  .انسان و اختالالت جنسی نیازمند آن است که مفهوم هوس جنسی روشنتر شود)سکسوالیته(

حالتی به فرد گرسنه دست می دهد که به آن اشتها می            . حالت گرسنگی را دارد   هوس جنسی همان    

این حالت فرد را بر آن می دارد که به جستجوی غذا رفته و توجه خود را روی دستیابی به غـذا                      . گویند

فردی، عوامل دیگری هم دخالت دارند و حتـی بـه           /در تجربه این حالت و وضعیت شخصی      . متمرکز کند 

همراه با طوالنی شدن مدت زمان انتظار       . می کنند؛ از جمله تغییرات فیزیولوژیکی در بدن       آن مساعدت   

این موضـوع تـا حـدودی بـه     . افزایش می یابد) تا مرحله معینی(برای دسترسی به غذا، اشتهای ما هم     

وط مکانیسم مربوط به هضم غذا و مکانیسمهای دخیل در آن برای مثال پائین آمدن مقدار قند بدن مرب                 

می شود اما عوامل روانی هم در گرسنگی دخیلند؛ ما یاد می گیریم که در اوقات خاصی و شرایط معینی                    

در .  این تجربه و یادگیری می تواند در بعضی افراد بسیار قدرتمند عمـل کنـد              . احساس گرسنگی کنیم  

مگـر اینکـه مـا       (عین حال اشتها با مشاهده غذا و همینطور رسیدن بوی غذا به مشام، بیشتر می شود               

  ).سیر باشیم که آنوقت خوش طعم ترین غذاها هم توجه ما را بر نمی انگیزانند

اشتهای جنسی به ما دست می دهد و مـا          . گرسنگی جنسی روشن است   / شباهت این مورد با هوس    

احتماالً تأثیر ریاضت جنسی بر اشتهای جنـسی خیلـی          . را به جستجوی یک محرک جنسی وا می دارد        

با اینهمه تعامل بین فاکتورهای بیولوژیکی و روانـی هـم بـر             . تر از مورد مربوط به غذا می باشد       پیچیده  

مجموعه ای از محرکهـای بیرونـی از جملـه دیـدن،            . تأثیرگذارند» خواستن جنسی «اشتهای جنسی یا    

ـ . شنیدن صدا و همینطور محرکهای درونی همچون تصورات ذهنی یا فانتزی ها هم مؤثرند           ود، با این وج



٧                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

می باشـد، بخـصوص تمـاس بـا نقـاط      ) فیزیکی(یکی از قدرتمندترین محرکهای جنسی لمس و تماس     

  . حساس بدن

پس اگر اشتهای اولیه به اندازه ای باشد که به رفتار جنـسی منجملـه تمـاس و لمـس فـرا رویـد،                        

 تناسـلی   گرسنگی و هوس جنسی به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد و به تحریک و آمادگی آلت                 

برای عمل مقاربت جنسی منتهی می گردد، طوری که آلت تناسلی نسبت به لمـس و تمـاس حـساستر                    

  .شده و این خود بر شدت هوس جنسی می افزاید

گاهی محرکهای جنسی به دو دسته تقسیم می شوند؛ محرکهای وابسته به مغز؛ شـنوایی، بینـایی،                 

محرکهـای دسـته    .  روانی می گویند   -ا محرکهای ذهنی  اینها ر ). فانتزی(بویایی و تصورات درون ذهنی      

دوم را محرکهای واکنشی می نامند که وابسته به تماس و لمس هستند و بدون دخالت محرکهای دسته                  

البته روشن است که هر دو دسته در نوعی تعامل با هم قرار می گیرند؛               . اول، می توانند تأثیرگذار باشند    

. ا را نسبت به محرکهای واکنشی افـزایش مـی دهنـد و بـالعکس               روانی حساسیت م   -محرکهای ذهنی 

ممکن است شدت و حدت این دو دسته از محرکها متفاوت باشد اما تأثیر آنها کم و بیش مشابه است، با                     

این وجود، از آنجا که انتقال هر کدام از محرکها ممکن اسـت از طریـق عـصبهای مرکـزی و پیرامـونی                

) آلـت جنـسی  ( تفاوت بین تأثیرات هر دسته از محرکها بر واکـنش آلتـی   متفاوتی پیش برود، توجه به  

  .پزشکی است/دارای اهمیت تحقیقاتی

همانطور که در مثال مربوط به غذا، حساسیت ما نسبت به محرکهای بیرونـی، بـسته بـه وضـعیت                    

نـی  باطنی، هورمونی و شیمیایی متفاوت می باشد، پس در مواقع احساس درجـه بـاالیی از هـوس درو                  

ممکن است نسبت به حداقل محرکهای بیرونی واکنش شدیدی نشان دهیم و اشتهای جنـسی مـا اوج                  

درحالیکه در وضعیت دیگری ممکن است درجه باالیی از محرکهای بیرونی بی تأثیر باشند و تنها                . بگیرد

  .لمس و تماس فیزیکی موفق به برانگیختن واکنش جنسی ما بشود

گرسنگی جنسی را وضـعیت و حـالتی متـشکل از عوامـل             /هوس  ) 1953( و همکاران او     )1(کینزی

به عبارت دیگر، با حداقل هوس، حـداقل عوامـل          . مختلفی با قدرت تأثیرگذاری متفاوت، تعریف کردند      
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مثالً واکنش آلتی، تغییر در فشار خون و ضربان قلـب، تهیـیج مغـزی، افـزایش                 . دیگر هم حضور دارند   

به این تعریف کینزی، نظریـه ای       ) 1966(ماسترس و جانسون    .  غیره حساسیت نسبت به تماس لمسی و     

تعریفـی سـه   ) 1979(خانم هلـن کـاپالن   . که می توان آنرا زنجیره پی در پی فیزیکی نام نهاد، افزودند        

بر طبق نظر او سکسوالیته بشر دارای سه مرحله میل جنسی، تهییج و ارگاسم مـی                . مرحله ای ارائه داد   

است که هر سه مرحله به هم وابسته هستند اما غیـر آشـکار بـوده و توسـط سیـستم                    او معتقد   . باشد

  . فیزیولوژیکی متفاوتی هدایت می شوند اما هیچ شواهدی این را به اثبات نرسانده است-عصبی

از ابعاد مختلف جنسیت انسان، اشتها یا میل جنسی بیش از هر چیـزی در مقابـل آنـالیز ادراکـی                     

 موضوع با به کارگیری مفاهیم ناروشن یا به سختی قابل تعریف، مانند قوه جنسی یا                این. مقاوم می باشد  

در عوض بکارگیری مفاهیم میل جنسی، عالقه جنسی و یا اشـتهای            . نیروی جنسی، غامض تر می شود     

  .جنسی امکان فهم بیشتری به ما می دهد

مـی کنـیم، شـامل تعامـل        همچون مورد غذا، آنچه که ما در حالت میل یا اشتهای جنسی تجربـه               

فیزیولوژیکی و حالت و وضعیت روانی که در        -عصبی-پیچیده ای بین پروسه تجربی، مکانیسم شیمیایی      

هم دخالت دارند که تـوان فـرد در         ) مغزی(بعضی از وضعیتهای تهییج مرکزی      . آن قرار داریم می باشد    

  .واکنش جنسی به محرک جنسی مناسبی را تعیین می کنند

و در فاصله بین تهیـیج      .  و تأثیر بالقوه محرک بیرونی به عوامل متعددی وابسته است          مسلماً حضور 

خود فرد و حضور محرک بیرونی، تجارب فردی، در چگونگی دریافت و درک و فهم محرک بیرونی مؤثر                  

 باطنی هم هست که به شـکل        -عالوه بر آن، اهمیت برخوردار بودن از توان تولید تصورات ذهنی            . است

  .می انجامد) و فانتزی(ذهنی - محرکهای درونیگیری

همه این پروسه ها به حالت و وضعیت روانی فرد در آن شرایط زمانی و مکانی خاص وابـسته اسـت؛             

در حالت افسردگی کمتر اتفاق می افتد که ما برخورد و روابط خود را در پروسه تجربیات لـذت بخـش                     

باطنی درامکان بروز رفتارهای جنـسی دخیـل مـی          پس وضعیت و حالت     . جنسی تجزیه و تحلیل کنیم    

  .باشد
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روابط و تعامالت پیچیده و غامض می باشند؛ آیا افکار سکسی به این دلیل به سراغ ما می آیند کـه                     

ما دارای میل جنسی هستیم یا برعکس؟ آیا فانتزی جنسی خود یک محرک جنسی است یـا واکنـشی                   

آن دسته از   . هر کدام از پاسخها می تواند صحیح باشد       است در مقابل یک محرک جنسی؟ در هر حالتی          

کسانی که جنسیت بشری را از زاویه روانی می نگرند، دخالت عوامل فیزیولوژیکی را بی اهمیـت جلـوه     

به اعتقاد من این کار همانقـدر مـضر اسـت کـه نادیـده گـرفتن فاکتورهـای بیولـوژیکی و                      . می دهند 

بیولوژیکی – از پیچیدگی تعامل عوامل نه چندان آسان اجتماعی          ما نمی توانیم  .  اجتماعی -روانشناختی

  .طفره رویم

نتیجتاً وقتی به تحقیق و بررسی میل جنسی می پردازیم، نمی توانیم آن را تا حـد ابـزار و عناصـر                      

مختلـف و   » پنجـره هـای   «بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم، نگاه از          . ساده و اولیه پائین بیاوریم    

  . استگوناگون

 در تحقیقات خود در رابطه با اخـتالالت  (Schiavi & Schreiner-Engel)انگل -شیاوی و شرینر

  :جنسی، میل جنسی را اینگونه تعریف می کنند

  . ظاهر شدن خود به خودی افکار جنسی-1

  ).یا پذیرش آن در صورت شروع توسط همسر( آگاهی از عالقه به شروع فعالیت جنسی -2

  . جستجوی عالئم محرک جنسی بازشناسی و- 3

همه اینها قابل اندازه گیری می باشند، افکار سکسی مفهوم وسیعی است که شامل انـواع مختلـف                  

تصورات درون ذهنی می شوند که قادرند به عنوان محرکهای جنسی قدرتمندی عمـل کننـد کـه بـه                    

  .تهییج و واکنش آلتی بیانجامد

مون ما قرار دارند که تفکرات ما در مورد سکس را کاهش            عوامل و فاکتورهای بسیاری در محیط پیرا      

-عـصبی -و یا افزایش می دهند و همه آنها  دارای بعد سکسی نیستند؛ اما موضوع پروسـه شـیمیایی                  

فیزیولوژیکی که در پاسخ به افکار سکسی اتفاق می افتد، به تهییج مرکزی منجر می شود و سپس بـه                    
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 که در اینجا به ذهن می آید مسئله شق شدن آلت تناسـلی در               موضوع جالبی . واکنش آلتی می انجامد   

  .خواب است که بدون دخالت عوامل محیطی و یا تجربی اتفاق می افتد

 فیزیولـوژیکی نگـاه     -به همین علت ما باید به میل جنسی با مفهوم تجربی و نه با مفهـوم عـصبی                   

ـ              . کنیم ردن و انـدازه گیـری سـه بعـد          و در برخورد عملی با میل جنسی می بایست در پی مـشخص ک

حالـت و وضـعیت     (، محرک نفسانی    )افکار و تصورات باطنی   (مشخص مفهوم تجربی یعنی بعد شناختی       

باشیم و از یاد نبریم که نه تنها هـر کـدام از     ) تهییج مرکزی (فیزیولوژیکی  -و بعد عصبی  ) روانی-روحی

. یی از فاکتورهای خاصی هم تأثیر می گیـرد        این سه بعد بر هم تأثیر گذارند بلکه هر یک از آنها به تنها             

پروسه شناختی ما تحت تأثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی، پروسه نفسانی ما تحت تـأثیر کنـشهای                 

  .فیزیولوژیکی تحت تأثیر هورمونها و امثالهم هستند–شیمیایی و بیولوژیکی و پروسه عصبی 

  :پانوشت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او به مطالعـه علمـی وسیـستماتیک        .  آلفرد کینزی به عنوان پدر علم سکسولوژی معروف است         -1

کینزی که در رشته بیولوژی تخصص داشت، احتماالً بـا مطالعـه جفـت گیـری                . جنسیت بشر دست زد   

کینـزی  . ادجانوران مختلف، به فکر بررسی انواع رفتارها و اعمال مختلف جنسی در اجتماع انسانی افت              

در خالل مطالعات خود میزان درجه بندی گرایش جنسی انسانها را ارائه داد که شامل شش بند از صـفر                   

.  به معنای تمایل کامل به جنس موافـق 6تا شش می شود، صفر به معنای تمایل کامل به جنس مخالف و        

ن او درجـه هفـت را هـم         بعدها همکارا . و بقیه به نسبت های مختلف به یکی از دو جنس گرایش دارند            

کینزی به شدت خواهان آگاهی رسانی جنسی       . اضافه کردند که به افراد آسکسوال نسبت داده می شود         

دو کتاب او تحت نام رفتارهـای جنـسی         . بود و نداشتن تجربه جنسی قبل از ازدواج را مضر می دانست           

 .وفیت جهانی دارندمعر) 1953(و رفتارهای جنسی در انسان مؤنث ) 1948(در انسان مذکر 
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  منظر تازه ای از مشکالت جنسی زنان

  »)1(گروه کاری منظری تازه از مشکالت جنسی زنان«توسط 

Kaschak, Ellyn & Tiefer, Leonore (eds) A New View of Women's Sexual 
Problems. (2001, New York: Haworth Press)  

  

 شیوه های تازه معالجه مشکل نعـوذ مـردان، اذهـان را             در سالهای اخیر، تبلیغات درباره    : مقدمه    

امـا  . به راه افتاده اسـت    » ویاگرای زنانه «متوجه سکسوالیته زنان کرده و مسابقه ای تجاری برای یافتن           

مشکالت جنسی زنان در اساس از مشکالت جنسی مردان متفاوتند، مشکالتی که مورد بررسی و توجه                

  .واقع نشده اند

مانع اساسی در فهم جنسیت زنان، همانا، برنامه طبقه بندی پزشکی، در شکل فعلی              ما معتقدیم که    

 American Psychiatric Association (APA)آن است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکـا یـا   

 Diagnostic and Statistical Manual of Disorderدر راهنمای تشخیص و آمار اخـتالالت یـا  

(DSM)    کتابچـه (ایـن   . مورد بازبینی قـرار گرفـت     )2(1994 و   1987 و در سالهای      تهیه 1980 در سال (

تقـسیم مـی کنـد؛ اخـتالالت        » غیر کارکردی «راهنما، مشکالت جنسی زنان و مردان را به چهار گروه           

) نـاراحتی هـای   (تمایالت جنسی، اختالالت تحریک جنسی، اختالالت ارگاسمی، و اختالالت دردهـای          

  .جنسی

که ابتدا توسط ماسـتر     ) کارکرد معمولی و عمومی   (در نظریه ی  واکنش جنسی عمومی        »  اختالالت«این  

ماسـتر و   (ایـن نظریـه     .  توضیح داده شدند، آشفتگی ایجاد می کند       )3()میالدی (60و جانسون در دهه     

  .، با نیرو و قوه ی جنسی شروع و پله به پله از تمایل و تحریک گذشته به ارگاسم می رسند)جانسون

، در انطباق با مسائل جنسی زنان، به صورت         DSMطبقه بندی   ه های اخیر، کمبودها و نواقص       در ده 

  )4(.فراوانی، ثابت شده است
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سه مورد از جدی ترین تحریف های ایجاد شده توسط این فرمول، که مشکالت جنسی را به سـطح                   

  : از این قرارنداختالالت فیزیولوژیکی، همانند اختالالت تنفسی یا گوارشی، تقلیل می دهند

از آنجـا کـه     . یک تصور کاذب و اشتباه مبنی بر همتراز بودن و تعادل جنسی در زنان و مردان               : اول

پژوهشگران و محققان اولیه بر تشابهات بین واکنش های فیزیولوژیکی زنان و مردان در خالل فعالیـت                 

 این اختالالت جنسی  در هر دو        تأکید داشتند، پس آنها به این نتیجه رسیدند که بنابر         ) سکسی(جنسی  

محققانی چند از زنان دعوت کردند که تجـارب فـردی را از زاویـه             . جنس هم می بایست یکسان باشند     

وقتی این مطالعات صورت گرفتند، روشن گردید که زنـان و مـردان از              . نگاه شخصی خود توضیح دهند    

ور کامـل در چـارچوب مـدل ماسـتر و           جهات عمده ای با یکدیگرمتفاوتند و مسائل مطروحه زنان به ط          

را از هم متمایز نمی کنند، زنـان        » تحریک«و  » تمایل«جانسون جای نمی گیرند؛ برای مثال، زنان عموماً         

به تحریک فیزیکی نسبت به تحریک ذهنی، کمتر اهمیت می دهند، و گالیه های جنسی زنان، مدام بـر                   

  )5(.ام برده نشده است  از آنها  نDSMتمرکز می یابند که در » مشکالتی«

عالوه بر آن، با تأکید بر تشابهات آلتی و فیزیولوژیکی در زنان و مردان، پیچیـدگی هـای ناشـی از                     

شرایط . نابرابرهای جنسی، اجتماعی، طبقاتی، قومی، گرایش جنسی و امثالهم را نادیده گرفته می شوند             

در بـسیاری از نقـاط جهـان مـانع          اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، از جمله خشونت جنـسی گـسترده            

بنابراین، شرایط محیطی زنان می تواند سـد        . دسترسی زنان به بهداشت، لذت و ارضاء جنسی می گردد         

راه ابراز توانایی های بیولوژیکی آنها بشود، واقعیتی که به طور دربست در مدلی که اختالالت جنسی را                  

  .رفته شده استدر چهارچوب فیزیولوژیکی توضیح می دهد، نادیده گ

 انجمن روانپزشکی آمریکا، بُعد، رابطه، که اغلب        DSMرهیافت  . محو بُعد رابطه از سکسوالیته    : دوم

برای نمونه، تمایل به    . به عنوان ریشه نارضایتی و ناخشنودی جنسی زنان عمل می کند، را دور می  زند               

ه عدم رنجاندن، از دست دادن یـا   صمیمیت و نزدیکی، میل به ارضاء شریک جنسی، یا در مواقعی میل ب            

 یک رهیافت تماماً فردی  بـه خـدمت مـی            DSMدر مسئله سکس،    . عصبی کردن شریک جنسی خود    

گیرد و بر این پندار است که اگر آلت های جنسی کار می کنند، پس مشکلی وجود ندارد، و اگر آلت هـا             
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شکالت جنسی خود را بـه ایـن شـیوه          اما، بسیاری از زنان، م    . کار نمی کنند، آنوقت مشکل وجود دارد      

به فیزیولوژی، به این برداشت دامن مـی        » کارکرد جنسی نرمال  «اشتباه تقلیل دادن    . توضیح نمی دهند  

زند که مشکالت جنسی و فیزیکی را، بدون توجه به رابطه ای که سکس در آن انجام می گیرد، می توان                     

  .اندازه گیری و معالجه کرد

همه زنان یکـسان نیـستند، و نیازهـای         . ردن تفاوتهای موجود بین زنان    یکسان و همسطح ک   : سوم

جنسی، خشنودی جنسی و مشکالتشان در این رابطه، به طور دقیـق در چـارچوب تمایـل، تحریـک،                   

ارزشهای همه زنان، برخورد آنها با سکسوالیته، خاسـتگاه         . ارگاسم، و یا درد و ناراحتی، قرار نمی گیرند        

 شرایطی که در آن به سر می برند، همه یکسان نیستند و نمی توان این تفاوتها را                  اجتماعی و فرهنگی و   

  .الپوشانی کرد و یا برای معالجه آنها نسخه مشابهی نوشت) اختاللی( » غیر کارکردی«در برداشت 

از آنجا که برای حل علل و ریشه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فیزیولوژیکی، جامعه ای و رابطه                 

کالت جنسی زنان راه معجزه ای وجود نـدارد، کمپـانی هـای داروسـازی هزینـه برنامـه هـای                     ای مش 

تحقیقاتی و تبلیغاتی، که بر دستکاری بدن، بخصوص دستکاری آلـت تناسـلی متمرکـز شـده انـد، را                    

تزریق مالی صنایع داروسازی به تحقیقات مربوط به سکس و تبلیغات مداوم وسـایل              . پرداخت می کنند  

دراین باره، مشکالت فیزیکی را در معرض نورافکن قـرار داده  » پیشرفتهای بزرگ«جمعی درباره   ارتباط  

و آنها را از مفاد ومفاهیم جامع تر مجزا کرده است، و فاکتورهایی کـه در اغلـب مـوارد خیلـی بیـشتر                        

 دانـشی   اسباب و منبع نارضایتی و ناخرسندی زنان می شوند، مثالً اختالفات رابطه ای، فرهنگـی، کـم                

 -علـل روانـی   «ریختن همـه ایـن فاکتورهـا در ظـرف           . جنسی  ویا ترس، کم اهمیت و یا رد می شوند          

باعث بی توجهی و در نتیجه نپرداختن به آنها می شود و مطالعات کلینیکی و داروهای جدید،                 » تناسلی

زاریـابی، حـول    شامل حال زنانی که از این دست مشکالت دارند، نمی گردند؛ ضـمناً، بـا ایـن شـیوه با                   

  .معالجات ناخشنودی جنسی زنان توسط این داروها به شدت تبلیغ خواهد شد

ما روش تازه و بهتری برای دسته بندی مشکالت         . یک راهکرد  تازه و جدید به شدت مورد نیاز است          

جنسی زنان پیشنهاد می کنیم؛ روشی که به مشقات و موانع بازدارنده فردی ناشی از چارچوب فرهنگی                 
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، تحقیقات و پژوهـشهای     DSMما تصورات فرهنگی نهفته در      .  رابطه ای، اولویت های الزم را می دهد        و

ما خواهـان تحقیقـات و      . تقلیل دهنده و برنامه های تبلیغاتی صنایع دارویی را به چالش فرا می خوانیم             

و واقعیتهـای   خدماتی هستیم که نیروی پیش برنده آن، نه سود مالی و تجـاری، بلکـه نیازهـای زنـان                    

 .جنسیشان باشد

  سالمتی، بهداشت و حقوق جنسی از منظر بین المللی

 از مـشکالت جنـسی زنـان، مـا بـه جـستجوی            DSM مکـانیکی    -برای اجتناب از طرح تناسـلی     

 سازمان بهداشت جهانی کنفرانس بی نظیـری        1974در سال   . راهکارهایی در اسناد بین المللی برآمدیم     

در . بهداشـت جنـسی برگـزار کـرد       ) سازمانها، ادارات و مؤسسات   ( کارکنان   در مورد نیازهای آموزشی   

پیشرفتهای دانشی به دست آمده دال بر آن دارند که تĤثیر مـشکالت             « : گزارش این کنفرانس آمده که    

جنسی بشر بر سالمت و تندرستی  فردی در بسیاری از فرهنگها بسیار فراگیرتر و خیلی مهمتـر از آن                    

این گزارش بر اهمیت در پیش گرفتن راهکارهای مثبـت در           .  »الً تصور می شده است    چیزی است که قب   

گزارش همچنین در ارائه تعریف جـامعی       . امور سکسوالیته انسان و بهبود روابط مشترک تأکید می کند         

آنرا تابعی از ابعاد فکری، اجتمـاعی، احـساسی و عـاطفی تعریـف مـی       » سالمت و بهداشت جنسی   «از  

  )6(.کند

انجمن جهانی سکسولوژی، در جلسه ای در هنـگ کنـگ، اعالمیـه ای در مـورد                 )7( 1999 سال   در

برای تـضمین رشـد سکـسوالیته سـالم در          «در این اعالمیه آمده است که       . حقوق جنسی تصویب کرد   

انسان و جامعه بشری، حقوق جنسی زیر می بایست به رسمیت شناخته شده و مورد احترام،  تـرویج و                    

  ».گیرنددفاع قرار 

حق برخورداری از آزادی جنسی، منهای همه اشکال اجبار جنسی، استثمار، بهره کشی و سوء                -

  .استفاده جنسی

 .حق برخورداری از خودمختاری جنسی و امنیت آن -

 .حق برخورداری از لذت جنسی، که منبعی است برای تندرستی فیزیکی، فکری و معنوی -
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بدون مانع و بر اساس تحقیقات علمی و اخالقی         حق دسترسی به اطالعات و دانش جنسی، که          -

 .حاصل شده باشند

 .حق برخورداری از آموزش جنسی جامع -

حق برخورداری از خدمات بهداشتی و سالمتی جنسی، که باید برای پیشگیری و مداوای همه                -

 .انواع نگرانیها، مشکالت و اختالالت جنسی، قابل دسترسی باشند

  : بندی جدیدمشکالت جنسی زنان، در یک رده

بـه عنـوان    ) گروه کاری منظری تـازه از مـشکالت جنـسی زنـان           (مشکالت جنسی ای که گروه ما       

ناخشنودی یا نارضایتی در هر کدام از عرصه های احساسی، فیزیکی یـا رابطـه ای در تجربـه جنـسی                     

ـ   (تعریف می کند، از هر کدام یا مجموعه ای از ابعاد به هم پیوسته زندگی جنسی زنـان                    ، )رار زیـر  بـه ق

  :ناشی می شوند

  مشکالت جنسی ناشی از عوامل اجتماعی،فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی. 1

 .بی دانشی یا تشویش به دلیل محرومیت از آموزش جنسی مناسب •

 .در ارتباط جنسی) کمبود واژه ها برای تشریح و توضیح تجارب فیزیکی   سکس •

 .حل مختلف تغییرات در طول زندگیعدم اطالع کافی درباره بیولوژی جنسی انسان و مرا •

عدم اطالع کافی درباره اینکه چگونه نقش جنسی بر توقعات جنسی زن و مـرد، باورهـا و                   •

 .رفتارهای آنان تأثیر می گذارد

عدم دسترسی کافی و مناسب به اطالعات و خدمات مربوط به جلوگیری از بارداری، سـقط                 •

 ؛. آنها، شوک های جنسی و خشونتهای خانوادگیجنین، پیشگیری از بیماریهای مقاربتی و درمان

خویشتنداری جنسی یا اضطراب ناشی از آن به علت ناتوانی؛ ناتوانی مالحظاتی در برآورد                •

 :کردن نرمهای فرهنگی در امور سکسوالیته صحیح و ایده آل؛ از جمله

 .تشویش و یا شرم از بدن، جذابیتها و واکنشهای جنسی خود •

 .ایش، هویت جنسی، فانتزیها و امیال جنسی خودسردرگمی و شرم از گر •
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و ) سرزمین مادری (خویشتنداری به خاطر تضاد بین نرمهای جنسی خرده فرهنگ خودی            •

 .فرهنگ مسلط

 .بی عالقگی، احساس خستگی یا کمبود فراغت ناشی از مسئولیتهای خانوادگی یا شغلی •

  .مشکالت جنسی ناشی از رابطه مشترک یا شریک جنسی. 2

تنداری، پرهیز و یا پریشانی و اندوه به سبب خیانت شریک جنسی یا عـدم عالقـه و یـا                    خویش •

ترس از او، سوء استفاده ها و اجحافات شریک جنسی یا نابرابری قدرت در بین آنها که ممکن اسـت از                     

 .روشهای منفی ارتباطی شریک جنسی ناشی شود

 .عمال و رفتارهای مختلف جنسیمغایرت در فعالیت جنسی طرفین یا تفاوت ارجحیتها در ا •

بی دانشی یا خویشتنداری در بیان ارجحیتهای خود و یا  خودداری از شروع و ادامه بروز رفتـار                    •

 .و حرکات جنسی دلخواه خود

فقدان میل جنسی و تمایل متقابل در نتیجه اختالفات عمومی همچون پول، برنامه، بستگان؛ یـا          •

 .ت و آسیب های روحی همچون عقیم بودن و یا مرگ فرزندبرگرفته از تجارب گذشته  و یا ضربا

  .مشکالت تحریک و خودانگیختگی به علت وضعیت سالمتی و مشکالت جنسی طرف مقابل •

  .مشکالت جنسی ناشی از فاکتورهای روانی. 3

 :بیزاری جنسی، بی اعتمادی یا خویشتنداری از لذت جنسی به خاطر •

 .ی، جنسی و یا احساسی واقع شدنتجارب قبلی ازمورد سوء استفاده فیزیک •

 .مشکالت عمومی شخصی در امور مربوط به ارتباط، طرد، همکاری و یا حق دهی •

 .افسردگی و اضطراب •

خویشتنداری جنسی به دلیل ترس از شیوه های مقاربت جنسی یا ترس از نتـائج احتمـالی                  •

یماریهـای مقـاربتی، از دسـت      آنها؛ مثالً، احساس درد و ناراحتی در خالل عمل جنسی، باردار شـدن، ب             

 .دادن شریک جنسی و یا باختن حیثیت و آبروی خود
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  .مشکالت جنسی ناشی از عوامل پزشکی. 4

درد و یا فقدان واکنش فیزیکی در هنگام مقاربت جنسی، علی رغم وجود شرایط مساعد محیطـی،                 

  .برخوردار بودن از دانش جنسی کافی و وجود رفتارهای جنسی مناسب

یار زیاد و ظریفی، وابسته به علم پزشکی، وجود دارد کـه روی اعـصاب، عـروق، گـردش               عوامل بس 

 :برخی از این عوامل از این قرارند. خون، غدد درون ریز و دیگر سیستمهای بدن تأثیر می گذارند

 سیستمی تأثیرگذار بر اعـصاب، عـروق، شـریان          -انواع حالتهای موضعی یا وضعیتهای پزشکی      •

 .سیستمهای بدنخون، غدد و دیگر 

 .بارداری، بیماریهای مقاربتی یا دیگر وضعیتهای ناشی از سکس •

 .عوارض ناشی از استفاده بسیاری از داروها و درمانهای پزشکی •

 .عصبی-وضعیت ژنتیکی •

  :پایان سخن

برای پژوهشگران عالقمند به تحقیق در رابطه با مـسائل جنـسی زنـان، بـرای                ) طرح(این مدارک   

 که درباره زنان و جنسیت تدریس می کنند، برای پزشکان کلینیکی و غیر کلینیکی               مدرسان و مربیانی  

که به مسائل جنسی زنان کمک می نمایند و برای عامه مردم که نیازمند طرح و چـارچوبی بـرای درک                     

  .موضوعی مرکزی و حیاتی در زندگی، که به سرعت متحول می شود هستند، تهیه شده است

 2005 اکتبر 25
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عات بیشتری دارید؟ برای ما ایمیل در کدامیک از مسائل جنسی نیاز به اطال

ما سعی می کنیم در شـماره       . فرستاده و ما را از نیازهای خودتان با خبر نمایید         
  .بعدی مطالبی آموزشی در زمینه نیازمندی های شما به چاپ برسانیم
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  مصاحبه با پروفسور سکسولوژی، اروین هیبرله

  

  

  

  

با تشکر از پذیرش دعوت جنسیت و جامعه برای این گفتگـو، طبـق رسـم معمـول                  .: و ج . ج

  مصاحبه ها، خود را چگونه برای خوانندگان ما معرفی می کنید؟

کا را  در سه دانشگاه مختلف، تحصیل درادبیات آمری      .  در آلمان متولد شدم    1936در سال   : اروین

 به آمریکا مهاجرت کـرده و       1966 در سال    ،تمام نموده و بعد از دریافت دکترا از دانشگاه هیدلبرگ         

دکتـرای دوم خـود را در رشـته         . سالها به تحقیق در دانـشگاههای یـل و برکلـی مـشغول شـدم              

سکسولوژی در یک مؤسسه آموزشی خصوصی در سان فرانسیسکو، انـستیتوی تحـصیالت عـالی               

بعداً به عنوان معاون ارشد پژوهـشی بـه مؤسـسه کینـزی در          . انسانی، به دست آوردم   سکسوالیته  

ملحق شده و همزمان به عنوان پروفسور در دانـشگاههای دولتـی سـان              ) آمریکا(دانشگاه ایندیانا   

در . به عنوان مهمان تدریس می کـردم      ) سوئیس(و دانشگاه ژنو    ) آلمان(فرانسیسکو، دانشگاه کایل    

 آلمان برگشته و در بنیاد تازه تأسیس ایدز در اداره بهداشت برلین مـشغول بـه کـار                    به 1988سال  

 سالگی از خدمت دولتی بازنشسته شده و از آن زمان تا کنـون وب               65 یعنی در    2001در سال   . شدم

  .سایت خودم، آرشیو سکسولوژی، در دانشگاه همبولت برلین، را اداره می کنم

   چیزی هست؟موضوع سکسولوژی چه.: و ج. ج

به عبارت دیگر، مطالعه عقالنـی      . می باشد » علم و دانش در موضوع سکس     « سکسولوژی   :اروین

این علم پیـشنه    . و سیستماتیک آناتومی، فیزیولوژی و رفتارهای جنسی در انسان و حیوانات است           

بـر مـی    ای قدیمی داشته و به هزاران سال قبل در تاریخ چین، و در غرب به یونـان و روم باسـتان                      
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این علم در دوران طالیی و درخشش اسالم، توسط دانشمندان بزرگ اسالمی در خاورمیانه و               . گردد

علم مدرن سکسولوژی حدود صـد      .  بعد از میالد   1300 تا   800اسپانیا احیاء شد؛ یعنی سالهای حدود       

  .سال پیش و عمدتاً توسط دانشمندان آلمانی، در اروپا شکل گرفت

  مفاهیم جنس و جندر را توضیح دهید؟ممکن است .: و ج. ج

 و همینطور گرایش جنسی، سـه تـا از ابعـاد پایـه ای               (gender)، جندر   )جنس( سکس   :اروین

سکسوالیته بشر هستند و هر سه اینها درجاتی دارند، جنس به صـورت نرینگـی یـا مـادگی فـرد                     

س کرومـوزمی، جـنس     جـن : تعریف شده که باید پنج تا از هفت مختصات فیزیکی زیر را دارا باشد             

.  و آلت جنسی بیرونی   ) مثلی(غددی، جنس هورمونی، پیچ و خم های اتصالی درونی، ساختار تولید            

