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 خوانیداین مشاره میدر 

 سـرکوب جنسـی     یرابطه ،سینشدنی  حمرومیت ازحقوق جن    درد فراموش 
 در حتریـک    مهیـیج سکسـی   های  فتآثیر حر ،  با اختگی روانی افراد   

هـایی در   حرف ،  کردن پسرها  ختنه ینظری امجالی به پدیده   ،    جنسی
کـردم،  اگر من انتخاب می    ،»های واژن یگویتک «ینامه منایش یباره
-جـنس خـدا و عشـق هـم        ،  گونه خواهد بود؟   جنسی جهان چ   یچهره

....یکارگیری فیلم و اسـالید در آمـوزش جنسـ         هب...   گرایانه
 ...زیر چادر من نیست
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 جنسیت و جامعه

 فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی

 1389هبار ، هشتم، مشاره سومسال 

 زیر نظر

 شیرازیجهانگیر 

 .مسئولیت هر نوشته با نویسندهء آن است

 »جنسیت و جامعه«انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسی، فقط با اجازه ایمیلی از 

 .میسر است

 :آدرس وبالگ فصلنامه

/com.wordpress.jenseyatvajameh://http 

 :لنامهآدرس ایمیل فص

JenseyatvaJameh@talktalk.net 

  :فھرست مطالب این شماره

  )چین( متخصص زنان و زایمان و  سکسولوگ بازنشستھ - تیان. ادوارد خ... درد فراموش نشدنی محرومیت ازحقوق جنسی
  اھمیت حرف ھای مھییج سکسی  در تحریک جنسی

   ویلھلم رایش.....طھ سرکوب جنسی با اختگی روانیراب
  آموزش مسائل جنسی باید شروع شود

  کارون کیانی.... نظری اجمالی بھ پدیده ختنھ کردن پسرھا
  عزت السادات گوشھ گیر.... »تک گویی ھای واژن«حرف ھایی در باره نمایشنامھ 

  خدا وعشق ھمجنسگرایانھ
  المت جنسیبرگزاری چھارمین کنگره خانواده و س

  جان بانکروفت....  اگر من انتخاب می کردم، چھره جنسی جھان چگونھ خواھد بود؟
 فاطمھ صادقی... کیان نظام اسالمی زیر چادر من نیست

  مارک شوئن.... بکارگیری فیلم و اسالید در آموزش جنسی
  .اندفھرست کتابھایی کھ ھمزمان با انتشار این شماره فصلنامھ در وبالگ قرار گرفتھ 
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، در روستایی دور افتاده در یکی از استانھای مرکزی چین، در  خانواده متمولی  کھ نسل اندر نسل، صاحب 1918من  نگارنده در سال :  یک

انسان بی اطالع بودم،  غرق زندگی » انسانی«در کودکی، زمانی کھ ھنوز از طبیعت . منصبان و مقامات اداری تحویل دولت می داد، زاده شدم
توسط معلم )  مشخصات(در ھفت سالگی، بعد از آنکھ این چھار خصیصھ . بودم» نزاکت، درستی، صداقت و شرم«در احساسات سنتی 
مشخصھ را زیر پا بگذارد، عملی » چھار«وضیح داده شدند، فھمیدم کھ وقتی فردی ھمھ قواعد، مقررات و حد و مرز این خانوادگی ام، برایم ت

  بعدھا،  ھمین موضوع، پیشگامان ما را بر آن داشت کھ کاراکتر. کامآل شیطانی،  و در  واقع  جرم مرتکب شده است
罪  
  کاراکتر } چھار{داشتن حس و درک زیر پا گذاشتھ شدن « بھ معنای را

(四)  
 بھرحال،  در سیستم اجتماعی و فرھنگ عمومی، تفسیر نرمھا یا تعریف استانداردھای مشخص شده توسط این چھار .وارد زبان چینی کنند،  

بخصوص و بھ این طریق، تخطی و انحراف از مفاھیم، شکل گرفتند، . ،  توسط حاکمان فئودال و خرافاتی دستکاری  شدند)کاراکتر(خصیصھ 
قبل از بقیھ » چھارتا«، کھ درک و معنای اجتماعی وسیعتری داشت،  برداشت افراد مختلف از آن ھم  متفاوت شد و اولین آن »شرم«خصیصھ 

، »غذا«و » تنفس«، کھ یکی از سھ داده ذاتی خداوندی، در کنار  »سکس«لطمھ این یورش،  نامیمون بود، و آخرین موضوع؛ . متزلزل گردید
  .ان کاشتھ شده، کنار زده شددر انس

در اذھان جا انداختھ شد و بدین وسیلھ حق مردم در لذت » مرد بر زن تفوق دارد«سپس، بعد از تسلط حکومت خودکامھ، تصور و برداشت 
با . گذرداز آن زمانی کھ سکس بھ حکم مرگ مزین شد پنج ھزار سال می . بری از سومین خصیصھ ذاتی بشر یعنی سکس، دچار نسیان گردید

اما پنج . اینھمھ عاقالنی چند،  ھر از گاھی بر اھمیت نیاز بھ غذا و سکس بعنوان یکی از نیازھای طبیعی و زاده شده با انسان پای فشرده اند
در . ده اندھزار سال است کھ حاکمان ، در ھر دوره ای، و  تا ھمین امروز،  ھمیشھ در برابر این عاقالن ایستاده  و برایشان پاپوش درست کر

تاریخ بلند و دراز چین، قھرمانان تاریخی و مردم چین،  خواستھ ھا، آرزوھا و امیال خود را در قالب اشعار، رمان، داستان، فولکلور و 
  از جملھ می توان بھ . سخنانی نغز تکرار کرده اند

“The Ode to the Fairy Lady of the Luohe River”, “The Treasure Lotus Lantern”, “The Liang-Zhu 
Butterfly Tragedy” 

ھرچند کھ ھمھ اینھا و بسیاری از تولیدات غربی ھمچون رومئو ژولیت، تآثیر عمیقی بر من گذاشتھ اند و حس ھمدردی با محرومان . اشاره کرد
 بیش از ھر چیزی حس ترحم و جنسی را در من برانگیختھ اند، ولی دو حادثھ ای کھ در خردسالی با چشمان کودکانھ خود مشاھده کردم،

زمان بھ سرعت سپری می شود و در نزدیک بھ یک قرنی کھ از عمرم می گذرد بسیاری حوادث دلخراش را ناظر . ھمدردی مرا برانگیختھ اند
ن دیروز بود کھ اتفاق بوده ام و  در دھنم در زیر غبار روزگار محو و کم رنگ شده اند، بجزء  این دو حادثھ ای کھ در زیر می آیند و گویا ھمی

  .افتادند
  
 سالھ باید با دختری کھ خانواده اش ھمسطح خانواده پسر 12در روستایی کھ مادرم در آن زندگی می کرد، رسم بر این بود کھ یک پسر : دو

 وقتی ھفت سالم شد، . من عموی جوانی داشتم کھ  از ھمان کودکی او را با دختر عموی جوان خودش نامزد کرده بودند. است، نامزدی کند
عمویم شانزده سال داشت و مراسم ازدواجش برای روزی در دھمین ماه سال تدارک دیده شده بود، اما داماد،  یکماه و نیم قبل از فرا رسیدن 

ج  فراھم شده ھر دو خانواده داغدار و عزادار شدند، با اینھمھ فرصت لغو مراسم ازدوا. روز ازدواجش، در حاثھ ای  غیر منتظره کشتھ شد
در روز تدارک دیده شده برای ازدواج، با ) بدون نامزدش(بود، اما  تحت فشار رسم و سنت اجتماعی،  عروس  را مجبور کردند کھ بھ تنھایی 

عروس و «در آن روز، عروس غمزده و محزون با لباسی سفید بھ نشانھ عزاداری بر صندلی . لباس عروسی  در مراسم جشن ظاھر شود
ھمھ لباسی سفید  بر تن کرده بودند، دستھ موسیقی ھم آھنگ ھای غم . و  بستگان و دوستان دورش را گرفتند. نشانده و قفلش را بستند» داماد

  .انگیز و محزون اجرا کرد
 با دستانی  را باز کردند و عروس با شیونی محزون از روی صندلی جھید و  و» عروس و داماد«ھنگام رسدن بھ خانھ، بستگان، قفل صندلی 

و این نتیجھ . نامزد  کشتھ شده خود را در آغوش می گیرد»  قرص روح«از ھم باز شده، دیوانھ وار شروع بھ دویدن کرد، بھ این معنا کھ دارد  
تر، بعد از بیچاره دخ. گرفتھ شد کھ مراسم عروسی  آنھم  در میان زاری و شیون عروس، طبق رسم و قرارداد اخالق فئودالی، برگزار شده بود

او در آپارتمانی زیبا اسکان داده شد و .  شد ساختھ شده از جعبھ ای چوبی کھ اسم نامزدش بر آن حک شده بود» قرص روحی«"آن، ھمدم او 
و ا. ھر روز سھ وعده غذایی اش را بر آن جعبھ چوبی صرف می کرد و شبھا آن جعبھ را با خود با رختوابش می برد و در کنار آن می خوابید

وقتی  بھ ھشت سالگی رسیدم، آن دختر از این دنیای انسانھا پرواز کرد و . چھ شبھا کھ با چشمانی باز از پنجره خود بھ بیرون خیره نشده بود
  .این خاطره علیرغم گذشت نود سال از زندگی ام اما ھمچنان عذابم می دھد. در سکوتی ابدی گم شد

  
ھنوز دو ھفتھ از آن حادثھ دلخراش، کھ در باال بھ آن اشاره کردم، . لکھ  جفت و دوتایی از راه می رسند  اشیاء اغلب بھ تنھایی نمی آیند ب:سھ

کھ در پشت خانھ ما جریان داشت، جمع » پوند«در فامیل ما نگذشتھ بود کھ در ظھر یک روز، دیدم کھ صدھا نفر در  دو طرف ساحل رودخانھ 
در حاشیھ . درون قایق، پنج مرد مسن با لباسی رسمی نشستھ بودند.  سنگالخی رودخانھ بستھ شده بودشده اند، و  قایق نسبتآ بزرگی بھ حاشیھ

جنوبی قایق، پلکانی چوبی کھ بیش از ده  پلھ داشت، از قایق بھ درون آب آویزان شده بود و روی آخرین پلھ پلکان،  سنگ مرمر بزرگی کھ 
وی سنگ مرمر دختر جوانی، حدودآ بیست سالھ، با موھایی ژولیده و پریشان،  ایستاده بود و  ر. احتماآل صد کیلو وزن داشت، تعبیھ شده بود

دستھایش با حالتی از ھم باز شده،  بھ دو حاشیھ پلکان بستھ شده بودند و  پارچھ بزرگی در دھانش فرو شده بود کھ امکان فریاد زدن را از او 
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تگان کھ در خانھ ما بود،  نشستھ بودم و صحنھ ای کھ در رودخانھ جریان داشت،  را از در این لحظھ من روی شانھ یکی از بس. می گرفت
بعد از آن یک قایق . درست ھنگامی کھ لحظھ اوج ظھر فرا رسد، یکمرتبھ صدای غرش اسلحھ گوشھا را پر کرد. پنجره باز شده، می دیدم

مرد تنومندی، کھ نیم تنھ باالیش لخت بود، و . حل تجمع مردم نزدیک می شدالواری دیگری در قسمت باالی رودخانھ دیده شد کھ با سرعت بھ م
در قسمت جلو ھمین قایق الواری کھ بھ محل حادثھ نزدیک می شد، ایستاده بود، ناگھان پرچم کوچک سرخ رنگ مثلثی شکلی را کھ در دست 

د دیگری کھ سرنشین ھمان قایق الواری بود، پرچم سرخ رنگی کھ درست در ھمین لحظھ، مر. راستش بود، بلند کرده  و آن را در ھوا تکان داد
کاسھ ای  باالفاصلھ یکی از مردان ملبس بھ لباس رسمی درون قایق اولی،. در دست خود داشت را بھ سمت پائین،  رو بھ زمین، فشار داد

د، رساند کھ آن مرد،  محتوای کاسھ را بدون تآمل بھ مرد بزرگ جثھ ای کھ در باالی سر پلکان چوبی ایستاده بو)   احتماآل پر از شراب(
آنگاه شمشیر بزرگی را بلند کرده و با تمام قدرت،  طنابی کھ پلکان چوبی را بھ آن قایق متصل کرده بود، . سرکشید و  کاسھ را بزمین انداخت

ر جوانی کھ روی آن طناب،  دار شده و دھانش و من با چشمان حیرت زده خودم دیدم کھ پلکان چوبی بھمراه آن سنگ بزرگ و دخت. پاره کرد
تالشھا و دست و پا . آب رودخانھ یواش یواش از پاھای دختر جوان باال می آمد. پر از پارچھ بود، یواش یواش بھ عمق رودخانھ تھ نشین شدند

ھمزمان . ھ رودخانھ را بھ موج انداختزدن ھای بی فایده و بدون صدای دختر بیچاره، آنچنان پلکان را بھ این سمت و آن سمت می کشاند ک
من فقط ھفت . صدای جرقھ، و تیراندازی از دو قایق گفتھ شده کھ در حال ترک محل بودند، بعالمت خوشحالی و جشن، دیده و شنیده می شد

راد مسن خانواده برایم توضیح داد سالم بود کھ این حادثھ دلخراش و بی رحم را مشاھده کردم اما علتش را نمی دانستم تا اینکھ بعدھا یکی از اف
او حتی . بود» زانگ«خانواده متمول و پرنفوذ » عروس بچھ«دختری کھ بھ این وسیلھ کشتھ بود، . نام دارد» آب پوند غرقی« کھ این مراسم 

خانواده متولد می شد و ھنوز طبق قانون نانوشتھ محلی کھ رسم آنجا بود و مردم ھم طرفدار آن بودند، پسری کھ در . بیست سالش ھم نشده بود
زیر بیست سال، در خانھ داشتھ باشد تا عروس ضمن انجام کارھای خانھ، پسر را ھم تر » عروس بچھ ای«دوازده سالش نشده بود، می بایست 

شقت فیزیکی کار نصیب این گونھ دختران نھ تنھا رنج و م. و خشک کند تا اینکھ سن پسر بھ شانزده برسد و مراسم نامزدی  با او را اجرا کند
اما ھمھ این . اشان می شد بلکھ مورد اذیت و آزار روانی شدیدی ھم واقع می شدند، طوری کھ بعضی از آنھا دست بھ خودکشی می زدند

