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 :در اين مشاره می خوانيد

 سند تاريخی سازمان هبداشت جهانی، 

 خشونت جنسی در ايران، 

 اثرات پورنوگرافی،

 در باره اقليت های جنسی،      

 نظريه های رفتار جنسی، 

 خيانت يا توافق جنسی؟
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  نسيت و جامعهج

 

 فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی

 ١٣٨٨چهارم، هبار سال اول، مشاره 

 

 :زير نظر هيأت حتريريه

 جهانگير شيرازی، مهرداد مهرگان

 

 : طراح جلد

 مهدی منوشان

 

 :مهکاران اين مشاره

  جاللیناديانيما حقوق بشر،  ،کوشا. ب

 

 .مسئوليت هر نوشته با نويسندهء آن است

 

انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسی، فقط با اجازه ايميلی از 

 . ميسر است»جنسيت و جامعه«

 

 :آدرس وبالگ فصلنامه

 /com.wordpress.jenseyatvajameh://http 

 

 :يل فصلنامهآدرس ايم

net.talktalk@JenseyatvaJameh 
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 مشارهء صفحه   فهرست مطالب

  

  

 رابطه پورنوگرافی با دمکراسی، 

 ٣.......... جهانگير شيرازی-رفاه اجتماعی و برابری زن و مرد

 ٧...................................های جنسی درباره اقليت

 ١۵....از ازدواج خيانت حمسوب منی شود؟چه موقع رابطه جنسی خارج 

 ٢٢... حسين باقرزاده-اد ازدواج در ايران صيغه، امتداد منطقی 

 ٢٩...........................کوشا.  ب-نظريه های رفتار جنسی

 ۵۵............ نيما حقوق بشر-زندگی جنسی دروغين ما ايرانيان

 ۵٩...... ترمجه ناديا جاللی-ده سئوال و جواب درباره زنان لزبين

 ۶۴.......................ن املللیمنظری بي: ورنوگرافیپاثرات 

 ٧۵.............................حبثی درباره ترانس سکسوال ها 

 سازمان  گزارش جلسه«سند تاريخی و مهم سازمان هبداشت جهانی 

 ٨۴.......»هبداشت جهانی در امر آموزش و درمان سکسواليته انسان

 ١١١.......................)حبثی درباره جنسيت زنان(جنسيت ما 

 ١۵٢.....................نوشته جميد حممدی-خشونت جنسی در ايران
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افی با دمکراسی، رفاه اجتماعی و      رابطه پورنوگر 

 )جهانگير شريازی(برابری زن و مرد 

 

. مطلب زير را برای مهين مشاره جنسيت و جامعه نوشته بـودم           : نکته

به جـرم راه انـدازی      «اما با توجه به انتشار خرب دستگيری افرادی         

 در کشور، بر آن شدم که با کمی تغييـر، آن            »سايت های پورنوگرافی  

 آن  »فرهنگ گفتگـو  « و   »اخبار روز «سايت های   . تشر کنم را زودتر من  

 تعدادی از دوستان کامنـت هـايی        »اخبار روز «در  . را منتشر کردند  

مهاجنا قول دادم کـه در ايـن        . در موافقت يا خمالفت با مطلب نوشتند      

: اثـرات پورنـوگرافی   «مطلـب   . مشاره به انتقادات دوستان جواب دهم     

چاپ رسيده، پاسخی اسـت بـه       ه  ن مشاره ب   که در مهي   »منظری بين املللی  

مطالعه آن را بـه مهـه عالقمنـدان بـه مباحـث مربـوط بـه                 . دوستان

  .پورنوگرافی پيشنهاد می کنم

 جهانگير شيرازی
 
 
 

رابطه پورنوگرافی با دمکراسی، رفاه اجتماعی و برابری 

 زن و مرد

 
 يـک   »کاتيکا گوناوان «

هنرپيـــشه تلويزيـــون 

-او، دو . اندونزی است 

ــ ــيش س ــال پ  ٢٠٠۶(ه س

، اولـين مشـاره     )ميالدی

 (Playboy) جمله پلی بـوی   

انـــدونزی را منتـــشر 

عکـس روی جلـد و      . کرد

عکسهای صـفحات داخلـی     

جمله، نه در رديف عکـسهای جملـه اصـلی پلـی بـوی، بلکـه در رديـف                   

عکسهايی بودند که جمالت زنان و ديگر جمالت معمولی در کشورهای دارای            

امـا ايـن مـانع از آن نـشد کـه            .  می کنند  آزادی و دمکراسی، چاپ   

وی مغزی شده مسلمان، بـه دفـرت جملـه محلـه            ستشتعدادی از متعصبان ش   

  .نکنند و با خشم و هتديد، تعطيلی جمله را خواستار نشوند
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 در مهـه کـشورهای مـسلمان آسـيا و           اپلی بوی و جمالت مشابه تقريب     

سته از کـشورهايی     د عبارتی، در آن  ه  آفريقا ممنوع اعالم شده اند؛ ب     

خمالفت با پورنو   . شديدترين سرکوهبا نسبت به زنان اعمال می شود       که  

در کشورهايی مهچون چين کمونيست و شوروی سابق هم وجود داشت، و در             

 .زمانی عقب تر، در آملان هيتلری هم پورنو ممنوع بود

  
سئوال اين است که چرا شديدترين خمالفتها با پورنـوگرافی درسـت            

م های توتاليرت مذهبی و غير مذهبی، آجنا که آزادی، دمکراسی           در رژي 

ده هـای   رمـه تـو   و حقوق بشر را سرکوب و انساا را در حمراب مجعـی ِ            

ديده می شود؟ اغلب اين رژيمها ادعا می        ناآگاه، قربانی می کنند،     

امـا اگـر    . کنند که از حيثيت، کرامت و ارزش زن دفـاع مـی کننـد             

، چرا درست در مهين رژيمهاسـت کـه زنـان از             چنين است  امسئله واقع 

 در ايران خودمـان، زنـان       کمرتين حقوق انسانی خود برخودارند؟ مثال     

 غير انسانی است، فعاالن     ر می کنند که شيوه ای وحشيانه و       را سنگسا 

جنبش زنان را به ميخ می کشند، طبق قـانون اساسـی زن منـی توانـد                 

 می کنند، زنان حق مسافرت به       رئيس مجهور شود، چند مهسری را قانونی      

خارج يا استخدام بدون اجازه شوهر را ندارند، زنـان حـق انتخـاب              

پوشش خود را ندارند، حق حضانت کودکان به پـدرها و نـه مادرهـا،               

از آن  . داده می شود، دخرتان بدون اجازه والدين حق ازدواج ندارند         

اده ها طفره   بدتر، از تصويب قانونی در منع جتاوز به زنان در خانو          

می روند، و گرنه کيست که نداند که در بسياری از زناشويی ها، چه              

اتفاق منـی   ) و ديگر اتاقها هم   (جتاوزات جنسی که در اتاق های خواب        

راحتـی از ايـن     ه  های توتاليرت مذهبی و غير مـذهبی بـ         رژيم. افتد

گونه سئواالت می گذرند و در عوض صدای بوق و کرنای تبليغات هتييجی             

 .گوش آن رمه شستشوی مغزی شده می رساننده خود را بلندتر ب

  
از ياد نبايد برد که خبشی از فمينيستها و چپهای ايدئولوژی زده            

خمالفـت ايـن دو گـروه بـا         . هم با پورنـوگرافی خمالفـت مـی کننـد         

 با اين هبانه صورت می گيرد کـه پورنـوگرافی در            اپورنوگرافی ظاهر 

 جنسی از زنان و کودکان، کاال شـدن زن،          ادامه خود به سوء استفاده    

هيچ حتقيقی در جهان، صحت اين      . و گسرتش خودفروشی زنان منجر می شود      

ييـد  أييد نکرده، و هيچ حمقق جدی و بی طرفی،  مهـر ت            أادعاها را ت  

 .بر آا منی زند
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شدت کودک آزاری، جتاوزات جنسی به کودکان و زنان، و تـن فروشـی              

شورهای ديکتاتور زده مسلمان و غير مـسلمان        زنان و جتارت سکس در ک     

خيلی گسرتده تر از کشورهای دارای دمکراسی که در آا پورنـوگرافی            

تبعيـضات و   يلند و   وسعت جتارت سکس در تا    . آزاد اعالم شده، می باشد    

بی حقوقی و خودفروشی گسرتده زنان در ايران، خود صحت اين گفته را             

ارهای موجـود در دامنـارک و سـوئد         عالوه بر آن، آم   . ييد می کنند  أت

گواه بر آن دارند که در دهه هفتاد ميالدی زمانی کـه پورنـوگرافی              

در اين دو کشور آزاد اعالم شد، آمار جتاوزات جنـسی بـه کودکـان و                

در مقابل،  . زنان نه تنها بيشرت نشد بلکه در مواردی هم کاهش يافت          

ارنـد کـه بيـشرتين      مهانطور که گفته شد، مهه داده ها گواه بـر آن د           

جتارت سکس، و ظلم و حق کشی و تبعيض و جتاوزات به کودکـان و زنـان                 

در رژيم های توتاليرت که پورنوگرافی را منع کرده اند، صـورت مـی              

 . گيرد

  
اگر نقشه ای از جهان ترسيم، و کشورها را بـر اسـاس سـطح رشـد                 

، با  دمکراسی، سطح رفاه اجتماعی، و سطح حقوق زنان و برابری جنسی          

رنگ مشخصی عالمت گذاری کنيم، آنوقت خواهيم ديد که پورنوگرافی در           

کشورهايی آزاد است که دمکراسی بيشرتی دارند، سطح رفـاه اجتمـاعی            

هبرتی دارند، و برابری زن و مرد، هم در قوانين و هـم در روابـط و                 

در عـوض در کـشورهای دارای       . فرهنگ اجتماعی آا، پيشرفته تر است     

 ديکتاتوری، يعنی آجنا که نابرابری جنسی و بی حقوق زنان           رژيم های 

بيشرت، دمکراسی کمرت، و فقر بيشرتی رواج دارد، پورنوگرافی هم ممنوع           

 .است

با اين حساب، پورنوگرافی معيـار و شاخـصی از رفـاه اجتمـاعی،              

 . دمکراسی، برابری جنسی، و سطح رشد اجتماعی و فرهنگی است

 است؛ در نتيجه رشد اقتصادی چين در دهه         چين امروزی منونه جالبی   

های اخير، ديکتاتوری کمونيستی تا حدودی به عقب رانده شده، سـطح            

رفاه مردم هببود يافته، و از غلظت قوانين تبعيض آميز هـم کاسـته              

و درست به مهان اندازه هـم، در چـين، پورنـوگرافی آرام             . شده است 

براين، حــضور بنــا. آرام جــای پــايی بــرای خــود پيــدا مــی کنــد

عنوان شاخص رشد دمکراسـی، فرهنگـی و        ه  پورنوگرافی در يک جامعه ب    

 .اجتماعی است و نه نشانه بی هويت شدن مردمان آن جامعه

  
با توجه به آنچه گفته شد، سکوت مدافعان حقوق بـشر و دمکراسـی              

در برابر دستگيری افراد بـه جـرم نوشـنت و راه انـدازی سـايتهای                



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
6 

نسی و پورنو، بودار اسـت و نـشان از آن دارد            مربوط به روشنگری ج   

اسالمی خود را   -که عليرغم مهه ادعاها، اما دوستان هنوز ذهنيت شرقی        

اميدوارم چنين نباشد و شاهد دفاع بی قيد و شـرط           . نگه داشته اند  

هـای حکـومتی در اذهـان مـردم          از دستگيرشدگان باشيم و دسـتگيری     

 .جامعه را از اعتبار ساقط کنيم

------------------------------------------  
 که در مهين مشاره به چاپ       »منظری بين املللی  : اثرات پورنوگرافی «مطالعه مطلب   

 .رسيده، را به مهه عالقمندان به مباحث مربوط به پورنوگرافی پيشنهاد می کنم
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حبثــی دربــاره اقليتــهای جنــسی و 

 مهجنسگرايان

 

دمشنی، نفی، حـذف، ضـديت و       کر استبدادی، بنا بر سرشت خود بر        تف

 بر رواداری، حتمل و پذيرش ديگـری بـا مهـه            انکار ،ولی تفکر آزاد،   

انسان متمدن امروزی، اختالف در هنجارها،      . تفاوهتايش، بنا شده اند   

تفکر، سبک زندگی، سليقه ها، و گرايشات جنسی را خبشی از اختالفـات             

 ميان افراد انسانی می داند و به آا احرتام مـی            معمول انگاشت ها  

اين يعنی فضيلت اخالقی و توانايی برجسته فرهنگـی، کـه در            . گذارد

سيــستم هــای دمکراتيــک، در رونــد آمــوزش و پــرورش شــهروندان در 

خانواده، مدرسه، وسايل ارتباط مجعی و در روابط فی مـابين افـراد             

موجوديت ديگرانی که مثل ما     ييد  أپس ت . جامعه، آموزش داده می شود    

منی انديشند، يا رفتار و گرايشی مشابه مـا ندارنـد، ارج گذاشـنت،              

ابراز احرتام و به رمسيت شناخت آا بن مايه اخالق انسان امـروزی و              

 .دمکراسی است

اخالق مستبدانه اما مهه چيز را سـياه يـا سـفيد مـی بينـد و در                  

زی از طريق هم کنـشی بـا        نتيجه فرد مستبد از پيمودن پروسه خودسا      

. شکلی مثل او نيستند، خـود را حمـدود مـی کنـد             ر ه ديگرانی که به  

خبش هايی از افکار، منش و      ، رهربان ديکتاتور، خواه ناخواه      بدون شک 

اخالق موجود در بطن جامعه را منايندگی می کننـد؛ خبـش مـستبدانه و               

 .تفکر استبدادی مبتنی بر حذف و انکار و خشونت

  
عنوان نرم و هنجار    ه  نوعی از رفتارهای جنسی را ب     ه ای،   هر جامع 

جوامعی هم هستند که انواع بيشرتی از رفتارهای جنسی را          . می پذيرد 

پس، نوعی از رفتارهای    . رمسيت می شناسند  ه  عنوان نرم و هنجار ب    ه  ب

جنسی که ممکن است در جامعه ای نرم و هنجار حمسوب شوند، چه بسا در               

عنوان ناهنجار، غير متعارف و حتی ضد اخالقـی و          ه  جامعه ای ديگر ب   

بعضی ازجوامع ممکن است نوع خاصـی از        . حساب آيند ه  ، ب »غير طبيعی «

حـساب آورنـد، امـا نـسبت بـه          ه   ب »غير طبيعی «رفتارهای جنسی را    

افرادی که اينگونه رفتارهای جنسی از خود بروز می دهند، حـساسيت            

تار جنسی، بـه جامعـه و يـا         کمرتی نشان دهند، مگر آنکه آن نوع رف       

با اينهمه، جوامعی هم هـستند کـه        . افرادی، ضرر و زيان وارد کند     
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حتی نسبت به آن نوع رفتارهای جنسی که به کسی ضـرر و زيـانی منـی                 

بـرای منونـه، روابـط      . رسانند، هم با شدت و حدت برخورد می کننـد         

ز نرم  جنسی بين دو فرد مهجنس بالغ و در حريم خصوصی، هر چند که مر             

و هنجارهای سنتی موجود در جامعه امروز ما را می شکند، امـا، در              

 با اينهمه، حکومت و قـانون       ١.عمل به کسی ضرر و زيانی منی رسانند       

 . منی تابند آا را بر) و حتی خبش هايی از جامعه(

احنراف در عرصه جنسی به رفتارهايی اطالق می شود کـه در چـارچوب              

لذا، در هنگام متهم کردن کـسی        . منی گنجند  نرم های اجتماعی جامعه   

بار علمـی نـدارد، بلکـه       هيچگونه  به منحرف جنسی بودن، اين اهتام       

چون رفتاری خاص بدين    . اجتماعی و سياسی  ،   موضوعی است فرهنگی   اصرف

،  تلقی می شـود کـه در جمموعـه نـرم هـای اجتمـاعی               »احنرافی«دليل  

فرهنگی /و مقرارات حقوقی  فرهنگی و سياسی آن جامعه، که در قوانين         

مورد پذيرش جامعه هستند، و در روابط اجتماعی جتلی می يابند، منـی             

 . گنجد

 در اذهـان    »احنـراف «سفانه، کلمه   أبا توجه به آنچه گفته شد، مت      

ايـن بـار منفـی در واقـع         . عمومی از يک بار منفی برخوردار اسـت       

عه در عرصـه    بازتابی است از چارچوب فعلی ذهنيت و فرهنگ حمدود جام         

 »احنـراف «طالح هبرتی که می توانـد جـايگزين         صا. ارزش گذاريهای جنسی  

 . است»اقليت جنسی«شود، 

  
 را  »عمـومی «افراد بالغی که رفتارهای جنسی خارج از نرم و عرف           

طالبند، در نتيجه سرکوب و حمروميت از چنين حقوقی، احساس می کنند            

عادالنه ای از حقوق فردی     طور نا ه  که جامعه به آا ظلم می کند و ب        

خبشی از اين انساا، بنا به خصلت و منش فردی،          . خود حمروم شده اند   

کار چندانی منی کنند و فقط به انتظار حتوالت اجتماعی می نشينند تا             

اما خبشی ديگر، با هم ارتباط می       . شرايطی برای ابراز وجود بيابند    

هی کـرده، بـرای     عنوان اقليـت جنـسی سـازماند      ه  گيرند و خود را ب    

 »اقليت جنـسی  «اصطالح  . احقاق حقوق جنسی خود وارد مبارزه می شوند       

 تازه است که در ادامـه اصـطالحاتی مهچـون اقليتـهای             ااصطالحی نسبت 

حقـوق هـر کـدام از ايـن         . قومی، نژادی و مذهبی، رواج پيدا کـرد       

                                                 
ه طور       . ممکن است ادعا شود که چنين رفتاری اخالق اجتماعی را تهديد می کند           ) ١ ا ب د، ام پاسخ به چنين استداللی می تواند مطلب را طوالنی کن

ق نظر چندانی کوتاه و خالصه بايد گفت که در بين افراد يک جامعه در مورد مختصات اخالق اجتماعی، تعريف آن، نکات ضعف و قوت آن و غيره، تواف

ر و تحول می شوند                         آًال. وجود ندارد  ه دچار تغيي ا رشد جامع راه ب ستند و هم ا چکش    . فرهنگ و اخالق يک پديده ثابت و دائمی ني ابراين ب اخالق  « بن

  .نمی توان بر سر مباحث اجتماعی کوبيد» اجتماعی
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رمسيت شناخته شـده    ه  اقليتها در اسناد و کنوانسيوای بين املللی ب       

  ٢.ندا

  
، يک موضـوع    )منايندگان و رهربان آن   ( و تشکل يابی     »اقليت«مفهوم  

و گرنه انواع گروههای اقليت در جامعه وجـود         . اجتماعی است -سياسی

 دانـش آمـوزان     خود دارند؛ برای منونـه    ه  دارند که نگاه متفاوتی ب    

دو گـروه   اما کسی حقـوق ايـن       . وه شيميداا گرنابغه در کشور، يا     

های مشابه را سرکوب منی کنـد و در نتيجـه لزومـی بـه               اخير و گروه  

در حالی کـه    . مبارزه و استفاده از مفهوم اقليت برای خود ندارند        

آذربايجانی ها يا سنی مذهبان ايران درصد بزرگی از مجعيت کشور را            

، »اقليـت «سياسـی   -تشکيل می دهند، اما با توجه به مفهوم اجتماعی        

عبـارتی،  ه  بـ . شـناخته مـی شـوند     عنوان اقليت قومی و مـذهبی       ه  ب

اجتمـاعی و فرهنگـی، بـه حمروميـت و          - به عدم تعادل سياسی    »اقليت«

 .تبعيض حتميل شده، و خالصه به بی قدرتی گروه در جامعه، داللت دارد

  
افراد مورد تبعيض و حمروميت واقع شده، در برابر شرايط، ناتوان           

ه  کنند، يـک بـ     و فاقد هرگونه قدرتی هستند، و اگر دست از پا خطا          

. يک دستگير شده و به جرم اختالل در نظم اجتماعی متـهم مـی شـوند               

زمانی يک اقليت را تشکيل می دهند که دور هـم           ) منفرد(اين افراد   

، و برای اهداف و خواسته هـای مـشرتک          )حداقل مجعی از آنان   (مجع شده   

ق تشکيالتی برای احتاد و مهکاری برای احقاق حقـو        -خود، پيمانی اخالقی  

مجعی خود، منعقد می منايند و با استفاده از انواع روشها، خـود را              

 اقليت در معرض ديد جامعه قرار داده، اعالم وجود مـی            كعنوان ي ه  ب

 يـک   عنوان يک نيروی اجتماعی، مـثال     ه  و بدين طريق خود را ب     . کنند

 .مطرح می سازنداقليت جنسی، 

 حتت ستم واقع شده     است از افراد  اقليت جمموعه ای    عبارت ديگر،   ه  ب

منـايش  ه  که بر پايه منافع مشرتک، نوعی احتاد و مهبستگی با هم را بـ             

می گذارند و در نتيجه احتاد خود، به مقدار معينی قدرت در جامعـه              

. هرچند که در ابتدا اين قدرت، حالتی مسبليـک دارد         . دست می يابند  

 جمموعـه   اما مهين قدرت اوليه، هر چقدر هم حمدود، ولی بـرای افـراد            

فرصتی فراهم می آورد تا بی عدالتی و ستم وارده بـر خـود را بـه                 

 .چالش بکشند

عنوان اقليت، اولين قدم مهم و ضـروری        ه  بنابراين، متشکل شدن ب   

ه ولـی، در ابتـدا بـ      . رمسيت شناخته شدن توسط اکثريت است     ه  برای ب 

                                                 
  .حقوق همجنسگرايان هم سال گذشته توسط سازمان ملل به رسميت شناخته شد) ٢
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چـه   چيزی نيست جز محالت و اهتامـات بيـشرت و            ارمسيت شناخته شدن عموم   

محله آقای علی خامنه ای بـه مهجنـسگرايان در          . بسا دستگيری عده ای   

مناز مجعه، نفی وجود مهجنسگرايان در ايران توسط امحدی نـژاد و محلـه              

رمسيــت شــناخنت ه اخيــر ايــشان بــه دمکراســی ليــربال غربــی جهــت بــ

ه مهجنسگرايی، متهم کردن رهربان و فعاالن اقليتهای جنسی در ابتدا ب          

بسنت روزنامه شـرق    (دی منحرف، عامل بيگانه و جمرم جنسی        عنوان افرا 

جرم مصاحبه با خـامن سـاقی قهرمـان سـردبير جملـه مهجنـسگرايان               ه  ب

، محلـه نيـروی     )و اهتـام عامـل بيگانـه بـودن ايـشان          ) چراغ(ايران

انتظامی به جشنهای خانگی و خصوصی مهجنسگرايان در ايران، مهه منونه           

 اين هزينه ای است که حکومتهای نافی        اما. هايی از اين دست هستند    

. حقوق اقليتها، در ابتدا بر هر اقليت شکل گرفته، حتميل می کننـد            

اين محالت در واقع نشانه ای است از قدرت گيری يک اقليـت و اينکـه                

روز از ديـد حاکميـت نـسبت بـه آن اقليـت             ه  افکار اجتماعی روز ب   

نت بـار حکـومتی،     بنابراين واکنشهای منفی و خـشو     . فاصله می گيرد  

بازتابی از اعتبار يافنت درخواستهای حقوقی مهان اقليـت در جامعـه            

البته در ابتدا، کماکان خبشهايی از جامعه عليرغم خمالفت         . می باشد 

با حاکميت، اما مهچنان از پذيرش حقوق اقليت سرباز می زنند، امـا             

يـت  ظاهر روشنفکرانه و با اين هبانه کـه مفهمـوم اقل          ه  از موضعی ب  

شامل حال اينها منی شـود يـا اينـها اقليـت معتـربی را در جامعـه                  

ن برخورد عبدالکريم سروش با اقليـت مهجنـسگرايا       . منايندگی منی کنند  

 چند سـال قبـل      »روشنفکر دينی «اين  منونه ای از اين دست می باشد؛        

در پاسخ سئوالی در مورد حقوق مهجنسگرايان اعـالم کـرد کـه سـتم و                

قليتهای نژادی و مذهبی در کشور نادرست است امـا          تبعيض نسبت به ا   

نقل به  . ( از اعتبار اقليت بودن برخوردار نيستند      »احنرافات جنسی «

اينگونه برخوردها نه خمتص جامعه ما هستند و نه فقط شـامل            ). معنی

های جنـسی در    ها، از مجله اقليت   اقليت. حال اقليت مهجنسگرا می شوند    

بسياری از حقوق جنسی و شهروندی خـود        کشورهای آزاد که امروزه به      

 .دست يافته اند، هم، چنين مسيری را طی کرده اند

جامعـه مـدنی و ديگـر       حال، در مقابل چنـين برخوردهـايی،        ر ه به

جنبشهای موجود در جامعه به دفاع از اقليت جنسی بر مـی خيزنـد و               

با روشنگری و آگاهی رسانی به جامعه، ترفندهای حکـومتی را خنثـی             

ه بيشرت به آموزش و روشنگری      چازند، مهزمان، اقليت جنسی هم هر       می س 

جنسی رو آورده، سعی می کند که با افراد خود در هر گوشه و کنـار                

کشور، ارتباط برقرار کرده، آا را آموزش داده و به متـشکل شـدن              

کـار نيروهـای خـود را بـه رخ           اقليت جنسی با ايـن    . دعوت می کند  
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عنـوان  ه  اين طريق بتواند از لوبی گـری بـ        جامعه می کشاند تا از      

در ايت اکثريت جامعه واقعيتها     . اهرمی جهت ايجاد فشار سود جويد     

برای منونه،  . را می بيند و حقوق نفی شده اقليت جنسی را می پذيرد           

ی لـ اگر مهجنسگرايان منی توانند کتاهبای خود را در منايشگاه بين املل          

) در فضای سايربی هـم کـه شـده        (نه  کتاب در هتران عرضه کنند، جداگا     

برای خود منايشگاه کتاب ترتيب داده و کتاهبای خـود را در اختيـار              

  ٣.عالقمندان قرار می دهند

  
گفتنی است که يک انسان ممکن است مهزمان به چنـدين اقليـت خمتلـف               

تعلق داشته باشد، برای منونه يک کرد مهجنـسگرای سـنی مـذهب را در               

عنوان يک کرد مورد بی حقـوقی       ه   از يک طرف ب    اين فرد . نظر بگيريم 

ه عنوان يک سنی مذهب و از طرفـی هـم بـ           ه  واقع می شود، از طرفی ب     

و چه بسا در درون هر کدام از اين اقليتها هم           . عنوان يک مهجنسگرا  

خاطر تعلق داشنت به دو اقليت ديگر مـورد سـتم و تبعـيض قـرار                ه  ب

سانی صفات و ويژگيهای خاص     مهين خود بيانگر آن است که هر ان       . گيرد

هرآنگاه . طور صد در صد شبيه انسان ديگری نيست       ه  خود را دارد و ب    

از اين واقعيت چشم پوشـی شـود، راه بـرای اعمـال ظلـم و سـتم و                   

چه، هر خصوصيت و ويژگی تنها خبـشی        . ناديده گرفنت فرد مهوار می شود     

ز آن اسـت    هر انسانی خيلی بيشرت ا    . از وجود انسان را عيان می کند      

. که تنها با نسبت دادن او به يک اقليت، بتوان او را تعريف کـرد              

کند، امهيـت مهکـاری و تعـاون        موضوع ديگری که اين واقعيت عيان می        

 . های خمتلف در جامعه و تداخل مناف آا در مهديگر می باشداقليت

  
رمسيت شناخته شدن اقليت جنسی نقـش       ه  موقعيت زمانی و مکانی در ب     

زمانی در غرب مهجنسگرايان را مـی سـوزاندند امـا           . ايی دارد سزه  ب

امروز، مهجنسگرايان در کشورهای دارای دمکراسـی از برابـری حقـوق            

ــد ــوبی   . برخوردارن ــای جن ــت؛ در آفريق ــا اس ــر آفريق ــه ديگ منون

مهجنسگرايان حق ازدواج دارند اما در سنگال کـه آن هـم يـک کـشور                

 رم حمسوب می شود و زندان ابد به       آفريقايی است، متاس مهجنسگرايانه ج    

يا در منطقه خودمان، درحاليکه مهجنـسگرايان در کـشور          . راه دارد مه

ما به شديدترين روشهای غير انسانی سرکوب و اعدام مـی شـوند، در              

عنـوان  ه  کشورهای ترکيه و لبنان عليرغم آنکه مهجنسگرايی کماکان ب        

سرکوب و دستگير يا    امری ناهنجار تلقی می شود ولی مهجنسگرايان را         

تغييرات در ساختارهای حکومتی می تواند سرعت شکل        . اعدام منی کنند  

                                                 
3. http://ketabkhane88.blogfa.com 
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در عـين حـال،     . گيری و تشکل يابی اقليتهای جنـسی را سـرعت خبـشد           

تغيير و حتوالت در ساختار تفکر، منش و اخالق جامعه، ديکتاتورمنـشی            

. اهـد حکومت را هر چه بيشرت ايزوله می کند و از اعتبار آا مـی ک              

درست به مهين خاطر است که در جامعه امروز مـا، روشـنگری دربـاره               

اقليتهای جنسی و محايت از اقليت مهجنـسگرای کـشور، مـی بايـست در               

دستور کار مهه آنانی قرار گيرد که ديکتاتوری و پايگاه اخالقـی آن             

يعنی تفکر استبدادی را بر منـی تابنـد و بـرای آزادی، دمکراسـی،               

در ايـن رابطـه،     . شهروندی مبـارزه مـی کننـد      حقوق   حتمل، مدارا و  

اصطالحی خارجی برای توضيح انواع واکنـشهای منفـی         (شناخت مهوفوبيا   

. امهيـت بـسزايی دارد    ) نسبت به مهجنسگرايان و ديگر اقليتهای جنسی      

مهوفوبيــا نــوعی تــرس غيــر عقالنــی و بــی پايــه از مهجنــسگرايی و  

اعتقـادی بـه    -از زاويه دفـاعی    افرد مهوفوب عمدت  . مهجنسگرايان است 

قضيه می نگرد بدون آنکه به اثرات اين نگاه خود بر زندگی ديگران             

ييد تـصنعی هويـت     أيکی از کارکردهای روانی مهوفوبيا، ت     . توجه کند 

فرد با ابراز خمالفـت خـود بـا         . دگرجنسگرانه فرد مبتال به آن است     

 »مهجنسگرا نيستم من  «مهجنسگرايی، مهزمان دو موضوع را اعالم می کند؛         

 در مهـه حتقيقـات      ااين موضوع تقريب  . »من دگرجنسگرا هستم  «و ديگری   

ييد شده که برخوردهای منفی نسبت      أصورت گرفته در کشورهای خمتلف، ت     

و اينکه مـردان بيـشرت از       . دن ريشه مذهبی دار   ابه مهجنسگرايی عموم  

 .زنان مهوفوب هستند

ن در ايران گزارش منی شـود       سطح و آمار خشونت نسبت به مهجنسگرايا      

و هيچ منبعی برای گزارش و مجـع آوری آمـار در ايـن زمينـه وجـود                  

قانون جمازات مهجنسگرايان در ايران، از فقه و شريعت اسالمی          . ندارد

 و اخالقـی    منتج شده و در نتيجـه سـرکوب مهجنـسگرايان اعتبـارعلمی           

ان يـک   عنـو ه  ساهلاست کـه مهجنـسگرايی را بـ       چون دانشمندان   . ندارد

رمسيت شناخته اند، از طـرف ديگـر از سـازمان           ه  گرايش جنسی معترب ب   

هبداشت جهانی گرفته تا سازمان ملل تا انواع و اقسام مؤسسات حقوق            

مهه سرکوب مهجنسگرايان را حمکوم و حقوق آنان        ... بشری، روانشناسی و  

 .را جزئی از حقوق بشر می دانند

  
رايان از عرصه فـردی خـشونت       از ياد نبايد برد که ستم به مهجنسگ       

گران و حرمت شکنان فراتر می رود، چرا که خـشونت اعمـال شـده در                

نـسبت  جامعه ما خود بازتابی از موضع ناماليم و نامساعد کل جامعه            

در نتيجه مهوفوبيا موضوعی اجتماعی اسـت و        . های جنسی است  به اقليت 

يـست در   هر فرد مسئول و آگاهی، فارغ از گرايش جنسی خـود، مـی با             
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عبارت ديگر، آنانی کـه خواهـان       ه  ب. دفع اين معضل اجتماعی بکوشد    

عبور از افکار و ايدئولوژی حکومتی هستند و قانون و فقـه مبتنـی              

بر شريعت را نفی می کنند، می بايست جنبـه هـای رفتـاری حکومـت،                

قانون و فرهنگ حامی آن در بطن جامعه، از مجله در عرصه جنـسی، را               

 .به نقد بکشند

  
سايتی برای مجـع آوری     / به نظر می رسد که ايجاد بنياد يا منبعی        

و ثبت خشونتهای دولتی و غير دولتی بر عليه مهجنـسگرايان و ديگـر              

اقليت های جنسی، جهت جلب افکار عمومی و مهينطور تشويق اقليتـهای            

اين امر حتـی در جلـب توجـه         . جنسی به گزارش خشونتها، ضروری است     

م مفيد واقـع مـی شـود و آمـار الزم را يکجـا در                حمققان اجتماعی ه  

 مهينطـور بـرای   . اختيار سازماای جهانی حقوق بشر قـرار مـی دهـد          

حقوق مهجنسگرايان امکانی فراهم می کند تا دفرتچه هايی جهـت           فعاالن  

مهه اينها  . راهنمايی افراد در چگونگی مقابله با خشونت، هتيه کنند        

می نسبت به خـشونت وارده بـر        عمومی توانند تا حدودی توجه افکار       

های جنسی را جلب و در اصـالح ديـدگاه اجتمـاعی مـؤثر واقـع                اقليت

 .شوند

معاف کردن مهجنسگرايان از خدمت سربازی در ايران ، منونه ديگـری            

سفانه تـاکنون مـورد     أاز ظلم وارده به اين اقليت جنسی است که مت         

افـراد از معـاف     هرچند در شرايط کشور ما،      . نقد قرار نگرفته است   

اما می توان ادعا کـرد کـه        . شدن از خدمت سربازی خوشحال می شوند      

که مردساالی در   (دولت از اين زاويه که مبادا مهجنسگرايان در ارتش          

مورد آزار و اذيت واقع شوند، سياسـت معـاف          ) آن غلظت بيشرتی دارد   

صـورت   کردن مهجنسگرايان از خـدمت را در پـيش نگرفتـه، چـه در آن              

يب قوانين و جـديت حکومـت در مقابلـه بـا خـشونت در ارتـش و                  تصو

معاف کـردن مهجنـسگرايان از      . سازماای ديگر راه حل منطقی می بود      

سربازی در واقع دال بر اين دارد که دولت اين افراد را بيمـار و               

حال چرا قانون حکـم ايـن افـراد         . (کهرت از دگرجنسگرايان می داند    

 .) رده، خود معمايی است را اعدام تعيين ک»بيمار«

هرچند محايت افراد، سازماای مدنی و کنشگران اجتماعی از حقـوق           

اقليتهای جنسی بسيار مهم است اما روی ديگـر سـکه ايـن اسـت کـه                 

اقليتهای جنسی و از مجله مهجنـسگرايان، بايـد بـه موضـوع محايـت و                

ت عنـوان مـسئولي   ه  مهگامی با مبارزات ديگر گروهها در جامعه، هم ب        

شهروندی خود، جهت تقويـت تـشکالت مـدنی و تـضعيف فـشارها،              /اخالقی
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. عنوان خبشی از تاکتيک و اسرتاتژی رسيدن به هـدف         ه   و هم ب   ،بنگرند

شکل گيری جنبش وسيعی متشکل از مهه اقليتها و گروههـای موجـود در              

جامعه متضمن مجع آوری وسيع ترين نيروهای اجتماعی برای رسيدن بـه            

در چنين جنبشی، هيچ اقليتی نبايد کنـار        . وندی است حقوق کامل شهر  

 .اده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حممود « و » مرهونیزايا«تصاويری از اعدام دو نوجوان مهجنسگرا 

 ١٩شعبه  که به حکم ١٣٨۴ تير ماه ٢٨ در مشهد به تاريخ »عسگری

 .عمومی، مشع جانشان را خاموش کردنددادگاه 
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ابطـه جنـسی خـارج از ازدواج خيانـت          چه موقع ر  

 حمسوب منی شود؟

  
در قانون، مذهب و اخالق، تعريف تکنيکی خيانت به مهسر، برقـراری            

رابطـه جنـسی خـارج از       (جـز مهـسر     ه  رابطه جنسی با فرد ديگـری بـ       

 .، تعريف شده است)ازدواج

ديدگاه مدرن امروزی، زمانی بـه رابطـه جنـسی خـارج از ازدواج              

) يا شريک جنـسی   (دهد که اين عمل مورد توافق مهسر        عنوان خيانت می    

 .نباشد، و اگر با توافق طرف اجنام گيرد آنوقت خيانت حمسوب منی شود

 

اينجا ما با تفاوت دو ديدگاه درباره يک عمـل کـه در خـارج از                

. اجنام می گيـرد، مواجـه هـستيم       ) يا رابطه مشرتک  (چارچوب زناشويی   

حتـول در مفهـوم خيانـت جنـسی مـی           نگاهی تاريخی به موضوع چگونگی      

 .تواند به روشن شدن قضيه کمک کند

 

قوانين مدنی برای قرا، خيانت جنسی را ممنوع اعالم مـی کردنـد؛             

، ) قبـل از مـيالد     ١٧٩٠حـدود   (از مجله، قوانين محورابی در بابيلون       

، و قـوانين    ) قبل از ميالد   ۶٢٠حدود  (قوانين دراکو در يونان قديم      

خيانت جنسی در آموزه هـای      ).  قبل از ميالد   ۵٩٠حدود  (سولون در رم    

عنوان کهن ترين کتاب مقـدس مـذهبيون يکتاپرسـت،          ه  مذهبی تورات ب  

بسياری از قوانين غرب از مهين قـوانين، و خبـصوص           . حتی شديدتر است  

 .ت گرفته اندأاز تورات نش

اما مهه اين قوانين گويا برای زنان ساخته شده انـد؛ چـون طبـق               

) شـوهر خـود   (ان بايد فعاليت جنسی خود را فقط به يک مـرد            آا زن 

علت هم آن است که زن در هر زمانی دارايی و ملـک يـک               . حمدود کنند 

. مرد حمسوب می شد؛ قبل از ازدواج ملک پدر و بعد از آن ملک شـوهر               

ولـی  . موضوع مشخص کردن پدر فرزندان متولد شده هم دخيل بوده است          

ف دفـاع از، و حفـظ حـريم دارايـی مـرد،              با هد  ااين قوانين عمدت  

رابطه مـردان    هم، در قوانين، موضوع      به مهين دليل  . تدوين شده اند  

 .هل با زنان مطلقه يا زنان خدمتکار، مسکوت مانده استأجمرد و مت

 

از جهت تاريخی، بينش مبنـی بـر ازدواج رمـانتيکی و عاشـقانه،              

ج يـک داد و سـتد       در طـول قرـا، ازدوا     .  تازه ای است   ابينش نسبت 
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در يونان قديم حتی اعتقـاد      . اقتصادی بين دو خانواده حمسوب می شد      

بر اين بود که عشق بين زن و مرد به احنراف فکری مرد و عدم توجـه                 

او به فعاليت فکری و اجتماعی می اجنامد، در نتيجه فقط عـشق مـرد               

 تصور بـر ايـن بـود کـه زنـان            البه مرد معنا دار است، خبصوص که ک       

جنسيت مستقل ندارند و تنها وسيله ای برای ارضاء جنسی مرد، خانه            

 . داری و نگهداری کودکان می باشند

 

مسيحيت در غرب، عشق مرد به مرد را نفی کرد، رابطه جنـسی زن و               

 برای توليـد مثـل و ايجـاد مجعيـت           اآم به ناچاری و صرف    ،  مرد را 

حـانی بـدون سـکس را        رو -بيشرتی برای هبشت، پذيرفت، اما عشق معنوی      

 .خالص ترين، عالی ترين و هبرتين نوع عشق قلمداد کرد

 

 »عشق درباری «ده های ميانه، نوع جديدی از رابطه زن و مرد           صدر  

بر اسـاس   . ظهور کرد که مفهوم خيانت جنسی را تا حدودی متحول منود          

، خيانت جنسی نه تنها برای زنان بلکه بـرای مـردان            »عشق درباری «

 است، و هبرتين رابطه ازدواجی است کـه بـر اسـاس عـشق و                هم نادرست 

عنوان دمشن عشق   ه  با اينهمه، عشق فيزيکی ب    . احساس شکل گرفته باشد   

عشق واقعی هـيچ ربطـی      «حمسوب می شد؛ چون     ) روحانی(معنوی و واقعی    

 ندارد، و ازدواج قراردادی است که بر اساس         »به سکس و متاس فيزيکی    

 .دو خانواده منعقد می شودمنافع مالی و قدرت بين 

 

 هـم متحـول شـد و از         »عـشق دربـاری   «در دوران رنسانس، مفهـوم      

در قرن چهاردهم ميالدی، نگـاه بـه        .  رنگ گرفت  »احساس آتشين شهوت  «

خيانت جنسی مهان نگاهی شد که امـروزه در خبـشهای بزرگـی از جهـان                

خـارج از چـارچوب زناشـويی،       ) و احـساسی  (حاکم است؛ رابطه جنـسی      

هرچند که شدت و غلظـت      ). هم برای زن و هم برای مرد      (مشروع است   نا

قانونی برای خيانت جنسی زن و مـرد در جوامـع خمتلـف             /کيفر فرهنگی 

 مطلق گذشـته کـه      امتفاوت می باشد، با اين وجود، از ذهنيت تقريب        

رابطه خارج از ازدواج را در حوزه حقوق مردان می دانست و رابطـه              

 مرد را بازتابی از شـهوت و نيـاز جنـسی او             جنسی خارج از ازدواج   

 .قلمداد می کرد، فاصله گرفته شد

 

در کشورهای حوزه مديرتانه و فرانـسه، بنيـان اقتـصادی ازدواج،            

عـشق  «حمکوميت طالق توسط کليسای کاتوليک، و بازمانده هـای ذهنيـت            

ه ، باعث می شود که به ازدواج و تشکيل خانواده، مهچنان بـ            »درباری
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يجاد مؤسسه ای با سود اجتماعی جهت توليد مثـل، نگريـسته            عنوان ا 

و سکس، عشق و احساس، تنها در روابط جنـسی خـارج از ازدواج              . شود

اين سنت خاموش که اغلب حرفـی از آن زده منـی            . جمال بروز می يابند   

شود، بر فضای بـسياری از خـانواده هـا و ازدواجهـا در کـشورهای                

 آمريکای التين، مرد واقعی کسی است       در کشورهای . کاتوليک حاکم است  

که ازدواج کرده، زن و بچه داشته، و يک تا چند معشوقه جانبی هـم               

البته، زنان کشورهای التين هـم در       . برای خود دست و پا کرده باشد      

شرطی که آن را بـرای خـود خمفـی نگـه            ه  خفا چنين حقی دارند اما ب     

 و طبقـات ثرومتنـد      مهين سنت بعدها به کشورهای مشـال اروپـا        . دارند

 .آمريکا هم شيوع پيدا کرد

 

در کشورهای مشالی اروپا، پروتستانيسم در ابتـدا، عـشق را وارد            

حريم ازدواج کرد و ديدگاه کاتوليکها مبنـی بـر اينکـه ازدواج و              

در . سکس يک نوع ناچاری برای ادامـه نـسل بـشر اسـت، را رد منـود                

 چـارچوب ازدواج شـکل      نتيجه ديدگاهی مبنی بر امهيت سکس و عـشق در         

مذهب کاتوليک  (در اوائل، وقتی پروتستاا طالق را پذيرفتند        . گرفت

، خيانت جنسی دمشن مشاره يک خـانواده هـا شـد و             )طالق را رد می کند    

 .آمار طالق گسرتش بی سابقه ای يافت

 

کسانی که به بررسی تاريخ خانواده و ازدواج مـی پردازنـد، بـر              

، ) مـيالدی  ١٨٨٠( ويکتوريـايی در آمريکـا       اين باورند که در دوران    

بزرگرتين حتول تکاملی در ديدگاه اجتماعی نسبت به سکس در خـانواده            

در ايـن دوره اشـعار،      . و روابط خـارج از ازدواج، اتفـاق افتـاد         

رمـانتيکی و   –داستاا، رماا و جزوات راهنمايی در مـسائل عـشقی           

 .فور توليد شدندامهيت ارضاء جنسی طرفين در رابطه مشرتک، بو

 

ثير أحتوالت وسيع اجتماعی در قرن بيستم، بر مفهوم خيانت جنسی تـ           

در اين قرن، تعـداد هـر چـه بيـشرتی از زنـان              . وسيعی گذاشته است  

دارای حتصيالت عـالی شـده، وارد بـازار کـار شـدند و بـه اسـتقالل                  

مهچنين در عرصه قوانين هم تا حدود زيادی به         . اقتصادی دست يافتند  

در نتيجه سطح شناخت و توقعات آا هـم         . بری حقوقی دست يافتند   برا

. در آورد ه   مردانه ب  امهه اينها جنسيت را از موضوعی صرف      . باال رفت 

مبارزات زنان، به اصالح ذهنيت جامعه و خبصوص مردان در مورد جنسيت            

بـه ميـدان     مهه اين  حتوالت، زنان هم        با. زنان و اسقالل آن کمک کرد     
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 زمين بازی مردان    اسی خارج از ازدواج که تا آن زمان صرف        روابط جن 

 .بود، وارد شدند

 

 آلفرد کينسی در حتقيقات خود به اين نتيجه رسيد که           ١٩۴٠در سال   

هل يک زن، به رابطـه      أهل و از هر چهار زن مت      أحداقل نصف مردان مت   

 طبـق آمـارگيری جملـه     . جنسی خـارج از ازدواج مبـادرت کـرده انـد          

»sexology Today «  درصـد مـردان   ۴٠ ،١٩٧۴از خوانندگان خود در سـال 

رابطه جنسی خارج از ازدواج داشـته        هلأ در صد زنان مت    ٣٩ هل و أمت

عمل آمـد،   ه   در آمريکا ب   ١٩٧۴در حتقيقات کشوری ديگری که در       . اند

 درصد زنان گفته اند که روابـط جنـسی          ٣٠ در صد مردان و      ۴۵تعداد  

هـر چنـد کـه بايـد بـه ايـن            . رده اند خارج از ازدواج را جتربه ک     

آمارها با دقت بيشرتی توجه شود؛ خبصوص سطح سواد، موقعيـت شـغلی و              

خانوادگی افرادی که در ايـن آمارگيريهـا شـرکت کـرده انـد، بـا                

اينهمه شکی نيست که رابطه جنسی خارج از ازدواج ديگـر پديـده ای              

ند کـه درصـد     بعضی آمارها حتی دال بر آن دار      . خمتص مردان منی باشد   

زنان در برقراری رابطـه جنـسی خـارج از ازدواج از مـردان پيـشی                

 .گرفته است

با وجودی که رابطه جنسی خارج از ازدواج مهچنان مذموم مشرده مـی             

شود، اما بسياری از مشاوران خانوادگی و روانشناسان آن را پديده           

 مثبتی ارزيابی می کنند، چرا که به نوعی تعـادل قـدرت بـين زن و               

جالب اينجا است که عليرغم ارزشهای      . مرد در خانواده منجر می شود     

فرهنگی جامعه در کل و ناپسند مشردن خيانت جنسی، و با وجود زمخهای             

عميقی که خيانت جنسی بر طـرف مقابـل بـر جـای مـی گـذارد، امـا                   

مشاوران خانوادگی در آمريکا، خيانت جنسی را هشتمين علـت طـالق و             

  . اولين آنجدايی می دانند نه

 
، بيست و پنج درصد زنان آمارگيری شـده         ١٩٨٢در سال    طبق حتقيقات 

Atwater            ،اظهار داشته اند که قبل از برقراری رابطه با مردی ديگر

به نظر مـی رسـد      . ابتدا موضوع را با شوهر خود در ميان اده اند         

که چنانچه ديگر وجوه و ابعاد زندگی زناشويی قابل قبـول باشـند،             

 .اری از افراد از خيانت جنسی مهسر خود چشم پوشی می کنندبسي

 

با توجه به هزينه گزافی که طالق و جدايی بر دو طـرف حتميـل مـی                 

کند و با در نظر گرفنت موضوع کودکان، کنار آمدن با انواع روابـط              

يکی . جنسی توافقی در خارج از چارچوب زناشويی هر چه بيشرت می شود           
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 می باشـد،  ) Swinging (ی توافقی، سکس ضربدری   از اين نوع روابط جنس    

با هم به توافق مـی      ) يا دو شريک جنسی   (زن و شوهر    که بر اساس آن     

 و مهزمان با زوج ديگری مقاربت جنسی داشته باشـند؛           ارسند که مشرتک  

طـور  ه  لعکس، بـ  ابه اين شکل که زن يک جفت با مرد جفت مقابل و بـ             

بـه مقاربـت جنـسی مـی        ) بغلیيا اتاق   (مهزمان، با هم در يک اتاق       

در مورد شيوع اين پديده آمار چندانی در دست نيست ولـی            . پردازند

به اين  ها در آمريکا    ختمين زده می شود که بين دو تا پنج درصد جفت          

در مهه کشورهای غربی، انـواع و اقـسام         . نوع سکس مبادرت می ورزند    

 خمـصوص چنـين     کلوهبا، بارها، وب سايتها، هتلها، سواحل خاص و جمـالت         

 .افرادی يافته می شوند

بسياری از اين افراد، سکس ضربدری را برای خود مثبـت ارزيـابی             

صورت فعاليت مشرتکی می نگرنـد کـه بـه درک و            ه  می کنند و به آن ب     

کار  فهم بيشرت آا از نيازهای مهديگر می اجنامد، و معتقدند که اين           

 و زمينـه را بـرای       ديگر را مـستحکم تـر      مه تعلق خاطر جفت نسبت به    

ايـن افـراد    . امکان گفتگوی باز و علنی آا با هم، فراهم می کند          

مهچنين ادعا می کنند که سکس ضـربدری، رابطـه شـان را از نقـشهای                

سنتی، معمول و خسته کننده متداول، و نقش و رهلای جنسی ثابت رهـا              

ه آا بر اين باورند که اين کار نشانه صداقت، علنيت و ب           . می کند 

 .رمسيت شناخنت حق ديگری در لذت بری جنسی، آا است

اما، از ياد نبايد برد که اگر بدون حماسبه، دقت، شناخت و بدون             

اعتماد کافی بين مهديگر، زوجـی خبواهـد بـه سـکس ضـربدری رو آورد                

 خشونت و جـدايی زن      اآنوقت چه بسا به حسادت، تيرگی روابط و ايت        

سياری از افراد مشغول به سکس ضـربدری        هر چند ب  . و شوهر منجر شود   

 برای سکس بـا جفـت ديگـری رابطـه منـی             اادعا می کنند که آا صرف     

ش رابطه دوستی هم برايشان     رتگيرند بلکه عالئق مشرتک و نگهداری و گس       

مهم است، ولی  حتقيقات صورت گرفته نـشان از آن دارنـد کـه اکثـر                 

 بـرای    جفتهای جديـدی    در پی برقراری رابطه با     طور مرتب ه  زوجها ب 

 ليـربال و    ا طبـق حتقيـق ديگـری، ايـن افـراد لزومـ            .سکس می باشند  

آوانگارد اجتماعی نيستند بلکه در بسياری از مواقع چه بسا دارای           

 احتصيالت سطح پائين، مذهبی، از جهت سياسی حمافظه کار، و زنان عموم           

مـاعی  ، اين افراد هم مانند هـر گـروه اجت         امسلم. خانه دار باشند  

ديگری، يکدست نيستند و انواع و اقسام افراد در بين آـا يافتـه              

 .می شوند و مهه را منی توان با يک چوب راند
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نوع ديگری از روابـط جنـسی تـوافقی بيـرون از چـارچوب ازدواج               

که تا  نام دارد» Open marriage«يا  »رابطه باز« يا »زناشويی باز«

ت گسرتده فرهنگی و اجتماعی بعـد از        حدودی از دهه شصت ميالدی و حتوال      

دو « زن و شوهر از فرمـول        »زناشويی باز «در  . ت گرفته است  أآن، نش 

دوستی که به هم اعتماد دارند، از کنار هم بـودن و زنـدگی مـشرتک                

رمـانتيکی  /رضايت دارند، اما در عين حال هر دو، برای ارضاء جنسی          

ازدواج رو مـی    خود به رابطه با فرد ديگـری در خـارج از چـارچوب              

عنوان ه  اين زوج به خانه و زندگی مشرتک، ب       .  پيروی می کنند   »آورند

را ندارند، اما حريم خـصوصی      مشرتک خود می نگرند، قصد ترک آن        النه  

 .رمسيت می شناسنده  او را ب مستقلطرف مقابل و حق لذت بری جنسی

اين گونه زوجها، ممکن است  با هم سکس داشته باشند يـا نداشـته               

ه اشند، اما بر عکس سکس ضربدری، هر دو با هم، با يـک جفـت و بـ                 ب

جنسی خود بـا    /طور مهزمان متاس منی گيرند، بلکه هر کدام متاس دوستی           

طور خصوصی به پيش می برد و طرف ديگـر          ه  فردی بيرون از خانه را ب     

 .هيچگونه دخالتی در کار ندارد

د، معلـوم   عمـل آمـ   ه   در آمريکـا بـ     ١٩٨٣در حتقيقاتی که در سال      

 درصد جفتهايی که با هم      ٣٠ درصد زوجهای آمريکايی، و      ١۵گرديد که   

زناشويی «زندگی مشرتک دارند ولی ازدواج رمسی نکرده اند، از فرمول           

بسياری از اين افراد معتقدند که سکس تنـها         .  پيروی می کنند   »باز

برای متام عمـر مـی توانـد خـسته          ) مهسر يا شريک زندگی   (با يک نفر    

ه باشد، به يک عادت کسل کننده تبديل می شود و خالی از شـور               کنند

اين بدان معنا نيست که دو نفر مهديگر را دوسـت           . و هيجان می گردد   

 .ندارند يا از زندگی مشرتک با هم ناراضی اند

 