. جنس نر یا ماده بودن فرد به درجه انطباق او با ضوابط و مختصات فیزیکی گفته شده بـستگی دارد              

بـا ایـن    . ماده مـی باشـند    اکثر انسانها آن حداقل پنج مختصات را دارا هستند و به این علت نر یا                

  وجود، اقلیتی شامل این وضعیت نمی شوند و به همین خاطر جنس آنها غامض می باشد

)Intersexuality .( جندر به عنوان زنانگی یا مردانگی)femininity or masculinity ( فرد

ضی دیگـر   جندر در رابطه با وضعیت و حالتی روانی که در بعضی رشد کرده و در بع               . دتعریف می شو  

انسانها یا زن هستند و یا مرد، اما باز به درجاتی که خود آن را               . از رشد باز می ماند، تعیین می گردد       

فیزیکی آنها همخـوانی  ) سکس(اکثر انسانها در همان چارچوب جندری که با جنس . تأیید می کنند  

س فیزیکی آنهـا مطابقـت      دارد قرار می گیرند؛ اما به هرحال اقلیتی هم هستند که جندر آنها با جن              

و اقلیت باز هم کوچکتری که ایـن  ) پوشیدن لباس جنس مخالف(ندارد؛ برای نمونه ترانس وستیسم   

  ).ترانس سکسوالیسم(یکی معکوسیت کامل 

گرایش جنسی به عنوان همجنسگرایی یا دگرجنسگرایی فرد تعریـف مـی گـردد کـه بنـا بـر                    

انسانها به همان درجه ای دگرجنـسگرا و یـا          . ندارجحیتهای مربوط به شریک جنسی تعیین می شو       

یعنـی  . همجنسگرا هستند که به نسبت آن درجه به جنس مخالف و یا موافق خود جذب می شـوند              

درجه همجنسگرا یا دگرجنسگرا بودن فرد به مقدار کشش او به جنس موافق یـا مخـالف بـستگی                   
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). دگرجنسگرایی(الف شکل می گیرند     در اکثر انسانها ارجحیتهای اروتیکی به سمت جنس مخ        . دارد

اما در اقلیتـی، ارجحیتهـای اروتیکـی بـه سـمت هـر دو جـنس زن و مـرد شـکل مـی گیرنـد                           

و اقلیت باز هم کوچکتری هستند که در آنها ارجحیتهای اروتیکی به سمت جـنس               ). دوجنسگرایی(

  ).همجنسگرایی(موافق شکل می گیرند 

  ونه تعریف می کنید؟شما سرکوب جنسی در جامعه را چگ.: وج.ج

 ما زمانی از سرکوب جنسی صحبت می کنیم که بخش قابل توجهی از جمعیت آن جامعه                 :اروین

بی جهت از داشتن یک زندگی جنسی رضایتبخش محروم می شوند؛ برای مثال در بعـضی جوامـع،                  

یـا  زنان از حق انتخاب همسر و یا دسترسی به روشهای موجود پیـشگیری از بـارداری محرومنـد؛                   

همجنسگرایان به خاطر برقراری رابطه جنسی با همجنس خود مجازات مـی شـوند؛ یـا گروههـای                  

این مثالها به این دلیل بـه عنـوان مـواردی از سـرکوب              . جنسی دیگر مورد تبعیض واقع می شوند      

جنسی آورده می شوند که حضور این سرکوب و محرومیت در مقایسه با جوامع دیگر کـه در آنهـا                    

ق تعیین سرنوشت جنسی خود برخوردارند، همجنسگرایان در پناه قانون هستند و دیگـر          زنان از ح  

بـا  » لیبـرال «جوامع  . گروههای جنسی مورد پذیرش اجتماعی قرار گرفته اند، برجسته تر می شود           

قوانین خود امکان بهزیستی، شادی و سالمتی شهروند خود را فراهم کرده، بر بسیاری از مـشکالت                 

ق آمده و در حل مسائل مربوط به سکس و جنسیت خیلی موفق تر عمل کـرده انـد؛ از          اجتماعی فائ 

  .جمله پیشگیری از گسترش ایدز، کاهش تن فروشی و خرید و فروش جنسی انسانها

  تأثیر سرکوب جنسی بر رشد فردی، فرهنگی و اجتماعی را چگونه می بینید؟.: وج.ج

. هداشت هر جامعه ای تعیـین کننـده اسـت          سرکوب و محرومیت جنسی در سالمتی و ب        :اروین

  .سرکوب جنسی به سفت تر شدن قراردادهای فرهنگی و سیاسی منجر می شود

  آیا رابطه ای بین رژیمهای سیاسی دیکتاتوری با سرکوب جنسی وجود دارد؟.: وج.ج
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شـوروی استالینیـستی، آلمـان هیتلـری،        (بسیاری از رژیمهای دیکتاتوری در گذشـته        : اروین

وقتی که آزادی به ایـن جوامـع        . حکومتهای سرکوب جنسی هم بودند    ) ای فرانکو، چین مائو   اسپانی

  .بازگشت، سرکوب جنسی هم از بین رفت

 آیا تفاوتی بین اروتیسم و پورنوگرافی وجود دارد؟ آیا به اعتقاد شما پورنوگرافی به             .: وج.ج

  خشونت بیشتر علیه زنان منجر می شود؟

. فی یا هر چیز دیگری به قضاوت، سلیقه و ذائقه شخصی بر مـی گـردد           اروتیک، پورنوگرا  :اروین

» پورنـوگرافی «محسوب می شود، برای فرد دیگری ممکن اسـت          » اروتیک«آنچه که برای یک نفر      

در هر صورت، هیچگاه، هیچگونـه مـدرک و         . هیچ راه علمی برای حل این سئوال وجود ندارد        . باشد

فی به خشونت بیشتر علیه زنان یا هر کس دیگری منجر شـده،             سند علمی، مبنی بر اینکه پورنوگرا     

  .در دست نبوده و نیست

دسته ای از فمینیستها مخالف پورنوگرافی هستند و دسته دیگری از آنها ادعـا مـی                .: وج.ج

که تا زمانی که جنسیت و سکسوالیته زن به طور علنی و آشـکار، از جملـه در اروتیـک و                      کنند

این دسته همچنین می گویند که      . ، سرکوب جنسی زنان پایان نمی گیرد      پورنوگرافی مطرح نشود  

پورنـوگرافی زنـان مـی      / کج فهمی دسته اول و تعصبات اجتماعی، به سرکوب عالئق اروتیکی          

   دارید؟شما چه نظری. انجامد

اما من معتقدم که در نهایت لیبرالیزه کردن کامل،         . وجه نظر هر دو طرف قابل تأمل است       : اروین

  .شتر و بهتر به منافع زنان خدمت خواهد کردبی

سکسولوژی مدرن چگونه به همجنسگرایی می نگرد؟ چرا یک عده همجنسگرا و عده             .: وج.ج

  ای دیگر دگرجنسگرا می شوند؟

ایـن رفتـار    . قبل از هر چیز رفتارهای همجنسگرایان بخشی از میراث پستانداری ماست          : اروین

هر چند که همجنسگرایی هیچگاه به      . پرندگان هم ثبت شده است    در بسیاری از پستانداران و حتی       
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عنوان رفتار غالب وجود نداشته است و این قضیه در مورد انسان هم صدق مـی کنـد؛ یعنـی تنهـا         

اقلیتی از هر اجتماع بشری به درجاتی عالئق همجنسگرایی را دارند و اکثریت، باز هم به درجـاتی،                  

کالً این فرضیه که جنسیت بشر شامل دو گروه مجزا از هم،            . باشنددارای عالئق دگرجنسگرایانه می     

  .همجنسگرا و دگرجنسگرا، می باشد، نادرست است و با واقعیت مطابقت ندارد

نظریه کوئیر چیست و آیا این تئوری به اهداف خود رسیده؟ آیا بعـد از آن نظریـه                  .: وج.ج

  های جدیدی مطرح شده اند؟

تالشی است برای دستیابی به این اعتراف اجتماعی که  ”Queer theory“ تئوری کوئیر :اروین

در واقع آنچه که من     . قرار نمی گیرند  » مخالف«بسیاری از انسانها در تقسیم بندی تصنعی دو جنس          

بارها تکرار کرده ام این است که همه تفاوتهای جنسی درجه ای هستند، به عبارت دیگر در میـدان                

ست یا نیست، سفید یا سیاه، این یا آن، زن یـا مـرد، همجنـسگرا یـا                  سکسوالیته چیزی به اسم ه    

همه اینها سایه روشنها هستند، هر چیزی به درجـه ای هـست و بـه                . وجود ندارد ... دگرجنسگرا و 

انـواع و  . تئوری کوئیر مد روز است و عاقبت اهمیت خود را از دست خواهد داد          . درجه ای هم نیست   

همینکه شما متوجـه    .  جنسیتهای غیر تطابقی زاده شده و از بین می روند          اقسام تئوریها در رابطه با    

به باور  . تعریف من از جنس، جندر و گرایش جنسی شده باشید، دیگر نیازی به تئوری کوئیر ندارید               

نوع ساده نگرانه ای به ساختارهای اجتماعی است کـه عمـدتاً در خـدمت اهـداف            ) تئوری(من این   

ی گیرد و ممکن است در دوره ای به درد بخورد اما آزمایش زمـان را تـاب                  سیاسی قرار م  -اجتماعی

  .نخواهد آورد

گفته می شود که ممکن است غرب پاسخ همه ابهامات مربوط به جنسیت را نیافته باشد                .: وج.ج

  نظر شما چیست؟. اما در مقایسه با خاورمیانه، حداقل در راه صحیحی قدم گذاشته است

ی غربی با لیبرالیزه کردن قوانین قضایی، بازنویسی کتابهای روانپزشـکی           بیشتر کشورها : اروین

و مدرن کردن آموزشهای مذهبی خود به درجات مختلف، و با ایجاد فضای وسـیعتری بـرای بحـث                   
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امروزه اکثر مردمان   . حول موضوعات جنسی و پیشبرد آموزشهای جنسی، بهره های زیادی برده اند           

جاه سال پیش، زندگی شادتر و بهتری را تجربه کرده و از زنـدگی خـود                این جوامع در مقایسه با پن     

  .رضایت بیشتری دارند

در سالهای اخیر کشورهای شرق آسیا هر چه بیشتر به سمت روشنگری جنسی حرکت              .: وج.ج

آیا فکر می کنید کـه      . کرده اند درحالیکه چنین چیزی در کشورهای اسالمی مشاهده نمی کنیم          

  ستعد کنار آمدن با روشنگری جنسی باشد؟دین اسالم کمتر م

همانطور کـه در بـاال      . من فکر نمی کنم که می توان تقصیر را به گردن اسالم انداخت            .  نه :اروین

متون و نوشته های زیـادی      )  میالدی 1300 تا   800حدود  (اشاره کردم، در سالهای طالیی رونق اسالم        

مثالً رازی، ابن سینا، ابن رشد، یا شیخ        .  اروتیکی در زمینه سکسولوژی ارائه شدند و همینطور اشعار       

را به عربی نوشت و شبیه کاماسوترا اسـت امـا بـا جزئیـات               » باغ معطر «نفضاوی از تونس که کتاب      

. بخشی از این کتاب که به عشق همجنسگرایان می پردازد، کامالً نـابود شـده اسـت                . خیلی بیشتر 

دانشگاه اسالمی کوربادا   . اعر را هم نباید از یاد برد      اشعار حافظ در چارچوب رفتارهای جنسی آن ش       

همـه اینهـا هرچنـد کـه        . زمانی به داشتن یک زن پروفسور سکسولوگ افتخار می کـرد          ) اسپانیا(

مـن متخـصص    . غیرمنصفانه فراموش شده اند اما با تولیدات صورت گرفته در غرب رقابت می کنند             

 پیشرفت باز ماند و بعدها حالت عقب گـردی بـه خـود              تاریخ ادیان نیستم و نمی دانم چرا اسالم از        

واقعیت این است که امروز بسیاری از مسلمانان نمی دانند که رفتارهای جنـسی مذهبـشان                . گرفت

  .در هفتصد سال قبل، یعنی در دوره رونق اسالم در اروپا و خاورمیانه، چگونه بوده است

اجه است که در آن به طور یکجانبه        آموزش جنسی در مدارس دولتی با این خطر مو        .: وج.ج

  شما چه نظری دارید؟. دیدگاهها و آموزه های دولت در مورد جنسیت آموزش داده شوند

خود من در دوره هایی که برگزار می کنم         .  باید فقط فاکتها را آموزش داد نه نظر و دیدگاه          :اروین

  .هم همین را به پیش می برم
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  اری؟چه تعریفی از آزادی جنسی د.: وج.ج

خودم، آنگونه که خود دوسـت دارم، تـا         ) جنسی(توان و امکان برای بیان صریح و علنی         : اروین

  .جایی که به آزادی جنسی دیگری، خدشه ای وارد نکنم

آیا جامعه ای که جنسیت در آن سرکوب شده با خطر عادت به دیکتاتوری یا دنبالـه                 .: وج.ج

  ه است؟روی از یک دیکتاتور کاریسماتیک بیشتر مواج

 میالدی، وقتی آلمانها بـه دنبـال        30در دهه بیست و اوایل دهه       . شاید بله و شاید هم نه     : اروین

به هرحال وقتی هیتلر به قدرت رسید، سرکوب        . هیتلر افتادند، چندان سرکوب جنسی نشده بودند      

  .جنسی شدیدی به راه افتاد

   در جامعه مؤثرند؟چه عواملی در دگرگونی و تحول رفتار و اعمال جنسی.: وج.ج

ایـن  . چهار عامل بزرگ؛ قانون، مذهب، دست اندرکاران امور پزشکی، نیازهـای تجـارتی           : اروین

و البته هر کدام از اینها      . چهار عامل به شکل پیچیده ای بر هم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می گیرند               

رب این چهار عامل، در ارتبـاط       در غ . در دوره های مختلف و در جوامع گوناگون، وزن متفاوتی دارند          

  .با هم، در خالل چند دهه، به لیبرالیزه شدن رفتارهای جنسی منجر شدند

میشل فوکو بر تأثیر قدرت دیسکورسها و گفتمانهای عمومی در عرصه جنـسی تأکیـد               .: وج.ج

  آیا سکسولوگها با نظرات او موافق هستند؟. می کند

خود من از مطالعه کتابهـای فوکـو خیلـی          . تا حد مشخصی  بسیاری از آنها موافق اند، اما       : اروین

مطالعـات  . پزشـکی اسـت   -ولی، بخش بزرگی از تحقیقات جنـسی، بیولـوژیکی        . چیزها یاد گرفتم  

تاریخی فوکو کماکان ارج نهاده می شوند، اما حاال دیگر برای بسیاری از متخصصان مثل               –اجتماعی  

نطور بسیاری دیگر از افراد، احترام خود به فوکـو          همی.  سال قبل چندان جالب به نظر نمی رسند        20

وی می شـد اعتـراف      . آی. را هم از دست داده اند، به این دلیل که او به بیماری خود که ناشی از اچ                 

اعتراف او به ابتال به ایدز در آن زمـان مـی            . نکرد و در عوض تظاهر می کرد که بیماری دیگری دارد          
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اما بزدلی و دورویـی اش بـه قیمـت از           . به ایدز کمک زیادی بکند    توانست در پذیرش بیماران مبتال      

  .دست دادن ارزش و حمایتهای انسانهایی شد که قبالً او را ارج می نهادند

  حرفی برای خوانندگان ما داری؟.: ج.و.ج

در باره سکسوالیته انـسان یـاد بگیریـد و آن را بـه دیگـران      .  حرف اصلی آموزش است :اروین

مروزه اینترنت امکان دسترسی به اطالعات و دانش صحیح و معتبرعلمـی را فـراهم               ا. آموزش دهید 

فقط و فقط آموزش متولیان و اجتماع است که می تواند سیاستهای سرکوب جنـسی را                . کرده است 

  .عوض کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Notice  
  چگونه بوسه هایی را می پسندی؟

   برای تو مهم است؟چه چیزی در طرف مقابل
  آیا به افراد جوانتر از خود عالقه داری یا به افراد مسن تر از خود؟ افراد چاق یا الغر؟

در هنگام مقاربت جنسی آیا دوست داری خودت شروع کننده رابطه باشی یا طـرف               
  مقابل و یا دو طرفه؟

  او اگر همسرت میل به مقاربت جنسی داشت و تو عالقه نداشـتی، چـه عالئمـی بـه       
  می دهی؟ آیا او این عالئم را درک می کند؟

  تا چه اندازه بر خالف میل خود در هماغوشیها شرکت می کنی؟
  آیا رفتارها و اعمال جنسی ات مطابق فانتزیهایت هستند؟

  آیا اغلب با هم به ارگاسم می رسید؟
  مدت زمان شروع تا پایان سکس شما چقدر طول می کشد؟

  تمام رابطه احساس رضایت خاطر می کنی؟آیا معموالً بعد از ا
سئواالت فـوق،   ) یا همه (هر کسی می تواند کوتاه و مختصر، یا مطلبی بلند، حول هر کدام از               

لطفـاً اسـم و     . مطلبی تهیه کرده و برای انتشار در شماره بعدی به آدرس ایمیل مجله ارسال نماید              
  . سکونت خود را نیز قید نمایید، سن و شهر محل)حتی به طور مستعار هم که شده(فامیل 
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  :مسائلی که جوانان باید پیرامون انتخاب یک عشق واقعی بدانند

  سارا سلطانی

  

 هر دو یکسان آفریده شده اند ولی در آنها تفاوتهایی نهفته است که دیدگاه و طرز برخـورد و                    زن و مرد  

  .مواجهه هریک از آنها را نسبت به مقوله عشق جدا میسازد

در این مقاله می خواهیم مقوله عشق را تعریف کنیم و تفاوت و رابطه آن را با شهوت و یا نیـاز جنـسی                        

  . مطرح نمائیم

 شهوت یک غریزه طبیعی است که بی شباهت با غریزه هایی همچون خوردن و خوابیـدن   نیاز جنسی یا  

عمل این غریـزه در حقیقـت جـذب جـنس     . در بطن و سرشت انسان از زمان خلفت آفریده شده است  

مخالف به یکدیگر است و با مقوله عشق که فرق تمایز بین انسان و حیوان است و باعث تعـالی و رشـد                       

شود و از امتیازات یک انسان که وجودش را نسبت به موجودات دیگر شـریف و اصـیل    معنوی انسان می  

  . میسازد فرق می کند

اما رابطه عشق با شهوت اینست که می توانیم به صراحت بگوئیم بدون وجود شهوت انتظار یک عـشق                   

ون ارضـای   کامل و یا محبتی عمیق میان زن و مرد نمی رود و یا بهتر بگوئیم عـشق واقعـی آن دو بـد                      

  .جنسی طرفین شکوفا نمی شود

 و  "مرد"اما چیزی که در این مقاله مطرح میشود اینست که تفاوتهای عمده ای از دیدگاه هر دو جنس                   

 نسبت به عشق و شهوت وجود دارد که جوانان با بهتر دانستن آن تفاوتها می توانند در انتخـاب                    "زن"

ل خود را بهتر بفهمند که آیا براساس ایجاد یک رابطـه            خود تصمیم بهتری بگیرند و یا موضع طرف مقاب        

  !عشقی است و یا ارضای جنسی؟

نیاز جنسی در یک مرد بگونه ای است که سیلی از هرمون تستسترون در رگهای آنان جاری میـشود و                    

یعنـی در   . در آن لحظه یک مرد به نقطه ای می رسد که فرق بین عشق و شهوت برایش دشوار میگردد                  

ین امر که آیا عاشق فرد موردنظر است یا فقط بر حسب نیاز جنسی جذب او شده است برایش                   حقیقت ا 
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آنها بعضاً بخاطر ترشح ناگهانی این هرمون در وجودشان که بیـشتر از طریـق               . تا حدی مشکل میگردد   

آلت تناسلی احساس میشود، به چیز دیگری فکر نمی کنند بجز رسیدن به آن هدف معین یعنی ارضای                  

همین خصیصه در آقایان باعث میشود که جنس مرد در انتخاب عشق واقعی تا حدودی آسیب                . سیجن

زیرا در لحظه انتخاب فرد موردنظر خود هنوز نمی داند که براساس یک عشق واقعی جـذب                 . پذیر باشد 

  ! اوست یا یک جاذبه جنسی و با دیدن فرد مورد نظر یکباره جوشش کوره درونش شدیدتر میشود؟

طرفی بخاطر همین خصیصه مردان است که معموالً برای ایجاد ارتباط با آنها بخصوص در مراحل اولیه                 از  

ایجاد رابطه، دانستن اینکه او واقعاً عاشق طرف مقابل است یا صرفاً احساساتش از روی شـهوت اسـت،                   

 اینکه با جنس    و بخاطر همین خصیصه در مردان است که آنها به راحتی می توانند پیش از              . دشوار است 

مخالف ارتباط عاطفی برقرار کنند، به سادگی با او وارد رابطه و بحث جنسی شوند و حتـی بعـضاً خـود                      

مردان نیز این خصیصه خود را نمی دانند و تصور می کنند که عاشق فرد موردنظر شـده انـد و ممکـن                       

  . نداست به اشتباه جذب فردی شوند که هرگز عشق واقعی را از او دریافت نکن

معموالً در اکثر ازدواجها که بدون شناخت کافی و کامل در فضای خانوادگی و اجتماعی بسته و محـدود                   

صورت میگیرد، مردها بخاطر وجود این خصیصه در نهادشان که بعضاً آگاهی کامل نیـز نـسبت بـه آن                    

یـر؟ بلکـه تمـام      ندارند، اصالً اهمیت نمی دهند که آیا او و شریک زندگی اش مشترکاتی دارنـد یـا خ                 

حواسشان در وهله اول به جاذبه های جسمی است بگونه ای که در یک تصمیم گیری عاقالنـه، عقـل و                     

   .منطق را به دست باد می سپارند

مسئله مهم در حقیقت اینست که مردان کامالً به جزئیات مربوط به این خصیصه در وجودشان اشـراف                  

اط با جنس مخالف چه انتظاری از شریکشان دارند؟ صـرفاً یـک             داشته باشند تا بدانند که در ایجاد ارتب       

جاذبه جنسی است؟ یا یک عشق واقعی؟ در اینصورت اگر هر دو  بخاطر جاذبـه جنـسی جـذب شـده                      

باشند پس نحوه ارتباط و انتظار از این نوع ارتباط مشخص خواهد بود و چنانچه هر دو براساس عشق به                    

ا باز هم انتظارات و نحوه ارتباط شکل دیگری میگیـرد کـه رابطـه               یکدیگر جذب شده اند، پس در اینج      

  .جنسی نیز می تواند منجر به محکم تر شدن آن گردد
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یک زن معموالً در ایجاد یک رابطه در وهله اول انتظـار یـک             . نیاز جنسی در یک زن شکل دیگری دارد       

اوست داشته باشد ولـی ایـن       عشق واقعی را دارد و مایل است نیاز جنسی خود را با شخصی که عاشق                

. مسئله در مورد همه زنها قطعی نیست، چه بسا زنانی نیز با انگیزه جنسی یک رابطه را آغاز مـی کننـد     

زیـرا اگـر بـا ذهنـی     . ولی او نیز به اندازه یک مرد در انتخاب شریک مورد دلخواهش آسیب پذیر است          

اره شده در مردان، خالف انتظار او باشد و صرفاً          عاشقانه ارتباط را آغاز کند و اگر با توجه به خصیصه اش           

یک جاذبه جسمی این ارتباط را بوجود آورده باشد، احساسات او جریحه دار میشود و چه بسا خـود را                    

  .یک بازیچه بیابد و در جستجوی عشق واقعی احساس شکست کند

 انتخاب واقعی خود موفق تر      حاال اگر جوانان خصیصه ها و فرق تمایز بین دو جنس مخالف را بدانند، در              

خواهند بود و در مراحل اولیه یک ارتباط به راحتی می توانند بفهمند که طرف مقابل یا حتی خود فـرد                     

 . از او چه انتظار و چه دیدی دارد

کاتی را ذکر   در این مقاله می خواهیم ن     چگونه می توانید تفاوت میان عشق و شهوت را تشخیص دهید؟            

  . دقائل شوی  آن بتوانید میان این دو مقوله تمیزبه واسطهکنیم که 

لـذت   در حالیکه محـور هـوس خـود فـرد و    .  است"خود" معطوف به غیر از یعشقمعموالً یک رابطه 

طرف مقابـل  و خواست و شرایط .  نیست"خود"لذتهای  در حالیکه در عشق، توجه به حالتها و. ستاو

اطاتی که محور هوس است، معموالً کلمـات بگونـه ای            یعنی در ارتب   .جایگزین خودخواهی فرد می شود    

  . مطرح میشود که فرد بیشتر به خود و خواسته های خود تأکید دارد

در یک رابطه از نوع جنسی معموالً طرف مقابل و یا حتی خود فرد فقط به ظاهر و انـدام شـریک خـود                        

 کـه او بـدون لبـاس   است ال بافی قبل از اینکه اسم او را پرسیده باشد، در حال خی حتیتوجه دارد و 

 معمـوالً   .ددا دست خواهدوی اینکه اگر با او رابطه جنسی برقرار کند چه احساسی به  یا. چگونه است

    نمی دهد که او چه می گویدیاهمیت

کنـد،  مـی  کنسل  حتی المقدور  قرارهای مالقات خود راکه به نحوی است همیشه در حال بهانه آوردن 

برای شـریکش   کاری  او خواسته شود تا      اگر از    .باشدرابطه جنسی   با  رار منجر به قراری     مگر اینکه این ق   



٣١                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

انجام دهد، بهانه می آورد و می گوید بـیش از           

شـریک  اگر در کنار . است  شلوغشاندازه سر

باشد و با او سکس نداشته باشد این امـر          خود  

خود ،  هموارهو در ذهن خود  می کندتشناراح

 او مـی    ی رابطـه جنـسی بـا      را در حال برقرار   

فقط می خواهد برای سکس     در حقیقت    .بینید

تمـاس   اهمیتی ندارد که شبرایو  او را ببینید

تلفنی و یا مالقات احساسی و عاطفی داشـته         

 مهم نیست که جواب زنگ تلفـن        شبرای. باشد

بـرای   را فوراً بدهد و حتـی اگـر  شریک خود 

چندین روز هم با او صـحبت نکنـد، مـشکلی           

کـه   اهد داشت و ترجیح می دهد هر موقعنخو

او را مالقات    ه از نظر جنسی تحریک شد     باردو

برای شهوترانی با او تمـاس   بنابراین فقط .دکن

اینکــه همــراه  س از و معمــوالً پــمـی گیــرد 

ــشت ســر  شدوســتان  تعطــیالت خــوبی را پ

با او   وافتدمی شریکش ، یکمرتبه یاد هگذاشت

وشـیدنی میـل    تماس می گیرد تا در کنار هم ن       

بعد از   و مالقاتی داشته باشند و باالفاصله        دنکن

نیـاز  پس از اینکه و  سکس او را ترک می کند

تمام شد، به دنبـال سـاده تـرین         جنسی با او    

  

Notice  
  معجزه ای به نام پوست
حس المسه . پوست بزرگترین عضو حساس بدن است

گفته می شود که بعد از . ما در پوستمان واقع شده است
مغز و سیستم مرکزی اعصاب، پوست بدن مهمترین عامل 

در حقیقت در دوره جنینی، مغز و پوست، . بقاء انسان است
ضو حساس بدن ، از یک الیه سلولی شروع به رشد این ع

با این حساب می توان گفت که پوست در واقع . می کنند
شبکه وسیعی  .سطح بیرونی پروسه روانی درون مغز ماست

از عصب ها به پوست منتهی می گردند که باعث واکنش ما 
. به هر نوعی تحریکی می شوند؛ از درد گرفته تا لذت

رت گرفته روی پوست بدن توسط انگیزش و تحریک صو
بعضی از نقاط پوست همچون .عصبها به مغز منتقل می شود

سینه ها، نوک پستانها، لبها، آلت تناسلی، رانها، نواحی 
گردن و گوشها پوشیده از عصبهای حساس و مهیج انگیزند 
که عالئم لذت جنسی را به مغز می رسانند و از مغز به تمام 

در بعضی افراد حتی پاها، پشت . دنقاط بدن منتقل می کنن
گردن، کمر، پهلوها، زیر بغل و پیشانی هم پر از اینگونه 

بنابراین، هر نقطه و بخشی از پوست بدن . عصبها هستند
می تواند منبع انگیزش جنسی باشد و این اهمیت معاشقه، 
بوس و کنار، نوازش، لمس و ماساژ به عنوان مقدمه مقاربت 

چیزی که به هیچ وجه نباید از . ندجنسی را آشکار می ک
عموماً کسانی که در مقاربت جنسی به این . آن غافل بود

مهم توجه نمی کنند، بعد از عمل احساس رضایت و 
شروع و ادامه لمس و تحریک .خشنودی کمتری می کنند

پوستی به باال رفتن ضربان قلب و تند شدن نفسها می 
ن و اکسیژن به انجامد، کاری که باعث تزریق بیشتر خو

بافتها، نسجها، ماهیچه ها و اندامهای مختلف بدن می 
همین به نوبه خود، قابلیت تحریکی عصبهای موجود . گردد

را دامن  در سطح پوست، بخصوص در نواحی آلت تناسلی
می زند، طوریکه بدن به شدت به نوازش و تحریک حساس 

ن و از طریق همین پروسه نوازش، لمس، برانگیخت. می شود
تحریک کردن نقاط مختلف بدن است که زن و مرد 
همدیگر را به قفل شدن به هم و سپس به اوج لذت جنسی، 

  .یعنی ارگاسم، می رسانند
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هم بعد از بر طرف شدن نیاز جنسی وجـود  نوازشی معموالً . کند راهی می گردد که بتواند محل را تر ک

ابطه خودمحوری است که در آن فرد شریک خود را محدود میسازد تـا              از طرفی این رابطه یک ر     . ندارد

  . همه عالئق و سلیقه های او را بپذیرد

بـرای  دارد و باعث میشود کـه آنهـا   وجود دو طرف بین  کششیاما در یک رابطه از نوع عشقی معموالً 

اهی اوقات آنقـدر  گ.  میگذردشانهر ساعت مانند یک دقیقه برای د ونمدتهای طوالنی با هم صحبت کن

 زیباسـت  احساس می کنـد او همواره  .ندکه متوجه گذشت زمان نمیشو ندغرق در حرف زدن می شو

سرش بسته و مشغول تمیـز کـردن    حتی اگر او را بدون هیچ گونه آرایش، در حالیکه موهایش را پشت

وسـت دارد وقـت      د معموالً. و یا با لباسی کثیف و نا آراسته از یک روز کاری برگردد            دست شویی است،    

باشد چه  ها چیزی که می خواهد این است که با او باشد، چه سکس داشتهتن کند بیشتری را با او صرف

سپری شـدن مـدت    بگوید که برای برقراری رابطه جنسی نیاز بهشریکش به او حتی اگر . نداشته باشد

حس و  را با او تجسم می کندد  آینده خو.زمان بیشتری است، باز هم اهمیتی نمی دهد و قبول می کند

ـ به ادامه زندگی نخواه قادریکدیگر د که بدون وجود نایجاد می شود و فکر می کنطرفین غریبی در  د ن

تـشکیل  همواره به فکـر  د و نبا او را دار د که قصد ازدواجنبه خانواده و دوستان خود اطالع می ده. بود

  اهمیت پیدا می کند و ترجیح می دهد کهشبپذیرد، برای او را،موضوع که خانواده این. ستخانواده با او

 و دوسـت  او را در تمام برنامه های خود شریک می دانـد       . با تمام اطرافیان ارتباط مناسبی برقرار کند      او  

  اوآنجا هم نباشد، بـاز یـادش از ذهـن     حتی اگر اودارد همیشه در کنارش باشد بخصوص در تفریحات،

دلـم برایـت تنـگ    ": تلفن کوتاه به او بزند و بگوید  تا یکدل فرصتی می گردبیرون نمی رود و به دنبا

زمان که کسی در مورد او انتقاد می کند، سریعاً اقدام به دفاع از  هر همیشه طرف او را می گیرد. "شده

مجامع عمومی همیشه خود را موافق با نظریات او نشان می دهـد، حتـی اگـر در پـشت      در. او می کند

او را به چالش وا میـدارد  و  شریک او باعث میشود او انسان بهتری شود. دسته با او مخالف باشب درهای

 و این احترام از روی بی نیـازی و بزرگـی عـشق    به وجود یکدیگر احترام می گذارند    . و تشویق می کند   

یک از عشق محدود کننده و زندانی کننده نیست بلکه آزاد کننده است و در آن هیج . شود حاصل می
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عـشق یـک    . دو طرف مجبور نیستند همه عالئق، سلیقه ها و تفکراتشان را شبیه شریک خود سـازند               

پس ابتدا اعتمـاد و بعـد   . اعتماد است و یک اطمینان که پس از شناخت کامل از یکدیگر بوجود می آید         

عتقدند عشق  بعضی ها می گویند باید اول عاشق شد بعد ازدواج کرد و بعضی ها م              . عشق منعقد میشود  

جواب اینست کـه اگـر بعـد از ازدواج          . قبل از ازدواج معنا ندارد و در طول زندگی عشق بوجود می آید            

بخواهید عاشق شوید که کار از کار گذشته و مجبورید آن فرد را با هـر خـصوصیت و رفتـار و افکـار و                         

 وفق داده ایـد و خـود را         پس در اینصورت فقط خودتان را با او       ! احساسی که داشته باشد تحمل کنید؟     

از طرف دیگر بدون بررسی، شناخت، تحقیق و ارتباطات چگونـه مـی تـوان عاشـق                 . شکل او کرده اید   

مـا  اباشـد،   منظور این نیست که از احساس تهـی . است آگاهیبنابراین عشق فرآیندی از ! فردی شد؟

بـه   ر آمیز در رابطه هـا منجـر  احساس انفجا. ایجاد ارتباط استز پارامتر های مهم دیگر ااحساس یکی 

بـه شـناخت صـحیح     تحریف واقعیت ها شده و آنقدر آب را گل آلود می کند که فرد به هیچ وجه قادر

فاوت میـان خیـاالت   تو پس از فروکش کردن احساست، . نیست "خودش"حتی بعضاً طرف مقابل خود  