م بحث تنھا مسن ھای خانواده ھا در باره آن با ھ. بودند و مقامات در آن دخالتی نمی کردند» موضوعات خصوصی مربوط بھ خانواده«مسائل، 
. کافی است چیزی عادت شود، آنوقت بھ رسم قبیلھ و محل مبدل می شود کھ سرپیچی از آن حکم مرگ را دارد. می کردند و تصمیم می گرفتند

دختر نگون بختی کھ در رودخانھ غرقش کرده بودند، دختر خانواده فقیر کوه نشینی بود کھ در ازاء  مقدار کمی پول و کاال، آن را بھ خانواده
پسر ده سالھ آنھا شود، اما دختر  عاشق یکی از پسران خادم  خانواده زانگ می شود، و وقتی » عروس بچھ«داده بودند تا » زانگ«متمول 

آب پوند «جریان  بھ گوش بزرگترھای خانواده زانگ می رسد، آنھا برای حفظ غیرت و شرف و ناموس خود، دختر را با اجرای مراسم 
  .ردندسر بھ نیست ک» غرقی

  
و تراژدی ھای نھفتھ در آن، در ھمھ وقت و ھمھ جا، دیده می شده اند و بھ » محرومیت از حقوق جنسی«در تاریخ گذشتھ چین، پدیده : چھار

ر گیریم کھ کسانی مخالف بوده اند و عده ای با محرومان ھمدردی می کرده اند، اما ھمھ اینھا د. نظر می رسد کھ مردم بدان عادت کرده بودند
ھر چند در تاریخ، انواع تغییر و تحوالت سیاسی اتفاق افتاده، اما ھیچ تالشی . سکوت و خفاء بوده، تا مبادا کسی مشکلی برای خود ایجاد کند

ھر چند کھ در چین امروز دیگر از  آن سنت ھا و عادات غیر انسانی خبری . صورت نگرفتھ است» محرومیت حقوق جنسی«برای حل مشکل 
 در غیر از چین کشورھا و ملت ھای دیگری ھم در این جھان ھستند کھ طبیعتآ عادات و رسم و رسوم خود را دارند، رسم و نیست، ولی

و گویا ھمھ ابدی و ازلی بوده . رسومی کھ توسط سیستم ھای سیاسی حاکم و سران قبیلھ ای، شکل داده شده  و وارد اذھان عموم مردم گردیده اند
ولی سئوال این است کھ چرا مردم باید از . ل کردن یعنی بزمین کشاندن آسمان و ظھور قیامت و بر ھم خوردن نظم جامعھاند کھ خالف آنھا عم

، کھ طبیعت بعنوان یک ذات در درونشان نھاده، می بایست محروم شوند؟ چرا  مردم محرومیت »حقوق جنسی و حق سکس« حقوق برابر؛ 
زادی خود کاری نمی کنند؟ وظیفھ تک تک ماست کھ با قلم، قدم، گفتار و کردار خود خواستار برچیده جنسی خود را جدی نمی گیرند و برای آ

.را برای تمام بشریت خواستار شویمشدن محرومیت جنسی شویم و حقوق و آزادی جنسی   
  
  
  

  اھمیت حرف ھای مھییج سکسی  در تحریک جنسی
  چو از دل برآید، بر دل نشیند

  
 جھان صورت گرفتھ اند،  دال بر آن دارند کھ حرفھا و صحبت ھای سکسی ھمھ تحقیقاتی کھ در

رک، صریح، بی پرده و حتی رکیک  در حین مقاربت جنسی، در ھیجان و تحریک جنسی زن و 
این تآثیر تا بھ حدی . مرد و افزایش شدت لذت  جنسی دو طرفھ آنھا تآثیر انکار ناپذیری دارند

 از شنیدن یا بر زبان آوردن اینگونھ کلمات براحتی بھ ارگاسم است کھ  بعضی از مردان و زنان
 درصد مردان از گفتن یا شنیدن حرف 90نتائج بعضی از تحقیقات نشان می دھند کھ . می رسند

درصد زنانی کھ از .  ھای سکسی رک و بی پرده لذت زیادی می برند و بشدت تحریک می شوند
ذت می برند و تحریک می شوند ھم در این تحقیقات حرفھای  مھییج سکسی صریح و بی پرده  ل

در خارج کتابھای زیادی در ھمین . باال است اما کمی کمتر از درصد مردان برآورد می شود
  .زمینھ بچاپ رسیده اند
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کسی و داغ  جھت با اینھمھ، اکثر زوج ھا و جفت ھا از بکار بردن حرف ھای س. در ایران تاکنون تحقیقی در این باره صورت نگرفتھ است 

اما در کل، الزمھ اینکار، بقول معروف رھا شدن و از . علت و علل این دوری گزینی متفاوت ھستند. افزایش لذت بری جنسی خود می پرھیزند
ر و اگ. اما مشکل فرھنگ دست و پا گیر سنتی ین است کھ از خود بیخود شدن در سکس را زشت و مذموم می شمارد.  .خود بیخود شدن است

سکس با  نوعی رھایی و از خود بیخود شدن ھمراه نباشد، بدون شک بعد از مدتی بنوعی وظیفھ تبدیل می گردد و آنگاه خستھ کننده و مالل آور 
  . خواھد شد و طالق عاطفی  جفت تقریبآ گریز ناپذیر

  
مھ جای ھمدیگر را دیده اید، شاھد واکنش ھا و حاالت شریک جنسی اتان،  بارھا با ھم سکس داشتھ اید، ھ/ فکرش را بکنید کھ شما و ھمسرتان 

ھمدیگر در مراحل مختلف سکس بوده اید، گاھی لذت زیادی برده اید و گاھی کمتر، ولی بدون شک ھدف ھردوی شما، حداکثر لذت دھی و 
ھمدیگر را می بوسید،  نوازش می . ایدلذت ستانی بوده و ھست  و حاال برای انجام عمل جنسی، ھر دو لخت و عریان در کنار ھم دراز کشیده 

کنید و با دست انواع حرکتھا را برای تحریک خود و طرف مقابل انجام می دھید اما، از گفتن جملھ یا کلماتی کھ ھردوی شما را بیشتر تحریک 
  چرا؟. و  لذت جنسی اتان را بیشتر می کند، واھمھ دارید، می ترسید، شرم و حیا مانع گفتن اتان می شود

  
توانایی بکار گرفتن واژه ھا و کلمات جھت تحریک جنسی خود و طرف مقابل در ھنگام مقاربت جنسی،  بعنوان نوعی مھارت و خبرگی در 

غذا را بدون نمک و ادویھ ھم میتوان خورد، ولی غذایی کھ بھ اندازه مناسب نمک . سکس را میتوان بھ غذا تشبیھ کرد. سکس تلقی می شود
ا کمک ادویھ،  خوشبو و خوش طعم شده،  بیشتر بھ دل می چسبد،  در ذھن ماندگارتر می شود، و  تمایل برای خوردن مجدد آن داشتھ باشد و ب

  . در روزھای بعدی  ھم بیشتر  است
  

 از واقعیت این است کھ حرف ھای سکسی اروتیکی صریح و بی پرده در ھنگام سکس،  از عمق درون ما بر می خیزند و بقول معروف چون
و ) بوسیدن، مکیدن، لیسیدن(، چشایی )دیدن و مشاھده(ھمھ تحریکات جنسی، از طریق احساس بینایی . دل بر می آیند، بر دل ھم می نشینند

بھ مغز منتقل می شوند و از مجموع  و در ھم شدن ھمھ اینھا  در مغزھمان احساسی تولید می ) بو کردن(، و بویایی )تحریک پوست(المسھ 
بدان معنا است کھ یک جای آن احساس جنسی ) گفتن و شنیدن(بکار نگرفتن حس شنوایی و گویایی .  در ھنگام سکس حس می کنیمشود کھ 

عکس قضیھ ھم صادق است، یعنی، .  منتقل شده بھ مغز ناقص است و در نتیجھ آنچھ مغز در قالب حس بھ ما منتقل می کند ھم کامل نیست
 حتی رکیک در ھنگام سکس احساس جنسی را تکمیل و عمیق تر می کند، و رضایت جنسی بیشتری بھمراه شنیدن حرف ھای  مھییج سکسی و

  .غفلت از این موضوع بدون شک در سرد شدن روابط جنسی دو طرف بدون تآثیر نیست. می آورد
  

  بدون واستھ قلبی و حتی فانتزی، ت عمل، احساس جنسی و خحرف ھای سکسی در واقع توضیح،  تشریح  و بر زبان آوردن اروتیکی جزئیا
در این توضیح . ترس و واھمھ از واکنش منفی طرف مقابل است و ھدف آن  تحریک جنسی بیشتر خود، طرف مقابل و یا ھردو طرف می باشد

کنند بخصوص اگر در اما ھمھ افراد با آن احساس راحتی نمی . و بازگویی احساس یا عمل یا خواستھ،  گاھی انتخاب لحظھ مناسب اھمیت دارد
بھر حال الزمھ  بر زبان آوردن کلمات سکسی بخصوص اگر از نوع رک و پوست کنده باشند، غلبھ بر موانع ذھنی زیادی . ابتدای آشنایی باشند

  .است
کمی تمرین و اما با . با اینھمھ، ھمانطور کھ گفتھ شد، خیلی ھا ھیچ تجربھ ای در رد و بدل کردن حرف ھای سکسی در حین سکس ندارند

وقتی از اھمیت  گفتگوی زن و شوھر و  مراوده نھ تنھا فیزیکی بلکھ عاطفی آندو با ھم صحبت می . ممارست میتوان این نقیصھ را جبران کرد
شود، بدون شک اخالص و خود بودن در ھنگام سکس، داشتن صعھ صدر نسبت بھ خواستھ ھای درونی خود و طرف مقابل و تالش برای 

  .جنسی، عاطفی و فیزیکی نقش مھمی داردنزدیکی  
  

در سکس . حرف ھای مھییج سکسی، و بستگی بھ ذائقھ افراد؛ حرف ھای سکسی رک، بی پرده و رکیک،  ھمان نمک و ادویھ  سکس ھستند
 زبان کاربرد دیگری ھم .و مکیدن ختم شود) و گاھی فرو کردن زبان(نباید خسیس بود؛  بکارگیری زبان و دھان در سکس نباید تنھا بھ لیسیدن 

در سکس دارد؛ و آن ھمانا گفتن و بر زبان آوردن حشری کننده ترین حرفھا، کلمات و جمالت برای  تحریک بیشتر خود و طرف مقابل، می 
  .باشد

  
 و بکار بردن در ھنگام سکس" بی نزاکتی و بی تربیتی.  "بکار بردن حرف ھای شستھ و رفتھ در ھنگام سکس خستھ کننده و مالل آور است

بھ سکس و لخت شدن . حرف ھای سکسی و رکیک  ھیچ عیب و ایرادی ندارد، مگر نھ اینکھ شما با ھم سکس دارید، پس خجالت را کنار نھید
  . با ھم در عمل اکتفاء نکنید، بلکھ در ذھن، زبان، خواستھ، فانتزی و  ھمھ اجزاء دیگر سکس  ھم با ھم لخت، عریان و بی ریاء  شوید

  
یلی ھا بنوعی از بر زبان آوردن  عمل و خواستھ دلخواه خود در سکس واھمھ دارند، بھ این علت کھ مبادا طرف مقابل برداشت بد بکند یا خ

این خواھی نخواھی نوعی بی اعتمادی ذھنی بھ طرف محسوب می شود و چھ بسا عکس قضیھ ھم صدق کند یعنی . ظرفیت آن را نداشتھ باشد
پس این ترس متقابل باید از بین برود تا  دو .  خواستھ ھای زیادی داشتھ باشد اما از گفتن و بر زبان آوردنشان می ترسدممکن است طرف ھم 

  . نفر بتوانند از سکس با ھمدیگر حداکثر لذت را ببرند و بھ اعتماد کامل نسبت بھ ھم برسند
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یح در سکس این است کھ  ھر کسی خویشتن خویش و درون خود  یکی از مھمترین بخش مربوط بھ بکار گرفتن حرف ھای سکسی رک و صر
، درست مثل این .را بخوبی بشناسد و  بداند کھ با  بر زبان آوردن کدام حرفھا و کلمات مھییج سکسی، بیشتر تحریک و حشری می شود

  . آنھا لذت می بردموضوع کع ھر کسی باید  بداند کھ کدام حرکتھا، رفتارھا و نقش ھای جنسی باب طبعش ھستند و از
قدم بعدی،  سعی در شناختن طرف مقابل می باشد و اینکھ کدام  حرف ھای سکسی و داغ،  آتش ھوس بھ جان او  می ریزند و تحریکش می 

  .کنند
سکسی این است کھ ھر کدام از دو طرف، در صورت بکار بردن - از موارد الزم و ضروری  بکار بردن حرف ھای رک و صریح اروتیکی

ممکن است  در ذھن یک .  لمات سکسی از سوی طرف مقابل،  ذھنیت منفی و قضاوت عجوالنھ خود را کنار نھد و بھ پیشداوری نپردازدک
ولی . نداشتھ باشند» ھمخوانی«طرف، حرف ھا و خواستھ ھای طرف مقابل با موقعیت اجتماعی، سطح تحصیل و رفتار اجتماعی اش ھیچ 

  نیازھای  جنسی فرد و آنچھ کھ او را حشری و از نظر جنسی تحریک می کند، ھیچ ربطی بھ موقغیت حقیقت این است کھ احساسات،
  .  اجتماعی، سطح تحصیل و رفتارھای او در جامعھ ندارد

ست کھ پلھ اگر تازه وارد ھستید، یا تازه با ھم آشنا شده اید، و از واکنش طرف مقابل نسبت بھ حرف ھای سکسی رکیک اطالعی ندارید، بھتر ا
برای اینکار کافی است کھ در حین سکس،  آنچھ را کھ واقعآ  در عمل بین شما اتفاق می افتد، با صدایی مناسب کھ برای . بھ پلھ حرکت کنید

ی  اسام. بعد بستھ بھ واکنش طرف، حرفھا را ھر چھ صریح تر و بی پرده، رک تر و رکیک تر کنید. ھردو قابل شنیدن باشد، بر زبان آورید
کتابی اندامھای جنسی را فراموش کنید و ھر عضو جنسی و ھر حرکتی را با  چنان زبان و کلمات سکسی  نام ببرید کھ حشری کننده ترین تآثیر 