ممکـن اسـت يکـی از دو        نوع ديگر روابط جنسی توافقی اين است که         

لت سن و غيره، رغبتی بـه       علل فردی مهچون بيماری، کهو    طرف، بنا به    

سکس نداشته باشد، اما خودخواه نيست و منی خواهد که مهسر يا شـريک              

بنـابراين بـه او ايـن       . جنسی اش را از حق لذت جنـسی حمـروم کنـد           

اختيار را می دهد که در بيرون از خانه، نيازهـای جنـسی خـود را                

 .برطرف کند

 

 روابط جنسی باز    در دهه نود ميالدی با رو شدن هر چه بيشرت انواع          

و توافقی در زناشـوييها، مفهـوم سـنتی خيانـت جنـسی بـه مهـسر و                  

خيانت زمـانی   . وفاداری جنسی جفت به مهديگر، هم دچار حتول شده است         

معنا و مفهوم می يابد که يکی از دو طرف رابطه، از تعهد و توافق               
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طرفين پا خارج د و بدون اطالع طرف مقابـل، بـه رابطـه جنـسی در                 

امـا اگـر دو طـرف در        . رو آورد ) ازداوج(ج از چارچوب توافقی     خار

امر برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با هم به توافـق             

 ال، آنوقت اطالق خيانت جنسی به چنين عملی ک        )هر نوع توافقی  (برسند  

بی مورد می شود، و چون حقی کسی پايمال نـشده، و قـراردادی فـسخ                

 .بتی هم نداردنگرديده، کيفر و عقو

 

مهين استدالل، بعضی از رهربان مذهبی و کليسا را بر آن داشته کـه              

در مورد ايجاد تغييراتی در متنی کـه زوج در هنگـام ثبـت ازدواج               

با . خود در مورد وفاداری به هم، قرائت می کنند، چاره جويی کنند           

 مهه آنچه گفته شد، رابطه جنسی خارج از ازدواج اگر با توفق طرفين            

 .ورت گيرد، خيانت حمسوب منی شودص
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 اد ازدواج در ايران  صيغه، امتداد منطقی 

 )حسني باقرزاده(
  

صـيغه و عقوبـت     « در    خامن نوشين امحدی خراسـانی    : فمينيستیمدرسه  

انـد    نكات مهمی را درباره اين رابطه جنسی پيش آشيده        » رابطه جنسی 

ابعاد ناشـناخته   «اند آه     چنين خواسته   يشان هم ا. آه قابل توجه است   

ايـن  . با مشارآت ديگران باز شـود     » شناخته شده اين موضوع    يا آمرت 

در ايـن نوشـتار،     . نوشتار در پاسخ به اين دعوت تنظيم شـده اسـت          

صيغه نه به صورت يك پديده مستقل و بلكه به عنوان خبـشی از آليـت                

مورد بررسـی قـرار گرفتـه       ايران  ساختار رابطه جنسی زن و مرد در        

 . است

  
صيغه خبشی از ساختار رابطه جنسی زن و مـرد در ايـران را              : خالصه

بررســی پديــده صــيغه بايــد بــه شــناخت و  بــرای . دهــد تــشكيل مــی

 حــاآم را بــر اســاس  آالبدشــكافی ايــن ســاختار آــه سياســت جنــسی

در اين ساختار به جنـسيت      . قانون تعريف آرده است پرداخت    /فقه/سنت

 با يكديگر داده شده       متمايز در رابطه جنسی     و مرد دو نقش آامال     زن

 يـك   اد ازدواج تعريف شده در اين ساختار يـك رابطـه آـامال            . است

.  مـرد بـاز      آه از سوی زن بسته است و از سوی          طرفه است، رابطه ای   

تواند رابطه داشته باشد ولی مرد        زن فقط با يك مرد می       در هر زمان    

تعدد زوجـات يكـی از      . ا چند زن رابطه جنسی برقرار آند      تواند ب   می

، »۴« حمدود آردن آن به عدد دلبخـواهی          ولی. لوازم اين ساختار است   

صيغه يكـی   . آند   مرد را نقض می     رابطه جنسی از سوی   » باز بودن «اصل  

. آند  ديگر از لوازم اين ساختار است آه تناقض اخير را نيز رفع می            

مين آزادی جنسی ناحمدود مرد تعبيه شده است        أت  ی   برا اد صيغه اصوال  

ای حمرتمانه برای به قاعده درآوردن        توان از آن به عنوای وسيله       و منی 

 . روابط جنسی خارج از ازدواج بين زن و مرد هبره گرفت

قانون بر خالف مفهوم لغوی و متعـارف آن         /فقه/ازدواج از ديد سنت   

اين جا دو انسان برابـر      . ستني» زوج«به معنای پيوند زناشويی يك      

زن و مرد   . دهند  پيوندند و يك زوج را تشكيل می        نيستند آه به هم می    

مرد جنسيت  . آنند   متفاوت در اين به هم پيوسنت ايفا می        دو نقش آامال  

آورد و زن جنـسيت خـود را بـه مـرد              زن را به مالكيت خـود در مـی        

قش مرد مفهوم بـاز     ن.  يك طرفه است   اين رابطه آامال  . آند  واگذار می 
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يعنـی زن بـه     . بودن را در خود دارد و نقش زن مفهوم بـسته بـودن            

 مـرد هـيچ      شود، ولی از سـوی      جنسی در برابر مرد متعهد می       وفاداری  

زن تنها با يـك مـرد رابطـه         .  بر وفاداری جنسی وجود ندارد      تعهدی

 تواند با زنان متعدد رابطه داشته       آند، ولی مرد می     جنسی برقرار می  

گـذاری غلـط      يـك نـام   » ازدواج«ناميدن اين رابطه به عنوان      . باشد

اين رابطه بر خـالف آنچـه آـه ازمفهـوم متعـارف ازدواج بـر                . است

اصـطالح ازدواج حتـا در      . آيد، يك رابطه از دو طرف بـسته نيـست           می

رو نباشيم  ه  روب» زوج«رود آه ممكن است ما با يك          مواردی به آار می   

 ). آند» ازدواج«د زن به اصطالح تواند با چن مرد می(

قانون بر باز بودن    /فقه/اين واقعيت آه اد ازدواج بر اساس سنت       

رابطه جنسی مرد و بسته بودن رابطه جنسی زن بنا شده به خـوبی در               

ازدواج با اجرای خطبه عقد رمسيت      . خطبه عقد ازدواج منعكس شده است     

گيـرد و     مرد صورت می  است آه بين زن و      » قراردادی«ازدواج  . يابد  می

» نكـاح « معينی خود را به مرد        بر اساس آن زن در برابر ارزش مالی       

وقتی زن خود را در مقابل      . پذيرد  آند، و مرد اين قرارداد را می        می

 متاميـت خـود را در اختيـار او          آورد عمـال    مهر به نكاح مرد در مـی      

نـای در   در صورتی آه پذيرش آن از سوی مرد هيچ به مع          . گذاشته است 

يعنی زن بـه احنـصار      . اختيار گذاشنت متاميت متقابل خود به زن نيست       

زن به ازای اين آـه      . مده است، ولی مرد در احنصار زن نيست         مرد درآ 

 در اختيار مرد قرار داده است يك امتياز مـالی از            خود را احنصارا  

و زنـی   ) يـا تعهـد آـرده     (» داده«مرد، امـا، پـولی      . گيرد  مرد می 

تواند اگر باز هم هوس آند و امكان مالی آن را              است، و می   »گرفته«

 . داشته باشد اين معامله را با زن يا زنان ديگری نيز تكرار آند

ولی اين تنها در خطبه عقد نيست آه ازدواج به سطح يـك معاملـه               

يابد و آزادی جنسی مـرد در برابـر حمـدوديت             بين زن و مرد آاهش می     

اين امر حتا در فرهنگ زبانی ما نيـز         . آيد جنسی زن به منايش در می     

در اين جا نيز در ـاد ازدواج دو انـسان           . به حنوی منعكس شده است    

در . دهند  پيوندند و يك زوج را تشكيل می        برابر نيستند آه به هم می     

به عبـارت ديگـر،     . »آند  شوهر می «و زن   » گيرد  زن می «اين اد، مرد    

از جنـسی و توليـد         تأمين ني    برای اد ازدواج در اين فرهنگ عمدتا     

مرد بـه زن    . شود ايجاد شده است     خالصه می » زن گرفنت «نسل مرد آه در     

از سـوی ديگـر، زن بـرای ايـن          . »گيـرد   مـی «نياز دارد، پس آن را      

» به شوهر داده شود   «آفريده شده است تا نياز مرد را تأمين آند و           

 . »شوهر آند«يا 
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 رابطه زن و مرد بر اسـاس آزادی         در فرهنگ سنتی حاآم بر ايران،     

جنسی ناحمدود مرد از يك سو، و پيوند و تقيد زن به يـك مـرد شـكل                  

در اين رابطه، مرد هيچ تعهـد وفـاداری جنـسی بـه زن              . گرفته است 

 آه زن با عقد ازدواج يا صيغه به وفاداری جنـسی             ندارد، در صورتی  

گ ازدواج بـه    از اين رو است آه در اين فرهن       . شود  به مرد متعهد می   

 در اين    خانواده. آند  مفهوم پيوسنت يك زوج به يكديگر معنا پيدا منی        

بـاره اسـت      خانواده ساختاری حرم  . شود  تشكيل منی » ها  زوج«ساختار از   

آه در آن زن به يك مرد پيوند خورده است و به او تعهد دارد، ولی                

 آـه   تواند رابطه برقرار آند، بـدون ايـن         مرد با يك يا چند زن می      

 . مرد متضمن تعهد يا وفاداری جنسی باشد ها از سوی اين رابطه

قانون يعنی  /فقه/در واقع، مهين خصوصيات اد ازدواج بر اساس سنت        

زنی را بـه آـنرتل گـرفنت        : خود را در اختيار مرد گذاشنت و مرد       : زن

است آه اجزای ديگر رابطه زن و مرد در اد خانواده، از حق حضانت              

وقتـی زنـی    . آند  ته تا سفر و انتخاب مسكن، را تعيين می        و طالق گرف  

آورد متاميت خـود      خود را در برابر صداق معينی به نكاح مردی در می            

را در يك رابطه يك طرفه در اختيار او گذاشته اسـت و از ايـن رو                 

هر تصميمی دربـاره زنـدگی آينـده او هـم در اختيـار مـرد قـرار                  

اد ازدواج تعريـف شـده از سـوی         به اين دليل اسـت آـه ـ        . گيرد  می

قانون به خودی خود متضمن هيچ حق برابر با مرد بـرای زن             /فقه/سنت

توان به برخی     و تنها با قيد شروط اضافی ضمن عقد ازدواج می         (نيست  

انتظار اين آه اين حقوق به حنو ديگـری تعريـف           ). از آا دست يافت   

وقی زن و مـرد را       خود نوعی برابری حقـ      شود و اد ازدواج به خودی     

معنـا    قانون بی /فقه/در بر گيرد در ساختار تعريف شده بر اساس سنت         

 . است

 يك طرفه اسـت،     گفته شد آه ازدواج به اين تعريف يك رابطه آامال         

در هر زمـان    .  مرد باز    آه از سوی زن بسته است و از سوی          رابطه ای 

تواند با     می تواند رابطه داشته باشد ولی مرد       زن فقط با يك مرد می       

ايـن رابطـه مـرد بـا چنـد زن           . چند زن رابطه جنسی برقـرار آنـد       

آه ديگر به دليل اين آه از يـك         (تواند در درون ساختار ازدواج        می

تعـدد  «تكـرار شـود و مـا شـاهد          )  بی معنا اسـت    گذرد آامال   زوج می 

تـوان    ولی آيا مـی   . باشيم) يك اصطالح بی معنای رايج ديگر     (» زوجات

را حمدود آرد؟ و اگر آری، به چند؟ گفته شده است آـه در              اين تعدد   

. جامعه پيش از اسالم، حدی برای تعـدد زوجـات وجـود نداشـته اسـت               

 متامی جوامع غير اسالمی آه تعدد زوجات را جماز و           اآنون نيز تقريبا  

ها در آمريكا گرفته تا بسياری از جوامع          از مورمون (دانند    عملی می 
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 منطقـی بـه     اين امر آـامال   .  آن قايل نيستند   ، حدی برای  )آفريقايی

ای بـسته از سـوی زن و بـاز از             اگر اد ازدواج رابطه   : رسد  نظر می 

 مرد باشد، و مرد بتوانـد بـا زـای متعـددی ايـن رابطـه را                   سوی

شناسی برای حمـدود      برقرار آند هيچ دليل منطقی، روانشناسی يا زيست       

 . آردن آن وجود ندارد

.  اين رابطه به چهار زن با يك مرد حمدود شده است           در اسالم، اما،  

اين حمدوديت تنها به دليل يك ضرورت اجتماعی ايجاد شـده اسـت تـا               

 نيـز آـامال   » ۴«عـدد   . اد ازدواج از يك نرم خاص برخوردار باشـد        

دلبخواهی است، و گزينش اين عدد هيچ پايه منطقی، روانـشناسی يـا             

 معلوم نيست چرا تعـداد       يعنی. ردشناسی و يا حتا اجتماعی ندا       زيست

زمان به عقد دايـم داشـته باشـد چهـار             تواند هم   هايی آه مرد می     زن

در هر صورت، اين حمدوديت بـا       . تعيين شده است و نه آمرت و نه بيشرت        

قـانون در ايـران تعـارض       /فقه/فلسفه رابطه جنسی زن و مرد در سنت       

آنـد آـه او       قتضا می عالوه بر اين، آزادی ناحمدود جنسی مرد ا       . دارد

  بتواند فارغ از تعهدات معمول در ازدواج دايم نيز به رابطه جنسی           

و اين جا است آه صيغه به عنـوان الزمـه           . با زن دسرتسی داشته باشد    

ناپذير ساختار رابطه جنسی زن و مرد در جامعه ايران مطـرح              اجتناب

 در  ادر صيغه نيز مهاننـد نكـاح دايـم، زن خـود را احنـصار              . شود  می

با اين تفاوت آه برای مدتی تعيـين شـده از           (گذارد    اختيار مرد می  

، و مرد بدون تعهد وفـاداری بـه زن او را بـرای آن مـدت در                  )پيش

 . گيرد اختيار می

قـانون  /فقـه /ماهوی با ازدواج به تعريف سـنت        يعنی صيغه تفاوتی    

ر به مهين دليل، اگـر د     (ندارد، و تعيين مدت يك جنبه فرعی آن است          

). عقد صيغه مدت ذآر نشود صيغه به ازدواج دايم تبديل خواهـد شـد             

زن و مرد در شرايطی       صيغه ادامه و الزمه منطقی ساختار رابطه جنسی         

است آه از يك سو رابطه جنسی از سوی مرد بـاز شـناخته شـده و از                  

ديگر در قالب ازدواج دايم اين رابطه به صـورت تـصنعی حمـدود                سوی  

ين ساختار، اگر صيغه وجود نداشت جای سؤال و تعجب          در ا . شده است   

آاری آه سـنيان    (در واقع اگر سنت صيغه را به آنار بگذاريم          . بود

زن و مـرد گرفتـار        به يك تناقض فلسفی در رابطـه جنـسی          ) اند  آرده

يعنی پاسخ اين سؤال روشن نيست آه اگر رابطـه جنـسی يـك              . ايم  شده

   رابطه او با پنج زن پـذيرفتنی       مرد با چهار زن پذيرفتنی است چرا      

شناسـی    مهان طور آه در باال گفته شد هيچ دليل منطقی، جامعه          . نباشد

در رابطه مرد با زنان متعـدد       » ۴«شناسی برای رقم جادويی       يا زيست 

 . وجود ندارد
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سنت ازدواج به مفهوم لغوی آن آه به معنای رابطه احنـصاری بـين              

و (شود    ابل به يكديگر برقرار می    دو نفر با تعهد وفاداری جنسی متق      

قـانون  /فقـه /در سـنت  ) در جامعه عرفی ايران آم و بيش معمول اسـت         

آـه در   (در ازدواج بـه مفهـوم لغـوی آن          . ايران شناخته شده نيست   

پيوندند   ، زن و مرد با شأن برابر به هم می         )اآثر جوامع معمول است   

ف حمـسوب   و هر گونه رابطه جنسی يكـی از آن دو بـا فـرد سـومی ختلـ                 

قـانون در ايـران،     /فقه/در ازدواج تعريف شده بر اساس سنت      . شود  می

. اما، زن و مرد هم شأن نيستند و تعهد وفاداری جنسی يك طرفه است             

عدم تعهد وفاداری جنسی از سوی مرد به اين معنا اسـت آـه او حـق                 

ــی      ــه م ــوظ نگ ــود حمف ــرای خ ــر را ب ــان ديگ ــع از زن دارد، و  متت

 بايستی راه تأمين اين حق را برای او بـاز           تاقانون طبيع /فقه/سنت

الزمـه  ) آـه مكمـل يكديگرنـد     (از اين رو، چندزنی و صيغه       . بگذارد

ــه       ــت آ ــابرابری اس ــران و ارزش ن ــر اي ــاآم ب ــسی ح ــت جن سياس

قانون برای زن و مرد در رابطه جنـسی آنـان بـا يكـديگر               /فقه/سنت

ختار آلـی   به اين ترتيب، سنت صيغه به خوبی در سـا         . قايل شده است  

در فقدان صيغه،   . دهد  روابط جنسی زن و مرد حاآم بر ايران معنا می         

اصل آزادی جنسی مرد آه بنياد سياست جنسی در جامعه ما را تـشكيل              

نفی اين سنت تنها بـا تغييـر بنيـادين سياسـت            . شد  دهد خمدوش می    می

جنسی در ايران و بازتعريف اد خانواده و ازدواج به مفهوم لغـوی             

عنی رابطه احنصاری بين دو نفر با تعهد وفاداری جنسی متقابـل            آن ي 

 . به يكديگر امكان پذير است

البته عالوه بر علت وجودی سنت صيغه به عنوان امتداد منطقی اد            

توان از نقـش آـاربردی آن در انـواع ديگـر              خانواده در ايران، می   

 تـرين ايـن     يكـی از شـايع    . روابط جنسی بـين زن و مـرد نـام بـرد           

در (آننـد     آاربردها، رمسيت دادن به آار زنانی است آه آار جنسی می          

اين ). دهند  ازای مالی خود را در اختيار مردان قرار می          برابر مابه 

آار در متام جوامع آم و بيش رواج دارد و خارج از چهارچوب ازدواج              

در : در اين جا نيز ما شاهد يك تفاوت فـاحش هـستيم           . گيرد  صورت می 

گيـرد، هـر      ه بدين گونه خارج از چهارچوب ازدواج صورت می        روابطی آ 

يـك    دو طرف از تعهد جنسی آزاد هستند، يعنی نه مرد و نـه زن هـيچ               

هـر يـك از آن دو ممكـن         (گذارد     در اختيار ديگری منی    خود را احنصارا  

خـوابگی بـا ايـن        خوابه دايم داشته باشد و يا در فواصل هم          است هم 

در صيغه نيز مرد از مهين نـوع        ). خوابه شود  فرد با افراد ديگری هم    

آزادی عمل و عدم تعهد برخوردار است، ولی زن برای مدت تعيين شده             

و پـس از آن     (تعهد دارد آه احنصارا خود را در اختيار مرد بگذارد           
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). هم مدتی را به عنوان عده از ارتباط با مردان ديگر اجتناب آند            

شود باز هـم از       نی آه صيغه می   يعنی در مقايسه با آارگران جنسی، ز      

تر برخوردار است و حتا به اندازه يك آـارگر            ای پايين   شأن و مرتبه  

خوابـد برخـوردار      جنسی از آزادی عمل در رديف مردی آه بـا او مـی            

و   موقعيت زن در اد صيغه در واقع چيزی بين يك آارگر جنسی             (نيست  

آـه بـه آـار      نقش اصلی صـيغه در ايـن نيـست          ). يك برده جنسی است   

خبشد بلكه در ايـن       دهد و به آنان مشروعيت می       آارگران جنسی رمسيت می   

تـری     بـا مـرد بـه منزلـت پـايين           است آه آنان را در معامله جنسی      

در مقايـسه بـا يـك       ( عمل آنان را در برابر مـرد          راند و آزادی    می

 بـه   يعنی نقش صيغه در اين جـا نيـز عمـدتا          . گيرد  می) آارگر جنسی 

ردن احنصاری زن بـه يـك مـرد، در عـين تـأمين آزادی جنـسی                 حمدود آ 

 . شود ناحمدود مرد خالصه می

ی جوانان پـيش    طها و ارتبا  سهااز آاربرد صيغه در مشروع آردن متا      

در اينجا نيز به دليـل سياسـت        . از ازدواج نيز نام برده شده است      

قانون به زن و مرد، سـنت       /فقه/جنسی حاآم و نگاه جنسی دوگانه سنت      

يكی از برآيندهای ايـن نگـاه،       . تواند آارآيی داشته باشد     يغه منی ص

شـود    ارزش خاصی است آه جامعه برای بكارت دخرت، و نه پسر، قايل می            

). وجود نـدارد  » پسر  باآرگی  « در فرهنگ لغت ما چيزی به نام         اصوال(

گذاری نتيجه مستقيم رابطه نـابرابر جنـسی زن و مـرد در               اين ارزش 

) تعلق احنصاری زن به مرد، و آزادی بی حد جنسی مـرد           (قالب ازدواج   

در ازدواج  (بكارت دخرت مهم اسـت، چـون احنـصاری بـودن او را              . است

، ) معنـا نـدارد    يا اصـال  (بكارت پسر مهم نيست     . آند  تضمين می ) اول

از اين رو، دخرت    .  برخوردار باشد   چون او مهيشه بايد از آزادی جنسی      

 بدون  -ش از ازدواج رابطه جنسی برقرار آند        تواند مهانند پسر پي     منی

) دوخـنت پـرده بكـارت     (اين آه پس از آن به دروغ زبانی يـا عملـی             

به اين دليل، دخرتی آه خبواهد پيش از ازدواج دايم از           . متوسل نشود 

طريق صيغه با پسری رابطه برقرار آنـد، بـرای آينـده خـود ريـسك                

و بـه ايـن ترتيـب وارد        بزرگی را متحمل شده است، عالوه بر اين، ا        

 در اختيار يك پسر قرار      خود را احنصارا  : ای يك طرفه شده است      رابطه

دادن بدون اين آه پسر به حلاظ اجتماعی يا قانونی ملزم به رابطـه              

زمـان دخـرتان ديگـری را         تواند هـم    او می (احنصاری با اين دخرت باشد      

ای برابـر   اخواهند به عنوان انـس      برای جوانانی آه می   ). صيغه آند 

 . با هم ارتباط برقرار آنند، صيغه پاسخ مناسبی نيست

قانون بـه زن و مـرد در        /فقه/سياست جنسی حاآم و نگاه جنسی سنت      

زن . ا تعيين آرده است    متفاوت جنسی را برای آ     ايران دو نقش آامال   
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 مهواره بايد مقيد به يك مرد باشد، ولی مرد الزم نيست             در عمل جنسی  

مقيد ) در واقع، به هيچ تعداد زنی     (سی خود را به يك زن       از نظر جن  

به ) زوج(اين نوع برخورد، ازدواج را از يك قرارداد طرفينی          . آند

 بی حد و حصر جنسی مرد و تقيـد           ای مبتنی بر آزادی     باره  يك اد حرم  

رود   مشار مـی  ه   اين اد ب    صيغه امتداد منطقی  . جنسی زن درآورده است   

صـيغه در واقـع     .  جنسی مرد است    آننده آزادی   تأمينو يكی از عناصر     

 مهين نياز اخير ساخته شده است و پاسـخ هـيچ             تنها به منظور تأمين   

بـرای مـشكالت ديگـر      . مشكل ديگر اجتماعی در رابطه زن و مرد نيست        

اجتماعی در اين خصوص، از سـامل آـردن و بـه قاعـده درآوردن آـار                 

ری روابط سامل بين جوانان پيش      آارگران جنسی گرفته تا تسهيل برقرا     

تـوان    تـری مـی     تر و انسانی    ای به مراتب حمرتمانه   له ح  از ازدواج، راه  

 .پيدا آرد

-----------------------  
 :سايت ايران گلوبال: منبع

http://www.iranglobal.info 
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 ظريه های رفتار جنسین

 

ن بـا تکيـه بـر       مبانی شـناخت انـسا    «به نقل از کتاب     

 .»کوشا. ب« ء ترمجه»روانشناسی زيستی

  
عالقمندان به دريافت کتاب می توانند به آگهی جداگانه ای درباره 

 ).ج.و.ج(.کتاب، که در مهين مشاره چاپ شده، مراجعه کنند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جنسی و رفتاِر جنسی نگرشدر اکثِر جوامع، بيِن زنان و مردان در 

اين رو، نظريه های گوناگونی تالش کرده اند از . تفاوت وجود دارد

ای بيِن دو تفاوهتخبشی از . تا دليِل اين تفاوت ها را توضيح دهند

 فرهنگی و خبشی ديگر به - اجتماعی ل عوامِتثيراأجنس ناشی از ت

در اين فصل با نظريه هايی که .  تاريِخ تکاملِی بشر می باشدلدلي

 آشنا  تکاملی بررسی کرده اند،ه دو جنس را از ديدگاتفاوهتای مياِن

 :می شويم

 

 : روانشناسِی تکاملی
 

خبشی از نظريهء تكامل داروين به توضيِح رفتاِر جنسِی انسان می 

. به بسط و گسرتِش ديدگاه داروين پرداخت) ١٩٧۵ (٤ويلسون. پردازد

                                                 
4. Wilson 



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
30 

زيست شناسِی «او در جريان اين حتقيقات، رويکرد جديدی به نام 

پيش فرضهای کليدِی زيست شناسِی اجتماعی به .  اد را بنا٥»اجتماعی

 : قراِر زير است

 .» خويش را به حداکثر برسانند٦»شايستگی فراگير«افراد بايستی 

اشاره دارد به تعداد فرزنداِن باقی » شايستگِی فراگير«اصطالِح 

البته فرزنداِن باقی مانده از . مانده از شخص در نسل بعد

زيرا آا نيز در خبشی از .(نيز شامل می شودخويشاونداِن فرد را 

 ). ١٩٨٣ ٧امسيت)(ژا با شخص سهيم اند

به عبارت ديگر، فشار و جربی بر انساا حاکم است تا از باقی 

انساا برای رهايی از اين . ماندِن ژايشان در طبيعت مطمئن شوند

 : فشار، دو راهکار در پيش دارند

 .  مثلد از طريِق تولي مستقيمل ژا به شکلانتقا .١

 والدين از ت محايقمستقيم از طري  غيرل ژا به شکلانتقا .٢

فرزنداِن خود و اطمينان از اين که فرزندانشان زنده مانده و 

 اين امر آن است که هر فرزند در لدلي. ( مثل می کننددتولي

 .)  ژای خويش با پدر و مادر سهيم است%۵٠

 
 بسياری برای تمهچنين امهي) ١٩٧۵(ويلسون 

 ژنتيکی در تعييِن رفتاِر انسان ل عوامشنق

 تتنها خبشهای کوچکی از مغز، حال«: قائل شد

اين موضوع حتی برای .  سفيد را دارندحيک لو

 خبشها بيشرت ءبقيه.  انسان نيز صادق استءگونه

 يک نگاتيِو نورخورده هستند که در هشبي

کس می  عءانتظاِر فرو رفنت در مايِع ظاهر کننده

  ».باشند

 زيادی جای خود را به ددر ساهلای اخير، جامعه شناسِی زيستی تا ح

 لبيِن اين دو ديدگاه، اشرتاکات قاب. روانشناسِی تکاملی داده است

کاِر روانشناسِی تکاملی در  زمينهء با اين وجود،. توجهی وجود دارد

 ءعالقه. مقايسه با جامعه شناسِی زيستی گسرتده تر و متنوع تر است

ثيِر آن بر أ تکاملی انسان و تخی تاري بررسروانشناساِن تکاملی،

 . انسان می باشدتهای روانی شناخ رفتارهای اجتماعی و مکانيسم

                                                 
۵(sociobiology  :دعبارت است از بررسِی نظام من: سوسيوبيولوژی، زيست شناسِی اجتماعی 

 –نقل از سوسيوبيولوژی اثر ادوارد ويلسون . (اساِس زيست شناختِی متاِم رفتارهای اجتماعی

  ).١۶ صفحه – دانشگاهی مشهد  نظر جهاد–ترمجه دکرت وهاب زاده 

۶(Inclusive fitness: [1] به انتهای فصل رجوع کنيد  شايستگِی فراگير  
7. Smith 
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در جمموع، روانشناساِن تکاملی بيشرت از زيست شناساِن اجتماعی به 

 در واقع آا ٨.نقِش فرهنگ در زندگی انسان امروزی امهيت می دهند

 مروزی، تقريبًانسان اند که فرايندهای تکاملی حاکم بر امی پذير

 . ثر می شوندأ اجتماعی مت– فرهنگی لمهيشه از عوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : والدينیسرمايه گذارنظريهء 

» ٩سرمايه گذاری والدينی «ءنظريه

مطرح شد، ) ١٩٧٢ (١٠ ترايورسطکه توس

ثيِر عميقی بر روانشناسی تکاملی و أت

. تماعی بر جا گذاشتزيست شناسی اج

 سرمايه گذاری ءترايورس نظريه

والدينی را به اين شکل تعريف می 

هرگونه سرمايه گذاری والدين که : کند

 تو درنتيجه موفقي( بقای نوزاد سشان

را افزايش )  مثل دنوزادشان در تولي

 فرهنگهای انسانی، سرمايه گذاری والدينِی زنان ردر اکث. دهد

به عبارت ديگر هزينه ای که يک زن (. ان استبسيار بيشرت از مرد

 ؟ چرا)١١برای توليد يک فرزند می پردازد بسيار بيشرت از مرد است

 

 تاريخی لدر جرياِن تکام«: عنوان می کند) ١٩٩٩( مهانطور که باس

 تنها فانسان، مرد می توانسته است پس از جفت گيری با يک زن، ظر

                                                 
   [2] . به انتهای فصل رجوع کنيد) ٨

9. parental invest 
10. Trivers 

  [3]به انتهای فصل  رجوع کنيد ) ١١
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ه و از زيِر باِر رابطه شانه چند ساعت و حتی چند دقيقه ناپديد شد

اين در حالی بوده است که مهواره برای زنان خطِر حاملگی . خالی کند

ست بديهي( ». آن ساهلا تاوان پس دادن وجود داشته استءو درنتيجه

 نامناسب برای زنان ت يک جفبکه هزينه های سنگيِن ناشی از انتخا

. نه تر عمل کنند جفت نيز سختگيرابباعث می شود که آا در انتخا

  .)در ادامه به اين مساله خواهيم پرداخت

 

 بـرای فرزندشـان    بيشِرت زنـان چـه سـودی         یسرمايه گذار 

 دارد؟

) ١٩٧٢(مهانطور که ترايورس 

هنگامی که يک «: عنوان می کند

 ديگر تجنسيت نسبت به جنسي

 لسرمايه گذاری والدينی قاب

؛ بديهيست جهی به خرج می دهدتو

 جنسی نيز حساس ت جفبکه در انتخا

. تر و سخت گيرانه تر عمل می کند

 ًاغالب( خمالف تدر نتيجه، اعضای جنسي

 مذکور ت جفت شدن با جنسيت، جه)مردان

به رقابت با يکديگر ) زنانغالبا (

بنابراين مردان برای . خواهند پرداخت

به زنان،   نزديکی جنسیحقدست آوردِن ه ب

تند، در جمبور به رقابت با يکديگر هس

حين اين رقابت آن دسته از مردان که 

 ء جثهمثال( مناسبرتی دارند تخصوصيا

برگزيده )  دفاع از قلمرو و هتيه منابعتبزرگرت و پرخاشگری بيشرت جه

 بزرگ تر ثاين روند طی صدها هزار نسل، می تواند باع. می شوند

ن  مردان نسبت به زنان و مهچنين پرخاشگرتر شدِن مرداءشدِن جثه

 ١٢.شود

 

 

 تي امهیاز حلاظ جنس جفتشان ی مردان، وفاداریچرا برا

 دارد؟

 :  اين موضوع، بايستی دو عامل را در نظر بگيريممبرای فه

                                                 
  [4] به انتهای فصل رجوع کنيد ) ١٢



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
33 

هنگامی که يک کودک متولد می شود،  .١

 مادِر اين کودک هيچ شکی صدرتشخي

اما ممکن است پدِر اين . وجود ندارد

 . کودک نامشخص باشد

کاملی، مردان تبا توجه به نظريهء  .٢

 ءبايستی از سرمايه گذاری و ارائه

برای ...) پول، زمان و(امکانات 

کودکی که ژِن آا را منتقل منی کند 

 . خودداری کنند

اين دو عامل باعث می شود که برای مردان، وفاداری جفتشان از 

البته به نظر می آيد بسياری از مردان . نظر جنسی بسيار مهم باشد

 يک آمارگيری ءدر نتيجه.  دغدغه هايی داشته باشندحق دارند چنين

فرزنداِن جفتهای ازدواج کرده، مربوط به % ١۴ختمين زده شده است 

  ١٣!مردی غير از شوهر هستند

 

مين می أدر مقابل، زن بر امکانات و منابعی که شريک جنسی اش ت

از اين رو، نگرانِی خاصی از نزديک شدِن . کرده است تکيه داشته است

در واقع برای يک (.  داشته استاز حلاظ عاطفیوهرش به زناِن ديگر ش

 شوهرش به زنی ديگر، در صورتی که بدوِن حِس عاطفی نزديکِی جنسیزن، 

، امهيت کمرتی دارد ) نزديکی جنسی با يک زِن روسپیمثال(صورت گيرد 

 .) تقسيم شدن منابِع شوهرش منی شودثچرا که اين عمل باع

 

 :اال می توان اينطور نتيجه گرفت کهاز گفته های ب

 زِن خود با مرداِن ديگر دچاِر نزديکِی جنسِیمردان بايستی از  

 .  حسادت و ناخوشنودی گردندسبيشرتين ح

زنان بايستی از اينکه شوهِر آا با زنی  

 رابطه برقرار کند، دچار از حلاظ عاطفی

 .  حسادت و ناخشنودی گردندسبيشرتين ح

د و مدارک تا چه حد از اين بايد ديد شواه

 بعد به تدر صفحا. ديدگاه پشتيبانی می کند

 .بررسِی اين موضوع خواهيم پرداخت

 روانشناساِن تکاملی ط ديگری که توسدمور

ال است که ؤتوضيح داده می شود پاسخ به اين س

                                                 
  [5] به انتهای فصل رجوع کنيد  )١٣
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  ١٤. جنسی ندارندء با يکديگر رابطهچرا برادران و خواهران مطلقًا

مهواره کسانی با يکديگر «: می گويد) ١٩٩٧(ر مهانطور که پينک

جنسی برقرار می کنند که بيشرتين تعامل را با هم دارند رابطهء 

مثال مهکاراِن کاری، دخرت يا پسِر مهسايه و مردمی که بيشرتين شباهتها (

 ء اجتماعی، يک نژاد، تيپ و قيافهءيک طبقه(را با آا دارند 

اهر يا برادر فرد، در اين مهه خصوصيت و چه کسی هبرت از خو. ()مشابه

 ل از اين رو بايستی خواهرها و برادرها مث)با فرد اشرتاک دارد؟

پس چرا اين موضوع «.  يکديگر جذب شوندت آهنربا به مسفقطبهای خمال

 روانشناساِن تکاملی به اين معما پاسخ می »در واقعيت صادق نيست؟

 ع تکاملی، مانم مهلک اص روانشناساِن تکاملی، يءبه عقيده. دهند

چنانچه «: نزديکِی جنسی برادرها و خواهرها به يکديگر می شود

 ل جنسی برقرار کنند، احتماءبرادرها و خواهرها با يکديگر رابطه

 ژنتيکی ناقص و ظاينکه نوزادشان از حلا

معيوب به دنيا بيايد بسيار بيشرت از 

) با ژای غيِر مشابه( خمتلف د دو فردنوزا

توجه داشته باشيد که وقتی صحبت ( ».است

از خودداری از زنای با حمارم می شود، 

منظور يک خودداری آگاهانه و ارادی 

های تکاملی  بلکه اين خودداری توسط تعداد زيادی مکانيسم. نيست

با اين وجود، مهانطور که ). ١٥ از طريق فروموامثال. (کنرتل می شود

 زيستی، - تکاملی عی، عالوه بر موانمهه می دانيم برای انسان امروز

 ). اجتماعی نيز وجود دارد- فرهنگی عموان

 

رو ه ب ديدگاههای روانشناسی تکاملی اغلب با خمالفتهای زيادی رو

 ادعای روانشناسی تکاملی اين است که بيشِرت چرا که ظاهرًا. می شود

ندهای  بی برو برگرد از طريِق فرايرفتارهای انساِن امروزی تقريبًا

 )٢١انساِن قرن ( تعيين می شود و انساِن امروزی ١٦ طبيعیبانتخا

 . طبيعی در مسير کنونی قرار گرفته استب انتخاط توس)منحصرا(

                                                 
١۴ (incest :وقوِع رابطهء جنسی بيِن کسانی که رابطهء ژنتيکِی نزديک با . زنا با حمارم

قوی ترين و جهان مشول ترين نوِع زنا با حمارم، مربوط به مورد مادر و پسر . هم دارند

 ).نقل از فرهنگ روانشناسی و روانپزشکِی دکرت پورافکاری. (است

١۵ (Pheromone :يميايی، اغلب ترشحی که در ارتباطات بيِن اعضای  شءيک ماده: فرومون

س از مزه يا پيک فرد آن را به عنواِن عالمت رها می کند و ديگری . کار می روده گونه ب

 دکرت ء ترمجه–نقل از سوسيوبيولوژی اثر ادوارد ويلسون . (بو کردِن آن واکنش نشان می دهد

  .)٣١٩ ء صفحه–دانشگاهی مشهد   نظر جهاد–وهاب زاده 
١۶ (natural selection :[6] . به انتهای فصل رجوع کنيد   
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چنانچه روانشناسِی تکاملی چنين پيش فرضی داشته باشد، بدوِن 

اما بايد بگوييم که روانشناساِن تکاملی . ترديد به خطا رفته است

 ل عوامءدارند که رفتاِر انسان امروزی به وسيلهدر واقع اعتقاد 

بی مشاری تعيين می گردد و بسياری از اين عوامل مبنای فرهنگی و 

 ءدر عيِن حال سازگاری ايجاد شده به وسيله. يا اجتماعی دارند

 طبيعی نيز برخی جنبه های رفتاِر انساِن امروزی را حتت بانتخا

 .ثير قرار می دهدأت

 

 : و مدارکشواهد
 در انـسان کـه      ١٧ی جنس ب انتخا ءهي اعتباِر نظر  زاِني م ِنيي تع یبرا

 وجـود   ی گونـاگون  ی ارائه شده است راههـا     ی روانشناساِن تکامل  طتوس

 د در مـور   ی فرهنگ ِني ب ت راهها اجنام دادِن مطالعا    ني از ا  یکي. دارد

 .  باشدی جفتها مل قبود موریهايژگي و واتيخصوص

 :  باشدحي صحی جنسب انتخاءهي نظرچنانچه

 ط ترجيح داده شـده توسـ      تبايستی تفاوهتای آشکاری بيِن خصوصيا     

 . مردان و زنان وجود داشته باشد

 .  فرهنگها صادق باشدءبايستی اين خصوصيات در مهه 

ارائه شده  ) ١٩٨٩( باس   ط توس هي نظر ني ا دييأ ت ت از مدارک جه   یخبش

 . است

 
ه اسـت کـه     ارائه شـد  ) ١٩۶٩ (١٨ الدر ط توس ی قانع کننده ا   كمدار

 كي شـر  ب انتخـا  ت مـرد جهـ    مي زن، بر تصم   ِی بدن jی دهد جذاب  ینشان م 

 دخـِرت نوجـوان، از      یاديـ  ز د تعدا ش،ي آزما کيدر  .  دارد ريثأ ت یجنس

 مي تقـس  B و   A ء بـه دو دسـته     بيـ  بـه ترت   ی بدن تي جذاب زاِني م ظحلا

 ت مد ی دو دسته را برا    نيحمققان ا .  دخرتان جمرد بودند   ني ا ءمهه. شدند

 ،ی روانـشناساِن تکـامل    هدگايـ  د تأييددر  .  نظر گرفتند  ِريز سال   ١٠

 ی مهبـستگ  کي A ء دخرتاِن دسته  ِني نشان داد که در ب     قي حتق ني ا ءجهينت

 در  نيـ ا.  شوهر وجـود دارد    ی شغل تي و موقع  ی بدن تي جذاب ِنيب+ ٠٫۴۶

+ ٠٫٣۵ زاِنيـ  بـه م   Bء   دخرتاِن دسـته   ی برا ی مهبستگ ني که ا  د بو یحال

 . بود

                                                 
١٧( sexual selection :ط اسـت کـه توسـ   ی تکـامل ی ساز و کـار ،ی جنسبانتخا. ی جنسبانتخا 

 دو  اِنيـ م (یتي جنس یا کند و تفاوهت   ی عمل م  یعي طب ب با انتخا  ی شد که مواز   شنهادي پ نيدارو

 ] ٧ [دي فصل رجوع کنی به انتهاشرتي بحي توضیبرا.  آوردی مديرا پد) جنس

18. Elder 
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ارائه شده اسـت    ) ١٩٨٩ (١٩لدي کالرک و هاتف   ط توس یک و مدار  شواهد

 ب زنـان در انتخـا     نکهي بر ا  ی مبن ی شناساِن اجتماع  ستي ز ءهيکه نظر 

 ی تر و حساب شده تـر عمـل مـ          رانهي با مردان سخت گ    سهيمهسر در مقا  

 دخرت و پسِر دانـشجو      ی عده ا  شي آزما نيدر ا .  کند ی م دييأکنند را ت  

 خود رفتـه و بـه       ف جنِس خمال  اِنينشجو دا ت بودند به مس   اب جذ اريکه بس 

 دانشگاه  ني حضوِر مشا در ا    ه متوج یسالم، من به تازگ   «:  گفتند یآا م 

 بـا مـن     ديـ لي ما ايـ آ. دي جذاب هست  ارياز نظِر من، مشا بس    . شده ام 

 ط توس يی باال اري بس د تا ح  شنهادي پ نيا«؟  دي داشته باش  ی جنس ءرابطه

 از دخرتان   کي چي بود که ه   یل در حا  نيا.  شد رفتهي پسر پذ  اِنيدانشجو

 نيـ دست آمـده بـه ا     ه  در واقع آماِر ب   . رفتندي را نپذ  شنهادي پ نيا

 ِني و از بـ    رفتنـد ي را پذ  شنهادي پ نيا% ٧۵ پسران   ِنياز ب : شکل بود 

 را رد کـرده     شنهادي پ ني که ا  زي از پسران ن   یبرخ. دخرتان صفر درصد  

 نيمـن در مهـ     دنـامز ! سـفم أمت« مـثال . ( داشـتند  ی جالب ليبودند دال 

  .)»! هاستیکينزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 تر عمل   رانهي جفت سخت گ   بله که زنان از مردان در انتخا      أ مس نيا

 بـاس و    قيـ  حتق کيـ در  .  شـد  دييأ  ت  زي ن یگري د ك مدار ط کنند توس  یم

 و اريـــاز مـــردان و زنـــان خواســـتند تـــا مع) ١٩٩٣ (٢٠تيـــامش

 ِی جنـس  ءبطـه  را کي ی برقرار ت مقابل جه  د فر ی الزم برا  یاستانداردها

 مـردان فقـط داشـِنت چنـد         یبـرا .  نـام بربنـد    را) کوتاه مدت  (یفور

جذاب بودن، صـادق    : از مجله .  بود ی کاف ی آم به مقداِر جزئ    ت،يخصوص

بودن، خبشنده بودن، خوش معاشرت بودن، مهربان بودن، عاقـل بـودن،            

.  با ثبات بودنی عاطفظ، از حلا)sense of humor(بذله گو و شوخ بودن 

                                                 
19. Clark & Hatfield  
20. Buss & Schmitt  
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 سهيـ  کوتاه مدت، مـردان در مقا      ءن رابطه ي ا یبه طوِر واضح تر، برا    

.  طـرف پرداختنـد    ب نـامطلو  یهـا يژگيبا زنان، کمرت به خمالفت بـا و       

 بـودن، طـرد شـده       ی، دو جنس  يی و زورگو  یجاه طلب : ِري نظ يیهايژگيو

 بنـد   ی ب ،ی نادان ،ی افراط ل به شک  ی خور ی خودخواه، م  گران،ي د طتوس

  ٢١. روحی سرد و ب،ی در اموِر جنسیو بار

 

 نـد  فرهنگها، هر دو جنسيت مايل     یدر متام 

 آا از نظـِر هـوش و شخـصيت          ی جنس كتا شري 

چگونه می توان   .  مطلوبی داشته باشد   طشراي

له را توضـيح    أ تکاملی ايـن مـس     هبا ديدگا 

 داد؟ 

  
 ی مـ  ی تکـامل  ی روانـشناس  ی از ادعاهـا   گـر ي د یکـ ي ی به بررس  حال

 سهيـ  مردان در مقا   ،ی تکامل ی روانشناس یا ه یني ب شيطبِق پ : ميپرداز

 در  ٢٢. داشـته باشـند    یشرتي ب ی جنس یهاکي تعداد شر  لنديبا زنان، ما  

 ی کاجلهـا  د جمـر  اِنياز دانـشجو  ) ١٩٩٣ (تي مطلب، باس و امش    ني ا تأييد

 داشـِنت چـه     نکـه ي بر ا  ی مبن یآمار ،يیکايآمر

 ی زنـدگ  ف خمتلـ  ی در دوره هـا    ی جنس تتعداد جف 

بـه طـور    .  کردنـد  هيـ  هت  آا مطلوب است   یبرا

 نفـر   ۶ با   ی جنس ء رابطه ءمتوسط، مردان جتربه  

شان ي زندگ ل نفر در ک   ١٨ و   ندهي آ ل سا لدر طو 

در مقابل، زنان تنـها     .  آل دانستند  دهيرا ا 

 ل سـا  ل نفر در طـو    کي با   یس جن ء رابطه ءجتربه

 عمـر را    ل نفـر در طـو     ۵ تـا    ۴ ِني و ب  ندهيآ

  ٢٣. دانستندبمطلو

 :  و سالمت٢٤یتک مهسر
 بـدن هـستند کـه از مـا در           یمني ا مستي س ی سلوهلا د،ي سف یاگلبوهل

 ی گلبوهلـا  د بودِن تعدا  شرتيب.  کنند ی خمتلف حمافظت م   یهايماري ب لمقاب

 ٢٥ نـان  تقـا يحتق.  بـدن اسـت    ِیمنـ ي ا مستي بودِن س  رتي قو ء نشانه ديسف

 هـا   موني از م  يی گونه ها  دي سف ی گلبوهلا د دهد تعدا  ینشان م ) ٢٠٠٠(

 با  سهي بند و بار هستند در مقا      ی ب ی جنس ظ که از حلا   و شامپانزه ها  

                                                 
21. lacking humor   

   [8]به انتهای فصل رجوع کنيد ) ٢٢
  م– ما شايد اين آمار و ارقام تا حدی عجيب و غيرواقعی به نظر برسد گدر فرهن) ٢٣

24. monogamy 
25. Nunn 
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 تک مهسر   اي دارند و    ی حمدود ی جنس ی که جفتها  گري د ی گونه ها  یامويم

 تسـت کـه جهـ      ی پاسِخ انطباق  کي نيدر واقع ا  .  باشد ی م شرتيهستند ب 

 گونـه   ني ا ی برا ی جنس ی بند و بار   ی که ب  یشرتي ب یهايماريغلبه بر ب  

 بـه انـسان     قي  حتق  ني ا ايآ.  است افتهيامل   آورد تک  ی به مهراه م   ها

 ما اندک است و     دي سف ی گلبوهلا دتعدا.  نه ظاهرا شود؟   ی مربوط م  زين

 ط داشـِنت روابـ    ی است که مـا بـرا      ني ا ء نشان دهنده  ظاهرًا نکته   نيا

 .مي اافتهي نه چندان فراوان تکامل ِیجنس

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 ب انتخـا  در مـور   تکاملی د  ه ميان فرهنگی از ديدگا    تحتقيقا«: باس

 .» جنسی محايت می کندكشري

 کـشور گـردآوری     ٣٣ فرهنـگ از     ٣٧داده هـايی را از      ) ١٩٨٩(باس  

 :کرد

 فرهنگها زنانی را ترجيح می دادنـد کـه از آـا             یمردان در متام  

در مقابـل،   .  بااليی داشـته باشـند     یجوان تر باشند و تواِن زادآور     

 ِظاز حلا (مردانی بزرگ تر     فرهنگها ترجيح می دادند که       ءزنان در مهه  

 بيـشرتی هـستند را انتخـاب        ع دارای منـاب   احتماالاز خويش که    ) سنی

مهانطور که پيش بينی می شد برای زنان در مقايسه با مردان،            . کنند

 بيشرتی برخـوردار    ت جنسی فرضی شان از امهي     كچشم انداِز اقتصادی شري   

 . بود

جنسی برای مـردان در      شريک   ی جسمان تمهچنين انتظار می رود جذابي    

 تمقايسه با زنان از امهيت باالتری برخوردار باشد چـرا کـه جـذابي             

. وری فـرد مـذکور دارد     آ نزديکـی بـا توانـايی زاد       ءجسمانی رابطه 

 ت فرهنـگ جـذابي    ٣٧ فرهنـگ از     ٣۶مهانطور که انتظـار مـی رفـت در          

 ش جنسی برای مردان در مقايسه بـا زنـان امهيـت و ارز             كجسمانِی شري 

 . ری داشتباالت

 بيـشرتی   شو سراجنام اينکه مردان در مقايسه با زنان امهيـت و ارز           

 هـا    اين يافتـه    رغم یعل.  جنسی شان قائل اند    كبرای جنيب بودِن شري   
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 درصد از فرهنگها    ٣٨ای مياِن دو جنسيت در      بايد متذکر شد که تفاوهت    

 . قابل توجه نبود

 

 : پرسش هايی برای تفکر

ند به عنواِن پشتيباِن حمکمی برای      آيا اين حتقيقات می توا     

  تکاملی قلمداد شود؟ درويکر

 تفاوهتای موجود مياِن فرهنگهـای غربـی و         تبه نظر مشا عل    

  جنسی چيست؟ ك شريبغير غربی در مالکهای انتخا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : باستارزيابِی حتقيقا: مطالعهء موردی
 وجود  خاصی برخوردارند، با اينتاز امهي) ١٩٨٩(يافته های باس 

 :  کافی واضح نيستندءآا به دو دليل به اندازه

آا به واقع نشان منی دهند که تفاوهتای موجود مياِن دو جنسيت  .١

.  جنسی در بيِن فرهنگها مهاهنگ و پايدار استك شريبدر مورد انتخا

در واقع در فرهنگهای توسعه يافته در مقايسه با فرهنگهای کمرت 

 ك شريب اکثِر مالکهای انتخادسيت در مورتوسعه يافته، بيِن دو جن

از مجله مالکهايی که در کشورهای .  بسيار کمی وجود داردتجنسی تفاو

 آا تفاوت اندکی بيِن دو جنسيت وجود داشت دتوسعه يافته در مور

 مطلوب بيِن دو جنسيت، ميزاِن ی سنتمی توان به مواردی نظيِر تفاو

 . جنسی اشاره کردك شريت جناب چشم انداِز اقتصادی و ميزاِنتامهي

 زيست شناسِی اجتماعی بيشرت از اينکه با ترجيحاتی که درويکر .٢

 باس مورد ارزيابی قرار گرفته است سر و کار داشته باشد، به طتوس

 واقعی ی سنتدر اين حتقيقات ميانگيِن تفاو. رفتارها مربوط می شود

رقم شبيه به  سال بود که اين ٢٫٩٩مياِن زن و شوهر در فرهنگها 

 زنان طو توس)  سال٢٫۶۶( ترجيح داده شده توسط مردان یتفاوت  سن

با اين وجود به هيچ وجه معلوم نيست که آيا بيِن . است)  سال٣٫۴٢(
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 طدست آمده توسه  سايِر مالکهای بد افراد و رفتار در مورتترجيحا