  .خود و واقعیت ها را درک می کنند

. ، ازدواج صورت بگیرد   "جاذبه عشقی " و   "جاذبه جنسی "الت یعنی   به هر حال ممکن است در هر دو ح        

 بوده معموالً تعهـد کمرنـگ اسـت و خیلـی زود از              "جاذبه های جنسی  "ولی در ازدواجی که براساس      

+ آگـاهی   "یکدیگر خسته میشوند و به دنبال فرصتهای دیگر زندگی خود هستند و چنانچه براسـاس                

یرد، منجر به تعالی و رشد معنونی کانون خانوادگی آنها میگردد            ازدواجی صورت پذ   "جاذبه های عشقی  

و تعهد تا زمان مرگ به قوت خود باقی است حتی بعضاً بعد از مرگ و فرد احساس میکند فقـط اوسـت                       

  . که ایده آلش بوده و خواهد بود

دا آگاهی خود را    و ابت یعنی فرد باید رشد کند و از مراحلی بگذرد          . یک رابطه عشقی پیش نیاز الزم دارد      

 کسی که هنوز هویت خود را نیافتـه اسـت،       .تا نوبت به عاشق شدن برسد     نسبت به خودش تکمیل کند      

انتخـاب ثـابتی    . در خانواده و اجتماع سازگاری ندارد، قادر به گرفتن تصمیم های جدی زندگی نیـست              
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کـری و بلـوغ روانـی    برای شخصیت و ظاهر خود ندارد، پس به بلوغ عاطفی، بلـوغ اجتمـاعی، بلـوغ ف              

  . پس ایجاد رابطه در این شرایط فقط هوس است. نرسیده است
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  مشکالت جنسی در مردان

» سیکل واکـنش جنـسی    «برای ورود به مبحث مشکالت جنسی مردان، ابتدا توضیحاتی درباره مراحل            

  .مهم به نظر می آیند

 روانی که در هنگـام تحریـک شـدن فـرد و     سیکل واکنش جنسی به تغییرات پی در پی فیزیکی و      

سـیکل  . شروع فعالیت تهییجی همچون مقاربت جنسی یا استمناء اتفاق می افتنـد، گفتـه مـی شـود                 

واکنش جنسی دارای چهار مرحله است که شامل شروع میل و هوس، اوج گیری هوس، ارگاسم و تمدید                  

  .قوا می شود

 کنند، هر چند که زمان اتفاق هر مرحله ممکن اسـت            زنان و مردان، هر دو، این مراحل را تجربه می         

عالوه بـر آن، قـدرت و   . در آنها متفاوت باشد، مثالً ممکن است دو نفر به طور همزمان به ارگاسم نرسند   

  .شدت هر مرحله و مدت زمان آن هم در افراد یکسان نیست

قه تـا چنـد سـاعت    مدت زمان این مرحله ممکن است از چند دقی  :  شروع میل و هوس    -مرحله اول 

افزایش تنش ماهیچه ای، باال رفتن ضربان قلب، باال رفتن تـنفس،    : طول بکشد و عالئم آن از این قرارند       

، تغییر رنگ پوست، ممکن است پوست به سرخی گرایش پیـدا کنـد،              )تند تند نفس زدن منظور است     (

ت تناسلی افزایش یافته    نوک پستانها سفت می شود، جریان خون به آل        . بخصوص در پشت و روی سینه     

نعوذ مرد و سفت شدن کلیتوریس و لب های داخلـی آلـت             ( و باعث سفت شدن آلت تناسلی می شود         

، ترشحات واژنی در زن، پستانهای زن سفت و دیواره واژن متورم می شود، بیضه مردان سـفت و از                    )زن

  .آلت بعضی از مردان مایع لزجی شروع به ترشح می کند

این مرحله که تا مرحله بعدی یعنی ارگاسم ادامه می یابـد بـا ایـن                : ج گیری هوس   او –مرحله دوم   

عالئم مشخص می شود؛ تغییرات صورت گرفته در مرحله اول شدت بیشتری به خود می گیرند؛ به علت                  

شدت جریان خون به ناحیه تناسلی، واژن زن همچنان متورم می شود، به طوریکه دیـواره واژن رنـگ                   

گرفته و کلیتوریس زن به شدت حساس می شود، طوریکه ممکن است دست زدن بـه آن                بنفش به خود    

  دردآور شود، 



٣٦                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از امکان تماس مستقیم با آلـت مـرد خـارج مـی     (به این خاطر در زیر کالهک خود پنهان می شود   

ـ                    ). شود ضی از بیضه های مرد در زیر آلت او متمرکز و سفت می شوند؛ ممکن است  تنش موضـعی در بع

  .ماهیچه های بدن، از جمله در ماهیچه های پاها، صورت و دستها اتفاق بیفتد

این مرحله اوج سیکل واکنش جنسی است که کوتاهتر از بقیه مراحل اسـت              :  ارگاسم -مرحله سوم 

این مرحله با تنشهای ماهیچه ای غیر ارادی شروع شده، فشار خـون و              . وفقط چند ثانیه طول می کشد     

اوج گرفته، تندی نفس کشیدن برای جذب اکسیژن شـدت یافتـه، بـه دنبـال آن، تـنش                   ضربان قلب   

جنسی، به شدت و به طور ناگهانی رها شده، ماهیچه هـای واژن منقـبض و همینطـور رحـم زن دچـار                       

انقباضهای ریتمیک می شود؛ ماهیچه های زیر آلت مرد هم دچار انقباض های ریتمیک شده و منجر بـه                   

  انزال می گردند 

در این مرحله، بدن آهسته به حالت اولیه خود باز می گردد و قـسمتهای               :  تمدید قوا  -مرحله چهارم 

در ایـن مرحلـه نـوعی       . متورم شده بدن از جمله آلت تناسلی، حالت و رنگ عادی خود را باز می یابند               

ان خستگی متبوع، احساس نزدیکی و صمیمیت با شریک جنسی و نوعی شادابی و تندرستی بـه انـس                 

بعضی از زنان توانایی این را دارند که بالفاصله با کمی تحریک جنسی، دوبـاره سـیکل                 . دست می دهد  

 شروع میل و هوس

  اوج گیری
 هوس

 ارگاسم

 تمدید قوا

 سیکل واکنش جنسی
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گفته شده را از اول شروع کنند و دوباره به ارگاسم برسند، اما مردان به مدت زمان بیشتری در فاصـله                     

این مدت زمان هـر چـه       بین دو ارگاسم نیازمندند که در افراد مختلف متفاوت است اما با افزایش سن،               

  .بیشتر می شود

بعضی از محققان علت اینکه مردان به مدت زمان بیشتری در فاصله بین دو ارگاسم نیازمندند را به                  

  .موضوع تولید مثل ربط می دهند، چون بیضه ها برای تولید اسپرم با کیفیت به زمان بیشتری نیاز دارند

سـیکل  «عضالتی که در خالل پروسـه فـوق یعنـی           مشکل جنسی، یا ناتوانی جنسی، به معضل یا م        

علی رغم شیوع ناتوانی جنـسی کـه بنـا بـه گزارشـات         . بروز می کنند، گفته می شود     » واکنش جنسی 

 درصد مردان می شود، رغبت چنـدانی بـرای صـحبت            31 درصد از زنان و      43پژوهشگران شامل حال    

 بـودن جنـسیت و همینطـور مـسئله غـرور            دلیل این مسئله می تواند تابو     . درباره آن، دیده نمی شود    

خوشـبختانه  . ناتوانی جنسی در سالمتی روانی و احساس تندرستی فرد نقش منفی دارد           . شخصی باشد 

امروزه بسیاری از دالئل ناتوانی جنسی قابل درمان هستند اما متأسفانه در جامعه ما مسئوالن بـه ایـن                   

  .مهم بی توجهی می کنند

از دالئـل   . وانی جنسی ممکن است دالئل فیزیکی و یا روانی داشـته باشـد            نات: دالئل ناتوانی جنسی  

فیزیکی می توان به ناخوشیها و بیماریهایی از جمله دیابت، ناراحتیهـای قلبـی، اخـتالالت هورمـونی،                  

ناراحتی معده یا ناخوشیهای کبدی یا عصبی، همچنین اثرات جانبی بعضی از داروها، بخصوص داروهای               

  .زیاد مشروبات الکلی اشاره نموداعصاب و مصرف 

در بخش مشکالت روانی می توان به فشار شغلی، تشویش و اضطراب درباره عملکرد جنسی خود یا                 

در رابطه با زندگی مشترک و خانوادگی، احساس گناه، افسردگی و یا تجارب منفی از روابط جنـسی در                   

  .سابق، اشاره کرد

 به مشکالت جنسی دچار می شوند اما بـا افـزایش سـن    هم زنان و هم مردان در همه جوامع بشری        

در افراد جوانتر گاهی ناتوانی جنسی ممکن است عالمتی از ناراحتی           . این موضوع بیشتر عودت می کند     

  .قلبی باشد
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عادی ترین مشکالت جنسی ای که در مردان ظاهر می شوند، انزال زودرس، انزال دیررس، مـشکل                 

و ضعف قـوه جنـسی مـی        )  جنسی و یا شق ایستادن آن در طول عمل         ناتوانی در شق شدن آلت    (نعوذ  

  .باشند

گاهی هم انزال بیش    . انزال زودرس ممکن است قبل از دخول و یا بالفاصله بعد از دخول اتفاق بیفتد              

از اندازه به طول می کشد طوری که به خستگی مفرط خود فرد و شریک جنسی او منجـر مـی شـود و                        

همچنین گاهی انزال مسیر خود را عوض می کنـد و           .  مقاربت جنسی بگردد   ممکن است باعث قطع عمل    

به جای خروج از مسیر لوله ادارا و نهایتاً بیرون زدن از سر آلت، حالت عقبگرد گرفته و به سمت مثانـه                      

  .برود

بعضی اوقات بی عالقگی به شریک جنسی باعث انزال زودرس و یا دیررس می شـود امـا همیـشه                     

عوامل دیگری هم در این امر دخالت دارند از جمله تجارب منفی و روانی گذشته، دیدگاه                اینطور نیست،   

اثرات جانبی بعضی از داروهـای اعـصاب را         . مذهبی که ممکن است سکس را عملی گناه آلود تلقی کند          

 اما عموماً تشویش و دلهره خود فرد در امر چگونگی اجرای نقـش            . هم نباید در این مسئله فراموش کرد      

  .خود در عمل مقاربت جنسی، نقش عمده ای در ایجاد مشکالت مربوط به انزال ایفا می کند

عمل سرزیر شدن مایع انزال به مثانه، اغلب در افراد دارای بیماری دیابت که باعـث معیـوب شـدن     

تات انجام عمل جراحی بر دهانه مثانه، غده پروس       . عصبها در دهانه و درون مثانه گردیده، دیده می شود         

  .و گاهی جراحی شکم هم ممکن است باعث سرزیر شدن مایع انزال به مثانه بشود

مشکل نعوذ در واقع باعث می شود یا آلت فرد شق نشود و یا اگر شق شد، این شق شدگی آنچنان                     

عوامل مـؤثر در ایـن مـسئله از ایـن           . به طول نیانجامد که فرد قادر به اتمام عمل مقاربت جنسی شود           

، تنگ شدن شریانهایی که خون را به آلت تناسـلی مـی رسـانند،               )ناراحتی قلبی (ریان خون   قبیلند؛ ج 

مشکالت عصبی، فاکتورهای روانی همچون استرس، افسردگی، دلهره و تـشویش در مـورد کـارکرد و                 

رفتار خود در حین عمل جنسی و یا مشکالتی که در بافتهای آلت قرار دارند، بیماریها و همینطور اثرات                   

  .نبی بعضی از داروهاجا
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ضعف قوه جنسی به ضعف عالقه به سکس در فرد اشاره می کند و عوامل فیزیکی و روانی باعث آن                    

ضعف قوه و تمایل جنسی ممکن      . در چنین افرادی سطح هورمونهای تستوسترون پائین است       . می شوند 

 خون بـاال، دیابـت، بیمـاری        است از اثرات سوء بعضی از داروها، یا از استرس، افسردگی، بیماری، فشار            

  . قلبی و یا مشکالت خانوادگی ناشی شود

برای حل مشکالت جنسی، ابتدا باید خود فرد پیشقدم شده و موضوع را با یـک پزشـک در میـان                     

سپس پزشک باید به انجام معاینات و گرفتن آزمایشات خونی پرداخته و در صورت لزوم بیمـار                 . بگذارد

گفتنـی  . ست، غدد، اعصاب، یک روانشناس و یا یک سکسولوگ ارجاع دهد را به یک متخصص اورولوژی    

  .وجود ندارند» حکومت متمدن جمهوری اسالمی«است که کلینیکهای سکس درمانی و سکسولوگها در 

به هرحال در بسیاری از مواقع مشکالت جنسی گفته شده را می توان با برطرف کردن فاکتورهـای                  

ل کرد؛ از جمله به کمک قرصـهایی همچـون ویـاگرا، یـا بـه کمـک                  مؤثر در ایجاد مشکالت جنسی ح     

تستوسترون درمانی، یا با استفاده از وسایل خاص کمکی، و یا از طریق آموزش دهی دربـاره سـکس و                    

رفتارهای مربوط به آن و همچنین از طریق بهبود رابطه جنسی طرفین، از طریق گفتگوی صـمیمانه بـا                   

ذیه خوب، دوری گزینی از مواد مخدر و سیگار، عدم اصـراف در مـصرف        ؛ همینطور ورزش، تغ   ...همسر و 

مشروبات الکلی، صمیمیت و خلوص در رابطه با همسر و امکان گفتگوی باز و علنی در مـورد سـالیق و                     

عالئق طرفین، کاستن از فشارها و مسئولیتهای شغلی و امثالهم تا حدودی از بـروز مـشکالت جنـسی                   

. اهی با وجود همه اینها، باز ممکن است فرد دچار این قبیـل مـشکالت شـود                جلوگیری می کنند؛ اما گ    

البته هر کسی در مراحلی از زندگی خود ممکن است دچار مشکل جنسی شود، اما اگـر بعـد از مـدتی                      

  .مشکل خود به خود برطرف نشد، بهتر است که به دکتر مراجعه شود
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  ادبیات کوچه و بازار. معهء ایرانجنسیت و جا

   جواد ولدان 

 

» بـد «آن چیست که    . آن چیست که همه دارند و همه انجام می دهند، اما حرف زدن از آن ممنوع است                

از همان روزهای اوان رشد اعضای بدن بـه       . تلقین می شود  » بی تربیتی «است، آن چیست که از کودکی       

کیر و کس بد اسـت،  دست و چشم خوب است، اما . دو دسته تقسیم می شود، اعضای خوب و اعضای بد   

  .  ممنوع است،نادیده گرفته می شود

، آنان که گوشت خوک نخورده اند، در ایران یافت مـی   »با غیرت و با ناموس    «هنوز هم بسیاری از مردان      

در میان ایرانیان خـارج  . یاد می کنند» اهل منزل«یا » منزل«شوند، که از زنان و همسران خویش به نام      

ول رسم چنین بوده و هست که هر وقت در مجلسی جوکی گفته می شود که به                 از کشور هم مطابق معم    

این عـادات از    . است، خانمها را مستثتا می کنند     » بی تربیتی «جنسیت مربوط می شود و یا به قول آنها          

تلقی کنند؟ این یکی    » بی تربیتی «خطاب کنند، که جنسیت را      » منزل«کجا نشئت می گیرد، که زنها را        

برای . مردها تصمیم می گیرند، چه را زنها بدانند و چه را نه           . ت بارز جامعهء مردساالری است    از خصوصیا 

نویسنده و هنرمند باز و آنکه از بطن جامعه سخن بگوید، سخن آشـکار و تـابو نداشـتن همـواره یـک          

  . مقاومت در برابر عادات و از پیش داده ها. مبارزه و مقاومت محسوب می گردد

شهر هامبورگ آلمان در محفلی کوچک تاتری ایرانی اجرا شد، که بنـا بـر محتـوای آن                  مدتی پیش در    

موضوع شکنجه و شکنجه گـری بـود، کـه در           . هم داده می شد   » ناموسی«نمایشنامه می بایست فحش     

در حین اجرای این قسمت از نمـایش یکـی از           . خود ناسزا می گفت   » مشتری«ضمن اجرا شکنجه گر به      

این نکته را می    . هموطن با اعتراض نمایش را ترک گفت و درب را محکم بهم کوبید            » یتبا ترب «خانمهای  

در آن لحظه که ما یک فحش می شـنویم،          . مثال از دید روانشناسی   . توان از زوایای مختلف بررسی نمود     

ـ                          ز و  از اعضای تناسلی و یا نیتی که گویندهء ناسزا با این اعضا دارد، با خبـر مـی شـویم، در مـا، در مغ

عواطف ما چه احساساتی جریحه دار می شود و چرا؟ چرا یک مرد اجازه نـدارد در حـضور یـک زن از                       



٤١                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

بی ادبـی و    » ناموسی«سخن بگوید؟ چرا مستثنا کردن یک زن اروپائی از شنیدن یک جوک             » سه کاف «

ادبی می  تعرض به حقوق برابری زن و مرد به حساب می آید و مستثنا نکردن یک زن ایرانی حمل بر بی                     

» دادن«و  » کیر«و  » کس«و  » کون«چرا مرد و زن ایرانی، چرا جامعهء ایرانی         . چرا این بام و دو هوا     . گردد

 را به رسمیت نمی شناسد؟ جزئی از زبان نمی داند؟ از واقعیات جامعه نمی داند؟              » گائیدن«و  » کردن«و  

بود؟ در صورتیکه بخشی از ادبیات و       چرا می بایست همواره در پرده سخن گفت؟ چرا می باید با نزاکت              

حجاب ایرج میرزا را در ادبیات ایـران        . تشکیل می دهند  » هزلیات«فرهنگ جامعه را همین به اصطالح       

ایـن  . نمی توان نادیده گرفت، اگر چه آنرا سانسور کرد و این بخش از کتاب را با زور چماق حذف نمـود                    

  .، نادیده گرفتن بخشی از وجود خودمان استحذف، این تن دادن به تابوها، حذف خودمان است

زبان عامیانه و سخن کوچه و بازار بسیار با مسما اسـت و در              . خیلی ساده و روشن است    » خیابان«سخن  

همـان نوشـداروی بعـد از مـرگ         » بی بی را که گائیدن در پیش کن       «. این زمینه بسیار برای گفتن دارد     

این ادبیات عوام ادبیـات واقعـی       . ن یک عامی بیان می کند     اما مطلب را بصراحت و به زبا      . سهراب است 

. ادبیات ماتیک نشده و رنـگ و روغـن نـشدهء جامعـه اسـت              . جامعه است، ادبیات کوچه و بازار است      

، سعی کنید یکبار این گفتـهء بـا مـزه را در یـک           »گوشت کیرم را می خورم، منت قصاب را نمی کشم         «

جلس مردانه، برای یکبار هم که شده دل و جرئـت کنیـد و ایـن                مجلس بیان کنید، اما نه فقط در یک م        

این مطالب و گفته ها بخوبی برای نسل جدید، نسل دوم و سوم           . چنین گفته ها را میان زنان هم ادا کنید        

آنان که با این گفته ها مشکل دارند رو به رفتن هستند، میرا هستند و ایـن                 . انقالب پذیرفته شده است   

بـه زبـان    » مروارید می خواد، خوب می خواد، ارزون می خواد، غلتون می خواد           «.  است امید ما و جامعه   

آی خارکـسه،   «: جوانان کوی و برزن در شیراز چنین بیان می شود و اما لطف و صفای بیشتری هم دارد                 

نه نه به این پول زیادت، نه به این راه نزدیکت،           ! یک قرونت می دم، بیو گوارهء دید یک کسی به من بده           

یا یک گفتهء با مزهء دیگر از زبان آقـای حـاجی مشکـسار، معلـم دینـی زمـان                    » !به این زبون خوشت   

و همین بزرگـوار مـی      » !بدبخت مادر خودت رو گائیدی    ! مادرزن زن نمی شد، ما کردیم شد      «: دبیرستان

اسـت، اول   زن هم همینطور    . بچه های خوبم میوه را که می خرند، اول می شویند بعد می خورند             «: گفت
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پـول  «: یا اگر فردی اسرافکاری می کرد و پول زیادی خرج می کرد، می گفت             » !عقدش کنید، بعد بکنید   

با این گفته های نغز و پر از محتوا، با این واژه و عباراتی که سریعا آدمی به محتوا پی مـی                      » کون دادنه؟ 

 برای من تصنعی است، تنهـا تـسلیم       ها» با تربیت بودن  «بود؟ این   » با تربیت «برد، چه اصراری است که      

  . عادات و سربزیری شدن ها است، ترس از تابو شکنی ها است

و ادبیات کوچه و بازار خواهیم پرداخـت   ما در یک بخش از سایت ایران آزاد، به جمع آوری این گفته ها

ت از سـایت    و از خوانندگان عزیز خود هم دعوت می کنیم، که این گفته ها را برای درج در ایـن قـسم                    

  .برای ما بفرستند

در ضمن سایت ایران آزاد که هفت سال پیش در آلمان تاسیس گردید، در ایران فیلتر می شود، امـا در                     

  .راه و روش استفاده از فیلترشکن ها را آموخته اند این میان دوستداران آزادی

  

  مهندس جواد ولدان

   فاکتور چهارمدیریت و سردبیر ایران آزاد از آلمان و مترجم کتاب

  تماس از طریق ایمیل یا تلفن

www.iran-azad.de 

de.azad-iran@Info 

+49 40 67 30 66 39  
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  ارضاء جنسی طرفین در رابطه مشترک

  

هرچند که سکس منبعی برای لذت و خوشی است اما گاهی ممکن است به منبعـی بـرای اسـترس،             

حتی هنگامی که دو همسر از سـکس خـود رضـایت خـاطر              . ش و حتی جدایی دو نفر منجر شود       تشوی

داشته باشند، باز هر کدام ممکن است درباره کارکرد و نقش خود در هنگام مقاربت جنسی و یا در مورد                    

به همین ترتیب   . چگونگی دریافت و پاسخ دهی به امیال و نیازهای همسر خود دچار شک و شبهه شود               

است یا نه، یا تعداد دفعات سکس       » نرمال«کن است افراد بسیاری از خود بپرسند که آیا سکس آنها            مم

آمار مربوط به رفتارهای جنـسی      . و نوع و شکل مقاربت جنسی آنها شبیه دیگران یا متفاوت از آنهاست            

د یا از کـسی     برای مثال زن و شوهری ممکن است در جایی بخوانن         . گاهی می توانند گمراه کننده باشند     

حال چنین زوجی شاید    . بشنوند که در جامعه انسانی حد متوسط سکس یک زوج سه بار در هفته است              

در آمار ممکن است یک زوج در یک        . گستره وسیعی دارد  » متوسط«متوجه این مسئله نشوند که کلمه       

ربت جنسی داشـته    و زوجی دیگر ممکن است ده تا پانزده بار مقا         ) صفر بار ( هفته هیچ سکسی نداشته     

بـا ایـن حـساب زوج       . پس در تعیین حد متوسط هم صفر و هم آن ده تا پانزده بار دخالت دارند               . باشند

، بـاز در همـان      )از صفر تا پانزده بـار     (مورد نظر ما با هر تعداد دفعاتی که به مقاربت جنسی می پردازند              

فعات و نـوع سـکس مـا در محـدوده           در واقع مهم نیست که تعداد د      . باقی می مانند  » متوسط«گستره  

قرار می گیرد یا نه، مهمتر از آن این است که آیا هـر دو طـرف از سـکس و رابطـه                       » متوسط«معمول و   

  .جنسی خود احساس رضایت خاطر و خشنودی می کنند و به ارضاء جنسی می رسند یا نه

-رفتارهای فرهنگی . مشکل است » نرمال«در مورد اشکال و انواع سکس در مقاربت جنسی، تعریف           

 عمـل   تاثیرگذار  اجتماعی، دین و مذهب و حتی قانون و حکومت در این مسئله به عنوان فاکتورهای  

بر همین زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینـی و قـانونی،  امـا،  بـاور، اندیـشه، شـناخت و                      . می کنند 

  .تعیین کننده هستند» نرمال«اعتقادات خود جفت، در تعریف 
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ممکن است به انواع و اقسام محرک های برانگیزاننده میل جنسی واکـنش مثبـت از خـود                  انسانها  

آنچه در این میان مهم می باشد این است که فـانتزی، رفتـار و عمـل                 . بروز داده، تحریک جنسی شوند    

جنسی باعث صدمه فیزیکی و روانی فرد دیگر نشود، در زندگی و رابطه مشترک اختالف برانگیز نباشد                 

  .باب دلشوره و نگرانی هر یک از طرفین را فراهم نکندو اس

مهمترین راه حل توجه طرفین به احساسات یکدیگر و صحبت و گفتگوی صمیمی با هم درباره ایـن                  

برای مثال آیا فانتزی، امیال و توقعات جنسی ما از همسرمان برای او لذت آور، محرک                . مسائل می باشد  

هـر چنـد    . تولید فشار، عذاب وجدان، و نوعی اجبار در او می انجامند          و هیجان برانگیزند یا برعکس به       

ممکن است یافتن پاسخ فردی برای این سئوال چندان آسان نباشد اما یک راه آن این است که ببینـیم                    

بعد از اتمام عمل مقاربت جنسی هر کدام از ما چه احساسی را تجربه می کند؛ آیا احساس کامل شدن،                    

ن، سرخوشی و لذت، و یا  برعکس احـساس عـذاب وجـدان، نارضـایتی و حتـی                   رضایت، ریلکس شد  

پس اگر امیال و رفتارهای جنسی ما بعد از         . عصبانیت و خشم به هردو یا یک طرف رابطه دست می دهد           

عمل، به تولید احساسات مثبت در هر یک از طرفین رابطه منجر مـی گردنـد، آنوقـت رابطـه جنـسی                      

 و درست است، فارغ ازاینکه با فاکتورهای فرهنگـی یـا دینـی و قـانونی                 خصوصی و مشترک ما نرمال    

بعـد از اتمـام عمـل    ) یا هردوی آنهـا (اما اگر هر یک از طرفین رابطه  . همخوانی داشته یا نداشته باشند    

سکس دچار یکی از انواع احساسات منفی همچون احساس عدم ارضای جنسی، ناراحتی، عذاب وجدان               

م شود، آنوقت، امیال، توقعات، رفتارهای جنسی و رابطه آنهـا، فـارغ از اینکـه بـا                  و یا عصبانیت و خش    

فاکتورهای فرهنگی، دینی و قانونی مطابقت داشته باشند یا نه، نرمـال نمـی باشـند و در نتیجـه ایـن                      

  .مشکل راه حل خود را می طلبد

 وسـیعی را شـامل مـی        فانتزی، عالقمندی، رغبت و قوه جنسی افراد بسیار متفاوت بوده و گستره           

 مکـانی وی    -حتی فانتزی، رغبت، میل و قوه جنسی خود فرد هم بنا به شرایط زندگی و روحـی                . شوند

  .دچار تحول شده و یا در هنگام برقراری رابطه با افراد مختلف، نوع خاصی از آنها برجسته تر می شود
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اشته باشند و صمیمیت، صداقت     هنگامی که امیال، فانتزی و میل و رغبت دو طرف با هم همخوانی د             

و رازگویی کافی بین آنها برقرار باشد، آنوقت آن دو به راحتی قادرنـد دربـاره نقـش، فـانتزی و رفتـار                       

جنسی خود با یکدیگر صحبت کرده و به توافق برسند اما اگر امیال، رغبت، فـانتزی و قـوه جنـسی دو     

ابطه مشترک بین آندو، تـأثیر منفـی بـه جـای            طرف با هم فاصله داشته باشند، آنوقت این فاصله در ر          

بدین ترتیب که در چنین مواقعی، آنکه از رغبت و قـوه جنـسی ضـعیفتری برخـوردار        . خواهد گذاشت 

چنین . است احساس می کند که به نوعی تحت فشار واقع و مجبور به کاری شده که رغبتی بدان ندارد                  

.  حتی بی میلی جنـسی در او منتهـی مـی شـود      امری در درازمدت به عصبانیت، احساس عدم ارضاء و        

طرف مقابل او هم احساس می کند که به امیال و نیازهای او بی توجهی شده، عـشق و عالقـه اش بـی                        

چنین احساساتی ممکن است باعث گردند که فرد        . جواب مانده و مورد توجه همسرش واقع نشده است        

ل خود به همسرش فشار بیـشتری وارد آورده و یـا            فرا رفته و برای ارضاء امیا     » ناچاری«به سمت نوعی    

در این هنگـام    . حتی وی را مورد خشونت قرار داده و نسبت به خواسته های وی بی توجهی نشان دهد                

چرخه ای به وجود می آید که در طی آن برانگیخته شدن و ارضاء میل و نیاز یکی به فروکش کردن میل                      

  .و نارضایتی دیگری می انجامد

بهتر است در چنـین مـواقعی از        . مشکلی، بخصوص برای خود زوج، چندان آسان نیست       حل چنین   

متخصـصان امـور جنـسی در چنـین         . افراد متخصص کمک گرفت تا زندگی مشترک نجات داده شـود          

مواقعی معموالً بر این عقیده اند که نباید به فردی که از جهت رغبت و میل جنسی ضعیفتر است، فشار                    

ا به انجام کاری بر خالف میلش وادار کرد؛ اما در عین حال برای ادامه زندگی مشترک،                 وارد کرده و وی ر    

مهم است که فرد با میل و قوه جنسی قویتر احساس کند که به نیازها و امیال او هـم پاسـخ داده مـی                         

ـ                     . شود اء یک راه حل میانه در این وسط شاید این باشد که فرد با میل کمتر راضی شود به شکلی در ارض

شدن همسر خود با استفاده از روشهای مختلف، بدون آنکه به انجام عمل دخول در مقاربـت بیانجامـد،               

این کار در عین حال که فرد با میل ضعیفتر را با تحمیل مواجه نمی کند، این خوبی را هـم                     . شریک شود 

، اسباب تحریـک و  دارد که با شریک شدن در ارضاء همسر، با وسایلی غیر از دخول و مشاهده لذت وی       
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در همین حال فرد با قوه جنسی قویتر نیـز احـساس مـی کنـد کـه                  . لذت خود او را نیز فراهم می کند       

چنین روشی حتی ممکن    . همسرش به نیازها و امیال جنسی او بی توجه نبوده و به آنها اهمیت می دهد               

و در عین حال فرد با قـوه        است موجب گردد که تمایل فرد با قوه جنسی قویتر تا حدودی کاهش یافته               

  .جنسی ضعیفتر بیشتر تحریک شده و به مقاربت جنسی عالقه بیشتری نشان دهد

البته زوجهایی هم هستند که چنین راه حلی را نمی پذیرند و بر این اعتقادند که اگر هـر دو طـرف                      

دات و باورهای   بعضی ها هم بنا به اعتقا     . تحریک جنسی نشده اند نباید به عمل مقاربت جنسی دست زد          

خود ممکن است بر این نظر باشند که سکس بدون دخول و یا استفاده از وسایل و امکانات دیگر صحیح                    

  .نیست

اگر عالقه، رغبت و تمایل فردی به انجام نوع خاصی از عمل و رفتار جنسی باشد کـه بـرای طـرف                      

ف بین او و همسرش مبدل می       مقابل زننده و مشمئزکننده است، آنوقت این میل و رغبت به منبع اختال            

در این گونه مواقع او نیاز دارد از هنر گفتگو و مشورت با همسر خود استفاده کند تا آندو بـا هـم                       . شود

شرط این توافق دوری گزینی دوطرفـه       . حول رفتارهای جنسی مورد عالقه مشترکشان به توافق برسند        

مقابل و تحمیل خواسته های یک جانبه فـردی         از اتهام زنی و بی اهمیت جلوه دادن درخواستهای طرف           

نکته مهم در اینگونه گفتگوها این است که طرفین توجه کنند آیا درخواست مـورد نظـر آسـیب                   . است

هر چند که هیچ فردی هنگام نزدیکی جنسی، نباید بر خالف میل و رغبت خود دست                . رسان است یا نه   

ده می داند، اما در عین حال توجه به این مسئله هـم مهـم               به رفتارها و حرکاتی بزند که آنها را بد و زنن          

است که گاهی تجربه عملی فانتزی که جزو خواسته های طرف مقابل است باعث کـشف فـانتزی هـا و                     

درخواستهای جدید و بکر هیجان آوری در خود فرد نیز می گردد؛ یعنی فرد در واقع خود را کشف مـی                     

به هیچ وجه مایل به تجربه رفتار و حرکات درخواستی وی نمـی             اما اگر کسی دریافت که همسرش       . کند

باشد، بهتر است از وارد کردن فشار به او بپرهیزد و سپس هردوی آنها برای حـل اختالفـشان بـا یـک                       

  .متخصص مشورت کنند
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به تحریک جنسی رسیده و قدرت مقاربت جنسی بیابد، قبـل           ) چه زن و چه مرد    (برای آنکه شخص    

اعتماد به خود یعنی فرد، در      . برسد) در آن موقعیت و شرایط    ( به احساس اعتماد به خود       از هر چیز باید   

آن لحظه، به خود باور و اعتماد داشته باشد که می تواند و قادر به انجام عمل جنسی است؛ یعنـی بـاور                       

ـ . داشته باشد که طرف مقابل او را زیبا و خواستنی دانسته و از تحریک او نیت خیر دارد               ت یکـی از  غیب

این فاکتورها، اعتماد به نفس فرد را دچار اختالل و در نتیجه بر کارکرد وی در عمل تـأثیر منفـی مـی                       

به عبارت دیگر، رها بودن از احساس تشویش و نگرانی، وجود محرک جنسی، فیزیکی و روانـی،                 . گذارد

. جنسی در این امر مهم اند     توانایی تمرکز حواس بر افکار و احساسات و اعمال محرک و هیجان برانگیز              

  .نبود یکی از این موارد گفته شده، مقاربت جنسی را دچار اشکال می کند

معمـولی تـرین    . هر نوع تشویش و نگرانی در هنگام مقاربت جنسی به شکست در عمل می انجامد              