  .برایتان داشتھ باشد
آن را دال بر بی عاجزند و " رکیک"بعضی  از افراد  کآل بنا بھ تربیت خانوادگی و اجتماعی، از بر زبان آوردن کلمات و جمالت سکسی و 

خود  در تماس قرار » من درون«اینگونھ افراد بندرت با خویشتن خویش و . ارزشی، بی تربیتی و بی احترامی بھ خود و دیگری قلمداد می کنند
ی ایده آل  می گیرند،  از شناخت جدی خواستھ ھای ضمیر باطن خود باز می مانند و در بسیاری از مواقع،  زندگی مشترک خود را از لذت جنس

این بدان معنا نیست کھ  ھمھ افراد، یعنی صد در صد زنان و مردان،  حتمآ از حرف ھای سکسی رکیک در ھنگام سکس . محروم می سازند
بدون شک کسانی ھستند کھ سلیقھ دیگری دارند اما داشتن سلیقھ ای دیگر را نباید با موضوع ترس، یا تربیت خانوادگی کھ مانع . لذت می برند

  .در حین سکس می شود، قاطی کرد" بی نزاکتی"بکارگیری زبان 
توجھ بھ نوع صدا در ھنگام ادای  کلمات سکسی حشری کننده  ھم مھم می باشد، و بھتر است صدایی انتخاب شود کھ اروتیکی ترین و حشری 

  .کننده ترین تآثیر را داشتھ باشد و صداقت  و اراده شما را برساند
بکار گرفتن این دو .  ی سکسی رک و صریح برای حشری کردن ھمدیگر ھمانند ایفای نقش ھای جنسی توافقی  استبکار گرفتن حرف ھا

  . بدون شک  کیفیت و کمیت رابطھ جنسی جفت ھا را بشدت افزایش می دھند
  

دا می کنند یا در ذھن تصور می کنند اغلب افراد  در خلوت خود، مثآل در ھنگام استمناء بھ تنھایی، حرف ھا و کلمات سکسی دلخواه را خود ا
حال با کمی تمرین . مسلمآ اینکار شدت لذت جنسی استمناء را بیشتر می کند. کھ دارد آن حرفھا را  ادا می کند یا از زبان طرف مقابل می شنود

 شریک جنسی خود ھم بھ بر زبان /و قدم بقدم می توان بر موانع ذھنی برخاستھ از تربیت خانوادگی و اجتماعی چیره شد و در حضور ھمسر
  . آوردن درونی ترین خواستھ ھای تحریک کنننده جنسی عادت کرد

یکی ممکن است از زمزمھ حرف ھای . اینکھ کدام کلمات و جمالت سکسی و تحریک کننده ھستند،  بھ سلیقھ و طعم جنسی ھر فرد بستگی دارد
 .حرف ھای سکسی ممکن»  رکیک ترین، زننده ترین و کثیف ترین«ز شنیدن عاشقانھ دوستت دارم حشری شود و یکی دیگر ممکن است ا

بعبارتی آن کسی کھ از حرف ھای عاشقانھ دوستت دارم خوشش می آید و تحریک می . ھرگونھ ارزش گذاری در این زمینھ نادرست است
مھم بکار . ھای سکسی لذت می برد، نداردو رکیک ترین حرف » زشت ترین«شود، ھیچ ارجحیت و منزلتی بر آن کسی کھ از شدیدترین، 

گرفتن و استفاده از کلمات و جمالتی است کھ لذت جنسی بیشتری بھ ما می رسانند و سلیقھ ھای افراد  ھم مسلمآ متفاوت ھستند، درست مانند  
ج داد، حرفھا و کلمات سکسی خاص باید ابتکار بھ خر .لذت ھای متفاوت افراد در  بکار گرفتن انواع حاالت، رفتار و عملھا در حین سکس

خودتان  اختراع کنید، اگر با دوستان خود صمیمی ھستید از آنھا بپرسید کھ کدام کلمات و جمالت را استعمال می کنند، در اینترنت بدنبال آنھا 
ھ بعضی از افراد از سکس تلفنی لذت علت اینک. و اگر در این زمینھ خبره ھستید، وبالگی بزنید و دانش خود را با دیگران قسمت کنید. بگردید

زیادی می برند این است کھ در ھنگام سکس تلفنی چون افراد ھمدیگر را نمی بینند، راحتر بھ فانتزی ھای خود اجازه حضور می دھند و آنھا 
  . را با کمک زبان بگوش طرف می رسانند

  
حت ھستند، از لذت جنسی بیشتری بھره می برند،  ارتباط عاطفی دو نفری کھ در حین سکس  در بر زبان آوردن حرف ھای سکسی با ھم را

عمیق تر و بیشتری با ھم دارند،  دفعات سکس آنھا بیشتر است، ھردو اعتماد بھ نفس بیشتری دارند، بھ ھمدیگر نزدیکترند و  روابط طوالنی 
  . مذھبی مآب برخورد می کنندعکس قضیھ  در مورد کسانی صدق می کند کھ در حین سکس،  خشک و. تری با ھم دارند

میتوان از .  بد نیست اشاره شود کھ بکار گرفتن  کلمات ھیجان برانگیز و تحریک کننده سکسی  نباید صرفآ بھ مواقع مقاربت جنسی محدود شود
م فاصلھ دارید اما از فرض کنیم شما چند روزی از ھ. این کلمات بعنوان ابزاری برای تحریک و آماده کردن خود و طرف مقابل ھم سود جست

در چنین مواقعی می توان خواستھ . طریق تلفن یا ایمیل با ھم در تماس ھستید و یقین دارید کھ در اولین دیدارتان، با ھم سکس خواھید داشت
 بشنوید،  یا برایتان ھای قلبی، فانتزی ھا و حاالت و حرکاتی کھ دوست دارید در ھنگام سکس انجام دھید، یا بر زبان آورید، یا از زبان طرف

با حوصلھ صحنھ ھای سکس دلخواه خود را  با ذکر جزئیات، از اول تا آخر و  مو بھ مو   بنویسید و . انجام داده شوند، را با ھم قسمت کنید
د کھ طرف،  کدام کار، یادتان نرود بنویسید کھ دلتان می خواھد چھ کار و حرکت یا عملی را انجام دھید و دلتان می خواھ.  برای طرف بفرستید
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از او بخواھید کھ خودش ھم ھمین کار را بکند و  خواستھ ھا،  فانتزی ھا و  حرکات دلخواھش را  با ذکر . حرکت و عملی را برایتان انجام دھد
م می باشد این است کھ آنچنان  آنچھ مھ. کامل جزئیات برایتان بنویسد و بعد با ھم توافق کنید کھ ھمھ آنھا را در دیدار بعدی جامعھ عمل بپوشانید

در ھنگام نوشتن جزئیات، عجلھ نکنید، یواش .  جزء بھ جزء و با تشریح کامل بنویسید کھ صحنھ مورد نظر برای ھر دوی شما قابل تجسم باشد
  .و قدم بقدم جلو بروید

  موفق باشید
   

  رابطھ سرکوب جنسی با اختگی روانی
  ویلھلم رایش 

  :نویسندهابتدا توضیحی در باره 
آمریکایی، بعنوان یکی از چھره —روانشناس و روانکاو  اتریشی)1957  -1897( ویلھلم رایش 

او در دھھ بیست قرن گذشتھ بھ ھمکاری با زیگموند . ھای رادیکال علم روانپزشکی معروف است
 خود فروید روی آورد، اما بعدآ  برخی از نظرات و تئوریھای فروید را رد نمود و بھ کار مستقل

او برای آشتی مارکسیسم با روانکاوی تالش زیادی بخرج داد و بر این اعتقاد بود کھ  . روی آورد
او ھمچنین از حق طالق، . نروز،  در شرایط فیزیکی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی انسان ریشھ دارد

 اقتصادی سقط جنین، در دسترس بودن وسایل پیشگیری از بارداری، آزادی روابط جنسی و استقالل
  .زنان دفاع نمود

در ابتدا بسیاری از نظریات و عقاید ویلھلم رایش  کھ در دھھ چھل قرن گذشتھ در محافل پزشکی 
را بھ ) اقتصاد جنسی(او بود کھ برای اولین بار اصطالح اکونومی جنسی .  آمریکا مورد استقبال قرار نگرفتند،  امروزه مقبول و رایج گشتھ اند

ان نیروی جنسی در بدن و تآثیر آن در روان و عوارض رکود و انسداد آن و خالصھ آنچھ کھ مربوط بھ جریان طبیعی انرژی منظور بیان جری
نیز از گردش مناسب و صحیح ذخائر و نیروھای مادی صحبت می کند کھ در حیات و ) اکونومی(علم اقتصاد مالی . جنسی است، بکار گرفت

 اکونومی جنسی یک رشتھ علمی و طبیعی است و از بحث علمی در باره موضوعات جنسی شرمنده .پیشرفت یک کشور نقش اساسی دارد
  واژه وجتوتراپی. نیست و کسانی را کھ از ترس بدنام شدن از مباحثھ در باره مسائل جنسی احتراز می کنند، در خود نمی پذیرد

(Vegetotherapy) 
  گاھی بھ جای وجتوتراپی  از اصطالح  اورگاسم درمانی.  شودبھ تکنیک درمانی بر مبنای اکونومی جنسی تلقی می

(Orgasm-therapy) 
برای آشنایی خوانندگان با جنبھ ای از نظرات ویلھلم رایش، و ھمینطور برخورد نظری او با اندیشھ ھای فروید،  مطلب . ھم استفاده می شود

. .را انتخاب کرده ایم) 1(ویلھلم رایش ترجمھ استپان سیمونیان »  در عمق فونکسیون ارگاسم،  روانشناسی -کشف انرژی اورگن«از کتاب زیر 
  :بیشتر، عالقمندان می توانند بھ سایت موزه ویلھلم رایش  مراجعھ نمایندشناخت برای 
html.index/org.wilhelmreichmuseum.www://http  

  
 

  رابطھ سرکوب جنسی با اختگی روانی
  

امروز من لزوم . تضاد درونی او مرا بھ او نزدیکتر کرد. با وجود دانش بھ بیماری روانی، فروید از شمول روانکاوی در سیاست می ھراسید
ران مورد تھمت قرار گرفتھ بود، از طرف ھمکا. او پانزده سال برای شناساندن پدیده ھای ساده مبارزه کرده بود. تسلیم او را نیز درک می کنم

او . فروید سیاستمدار اجتماعی کھ نان را بھ نرخ روز میخورد نبود. او را شارالتان خوانده و صداقت و اھداف او را مورد شک قرار داده بودند
 اینرو بھ بازی مخرب و قدیمی خود دست دنیا بیش از این قادر بھ انکار حقیقت زندگی ناخودآگاه روان نبود، از. فقط یک دانشمند علوم دقیقھ بود

آنھا فقط یک ھدف داشتند، روانکاوی را ھر . شاگردان زیادی را برای او فرستاد کھ بر سفره ای حاضر نشستند و زحمت پختن نکشیدند. یازید
کار فروید . سازمان روانکاوان آوردندآنھا روابط محافظھ کارانھ خود را با دنیا حفظ کرده و بھ ھمراه خود بھ . چھ زودتر بھ مردم بشناسانند

شاگردان او یکی پس از دیگری نظریھ لیبیدوی او را کنار گزارده و یا از اھمیت آن . بدون وجود سازمان او نمی توانست بھ حیات ادامھ دھد
برای حفظ خود و تحکیم جنبش ولی . فروید بھ خوبی بھ موانع و مشکالتی کھ در راه پیشبرد تئوری لیبیدو وجود داشت واقف بود. کاستند

روانکاوی بخود اجازه نداد گفتن سخنی را کھ در دنیایی شریف تر و صادق تر مسلمآ بر آن اصرار می ورزید و برای قوام آن بھ تنھایی قیام 
  .می کرد

سازمان او، او .  نائل گشتھ بوددر کار علمی خود، فروید بھ اھدافی بھ مراتب باالتر از چارچوب تنگ افکار مرسوم روشنفکران متوسط الحال
 میدانست کھ من در شور جوانی و شوق آموختن راھی صحیح می پیمودم، ولی 1929فروید در سال . را بار دیگر از پیشرفت باز می داشت

  .قبول آن راه و اقرار بھ درستی آن بھ مفھوم نابودی نیمی از سازمان روانکاوی بود
  
  

تئوری درمان و روانکاوی سعی در از بین بردن .  کسی منکر این واقعیت نبود-پس زدگی فرایند جنسی استبیماری روانی مولود سرکوب و وا
 طبق تئوری غرائزی کھ از نیروی بازدارنده رھا می شوند چھ می شوند؟ولی سئوال بعدی این بود کھ . سرکوب غرائز جنسی می کرد
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. سخنی نیز از امکان ارضاء و کامیابی این غرائز نبود و نمی توانست باشد. ی شدندم) سوبلیماسیون(روانکاوی این غرائز محکوم بھ تصعید 
برای مدتی طوالنی من در . زیرا ضمیر ناخودآگاه را تنھا بصورت جھنمی از غرائز و خواھش ھای ضد اجتماعی و منحرف تلقی می کردند

 نوجوانان پس از رھایی از نیروی بازدارنده چھ می شوند؟ آیا این تمایالت جنسی تناسلی کودکان و: جستجوی جوابی برای این سئوال بودم
  غرائز نیز کھ غرائزی طبیعی ھستند، محکوم بھ تغییر جھت ھستند؟

تعلیم و تربیت . با وجود اینکھ این مسئلھ اھمیتی اساسی در تکوین شخصیت نوجوانان داشت، روانکاوان قادر بھ پاسخگویی بھ این سئوال نبودند
ر این مشکل بود کھ برای تطبیق با جامعھ، واپس زدن تمایالت جنسی و غرایزی را الزم می دانست و این سرکوب بھ نوبھ خود باعث کآل دچا

از این رو، این سئوال پیش می آید کھ چرا واپس زدن غرائز الزمھ تطبیق با جامعھ . بیماری روانی مردم و ضد اجتماعی شدن آنان می شد
ساس ارزیابی نادرست تمایالت جنسی بنا شده  بود کھ فروید بھ جای سکوت و یا بھ جای اینکھ اجازه دھد ھر کس بھ راه این لزوم بر ا. است