 . باس نيز اينچنين توافق و مهاهنگی ای وجود دارد يا نه

 ی روانـشناس  یهـا يني ب شي از پ  گري د یکي دي داشته باش  ادي به   اگر

شان يـ  جنس كي شـر  تانـ ي دو جنس به هنگاِم خ     ِی حسادت و آشفتگ   ،یتکامل

 . بود

 که حِس تعصب و حسادت      ی موارد ِیبه بررس ) ١٩٩۶ (٢٦ و مهکارانش  بانک

 ٣ در   قيـ  حتق نيـ ا.  پرداختنـد  خـت، ي انگ یرا در مردان و زنان بر م      

 نيـ از شرکت کننـدگان در ا     . هلند صورت گرفت   آملان و    کا،يکشوِر آمر 

 شرتيـ  ب ريـ  ز ت از دو حال   کي خواسته شد تا مشخص کنند در کدام         قيحتق

 .  کنندی میشاني و پریت ناراحساحسا

 ديگری دشهوانی با فر_  جنسی ءچنانچه شريِک جنسِی آا رابطه 
 . ايجاد کند

گر  عاطفِی نزديک با شخصی ديد جنسِی آا پيونكچنانچه شري 
 . برقرار کند

 بـود   نيـ  ا ء نشان دهنده  جينتا

که در هر سـه کـشور، مـردان از          

 یگـر يشان بـا د   ي جنس كي شر نکهيا

 شرتيـ  داشته باشـد ب    ی جنس ءرابطه

 شانيـ  آشـفته و پر    گري د تاز حال 

کــه زنــان از يدرحال.  شــوندیمــ

 یگـر ي رابطه شان با د    ف طر نکهيا

 کنـد   جـاد ي ا کي نزد ِی عاطف ِدونيپ

 بانـک و مهکـارانش      نيـ عـالوه بـر ا    . شوند یشفته م  و آ  شاني پر شرتيب

مقابـل، در   ف   طـر  ِی جنس يِی وفا ی کشور، تصوِر ب   ٣ که در هر     افتنديدر

 ِیکيولـوژ يزي ف كيـ  و حتر  یختگـ ي با زنـان، بـر انگ      سهيمردان در مقا  

بـه طـور    ) ١٩٩۶( بانک و مهکارانش     ی ها افتهي.  کند ی م جادي ا یشرتيب

 . داردی مهخوانیملکا تِی روانشناسیهايني بشيکامل با پ

 ی روانـشناس  ی ها افتهي خمتلف به خمالفت با      قي وجود، دو حتق   ني ا با

 :  پرداختندیتکامل

عنـوان کردنـد    ) ٢٠٠٢ (٢٧ومني و بر  ی استنو، بارتلت، اسلو   ید  .١

 چـرا کـه     ) شده است  ريبد تفس (.  ها گمراه کننده است    افتهي نيکه ا 

 ريثأ ت ت حت آامال قيحتق ني شرکت کنندگان در ا    تماي رود تصم  یاحتمال م 

 یگـر ي، نـوع د   ٢٨انتي نوع خ  کي باور قرار گرفته باشد که وجود        نيا

 دارند کـه    دهي از زنان عق   یاريبس.  به مهراه دارد   زي ن ا ر انتياز خ 

                                                 
26. Buunk et l 
27. De Steno ،Bartlett، Salovey & Braverman 
28. infidelity 
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 را  ی جنس تاني مرد خ  کي ی عاطف تانيخ

 کيـ کـه   يدرحال.  به مهـراه دارد    زين

ــ  ــرد م ــا یم ــد از حل ــس ظ توان  یجن

 نسبت به   هنکي باشد بدوِن ا   انتکاريخ

ــستگ  ــخص واب ــاطفِیآن ش ــِی ع  ی واقع

 رو،  نيـ از ا .  کنـد  دايـ پ) نيراست(

 ی عـاطف  تانـ ي خ نکهيا ليممکن است دل  

 انـت ي باشـد کـه خ     ني کند ا  ی حد زنان را آشفته و ناراحت م       نيتا ا 

بـه  . ( شـود  ی شـامل مـ    زي را ن  ی جنس تاني خ يیباالل   با احتما  یعاطف

 تانـ يرابر است با دو خ     در اکثر مواقع ب    ی عاطف تاني خ گر،يعبارت د 

 .)مهزمان

 را بـه وجـود آوردنـد کـه          یتيموقع) ٢٠٠٢( استنو و مهکارانش     ید

 یستي بودند با  یگري کار د  مشرکت کنندگان در مهان حال که مشغول اجنا       

 کي کـدام  ی جنـس  تانـ ي و خ  ی عاطف تاني خ ني گرفتند که از ب    ی م ميتصم

را شرکت کنندگان    چ ديممکن است بپرس  .  حتمل تر است   رقابلي آا غ  یبرا

  دادند؟ ی سواالت پاسخ مني کار به ام اجناني در حیستيبا

 شـود تـا آـا       ی حالت باعث مـ    ني بود که ا   ني ا شي آزما ني ا منطِق

 هـر   ی ضـمن  ی فته در معنـا    ءدهيچي پ يِی معنا لنتوانند هرگونه تداخ  

 حالـت آـا     نيـ  در ا  یعني(.ابنديرا در ) ی جنس – یعاطف (انتينوع خ 

 مهزمـان   تانـ ي دو خ  ل معـاد  ی عـاطف  تانـ ي که خ  ابنديد در قادر نبودن 

 هم مـردان و هـم       د،يني ب ی بعد م  ء در منوداِر صفحه   ه مهانطور ک  ).است

 داده هـا    ش قادر بـه پـرداز     )آار اجنام   لي که به دل   یهنگام(زنان،  

 ی جنس تانيها نبودند، خ  انتي از انواع خ   کي هر ِی ضمن ی معنا ف کش یبرا

 سـازد،   ی آا را آشـفته و ناراحـت مـ         شرتي که ب  یرا به عنواِن عامل   

 . انتخاب کردند

 
 یهاتـ ي کـه حمدود   یطيدر شـرا  ) ١٩٩۶( بانک و مهکـارانش      ی ها افتهي

افـراد مـشغول اجنـام کـار        ( داده ها وجود نداشـت       ش از پرداز  یناش

 کـرده   یري گ جهي استنو نت  یمهانطور که د  . ، تکرار شد  ) نبودند یگريد

 مـردان و زنـان هـر دو         ،ی تکامل هدگاي د یهايني ب شي پ فبرخال: (است

 ريـ  غ ی با فرد  یعني (٢٩ رابطه ج خار ِی جنس ینشان دادند که برخوردها   

 و ی آشــفتگ،ی عــاطفیهاانتــي بــا خسهيــدر مقا) ٣٠ رابطــهفاز طــر

 .  کندی مجادي در آا ایشرتي بِیشانيپر

 
                                                 

29. extra –dyadic 
30. non – partnership 
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 کـه تـاکنون صـورت       ینشان داد اکثِر مطالعات   ) ٢٠٠٢ (٣١سيهار  .٢

 طي را در شـرا    انـت ي مربوط به خ   ی واکنشها نکهي ا یگرفته است به جا   

 ی فرضـ  یهاانتـ ي مربوط بـه خ    یها واکنش ی بسنجد تنها به بررس    یواقع

افـراد   ی واقعـ  ی واکنشها ِی به بررس  سي که هار  یهنگام. پرداخته است 

 چي هـ  تقريبا که   افتيشان پرداخت، در  يس جن كي شر یانتهاي خ لدر مقاب 

شان وجـود   ي جنس كي شر تاني زنان و مردان در واکنش به خ       ِني ب یتفاوت

 تر و   ني سنگ ،ی عاطف یهاانتي خ ت،ي هر دو جنس   یدر واقع، برا  . ندارد

 .  شدی قلمداد می جنسصرفا یهاانتي حتمل تر از خل قابِريغ

 
 شده است، بـا     یمنته یمتفاوتج  يهرچند که به نتا   ( ها   افتهي نيا

 هدگايـ  بـا د   ی بـه کلـ    ) وجـود  نيا

 ی که عنـوان مـ     یروانشناساِن تکامل 

 زنــان و ،ی تکــاملیکننــد فــشارها

را جمبـور   ) ٢١قـرن    (یمرداِن امروز 

 ی متفاوت آامال ی کند تا واکنشها   یم

 ی و عـاطف   ی جنـس  یهاانتينسبت به خ  

شان از خود بروز دهنـد،      يجنس كيشر

 . تناقض دارد

 

 : یابيارز
 ط توسـ  ی بـه خـوب    ی و رفتـاِر جنـس     ی جنـس  ش نگر ی جنبه ها  یرخب 

 .  شودی داده محي توضی تکاملیروانشناس

 ی برخـ  مي کنـد تـا بتـوان      ی به ما کمـک مـ      ی تکامل ِیروانشناس 

 حي را توضـ   ی جنـس  ِر و رفتـا   ی جنـس  ش دو جنس در نگـر     ني ب یتفاوهتا

 . ميده

ان  انـس  ی رفتاِر جنس  ِريي به تغ  ی چندان ه توج ی تکامل ِیروانشناس 

 که  یشماري ب ترايي تغ مثال. ( ندارد گري د ل به نس  ی از نسل  ،یامروز

 ی غربـ  ی از فرهنگها  یاري بس ِی در نگرش و رفتاِر جنس     ستمي قرِن ب  یط

 .)  شده استجاديا

 ی روانـشناس  تاياست کـه فرضـ    ) رممکني هم غ  ديو شا ( سخت   اريبس 

 یدي کل یرهايچرا که متغ  .   حمک خبورند   ی جترب شي در سطِح آزما   یتکامل

  ٣٢. کردی توان دستکاریرا من) یعيمثل انتخاِب طب(

  !زنان به طور طبيعی بی بندو بار هستند

                                                 
31. Harris 

  [9]به انتهای فصل رجوع کنيد ) ٣٢
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ء مـشهور    اين مجلـه را هنرپيـشه      »!اين مهه مرد و اين زماِن اندک      «

 البتـه   – به شوخی گفته است اما، ظاهرا دانـشمندان          ٣٣»مائی وست «

. کـرده انـد   له را اثبات    أ مدعی هستند که اين مس     -مرداِن دانشمند   

 مهانند مردان   -رغم اينکه به طور طبيعی تک مهسر هستند          ی عل –زنان  

 ظزيست شناسان عقيده دارند که زنـان از حلـا         . بی بند و بار هستند    

 ء خمتلف رابطـه   دژنتيکی طوری برنامه ريزی شده اند تا با چندين مر         

  داشنت فرزنداِن سامل را افـزايش      سجنسی داشته باشند و بدين شکل شان      

 .دهند

اين نظريه به ما کمک می کند تا دريابيم چرا اين مهه از پدرها،              

يک مطالعه نشان می دهد کـه       . فرزندشان نيستند ) زيستِی(پدِر واقعی   

 زيـستی   ظ پدری است که از حلـا      باز هر هفت نفر، احتماال يک نفر صاح       

 .پدر واقعِی او نيست

دسـت  ه   مدارک ب  دست آمده اند به شواهد و     ه  دو گزارش که اخيرا ب    

 مـاده در ميـان      تآمده در رابطه با بـی بنـد و بـار بـودن جنـسي              

جــانوران خمتلــف از مجلــه پرنــدگان، زنبورهــا، ماهيهــا، عقرهبــا،  

بـی بنـد و بـار       . خرچنگها، خزندگان و پستانداران اضافه شده است      

نشان داده می شود، مهانطور که در       » ژِن خوب «ط نظريهء بودِن زنان توس  

 ماده ممکـن    كچکاو.  نشان داده شده است    ٣٤» آبسنت ء هرزه كوچکا «ِدمور

 کوچک است شروع به ساخِنت النـه        ی منايش ءاست با يک نر که دارای نغمه      

کند اما در عيِن حال به جستجوی يک جفت گيری ديگر با نرهـايی کـه                

.  بزرگ بوده و عموما عمِر طـوالنی دارنـد بـرود           ی منايش ءدارای نغمه 

 جنـسِی دوم و     كيـق هبرتيـن فرزنـدان را از شـري         اين ماده از اين طر    

 . اول دريافت می کندی جنسك نگهداری و مراقبت را از شري)هبرتين(

ما مهواره  «:  پروفسور روانشناسی تکاملی   ٣٥ تيم بيرکهد،  ءبه گفته 

 ميلمان باشد پيدا منی کنيم، بلکه به        ق جنسی را که کامال مطاب     كشري

له بـرای انـساا نيـز صـادق         أساين م . نوعی توافق تن در می دهيم     

مين منابع و نگهداری    أيک زن ممکن است مردی را بيابد که در ت         . است

و مراقبت از فرزندان مناسب باشد اما از نظِر زن اين مـرد لزومـا               

 ». فرزندان باشد مناسب نيست)یزيست(برای اينکه پدِر 

 ه آرامش خبشی که از قلمروی جانوران بـرای مـردان بـ            ءتنها نکته 

دست می آيد اين است که زنان انگيزه دارند تا متـامی فرزندانـشان              

:  بيرکهـد  ءبـه گفتـه   . دسـت نيامـده باشـد     ه   نامشروع ب  ءاز رابطه 

                                                 
33. Mae West 
34. Great weed warbler  
35. Tim Birkhead 
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 کامال بی وفا باشند، ممکن است       ٣٦خويشچنانچه آا به مهسِر اجتماعِی      «

 ». خود رها شوندل موردنظر طردشده و به حاد مرطتوس

زنان به طور طبيعی بی بند و بار        «) ٢٠٠٠(براون  . اقتباس از ای  

 ».هستند

The Observer , 3 September  

 

 : سرتي بائومای شهوانیري انعطاف پذءهينظر
 ی جنــسل مــسائب در بــااتيــ از نظریکــي

ارائه شـده   ) ٢٠٠٠ (سرتي بائوما طانسان توس 

 س بر اسا  سرتي بائوما ءهي نظر ی ها هيپا. است

 تتفـاو  م ِريثأ ت لي مفهوم است که به دل     نيا

 تيـ و ترب ) ی و تکـامل   یستي ز لعوام (عتيطب

 رفتاِر  ِنيبر زنان و مردان، ب    ) مثال فرهنگ (

 زنان و مردان تفـاوت      ط شده توس  ذ اختا یجنس

 هيــ نظرنيــ ایديــ کلیفرضــها. وجــود دارد

 : عبارت است از

 بـا مـردان     سهيـ  زنان در مقا   ی جنس شکش«

 زنـان    گـر يبه زباِن د  .  است رتريانعطاف پذ 

 ی شـهوان  یري از انعطـاف پـذ     نيانگي با مردان، به طور م     سهيدر مقا 

 نيـ  بـاالتر ا   ی شـهوان  یريمنظور از انعطاف پذ   .  برخوردارند یباالتر

ها ش در واکنـ   ت،ي و وابسته به موقع    ی اجتماع ،ی فرهنگ لاست که عوام  

 ». گذارندی میشرتي بِريثأ زنان تی جنسیو رفتارها

 ،یاجتماع _ ی فرهنگ لاعتقاد دارد که عوام   ) ٢٠٠٠ (سرتيپس بائوما 

 ليـ امـا دال  .  دهنـد  ی قـرار مـ    ريثأ حتت ت  شرتي زنان را ب   یرفتاِر جنس 

 ؟ ستي ادعا چني ای براسرتيبائوما

رت و  ي قـو  ی جـسم  ظ بـا زنـان عمومـا از حلـا         سهيـ مردان در مقا    .١

 بـه   ی کمـرت  اِزيـ  تکامـل، ن   د آا در رون   جه،يدر نت . پرزورتر هستند 

 .  خود داشته اندِی جنسیها در رفتارريي و تغیريانعطاف پذ

، ) زن ی بـرا  ی جنـس  ء رابطـه  ی برقـرار  ی بـاال  ءنهي هز ليبه دل (  .٢

 شـود کـه     ی آغاز م  ی زن عموما هنگام   کي مرد و    کي ِني ب ی جنس تيفعال

 ء با مـرد، بـه داشـِنت رابطـه         یزن نظِر خود را از نداشِنت رابطه جنس       

بـودن و    رييـ  تغ ل قاب دازمني ن ريي تغ نيا.  دهد ريي با مرد تغ   یجنس

 .  زنان استه توجل قابیريذانعطاف پ

                                                 
  . ن کمک می کندمنظور از همسِر اجتماعی، مردی است که در تأميِن منابع و نگهداری از فرزندان به ز) ٣۶
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 ش با مردان معمـوال کـش      سهي زنان در مقا   سرت،ي بائوما ءبه گفته   .٣

 ی با مردان، راحت تـر مـ       سهيدر مقا « رو   نياز ا .  دارند ی کمرت ِیجنس

 راي را پـذ   ی جنـس  یابيـ  از کام  ی خمتلفـ  ايـ  معادل و    یتوانند شکلها 

 ».شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :  و مدارکشواهد
 : درست باشدسرتي بائوماءهي نظرنانچهچ

 ی با مـردان در فرهنگهـا      سهي زنان در مقا   ِی رفتاِر جنس  یستيبا 

 نيـ  ا تأييـد شـواهد و مـدارک در       .  داشته باشد  یشرتي ب عخمتلف تنو 

آا بـه   . به دست آمده است   ) ١٩٨۴( و اشلگل    ی بر تقايمطلب از حتق  

. تلف دست زدنـد    خم گ فرهن ١٨۶ دخرتاِن نوجوان در     ی رفتاِر جنس  ِیبررس

 رفتـاِر   ی جنبـه هـا    ء نشان داد که زنان در مهـه       قين حتق ي ا ءجهينت

 یشرتيـ  ب ی فرهنگـ  ی با مردان از تنوع و گونـاگون       سهي در مقا  یجنس

 . برخوردارند

 

 مـردان   ی رفتار جنس  یستيبا 

 ل با زنان از عوامـ     سهيدر مقا 

. ردي بپـذ  یشرتي ب ِريثأ ت یکيژنت

 نيـ  مربوط به ا   دمدارک و شواه  

ه توســط دان و مهکــارانش لأمــس

آــا بــه . ارائــه شــد) ١٩٩٧(

 ب که پس از انقال    ی افراد یبررس

 ن بزرگ شده بودند پرداختند و توجه خود را به س          ١٩۶٠ ء دهه یجنس

 يیتفاوهتا% ٧٢علت  . معطوف کردند  ی جنس یکي نزد نيافراد هنگام اول  



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
47 

 وجـود داشـت عوامـل       ی جنـس  یکـ ي نزد ني مردان در سن اولـ     نيکه ب 

% ۴٢ زنان تنها    ی رقم برا  نيکه ا يدرحال) یطي حم ريغ. (ود ب یکيژنت

 رفتـاِر   ،یاجتمـاع  _ ی فرهنگـ  ل دهد عوام  ی نشان م  قي حتق نيا. بود

 .  دهندی قرار مريثأ حتت تشرتيب زنان را یجنس

 ت دوسـ  ی بـا مـردان، از رفتـاِر جنـس         سهي در مقا  یستيزنان با  

 یلـ ي و ب  ی راسـتا، آدر   نيدر ا . رندي بپذ یشرتي ب ريثأ خود ت  ِیميصم

 ليـ  باکره نباشـد، متا    ی دخرت یمي صم ت چنانچه دوس  افتندي در )١٩٨۵(

 ل سا ٢ ف ظر ی جنس ء و داشِنت رابطه   شيخوت  دخرت به از دست دادِن بکار     

 تيـ در مقابل، در پسران، موقع    .  معمول است  ت برابِر حال  ۶ نده،يآ

 ی فـرد بـرا    ِمي در تصم  یريثأ گونه ت  چي ه باي تقر یمي صم ت دوس ِیجنس

 . نداردندهي آل سا٢ ی طی جنسء نداشِنت رابطهايداشنت 

 
 وجود دارد که نـشان      زي ن ی آنچه که گفته شد، مدارک     ء مهه رغم یلع

 است که   یزاني مردان و زنان کمرت از م      ِی جنس الي دهد تفاوت در ام    یم

 ديـ  و ها  وري منونـه،اول  یبـرا .  ورزد ی مـ  ديـ کأ بـر آن ت    سرتيبائوما

 ِني بـ  ی تفاوهتا ء موجود درباره  یها داده   ی بر رو  لي فراحتل کي) ١٩٩٣(

 ی جنس طمثال رواب  (ی جنس ل مسائ ف خمتل ء جنبه ٨ و مردان به     ان زن شنگر

 ءمثال رابطه  (ی جنبه از رفتاِر جنس    ٩و  ) يی از ازدواج، خودارضا   شيپ

 نيـ  ا ءجـه ينت. اجنام دادنـد  ) يی خودارضا ت دفعا د تعدا ،ی دهان ِیجنس

 :  نشان دادعي وسِقيحتق

 زنان و مـردان     ني ب ،ی و رفتاِر جنس   ی جنس ش نگر ی ها  اکثِر جنبه  در

 وجـود   ی تفـاوت  چي هـ  ايو  . ( خورد ی به چشم م   ی اندک اري بس یتفاوهتا

 ت دفعـا  د و تعدا  ی اتفاق ِی جنس ط رواب د وجود در مور   نيبا ا .) ندارد

 .  وجود داردیري چشمگت زنان و مردان تفاوِني ببي به ترتيیخودارضا

 

 :جهت گيرِی جنسِی زنان

 علمِی موجود، در ك مداریبه ارزياب) ٢٠٠٠(لی و ونيگاس کان

 زنان ءثيرگذار در رفتاِر مهجنس گرايانهأ تلرابطه با عوام

آا به اين نکته اشاره کردند که تاکنون تنها مغِز . پرداختند

به عبارت ديگر، تا .  مطالعه قرار گرفته استدمرداِن مهجنس گرا مور

لو که به طور جداگانه بزرگ شده آن زمان فقط يک جفت زِن دو ق

.  مطالعه قرار گرفته بودندد جنسيشان موری جهت گيرلبودند به دلي

 برای ی توجهل قابی ژنتيکء ضعيف، هيچ گونه نشانهشاز اين پژوه

 . رفتاِر مهجنس گرايِی زنان يافت نشده بود
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 زنان اين ء منشاء رفتاِر مهجنس گرايانهءيک باوِر عمومی در زمينه

 هورموا در رحم، منجر به رفتار مهجنس یکه سطِح غيرعادبود 

 جتربی به چالش ت حتقيقاطاين عقيده توس.  زنان می شودءگرايانه

کشيده شد و مشخص شد که برخالف اين باور عمومی، بسياری از زنانی 

 تکه دچار تغييرات غيرعادی هورمونی می شوند، گرايشها و خياال

 . غيرمهجنس گرايانه دارند

 در جمموع، معلوم شده است که سطِح

بدن لای خمتلف، نوع و شکهورمو 

 جنسِی زنان یهيچ ربطی به جهت گير

از اين گفته ها، می توان . ندارد

نتيجه گرفت که تاکنون ما بيشرت 

ثيرگذار در جهت أاز آنکه عوامل ت

 زنان را مشخص کنيم، ی جنسیگير

 ی جنسیعواملی که در جهت گير

 !ی ندارند را شناسايی کرده ايمزنان هيچ نقش

 
  

 : یابيارز

 و  عـت ي طب ِريثأ تـ  ت حتـ  شرتيـ  مـردان ب   ی جنس الي نکته که ام   نيا 

 باشـد، از    یمـ ) فرهنـگ  (تي ترب ِريثأ ت ت حت شرتي زنان ب  ی جنس لايام

 .  برخوردار استيی باالتيامه

 بـا مـردان     سهي زنان در مقا   ی رسد که رفتار جنس    یبه نظر م   

 . ردي پذی میشرتي بِريثأ تیهنگ فر– ی اجتماعلاز عوام

 ی شهوان یري انعطاف پذ  زاِني دو جنس در م    ِني تفاوت ب  د وجو ليدل 

 ديـ  وجود ها  نيبا ا . ستيهنوز روشن ن  

 ل نسبتا قابـ   حيتوض) ٢٠٠٠ (کيوريو د 

ــول ــدیقب ــرده ان ــه ک ــوال «:  ارائ اص

در ( دارنـد    ی کمـرت  ت که قدر  يیگروهها

 يینسبت به گروههـا   )  مورد، زنان  نيا

در ( برخوردارنـد    یشرتيـ  ب تز قدر که ا 

 ی رفتـار  یسـازگار )  مورد، مردان  نيا

ــب ــیشرتي ــشان م ــود ن ــدی از خ  ». دهن

 ل از کنرت  شرتي مردان بر رفتاِر زنان ب     ل کنرت کهيي از آجنا  ن،يبنابرا

 ی جنـس  یري انعطاف پـذ   جهيزنان بر رفتاِر مردان بوده است، در نت       

 .  استدهي گردشرتي با مردان بسهيزنان در مقا
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  ی رفتار جنسی هاهينظر:  فصلءالصهخ

 

 یني والـد  ی گـذار  هي سـرما  ،ی روانشناساِن تکامل  ءبنا به گفته   

 شود که زنـان     ی م ی منته جهي نت ني زنان نسبت به مردان به ا      شرتيب

 تر عمل کنند و مردان      رانهيدر انتخاِب جفت نسبت به مردان، سختگ      

 راه  یدايـ  ز ی به زنان جنـگ و دعـوا       ی جنس یابي به منظور دست   زين

 . اندازنديب

 ِني شـد، بـ    ینـ ي ب شي پـ  ی تکـامل  ی روانـشناس  ط که توس  یمهانطور 

 ی شـود، تفاوهتـا    ی داده م  حي که توسط زنان و مردان ترج      یاتيخصوص

 جوان تر از    ی دهند مهسر  ی م حيمثال مردان ترج  . ( وجود دارد  یآشکار

 دهنـد شوهرشـان از      ی م حي زنان ترج  کهيخود داشته باشند، در حال    

 .) بزرگرت باشد!) ی نظِر سناز(آا 

 یري انعطــاف پــذءهيــ از نظریباني در پــشتیشــواهد و مــدارک 

 ی جنـس  لاي مدارک، ام  نيبر اساس ا  .  وجود دارد  سرتي بائوما ِیشهوان

 ی م ريثأ ت ی و اجتماع  ی فرهنگ ل از عوام  شرتيزنان نسبت به مردان ب    

 . رديگ
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 : مرتجمی هاادداشتي

]١ [Inclusive fitness :ري فراگیستگيشا  

 ِممتـا ء   فرد بـه اضـافه     د خو یستگي شا ع مج یعني ري فراگ ِیستگيشا  .١

 خـود   مي به جز زادگاِن مستق    شاوندان،ي خو یستگي که او بر شا    یريثأت

 کيـ  در ارتبـاط بـا       یشاوندي خو بخانت ا ِريثأ ت ل ک یعنيدارد و لذا    

 . فرد

 دکـرت وهـاب     ءه ترمجـ  – لـسون ي اثر ادوارد و   یولوژيوبي از سوس  نقل

  .٣١۵ ء صفحه– مشهد یدانشگاه  نظر جهاد–زاده 

 سميـ  کـه ارگان   يیهاي اسرتاتژ ع به جممو  ،ی تکامل ی شناس ستيدر ز   .٢

 یستگيـ  بنـدد شا   یکـار مـ   ه   خود ب  یکي ژنت تي از موفق  ناني اطم یبرا

 بانتخـا  + ی شخـص  یستگيشا = ري فراگ یستگيشا.  شود ی گفته م  ريفراگ

  .شاونديخو

 .ی دکرت پورافکاری و روانپزشکیروانشناس گ از فرهننقل

  
 ستيـ  ز ل اصـو  د اشـاره دارد بـه کـاربر       ی اجتماع ی شناس ستيز] ٢[

 از  ،ی اجتمـاع  توانـا ي ح ء مهـه  ی اجتماع یهاتي فعال ِنيي در تب  یشناخت

 کـرد، ي رو نيـ  گـذاِر ا   هيـ  پا لسونيمطابِق نظر ادوارد و   . مجله انسان 

.  دارد شهي ما ر  یکيت ژن بي در ترک  ی انسان تاي ح ی از جنبه ها   یاريبس

 ختـه ي متخصـصان برانگ   ِني را در ب   ی فراوان یا و جدهل  ث حب کرد،ي رو نيا

 تي دهد که اکثر   ی رخ م  لي دل ني منازعات به ا   ني از ا  ی بزرگ شخب. است

ت ايـ  ح یکـ ي ژنت س اسـا  ء جامعه شناسان و انسان شناسان درباره      ميعظ

 از  ی حمـدود  ی آگـاه  زي شناسان  ن   ستي دارند، و ز   ی اندک یانسان آگاه 

 .  دارندی و انسان شناختیاخت جامعه شنیپژوهشها

 ی منوچهر صبور  ء ترمجه – دنزي گ ی اثر آنتون  – ی از جامعه شناس   نقل

  ۶٠ -۵٩ ء صفحه– ستمي چاِپ ب– ی نشر ن–

 
 خود  ه نگا یستيله با أ مس ني ا م فه ی که برا  ديتوجه داشته باش  ] ٣[

بـه عقـب     هـزار سـال      ٢٠ برداشـته و حـداقل       یرا از انساِن امـروز    

 ريثأ تـ  ءجـه ي زند، نت  ی سر م  ی آنچه از انساِن امروز    رايز. ميبرگرد

 یفرهنگل   و تکام  ی اجتماع – ی فرهنگ ل تکام ءدهيچي پ اريمتقابل و بس  

  م – باشد ی مگريکدي بر یستي ز–

 
گ  بـزر  ء و جثـه   ی شود که پرخاشـگر    ی گفته م  ی تکامل حدر اصطال ] ۴[

. حاصـل شـده اسـت   » sexual selection ی جنـس بانتخـا  «ءجهيمردان در نت

 معمـوال  (تي جنس کي ی آن اعضا  يق است که از طر    یندي فرا یانتخاِب جنس 
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 یريـ  جفـت گ   ی برا يیازهاي کنند تا امت   ی رقابت م  دگريکيبا  ) مردان

 تي جنس یدست آورند، و اعضا   ه  ب) معموال زنان  (گري د تي جنس یعضابا ا 

را ) مـردان (ل   او تي جنس ص ممتاِز خا  ی با اعضا  یريجفت گ ) زنان (گريد

 .  کنندیخاب منتا

 ترمجه دکرت مخسه    – دي ها یبلي اثر جانت ش   – زنان   ی از روانشناس  نقل

  ۵۴٨ ء صفحه– نشر آگه و ارمجند –

 
کـه  ي مـسلم اسـت، درحال     شهي مادر بودن مه   ،ی تکامل هدگاياز د ] ۵[

 زن مطمئن است که نـوزادان       گر،ي د تبه عبار . ستيپدر بودن، مشخص ن   

 فرزنـدان   نيـ  داند کـه ا    ی زن م  گري د ت به عبار  ايد  از آِن او هستن   

 توانـد مطمـئن باشـد کـه آـا           یاما مرد منـ   .  او هستند  ی ژا لحام

 ی بـرا  نيبنابرا.  سازند ی او را منتقل م    ی و ژا  ندفرزنداِن او هست  

 شي او را افـزا    یستگي شا یعني مناسب است    یزن مراقبت از فرزند کار    

 ی او زنـده مـ     یا فرزندان و ژـ     سازد که  ی دهد و او را مطمئن م      یم

 دهـد   ی منـ  شي مـرد را افـزا     ِیستگياما مراقبت از فرزندان شا    .مانند

.  نـه  ايـ  مرد هـستند     ی ژا ل حام ن فرزندا ني ا ستي که معلوم ن   رايز

 .  کنندی زنان هستند که از فرزندان مراقبت مني غالبا ان،يبنابرا

 ديـ  ها یبليش اثر جانت    – زنان ی از روانشناس  ريي تغ ی با اندک  نقل

 ۶٨ ء ارمجند صفحه– نشر آگه – مخسه م دکرت اکرءترمجه

 

]۶ [natural selection :دسـت آورِن غـذا و   ه  بـ ی هر گونه بـرا یاعضا

 ِني و از آجنا که بـ      زندي خ ی بر م  گريکدي به رقابت با     یطي حم تامکانا

 رت،ي قـو  د وجـود دارد، فقـط افـرا       ی فـرد  ی از زاده ها تفاوهتا    کيهر

 که  یموجود. رندي م ی م هي مانند و بق   ی م یمدتر باق آارسازگارتر و ک  

 مانـد   ی موفق است، زنده م    گراني از د  شي خود، ب  ت و حتوال  راتييدر تغ 

 تراييـ  تغ ني مهـ  اديـ  ز ل آورد که به احتما    ی م دي را پد  یگري د لو نس 

 ی امـا در طـ     زنـد ي ناچ راتييـ  تغ نيا. مساعد را به ارث خواهد برد     

 چنان متفاوت با    یسميسراجنام ارگان  شوند و    یهزاران نسل انباشته م   

 ديـ  جد ی توان آن را گونـه ا      ی که م  دي آ ی م دتباِر دور دستش به وجو    

 تکامل را بر اثـِر      ني است و ا   افتهي تکامل   دي جد ء گونه نيخواند، ا 

 ی م جادي ا یتفاوهتا به طور اتفاق   . دست آورده است  ه   ب یعيانتخاِب طب 

 یطـ ي حم لعوامـ . ستيـ  ن ی اتفـاق  یداديـ  رو یعـ ي طب انتخاب یشوند، ول 

 .  کنندی منيي مثل تعديل در توتي موفقی مشخص را برایارهايمع

 – ديـ  نـشر مروار   – کيـ  ب ی دکرت عل  – زنده   ت موجودا ل از تکام  نقل

   ١٣ -٣٠ ء صفحه–چاِپ سوم 
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]٧ [sexual selection :ی سـاز و کـار  ،ی جنـس بانتخـا . ی جنـس بانتخا 

 بـا انتخـاِب     یه مـواز   شـد کـ    شنهادي پ ني دارو ط است که توس   یتکامل

 ی مـ  ديـ را پد )  دو جنس  اِنيم (یتي جنس ی کند و تفاوهتا   ی عمل م  یعيطب

 که بـر هـر جـنس بـه منظـوِر            يی فشارها ه،ي نظر ني ا سبر اسا . آورد

 بـه وجـود آمـدِن       ث باعـ  د،يـ  آ ی خمالف وارد م   س جن طانتخاب شدن توس  

 : استندي دو فرال شامی جنسبانتخا. شودی میتي جنسیتفاوهتا

 ی خـود بـه رقابـت مـ        ِني معمـوال مـردان، بـ      ت،ي جنس کي یااعض  .١

معمـوال   (گـر ي د تي جنـس  ی با اعـضا   یري جفت گ  یازهايپردازند تا امت  

 .دست آورنده را ب) زنان

 گري د تي از جنس  ی خاص یاعضا) معموال زنان  (گري د تي جنس ی اعضا  .٢

 کـه بـا     رنـد ي گ ی مـ  مي دهند و تصم   ی م حيترج) معموال مردان را  (را  

 . کنندیري خواهند جفت گی از آا مکيکدام

 ی کنند و زنـان انتخـاب مـ        ی غالبا مردان مبارزه م    نکهي خالصه ا 

 کند که چرا مردان در اکثِر گونه        ی م نيي اول کامال تب   دنيفرا. کنند

 و  یدر واقع، پرخاشـگر   . ها، درشت تر و پرخاشگر تر از زنان هستند        

 ی حمـسوب مـ    تيـ  مز کيـ   رقابـت    م مردان به هنگا   ی درشت تر برا   ءجثه

 از  یاري بـس  ِني دهد که چرا در بـ      ی م حي توض ني مهچن یجنس بانتخا.شود

 و رنگارنـگ دارد     بـا ي ز ل نـر، پـر و بـا       ء پرندگان، پرنـده   عانوا

 اصـطالحا   ی تکـامل  هدگاياز د .  ماده زشت تر است    لکه پر و با   يحالدر

 و  بـا ي ز ل پـر و بـا     ايـ  درشت تر و     ء و جثه  ی شود پرخاشگر  یگفته م 

 .  هستندی انتخاب جنسلرنگ، حمصورنگا

 ديـ  ها یبلي اثر جانت ش   – زنان ی از روانشناس  ريي تغ ی با اندک  نقل

  ٧٠-۶٩ ء ارمجند صفحه– نشر آگه – مخسه مدکرت اکرء ترمجه

 
 یها خـود در نـسل     ی ژـا  ی بقا ِني تضم ت جه ،ی تکامل هدگاياز د ] ٨[

ممکن است با    نرها آن است که تا آجنا که         ی برا ی اسرتاتژ ني هبرت نده،يآ

 ی رابطه برقرار کنند تا بتوانند کودکـاِن متعـدد         ی متعدد یماده ها 

 نيـ  زنده مباننـد، هبرت    هي از آا مردند، بق    ی کنند که اگر بعض    ديتول

 ت مـد  ديـ  با نياز آجنا که جن   .  ماده کامال متفاوت است    ی برا یتژاسرتا

د  حمـدو  ديـ  ماده هـا در تول     يی مادِر خود باشد، توانا    م در رح  یمشخص

.  هـستند  تيـ في ک ل به دنبـا   ت،ي کم ی رو ماده ها به جا     نياست، از ا  

 ) ١٩٩۴باس (

 حسِن مشس اسـفند     ء اثر رابرت فرانکن ترمجه    جاني و ه  زشينقل از انگ  

  ٣۵ ء صفحه– ی نشر ن-آباد و مهکاران
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 کنـد و    ی مـ  ی عامل را دسـتکار    کي پژوهشگر   ،یعلمت  قايدر حتق ] ٩[

 ی شده م  ی دستکار ل عام ِريثأرا حتت ت   گري د ل عام ترايي تغ ِیسپس چگونگ 

 نامنـد و    ی مـستقل مـ    ريـ  شـود متغ   ی م ی را که دستکار   یعامل. سنجد

 ی قـرار مـ    ی قبلـ  ل عام ريي تغ ِريثأ حتت ت  شگري که به نظر آزما    یعامل

 کي ،یعي طب ب حبث، انتخا  نيدر ا .  شود ی م دهي نام بسته وا ري متغ رديگ

 وابسته به مشار    ريمتغ زيرفتاِر افراد ن  .  شود ی مستقل حمسوب م   ِريمتغ

 . رودیم

 اکـِرب دکـرت     ی اثـر علـ    - رشـد    ِی از روانشناس  ريي تغ ی با اندک  نقل

  ۵۵ ء چاِپ هفدهم صفحه– نشر رشد –ژاد  نیشعار
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 زندگی جنسی دروغين ما ايرانيان

  

 nimahoghooghebashar@yahoo.com       نيما حقوق بشر

  
من منی دامن آيا اين خصلت دروغ گوئی ذاتا خاص ما ايرانيهاست و 

از ابتدای خلقت ما ايرانيها دروغگو بوده ايم يا اينکه دست آورد 

اما آنچه بر من مسلم است اين است که دين . و هديه دين اسالم است

حيت از البته اگر اسالم هم مثل مسي. اسالم انساا را دروغگو کرده

سياست جدا شده و يک امر شخصی گردد خصلت دروغگوئی هم در وجود 

اما مشکل ما مردم ايران اين است که فعال . مردم از بين خواهد رفت

مهه مسائل زندگيمان با اسالم و قوانين اسالمی گره خورده و ما هر 

اين دروغگوئی آنقدر با . روزه دهها بار به ديگران دروغ می گوئيم

 ما عجين شده که به مرور زمان در ساير مسائل زندگی نيز به زندگی

حتی اوضاع ما آنقدر وخيم شده که . ديگران دروغ می گوئيم

 . متأسفانه ما حتی به خودمان نيز دروغ می گوئيم

از مهان زمان صدر اسالم حضرت حممد با جنگ و جهاد، با زور و به 

بود، را به ! ستیضرب مششير، دين خود، که پيام آورد صلح و دو

ديگران حتميل منود، به گونه ای که سراجنام متام خمالفين وی، علی رغم 

ميل خود، به اسالم روی آورده و تصميم گرفتند برای پيشربد 

آا . اهدافشان و کنار آمدن با حممد به دروغ اعالم کنند مسلمانند

 ضرب به اسالم روی آوردند اما گرايش يا عقيده ای که با زور و به

و اينچنين بود که ما . مششير در انسان ايجاد شود دروغی بيش نيست

، به قيمت مورد !ايرانيان نيز حتفه اسالم را در جهاد حق عليه باطل

 .محله و جتاوز قرار گرفنت ميهن، زنان و فرزندامنان، دريافت منوديم

اکثر . و اين دروغ در طول تاريخ مهچنان ادامه پيدا کرد

لمان به دنيا می آيند و چون اجازه ندارند از دين ايرانيها مس

غيرمسلمانان اگر . اسالم خارج شوند مسلمان نيز از دنيا می روند

خبواهند با مسلمانی ازدواج کنند بايد حتما به اسالم روی آورند و 

اگر مسلمانی دين خود را تغيير دهد برای حفظ جان خود بايد از 

 .کشور خارج شود

يان مسلمان، آم از نوع شيعه اثنی اشعری، به اکثر ما ايران

دنيا می آييم و مهيشه بايد نام مسلمان شيعه بودن را به دنبال 

در مدرسه، دانشگاه و حميط کار بايد بارها و . خود به يدک بکشيم
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بارها به دروغ بگوئيم مسلمان شيعه ايم، مناز خوانده و روزه می 

 در مرامسهای دعا و مناز مجعه برای پيشربد اهداف خود بايد. گيريم

مهينکه . مردان ما برای استخدام شدن بايد ريش بگذارند. شرکت کنيم

يک زن باالجبار با حجاب از منزل خود خارج می شود يعنی دارد به 

 . ديگران به دروغ می گويد من به اين پوشش و حجاب اعتقاد دارم

.  شده ايمما با دروغها به دنيا آمده و با اين دروغها بزرگ

 ما ءزنان جامعه. اين دروغها سرتاسر زندگی ما را تشکيل داده اند

زن ايرانی جرأت ندارد . گرفته اند که نياز جنسی ندارند ياد

اعرتاف کند که نياز جنسی دارد و البته خود نيز به اين يقين و 

و . باور رسيده که تنها وسيله ای است برای ارضای ميل جنسی مرد

. نيز تنها خود را برخوردار از ميل جنسی می بيندمرد ايرانی 

مردان ايرانی بر اين باورند که انگار تنها آا هستند که اجازه 

بر اين باورند که زنان . دارند از آزادی جنسی برخوردار باشند

غريبه، مادران، خواهران و حتی مهسران ديگران وسيله ای هستند 

ه مادران، خواهران و مهسران برای ارضای هوی و هوس آا درحاليک

 . خود آا بايد دربست خانه نشين باشند

زن و شوهری که با هم زندگی می کنند هم در مجع دوستان يا روابط 

خود را پنهان کرده و از آن سخن منی گويند و يا تنها به حالت طنز 

هيچ وقت يک زن يا يک مرد در مجع . و متسخر از آن ياد می کنند

 . به طور نرمال و عادی از روابط خود سخن منی گويددوستان خود 

بسياری از زا سکس را عملی کثيف می دانند و با مهين باور در 

اولين ارتباط جنسی خود با مهسرشان خود را آلوده به گناه می 

در اين مورد حتی شنيده ام بعضی معتقدند که دخرتان دوشيزه . بينند

از ازدواج آن نور از بين می نوری در چهره خود دارند که بعد 

بر مبنای مهين باور است که پس از برقراری ارتباط جنسی غسل . رود

می کنند درحاليکه آنچه که بايد به آن بيشرت امهيت بدهند استحمام 

 . ی ارتباط جنسی استرقبل از برقرا

. زنان ايرانی بزرگرتين دروغ تاريخ بشريت را به خود می گويند

عاديست که  ارتباط جنسی عملی کثيف و غير. ندارندآا نياز جنسی 

من حتی خامنی را می . بعد از گذشت مدتی به اجنام آن عادت می کنند

شناسم که آنقدر در اين دروغ غرق شده که برای پنهان کردن 

ارتباطات جنسی خود با مهسرش حاضر به بچه دار شدن نشده، چون وجود 

 . استبچه نشاندهنده اجنام ارتباط جنسی 

کودکان و فرزندان ما در عدم آگاهی نسبت به قضيه برقراری 

اما از آجنائيکه آا نيز انسانند، . ارتباط جنسی رشد می کنند
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کنجکاوند و مهمرت از مهه اينکه آا نيز ميل جنسی دارند، کم کم 

سؤاالتی را درباره چگونگی به وجود آمدن و تولد فرزند مطرح می 

 خودارضائی کودکان امری طبيعی و الزم است اين از آجنائيکه. کنند

و در جواب سؤاالت مربوط به چگونگی ! کودکان در هنگام ارتکاب جرم

به وجود آمدن انسان يا ارتباطات جنسی شديدا مورد توبيخ والدين 

قرار می گيرند؛ اما مهين کودکان شب هنگام وقتی با شنيدن صداهايی 

ارتکاب « می کشند آا را در حال مشکوک به اتاق والدين خود سرک

می بينند و دراينجاست که کودکان دچار شوک شده و ارزش » !جرم

والدين در نزد آا پايين می آيد، چون آا مهان کاری را می کنند 

از طرفی . که آنرا برای فرزندان خود بد و کثيف معنی کرده اند

ئی در مورد کودکان به مرور زمان، از طريق دوستان خود، چيزها

چگونگی به وجود آمدن فرزند و برقراری ارتباط جنسی بين پدرها و 

مادرهايشان می شنوند، سپس برای امتحان کردن والدين خود سؤاالتی 

از آا می پرسند و با شنيدن جواهبای سرباال از آا، والدين در 

 . نزد فرزندانشان دروغگو جلوه خواهند کرد

گروهی از ما ايرانيها ريشه دوانده و دروغ آخری که در زندگی 

ياد می کنم در مورد گرايشهای جنسی » دروغ خمفی«من از آن به 

آن درصد از ايرانيهائی که جزو اقليتهای جنسی بوده و به . ماست

مهجنس خود گرايش دارند به انواع خمتلف به خود دروغ می گويند و 

جود آا را فرا گاهی حتی از وجود اين سرطان دروغها که سرتاسر و

شايد بسياری از مهين زنانی که نسبت به مهسران . گرفته خرب ندارند

خود سردند و از آا با عنوان زنان سردمزاج ياد می شود زنان 

شايد آا واقعا سردمزاج باشند و ميل جنسی خود . مهجنسگرا باشند

ند و شايد واقعا راست می گوي. را در وجود خود از بين نربده باشند

فقط آنچه که خود از آن خرب . نسبت به مرد احساس جنسی ندارند

 ندارند اين است که مهجنسگرا هستند، بنابراين سعی دارند به هر

قيمتی شده خود را در قالب يک خدمتکار جنسی واقعی برای مهسرشان 

 . درآورند

گروه ديگر مهجنسگراها سعی در انکار گرايش جنسی خود دارند و 

 نيز سعی می کنند به هر قيمتی که شده با دگرجنسگراها اين دسته

و گروه بعدی در اين دروغ بزرگ غرقند که . ارتباط برقرار منايند

نرمال نيستند و درنتيجه دائم درحال مبارزه، سرزنش و خودآزاری 

 . خود می باشند

و دسته آخر هم خود دگرجنسگراها هستند که کال وجود گرايش به 

جود مهجنسگراها را منکر شده يا از مهجنسگرائی به مهجنس و حتی و
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عنوان بيماری يا احنراف جنسی ياد منوده و در اصل آا نيز خرب 

 . ندارند که دارند به خود و ديگران دروغ می گويند

 حال چه بايد کرد؟

يک راه حل اين مشکل اين است که سعی کنيم موضوع گفتماای جنسی 

دگرجنسگراهای آگاه . ود با ديگران کنيمرا وارد صحبتها و مباحث خ

و فهميده از هر فرصتی استفاده کنند و دفاع خود از مهجنسگرايان 

را اعالم کنند، مردها در مورد امهيت استقالل جنسی زنان صحبت کنند 

چون اين کار باعث می گردد که زنان در روابط جنسی فعالرت شده و (

 ).لذت آورتر خواهد بوددر نتيجه عمل سکس برای خود مردان هم 

راه حل دوم اين است که مهجنسگراها و ديگر اقليتهای جنسی کمرت 

اين افراد می توانند بدون اقدام به آشکارسازی . پنهانکاری کنند

در زمينه مهجنسگرائی به ديگران اطالعات الزم را داده و در دفاع از 

 . حقوق مهجنسگرايان سکوت نکنند

ه جمالت و مطالب مربوط به روشنگری جنسی راه حل بعدی اين است ک

هر فردی خود . را هر چه وسيعرت پخش و به دست ديگران برسانند

مسئوليت تقبل کرده، از پنهانکاری دست برداشته و به انگ و هتمت 

 .ديگران هبا ندهد

ما می توانيم استقالل فکر و انديشه و گفتار را در خود تقويت 

 .بدون پنهانکاری آنرا به کار بگيريممنوده و در زندگی شخصی نيز 

اگر در روابط خود با ديگران آا را پنهانکار و دروغگو ديديم 

 .اين را به شکل مقتضی به طرف بفهمانيم

بدين ترتيب هربار از روی . مهيشه ناظر اعمال و گفتار خود باشيم

ريا رفتار کرده يا به خود و ديگران دروغ می گوئيم متوجه آن شده 

 .  مرور زمان اين خصلت منفی در وجود ما رنگ خواهد باختو به

پس هبرت است که از مهين . مسلما راه حلهای ديگری نيز وجود دارد

االن هر يک از ما ليستی از اين راه حلها را برای خود هتيه منوده و 

 . فعاليت خود را شروع کند
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 )ترمجه ناديا جاللی( سوال در مورد لزبين ها١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لزبينيسم چيست؟ -١
يک زن می تواند عشق و جاذبـه        . لزبينيسم ريشه در احساسات دارد    

ای را نسبت به يک زن ديگر احساس کند و يا حتی از نظر جنـسی بـه                  

ممکن است او عاشق زن ديگری شود و متايل داشـته باشـد             . او جذب شود  

اگر يـک زن    . تا احساساتش را نسبت به او از طريق جنسی منتقل کند          

اين احساسات را اساسا و منحصرا نسبت به زنان داشـته باشـد ممکـن               

 ).يا زن مهجنسگرا(است خود را يک لزبين بنامد 

 آيا ممکن است هر زنی يک لزبين باشد؟ -٢
هر زنی لزبين نيـست، امابـسياری از زنـان احـساسات لزبينيـسم              

يا ازدواج  بيشرت زنان با مردان در رابطه قرار می گيرند و           . دارند

اگر يک زن انتخـاب     . بعضی از اين زنان نيز لزبين هستند      . می کنند 

تعداد زيادی از زنـان     . کند که يک لزبين باشد معموال جمرد می ماند        

در مورد روش زندگی و عشق ورزيدن، آزادی انتخاب ندارند امـا بـا              

هر زنی ممکن اسـت يـک لـزبين         . اين وجود بعضی از آا نيز لزبينند      

 .مهسايه مشا، دکرتمشا، خواهر مشا،معلم مشا و يا دخرت مشا: باشد

 چه تعدادی لزبين وجود دارد؟ -٣
بر اساس حتقيقات اجنـام شـده در زماـای متفـاوت و در کـشورهای                

بعـضی از   . خمتلف، از هر بيست نفر زن، يک تـا دوتـای آالزبيننـد            

  درصـد زنـان مـصاحبه شـونده احـساسات و           ۵٠حتقيقات نشان داده که     
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اگـر زنـان در ايـن مـورد آزادی          . جتربيات هم جنس گرايانه دارنـد     

در . انتخاب بيشرتی داشتند احتماال مقدار لزبين ها افزايش می يافت         

بيشرت جوامع رابطه زنان با مردان نرمال و رابطه جنـسی زنـان بـا               

 .زنان غير طبيعی قلمداد می شود

 درچه قسمتهايی از جهان لزبينيسم وجود دارد؟ -۴
اما در بعـضی از     .  جا، در هر کشور، در هر فرهنگ و هر جامعه          مهه

جوامع زنان در اين مورد که چطور زندگی کنند آزادی انتخاب بيشرتی            

شايد به  . دارند درحاليکه در مورد زنان جوامع ديگر اينگونه نيست        

نظر برسد که در کشورهای غربی؛ جائيکه لزبين بودن آسان تر اسـت،             

ممکن اسـت   . ن وجود دارد اما اين مطلب صحيح نيست       تعداد بيشرتی لزبي  

جامعه در اين مورد که لزبين ها چقـدر در جامعـه مطـرح و آشـکار                 

و يـا    ثير داشته باشد و يا حتی لزبين ها را توقيف کنند          أباشند ت 

از فعاليتهای آا جلوگيری کنند اما احـساسات هرگـز از بـين منـی               

ا هـم بيـشرت در      زنان لزبين، م  با گسرتش شبکه های بين املللی       . روند

های خمفی در کشورهای هـر چـه بيـشرتی مطلـع مـی              مورد اشخاص و گروه   

 .شويم

 علت لزبينيسم چيست آيا می تواند درمان شود؟ -۵
بعضی از لزبين ها اعتقاد دارند که آا لزبين متولد شده اند و             

. برخی ديگر بر اين باورند که لزبين بودن را انتخـاب کـرده انـد              

 ممکن است زيـاد باشـند، مهـان دالئلـی کـه يـک فـرد ديگـر را                    دالئل

اما چـرا مـا بـه       .می کنند ) دارای گرايش به جنس خمالف    ( دگرجنسگرا

دنبال دليل يا داليلی در اين زمينـه هـستيم؟ بـرای مـدتی طـوالنی                

درمان هـايی   . رابطه مهجنسگرايانه به عنوان يک بيماری تلقی می شد        

نه به زنان مهجنـسگرا يـا قـرار دادن          مانند تزريق هورمون های زنا    

مهجنـسگرايی  . آا در کمپهای درمانی ازمجله درماـای متـداول بـود          

بيماری نيست و درماايی از اين دست تنها به آسـيبها و آزارهـای              

 .ذهنی و فيزيکی می اجنامند

 لزبين ها چطور يکديگر را مالقات می کنند؟ -۶
القات می کنيد اما آا را منی        مشا لزبين ها را در مهه جا م        احتماال

تنها با ديدن يک زن منی توان دريافت که آيا او يک لزبين             . شناسيد

در بعضی از فرهنگ ها لزبين ها با پوشيدن مسبل هـا و             . است يا خير  

نشانه هايی مشخص و گاهی با پوشيدن لباسـهای مردانـه خـود را از               

 صـورتی را بـه      بعضی از لزبين ها مثلـث     . ديگران متفاوت می سازند   

بر اسـاس تـاريخ در طـی جنـگ          . عنوان  مسبل غرور استفاده می کنند      

جهانی دوم در کمپهای مرکزی نازی در اروپـا مهجـنس گرايـان جمبـور               
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. استفاده کننـد  ) مثلث های صورتی  (بودند تا از سه گوش های صورتی        