شخص نوع تشویش و اضطراب، نگرانی مربوط به ایفاء و اجرای خود عمل مقاربت است؛ به این شکل که                   

. نگران این می شود که مبادا به تحریک و انگیزش جنسی نرسد و در نتیجه در انجام عمل ناتوان بمانـد                    

، خود را بازتولید می کند، بدین ترتیب که تـشویش و نگرانـی مـانع                »شکست«این اضطراب و ترس از      

  .می زندانگیزش جنسی شده و آنوقت تحریک جنسی نشدن خود به خود به تشویش و اضطراب دامن 

برای تحریک جنسی شدن، اغلب، فرد به تحریـک روانـی توسـط همـسر خـود، کـه او را زیبـا و                        

. خواستنی و دوست داشتنی می داند، نیاز دارد که در ادامه خود به تحریک و تهییج فیزیکی می انجامد                  

  .گفتنی است که نیاز به تحریک فیزیکی همراه با باال رفتن سن افزایش می یابد

ی جنسی ناسالم از جمله سکس با کودکان، یا تجاوزات جنسی از جملـه تجـاوز شـوهر بـه                    رفتارها

همسر در زندگی مشترک، و یا اجبار به مقاربت بر خالف میل و رغبت طرف، به تحقیر و خسارات روحی                    

روانی می انجامند و اگر کسی دارای چنین فانتزی هایی باشد، بهتر است که بـا متخصـصین                  -و جسمی 

  .شورت کندامور م

هرگاه زوجی در رابطه جنسی خود با عدم توافق مواجه شدند و یا یکی از آنها در انجام عمل جنسی                    

ناکامی و شکست پی در پی تجربه کرد، و طرفین نتوانستند از طریق گفتگو و توافق به راه حل برسـند،                     
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های درمانی و مشاوره    گفتنی است که عدم وجود کلینیک     .بهتر است که با متخصصان امور مشورت کنند       

ایجاد رشـته   . علمی و بی طرف در امور مربوط به جنسیت، یکی از کمبودهای جدی جامعه امروز ماست               

های تخصصی مربوط به جنسیت و پرورش سکسولوگ و مشاوران جنسی در دانشگاهها می تواند ایـن                 

نـان متخـصص ایـن      تا آن زمان، مـی بایـست امکانـاتی بـرای بازگـشت هموط             . کمبود را جبران کند   

  

Notice  
  

  شرط نظافت
آمـاده کـرده ای و    » دبش«فکرکن خودت را از مدتها قبل برای یک همĤغوشی به قول خوزستانیها             

رسید و در حین اولین آغوش و بوسه، بوی بد دهان و بـوی عـرق                هر دو به هم می      . حاال وقتش رسیده  
  .بدن طرف حالت را بهم می زند

معاشقه و بوس و کنار قبل از عمل، یعنی نزدیکی فیزیکی تقریباً تمام بخشهای بدن ما بـا دیگـری                
 در سکس هیچ  . بسیار مهم است  ) بخصوص برای اینگونه مواقع   (پس توجه به امر نظافت بدن خود        . است

چیز بدتر از بوی بد دهان، بوی عرق بدن، بوی پاها، ناخنهای کثیف و آلت تناسلی بودار، حال کـسی را                     
  .)مسئله افراد فتیش که از بوی عرق بدن مقابل لذت می برند، جدا است. (به هم نمی زند

آش کـشک   «بسیاری از زوجها، پس از مدتی که از دوره زناشوییشان گذشت، فکر می کننـد کـه                  
و دیگر به مسائل بهداشتی خود بخصوص قبل از به رختخواب رفتن هیچ اهمیتی نمی      »  هم هستند  خاله
  .همین امر، خود، یکی از عوامل بی میلی و بی رغبتی چنین زوجهایی نسبت به هم می شود. دهند

فرقی نمی کند تازه عاشق و معشوق شده اید یا سالهاست که با هم زندگی می کنید، قبل از دست                    
 به نزدیکی جنسی، از جهت فیزیکی خود را آماده کنید؛ حتماً مسواک بزنید بخصوص اگر سـیگار                  زدن

دوش بگیرید و بـا حـالتی مطبـوع،         . کشیده اید، پیاز خورده اید، یا سیر و ادویه بودار در غذایتان بوده            
  .بدنی تمیز و دهانی خوشبو به استقبال یار روید

انید با هم به حمام رفته و بدن همدیگر را بشویید و تحریک             اگر با هم زندگی می کنید حتی می تو        
  .بدنی همدیگر را از همانجا شروع کنید

پـس توجـه بـه      . سکس دهانی یعنی تحریک آلت جنسی طرف مقابل از طریق لیسیدن یا مکیدن            
بعـضی از مـردان     . نظافت و تمیزی آلت جنسی، خود، یکی دیگر از ملزومات نظافت قبل از عمل اسـت               

 دارند انگشت خود را وارد واژن زن کنند، داشتن ناخنهای بلند و یا کثیف در چنین مواقعی مـی             دوست
  .تواند اسباب درد، ناراحتی و حتی عفونت واژن بشود

توجه به نظافت، نشان دهنده درجه هشیاری، اعتماد به نفس، آگاهی، شناخت و همینطـور توجـه                 
  .شما به شریک جنسیتان می باشد
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امورازخارج کشور فراهم کرده و آنها را تشویق نمود تا بدون دردسر و بوروکراسـی، بتواننـد در داخـل                    

کشور، کلینیک هایی برای مشاوره و درمان مشکالت جنسی ایجـاد کـرده و بـه سـالمتی و بهداشـت                     

  .جنسی جامعه کمک نمایند
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   ح پنجرهفت داستان ساده اکبر و رویای

  اکبر کرمی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=16140 

نوشته اخیر اکبر گنجی در دفاع از حقوق اقلیتهـای جنـسی،            

 گامی است ستایش انگیز در گـسترش، تنقیـه و نهادینـه شـدن             

هر چند، حـضرت وی راه پـر پـیچ و           . اندیشه حقوق بشر در ایران    

خمی را برای استداللهای خود بر گزیده است، با ایـن وجـود، نـام               

گنجی و سابقه و صداقت وی آنقدر سنگین هست، که با پـرداختن           

به موضوعی، بتواند آن موضوع را به گفتمانی زنده و سرشار تبدیل            

 از متفکـران نوانـدیش و مـدعی         در کمال تاسف اما، برخـی     . کند

وفاداری به گفتمان حقوق بشر، با دالیلی که سخت قابـل مناقـشه     

 خورده گرفته و خواسته انـد، کـه         »بی توجهی به الویتها   «است، بر وی تاخته اند و با اتهامهای نخ نمای           

 گنجی انتظار ماندال    ما از «می گویند   . »به مسائل روز ایران بپردازد    « »در این زمانه ناامیدی و بی هدفی      «

کسی مثل اکبر گنجـی کـه در نبـود    «. »شدن داریم نه تبدیل شدن به فالن منتقد پر سر و صدای ادبی        

فعاالن سیاسی مورد قبول مردم می تواند در اشل جهانی برای به دست آوردن حقـوق عمـومی انـسان                

ع همجنـسگرایی و مـدافعان آن       به ذهنیت مردم از موضـو     . ایرانی موثر باشد نباید، به فرعیات بپردازد      

کاری ندارم، که طرح همین مسئله توسط نقض کنندگان حقوق بشر کافیست تا خیلیها باور کنند تالش                 

   »!امثال گنجی در جهت همجنسگرا کردن بچه های آن هاست

برای درک اهمیت کار طاقت فرسای کسانی چون اکبر گنجی کـه در برابـر اسـتبداد مـوذی و                    : اول

مده از پوپولیزم کرنش نمی کنند و با دفاع از حقوق اقلیتهای جنسی، تالش دارنـد، از هزینـه                   پنهان برآ 

های فعالیتهای سیاسی و فرهنگی در جامعه بکاهند و نیز کسانی که با پرداختن بـه گفتمـان جنـسیت                    
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یش تالش دارند، جنبش دمکراسی خواهی و حقوق بشر طلبی را در گردنه صعب العبور سنت ایرانی به پ                 

ببرند، عالوه بر ارجاع دادن به مقاالتی که پیشتر از همین قلم منتشر شده است و نیز نوشته های بسیار                    

وزین محمد رضا نیکفر، الزم می دانم یادآوری کـنم کـه ماشـین تـرور جنـسی، یکـی از پرکـارترین                       

بـه  . درآمـده انـد   ماشینهای ترور استبداد است و فعاالن سیاسی بسیاری به تیر جفای این حقه از پای                

اضافه، نباید فراموش کرد که گفتمان جنسیت، پاشنه آشیل حکومـت دینـی و نیـز چـشم اسـفندیار                    

از این رو، به باور من، بدون دامن زدن به یـک گفتمـان خـالق، سـالم و     . ویترین خالی اخالقی آن است   

نه تنها امکان عبور از      »حق مالکیت و والیت بر کالبد خویش      «شکوفا در پهنه جنسیت و نهادینه کردن        

آستانه مدرنیته، برای جامعه ایرانی فراهم نخواهد بود، که هر گونه تالشی را برای نهادینه کـردن آزادی                  

در تایید این پندار کافی است به بسامد مـسایل مربـوط بـه جنـسیت و     . و برابری ناکام خواهد گذاشت    

ه های سنگینی کـه حکومـت دینـی بـرای           اخالق جنسی در تریبونهای رسمی و غیر رسمی و نیز هزین          

گنجی در دفـاع از حقـوق اقلیتهـای         . استقرار سبک زندگی جنسی مطلوب خود، می پردازد نگاه کنیم         

دینی و جنسی به نیکی یادآوری می کند که استبداد سیاسی، ریشه های عمیق تری نیز دارد که گاهی                   

  . از یادها می رود

ن و اصیل ترین جنبش مـدنی ایـران، در یکـصد سـاله اخیـر،                در جایی گفته ام که واقعی تری      : دوم

جنبش زنان است و بر این باورم که بدون پیروزی در این پهنه، امکان پیروزیهـای واقعـی و پایـدار در                      

به عبارت دیگر اسـتقرار دمکراسـی و نهادینـه شـدن            . دیگر پهنه ها سخت و ناممکن به نظر می رسد         

 ممکن نیست و نیز برابـری جنـسی در          »برابری جنسی «ت شناختن   حقوق بشر در ایران بدون به رسمی      

ایران به رسمیت شناخته نخواهد شد، مگر با حل و فصل پایدار مسایل سکس در ایران؛ در ایـن چـشم                     

انداز، به نظر می رسد سکسوالیزم و لیبرالیزم به یکدیگر پیوند خورده اند، یعنی آزادی جنسی، مقدمـه                  

ر چه چنین پنداری قابل مناقشه به نظر می رسد، اما این واقعیـت کـه زنـده                  اگ. هر آزادی دیگری است   

ترین، پویاترین و پیوسته ترین جنبش اجتماعی و مدنی ایران جنبش زنان است، کمتر مناقـشه انگیـز                  
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یک سر این طیف در محافظه کارانه ترین الیه های اجتماعی حتا تا تریبونهای رسـمی حکومـت                  . است

کرده و گاه و بی گاه از ضرورت تغییر در این پهنه یاد می کند و سـر دیگـر طیـف، در                 دینی نیز سرایت    

جریانهای سکوالر به ضرورت آزادی جنسی در جامعه ای همچون ایران به عنـوان پـیش نیـاز آزادی و                    

جنـبش زنـان   . برابری حقوقی زنان و صد البته آزادی و برابری تمامی شهروندان ایرانی تاکید می گذارد  

اگیرترین حرکت آزادی بخش مدنی ایران نیز هست، که با در نظر گرفتن حجـم نافرمانیهـای مـدنی                   فر

رایج و پیش رونده مربوط به آن، می توان امیدوار بود که اولین شکاف جـدی در دیـوار بلنـد و سـتبر                        

گفتمـان  با این همه، از آنجا که همـه گیـری فقـر اندیـشه، در     . استبداد دینی در این پهنه آشکار شود      

جنسیت در ایران وخیم تر از هر پهنه دیگری است، ضرورت پرداختن به آن و بسترسازی برای گفـت و                    

ملی کردن حق گفت و شنود و تـصمیم گیـری در            . شنودی بالنده و ملی در این زمینه، دو چندان است         

تخـاب   و ان  »سـبک زنـدگی   « و نیز ملی کردن حق گفت و شنود در مورد جـستجوی              »قلمرو تن «مورد  

 و نیز گام نخست ملی کردن هر        »حق حاکمیت بر سرنوشت خویش    « پیش نیاز    »راههای نیل به سعادت   «

به باور من این که ایرانیان سالهاست از مشروطه، ملی کردن، حق حاکمیـت              . پهنه و عرصه دیگری است    

م یـک کوچـه     بر سرنوشت خویش، آزادی و برابری و دمکراسی یاد و فریاد می کنند، اما همچنان در خ                

مانده اند، بیشتر از هر چیز، نتیجه بی توجهی به حق حاکمیت بر قلمرو تن است؛ و مگـر مـی شـود در                        

جامعه ای که شهربندان آن نمی توانند و حق ندارند در مورد کالبد و جسم خود تصمیم بگیرند، بتـوان                    

ی شـود در زنـدانی      از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش سخن گفت؟ و به حاکمیت ملی رسید؟ و مگر م               

که برای تن آدمی ساخته اند، اندیشه را آزاد خواست؟ و از آزادی بیان دفاع کرد؟ و مگر می شود فاصله                     

شهربندی و شهروندی را به طرفه العینی طی کرد؟ جایی که هنوز اندیشمندانش در برابر این حق ساده                  

امضا نهـادن   ! ای حقوق بشر دل بست؟    چون و چرا می کنند، چگونه می توان از دمکراسی گفت و به ادع             

بر بیانیه مطالبه آزادی و برابری جنسی  که الزم ملزوم یکدیگرند و به عنوان پیشنیازهایی حقوقی برای                  

 شرط ضروری دمکراسی خواهی و      -در آمدن به جامعه ای دمکراتیک، انسانی، سالم و شکوفا حیاتی اند           

  . حقوق بشر طلبی است
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اقلیتهـا هـر چقـدر آسـیب پـذیرتر          . ، در واقع دفاع از حقوق اقلیتهاست      دفاع از حقوق بشر   : سوم

از آن جا کـه اقلیتهـای       . باشند، دفاع از حقوق آنها حیاتی تر و ضرورت پرداختن به آنها جدی تر است              

جنسی و دینی و نیز زندانیان، در جامعه ایرانی آسیب پذیرترین اقلیتهای اجتماعی انـد، بـدون دفـاع                   

ق آنها و تالش برای به رسمیت شناختنشان، نه تنها گفتمان حقوق بـشر ناتمـام خواهـد                  جانانه از حقو  

ماند، که در بهترین حالت، به فرض پیشبرد مطالبات سیاسی، این امکان را به استبداد خواهـد داد کـه                    

ا در  برای ترور مخالفین سیاسی خود، ابتدا آنها را به اقلیتهای جنسی و دینی مربوط کند و سپس آنها ر                  

هـر گونـه اولویـت بنـدی سیاسـی و           . زندانهایی که هیچ پنجره ای به جامعه ندارد از سـر راه بـردارد             

ایدیولوژیک در دفاع از حقوق بشر و قربانیان استبداد، به نهادینه شدن حقوق بشر، آسیب خوهـد زد و          

 حقوق بشر، داستان    داستان. با ریختن آب به آسیاب استبداد به رقم خوردن فاجعه ای دیگر می انجامد             

هیچ کس و هیچ گروهی نمی تواند، حتا بـا قانونگـذاری، یـا اولویـت                . همه با هم برابرند   : ساده ای است  

این داستان ساده زمانی فراگیر و تاثیر گـذار خواهـد شـد کـه بـا      . گذاری از این اصل طالیی عبور کند   

اولویـت بنـدی در     . رار و تشدید شود   اشکال گوناگون و با صداهای مختلف و در موقعیتهای رنگارنگ تک          

پهنه حقوق بشر، از کج فهمی در گفتمان حقوق بشر آب می خورد و در بهترین حالت، سنگر آخر را بـه                      

اگر قرار است گنجی ماندال یا گاندی شود، باید پای این داستان ساده             . ناقضان حقوق بشر نشان می دهد     

انا خم به ابرو نیاورد و به هیچ بهانه و بهایی بـه حقـوق               بایستد و از ریشخند دوستان نادان و دشمنان د        

ما از این که ماندال یا گاندی نداریم، البته رنج می بریم، اما بیشتر، از آن رنج می بریم                   . بشر اما و اگر نزند    

که کسانی همچون خاتمی، که قرار بود ماندال یا گاندی باشند، داستانی را که برای مردم بازگو کردند، به                   

  . سانی فراموش و تهی کردندآ

ستیزی چپها در ایـران، مـاترک پایـدار و           در کمال تاسف به نظر می رسد، میراث روشنفکر        : چهارم

درسـت اسـت کـه روشـنفکران        . ریشه داری است و به این سادگی دست از سر این مردم بر نمی دارد              

خرد خویش مصالح آدمیان را     خطاهای بی شماری را رقم زده اند، درست است که روشنفکران در کاسه              
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سبک سنگین می کنند و خرد آدمی و محصوالتش نسبی اند، اما مگر آدمیان می توانند از خطا کـردن                    

اما مگر آدمیان در غیبت روشنفکری، عصای دیگری دارند که بتوانند بـه آن تکیـه                ! بگذرند و بگریزند؟  

ر از هر جای دیگـری اسـتخوان سـوز و           ردپای روشنفکر ستیزی در گفتمان جنسیت البته بیشت       ! زنند؟

از رسوبات روشنفکر ستیزی است که به ما امکان می دهد، اندیـشمندی آزاده و جـان                 . مردافکن است 

پاکی هم چون گنجی را با وجود خطاهایی که ممکن است تجربه کند، به روشنفکری دلمشغول گـرفتن                  

برخوردها هم جفا به گنجی است و هم جفا بـه           این نوع   . جایزه نوبل، فروکاهیم و مورد مالمت قرار دهیم       

اگر کسی همچون گنجی با وجود هزینه های گزافی که در پای افکار و عقایـدش پرداختـه                  . روشنفکری

رو گرد،  ه  ب است، نتواند از آنچه که به باورش اهمیت دارد، گفت و گو کند و با انگها و رنگهای مختلف رو                   

  م بگریزد؟ کدام روشن فکری می تواند از این دا

 – به ویژه در این گفتمان خطر خیز و مین گذاری شـده              –مخاطب واقعی گنجی و روشفکران دیگر       

البته مردم عادی نیستند و ضرورتی هم وجود ندارد که کسانی چون گنجی برای قهرمان شدن، داستان                 

.  تلنگر زده شـود خود را آنچنان تهی کنند که همه را راضی کند؛ کافی است به ذهن مخاطبان فرهیخته    

اگر مخاطبان فرهیخته اغنا شوند و تغییر کنند، البته در آبشار گفتمان رنگـارنگی کـه در دامنـه هـرم                     

به باور من کسانی    . اجتماعی به راه خواهد افتاد، کاالهای الزم برای مصرف قاعده هرم تولید خواهد شد             

نند که حرف آنها، حرف مـردم نیـست، یـا           که با اشاره به مردم کوچه و بازار به روشنفکران نهیب می ز            

حرف آنها را مردمان کوچه و بازار نمی فهمند، در واقع خوشان با روشنفکری مـشکل دارنـد و دغدغـه                  

های آن ها را درک نمی کنند و از این رو به گونه ای پنهان و آشـکار بـه خـود سانـسوری، سـرکوب و                           

گر قافیه تنگ شود به مردم کوچـه و بـازار هـم             اینان همان کسانی هستند که ا     . سکوت دامن می زنند   

 »لمپنیـزم « با استبداد هم آوا می شوند و از بیداد »سبکهای دیگر زندگی«رحم نمی کنند و در سرکوب  

آخر، در جامعه ای که به شدت اروتیک شده است، همه چیز به نمادهای جنسی تبـدیل و                  . داد می زنند  

سمی و غیر رسمی از بی بندوباری صحبت می کننـد، پلـیس             تقلیل داده شده است، تمام بلندگوهای ر      
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دایم به جوانان متعرض می شود، گاه و بی گاه خبری دال بر قتل های ناموسی و خفاشان شـب شـنیده                      

می شود، آدمهای بسیاری به واسطه رفتارهای جنسی متفاوتشان سرکوب و وادار به سانسور می شوند،                

وهای تیمهای بازجویی اند، سرکوب جنـسی، بـه سـطحی شـدن             اعترافهای جنسی اپیزود ثابت سناری    

روابط انسانی و الجرم سکسی شدن روابط منجر می شود، زهرا بنی یعقوب به گونـه ای بـاور نکردنـی                     

 به سـاده تـرین      یقربانی می شود، خبرنگاران خارجی از انقالب ریملی صحبت می کنند و حکومت حت             

هد، خواست خود را به آنان تحمیل می کند و تالش بسیار            مسایل شخصی شهربندان خود هم گیر می د       

دارد که جوانان و خانواده های آنها را مرعوب کند، چگونه می توان بر این تـصور بـود کـه آزادی هـای                

  ! شخصی و جنسی اهمیت زیادی ندارند و هنوز هنگامه گفت و گو از آنها نیست

ـ / که هستی / چرا/ که دوستت دارم  تنها می دانم    / کیستی یا چیستی؟ نمی دانم    : پنجم  وقتـی   یحت

بـا آن   / رویای فتح پنجـره ای را نمـی پـزد         / که هیچکس / شبهای سرد زمستان  / پرندگان نمی خوانند  

/ نمـی دانـیم  / کیستی؟ یا چیـستی؟ : که یکصدا می گفتند/ پرندگان مهاجر به جانب جنوب چه کردی؟     

در دشـستانهای   / چـون نخلهـا   / وه و اسـتوار   نـست / که هستی / چرا؟/ تنها می دانیم که دوستت داریم     

 . جنوب
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  جنسیت و روابط جنسی در جهان: سکس گلوبال
 

ــره    ــین کنگ ــت مــک کــی در پنجم ــر جودی ــخنرانی دکت س
  2000 ژوئن 30 .فدراسیون سکسولوژی اروپا

  کاوه صمیمی: مترجم
  

: خ برلین می گویـد    فسور اروین هیبرله رئیس بخش آرشیو سکسولوژی در انستیتوی روبرت کو          وپر

حاال که ما وارد اقتصاد گلوبال و جهانی شده ایم، اهمیت پـرداختن بـه بهداشـت جنـسی از منظـری                      «

  ».جهانی، برای سکسولوگها و دیگر کارکنان خدمات بهداشتی، هر چه بیشتر می شود

فتـه  این نوشته بر دو بخش است؛ اول مشکالت تحقیقات درباره سکس در جهان، و دوم برخی از یا                 

  .های به دست آمده

   مشکالت تحقیق و پژوهش گلوبالی سکس-اول

تحقیقات در مورد سکس به صورت جهانی و قیاسی، آنگونه که من در پنج سال اخیر انجام داده ام،                   

  .به سادگی امکانپذیر نیست

  . کمبود مراکز و انستیتوهای تخصصی مطالعات جنسی بخصوص در کشورهای درحال توسعه-1

  .دارند) دراینباره(تعداد انگشت شماری از کشورها آمار جامع و فراگیر  تنها -2

بـرخالف بانـک    ( هیچ گونه بانک اطالعاتی جهت ذخیره سازی اطالعات جنـسی وجـود نـدارد                -3

مثالً تقریباً هیچ آرشیوی دربـاره نظرسـنجیهای        ). اطالعاتی آمارهای بهداشتی سازمان بهداشت جهانی     

جنسی، سکس بین المللی، قوانین و محدوده های مربوط به آن و اجـراء ایـن                عمومی درمورد رفتارهای    

قوانین، آمار مربوط به جنبه اقتصادی سکس، نظرسنجیهای افکار عمومی درباره سـکس، یـا در مـورد                  

حتی سازمان هماهنگ کننده ای برای مـشاوره جنـسی وجـود     . جهت گیری افکار عمومی، وجود ندارد     

ارائه تعریف از مفاهیم مختلف، تهیه استاندارهای اخالقی و آموزش دهی را            ه خود   ندارد، امری که به نوب    

  .پیچیده تر می کند
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داده های کیفی در عین اعتبار، اما برای        .  دستیابی به داده ها و آمارهای کمی بسیار مشکل است          -4

  .آنالیزهای قیاسی بین المللی مناسبت کمتری دارند

ه وجود دارند، بیشتر در مورد باروری می باشند تا درموضـوعات             تحقیقات جنسی در جاهایی ک     –5

تنها اطالعات کامل و جامع ردیف شده که موفق شدم تهیـه کـنم، دربـاره حـاملگی،                  . مربوط به سکس  

نازایی، جلوگیری از بارداریهای ناخواسته، ایدز و مقدار نسبتاً کمی درباره سـن قـانونی ازدواج و طـالق                

  .بود

 استانداردی در بسیاری از جنبه های تحقیقات جنسی مشاهده می گردد، مـثالً در                فقدان معانی  -6

سیگاری کسی اسـت کـه      (زمینه تنباکو و سیگار عبارات دقیقی برای توصیف یک سیگاری وجود دارد             

که توسط سازمان بهداشت جهـانی ارائـه شـده، و           )  سال است  15روزانه سیگار می کشد و سنش باالی        

  . از کشورها استفاده می شوداکنون در بسیاری

  .این عبارات دقیق و تعریف شده تحلیلهای قیاسی را امکانپذیر می سازد

  : تعاریف و عبارتها با هم متفاوتند، مثالً-7

 جنسی باشد درحالیکه بعضیها     -عبارت مشاوره جنسی می تواند به معنی مشاوره عمیق روانی         ) الف

  .ی کنندآنرا به هنگام توزیع کاندوم استفاده م

چرا که تصور کلی از آن، از فردی تا فرد دیگـر، از             . بخصوص مشکل ساز است   » وقاحت«تعریف  ) ب

این مسئله بر سردرگمی قوانین مربوط به       . کشوری تا کشور دیگر و از زمانی تا زمان دیگر متفاوت است           

دادخـواهی هـستند و     امور مربوطه تأثیر گذاشته است؛ به گونه ای که در برخی کشورها قابل شکایت و                

  .در سایر کشورها کامالً مورد بی اعتنایی قرار می گیرند

امـا ایـن    . »سکسی که آسیب نمـی رسـاند      «؛ تعریف اولیه من ازآن چنین بود؛        »سکس نرمال «) پ

تعریـف  . یا سکس با حیوانـات    ) سکس با مردگان  (تعریف به پرسشهایی دامن می زد از جمله نکروفیلیا          

این باعث می شود که پدوفیلیا      . بود» سکس بر اساس رضایت و آگاهی     «ای اطلس   نهایی من از سکس بر    

از محدوده سکس نرمال خارج شود، چون یک کودک نمی تواند رضایت آگانه بدهد،              ) سکس با کودکان  (
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همینطور تجاوز و خشونتهای جنسی، سکس با مردگان و حیوانات را هم از رده خارج مـی کنـد چـون                     

  .هم نمی توانند رضایت دهندمردگان و حیوانات 

در آمریکا در سـال     . سکس، حتی معنی این مسئله نیز باعث به وجود آمدن سردرگمی می گردد            ) ج

 دو سوم پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی منتشره در ژورنال انجمـن پزشـکی امریکـا، عقیـده                   1999

ه شود و یک پنجم آنها نیز        آلت نمی تواند به عنوان رابطه جنسی در نظر گرفت          -داشتند که سکس دهان   

  .همین عقیده را درباره سکس مقعدی داشتند

البته این تنها به حرفه سکسولوژی محدود نمی شود، بعضی از           .  آمارهای ناقصی گزارش شده اند     -8

نظرسنجیها مثالً در مورد مشکالت نادر همچون ازدواجهای مصرف نشده، یـا مـشکالت سکـسی غیـر                  

، تأیید شده اند، امـا      )کمیت افراد شرکت کننده درتحقیقات    (تحقیقی کم دامنه    معمول با ارائه آمارهای     

، مطالعاتی از بخشی از نقاط جهان گزارش شده انـد           1999در چهاردهمین کنگره جهانی سکسولوژی در       

پاسخ داده بودند، یا نمونـه      » بهترین لحظه جنسی زندگی من    « درصد سئوال شوندگان درباره      8که تنها   

 .سئوال شده بود) جنسی(نفر که از آنها درباره خیانت ای از صد 

چهل سـال   «برای مثال من به مورد      .  به کارگیری مفاهیم نادقیق و ناروشن در جمع آوری آماری          -9

 ساله بوده و یا تحقیقاتی که در بین افـراد     45 تا   40برخوردم که در پرس و جو معلوم شد منظور          » به باال 

  .رفته و به عنوان آمار ملی منتشر شده انددارای فعالیت جنسی صورت گ

 حتی در جاهایی که قوانین هم وجود دارند، باز ممکن است به آنها بی توجهی شود، مثالً تصمیم                   -10

 .والدین می تواند حداقل سن ازدواج را دور بزند

ده درباره   تحقیقات اینترنتی؛ هم اکنون تعداد بسیار قابل توجهی وب سایت با اطالعات فوق العا              -11

بسیاری از این وب سایتها لینکهایی به سایت انستیتوی دکتر رابرت کوچ قرار داده              . سکس وجود دارند  

  .اند
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  چرا کمیت های آماری اهمیت دارند؟

تا هنگامی که داده های اساسی در دست نداشته باشیم هیچگونه برنامه هدایتی را نمی توان طـرح                  

 سالگی پیـشنهاد کنـیم      15ی خواهد بود که آموزش جنسی را از سن          به عنوان مثال بی معن    . ریزی کرد 

امکانـات بهداشـت    .  سالگی رابطه جنسی بر قـرار مـی کننـد          13وقتی که بسیاری از نوجوانان در سن        

برای جلوگیری از ایدز، بارداری ناخواسته و سایر موارد دیگر نیز بر اساس اطالعات همـه گیـر        ) جنسی(

  .برنامه ریزی می شوند

   یافته های تحقیقات جنسی جهانی-2

  ».و وقتی مردم پوشیده و سیر شدند آنگاه به سکس فکر می کنند«

  ) قبل از میالد479-551(کنفسیوس

سکس، این جهانی ترین تجربه، با صفی از شباهتهای عموم بشری و تفاوتهای شـگفتی برانگیـز، از                  

سیتها و فرهنگهای گوناگون، از مـسئله       میان سنین مختلف، جن   . کشوری تا کشوری دیگر رخ می نماید      

این فعالیت صرفاً شخصی اغلـب بـه   . ای کامالً شخصی تا عرصه های سیاسی و اقتصادی امتداد می یابد       

  .مسایل عمومی و قانونی منجر گشته و حتی باعث مجازات مرگ می شود

  

  بخشی از یافته های به دست آمده

  ازدواج

  .ل یا بخشاً از پیش تعیین می شوند درصد ازدواجها به صورت کام60هنوز 

  امتناع از سکس

 درصد از زنان از سکس امتناع نمـوده، یـا تنهـا چنـدبار     28 درصد از مردان و    30در ایاالت متحده    

  .معدود در سال سکس دارند
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 زنا

 در  50چهل درصد از جمعیت شانزده تا چهل و پنج ساله از نظر جنسی فعال آلمانی، در مقایسه بـا                    

 درصـد   22 درصـد فرانـسویها و       36 درصـد مکزیکیهـا،      40 درصـد بریتانیاییهـا،      42یکاییها،  صد آمر 

 .اسپانیاییها، اقرار کرده اند که خیانت می کنند

  طالق

به دنبال آن ایاالت متحده آمریکـا قـرار دارد و بعـد از آن               . باالترین آمار طالق در مجارستان است     

  .ریکا دوبرابر میزان آن در بریتانیا استجمهوری آفریقای مرکزی؛ میزان طالق در ام

  .سکس کامالً بی خطر نیست

 ساله ای که همواره به هنگام سکس با افراد مختلف از کانـدوم اسـتفاده مـی                  45 تا   16درصد افراد   

 درصد، در اسـپانیا     40 درصد، در بریتانیا     48 درصد، در ایتالیا     56 درصد، در امریکا     69کنند در فرانسه    

 درصد می باشد که البته جلوتر از کانادا، هلند و لهستان که درصدی کمتـر از                 32ر آلمان    درصد و د   36

 درصـد در بـاالی لیـست        82تایلند با میزان درصدی برابر      .  درصد را دارا می باشند، قرار می گیرند        25

  .قرار می گیرد

  قوانین و محکومیتها

  .د می باشدقوانین محکوم کننده برای جنبه های مختلفی از سکس موجو

  کشور برای همجنسگرایی قانوناً مجازات اعدام درنظر گرفته اند؛ افغانـستان، ایـران، موریتـانی،   8

  .پاکستان، عربستان سعودی، سودان، امارت متحده عربی و یمن

چهار کشور وجود دارند که برای زنا مجازات اعدام تعیین کرده انـد؛ ایـران، پاکـستان، عربـستان                   

  .سعودی و یمن

از خود ارضـایی گرفتـه تـا زنـا و از            . ن تأثیر اساسی عمیقی بر بسیاری از جنبه های سکس دارد          دی

 کلیـسای انگلـستان حـق       1995در بریتانیـا در سـال       . همجنس گرایی گرفته تا کنترل موالید و طالق       

 یـک اسـقف     1996در برزیـل در سـال       . پدرخواندگی یک همجنس گرا برای خواهرزاده اش را رد کـرد          
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یک از برگزاری مراسم عقد یک مرد فلج نخاعی خودداری کرد، به این علت که مرد فلج نمی تواند                   کاتول

  .سکس داشته باشد و صاحب فرزند شود

  بیماریهای مقاربتی

سایه ایدز نیز بر روی برخی منـاطق  . نیمی از جمعیت مبتال به بیماریهای مقاربتی در آسیا می باشند    

  .گینی می کندآسیا، به خاطر جمعیت زیاد، سن

  سرگرمی کجاست؟ خوشی کو؟

بیـشتر  . یافتن جنبه های خوشی و شادی آور سکس به طور شگفت انگیزی مشکل به نظر می آیـد                 

سقط جنین نوجوانـان، بیماریهـا، خـود فروشـی          . آنچه بررسی شده جنبه های منفی را نشان می دهد         

حتی موفقیـت آمـوزش     . تهای جنسی کودکان، قوانین بی رحمانه و جنایات جنسی چون تجاوز و مزاحم          

جنسی معموالً با جلوگیری از بارداریهای ناخواسته و بیماریهای مقاربتی اندازه گیری می شود نه توجـه                 

  .به این مسئله که آیا کودکانی که رشد می کنند، زندگی جنسی راضی کننده ای خواهند داشت یا نه

  پورنوگرافی

  ) درصد73. (ورنوگرافی اینترنتی استایاالت متحده سردمدار تولید و مصرف پ

مطالعه روی پورنوگرافی همه جنبه های آن را در نظر نگرفته است مـثالً لیبرالیـزه کـردن قـوانین                    

پورنوگرافی در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کشورهای اسکاندیناوی، با خود باال رفتن گزارشهای مربـوط               

ی رسد که سایر جنایتها نیز افـزایش پیـدا کـرده انـد و زنـان                 اما به نظر م   . به تجاوز را به همراه داشت     

همه اینها باعث شد که رسـیدن بـه یـک نتیجـه گیـری کلـی                 . بیشتری تجاوزات را گزارش می کنند     

  .امکانپذیر نباشد

مطالعات محدودی، بین اروتیک، پورنوی مالیم و خشن تفاوت گذاری می کنند، یا نرمهـای مبنـایی                 

گفتن اینکه فالن درصد متجاوزان جنسی قبل از تجاوز پورنو          .  خود منظور می دارند    اولیه را در معادالت   

هرآنگاه که تعداد مصرف کنندگان همان نوع پورنو که دست بـه تجـاوز              . دیده اند، ارزش چندانی ندارد    

  .پس مطالعات بیشتری برای بررسی تأثیر انواع پورنو گرافی الزم است. نمی زنند، مشخص نشود
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  کسآینده س

با تولید کودکان آزمایشگاهی، مادران جانشین و شبیه سازی، سکس هم روز به روز از جنبه تولیـد                  

تکنولوژی جدید، امکاناتی که به رؤیا هم نمی آمدند را وارد میدان سـکس              . مثل بیشتر فاصله می گیرد    

. هند گرفـت  در آینده جنبه ها و عرصه های جدیدی از تحقیقات مربوط به سکس شکل خوا              . کرده است 

  . جای امیدواری است که تحقیقات آینده با ابزارها و روشهای استاندارد تحقیقات جهانی خواهند بود

  

 1- Haeberle E. Foreword, The Penguin Atlas of Human Sexual Behavior, by 
Dr Judith Mackay, Penguin, 2000.  