شادی سرابی بیش نیست زیرا کھ : فروید چنین گفت. در اینجا بود کھ او خود ناقض خویش شد. خود رود، بھ تئوریھای بیولوژیکی پناه برد
پس کوشش الینقطع علم (اول، وجود بدن انسان کھ محکوم بھ زوال و نابودی است . سھ جھت تھدید می کنندخطرات گوناگونی انسان را از 

پس (دوم خشم و طغیان نیروھای عظیم و نابود کننده طبیعت کھ از دنیای بیرون ما را تھدید می کنند ). برای ازدیاد طول عمر از چھ رو است؟
ا صرف بھبودی شرائط دنیا می کنند، از چھ روست؟ چرا میلیونھا مبارز آزادی جان خود را در کوشش بشر دوستان کھ نیمی از عمر خود ر

مبارزه با دنیای خارج چھ از نظر اجتماعی و چھ در چارچوب تکنولوژی بھ خطر می اندازند؟ آیا طاعون ھنوز ھم کشتار می کند؟ آیا برده 
ره سرطان و جنگ مانند طاعون مھار گردند؟ آیا ھرگز ممکن نخواھد بود کھ دو رنگی داری تخفیف نیافتھ است؟ آیا امکان آن نیست کھ باالخ

  )اخالقی را کھ کودکان و نوجوانان ما را ناقص و فلج کرده است، از بین برود؟
فروید می . ه استخطر سوم، کھ انسان را از رسیدن بھ شادی باز می دارد و او را تھدید می کند، بسیار جدی است و ھنوز نیز بی جواب ماند

مردم سعی می کنند کھ . گفت زجری کھ در نتیجھ یآس در رابطھ اشخاص با یکدیگر بوجود می آید، دردناک تر از ناخشنودی ھای دیگر است
ر در حقیقت این نوع رنج نیز اثری کمتر از رنج ھای دیگ. این زجر را بصورتی سطحی قلمداد نمایند و بھ عنوان آزردگی خاطر تلقی کنند

در اینجا او بھ مسئلھ اقتصاد . در اینجا فروید از تجربیات تلخ خود در رابطھ با نوع بشر سخن می گوید. ندارد ولی مانند آنھا قابل حذر نیست
خو من. تفکر نادرست و غیر منطقی کھ تعیین کننده رفتار انسان است باعث چنین رنج ھایی می گردد. جنسی در ساختار روانی اشاره می کند

نیز طعم تلخ آنرا در سازمان روانکاوی چشیده ام، و این سازمانی بود کھ وظیفھ حرفھ ای آن درک علمی رفتار غیر منطقی انسان  و تفوق بر 
ولی چرا؟ در این صورت ھدف و منظور از مشاھده رفتار انسان . اکنون فروید می گفت کھ برای رھایی از این عذاب چاره ای نیست.  آن بود
 علمی از برای چیست؟ ھدف از تشویق و آموختن مردم بھ رفتاری عاقالنھ چیست؟ بھ دلیلی نامعلوم، فروید از آگاھی بھ تضادی کھ در با روش

از یک طرف فروید رفتار و افکار را با انگیزه ھای غیر منطقی ناخودآگاه . درون خود او بود و مرتبآ نیز افزایش می یافت، ناتوان مانده بود
از طرفی دیگر نظریھ ھای علمی غالب در دنیا، کشف او را پیشاپیش بی .  کرد، معھذا، در برقراری این ارتباط زیاده روی می نمودمربوط می

تسلیم شدن فروید طفره و تجاھلی بود در مقابل انبوه مشکالتی کھ از رفتار . این علمی بود کھ از اصل خود سبقت جستھ بود. اعتبار دانستھ بود
البتھ او معتقد بود کھ موفق بھ کشف درمان اساسی نروز شده . فروید مآیوس شده بود. بشر و از کینھ و بدخواھی او ناشی می شدبیمارگون 

  .است
  

......  

......  

  
  

موضوع اول خواست . ھرچند کھ من انگیزه ھای فروید را می فھمیدم، معھذا دو موضوع بسیار مھم مرا از پیروی از او باز می داشت
این توده مردم آنھایی بودند کھ از نظر فرھنگی محروم، . زافزون توده مردم بھ تعیین نوع زندگی خود و تغییر روش ھای حاکم بر جامعھ بودرو

نادیده گرفتن این احتیاج روز . ھدف آنھا از زندگی دست یابی بھ شادی دنیوی بود. از جھت مادی استثمار شده، و از نظر روانی آشفتھ بودند
من بھ بیداری این توده بھ حدی آشنایی پیدا کرده بودم کھ نمی توانستم آن را بی . ون بسان بی تفاوتی نسبت بھ اوضاع سیاسی موجود بودافز

انگیزه ھای فروید در مورد کناره گیری او از فعالیت ھای جدی در جامعھ غیر قابل تردید بود، . ارزش بشمارم و یا آن را بی اعتبار جلوه دھم
انکار این واقعیت ھا و نادیده انگاشتن .  در درستی و حقانیت انگیزه ھای توده مردم نیز کھ در شرف بیداری بودند، تردیدی نمی شد کردولی

  .خواست توده ھا فقط باعث می شد کھ آخراالمر شخص خود را جزء افراد عاطل و باطل جامعھ بیابد
آنھا غالبآ فاسد و نوکر وار، بی اعتقاد و بی اعتماد، با فراوان شعارھای :  دو جنبھ بنگرمموضوع دوم آن بود کھ من آموختھ بودم مردم را از

با در نظر گرفتن ھمین اصل . شرائط اجتماعی زمان آنھا را بھ چنین وضعی دچار کرده بود. خالصھ اینکھ تھی و خشک بودند. توخالی بودند
ما . ، توانا بھ عشق، مردم دار، وظیفھ شناس، اجتماعی و آزاد از اجبار و اظطرار باشندپاک، شریف: آنھا می خواستند چیزی غیر از این باشند

من اندک اندک متوجھ شدم کھ آنچھ شریر و ضد . با تضاد شخصیتی ای کھ منعکس کننده تضادھای موجود در جامعھ بود سر و کار داشتیم
بھ بازی در کودکان حالتی طبیعی است ولی اگر محیط ناسالم او را از این مثآل میل . است) نوروتیک(جامعھ می نامند، مکانیسمی بیمارگون

خالصھ . اعتقاد و بی اعتماد، با فراوان شعارھای توخالی بودندآنھا غالبآ فاسد و نوکر وار، بی : من آموختھ بودم مردم را از دو جنبھ بنگرم
با در نظر گرفتن ھمین اصل آنھا می خواستند . ئط اجتماعی زمان آنھا را بھ چنین وضعی دچار کرده بوداشر. اینکھ تھی و خشک بودند

 . آزاد از اجبار و اظطراری وپاک، شریف، توانا بھ عشق، مردم دار، وظیفھ شناس، اجتماع: چیزی غیر از این باشند
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خواست باز دارد، کودک ابتدا علیھ این مانع اعتراض می کند ولی اندک اندک تسلیم و مطیع می گردد و ابتدا بھ سرکوب این خواست اکتفا می 
رفتار انسانھا را نیز بھ این ترتیب می توان توجیھ . ن نمایان می شودکند کھ سرانجام این حالت بھ صورت کینھ نامعقول و بی ھدف و بیمارگو

و از این رو این سئوال پیش می آید کھ آیا تضاد . این تضادھا انعکاسی از تضاد بین مقبولیت و  مردودیت زندگی در فرایند اجتماعی است. کرد
 از طرف دیگر از بین رفتنی است یا نھ؟ بھ نظر من تحقیقات بین سعی بشر برای رسیدن بھ شادی از یک طرف و ابطال آن توسط جامعھ

ولی این تحقیقات بھ کلی از برنامھ روانکاوی مستثنی شده . روانکاوی در حیطھ مسائل جنسی اولین قدم بھ سوی جوابگویی بھ این سئوال بود
با تضادھای فراوان و پیچیده » ق با فرھنگ و سننتئوری تطاب«و سپس دانشی محافظھ کارانھ ) آبستراکت(روانکاوی بھ دانشی نظری . بود

  .تبدیل شده بود
آرزو و خواست بھ زندگی و شادی را در بشر نمی توان از بین برد ولی سردرگمی جنسی در جامعھ را : نتیجھ گیری زیر غیر قابل انکار بود

خواست ھای . ل بھ شادی طبیعی است و کدام غیر طبیعیابتدا الزم بود مشخص شود کھ کدام خواست برای حصو....... می توان بر طرف نمود
انگیزه ھای ثانوی، غیر . غیر طبیعی از انگیزه ھای ثانوی ضد اجتماعی کھ در اثر تعلیم و تربیت مستبدانھ بوجود می آید، منشآ می گیرد

اجات طبیعی می تواند با اتکاء بھ اصل آزادی ولی کامیابی احتی. طبیعی و ضد اجتماعی ھستند و سرانجام بھ ممنوعیت اخالقی منتھی می شوند
  .......فقط باید مشخص شود کھ واژه انگیزه در چھ جایی و بھ چھ مفھومی استفاده می شود. اداره گردد» برون گرایی«و یا بھ اصطالح اصل 

رار گرفتھ کھ حتی برای آن جایی استعمال مواد مخدر برای دستیابی بھ شادی و رھایی از بدبختی چنان مورد قبول ق«طبق گفتھ فروید 
او چیزی در مورد طرد و تقبیح این جایگزینی لذت در علم پزشکی کھ باعث تباھی وجود می » .مخصوص در سیستم لیبیدو منظور گشتھ است

یت و شادی و نیز سخنی در مورد شرائط الزم برای مستعد کردن شخص برای استعمال مواد مخدر، مثل محرومیت از رضا! شود، نمی گوید
برآوردھای فروید . در ھیچیک از کتابھای روانکاوی، مطلبی از ارتباط بین اعتیاد و فقدان کامروایی جنسی دیده نمی شود. جنسی نمی گوید
ییر کند او گفتھ بود کھ اگر چھ خواست دستیابی بھ لذت از بین بردنی نیست معھذا این خواست و این طلب لذت است کھ باید تغ. مآیوس کننده بود

فروید می گفت کھ ساختار پیچیده روانی انسان قادر است انگیزه .  نھ ھرج و مرج اجتماعی کھ باعث محرومیت از دست یابی بھ لذت می شود
در حالیکھ کامیابی غرائز شادی بخش است، محرومیت در این . ھایی را کھ در جستجوی لذت ھستند بھ طرق مختلف تحت تآثیر قرار دھد

از این رو با تغییر .. باعث زجر و رنج می شود، زیرا قوانین دنیوی دست یابی بھ این لذت ھا را دشوار و گاھی غیر ممکن می نمایندکامیابی 
یعنی اینکھ سرچشمھ .  میتوان امیدوار بود کھ انسان تا حدی از این زجر رھایی یابد-!)ولی نھ تغییر قوانین دنیوی (–خواست ھای غریزی 

این گونھ طرز فکر و . تیاجات تغییر یافتھ و سرکوب گردد کھ در حالت ھای شدید سرکوب  احتیاجات، بھ نابودی آن می انجامددرونی این اح
این است سخن فروید، ھمان شخصی کھ خواست ھای جنسی اطفال را بھ . آموزش در فلسفھ ھای خاور دور و عمآل در یوگا دیده می شود

  .صورتی مدلل بھ جھانیان نمایاند
من می دانستم کھ روزی ھمھ تاریک ضمیرانی کھ از نیروی حیات می  )اما. (از اینجا بھ بعد دیگر نمی توان و نمی بایست بدنبال فروید رفت

  .. ..ولی با مسائل مھم جھانی نمی توان اینگونھ برخورد کرد. ترسند و از شادی گریزانند، فروید را بھ عنوان شاھد ادعای خود علم خواھند کرد
  

اینرا . فروید قبول داشت کھ دست یابی بھ شادی جنبھ ای از زندگی است کھ بر محور دوست داشتن و انتظار مھر و محبت از دیگران می چرخد
عشق و عاشقی مخصوصآ رضایت جنسی در عشق باالترین احساس لذت را در بر . ھمھ می دانند و ھر کس بطور طبیعی احساس می کند

ولی نقصی در این سخن وجود دارد و گرنھ بھ قول فروید، ھرگز بشر طریق دیگری را . گویی است برای رسیدن بھ شادیاز این رو ال. دارد
بشر وقتی عاشق است و عشق می ورزد، در آسیب  پذیرترین و ضعیف ترین موضع قرار دارد و از کمترین حفاظ  . بر این طریق نمی گزید

فروید نتیجھ . گترین غمھا و افسردگی ھا موقعی است کھ انسان کسی را دوست  بدارد و از دست بدھدبزر. بر علیھ رنج و درد برخوردار است
برای چندمین بار سخن او متضمن این بود کھ ساختار انسان و شرائط زیست او غیر . گرفت کھ حصول خشنودی مطابق اصل لذت ممکن نیست

  .مارگونھ زنانی سرچشمھ می گرفت کھ از نظر روحی و مادی بھ مرد خود متکی بودندسخن او از مشاھده یآس و ناامیدی بی. قابل تغییر است
اول الزم بود پویش شادی را در انسان  از نظر : جدایی از دیدگاه فروید و حل این مسائل از دیدگاه اقتصاد جنسی در دو مرحلھ بھ وقوع پیوست

دوم مسئلھ .  طبیعی و پی گیری آنرا از ھدف ثانوی و منحرف میتوان آشکار کرداز این طریق فرق بین ھدف اولیھ و. بیولوژیکی درک نمائیم
  .مھم امکان رواج اجتماعی موضوعی بود کھ مردم آنرا از اعماق روح خویش می خواستند و در عین حال از آن وحشت داشتند

قسمت . از نقطھ نظر بیولوژیکی بررسی نکرده بودھیچکس تا آنزمان مکانیزم عمل لذت را . قسمت اول بحث جدیدی در رشتھ بیولوژیکی بود
  .دوم، بحث تازه ای در رشتھ جامعھ شناسی بود و بطور اخص در رابطھ با خط مشی جنسی بود

  
وقتی مردم بطور طبیعی سعی در بدست آوردن چیزی را دارند کھ بھ حق متعلق بھ آنھاست ولی از دست یابی بھ آن بعلت تضاد یا رسوم 

چھ تدابیری الزم است و چھ طریقی را باید پیمود تا آنچھ طبیعی و خواسنتی است حاصل : زند، بی شبھھ این سئوال پیش می آید کھاجتماعی عاج
فقط طرز فکر غیر عادی و ناسالم است کھ آنچھ را کھ بر . شود؟  حصول خواست ھای مالی نیز مشابھ با بدست آوردن شادی جنسی است