بعضی از لزبين ها يکديگر را در جاهای خمفی و دور از انظار عمـوم               

ت می کنند مثال در خانه يـک دوسـت يـا در گروههـای اجتمـاعی                 مالقا

اما می توانيد آا را در شهرتان، در فروشگاهها، دانشگاه،          . کوچک

 .معابد، دهکده ها و روستاها نيز ببينيد

آيا لزبين ها می تواننـد ازدواج کننـد و بچـه دار              -٧

 شوند؟
د رابطـه   در دامنارک، نروژ، سوئد و هلند يک زوج لزبين می توانن          

شــان را بــه ثبــت رســانده و از برخــی حقــوقی کــه زوجهــای عــادی 

امروزه تعـداد بيـشرتی از کـشورها حـق          .(برخوردارند هبره مند شوند   

بعـضی از   .) ج.و.ج. می شناسـند   رمسيته  ازدواج رمسی مهجنسگرايان را ب    

های لـزبين مهـان حقـوق       جهای جتاری و دولتی در آمريکا برای زو       شرکت

های لزبين اعطا می    ای درمانی و بازنشستگی به زوج     ه ه مربوط به بيم  

های دگرجنسگرا که در کليسا، معبد يـا صـومعه ازدواج           زوجکنند که   

در بعضی از کـشورها لـزبين هـا و          . کرده اند، از آا برخوردارند    

ده اند تا   مهچنين مردان مهجنسگرا برای خود کليسا و صومعه ايجاد کر         

ج کنند اما چنين ازدواجهـايی وجهـه        های مهجنسگرا در آجنا ازدوا    زوج

نه سعی دارند تا    هايی فعاال در بعضی از کشورها گروه    . ی ندارد قانون

تـدريج  ه  لـزبين هـا نيـز بـ       . ها را قانونی سازند   ازدواج مهجنسگرا 

قراردادهای قانونی خصوصی حول موضوعاتی مهچون اموال، ميراث و بچه          

 . ها بين خود منعقد می کنند

 و زن لزبين با يکديگر چگونه است؟ عشق و زندگی د-٨
لزبين هـا ممکـن اسـت بـه         . روابط لزبين ها اشکال متفاوتی دارد     

 عشق در زندگی     دور سکس و   آالتنهايی و به صورت جمردزندگی کنند، يا        

های لزبين وفادار و متعهد به هم، لزبين هـايی          خود خط بکشند، جفت   

ی دارند، و لزبين    که با هم زندگی می کنند ولی به هم تعهد وفادار          

نکته مهم آن است که هرکس می       . هايی که روابطی هم با مردان دارند      

تعـداد  . تواند در مورد شيوه زندگی خـود آزادانـه تـصميم بگيـرد            

های عـادی تقليـد      زوج زيادی از لزبين ها منی خواهند از روش زندگی        

 يعنی روابطی کـه در آـا زن و مـرد بـر اسـاس  جنسيتـشان                   ،کنند

جنسی نيـز   أله در مورد عشق     مهين مس . ی را بر عهده می گيرند     نقشهاي

يا با زنی ديگر مقايسه کنيـد، و        / مشا خود رابه تنهايی   : صادق است 

ببينيد آنچه را که دوست داريد و دوست نداريد کشف کرده و درميان             

هيچ قانون و قاعده ای جز آنچه مشا برای خودتان قـرار            . می گذاريد 

 . می دهيد وجود ندارد
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 نتايج حاصله برای زنـانی کـه خـود را لـزبين مـی               -٩

 نامند چيست؟
ها و عکس العملها در برابر زنی کـه اظهـار           هبه طور کلی، ديدگا   

خانواده تان ممکن است مشا را طـرد        . می کند يک لزبين است منفی است      

برخی اوقات لزبين ها شغلـشان      . کند و دوستانتان مشا را ترک منايند      

در بعضی  . ند و بچه هايشان از آا گرفته می شوند        را از دست می ده    

از کشورها جمازات و تنبيه هايی نيز بـرای لـزبين هـا وجـود دارد                

هايی ديگر ممکن   در کشور . رستاای روانی و زندان   مانند تبعيد، بيما  

است هيچ قانونی در مورد آزار و تعقيب لـزبين هـا وجـود نداشـته                

 وجـود جنـسيت زنـان را        آالحاکم  باشد، شايد به اين دليل که قدرت        

در نتيجه آـا ايـن واقعيـت کـه زنـان در مـورد               . انکار می کنند  

چگونگی اظهار احساسات جنسيشان حق انتخاب دارند، را هم نفـی مـی             

امروزه در معدودی از کشورها قوانينی وجود دارند که تبعيض          . کنند

 لزبين هـا     را منع می کنند، اما      مهجنسگرا هایت در مورد جفت   و خشون 

در بـسياری از فرهنگهـا و       . کماکان مورد بی مهری واقع مـی شـوند        

جوامع برای زنان اين آزادی وجود ندارد که به راحتی به عنوان يک             

خوشبختانه، در نتيجه تالشـهای فعـاالن لـزبين،         . لزبين زندگی کنند  

حتقيقات اخير در اروپای غربی نـشان       . اين وضعيت در حال تغيير است     

 درصد افراد، مهجـنس گرايـی را حتمـل کـرده يـا مـی                ٨۵ که   می دهند 

چه مشا پذيرای احساسات لزبينيـسمتان باشـيد يـا نباشـيد            . پذيرند

تبعيض را نه تنها در زندگی شخصی بلکه در زمينه اجتماعی نيز حـس              

اگر يک لزبين هستيد و می خواهيد آزادانه به عنوان يـک            . می کنيد 

رو شـويد   ه  بـ   خشونت و سرکوهبايی رو    لزبين زندگی کنيد ممکن است با     

اما اطمينان داشته باشيد کـه ديـر يـا زود ديگـر لـزبين هـا از                  

 .مبارزه و مقاومت مشا سود خواهند برد

 لزبين ها در برابر ظلم وفشاری که بر آا اعمـال            -١٠

 می شود چه می کنند؟
ما معتقديم که هر زنی اين حق را دارد که خودش در مـورد بـدنش                

او اين حق را دارد که عاشق شود و مورد حمبـت، عـشق              . بگيردتصميم  

در جوامع مردساالر، ايـن حـق توسـط مـردان، از            . وتوجه قرار گيرد  

زنان دريغ شده است، مردانی، که در سياست، خانـه و رختخـواب بـه               

آا قدرت داده شده و مهواره اين قدرت را با زور بر زنـان اعمـال                

داريم که با قوانين و مؤسساتی که سعی        ما نياز به اين      .کرده اند 

به . در حمدود کردن حق زنان درحوزه انتخاب را دارند، مبارزه کنيم          

های اجبـاری، زنـای بـه عنـف         ، ازدواج اين دليل ما با ختنه دخرتان     



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
63 

سرکوب زنـان   . های خشونت عليه زنان خمالفيم    و ديگر فرم  )جتاوز جنسی (

 بـا برتـری جـويی       اديدکه سرکوب لزبين ها را هم شامل می شود، شـ          

فمينيسم بايـد دربرگيرنـده مبـارزه عليـه         . مردان در ارتباط است   

زنـان بايـد آزاد باشـند تـا چگـونگی           . دگرجنسگرايی حتميلی باشـد   

زندگيشان را خود انتخاب کنند؛ اين مطلب به اين معنی است که آا             

بايد به اطالعات کافی در مورد شيوه هـای گونـاگون زنـدگی دسرتسـی               

. مشا منی توانيد اين کـارا بـه تنـهايی اجنـام دهيـد             . شته باشند دا

اگـر زنـان از ايـن وامهـه         . اولين گام در اين جهت سازماندهی است      

داشته باشند که به عنوان لزبين در صحنه های اجتماعی ظاهر شوند،            

مشارکت در ايـن مـورد از امهيـت         . هيچگاه تغييری صورت خنواهد گرفت    

 از طريـق ارتبـاط، صـحبت کـردن در مـورد             مـا : خاصی برخودار است  

احساسامتان، موفقيتهايمان، کار و مشکالمتان خود و يکـديگر را قـوی            

گام بعدی در راستای اين مشارکت و مهراهی قرار دادن          . تر می سازيم  

خـاطر داشـته باشـيد کـه        ه  بـ . لزبين ها در متاس با يکـديگر اسـت        

با هم، ما قوی تـر و       ميليوا لزبين در سراسر جهان وجود دارند و         

 . حمکم تر خواهيم بود
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 منظری بين املللی: اثرات پورنوگرافی

 

 :اين مطلب اقتباس و کوتاه شده مطلبی است از

 

Milton Diamond, Ph.D. University of Hawaii, John A. Burns School of Medicine 

Department of Anatomy & Reproductive Biology Pacific Center for Sex and Society 

1951 East-West Road Honolulu, Hawaii 96822 U.S.A. 

  
خبش بزرگی از روانشناسان، در حتقيقات خود، اغلـب از ايـن شـيوه              

ه استفاده می کنند که تعـدادی از دانـشجويان دانـشکده ای را، بـ              

يشات قـرار   صورت داوطلبانه، انتخاب و آا را در معرض انواع آزما         

 فيلمهای ويدئويی يا قطعاتی از فيلمهای پورنـو بـه           مثال. می دهند 

فعاليتـها و   » تـصنعی «آا نشان داده و بعد با ايجاد صحنه هـايی           

د دفعـات اسـتمناء،     ا تعد مثال.  برآورد می کنند   واکنش جنسی آا را   

 دفعات مقاربت جنسی، يا واکنشی که ممکن است در مقابل شرايط خمتلفی           

 ;Zillmann, 1984)قيقـات  حت.های گوناگون از خود بروز دهنـد ر موقعيتد

Zillmann & Bryant, 1982; 1984; Zillmann & Weaver, 1989), Malamuth & 

Donnerstein (Donnerstein, 1984; Donnerstein, Donnerstein, & Evans, 1975; 

Donnerstein, Linz, & Penrod, 1987; Malamuth & Donnerstein, 1984. ( مهه از اين

کـار  ه   پزشکان آن را بـ     انوع ديگری از حتقيقات، که عمدت     . نوع اند 

می گيرند، اين است که با جمرمان جنسی مصاحبه هـايی اجنـام داده و                

جتارب آا از پورنوگرافی را با جتارب تعدادی ديگر کـه جـرم جنـسی               

 & ,Abel, Barlow, Blanchard)حتقيقـات . مرتکب نشده اند، مقايسه می کنند

Guild, 1977; Abel & Becker, 1985; Abel, Mittelman, & Becker, 1985), Becker 

(Becker & Stein, 1990; 1991) and Kant and Goldstein (1970) (Goldstein, Kant, Judd, 

Rice, & Green, 1971; Goldstein & Kant, 1973. (از اين منونه اند. 

ی حتقيق، می تـوان بـا قربانيـان جـرائم جنـسی             جهت مقايسه، برا  

مصاحبه کرد، يا از حتقيقات پليس در بازشناسـی اينکـه پورنـو چـه               

پلـيس،  أسـفانه، ادارات    مت. دخالتی در وقوع جرم داشته، سود بـرد       

آجنا که پورنو عامل وقوع جرم جنسی نبوده، آماری هتيـه منـی کننـد،               

يـا  (م دخيـل بـوده      شـکلی در وقـوع جـر      ه  اما اگر مشاهده پورنو ب    

. آنوقت ادارات پلـيس آن را ثبـت مـی کننـد           ) اينطور استنباط شود  

خمالفان پورنوگرافی اغلب از اين آمار برای اثبات ادعای خود مبنی           
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بر اثبات رابطه پورنو با جرائم جنسی، سـود مـی جوينـد؛ از مجلـه                

منفی از جهت مواضع جنسی که خواهان سانـسور         (فمينستهای منفی نگر    

 & Andrea Dworkin (Dworkin, 1981; 1985; Dworkinکسانی مهچون). ی هستندجنس

MacKinnon, 1988) and Catherine MacKinnon (MacKinnon, 1989; 1993) the 

members of "Women Against Rape" (WAR) and members of "Women Against 

Pornography" (WAP). Susan Brownmiller (1975) " Against Our Will: Men, Women 

and Rape. از اين دسته اند. 

های خمالف سانسور جنسی و ديگر مهفکران آا، کمرت از آمار           يستفمين

پليس استفاده کرده، استدالل می کنند که سانسور جنـسی، بـر هنـر،              

نويـسندگانی  . بـاری دارد   اثرات سـوء و زيان     آموزش و نظم اجتماعی   

 و Women, Sex and Pornography (1980)کتـاب خـود  بـا   Beatrice Faust مهچـون 

 Women Against Censorship," the Feminist Anti-Censorship"گروههـايی ماننـد  

Task Force (FACT) and the "National Coalition against Censorship (NCAC)."  در

 .اين دسته می گنجند

  
آن کمـرت مـورد     مناسب ترين تکنيک حتقيق، که با توجه بـه هزينـه            

/ مهينطوری و تصادفی  (استفاده قرار می گيرد، اين است که در جامعه          

افرادی را مورد سـئوال قـرار داده و جتـارب           ) بدون انتخاب هدفمند  

آنانی که پورنو مصرف می کنند را يا جتارب آنانی که پورنـو مـصرف               

 .منی کنند، مقايسه کرد

 Gebhard, Gagnon, Pomeroy, & Christenson (1965), Smith حمققـانی مهچـون  

(Smith & Hand, 1987), Diamond and Dannemiller (1989), Lauman, Gagnon, 

Michael and Stuart (1994) از اين شيوه حتقيق استفاده کرده اند. 

مقايسه آمار جنايات جنسی قبل از آزاد کـردن پورنـو بـا آمـار               

 از پورنـو هـم مـی        جرائم جنسی در مهان جامعه بعد از جـرم زدايـی          

تواند موضوع حتقيق جالبی باشد و بسياری از فاکتـها را بـرمال مـی               

يا مقايسه آمار جرائم جنسی در جـوامعی کـه پورنـو در آـا               . کند

ممنـوع   پورنو در آـا      آزاد است با آمار جرائم جنسی در جوامعی که        

 ;Kutchinsky, 1978; 1985a; 1990(برل کوچينسکی حمقـق دامنـارکی   . می باشد

. و ج. در مشــاره ســه ج. (از مهــين روش اســتفاده کــرده اســت) 1991

 .)مصاحبه ای در باره پورنو با ايشان منتشر شد

 

در دهه شصث ميالدی دادگاه عالی آمريکا حکمی در مورد برخورد با            

نوبه خود باعث دگرگونی زيادی در برخـورد        ه  سانسور صادر کرد که ب    

بر اساس حکم گفته شده، کتاهبايی      . شدجامعه آمريکا با پورنوگرافی     
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هر دو در وبالگ فـصلنامه       (»فانی هيل «و   »معشوق خامن چاترلی  «مهچون  

 Tropic of Cancer  به اسـم »هنری ميلر«و کتاب  )موجود هستند. ج.و.ج

.  چاپ آا در آمريکا ممنـوع بـود، اجـازه انتـشار يافتنـد              قبالکه  

دسته از کتاهبا    ن کرد که آن   دادگاه، اساس حکم خود را اينطور تبيي      

و نوشته هايی که ارزش هنری دارند، نبايد وقيح اعالم شـده، ممنـوع              

طور علنی به مسائل    ه   هر چند که ممکن است در آا ب        ،االنتشار باشند 

 .جنسی پرداخته شده باشد

ه امـروزه در آمريکـا بـ      ) و کتاهبای مشابه آـا    (اينگونه کتاهبا   

گفتنـی اسـت کـه در       .ک شـناخته مـی شـوند      عنوان آثار برجسته کالسي   

تاريخ، نوشته های کسانی مهچون سقراط، شکسپير، گاليله، اسـپينوزا          

در جامعه خودمان که مثنـوی      . و بالزاک هم ممنوع االنتشار بوده اند      

 .هفتاد من شود

های  مهـراه فمينيـست    واکنش نيروهای مذهبی راستگرای آمريکا، بـه      

يغـاتی کـه عليـه پورنـوگرافی و         منفی نگر به حکم دادگـاه، و تبل       

راه انداختند، آنچان شـديد بـود کـه         ه  ثير منفی آن در جامعه ب     أت

مور بررسـی   أرئيس مجهور وقت، جانسون، واداشت تـا کميـسيونی را مـ           

عنـوان  ه  ويليام لوکهارت، رئيس اجنمن حقوق آمريکا، بـ       . موضوع کند 

ون  کميـسي  ١٩٧٠در سـال    . رئيس و مسئول اين کميـسيون انتخـاب شـد         

بـر اسـاس گـزارش      . نتيجه بررسيها و حتقيقات خـود را منتـشر کـرد          

کميسيون، هيچ سندی مبنی بر اينکه پورنوگرافی به افزايش جتـاوز و            

خشونت جنسی در بين جوانان و بزرگساالن منجر می شود، پيـدا نـشده              

کميسيون در آخر گزارش خود اين نکته را هم بيان می کند کـه              . است

 .ثير مثبت داردأر آموزش تپورنوگرافی در ام

رئـيس مجهـور آمريکـا شـد، او         ) حمافظه کـار  (وقتی رونالد ريگان    

 کميـسيون جديـدی را      ١٩٨۴نتائج کميسيون را رد کرد و خود در سال          

اما رئـيس کميـسيون جديـد نـه يـک           . برای بررسی مسئله تعيين منود    

لت حقوقدان بی طرف بلکه يک سياستمدار حمافظه کار و عضو کابينه دو           

اين کميسيون در گزارش خود عنـوان       ) ١٩٨۶(دو سال بعد    . ريگان بود 

منود که دسرتسی بيشرت به پورنوگرافی منجر به افزايش خشونت و جرائم            

 (Meese, 1986). جنسی می شود

جالب اينجا است کـه ايـن کميـسيون خـود دسـت بـه حتقيـق نـربد،                   

د، و در   دانشمندان و متخصصان علمی بـی طـرف در آن حـضور نداشـتن             

 به سازماا، گروهها و افرادی مراجعه کرد کـه          های خود صرفا  بررسي

حمافـل زيـادی،    . بيشرت با ديد منفی به پورنـوگرافی مـی نگريـستند          

 ,Lab (1987). کميسيون و گزارش آن را مورد محله و انتقاد قرار دادند
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Lynn (1986) and Nobile & Nadler (1986).  سه زنـی  از جمموع(از مجله دو زن 

در ) Judith V. Becker, & Ellen Levineکه عضو کميسيون گفته شده، بودنـد، 

 حمتـوای گـزارش اعـالم و متـد          گزارش جداگانه ای خمالفت خود را بـا       

نطـور نتـائج آن را غيـر علمـی ارزيـابی            يهای کميـسيون و مه    بررسي

مهزمان با کار کميسيون گفته شده، در آمريکا حتقيقی در سطح           . کردند

نتـائج  . ی در رابطه با پورنوگرافی و جرائم جنـسی صـورت گرفـت            مل

منتشر شده اين حتقيق، با گزارش کميسيون انتخـابی ريگـان مغـايرت             

کامل دارد، و در آن وجود رابطه بين پورنـوگرافی و خـشونت جنـسی               

 ).Baron & Strauss, 1987; Scott & Schwalm, 1988a, b).منتفی اعالم می شود

  
 در بريتانيا هم کميـسيونی مـسئول بررسـی رابطـه            ،١٩٧٢در سال   

اين کميسيون بـه ايـن نتيجـه گيـری          . پورنو با خشونت جنسی گرديد    

ثير منفی برجـای مـی      أرسيد که پورنوگرافی در تضعيف اخالق جامعه ت       

 در خصوص بررسی سانسور     ١٩٧٩اما کميسيون ديگری که در سال       . گذارد

شکيل شـد، بـه ايـن نتيجـه         مسائل جنسی در فيلمها، در بريتانيا ت      

ثير منفی بسيار   أاعتقاد ما بر اين است که پورنوگرافی ت       «رسيد که   

ثير أمــشکل ايــن اســت کــه عــده ای تــ. نــاچيزی بــر جامعــه دارد

 ».پورنوگرافی را بيش از آنچه که هست، بزرگ می کنند

مور أ وزارت دادگـسرتی کانـادا هـم کميـسيونی را مـ            ١٩٨۴در سال   

در . ثير آن بر اخالق جامعه منـود      أبا خشونت و ت   بررسی رابطه پورنو    

گزارشی که اين کميسيون ارائه داد، آمده بود که سـند يـا اسـناد               

. ثيرات خمرب پورنو بر جامعه يافته نشده است       أحتقيقی در رابطه با ت    

و عالوه بر آن هيچ سندی مبنی بر اينکـه گـسرتش ناهنجاريهـا و يـا                 

و مربـوط مـی شـود، وجـود         جرائم جنـسی بـه در دسـرتس بـودن پورنـ           

 .(McKay & Dolff, 1985).ندارد

اروپـايی هـم    /در حتقيقات صورت گرفته در کـشورهای اسـکانديناوی        

دسـت نيامـده    ه  رابطه ای بين آزاد بودن پورنو و جـرائم جنـسی بـ            

 .(Kutchinsky, 1985a; 1991).است

وجود اطالعـات و آمـار فـراوان در سـوئد، دامنـارک و آملـان بـه                  

. باره به حتقيقات گسرتده ای دست بزنـد       اين فرصت داد تا در    کوچينسکی

اين حمقق نشان داد که با افزايش دسرتسی جوامع سه کشور گفته شـده،              

سطح جرائم جنسی افزايش نيافتند بلکه در مهان سطحی ماندند که قبل            

، سوئد در   ١٩۶٩دامنارک در سال    . (از جرم زدائی از پورنوگرافی بود     

  غير قانونی بـودن پورنـو را لغـو           ١٩٧٣ در سال     و آملان  ١٩٧٠سال  

 .)کردند
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نتيجه حتقيقات کوچينسکی در جامعه آمريکا، دال بر آن داشتند که           

 تا اوائل دهه هشتاد ميالدی، مهزمان با گـسرتش پورنـو در             ٧٠در دهه   

. آمريکا تا حدود معينی آمار جتاوزات جنسی هم افزايش يافتـه انـد            

دسـت  ه  ونگی ثبت جتاوزات جنسی به نتيجه ب      اما او نتيجه گرفت که چگ     

 .آمده منجر شده است

از جوامـع و     جامعـه و سـنتهای آن        ژاپن يک کشور آسيايی اسـت و      

 ١٩٩۵ تـا    ١٩٧٢از سـال    .  متفاوت است  آامالسنتهای اروپا و آمريکا     

صنعت پورنو هر چه بيشرت در ژاپن گسرتش يافته و از آمريکا جلو زده              

، تنها دوهزار و پانصد فـيلم پورنـو         ١٩٩۴ل  برای مثال در سا   . است

درحاليکـه در ژاپـن چهـارده هـزار فـيلم           دند،  در آمريکا توليد ش   

حمتوای فيلمهای پورنوی توليد شـده در       . ويدئويی پورنو ساخته شدند   

ژاپن نسبت به آمريکا، هم انـواع فتيـشهای بيـشرتی را در بـر مـی                 

 با اينهمـه و علـی     . گيرند و هم خشونت بيشرتی در آا ديده می شود         

رغم برخورد سنتی و مردساالرانه مردان نسبت به زنان در ژاپن، اما            

ها و جتـاوزات جنـسی منجـر        پورنوگرافی به افزايش آمار خشونت    گسرتش  

 (Roposensho, 1995).نشده، بالعکس تا حدودی کاهش يافته است

  
 به بعـد، پورنـو      ١٩٨۶پورنوگرافی در چين ممنوع است اما از سال         

طبـق آمـار    . صورت خمفی و زير زمينی به آن کشور هـم راه يافـت            ه  ب

دولت چين، که فقط آن را برای امر حتقيق قابل دسرتسی کرده، از سال              

 در صد افزايش يافتـه اسـت،        ٢۵، حضور پورنو در چين      ١٩٩۵ تا   ١٩٨۶

 درصدی  ٢۵اما مهانطور که در جاهای ديگر هم ديده شده، اين افزايش            

 پورنو در چين، به افزايش آمار خشونتها و جـرائم           قابل دسرتس بودن  

 .جنسی در آن کشور منجر نشده است

  
در دسرتس بودن پورنو در آمريکا در بيست اخير افـزايش چـشمگيری             

طبق آمار  . حتی توليدات خانگی پورنو هم بيشرت شده است       . داشته است 

دو و از هر ده مرد،      در آمريکا از هر ده زن، يک نفر،          ١٩٩٣در ال   

 )Laumann, 1994).نفر، فيلم پورنو کرايه کرده اند

. بايد انواع پورنوی قابل دسرتس در اينرتنت را هم در نظـر گرفـت             

با اينحال، طبق آمـار وزارت دادگـسرتی آمريکـا، آمـار جتـاوزات و               

 در آمريکـا کـاهش داشـته        ١٩٩٨ تا   ١٩٧۵جرائم جنسی در فاصله بين      

ونتهای غير جنسی افزايش يافتـه      اين در حالی است که آمار خش      . است

 )Anonymous, 1998b) .(Flanagan & Maguire, 1990 pp. 365). است
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 پورنـو در کـشورهای سـنگاپور،        ١٩٧۴ تـا    ١٩۶۴در فاصله سـاهلای     

دست آمده در اين سه     ه  آمار ب . آفريقای جنوبی و اسرتاليا ممنوع بود     

ی گفتـه شـده،     کشور در مهين دوره نشان می دهند که در فاصله سـاهلا           

 درصـد و    ٢٨ درصد، در آفريقای جنـوبی       ۶٩جتاوزات جنسی در سنگاپور     

 . درصد افزايش داشته اند٢٣در اسرتاليا 

در مقابل، آمار کشورهای سوئد، دامنارک، آمريکا، ژاپـن، چـين و            

آملان مهه گواه بر آن دارند که حـضور و گـسرتش پورنـوگرافی در يـک                 

ائم جنسی منجر منی شود و حتی گاهی به         جامعه، به گسرتش جتاوزات و جر     

 .کاهش آا می اجنامد

حال می توان اين سئوال را مطرح کرد که آيا می توان با ميـدان               

دادن به پورنو، جرائم جنسی را کاهش داد؟ اين سئوالی است منطقـی             

بايد به اين امر هم توجـه کـرد         . اما نياز به حتقيقات بيشرتی دارد     

قـانونی  . ا اسباب بازدارندگی آن متفاوت است     که بررسی دالئل جرم ب    

کردن پورنو بايد بر اين اساس باشد که آيا پورنو مضر است يا نه،              

اگر ثابت شود که پورنـو مـضر نيـست،          . نه اينکه مضر است يا مفيد     

 .قانونی کردن آن وجود ندارد آنوقت دليلی برای غير

  
انا خـشونت در    کيد می کنند، مه   أموضوعی که خمالفان پورنو بر آن ت      

فيلمهای پورنو است و اين ادعا کـه ايـن خـشونت در واقـع تئـوری                 

 ٢تنـها حـدود     ن در حالی است که      اي. خشونت بر زنان در جامعه است     

درصد فيلمهای پورنو بـه سادومازوخيـسم مـی پردازنـد و مهـه ايـن                

فيلمهای دو درصدی تنها و فقط شامل خشونت مردان نسبت به زنان منی             

 خبشی از اين دو درصد به زنان مازوخيست و مردانـی کـه              شوند؛ بلکه 

 .دوست دارند حتت کنرتل زن باشند، می پردازند

مقدار وسيعی در دسـرتس     ه  فيلمهای پورنوگرافی برای مهجنسگرايان ب    

راحتی می توان به آا دسرتسی يافت، اما آمـار خـشونت            ه  هستند و ب  

 در نظر گرفنت اقليـت      حتی با .(در بين مهجنسگرايان بسيار ناچيز است     

از آن گذشته اگر توليد کنندگان پورنو، حمصوالت        ). بودن مهجنسگرايان 

ر زنان توليـد مـی کننـد، چـرا          ط بيشرت مردان ب   لخود را با هدف تس    

، که در آا تسلط     )حتی نوع خشن آا   (های پورنوی مهجنسگرايانه    فيلم

مهجنـسگرای  زنی لزبين بر لزبينی ديگر، يا مردی مهجنسگرا بـر مـرد             

ين واکنشی در بين مهجنـسگرايان برمنـی        نديگری منايش داده می شود، چ     

انگيزند؟ گفتنی است که آزاد بودن پورنو به هـيچ وجـه بـه گـسرتش                

مهجنسگرايی يک گرايش جنسی معتـرب و قابـل         . مهجنسگرايی منجر منی شود   
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مهجنسگرا شدن افراد درسـت از مهـان قـانون و قاعـده ای              . قبول است 

 Green (1992).ی می کند که دگرجنسگرايیپيرو

  
حال می توان آمار خشونت و جتاوزات جنسی به زنان در آن دسته از              

کشورهايی که امروزه پورنو در آا ممنوع است را با کـشورهايی کـه              

بـه ايـن    نگاهی سطحی   . پورنو در آا آزاد است، را هم مقايسه کرد        

زات و جـرائم جنـسی در       خـشونتها، جتـاو   قضيه نشان از آن دارد کـه        

، نه تنها کمـرت از      )که پورنو در آا ممنوع است     (کشورهای دسته اول    

کـه  (آمار خشونتها، جتاوزات و جرائم جنسی در کـشورهای دسـته دوم             

ايـن در   . ، منی باشد، بلکه بيشرت هـم هـست        )پورنو در آا آزاد است    

د، حقـوق   حالی است که در جوامعی که در آا آزادی پورنو وجود دار           

شهروندی زنان و برابری جنسی بيشرتی ديده می شود و گـزارش جـرائم              

در حالی که در کشورهايی که پورنـو را منـع           . جنسی خيلی بيشرت است   

کرده اند، تا حدود زيادی برابری جنسی زن و مرد هم کمرت، و حقـوق               

زنان در آا کمرت از حقـوق مـردان اسـت، و در نتيجـه بـسياری از                  

 .ی خبصوص در خانواده ها گزارش منی شوندجرائم جنس

حضور پورنو ممکن است رفتارهای جنسی قانونی که بزرگساالن در خفا           

اين کار تنها اخـالق جامعـه       . به آن می پردازند را به سطح بياورد       

صـداقت و   را اصالح می کند، از پنهانکاری و دورويی می کاهد، و به             

تـی بـه هنرمنـدان اهلـام و         پورنو ح . ها با هم می اجنامد    صراحت جفت 

. ايده می دهد و توليدات هنری در عرصـه جنـسی را رونـق مـی خبـشد                 

جفتها ممکن است از پورنو برای هببود رابطه جنسی خود سود جويند، و             

افراد جمرد ممکن است از پورنو برای خودارضـايی  اسـتفاده کننـد و               

ی جنـسی   کاری که به کاهش بيماريها    . لزومی به مقاربت جنسی نيابند    

پورنـو  . هيچکدام از اين کارها مشکلی ايجاد منـی کننـد         . می اجنامد 

 .گاهی به خودشناسی جنسی هم می اجنامد

آمارگيريهای اجنام شده در جوامعی که پورنو در آـا آزاد اسـت،             

بر ايـن باورنـد کـه پورنـو         ن می دهند که اکثريت مطلق افراد        نشا

 (Brecher & Editors, 1984) .ثير منفی بر آا نداشته استأت

با اينهمه، گاهی گزارشاتی مبنی بر رابطه پورنو با جرائم جنسی           

 (Abel, Becker, Murphy & Flanagan, 1980)  .گزارش می شوند

بررسی دقيق اين گزارشات نشان می دهد که اينگونه جمرمـان جنـسی             

 در خانواده هايی حمافظه کـار، مـذهبی و          ادر دوران رشد خود، عمدت    

 ال سکس رشد کرده اند، با روحيه ای مردساالر تربيت شده اند و کـ              ضد

به پورنو دسرتسی معمولی نداشـته انـد، و در سـاهلای رشـد خـود از                 
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 ,Gebhard).دسرتسی به توليدات اروتيکی و پورنوگرافی حمروم بوده اند

Gagnon, Pomeroy, & Christenson, 1965), (Ward & Kruttschnitt, 1983( 

ت ديگری نشان می دهد کـه متجـاوزان جنـسی بيـشرت از غيـر                حتقيقا

علـت وقـوع    بنابراين،  . و استفاده نکرده اند   جمرمان جنسی، از پورن   

ات مـذهبی،   اعتقاد. اند تنها دسرتسی به پورنو باشد     جرم جنسی منی تو   

ديدگاه فـرد نـسبت بـه زن و شـکل تعلـيم و              حمافظه کاری اجتماعی،    

 . دتربيت خانوادگی بسيار مهم ان

  
کـار مـی کننـد، بـه        ی که با متجاوزان و جمرمان جنسی        کارشناسان

عنوان عملی جنسی بـرای حـل مـشکلی غيـر جنـسی مـی               ه  جتاوز جنسی ب  

اين جمرمان، جتاوز جنسی را برای خالصی از نفرتی کـه بـه زن              . نگرند

، يا بـرای نـشان دادن قـدرت         )و با آن بار آورده شده اند      (دارند  

پورنوگرافی به حتريک جنسی می اجنامـد ولـی         . دخود، استفاده می کنن   

خشم و نفرت است کـه بـه        . خشم و نفرت به ديگری را برمنی انگيزاند       

پورنـو بـه    . قتلها، جتاوزات و جرائم جنسی و غير جنسی مـی اجنامـد           

 (Groth, 1979, pp. 9) .جتاوز منجر منی شود

 پورنوگرافی تا زمانی کـه ممنـوع اسـت، از طـرف خبـشی از جامعـه                

آزاد کردن آن در اوائل ممکن است به شيوع وسيع آن           . مطالبه می شود  

منجر شود اما مدتی بعد، جامعه به اشباع می رسد و حساسيت اوليـه              

 .نسبت به پورنو از بين می رود

جتارت سکس کـه امـروزه در جهـان رونـق دارد، ربـط چنـدانی بـه                  

د داشـته   جتارت سکس از ابتدای تاريخ بـشر وجـو        . پورنوگرافی ندارد 

بی . خبش عمده جتارت سکس به موضوع عرضه و تقاضا مربوط می شود           . است

، )که توسط سياستمداران تـصويب مـی شـوند        (حقوقی زنان در قوانين     

اخالق و فرهنگ جوامع، مردساالری و بی قدرتی اقتصادی زنان خبصوص در            

کشورهای فقير آا را وادار به فروش بدن خود مـی کنـد و خبـشی از                 

ا به بازار کشورهای مرفه سرزير می شوند، جـايی کـه مـردان از               آ

 وجود عرضه و تقاضا به شکل       امسلم.  استقبال می کنند   »کاالی ارزان «

اين مسئله بدون پرداخنت بـه ريـشه        . گيری ميدان دالالن منجر می شود     

 .مسئله حل شدنی نيست

ر امروزه فمينيستهای هر چه بيشرتی از مواضع قبلی خـود مبنـی بـ             

اينکه پورنوگرافی به خشونت بيشرت نسبت به زنـان منجـر مـی شـود،               

قــدرت، موضــوع «: فاصــله مــی گيرنــد؛ خــامن اســتينام مــی نويــسد

عنوان يک قدرت، ولی مـا بـه ايـن          ه  پورنوگرافی است، موضوع سکس ب    
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وضـوع جتـاوز جنـسی      درک رسيده ايم که در واقع اين خشونت است که م          

 (Steinam, 1983)» .است و نه جنسيت

فمينيستهای ديگری هم پورنـوگرافی را در امـر آزادی و برابـری             

ين دسـته از زنـان فمينيـست        ا. حقوقی زنان مفيد ارزيابی می کنند     

معتقدند که پورنوگرافی وسيله ای برای کشف جنسيت خود در اختيـار            

زنان قرار می دهد، وامکان بيشرتی برای ابراز جنسيت خود برای آا            

و باعث می شود کـه زنـان، خواسـته هـا، نيازهـا و               فراهم می کند    

انتقـاد خـود را      ايـن زنـان      .فانتزيهای جنسی خود را هبرت بشناسند     

بيشرت متوجه جمالت زنان مـی کننـد کـه نقـشهای سـنتی زن و مـرد را                   

حـق زنـان بـه      «وندی مک الروی نويسنده کتـاب       . بازتوليد می کنند  

 :Wendy McElroy (1995) "XXX.يکی از اين فمينيستها است» پورنوگرافی

A Women's Right to Pornography"، Marjorie Heins (1993), Nadine Strossen (1995) 

and Leonore Tiefer (1995). 

  
بعضيها ادعا می کنند که پورنو به اعتماد به نفس بعضی از زنان             

 از مردان و    اچون در فيلمهای پورنو عمدت    . و مردان آسيب می رساند    

نی زيبا با آلت جنسی آنچنانی استفاده می شود و مهين ممکن اسـت              زنا

چنين چيـزی تـاکنون     . افرادی را دچار حس کم اعتمادی به خود بکند        

با اينهمه نبايد فراموش کـرد کـه مهـه افـراد از             . ثابت نشده است  

. پورنو لذت منی برند؛ بعضيها با پورنو حتريک می شوند و بعـضی نـه              

های فقيری می شـود کـه امکـان         جفت» وياگرای«پورنو در واقع گاهی     

 .خريد اين قرص را ندارند

  
خــشونت و جتــاوزات جنــسی مهچــون ديگــر انــواع خــشونتها حمکــوم و 

امـا هـيچ    . متجاوزان جنسی بايد طبق قانون جمازات شوند      . مردوداند

حتقيق بی طرفی ثابت نکرده است که پورنوگرافی به جرائم جنـسی مـی              

 .اجنامد

ی و امکانات مالی و انسانی خود را بيهوده در جـايی            نبايد انرژ 

پورنـوگرافی را سياسـی نکنـيم،       . کـار گيـريم   ه  که مصرف ندارد بـ    

بيهموده مصرف کنندگان پورنو را جمرم تلقی نکنـيم، و از تبليغـات             

قبل از آنکه   منع پورنو   . ه پورنو دست برداريم   منفی و بی پايه علي    

. دسرتسی به آن حمـروم مـی سـازد        دردی را دوا کند، کسانی را از حق         

هبرتين کار اين است که به توليـد پورنـوی بـا کيفيـت کمـک کنـيم،                  

يـشرتی از جامعـه را      پورنويی که عالئق و نيازهای خبـشهای هـر چـه ب           

مست خود جلـب کنـد، از طـرف ديگـر           ه  بيشرت مردم را ب   بازتاب دهد و    
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 جنـسی   امکانات مالی و انسانی بيشرتی در خدمت پيـشگيری از جـرائم           

 .قرار دهيم

تا مدهتا، اروتيک و پورنوگرافی، کاالی لوکس اعيان و اشراف بوده           

پورنـوگرافی خبـشی از     /هبرت آن است که ديدن صحنه های اروتيکـی        . است

بدون شک  . طبقاتی باشد /مراحل رشد هر انسانی فارغ از موقعيت مالی       

نسی بشر  عنوان جزئی از تکامل ج    ه  اين امر خبصوص با گسرتش اينرتنت، ب      

کـار   تنها فرهنگ و سياست است که تـاکنون مـانع ايـن           . خواهد بود 

 .بوده اند، اما خوش شانسی اينکه فرهنگ و سياست متحول می شوند
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کتاهبای « زير در صفحه کتاهبایمهزمان با انتشار اين مشاره فصلنامه، 

 :وبالگ فصلنامه جنسيت و جامعه قرار داده شدند» موجود

  

 نوشته» ی کودکان و نوجوانانمتايالت جنس«کتاب 

  ترمجه گيل آوا-ساندرين فان در دوف 

 

  نوشته هاری بنيامين-» پديده ترانس سکسوال«کتاب 

  

»  اسطوره های مهجنسگرايی در يونان-افسانه های عشاق«کتاب 

 )به زبان انگليسی(

  

به  (لزبين دانشجويان ديناميزم هويت چند بعدیحتقيقی پيرامون 

 )زبان انگليسی

  

 حتقيقی حول توليد مثل و -»جنسيت و رفتار جنسی در هند«جزوه 

 )به زبان انگليسی(هبداشت جنسی زنان در هند 

  

 )به زبان انگليسی (–» راهنمای سکس مقعدی برای خامنها«فايل 

  

رفتار و منش دگرجنسگرايان در مقابل افراد گی و «جزوه 

ايان به تغيير رفتار حتقيقی حول اينکه آيا علنی شدن مهجنسگر-» لزبين

 )به زبان انگليسی. (دگرجنسگرايان می اجنامد يا نه

  

 )به زبان انگليسی (– روشهای مقاربت جنسی -» پوزيشن سکس«فايل 

  
عالقمندان می توانند با مراجعه به وبالگ فصلنامه جنسيت و جامعه، 

کتاهبا و فايلهای موجود را دانلود کنند، يا آا را از طريق ايميل 

 .رخواست دهندد

  

از دوستانی که اين کتاهبا را در اختيار ما گذاشته اند، سپاسگزاری 

 .ج.و.ج. می شود
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 )دوجنسی ها(حبثی درباره ترانس سکسوال ها 

 

 

احنراف در عرصـه جنـسی      

اطـالق مـی    به رفتارهايی   

ــارچوب  ــه در چـ ــود کـ شـ

نرمهای اجتمـاعی جامعـه     

 .منی گنجند

لذا، در هنگـام متـهم      

کردن کسی به منحرف جنسی     

بـــودن، ايـــن اهتـــام    

ــی  ــار علمـ ــه بـ هيچگونـ

 موضوعی  اندارد، بلکه صرف  

اجتمـاعی و   /است فرهنگـی    

 تلقی می شـود کـه در        »احنرافی«چون رفتاری خاص بدين دليل      . سياسی

فرهنگی و سياسی آن جامعه، که در قوانين و         /اجتماعیجمموعه نرمهای   

فرهنگی مـورد پـذيرش جامعـه هـستند، و در روابـط             /مقرارات حقوقی 

احنراف گاهی در مفاهيم آمـاری و       . اجتماعی جتلی می يابند، منی گنجد     

اما، معيارهـای آمـاری چيـزی       . روانی هم تعريف می شوند    / آنرمالی

 بازگو منی کننـد و در واقـع         »افیرفتار احنر «درباره ارزش يا مشکل     

 . ديدگاه اجتماعی می باشند»علمی کردن«نوعی ه ب

 در اذهـان    »احنـراف «سفانه، کلمه   أبا توجه به آنچه گفته شد، مت      

ايـن بـار منفـی در واقـع         . عمومی از يک بار منفی برخوردار اسـت       

و فرهنگ حمدود جامعه در عرصـه       بازتابی است از چارچوب فعلی ذهنيت       

 »احنراف«طالح هبرتی که می تواند جايگزين       صا.  جنسی قابل قبول   هاینرم

 . است»اقليت جنسی«شود، 

 تفاوهتای عمده بين سـه نـوع   Ganon & Simon (1967) گانون و سايمون

 نـام   »احنـراف معمـولی   «آا اولـی را     .  را مشخص کرده اند    »احنراف«

بـل از   در اين جمموعه، رفتارهـايی مهچـون اسـتمناء، سـکس ق           . ادند

ازدواج و سکس دهانی، می گنجند؛ يعنی رفتارهايی که اکثريت بزرگی           

شکلی در سـطح    ه  کار می گيرند، اما، ب    ه  از مردمان جامعه آا را ب     

عمومی جامعه، صحبتی از آا در ميان نيست، هرچند که بـا پيـشرفت              

فرهنگ جوامع و آگاهی رسانی جنسی، غلظت تابو بودن آا رقيـق تـر              

ترانس سکسوال مذکر قبل از عمل :تصوير

 تغيير جنسيت
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نوع دوم، رفتارهايی هستند که به خرده فرهنگ خاصی         .  شود شده و می  

احنـراف  «مربـوط مـی شـوند و آن را          ) مهچون خرده فرهنگ مهجنسگرايی   (

نوع سوم شامل رفتارهايی مهچون خودمنـايی       .  نام ادند  »خرده فرهنگی 

 . نامگذاری کردند»احنراف فردی«می شود و آن را » اکسبيشونيسم«

ه اجتماعی برای يک اقليت جنسی، در امـر         وجود خرده فرهنگ و گرو    

سالمتی روانی فرد بسيار مهم است؛ چـون فـرد در آن گـروه و خـرده                 

فرهنگ احساس تنهايی منی کند و خود را متعلق به جمموعه بزرگـی مـی               

مهين باعث می شود که حس نرمال و غير منحرف بـودن بـه فـرد                . يابد

ا و گروههـای جنـسی      امروزه انواع و اقسام خرده فرهنگهـ      . دست دهد 

وجود دارند و بسته به سطح رشد جامعه ممکن است در عمق يا در سـطح                

 .منايان باشند

يکـی از ايـن     ) تـرانس سکـسواهلا   (افراد دارای جنـدر ديـسفوريا       

 .گروههای جنسی هستند

 

 :ترانس سکسواليسم

 

برای فهم درست ترانس سکسواليسم، ابتدا بايد به سه موضوع مهـم            

 :توجه داشت

 .تفاوت بين جنس، جندر و گرايش جنسی را فهميد :ضوع اولمو

در مشاره چهار اين فصلنامه، سه مفهموم گفته شـده چنـين توضـيح              

 :داده شده بودند

 :جنس

 بودن فرد تعريف می شود، و بـر         مؤنث يا   مذکرعنوان  ه   جنس ب  -

فيزيکی مشخص می گـردد؛ جـنس کرومـوزمی،         ) فاکتور(اساس پنج عامل    

س هورمونی، سـاختار دسـتگاه توليـد مثـل درونـی، و             جنس غددی، جن  

 .اندامهای جنسی بيرونی

 هر فردی تا درجه ای مذکر يا مؤنث مـی باشـد کـه پـنج عامـل                   -

 .فيزيکی مؤنث يا مذکر بودن، را دارا باشد) فاکتور(

طور مـشخص مـذکر     ه   اغلب افراد بر اساس پنج عامل گفته شده، ب         -

طـور  ه  فراد، ايـن مشخـصات را بـ       يا مؤنث هستند، اما اقليتی از ا      

 ).اينرتسکسواليتی(کامل ندارند و جنس آا مبهم می باشد 
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 :جندر

فـرد  ) زنانگی و مردانگـی   ( جندر به فمينينيتی و ماسکولينيتی       -

داللت دارد، که بر اساس کيفيت فيزيولوژيکی که در يک جـنس رشـد و               

 .در جنس ديگر بازدارنده می شود، تعيين می گردد

د تا درجه ای فمينين يا ماسکولين می باشند که با جنـدر              افرا -

 .آا مطابقت دارد

 . اغلب افراد از جهت جندری با جنس فيزيکی خود تناسب دارند-

 اما، اقليتی، تا حدودی، جندری را اختيار می کنند که با جنس             -

، و در اقليت بـاز هـم        )ترانس وستيسم (فيزيکيشان تناسب ندارند    

 ).ترانس سکسواليسم( کامل است »احنراف«کوچکرتی، اين 

 

 :گرايش جنسی

و ) دگرجنس گرايی (عنوان گرايش به جنس خمالف      ه   گرايش جنسی ب   -

، تعريف می شود، که بر اساس       )مهجنسگرايی(يا گرايش به جنس موافق    

 .ارجحيتهای فردی برای شريک جنسی، تعيين می گردد

س خمالف يا موافق،     افراد، تا درجه ای که به شرکای جنسی از جن          -

بيـشرت افـراد از جهـت       . کشش دارند، دگرجنسگرا يا مهجنسگرا هـستند      

 ). دگرجنسگرايی(ارجحيتهای کشش جنسی، به جنس خمالف گرايش دارند

 اما، اقليتی از جهت اروتيکی به هر دو جنس زن و مـرد گـرايش                -

 به جنس موافق    ا، و اقليتی باز هم کوچکرت صرف      )دوجنسگرايی(دارد  

 ).مهجنسگرايی(رايش دارد گ

 

تـرانس  ( افراد دارای جنـدر ديـسفوريا         تفاوت بين  :موضوع دوم 

 :و ترانس وستايت ها) سکسواهلا

فتـيش جنـسی    /ترانس وستايت مردی است که لباس زنانه، يک ابـژه           

برای او حمسوب می شود؛ يعنی طرف از پوشيدن لباس زنانه بـه نـوعی               

، امـا ايـن     .)ستمناء منجر می شود    به ا  الاحتما(حتريک جنسی می رسد     

فرد با آلت جنسی مردانه خود هيچ مشکلی ندارد و منی خواهد تغييـر              

 . جنسيت دهد

 

يـک  ) و مهينطور ترانس وستايت هـا     ( ترانس سکسواهلا    :موضوع سوم 

آا ممکن است دگرجنسگرا، مهجنسگرا و يـا        . گرايش جنسی خاصی ندارند   

 .دوجنسگرا باشند
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 توسـط مگنـوس     ١٩١٠ستايت برای اولين بار در سال       اصطالح ترانس و  

يـن اصـطالح را در      ادا،  تاو اب . کار برده شد  ه  ب) آملانی(هيرشفيلد  

در آن  . کار گرفـت  ه  مورد مهه کسانی که لباس جنس خمالف می پوشند، ب         

) جنـدر (زمان حمققان، هنوز به تفاوت بين گرايش جنسی و نقش جنـسی             

ر اين بود که مهه اين افراد مهجنسگرا        پی نربده بودند، و نظر بيشرت ب      

چـون  .  اين اشتباه خود را اصـالح کـرد        ااما، هيرشفيلد بعد  . هستند

 اکثر افرادی که لباس جنس خمالف می پوشـند از           امتوجه شد که تقريب   

وقتی کـه او بـه      . جهت گرايش جنسی دگرجنسگرا هستند و نه مهجنسگرا       

 اين مهم رسيد کـه افـراد        حتقيق بيشرت درباره اين گروه دست زد، به       

اين گروه يک دسته نيستند؛ بنابراين، دسـته بنـديهای جديـدی الزم             

 :بود

 دو دسته می شوند؛ دسته    ترانس وستايت ها  

ه اول کسانی هستند که با نقـش جنـسی خـود بـ            

عنوان مرد هيچ مشکلی ندارند، با اينهمـه از         

لبـاس جـنس    ) يا اغلب اوقات  (پوشيدن گاهگاهی   

ی رفتار و حرکات زنانه در آوردن،        خمالف و ادا  

دسته ديگر تـرانس وسـتايت هـا        . لذت می برند  

آنانی هستند که از پوشيدن لباس جنس خمـالف          

اين افراد نوعی احساس    . حتريک جنسی می شوند   

 مهانطور که گفتـه شـد،       ،بااينهمه. فتيشی به لباس جنس خمالف دارند     

و اکثـر آـا     دو دسته فـوق مـشکلی بـا آلـت جنـسی خـود ندارنـد                 

 ).به جنس خمالف کشش جنسی دارند.(دگرجنسگرا هستند

گـروه جداگانـه    ) ترانس سکسواهلا  (جندر ديسفوريا افراد دارای   

ترانس به کسانی گفته می شود که نقـش جنـسی،           . ای برای خود هستند   

 هـستند، در تـضاد بـا جنـسيت          يعنی جنـدری کـه بـرای خـود قائـل          

رانسی که آلت جنـسی مـذکر دارد،        عبارتی ت ه  شان می باشد؛ ب   فيزيکي

خود را زن می داند، لباس زنانه می پوشد و حرکات و ادا و اطـوار                

اين فرد از داشنت هيکـل و آلـت جنـسی           . زنانه از خود بروز می دهد     

او بر  . مذکر در عذاب است، چون جان و روان خود را زنانه می داند            

. زاده شده است  اين باور است که زن است و اشتباهی در بدن مردانه            

افرادی که آلت   . (عکس قضيه هم در مورد ترانسهای مؤنث صدق می کند         

ها  بسياری از ترانس   .)جنسی زنانه دارند اما خود را مرد می دانند        

اما بـا   . خواهان اجنام عمل جراحی برای تغيير جنسيت خود می باشند         

به پيشرفت اجتماعی و گسرتش مباحث جنسی، تعداد ترانسهايی که مايل           

اين دسته از ترانسهايی    . تغيير جنسيت نيستند، هر چه بيشرت می شود       

Magnus Hirschfeld(1868-1935) 
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حـساب  ه  که خواهان تغيير جنسيت منی باشند، خود را بيمار روانی بـ           

 .منی آورند و مايلند که جامعه آا را آنطور که هستند، قبول کند

ايـن  .  مـی نامنـد    اينرتسکـسوال گروه ديگری هم هست که آا را        

دم تناسب فيزيکی زاده مـی شـوند و         د که با نوعی ع    افراد کسانی ان  

 .نياز به دخالت پزشکی جهت رشد به مست مرد يا زن شدن دارند

 به کسانی اطالق مـی شـد کـه در عـين             ترانس جندر زمانی اصطالح   

پوشش لباس جنس خمالف، اما خواهـان تغييـر جنـسيت نبودنـد، و مـی                

ه روز اين اصـطالح بـ     ام. خواستند در فاصله بين دو جنس باقی مبانند       

کار گرفته مـی    ه  کار می رود و در مورد مهه کسانی ب        ه  شکل وسيعرتی ب  

شود که نقشهای سنتی زنانه و مردانه را بـر منـی تابنـد و فرهنـگ                 

 .اجتماعی مبنی بر يا زن يا مرد بودن را رد می کنند

از گرايش جنسی متفـاوت     ) نقشهای جنسی (بايد توجه داشت که جندر      

گروههای گفته شده ممکن است از جهت گرايش جنسی به جنس           افراد  . است

 .خمالف، جنس موافق، و يا هر دو جنس، متايل داشته باشند

 

در بعضی جوامع، پسران جوانی که با لباس زنانه به خـود فروشـی              

مفهوم اين اصطالح بـا     . می پردازند، را هم ترانس وستايت می نامند       

.  متفاوت است  الايت دارند، کام  مفهمومی که سکسولوگها از ترانس وست     

 از  ا جوان هـستند، لبـاس زنانـه را صـرف          اچون اين پسران که عمدت    

زاويه جلب مشرتی و کسب درآمد مالی می پوشند و مـشرتيان خاصـی هـم                

جلب می کنند؛ مشرتيان اينها اغلب مردان مهجنسگرايی هستند که توان           

، پـس  بـه سـکس بـا          .اعرتاف به مهجنسگرا بودن را در خود منی يابند        

 چنين کسانی با    .مردانی رو می آورند که لباس زنانه پوشيده باشند        

کار، از جهت روانی، به باور خود، عمل مهجنسگرايانه اجنام منـی             اين

جالب اينجاست که اين افراد در نزديکی جنسی با جـوان خـود             . دهند

کـه   نيستند، بلکه چه بسا دوست داشته باشـند          »فعال« افروش، لزوم 

عالوه بر آن، جوان خود فـروش از جهـت گـرايش            .  واقع شوند  »مفعول«

جنسی ممکن است مهجنسگرا، دو جنسگرا و يـا دگرجنـسگرا باشـد، و از               

هـدف غـايی ايـن      .  ترانس نباشـد   الممکن است ک  ) جندر(جهت نقش جنسی    

اين پديده اغلب در جـوامعی ديـده مـی          . کسب درآمد است  ا  فرد، صرف 

تماعی، مهجنسگرايی را مرتادف در پيش گرفنت حرکات و         شود که فرهنگ اج   

 . ادا و اطوار زنانه می داند

 

 در مقاالت علمی    ١٩٢٠اصطالح ترانس سکسواليسم، اولين بار در دهه        

گفته می شود که اولين بـار       (ميان کشيده شد،    ه  مربوط به جنسيت، ب   
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) .کـار گرفـت   ه   اين اصطالح را بـ     ١٩٢٣خود مگنوس هيرشفيلد در سال      

پديـده تـرانس    «اما، با انتشار کتاب معروف هاری بنيامين به اسم          

 (Harry Benjamin- Transsexual Phenomenon; 1966) ١٩۶۶ در سـال  »سکـسوال 

هاری بنيامين به حتقيقات وسيعی درباره پديده       . کاربرد وسيعی يافت  

ترانس سکسواليسم دست زد و کمکهای زيادی بـه ترانـسها و مهينطـور              

ايـده هـای او     . خـرج داد  ه  جتماعی برای درک اين افراد، ب     افکار ا 

 اجنمنی جهانی به اسم     اآا بعد .  توسط دانشجويانش دنبال شدند    ابعد

جهـانی متخصـصان هبداشـت      اجنمن  «نام  ه  او بنياد ادند که امروزه ب     

 . معروف می باشد»ترانس جندر

The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) 
پديـده  «ها، و خود کتـاب      آدرس وب سايت اين اجنمن در قسمت لينک       (

 در صفحه کتاهبای موجود وبالگ فـصلنامه، قـرار داده           »ترانس سکسوال 

 .)شده اند

  »ترانس سکسوال «گفته می شود که اصطالح      

و در  بـوده   به دو دليل اشتباه برانگيـز       

نتيجه دو ايراد عمـده دارد؛ اول اينکـه         

 ندارنـد، بلکـه     »جنـسی «ين افراد مشکل    ا

و دوم اينکـه    . مشکل آا جندری می باشـد     

 . نکرده است»جهش«طرف از چيزی 

با توجه به اين دو ايراد، امروزه، در        

 جای کلمه ترانس سکسوال از لغت جندر ديسفوريا       ه  نوشته های علمی ب   

(Gender dysphoria) اسـت ديسفوريا يک لغت يونانی . (استفاده می شود .