 2- Stephanie A. Sanders, June Machover Reinisch, "Would You Say You "Had 
Sex" If...?" January 20, 1999. Journal of the American Medical Association 

1999;281. p 275-277.  
3- See ref 1, also www.myriadeditions.com 
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   یک جوان ایرانی در فرهنگ ایرانیسوال

  سارا سلطانی

  :  یک جوان ایرانی در فرهنگ ایرانی اینستسوال

کرد؟ آیا میل جنسی محکوم  ا نیاز شدید جنسی در مرد یا زن چه کار بایدقبل از ازدواج ب

  آیا راه حل منطقی وجود دارد؟به سرکوب است؟ 

  جوانان ایرانی با سالم خدمت شما 

نفـس آن   نیاز جنسی در مرد و زن متفـاوت ولـی           چیز به این نکته مهم توجه کنید که شدت          قبل از هر  

و سرکوب آن نتیجه ای جز بیماری روحـی و  محکوم به سرکوب نیست،  میل جنسی .هم استبه شبیه 

از طرفی مهمترین نکته و یا بهتر بگوئیم دلیل اصلی بـسیاری از ازدواجهـای نابهنجـار و                  . جسمی ندارد 

ام بخاطر ازدواج کردن صرف برای رسیدن به نیاز جنسی در جوانان است، از طرفی معلوم نیـست                  نافرج

 بـا    از سـکس    فـرد  کـالً  و بقـولی     داشته باش از نظر جسمی د     را  جذابیت الزم   فرد همسربعد از ازدواج،    

  ؟ببرد یا خیر لذت همسرش

شامل رشد  : رایط آن باشد  ازدواج و شروع و تشکیل یک زندگی مشترک می بایست منوط به داشتن ش             

) .......... در جامعـه فعلـی    (داشتن کار و استقالل مالی در هـر دو طـرف            ........ و بلوغ فکری و اجتماعی      

انصاف و عدالت در برخـورد بـا        ......... دانستن و احترام گذاشتن به حق و حقوق یکدیگر توسط طرفین            

ی که تعهد قلبی به طرف مقابل را حـس کنـد و بـه آن                و از همه مهمتر رسیدن به نقطه ا       ........ یکدیگر  

پایبند شود، بطوریکه اعتقاد داشته باشد هرگز حاضر نیست به غیر از شریک زندگی خود کس دیگـری          

  . را در این مسیر همراهمی کند و تنها اوست که فرد ایده آل است

 آیا بایـد آنـرا سـرکوب    خوب راه حل ارضای میل شدید جنسی قبل از ازدواج برای یک جوان چیست؟            

کرد و بقولی مبارزه کرد؟ آیا امکان دارد نیاز و غریزه یک انسان را سرکوب کرد؟ آیا سرکوب این میـل                     

آیا فرد  ! که بی شباهت با میل خوردن و خوابیدن نیست، کار درستی است و آیا اصالً امکان پذیر است؟                 
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آیا استمناء کار صحیح و راه حل مناسـبی         ! با سرکوب آن دچار بیماری های روحی و جسمی نمی شود؟          

برای کنار آمدن با این میل شدید است؟ آیا عمل استمناء از نظر علمی مشکلی ندارد؟ آیا عمل استمناء                   

باعث تخریب روح و جسم نمی شود و شخصیت یک فرد را از درون تهی نمی کند؟ آیـا لـذت ارضـای                       

آیا عبادت و جهاد با نفس از راه دینی         ! یکسان است؟ جنسی با فرد مورد مطلوب با لذت پس از استمناء           

آیا انتخاب دختران و    ! و مذهبی راه درست و منطقی است و آیا تا چه حد کاربردی و نتیجه بخش است؟                

آیا تضمینی برای آلوده نبودن از نظـر پزشـکی          ! پسران بقول معروف خیابانی و آلوده راه صحیح است؟        

 در پس چنین ارتباطاتی وجود ندارد؟ آیـا خـانواده ایرانـی آن را در                آیا خطرات اجتماعی  ! وجود دارد؟ 

مورد فرزندان خود می پذیرند؟ آیا جامعه و فرهنگ مذهبی و بسته ایرانی چنین چیزی را برای فرد می                   

  !پذیرد؟

اینها مهمترین سواالت و مشکالت جوانان ایرانی ما در رابطه با غریزه اصلی خود یعنـی میـل جنـسی                    

خوب راه حل منطقی باید راه حلی باشد که ضمن اینکه مشکل یک جوان ایرانی را حـل کنـد، بـا               .است

مـی تـوانیم   بهرحال مـا ن . شرایط جامعه فعلی ما و سطح دانش و آگاهی خانواده ایرانی نیز سازگار باشد       

فرهنگ عموم فعلی را عوض کنیم، پس بهترین کار این است که از همین االن حداقل برای نسل جدیـد                    

و آینده ایرانی شروع به ساختن فرهنگی جدید در سطح خانه و خانواده و فرد بـه فـرد جامعـه اقـدام                       

ه باال ببریم تا این معضل و       نمائیم و بقول دیگر دانش و آگاهی تک تک افراد جامعه ایرانی را در این زمین               

  .قبول آن بگونه ای در جامعه برای همگان هضم شود

خوب قبل از اینکه در مورد نحوه فرهنگ سازی جدید برای نسل جدید و آینده ایرانی صـحبت کنـیم،                    

تمام راه حل هایی را که بعنوان سوال در باال آوردیم، بررسی می کنیم، بهترین روش بـرای سـاختن راه                     

یح یک مشکل بررسی کردن تمام جوانب و سوالهای مطرح پیرامون آن مشکل اسـت و وقتـی                  حل صح 

بررسی الزم انجام شد، راه حل صحیح و بقول معروف فرهنگ جدید نحوه برخورد با آن نیز خود به خود                    

  .پیدا خواهد شد

  !  آیا سرکوب و مبارزه با میل جنسی امکان پذیر است؟-1
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؟ ما مرتاضان بسیاری در دنیا داریم که نه تنها میل جنسی بلکه             !ه چه قیمتی  بله امکان پذیر است ولی ب     

موفق به سرکوب میل های دیگر خود همچون خوردن و خوابیدن هم شده اند ولی آیا جـزو انـسانهای                    

حاال از مرتاضـان    ! آیا نتیجه مطلوبی از دنیا و نعمات درون آن گرفته اند؟          ! موفق در دنیا مطرح شده اند؟     

آیـا مـی تـوانیم بـه     ! ه بگذریم، آیا سرکوب و مبارزه با میل جنسی بطور موقتی نیز کارساز است؟           هم ک 

چـه کـسی    ! جوانی بگوئیم فعالً میل جنسی خود را تا تاریخ مورد نظر سرکوب کنید تـا ازدواج کنیـد؟                 

 تضمین می کند این جوان ازدواج موفقی از هر لحاظ و حتی از لحاظ سکسی بـا همـسر خـود داشـته                      

چه کسی حاضر است تضمین کند این جوان تا آن تاریخ مـورد نظـر از نظـر روحـی و جـسمی                       ! باشد؟

آیا واقعاً همه افراد موفق به کنترل قطعی و متوقف نگاه داشتن چنین میلـی تـا تـاریخ                   ! آسیبی نبیند؟ 

یجـه  پس می بینیم که سرکوب و مبارزه با میل جنسی امکـان پـذیر نیـست و نت                 ! مذکور خواهند بود؟  

  .مطلوبی نخواهد داشت

  !  آیا استمناء و عمل آن راه حل صحیح است؟-2

خوب این راه حلی است که اگرچه از نظر علمی و پزشکی مشکلی ندارد ولـی تکـرار بـیش از حـد آن                        

موجب افراط و در نهایت اعتیاد به آن میشود بگونه ای که فرد حتی بعد از ازدواج ممکن است گاهاً بـه                      

د و حتی در موارد بدتر ممکن است فرد هنوز هم بعد از ازدواج بطور طبیعی ارضاء نشود و                   آن روی بیاور  

  .برای ارضاء کردن کامل خود مجبور به عمل استمناء شود

عمل استمناء فقط یک لذت جسمی موقت را خنثی میکند و نیاز روحی و عاطفی فرد را بشدت سرکوب                   

ت در خود احساس پوچی می کند و بعضاً افرادی که چنین            می کند بطوریکه فرد بعد از عمل به آن بشد         

  .کاری را می کنند حتی تا مدتی حاضر نیستند خود را در آینه نگاه کنند

پس می بینیم که این راه حل نیز بشدت به تخریب روحی عاطفی یک فـرد کمـک مـی کنـد و نتیجـه              

  .مطلوبی نخواهد داشت

  و مذهبی راه صحیح است؟ آیا عبادت و جهاد با نفس از راه دینی -3
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صراحتاً جواب خیر است و این راه در اصل همان سرکوب و مبارزه با میل جنسی است که از غرایز اصلی                     

عبادت و دین و مذهب در اصل روش و هدفی است برای رسـیدن بـه اوج                 . یک انسان محسوب میشود   

معه فعلی ما از آن به غلط بعنوان       انسانیت که یکی دیگر از غرایز و سرشت نهفته در انسان است و در جا              

  .راه حل بسیاری از مشکالت و معضالت معرفی می شود

متأسفانه دین و ابعاد آن در جامعه فعلی ما فرهنگی ساخته است که فرد از عقوبت پرداختن بـه امیـال                     

د کـه   طبیعی خود هراس دارد و از طرفی افراد افراطی در زمینه مذهبی را بگونه ای بسته نگاه مـی دار                   

یعنی فرد از طرفی می ترسد چنانچـه        . منجر به تشدید مشکل برخورد و مواجه با میل جنسی می گردد           

میل جنسی خود را ارضاء نماید کارش به دوزخ و شکنجه های بعد از مرگ بکشد و از طرفی افرادی کـه                      

مینـه را   دید بسیار بسته مذهبی دارند حتی حاضر نیستند نظری خالف نظـر مـذهبی خـود در ایـن ز                   

بشنوند و بعضاً با افرادی که از نیاز طبیعی خود حرف می زنند با تعصب مخالفت می کنند و از آنجائیکه                      

تعداد اینگونه افراد در جامعه کنونی ما بسیارند، عرصه را برای پرداختن آن دسته که مـی خواهنـد راه                    

افراد بسته ممکن اسـت در حکـم        این  . نرمال و طبیعی را برای مشکل خود انتخاب کنند تنگ می کنند           

  . والدین یک فرد هم باشند

همچون صیغه یا ازدواج موقت     . از طرفی دین راههایی را برای پرداختن به این مشکل عنوان کرده است            

که به ظاهر راه حل بدی نیست و در شرایطی واقعاً میتواند یک راه حل مناسب معرفی شود حداقل برای                    

ما ولی متأسفانه این راه حل نیز برای جوانان تبدیل به معضل دیگـری شـده                جامعه دینی و بسته فعلی      

زیرا جوانان باز و تحصیل کرده و روشن فکر نسل جدید حاضر نیستند بـا افـرادی از ایـن قبیـل          . است

ازدواج موقت یا ارتباط جنسی داشته باشند زیرا آنها بدنبال ارضای عاطفی خود نیـز هـستند و هرگـز                    

بخاطر صرفاً پرداختن به نیاز جنسی معامله یا داد و ستد کنند و از این گذشته مـشکالت  حاضر نیستند   

دیگری نیز مطرح است که نمی توان نادیده انگاشت همچون یافتن فرد مطلوب، مکـان مناسـب بـرای                   

اسکان فرد، تعهدات ضمنی که بر گردن فرد خواهان ازدواج موقت تحمیل خواهد شد، تشریفات متعلق                

و متأسفانه در حال حاضر می بینیم که این راه حل دینی، به شکل ابزاری               ...... ، محدود بودن آن و      به آن 
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در آمده است که بیشتر در دست متأهالن نامتعهد و افراد به ظاهر مذهبی در آمده است و خود به خود                     

  .شکل و نفس آن را در دیدگاه یک جوان روشن فکر نسل جدید مطرود و زشت کرده است

  . پس می بینیم که این راه حل یعنی صیغه و ازدواج موقت نیز بازدهی مطلوب و کافی را ندارد

   آیا انتخاب دختران و پسران خیابانی و آشنائی های سطحی و تصادفی راه صحیحی خواهد بود؟-4

 خوب می توان گفت که تعداد بسیاری از جوانان کنونی ما چه در سطح روشن فکر و چه در سطح عامی                    

و معمولی در حال حاضر با متوسل شدن به این راه حل نیاز خود را نسبت به میل جنسی برطـرف مـی                       

انواع بیماریها، مـشکالت ضـمنی از قبیـل افتـادن در دامـی             . کنند که ریسک بسیار بسیار باالئی دارد      

عتمادهـای  خطرناک و پر ریسک، درگیر شدن با پیامدهای حتی بعد از قطع ارتباط با فرد مـورد نظـر، ا                   

نابجا و نامعقول و حتی کشیدن پای افراد خانواده دار و با شخصیت به مراجع قانونی و در نهایـت منجـر         

پس می بینیم که این راه حل نیز نمی تواند راه           . به خرد شدن شخصیت و احساسات یک فرد می انجامد         

ت و پیامدهای حاصل از     حل مناسب و صحیحی باشد چنانچه شخص نتواند و نخواهد ریسک باال و خطرا             

  . اینگونه ارتباطات را بپذیرد

پس راه صحیح کدام است؟ آیا باید همچون فرهنگ غرب عنان و افسار این غریزه را باز گذاشت تا بـه                     

و ارضای آن به شکل طبیعی برای فرد معنایی نداشته باشد و همچون حیوان در اختیار                ! ناکجا آباد برود؟  

یا در فرهنگ بـسته و مـذهبی همچـون         ! د و تعهد بی معنا و بی مفهوم باشد؟        این غریزه و ارضای آن بو     

  !جامعه فعلی ایران با این مشکل دست و پنجه نرم کرد؟

قبل از اینکه در مورد فرهنگ سازی و ساختن دیدگاه جدید نسبت به برخورد و مواجه شـدن بـا میـل                      

نیاز جنـسی در مـرد و زن متفـاوت          ت  شد"جنسی بحث کنیم، در اینجا برمیگردیم به جمله اول یعنی           

 در حقیقت ما درصدد این هستیم که ابتدا به زن و مرد تفاوتهای آندو               ".هم است به  شبیه  نفس آن   ولی  

چنانچه این دو جنس تفاوتهای جسمی و روحی خود را بدانند در زندگی فردی و مشترک                . را بشناسانیم 

زن و مرد هر دو یکسان آفریـده شـده انـد ولـی              . خود تا حد زیادی موفق و بدون مشکل خواهند بود         

بخـاطر  . همانطور که از نظر فیزیکی و پزشکی و علمی نیز ثابت میشود، این دو با یکدیگر فرق می کنند                  
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بهتر است زن و مـرد ایـن        . هرمونها و ارگانهای مختلفی که در طییعت آنان از خلقت آفریده شده است            

تها و شناختی که از خود و روح و جسم خود پیدا می کننـد نـسبت   تفاوتها را بدانند و براساس این تفاو     

  .به طریقه و روش پرداختن به میل جنسی خود بپردازند

 در یک مرد رسیدن به اوج لذت می تواند موقتاً کافی باشد اگرچه توأم بـودن آن بـا ارضـای عـاطفی                       

نیاز عاطفی نمی کنند و یا بـسیار        برایش به مراتب مطلوب تر خواهد بود ولی اکثر مردان خود را درگیر              

محدود و کنترل شده ولی در زنان این نیاز عاطفی است که در حقیقت در اولویت قرار دارد و بـه میـل                       

به همین دلیل روح زنان نسبت به       . جنسی و ارضای آن برای رسیدن به نیاز عاطفی خود نیازمند میشود           

ه نشان می دهد که جسم زنان نیز بـه مراتـب در             گذشته از روح، تجرب   . روح مردان آسیب پذیرتر است    

اگر از استثنائات و مسائل مربوط به ژنتیک و وراثت بگذریم بـه وضـوح               . این زمینه آسیب پذیرتر است    

می توان دید که زنان بعد از ارتباط جنسی تغییرات مشهودی در فیزیک آنان ایجاد میشود باالخص بعد                  

گی بسازیم که نه در آن غریزه جنسی را افسار گسیخته رها کنـیم              به هر حال بهتر است فرهن     .از زایمان 

  . بلکه فرهنگی که بتوانیم نیاز جنسی را در حد معقول ارضاء و در حد معقول کنترل کنیم! و نه سرکوب

. باید فرهنگی بسازیم که در آن، دیدگاه خانواده ها را نسبت به این مشکل حیاتی جوانان کامالً باز کنیم                  

ای روشن فکر که این نیاز اصلی را برای فرزندان خود همچون امر تغذیه، پوشاک، تحـصیالت و                  خانواده  

خـانواده ای کـه پـسران و دختـران خـود را از      . بپذیرند و خودشان درصدد فراهم کردن آن باشند   ..... 

 که در آن    خانواده ای . خانواده ای که در آن معیارهای مذهبی به اشتباه تعریف نشود          . یکدیگر نترسانند 

خانواده ای که بچه های خود      . ایجاد ارتباط ساده و منطقی به فرزندان از همان کودکی آموزش داده شود            

را تک بعدی پرورش ندهند که فرضند االن باید بری مهد کودک، بعد مدرسه، بعد دانـشگاه، بعـد کـار                     

ه ریـزی مشخـصی داشـته باشـند،         بلکه برای آنان برنام   .......... اجتماعی، بعد ازدواج و تشکیل زندگی       

تفریحات سالمی بسازند، ورزش کردن را همچون نان شب واجب بدانند، سالیق و استعدادهای آنـان را                 

بشناسند و درصدد پرورش آن باشند، برای آنان روحیه زندگی و زنـدگی کـردن ایجـاد کننـد، هرگـز                     

سانند و او را برای ایـن کـار مطـرود           دختران را از ایجاد یک ارتباط ساده و صمیمی با جنس مخالف نتر            
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هرگز به پسران خود نگویند که باید همسری اختیار کند که آفتاب روی او را ندیده باشد در غیر                   . نکنند

هرگز به فرزندان خود نگویند که خانواده جای ایجاد رابطـه و دوسـتی              . اینصورت آن دختر سالم نیست    

  . های این چنینی نیست

 دختران و پسران نسل جدید و آینده بیاموزیم که اعتمـاد بـه نفـس بـاال داشـته                 از طرف دیگر باید به    

و باید به آنها از یک طرف تمام جوانب یک ارتباط و خطرات و ریسکهای احتمالی آن را بیاموزیم                   . باشند

باید دوستی های گروهی و تیمی را بـه آنهـا           . از طرفی به ایجاد یک ارتباط سالم و منطقی تشویق کنیم          

بایـد بـرای    . باید تفریحات سالم و منجمله ورزش را از واجبات آنان بدانیم و به آنها بیـاموزیم               . یاموزیمب

آنها هدف خاص و متعالی را مشخص کنیم و آنها را واداریم تا برای آن هـدف تـالش کننـد و نتیجـه را                         

مشغول نگاه میـدارد و  این کارها ضمن اینکه یک جوان را در یک زندگی پر انرژی و حیات بخش      . بیابند

ضـمن  . امیال جنسی او را کنترل شده نگاه میدارد، باعث رشد و تعالی شخصیت آن فرد نیـز میگـردد                  

اینکه در اینگونه ارتباطات دختر و پسر همدیگر و تفاوتهای یکدیگر را کامالً می شناسند و ارتباط آنان                  

رتباط آنان خصوصی تر شود و منجـر بـه          یک ارتباط سالم، کنترل شده و منطقی خواهد بود و چنانچه ا           

ارتباط فیزیکی و جنسی گردد، در آن مسلماً و یقیناً احساس عاطفی نیز وجود داشته، پـس ارزشـمند                   

است و چه بسا به زندگی مشترک بیانجامد و چنانچه نشد حداقل اینست که هم مهـار شـده و کنتـرل                      

و دل انگیز در زندگی فرد بجای گذاشته اسـت و  شده بوده و در حد رفع نیاز بوده و هم خاطره ای خوب      

هرگز خود را خائن به خود و خـانواده نمـی           . فرد با فرهنگی که آموخته هرگز خود را گناهکار نمی داند          

فرد بـا  . خانواده و باالخص والدین هرگز فرزند خود را گناهکار نمی بیند، هرگز او را طرد نمی کنند     . بیند

  . رفته، هرگز همسر خود را ناسالم و احیاناً کثیف و آلوده نمی بیندفرهنگی که از کودکی فرا گ

  

  ........این بحث ادامه دارد
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همجنس گرایی و شناخت پیچیدگیهای آن یکی از مباحثی است که در تـاریخ پزشـکی بـا فـراز و                     

برای آشنایی بیشتر با تاریخ اینگونه مباحث در علوم پزشکی، مقاله            .نشیبهای بسیاری همراه بوده است    

را بـا   » تاریخ کابوسـی تکـراری     نگاهی گذار به     -درمان همجنس گرایی    «آقای تیموثی مورفی با عنوان      

گفتنی است که آقای مورفی، پرفسور فلـسفه در علـوم          . کمی اختصار برای خوانندگان منتشر می کنیم      

  .)مترجم. (شیمی درمانی دانشکده پزشکی ایلینوس دانشگاه شیکاگو می باشد

نمـود،  ر  منتـش را   1952  در سـال    خـود  وقتی که انجمن روانپزشکان آمریکا لیست اختالالت روانی       

بـسیاری از   ) در آن زمـان   (. همجنسگرایی را به عنوان اختالل روان رنجه ای شخـصیتی تعریـف کـرد             

 و پیشایش تالش کرده بودنـد زنـان و مـردان همجنـسگرا را           درمانگران پیشتر از این تشریفات بودند،     

  .درمان کرده و مانع رواج همجنسگرایی در کودکان شوند

داستانی کـه بـا     . رن شانزدهم در آلمان   تصویری از مراسم آتش سوزی دو  جوان همجنسگرا در ق          
سنگسار زنان و اعدام و پرتاب کردن همجنسگرایان از کـوه در قـرن بیـست و یکـم در ایـران،                      

 همچنان تکرار می شود
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، روانپزشکان، روانشناسان، غددشناسـان و دیگـران در امـر معالجـه             )میالدی (1800از اواخر دهه    

در اکثریت بسیار بزرگی از مردان و زنان همجنسگرا، هرگز          . همجنسگرایان تحقیقاتی به عمل آورده اند     

 برای معالجه حاضر نگشتند، اما، آنهائی که حضور پیدا کردند، با صف سرگیجه آوری               هیچ مطب پزشکی  

  . به رو شدنداز درمانگران رو 

معالجات، که بعضی از آنها خنده آور و بعضیها مخوف و هراس انگیز می نمودند، بازتابی از تئوریهای                  

هـر معالجـه ای، یعنـی از        » موفقیـت «در واقع از    . علمی آن دوران در مورد ریشه همجنسگرایی بودند       

ند، گزارشاتی هم منتشر می     مردان و زنانی که بر همجنسگرایی خود غلبه کرده و دگرجنسگرا شده بود            

درمـانی، بـا مـرگ     ) شیوه هـای  (علی رغم این گزارشات به اصصالح موفقیت آمیز، بسیاری از این            . شد

بعـضی از   . نظریه پرداز، زایل شدند، ولی تاریخ شکست درمان و معالجه، بحث را خاموش نکـرده اسـت                

ی توانند به مردان و زنان کمک کننـد         درمانگران و مشاوران مذهبی حتی اکنون نیز ادعا می کنند که م           

  .تا مسیر کشش جنسی خود به همجنس را تغییر دهند

درمانی آنان است و ادعا نمی شـود کـه          ) روش(آنچه در زیر می آید نگاه مختصری به درمانگران و           

درمانی است کـه تحـت نـام        ) روشهای(هدف نشان دادن مجموعه ای از       . این لیست کامل و جامع باشد     

  . همجنسگرایی سالها مورد استفاده قرار گرفته اندنابودی

خوانندگان خیلی سریع متوجه این مسئله خواهند شد که در اینجا بخـش بزرگـی از گزارشـات در                   

. خصوص همجنسگرایی مردان است، حقیقتی که تأکید و توجهات ادبیات متخصصان را بازتاب می دهد              

زنان و مردان باید به یـک       ) همجنسگرایی(کنند،  » داوام«در نظر آنانی که می خواهند همجنسگرایی را         

  .ولی خوب، این داستانی نیست که تاریخ تعریف می کند. نسبت باشد

 دوچرخه سواری پر قـدرت و طـوالنی         ،»هاموند. گرایم م «،متخصص مغز و اعصاب آمریکایی    : 1892

رایی در خستگی عصبی     که همجنسگ  بودوی معتقد   . درمدت را برای درمان همجنسگرایی توصیه می ک       

گـرایش بـه جـنس      وریشه داشته و فعالیت زیاد بدنی مثل دوچرخه سواری می تواند سـالمت روحـی         

  .بازگرداند )به این افراد ( رامخالف
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، شـک و تردیـد زیـادی دربـاره مـادرزادی بـودن              »هاوالک الـیس  «،  روانشناس بریتانیایی : 1897

 انجـام  »آلبرت فون نوتزینـگ   «که توسط درمانگر آلمانی      مداوایی و روش  ا .همجنسگرایی ابراز می دارد   

، مصرف مقدار زیادی مشروب و رفـتن        پنوتیزمی جلسه ه  150 تا بیش از      که را توضیح می دهد؛   شده بود   

. بکار گرفته شده بـود     از همجنسگرایان     ای  برای گروههای گسترده   به فاحشه خانه ها  شامل می شد و          

معموالً به عقب گرد و بیماریهای مقـاربتی خـتم مـی            » مداوا«د که این    نیشخند یادآوری می کن   الیس با   

او تـصدیق    اما. »از ناحیه خودم، باید صادقانه اعتراف کنم که این درمان بدتر از خود بیماری است              «.شد

کرد که می توان مردان همجنسگرا را به سکس با زنان جلب کرد، ولـی از آنجـا کـه ایـن کـار، عالقـه                          

) 1(رایی را خاموش نمی کند او آن را کمی بیشتر از خودارضایی با واژن زن می دانـد،                 همجنسگ) کشش(

نه اینکه او به همجنسگرایان به عنوان افراد نرمال می نگریست، او این را در موضوع مربوط بـه فرزنـد                     

  . داشتن مردان و زنان همجنسگرا بیان کرد

نسان بدون داشتن رابطه با جنس مخـالف        ، پزشک، معتقد است که زندگی ا      »دنسلو لوئیس «: 1899

درمـان  بـه    و امید بیشتری     نگریستمی  » خطر «به سکس بین دو زن به عنوان یک       وی  . بی ارزش است  

دختر فقیر و زحمت کش کمتر به این فـسق و فجـور معتـاد               «. شت ثروتمند دا   زنان زنان فقیر نسبت به   

دختری که در عیش و نوش رشـد کـرده،          .  ی برد تالش برای امرار معاش توانایی او را به تحلیل م         . است

حساسیت فوق العاده ای نسبت به تحریک در خود رشد می دهد که ازلـذتهای جامعـه مـدرن نـشأت                     

و درمانی برای این ضعیفه ها؟ لوئیس می گفت که حساسیت شدید می تواند بـا مخلـوط                  . »گرفته است 

کلیتوریس، یا حتی با تزریـق اسـترکنین،        » آزادیبخش«مایع کوکائین، مایع نمک تصفیه شده، جراحی        

اندازه گیری شـده    » واکنش تحریکی «او موفقیتهایی را گزارش داد که با معیار کاهش          . کاهش داده شود  

دو زنـی کـه همـسر و مـادر شـده بودنـد،         . بنا به گفته او بعضی از این زنان همسر و مادر شدند           . بودند

آن گذشته، متأسـفانه، یکـی از بیمـاران او دیوانـه شـده و               هیچوقت از ارتباط جنسی لذتی نبردند؛ از        

  .زندگی خود را در تیمارستانی به پایان رساند
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 در مورد همجنسگرایی طیف گسترده کارهایش در طـول عمـر           »زیگموند فروید «نوشته های   : 1920

دین خود  ، ریشه همجنسگرایی در دختر جوانی، که به سفارش وال         1920 او در سال     .وی را شامل می شود    

خود دختر از بابت عالقه جنسی خود نه مضطرب بود و نـه محنـت و                . به نزدش آمده بود، را توضیح داد      

عمومـاً امکـان    «. فروید اعالم کرد که امکان تغییر ساختار جنسیتی هرگز آسان نیست          . اندوهی داشت 

کـس قـضیه    معکوس کردن و برگرداندن یک همجنسگرا به دگرجنسگرا شانس مـوفقیتی بیـشتر از ع              

هیچوقت تالشی  . ( ندارد، به جز آنکه به خاطر دالئل محکم عملی، حالت دوم هیچوقت اجرا نشده است              

   .)مترجم-.برای همجنسگرا کردن یک دگرجنسگرا صورت نگرفته است

یـسی  ئ؟ یک محقق ناشـناس سو     شودآیا اخته کردن می تواند موجب درمان همجنسگرایان         : 1929

که برای تخفیف گرایش جنسی غیر نرمال خود، اخته شده بودنـد، گـزارش              دانی  درباره مردان و زنان زن    

رفتارهـای  «از هـشت مـورد      . از بین رفتـه بـود     ) لیبیدو(می دهد که تقریباً در تمامی آنها شور جنسی          

موفقیـت  «نویسنده نتیجه می گیرد کـه       . ، در پنج مورد موفقیت درمانی کسب گردید       »منحرف جنسی 

  .»وط به عریان گرایی مداوم، تجاوز جنسی و همجنسگرایی بودعمل، در موارد مرب

آنها را اینگونه تشریح مـی   »جان میگر«؟ پزشک چگونه افرادی هستند مرد  انهمجنس گرای : 1929

به موسیقی عالقه    همه آنها    و تقریباً شته   هنرمندانه را دوست دا    اشیاء هنر و    ی درون گرا، که   مردان«: کند

 رنگ مورد عالقـه آنهـا       . سوت زن خوبی نیستند    . دارند عریف و تمجید را دوست    تآنها همچنین   . مندند

هر کسی نمی توانـد از ایـن        » .را ترجیح می دهند    رنگ نیلوفری و قرمز      سایر افراد سبز است درحالیکه    

همجنسگرایان مادرزادی به مقدار قابـل تـوجهی در وضـعیت نامـساعدتری             . وضعیت نجات داده شود   

، »اکتـسابی «همجنـسگرایی   ) احساس(اما  .  و دارو به ندرت به دردشان می خورد        هستند، چون جراحی  

معالجـه بایـستی بـر      . ممکن است در مواردی، بسته به شدت تمایل فرد به عوض شدن، از بـین بـرود                

دستیابی شناخت از درون زندگی فرد، چگونگی رشد عالئق دگرجنسگرایی، کنترل، خویـشتن داری، و               

  .تمرکز شوددوری از مشروبات، م
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 می نویسد که حزب نازی      »رایش سوم «نوشته خود در مورد    در   ،»کسوجفری ک « تاریخ نویس،  :1940

درمان همجنسگرایان از طریق کاشـت و پیونـد    در آلمان با همکاری یک پزشک دانمارکی به آزمایش و

   .، اقدام می کرده است ها بیضهیعنیغدد جنسی، 

در  انجمـن  .نمـود  همجنسگرایی و فاحشگی منتشر در موردی   بریتانیا گزارش  یانجمن پزشک : 1955

. و در عین حال مهم مـی باشـد         اجتماعی   مشکلهمجنس گرایی یک    خود نتیجه گیری کرد که      گزارش  

 بـه  بـی تـوجهی  را در ضعیف شدن حس مسئولیت پذیری و   همجنسگرایی  این انجمن ازدیاد چشمگیر     

توقف همجنسگرایی می تواند با تـرویج       «امه می دهد که،     دانسته و با این منطق اد     رفاه اجتماعی و ملی     

برای مـداوای   . »اراده و اهداف یک زندگی سالم و به دور از خودخواهی، در ذهن این افراد به دست آید                 