. خط مشی اقتصادی عاقالنھ خط مشی ای است کھ ضامن توضیع عادالنھ کاالی مورد احتیاج مردم باشد. ر کندخاص و عام معلوم است انکا
از اینرو . خط مشی جنسی نیز اگر ھمان اصول واضحی را کھ بھ توزیع عادالنھ کاال مربوط می شود دنبال نماید، روشی عادالنھ خواھد بود

از اینرو . خط مشی جنسی نیز اگر ھمان اصول واضحی را کھ بھ توزیع عادالنھ کاال مربوط می شود دنبال نماید، روشی عادالنھ خواھد بود
 .چندان مشکل نیست درک اھمیت سالمت و رضایت جنسی در رابطھ با سالمت  روانی انسان
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درک این اھمیت ما را از اقدامات سطحی و بھ . ت جنسی در رابطھ با سالمت  روانی انسانچندان مشکل نیست درک اھمیت سالمت و رضای
  .اصطالح رفرم ھای سطحی جنسی دور نگاه داشتھ و برخورد جدی با آنرا از نظر علمی ناگزیر می نماید

  
از تعلقات خاطر و عالئق افراد، . ی است ھمھ فعالیت ھای فرھنگی در ادبیات، شعر، ھنر، رقص و آداب و رسوم در ارتباط با عالئق جنس

ھمھ قوانین پدرساالری در رابطھ با مذھب، فرھنگ و ازدواج، بر ضد تمایالت . ھیچیک بھ اندازه عالقھ جنسی، او را تحت تآثیر قرار نمی دھد
ک پدیده ھای روانی محسوب می انرژی لیبیدو یا انرژی غرائز جنسی کھ در علم روانشناسی منصوب بھ فروید است، ھستھ تحری. جنسی است

  .داستانھا و افسانھ ھای باستانی تکرار و تسلسل اقتصاد جنسی در نوع بشر است. شود
 اگر تحقیقات  ؟آیا تقبیح و واپس زدن احتیاجات جنسی الزمھ الینفک رشد روانی است یا نھ:  این سئوال اساسی را دیگر نمی توان ندیده گرفت

در این صورت این موضوع باید در . ثبت دھد پس ھرگونھ کوشش برای بھبود وضع اجتماعی بیھوده خواھد بود بھ این سئوال جواب معلمی
یک چنین دیدگاھی نمی تواند صحیح باشد زیرا مغایر با ھمھ خواست ھای بشر و منافی اکتشافات . کار روان درمانی انفرادی نیز صادق باشد

کار کلینیکی مرا قویآ متقاعد کرده بود . لھ فوق را نمی توانستم مطابق طرز فکر فروید قبول کنممن مسئ. علمی و دست آوردھای متفکرین است
این سئوال کھ آیا سرکوب تمایالت جنسی در . کھ افراد کامیاب و اشخاصی کھ از نظر جنسی راضی ھستند، افرادی کاری و سودمند می باشند

علت طفره رفتن بشر از جواب بھ این سئوال کھ برای مدت طوالنی ادامھ : جایگزین شدکودک و نوجوان الزم است یا نھ با سئوال مھمتری 
یافتھ چیست؟ من در جستجوی انگیزه ھای ناخودآگاه مردی چون فروید بودم کھ خود و مقام و منزلت خود را در رآس تفکر محافظھ کارانھ ای 

شکی نمی توان . عنوان یک پزشک و دانشمند بدست آورده بود مضمحل کردقرار داد و در تئوری تمدن خود آنچھ را کھ بھ زحمت فراوان ب
عمل کرده بود کھ » علمی«او در چارچوب . داشت کھ او این کار را از برای خئف علمی و یا بعلت اعتقاد بھ محافظھ کاری سیاسی انجام نداد

 معالجھ ناھنجاری روانی نروز، بلکھ در تحقیقات مربوط بھ یافتن علت موانع اجتماعی نھ تنھا در. مانند علوم دیگر بھ قوانین جامعھ وابستھ بود
  .آن و علت سرکوب جنسی نیز نمایان می شود

سرکوب امیال جنسی در کودکان و نوجوانان، والدین را در آماده کردن کودکان برای اطاعت در مرکز مشاوره جنسی، بھ من ثابت شد کھ 
  .کورکورانھ از آنان موفق می نماید

  
  

، ممانعت از بروز تمایالت جنسی کودکان و نوجوانان مستقیمآ بھ وسیلھ از کار انداختن و اختھ کردن دستگاه تناسلی در دوران اولیھ پدرساالری
  .از طریق تلفیق و ایجاد اظطراب جنسی و احساس گناه جایگزین آن شداختھ کردن روانی سپس . آنان انجام می گرفت

یش و اسب آنان را بھ حیواناتی مطیع و سر بھ راه مبدل می کند، سرکوب کردن تمایالت جنسی نیز افراد را مستعد ھمانطور کھ اختھ کردن م
کسی در مورد نتایج ویرانگر این اختگی روانی نیندیشیده و کسی نیز در مورد چگونگی تطبیق جامعھ با آن پیش . دنبالھ روی از آمر می نماید

 سرکوب تمایالت جنسی و اطاعت و فروتنی را، پس از آنکھ من با تآلیفات خود بھ صدر مباحث کشاندم، تآئید بعدھا فروید. بینی نکرده بود
  . نمود

The Function of the Orgasm by Wilhelm Reich1-   
  ترجمھ استپان سیمونیان و آندرانیک رئیسان  

  
  آموزش مسائل جنسی باید شروع شود

  :منبع روزنامھ عصر ایران
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=99199 

  
بر اساس مطالعات انجام شده در سطوح مختلف، بیش از نیمی از درخواست طالق ھا در 

  .کشور منشاء و ریشھ جنسی دارد
در واقع زوج ھای جوان در سالھای نخست زندگی مشترک با توجھ بھ اینکھ از کامجویی 

طات زناشویی خود احساس رضایت و ھای جنسی احساس محرومیت کرده و از ارتبا
  .آرامش روحی نمی کنند، نسبت بھ ھم سرد شده و از یکدیگر جدا می شوند

  
بھ عمل آمده .... این خالصھ تحقیقاتی است کھ در سالھای گذشتھ بارھا و بارھا از سوی مراکز و منابع مختلف علمی، آماری و دانشگاھی و

اتفاق آنھا مؤید این نکتھ است کھ ناکامی در روابط جنسی و زناشویی ریشھ بسیاری از طالق ھا و است و متاسفانھ نتایج اکثریت قریب بھ 
  .جدایی ھا در کشور است کھ خود پدیده جدایی، سرآغاز مشکالت تازه اجتماعی و فرھنگی می شود

نعت از بروز تمایالت جنسی کودکان و نوجوانان مستقیمآ بھ وسیلھ از کار انداختن و اختھ کردن دستگاه ، ممادر دوران اولیھ پدرساالری
  .از طریق تلفیق و ایجاد اظطراب جنسی و احساس گناه جایگزین آن شداختھ کردن روانی سپس . تناسلی آنان انجام می گرفت

یع و سر بھ راه مبدل می کند، سرکوب کردن تمایالت جنسی نیز افراد را ھمانطور کھ اختھ کردن میش و اسب آنان را بھ حیواناتی مط
 .مستعد دنبالھ روی از آمر می نماید

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=99199
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  حال باد دید کھ ریشھ این قضیھ در کجاست و چگونھ می توان جلوی این پدیده را گرفت؟
آ پاسخ بھ این سئوال نیاز بھ یک کار کارشناسی مستقل و علمی دارد و نیاز است تا با تحقیقی جامع ریشھ ھای این مشکل شناختھ شوند و طبیعت

  .نتایج آن تبدیل بھ برنامھ ریزی و سیاست گذاری ھای کالن کشوری شود
عدم آموزش «سیاری از مشکالت جنسی در روابط زناشویی با این حال بھ نظر می رسد، اجماآل بتوان این ادعا را مطرح کرد کھ ریشھ ب

  .زوج ھا است» صحیح و مناسب
» تابو«بھ عبارت بھتر با توجھ بھ خط قرمزھای مصنوعی کھ این موضع در جامعھ ما داشتھ و دارد، پرداختن بھ موضوعات جنسی تبدیل بھ 

بھ این موضوع اصآل نپردازند و در نظام آموزشی ...  و کتب درسی وشده است و این موضوع سبب شده کھ بھ غلط رسانھ ھا، مراکز آموزشی
گنجانده شده است کھ در آن نیز آموزش جھت ارتباطات زناشویی و » تنظیم خانواده« کنونی ما در ایران تنھا در دانشگاه واحدی بھ نام 

کھ ھیچ کمکی بھ آموزش جوانان در ! شرح داده می شودکامجویی جنسی داده نمی شود بلکھ بیشتر راه ھای جلوگیری از بارداری ناخواستھ 
  .زمینھ مسایل زناشویی و نحوه صحیح پیوندھای جنسی زوج  ندارد

منابع بسیاری در باره نحوه نزدیکی زن و شوھر و ) الاقل از منظر فرھنگ مکتوب و دینی ما(این در حالی است کھ در فرھنگ سنتی ما 
بیعتآ این منابع نشان می دھند کھ اسالم بھ عنوان یک دین کامل بھ این بخش مھم از زندگی بشر توجھ کافی مسایلی از این دست وجود دارد و ط

  .و وافی داشتھ است
  

با این حال بھ بھانھ ھایی مانند شرم و حیا، موضوع آموزش ھای جنسی و کامجویی ھای زناشویی، تقریبآ بھ طور کامل در کشور بھ محاق رفتھ 
قتی عقد ازدواج می بندند، یا در نادانی کامل نسبت بھ امور جنسی ھستند و یا اطالعات خود را از منابع متفرقھ، غیر استاندارد است و افراد، و

و نامطمئن کسب کرده اند کھ در ھر دو صورت، ناکامی ھای جنسی در دوران زناشویی، محقق می شوند و طالق ھا شکل می گیرند و خانواده 
  .ھا فرو می پاشند

نکتھ جالب و آموزنده اینجاست کھ بھانھ ھایی مانند غیر متعارف و شرم آمیز بودن پرداختن بھ آموزش ھای جنسی در شرایطی مطرح می شود 
کھ اساسآ در امر آموزش جای شرم و تعارف نیست و اگر تورقی در رسانھ ھای علمیھ مراجع تقلید شیعھ داشتھ باشیم بھ صراحت کامل مسایل 

تبط با مسایل زناشویی مورد اشاره قرار گرفتھ و حتی واژگان مربوط بھ ارگانیسم جنسی بدن زن و مرد بھ صراحت مورد اشاره و احکام مر
  . قرار گرفتھ است

  
از سوی دیگر مسئلھ ارتباطات زناشویی و آمیزش جنسی زن و مرد آن قدر در اسالم استحکام و اھمیت دارد کھ طبق احکام شرعی مسالھ 

پیوند زناشویی فرض شده و زوج یا زوجھ نمی توانند در شروط عقد این مسئلھ را کھ حاضر بھ » اصول پایھ ای«سی زوجین جزء آمیزش جن
  .آمیزش نخواھند بود را بگنجانند و چنین عقدی از نظر شرع مبین اسالم موضوعیت نخواھد داشت

  
ت جنسی زوج یا زوجھ بھ نحوی کھ آنھا را از تولید نسل باز دارد یا از از سوی دیگر در احکام مربوط بھ طالق ھم، نقصان یا اشکال در آل

  .لذت ھای حالل ارتباط جنسی محروم کند، موجب می شود کھ زوج یا زوجھ بتواند راحت تر از ھمسر خود کتارکھ کند
 و ارتباط جنسی زن و مرد وجود دارد کھ در کنار این مسئلھ، روایات و احادیث فراوانی از ائمھ معصومین نیز در مسایل مرتبط با زناشویی

نشان می دھد منابع دینی ما نھ تنھا در این مسالھ سکوت نکرده اند، بلکھ بھ جرات می توان این ادعا را مطرح کرد کھ در ھیچ دینی ھمچون 
سی زوجین از یکدیگر پرداختھ اسالم و در ھیچ مکتبی ھمچون مکتب تشیع بھ مسالھ ارتباطات جنسی بین زن و مرد و کامجویی ھای الل جن

  .نشده است
حال چگونھ است کھ ما با توجھ بھ این فرھنگ و سابقھ غنی از نظر کتب دینی و منابع فقھی در حکوکتی کھ یک حکومت اسالمی است و 

 این کم توجھی باعث طبیعتآ سیاست گذارھای خود را بر محور احکام شریعت سامان می دھد، بھ این مسالھ کم توجھی می کنیم بھ نحوی کھ
  زیانھایی می گردد کھ یکی از آنھا باال رفتن آمار طالق در کشور است کھ خود سرمنشا بسیاری دیگر از مفاسد اخالقی و اجتماعی می شود؟

  
دھی بھ بھ نظر می رسد در این زمینھ باید دستگاه ھای مسئول و فرھنگی در یک ھم اندیشی و با اتخاذ یک سیاست مشترک موضوع سازمان

اگر این آموزش ھا . از سنین جوانی و بلوغ بھ دانس آموزان و دانشجویان و ھمھ اقشار مردم را مطمح نظر قرار دھند» آموزش مسایل جنسی«
ھمزمان با دوران بلوغ جنسی پسران و دختران در مدارس آغاز شود از سویی می تواند جلوی بسیاری از مفاسد و بیماریھ ھای مقاربتی و نیز 

را بگیرد و از سوی دیگر سبب شود تا جوانان با آموزش صحیح اصول روابط .... مثبت و» وی. آی. اچ«بیماری ھای مھلکی ھمچون ابتال بھ 
  .زناشویی در زندگی مشترک خود در آینده کمترین مشکل را از این نظر داشتھ باشند

  
بھ جان خریدن ریسک ھای « خواھیم بود کھ جوانان این آموزش ھا را با اما اگر این آموزش ھا انجام نگیرند ، دچار تداوم شرایط کنونی

ارتباط جنسی خارج از خانواده و قواعد مشروع اجتماعی می آموزند کھ کسب این تجربھ ھا گاھآ بھ قیمت غوطھ ور شدن در مفاسد » خطرناک
  .اخالقی و اجتماعی دیگری است کھ اشاره بھ آنھا بھ تطویل کالم می انجامد