. ديس معنی محل کردن می دهد و فوريا به معنی خلق آزرده مـی باشـد               

اصـطالح  ). بی آرامی، بی قراری، احساس ماللـت و کـسالت         = ديسفوريا  

جندر ديسفوريا بر عدم تطابق جنس و جندر داللـت دارد و نـشانی از               

 .وضعيت جنسی خود می باشد/نارضايتی فرد از موقعيت

 

لغت دو جنسی برای اين افراد استفاده می         تنها از    در ايران قبال  

. شد، اما چند سالی است که اصطالح ترانس سکسوال مرسـوم شـده اسـت              

اجنمن محايتی که مدتی است برای اين افراد در ايـران ايجـاد شـده،               

خود را اجنمن افرادی که دچار اختالل در هويت جنسی هـستند، معرفـی              

کاربرد  باشد، آنوقت    تيتیاگر هويت جنسی مهان سکسوال ايدن     . می کند 

. قابل حبث اسـت  (Sexual identity)آن برای افراد دارای جندر ديسفوريا 

 به آن گرفته مـی شـد، امـا          اصطالح دوجنسی با مهه ايراداتی که قبال      

 ۴کـه در مشـاره      (چـون اگـر بـه تعريـف جـنس           . شايد درست تر باشد   

Harry Benjamin (1885-1987) 
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 باشـيم و    ، بـاور داشـته    )طور مفصل به آن پرداخته شد     ه  فصلنامه ب 

برای تعيين دقيق جنس يک فـرد، بايـستی قـادر بـه             «قبول کنيم که    

بود، و هر کدام از اين عوامل       ) فاکتور(بين حداقل هفت عامل      متايز

و ايـن   . ت نامتعارف مـی باشـند     نائانوبه خود، دارای استث   ه  هم، ب 

هفت فاکتور شـامل جـنس کرومـوزومی، جـنس غـددی، جـنس هورمـونی،                

های جنـسی بيرونـی،     ساختمان توليد مثلی، انـدام    جانبی  ساختارهای  

جنس تربيتی و اکتسابی، و باالخره هويت جنسی کـه فـرد بـرای خـود                

، در نظر بگيريم، آنوقت متوجه می شويم که دو جنـسی            »قائل می شود  

لغـت دو جنـسی، در      . ناميدن اين افراد شايد چندان بيراهه نباشـد       

 تعيين جنس، بـر هـم، در        شکلی عدم تطابق متام فاکتورهای    ه  واقع، ب 

بدون شک ما در زبان فارسـی نيـاز         . فرد، را در ذهن تداعی می کند      

 خوب می شـد     به تدقيق بسياری از لغات و اصطالحات جنسی داريم و چه          

 .خربه وارد اين گونه مباحث شونداگر افراد عالقمند و 

حال نظريات زيادی در مورد دليل و علت ترانس شدن افراد،           ه  تا ب 

. ه شده اند، اما مهه آا در سطح تئوری و نظر باقی مانده اند             ارائ

واقعيت اين است که علت، سبب و مکانيسم چگونگی شکل گيری جنـدر و              

 .طور دقيق و علمی ثابت نشده استه مهينطور گرايش جنسی ب

در ايران، در دوران حکومت حممدرضا شاه لـوی، سياسـت خاصـی در              

با اينهمه کسانی امکـان     . وجود نداشت مورد تغيير جنسيت در ايران      

بـا روی کـار     . تغيير جنسيت و عوض کردن شناسنامه خود را داشـتند         

ها  ترانس ، ابتدا برخورد خشنی نسبت به     ١٣۵٧آمدن روحانيون در سال     

مهجنـسگرا   به اين دليل که مهه را به ديد          در پيش گرفته شد، احتماال    

ح اهللا مخينـی، بـا ايـن         با يـک فتـوای رو      اما بعدا . نگاه می کردند  

تبيين کـه در مـذهب شـيعه روح بـر بـدن مرتبـت دارد، از تـرانس                   

حتـی گـاهی    (سکسواليسم در کشور جرم زدايی شد و عمل تغيير جنسيت           

و محايت دولت و وزارت هبداشت، هر چه رمسی تـر           ) با کمک هزينه دولتی   

ررسی تا کنون چندين مهايش، از مجله در هتران و مشهد با موضوع ب            . شد

اين پديده، برگزار شده اند و جالب آنکه مناينـدگانی از کـشورهای             

حوزه خليج فارس هم برای استفاده از جتارب ايران در حوزه برخـورد             

 .با افراد ترانس، در اين مهايش ها شرکت کرده و می کنند

مل است؛ اول اينکه حتی اگر      وای آقای مخينی از دو جهت قابل تأ       فت

می جامعه آماده پذيرش موضوعی نباشد؛ ولـی بـا          افکار و فرهنگ عمو   

دخالت رهربان جامعه، می توان خيلی راحت از باال آن را بـه جامعـه               

فتوای آقای مخينی راه را برای حبث و گفتگو حول ترانس           .  کرد »حتميل«

سکسواليسم در روزنامه ها و ديگر وسـايل ارتبـاط مجعـی، برگـزاری              
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مهوار منـود و تـا حـدود زيـادی در           مهايشها و ايجاد گروههای محايتی      

ايـن در   . ثير مثبت داشته اسـت    أکاهش فشار اجتماعی بر ترانس ها ت      

حالی است که خود جامعه ترانس در کشور در اين سی سـال گذشـته در                

امر سازماندهی و روشنگری جنسی در سطح جامعه، کاسـتی و تعللـهای             

فعاليـت کـرده    زيادی داشته است و خيلی کمرت از جامعه مهجنسگرايان          

عبـارت ديگـر، آزادی ترانـسها در ايـران بـا فعاليـت و               ه  ب. است

سازماندهی ترانسها و روشـنگری جنـسی آـا مهـراه نـشد و مهـين در                 

ثير أماندگاری تابوهای ذهنی جامعه نسبت به اين اقليـت جنـسی، تـ            

 .منفی داشته است

 

مل در مورد فتوای آقای مخينی، ايـن اسـت کـه اگـر              أمورد ديگر ت  

مذهب شيعه روح را بر بدن ارجح می مشارد، چرا دولـت و روحـانيون،               

کـار  ه  مهين مسئله را در مورد مهجنسگرايان و ديگر اقليتهای جنسی ب          

منی برند، و در قـانون، شـديدترين جمازاهتـا را بـرای مهجنـسگرايان               

تعيين کرده اند؟ در زماای گذشته، در غرب اين ديدگاه حاکم بـود             

در نتيجه اگر فردی به جـنس       .  بايد زن باشد يا مرد     که هر فردی يا   

 بايد تغيير جنسيت مـی داد،       اموافق خود کشش جنسی حس می کرد، حتم       

 به رابطه با جنس خمالف فـرا        »جنس موافق قبلی  «تا آنوقت رابطه با     

 البنا بر ديدگاه گفته شده، مهجنسگرايی بی معنی می منود و اص           . رويد

امـا چنـين    . ی توانستند وجود داشته باشـند      مهجنسگرايان من  او منطق 

ديدگاهی از هر طرف مورد انتقاد قرار گرفـت و خيلـی سـريع، غيـر                

علمی و غير اخالقی بودن آن بر مال شد، و در نتيجـه چنـدان دوامـی                 

به نظر می رسد که جرم زدايی از ترانسها و تشويق و کمـک              . نياورد

و ســرکوب شــديد مــالی دولتــی بــه آــا در ايــران، از يــک طــرف، 

مهجنسگرايی در کشور از طرف ديگر، قبل از آنکه مهر و عطوفـت کـسی               

را برساند، بيشرت خشم و نفرت از مهجنسگرايی و مهجنسگرايان را برمال            

عبارت ديگر، آقای مخينی به مهان ايده های کهنـه غربـی            ه  ب. می کند 

باور داشته که هر کسی يا بايد زن باشد يا مـرد، و در نتيجـه در                 

گفتـه آقـای امحـدی نـژاد در         . ديدگاه او مهجنسگرايان جايی ندارند    

نيويورک مبنی بر اينکه مـا در ايـران مهجنـسگرا نـداريم، رهـروی               

اعـدام  . ينی را بازگو مـی کنـد      ا و افکار آقای مخ     ه ايشان از ايده  

مهجنسگرايان و سانسور شديد هرگونه گفتمانی درباره مهجنـسگرايی در          

ايران از يک طرف و آزادی تغيير جنسيت در ايران را بايد در مهـين               

اين موضوع زمانی برجسته تر می شـود کـه عليـرغم            . چارچوب نگريست 

وجود دارند، و   آنکه حدود هفت تا هشت مرکز تغيير جنسيت در ايران           
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 نفر در سی سال گذشته تغيير جنـسيت داده انـد            ٣۵٠تاکنون بيش از    

، اما تعداد   ) مورد تغيير جنسيت دارند    ٧٠٠بعضی آمارها حکايت از     (

کسانی که از مذکر به مؤنث تغيير جنسيت داده اند، خيلی بيـشرت از              

عدم . تعداد کسانی است که از مؤنث به مذکر تغيير جنسيت داده اند           

تعادل در تعداد ترانسهای مذکر به مؤنث با تعداد ترانسهای مؤنـث            

به مذکر در آمارها، گويـای ايـن واقعيـت اسـت کـه آزادی تـرانس                 

سکسواهلا و برخورد محايتی دولت با اين پديـده در ايـران، نـه يـک                

سياسـی، مـذهبی و     -علمی، بلکه مسئله ای است اجتمـاعی      -موضوع جنسی 

ی موضـوع تـرانس سکواليـسم، و رئوفـت و           مهينطور نه نشانه درک علم    

مهربانی به اين افراد، بلکه از خشم و نفرت نسبت به گروه ديگری،             

 .ت گرفته استأيعنی مهجنسگرايان، نش

 

اين گفته ها نبايد به معنای خمالفت با جرم زدايـی از ترانـسها              

در کشور و يا خمالفت با کمک دولتی به افراد خواهان تغيير جنسيت،             

لعکس، فتوای آقای مخينی تا حدی که از آالم و سـتمهای            اب. ودتلقی ش 

وارده بر ترانسها می کاهد، قابل ارزش است، اما نقد ديدگاه او و             

سياســتهای ظاملانــه ای کــه دولــت ايــران از بعــد از قــدرت گيــری 

روحانيان در کشور، در قبال ديگر اقليتهای جنسی در پـيش گرفتـه،             

 .را هم نبايد فراموش کرد
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گزارش جلسه سـازمان هبداشـت جهـانی در امـر آمـوزش و              

 درمان سکسواليته انسان

 

 

 به حتوالت ١٩٧۵انتشار سند زير توسط سازمان هبداشت جهانی در سال 

گسرتده ای در امر آموزش جنسی، درمان مشکالت و ناراحتيهای جنسی، 

خصصان، و ايجاد رشته های آموزش جنسی در دانشگاهها و تربيت مت

. شکل گيری رشته های سکسولوژی در بسياری از کشورهای جهان اجناميد

 .سف است که چنين سندی تاکنون به فارسی ترمجه نشده استأجای ت

 

اميدواريم ترمجه اين سند، به جدی گرفته شدن امهيت آموزش جنسی، 

برنامه ريزی مؤثر جهت درمان معضالت جنسی، شکل گيری رشته های 

 تربيت متخصصان امور جنسی و باالخره ايجاد رشته آموزشی و

 .وج.ج. سکسولوژی در کشور کمک کند

 
 

 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
 

 

 

 

 

 

 
 

سالمتی، هبداشت و تندرستی از يک بعد جنسيتی 

 .رخوردار استب

WHO/OMS 

Via Appia 

CH-1211 

Geneva 27 

Switzerland 
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 رش جلسه سازمان هبداشت جهانیگزا

 

 ١٩٧۵، ۵٧٢گزارش مشاره سری 

 آموزش و درمان در سکسواليته انسانی: موضوع

 پرورش کادر متخصص خدمات هبداشتی 

 

 ديباچه -١

 

  نقش جنسيت در برنامه های هبداشتی-٢

  تعريف هبداشت جنسی-٢-١

  نيازمنديهای اوليه-٢-٢

  حمدوديتهای اجتماعی-٢-٣

 دمات هبداشت جنسی، آموزش، مشاوره و درمان سطوح خ-٢-۴

  دخالت و نقش کارکنان خدمات هبداشت-٢-۵

  کارکنان و برنامه های تنظيم خانواده-٢-۶

 

  آموزش، پرورش و تربيت کادر در امور سکسواليته انسانی-٣

  رفتار و برخوردها-٣-١

  دانش و اطالعات-٣-٢

  مهارت-٣-٣

 ايد آموزش و مهارت داده شوند گروههای پرسنل هبداشت که ب-٣-۴

  رهيافتها و متدها برای آموزش و مهارت دهی-٣-۵

 

   خدمات هبداشت جنسی-۴

 ها  اهداف و ارجحيت-۴-١

  مشکالت هبداشت جنسی-۴-٢

  درمان جنسی-۴-٣

 

  امکانات منطقه ای برای سکسولوژی-۵

 

  )خامته( نتيجه گيری -۶

 داشتی نقش جنسيت انسانی در برنامه های هب-۶ -١

  آموزش و مهارت خبشی در جنسيت انسان-۶-٢

  خدمات هبداشت جنسی-۶-٣

  مرکز منابع منطقه ای-۴-۶
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 ديباچه -١

 

، جلسات هفت روزه ای با موضوع آمـوزش و          ١٩٧۴ فوريه   ١٢ تا   ۶از  

درمان در سکسواليه انسانی، جهت حبـث حـول آمـوزش متخصـصان امـور               

ت جهانی، در ژنو، برگـزار      هبداشتی در اين عرصه، توسط سازمان هبداش      

 .گرديد

برنارد، معاون دبير کل، جلسه را بـه مناينـدگی از طـرف             . دکرت ل 

او اشاره منود که، در طرح نظرخواهی مشورتی        . دبير کل، افتتاح کرد   

، بـر جلـب توجـه بـه کمبـود           ١٩٧٢سازمان هبداشـت جهـانی در سـال         

ليته موقعيتها بـرای کارکنـان خـدمات هبداشـتی جهـت حتـصيل سکـسوا              

انسانی، و بر کمبود مربيان، جهت برنامه ريـزی و پيـشربد برنامـه              

 .کيد شده استأهای آموزشی، ت

طرح نظرخواهی مشورتی توصيه می کرد کـه بايـستی يـک بررسـی در               

ه مورد برنامه ها، فعاليتها و خدمات در عرصه سکسواليته بـشری بـ            

 جـواز   عمل آيد و جلسات علمی، برای شناخت و بررسـی موضـوع صـدور             

دسـته از کارکنـان هبداشـت کـه برنامـه هـای              تقسيم جتارب برای آن   

 .تربيتی موفقی داير کرده بودند، تشکيل شوند

 .نشست فعلی در پاسخ به دو هدف فوق تدارک ديده شده است

شرکت کنندگان از کشورهای خمتلف، بر اساس دانش و جتارب خاص خـود             

ی در عرصـه سکـسواليته      در آموزش، حتقيق، و يا کار در مراکز پزشـک         

 .بشری، برای شرکت دعوت شده بودند

هرکدام از اعضاء شرکت کننده، در رابطه با يـک يـا دو موضـوع؛               

بررسی آموزش سکسواليته انسان، و يا تشريح رهيافت هـای معاجلـاتی            

 .برای مداوای مشکالت جنسی در منطقه ای خاص، متنی هتيه کرده بودند

عمـل آوردن يـک بررسـی       ه   ضـمن بـ    از اين نشست خواسته شـد بـود       

 :کارشناسانه، در موارد زير توصيه هايی ارائه دهد

های تنظـيم    نقش جنسيت در برنامه های هبداشتی، خبصوص در فعاليت         -

 .خانواده

 انسان بـه کارکنـان خـدمات         حمتوا و متدلوژی آموزش سکسواليته     -

 .هبداشتی

تهای اجتماعی   شناسايی مدهلای درمان و مشاوره متناسب با ارجحي        -

ه کـار   و فرهنگی که می بايست توسط کارکنان خدمات هبداشت عمومی بـ           

 .گرفته شوند
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 و درمـان در      ابتکار، سازماندهی و اجراء برنامه هـای آمـوزش         -

 .امر سکسواليته انسان

ــه    - ــاهنگی در عرص ــابع و مه ــرای من ــی ب ــين امللل ــسهای ب  سروي

 .سکسواليته

 

ک حبث و گفتگو، زماای خاصی هم       عالوه بر کارگاهها و گروههای کوچ     

برای منايش و برآورد کمکهای مسعـی و بـصری، مهچـون فـيلم، نـوار و                 

اساليد، که با هدف آمـوزش سکـسواليته انـسان، هتيـه شـده بودنـد،                

 .اختصاص داده شد

 

  نقش جنسيت در برنامه های هبداشتی-٢

 

  تعريف هبداشت جنسی-٢-١

مشکالت در عرصه جنسيت انسانی     اطالعات زيادی دال بر آن دارند که        

ثير آا بر تندرسـتی و سـالمت افـراد در فرهنگهـای             أو ت  فراگيرتر

 تـصور مـی شـده اسـت، و          الخمتلف بسيار مهمرت از آن چيزی است که قب        

رابطه مهمی بين ناآگاهی جنسی و تصورات نادرست، و انـواع مـشکالت             

ين اعرتاف بـه    در ع . مربوط به تندرستی و کيفيت زندگی، وجود دارند       

وجود مشکل دستيابی به يک توافق قابل قبـول جهـانی حـول جامعيـت               

عنوان قدمی در اين    ه  سکسواليته بشری، تعريف زير از هبداشت جنسی ب       

 :راه، ارائه شده است

فيزيکـی، احـساسی و     / هبداشت جنسی حالتی است از تندرسـتی جـسمی        

 غنی کـردن و     اجتماعی در رابطه با جنسيت، که به شيوه ای مثبت به          

اساس اين درک، حـق آگـاهی       . هببود شخصيت، ارتباط و عشق، می اجنامد      

 .جنسی و حق لذت بری می باشد

درک هبداشت جنسی شامل سه عنصر  ,Mace, Bannerman & Burtonطبق گفته 

 :اوليه می باشد

 توانايی لذت بـری و کـنرتل رفتارهـای جنـسی و توليـد مثلـی                 -١

 .عی و فردیرارتباط با اخالق اجتماد

 عاری بودن از ترس، شرم، احساس گنـاه، باورهـای نادرسـت، و              -٢

ديگر فاکتهای روانی درونی که مانع واکنش جنسی و باعث اخـتالل در             

 .جنسی می شوندروابط 

 عاری بودن از اختالل ارگانيک، بيماريها، و کمبودهايی که در           -٣

 .کارکرد جنسی و توليد مثلی دخالت می کنند
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، درک هبداشت جنسی الزمه يـک رهيافـت مثبـت بـه جنـسيت               بنابراين

نـدگی و   انسان، و هدف از خدمات هبداشت جنسی می بايست غنی کـردن ز            

 به مشاوره و خدمات مربوط بـه توليـد          روابط شخصی باشد و نه صرفا     

 .مثلی يا بيماريهای مقاربتی حمدود شود

 

 های اوليه نيازمندي-٢-٢

گيری و درمـان هبداشـت، نيازهـای        اگر قرار باشد که خـدمات پيـش       

 :هبداشت جنسی را برآورده کند، از مجله نيازمنديهای زير ضروری اند

 اطالعات اوليه درباره ابعاد بيولوژيکی و روانـی رشـد جنـسی،             -

جنـسی، اخـتالالت جنـسی، و       توليد مثل انسان، تفاوهتا در رفتارهـای        

 بيماريها

 ، و امکـان حبـث و       رفتار و برخوردهـای مثبـت در قبـال جنـسيت           -

 .گفتگوی بی طرفانه در مسائل جنسی

 کارکنانی با شناخت و بی طرفی در قبال ابرازهای جنـسی، جهـت              -

 . راهنمايی در امور و مشکالت جنسیآگاهی رسانی و

 دوره های آموزشی و تربيتی در اين عرصه  برای کارکنان خدمات             -

 .شتیهبدا

عضالت و مـشکالت پيچيـده       دانش و امکانات کافی جهت برخورد با م        -

 .جنسيت

 

 های اجتماعی حمدوديت-٢-٣

، بـا توجـه بـه       )حمدوديتـهای اجتمـاعی   (شدت حـضور ايـن وضـعيت        

ديدگاههای سنتی و فرهنگی در نگاه بـه جنـسيت، سيـستم آموزشـی و               

هـر  . هبداشتی، و امکانات انسانی، در هر جامعه ای متفاوت می باشد          

نطقه ای، تواناييهای خـاص خـود       فرهنگی، هر جامعه ای، و حتی هر م       

را دارد و هر تالشی جهت هببود شرايط حملی و مشکالت مربوط به جنـسيت               

ها بنا شده و توسـط      طقه می بايست بر مهين توانايي     انسانی در آن من   

 .کارکنان حملی پيش برده شود

 اغلب نقاط جهان، اجنام بررسـيها و آمـار ناخوشـيهای عمـومی              رد

راتيک اجتماعی مربوط به جنـسيت، و مهينطـور         مربوط به رفتارها و پ    

بررسی مشکالت جنسی منتج از رفتارها و پراتيک اجتمـاعی در رابطـه             

با جنسيت، ضرورت دارد؛ تا، بر اساس آا، برنامه هـای آموزشـی و              

 .درمان متناسب با نيازهای حملی، تدارک ديده شوند
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 رمانمشاوره، و د سطوح خدمات هبداشت جنسی، آموزش، -٢-۴

هم پيوسـته خـدمات     ه  عنوان اجزاء ب  ه  آموزش، مشاوره، و درمان ب    

اول، تدارک آموزش جنسی به جامعه، بـه        . هبداشت جنسی تلقی می شوند    

پزشکان، و به ديگر شاغالن خدمات هبداشتی، در امری پيشگيری پزشکی،           

ثابت شده که چنين امری، در کمـک بـه          . باالترين ارجحيتها را دارد   

. تها جهت غلبه بر مشکالت جنسی، بسيار مثمر مثر می باشد          افراد و جف  

دوم، مشاوره برای افراد و جفتهايی که مشکالت تا حدودی سـخت تـری              

دارند، مورد نياز می باشد؛ چنين مشاوره ای می توانـد توسـط يـک               

پرستار يا ماما، پزشک عمومی، پزشـک متخـصص بيماريهـای زنـان، و              

 تراپی عمقی توسـط متخصـصان آمـوزش         سوم، سکس . امثاهلم، ارائه شود  

ديده برای افرادی که مشکالت بسيار پيچيده دارند، مورد نيـاز مـی             

کارکنان خدمات هبداشتی و ديگـر کارکنـان خـدمات اجتمـاعی،            . باشد

 .برای پيشربد مشاوره و سکس تراپی، به آموزش های ختصصی نياز دارند

 

  دخالت و نقش کارکنان خدمات هبداشت-٢-۵

به آموزش و مشاوره جنسی، خبصوص در خدمات مربوط به مادران           نياز  

و کودکان، تنظيم خانواده، روان درمانی، سقط جنين، عقيم سـازی و            

با در نظر گرفنت عوامل خمتلـف       . بيماريهای مقاربتی، قد علم می کند     

ثيرگذار بر رفتارهای جنسی انسان، الزم است که کارکنان هبداشـتی           أت

؛ پرستار، هبيـار، پزشـک، کفايـت آموزشـی الزم در            با ختصص های خمتلف   

عـالوه بـر آن، معلمـان       . ارائه آموزش و مـشاوره، را دارا باشـند        

ا، کسانی که با جوانان کار می کننـد، کارکنـان           همدارس و دانشگاه  

خدمات اجتماعی، کارشناسان و بازرسـان هبداشـتی، پلـيس، کارکنـان            

، هرازگـاهی، نقـش بـا       شاغل در نيروهای نظامی، و مربيان آموزشـی       

در بعـضی کـشورها، افـراد       . ارزشی در اين عرصه، دارا مـی باشـند        

دارای مشکالت جنسی، مراجعه به رهـربان مـذهبی را بـر مراجعـه بـه                

کارکنان متخصص هبداشت، ترجيح می دهند و اين بدان معنـا اسـت کـه               

رهربان مذهبی هم بايد، خبصوص در امر ارائـه مـشاوره، آمـوزش داده              

کالت عالقه و دخالت اين افـراد در ارائـه مـشاوره بـرای مـش              . شوند

پرورشی گروههای خاص، برآورده    /آموزشیجنسی، از گزارش برنامه های      

 .شده است

 

  کارکنان و برنامه های تنظيم خانواده-٢-۶

خبصوص کارکنان تنظيم خانواده، با مراجعـه افـراد دارای مـشکالت            

 خانواده خود با مشکل مواجـه       جنسی که در برنامه خويش برای تنظيم      
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روشهای متفاوت کنرتل بـارداری، مـشکالت       . رو می شوند  ه  ب هستند، رو 

مهين دليل، نه تنـها     ه  ب. جنسی و روانی متفاوتی را توليد می کنند       

ارائه شناخت از جنسيت برای اين دسته از کارکنان، بلکه مهينطـور،            

ی مربوط به جنسيت    آموزش آا در گوش دادن به درد دهلا و ناراحتيها         

 .بيمارانشان، هم مهم است تا قادر شوند سرويس الزم را ارائه دهند

کيدی که امروزه بسياری از کشورها بر برنامه های         أبا توجه به ت   

تنظيم خانواده دارند، و با در نظر گرفنت  اين موضوع که درخواسـت              

مـی  تغيير رفتار و برخوردها از جانب برنامه های تنظيم خانواده،           

ثيرگذار باشد، اين نشست الزم دانست توجـه        أتواند بر زندگی جنسی ت    

ها را به اين مسئله جلب کند که برنامه هـای تنظـيم خـانواده در                

ارائه خدمات هبداشتی خود؛ هم در تدارک و سازماندهی سـرويس و هـم              

. در آموزش و تربيت کادر، اغلب، موضوع جنسيت را ناديده می گيرند           

 پخش و   الکيد بر تکنيک، مث   أدليل ت ه  تنظيم خانواده، ب  تالشهای قبلی   

استفاده از داروهای ضد بارداری، ميل به چـشم پوشـی از هـر نـوع                

به اغلب کارکنان تنظيم خانواده، برای      . ارتباطی با جنسيت داشتند   

فهم و توان برخورد با احساسات و مشکالت جنسی که يک جفت ممکن اسـت               

رداری، يـا قـوانين موجـود در مـورد          در رابطه با داروهای ضد بـا      

روشهای بارداری، يا در موارد مربوط به جدا کـردن نيـاز جنـسی و               

لذت جنسی از کارکرد سنتی توليـد مثـل، داشـته باشـند، آمـوزش و                

عليرغم اينکه هبداشت جنسی مـسئله هـر        . آمادگی الزم داده نشده است    

نظـيم  دو جنس می باشـد، امـا در اغلـب برنامـه هـای هبداشـتی و ت                 

 . متوجه زنان هستنداخانواده، رهيافتها صرف

عـات و   واقعيت اما مهچنان پا بر جاست؛ که تنظيم خانواده، و اطال          

هم وابسته اند، و تنظيم خـانواده       ه   ب مشاوره در امور جنسی منطقا    

چــارچوب مناســبی بــرای معرفــی برنامــه هــای آمــوزش و تراپــی در 

، در شرايط خاصـی، برنامـه       سکسواليته انسان، می باشد، با اينهمه     

 .های جنسی می توانند در خارج از چارچوب گفته شده هم تنظيم شوند

 

  آموزش، پرورش و تربيت در امور سکسواليته انسانی-٣

 

با برمال شدن ناکفايتی برنامه هـای موجـود در آمـوزش و تربيـت               

متخصصان هبداشت، نياز به آموزش، پرورش و تربيت در امر سکسواليته           

عنوان يک خواسـته عمـومی، هـر چـه          ه  سانی، برای هبداشت جنسی، ب    ان

بـرای بـرآوردن ايـن خواسـته، اجنمنـهای تنظـيم            . آشکارتر می شود  

خانواده، اجنمنهای پزشکی، و مؤسسات مشاوره ازدواج، برنامـه هـای           
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آموزشی خاصی برای اعضاء خود تدارک ديده انـد، امـا ايـن تالشـها               

 امکانات، حتت فشار واقع شده، و تنـها         علت حمدوديت ه  اغلب منفرد، ب  

در سطح دانشگاهها، در    . شامل حال تعداد معدودی از افراد شده اند       

پاسخ به درخواستهای دانشجويان و يا بر اساس ابتکار دانـشکده ای            

در زمينـه آمـوزش و تربيـت        (خاص، برنامه هايی مستقل و آزمايـشی        

 .شروع شده اند) جنسی

برنامه های آموزشی، بررسی نيازهايی که      قبل از بازبينی مشخصات     

اين برنامه ها در پاسخ به آا، تنظيم شده اند، بـسيار مهـم مـی                

ايـن مـسائل در     . باشد؛ يعنی رشد رفتارهای مناسب، دانش، و مهارت       

اسناد مشاوره ای قبلی سازمان هبداشـت جهـانی، بـا جزئيـات کامـل               

يی منطقـی بـرای     عنوان پايه هـا   ه  معرفی شده اند و در اين جلسه ب       

 .تنطيم برنامه های تربيتی قلمداد می شوند

 

  رفتارها-٣-١

برای درک هبرت از مشکالت جنسيت انـسانی، مهـم اسـت کـه کارکنـان                

هبداشت، برخوردهای ساملی نسبت بـه جنـسيت، ازدواج، و جلـوگيری از             

درک و فهم مستخدم از جنـسيت فـردی         . بارداری، در خود پرورش دهند    

ت عاقالنه به مشکالت جنسی خود، به او کمک می کند تـا             خويش و رهياف  

مهينطـور،  . برخورد هبرتی با مشکالت ديگران در اين عرصه، داشته باشد         

فرد مستخدم بايد از وجود تفاوهتا در رفتارهای جنسی آگاه بـوده و             

آا را پذيرفته باشد، تا بتواند خاطر مجعی خود را، بـه ديگرانـی              

ائلی که آا را رفتارهای غير نرمال در خود         که از او، در مورد مس     

 .و يا شريک جنسی خود دانسته، تقاضای کمک می کنند، منتقل کند

عنـوان جـزء    ه  نياز به تغيير در رفتارها، برای پذيرش جنسيت بـ         

عنوان يک  ه  مثبتی از سالمت و تندرستی، برای خود و برای ديگران، ب          

کارکنان هبداشـت، در    . استموضوع بسيار مهم، مورد اعرتاف واقع شده        

مهه سطوح، باورها، افسانه ها و پيشدواريهای موجود در جامعه خـود            

را، دارا هستند، و چه بسا خود آنان دارای مشکالت جنسی حـل نـشده               

کيد بر ارجحيـت درمـان بـر        أدليل ت ه  آموزشهای آنان، ب  . هم باشند 

ح منـی    اين گونـه رفتارهـا را اصـال        اارائه خدمات پيشگيرانه، عموم   

اين موضوع در عدم متايل کارکنـان امـور هبداشـتی و در نفـی               . کنند

جنسيت مراجعين خود، جتلی می يابد، از آجنا کـه بـسياری از افـراد               

 به ارگاا، ادارات و سازماای هبداشت رو        ادارای مشکالت جنسی عموم   

می آورند، رفتار و برخوردهای منفی، سخنان بی مورد و مبتنـی بـر              

کارگيری روشهای نامناسـب    ه  هی و بی دانشی کارمند هبداشت و ب       ناآگا
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در امور جنسی، به برداشت، برخورد، اعتماد و باور مراجعه کننـده            

برخوردهـای منفـی بعـضی      . نسبت به سالمتی جنسی خود، لطمه می زنـد        

جوامع نسبت به جنسيت، در رابطه با سکسواليته افراد مسن، افـراد            

زندانيان و يا گروههای قومی خاصی، بيـشرت        فلج يا دارای نقص عضو،      

 .منايان می شود

 

  دانش-٣-٢

الزمه رهيافت اعتمادی به موضوع اين است که کارکنان هبداشت خـود            

از دانش علمی در رابطه با فاکتهای مربوط به توليد مثل انـسان و              

جنسيت انسانی برخوردار باشند، آا می بايست مشکالت عمومی مربـوط           

و چگونگی برخورد با ايـن مـشکالت را بداننـد، آـا مـی               به جنسيت   

بايست بدانند که کی و کجا حل يک مشکل جنسی خـارج از تـوان آـا                 

 .است و بايد ارباب رجوع را به يک متخصص رجوع دهند

حـال، بيـشرت بـر ارائـه دانـش          ه  برنامه های تربيتی فعلی، تا ب     

 الزم و شايـسته     کيد کرده اند، تا تربيت و رشد برخورد و رفتـار          أت

در کارکنان هبداشت نسبت به جنـسيت بـا هـدف رشـد مهـارت آـا در                  

گرايش عمومی هـم بـر      . برخورد با مردم در عرصه های شخصی و خصوصی        

اين است که در آن بيشرت بر رفتارهای غير نرمال، احنرافـی و بيـشرت               

اين امر خبصوص در برنامه های بعضی از        . کيد می شود  أپاتولوژيکی، ت 

دارس پزشکی کـه بـه حتقيقـات دارويـی، روانپزشـکی و بيماريهـای               م

مؤسسات ديگر بـا حمـدود کـردن        . مقاربتی می پردازند، ديده می شود     

 خود را از موضوع     الطرح توليد مثل و مسائل جلوگيری از بارداری، ک        

نتائج حتقيقـات اخيـر در حـوزه روانـشاسی          . جنسيت کنار کشيده اند   

ی و پراتيک جنـسی، امکـان ارائـه اطالعـات           واکنش جنسی، هويت جندر   

بيشرت و مناسب درباره کارکرد نرمال جنسی، و برای درک و پذيرش هبرت             

. رفتارهای جنسی در چارچوب يک هبداشت مثبت، را فـراهم آورده اسـت            

يک پيشرفت مهم در اين زمينه، تالش جهت ارائه زبانی شفاف و علمـی              

 -شـی از حمدوديتـهای اصـطالحی      به جنسيت با هدف غلبه بر احساسات نا       

 .فرهنگی، می باشد

 

  مهارت-٣-٣

يک کارمند هبداشت برای هببود توان خود در امر کمک بـه مردمـانی              

که حل مشکل جنسی خود را از او می طلبند، می بايست مهارت الزم در               

او . هنر مـراوده و گـوش دادن بـه ديگـران را در خـود بپرورانـد                

شرم و حياء، اصطالحات درست و مناسب را        بايستی قادر باشد که بدون      
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کار گيرد، بايد قادر باشد مشکل فردی که به او مراجعـه کـرده              ه  ب

را حل کند، بايد قادر باشد رابطه ای مبتنی بر اعتماد دو جانبـه              

با ارباب رجوع بنا د و گزارشی بی غرض، بر اساس احساس مهـدردی و               

 .با توجه به حساسيت موضوع هتيه کند

ت مناسب در اين موضوع، بـا مهارهتـای آمـوزش داده شـده در               مهار

با اين  . تربيت پزشکان، پرستاران يا معلمان، تفاوت ناحمسوسی دارد       

وجود، بايد گفت که برخورد عمومی در رابطه با وظيفه ای خـاص کـه               

کار گرفته می شود و در آن طرف بايـد          ه  در تربيت کارکنان هبداشت ب    

دن و مشاوره در امری خـاص، تـسلط يابـد،           به تکنيک ومهارت گوش دا    

به نظر می رسـد     . کمرت مناسب برخورد با مشکالت جنسی شخصی می باشند        

که امکانات و موقعيتهای حمـدودی، خـاص ختـصص در سکـسولوژی و سـکس                

از ا   رهيافت به چنـين ختصـصی عمـدت        درنتيجهتراپی، وجود دارند، و     

يـا غـدد شناسـی مـی        تنـی،   -طريق روانپزشکی، زنان و زايمان،روان    

 .باشد

 

  دسته های پرسنل هبداشت که بايد آموزش و تربيت شوند-٣-۴

 بـه موضـوع آمـوزش و        اهر چند موارد ارائه شده به جلـسه عمـدت         

نتيجه حبثها، نيـاز    د، اما در  مهارت دهی در مدارس پزشکی می پردازن      

 .به آموزش و تربيت در مهه سطوح، روشن گرديد

 

 ات اجتماعی اوليهکارکنان هبداشت و خدم

تربيتـی بـرای    / نياز شديدی به برنامه هـای خـاص رشـد آموزشـی           

کارکنان هبداشت و خدمات اجتماعی اوليه، وجود دارد، خبصوص جهت کمک           

به آايی که در امور تنظيم خانواده کار می کنند، تـا قـادر بـه                

 فردی کـه بـه نيـاز هـای          ابازشناسی و حل مؤثر ابعاد جنسيت عمدت      

 .خانواده مربوط می شوند، بپردازندتنظيم 

هبداشت اوليه و مشاوره، نه تنها بـه کارکنـان پايـه ای خـدمات               

هبداشتی، بلکه به اقتصاددانان خانوادگی، کارکنان رشـد اجتمـاعی،          

کارکنان کشاورزی، کارکنـان خـدمات عمـومی، متخصـصان بيماريهـای            

 حاضـر،   در حـال  . عمومی، و کمک پرستاران، هم آموزش داده می شـود         

تربيتهای الزم به اين کارکنان، در حوزه کـاری خاصـی، ارائـه مـی               

عنوان آموزش دهنده و    ه  ثير آا ب  أگردند، اما اگر قرار باشد که ت      

مشاور، افزايش يابد، آا مـی بايـست بـه نگـاهی مهاهنـگ در امـر                 

فاکتورهای خمتلفی که در تعامل با هم، بر رشد، هبداشـت و تندرسـتی              

کـار،   الزمـه ايـن   . ثير می گذارند، دسـت يابنـد      أده ت فرد و خانوا  
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اعرتاف به ايـن اسـت کـه هبداشـت و تندرسـتی از يـک بعـد جنـسيتی                    

برخوردار است و انساا در معرض مشکالت و بيماريهای جنسی واقع می            

 .شوند

به مهين خاطر، سودمند خواهد بود که آمـوزش  الزم جهـت صـحبت در                

ی مـشکالت سـاده مربـوط بـه هبداشـت           امور جنسی با مردم، و بازشناس     

اهـداف عمـده آمـوزش      . جنسی، به کارکنان خدمات اجتماعی داده شود      

آا در اين حوزه، شبيه به اهداف مربوط به متخصصان حوزه هبداشـت،             

 :می باشند

 رشد احساس راحت بودن نسبت به مـسائل جنـسی، رشـد برخـورد و                -

 .طه با ديگرانرفتار مثبت نسبت به جنسيت؛ در خود و در راب

 دانش بيشرت، برای زدودن باورهای نادرست، تابوهـا، و افـسانه            -

 .های موجود در اين عرصه

 مهارت در برخورد با بيماران دارای مشکالت جنسی، و در ارائـه             -

 .اطالعات در باره جنسيت به جامعه

بايد توجه خاصی به امر کمک به افراد در حال آموزش، جهت فهم و              

ود و امکان کنار آمدن با مشکالت جنسی احتمـالی خـود،            درک جنسيت خ  

کارکنان هبداشت بايد متقاعد شـوند کـه جنـسيت امـری            . مبذول گردد 

 .سودمند و سامل می باشد

 :در اين سطح از آموزش و هبداشت، نيازهای خاصی برجسته می شوند

 .ه برنامه ها و کتابچه های راهنما هتي-

 . تصويری و نوشتاری در قالب– مواد آموزشی مناسب -

 . در دسرتس بودن مواد اطالعاتی ساده برای پخش در سطح جامعه-

کارگيری لغات و اصطالحات روشن و      ه   مبذول داشنت توجهی خاص به ب      -

 .ساده

 آموزش به رهربان جامعه و پرسنل مؤسسات خدمات دهی ملـی، جهـت              -

نـان  انـات محـايتی بـرای کارک      درک امهيت هبداشت جنـسی و ايجـاد امک        

 .هبداشت

 .ت و آموزش به هر دو جنس مرد و زن اطالعا-

 . خدماتی که، بيمار به آا رجوع داده می شود-

 

تضمين محايت اخالقی و مادی به کارکنان هبداشـت جهـت مطـرح کـردن               

موضوع با درجه بااليی از احساس راحتـی و اعتمـاد، بـسيار اساسـی               

 .است
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 ازدواجکارکنان اجتماعی، معلمان، و مشاوران 

اين پرسنل در مجعها و حميطهايی با افراد خمتلف در متاس قـرار مـی               

. گيرند که ممکن است بـرای حـل مـشکالت جنـسی از آـا سـئوال شـود                  

گزارشهای در دسرتس، دال بـر آن دارنـد کـه تنـها امکانـات حمـدود                 

آموزشی و تربيتی در خصوص جنسيت انسانی در تعداد معـدودی مـدارس             

ه های اضافی سازمان داده شده توسط بعـضی مـدارس           اختصاصی، يا دور  

در بعــضی مــوارد هــم، . پزشــکی، بــرای ايــن پرســنل وجــود دارنــد

مسينارهايی با موضوع برخورد با جنسيت توسط اداراتی که اين پرسنل           

 .در آا کار می کنند، برگزار می شوند

 

 دانشجويان پزشکی

يته انسانی مـی    در اين جلسه توافق شده است که آموزش در سکسوال         

بايست در اولين فرصت ممکن وارد برنامه های آموزش و مترين متخصصان            

ل ايـن   آايده  . علوم هبداشتی بشود و در مهه مراحل بعدی ادامه يابد         

اســت کــه مفــاهيم آمــوزش داده شــده در دوران اوليــه زنــدگی بــا 

آموزشهای عمومی که در مدارس ابتدايی و راهنمايی آموزش داده مـی            

اغلب گزارشـات دال بـر آن دارنـد کـه مقـدار             . ، مهاهنگ شوند  شوند

ناچيزی از اطالعات به فارغ التحصيالن، قبل از شروع دوره های عملی            

کلينکی داده می شود و درمان مسائل جنـسی بـرای دوره هـای عملـی                

رشته های خاصی مهچون روانپزشکی، روانـشناسی، اورولـوژی، ختصـصهای           

نبـود  . ، و زنان و زايمان، حمول می شوند       مربوط به کودکان، مامايی   

فرصــتها بــرای مــشارکت دانــشجويان در برنامــه ريــزی دوره هــای  

جای انتخابی بودن، از    ه  دانشگاهی و الزامی بودن اکثر دوره ها، ب       

مجله دالئل عدم مطرح شدن سکسواليته انسانی در دوره های پزشکی مـی             

 .باشند

 

 فارغ التحصيالن

اره شد، برنامه هايی در قالب مسينار، برگزاری         اش المهانطور که قب  

کالسها، نشستهای پزشکی و امثاهلم، برای متخصصان عالقمند در آمـوزش           

 اهـدف ايـن برنامـه هـا، عمـدت         . و مشاوره جنسی، برگزار می شوند     

شاغالن در خط مقدم جبهه؛ پزشکان زنان و زايمان، متخصصان کودکان،           

انشناسان و روانپزشکان شـاغل در      اورولوژيستها، پزشکان عمومی، رو   

بيمارستاا می باشند، و توسط مؤسسات آکادميک و آژانسهای خـصوصی           

. مهچون برنامه های تنظيم خانواده و مشاوره ازدواج ارائه می شوند          
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 ادوره هايی که برای اين گروههای کوچک تدارک ديده می شوند، عمدت           

 .با توجه به ختصص مربوطه تنظيم می گردند

 توجه به کمبود معلمان و پزشکان بـا جتربـه و مراکـز سـرويس                با

خدمات، آموزش و تربيت ختصصی در سکس تراپی هم تنها در حـد حمـدودی               

 .وجود دارد

 

 ها و متدها برای آموزش و مهارت دهی رهيافت-٣-۵

 

اغلب برنامه های مربوط به سکسواليته انسانی، در مدارس پزشکی،          

زشکی در نظر گرفتـه شـده انـد، ولـی تـا              برای دانشجويان پ   اعمدت

. حدودی به سطح پزشکانی که دورهای ختصصی می گذرانند، هم می رسـند            

بر اساس گزارش رسيده به جلسه، اينطور استنباط می شود که انـواع             

رهيافتها و روشها در رابطه با سکسواليته انسانی در مدارس پزشکی           

کسواليته انـسانی ممکـن     و ديگر مراکز علوم هبداشتی، وجود دارند؛ س       

ه است در قالب يک خبش الزامی و يا انتخابی از دوره های آموزشی، ب             

صورت يک دوره جانبی و حمدود، و يا در کالسهای آموزشی مـواد ديگـر               

مهم آن است که مـسئول مربوطـه برنامـه هـايی            . گنجانده شده باشد  

هـای  مناسب هم از جهت آموزشی و هم از جهت متدی، در خـصوص فاکتور             

 فرهنگی و هم از زوايه نياز داشجويان، هبداشـت عمـومی و             -اجتماعی

 .نياز مجعيت حملی، تدارک ببيند

 

هرجا که سکسواليته انسانی آموزش داده می شـود، حمـل و موقعيـت              

 در بعضی    معموال .آن، هم در دروس و هم در مؤسسات، متفاوت می باشد          

هـای مقـاربتی، و      زنـان و زايمـان، اورولـوژی، بيماري        –ختصص هـا    

.  ممکن است چند ساعتی به موضوع جنسيت اختصاص داده شود          -روانشناسی

آموزش جنسی در اين ختصصها با هم مهـاهنگی ندارنـد، و عمـق و سـطح                 

و . پوشش موضوعی، به انگيزه و عالقـه مـسئول مربوطـه بـستگی دارد             

کيدات بر احنرافات و بيماری ها متمرکز می شـوند تـا رشـد              أبيشرت ت 

در برنامه های بيشرت پيشرفته، کل      . سيت و رفتارهای مربوط به آن     جن

برنامه، يا مؤسسه خاصی در حمدوده دانـشگاهی، بـه حتقيـق و آمـوزش               

 .جنسی، و حتی سکس تراپی، اختصاص داده شده اند

صـورت مهاهنـگ توسـط      ه  بعضی برنامه های ختصصی رشته های خمتلـف بـ         

بعـضی  .  تدارک ديده شده اند    مسئوالن بعضی از دانشگاهها يا ختصصها،     

از برنامه های گزارش شده را، از جهت سـازماندهی، عمـق، گـسرته و               

 ناميد، بعضی برنامه های ديگر      »برنامه ملی «سطح فعاليت، می توان     
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دارای کاراکرت منطقه ای می باشند و بعضی هم بـه دانـشگاه پزشـکی               

 .خاصی تعلق دارند

ه، دو نياز ويـژه برجـسته       در فاصله بين اينهمه رهيافت و برنام      

می شوند؛ آشنا سازی اوليه در ساهلای قبـل از دوره هـای عملـی، و                

. صورت گسرتده، عميـق و مهاهنـگ در دوره هـای عملـی            ه  آموزش جنسی ب  

 البرنامه های موجود فعلی در پی حل هر دو نياز می باشند، اما فعـ              

طـور  ه  بطور عمده اقداماتی موقتی هستند تا زمانيکه سکسولوژی         ه  ب

شيوه ای مناسب در آموزش و تربيت کـادر متخصـصان           ه  سيستماتيک و ب  

عنوان يکی از عوامـل مـربم درارائـه خـدمات           ه  پزشکی وارد شود و ب    

 .هبداشتی در نظر گرفته شود

در مورد دوره هـای عمـومی سکـسواليته انـسانی، فـرم دوره هـا                

ته و يا   متفاوت می باشد و از دوره های فشرده هر روزه برای يک هف            

بيشرت، تا دور هايی که در دو روز تعطيالت هفته برگزار مـی شـوند،               

تا دوره هايی که چند ساعت در روز و برای مدت طوالنی تری برگـزار               

 برای آموزش در    امورد اخير بيشرت عمدت   . می گردند، را شامل می شود     

دوره هـا، خبـصوص     . کار گرفته می شـود    ه  سطحی باالتر و سکس تراپی ب     

 انتخابی، و در بعـضی      اه هايی که به ختصص منتهی می شوند، عمدت        دور

 .مواقع الزامی، می باشند

 

در دوره های بيـشرت پيـشرفته، مقـدار قابـل تـوجهی آزمايـشات،               

ه از مجله اسلوب ب   . نوآوری و ابتکارات اسلوب شناسانه، وجود دارند      

منايش زنان،  -کار گرفته شده؛ مباحث کارگاهی، تيمهای آموزشی مردان       

فيلم، دعوت برای سخنرانی، و پرسش گيری آمـاری دربـاره رفتـار و              

هدف اوليه بسياری از برنامه ها، کمـک بـه          . دانش جنسی، می باشند   

دانشجويان جهت مسلح شدن به برخورد و شيوه ای مؤثر، بيشرت مثبـت،             

و با سعه صدر، در رابطه با مشکالت مربوط بـه جنـسيت انـسان، مـی                 

ی راز روشـهای آموزشـی برگزيـده شـده انـد کـه بـ              انواعی ا . باشد

دانشجويان اين امکان را فراهم می کنند کـه ارزشـها، رفتارهـا و              

. احساسات فردی خود در رابطه با سکسواليته، را به چالش بکـشانند           

برای منونه، منايش فيلم سکسی و برگزاری حبث گروهی حول آن، مـصاحبه             

 و روشهای ديگـری کـه دخالـت         با مهجنسگرايان، ايفای نقشهای خمتلف،    

در بعضی کـشورها، مـواد الزم مهچـون         . فعال يادگيرنده را می طلبند    

فيلم، اساليد، کاستهای ويدئويی، جزوات و حتی کتاهبای چـاپی بـرای            

فرهنگی حملـی،   -آموزش سکسواليته انسانی، متناسب با وضعيت اجتماعی      

صرف وقـت الزم    مند که امکان    ه  حتی کمبود معلمان عالق   . وجود ندارند 
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بــرای يــادگيری دانــش، اطالعــات و مهــارت در امــر جنــسيت بــرای  

سازماندهی و اداره برنامه های آموزشی حملی، در اين امـر را دارا             

 .باشند، هم وجود دارد

صـورت  ه   ب ابا برنامه های آموزشی در مراحل خمتلف طراحی، و عمدت         

د هرگونـه   آزمايشی، و با کمبود معلمان و مـواد آموزشـی، پيـشنها           

رهيافت خاصی، نارس خواهد بود، با اينهمه، توافق مجعی حول مـسائل            

 :زير وجود دارد

 يک رهيافـت مهاهنـگ بـرای ختصـصهای خمتلـف الزم اسـت تـا حيطـه                   -

سکسولوژی را در حوزه های روانشناسی، روانپزشکی، زنان و زايمان،          

عی، و  اورولوژی، متخصصان کودکان، پرستاران، کارکنان خدمات اجتما      

 .ه صورتی مناسب، پوشش دهدآموزشهای هبداشتی، ب

 .خوردهای دانشجويان هدف اوليه است رشد رفتار و بر-

ه تعلـيم و تربيـت ديگـران         نياز بـه آمـوزش معلمـانی کـه بـ           -

 .بپردازند

ثير برنامـه هـای     أ ارزيابی از فعاليتها جهـت مـشخص کـردن تـ           -

 .آموزشی بر خدمات کلينکی و هبداشتی

 

اين است که، در دراز مدت، با توجـه بـه وضـعيت حملـی،               تصور بر   

عنوان يـک رشـته ختصـصی مـستقل در          ه  سکسواليته انسانی می بايست ب    

عنـوان  ه  رمسيت شناخته شود و ب    ه  آموزش و تربيت متخصصان هبداشتی، ب     

رمسيت شناخته شده در امر خدمات هبداشتی، خبـصوص هبداشـت           ه  يک عامل ب  

 . گيردخانواده، مورد اعرتاف قرار

 

  خدمات هبداشت جنسی-۴

 