جدی، هدف باید مساعدت به همجنسگرایان زن و مرد جهت خودداری از اعمال آشکارا مخالف قـانون                 

کرد که بعضی از راهنمایی هایی که تحت عنوان مداوا به همجنـسگرایان             متأسفانه، باید اعتراف    «. باشد

نه همه همجنسگرایان نیـاز  .  داده می شوند، اغلب بی فایده، شکست خورده و به شدت غیر اخالقی اند     

  . »به معالجه دارند، و نه همه از آن بهره می برند

درمانی تحلیلی، درمانهای غیـر      ن بعضی روشهای درمانی مثل روا     نتیجه گیری کرد که شاید    گزارش  

  .یی، به کار آیند فیزیکی و دارومداوای، گروه درمانی، و در صورت نیاز حلیلیت

گـزارش داد؛      روان درمـانی   شیوه های معالجاتی مختلفی  به روش       کاو، روان ،»کلینورد آلن  «:1958

او . یر نرمالیزه شدن قرار گرفته اند     نشدند، اما او اعالم کرد که آنها در مس        » مداوا« ) مرد و زن  (چهار نفر   

می گفت که این افرد از کشش خود به جنس مخالف خبر داده و حتی ابراز امیدواری کرده انـد کـه کـه          

مردان، در  ) این(بدن یکی از    : او نتائج دیگری از معالجات را هم عنوان کرد        . ازدواج کرده و بچه دار شوند     

 خورد و حتی یکـی دیگـر بـا          سترونو متیل تست   دیگری قرص  نتیجه روانکاوی، موی بیشتری در آورد،     

  . تنبیه بدنی و تشویق به رفتن به فاحشه خانه ها، از همجنسگرایی بازگشت
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 گرایان در عین اعتراف بـه اینکـه همجنـسگرایی ممکـن اسـت               مباشرین فرهنگی و اخالق   : 1959

ی مثال، یک کاتولیک اخـالق گـرا        برا. بیماری نباشد، همچنان به امکان موفق بودن معالجات چسبیدند        

همجنـسگرایان مـی تواننـد نرمـال شـوند، بـاجود کمـی اطالعـات در مـورد درمـان                     «اعالم کرد که    

  ».همجنسگرایان، باید خوشبین و امیدوار بود

، و  تهـوع تزریـق    محرک    داروی )همجنسگرایی( به مرد    ،»اسوالد. آی«،  روانشناس انگلیسی : 1962

مردانی که با هم مشغول سکس بودند، پخش کرده، و در اطـراف او شیـشه                همزمان نواری حاوی صدای     

 هدف در اینجا ایـن بـود کـه          .می شد ؛ نهایتاً آن مرد دچار اوهام و هذیان         می داد های حاوی ادرار قرار     

مرد داده شود تا برای تخفیـف آن بـه   » به خورد«مقدار زیادی همجنسگرایی به همراه تجاربی نامطبوع    

  . یل گرددسمت زن متما

ش، چشم انـداز روانکاوانـه ای در مـورد همجنـسگرایی مـردان       و همکاران  »ایروینگ بیبیر «: 1962

همه تئوریهای روانکاوی بر این باورند که همجنسگرایی افراد بـالغ روان            «: منتشر کردند که در آن آمده     

سرشتی یـا تجربـی     است و آن را به درجات متفاوتی به ساختارهای           (Psychopathologic)رنجه ای   

  .»واگذار می کنند

 از  پنهـانی  نتیجه تـرس ، معتقدند که همجنسگرایی از نظر عملکردی      باز آنها   حتی اگر اینطور باشد،   

البته این تغییر ممکن است برای برخـی        «نتیجه؟  . که آنها را ناتوان کرده است، می باشد        ،جنس مخالف 

 به دگرجنسگرایی، برای هر همجنسگرایی که انگیزه ای         بنا به قضاوت ما، تغییر    . آسانتر از دیگران باشد   

 یـک   ، همجنـسگرا  100هر   از   اعالم داشت که  مطالعات این گروه    . »قوی برای تغییر دارد، امکانپذیر است     

  .سوم آنها به دگرجنس گرا تبدیل شده بودند

ـ      خود کـه    مقاله   در    »والنس. م« و   »مک گوییر . جی. آر«: 1964 منتـشر  ا  در مجلـه پزشـکی بریتانی

 ، یک  نویسندگان این مقاله  . توضیح دادند  استفاده از شوک الکتریکی در درمان همجنسگرایی را          کردند،

 افراد بتواننـد هـر      بود، تا   ها  که قابل حمل و استفاده در خانه        ساختند دستگاه کوچک شوک الکتریکی   

  .نند به خود شوک الکتریکی وارد کبه سراغشان آمد، هوس ناخواسته ای زمان که
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هر چیزی درباره سکس که همیشه می خواستی بـدانی امـا            « پر طرفدار    کتاب »نبدیوید رو «: 1969

 کتاب، همجنسگرایی را با عباراتی مالل آور توضیح می          وی در این  . منتشر کرد  را   »بپرسیدی  می ترسی 

  وانمود کنند  بسیاری از همجنسگرایان ترجیح می دهند     «. و ایده مادرزادی بودن آن را رد می کند         دهد

 فقط به این جهت که چیزی برای مبارزه         یا خال مادرزادی تشبیه کنند؛     فلجیک پای    به شان را که مشکل 

همجنسگرایان بـا خطـر رشـد مـی       «: اما قضیه به اینجا ختم نمی شود      . »کردن در زندگی داشته باشند    

اما همـه نـابود     . »نان باشد تشریفات جنسی آ  بخشی از   ) خطر کردن (  این به نظر می رسد   تقریباً  .  کنند

اگر یک همجنسگرایی که بخواهد از گرایش جنسی خود دست بکشد، یک روانکاو آشنا به               «: نمی شوند 

مداوای همجنسگرایی بیابد، شانس زیادی جهت تبدیل شدن به یک دگرجنسگرای شـاد و متعـادل را                 

  .»دارد

 بدون توجه به اینکه از      ،می تواند  جنسی   گرایش که   بودمعتقد  ،   روانشناس ،»جان مارگویس «: 1970

با تـصاویر و فانتزیهـای      د که فرد همجنسگرا     ر می ک  توصیهوی  .  ترمیم شود  باشد، سرچشمه گرفته    کجا

 آن تصاویر   اوج لذت،  در لحظه ارگاسم و      بالفاصله ،   اما ،ایی کند ضخودارمعمولی همجنسگرایانه، با قوت     

عالیـق  با ایـن شـیوه،    که   معتقد بود مارگویس  . دهد را به سمت جنس مخالف تغییر        فانتزیهای جنسی و

  . شدن قابل آموزش هستندگراجنسی برای دگرجنس

را از دسـته آسـیبها و بیماریهـای         » همجنـسگرایی «انجمن روانپزشکان آمریکا طبقه بندی      : 1973

 و موضـوع خاتمـه نیافتـه    ،»رونالد بییر« بهداشت عمومی بنا به گزارش گزارشگر، ولی  کرد حذفروانی  

 را پـا بـر   - اختالل اگر مزاحم فرد مورد نظر باشد  - همجنسگرایی »اختالالت اگو «انجمن همچنان دسته    

   .را هم رد کرد )اختالالت اگو ( تشخیص ایندر نهایت، انجمن. جا گذاشت
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اگر کسی همجنسگرایی را بیماری یا اختالل تلقی کند، منطقی است که به دنبال معالجات پزشـکی                 

هر چند آمار مردمانی که اینگونه به همجنسگرایی می نگرند، در حال کمتـر شـدن                . باشدو درمانی آن    

است، اما، برخی افراد همچنان به پنهان کردن همجنـسگرایی خـود تمایـل دارنـد، برخـی انـسانها از                     

همجنسگرایی خود ابراز ناخشنودی می کنند، چرا که با ارزشهای مذهبی  یا تصویر ایده آل ذهنـی ای                   

ای کـه در    ) همجنـسگرایانه (ز خود دارند، در تضاد است، همینطور بعضی از والدین هویت جنـسی              که ا 

همه این انسانها از درمانگران کمک طلبیده و درمـانگران          . فرزندان بالغ خود می بینند را دوست ندارند       

 ابزار مـداوا مـی      به نوبه خود در علوم زمانه شان به دنبال وسیله و          ) برای اینکه بتوانند کمک کنند    (هم  

امروزه برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا علم ژنتیک در عرصه ای که دیگـر راههـا بـا                      . گردند

  .شکست مواجه شده اند، موفق خواهد شد یا خیر

در زمانی که بحث اخالقی بودن درمان ادامه دارد، به یاد داشتن این موضـوع هـم مهـم اسـت کـه             

د، حتی آن زمان که روانشناسی، همجنسگرایی را بـه عنـوان اخـتالل              اکثریت همجنسگرایان زن و مر    

. روان رنجه ای شخصیتی اعالم کرد، هرگز برای تغییر گرایش جنسی خود درخواست کمک نکـرده انـد        

در واقع بازار درمان گرایش جنسی، همزمان و به نسبت درجه پذیرش اجتماعی گـی هـا و لـزبین هـا،                      

هـر آنگـاه کـه همـه آن درمـانگران و            . ماالً باز هم کوچکتر خواهد شد     کوچکتر و محدودتر شده و احت     

مشاوران مذهبی که درمان همجنسگرایی ارائه می دهند، با صداقت در مورد نتیجه درمـان، بـا اربـاب                   

یک چیز در مورد همه راهها و روشهای درمانی تغییر گرایش جنـسی مـسلم               . رجوع خود برخورد کنند   

تر از موفقیتهای خود، دچار شکست شده اند و بعید به نظـر مـی رسـد کـه                   همه آنها خیلی بیش   : است

  .تحقیقات آینده این واقعیت را تغییر دهند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منظور این است که چون همجنسگرا از سکس با زن لذت نمی برد، حتی اگر با زنی همبستر شده و با فرو کـردن            - 1

 واژن زن به انزال برسد؛ اینکار مقاربت به معنای واقعی و با دخالت احساس، خواسته وعواطف نیست امـا بـا                      آلت خود در  

  .   مترجم-.در استمناء نیست بلکه بیشتر از آن است) بجای دست خود(اینهمه این عمل صرفĤ حالت استفاده از واژن زن 
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  جنسیت در چنبره دوگانگی فرهنگی در ایران

 nimahoghooghebashar@yahoo.com  نیما حقوق بشر

  

یکی از عمده ترین ریشه های مشکالت و تناقضات جامعه ما در صد ساله اخیر، دوگانگی فرهنگی و                  

  .تضاد بین سنت و مدرنیته بوده و هست

آنهم در روزگاری که زنان ایران زیـر        . زمانی رضاشاه می خواست حجاب را از سر زنان ایرانی بردارد          

رضاشاه، برای رفع این مـشکل، آسـانترین راه را          . لطه جو و سلطه خو زندگی می کردند       سایه مردانی س  

فرهنگ حـاکم   . در واقع او با فرهنگ حاکم بر ایران، به شیوه خود آن فرهنگ برخورد کرد              . انتخاب کرد 

ر بردارنـد   می گفت زنها اجباراً باید چادر به سر داشته باشند و رضاشاه معتقد بود زنها باید چادر را از س                   

درحالیکه اگر ابتدا سعی بر آن می شد که فرهنگ و           . و بدین ترتیب بود که جبر در برابر جبر قرار گرفت          

افکار مردم ایران اصالح شود، نه تنها مشکل پوشش در کشور ما حل می شد، بلکه نتیجـه ایـن شـیوه                      

  .برخورد، سرانجام به وقوع انقالبی اسالمی نمی انجامید

انشناسی انسان نرمال کسی است که بین ارزشها، اعتقادات، افکار، اعمال، خواسته ها             از نظر علم رو   

یعنی به قول معروف شخص یا رومی رومی باشد و یـا زنگـی              . و آرزوهای وی تضادی وجود نداشته باشد      

برای رفع تضاد بین ارزشها تا به امروز دو راه درست وجود داشته؛ راه اول این است کـه شـخص                     . زنگی

تقد به رعایت حجاب بوده و از سنتهای گذشتگان پیـروی نمایـد و در روش دوم، فـرد، معتقـد بـه                       مع

اگر اکثر انسانها بخواهند فقط به سنتهای گذشتگان خود پایبند          . مدرنیته، آزادی و برابری جنسی است     

جهان امـروز   بمانند باید غارنشین شده و یا مثل انسانهای چند قرن گذشته زندگی کنند که این کار در                  

از طرفی در کشوری مثل ایران، مردم تا به امروز نتوانسته اند از روش دوم نیز بـه                  . چندان عملی نیست  

آن دسته از مردم ایران که مخالف حجـاب هـستند، مخـالف آزادی و برابـری                 . درستی استفاده نمایند  

در این میـان راه     . ه است جنسی نیز هستند و همین امر نوعی دوگانگی فرهنگی در کشور ما ایجاد کرد             

سومی هم، برای هماهنگ و موزون کردن ارزشها، افکار و اعتقادات شخص با رفتار و آمـال و آرزوهـای                    
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وی وجود دارد؛ اگر انسانی مایل باشد که ضمن پایبندی به اعتقادات مذهبی و سنتی خـود، از مزایـای                    

 نگردد، باید از مذهب و سنتهای پیـشین         دنیای مدرن نیز بهره مند گشته و در عین حال دچار تضاد هم            

برداشتی امروزی داشته، انعطاف پذیر و به دور از تعصب بوده و قادر باشد بعـضی از مـسائل پیـشین را                

  .کنار گذاشته و مسائل جدید را پذیرا باشد، یعنی به تطابق سنت و مدرنیته دست بزند

رضاشـاه کـم کـم      . ر ایران اتفاق نیفتاد   این امر در مورد مسئله حجاب، آزادی زن و آزادی جنسی د           

توانست حجاب را از سر زنان بردارد؛ اما زن ایرانی همچنان کاالیی دست دوم و زیر دست و تحت سلطه                    

مرد ایرانی هرکاری می کرد مـرد بـود و حـق داشـت بـدون اجـازه زن، از او                     . مرد محسوب می گردید   

. ن نام پرستار در ایران از همینجا ناشـی مـی شـود            بدنام شد . استفاده جنسی برده و به او تعرض نماید       

پزشکان ایرانی با پرستاران ارتباط جنسی برقرار می کردند، اما پزشکان مـرد بودنـد و پرسـتاران زن،                   

مطمئناً در همه جای دنیا این مسئله پـیش مـی آیـد کـه یـک                 . کاالی دست دوم و تحت سلطه مردان      

اما در کشوری که آزادی و برابری جنـسی         . ی برقرار نمایند  پزشک و یک پرستار با یکدیگر ارتباط جنس       

وجود داشته باشد، هر دو طرف با میل و عالقه با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار کرده، و این اندیـشه در                     

بین آنها ریشه ندوانده که برقراری این ارتباط حق مرد است، به خاطر مرد بودنش، و این ارتبـاط حکـم                     

حتی اگر در این بین تجاوزی هـم صـورت بگیـرد، زن             . را دارد، به خاطر زن بودنش     سوء استفاده از زن     

تجاوز دیده، با توجه به اینکه آبروی وی به خطر نمی افتد، حق شکایت داشـته و بـه شـکایت وی بـه                         

اما در فرهنگ ایران تجاوزگر محکوم نمی گردد، بلکه این فرد مـورد تجـاوز        . درستی رسیدگی می شود   

از طرفی در فرهنگ حاکم بر جامعه مـا، ایـن مردهـا    . ست که همیشه مجرم و گناهکار است    واقع شده ا  

هستند که گویا میل و نیاز جنسی داشته و حق دارند هرموقع و با هرکسی که دوست دارند، حتی بدون                    

رصورت اجازه آن فرد، ارتباط جنسی برقرار نمایند، اما زنان ظاهراً فاقد قوه و نیاز جنسی بوده و حتی د                  

  . ، محکوم به هرزگی و فساد اخالقی می گردند!تمایل به برقراری ارتباط جنسی با همان مردان آزاد

و بدین ترتیب محمدرضاشاه هم، نه تنها نتوانست تضادهای نهفته در چنبره بین ارزشهای اعتقادی               

یـشه بـه ریـشه خـود و         مردم و امیال و آرزوهای آینده نگر جامعه را از بین ببرد، بلکه با دست خود، ت                
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جامعه اش زد؛ او از یک طرف با تقلید از سینمای غرب، رقص و برهنگی را وارد فیلمهای فارسی کـرد و                      

از طرفی دیگر، در همان فیلمها، زنان رقاص، زنان هرزه ای بودند که تنها در صورتی به پـاکی و نجابـت                      

 در حرم فـالن و بهمـان امـامزاده طلـب            و سلطه جو می شدند تا بعد      ! می رسیدند که کنیز مردان آزاد     

مردم ایران از یک طرف شاهد رقص و آوازهـای کابـاره ای بودنـد و از                 . گردند! بخشش کرده و رستگار   

طرف دیگر زنان کاباره ای را می دیدند که به امامزاده رفته، آب توبه بر سر خود ریخته و اسـتغفار مـی                       

  .طلبیدند

مردم ایران به واسطه تضاد بین سنت و مدرنیته قـادر           . د رسید این تضاد فرهنگی کم کم به اوج خو       

؛ نبودند همچون مردم غرب، با پیش زمینه آزادی جنسی برخوردی شایسته و مدرن از خود بروز دهنـد                 

 مردم به واسطه فطرت و نیاز درونیشان، به حق انتخاب پوشش، آزادی جنـسی، رقـص و                  در عین حال،  

بودند که  ! های بی حجاب، که شادی بخش مجالس آنها بودند، زنانی هرزه          شادی نیاز داشتند؛ اما رقاصه      

این زنان همواره زیر سلطه مرد بودند، آنها در ابتدا زنانی بودند بی اراده، کـه                . در فیلمها ظاهر می شدند    

مجبور بودند طبق خواسته رئیس کاباره یا فاحشه خانه عمل کنند و سرانجام با ریختن آب توبه بر سـر                    

، زیر سلطه ابدی مرد، به      »من کنیز تو می شوم، من را ببخش       «د، به پای مردانی لوطی افتاده و با ذکر          خو

در ایران دیروز و امروز، یک زن بدون وجود مرد، فاقد هویـت و هـستی                . عفت و پاکدامنی می رسیدند    

  . بوده و هست

های خود محمدرضاشاه، به    تجلی تضاد گفته شده در جامعه، گاهی حتی در بعضی از سخنان و رفتار             

او از یک طرف به غـرب سـفر مـی کـرد و فرهنـگ و                 عنوان رئیس مملکت هویدا می شد؛ برای نمونه         

امکانات مدرن غرب را برای ایران به سوغات می آورد و ادعا داشت که ایران را به سوی دروازه تمدن به                     

عی می شد که یک زمانی در زندگی خود         مد» اوریانا فاالچی «پیش می برد، از طرفی دیگر در مصاحبه با          

  .را مالقات کرده است! امام زمان

تضاد سنت و مدرنیته در جامعه به اوج خود رسیده بود و ایرانیان بیش از آن نمی توانستند بین این                    

ایرانیان به حکومتی که، با نشان دادن رقاصـه هـای کابـاره ای بـه                . دو فرهنگ متضاد در نوسان باشند     
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ی گناهکار در فیلمهای فارسی، علناً به آنها می گفت، من در دامـان خـود زنـانی هـرزه مـی      عنوان زنان 

پرورانم، به حکومتی که فرهنگ مدرن غرب را به عنوان هدیه ای فاسـد بـه آنهـا معرفـی مـی نمـود،                        

اعتراض کردند و سر انجام در کشاکش بین سنت و مدرنتیه، جانب سنت، که ریشه در تاریخ و فرهنـگ                    

  . سال پیش بود1400ن داشت را گرفته و با آغوش باز پذیرای حکومتی شدند که سوغات قبرهای ایرا

تمام آنچه که از جانب ایرانی بر ایرانی وارد آمد، همه و همه، در ناخودآگاه ایرانی رخ داد و به همین                     

ودنـد و کـسی   دلیل است که هنوز مردم ایران نمی دانند که خود آنها در اصل خواهان چنین حکومتی ب        

  .آنرا چندان به آنها تحمیل نکرد

حجاب به سر زنـان ایـران بازگـشت و          . پس از انقالب، جامعه ایرانی به ظاهر یکدست و یکرنگ شد          

فرهنگ و هنر ایرانی، رنگ اسالمی به خـود         . حکم تسلط مردان بر زنان قانوناً تصویب و رسماً تبلیغ شد          

اما تضاد همچنان بر    . ا بر سر سینمای ایران و زن ایرانی افکند        گرفته و عفت و متانتی کهنه، سایه خود ر        

  .ایران حاکم بوده و هست

تضادی کـه  . امروزه، مردم ایران در وضعیتی بس بدتر و خرابتر از زمان قبل از انقالب به سر می برند     

د، به طوریکه   در گذشته بر جامعه حاکم بود، امروز، به طور پنهانی مردم ایران را تحت فشار قرار می ده                 

و این تضاد، همان کشاکش بین فطرت، سرشت و         . برخالف گذشته، مردم ایران متوجه این تضاد نیستند       

، با قوانین الهـی     ...نیازهای درونی مردم به آزادی، شادی و عدالت، حق انتخاب پوشش، آزادی جنسی و             

ت که مردم ایـران، امـروزه، در        این تضاد پنهان است و به همین دلیل اس        . حاکم بر جامعه آنها می باشد     

نوعی گیجی و سردرگمی به سر می برند و نمی توانند خود را از شر حکومتی که سی سال است آنهـا و                       

کشورشان را به گروگان گرفته، تحقیرشان کرده، در مالء عام شالقشان زده، دخترانـشان را سنگـسار،                 

 در چادر بسته بندی کاالیی نموده، جوانـانش را       کودکانشان را اعدام، سفره هایشان را تهی و زنانشان را         

زندانی کرده و یا به خارج فراری داده، و در یک کالم آبروی مملکتشان را برده، نجات دهنـد؛ چـون آن                    

سنت کهنه و ضد مدرنیته ای که این حکومت مظهر آن است، هنوز که هنوز است در ذهن اکثر ایرانیان                    

  .نمرده است
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رکورانه و دور از عقل و اندیشه، پایه همه مصیبتهائی است که امروزه بر سـر                خرافات و اعتقادات کو   

ما ایرانیان در درجه اول باید طرز فکر و دیدگاهمان نـسبت بـه زنـدگی و مـسائل را     . ما آمده و می آید  

ه کار  اگر کمی عقلمان را ب    . تغییر داده و برای این تغییر باید انعطاف پذیر بوده و از تعصبات دوری نماییم              

بیاندازیم متوجه خواهیم شد که آنچه که به عنوان دین و مذهب به خورد ما می دهند، چقدر بی پایـه و                   

  . اساس و به دور از قوانین انسانی و دموکراسی است

یکی از دالیل مهمی که باعث شده مردم یافته های دینی کهنه را به قوانین علمی نو ترجیح دهنـد                    

رن پیش آمده اند، با توجه به نیازهای آن زمان، دستوراتی صادر کرده، بـه               این است که یک عده چند ق      

درستی بعـضی از آن اصـول امـروز از نظـر     . آنها جنبه تقدس بخشیده و آنها را ابدی و ازلی خوانده اند          

دنیـای امـروز، بـرخالف    . علمی ثابت شده است، اما بسیاری از آن قوانین نیز از نظر علمی رد شده انـد         

جهـان و عـالم     . علم پویا و متغیر است    . یافته های خود را مقدس، ثابت و ازلی و ابدی نمی داند           گذشته  

مردم . همین تغییر و عدم ثبات، اعتماد مردم را نسبت به علم از بین برده             . هستی هم پویا و متغیر است     

فته های علمی،   فکر می کنند دستورات دینی، چون در طول این چند قرن تغییر نکرده اند، درست، و یا                

بهتر است دو نکتـه را بـه خـاطر داشـته            . چون بر اثر تحقیقات متعدد تأیید یا رد می شوند، نادرستند          

. اول اینکه، تقدس و مقدس بودن از نظر روانـشناسی مـردود و ناشـی از حقـارت نفـس اسـت                     . باشیم

ز آنها بت و الهه می سازند،       انسانهائی هم که به انسانهای دیگر و گفته های آنها جنبه تقدس بخشیده و ا              

ما از کجا می دانیم که همان پیامبران چند قرن پیش که به آیه              . در درون خود احساس حقارت می کنند      

های دینی خود جنبه تقدس و ازلی و ابدی بودن می بخشیدند، اگر امروز زنده بودنـد، گفتـه هـای آن                      

هر چیزی که ثابت و بـه       . ، مرداب هم ثابت است    و نکته دوم این است که     ! زمان خود را تأیید می کردند؟     

ایـن  . انسان مرده هم ثابت است و جسدش می پوسد و متالشی می گـردد             . دور از تغییر باشد می گندد     

و این انسان زنده است که تغییـر مـی کنـد، سـلولهای              . جریان رودخانه است که زنده است و در تکاپو        

ما آزادیـم   .  و سلولهای زنده و جدیدی جایگزین آنها می کند         بدنش می میرند، اما آنها را بازسازی کرده       

  . که انتخاب کنیم، مثل مرداب و مرده، ثابت باشیم و متعفن، یا مثل رودخانه، در جریان، پویا و زنده
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  تاریخ ادبیات اروتیک 
  

منابع و اسناد تاریخی گواه بر آن دارند که گفتار، هنر و نوشتارهای با 
ممنوع بودن بعضی از رفتارها .  بس طوالنی دارندموضوعات سکس قدمتی

و عالیق جنسی در متون مذهبی، خود دلیل محکمی بر وجود آنها در 
دوران پیدایش ادیان، و چه بسا زمانی بسیار پیشتر از ظهور ادیان، می 

به عبارتی، حضور هنر و ادبیات اروتیکی در مدت زمانی بس طوالنی . باشد
ر قبل از ظهور ادیان یکتاپرست، باعث شده که در بین جوامع انسانی د

اروتیسم به صورت جزئی ازسنت و رسوم جوامع آن درآمده و در آئینها و 
ولی با پیدایش ادیان یکتاپرست و گسترش اخالق و . مراسمی که برگزار می کرده اند، متجلی شود

 بد و خوب جوامع کنار زده آموزه های مذهبیشان، ادبیات اروتیک به همراه بسیاری دیگر از سنتهای
  .شدند

» هجوم فرهنگی«درهنگام پیش آمدن صحبت درباره اروتیسم و سکس، خیلیها فوراً به یاد غرب و 
آن افتاده و البته متعصبان، کورکورانه در برابر هر چه غربی است موضع منفی گرفته، و ناآگاهان هم از 

ه تمدنهای تاریخی خود، قرنها قبل از غرب به موضوع آنها تبعیت می کنند، غافل از آنکه شرق با توجه ب
  .اروتیک و اهمیت آموزشهای جنسی توجه کرده است

حداقل ِآشنایی با تاریخ هندوستان ما را با نقش عمده ای که آن کشور در شکل گیری ادبیات 
  . اروتیکی ایفا کرده، آشنا می کند

 که حتی گفته می شود که مردم هند اولین مردمانی هستند
. به مقاربت جنسی به عنوان یک علم و هنر می نگریسته اند

ادبیات، مجسمه سازی، بناهای تاریخی و نقاشیهای به جا مانده 
از دوران بسیار دور در هند، نه تنها همه گواهها و شواهدی از 
آثار اروتیکی در زمانهای دور برمال می کنند، بلکه نشان برآن 

ه عنوان ابزاری برای آموزش جنسی هم دارند که از این هنرها ب
 .استفاده می شده است

 
برخی، متون مقدس مذاهب هندو و بودایی و مراسم مذهبی آنها را قدیمی ترین ادبیات اروتیسم به 
جا مانده در جهان دانسته و آنها را بازتابی از راه و رسم مردمان آن جوامع قبل از ظهور ادیان نامبرده، 

نام » هنرهای شصت و چهار«ترین، و به روایتی قدیمی ترین، ادبیات اروتیک هند معروف. تلقی می کنند
این نوشته های اروتیکی که برای استفاده فیلسوفان، جنگاوران، اشراف و رهبران کاستها و . دارند

مذاهب مختلف، یعنی کسانی که با توجه به موقعیت خود سواد خواندن و نوشتن داشته اند، به زبان 
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گفته می شود که این ادبیات بعدها به زبانهای دیگری از جمله فارسی . ت نوشته می شده اندسانسکری
  . ترجمه شده و یا به همان زبان سانسکریت به ایران راه یافته اند

  
هند به » هنرهای شصت و چهار«متاسفانه، امروز اثر چندانی از 
 توان به است که می» کاماسوترا«جای نمانده و تنها از طریق کتاب 

  .وجود آنها در گذشته دور پی برد
خود کتاب کاماسوترا، منبع دیگری از ادبیات اروتیک هند و کالً 

  )1(.مشرق زمین است که امروزشهرت جهانی دارد
کاماسوترا لذت ستانی و لذت بخشی متقابل زن و شوهر را به 
 عنوان یکی از وظایف مهم زناشویی تعریف کرده و راه و روش کامیابی

  )2(. جنسی را به خوانندگان خود آموزش می دهد
  

، )یا سانترا(» تانترا«در بعضی مکاتب فلسفی هند، از جمله مکتب 
سکس به عنوان وظیفه ای مقدس و راه رسیدن به دانش و تعادل 

هم » شدت و حرارت عمل در سکس«شناخته شده و حتی بر اهمیت 
  .تأکید می شود
ما، انزال به عنوان نوعی تابو قلمداد ا» ی بودایی-تانترا«در مکتب 

به این علت که عمل جنسی به عنوان راه دریافت آگاهی و . می شود
  .رسیدن به تعادل دانسته می شود و نه وسیله ای برای لذت بری

.  
بعضی روایات تاریخی دال بر آن دارند که زمانی در عراق قدیم، در فاصله بین دجله و فرات، 

خدای . ده و مردمان آن نواحی به مقدار وسیعی از آزادی جنسی برخوردار بوده اندمادرساالری حاکم بو
طبق نوشته . زن آن جامعه مظهر زندگی، طبیعت، حاصلخیزی، غریزه جنسی و تولید مثل بوده است

هرودت درباره رسم مردمان عراق قدیم، گویا هر زنی بعد از ازدواج می بایست یکبار به معبد رفته و در 
خوب یا بد این کار به کنار، اما موضوعی که می توان از آن .  با مردی غریبه مقاربت جنسی کندآنجا

استنتاج کرد این است که مردان عراق قدیم، و به احتمال زیاد کالً مردان آن نواحی، خود را مالک زن 
  .تلقی نمی کرده اند» ناموس خود«نمی دانسته و زن را 

کتابی از « به مقاربت جنسی می نگریسته اند؛ در کتاب تاریخی مردم چین قدیم به شکل دیگری
عنوان شده که مقاربت جنسی به عنوان یکی از دو مدل عمده در توضیح جهان تعریف شده؛ » تغییرات

در این مدل آسمان در باال و زمین در زیر آن، به عنوان تجسمی از مقاربت جنسی آسمان و زمین یاد 
  . شده است
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درباره عیش و نوش جنسی رهبران سیاسی در چین قدیم، از جمله رواج » Zhuang Zi«کتاب 
با اینهمه، کنفسیوس نسبت به جنسیت زنان . همجنسگرایی در بین آنها، توضیحات مفصلی می دهد

روشهای سخت گیرانه ای پیشنهاد می کند به طوریکه زن به نوعی کاال برای خرید و فروش تبدیل می 
در . س، ادبیات قدیم چین عمدتاً مشحون از موضوعات مربوط به اروتیسم هستندبه جز کنفسیو. گردد

پیدا کرد که سه هدف » رفتار و کردارهای جنسی تائویی«بین متون کالسیک تائویی حتی می توان 
  .سالمتی، طول عمر و پیشرفت معنوی: عمده دارند

، کتاب )Fu Sheng Liu Ji(» شش بخش از زندگی روان«، کتاب »Cui Yingying«زندگی نامه 
و بسیاری از کتب قدیمی » Jin Ping Mei«، کتاب »تاریخ سنگ«معروف به » خوابهای حجله سرخ«

 . دیگر، همه درباره انواع و اقسام رفتارها و حرکات جنسی مردمان آن دوره چین هستند
) Genji Monogatari(» داستانی از گنجی«ژاپنیها هم در این زمینه عقب نمانده اند، در کتاب 

که آن را قدیمی ترین داستان ادبی جهان می دانند، اروتیسم به عنوان یکی از محورهای اساسی 
در این داستان بلند، مراودات جنسی قهرمان داستان . زندگی اشراف و اعیان تصویر شده است

دار یکی از با آب و تاب مفصلی تعریف شده است؛ از جمله وقتی که گنجی برای دی) شاهزاده گنجی(
او تا شب . معشوقه های خود در دیاری دور دست، سفر می کند اما خانه را خالی از معشوقه می یابد

صبر می کند اما از معشوقه خبری نمی شود و در آخر با برادر معشوقه سکس می کند که بعداً عمل 
تاب، توجه به در این ک. خود را همانقدر لذت بخش توصیف می کند که سکس با معشوقه خود را

اروتیسم، همچون توجه به هنر موسیقی و نقاشی، به عنوان مظهری از خوش ذوقی و با فرهنگ بودن 
  .تعریف می شود

در ایران خودمان، اسناد و کتب اروتیکی چندانی همچون کاماسوترا در دست نیستند، حتی 
هنرهای دستی و معماری قدیم ما هم چیزی دراینباره بازگو 

شاید تاریخ شناسان و کسانی که به کنکاش در . نمی کنند
ادبیات و زندگی مردمان قدیم ساکن فالت ایران و حتی 
زندگی شاهان و امپراطوریهای ایران قدیم می پردازند، بتوانند 

حتی با وجود اینکه کتابهای . در این زمینه به ما کمک کنند
 اسعدی گرگانی،عبدالرحمان جامی، موالنا جالل الدین رومی،
عطار، رودکی، عثمان مختاری، انوری، سعدی، حافظ، جعفر 

، زاکانی، فروغ و بسیاری دیگر، همه اشعار و )3(خاکشیر
نوشته هایی اروتیکی داشته اند، به ندرت راه و روش معاشرت 