اید توجھ داشت کھ اگر در این زمینھ از مجاری مشروع و قانونی و سالم اطالع رسانی و آموزش دھی نشود، با توجھ بھ جاذبھ میل جنسی در ب
جوانان و در سنین خاص بلوغ، جوانان این آموزش ھا را از مجاری غیر رسمی و غیر معتبر دریافت می کنند کھ ممکن است در کنار آن بھ 

  .خالقی دیگری نیز بیفتند و این مسالھ طبعتآ برای کشور ھزینھ ھای بیشتری در مقایسھ با شکستن تابوھای خود ساختھ خواھد داشتدام مفاسد ا
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  نظری اجمالی بھ پدیدۀ ختنھ کردن پسرھا 
  کارون کیانی: اقتباس و ترجمھ 

  
بھ منظور پاکیزگی ، یا بھ دالیل . پوشیده شده است)  می شود نامیدهǛẫ   Қһ Җ   کھ گاھی اوقات  (1سرِ  آلت تناسلی بھ وسیلۀ یک غلفھ

 در ایاالت متحده نسبت بھ کشورھای – کھ ختنھ نام دارد –برداشتن غلفھ . فرھنگی ، غلفھ گھگاه طی یک عمل جراحی برداشتھ می شود
 روز پس از تولد در بیمارستان 8انجام شود ،  روز پس از تولد ، یا چنانچھ مطابقِ  سنت یھود 2ختنھ در حدود . اروپایی متداول تر است
  .  ختنھ عالوه بر یھودیت ، در دین اسالم نیز سفارش شده است. صورت        می پذیرد

  

1 - foreskin   
  
  

  .شکل زیر روشھای ختنھ را نشان می دھد
 

 

 
 

  Aروش 
در این روش ، 

قطعه ای 
پالستیکی بر 

روی کالهک قرار 
داده می شود و 

ر روی غلفه ب
آن کشیده شده 

 بریدن ۀو آماد
 . می شود

                                                
 



 13

 

  Bروش 
در این روش ، 

 غلفه با دقِت
  ترهر چه متام

با دست بلند ، 
شده و پس از 

بریدن خبیه زده 
 .  می شود

 
یی را تنھا بعد  غددی کھ ھورمونھا– ) 2معروف بھ غدد تایسون(چندین غدد پوستی. علم بھداشت نیز دلیل منطقی را برای ختنھ ارائھ کرده است

این غدد ماده ای چرب را ترشح می کنند کھ چنانچھ از زیر .  در غلفھ و در زیر کالھِک آلت تناسلی قرار گرفتھ اند–از بلوغ ترشح می کنند 
اسمگما مرتبًا از اگر این .  را بھ وجود آورند3 اسِمگماغلفھ پاک نشود ، می تواند با سلولھای مردۀ پوست ترکیب شده و ماده ای پنیری بھ نام

زیر غلفھ پاک نشود ، دانھ دانھ شده و کالھِک آلت تناسلی را خراش می دھد و از این طریق موجباِت ناراحتی و عفونِت احتمالی را فراھم می 
 ، زیرا غلفھ باید چنانچھ غلفھ برداشتھ نشود این امر دشوارتر خواھد بود. پاک کردنِ  اسمگما مستلزم شستشوی کالھِک آلت تناسلی است. آورد

  . با دست جمع شود تا کالھک آمادۀ شستن بشود
چندین بیانیھ را منتشر ساختھ و طی آنھا متذکر شده است کھ ، ھیچ دلیل پزشکی ) AAP( بھ بعد ، آکادمی پزشکی اطفال امریکا 1971از سال 

 1987 درصد در سال 58 بھ میزان 1960 درصد در اواسط دھۀ 95در نتیجھ ، میزان ختنھ در ایاالت متحده از نسبِت . برای ختنھ وجود ندارد
مزیت ھایی بر پایۀ پژوھشِ  دکتر ) . 1989بروور ، ( ، این آکادمی موضعش را عوض کرد 1990اما در سال ) . 1990راونر ، (تنزل یافت 

ابتالی کودکان ختنھ نشده بھ عفونتھای مجرای وایسول دریافتھ بود کھ احتمال . در این زمینھ گزارش شد) 1985(توماس وایسول و ھمکارانش
 50وایسول ھمچنین گزارش کرد کھ از پنجاه ھزار مورد سرطانِ  آلت تناسلی در طی یک دورۀ .   برابرِ  کودکان ختنھ شده است10ادرار ، 

  .  مورد از آنھا در مردانِ  ختنھ شده روی داده است10سالھ ، تنھا 
دریافتند کھ ھیچ تفاوتی در ) 1987(بھ عنوان مثال ، اسمیت و ھمکارانش.  موافق نیست1990 در سالAAPِ  با این حال ، ھیچ کسی با موضع

؛ 1983ساموئلز و ساموئلز ، (میزان عفونتھای ادراری وجود ندارد ، و محققان دیگری نیز طی سالھای قبل بھ نتایج مشابھی دست یافتھ بودند
 بھ تازگی متذکر شده است کھ فواید ختنھ آنقدرھا مھم نیست کھ این امر بھ عنوان یک اقدامِ  رایج AAPدر ھر حال ، ) . 1980والراشتاین ، 

  ) . 2000آکادمی پزشکی اطفال امریکا ، (مورد سفارش واقع شود 
ی شود ، زیرا ھمچون سدی بر مانعِ  تحریک جنسی م) یا پوسِت ختنھ گاه(غلفھ : اما استداللھای دیگری نیز تالش کرده اند تا ختنھ را توجیھ کنند

در حال حاضر ھیچ یافتھ ای برای حمایت از این استدالل وجود ندارد و در حقیقت منطق چیزی . سر راه کالھک آلت تناسلی قرار می گیرد
 قادر بھ تحریک شدن ھنگامی کھ آلت تناسلی شق می شود ، پوسِت ختنھ گاه جمع شده و نتیجتًا کالھِک آلت تناسلی. غیر از آن را نشان می دھد

اگر کالھک : از این گذشتھ ، برخی از افراد استداللی کامًال برعکس دارند. می شود ؛ عینًا ھمانند آنچھ کھ برای مردان ختنھ شده اتفاق می افتد
 آلِت ختنھ شده ممکن بنابراین. بھ طور معمول با غلفھ حفاظت نشود ، ممکن است بھ دلیلِ  تماسھای مکررش با لباس ، حساسیتش کاھش یابد

   .ھیچ یک از این نقطھ نظرات قطعیت ندارند. است نسبت بھ آلِت ختنھ نشده حساسیت کمتری بھ تحریک داشتھ باشد

                                                
 Tyson’s glands  
Smegma 
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مثًال ، مردان ختنھ نشده ممکن است در معرض خطر بیشتری نسبت بھ سرطان . معذالک دالیل دیگری نیز برای توجیھ ختنھ ارائھ شده است
، سرطان گردن ) واژینال( ، و زنانی کھ شریک جنسیِ  آنان می شوند در معرض خطر بیشتری نسبت بھ عفونت ھای مھبلیآلت تناسلی بوده

با این وجود ، در برابر ھر مطالعھ ای کھ از این استدالل حمایت می . رحم ، زگیل ھای تناسلی ، و دیگر بیماریھای مقاربتی قرار خواھند گرفت
  . می گردند کھ آنھا را رد می کنندکند ، مطالعاتی پدیدار 

نخستین دلیل مربوط بھ نگرانی می شود کھ در مورِد ضربۀ روحی روانی کھ در پی ختنھ بھ نوزاد . دالیل زیادی برای ختنھ نکردن وجود دارد
د نیستند ، ختنھ اغلب بدون استفاده از آنجا کھ کودکان قادر بھ تحمل کردن بیھوشیِ  عمومی یا مسکنِ  فرونشانندۀ در. وارد می شود وجود دارد
  در پاسخ بھ این نگرانی ، برخی از پزشکان برای کم. از بیھوشی انجام می گیرد

کردن یا از بین بردنِ  دردِ  ناشی از ختنھ ، دارویِ   بی حسی موضعی را مستقیمًا بھ 
 مسألھ دیگر ، خطر عفونت ، خونریزی ، ضربۀ. داخل آلت تناسلی تزریق می کنند

 عاطفی ، و دیگر عوارضی است کھ در پی چنین عمل جراحی احتمال رخ –احساسی 
  . دادنش وجود دارد

ھم اکنون ، پزشکانِ  متخصص توافق دارند کھ وقتی پوسِت ختنھ گاه آنقدر سفت و 
را آزار دھنده ساختھ یا در طولِ  آمیزش ) یا شق شدنِ  آلت(سخت است کھ نعوظ 

تنگی پوسِت ختنھ این وضعیت را .  ، باید برداشتھ شودجنسی منجر بھ درد می شود
  .  می نامند4گاه

  :بھ طور خالصھ 
  : بر پایۀ دالیل زیر والدین ممکن است تصمیم بگیرند فرزندشان را ختنھ کنند 

 . ختنۀ نوزاد بخشی از سنت ھای مذھبی آنان است. آنان یھودی یا مسلمان ھستند
لدین ترجیح دھند کھ آلِت پسرشان نیز ھمانند آلت اگر پدر ختنھ شده باشد ، شاید وا

 . پدرشان باشد
والدین نمی خواھند مجبور بھ یاد دادنِ  نحوۀ تمیز کردن پوسِت ختنھ گاه بھ پسرانشان 

  . شوند
4 - Phimosis   

 . مردان ختنھ شده کمتر دچار عفونتھای مجرای ادرار می شوند
ان ، صاحب مشکالت و معضالتی مانند درد در حین آمیزش می شوند کھ آنان را ملزم بھ ختنھ در برخی از پسرانِ  ختنھ نشده ھمگام با رشدش

 . این امر بسیار دردناک تر و خطرناک تر از ختنھ در دوران طفولیت است. بزرگسالی می کند
 . ه باالتر استمیزان سرطانِ  آلت تناسلی ، در عین حال کھ بھ شدت پدیده ی نادریست ، در میان مردان ختنھ نشد

  .  بیشتر باشدممکن است، ) مثًال زگیل ھای تناسلی(احتمال ابتالی مردان ختنھ نشده بھ بیماری ھای مقاربتی
  :  بر پایۀ دالیل زیر ممکن است والدین نخواھند پسرشان را ختنھ کنند 

 . ختنھ جزئی از سنت فرھنگی آنان نیست
 . ختنھ برای نوزادان درد آور است

 . ختنھ نشده باشد ، شاید والدین ترجیح دھند کھ آلِت پسرشان نیز ھمانند آلِت پدرش باشداگر پدر 
 1000 مورد در ھر 2کمتر از ( در موارد نادر . ھمانند ھر عمل جراحی ، ختنھ نیز برخی خطرات احتمالی را در پیش رو قرار می دھد

 . آلت دچار عفونت یا حتی آسیب می شود) مورد
پسران با آلتی ھمراه با پوسِت ختنھ گاه متولد می شوند ؛ آلت تناسلیِ  نوزادیشان . ندیشھ اند کھ ختنھ امری طبیعی و نرمال نیستآنان بر این ا

 . باید دست نخورده باقی بماند
 . این امر باید در ھنگامی انجام شود کھ وی توانایی انتخاب دارد. ختنھ بدون اجازۀ نوزاد انجام می گیرد

  
Source: Jerrold S. Greenberg , Clint E. Bruess & Sarah C. Conklin (2006 - 2007). Exploring the dimensions of  

human sexuality , Third edition. Chapter 5   
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 حرف ھایی در باره نمایشنامھ

Vaginal monologues 
  )1( تک گویی ھایی در باره واژن- 

  و شیکاگ-عزت السادات گوشھ گیر
  

تئاتر آمریکا، در دو دھھ اخیر، میدان وسیعی برای عرضھ ی تجربیات گوناگون نمایش در ژانرھای فکری 
این شیوه نمایشی بعد گسترده ای در آثار نمایشنامھ نویسان زن، . و عملی بویژه تک گویی نویسی بوده است

  .نھ تنھا در آمریکا، بلکھ در جھان دارد
ز رشد و تحول زبان زنان پیوستھ جلوگیری بھ عمل میآمده و زنان بھ دلیل از آنجایی کھ در طول تاریخ ا

ساخت پدرساالرانھ از عرصھ ھای گوناگون ھنری جدا نگاه داشتھ شده اند،  زنان ھنرمند را بر آن داشتھ تا 
 کوشش، زنان در جستجوی یک روش در این. حرفھای نگفتھ قرونی را بدون انقطاع، با فرمھای تازه و شیوه ھای بیانی نوین بیرون بریزند

بدینگونھ است کھ ساختارھا و . زنانھ نویسی، بر اساس نوشتن خالص و الیزال تن و روان، و ھمچنین روش خواندن متون ادبی و فلسفھ بوده اند
 جسم و تخیل نامتناھی، در آغاز چارچوبھای انتظام یافتھ مردانھ، اکنون کھنھ قلمداد شده و شیوه ھای نوین بیانی، ملھم از زبان غریزه، زبان

  .زایش است
سنتزی زاییده . شکستن شالوده ھای کھنھ، آنتی تزی است مبتنی بر شکفتگی زبان زنانھ کھ طبعآ سنتز شکوفان پرباری در جھان خواھد داشت

ھلن . بان مردانھ بھ دنیا خواھد آمداز وحدت و تضاد تقابلھای دوگانھ، زبان نوینی کھ از آمیختگی عاشقانھ و چالش جدالنھ زبان زنانھ و ز
مارگرت . سیکسو، جولیا کریستوا و مارگرت دوراس پیشروان رمان نویسی نوین در فرانسھ، از پیشگامان جنبش زبان نوین در جھان اند

قطاع زن، با تآکیدی ویران کن، و آوای ھند، بھ بیان بالان: ھیروشیما عشق من، کامیون، زن گفت: دوراس در فیلمھا و رمانھایش از جملھ
  ».ادبیات زنان ادبیاتی جسورانھ و صریح است. زنان ھرگز خود را بیان نکرده اند«: وی میگوید. آگاھانھ، انگشت میگذارد

 توضیح نامھ کوتاه و بلند 18 تک گویی و 18این نمایشنامھ کھ شامل . کوششی است در این روند» تک گویی ھایی در باره واژن«نمایشنانعھ 
بعضی از توضیحات از انسیکلوپیدیای زنان و کتابھای مختلف نویسندگان زن، .  صفحھ مصاحبھ از زنان تدوین شده است200، بر اساس است