 ها اهداف و ارجحيت-۴-١

اهداف برنامه های آموزشی توضيح داده شده در فوق، برای کمک به            

کارکنان خدمات هبداشت جهت ارائه دهی سرويس و خدمات مناسب در امر            

ه شکل آموزش جنسی، و چه ب     ه  صورت پيشگيرانه، ب  ه  هبداشت جنسی؛ چه ب   

 .شکل درمانی، می باشد هصورت رفع و زدودن، ب

کيد شـده کـه آمـوزش، مـشاوره و درمـان،            أ در مهين گزارش، ت    القب

خبشهای جدايی ناپذير خدمات هبداشت جنسی می باشند، و اينکه آمـوزش            

گزاری بر تعـداد     ثير در امکان تأ   به جامعه، اولين ارجحيت و تقدم     

 از  در بـسياری  . هر چه بيشرتی از افراد مجعيـت، را دارا مـی باشـد            

کشورها و در بسياری از خـرده فرهنگهـا، وجـود تابوهـای جنـسی ،                
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 گناه ناشی از آن، يا تضييقات وارده بر مسائل          سافسانه ها و احسا   

جنسی، موانع عمـده آمـوزش جنـسی مـی باشـند، مهينطـور در جوامـع                 

مردساالر، يا جوامعی که زنان در آا قربانی می شـوند، کـاری کـه               

ده ضرورت لذت جنسی برای هر دو طـرف رابطـه           مطرح و معرفی کردن اي    

احـساس  . در دستيابی به هبداشت جنسی، را با مشکل مواجـه مـی کنـد             

گناه جنسی در بعضی مواقع از ترس از هجوم فرهنگهای خارجی که ممکن             

مـانع  . راه آورند، ناشی می شـود      مه است تغييرات رفتاری با خود به     

ی از گنـاه آميـز دانـسنت        بزرگ ديگر در آموزش جنسی، رفتارهای ناش      

سکس بدون هدف توليد مثل، می باشد، آموزشی عادی که باعـث احـساس              

 .های جلوگيری از بارداری، می گرددوشکارگيری ره گناه از ب

 

درحاليکه پيشگيری از مشکالت جنسی از طريق آموزش جنـسی مناسـب،            

ارجحيت دارد، اما در اين نشست توافق بر اين است که با توجه بـه               

مبود امکانات مالی و نيروی انسانی، مهمرتين قدم جدی بعـدی، مـی             ک

بايست هتيه برنامه های مشاوره و درمان جهت حل مشکالت جنـسی بيـشرت              

مهـانطور  . رايج، و با هدف دسرتسی به بيشرتين افراد نيازمند، باشـد          

کيد شد، اين امر به معنای آموزش کارکنان خدمات هبداشتی          أ ت الکه قب 

مـشاوره جنـسی، و مراجعـه       وح، جهت ارائه اطالعات جنـسی،       در مهه سط  

 .های بيشرت پيچيده به افراد و مؤسسات ختصصی، می باشددادن حالت

 

  مشکالت هبداشت جنسی-۴-٢

ليست زير، شامل رايج ترين مشکالت جنسی، در جلـسه تـدارک ديـده              

شد، و می تواند برای هتيه حمتوای برنامه های آموزشی و خدمات مورد             

 :ستفاده قرار گيردا

نه فقط بيماريهای مقاربـت جنـسی،       :  مشکالت مربوط به عفونت    -الف

بب مـشکالت   که ممکـن اسـت سـ       بلکه عفونتهای واژنی، تاول و التهابی     

 . جنسی سختی بشوند

آن دسـته از مـشکالتی کـه در         :  مشکالت مربوط به چرخـه زنـدگی       -ب

ئل مربـوط بـه     رابطه با بارداری، زايمان و دوران بعد از آن، مسا         

 .عادت ماهانه و غيره، مطرح می شوند

 استفاده از کاندوم،     مشکالت مربوط به تغييرات تکنولوژی، مثال      -ث

، ای يو دی و خـونريزی       استفاده هورمونی برای پيشگيری از بارداری     

 .ناشی از آن

 . فرهنگی- مشکالت مربوط به عوامل اجتماعی-د
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 :به قرار زير تقسيم شده اندمشکالت عمده جنسی هم به دسته هايی 

 واکنش والدين و مربيان نسبت به       :کودکان خردسال  و نوزادان

جنسيت نوزادان و استمناء، سئواالت کودکان، مسائل ارتبـاط خـصوصی           

 .فی مابين والدين

 . کنجکاوی جنسی، بازيهای جنسی:مرحله کمون

ی  استمناء، آزمايش و جتربه جنسی با والدين، احساس تنهاي         :بلوغ

 .و ناکفايتی فيزيکی و عاطفی

 نيازهای جنسی، مشکلالت يـافنت شـريک جنـسی،          :افراد بالغ جمرد  

احساس تنهايی و کمبود، روابـط عـشقی بـدون عاقبـت، بارداريهـای              

 .ناخواسته

مشکالت ) ١( مشکالت جنسی وابسته به طول مدت با هم بودن     :جفت ها 

هـوس  )٣(ايی،  دوری گزينـی از هـم و جـد        ) ٢ (اوليه خوگيری به هم،   

مـشکالت  ) ۴(برقراری روابط خارج از ازدوج، خيانـت جنـسی، حـسادت،          

 .مربوط به افزايش سن و کهولت، تفاوهتای کميتی

شبيه  مشکالت عمدتا    :طالق و جدايی ها، مطلقه های مرد و زن        

 .مشکالت افراد بالغ جمرد می باشند

 

که به سـن    عالوه بر مشکالت دسته بندی شده فوق، مشکالتی هم هستند           

طور خاص به جنس زن يا مرد مربـوط مـی شـوند،             ه  بستگی ندارند و ب   

 .برای منونه بيماريهای مقاربت جنسی

درحاليکه بسياری از برنامه های درمانی بررسی شـده توسـط ايـن             

) هاوتيـک و جفتـ    ار(نشست به رهيافتهای روان درمانی اختالالت جنسی        

ه که حل مشکالت جنسی عرصه      مربوط می شوند، اما اعرتاف بر اين است ک        

بسيار وسيعرتی را شامل می شود؛ از مجله عرصـه مربـوط بـه زنـان و                 

تنی، درمان اخـتالالت غـددی، و اسـتفاده از          -زايمان، فاکتهای روان  

داروها برای درمان عفونتها و ديگر موارد پزشکی مربوط به هبداشـت            

 رابطه با   توجه به فاکتورها و عوامل ژنتيکی و غددی، هم در         . جنسی

برنامه ريزی درمانی، و هم در امر آموزش و تربيت پرسـنل هبداشـت،              

ضروری است، و توجه خاصی می بايست به جنسيت دوران کـودکی مبـذول              

 .گردد

 

 )درمانی( سکس تراپی-۴-٣

برای نشان دادن انواع رهيافتها به اختالالت جنسی شـايع، اسـناد            

می دهند، به جلسه ارائه     پيش زمينه ای، که تراپی رفتاری را پوشش         
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شدند؛ روان درمانی و هيپنوتيزم، جفت درمانی به سبک تعريـف شـده             

توسط ماسرتز و جونـسون، انـواع تراپيهـای کوتـاه مـدت مبنـی بـر                 

روانشناسی و انواع روشهای گروه درمـانی بـرای افـراد و زوجهـای              

 .کيدهای ويژه آموزشیأدچار اختالل شده مهراه با ت

گری آنچنان وسـيع انـد کـه جلـسه خاصـی بـرای              رهيافتهای درمان 

بعـضی از ويژگيهـا و      . برآورد ارزشی کردن آا الزم به نظر می رسد        

 :نکات مثبت عمده در روشهای خمتلف آورده می شوند

 

 : درمان فيزيکی-الف

 ارگانی دارنـد، بـا      أی منش س هرچند تعداد اندکی از اختالالت جن      -

ت لزوم معاينه غددی،    و در صور  اينهمه شروع کار با معاينه فيزيکی       

 .مهم می باشد

 درمان فيزيکی، دارويی و يا جراحی جهت درمان اختالل مقـاربتی            -

و اروتيکی ناشی از ديگر اختالالت، مهچون در موارد مربوط به کمبـود             

هورمونی در دوران رشد، کاهش هورمونی ناشی از کهولت سن، يا ناشی            

 (Vaginal Atresia) يواره های واژنم چسبيدگی د هاز هرمافردوديسم، به

و ديگر نواقص آلت جنسی که از تولد ناشی مـی شـوند، جراحـات يـا                 

بيماری آلت جنسی، عفونت های آلتـی، افـسردگی يـا ديگـر اخـتالالت               

م دفـاعی   روانی، اثراث مسومی ناشی از بيماريهای متابوليسمی، سيست       

 .و ديگر بيماريهای سيستمی

تالالت جنـسی مهچـون احـساس درد در طـول            در کل، در حالتهای اخـ      -

مقاربت جنسی يا بعـد از آن، و ضـعف و نـاتوانی جنـسی، ميـل بـه                   

 الاستفاده شديد از هورمون درمانی، که می بايست فقط در موارد کام           

 .کار گرفته شوند، ديده می شوده مشخصی ب

 

 رهيافتــهای مــدرن، از ايــن ويژگيهــا –  رفتــار درمــانی-ب

 :برخوردارند

 .بيين ايی هدف درمان با دقت و احتياطت -

پافشاری بر تغيير طـرز برخـورد و روشـها تـا تغييـر بالفـصل                 -

رفتاری، چرا که ممکن است معجونی از طرز برخورد و روشها کل پروسه             

 .کارکرد جنسی را بلوکه کند

گرايش انعطافی و عاقالنه جهـت بـرآورد کـردن نيازهـای فـردی               -

 .بيمار
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 : می تواند در موارد زير مفيد باشدی روان درمان-ث

 .الئم بالينی در چارچوب کل شخصيتی تعيين درجه امهيت ع-

 .يفيت کارکرد جنسی ک-

 . امهيت فانتزی و ختيل بر جنسيت-

 

طور کامـل معلـوم   ه ، با وجود آنکه طبيعت آن ب     هيپنوتيزيم -د

نشده است،اما می تواند در ختفيف حساسيتها و ايجـاد آرامـش مفيـد              

 :باشد، برای مثال

 .يدن عمل جنسی در نتيجه هيپنوتيزم به تصوير کش-

 استفاده از هپينوتيزم برای توليد احساسات مثبت مهچون حـرارت           -

 .در منطقه زير شکم که باعث دستيابی به لذت جنسی می شود

 

 فوائـد و    زوجها بر مبنای مدل ماسرتز و جانسون        تراپی -ج

 :مزيتهای زير را نشان می دهد

 .توجه به زوج و بر ابعاد آسيب شناسی رابطه آا -

 هدف تراپی جنسی تنـها ختفيـف عالئـم          -کيد بر ابراز احساسات   أ ت -

بالينی نيست بلکه هببود جتارب جنسی از طريق فانتزيهای قـوی تـر و              

 .ايجاد حساسيت و رفتار بيشرت مثبت در رابطه با جنسيت

 

ود را در امـر      فوائـد و مزيتـهای خـ       روانی  گروه درمانی  -ح

وجود آوردن حميطی که در آن رفتارهای جنسی اصـالح          ه  تقسيم جتارب و ب   

 .می شوند، نشان می دهد

 

ه رهيافتـهای ديگـر بـا بـ        : درماای کوتاه مـدت ديگـر      -خ

معاجلـات  از يک طرف شامل     کارگيری انواع روشها، مطرح شده اند، که        

و تفکرات، بـا    روانی با گرايش به بازشناسايی عوامل دخيل در مغز          

هدف بيان شفاهی احـساسات، و از طـرف ديگـر، روش هـايی بـا هـدف                  

نقاط حساس، آرامش، ماساژ، آلتهای مصنوعی،       (»بازشناسی بدن خويش  «

 .)و غيره
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عليرغم تفاوت برخوردی به انواع درماـا، حـول مـواردی توافـق             

 :حاصل گرديد

 

ی را در   طور روز افزونـی سکـسواليته انـسان       ه   درمانگران ب  -)١(

قالب روابط می بينند؛ يک جفت مورد درمان قـرار مـی گيـرد و نـه                 

شرکت هر دو مهسر در قضيه درمان و هببود ارتباط بين آـا بـه               . فرد

 .هدف مهمی تبديل شده است

 

کارگيری ه   روشهای درمانی کماکان در حال رشد می باشند و ب          -)٢(

بی در ابعاد زيـر     جتار. معجونی از انواع روشها هم آزمايش شده اند       

نوع درمانگران و تعداد مورد نياز، طول مدت درمان         : حاصل شده اند  

ه و شکل آن، نوع مسئوليت جنسی و برنامـه هـای مربـوط بـه آن، بـ                 

بصری در امر خود ياری، و صـورت سـئواالت          -کارگيری انواع مواد مسعی   

اين مـسائل بـا     . در مواقع ازدياد مراجعين   ) تشخيصی(دياگنوستيکی  

 انـسانی پـيش رفتـه انـد، و احتمـاال            وديت مالی و کمبود نيروی    حمد

ثير انـواع رهيافتـهای     أحتقيقات تطبيقی به ارزش يابی و برآورد تـ        

راه حل قابل انطباق جهانی وجـود نـدارد،         . درمانی کمک خواهد کرد   

انتخاب روش بايد بر اساس پاسخ دهی بـه مـشکل مـشخص، پـس زمينـه                 

 .ارت درمانگر، باشدفرهنگی بيمار، و آموزش و مه

 

 بر فراستها در اخـتالل      امرتب) درمان( جتارب حاصل از تراپی      -)٣(

 .جنسی می افزايند و ارزش آموزش جنسی را برجسته می کنند

 

 برای  ا امروزه، اغلب درمانگران، بر مدهلای پزشکی، که عموم        -)۴(

 .دکيد می کننأکار می روند، کمرت ته تشخيص و مداوای اختالل جنسی ب

 

برنامه های مشاوره و درمان در گسرته مؤسـسات زيـادی ديـده مـی               

اين مؤسسات، از مراکـز سکـسولوژی کـه در بـسط و گـسرتدگی،               . شوند

ميدان وسيعی را شامل می شوند و سـرمايه گـذاری قابـل تـوجهی در                

حتقيقات اوليه دارند، تا مؤسسات کوچکرت که تنـها بـه مـشاوره يـا               

از برنامه های جامع و متنوعی کـه توسـط          درمان جنسی می پردازند،     

مؤسسات مورد مراجعه تعداد زيـادی از مـردم، کـه در آـا انـواع                

رهيافتها به مشاوره و درمان جنسی، تا مشاوره خانوادگی اسـتفاده           

 حمدود کـه تنـها تعـداد معـدودی از           امی شود، تا برنامه های نسبت     

.  شامل مـی شـوند     عنوان ارباب رجوع دارند، را    ه  جفتها يا افراد ب   
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 مـدهلای   ،به نظر می رسد که در آمـوزش و تربيـت درمـانگران جنـسی              

استاد و کارآموز بيشرت مورد اسـتفاده قـرار مـی گيرنـد و حبثهـای                

کـار  ه   بـ  ا، مرتبـ  طوالنی در مورد پرونده های خمتلـف      گروهی مفصل و    

 .گرفته می شوند

 

  مراکز منطقه ای منابع برای سکسولوژی-۵

 

بع برای آموزش و درمان در عرصه سکـسواليته انـسانی           حمدوديت منا 

. عنوان مانع عمده پيشرفت در اين عرصه عمل خواهـد کـرد           ه  مهچنان ب 

سيس مراکز منطقه ای يا ملی جهت اجنام کارهای زيـر، بـسيار بـا               أت

 :ارزش خواهد بود

دست گرفنت رهربيت و ابتکار در هتيه برنامه های آموزش جنسی،           ه   ب -

 . و غيرهرسی مدارسبرنامه های د

 مهاهنگ منودن آموزش و تربيـت، حتقيقـات، و فعاليتـهای خـدماتی              -

 .نه منابعکار گيری هبيه عت از دوباره کاری و بانبرای مم

عنوان يک مرکز معترب با کتاخبانه و خدمات چاپی جهت          ه   فعاليت ب  -

 .مراجعه و دسرتسی به منابع،

صص مورد نيـاز مـشکالت      خت هتيه کنسرسيومی از متخصصان جهت ارائه        -

 .پيچيده جنسی

 محايت از آمارگيری در مورد رفتارهـای جنـسی، حتقيقـات عمـومی              -

جود جهت  راجع به نيازهای وابسته به هبداشت جنسی مجعيت، و خدمات مو          

 .پاسخ گويی به اين نيازها

 .اهنگ کردن حتقيقات کلينيکی مه-

يگر مؤسسات فعال    د  تسهيل کردن مهاهنگی و ارتباط بين املللی با        -

 .در عرصه مشابه

م، پيش نويس، اصول راهنما و      فيل:  هتيه مواد آموزشی مناسب حملی     -

 .غيره

 ترويج برنامه هايی برای پيشگيری از ناخوشيهای جنسی خبصوص از           -

 .طريق برنامه های آموزش جنسی که کل مجعيت را پوشش دهد

 . برگزاری جلسات جهت مبادله جتارب-

نهاد می کند که تعدادی از اين کارکردهـا در سـطح            اين نشست پيش  

را دارا  ن محايت از سازمان هبداشت جهـانی        صورت مفيدی امکا  ه  جهان ب 

 .می باشند
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 :چهار مورد عمده محايت قابل پيش بينی هستند

 

   کمک به تربيت فعالين و کادرها-)١(

 :شامل

شته ری مقدماتی جهت آموزش و تربيت در         کمک در هتيه مواد آموزش     -

سکسوالته انسانی، يا حداقل، کمک در هتيه اصول راهنمـا جهـت هتيـه              

 با هبداشت مادران،    تيم هبداشت، خبصوص کارکنانی که    دروس برای اعضاء    

 و مهينطـور کارکنـان      کودکان و تنظيم خانواده سـر و کـار دارنـد،          

 .اوليه هبداشت

صول  کمک به هتيه ديگر مواد مقدماتی آموزشی مهچون پيش نويس و ا            -

 اوليه  راهنما، يک کتاب ساده درباره سکسولوژی، فهرست معانی لغات        

 .بصری-جنسی و کمک های مسعی

 های ملـی آمـوزش و تربيـت از طريـق             کمکهای محايتی از برنامه    -

بورسهای حتصيلی برای مديران برنامه هـا، خـدمات راهنمـايی توسـط             

 .همتخصصان، مبادله کارمند، و هتيه ليست معلمان دوره ديد

 

  هتيه منابع–) ٢(

 :شامل

 .باره سکسولوژی جزوه ای از مقاالت در-

ان چــاپ و انتــشار در صــورت  فهرســتی از سکــسولوژی، بــا امکــ-

 .درخواست

 . در موضوع سکسولوژی گزارشاتی از جلسات و کنفرانسها-

 آدرس مؤسسات و آژانسهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و تربيتی           -

 .در سکسولوژی انسانی

 جمموعه ای از آمـار و اطالعـات در مـورد رفتـار و برخوردهـای                 -

هــای خمتلــف، و پــروژه هــای  اعتقــادات و باورهــا در فرهنگجنــسی،

 .قاتی در حال اجراء در اين رابطهحتقي

 

 : برگزاری جلسلت و کنفرانسها با موضوعاتی مهچون-)٣(

 . هبداشت و سالمتیعنوان جزئی از موضوعه  بررسی جنسيت انسانی ب-

 . معانی لغات و اصطالحات سکسولوژی تعاريف-

 .های جديد برآورد تطبيقی از سکس درماني-

 آموزش جنـسی بـرای       ارتباط گيری و استفاده از وسايل خمتلف در        -

 .متخصصان هبداشت
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 متدلوژی آمارگيری و مطالعات عمـومی در حـوزه پراتيـک جنـسی              -

 .شورهای خمتلفل دسرتس آموزشی در کمشکالت جنسی، و امکانات قاب

ر  هتيه استانداردها برای کتاهبا و مواد آموزشی جهت اسـتفاده د           -

 .برنامه های آموزش و سکس درمانی

 شناسايی نيازهای مجعيتهای حملی که ممکن است در معرض خطر ابـتال             -

 ٠ افراد مسن، کارگران خارجی، کودکـان        البه مشکالت جنسی باشند؛ مث    

 .ها، زنان بارداررای نقص عضو، اقليت ساله، افراد فلج يا دا۵تا 

عنوان وسيله ای برای جلـوگيری از روآوری بـه          ه   آموزش جنسی ب   -

 طـالق و     استفاده از کودکان،   وءمشروب و مواد خمدر، جنايات جنسی، س      

 .جدايی، و اختالالت روانی

 .بررسی و بازبينی متد و تکنيک ارزش يابی برنامه ها

 

 :محايت از حتقيقات) ۴(

 املش

 و مـشکالت جنـسی در کـشورهای          مطالعات آماری از پراتيک جنـسی      -

 .خمتلف

 .اشت جنسی موجود در کشورهای خمتلف آمارگيری از خدمات هبد-

 پيگيری مطالعات صورت گرفته توسط متخصصان آموزش ديده سازمان          -

 .هبداشت جهانی در امر سکسولوژی

 

  در خامته-۶

 :جلسه بر نقاط عمده زير به توافق رسيد

 

  نقش سکسواليته انسانی در برنامه های هبداشتی-۶-١

 

در عين اعرتاف به اينکه در شرايط فعلی امکان تبيين جـامع             -١

شکلی قابل قبول برای مهه کشورها امکانپذير       ه  جنسيت بشری ب  

عنوان قدمی  ه  نيست، تعريف زير از تندرستی و سالمتی جنسی ب        

 :در اين راه، ارائه می شود

 

تنی، احساسی، معنوی و    -متی جنسی جمموعه ابعاد روان    تندرستی و سال  

شکل و صورتی مثبـت بـه رشـد و          ه  اجتماعی موجود جنسی است، که ب     

 .تعالی شخصيتی، ارتباطی و عشقی منجر می شود

مل در پذيرش روابـط جنـسی       فردی حق دريافت اطالعات جنسی و تأ      هر  

 .برای لذت يا توليد مثل را دارا می باشد
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غيير برخورد و رفتارهـای فعلـی موجـود نـسبت بـه              نياز به ت   -٢

جنسيت در افکار عمومی و مهينطور پرسنل هبداشت و ديگر خدمات کـه             

 .مسئول آموزش و مشاوره جنسی می باشند، احساس می شود

 

 هر تالشی جهت هببود شرايط حملی مشکالت مربوط به جنسيت انـسانی             -٣

، و می بايست توسـط      می بايست با شرايط و فرهنگ حملی منطبق باشد        

 .پرسنل هبداشت و ديگر کارکنان، عملی گردد

 

 در اغلب نقاط جهان نياز به آمارگيری و دستيابی به اطالعـات             -۴

عمومی در رابطه با رفتارهای اجتماعی و پراتيک مربوط به جنسيت           

مهينطور، نياز به بررسی مشکالت مربوط به جنسيت جهـت          . وجود دارد 

اطالعات در هر دو    . و درمانی، هم وجود دارد    برنامه ريزی آموزشی    

مورد می بايست جهت فرموله کردن برنامه های آموزشـی و تربيتـی             

 .کار گرفته شونده در جنسيت بشری، ب

 

 برنامه های تنظيم خانواده می بايست توجه الزم به رفتارهـای            -۵

با وجود آنکه تنظيم    . جنسی، مشکالت جنسی و نيازها، مبذول دارند      

 چارچوب مناسبی جهت معرفی آموزش، تربيت و ارائه         اده معموال خانو

خدمات در عرصه تندرستی جنسی می باشند، اما در شرايط خاصی کـه             

 به موضوع تنظيم توليـد مثـل مـی پـردازد،            اتنظيم خانواده صرف  

برنامه های آموزش جنسی می توانند در خـارج از چـارچوب تنظـيم              

 .خانواده، هتيه شوند

 

 زش و پرورش در امر سکسواليته بشری آمو-۶-٢

 

 درحاليکه در بـسياری از کـشورها کارهـای پيـشگامانه ای در              -۶

عرصه جنسيت بشری اجنام گرفته اند، اما اين کارها نتيجه شـور و             

نياز . ذوق و خودآموزی بوده تا آموزش و پرورش برنامه ريزی شده          

ت دخيـل در    به آموزش و تربيت اغلب کادرهای هبداشتی و ديگر خدما         

آموزش و مشاوره جنسی، وجـود دارد؛ نـه تنـها پرسـنل پزشـکی و                

متخصـصان کودکـان،    صصان زنان و زايمان، روانکاوان،      هبياری، متخ 

پزشکان عمومی، پرستاران، مامائی ها، کارکنـان پايـه هبداشـت و            

سپاهيان هبداشت در مناطق دورافتاده که در متاس نزديکی با افراد           

ی، قرار می گيرند، بلکه مهينطور نياز به آموزش         دارای مشکالت جنس  
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کارکنان ديگر خدمات اجتماعی که به امـر آمـوزش و مـشاوره مـی               

پردازند؛ مهچـون مـشاوران ازدواج، معلمـان، مربيـان آموزشـی و             

پرورشی جوانان، روحانيان، و مـشاوران توامنندسـازی، هـم وجـود            

 .دارد

 

عنوان جزئـی از    ه  يت ب  رشد برخورد و رفتار مثبت نسبت به جنس        -٧

عنــوان هــدف مقــدم ه تندرســتی و ســالمتی عمــومی، مــی بايــست بــ

 .فعاليتهای آموزشی و پرورشی قرار بگيرد

 

 ابتــدا کــار از طريــق – يــک رهيافــت مهاهنــگ و مهــه جانبــه -٨

روانــشناسی، روانکــاوی، زنــان و زايمــان، اورولــوژی، ختصــصهای 

 جهـت پوشـش     - هبداشت کودکان، پرستاران، خدمات اجتماعی، و آموزش     

 .مناسب عرصه و ميدان جنسيت، ضروری است

 

بصری به روز شده و     - نياز به آماده سازی و مبادله وسايل مسعی        -٩

ساليد، کتاهبـای چـاپی، و پـيش        ديگر مواد آموزشی؛ شامل فيلم و ا      

ها، جهت استفاده در برنامـه هـای آموزشـی بـرای متخصـصان              نويس

چنين وسايل کمک آموزشی مـی      . ی شود هبداشت و عموم مجعيت، احساس م     

بايست بر اساس مناسبت آا بـا فرهنـگ خـاص کـشورها و منـاطق،                

 .تنظيم شوند

 

عنـوان  ه   بسته به شرايط حملی، سکسواليته انسانی می بايست ب         -١٠

وجود آيـد   ه  يک رشته مستقل در آموزش و تربيت متخصصان هبداشت، ب         

رمسيت شـناخته شـود؛     ه  بعنوان جزئی از خدمات هبداشت عمومی       ه  و ب 

 .خبصوص در امر هبداشت خانواده

 

  خدمات هبداشت جنسی-۶-٣

 

عنوان اجزاء جدايی   ه   می بايست به آموزش، مشاوره و درمان ب        -١١

ناپذيری از تالش کلی با هدف دستيابی به سالمتی و تندرستی مـورد             

 .قبول، نگريسته شود

 

 نقـش آن در     دليـل ه  بـ  بـه عمـوم مـردم،         تدارک آموزش جنسی   -١٢

ثير آن در تعـداد هـر چـه بيـشرتی از            أپيشگيری و مهينطور گسرته ت    
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مردم، می بايست از باالترين ارجحيت در بين رهيافتهای مربوط به           

 .خدمات سالمتی و تندرستی جنسی، برخوردار باشد

 

 دومين عرصه کاری در قدم بعدی، هتيه برنامه هـای مـشاوره و              -١٣

مرتين انواع مشکالت و اختالالت جنسی مـی        درمان جهت پاسخگويی به عا    

باشد، و می بايست طوری برنامه ريزی شود که گسرته هر چه وسيعرتی             

 .از مردم را حتت پوشش خود قرار دهد

 

 در معاجله مشکالت جنسی، مهچون در ديگر موارد مـشکالت سـالمتی،             -١۴

يک رهيافت جهانی قابل انطباق وجود نـدارد، و انتخـاب روش مـی              

ت با توجه به نوع خاص مشکل، پس زمينـه فرهنگـی بيمـار، و               بايس

 .آموزش و مهارت درمانگر، تعيين شود

 

صورت جزئی از خدمات عمومی هبداشـت       ه   درمان جنسی می بايست ب     -١۵

ارائه شود، و بنا بر اين می بايست حتت پوشش برنامه هـای مـالی               

 .مربوط به خدمات هبداشت قرار بگيرد

 

 منطقه ای مراکز منابع -۴-۶

 

 مراکز منابع کشوری يا منطقه ای جهت هتيـه و ارائـه خـدمات               -١۶

مشاوره و کمک به برنامه های آموزش، توليد مواد آموزشی، حتقيق،           

 .وجود آينده و درمان مربوط به جنسيت، می بايست ب

 

 استاندارد اصطالحات و واژگـان، جهـت اسـتفاده در آمـوزش و              -١٩

ه شود، و استاندارد گذاری می بايـست        درمان سکسواليته بشری، هتي   

در رابطه با آموزش و تربيت کادر، درمان، کتاهبای چاپی، و مواد            

 .بصری، به پيش برده شود-مسعی

 

 ارتباط فی مابين متخصصان عرصه سکسولوژی بـشری مـی بايـست             -٢٠

افزايش يابد، کاری که می توان آن را از طريـق سـازماندهی يـک               

جلسات، انتشارات، و تيمهای بازديدی، بـه       انستيتوی بين املللی،    

 .پيش برد
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 )١٩٩٣(يادآوری نويسنده 

 

 . خبش خامته در سند اصلی وجود ندارند١٨ و ١٧بندهای مشاره 

 

 ١٢ تا   ۶اين گزارش بر مبنای جلسه برگزار شده در ژنو در تاريخ            

 ١٢ شـرکت کننـده از       ٢٩در آن جلـسه     . ، هتيه شده است   ١٩٧۴فوريه  

اشتند که در بين آا سکسولوگهای برجسته زير حـضور          کشور حضور د  

 :داشتند

 

Coenrad von Emde Boas (هلنــد), Preben Hertoft (دامنــارک), John Bancroft 

 .(بريتانيا)

 

آقای بانکروفت امروز در مست مدير انستيتوی کينـزی فعاليـت مـی             

 )کند

 

Jacqueline Kahn-Nathan (فرانسه), Romano Forleo ( ياايتال ),  

 

Jan Raboch (  جمهوری چک), Willy Pasini and Georges Abraham ( سوئيس), Herbert 

Vandervoort, John Money, Paul Gebhard, Mary Calderone, Helen S. Kaplan, Philip 

M. Sarrel and Lorna J. Sarrel, Harold Lief ( آمريکا. (  

ول حتقيق و فعاليـت     بسياری از اين شخصيتها تا مهين امروز هم مشغ        

از زمان انتشار اين سـند تـا        . در عرصه مربوط به جنسيت می باشند      

دست آمده، از طريق    ه  کنون، مقدار زيادی از دانش و اطالعات جنسی ب        

 .اينرتنت در دسرتس قرار گرفته اند
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 جنسيت ما

 

 Our Bodies, Our Selves:برگرفته از کتاب

 نفورد، ننسی هالی و اليزابت مک گی وندی س:نوشتهء

 رها: گردآوری و ترمجه

 

 :مقدمه

 

در طول زندگيمان، از تولد تا مرگ، ما زنـان در کـشف و ابـراز                

خود جنسيمان توامنند باقی می مانيم؛ فانتزيهای جنسی خود را کـشف            

می کنيم؛ به بدن خويش عشق می ورزيم؛ از داشنت لـذت جنـسی احـساس                

وامل حتريک جنسيمان را شناسايی می کنيم؛ و بـه          خشنودی می کنيم؛ ع   

بسياری از ما   . بدن خود به عنوان منبعی برای کسب لذت هبا می دهيم          

به خاطر آموزه های دوران کودکی و نوجوانی از داشنت نيازهای جنسی            

کنيم و چـه انـرژی عظيمـی را کـه صـرف              یماحساس شرمگينی و گناه     

ن اما می خواهيم جنسيت را بـه        اکنو. سرکوب نيازهايمان نکرده ايم   

عنوان خبشی اصيل و طبيعی از وجودمان بپذيريم و از آن بدون احساس             

 . گناه و سنگينی لذت بريم

 

 ما، چه جوان و چه پير، چه دگرجنس گرا و چه مهجنس گرا، چـه                ءمهه

جذاب وچه ساده، و چه سامل و چه معلـول فيزيکـی، موجـوداتی جنـسی                

ن در طول زندگی به مهراه ما رشد و تغييـر           هستيم و اين وجه جنسيما    

 جنسيت و سکس جريـانی مهيـشگی و         ءاز اين رو آموخنت درباره    . می کند 

 .  ما استءمادام العمر برای مهه

 

در ارتباط با مهيارمان، سکس لذتی است که مـی خـواهيم بـدهيم و               

گفت و گويی است لذت خبش و مفـرح، گـاه جـدی اسـت و                . دريافت کنيم 

اه پر شور و کودکانه، گاه يک نوازش دلنشين است و گـاه             سنگين و گ  

يک نيروی پر عظمت، گاه ما را می برد به دنيايی زيبا و پر نـشاط                

سکس می تواند درهايی جديد برای      . و گاه به دنيايی سخت و پر وحشت       

نزديکی و عشق ورزی باز کند و اگر به زور و فشار باشد می توانـد                

 .  روانی شودمنجر به آسيب شديد روحی و
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در حال حاضر اکثريت زنان جنسيت خود را با مردان کـشف و جتربـه               

می کنند، بسياری از زنان نيز اما جنسيت خويش را با زنـان جتربـه               

اين جمموعه از انتخاهبای جنسی مهه زنـان        ). بيش از ده درصد   (می کنند 

محايت می کند و دعوتی است از زنان که خود جنسی خـويش را بـيش از                 

 . يش در يابند و از آن لذت برندپ

  

 :تغييرات اجتماعی

 

 موانع بسياری را که در راه کشف و رشد          ١٩۶٠انقالب جنسی در دههء   

در اواخـر آن دهـه، مـا زنـان          . جنسی وجود داشت از ميان  برداشت      

 جتربه ها و احساسات جنسی بر       ءگروههای کوچکی برای گفت وگو درباره     

ل جنسی برای بسياری از ما کار سـاده         صحبت در باب مسائ   . پا کرديم 

خجالت و شرمگينی گاها مانع بيان افکار و احساسات مـا           . ايی نبود 

صـحبتهايمان گـاه خنـده دار بودنـد و گـاه دردنـاک و در                . می شد 

يکديگر را تقويت می کـرديم، بـا هـم          . بسياری از مواقع آرامش خبش    

ر صحت و قـدرت     موانع و بندهای اجتماعی را به چالش می کشيديم و ب          

مـا در کنـار     . نيازها و خواستهای جنـسيمان پافـشاری مـی کـرديم          

استيم ا، و ستمهای جنسی برخ    گر به مبارزه عليه فشارها، سرکوهب     يکدي

 . صدا شديمو برای کسب برابری جنسی مه

 

 سال گذشته کنار يکديگر ايستاديم و جنسيت را دوبـاره           ٢٠در طی   

جتربه های زنان و     س خواسته ها و   تعريف کرديم، اما اين بار بر اسا      

ما زنان چـه    « :از خود پرسيديم  .  مرد »متخصين«نه تصورات و خياالت     

می خواهيم؟ و برای رها شدن انرژی جنسی فته مان به چه امکانـات              

تا به امروز بـه درون خـويش رجـوع مـی            » و فرصتهايی نياز داريم؟   

 کنيم و تالش مـی      مان را بررسی می   های جنسي کنيم، جتربه ها و فانتزي    

در ايـن   . کنيم که معنايی عميق تر و جامع تر از سـکس خلـق کنـيم              

ميان از مبارزه عليه تبعيض جنسی، خشونت جنسی، فقر جنـسی، مهجـنس             

گرا ستيزی و کاالييزه شدن زنان در تبليغات نظام سرمايه داری نيز            

به تکاپوی خود برای بازسازی جنسيت به عنـوان         . نايستاده ايم  باز

 . نبعی از شور و نشاط و قدرت و انرژی ادامه داده و می دهيمم
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 :دوران کودکی

 

او در  .  اوست ءاز صبح تا شب بدن او خانه      . به دخرتم نگاه می کنم    

 وجودش استفاده می    ءهنگام دويدن از مهه   . آن و با آن زندگی می کند      

. وقتی ناز خود را با دستهايش می مالـد حـس گنـاه منـی کنـد                . کند

او از اين مالش لذت می      .  از زشت يا بد بودن اين کار ندارد        تصوری

او مـی فهمـد کـه چـه         . برد و بی شک و ترديد آن را دنبال می کند          

چقدر سـخت اسـت     . زمانی دوست دارد نوازش شود وچه زمان تنها باشد        

 .  راحت و سامل با بدمنان باز گرديمءبرای ما که به رابطه

 

بـا وجـود    . ت ما را شکل می دهنـد      جتربه ها و خاطرات کودکی جنسي     

 مسائل جنسی، خانواده هـای مـا بـه          ءنياز ما به گفت و گو درباره      

هربار که انگـشتامنان را     . ندرت با ما در اين زمينه صحبت می کنند        

س خـود مـی بـريم نکـن هـا و نبايـدها و               يبه سوی واژن و کليتـور     

م هـر   شرمگينی ها آن چنان به سويمان هجوم می آورند که ياد گيـري            

بـا آغـاز بلـوغ، رشـد و         . عمل جنسی را ممنوعه و قبيح تلقی کنـيم        

تغييرات جسمانی بدن ما را در هاله ايی از راز و شرمگينی فرو می              

از رشد سينه هايمان شرمگين می شويم، خـونريزی ماهانـه را            . برند

از اطرافيان پنهان می کنيم، و زيباييهايمان را به فراموشـی مـی             

بيم که زيبايی از ديـدگاه جامعـه تعريـف حمـدودی            درمی يا . سپاريم

گـاه آرام آرام    .  خود با ديگران می کنيم     ءدارد و شروع به مقايسه    

 برای بـسياری از مـا تنـها گـذار         . در تنهايی و شرم فرو می رويم      

طوالنی زمان و کسب جتربه های مثبت می تواند اين احساسات را کمرنگ             

 . يا حمو کند

 

کودکان خردسال داريم و آرزو داريم که آا        بسياری از ما اکنون     

بـا ايـن حـال      . بر خالف ما حس خوبی نسبت به بدنشان داشته باشـند          

 .غلبه بر آنچه خود در کودکی آموخته ايم گاه بسيار دشوار است

 

مـن  . چندين روز پيش من و دخرت سه سـاله ام در وان محـام بـوديم               

دخـرتم  . انده بـودم  دراز کشيده بودم و او را در ميان پاهـايم نـش           

نـه  «: مـن جـواب دادم    » مامان تو مثل بابا آلـت نـداری؟       «: پرسيد

: دخـرتم بعـد پرسـيد     » .عزيزم، مردها آلت دارند و زن ها کليتـورس        

سـعی کـردم    ! حاال بايد چه می کـردم؟     » س تو کجاست؟  يمامان کليتور «

س ام را   يسرخ نشوم، پاهايم را از هم باز کردم و به دخرتم کليتـور            
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مـی  «: بعـد از او پرسـيدم     ! چندان هم کار سختی نبـود     . دادمنشان  

مـن  . با حرکت سر آری اش را نشان داد       » خواهی مال خودت را ببينی؟    

ش گذاشـتم و    يتوريساول دست خودم و بعد دست کوچک او را به روی کل           

 . او خنديد

 

دستاوردهای جنبش زنان در طی ساهلای اخير ما زنـان را در صـحبت              

می دانيم که هـم     . با فرزندامنان راحت تر کرده است     از مسائل جنسی    

امنان رشد جنـسی جريـانی مهيـشگی و مـادام           آبرای ما و هم برای کود     

 . العمر است

 

 :ختيالت جنسی

 

گاهی وقتی مشغول عشقبازی با خود يا فرد ديگری هستم خود را به             

شـايد بـه ايـن معنـا باشـد کـه            . روی موجها معلق تصور مـی کـنم       

در .  اقيانوس را به بودن در رختخواب ترجيح مـی دهـم           سرگردانی در 

. هر حال اين ختيل مرا به اوج می رساند و به مـن آرامـش مـی دهـد                  

معموال آن را قبل از ارگاسم دارم و باعث رسيدن من به ارگاسم مـی               

 . شود

 

امروز در حالی که مشغول نرمش بودم چشمهايم را بـستم و شـريکم              

سينه هايش را روی صورت و دهـامن        . ر کردم را به روی بدن عريامن تصو     

بدايمان بيـشرت و بيـشرت در هـم قفـل مـی             . می توانستم احساس کنم   

 .  روز انرژی دادندءاين خياالت به من برای مهه. شدند

 

وقتی نوجوان بودم مهيشه خيال پردازی مـی کـردم کـه معلـم ورزش               

ی توانـستم   من م . هستم و تعداد زيادی دخرت عريان روبه رويم هستند        

وقتـی کـه    . به کنار هر يک از آا بروم و سينه هايشان را ملس کنم            

 سالگی به ذهنم آمـد دچـار احـساس          ١٣اين ختيل برای اولين بار در       

امروز امـا   . فکر کردم که قطعا مريض و بيمار هستم       . شرم شديد شدم  

از اين ختيل لذت می برم چون می دامن لذت از بـدن زن هـيچ اشـکالی                  

 . ندارد

 

يکی از ختيالت من عشقبازی با دو مرد است و من خود را بين آن دو                

 .تصور می کنم
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اين ختـيالت عمـق وجـود مـا را          . اکثريت انساا ختيالت جنسی دارند    

نشان می دهند و ما را به کشف و کـاوش خـود جنـسيمان تـشويق مـی                   

 . گاهی اما پذيرش برخی از ختيالت برای ما سخت است. کنند

 

داشنت ختيالت جنسی می ترسيدم چون احساس می کردم می توانند           من از   

 . مرا غافلگير کنند و وجهه های منفی از وجودم را منايان کنند

 

در . من خود را برهنه در يک اتاق خالی و سـفيد جتـسم مـی کـردم                

اتاق پنجره ايی بود که هر کس از آن می توانست مرا ببينـد و مـن                 

مـن  . هيجانی عجيب در اين ختيل بـود      . مجايی برای پنهان شدن نداشت    

در حالی که اين ختيل را در ذهنم می پرورانـدم خـود را ارضـا مـی                  

اما بعد از ارگاسم مهيشه دچار احساس       . کردم و به ارگاسم می رسيدم     

م که از چنين تـصوری      فکر می کردم که مريض هست     . شديد گناه می شدم   

 . لذت می برم

 

راه صحيح وجـود دارد و هـر گونـه           »يک«ما آموخته ايم که تنها      

اگر مردان يا زنانی    . تفاوت را دال بر بيمار بودن خود می گذاريم        

به غير از مهيارمان در ختيالمتان ظاهر شوند احساس می کنـيم کـه بـه                

 . عشقمان خيانت می کنيم

 

ختيالت جنسی ما را به دنياهای اروتيک عجيبی می تواننـد برنـد و              

ما می توانيم ازختـيالت     . مند زمان و مترين است    پذيرش اين ختيالت نياز   

جنسی خود لذت بربيم بدون اينکه در حقيقـت مايـل بـه اجـرای آـا                 

 . باشيم

 

 هـم نيـز     »جتـاوز «آيا اين نگرش را می توان در رابطه با ختـيالت            

داشت؟ برخی افراد بر اين تصور هستند که داشنت ختيل  جتاوز به ايـن               

اين تصور اما بـسيار     . اهان جتاوز هستيم  معناست که ما در حقيقت خو     

خيال پردازی دراينباره عملی انتخابی و خود خواسـته         . اشتباه است 

موجـب شـکنندگی و آسـيب روحـی و            واقعی جتاوز  ءاست و بر خالف جتربه    

از آجنا که بسياری از ما از کودکی فرا گرفتـه ايـم             . جسمی منی شود  

نيست، تصور يـک سـناريوی       به دنبال سکس و لذت جنسی        »دخرت خوب «که  

جنسی که در آن ما بدون خواست خود سکس داريم مـی توانـد اروتيـک                

 . باشد
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در يکی از هيجان انگيزترين ختيالمت تصور می کنم که يک مـرد و زن               

ايـن حـس    .مرا به ختت خواب می بندند و با من عشق بـازی مـی کننـد               

 مهسرم گاهی   در زندگی واقعی من و    . اسارت برای من هيجان انگيز است     

اين ختيل کمک می کند که      .در برابر هم کامال احساس شکنندگی می کنيم       

 . من با اين ديناميک قدرت و شکنندگی در ذهنم بازی کنم

 

قابل درک است که بسياری از ما شايد حس خوبی نسبت به ختيالتی که              

. زنان را اسير خواسته های مردان تصور مـی کننـد نداشـته باشـيم              

سـاالری ايـن     می کنيم که با از ميان رفنت مرد        ا پيش بينی  برخی از م  

تعيين صحت اين پيش بينی اما      . گونه ختيالت نيز از ميان خواهند رفت      

در اين مقطع زمانی مهم اين است که ما ختيالت جنسی خود            . دشوار است 

چـون خبـشی از     را به عنوان جتربه هـايی سـامل بپـذيريم و از آـا مه              

 . وجودمان لذت بريم

 

 عشق ورزی به خود: خودارضايی

 

در دوران کودکی ما از     . خودارضايی يک راه لذت از بدن خويش است       

اما بسياری از ما به تدريج از       . بازی کردن با بدمنان لذت می بريم      

والدين، معلمين و مراجع مذهبی ياد می گيريم که نبايد خود را به             

 پذيريم و باقی ما     برخی از ما اين هشدار را می      . قصد لذت ملس کنيم   

تا به نوجوانی رسيده ايم اما اکثريت مـا پذيرفتـه ايـم کـه               . نه

خودارضايی نوعی احنراف اخالقی است چه خود آن را اجنام دهـيم و چـه               

از اجنام آن احساس گناه و شرمگينی می کنيم؛ گـاه آن را سـعی               . نه

 کنيم و گاه هيچوقـت دوبـاره آن را بـه عنـوان              »فراموش«می کنيم   

 . بعی برای کسب لذت کشف منی کنيممن

 

 سالگی دوسـت    ٢١در  ! من حتی منی دانستم خودارضايی زنان ممکن است       

. س و واژمن را آن قدر نوازش کرد که به ارگاسم رسيدم           يپسرم کليتور 

اگر او می تواند اين کار را برای        : بعد از آن جتربه به فکرم رسيد      

حتی با مفهوم خودارضايی    در آن زمان    . من کند پس خودم هم می توامن      

زمان زيادی طول کشيد تا لذت و ارگاسم را حس و جتربه            . آشنا نبودم 

 . کنم

 

 خودارضايیبا  .  فرصتی است برای کشف و کاوش بدايمان       خودارضايی

ما می توانيم عوامل حتريک و هتييج جنسی، ملسهای اروتيـک و موسـيقی              
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توانيم جريـان حتريـک     ما می   . حرکت اين ملسها را کشف و بررسی کنيم       

شدن و به ارگاسم رسيدن خود را ياد بگيـريم بـدون آن کـه نگـران                 

ما بعدا می تـوانيم در صـورت        . نيازها و قضاوهتای مهيار خود باشيم     

متايل کشفها و آموخته هايمـان را بـه مهيـار خـود منتقـل کنـيم و                  

بـرای مـا    . دستهای آا را به حملهايی که دوست داريم هدايت کنـيم          

لطـف  «م برای حتريک و هتييج وابسته بـه         گرفته اي ياد  نان که مهيشه    ز

 باشيم، دانش خودارضايی می تواند به ما استقالل، آزادی و           »آقايان

 . قدرتی چشمگير دهد

 

من مهيشه فکر می کردم که که خودارضـايی تنـها در صـورت نداشـنت                

ی را  امروز امـا خودارضـاي    . مهيار و برای خالی شدن مقطعی جماز است       

حاالت و خواسته هـايم     . مهچون برقراری ارتباطی زيبا با خود می دامن       

گاهی دفعات خودارضايی ام وقتی مهيار دارم بيشرت است         . عوض می شوند  

 . و گاه چندين و چند هفته به سوی آن منی روم

 

 دائـم   ء سالگی خودارضايی هبرت از داشنت يـک رابطـه         ٧٣برای من در    

مواقع خواسته ها و عالقه هايم حالـت جنـسی          جنسی است چون در بيشرت      

 .حفظ يک رابطه و صرف وقت و فکر برايم سخت است. ندارند

 

به کمک خودارضايی ما می توانيم با دانش کـاملرتی از خـود وارد              

. برای کسب لذت به مهيار خود وابسته خنواهيم بود        . روابط جنسی شويم  

بعد از  .يز حمسوب شود  اين امر می تواند نوعی آزادی برای مهيار ما ن         

يائسگی خودارضايی می تواند مانع خشک شدن اليـه هـای داخلـی واژن              

 . شود

 

 . مهه کس اما از خودارضايی لذت منی برد

 

من خودارضايی را امتحان کرده ام، نه از سـر غريـزه کـه بيـشرت                

احساس می کنم که    . گاهی مهچون يک وظيفه می ماند     . برای کسب اطالعات  

ه خاطر کشف و درک بدمن اجنام دهـم امـا بعـد از چنـد                بايد آن را ب   

. راستش را بگويم حوصله ام سـر مـی رود         . دقيقه مهيشه خسته می شوم    

برای من خودارضايی آن اثری که يک فرد ديگـر مـی توانـد روی مـن                 

 .داشته باشد را ندارد
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خودارضايی برای مشا لذت خبش نيست به حس خود اطمينان کنيد و             اگر

 . ام ندهيدآن را اجن

 

 :ياد گيری خودارضايی

 

اگر هيچ وقت خودارضايی نکرده ايد و مايل به اجنام آن هستيد ما             

ممکن اسـت کـه در ابتـدا حـس          . مشا را به امتحان آن تشويق می کنيم       

دخرت خوب از ايـن     «ی چون   اباورهای درونی شده    . عجيبی داشته باشيد  

ممکن است مشا   » م دارد هل خوشبخت مگر چه ک    أزن مت «يا  » کارها منی کند  

ممکن اسـت از دادن لـذت و شـادی بـه            . را دچار حس شک و ترديد کند      

بسياری از مـا ايـن احـساسات را         . خودتان احساس شرم و گناه کنيد     

 . داشته ايم و اين احساسات با گذشت زمان تغيير می کنند

 

 :چند پيشنهاد

رای خـود   تا آجنا که ممکن است ب     . زمانی مشخص به خود اختصاص دهيد     

مشا در انتظار معشوقه تان     . فضايی راحت و بدون مزامحت  فراهم کنيد       

يک دوش آرامش خبش بگيريد، بـدن       . هستيد و آن معشوقه خودتان هستيد     

خود را با روغن يا کرم مالش دهيد، آرام آرام شکل و فرم بـدنتان               

را با چشمها و دستهايتان حس کنيد و خود را به گونه های خمتلف ملس               

موزيک مورد عالقه تان را بگذاريد، چراغها را ماليم کنيـد و            . نيدک

به افراد و حلظاتی که در گذشته حتريکتـان         . برای خود مشع روشن کنيد    

بـا  . به دنيای فانتزيهای جنسی پـرواز کنيـد       . کرده اند فکر کنيد   

 .خود راحت و آرام باشيد

 

 تـوانيم   ما می . زنان از راههای گوناگونی خود را ارضا می کنند        

سمان را مـالش    يانگشتهايمان را مرطوب کنيم و اطراف و روی کليتور        

س و ناحيه واژن را نوازش کنيم، می        يدهيم، می توانيم کالهک کليتور    

توانيم از يک يا چند انگشت استفاده کنيم و دايره وار يا از باال              

برخی از ما پاهای خـود را مجـع         . به پايين خود را ملس و هتييج کنيم       

 جنسی و واژمنان فشار ريتميـک و ثابـت وارد           ءده و به متام ناحيه    کر

می توانيم انگشت خود يا اشيای متيزی هم چون خيار پوسـت            . می کنيم 

مـی تـوانيم    . کنده گرم يا آلت پالستيکی را داخل واژن خـود کنـيم           

برخـی از مـا دوسـت       . سينه ها و باقی بدمنان را مهزمان نوازش کنيم        

 ثابت در سرتاسر ماهيچـه هـای بـدمنان ايجـاد            داريم فشار و لرزشی   

 .کنيم



٨٨هبار     ،چهارم ، مشاره ، سال اول جنسيت و جامعه فصلنامه    
 
119 

 

س خــود را يتــا مــدهتا مــن تنــها مــالش سکــشوال واژن و کليتــور

اما بعدا فهميـدم کـه مـی تـوامن از طريـق             . خودارضايی می دانستم  

خملوطی از ختيالت جنسی و سفت و شل کردن ماهيچـه هـای دور واژمن بـه                 

 .ارگامسهايی لذت خبش برسم

 

بالش يا جريان آب از مجله ديگر راههـای خودارضـايی           استفاده از   

 . است

 

سم هدايت می کنم و از متـاس جريـان          يمن دوش آب را به مست کليتور      

من واقعا رابطه ای عميق با اين دوش        . آب با آن خيلی خوشم می آيد      

وقتی صبح زود برای کار بلند می شـوم و فرصـتی بـرای              ! عزيز دارم 

 زير دوش واقعا لذت خبـش و انـرژی          ءند حلظه سکس با مهسرم نيست اين چ     

 . خبش است

 

در اثر حتريک جنسی واژن مشا مرطوب می شود، برای حتريک بيـشرت مـی               

توانيد دهان خود را باز کنيد، نفس سريع تر بکشيد، صـدا از خـود               

. بيرون دهيد و بدن خود را با ريتم صدا و نفسهايتان حرکـت دهيـد              

مشـا سـخت و منقـبض مـی شـوند و ناحيـه              با حتريک بيشرت ماهيچه های      

 . لگنتان گرمرت

 

احساس .  قبل از ارگاسم لذت خبش ترين خبش است        ءبرای من چندين حلظه   

در آن حلظات مـی دامن کـه        . می کنم که ديگر در کنرتل بدن خود نيستم        

 پايانی را می خواهم     ءقطعا به ارگاسم خواهم رسيد و آن چندين حلظه        

 . مبا متام وجود احساس کن

 

برخورد آزاد و خالی از خودسانسوری در رسيدن بـه ارگاسـم نقـش              

 از نرسيدن به ارگاسم در اولين جتربه های خودارضـايی         . ثری دارد ؤم

از ملس و احساساتتان لذت بربيد و در فرصتی ديگـر           . تان دخلور نشويد  

 . خودارضايی را دوباره امتحان کنيد

 