  .و رفتارهای جنسی در آنها توضیح داده شده است
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مسری و بخصوص صیغه، به طور غیر مذهب شیعه با اجازه دادن و حتی تشویق مردان به چند ه
مستقیم به قدرت جنسی مردان و موضوع تنوع طلبی در سکس اعتراف کرده و به طور یکجانبه حقوق 

ایرانی «فارغ از هر نظری که به صیغه می توان داشت، با توجه به . و جنسیت زنان را نادیده می گیرد
 –شیعه، می توان سئوال کرد که آیا صیغه » بودن
یکی از انواع رفتارهای جنسی مردمان قدیم  - خود

ایران را بازتاب می دهد؟ اگر صیغه صرفاً ریشه ای 
چرا در دیگر شاخه های ) اسالمی دارد(مذهبی 

اسالم اثری از آن دیده نمی شود؟ نمونه دیگر وجود 
سنت قدیمی رفتارهای همجنسگرایانه در مدارس 

در بخش مربوط به مسائل جنسی در . مذهبی است
کتابهای مراجع تقلید شیعه هم گاهی نوشته ها و 

جزئیات زیادی در امر چگونگی رفتارهای جنسی دیده می شوند که چند گاهی به شکلی غیر انسانی و 
) و حتی کمتر از آن( ساله 9در مغایرت با اخالق مورد قبول جامعه بشری، همسر گزینی از بین دختران 

  . تشریح شده است) بچه بازی(با دختران کودک هم تأیید و راه و روش نزدیکی جنسی 
  

درباره حضور گسترده ادبیات اروتیکی در یونان قدیم الزم نیست چیزی گفته شود، همه کم و بیش 
  . درباره آن می دانند

که ) اسم التین منطقه ای در نواحی مرکزی سرزمین امروز ایتالیا(» اتروریا«در منطقه معروف به 
در آن منطقه . ی تبار بودند، آزادیهای جنسی گسترده ای اعمال می شده استاروپای-مردمانش هند

زنان به راحتی با مردان دلخواه خود مقاربت جنسی کرده و به کودکانی که در نتیجه اینگونه معاشرتهای 
آزادی رفتارهای .نگریسته نمی شده است» حرامزاده«آزاد جنسی زاده می شده اند، به چشم کودکان 

 این نواحی آنچنان گسترده و علنی بوده که افالطون مردم اتروریا را بی اخالق خطاب کرده جنسی در
  .است

در دوران قبل از پیدایش تمدن روم و حتی تا سالهای زیادی بعد از آن، برگزاری مراسم و جشنهایی 
  .برای بزرگداشت آلت تناسلی، بخشی از مراسم و آئینهای آن روزگار بوده است

آمریکای «ه این حداقل داده های تاریخی، ادبیات و هنر اروتیکی ساخته و پرداخته با توجه ب
ادبیات اروتیک غرب به شکلی که ما امروز می شناسیم و از آن . نیست» جهانخوار و جهان کافر غرب

غرب بسیاری از مسائل خود، از جمله اهمیت . یاد می گیریم، قدمت ادبیات اروتیک شرق را ندارد
مسئله این است که شرقیان به راه خود ادامه نداده اند و .  به اروتیسم، را از شرق گرفته استپرداختن

در عوض غرب راه و روش برخورد شرقیان با سکس را به همراه دیگر وجوه زندگی خود مدرنیزه و 
پس چه باک از اینکه شرق سنت قدیمی خود، که در غرب مدرن شده را، بار . انسانی تر کرده است

  دیگر در جوامع خود احیاء کند؟
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از ترجمه کاماسوترا به فارسی اطالعی در دست نیست اما متن انگلیسی آن را می توان از طریق . 1
  .سایت فارسی سکاف به دست آورد

http://3kkk.wordpress.com/  
  

نفوذ اسالم و بعدها نفوذ بریتانیا با فرهنگ ویکتوریایی، متأسفانه فرهنگ جنسی لیبرال آن . 2
جامعه را به حاشیه راند، طوری که تا دو دهه پیش جامعه هند یکی از جوامع از نظر جنسی بسیار 

ر با دنیای آزاد، دوباره خشک و متعصب به حساب می آمد که خوشبختانه رشد اقتصادی و تعامل بیشت
  .به بازتر شدن آن جامعه انجامیده است

  .کتاب خاکشیر را هم می توان از سایت سکاف دانلود کرد. 3
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  رابطه مشکالت جنسی در مردان با بیماری قلبی 
 

   .محققان می گویند خطر ابتال به بیماری قلبی در مردان دیابتی که مشکل نعوظ دارند، جدی است
      BBC: منبع 

به گزارش محققان دانشگاه چینی هنگ کنگ، مردان مبتال به          
دیابت که دچار این مشکل هستند، دو برابـر بیـشتر از سـایر              

  . بیماران دیابتی در معرض ابتال به بیماری قلبی هستند

به گفته آنها علت این مشکل می تواند آسیب دیدگی دیـواره            
  . شدعروق به خاطر افزایش میزان قند خون با

پزشکان می گویند مردانی که دچار مشکل نعـوظ هـستند           
  . حتما باید به پزشک مراجعه کنند

به گزارش مجله کالج آمریکایی قلب، محققان دانشگاه چینی هنگ کنـگ در تحقیقـات خـود در پـی                    
  . بررسی اهمیت توجه به مشکالت نعوظ به عنوان تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی بودند

یشین بیانگر بروز مشکالت جنسی در مردان مبتال به دیابت نوع دوم به مدت سه سال پیش                 تحقیقات پ 
  . از ابتالی آنها به مشکالت قلبی بود

یک چهارم ایـن    .  مرد انجام دادند   2300برای بررسی این موضوع، محققان تحقیقاتی را بر روی بیشتر از            
بیماری قلبی یا سکته قلبـی در هـیچ کـدام از آنهـا              سابقه ابتال به    . افراد به مشکالت نعوظ مبتال بودند     

  . وجود نداشت

 تن در طول یک دوره چهار ساله دچار سکته قلبی یا مبتال بـه بیمـاری هـای                   120از این تعداد، بیش از      
احتمال حضور مردان مبتال به مشکالت نعوظی در این گروه دو برابر بیشتر از سـایر افـراد                  . قلبی شدند 

  . مورد آزمایش بود

به گفته دکتر پیتر چون ییپ تونگ که سرپرستی این گروه تحقیق را بر عهده داشت، بـروز مـشکالت                    
  . نعوظی باید عالمت خطری برای مبتالیان و پزشکان باشد

به گفته او سطح باالی قند خون باعث التهاب سطح داخلی عروق و تصلب شرائین در رگ هـای کرونـر                     
  .قلب و آلت تناسلی مردان می شود

تـصلب شـرائین    سطح باالی قند خون بـا ایجـاد  
 باعث بروز مشکالت قلبی و نعوظ می شود
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 در دانشگاه جنوب کالیفرنیا با مهم دانـستن نتیجـه   "کِک"دکتر رابرت کلونر، استاد دانشکده پزشکی   
مردان باید مشکالت نعوظ را پیام آور واقعی ابتال به تصلب شرائین عروق کرونر قلب               ": این تحقیق گفت  

   ".بدانند

  درمان دارویی

الیا انجام شـد، محققـان سیـصد مـرد را مـورد             در تحقیق جداگانه ای که در چهار مرکز پزشکی در ایت          
همه این افراد به بیماری دیابت مبتال بودند و در مراحل اولیه بیمـاری قلبـی قـرار                  . آزمایش قرار دادند  

  . داشتند

در طـول دوره    .  تن از این افراد عالوه بر این دو مشکل، به مشکالت نعوظ هم مبـتال بودنـد                 18یکصد و   
خص شد احتمال بروز سکته قلبی یا یک مشکل جدی قلبی در این افـراد دو                چهار ساله این تحقیق مش    

  . برابر بیشتر از سایر اعضای گروه بود

در این حال، احتمال بروز سکته قلبی در آن دسته از بیمارانی که داروهای کـاهش دهنـده کلـسترول                    
  . ر بودخون مصرف می کردند و یا این که دچار مشکالت نعوظ نبودند، تا یک سوم کمت

محققان همچنین سعی کردند رابطه مصرف داروی وایاگرا که برای مقابله با مشکالت نعوظ مصرف مـی                 
  . شود را با کاستن از خطر بروز سکته قلبی بررسی کنند

هر چند تاثیر این دارو در کاهش موارد ابتال به سکته قلبی مثبت به نظر می رسـد امـا تعـداد مـصرف                        
روه مورد مطالعه به اندازه ای نبود که محققان بتوانند نتیجه گیری درستی انجام              کنندگان این دارو در گ    

  .دهند
هر چند تاثیر این دارو در کاهش موارد ابتال به سکته قلبی مثبت به نظر می رسـد امـا تعـداد مـصرف                        

ستی انجام  کنندگان این دارو در گروه مورد مطالعه به اندازه ای نبود که محققان بتوانند نتیجه گیری در                
  .دهند
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: داستان اجباری شدن حجاب در ایـران      

   گام اول، چادر برای عروسک فرنگی

  

  نیما نامداری

  سایت میدان زنان: منبع

http://www.meydaan.org/Showarti

cle.aspx?arid=438  
  

نزدیک شاهد واقعه انقالب سـال        شد؟ پاسخ این سوال را گاهی افرادی که از         یحجاب چگونه اجبار  

لـب  پـیش از آنکـه در قا      واقعیت آن است که حجاب اسـالمی        . دانند  نمی  بودند هم دقیق و کامل     1357

بـازخوانی ایـن روایـت،      . القـا شـد    حکمی قانونی اجباری شود در فرایندی سیاسی و امنیتی به جامعه          

 را  به مثابه بخشی از ایدئولوژی نظام برخاسته از انقالب اسالمی         می  تواند شناخت دقیقتر حجاب اسال      می

دسـتیابی بـه اهـدافی کـه در          اری در ضمن اینکه برای ارزیابی میزان موفقیت حجاب اجب       . تسهیل کند 

در ایـن نوشـتار و بخـشهای        . بازخوانی ضرورت زیـادی دارد    ن  ابتدای انقالب برای آن تصویر شد هم ای       

روزنامـه کیهـان در     ت   بـا اسـتفاده از منـدرجا       زودی انتشار خواهد یافت تالش شده صرفاً       بعدی که به  

  .ابتدای انقالب این روایت بازآفرینی شود

 فکر و روحانی بر ضد زنان جلفاتحاد روشن

ای از آیـت اهللا       در همان روزی که محمد رضا پهلوی ایران را ترک کـرد روزنامـه کیهـان مـصاحبه                 

منتظری که تازه از زندان آزاد شده بود با روزنامه فرانسوی لوسووار منتشر کـرد کـه در آن از حجـاب                      

 در   به نظر شما دختران و زنان بایـد حتمـاً          او در پاسخ به این سوال که آیا       . اسالمی هم صحبت شده بود    

  :چادر پوشیده باشند می گوید
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اصال حجاب اسالمی به معنی پوشیده شدن در چادر و انزوای اجتماعی نیـست هـدف آن                 

وگرنه با مراعات حجـاب     . رانی قرار گیرد   است که زن در جامعه لخت نباشد که وسیله شهوت         

ر اسالم آزادیهای مورد نیاز برای زنان و دختـران          اسالمی و عدم اختالط دختر و پسر از نظ        

 دی 26( .مین می شود و آنها از تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهره مند مـی شـوند     أت

  )3صفحه 10614 شماره 57

» کیهان و شـما   «در ستون   . شود  از این پس مدام در ادبیات انقالبیون مذهبی تکرار می         » لخت«واژه  

بازتاب دهنده تلفنهای خوانندگان روزنامه است هـم پیامهـای جـالبی در مـورد               در روزنامه کیهان که     

 :گوید  دی پروین افشار می27 در مثالً. توان دید حجاب می

ین روزها خانمهای چادری رفتار بسیار بدی با زنان بی حجاب دارند و هـر جـا کـه زن                    ا

 ضمن متلک گفتن بـه ایـن        حتی بعضی از جوانان   . چادری را ببینند به او توهین می کنند         بی

خدا در روزنامه بـه       شما را به  . گروه از زنان موجبات آزار بدنی آنان را نیز فراهم می کنند           

  .من و با تقوا نیستؤاین گونه افراد تذکر بدهید و بگوئید این کارها شایسته افراد م

  : دی بتول اخوت پور گفته است27 یا در و

به دلیل عالقه ای که به رشد نهضت ملی ایران و           . رپا بود امروز تظاهراتی در خیابان بلوار ب     

صـدا    سرکوب استبداد دارم با شور و شوق فراوان به میان تظاهر کنندگان رفتم و با آنان هم                

اما با کمال تعجب گروهی به سوی من آمدند و با این بهانه که من چادر به سر نـدارم                    . شدم

  .مرا از صف تظاهر کنندگان بیرون انداختند
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دهد که انقالب هنوز به پیروزی نرسـیده و           باید توجه داشت که این گونه برخوردها در زمانی رخ می          

حجاب در آن حد جدی شد که برخی تشکلهای سیاسی            آزار زنان بی  . حکومت اسالمی مستقر نشده بود    

بیانیـه داده و بـه بیانیـه        به عنوان مثال دانشگاهیان دانشگاه آزاد       . در واکنش به آن بیانیه صادر کردند      

 :گروه دیگری به نام زنان مجاهد اشاره کردند

انتشار بیانیه افشاگرانه زنان مجاهد در رابطه با برخی حرکات ناآگاهانه گروههای پراکنده             

همانند تهدید زنان و دختران بی چادر و آتش زدن و چاقو کشی و اسیدپاشی که در حقیقت                  

ثیر تبلیغات خائنانه عناصر مزدور می باشد زنگ خطر تازه ای را أناشی از عدم آگاهی آنها و ت

  . به صدا در می آورد

  )7 صفحه 10615 شماره 57 دی 27کیهان (

له أو گوی امام خمینی با روزنامـه الـسفیر درمـورد مـس              به دلیل همین اخبار است که گفت       احتماالً

اول روزنامه کیهان به این جمله از ایـشان         شود که یکی از تیترهای صفحه         زنان، تا آن حد مهم تلقی می      

  :اظهارات کامل ایشان چنین بوده است. یابد که چادر برای زنان اجباری نیست اختصاص می



٩٣                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

کیـد کـرده و بـه       أزن و مرد ت   .اسالم بر تساوی  . زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد       

 از همه آزادیها بهـره      هردوی آنها حق تعیین سرنوشت خویش را داده است یعنی اینکه باید           

مند باشند، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی آموزش خویشتن و کـار کـردن و                 

زن مسلمان به دلیل تربیت اسـالمی خـود پوشـیدن    . مبادرت به هر نوع فعالیتهای اقتصادی     

د چادر را انتخاب کرده است در آینده زنان آزاد خواهند بود که دراینباره خود تصمیم بگیرن               

  . ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهیم کرد

  )3 صفحه 10618 شماره 57 بهمن 1کیهان (

اما اظهارات روشنفکران کراواتی در مورد زنان تازگی بیشتری نسبت به اظهارات آیـت اهللا خمینـی                 

کیهـان  آید به خبرنگار     در معیت امام خمینی به تهران می       به عنوان مثال صادق قطب زاده که بعداً        .دارد

  :گوید می

  .مین زندگی را دارد باید ارث بیشتر هم ببردأمرد به حکم اینکه وظیفه ت

  ).7 صفحه 10619 شماره 57 بهمن 2کیهان ( 

یـا دکتـر   . گوید که نیمی از عمر چهل ساله خود را در آمریکا گذرانده است            این جمالت را کسی می    

  : و گو با حمیده امیری خبرنگار کیهان می گویدابرهیم یزدی، دبیرکل فعلی نهضت آزادی ایران در گفت

ولو اینکه کـسی معتقـد بـه        . آنچه در نظام اسالمی باید رعایت شود عفت و عصمت است          

  .حجاب نباشد باید یک اصولی را رعایت کند این مختص به زنان نیست

   )1 صفحه 10622 شماره 57 بهمن 5کیهان ( 
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. های امام خمینی بـوده اسـت        ال ثابت تمام مصاحبه   ؤ س یباًله زنان و جایگاه آنان در انقالب تقر       أمس

  :گوی خبرنگار کیهان با ایشان است و  یکی از جالبترین پرسش و پاسخها، گفت

 آیا وزیر خواهند شد البتـه       نقش زنان در حکومت اسالمی چگونه خواهد بود؟ مثالً        :  خبرنگار -

  اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند؟

االن وقـت   . آید تکالیف را معین کنـد        به این است که حکومتی که پیش می        اینها بسته :  امام -

  .این حرفها نیست

چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید این نشان دهنده این است که نهـضت مـا                  :  خبرنگار -

فکر می کنید آیـا     . نهضتی مترقی است ولی دیگران کوشیده اند آن را عقب مانده نشان بدهند            

   روسری رو سر داشته باشند؟ حجاب داشته باشند؟ و مثالًحتماًزنان ما باید 

اینکه شما را پذیرفتم بنده شما را نپذیرفتم شما آمدید اینجا و من نمی دانستم شـما                 :  امام -

می خواهید بیائید اینجا که پذیرفتم این هم دلیل بر این نیست که اسالم مترقی اسـت کـه بـه                     

ترقـی هـم بـه ایـن     . دلیل بر این است که اسالم مترقی اسـت مجرد اینکه شما به اینجا آمدید     

ترقی به کماالت انسانی و با اثر بودن یک         . نیست که زنها خیال کرده اند یا مردها خیال کرده اند          

زن در مملکت است نه به اینکه سینما برویم که دانس برویم و اینها ترقیاتی است که محمدرضا                  

شـما آزادیـد در     .  عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنـیم         برای شما درست کرد که شما را به       

کارهای صحیح دانشگاه بروید هر کاری را که صحیح است بکنید و همه ملت آزادند در اینها اما                  

اگر بخواهند کارهای خالف عفت بکنند و یا کارهای خالف ملیت بکنند از آنهـا جلـوگیری مـی                   

  . استشود و این دلیل بر ترقی و مترقی بودن 

  )3 صفحه 10620 شماره 57 بهمن 3کیهان(

 زنان باید با حجاب به ادارات بروند: امام خمینی
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 انقالب وارد فاز جدیـدی شـده و انقالبیـون از            57 بهمن   12با ورود امام خمینی به تهران در تاریخ         

 بازرگـان   وزیری مهندس مهدی    همزمان با معرفی دولت موقت به نخست      . توفیق انقالب اطمینان یافتند   

 خبـر   4 بهمن در صـفحه      14کیهان  . شود  روند مذهبی و انقالبی شدن نظام دیوانساالری دولتی آغاز می         

و در کنار این خبر اطالعیه کمیتـه        .  تغییر کرد  سازمان رفاه و ارشاد خانواده     به   سازمان زنان داده که نام    

 جداگانهکه مردان و زنان باید به صورت        های امام خمینی را منتشر کرده مبنی بر این          رفاه و تنظیم برنامه   

  .به مالقات امام بروند و به همین دلیل صبحها به آقایان و بعد از ظهرها به خانمها اختصاص یافته است

در دوران تعلیق قانونی ناشی از گذار به حکومت جدید، انتقادهائی نسبت به برخورد با زنان شنیده                 

کننـد بـه ایـن        مـی    الئیک بیشتر از انقالبیون مذهبی تـالش         اما جالب اینجاست روشنفکران   . شود  می

به عنوان مثال ناصر تکمیل همایون عضو جبهه ملی ایران مجموعه مقاالتی با نـام               . انتقادها پاسخ دهند  

می خواستند زن ایرانی عـروس      «زن ایرانی در روند انقالب ملی را آغاز کرده و در اولین مقاله با عنوان                

 تفرقـه در نیروهـای      أ انتقاد کرده و آن را منـش       حقوق زن در اسالم   بزرگ کردن مساله    از  » فرنگی باشد 

او در این مقاله مدارس دخترانه ملی و دولتی را بـه دلیـل دور بـودن از آموزشـهای                    . خواند  انقالبی می 

سنتی، ابزاری برای غربی کردن زنان ایرانی دانسته و اغلب فعالیتهای عصر پهلوی را بـا هـدف غربـی                    

  :ال می برد و اینگونه مقاله را پایان می دهدؤکردن زنان زیر س

نام آزاد کـردن زنـان و       ه  ساز و چپاولگر و هرزه با اینکه کوشش کردند ب          این گروه ویران  

شرکت دادن آنان در انتخابات قالبی و وکیل ساختن چند زن در همان سیـستم رسـتاخیزی                 

نوعی نیرنگ دست یازند و به اصـطالح بیـان          اختناق و ترور و عدم آزادی و دموکراسی، به          

دارند که زنان ایران را از سیاه چالهای قرون وسطائی بیرون آورده اند اما هدف اصلی آنان          

که تشکیل پروسه غربی کردن حیات اجتماعی زنان آن هم در سطح بسیار مبتذل فرنگی بود،                

ایران و شرکت زنان دلیر     خوشبختانه به یمن حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی ملت ستمدیده           
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و ( خطر تزلزل بدفرجامی که خانواده هـای ایرانـی و زنـان              و هوشمند ناتمام ماندو مسلماً    

د پیکار ملی و خودسازیهای فرهنگـی       یکرد در شکل و ترکیب جد       کشور را تهدید می   ) مردان

  . برطرف خواهد شد

  )6 صفحه 10630 شماره 57 بهمن 16کیهان (

 بهمن منتشر شده بر وجه آزادی بخـش انقـالب بـرای             19قاله که در کیهان     او در بخش بعدی این م     

تر از نحوه پوشش یا دیگر مسائل جزئی زندگی اجتماعی مـی              و آنرا بسیار مهم    تأکید کرده زنان ایرانی   

هما ناطق، روشنفکر الئیک و از اعضای کانون نویسندگان، در سخنرانی خود در دانشگاه تهـران                . خواند

ال بردن تمام فعالیتهای حکومت پهلوی برای زنان و ظاهری خواندن آنها، اعالم مـی کنـد                 ؤضمن زیر س  

که آزادی زنان منوط به آزادی کل جامعه است و روزی که انقالب واقعی به ثمـر رسـید زنـان نیـز آزاد                        

دهد ضمن حمله شدید به کشف حجاب رضـا شـاه             له حجاب ترجیح می   أاو در اشاره به مس    . خواهیم شد 

  :ویدبگ

زنی که پوشش خود را نمی تواند آزادنه برگزیند عقاید خود را نیز نمـی توانـد آزادنـه                   

  . این خود سازش است و با ستیزه جوئی در تضاد است.انتخاب کند

  )6 صفحه 10631 شماره 57 بهمن 17کیهان (

نشانه روشنی از   لغو قانون حمایت از خانواده به عنوان اولین قانون لغو شده توسط دفتر امام خمینی                

ـ  این عمل اگر چه با انتقادهائی رو  . له زنان بود  أحساسیت روحانیت و انقالبیون مذهبی به مس       رو شـد  ه ب

 اسفند کیهان   13سرمقاله  . اما باز هم روشنفکران ترجیح دادند با سکوت یا توجیه از کنار آن عبور کنند              

او از  . از معدود انتقادات علنی از این اقدام بود       » زنان را فراموش نکنیم   « با عنوان    ثریا صدر دانش  به قلم   

لغو قانون حمایت خانواده انتقاد کرده و پرسید آیا در میان تمام این قوانین نادرسـت و غیـر عادالنـه و                      
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درحالیکه هنوز مسائل و مشکالت بسیاری مطرح است تنها می بایست قانون حمایت خانواده لغو شود؟                

  .ه وکالی مدافع حقوق زن و جبهه ملی ایران به این دستور خبر داده استهمین روزنامه از اعتراض گرو

 اسفند امام خمینی در مدرسه رفاه اختـصاص         16اما نقطه عطف داستان حجاب اجباری به سخنرانی         

ایشان در آن سخنرانی ضمن انتقاد شدید از دولت مهندس بازرگـان بـه دلیـل انقالبـی نبـودن،                    . دارد

  :گویند می

در وزارتخانه های اسالمی نباید زنهـای لخـت         . انه اسالمی نباید معصیت بشود    در وزارتخ 

مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجـاب شـرعی           . زنها بروند اما باحجاب باشند    . بیایند

  .باشند

  )1 صفحه 10655 شماره 57 اسفند 16کیهان (

زند که زنان باید بـا حجـاب بـه            شود که کیهان در صفحه اول خود به نقل از امام تیتر می              چنین می 

برخی از  . له زنان مربوط می شد    أ اغلب تیترهای صفحه اول کیهان در روز بعد به مس          تقریباً. ادارات بروند 

این تیترها به برگزاری مراسمهای باشکوه روز جهانی زن در نقاط مختلف کشور اختـصاص داشـته کـه                   

این در حالی است که شب قبـل از ایـن برنامـه،             . تگزارش آنها نیز در صفحات متعدد روزنامه آمده اس        

تلویزیون اعالم کرده بود که این روز یک سنت غربی است و به زودی روز زن در حکومت اسالمی اعالم                    

همچنین در کنار تیتر فتوای آیت اهللا شریعتمداری مبنی بر بالمانع بودن جلوگیری از بارداری،               . شود می

اهللا طالقانی در مورد حقوق زنـان از تلویزیـون پخـش              به زودی نظر آیت    اسفند خبر داده که      17کیهان  

اما مهمترین تیتر این صفحه به گزارشی بر می گردد که کیهان در مورد حجاب اسالمی زنان                 . خواهد شد 

در این گزارش که واکنشها به فرمان امام خمینی در مورد اجبـاری شـدن حجـاب در                  . تهیه کرده است  

 :دهد آمده است پوشش میادارات دولتی را 
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گروهها و دسته جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران بـه                 

مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی                

نیـز  در راهپیمائیهای امروز زنان، تعداد زیادی از دانش آموزان مـدارس دخترانـه              . زدند

 علیه کسانی که به زنان بی حجاب در روزهای اخیر حملـه کـرده               آنها ضمناً . شرکت داشتند 

راهپیمائی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی وقفه از اولین             ... اند، شعار می دادند   

طبق گزارشهای رسیده در ادارات و وزارتخانه های مختلـف          . ساعات بامداد آغاز شده است    

امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیـر مطـرح               نیز از صبح    

گو پرداختند و در برخی واحدها کارها برای چند ساعت دچـار وقفـه               و   شده به بحث و گفت    

گو درباره حجاب از دیروز در تهران باال گرفته است و از صبح امروز بـه                 و   بحث و گفت  . شد

گزارشـهای خبرنگـاران    .  با داماد امام خمینی اوج گرفت      دنبال مصاحبه تلفنی رادیو ایران    

حجاب با عناصر تندروئی که آنها را ملزم به سر کردن  کیهان از چندین مورد برخورد زنان بی

کارکنان زن قسمت فروش هواپیمائی ایران شعبه ویال امـروز          . چادر می کردند حکایت دارد    

کی درون او باشد آنها عقیده داشـتند کـه          اعالم داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پا        

حجاب ظاهری نباید اجباری باشد این زنان همچنین گفتند روحانیون می توانند در این مورد               

یا : گویند  در خیابانها برخی مردان به ما می      ... اظهار نظر کنند اما نباید اجباری در کار باشد          

جتماع که در انقـالب اخیـر در کنـار          روسری یا توسری این توهین بزرگی است به نیمی از ا          

  .مردان شرکت داشتند و شهید دادند

حجاب و پرتاب سنگ      همزمان با حمله گروهی از مردان در میدان ولیعهد به چند زن بی            ... 

به سوی آنها که منجر به مجروح شدن چند نفر از آنها شد راهپیمائی از این میـدان توسـط                    

ودند و زنان دیگری که به آنها پیوسته بودنـد بـه طـرف              زنانی که مورد اهانت قرار گرفته ب      
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 در تعدادی از بیمارستانهای تهران نیز امروز اعتراضهائی به نحوه رو          . دانشگاه تهران آغاز شد   

آور زنان کارمنـد   در شبکه چهار بیمارستان به. له حجاب اسالمی شروع شدأرو شدن با مس  ه  ب

تواننـد سـرکار      ای امروز گرفته نشود نمی      نع کننده امروز اعالم داشتند اگر تصمیم قاطع و قا       

کید داشتند کـه حجـاب      أزنان کارگر و کارمند بیمارستان هزارتختخوابی نیز ت       . حاضر شوند 

 نیـز امـروز زنـان       124 و قسمت    118در مخابرات   . اجباری زن باید پاکی و نجابت او باشد       

  . له حجاب دست به راهپیمائی زدندأکارمند در رابطه با مس

 هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یـک                15... 

آنها در حـالی کـه گروهـی از مـردان     . گیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمائی بزنند  یأر

ما با اسـتبداد    «:زنها شعار می دادند   . همراهشان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند       

پیش از ظهر امروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران         . »ری نمی خواهیم  چادر اجبا «،  »مخالفیم

وارد دانـشگاه   » مرگ بر ارثیه رضا کچـل     «گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار           

  .تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند

  )2صفحه10656 شماره 57 اسفند 17کیهان  (

 

  

  

که این روزها دخترش یعنی زهرا      ( مصاحبه حجت االسالم اشراقی داماد امام        کیهان در همین صفحه   

 :را منتشر کرده که گفته است) تر از پدر مرحوم است اشراقی همسر محمدرضا خاتمی، معروف



١٠٠                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

سـسات و   ؤباید حجاب رعایت شود و قوانین اسالمی موبه مـو اجـرا گـردد و در همـه م                  

. ما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست          ا. دانشگاهها به این موضوع توجه شود     

همین قدر که موها و اندام خانمها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد حاال به هر شکلی مهم                  

نیست چادر چیز متعارفی است و بسیار خـوب         

اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانمهـا          . است

شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگـر          

باید طبـق نظـر     . جاب باشد حرفی نیست   هم ح 

مبارک امام حجاب اسالمی در سـطح کـشور         

در مـورد   ... توسط خانمها با اشتیاق اجرا شود       

اقلیتهای مذهبی همیشه نظر مبارک امام ایـن        

بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت          

  .بکنند چه بهتراما اگر خانمهای اقلیتهای مذهبی هم رعایت حجاب اسالمی را . باشند

  )2صفحه 10656 شماره 57 اسفند 17کیهان  (

تر   آموز واکنشهای رسمی محتاطانه     همزمان با باال گرفتن اعتراضات زنان کارمند، دانشگاهی و دانش         

 :شود تر می و واکنشهای غیررسمی خشن

ـ                 ل گروههائی از زنان از صبح امروز در خیابانهای تهران دست به تظاهرات زدند و در مقاب

این زنها نسبت به خشونتهای چند روز اخیـر عـده ای مرتجـع و        . دادگستری اجتماع کردند  

تظارهرات زنان از صبح پنج شنبه به دنبال        . حجاب اعتراض داشتند    مشکوک نسبت به زنان بی    

حجاب در خیابانهای مسیر دانشگاه تهران شروع  چندین حمله در نقاط مختلف شهر به زنان بی     
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نقطه منجر به برخورد با کـسانی       که در چند    . شد

شد که زیر نقاب اسالمی به آنها حملـه کردنـد و            

زنـان  . حتی چند تیر هوائی نیز شـلیک کردنـد        

معترض دیروز نیز در دانـشگاه تهـران اجتمـاع          

کردند و طی سخنرانیهائی حمله افراد مشکوک به        

زنان بی حجاب را محکوم کردند اما در سـاعاتی          

داشت عده ای با گلوله های      که این اجتماع ادامه     

برف که در آنها سنگ کار گذاشته شده بود زنها را           

مهـاجمین بـه اجتمـاع      . مورد هجوم قرار دادند   

کنندگان دیروز در چند مورد برچـسب طرفـدار         

به دنبال تظاهرات و اجتماعـات دیـروز        . رو شد ه  ب قانون اساسی زده که با اعتراض زنها رو       

 از چند نقطه تهران زنها به حرکت درآمدنـد جمعـی از آنهـا               اولین ساعات صبح امروز نیز    

 خود را به دادگستری رسانده و جمع دیگری پس از اجتمـاع در دانـشگاه تهـران و              مستقیماً

در دبیرسـتانهای   . اعالم نظراتشان درباره حجاب و چادر به سمت دادگستری حرکت کردند          

ن برای اعتراض به اعمال فشارهای عده       دخترانه تهران نیز امروز جمع زیادی از دانش آموزا        

ای مشکوک در خیابانهای شهر زیر نام طرفدار اسالم در محوطـه مـدارس خـود اجتمـاع                  

تظاهرات در چند دبیرستان آنقدر باال گرفت که مدیرکل آموزش و پرورش تهـران              . کردند

.  صحبت کرد  آموزان دراینباره صبح امروز در چند دبیرستان دخترانه حضور یافت و با دانش            

درباره تظاهرات روز پنج شنبه خبرگزاری پارس گزارش داد که عده ای گارد انقالبی بـرای                

 هزار زن که در بیرون دفتر مهدی بازرگان دست به اعتـراض زده              15پراکنده ساختن حدود    



١٠٢                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

این گروه که در زیر برف سنگین دست بـه تظـاهرات            . بودند اقدام به تیراندازی هوائی کرد     

 شدند که سعی داشـتند      رو به رو   تظاهر کننده مخالف     200ند در مسیر خود با حدود       زده بود 

تظاهر کنندگان زن را متفرق کنند خیابانهای اطراف دادگستری از صبح امروز توسط افـراد               

گفتند قصد دارند از ایجاد مزاحمت مخـالفین جلـوگیری            پاسداران می . مسلح بسته شده بود   

ای افراد ناآگاه و ناشناس به خانمهـائی          رات دو روز پیش زنان عده     آنها گفتند در تظاه   . کنند

. سفانه حوادثی به بار آمد    أکه درباره حجاب دست به تظاهرات زده بودند حمله کردند که مت           

همانطوری که امام بارها گفته هر کس آزاد است حرف خود را بزند و از آنجا که به خشونت                   

کشاندن تظاهرات زنان توسـط     

ی مبارز و مترقی مذهبی     نیروها

نبوده است ما برای اثبات ایـن       

موضوع و نیز برای اینکه هـیچ       

ــد   ــا نرس ــه خانمه ــیبی ب آس

خیابانهــای اطــراف کــاخ   

خانمهـا  . ایم  دادگستری را بسته  

می توانند بدون هیچ نگرانی به      

م اینجا بیایند تظاهرات کنند و هر حرفی که دارند بزنند ما هم مواظب آنها هـستیم و هنگـا                  