با زبان و لھجھ منطقھ ای و فضای زیستی و محیط ویژه ای کھ زنان آن . در ھر تک گویی موضوعی جدید مطرح میشود. برداشت شده است
از اجراھایی با .  نوشتھ شده، تا بھ امروز بھ شیوه ھای گوناگونی بر صحنھ آمده است1997نمایشنامھ کھ در سال . اندفضاھا را زندگی میکرده 

 بازیگر از اقوام و نژادھای مختلف، تا اجراھایی با سھ بازیگر متشکل از زنان سیاھپوست، سفید پوست و سبزه، تا اجراھایی 30بیش از حدود 
  .تک نفره

ھا، نشان دھنده آزادی، رھایی و عوامل بالقوه نیروھای نھایی متن است کھ بھ کارگردان و بازیگر امکان باروری و خالقیتھای گوناگونی اجرا
  .نوین را میدھد

 سال است کھ ھنوز بر صحنھ تئاتر آپولو شیکاگو و ھمچنین سالن ھای  تئاتر در دانشگاھھا، ادامھ دارد،  5اجرا این نمایشنامھ،  کھ حدود 
  .ماشاگران بیشماری را، از شھرھای مختلف بھ تماشای آن کشانده استت

  ایو انزلر
Eve Ensler 

  نمایشنامھ نویس، برنده جایزه تئاتری اوبی اھل نیویورک است و جنبش جھانی روز واژن
V-Day  

، اولین روز جھانی واژن بھ )روز والنتین( در روز عشاق 1988در چھارده فوریھ . را برای پایان دادن بھ خشونت علیھ زنان، بنیان نھاده است
   نفر بھ ھمراه ووپی گلدبرگ2500وقوع پیوست و 

Whoopi Glodberg 
  سوزان ساراندون

Susan Sarandon 
  ، گلوریا استانیم

Gloria Steinem 
در . را اجرا کنند» ....ی ھاتک گوی«و شمار بسیار دیگری از بازیگران زن، روبروی سالن ھمرستاین در شھر نیویورک جمع شدند تا نمایش 

دانش اندوزی، بھداشت، قربانیان تجاوز و : آن شب صد ھزار دالر برای کمک بھ زنان مختلف جمع آوری شد تا برای امور گوناگونی از جملھ
  .خشونت و جنگ مورد استفاده قرار گیرد

، کنیا، کرواسی، کوسوو در یوگسالوی سابق، و ) راوا-ن افغانستانبھ جمعیت انقالبی زنا(این اعانھ ھا بھ کشورھای مختلفی از جملھ افغانستان 
  .چچن فرستاده شده است

این نمایشنامھ حرکت امیدوار کننده ای است نھ فقط علیھ نیروھای ویرانگر وسایل ارتباط جمعی در کنترل قدرت گرایان در جھان، بلکھ راھی 
  . دربعد ھنریاست برای رسیدن بھ آزادی و عشق از طریق دانش اندوزی

مقالھ ای از گلوریا استانیم، فمینیست مشھور آمریکایی چاپ شده است کھ ترجمھ آن را در زیر می ) 2001 و 1998چاپ (در پیشگفتار کتاب 
  :خوانید
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درونی یا بیرونی، استنادی است کھ زنان خانواده و فامیل بھ اندام جنسی زن، چھ اندامھای » اون پائین ھا«. ھستم» اون پائین ھا«من از نسل 
این واژه . یعنی این کھ واژه ھای مربوط بھ اندام جنسی زن، بندرت بر زبان آورده میشده است، آنھم با ھیس ھیس و زمزمھ وار. نسبت داده اند

رعکس این زنان معموآل یا و کلیتوریس بیگانھ بوده اند، بلکھ ب.... ھا نھ بھ این دلیل بر زبان نمی آیند کھ آنھا نسبت بھ واژه ھای واژن، فرج، 
  .آموزگار بوده اند و تدریس می کرده اند و یا احتماآل کسانی بوده اند کھ بیشترین دسترسی را بھ اطالعات مربوط بھ این اندامھا داشتھ اند

ز مادربزرگ ھای فامیل کھ از یکی ا. بافتھ شده، مینامیده اند) و کھنھ(حتی ھمین زنان خودشان را آزادیخواه، آزاد و یا با الیاف اخالق خاص 
طریق نوشتن مقاالتی با نام مستعار برای کلیسای متعصب پروتستان، امرار معاش میکرده است، خود اذعان کرده کھ حتی بھ یک کلمھ از 

. یکرده استاو بعدھا نیازھای مالی خود را از طریق شرط بندی در مسابقات اسب سواری بر طرف م. نوشتھ ھایش ھم اعتقادی نداشتھ است
او یک دانش آموز و حتی یک . مادر بزرگ دیگر زنی آزادیخواه بود کھ در مبارزات حقوق بابر بین زن و مرد، سھم عمده ای داشتھ است

  .کاندیدای سیاسی در مجمع کلیمی شان بود
رد، با غرور بھ کارش ادامھ میداد و ما مادر من اما قبل از تولد من، یک گزارشگر روزنامھ بود و ھمانطور کھ ما دو دخترش را بزرگ می ک

من بخاطر نمی آورم کھ او حتی یک واژه یا اصطالحی کھ مربوط بھ بدن زن باشد و بار . را با مسائل روشنفکرانھ دوران خودش آشنا می نمود
ا در این نمایشنامھ خواھید دید کھ شم. و من خیلی از این بابت سپاسگزار ھستم. کالمی، شرم آور و قبیحی داشتھ باشد، بھ زبان آورده باشد

بھرحال، من واژه ھایی نشنیدم کھ بھ اصل نزدیک باشند و در عین حال بار . بسیاری از دختران با یک بار مسئولیت بزرگتر بزرگ شده اند
شود بھ سالھایی کھ تا آن موقع این مربوط می . برای نمونھ، من حتی برای یک بار واژه کلیتوریس را نشنیدم. کمتر افتخار آمیزی داشتھ باشند

. خالص) رسانی(نمی دانستم کھ زنان دارای عضوی ویژه در بدن ھستند کھ آن عضو ھیچ کار دیگری انجام نمی دھد، بجزء حس لذت جویی 
ھ حقانیت و توجیھاتی  اگر چنین اندامی بی ھمتا در بدن مردان موجود بود می توانید تصور کنید کھ ما چھ چیزھایی در باره اش می شنیدیم و چ(

در نتیجھ، زمانی کھ من یاد گرفتم صحبت کنم، یا واژه ھا را ھجی کنم، و یا از بدنم مراقبت کنم، بھ من گفتھ .) برای آن بھ وجود آورده می شد
بایستی در فرھنگ شد کھ میتوانم نام تمام قسمت ھای دیگر بدنم را ھجی کنم و یا در باره اشان صحبت کنم،  بجز یک قسمت کھ نامش می

این موضوع مرا از حس حمایت علیھ واژه ھای شرم آور  و جوک ھای زننده در حیاط مدرسھ معاف کرد، و . واژگان بیانی، حذف میشد
  .ھمینطور، علیھ اعتقادات عمومی کھ مردان، خواه معشوق باشند، خواه پزشک، در باره بدن زنان بیشتر میدانند تا خود زنان

  
ن با یک نگاه لحظھ ای بھ این دریافت رسیدم کھ باید برای رسیدن بھ در آغاز، م

زمانی کھ بعد از کالج برای دو سال بھ ھند سفر . آزادی، دانش تن خود را بیاموزم
  کردم، در معابد مقدس ھندوان من برای اولین بار

از یک سمبل آبستره ای از اندام جنسی مرد، من ھمچنین یونی را دیدم؛ سمبلی . دیدم
سھ گوش و مثلثی با یک شکل بیضی بادامی با دو . یک شکل گونھ. اندام جنسی زن

شدیدتر مورد )  یونی(بھ من گفتھ شد کھ ھزاران سال پیش،   این نماد . گوشھ تیز
این اعتقاد بعدھا بھ تانتاریسم تبدیل . عبادت ستایشگران قرار میگرفتھ تا نماد مردانھ

 است کھ مرد قادر نیست بھ روحانیت تمام عیار برسد مگر با یگانگی عاطفی و شد کھ اعتقاد مرکزی اشان این
، در )زن زدایان(این اعتقادی  بود بسیار عمیق و گسترده کھ بعضی از جداسازان و مطرود کنندگان زن . جنسی با انرژی واالی روحانی زن

) ھنوز ھم ھستند(با اینکھ چنین اعتقاداتی حاشیھ ای بود و .  ظ کردند، در سنت ھایشان حف)کھ بعدھا شکل گرفتند(مذاھب توحیدی و یکتاپرست 
  .بھ وسیلھ رھبران مذھبی، بعنوان فساد عقیده تکذیب شدند، اما این اعتقادات بھ شیوه ھای دیگر بھ راه خود ادامھ دادند

 ماگدالن راخردمندترین شاگرد و پیرو مسیح مسیحیان عارف، سوفیا را بھ عنوان روح مقدس زنانھ، ستایش می کردند و مریم: برای مثال
. مذھب بودائیسم  تنتریک ھنوز آموزه ھای مذھبی خود را اینگونھ می آموزاند کھ بودایی بودن در اندام جنسی زن نھفتھ است. میدانستند

  صوفیان اسالمی اعتقاد دارند کھ فنا، یا شور و خلسھ در تصوف فقط می تواند از طریق 
Faravashi 

و حتی کلیسای کاتولیک . ؛ روح زنانھ خدا»شکتی«در عرفان یھودیت، نمونھ دیگری است از » شکینا«. زنانھ، بدان دسترسی یافتروح 
  .اشکال مختلفی از مریم مقدس را بھ نمایش گذاشتھ است کھ بیشترین تمرکز روی مادر است تا پسر

ھ ھنوز خدایان در طرح ھای زنانھ و اشکال مردانھ ترسیم میشوند، سیمای در کشورھای زیادی در آسیا، آفریقا و دیگر نقاط دنیا، جای ک
در ھندوستان، االھھ گان . »یونی«در » لینگام«محرابھا ترسیمی است از جواھری در اندرون گل نیلوفر آبی و تصاویر و تمثال ھای دیگر از 

  .»یونی«ش و انھدام در ھندو، دورگا، و کالی، تجسمی ھستند از قدرت ھای زایندگی و مرگ، آفرین
با طرز تفکر آمریکایان در باره بدن زن فاصلھ زیادی وجود » یونی«زمانی کھ بھ آمریکا برگشتم، دریافتم کھ  ھنوز، بین  ھند و ستایشگران 

 مردان قابل دیترس  ھم کاری در جھت ارتقاء دانش و فرھنگ در این زمیتنھ نکرده ، جز اینکھ زنان را برای60حتی انقالب جنسی دھھ . دارد
این معاوضھ تا جنبش فمینیستی در سالھای . معاوضھ شد» آری« فقط با واژه مشتاق و متداوم 1950در سالھای » نھ«واژه . تر کرده است

سی گرفتھ ، آغز پیدایش یک آلترناتیو در برابر ھمھ چیز بود؛ از مذاھب پدرساالرانھ گرفتھ تا نظریھ فروید، از دوگانگی فکر و عمل جن1970
  .تا استاندارد مجرد اندیشی پدرساالرانھ و کنترل سیاسی و مذھبی بدن زنان بعنوان منبعی برای تولید مثل

. در لوس آنجلس است، نمادین شد» جودی شیکاگو«کھ بنیانگذار آن » خانھ زن«سالھای آغازین کشف برای من، با حس خاطره انگیزی از 
نماد « آفرینش خالقھ ای بود از آثار ھنری یکی از زنان ھنرمند و در ھمانجا بود کھ من برای اولین بار ھر اتاق» خانھ«بدینگونھ کھ در آن 

این شکل طی قرنھا . شکلی را کھ ما قلب می نامیم، قرینھ سازی میشود با اندام جنسی زن: برای مثال. را در فرھنگ خودم کشف کردم» زنان
و یا زمانی کھ بھ . تنزل داده است.) وج.ج-عشق و عاشقی(رت جنسی و جنسیت زن را بھ رومانس تسلط و کنترل مردانھ در طول تاریخ، قد
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در یک کافھ در نیویورک نشستھ بودم و سعی می کردم وقتی او با ھیجانی ھمچون قوه ) در نمایشنامھ با او آشنا خواھید شد(ھمراه بتی دادسون 
  .ی خود را بعنوان یک عمل آزادیخواھانھ برایم توضیح میداد، خودم را خونسرد نشان بدھمالکتریسیتھ و با حسی شورانگیز ماجرای خودارضای

االن : یا وقتی کھ در مجلھ ام اس کھ ھمیشھ روی جلد آن جمالت و عالمات شوخی آمیز و لطیفھ گونھ درج می شد، بھ جمالتی بر میخوریم مثل
  ؟ یا در ھمان زمانھا فمینیستھا روی دکمھ ھا و بلوزھایشان می نوشتند میدانید کلیتوریس شما کجا قرار دارد.  شب است10ساعت 

“Cunt Power” 
با . کھ ارزش از دست رفتھ این واژه را دوباره بدست بیاورند، من میتوانستم تجدید و استرداد یک قدرت باستانی را تشخیص بدھم) قدرت کس(

    تمام این احوال، واژه ھند و اروپایی
Cunt 

  الھھ  از عنوان
Kali 
  بھ نام

Kunda  
 یا

Cunti 
   استخراج شده است و ھم ریشھ واژه

Kin 
  و)  تبار-خویشاوند( 

 Country. است
  

در سھ دھھ اخیر جنبش فمینیستی، فمینیست ھا با آشکار شدن این حقیقت کھ در طول تاریخ خشونتھای زیادی بر بدن زنان روا داشتھ شده است، 
تجاوز جنسی، شکنجھ ھای جنسی در دوران بچگی، :  خشونتھا در شکلھای مختلفی نمود داشتھ است از جملھ این. در خشم عمیقی بوده اند

خشونت ضد ھمجنسگرایان، شکنجھ ھای جسمی زنان، توھینات جنسی، تروریسم علیھ آزادی باردای یا جنایات بین المللی در قطع اندامھای 
  .جنسی زنان

، با علم بھ اینکھ خشم، تبدیل بھ حرکت ھای مثبت برای کاھش خشونت گردد، سالمت روانی و بھداشت با آشکار شدن این تجربھ ھای پنھان
بخشی از موج ظغیانی و جزر و مد خالقی کھ از انتشار این انرژی، یعنی بیان . جسمی زنان، موجب نجات نیمی از افراد بشر شده است
  .است) تک گویی ھای واژن(یشنامھ حقیقت، بھ نتیجھ رسیده است، نوشتن و اجرای ھمین نما