گـاهی چنـدين    . وسـت دارم  من در حلظه و بی اختيار عمل کردن را د         

هبرتين چيز در اين حلظـات داشـنت توانـايی          . ارگاسم دارم و گاهی هيچ    

ايـن آزادی و قـدرت را در        . برای اجنام هر کاری که دوست دارم است       

 . ديگری از زندگی ام دارمءکمرت جنبه
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 :بعدهای فيزيکی جنسيت ما

 

ختـيالت  . تندصدا، صحنه، بو و ملس مهگی در حتريک و هتييج ما مؤثر هس            

يا، ملس  ؤجنسی، مکيده شدن سينه، بوی بدنی آشنا، تصويرهای سکسی، ر         

دوسـتت  «هايمان و شـنيدن     بدايمان، نفس نفس های شريکمان در گوشـ       

 .  مهگی می توانند در ما شوق و شور جنسی ايجاد کنند»دارم

 

وقتی که حتريک می شوم، حاال چه تنها باشم و چه با مهيارم، قلـبم               

. ه تپيدن می کند، صورمت سرخ می شود و چشمهايم مـی درخـشند             شروع ب 

در حالـت   . واژمن مرطوب و زنده می شود و سينه هايم سخت مـی شـوند             

قلقلکـی جنـسی از     . ايستاده کرختی عجيبی در پاهايم احساس می کنم       

 . سر تا نوک پاهايم احساس می کنم

 

ش در صورت ادامه و تشديد ايـن احـساسات جنـسی بـدن مـا دسـتخو                

.  مـی نامنـد    »واکنش جنسی «تغييراتی فيزيکی می گردد که آن ها را         

اين تغييرات ممکن است هربار به شکلی جديد خود را نشان دهند، اما             

آشنايی با اين روند برای     . در جمموع از روندی مشخص پيروی می کنند       

 . ما مفيد است

 

س بـاز مـی     ي حتريک، رگهای ناحيـه واژن و کليتـور        ءدر آغازپروسه 

با پر شدن اين رگها از خون ما در         . شوند تا خون به آا وارد شود      

 ءاين مرحله . (اين نواحی سنگينی و دردی خفيف ممکن است احساس کنيم         

در اين زمان واژن شروع     .)  ناميده می شود   Vasocongestionمقدماتی  

به توليد ترشحاتی می کند که به لغزنده و نرم شدن حميط واژن کمـک               

مهزمان با  . رطوب شدن يکی از اولين نشانه های حتريک است        م. می کنند 

اين تغييرات فيزيکی، ماهيچه های بدن ما نيـز سـفت و منقـبض مـی                

. نفسهای ما پر سرعت شده و نوک سينه هايمان بيرون می آيند           . شوند

 . زنده شده و ملس شدن را می طلبدمتامی بدمنان 

 

 :ارگاسم

 

ادامه يابـد   ) و ديگر نواحی جنسی   ( چنان چه ملس و حتريک  کليتورس      

ارگاسم حلظه ای است که     . بدن ما بيشرت و بيشرت هتييج و منقبض می شود         

. اين فشار و هيجان درونی انباشته شده به ناگهـان آزاد مـی شـود              

اين اتفاق اثر يکسری از انقباضهای ماهيچه ای غير کنرتل و لذتبخش            
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 با فشار بيـرون مـی       است که با فشرده شدن خون را از بافتهای لگن         

ما ممکن است اين فشار را در واژن، جمرای ادراری و مقعد نيز             . دهند

برخی از زنان اما ارگاسـم را بـه مهـراه ايـن گونـه               . احساس کنيم 

 . انقباضها جتربه منی کنند

 

ارگاسم می تواند نرم و سبک هم چون يک سرفه، سکسه يا آه آرامش              

و گرماخبش است و گـاه جتربـه ايـی          گاه جتربه ای پر احساس      . خبش باشد 

مست کننده و پر شهوت که ما را برای حلظاتی از خود و زمانه غافـل                

ارگامسهايی که از طريق دخول انگـشت، آلـت مـرد يـا آلـت               . می کند 

پالستيکی به دست می آيند گاه متفاوت هستند از ارگامسهايی کـه بـا              

ا و حلظات خمتلـف      ارگاسم در روزه   ءجتربه. خودارضايی به دست می آيند    

 . نيز می تواند متفاوت باشد

 

در صورت نرسيدن به ارگاسم، رهـا شـدن انـرژی جنـسی و بازگـشت                

ما ممکن اسـت در     . ماهيچه ها به حالت اوليه زمان بيشرتی خواهد برد        

 .واژن يا جمرای ادراری خود دردی خفيف و کوتاه احساس کنيم

 

آن . جتربه نکرده اند  تعداد قابل توجهی از زنان هرگز ارگاسم را         

گروه از ما که اين جتربه را نداشته ايم احساس می کنيم کـه لـذتی                

، کسب اطالعـات و مهکـاری       خودارضايیمترين  . مهم از ما دريغ شده است     

خـامنی  . مهيار ما می توانند ما را در رسيدن به ارگاسم ياری کننـد            

نه پس از    ساله بعد از چاپ اول اين جمموعه برای ما نوشت که چگو            ۵٣

 را امتحـان کـرد و ارگاسـم را بـرای            خودارضـايی کسب اين اطالعات    

در عين حال مهم است که ارگاسم       . اولين بار در زندگی اش جتربه کرد      

 . تبديل به نوعی فشار و مسئوليت جديد در روابط ما نگردد

 

من هنگامی که برای رسيدن به ارگاسم خيلی تالش می کنم نه تنـها              

بـرای مـن هبرتيـن      . لکه خسته و عصبانی هم مـی شـوم        ارگاسم ندارم ب  

شرايط وقتی است که راحت برخورد می کنم و می گذارم که ارگاسم به              

 . خودی خود اتفاق بيافتد

 

برخی از زنان می توانند دو يا چند ارگاسم را به طـور متـوالی               

آگاهی از اين امر امـا باعـث ايجـاد          ). بر خالف مردان  (جتربه کنند   

حتی مـردان هـم     . ود و انتظار در بعضی از زنان شده است        احساس کمب 

خامنی . ممکن است اکنون اين انتظار نا به جا را از ما داشته باشند            
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برای ما از مردی نوشت که خامنش را به دليل نداشنت ارگامسهای متعدد             

يک ارگاسم هم به خودی خود لذتبخش و کـافی          . بيمار می دانسته است   

ی گاهی بدون نرسيدن به ارگاسم هم می توانـد           جنسی حت  ءرابطه. است

درنتيجه به دنبال آن چه باشيد که بـرای مشـا لـذت،             . لذتبخش باشد 

 . آرامش و اعتماد به نفس می آورد

 

 :نقش کليتورس

 

فـشار  . يک از اجزای بدن ما می تواند مهييج باشـد         ملس و مالش هر   

ردن مهگـی   پاها به يکديگر، مکيده شدن سينه ها و يا ليسيده شدن گـ            

با اين وجود، کليتـوريس، کـه       . می توانند در حتريک ما مؤثر باشند      

حساس ترين عضو بدن زن است، نقشی اساسـی در بـه اوج رسـاندن مـا                 

 .بازی می کند

 

س ي اکثريت زنان از نقش مهم و پايه ای کليتور         ۶٠ دهه   ءتا ميانه 

شکی و  کتاهبای پز .  معدود مطلع هم حرفی منی زدند      ءعده. آگاه نبودند 

 ءمهگـی از نظريـه    ) که نويسندگان آا غالبـا مـرد بودنـد        (آموزشی  

معروف فرويد که حتريـک واژنـی و نـه کليتوريـسمی را بـرای زنـان                 

 حمـور فرويـد     -آلـت نظريهء  .  می ديد پيروی می کردند      مناسب »بالغ«

نياز لذت جنسی تعريف می کرد و فرض         دخول را به عنوان مبنا و پيش      

از . ايد از آن چه مرد لذتبخش می يابـد لـذت بـرد            می منود که زن ب    

س را  ياين رو متامی تئوريهای روانشناختی لذت زنان از حتريک کليتور         

امحقانه، نابالغ و بيمارگونه می پنداشتند و سکس دو زن با يکديگر            

 اما حمققين   ۶٠در دهه   .  می ناميدند  »کار واقعی «را تقليدی خام از     

س ييک مستقيم يـا غيـر مـستقيم کليتـور         امور جنسی دريافتند که حتر    

آا دريافتند کـه ارگاسـم      . نقشی اساسی در رسيدن به ارگاسم دارد      

زنان مهيشه وابسته به حتريک کليتوريسمی است هرچند برخـی از زنـان             

 . ممکن است با ملس نواحی ديگر نيز به ارگاسم برسند

 

 بـه   س سطح لذت جنـسی زنـان را       يدانش دست يافته در مورد کليتور     

طور چشمگيری باال برد و زنان را از فشار تصورات فرهنگی غالب کـه              

کسب دانـش   .  می دانست رها کرد    »غير جنسی « يا   »سرد مزاج «زنان را   

 زنان را به سـطح جديـدی از         خودارضايیس و امکان    يدر مورد کليتور  

برای زنان ايـن دسـتاوردها      . لذت، استقالل و اعتماد به نفس رساند      

 . راوان شخصی و سياسی بودحائز امهيت ف
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س امـا بـيش از      يکليتور.  لذت می نامند   ءس را گاهی دکمه   يکليتور

س يکالهـک کليتـور   .  کوچک است و دارای چندين خبش می باشـد         ءيک دکمه 

متصل است به بدنه ای که از سر کالهک شـروع و            ) که قابل رويت است   (

ی از  س متـصل بـه جمموعـه ا       يکليتـور .  واژن ادامـه دارد    ءتا دهانه 

تناسـلی گـسرتده    نعوظ است که در سر تا سـر ناحيـهء           تيشوهای قابل   

اين تيشوها به هنگام حتريک جنسی از خون پر شـده و سـخت و               . هستند

 . اين تيشوها در آلت تناسلی مرد هم وجود دارند. راست می شوند

 

مشا يا شريکتان می    . س شروع به ورم می کند     يبا حتريک جنسی کليتور   

هـم چـون ماليـدن،      (س را بـه روشـهای گونـاگونی         يرتوانيد کليتـو  

هر فـشار يـا نوازشـی در        . حتريک کنيد ) ليسيدن، بوسيدن و يا فشار    

س را  ي تناسلی و حتی در راا و پايين شکم می تواند کليتور           ءناحيه

فـشار  ) Pubic Bone(به حرکت در آورده و به سوی اسـتخوان زهـاری            

. س لذت می برنـد    يالهک کليتور عده ای از زنان از ملس مستقيم ک       . دهد

برای باقی زنان اما ملس مستقيم کالهک دردناک است زيرا اين ناحيـه             

س برای دراز مـدت هـم       يمالش مستقيم کالهک کليتور   . بسيار حساس است  

با افزايش سن، پوست روی کالهک گاهی به عقب         . می تواند دردناک شود   

از ايـن رو    . ودکشيده می شود و اين ناحيه بيش از پيش حساس می شـ            

بيـشرت  ) lubricant(پس از يائسگی پيشنهاد مـی شـود کـه از روغـن              

 . س لذتبخش باشدياستفاده شود تا مالش کليتور

 

را تنها به صورت غير     آليتوريس  مقاربت ميان واژن و آلت مردانه       

حرکت آلت در داخل واژن لبه های داخلی واژن         . مستقيم حتريک می کند   

آليتـوريس  اين لبه های داخلی بـه       .  می دهد  را به عقب و جلو حرکت     

متصل هستند و در نتيجه حرکت لبه ها می تواند بـه حرکـت و حتريـک                 

هنگامی که لبه هـای داخلـی واژن سـفت و ورم            . منجر شود آليتوريس  

کرده می شوند، آا، هم چون ادامه ای از واژن، آلت مرد را در بر               

عـث افـزايش اصـطکاک      می گيرند و با حرکت آلت بـه جلـو و عقـب با             

با اين وجود، اکثريت زنان برای رسـيدن بـه          . کليتوريسمی می شوند  

واژنی نيـاز بـه حتريـک مـستقيم و گـاه            -ارگاسم در مقاربتهای آلت   

 . طوالنی کليتوريسمی در قبل و بعد از عمل دخول دارند

 

در عشقبازی زنان با يکديگر معمـوال مترکـز کمـرتی بـه روی دخـول                

 یمـ می  آليتوريـس  و وقت و توجه بيـشرتی صـرف حتريـک            گذاشته می شود  
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کـه  ( سـال    ۶٠بسياری از زنان از عشقبازی با مـردان بـاالی           . گردد

بيـشرت لـذت مـی      ) نعوظ را به دفعات کمرتی می توانند داشته باشـند         

برند زيرا مترکز کمرتی به روی دخول به عنوان هدف اصلی و ايی سکس              

ع بـه کـشف عـشقبازی و سـکس در           چنانچه زنان شـرو   . گذاشته می شود  

حمور کنند، کسب لذت جنـسی      -حمور و دخول  -شکلهايی ورای مدل غالب آلت    

 . و ارگاسم حمتمل تر می شود

 

 :نقش واژن و زهدان

 

زنان می توانند به حتريکات جنسی در سرتاسر ناحيـه واژن و لگـن              

هنگامی که از نظـر جنـسی برانگيختـه مـی شـويم،             . خود پاسخ دهند  

 واقع در يک سوم خبش بيرونی واژن از خون پر شده و عصبهای              تيشوهای

 .اين ناحيه نسبت به فشار و حتريک حساس تر می گردند

 

چنانچه ماهيچه های اين ناحيه واژن قوی باشند، ارگاسم راحت تر           

جتربه بارداری و وضع محل می تواند برای مثال ايـن           . به دست می آيد   

 .ماهيچه ها را قوی تر کند

 

 ءقق در طی ساهلای اخير ادعای کشف حمل حساسی بـه نـام نقطـه              دو حم 

 جلويی واژن و بين اسـتخوان زهـاری         ءدر پشت ديواره  ) Spot-G(ی  ـِج

)Pubic Bone ( ا معتقدند که با حتريـک ايـن نقطـه در           . کرده اندآ

دخول، زنان ارگاسم را به مهراه جـاری شـدن نـوعی ترشـح از جمـرای                 

 . اين ترشح ادرار نيست. ادراريشان جتربه می کنند

 

. در حال حاضر اين نظريه در ميان حمققين امور جنسی مورد حبث است            

 زنانی که مهيشه فوران نـوعی       ءاين نظريه آسايش خاطری است برای مهه      

. ترشح را در ارگاسم جتربه می کردند و توضـيحی بـرای آن نداشـتند              

ی تبـديل بـه     ـِ ج ءاما اين خطر وجود دارد که ارگاسم از طريق نقطه         

نوعی ايده آل جديد وساختگی بـرای زنـان شـود و در جهـت دوبـاره                 

گماشنت ارگاسـم واژنـی در مقـامی بـاالتر از ارگاسـم کليتوريـسمی               

اين نظريه می توانـد منجـر بـه         . گردد) استفادهوء  يا س (استفاده  

ايجاد نوعی فشار جديد در زندگی مـا شـود و بـسياری از زنـان را                 

 . کمبود بی مورد کنددچار احساس ضعف و 
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خبشهای درونی واژن و زهدان بـرای ارگاسـم برخـی از زنـان مهـم                

اگرچه دو سوم خبش داخلی واژن و زهدان چندان حساس نيستند،           . هستند

فشار متداوم آلت مرد، آلت مصنوعی يا انگشت در اين نـواحی بـرای              

 . بعضی از زنان لذتی خاص دارد

 

 ؟ قدرت تعريف ارگاسم در دست کيست

 
 پيش مسرتز و جانسون اعالم کردند که متامی ارگامسها از           ءچندين دهه 

بـه  آليتـوريس   حتريـک   (يک روند فيزيولوژيکی يکسان پيروی می کنند        

امـروز  ). مهراه انقباضهای ماهيچه ای در يک سوم خبـش بيرونـی واژن           

اما بسياری از زنان از ارگامسهايی می گويند که با اين مدل اعـالم              

برای مثال، ارگامسی هست که با دخـول و فـشار           . انی ندارند شده مهخو 

در ايـن ارگاسـم گـاهی نفـس         . در نزديکی زهـدان ايجـاد مـی شـود         

در . ناخواسته حبس می شود و در ارگاسم به ناگهـان آزاد مـی شـود              

 . اين نوع ارگاسم، انقباضهای ماهيچه ايی نقش چندانی ندارند

 

اسم زنان متفـاوت و متنـوع       تعجب برانگيز نيست که جتربه های ارگ      

با اين وجود، امروزه در ميان حمققين امور جنسی حبثهای زيادی           . است

مـا  .  انواع ارگاسم و برتری بعضی بر ديگری در جريان است          ءدرباره

 هوشـيار باشـيم زيـرا       »ختصصی«بايد در برابر اين حبثهای به اصطالح        

گاسم به عنوان    يک نوع ار   ءاين حبثها می توانند به تعيين ديگرباره      

واژنـی  منجـر شـوند، مهـان طـور کـه ارگاسـم             » برتـرين « و   »هبرتين«

)Vaginal (              برای ساهلا به عنوان هبرتين و طبيعـی تـرين معرفـی شـده

حبثهای حول ارگاسم و جنسيت زنان مرتبـا در حـال ختصـصی شـدن               . بود

 ما  ء جنسيت طبيعتا برای مهه    ءکسب اطالعات صحيح و علمی درباره     . است

از اين جهت اجنام حتقيقات علمی و ختصـصی تـا           . ان مفيد و الزم است    زن

با اين وجود ما اعتقـاد داريـم کـه کـاملرتين و             . حدی ضرورت دارد  

قدرتبخش ترين دانش را با گفت و گو با زنان و از دل جتربيات آـا                

 . می توان به دست آورد

 

ر آنچـه   ه. يک راه برتر و صحيح برای حتريک و ارگاسم وجود ندارد          

که لذتبخش است، ما را زنده می کند و به مهيارمان نزديک مـی کنـد                

خواسته ها و روحيات جنسی مـا در مقـاطع زمـانی خمتلـف              . صحيح است 

چنانچه مدهلای حمققين با جتربه های شخصی ما مهخوانی         . تغيير می کنند  
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ندارند بايد به خود اطمينان کنيم و از راه گفت و گـو بـا ديگـر                 

 . ش خود را افزايش دهيمزنان دان

 

 :بکارت

 

در جامعه ما باکره فردی است که هرگـز نزديکـی جنـسی را جتربـه                

از اين نظر مردانی که هرگز سکس نداشته اند هم باکره           . نکرده است 

 بکـارت بـه روی زنـان        ء فـشار مـسئله    ءبا اين وجود عمـده    . هستند

 . اين فشار ما را دچار احساسات متناقضی کرده است.است

 

مادر من مهيشه می گفت بکارت هديه ای است که من تنها يک بار می               

پس هبرتاست آن را تا جـايی کـه مـی تـوامن نگـاه               . توامن به کسی دهم   

 . دارم

 

 يشه ترک کردم که بـا کشيـشم دربـارهء         من روزی کليسا را برای مه     

او مـی گفـت اگـر مـن قبـل از            .حرام بودن سکس با نامزدم حبثم شـد       

از آن  . ه باشم منی توامن مهسر وفادار و خوبی باشـم         ازدواج سکس داشت  

 . موقع ديگر من به کليسا نرفتم

 

من هر عمل جنسی به غيـر از دخـول را اجنـام داده ام حتـی سـکس                   

. دهانی که به نظر من شخصی تر و نزديک تر از هر کار ديگـری اسـت                

 بکارت مـرا دچـار نگرانـی و         »از دست دادن  «اما با اين وجود فکر      

مگر اين کار چـه     ! چرا بايد مهچين احساسی داشته باشم     . ی کند شرم م 

 ! ايم حداقل از نظر روحی دارد؟فرقی از باقی کاره

 

در يونان و رم باسـتان،      .  بکارت تاريخچه ای قديمی دارد     ءمسئله

 مردان نبودند بـاکره     ءزنان مستقل و خودخمتاری را که در زير سلطه        

 بکارت بار جنسی گرفت و بر       ءلهبا گذشت قرا اما مسئ    . می ناميدند 

 نگرشهای مردساالر که بدن     ء تاريخی اش مناينده   ءخالف ريشه های اوليه   

حفظ بکـارت تـا پـيش از ازدواج         . زن را ملک مرد می خوانند گرديد      

ضمانت می کرد که زنان چشم و گوش بسته و هم چون کاالهايی سـامل از                

واده را بـه اصـطالح       خان »شأن و احرتام  «پدر به شوهر منتقل شوند و       

از آجنا کـه در گذشـته راهـی مطمـئن بـرای پيـشگيری از                .حفظ کنند 

بارداری وجود نداشت بکارت زنان تا پيش از ازدواج تضمين می کـرد             

 . که تنها زنان متأهل باردار شوند
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امروزه والدين بيش از خود بکارت و حفظ آن از اين نگرانند کـه              

عـده ای از    . ابطـه داشـته باشـد     دخرتشان با چه کس و در چه سـنی ر         

والدين به تصميم دخرتشان برای برقراری رابطـه جنـسی در خـارج از              

چهارچوب ازدواج احرتام می گذارند و به دخرتشان کمک روحـی و فکـری              

بسياری ديگراز والدين اما مهواره به برخوردهای منفـی و          . می کنند 

بور می کنند که    جم/متعصبانه خود ادامه می دهند و دخرتشان را تشويق        

 .  و بی جتربه مباند»باکره«تا پيش از ازدواج 

 

به دليل اين گونه فشارها و باورها، ما ممکن است هر عمـل جنـسی               

به غير از آميزش جنسی را اجنام دهـيم و دچـار حبـران و سـرگردانی                 

 بکـارت دسـت خنـورده داريـم و بـه            ءاز يک سو هم چنان پرده     : شويم

ولی از سوی ديگر روحا و جسما درگير روابط          هستيم،   »باکره«اصطالح  

اگر سکس را با دخـول جتربـه        . جنسی و لذهتا و حبراای خاصشان هستيم      

کنيم دچار احساس گناه و شرم می شويم و خود را برای داشنت کشـشها               

اين احساسات منفـی    . و نيازهای طبيعی جنسی سرزنش و حمکوم می کنيم        

ط جنسی گردنـد، مـا را از شـناخت          می توانند مانع لذت ما از رواب      

ابعاد جنسی وجودمان باز دارند، ما را از آشنايی با راههای موفق            

پيشگيری از بارداری بازدارند، تصور ما را از سکس، لذت جنسی،عشق           

و خشونتهای جنسی خمدوش و درهم کنند، و منجر به پـذيرفنت خـشونت و               

مهزمـان بـا    . شـوند جتاوز از سوی ما و پنهان کردن آن از اطرافيان           

 سـنتی، رسـانه هـای عمـومی وتبليغـات و            ءاين فشارهای بازدارنده  

مدرن مرتبا زنان    توليدات فرهنگی در جوامع سرمايه داری مرد ساالر       

 جمبور می کنند وافسانهء   /دان تشويق را به پذيرفنت مانورهای جنسی مر     

. نـد  بودن دائمی زن را تبليغ و نرماليزه می کن         »دردسرتس«مردساالر  

اين فشارهای تبليغـاتی مـدرن تفـاوت چنـدانی از فـشارهای سـنتی               

ندارند ومی توانند کنرتل زنان به روی بدن و جنسيتـشان را مهچنـان              

 . حمدود کنند و موجب آزار وکاالئيزه شدن جمدد آا شوند

 

ما بايد در تصميم گيری در باب داشنت يا نداشنت سکس آزاد باشـيم              

سکس معموال تغييراتی مهم    . ی دانيم عمل کنيم   و طبق آنچه خود صالح م     

در زندگی عاشقانه ما ايجاد می کند؛ از آجنا کـه تـصميم مهمـی در                

زندگی ما است، هبرت است ما ابتدا شرايط و خواسته های خود را خـوب               

ارزيابی کنيم، با دوستان خود مشورت کنيم و در صورت لـزوم راهـی              

پاسخ منفی به فردی    . خاب کنيم مناسب برای پيشگيری از بارداری انت     
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که به ما سکس يا هر عمـل ديگـری را پيـشنهاد کـرده حتـت هرگونـه                   

شرايطی حق مسلم ما است، خواه آن فرد غريبه باشـد و خـواه دوسـت                

 . ما پسر، مهيار و يا مهسر

 

برای ما و جامعه مفيد است که نگرش خـود بـه بکـارت را تغييـر                 

يمان احـرتام گـذاريم و اعمـال        ما بايد به بدن و خواسته ها      . دهيم

جنسی که برای آا احساس شوق و آمـادگی مـی کنـيم را آزادانـه و                 

در اين روش برخورد، بکارت خبشی جدايی ناپذير از         . مستقل برگزينيم 

بدن، فکر و روان ماست و نه کااليی خمصوص و جـدا از مـا کـه بايـد                   

. فـظ شـود   مهچون جواهر به هبای سالمت جنـسی، روحـی و فيزيکـی مـا ح              

زيباست اگر به ياد آوريم که ما در واقع با هر مهيار جديد و حتـی                

 . با مهياری قديمی در فصلهای جديد زندگی عاشقانه مان باکره هستيم

 

  :دوجنسگرايی

 

امروزه بسياری از زنان در حال برقراری روابط صميمی جنـسی بـا             

 . زنان هستند و يا به داشنت مهچون روابطی فکر می کنند

 

از خودم می پرسم آيا من دوجنسگرا هستم؟ يا شايد ايـن هـم يـک                

فانتزی جديد است که من می توامن هم مهيار مرد و هم مهيار زن داشته               

 .باشم

 

من ساهلا است که با زنان بوده ام اما پارسال يک دفعه عاشق يـک               

 . برايم يک شوک کامل بود. مرد شدم

 

وابط عاشقانه کردم، بيـشرت     زمانی که من با زنان شروع به داشنت ر        

می خواستم با آا به عنوان دوستامن درجـه ای جديـد از صـميميت و                

 . نزديکی را جتربه کنم

 

گاهی مواقع، تصور دوجنسگرا بودن می تواند مـا را در گـزار از              

 . يک هويت جنسی به هويتی ديگر ياری دهد

 

در . مـن دوجنـسگرا هـستم     : من به خودم و دوستامن ساهلا می گفـتم        

واقع اما منظورم اين بود که من لزبين هـستم و از اقـرار آن مـی                 

 . ترسم
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برای بسياری از ما اما دوجنسگرايی وضـعيتی مـوقتی و در بـرزخ              

 . نيست

 

من خودم را دگرجنسگرا، مهجنسگرا و حتی دوجنسگرا ناميده ام اما           

من . هيچوقت حس نکردم که هيچ کدام از اين لقبها به من تعلق دارد            

 . عاشق افراد می شوم و نه جنسيتشان

 

عشق ورزی به هر دو جنس چـشمهای مـا را بـه دنياهـای سياسـی و                  

 مـا مهيـشه     ءاگر روابط عاشقانه  . اجتماعی جديدی می تواند باز کند     

با مردان بوده است، رابطه با زنان ما را با دنيای زنان مهجنسگرا             

ی متوجه می شـويم     به زود . و لذهتا و ستمهای خاص خودش آشنا می کند        

که بايد در مراکز عمومی بيش از آن که تصور می کرديم حمتاط باشيم              

دوستيهای . و مهجنسگراستيزی را برای اولين بار شخصا جتربه می کنيم         

 .  ما ابعاد جديدی پيدا می کنندءزنانه

 

خوابيدن با يک زن احساس مرا برای دوستان صميمی زمن خيلی عميقرت            

اوقات من احساسات جنسی و عاشقانه ام را در خودم          بسياری از   . کرد

دوستم را می بوسم و يا در آغوش می گيرم و او هيچ ايده              . می ريزم 

اين شوق و شور در من فـوق        . ای از آنچه در ذهن من می گذرد ندارد        

 . العاده است، شبيه باز شدن يک دريچه و يا شکوفا شدن است

 

زی به يک مـرد مـا را بـرای          اگر مهيشه با زنان بوده ايم عشق ور       

برای اولـين بـار     . اولين بار وارد فرهنگ غالب دگرجنسگرا می کند       

می توانيم جذب جامعه شويم و احـساسات خـود را در مراکـز عمـومی                

در عين حال ممکن است که با کليشه ها ونقشهای جنسی           . سانسور نکنيم 

يم قبـل از يائـسگی باشـ       اگـر . دنيای دگرجنسگرا وارد کشمکش شويم    

 . فشار پيشگيری از بارداری را برای اولين بار جتربه می کنيم

 

عـده  . برای ما زنان دوجنسگرا، نامرئی بودن مشکلی اساسـی اسـت          

کمی از وجود ما مطلـع هـستند و مـا جـايی بـرای خـود در دنيـای                    

وقتی آشکارسازی مـی    . لزبينها و در دنيای دگرجنسگرايان منی بينيم      

 . ما را مورد قضاوت قرار می دهندکنيم، هر دو اين دنياها 
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 احساسامت خيلی حمتاطم چون می ترسم کـه         ءمن در صحبت کردن درباره    

 . به من بگويند متايالمت اشتباه هستند

 

 مـا بـا زنـان       ءدوستان دگرجنسگرا ممکن است از روابـط عاشـقانه        

دوستان مهجنسگرا حس اعتمـاد و      . ابراز ترس، حيرت و حتی تنفر کنند      

ن به ما را شايد از دست دهند زيرا می ترسند که ما بـه               اطمينانشا

سوی دنيای راحت دگرجنسگرا برويم و بـه خـواهران مهجنـسگرای خـود              

اگر ما به عنوان زنی لزبين به مردی عشق ورزيم، زنان           . آسيب زنيم 

 . لزبين گاهی ما را بی وفا و خيانتکار می دانند

  
. يی و انـزوا مـی کنـد       متامی اين قضاوهتا ما را دچار احساس تنها       

 .احساس می کنيم که بايد يک شخصيت ثابت برای خود بسازيم

 

 . هستم»چی«آدمها به من فشار می آورند که بگويم بيشرت 

 

پذيرش و درک دوجنسگرايی از سوی زنان به ما کمـک مـی کنـد کـه                 

دايره های اجتماعی راحت تری برای خـود بـسازيم، و پـيش فرضـهای               

 چگونه دوست بدارند و به چه کـس         »بايد« زنان    اينکه ءغالب درباره 

 .عشق ورزند را به چالش بکشيم

 

 :سکس در روابط عاشقانه

 

موجهای شوق و شور جنسی و احساسی ما را در طول زندگی بـه سـوی                

روابط جديد می کشانند، به روابط پايدار ما عمق می خبشند وشـناخت             

ه، لبخند، متاس يـا     ما گاه با يک نگا    . ما از خود را بيشرت می کنند      

بوسه اين شوق و شور راابراز می کنـيم و گـاه تـصميم مـی گيـريم                  

عشقبازی با ياری جديـد يـا        در. احساسامتان را در خود نگاه داريم     

قديمی، خواه زن يا مرد، ما ممکن است بسيار آسيب پذير باشيم و يا              

عشق بازی و سکس ما می تواند دراماتيـک، بـی روح،            . بسيار قدرمتند 

خبش، هول انگيز، صميمی، خنده دار، ناراحت کننده و يا لـذت             آرامش

 . خبش باشد

 

ما تضاد و درگيريهای احساسی، روحـی       . سکس در خأل اتفاق منی افتد     

 . و حتی ماليمان را معموال به مهراه خود به ختت خواب می آوريم

 . در روابط عاشقانه معنا و شدت سکس می تواند تغييرکند
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گـاه  . شقبازی به دنبـال صـميميت و امنيـت مـی گـردم            گاهی در ع  

آنچنان در طعم، صدا، تصوير و بو غرق می شوم که احساس می کنم به               

سکسمان گـاهی پـر اسـت از شـوخی و           . دوران شاد کودکی بازگشته ام    

گـاهی سـکس را     . متلک و گاهی مهراه با احساسات عميق روحی و معنوی         

گاهی امـا   . زانه اجنام می دهم    خود از فشارهای رو    ءتنها برای ختليه  

. از طريق سکس با يارم يکی می شوم و انگار در هـم حـل مـی شـويم                  

 .  اينها می تواند باشدءعجيب است و قشنگ که سکس مهه

 

اگر هـردو حتريـک باشـيم       . من با هيچکس بيشرت از آرش لذت منی برم        

ی با اين وجود داشنت سکس در بسيار      . موسيقی بين بدايمان زيبا است    

وقتی حامل خوب است و زير فشار بچه هـا و کـار             . از مواقع سخت است   

اما وقتی عصبانی، غمگين    . نيستم، سکس ما بسيار پرشور و قدرت است       

يا افسرده هستم يا شديدا درگير کار، نزديکی با آرش بـرايم سـخت              

با هم در اين مورد صحبت کرده ايم و او هم اين باال و پايين               . است

  .ها را دارد

 

مـن  . عشقبازی من و مرجان مهيشه پرقدرت، عميق و متنوع بوده است          

با او خود جنسی ام را کشف کردم و ياد گرفتم که به خواسته هـايم                

اما سال گذشته که رفتم با او در شهری جديـد و بـه              . اطمينان کنم 

دور از کار و دوسـتان و زنـدگی شخـصی ام زنـدگی کـنم، بـه طـور                    

وقتی او حال عشقبازی داشت مهـه چيـز         .  شدم وحشتناکی به او وابسته   

آرام و لذتبخش بود اما وقتی حال نداشت يا بايد به کارهای ديگرش             

دراز می  . بسيار حساس شده بودم   . می رسيد من شديدا ناراحت می شدم      

فکر می کردم شايد زيـادی بـه فکـر          . کشيدم و در فکر فرو می رفتم      

. ی به مرجان چيزی منی گفتم     خسته، نگران و عصبی بودم ول     . سکس هستم 

گـاهی جـوری    . منی خواستم او به خاطر حال نداشنت احساس گنـاه کنـد           

کم کم متوجه شدم که     . گريه می کردم انگار دنيا به آخر رسيده است        

قدرت رابطه مان تعادل خود را از دست داده است چون من برنامه ها              

شـديدا بـه    . و فعاليتهای شخصی و اسـتقالمل را از دسـت داده بـودم            

مرجان وابسته شده بودم و احساس می کردم تنها خواسته شدن از طرف             

مسئله ديگر سکس و ارگاسم نبود بلکـه        . او به زندگيم معنا می دهد     

باالخره من و او توانستيم خود را از زير اين          . هويت و استقالمل بود   

فشارها بيرون کشيم و درکی جديد از روابط قدرت موجـود در رابطـه              

 . ن پيدا کرديمما
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 :گو دربارهء سکس گفت و

 

آـا  . در سکس، ما معموال از واژه ها چندان اسـتفاده منـی کنـيم             

واژگـان معـدودی    . غالبا از بيان احساسات عميق مـا عـاجز هـستند          

.  را نـشان دهـيم     هستند که می توانيم با آا احـساسات واقعيمـان         

لی و مقاربـت جنـسی       مهچون آلت تناس   »مودبانه ای «واژه های علمی و     

واژه های عاميانه اما غالبا با فرهنگ فحش و         . خشک و بيروح هستند   

اگرچـه سـکس يـک راه طبيعـی بـرای بيـان             . حتقير آميخته شده انـد    

احساسات وخود جنسی ما است ما زبانی طبيعی و راحت برای گفت و گو              

بسياری در تالش هستند که زبـان جنـسی راحـت، حمـرتم             . از آن نداريم  

 . ميز، و طبيعی برای خود پيدا کنندآ

 

 ما در موقعيتهای جنسی بـا آـا روبـه رو            ءمسائلی هستند که مهه   

 :شده ايم

 

احساس من در اين مقطع زمانی چيست؟ آيـا عالقـه ای بـه نزديکـی                

دارم؟ برای چه کارهای جنسی احساس آمادگی می کنم؟ اگر نـدامن چـه              

 سردرگم هستم؟ چـه جـوری       می خواهم چطور؟ بد است اگر بگويم گيج و        

به دوست يا مهسرم بگويم؟ چقدر اعتماد بينمان وجود دارد که او به             

من گوش دهد و به خواسته هايم احرتام بگذارد حتی اگر بـا خواسـته               

 های خودش متفاوت باشد؟

 

 داشنت يا نداشـنت سـکس يکـی از دغدغـه هـای              ءتصميم گيری درباره  

 داريم، برايمان سخت اسـت کـه        هنگامی که به کسی عالقه    . معمول است 

پيشنهاد نزديکی بدهيم چون مهيشه ياد گرفته ايم کـه مـردان بايـد              

برای کسب شهامت بايـد     . قدم پيش گذارند و زنان بايد منتظر مبانند       

در مقابـل،   . بر بسياری از باورها و بندهای درونی شده غلبه کنيم         

رات هنگــامی کــه بــه کــسی عالقــه نــداريم، دائمــا بايــد بــا تــصو

 ترمجـه مـی کننـد       »آری« زنـان را     »نـه « آقايانی کـه     ءمردساالرانه

 بی معنی که از يک طـرف        ءمرتبا بايد با اين دوگانه    . مبارزه کنيم 

دخـرت  « و از آن طرف می گويـد         »دخرتخوب از سکس می پرهيزد    «می گويد   

در .  درگير باشـيم   »باحال و آزاد بايد مهيشه برای سکس آماده باشد        

غافلگير شدن با يک عمل جنسی می تواند هيجان انگيـز           بعضی مواقع،   

باشد و در مواقع ديگر هرگونه عمل جنسی ناخواسـته ای مـی توانـد               

مـا هبـرت اسـت خواسـته هـای خـود را             . دردناک و منزجر کننده باشد    
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خود و اطرافيان شفاف و روراست باشيم،        شناسايی و بررسی کنيم، با    

 .  خواسته هايمان تالش کنيمو برای داشنت ديالوگ سامل در مورد

 

گفت و گو در مورد مسائل و نيازهـای جنـسی يـک جريـان دائـم و                  

خـامنی کـه شـهامت گفـت و گـو بـا مهـسرش را در مـورد                   . مهيشگی است 

مـن  «کمبودهای جنسی اش پيدا کرده بود ابراز ناراحتی می کرد کـه             

ی يک بار به او گفتم که چه می خواهم پس چرا هنوز مثل قديم عمل م               

 »!کند؟ يعنی فراموش کرده يا امهيت منی دهد؟

 

حتی در عاشقانه ترين روابط هم درخواست و کسب آن چه می خواهيم             

 :سخت و زمان بر است

 

 .از صادق و شفاف بودن می ترسيم* 

 .از بيان نيازها و ختيالت جنسی مان احساس شرم می کنيم* 

پيشنهاد گفـت و    مهيار ما ممکن است حالت دفاعی به خود بگيرد و           * 

 . گو را به عنوان انتقاد و خرده گيری برداشت کند

تصور می کنيم که سکس بايد طبيعی و خود به خود اتفاق بيافتد             * 

 خواسته ها و نيازهايمان را به معنای وجود مشکل          ءو مکامله درباره  

 . و مسئله می دانيم

نده در باقی عرصه های زندگی با مهيارمان مکاملـات سـامل و سـاز             * 

  .نداريم

خود منی دانيم چه می خواهيم و با موانـع درونـی بايـد کنـار                * 

 .بياييم

 

چگونه می توانيم فضايی مناسب برای ديالوگ جنسی فـراهم کنـيم؟            

جنسيت و سکس يکی از آن معدود حوزه هاست که مـا در آن عـالوه بـر                  

هـدايت دسـت    . واژه ها، ابزارهای ارتباطی ديگری هم در دست داريم        

ارمان به حملی که دوست می داريم، در آوردن صداهايی که لذت مـا              مهي

را نشان دهند و افزايش يا کـاهش سـرعت حرکـت بـدايمان از مجلـه                 

 . کارهايی هستند که ما می توانيم اجنام دهيم

 

م کرد  آليتوريسمهيارم شروع به نوازش     . ما هردو هيجان زده بوديم    

می ترسيدم  . فهمم چه کار کنم   حلظه ای طول کشيد تا ب     . ولی درد داشت  

بعـد فهميـدم    . که اگر چيزی بگويم هيجان و حالت فضا از بين برود          

 . که می توامن دست او را بگيرم و به نرمی به باال هدايت کنم
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ما می توانيم نيازهای خود را هنگام نوازش که فضا آرام تر است             

شب رخ منـی    گفت و گوی سامل و راحت در مورد سکس در ظرف يک             . بگوييم

 . دهد و حتی بعد از تالش فراوان هم شايد خوب عمل نکند

 

 :کشف و کاوش عشقبازی

 

نگاه، نوازش، بوسه، ماساژ، ليـسيدن و دخـول مهگـی مـی تواننـد               

 . لذتبخش باشند

 

اگر در تعطيالت باشيم و بچه هـا        (من وشريک زندگيم گاهی ساعتها      

گر را نوازش می کنيم     به يکديگر نگاه می کنيم، مهدي     ) با ما نباشند  

بعد از مدتی هردو برای عشقبازی و سـکس احـساس           . و ماساژ می دهيم   

 آن مدت هـم مـشغول عـشقبازی         ءآمادگی می کنيم اما در واقع ما مهه       

 .بوده ايم

 

آنچه ما در سکس اجنام مـی دهـيم تـابعی اسـت از خواسـته هـا و                   

 يکديگر،  ترجيحات شخصی ما و مهيارمان، سطح نزديکی و اعتمادمان به         

در هبرتيـن شـرايط،     . و حال و روحيه ما در روزها و شـرايط متفـاوت           

عشقبازی به صورتی اجنام می شود که با خواسته هـا و متـايالت مـا و                 

امهيت برابری جنسی در اتاق خـواب کمـرت         . شريک جنسيمان مهخوان باشد   

ازامهيت برابری جنسی در باقی حوزه های شخـصی، اجتمـاعی و سياسـی              

 .نيست

 

 :ملس و احساس

 

. ماساژ و نوازش سر، پشت و پا می تواند بی ايت لـذتبخش باشـد              

به عنوان خبشی از عشقبازی، اين ملس و نوازشها مـی تواننـد جريـان               

 . سکس را عميقرت و با احساس تر کنند

 

بعضی وقتها هيجان انگيز است که بی صربانه و بی اختيار به سـوی              

ن دوست دارم به متام جزييات احساسی       باقی اوقات اما م   . سکس شتابيد 

با هم خوراکی خومشزه می خوريم، موسيقی مـی گـذاريم، مشـع             . هبا دهم 

هيجـان  . روشن می کنيم، مهديگر را نوازش می کنيم و ماساژ می دهيم           
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جنسی آرام آرام بينمان ايجاد می شود و می گذاريم که ارگاسم بـه              

 . قص آرام جنسی می ماندمهه چيز شبيه يک ر. خودی خود اتفاق بيافتد

 

فکر می کـنم کـه      . آرمان دوست دارد که من پاهايش را نوازش کنم        

اين کار به اندازه ی هر کار ديگری که ما در سکس اجنام مـی دهـيم                 

 . برای او لذتبخش است

 

ما در کنار يکديگر برهنه می خوابيم و مهديگر را ملس و احساس می              

ان اجنام منی دهيم، حس مـن ايـن         اگر چه خود عمل دخول را چند      . کنيم

 . است که مهيشه به گونه ای مشغول عشقبازی و سکس هستيم

 

يکی از داليل سرد مزاجی و عدم هيجان و لذت جنسی در ميان زوجين              

ادن مترکز بيش از حد به روی دخول و فراموشی ملس و بـاقی متاسـهای                

ول هستند و   بسياری از مردان بيشرت از زنان درگير دخ       . عاشقانه است 

مهم است که اين مردان لذت ملس و بـاقی متاسـهای عاشـقانه را يـاد                 

 .بگيرند

 

 :سکس دهانی

 

. ما می توانيم آلت تناسلی شريک جنسيمان را بليـسيم يـا مبکـيم             

. سکس دهانی گاهی از هر عمل جنسی ديگری صميمی تر و خصوصی تر است             

 . يمبرخی از ما با سکس دهانی راحت تر به ارگاسم می رس

 

شوهرم بـا عـشق و      . من و مهسرم از سکس دهانی واقعا لذت می بريم         

 و بعـد آرام بـه پـايين         »ارگاسم می خواهی عزيزم؟   «شوخی می پرسد    

 . فوق العاده است. حرکت می کند

 

نياز لذت از سکس     داشنت حس مثبت نسبت به بدن خود و مهيارمان پيش         

 خود احـساس شـرم      »صیجاهای خصو «اما ما اغلب نسبت به      . دهانی است 

 .داريم

 

من تا مدهتا فکر می کردم که مهيارم با اجنام سکس دهـانی بـه مـن                 

. در تصورم اصال منی گنجيد که من می توامن خومشزه باشـم           . لطف می کند  

بعد از مدهتا او باالخره به من فهماند که نه خودش هم از اين کـار                

 . لذت می برد
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فکـر مـی    . ن مرا منزجر می کرد     ز »ءپايين تنه «اوايل فکر خوردن    

. کردم که ما زنان بو می دهيم و يا واژايمـان چنـدش آور هـستند               

اما کم  !) هرچند کمرت از آلت مرد    (اولش کمی نامطبوع و ترسناک بود       

فهميـدم  . کم در اليه ها و شکل و طعم فوق العاده واژن زن غرق شدم             

جـود خـودم و      دوسـت داشـنت و     ءکه عشقبازی دو زن با يکديگر درباره      

 .غلبه بر حسهای منفی نسبت به بدمن است

 

. يکی از مزيتهای سکس دهانی نبود ريسک بارداری ناخواسـته اسـت           

خطر انتقال ويـروس اچ آی      ) خواه با مرد يا زن    (اما در سکس دهانی     

 . ايدز و باقی بيماريهای مقاربتی مهچنان وجود دارد/ وی

 

نـها در صـورت آمـادگی،       مانند هر عمل جنسی ديگری، سکس دهانی ت       

 . رضايت و توافق طرفين  سامل و لذت خبش است

 

بيا سکس دهانی   . دخول منی خواهی طوری نيست    : گاهی دوستم می گويد   

اما من اگر او را در واژمن منی خـواهم، بـه احتمـال              . داشته باشيم 

اگر حال سکس دهانی را نداشـته باشـم         ! زياد در دهامن هم منی خواهم     

 . نجه و جتاوز استبرايم مثل شک

 

گاهی حـس او در دهـامن فـوق          .مهسرم دوست دارد که من او را خبورم       

 آب او بـدم مـی       ءچون از مـزه   . العاده هيجان انگيز و اروتيک است     

گاهی امـا حتـی فکـر       . آيد به بيرون می ريزم و اين اشکالی ندارد        

آلت او را در دهـامن اصـال منـی خـواهم و             . خوردن او هتوع انگيز است    

 . دراين مواقع کار ديگری اجنام می دهيم

 

آنچه ما در سکس دهانی لذتبخش می يابيم ممکن است با گذشت زمـان              

 .تغيير کند

 

من زبان، لب و حس مرطوبيـت را دوسـت دارم امـا مکيـدن را نـه                  

نياز به زمان دارم و مهيارم بايد حاضر به صـرب باشـد اگـر               . چندان

 . قرار باشد به جايی برسيم

 

من خيلی بـدم    . هانی اگر با ناپختگی اجنام شود دردناک است       سکس د 

می آيد وقتی احساس می کنم او دارد با دندان هايش مرا می خـورد،               
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يا وقتی فشار زياد است و يا وقتی او دائما از يک نقطه به نقطـه                

 . ای ديگر می رود و حتريک را در يک نقطه ثابت نگه منی دارد

 

وجود ندارد، در حلظات خمتلف جاهای خمتلف       برای من جای درست و غلط       

االن هبرت شده ام و راحت تر به شريکم مـی گـويم چـه               . را دوست دارم  

 . جايی لذتبخش هست يا نيست

 

 :بازیخودارضايی در عشق

 

 خودارضـايی وقتی نامزدم از من پرسيد که دمل می خواهـد بـا هـم               

او نـشان   امـا بعـد بـه       . کنيم يا نه فکر کردم چه آدم عجيبی است        

مهـديگر  .  می کنم و او هم نشان داد       خودارضايیدادم که من چه جوری      

او گاهی سختش است که با سـکس        . را با عشق و هيجان نگاه می کرديم       

و در درون من به ارگاسم برسد و می دامن که برايش آرامش خبـش اسـت                 

 . که می تواند بعد از دخول خود را به ارگاسم برساند

 

 مـن بـا او عـشقبازی مـی کـردم سـينه هـا و                 يار من درحاليکـه   

اول احساس کمبود و ضعف کردم که چرا        . ش را نوازش می کرد    آليتوريس

از من خنواست که اين کارها را مهزمان برای او بکـنم امـا بعـد از                 

مثـل داشـنت يـک جفـت دسـت          ! مدتی تازه فکر کردم خيلی خوب هم هست       

ا هيجان انگيـز هـم      اضافه برای عشقبازی است و تازه برای هردوی م        

 . است

 

اگر در يک رابطه انرژی جنـسی يـک طـرف بـيش از ديگـری باشـد،                  

 .  می تواند راهی برای ختليه اين انرژی باشدخودارضايی

 

گاهی پيش می آيد که شوهرم دوست دارد در شب عشقبازی کند و مـن               

صبح بعـد مـن خيلـی داغ و سکـسی           . اصال انرژی ندارم و می گويم نه      

بعد به شوخی می پرسم که شب خودش را         . چندان مايل نيست   هستم و او  

گاهی اوقـات تقريبـا خـوامب و        . راحت کرده يا نه و گاهی کرده است       

 ! احساس می کنم که ختت می لرزد

 

 برای من خيلی خصوصی است و فقط دوست دارم در تنهايی            خودارضايی

ی دهـد و    اجنام آن جلوی ديگری جنسی بودن من را نشان م         . اجنامش دهم 

 . هنوز گاهی از اين واقعيت خجالت می کشم
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برای من جای شادی و آرامش دارد که هردوی ما می توانيم خودمان             

اين کمک می کند که ارگاسـم تبـديل         . خودمان را به ارگاسم رسانيم    

 . به يک نوع فشار و انتظار در عشقبازی ما نشود

 

  :دخول

 

هـان دخـول هـستيد و دوسـت         در عشقبازی با مردان مشا احتماال خوا      

دخول يک ارتبـاط    . داريد آلت او را در درون واژن خود احساس کنيد         

واژن مشا باز می شود تا آلت او را با گرمی در ميـان              : متقابل است 

ايـن ارتبـاط    . بگيرد و حماصره کند و او به درون مشا نفوذ می کنـد            

. شـد جنسی می تواند نرم و آرام، با فشار و سـرعت و يـا هـردو با                

 . دخول می تواند يکی از خاص ترين و زيباترين خبشهای عشقبازی باشد

 

بدن و ذهنمان و درونی ترين خبشهای وجودمان با هـم در ارتبـاطی              

 . عميق قرار می گيرند و ما با صميميتی عجيب به هم نزديک می شويم

 

خيلی خوب حس داخل و خارج شدن او در واژمن را به ياد مـی آورم،                

 .ط من و او بوديم با هم در حال رقصانگار فق

 

برای لذت از دخول مشا بايد حتريک شده باشيد و واژن مشا بايد باز              

در مقايسه با مردان، زنـان بـه زمـان بيـشرتی            . و مرطوب شده باشد   

بی جتربگی در امور جنسی، راحت      . برای حتريک و هتييج شدن نياز دارند      

بيرون و  « که از سکس تنها      نبودن با شريک جنسی، و داشنت شريک جنسی       

 را می داند و نه عشقبازی مهراهش را مهگی مـی            »تو رفنت در يک سوراخ    

. توانند سکس و دخول را خسته کننده، بی هيجان و حتی دردناک کنند            

گاهی برای دخول احساس    . آنچه را اجنام دهيد که از آن لذت می بريد         

و آليتـوريس   س  آمادگی می کنيد و گاهی نوازش، مـالش، بوسـه، و ملـ            

 . واژن را ممکن است ترجيح دهيد

 

. برخی از پوزيشنهای جنسی برای مشا احتماال هيجان انگيزتر هستند         

 به هيچ عنـوان طبيعـی تـرين و هبرتيـن حالـت              »مرد روی زن  «پوزيشن  

می توانيد روی مهيارتان بنشينيد، روی او دراز بکشيد         . موجود نيست 

و می تواند از پـشت بـه واژن مشـا           ا. و يا هردو به لو دراز کشيد      

در . مشـا را نـوازش کنـد      آليتـوريس   داخل شود و مهزمان با دستهايش       
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بعضی از پوزيشنها فشار عميق تر و شديدتر است و مشا ممکن است ايـن               

بدن و متـايالت هريـک از مـا ويـژه و            . فشار را دوست نداشته باشيد    

 دهيـد کـه     منحصر به فرد اسـت و بنـابراين تنـها آنچـه را اجنـام              

برايتان خوشايند و لذتبخش است و مهيار مشا بايـد بـه خواسـته مشـا                

 . احرتام گذارد

 

گاهی تـالش   . هدف از دخول لذت و نزديکی است و نه الزاما ارگاسم          

 بسيار برای ارگاسم می تواند مانع ارگاسم شود وگاهی بالعکس؛

 

ن تقـال   اگر برای آ  . تالش برای رسيدن به ارگاسم هيجان انگيز است       

 . را خنواهم داشت نکنم آن

 

اگر بدن مشا هنوز برای ارگاسم در حد کافی حتريک و آماده نباشـد              

و مرد مهيارتان بسيار حتريک باشد، او ممکن است با چندين حرکت سريع             

در اين شرايط هردوی مشـا مـی        . بسيار زودتر از مشا به ارگاسم برسد      

 تا مشا هم بـه آمـادگی و         توانيد سرعت حرکت بدايتان را کند کنيد      

در اين شرايط اگر کنرتل سرعت و نوع متاس در          . سطح هيجان الزم برسيد   

دست مشا قرار گيرد و مرد مهيارتان آرام گيرد، مشا نيز فرصت رسـيدن              

مترين حرکت آرام می تواند     . به مرز ارگاسم را به دست خواهيد آورد       

طـوالنی  . دازنـد به مردان کمک کند که نعوظ خود را بـه تـأخير بين            

 . کردن مدت دخول به لذت هردوی مشا می افزايد

 

خـود را   آليتوريس  من دوست دارم که قبل از دخول و حرکات سريع،           

برای هردوی ما فوق العـاده لـذتبخش اسـت و           . آرام به آلت او مبامل    

 . مرا تا مرز ارگاسم می برد

 