  . تظاهرات به هیچ مردی اجازه عبور از این مناطق را نخواهیم داد

  )2صفحه  10657 شماره 57 اسفند 19کیهان (

ما مخالف حجاب نیستیم ما مخـالف       بنابر خبر کیهان در این تجمع هما ناطق سخنرانی کرده و گفته که              

اسـته شـده بـود پوشـش        در پایان این تجمع قطعنامه ای صادر شد کـه در آن خو            . تحمیل آن هستیم  
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در دیگـر  . متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط به تشخیص خود زنان واگذار شود        

  . صفحات روزنامه نیز به خبرهای متعددی از اجتماعات مشابه در مورد حجاب اشاره شده است

 او کار کرده که به همـین        کیهان در همین شماره یادداشتی از سیمین دانشور در کنار عکس بی حجاب            

ای فرعی    له حجاب را مساله   أموضوع پرداخته و مس   

دانسته و همزمـان طرفـداران حجـاب اجبـاری و           

مخالفان آن را نصیحت کرده که بهانـه بـه دسـت            

استکبار و ضدانقالب ندهند و به بحثهـای مهمتـر          

 :بپردازند

ما هر وقت توانستیم این خانه ویران را        

را سرو سامان دهـیم     آباد کنیم اقتصادش    

کشاورزیش را به جائی برسانیم حکومـت       

عدل و آزادی را برقرار سازیم هر وقـت         

تمامی مردم این سرزمین سیر و پوشیده و دارای سقفی امن بر بـاالی سرشـان شـدند و از                    

آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره مند گردیدند می توانیم به سراغ مسائل فرعـی و                 

توانیم سر فرصت و با خیال آسوده و در خانه ای از پای بست محکم بنشینیم و                 فقهی برویم می    

  . به سر و وضع زنان بپردازیم

  )6صفحه  10657 شماره 57 اسفند 19کیهان (

خواننده این یادداشت در نهایت درنمی یابد که سیمین دانشور چه کسی را نصیحت به کوتاه آمدن                 

 .رض به آنان راحجاب یا مردان متع کند، زنان بی می

  حجاب خوب است اما اختیاری: عقب نشینی انقالبیون
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عباس امیرانتظام سـخنگوی دولـت اعـالم        . دهد  ترین واکنش رسمی را دولت موقت نشان می         اصلی

  :کرد

نخست وزیر و همه آقایان وزرا معتقد به آیه کریمه ال اکراه فی الدین می باشند و دسـتور                   

  . کننداجبار برای خانمها صادر نمی 

  )2صفحه  10658 شماره 57 اسفند 20کیهان (

 هزار نفر از معلمان و دانش آموزان دختـر تهرانـی و نیـز تجمـع                 5در همین صفحه خبر راهپیمائی      

کارکنان وزارت خارجه و برخی هنرپیشگان تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده و همزمان از                 

. جباری در مقابل دفتر روزنامه ها هـم خبـر داده شـده اسـت              اجتماع گروهی از مردان مدافع حجاب ا      

هچنین روزنامه کیهان مصاحبه مفصلی     

از آیت اهللا طالقانی منتـشر کـرده کـه          

.  به مـساله زنـان اختـصاص دارد        تماماً

ایشان پس از شرح مبسوطی از فلسفه       

ــد   ــای آن و نق ــرح مزای ــاب و ش حج

حکومت پهلوی به دلیل غربزده کـردن    

  :دزنان می گوین

هو و جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسـالم و در                   

و از آنها خواهش می کنیم که با لباس ساده با           . محیط جمهوری اسالمی محفوظ خواهد ماند     

 اگر آنهـائی هـم کـه مـی        . وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی بر نمی خورد          

اب نشود اگر روی مویشان روسری بیاندازند بهتر است و بیشتر محفـوظ             خواهند مویشان خر  

چه جنگها چه قتلها چه فجایع که تا یک سال قبل دائما هـر روز یـک قـسمت از                    ... می ماند   
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 اینها از کجا بود؟ غیر از همـین         أ اینها کی بود؟ منش    أمنش. اخبار روزنامه ها همین فجایع بود     

آنهـا یـک عـده ای       . کردند   عده زنها این جوانها را اذیت می        یک تحریکات بیجا بود؟ واقعاً   

یک جوانی که وسیله زن گرفتن ندارد وسیله کـار          . شکایت داشتند جوانها ما را اذیت میکنند      

ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی این زن را با این صورت می بیند که گاهی یک پیـرزن                   

له نمایش می دهد توی خیابان یا سر کوچه          سا 14پنجاه شصت ساله خودش را مثل یک دختر         

کند و این یک جور آزار جوانها است و امیـدواریم             ناراحتش می . کند  این بیچاره اذیتش می   

اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم      ... که بعد از این جوانهای ما هم سر و سامان پیدا کنند           

ند پدری که بـه فرزنـدش       چه اجباری؟ حضرت آیت اهللا خمینی نصیحتی کردند مان        . نیست

  . کند راهنمائیش می کند که شما اینجور باشید به این سبک باشید نصیحت می

  )3صفحه  10658 شماره 57 اسفند 20کیهان (

 آیت اهللا بهالدین محالتی هم ضمن واجب دانستن حجاب هر گونه خشونت نسبت بـه زنـان را غیـر    

شـود موضـعی خـصمانه        زاده اداره مـی     ریت صادق قطب  اما رادیو و تلویزیون که با مدی      . خواند  مجاز می 

ایـن  . کنـد   نسبت به راهپیمائیهای زنان اتخاذ کرده و آنها را متهم به هواداری از رژیم شاهنشاهی مـی                

در مقابل مجتهد شبستری از مدیران      . شود  موضعگیری تلویزیون با اعتراض زنان و مطبوعات مواجه می        

راهپپمائی علیه حجاب اجباری را هوادران رژیم سابق خوانـده کـه            رادیو تلویزیون شرکت کنندگان در      

 :او می گوید. می خواهند ذهن مردم را منحرف کنند

در اسالم نیمی از آزادی رهائی از قیدو بندها و نیمه دیگر متعهد و مقید بودن بـه بعـضی                    

عـضای  از یاد نبریم که همین چادر پوششی برای نگاهداری سـالح از دیـد ا              ... چیزهاست  

  )2 صفحه 10659 شماره 57 اسفند 21کیهان . (ساواک بوده است
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توانست بسیار گـران   باید توجه داشت در فضای انقالبی و آکنده از نفرت از رژیم سابق این اتهام می     

ها مملو از تصاویر جنازه تیرباران شده مدیران حکومت سابق            در همان روزها صفحات روزنامه    . تمام شود 

حتی آیت اهللا طالقانی که در سالهای اخیر به تـساهل و مـدارا              . شد   می رو به رو  تقبال مردم   بود که با اس   

خواسـتیم    کنـد کـه اگـر مـی          اظهار می  صراحتاً ای از اعدامها دفاع کرده و         اند در مصاحبه    شهرت یافته 

سـاواک در  مور أخبر کشتن یک پاسبان یا یک م. کردیم عدالت را اجرا کنیم باید خیلی بیشتر اعدام می 

در چنین فضائی اتهـام     . شد  ها محسوب می    شهرها و روستاهای کشور، خبری عادی در صفحات روزنامه        

شـد کـه در       هواداری از رژیم سابق به معنای تهدید جدی علیه امنیـت و جـان زنـانی محـسوب مـی                   

  .کردند راهپیمائیها شرکت می

 مـاده ای در     13و صـدور قطعنامـه ای        اسفند از راهپیمائی صدها تن از زنان در سـنندج            21کیهان  

 تن از زنان کارمند و دانشگاهی       50همچین در اصفهان حدود     . مخالفت با حجاب اجباری خبر داده است      

به همراه دو بانوی قاضی به دفاتر روزنامه های کیهان و آیندگان مراجعـه کـرده و بـه لـزوم اجبـار در                        

یرستان دخترانه در اعتراض به اجبار در حجاب از         دانش آموزان چند دب   . گذاشتن حجاب اعتراض کردند   

همزمـان گروهـی از زنـان تهرانـی بـا تجمـع در مقابـل               . رفتن بر سر کالسهای درس خودداری کردند      

. ساختمان رادیو تلویزیون از پخش نشدن اخبار و گزارشهای راهپیمائیهای زنان ابراز نارضـایتی کردنـد           

  ای اعالم کرد هر کس مـزاحم بـانوان شـود بـه              ن در اطالعیه  ضمن اینکه در همین روزها دادستان تهرا      

  . شدت مجازات خواهد شد

ای فرعی تلقی کرده و       لهأدادند اجباری شدن حجاب را مس       اما روشنفکران الئیک کماکان ترجیح می     

  :گوید هما ناطق در سخنرانی خود می. بینانه روند حوادث را تحلیل کنند با نگاهی خوش

من از شما مـی پرسـم در ایـن          . ایم  ند که ما لخت به وزارتخانه ها رفته       رفتند گزارش داد  

له زن در   أعنوان کردن مس  . زمستان سرد چطور یک زن لخت می تواند به وزارتخانه ها برود           
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له أله ای به نام مـس     أمس ما نباید در این شرایط    . له انحرافی است  أاین برهه از مبارزه یک مس     

 در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند بنابراین برای این       یک بار چیزی  . زن داشته باشیم  

ه له نباید درگیری ایجاد کنیم باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم ب                أمس

. شرط آنکه ما بدانیم به نام ما توطئه نمی شود و نظام شاهنشاهی برگردانـده نمـی شـود                   

  )4  صفحه10659 شماره 57 اسفند 21کیهان (

 هم که از روشنفکران چپ گرای معروف آن دوران محسوب شـده و بعـدها در زمـره                   اسالم کاظمیه 

له زن و حجاب، آن     أنزدیکان شاپور بختیار قرار گرفت در مقاله ای مفصل ضمن انتقاد از عمده کردن مس              

 مقاله که در صـفحه      او در این  . را امری روشنفکرانه و دور از نیازها و سنتهای زنان عادی ایرانی می داند             

 اسفند منتشر شده تاریخچه حجاب در اسالم را بررسی کرده و نشان می دهد کـه                 21 روزنامه کیهان    6

حجاب در صدر اسالم بیش از آنکه امری مذهبی باشد ریشه در مناسبات اجتمـاعی و سیاسـی داشـته                    

 را قالبی و نمایشی خوانده و       له زنان أاو نیز مانند روشنفکران دیگر فعالیتهای حکومت قبل در مس         . است

  . خواند نتیجه آنها را تبدیل زن به عروسک فرنگی می

 زنان کارمند دولت ملزم به پوشـش        ثیرش را نهاد و عمالً    أبا این حال مخالفتهای زنان و راهپیمائیها ت       

 .حجاب در کوی و برزن ادامه داشـت         حجاب نشدند اگرچه فشارها و تهدیهای غیر رسمی علیه زنان بی          

ای صادر کرد که در آن اعالم شد با توجه             اسفندماه بیانیه  21 در   گروه زنان حقوقدان  در همین چارچوب    

انـد، بـه      له اجبار در حجاب را منتفـی دانـسته        أبه اینکه آیات عظام و دولت موقت مهندس بازرگان مس         

 اسفند هم که به     22ن  در سرمقاله کیها  . شود  همین دلیل اعتراضات به این موضوع پایان یافته اعالم می         

 نوشته شده از زنان خواسته شده با توجه به رد اجباری شدن حجـاب توسـط رهبـران                   بدری طاهر قلم  

انقالب از ادامه دادن به مخالفتها و راهپیمائی و صدور بیانیه خودداری کنند تا دشـمن اصـلی فرامـوش        

از زنـان در زمـین چمـن دانـشگاه           همین روزنامه خبر تجمع هزاران تن        7با این حال در صفحه      . نشود
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همچنـین اخبـار تظـاهرات زنـان در ارومیـه،           . تهران در اعتراض به حجاب اجباری منتشر شده اسـت         

 23 هـم در     سـازمان مجاهـدین خلـق     . کرمانشاه و بندرعباس نیز در همین صفحه انعکاس یافته است         

ید بر فضیلت آن، هر گونـه       کأله حجاب و ت   أاسفند، پس از فروکش کردن ماجرا ضمن فرعی خواندن مس         

به مرور نگرانیهـای بـین المللـی در خـصوص           .تحمیل جبری حجاب را نامعقول و نامقبول دانسته است        

موج تیرباران و اعدام سران رژیم سابق منجر به حساس          . شد  وضعیت حقوق بشر در ایران هم علنی می       

  :کرد مورد زنان هم صدق میاین وضعیت در . المللی نسبت به ایران شده بود شدن نهادهای بین

 حدود یک هزار زن آمریکائی دست به تظاهراتی بـه حمایـت از              -پاریس آسوشیتدپرس   

بتی فریدن و گلوریا استیمن دو تن       . زنان ایران در مقابل کنسولگری ایران در واشنگتن زدند        

یس هم  همزمان در پار  . از رهبران جنبش آزادی زنان آمریکا در میان تظاهر کنندگان بودند          

کمیته بین المللی حمایت از حقوق زن در ایران با حضور یکصد زن برجسته از پانزده کـشور                  

  . دنیا تشکیل شده است

  )2صفحه  10663 شماره 57 اسفند 26کیهان (

ـ آنان قصد اجرای مو بـه       . اند  اما واضح بود که انقالبیون مذهبی به صورت تاکتیکی کوتاه آمده           وی م

  :داحکام اسالم را داشتن

این دختر و پسر که .  دختر و پسری به اتهام عمل منافی عفت به شالق محکوم شدند    -املش  

 ضربه و دختر    25دادگاه پسر را به     . به کمیته انقالب برده شده بودند حاضر به ازدواج نشدند         

حکم در بلوار املش با حضور مردم اجرا شد و دختر هنگام .  ضربه شالق محکوم کرد   100را به   

  . حکم از هوش رفتاجرای

  )2صفحه  10663 شماره 57 اسفند 26کیهان  (



١٠٩                             1387 ، شماره اول ، تابستان جنسیت و جامعه گاهنامه

 نماینـده انجمـن اسـالمی     گوهرالشریعه دستغیب در اجتماع صدها هزار تن در پارک ملت هم خانم           

. زنان معلم در حمایت از حجاب اسالمی زنان و نیز عملکرد قطب زاده در رادیو تلویزیون سخنرانی کـرد    

 که از فردا تلویزیون ایران سعی خواهد کرد مفاهیم جمهـوری اسـالمی را               صادق قطب زاده هم خبر داد     

  :کید شده بود کهأدر بند دوازدهم قطعنامه این تجمع هم ت. روشن کند

و حصار تقوا به تمامی زنان مبـارز و         » سنگر پیکار «خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه        

  )8صفحه  10663ماره  ش57 اسفند 26کیهان . (انقالبی پیشنهاد می نماید

  : شعر زیر را چاپ کرد57کیهان در آخرین روز انتشار در سال 

  شعر فریاد از دکتر زهره صالحی از مشهد

...  

  چه شد ناگاه

  که در اجرای یک اصل بزرگ و ساده اسالم

  بهر زن

  هزاران انتقاد و ناله سر کردن

  و صدها عذر بر این گفته نیک امام خویش آوردند

  تنمگر پوشیدن 

  از نگاه تشنه مردان

  چنین درد و فغان دارد؟

  و یا یک روسری سر داشتن

  مشکل به بار آرد؟

  نشاید
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  شور و انقالب این سان هدر رفتن

  و با این بعد طوالنی که بین ما و مقصود است

  به لجبازی به راه بی ثمر رفتن

  و ناسنجیده اسباب وقوع فتنه بیگانگان گشتن

  را و باید میل زشت تن نمائی 

  برای تن فروش زشت خو هشتن

  )6صفحه  10664 شماره 57 اسفند 27کیهان (

  

 فرا می رسید و زن ایرانی، چه عروسک فرنگی چه زن چادر             57به هر حال آخرین روزهای زمستان       

گوئی زن در بیرون خانه هر چه باشـد درون          . کرد  سر انقالبی، باید خود را آماده خانه تکانی نوروز می            به

  .اری خانه همان خدمتکار هزاران ساله استچاردیو
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Erotic Part  
  ــــــــــــــــــــــ

  من یک زنم
   

ــب ــشیده ام ... خ ــا دراز ک .... اینج
حـرص هـم    ... منتظر، با شوق و لذت    

  .....حشری؟ تا دلت بخواد. دارم
آروم راه  ..... می تونم حـس اش کـنم      

می افته، مثه وقتی کـه دونـه هـای          
  .می افتن     گونه ها راه اشک رو 

          شـرتم خـیس   ......  مـی کـنم       حس
دلم می خواد لخت لخت بـشم       . شده  

و ..... و از هر چی لباسه راحـت شـم        
  .هی سرازیر شدن اش به بیرون،  رو حاشیه رونهام رو حس می کنم

  !یه مرد.... یه کیر... یکی دوتا انگشت.... یه زبون.... و بعد
اما چه فایده که با این درد لعنتی که ول کن نیست، کـاری نمـی تـونم    . گشت هم دارمان. دست که دارم  

یه دکتر میگه پوکی استخوان و ارثی است، یکی میگه نـه ایـن آرتریـت هـستش، یکـی میگـه                      . بکنم
  .فایبرومایلجیا  یا همان فایبرومالیژیا

  .فقط می دونم که درد دارم. من که چیزی سرم نمی شه
 می گید زنی که فیبرومالیژیا داره نباید حشری بشه یا جلق بزنه؟ مگه افـراد معلـول و                    چی؟ یعنی شما  

  .ناقص العضو مخلوق خدا نیستن؟ نه بابا، ما هم آدمیم و حشری می شیم 
یـه  .   بهش مـیگن، بـسازم     " دیدلو "بعضی وقتا به خودم قول می دم که یه کیر مصنوعی،  که خارجیا               

یه کیر واسه همه زن و دخترای معلول و ناقص العضو تو            . ا سر هدایتش کرد   کیری که مثآل بشه با چشم ی      
بعد بفرسمش اداره ثبـت اختراعـات و بـه          . این مملکت جهنمی که کسی تره واسه اشون خرد نمی کنه          

  .اسم خودم ثبتش کنم
ز کجـا گیـر     اگه هم تو بازار سیاه گیر بیـاد، پـولش را ا           .  آخه تو این مملکت که از این چیزا پیدا نمیشه         

  .بیارم
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حاال اگه هلندی یا مثآل سوئدی بودم آنوقت شاید می شد رفت اداره خدمات و رفـاه اجتمـاعی و بـرای                      
بله کمک هزینه برای خریدن آلت تناسلی مصنوعی برای حل          . خرید دیلدو درخواست کمک هزینه کرد     

  کجای این کار عیب داره؟.  مشکل آدمی که نیاز جنسی داره
   

 گید با این حس حشری که تو جونم افتاده و ول کن هم نیست من چکار کـنم؟ از دسـتام                      آخه شما می  
شاید واسه همینه که تمرکز حواس ندارم و همیشه یه حس خواهش            . هم کاری برنمی آد، چون درد دارم      

این شهد شهوت   . برفک واژن ندارم  ! نه.  و هوس در زیر پوستم وول میخوره، داغم و شرتم مرتب خیسه           
حاال خدا کنه که خواهران فمینیست اسالمی خونـه ام را           . نه منه که شرتمو خیس میکنه و هدر میره        زنا

  .پیدا نکنن و گرنه بعید نیست که تو آتش همین جهنمی که آقاهاشون برامون ساختن، منو بسوزونن
  

... فـانتزی دارم  .. ..هوس دارم ... عاطفه دارم ... نیاز دارم ... احساس دارم . پاش هم وایستادم  . من یک  زنم   
مگه مـن   . من هم دلم میخواد یه چیزی درم فرو بره        .... میل و شوق دارم   .... آرزو دارم ....  حشری می شم  

  آدم نیستم؟ زن نیستم؟
دیروز تو ایستگاه اتوبوس که شلوغ بود، وقتی اون پسر خوش تیپ قد بلند رو دیدم یهو هـوس کـردم                     

از عقب اونقدر بهش نزدیک کنم تا به زیپ شلوارش برسـم و             برم تو صف و جلوش بایستم و بعد خودمو          
  .بعد سفت شدن آلتشو رو باسنم حس کنم

   
  ....خیس خیس ام....اینجا دراز کشیده ام.... من یک زنم

  
 شما مردا فکر می کنید چون حق و حقوق ما زنا رو از مون گرفتن و به حق و حقوق شما سهمیه اضافی                       

نمی شیم و له له نمی زنیم؟ یا چون زنها رو تو چادر بسته بندی کردن، مـا                  دادن، دیگه مثه شما حشری      
  دیگه پنهونی با خودمون ور نمی ریم؟ ای وا؟؟؟؟؟

  !آی زکی... یا می گید یه زن علیل و درمانده مثه من نباید شهوت و نیاز داشته باشه؟
  
  
  
  

**************************  
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  ماجرایی از کتاب فانی هیل 

  

اولین کتاب اروتیکی که به زبان انگلیسی منتشر        : اشاره

  (Fanny Hill)  "فانی هیل"شد، کتاب 

 زمانی که 1748در سال  John Cleland بود، که توسط

. او دوران زندان خود را می گذراند، بـه نگـارش درآمـد            

هرچند که انتشار کتاب باعث دردسـر و حتـی زنـدانی            

ور زمان تیغ سانـسور     شدن مجدد نویسنده شد اما به مر      

کند گردید و کتاب نه تنها در کشورهای انگلیسی زبـان           

بلکه بزبانهای مختلف دیگرهم ترجمه و حتی فیلمهـایی         

این کتاب در واقع  بشکل نامـه    . از روی آن ساخته شدند    

سکـسی بـستگان و     -های دختری روستایی و فقیر که خاطرات و مشاهدات خود از صحنه های عشقی             

  .و لحنی اروتیکی تعریف می کند، نوشته شده است» شیطنت«اما با » سادگی« را در عین اطرافیانش 

امید است که کسانی پیدا شوند و به ترجمـه کامـل   .   را با هم بخوانیم  "فانی هیل "ماجرای زیر از کتاب     

ن هـر دو بزبـا  (متن کامـل کتـاب  در قالـب ورد  و پـی دی اف     . این کتاب به زبان فارسی همت گمارند 

  .عالقمندان می توانند درخواست دهند تا برایشان ارسال کنیم. در دسترس است) انگلیسی

  

***************  

فوبه، همانطور که قول داده بود، سر ساعت پنج رسید و با چشمک بـه مـن                 . تنها در اتاقم نشسته بودم    

او دری که   . شتی پائین رفتیم  آهسته و بدون سر و صدا با هم از پله های پ           .اشاره کرد که به دنبالش بروم     
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. مرا هم به طرف خودش کشید و در را از پشت بـست            . به انبار تاریکی باز می شد را   هل داد و وارد شد             

  .درانبار چند مبل وجعبه کهنه جاسازی شده بودند

می کـرد،   انبار تاریک بود و فقط اشعه نوری که از درز الیه ای که اتاق ما را از اتاق بغلی محل واقعه جدا                       

ساکت و آرام روی جعبه ها نشستیم و بدون آنکه دیده شویم، بـه تماشـای واقعـه ای                   . بدرون می تابید  

  .نشستیم که در اتاق بغلی جریان داشت

پشتش به من بود وبه دست بـافی روی  . در اتاق بغلی، مرد جوان اولین کسی بود که توجهم را جلب کرد   

. اما چند لحظه بعد در را باز کرد و وارد شد. هنوز نیامده بود(Polly)    پولی. دیوار روبرو خیره شده بود

بعـد از   . مرد جوان که صدای باز شدن در را شنید، برگشت و باشعف و شادی زیاد بـسمت پـولی رفـت                    

. که درست در مقابل دید ما واقع بود برد و آنجا کنار هم نشـستند               خوش آمد گویی او را به سوی تختی       

  .برایش تعارف کرد خشکباریی پولی ریخت و شراب سفیدی برا

گلیسی را با لهجـه     مرد جوان که ان   . بعد از آن چند بوسه و چند کلمه ای آهسته بین آنها ردو بدل شدند              

ایده ای که با گرمای تابستان هم همخوانی        . گویا قراردادی بین آنها بود    .  را درآورد  شسحرف می زد، لبا   

. نخ لباسش را با کمک مرد جوان باز کرد و با یک زیرپوش باقی مانـد               پولی چند دکمه و سوزن و       . داشت

وقتی که مرد جوان این را دید، شلوار خود را هم باز کرد و گذاشت که در امتداد پاهـایش بلغـزد و روی                     

مرد جـوان بوسـه ای      . پولی یک ذره سرخ شد اما خیلی کمتر از سرخی خود من           . زمین زیر پایش بیفتد   

  .ولی کرد و زیرپوش او  را درآوردعاشقانه نثار پ

گویا همینطوری از دستان طبیعت پا به بیرون گذاشـته بـود؛ بـا              . حاال پولی لخت و مادرزاد ایستاده بود      

. صورتی معمولی و پوستی نـرم داشـت  . هیجده ساله به نظر می رسید. موهای سیاه ریخته روی گردنش   

ه های سحرکننده اش که با همه بزرگی اشان امـا           اما حتی خود من هم نمی توانستم از تحسین آن سین          

حتی نوک پستانهایش، که هر کدام به سمتی نشانه رفته، فاصـله             . سفت و محکم ایستاده بودند، بگذرم     

در زیر آنها شکم و ناف زیبایش بود که بـه چـشمه             . دوست داشتنی بین دو پستانش را حفظ می کردند        

فته در بین دو ران بزرگ او تعبیه شده بـود و موهـایی کـه آن           ای بهاری با شیاری کوچک با حالتی تو ر        
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طوری که هر نقاشی برای کشیدن تصویر چنین زنی حسرت بـه            . شیار را پوشانده بودند، منتهی می شد      

  .دل می ماند

 مرد جوان که از لهجه اش معلوم بود ایتالیایی باشد وهنوز پیراهن خود را بر تن داشـت، بـا چـشمانی                      

  .ولی را بلعیدپرتمنا تن پ

نشسته بودند و با دستهایشان مشتاقانه از سفره لذیذ تن ها ی همـدیگر میـوه   حاال کنار هم روی تخت      

  .لذت می چیدند

 در همان لحظه که این صحنه ها از جلو چشمان ما رژه می رفتند، مرد جوان دستش را به پشت برد و با                       

مرد ایتالیایی بنا به حدس و گمان       . ری پرتاب کرد  عجله پیراهنش را از روی سرش بیرون کشید و به کنا          

صورتش معمـولی بـود بجـزء       . فوبه بیست و دو سال بیشتر نداشت؛ با شانه هایی پهن و سینه ای فراخ              

پوست صورتش سبزه و شفاف بود      . دماغی که به دماغ رومی ها شباهت داشت و چشمانی بزرگ و سیاه            

. ینه اش مودار بود که ابهت و وقاری مردانه به او می بخشید            موهای سرش کوتاه  و س     . با گونه هایی سرخ   

و بعد؛ دستگاه درشتی که گویا از دشتی از رشته موهای مجعدی که از کشاله رانها شروع و به زیر نافش                     

دستگاه گنده بود و سفت و محکم به نظر می آمـد، آنچنـان              . می رسید، سر کشیده و بلند ایستاده بود       

ردی با آن شیار فر رفته در الی پای پولی که هدف هجوم آن قرار گرفتـه بـود، بـه                     گنده که مرا از همد    

  .وحشت انداخت

رانهـایش  . حرکات دختر حاکی از رضایت خـاطرش بـود        . مرد ایتالیایی، زن جوان را روی تخت خواباند       

ان کردنـد؛   حسابی از هم باز شدند و آن شیار صورتی فرو رفته که در بین خود پنهان کرده بودند، را عی                   

  .یک برجستگی که لبهایی سرخ داشت و نگینی عنبری بر سردر آن قرار داشت

  

ظاهرآ می خواست مرا آماده کاری بکند که سر کوچک و بـی گنـاه مـرا بـه                   . فوبه با آرنج به پهلویم زد     

حواسم شش دانگ متوجه صحنه دلربایی آن دو جوان بود که از تن همـدیگر میـوه                 . گیجی می انداخت  

  .  می کردندچینی
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مرد جوان، حوری زیبا را به درازا روی تخت خوابانده بود؛  طوری که پاهایش کامآل از هم باز شده بودنـد           

زانو زد و با اینکار حالـت مـصمم دسـتگاه    . و شکافی که هدف او بود، درست در مقابلش قرار گرفته بود      

تاق و منتظرانه آماده پـذیرایی بـود،        سفت و گنده اش برای فتح دروازه روبرو که مشتعل وبا حالتی مش            

  .بیشتر نمایان شد

مرد به اسلحه اش نگاه کرد، آن را محکم بدست گرفت و به سمت شیار مشتعل الی پاهای دختر هدایت                    

به نظر می رسید که پـولی       . لبهای شیار را بکناری زد و اسلحه گنده و پربار خود را تا نیمه فرو کرد               . کرد

فکر کنم بخاطر گندگی دستگاهش بود که حـاال         .  اما مرد در نیمه راه متوقف شد       هم به او کمک می کند     

خودش را عقب کشید، به دستش تف کرد و به اسلحه اش مالیـد تـا آن را        . گنده ترهم به نظر می رسید     

. روغن کاری کند و بعد با اطمینان و جدیت آن را دم دروازه پولی گذاشت و تا ته بـه داخـل فـشار داد                        

 درد بلکـه    _نه از سر  . ه عمیقی کشید  پولی آ 

مـرد بـا    . از لذتی که به جـانش افتـاده بـود         

 جلو  می رفت     –حرکاتی آرام و موزون عقب      

. و تن پولی هماهنگ با او تکـان مـی خـورد           

پستانهایش هم به لرزه ای مالیـم و شـهوت          

امـا بعـد از چنـد لحظـه         . انگیز افتاده بودند  

  .حرکات مرد تند و تند تر شدند

این جمالت مقطـع و پرهـوس از زبـان پـولی            ..... آخ.....نفسم بند اومده  !.... دارم جون میدم  !... آه.... !.آه

مرد ساکت بود و به حرکات خود ادامه می داد اما طولی نکشید که نفس هایش تندتر                 . شنیده می شدند  

 بعد،  چشمانش را بست      و. گویا می خواست خودش را از سرتا پا وارد دروازه  پولی بکند            . و بلندتر شدند  

و همراه با فشار باز هم محکم تر دستگاهش به الی پاهای پولی،  آه کشدار و جیغ مانندی کشید و آرام                      

  . شد
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پولی با پاهای باز شده، آرام دراز کشیده بود و حرکتی           . ایستاد مرد خودش را عقب کشید و کناره تخت       

به الی پاهایش دقت کـردم تـا اثـر    . نده بودنش بودندفقط باال و پائین رفتن سینه اش نشان ز    . نمی کرد 

مایع شیر مانندی دور و بر شکاف الی پایش که حاال سرخ تر، ملتهب تر و عمیقر از قبـل      . واقعه را ببینم  

  .به نظر می رسید، دیده می شد

غـرق   مدتی بعد بلند شد، دستهایش را دور گردن مرد ایتالیایی انداخت و هر دو در بوسه ای طـوالنی                    

  .شدند

احساس خود من؟  الزم نیست بگویم که چه حالی داشتم، فقط  این را بگویم که از آن لحظـه، دیگربـا                       

ترسی که ممکن است یک مرد در چنین حالتهایی به من وارد کند، وداع کردم و در عوض شوق و انتظار                     

رایم مناسـب باشـد را   بی مانندی به جانم نشست و تصمیم گرفتم که در اولین فرصت ممکن مردی که ب            

  .انتخاب کنم و پرده ای را از دست بدهم که از دست دادنش شادی و شوق برایم به ارمغان می آورد

فوبه، که به احتمال زیاد در دید زدن اینگونه صحنه ها تجربه داشت، هم نمی توانست نسبت به دیـدن                    

نار سوراخ دور کرد، تا مبـادا صـدایمان         این نمایش داغ بی تفاوت بماند؛ با احتیاط دستم را گرفت و از ک             

من هـم مـدهوش، اختیـارم را        . در اتاق بغلی شنیده شود، و مرا از عقب به پشت در بسته اتاق چسباند              

دامنم را بلنـد کـرد وبـا انگـشتان          . ایستاده به پشت، روی در بسته اتاق تکیه داده بودم         . دستش دادم 

نم که حس ضعف و از خود بیخود شدن به مـن داده             پرتمنایش به جستجوی آن قسمت داغ و ملتهب بد        

با این حساب تنها نوازش انگشتانش بر این ناحیه حساس من همان اثری را داشت که                . بود، مشغول شد  

و حسی که فوبه از انگشتان خود دریافت کرد، به او فهماند که من تا چـه انـدازه                   . زدن آتش به خرمنی   

  .ملتهب و از خود بی خود شده بودم

  

*****************************  
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  :اما یک بار دیگر بخوانید. این جمالت زیر را از بس شنیدید دیگه نسبت به آنها واکسیناسیون شده اید

آنهایی که بی بند و باری می .جوانان ما شهید شدند تا جلو توطئه های استکباری غرب گرفته شود"

  ".بی  به خیابان می آیند، عوامل دشمن اندکنند و با لباسهای مستهجن و مارک دار غر

ای بابا، اگه اون جوونا کشته شدن که جوون ایروونی امروز آزاد نباشه لباس با رنگ شاد بپوشه، تفـریح                    

دختر برا خودش بگیره،به درک که کشته شدن و غلط کردن کشته بشن که ما برای                -کنه و دوست پسر   

  .ابد ماتم و عزا بگیریم

گه؛ چه کسی مسئولیت پاسداری از خون اون جوونا را بـه شـما داده؟ چـرا الکـی ایـن                     حاال یه چیز دی   

مسئولیت را به خودتون می دین؟  اون جوونا بچه های این ملت بودند و در راه آزادی و سربلندی ملـت                      

حاال شما درست بر عکس اهداف اون جوونا، این ملت را تو قفس کردین،  به جوونـا                  . ایران کشته شدند  

اگـه  .  خیابوون بی حرمتی می کنین، حق تفریح و شادی را از اونها گرفتین و سیاهپوش اشان کردین                 تو

اون جوونایی که کشته شدن، زنده بشن و ببینن که شما چه بالیی بر سر ملـت و جونـای ایـن روزگـار                        

  .آوردین، دمار از روزگار شما در خواهند آورد

************************************  
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