کالم يـا   ايده آل است اگر بتوانيد خواسته ها و لذهتايتان را با            

 ايـن   ءگاهی اما صحبت درباره   . حرکت بدنتان به يارتان منتقل کنيد     

 . مسائل نه آسان است و نه امکانپذير

 

هـم وارد مـی شـديم او بـه           تا ما بعد از بوسه هـای آتـشين در         

از آجنا که من هنوز حتريک بـودم بعـد از دقـايقی             . ارگاسم می رسيد  

می تـوامن ايـن رونـد را        منی دانستم چگونه    . دوباره شروع می کرديم   

بعدها فهميدم  .  آن را هم نداشتم    ءتغيير بدهم و جرأت صحبت درباره     

 . هم از داشنت دو دخول پشت سرهم بيزار است که او
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با گذشت زمان مشا و مهيارتان می توانيد جريـان و ريـتم خواسـته               

های جنسی يکديگر را هبرت درک کنيد و آنچه برای هريک از مشا لذتبخش              

 . را کشف و جتربه کنيداست 

 

 : بازیپس از عشق

 

ساعات بعد از عشقبازی می توانند حلظاتی زيبا و بـه يادمانـدنی             

 .باشند

 

بعد از سکس ما با ماليمت حرف می زنيم، از ته دل می خنديم، پـچ                

بعـضی  . پچ می کنيم و يا در آغوش هم مثل دو بچه به خواب می رويم              

 . اين حلظات آرام و صميمی بوده استاز زيباترين  مکامله های ما در 

 

 :تنوع خبشی

 

فردی که مهيشه آغازگر است می تواند آرامـرت         : تغييردهی نقش ها  * 

و منفعل تر عمل کند و کنرتل شروع و اعمال را در دست فـرد آرامـرت                 

 . گذارد

 

برای من قدم پيش گذاشنت و شروع سکس خيلی سخت است هرچند می دامن              

از کـودکی در گوشـم      .  مـن ايـن کـار را بکـنم         مهسرم دوست دارد که   

خوانده شده که زنانی که از نظر جنسی جسور و فعال هـستند شـرم و                

جنابت ندارند و غلبه بر اين باورهای درونی شده هنوز بـرايم سـخت              

عالوه بر اين می ترسم که مـن چيـزی پيـشنهاد کـنم و او نـه                  . است

 . ذيردچه ريسکی و مهسر من مهيشه آن را می پ. بگويد

 

اجنام سکس در مکاايی به غير از اتاق خـواب و در پوزيـشنهای              * 

بسياری از ما تا پايـان عـشقبازی يـک يـا چنـد              (گوناگون و جديد    

 .)پوزيشن ايده آل پيدا می کنيم

 

 يهای جنسی در طول عشق بازی؛ تزلذت از فان* 

 

اوايـل  .  فانتزيهای خود در سکس حرف می زنـيم        ءما اخيرا درباره  

حساس می کرديم که نياز به فانتزی از عشق ما به هم کم می کند و                ا
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ما را نسبت به هم بی وفا می کند اما االن درک می کنيم که اشکالی                

 . ندارد و به لذت بيشرت هردوی ما کمک می کند

 

استفاده از کتاهبا، جمله ها، تـصاوير، و فيلمهـايی کـه دارای             * 

ند و انرِژی جنسی فتـه در درون        حمتوای جنسی برای لذت و آموزش هست      

 . ما را آزاد می کنند

 

خسته ايم يا درگير    . گاهی من و مهسرم نياز به حتريک بيشرتی داريم        

فانتزيهـای  . کار و بچه ها اما دوسـت داريـم کـه عـشقبازی کنـيم              

ذهنيمان معموال به خودی خود کافی و هيجان انگيزهستند امـا وقتـی             

 .  می خوانيم و هر دو کلی لذت می بريمنيستند با هم داستانی سکسی

 

 نوشته ها و فراورده های فرهنگی اروتيک موجـود          ءمتأسفانه عمده 

در بازار بر اساس نيازها و فانتزيهـای جنـسی مـردان اسـت و نـه                 

بيشرت آا پورنوگرافيک هستند و بدن زن را مهچون ابـزاری در            . زنان

زيشنهای جنـسی کـه در      پو. ای مرد نشان می دهند    هتخدمت نيازها و لذ   

کمک آليتوريس  اين توليدات معرفی و تبليغ می شوند غالبا به حتريک           

اين توليدات معموال تفاوهتای زنان و مردان را در خوسـته           . منی کنند 

 . ها و متايالت جنسيشان تشديد می کنند

 

مرتبـا از ايـن     .  سالگی جمالت پورنـو خوانـده اسـت        ١۴مهسر من از    

. می گيرد و می خواهد ما در سکسمان امتحـان کنـيم           نوشته ها ايده    

در حال حاضـر    . اين کارها اما مرا حتريک منی کنند و من لذت منی برم           

 . ما در زندگی جنسيمان دلسرد و سرخورده هستيم

 

مهم است که ما بين آن دسته از توليدات اروتيک که حاوی پيامها             

را حتقيـر و خـوار      و صحنه های صريح جنسی هستند ولی فرد يا گروهی           

و (وال زور، حتقيـر و رنـج زنـان          معمـ منی کنند و دسته های ديگر که        

را سکشواليزه و خواستنی وامنود می کنند تفاوت قائـل          ) افراد ديگر 

ما زنان نياز داريم که فرآورده های فرهنگی اروتيک خود را           . شويم

 . توليد کنيم

 

 بازيهـا و    مـا مـی تـوانيم بـرای خـود         : اجنام بازيهای جنـسی   * 

سناريوهای ختيلی جنسی طراحی کنيم و در آا مهچـون بازيهـای دوران             

 . کودکيمان غرق شويم
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گاهی وقتی حامل خوب است برای يارم نقـش يـک رقـصنده برهنـه را                

 اتاقمان در حملی اسرتاتژيک قرار دارد و خـودم          ءآينه. بازی می کنم  

ن نقش را برای مـن       يارم هم اي   ااخير. هم از ديدن بدمن لذت می برم      

روبه روی ختت می ايستد، بـدنش را بـه حرکـت در مـی               . بازی می کند  

آورد و آرام آرام لباسهايش را يکی بعد از ديگری از تن می کند و               

قدرت و شکنندگی اش مهزمـان      . فوق العاده است  . به کناری می اندازد   

 . خود را نشان می دهند

 

ای تـصاحب و تـسليم      برخی از بازيهای جنـسی بـر اسـاس فانتزيهـ          

دو يار نقش معلم و دانش آموز، پزشک و مريض يـا اربـاب و               . هستند

ايـن  . برده را به عهده می گيرند و يکی به ديگری دستور مـی دهـد              

بازيها اما گاهی با خشونت، زور واعمال سادومازوخيستی مهـراه مـی            

ماهيت اخالقی چنين اعمالی در ميـان فمنيـستها مـورد حبـث و              . شوند

زنـانی  . ال است و تا به امروز نظر واحد و مهگانی وجود نـدارد            جنج

ييد می کنند ادعا  می کنند کـه         أکه رفتارهای سادومازوخيستی را ت    

در صورت رضايت و توافق طرفين، بازيهای سادومازوخيستی لذت جنـسی           

را افزايش می دهند و کشمکشهای خفته بـه روی قـدرت کـه در عمـده                 

بـاقی زنـان  امـا       . را آشـکار مـی کننـد      روابط جنسی وجود دارند     

استدالل می کنند که زورگويی، تسلط و حتميل درد جايی در روابط سامل             

 . جنسی ندارند

 

شک و نگرانی اساسی اين است که به دليل بسياری از نابرابريهای            

جنسی رايج در جامعه، بازيهـای سادومازوخيـستی  ممکـن اسـت بـازی               

ی باشند از خشونت و ستم جنسی عليـه          ديگر ءنباشند و در واقع منونه    

 . ميان زنان و مردانءزنان و روابط نابرابر و ناعادالنه

 

شوهرم، که حتصيل کرده هم بود، مـی گفـت          . من مهيشه کتک می خوردم    

 ءکه فقط در صورت بسنت دست و پای من و زدن من می توانست از رابطه               

برای او اين   . حتی مرا هتديد به مرگ می کرد      . جنسی با من ارضا شود    

ميل به زورگويی و تصاحب ناشی از کمبودها و عقده هـای درونـی او               

 . جنسی ساملی نداشتءاو به هيچ عنوان روحيه. بود

 

 اگـر . حق مسلم مشا اين است که به هر آنچه منی خواهيد نه بگوييد            

فشارهای جنسی از سوی مهسر يا دوسـتتان مشـا را سـردرگم و افـسرده                
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ود را با دوست يا مشاوری که بتواند مشـا را در            کرده است، وضعيت خ   

 . تصميم گيری و کسب اعتماد به نفس ياری کند در ميان بگذاريد

 

 :سکس در يک عمر زندگی

 

چگونه می خواهيم جنسيت خود را      (در طول زندگی احساسات جنسی ما       

دسـتخوش تغييـرا    ...) کشف و جتربه کنيم، با چه کس، کی و چگونه و            

 . وندگوناگون می ش

 

در اينجا منونه هايی از تغييراتی که زنـان در زنـدگی جنسيـشان              

 . جتربه کرده اند را می خوانيد

 

سال زندگی مشرتک من و مهسرم موفق       ١۴ سال گذشته، بعد از      ٢در طول   

شـوری عجيـب و عميـق       . شده ايم که درباره سکس راحت تر صحبت کنيم        

ه کننـده اسـت و دو       و هيجان ديوان   اول عاشقی شور  . احساس می کنيم  

شـور و هيجـان امروزمـان       . نفر انگار می خواهند مهديگر را ببلعند      

هيچ عجله ای نداريم و احساس گناه هـم         . اما آرام و با ماليمت است     

هيچوقت به اين اندازه در زندگيمان از نظر جنسی مهـديگر           . منی کنيم 

 . را درک نکرده ايم

 

م خيلی سـخت اسـت چـون        من در شرايطی هستم که صحبت از سکس براي        

به هم نزديک و عالقه منـد هـستيم         . چيز چندانی هم برای صحبت نيست     

مهيشه تصور می کردم که روی هـم در عـشقبازی           . ولی مهچنان آشفته ام   

احـساس  . می توانيم حساب کنيم ولی فعال اينطور بـه نظـر منـی آيـد              

 . راحتی منی کنم

 

م گذشـته اسـت، مـن       سال از ازدواج من با شوهر     ٢٠با وجود اينکه    

 جنسی با زنـان فکرمـی       ءهرچه می گذرد بيشرت و بيشرت به داشنت رابطه        

 . کنم

 

با .  سالگی مرا به دوران نوجوانی بازگردانده است       ۴۵طالق من در    

. آدمها قرار ديدار می گذارم، عاشق می شوم و به سکس فکر می کـنم              

 .  می کنماز صدای زنگ تلفن به هيجان می آيم و به معشوقه ام فکر
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 مهراهی گـاه بـه گـاه مـردان را دارم و نـه يـک                 ءمن فقط حوصله  

فقط با آا گاه بـه گـاه قـرار ديـدار مـی              .  دائم و عميق   ءرابطه

برايم اين جتربه   . گاهی اين ديدارها جنسی هستند و گاهی نه       . گذارم

 . ها هنوز جديد هستند و درم گاهی دهلره ايجاد می کنند

 

هردوی ما را تا حدی خسته می کند که ديگـر           مواظبت از نوزادمان    

اما نگهداری از کودکم، ملس صـورت       . برای سکس انرژی چندانی نداريم    

لطيفش و حس بدن کوچکش در آغوشم به نـوعی ديگـر پرشـور و احـساس                 

 . است

 

 سال است که ازدواج کرده ايم و شکی ندارم که تـا پايـان               ٣٢ما  

سال گذشته اما کشش جنسی ما       ١٠در  . عمرمان با يکديگر خواهيم بود    

بيشرت به خـاطر داروهـايی اسـت کـه          . خيلی کمرت از گذشته بوده است     

شوهرم به دليل مشکالت قلبی و من به دليل  فشار خون باال مصرف مـی                

منظورم اين نيست   .  سال پيش از آن اوج ساهلای جنسی من بود         ١٠. کنم

اما حس و حـال     . که ناگهان از اوج سقوط کرديم و ديگر سکس نداريم         

 . آن دير به ديرتر به سراغمان می آيد

 

من آنقدر به علت جنگ و دعواهـای کوچـک و بـزرگ از او در خـشم                  

 !!!هستم که کشنت او را به خوابيدن با او ترجيح می دهم

 

 مشرتک رفتيم، برای مـدتی مـن هـيچ          ءيا به يک خانه   ؤوقتی من و ر   

 بودم و فکر می کـردم       هول کرده . کشش جنسی در خودم احساس منی کردم      

امـا بـا    . که ديگر هيچوقت آن شور قديمی را برای او خنواهم داشـت           

 . تعجب ديدم که احساسامت دوباره بازگشتند

 

بـرای چنـدين سـال      .  سال از ازدواج ما با يکديگر مـی گـذرد          ١۵

االن . زندگيمان فوق العـاده رمانتيـک بـود       . عاشقان دوآتشه بوديم  

سـکس  . و دوستی عميقی بينمـان وجـود دارد       رمانس کمرت است اما عشق      

دفعات سکس کمرت شده اسـت امـا عـشق          .  مسائل مهممان نيست   وديگر جز 

حسی گرم، صميمی، و سرشار     . بازيمان مهچنان در نوع خود لذت خبش است       

 . از اعتماد ميامنان وجود دارد

 

اوايـل بـا    .  سال است که بـا يکـديگر بـوده ايـم           ١٧من و شادی    

 سـال از يکـديگر جـدا        ۵نسی داشتيم و بعـد بـرای        يکديگر رابطه ج  
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وقتی دوباره پيش هم برگشتيم رابطه مان ديگـر حالـت جنـسی             . شديم

رابطه ای هبرت ازاين منـی      . من اما واقعا در کنار او خوشحامل      . نداشت

مهديگر را در آغوش می کشيم، مـی بوسـيم، دسـتهای            . توامن تصور کنم  

با يکديگر  . م ابراز عشق می کنيم    يکديگر را مهيشه می گيريم و به ه       

 . سکس نداريم و من از اين بابت احساس کمبود منی کنم

 

بعد از طالق من با مردی که نسبت به او حس خـاص و خـوبی داشـتم                  

تازه فهميدم که من    . آشنا شدم ومی دانستم احساسات ما متقابل است       

اده چقدر پرانرژی، ارگامسيک، ديوانه، بامزه، شوخ طبع و فـوق العـ           

 ! می توامن باشم

 

بـا وجـود مـشکالت زيـاد، مـا          .  سـال دارد   ۵٠ سال و مهسرم     ۴٨من  

من موقع ازدواج   .  موفقی باهم داشته باشيم    ءتوانسته ايم که رابطه   

باکره بودم و در نتيجه تعريـف و درک مشخـصی از جنـسيت و مـسائل                 

خيلی زود معلوم شد که من هرچند از سکس بدم منی آيد            . جنسی نداشتم 

اگر به دست او    .  شوهرم از آن لذت منی برم      ءولی در جمموع به اندازه    

 . بود دلش می خواست حداقل روزی يک بار با او رابطه داشته باشم

 

 ارگاسم واژنی يک دروغ است و يـاد         ءخيلی زود معلوم شد که ايده     

. من را حتريک کنيم، اين لذت من را بيشرت کـرد          آليتوريس  گرفتيم که   

 می ترسيدم که نارضايتی ام از داشنت سکس زياد را به            اما من بازهم  

مثل خيلی زـای آن دوره فکـر مـی کـردم کـه رفـع                . او منتقل کنم  

هيچوقـت عـدم توجـه او بـه         .  مـن اسـت    ءنيازهای جنسی مهسرم وظيفه   

مقاومتهايم و يا اعمال زور و قدرت فيزيکـی بـرای حتميـل خواسـته               

 .هايش به من را جتاوز منی ناميدم

 

 سالگی به داليلـی دچـار       ۴٠در  .  شرايط اما ديگر وجود ندارد     اين

وقتی بعد از يکسال    . فعاليت جنسی ما متوقف شد    . افسردگی شديد شدم  

کم کم از افسردگی بيرون آمدم، من بودم که عشقبازی را شـروع مـی               

در . کردم و فقط اگر من حاضر و آماده بودم سکس را شروع می کرديم             

سرم حامی و پشتيبان من بود و به اين مهراهـی           متام آن روزهای سخت مه    

 . ادامه داده است

 

خالصه اين که االن صرب می کند تا من هم برای عشقبازی آماده بشوم              

فکر می کنم که حاال او هـم        . و زندگی جنسی ما از مهيشه هبرت شده است        
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ما کارهای جديـدتری را بـا هـم         . کيفيت را بر کميت ترجيح می دهد      

جالبرتين تغيير اين است که من االن خيلـی بيـشرت از            . يمجتربه می کن  

شايد به سنم مربوط است چون می دامن        . گذشته مايل به عشقبازی هستم    

اما به نظرم مهمرتيـن عامـل       . زنان با گذشت ساهلا پرشورتر می شوند      

االن خواسته هـايم    . به دست آوردن استقالل، و قدرت تصميم گيری است        

به آا احرتام می گذارد، و ديگـر از رفـنت او            را نشان می دهم، او      

به سوی زنی که بيشرت جنسی باشد نگران نيستم، چون سکسمان فعـال و              

 . زنده است و از بودن با هم لذت می بريم

 

 ما زنان در زندگيمان چنين باال پايينها و رشـد و تغييـرات              ءمهه

 . جنسی را به گونه ای جتربه خواهيم کرد

 

 :ای فيزيکیسکس و معلوليته

 

گروهی از زنانی که در اين جمموعه از خود گفته اند معلوليتـهای             

بسياری از زنان با معلوليتـهای فيزيکـی  کـم کـم             . فيزيکی دارند 

دارند جنسيت خود را از نو کشف می کنند و آزادانه و بـا اعتمـاد                

بـسياری از   . در پی درک و رفع نيازها و احساسات جنسيـشان هـستند           

 به غلط تصور می کننـد کـه معلوليـت فيزيکـی مـا را                افراد جامعه 

 . زنانی غيرجنسی می کند

 

از ديد آـا مـن      . بسياری از پسرها به ندرت به سوی من می آيند         

. آا وجهه جنسی من را هـيچ وقـت منـی بيننـد            . موجودی جنسی نيستم  

وقتی با اولين دوست پسرم که فوق العاده خوش قيافه بود آشنا شدم             

فيامن تعجب کرده بودند انگار که من از نظرشان هـيچ وقـت             متام اطرا 

 !کششها و جذابيتهای زنانه نداشته ام

 

ما زنانی که معلوليت فيزيکی داريم با واقعيات دردناکی که مهـه            

. زنان با آا دير يا زود درگير می شوند زودتـر آشـنا مـی شـويم                

ورژوا ارزش ما بر اساس ظـاهر و معيارهـای زيبـايی مردسـاالر و بـ               

 و  »متخصـصين «ارزيابی می گردد و نيازها و متايالت جنسی مـا توسـط             

 . مهراهان مرد تعريف می شود

 

معلوليتهای فيزيکی گاهی آنچنان دردناک هستند که بـه بـدن مـا             

برای کسب جتربه   .  سکس را، حتی در صورت متايل روحی، منی دهند         ءاجازه
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 و حوصـله بـه خـرج        و لذت جنسی بسياری از ما زنان معلول بايد صرب         

 . دهيم

 

در دوره های محايتی با دوستان لزبينم، ما در مورد درد و آسـيب              

پذيری بدمنان که مانع لذت ما از نزديکی با معشوقه هايمان می شود             

 . صحبت می کنيم و روی راهکارها و راه حلها حرف می زنيم

 

ه  زيبا نيست اما شوهرم بـ       ام  برهنه نمن دائم فکر می کنم که بد      

يک روز از او پرسيدم که آيـا مـن در           . وضوح عاشق و شيفته من است     

عشقبازی هم مثل راه رفـنت مـی لـنگم و او در جـواب گفـت کـه مـن                     

عشقبازی را هم با مهـان ريـتم زيبـا، آرام، پيوسـته و مـصمم راه                 

 . رفتنم اجنام می دهم

 

باوجود موانع بسيار، بسياری از ما زنان معلول تصميم می گيريم           

 .  از نظر جنسی فعال باشيمکه

 

 سال با يکديگر آـا را       ١٢ فرزند داشتيم و     ۴من و مهسر سابق ام      

 اگـر .  زناشويی ما خبش جنسی اش بـود       ءهبرتين وجه رابطه  . بزرگ کرديم 

زندگی مشرتکمان قرار بود حمدود به ختتخواب باشد قطعـا بـا هـم مـی                

 !مانديم

 

دان چون کمرت درگير بدن     من ترجيح می دهم که با زنان باشم تا مر         

 . و ظواهر فيزيکی هستند و شور و احساس بيشرتی نشان می دهند

 

 ۶بعد از   .  سالگی از دست دادم    ٢٨من بکارت خود را خيلی دير در        

اولين جتربـه ام    . گو و زمينه چينی برای سکس آماده شدم        ماه گفت و  

 . هم واقعا لذتبخش بود

 

اهی سخت اسـت، بـه خـصوص اگـر          تدارک شرايط الزم برای عشقبازی گ     

نگرشهای تبعـيض آميـز و تـرحم آميـز          . معلوليت فيزيکی شديد باشد   

رايج در جامعه اما اين مشکالت را بيش از آن چه هست بزرگ و چـاره                

ما معلولين دائما با نگرشهای تبعيض آميز،       . ناپذير جلوه می دهند   

ــده  ــرحم آزاردهن ــرس و ت ــی   ءت ــاعی و حميط ــع اجتم ــردم و موان  م

تصويرات فرهنگی رايج که سکس را مهيشه حلظـه ای و بـی             . درگيرهستيم
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مقدمه نشان می دهند با شرايط زندگی ما که به تدارکات خاصی برای             

 . سکس نياز داريم مهخوانی ندارند و اين گاهی آزاردهنده است

 

اولين امتحان رابطه مان وقتی است که مهيـارم بايـد بـا مـشکالت               

واکنشش به زنی که پوشک می گذارد و        . شنا شود مثانه و ادراری من آ    

برای رفنت به دست شويی بـه کمـک نيـاز دارد چيـست؟ بـرايم فکـرش                  

قبل از سکس بايد حرف بـزنيم و شـرايط الزم           .ترسناک و رنج آور است    

موقع سکس منی توانيم به هيچ      . زمان و انرژی می برد    . را درست کنيم  

اشته باشيم چون من منی توامن      عنوان مزامحت و يا مهمان غير منتظره د       

 .سريع خود را بشويم و لباس بپوشم

________________________________________________________ 

جنـسيت و   «مطلب فوق را از سايت سکسولوژی که در وبالگ فـصلنامه            

 . به آن لينک داده شده، گرفته ايم»جامعه
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 بچه ها و والدين

  
و حتـی بـدون(پوشش لبـاس بـاز      «يکی از خوانندگان سئوال کرده بود که        

وی بچه هـا و نوجوانـانثيری ر أچه ت ... توسط مادر، خواهر، خاله و    ) لباس

مشاهده روابط عاشقانه بـين« و سئوال ديگر اينکه      »می تواند داشته باشد؟   

ثيری بر روی نوجوانان می تواند داشته باشد و چه چيـزیأپدر و مادر چه ت    

 »بايد خمفی باشد؟

ياد حبثی می اندازد که بعضيها سعی می کنند تا بينه  اين سئوال ما را ب    

فی خط و مرز دقيقی بکشند و اصرار دارنـد کـه اروتيـکاروتيک و پورنوگرا  

.درحاليکه بين اين دو مـرز روشـنی وجـود نـدارد           . خوب است اما پورنو بد    

 .آنچه برای يکی اروتيک است، ممکن است برای ديگری پورنو باشد و برعکس

ديشب، يکی از کاناهلای تلويزيون، برنامه ای مستند از کره جنوبی نـشان

حنه ای از برنامـه، مـرد کشيـشی بـا دخـرتی در خيابـان راهدر ص . می داد 

اموهای زيبای دخرت جوان روی شانه هايش  ريخته بـود، لبـاس نـسبت              . ميرفت

پاه  تنگی بر تن داشت و خبشی از پستاايش ديده می شد، و شرت کوتاهی هم ب               

عابران ديگر با ديدن اين صحنه نه تعجب می کردند، نه ابروهای خود. داشت

جالب اينجـا بـود. را باال می انداختند و نه چپ چپ به آا خيره می شدند            

الکه کشيش از دخرت سئوال کرد آيا دوست پسر داری؟ دخرت جواب داد که نه فعـ                

با درس و مشق دانشگاهی فرصتی برای انتخاب شريک زندگی ندارم امـا خـوب،

 .ی شوممهه نياز جنسی دارند و من هم هرازگاهی با پسری دوست م

حال تصور کنيد که مهين صحنه در خيابانی در يکـی از شـهرهای کـشور مـا

و آنوقت نه تنها واکنش برادران بـسيج و پاسـدار و نيـروی. اتفاق بيفتد 

 .انتظامی، بلکه واکنش مردم را هم در ذهن خود جمسم کنيد

 .منظور اين است که بگوئيم موضوع فرهنگی و اجتماعی است، نه علمی

ای بزرگی از کشورهای غربی، خلت بودن والدين و بچـه هـا در جلـودر خبشه 

به هرحال، هم بچه ها و هـم والـدين. مهديگر، هيچ مسئله ای ايجاد منی کند      

در زندگی روزانه خود، توسط انواع جمسمه های خلت در پارکها، نقاشيهای خلـت

،در موزهــا و گالريهــای هنــری، تــصاوير برهنــه در جمــالت و روزنامــه هــا

تئاترها، فيلمهای تلويزيونی برهنه يا نيمه برهنه، و زنان و مردانی کـه

در تابستان،. در تلويزيون با آا مصاحبه می شود و غيره، احاطه شده اند           

زنان و مردان در پارکها خود را خلت کرده و محام آفتاب می گيرند يا آايی

ل خود خلت شـده و محـامکه باغی در منزل دارند، با کودکان خود در باغ منز          

مشاهده بچه های خلت که در آبشارهای پارکها و حمالت عمومی          . آفتاب می گيرند  

با وجود مهه اينها، امـا، کـسی       . بازی می کنند هم، صحنه هايی عادی هستند       

به
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راب بودا با ديد سکس و اروتيک يا اينکه اخالق جامعـه خـ            /به اين خلت شدا   

اگر هم کسی چنين حرفـی بزنـد مهـه او را اگـر نـه                . ی شود، نگاه منی کند    م

به مهه اينها، انواع و اقسام کلوهبـا        . ديوانه، اما عجيب و غريب می بينند      

سواحلی که در آجنـا تعـداد زيـادی         . و سواحل نوديستها، را هم اضافه کنيد      

 .نوديست با کودکان خود خلت و مادرزاد وقت می گذرانند

 .طور خالصه، اين گونه خلت بودا در کشورهای اروپايی مسئله ای نيسته ب

هم پدر  (به آنچه گفته شد، اين را هم اضافه کنيم که بسياری از والدين              

خلت شـدن بـرای     . در جلو چشمان بچه های خود لباس عوض می کنند         ) و هم مادر  

ه ای نيـست و     چند دقيقه جهت تعويض لباس، يا با هم به محام رفنت هيچ مـسئل             

گفتنی است که درجات آن در بين افـراد خمتلـف متفـاوت             . عادی تلقی می شود   

 .است

حاال به آملان نگاه کنيد که کشوری است اروپايی و خلتيهای گفته شـده، در               

اما در مهان آملـان، اقليتـی از ترکهـای ترکيـه            . جامعه آا هم وجود دارد    

آـا نـه تنـها از ايـن         .  مذهبی  مسلمان هستند و   ازندگی می کنند که عمدت    

دورند بلکه رفتار و منش آملانيها را به مسخره می گيرند و آن             ه  رفتارها ب 

 .را عملی زشت و وقيح می مشارند

مهه چيز به فرهنـگ عمـومی       . مهين ثابت می کند که خلتی موضوعی است فرهنگی        

الـدين  وگرنه مشاهده بدن خلـت و     . حاکم و مهينطور فرهنگ والدين بستگی دارد      

 کنجکـاو هـستند، امـا       ابچه هـا مـسلم    . ثير منفی بر جای منی گذارد     أهيچ ت 

راحتی و با درايت می توانند جواب کنجکـاوی بچـه هـا را              ه  والدين آگاه ب  

وانگهی، بعد از   . يا کتاهبايی دراينباره در اختيار آا قرار دهند       . بدهند

ثير أ تـ  ا و اتفاقـ   مدتی، کودکان به برهنه ديدن والدين خود عادت می کنند         

گفتنی است که در دوران حکومت حممدرضاشاه لـوی،         . مثبتی بر آا می گذارد    

 خبشهای سـنتی و مـذهبی جامعـه،         به جز که جامعه ما هر چه مدرن تر می شد،          

 . شبيه پوشش غربی داشتندابقيه پوششی تقريب

 .اميدواريم با اين توضيحات، سئوال اول را پاسخ داده باشيم

 

مقاربت جنسی، رابطه نزديـک دو      .  جداگانه است  البت جنسی موضوعی کام   مقار

کودکـان نبايـد شـاهد مقاربـت        .  خصوصی الفرد با هم، و مسئله ای است  کام        

 اسـتمناء   المـث  به مهان اندازه هم، والدين نبايد     . جنسی والدين خود باشند   

 السـکس کـ   چـون   . کردن يا سکس داشنت بچه های بزرگرت خود را، مـشاهده کننـد            

البته، ممکن است اتفاق بيفتد که در هنگام        . موضوع حريم خصوصی و فردی است     

در چنـين حـالتی     . نزديکی جنسی والدين، بچه آا سـرزده وارد اتـاق شـود           

به بچه خود توضيحی کوتاه و      .  بايد خونسردی خود را حفظ کنند      اوالدين حتم 

هيچ نيازی به عـصبانيت     . دخمتصر بدهند و از او خبواهند که اتاق را ترک کن          

می توان به بچه توضيح داد که نزديکی جنسی موضـوع           .و داد کشيدن هم نيست
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با مهين توضيح ساده، جـای      . خصوصی هر فردی است و مهيشه بايد حمرتم مشرده شود         

 .بر بچه، وجود نداردثير منفی قضيه أهيچگونه نگرانی از ت

مقاربـت جنـسی و     د موضوع خصوصی بودن     در امر تربيت کودکان، والدين باي     

از طرف ديگر، وقتی والدين به      . امهيت احرتام به حريم افراد را آموزش دهند       

يا هر اتاق ديگری که برای عشقبازی خود انتخـاب          (اتاق خواب خود می روند      

 پشت سر خود ببندند تا کـسی نتوانـد          اتاق را در  ، هبرت آن است که      )می کنند 

 .سرزده وارد شود

بچه هـا از کجـا      « و   »متايالت جنسی کودکان  «عالقمندان می توانند دو کتاب      

داونلـود  . ج.و. را از صفحه کتاهبای موجـود در وبـالگ فـصلنامه ج            »می آيند 

 .کنند
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 مـسلمان، زن را انـسان       ینـ ي موجود و عرف غالـب جوامـع د        تعيشر

:  خـانواده باشـد     در خـدمت مـرد و      ديـ  کـه با   نـد يب ی م ی دوم ءدرجه

 ی جنس یئي از فرزندان و ساملندان و ش      کننده  یخدمتکار خانه، نگهدار  

 چون حضانت زن بر فرزندان و حـق         ی شناخنت حقوق  تيباشد؛ بدون به رمس   

 هيـ  عل ی و اجتمـاع   ی قـانون  ضيتبع.  و آزاد  ختهي خودانگ ی جنس یارضا

  و ی و شـغل و کـسب مناصـب اجتمـاع          ليزنان، حمروم کردن آا از حتـص      

 زنان به حنو روزمره،     یهايآزاد و نقض حقوق و      یکيزي خشونت ف  ،یاسيس

 . هستندعهي شتي حتت حکومت روحانراني اء در جامعهجي رايیها سکه

د  را وامدار سنت چنـ     اش ی مردساالر راني مرد ساالر ا   -عتي شر ءجامعه

 است،در  عهي ش تي حکومت روحان  وني را مد  اش یساالر   عتيهزار ساله و شر   

 زنان جز تعـارف     ی برا يیداشتهايم  و گرا  ٣٧بايو متام مجالت ز    سنت   نيا

 .ستيا ن آی و اجتماعی جنسی جربان بردگی براجهينت ی بیو حرفها

  

                                                 
دهد آه ی  اين مطلب را تذآر م   قرآن آريم مخصوصاً  «: ١۵٢، ص   ١٣٦٨، قم، انتشارات صدرا،     »نظام حقوق زن در اسالم     «،ی مطهر یمرتض) ٣٧

 ». مرد خير است ، مايه سكونت و آرامش دل او استیوجود زن برا
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 مطرح هستند که بـه      یراني زنان ا  ی برا یگري مشکالت د  اني م ني ا در

 مـشکالت   نيا. شود ی م دهي جا د   مهه  و در  شوند ی حمدود من  اباني خ ايخانه  

 تيـ  بـا حاکم   ی آا را در جوامع    تيئي زنان، ش  ی چالشها گري از د  شيب

 کـه   يیها   و آزار  یخشونت جنس . نديمنا یم   و عرف مردساالرانه باز    عتيشر

 شـدن متحمـل     ی تلق ی جنس یئي صرفا به جهت زن بودن و ش       یرانيزنان ا 

 تـوان  ی آا م  قي است و از طر    یراني مشکل زنان ا   نيتر   ملموس شوند، یم

 شدن آا را اندازه گرفت و بـا زنـان در جوامـع              ی تلق یئي ش زانيم

 ،يیگــو  نوشــته بــه چهــار مــورد متلــکنيــا.  کــردسهيــ مقاگــريد

 رانيـ  که در ا   پردازد ی م یجنس    و جتاوز  یجنس    آزار ،ی جنس ءاستفاده  سوء

 مبارزه با آن اجنـام      ی مؤثر برا  ی هستند و حکومت اقدام    عي شا اريبس

 .  دهدیمن

 حکومـت بـه جـد       ی که از سـو    یاستينها س  ت ی اسالم ی مجهور خي تار در

 ،یاجبـار    حجـاب  قيـ  زنـان از طر    شرتيـ دنبال شده حمدود کردن هرچه ب     

 اماکن و خدمات، حمروم کردن زنان از کسب شـغل و حمـروم              ی جنس کيتفک

 کـه   آجنـا از  .  بوده است  ی و اجتماع  یاسي س یاتهيکردن زنان از فعال   

ــس ــالت جن ــعل یآزار و مح ــومهي ــابر عم ــان در مع ــديپ ی زن ــ اام  ني

 در عمـل بـه      ی اسـالم  ی مجهور ی و اجتماع  ی حقوق یسياستها ،استهاستيس

 منکـر      از  یمعروف و ـ      به     امر. اجنامد ی دسته بزهکاران م   ني ا قيتشو

 ارنديبـس . انـد   ختهي آم یجنس   با متلک و آزار     زنان عموما  ءدر حوزه 

 به  ینس در برابر جتاوز ج    اننشا که به علت دفاع از خود و دخرت        یزنان

حکومـت  . انـد   ختـه ي از عدالت گر   یاند و جمرمان واقع     اعدام حمکوم شده  

ها بفرسـتد از       که زنان را به کنج خانه      ی از هر اقدام   ی اسالم یمجهور

 اسـتقبال   ی به طور ضمن   یجنس   جتاوز ی تا حت  یجنس    و آزار  تيمحله و اذ  

 جـرم    به عنـوان   یجنس    آزار و تي اذ ی اسالم ی مجهور نيدر قوان . کند  یم

 وجود دارد   ی که قانون  زي ن يیها  اند و در حمدوده      نشده في و تعر  نييتب

 ی بـا عنـوان    ی که هر سال طرحـ     ی اسالم یدر نظام مجهور  . شود یاعمال من 

 یريـ گ  شي پـ  ی برا ی هرگز طرح  شود ی حمدود کردن زنان اجرا م     یتازه برا 

 .است اجرا نشده ی جنس  و آزارتي و اذيیگو  از متلک

 عادت شده اسـت کـه آن را         یراني زنان ا  یقدر برا  آن   دني شن متلک

 از زنـان    ی برخـ  ی و حتـ   دانند  ی م ی اجتماع ی از وجوه ثابت زندگ    یکي

. دانند ی م دني مهجنسان خود را مسئول و مستوجب متلک شن        گري د ايخود  

 ی بـرا  ی را ابـزار   ی جنـس  نيه   مهان تو  اي يیگو     از پسران متلک   یاريبس

 صـرفا   يیگـو    متلک. کنند ی م یروع تلق  و لذا مش   خرتان شدن به د   کينزد

 خالف عـرف در اجتمـاع حـضور         ی که دخرتان و زنان با پوشش      یبه موارد 
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 دو جـنس    انيـ  م ی رمزگذار ی تا آن را حاصل نوع     شود  ی حمدود من  يابند  یم

 عـرف و قـانون از آن در واقـع           ی و عـدم ـ     يیگو   متلك. مي کن یتلق

 یرانياه که زنان ا   نگآ. کند  ی منعکس م  راني را در ا   ی زبان سميمازوخ

 ی تلقـ  شي خـو  ی در بازار رابطـه بـرا      ی ابزار ارتباط  یمتلک را نوع  

 که  یاز نگاه زنان  .  شد مي مواجه خواه  ی زبان ی جنس سميکنند، با ساد  

 از  یاري بس زي و ن  اند  رفتهي آن را پذ   تي واقع ايبه متلک عادت کرده     

 زنـان   نيـ ند، ا  برتاش ی حجاب اجبار  ی برا یهي توج خواهند  یمردان که م  

 بـدن   ی از اجزا  ی برخ شي و منا  شي آرا دن،يپوش   هستند که با نوع لباس    

 کـرده و وادار     کي مردان را وسوسه و حتر     شانيها   صورت و دست   یخود حت 

 نکته  ني نشانگر ا  یراني زنان ا  ءالبته جتربه . کنند ی م يیبه متلک گو  

 .ستي نی جنسیاته چادر مانع مزامحیاست که حجاب و حت

 دخـرتان و    اي زنان و مردان     اني م مانهي و صم  ی جنس ء  رابطه تيحمدود

 ابـان ي در کوچـه و خ     ی جنـس  انيپسران، مردان و پسران را به شکارچ      

 ،يیگو     که به متلک   ی منظر، مردان و پسران    نياز ا .  کرده است  ليتبد

   زنان یطاني ش یها     وسوسه ی تنها قربان  پردازند ی م یجنس    و آزار  نيتوه

 . شوند ی را مرتکب منی جرمچيه و شوند ی میتلق

.  اسـت  عي شا اري بس ی و آموزش  ی کار یطهاي در حم  ی جنس ء استفاده سوء

 تواننـد  ی دخرت مـ   اني و دانشجو  ی از کارکنان زن ادارات دولت     یاريبس

 یهـا   سـفانه رسـانه   أ کنند، امـا مت    تيباره روا ني را درا  يیداستاا

 اهـ طي حم نيـ در ا .  ندارنـد  تـها ي روا نيـ  انعکاس ا  ی برا يی جا یداخل

 و قـدرت، زنـان را بـا         تـر  ی مقامات عال  داشنت  اريختمردان با در ا   

 ی جنـس  ء مورد سوء اسـتفاده    یهي و تنب  ی پاداش یاستفاده از ابزارها  

 ی آموزش یها  گونه مقررات و برنامه   چي موارد ه  نيدر ا .  دهند یقرار م 

سسات ؤبه عنوان مثال، در عموم م     .  از جرم وجود ندارد    یريشگيجهت پ 

 یهـا    آـا در دوره    اراني و دست  ی علم ئتي ه ی اعضا کاي در امر  یآموزش

 شـود   ی و به آا گفته مـ      کنند  ی شرکت م  ی مربوط به روابط جنس    یآموزش

امـا بـه    .  داشته باشـند   ی جنس ء خود رابطه  اني با دانشجو  توانند یمن

 ني چنـ  ی برگزار راني ا ء و عرف جامعه   عتي تابو بودن سکس در شر     ليدل

 .  استکنمم ري غيیها دوره

 ی خـانواده و توسـط اعـضا       طي در حمـ   ی جنس ء  سوء استفاده  گري د نوع

 ی بـرا  ی سـازمان و دسـتگاه     چي و هـ   رديـ گ ی خانواده اجنـام مـ     کينزد

 سـوء   نيـ  ا انيـ  مواجهه و کمـک بـه قربان       اي امور   ني از ا  یريشگيپ

 مورد حبث واقع     کودکان دخرت اصوال   یآزار جنس . ها وجود ندارد    استفاده

. شـود   ی داده منـ   یريشگيـ  به کودکان جهـت پ     یوزشگونه آم چي و ه  شود یمن

 مسکوت مبانند و بـه مـرور زمـان          دي با عتي در عرف و شر    یمسائل جنس 
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 نيـ  در ا  یقـات ي حتق ی دسـتگاهها  یحتـ ). شـوند  یکـه منـ   (فراموش شوند   

 . تا مورد ظن و گمان واقع نشونددهند  ی اجنام منیقلمروها کار

 ،ی و مهبلـ   ی مقعـد  ،یخـول دهـان    شامل است بر جتاوز، د     ی جنس جتاوز

 به زور، و شـکنجه بـه        دني بوس معمول،   ري به زور، ملس غ    ی جنس زشيآم

 بـا مهـسر بـدون       ی جنـس  زشيـ  آم یعني ی اجبار ی جنس زشيآم. یطرق جنس 

 فيـ  تعر رانيـ  ا نيجتاوز شوهر بـه مهـسرش اصـوال در قـوان          . ی و تيرضا

 بـه   ديـ  با یجنـس     زن در امـور    عه،ي است؛ چون بنا به فقه ش      یناشدن

 در نگاه   ٣٨. کند ی و مي مرد، خود را تسل    لي و در صورت متا    نيشوهر متک 

 مـردان اسـت و      ی جنـس  یق ارضا ل زن موضوع و متع    عه،ي ش ی فقها یعموم

 نيعرتيشـا .  متعلق به خود را داشته باشـند       ی جنس یزنان نبايد زندگ  

 اسـت   ی سـالگ  ١٨ تا   ١٣ نيان در سن    دادن دخرت     شوهر ،یجنس     آزار ءمنونه

 سن  ونياز نگاه عموم روحان   .  بر آن اصرار دارند    عهي ش انيوحانکه ر 

 سال  زدهي مصلحت آن را به س     صي سال است که جممع تشخ     ٩ازدواج دخرتان   

 زدهي سـ  ريـ  ازدواج دخرتان ز   ی آنکه راه را برا    ني داد، در ع   شيافزا

 زدهي در سـن سـ     یحتـ اش قبـل و        که خانواده  ی دخرت ٣٩.سال باز گذاشت  

 نـدارد   ی روابط جنس  ء درباره ی تصور چي و ه  دهد ی او را شوهر م    یسالگ

 مـورد سـوء     ،یئيو شوهرش را خود انتخاب نکرده، طبعا به صـورت شـ           

 . رديگ  ی قرار می آزار جنساياستفاده 

 

 عتيحل اهل شر   مقصر ظلم بر خود و راهزن؛

 
 آزار، سـوء اسـتفاده و       ليـ  علـت و دل    انيگرا  عتي متلک، شر  مهانند

 و نوع رفتار و پوشش آا       ی عموم ء زنان در عرصه   را حضور    یجتاوز جنس 

 را آـه مهـسر او       ی اگر مـرد زنـ     ان،يگرا  عتي شر دگاهيدر د . دانند  یم

 قرار دهد، اين زن اسـت آـه         ی جنس ء نيست مورد آزار و سوء استفاده     

 بـا پنـهان کـردن و        توانند ی سرزنش شود نه مرد، زيرا زنان م       ديبا

 ی علت دزد  ب،ي ترت نيبد. ازدارندپوشاندن خود مردان را از وسوسه ب      

 خود را   متيق   و گران  بايفروش است که جواهرات ز       جواهر ،یفروش  جواهر

 نيچنـ مه.  دزدان یخـواه   ادهي عموم قرار داده است، نه ز      ديدر معرض د  

                                                 
قد دائمى شده نبايد بدون  زىن آه ع  «: ٢٤١٢ ء مسئله ،یني مخ اهللا  تي آ املسائل  حي توض ءرساله) ٣٨

خواهد، تسليم منايد    اجازه شوهر از خانه بريون رود و بايد خود را براى هر لذتى آه او مى               

  ».از نزديكى آردن او جلوگريى نكند]  و نفاسضي حطيدر شرا[و بدون عذر شرعى 

صـالح   قانون ا١٠٤١ماده  « -١٣٨١در سال   »  مصلحت نظام  صيجممع تشخ « مصوب   ء ماده واحده ) ٣٩

عقد نكـاح   : گردد  ی و تبصره آن به شرح ذيل اصالح م        ١٣٧٠/ ١٤/٨  مصوب یمدن  از قانون  یمواد

 ی سـال متـام مشـس      ١۵ و پسر قبل از رسيدن به سن         ی سال متام مشس   ١٣دخرت قبل از رسيدن به سن       

  .» به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صاحلی ولاذنمنوط است به 
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 ی خبـش  نيـ  قرار دهد ا   ی مورد آزار جنس   ست را که مهسر او    یاگر مرد زن  

 نيـ مـورد قبـول در ا     از قرارداد ازدواج است و نه بر خـالف مـواد            

طور کـه مـرد خبواهـد          شود، مهان  یار مرد تلق  ز کشت یزن وقت . قرارداد

 . کند  ی منداي پی آزار معناي و سوء استفاده رديگ  یکشت و کار صورت م

 ی جنس ء آزار و سوء استفاده    ،يیگو     راه حل مشکل متلک    انيگرا  عتيشر

 -کرده باشـد     جواز آا را صادر ن     عتي که شر  ی البته در موارد   -را  

 بـاز و    یا   زن و مرد در جامعه     اني م ی سامل و انسان   ء  رابطه جادينه ا 

 ی عموم ی اعضا و جوارح مردان در فضا      گري کنرتل زبان و د    اي منندقانو

 و  ی حداقل جداساز  اي فضا   ني متخلفان، بلکه حذف زنان از ا      هيو تنب 

وم حجاب  اصوال بر لز  . دانند  یچادر پوشاندن بر اعضا و جوارح زنان م       

 زنـان   ی بـدن و مـو     یزيـ انگ   مردان و وسوسه   یبا متسک به ضعف ساختار    

 از جرائم   یا   خبش عمده  ء کننده هي استدالل توج  ني ا ٤٠.استدالل شده است  

 را  یونه نگاه کمرت فـرد    گني زنان است و با استفاده از ا       هي عل یجنس

ت  حل مـشکال   ی برا ی اسالم ی مجهور استيس.  حمکوم کرد  توان  ی م یدر دادگاه 

 .  در واقع پاک کردن صورت مسئله استاي یتي جنسديزنان آپارتا

 

 انيگرا  اسالمی برای مرکزء  دغدغهزنان

 
 و  هـا ي حمـدود کـردن آزاد     ري در قرن اخ   انيگرا     اسالم ی حمور ءبرنامه

ن و  أ و حفظ ش   ی و بار  بند  ی مقابله با فساد و ب     هيحقوق زنان با توج   

 دولت  سيسأ از ت  شي ب یتي امه یحت موضوع گاه    نيا. منزلت زن بوده است   

 فساد و   نياز نگاه آنان ا   .  و به چنگ آوردن قدرت داشته است       یاسالم

 تيـ  بـا اکثر   ی در جهان غرب دارد و نـه جـوامع         شهي ر ی و بار  بند یب

 آورده  ی نـشان دادن فـساد اخالقـ       ی که معمـوال بـرا     یا  منونه. مسلمان

زن در غـرب بـه       ـا از منظـر آ   .  زنان در غرب است    یايه آزاد شود یم

 راه جنـات جامعـه،      دگاه،يـ  د نيبنـابرا .  بدل شـده اسـت     ی جنس یئيش

 یهاي پوشاندن آا و حمدود کردن آزاد      اده،بازگرداندن زنان به خانو   

 و  یطاني شـ  ی زن را موجـود    انيـ گرا  اسالم.  است ی عموم ءآنان در حوزه  

آا با اشاره به حضور زنان در       . اند   کرده ی وسوسه و گناه تلق    أمنش

 در  شيـ  و آرا  باي ز ی و حضور آا با لباسها     لمهاي و ف  ی جتار غاتيبلت

 زن و مـرد، اوال زنـان آزاد در          انيـ م و روابـط آزاد      یجمامع عمـوم  

                                                 
يك وظيفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن اينست   ] قرآن[«: ٨٧، ص١٣٦٨، قم، انتشارات صدرا، » حجاب  مسئله «،ی مطهر یمرتض) ۴٠

وه       ه جل اع ب د و در اجتم ر  آه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارن ائ یگ ا هيچ شكل و رنگ و          . د نپردازن ی و دلرب ه هيچ وجه و هيچ صورت و ب ب

ا یهيچ مرد. ... پذير است  العاده تحريك   روح بشر فوق  . حريك مردان بيگانه را فراهم آنند      نكنند آه موجبات ت    ی آار یا بهانه ان و هيچ     از تصاحب زيب روي

 ».شود ی از هوس سير نمی از متوجه آردن مردان و تصاحب قلب آنان و هيچ دلیزن
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 ليـ  تقل ی جتـار  غـات ي را به زنـان مـشاهده شـده در تبل          یجوامع غرب 

 ٤١ را به فساد   ی و حقوق زنان در جوامع غرب      هاي آزاد اي ثان دهند، یم

 یرپـا ي و ثالثـا جنـبش د      کاهند  ی فرو م  یالط جنس  و مد و اخت    شيو آرا 

 ی را در کـشورها    یاجتمـاع  و   یاسي س یهاي کسب انواع آزاد   یزنان برا 

 و حقوق زنـان     هاي و آزاد  رنديگ ی م دهي ناد ی مشال یکاي و آمر  يیاروپا

 . کنند ی می و استعمارگران معرفداران هي سرمایرا اعطا شده از سو

ها در جوامع      حمدوده ی اگر در برخ   یت که ح  دهد  ی نشان م  مي آورد آنچه

 یايـ  شـده و از آـا در دن        ستهيـ  نگر یئي به زنان به صورت شـ      یغرب

 ِتعي عمل در شـر    ء نگاه و حنوه   ني شده باشد، ا   یبردار   هبره یدار    هيسرما

 اسالم با شدت و     یاي در دن  ینيواقعا موجود و در عرف امروز جوامع د       

 کـه بـا نقـد وضـع         یراني ا انيگرا  اسالم. خورد ی به چشم م   یشرتيحدت ب 

اند، آنگاه که بـه        و نقد غرب به صحنه آمده      یموجود در جوامع اسالم   

 تي بلکه وضع  دند،ي موجود هببود نبخش   طي نه تنها به شرا    دنديقدرت رس 

 دهيـ آـا بـا ناد    .  زنان دامن زدنـد    ی را از گذشته برا    یاسفبارتر

 را در کنـار     ی جوامع غرب  ی وجوه منف  ،ی جوامع غرب  یگرفنت دستاوردها 

 یرانـ يبه عنوان منونه، زن امـروز ا      . دنديمشکالت سابق و الحق خود چ     

 بلکـه   کـشد،   ی شده رنـج مـ     کيدئولوژي ا عتيتنها از ِاعمال سنت و شر     

 بـر دوش آـا گذاشـته        زي ن یمشکالت، و نه حقوق زنان در جوامع غرب       

 .اند شده

 بـه    نگـاه بـه زن     ء منونـه  نيتـر     عي شن ی جنس ء و سوء استفاده   آزار

 موارد حمدود   ني به ا  یراني زنان ا  یانگار یئي است؛ اما ش   یئيعنوان ش 

 و در   ی و خـانوادگ   یاسـ ي و س  ی اجتمـاع  یشئون زندگ ء    و در مهه   شود یمن

 ز،يـ آم  ضي تبعـ  نيقـوان . خورنـد   ی به چـشم مـ     ی جار ی و عرفها  نيقوان

 بـر تنفـر از زن و        ی مبتنـ  دگاههاي عرفها و د   الرانه، مردسا یاهسنت

مندانـه آنچنـان در        قـساوت  هـات ي و تنب  تها، خـشون  نانه ز یهايژگيو

 ی نظـر  یلهاي بد دني به تراش  یازي ن گري است که د    ی و سار  ی جار رانيا

 دو نظـام    نيـ  از ا  کيـ کـدام   . ستي ن راني زن در ا   تيئي ش ی برا گريد

آنکـه حـضانت    : کاهند ی فرو م  یئي ش به زن را    شرتي ب ی و اجتماع  یحقوق

 آـا قائـل اسـت، در        ی برا ی مساو  ارث دهد، یفرزندان را به زنان م    

 خـشونت   کند، ی م مي تقس ی زن و مرد به تساو     انيصورت طالق اموال را م    

 و  یاسـ ي و به مشارکت س    داند ی را جرم م   ی و آزار و جتاوز جنس     یکيزيف

 را  نـها ي ا ء مهه آه  آن اي ت قائل اس  یتي حمدود چي زنان بدون ه   یاجتماع

 کند؟  یعلنا انکار م

 

                                                 
 ٣٢٣، ص ١٣٦٨، قم، انتشارات صدرا، »نظام حقوق زن در اسالم« ،ی مطهریمرتض) ۴١
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 وبالگ کتاهبای رايگان فارسی

 )وبالگی برای معرفی کتاهبای رايگان فارسی در اينرتنت(

http://persianbooks2.blogspot.com/ 

 

 
با عضويت در گروه اينرتنتی کتاهبای رايگان فارسی نيز می توانيد 

   معرفی شده را ای از کتاهبایپاره

 .با ايميل دريافت کنيد

http://groups.google.com/group/persiska 

  

  

به خوانندگان و عالقمندان خود » جنسيت و جامعه«فصلنامه 

تعلق دارد، و برای ادامه انتشار، هببود کيفی، توزيع و 

معرفی وسيع در سطح جامعه، به مهت و مهکاری مشا عزيزان 

 :ايميل برای متاس. نياز دارد

jenseyatvajameh@talktalk.net 

 :آدرس وبالگ فصلنامه

 http://jenseyatvajameh.wordpress.com/ 

 