کھ چکیده ای است (رفتم، روایات محرمانھ در این نمایشنامھ ) با بازیگری خودش(وقتی کھ برای اولین بار بھ دیدن اجرای نمایشنامھ ایو انزلر 
اینھا را قبآل میدانستھ ام، این سفری من : تبدیل بھ شعر برای تئاتر شده است، من فکر کردم)  مصاحبھ با زنان200از مجموعھ مبتنی بر بیش از 

زنان بھ تمامی،  تجربیات خصوصی و محرمانھ شان را با وی در . است از بیان حقیقت کھ ما در سھ دھھ گذشتھ آن را تجربھ کرده بوده ایم
 ھر تک گویی، در ھر صفحھ در. میان گذاشتھ اند؛ از سکس تا زایش، از اعالن غیر صریح جنگ علیھ زنان تا آزادی و رھایی نوین در عشق

  .نمایشنامھ، یک بیان قدرتمند از آنچھ کھ نباید گفتھ بشود، وجود دارد
یک ناشر قبل از چاپ کتاب، پول آن را تمامآ بھ ایو انزلر پرداخت . ھمانطوری کھ در پشت ھر صحنھ داستان ھمین کتاب چیزی وجود دارد

با تشکر از . (را بھ ھر کجای دیگر می خواھد ببرد» و«وی این آزادی را داد تا کتاب و واژه سپس با اندیشھ ای ھشیارانھ و معتدالنھ بھ . کرد
پاما ارزش نمایشنامھ بھ خاطر این است کھ نمایش بھ .)حتی واژه ھای عنوان کتاب را. انتشارات ویالرد کھ تمام واژه ھای زنان را چاپ کرد
نمایشنامھ حرکتی است بھ سوی آینده در اھداء ارزش ھای . ی و برخوردھای منفی استماوراء تطھیر گذشتھ ای می رود کھ پر از طرز تلق

من فکر می کنم خوانندگان مرد، ھمچون خوانندگان زن، بعد از مطالعھ نمایشنامھ نھ فقط با خود احساس آزادی . شخصی و قوی بھ انسان
 -خواھند شد، در مقابل ارزش ھای کھنھ دوگانھ پدرساالرانھ ای ھمچون زنانھخواھند کرد، بلکھ در ارتباط با زنان نیز با یک آلترناتیو روبرو 

و یا  » در بخشی کھ ما در باره اش صحبت می کنیم«. روحانی، کھ ھمھ اینھا در بخش بندی خود جسم امان ریشھ دارد-جنسی-فکر-مردانھ، بدن
  ».بخشی کھ ما در باره اش صحبت نمی کنیم«

در عنوان ھنوز بھ نظر می رسد کھ یک راه طوالنی باید برود تا از چنین پرسشھای فلسفی و سیاسی بگذرد، من » نواژ«اگر یک کتاب با واژه 
  .قدری بیشتر ھمت می کنم تا یک کشف دیر رسیده دیگری را ھم بھ آنھا نشان دھم

 مبھم از معماری مذھبی برخوردم کھ امر  وقتی کھ در کتابخانھ کنگره، در  باره موضوعی پژوھش میکردم، بھ یک تاریخ1970در سالھای 
یک در . تزئین سنتی اغلب معماری ھای پدر ساالرانھ برای پرستشگاھھا، تقلیدی است از جسم زنانھ. مسلمی از دانش عمومی بھ نظر می رسید

ه و ھاللی در ھر طرف، و یک لب باالیی و لب زیرینریا، یک واژن مرکزی بھ طرف محراب، دو تخمدان تراش داده شد. ورودی وجود دارد
با آنکھ، این مقایسھ برای من تازگی . بعد در مرکز مقدس، یعنی محراب یا رحم، جایی مھ معجزه زخ میدھد و مردان بھ آفرینش و زایش میرسند

  .بسیار در این زمینھ فکر کردم. داشت، اما ھمچون پرتاب سنگی بود در چاه
جای . خلقت را، با زایش نمادین و سمبولیک خود متصرف می شوند» یونی«در آن مران، قدرت االر یکی این است کھ سھستھ آیین مذاھب  

تنھا با . زیرا کھ ما در موجودیت زنانھ زاده شدیم. اغلب میگویند کھ افراد بشر در گناه زاده شده اند) مردان(تعجب نیست کھ رھبران مذھبی 
جای شگفتی نیست کھ کشیشان و کاھنان، تقلیدی از مایع سیال .  و بوسیلھ مردان زاده بشویماطاعت از قوانین پدرساالر ما می توانیم در مردان

باز جای . تولد را روس سرمان می پاشند، بھ ما نام جدید می دھند، و قول می دھند کھ ما دوباره در یک زندگی ابدی بی پایان بدنیا خواھیم آمد
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بطور . را از محرابھا دور نگھ بدارند و آنان را از کنترل قدرت باروری خود محفوظ بدارندشگفتی نیست کھ کشیشان مرد می کوشند کھ زنان 
  .نمادین یا واقعی، این حرکت تمامآ وقف قدرتی جھت مھار و کنترل بدن زن، شده است

عکس، من وارد راھروی بر . از آن زمان تاکنون، من ھرگز ھمن احساس بیگانگی را نمی کنم وقتی کھ وارد یک ساختمان مذھبی می شوم
  .واژن زن می شوم، و  نقشھ می چینم کھ محراب را دوباره از کشیشان پس بگیرم

 ھزار سال پدرساالری بھ نظر یک حرکت دستوری مھم می آید، اما فقط روی این موضوع تمرکز کنید کھ در این 5اگر سرنگون کردن حدود 
من بھ این موضوع فکر کردم وقتی کھ بھ دختران کوچک نگاه میکردم کھ ھر کدام . م بگذاریدراه طوالنی، یک قدم برداشتھ اید تا بھ خود احترا

من در این . بجای نقطھریا، یک قلب ترسیم میکردند) من(قلب ھایی در دفترچھ ھای مدرسھ اشان می کشیدند، حتی وقتی کھ باالی حرف آ 
ولیھ ھستند زیرا کھ بسیار شبیھ بدن آنھاست؟ من بھ این موضوع دوباره فکر شگفت بودم کھ  کھ آیا این دختران مجذوب این شکل بدوی و ا
 سالھ گوش میدادم کھ آنھا تصمیم گرفتھ بودند کھ یک مجموعھ از واژه 16 تا 9کردم وقتی کھ بھ حرف ھای یک گروه بیست نفره از دختران 

  بعد از گفتگوھای بسیار. ھای مربوط بھ اندام جنسی خود درست کنند
Power bundle 

چھ راه طوالنی اما خستھ و فرخنده : مھمتر از ھر چیز، بحث و گفتگو با سرو صدا و خنده توآم بود . بھترین واژه برای آنان بود» بقچھ قدرت«
  .تا بیان واژه ھای امروز بھ عریانی» اون پایین ھا«ای بود از واژه زمزمھ وار و ھیس ھیس گونھ 

با کمک صداھای جسارت آمیز و واژه ھای صادقانھ این . انم می دانستھ اند کھ بدنشان مقدس بوده استمادر» پیشینھ«آرزو می کنم کھ 
  .نمایشنامھ، من اعتقاد دارم کھ مادر بزرگان، مادران و دختران آینده، زندگی خودشان را بھبود خواھند داد و جھان را اصالح خواھند کرد

============  
  .قابل داونلود می باشد. ج.و.ترجمھ کوشیار پارسی در بخش کتابھای موجود در وبالگ فصلنامھ ج  کتاب تک گویی ھای واژن -1
  
  
  

  خدا و عشق ھمجنسگرایانھ
  

، در جامعھ ما قدمتی طوالنی ظلم و ستم نسبت بھ افراد و اقشار مختلف جامعھ تحت نام و لوای دین
ھایشان را بھ خود نمی دھند و ھمچنان با خیلی ھا مغرورانھ، لزوم  بازنگری افکار و اندیشھ . دارد

کبر و تعصب اندیشھ ھای کھنھ و سنتی را تکرار می کنند و چنانچھ کسی افکارشان را بھ چالش 
بکشد، بھ جای تآمل و اندیشیدن،   با قیلفھ حق بھ جانب، شانھ ھای خود را باال می اندازند و با نگاه 

این . ند کھ جامعھ  ما و دین و مذھب ما این را می گویندعاقل اندر سفیھ بھ طرف مقابل  ادعا می کن
افراد با اینکار خود در واقع عجزء و ناتوانی خود در بازنگری افکار خود، اصالح آنھا، کنار نھادن 
افکار قدیمی و  در پیش گرفتن راه و روش متمدنانھ احترام بھ تفاوتھا در زندگی امروزی، را بر 

  .مال می کنند
  

دلی کھ خشم، نفرت، و  . ھ دلش پر از عشق بھ خدا و مخلوق او؛  انسان، نباشد، بندرت می تواند ادعا کند کھ مسلمان واقعی استمسلمانی ک
تعصب نسبت بھ  انسانھا را بھ صرف داشتن تمایل جنسی متفاوت، در خود انباشتھ کند، نمی تواند بھ یک مسلمان و انسان خوش قلب و مھربان 

  .تعلق داشتھ باشد
این فقر تنھا فقر و ناداری مالی نیست، بلکھ می تواند فقر حقوقی و عدالتی ھم باشد یعنی . می گویند افراد فقیر و محروم بھ خدا نزدیکترند

خدا بر این اساس  اگر ھمجنسگرایان ادعا کنند کھ آنھا نزدیکترین افراد بھ . محروم بودن از پناھگاه عدل و قانون و حقوق اجتماعی و فرھنگی
  .ھستند،  حرف اشان بی جھت نیست

  
پس کینھ و نفرت نسبت بھ مخلوقات خدا با اصول .  خداوند نمی تواند نسبت بھ مخلوقات خود کینھ بورزد یا نسبت بھ آنھا دشمنی داشتھ باشد

  .دین و انسانیت سازگار نیست
کسی در این جامعھ بیشتر از ھمجنسگرایان مورد .  می باشداسالم دین ھمدردی ، کمک بھ ھمنوعان و دستگیری از ستم دیدگان و محرومان 

چرا خداپرستان واقعی بھ یاری این بخش محروم . ستم، بی مھری اجتماعی، و ھمچنین خشم و غضب حکومت و قانون قرار نگرفتھ است
  .جامعھ بر نمی خیزند یا حرفی از آنھا نمی زنند

مخالفان ھمجنسگرایان ھیچ بھ این فکر کرده اند کھ  تھی از معنویت بودن یعنی چھ؟ . ستمعنویت جزئی از زندگی ھر انسان دیندار واقعی ا
تھی بودن از معنویت یعنی  نداشتن اخالق عادالنھ،  یعنی دارا نبودن احساس درک و ھمدردی، یعنی بی توجھی بھ درد و رنجی کھ قضاوت 

  .ش تھی باشد نمی تواند ادعای مسلمان بودن و دینداری بکندکسی کھ توشھ معنوی ا. و دیدگاه فرد بر دیگران وارد می کند
  

در نتیجھ فشارھا، تحمیالت، .  واقعیت دردناک زندگی ھمجنسگرایان در این کشور، بلھ سرزمین مادری خودشان، بر کسی پوشیده نیست
 از ھمجنسگرایان  احساس نوعی بی تبعیض ھا، بی حقوقی ھا و قضاوت ھا ی سختگیرانھ و متعصبانھ مردم و سرکوب قانونی، بسیاری

ھر  فرد مخالف ھمجنسگرایی اگر صادق است باید بھ . ارزشی می کنند و از زندگی خود ناخشوندند چنین احساسی سخت آزار دھنده است
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ما، یعنی این فکر کند کھ خود او و برخوردھا و قضاوت ھایش تا چھ اندازه در این احساس بی ارزش بودن بخشی از انسانھای جامعھ 
و چھ چیزی باعث می شود کھ او بعنوان یک انسان، یک خدا پرست،  بھ رنجی کھ قضاوت و دیدگاھش . ھمجنسگرایان دخیل و سھیم است

  چنین فردی چگونھ مسلمانی است؟. بر دیگران وارد می کند، بی اعنتایی کرده و از اصالح آن می پرھیزد
  

ارھای جنسی، و گرایش جنسی لذت می برد، ھمھ تحت تآثیر مکانیسم ھای پیچیده ای شکل می اینکھ فرد از کدام نقش ھای جنسی، رفت.  
این مکانیسم ھا مھم نیستند، آنچھ مھم می باشد این است کھ افراد بھ ھمدیگر آزار جنسی نرسانند، کسی را . گیرند کھ تاکنون ناشناختھ مانده اند

  .ند و رفتار و اعمال جنسی فی مابین در جھت ارضاء جنسی، روحی و روانی طرفین باشدبر خالف خواستھ خود، بھ انجام کاری مجبور نکن
  

این سرزمین و مردمانش بھ اندازه کافی، . ما تا کی می خواھیم خوانش ھا و برداشت ھای متعصبانھ و  خشمآگین از آیات  قران داشتھ باشیم
بیائیم مثل انسانھای متمدن،  کتاب آسمانی خود را با لطافت و . دیگر بس است. کشت و کشتار، بی خانمانی، درد و رنج و غارت  دیده اند

.  خود بھ عنوان انسان مسئولیت بپذیریم. قران را دستآویزی برای ستم رسانی بھ  ھمجنسگرایان و دیگران نکنیم. مھربانی بخوانیم و تفسیر کنیم
 شده،  اما خود من، بعنوان یک انسان متمدن  امروزی چھ مسئولیتی در برابر این گیریم کھ در گذشتھ چنان برداشتی از فالن آیھ و سوره قرآن

اگر مسئولیتی پذیرفتھ نشود، در  کماکان بر ھمان پاشنھ قدیمی  خود می چرخد و ما . انسانھا و ستم وارده بر آنھا برای خودم تقبل می کنم
  .خواھیم ماندھمچنان درجا خواھیم زد و پشت سر ملت ھای متمدن جھان باقی 

  
علم و دانش بشری،  ھمجنسگرایی را  بعنوان یکی از گرایشات جنسی انسانھا قبول کرده است، یعنی تمایل جنسی .  اسالم با علم منافاتی ندارد

ساده، درک و پذیرش این  موضوع . ھمھ افراد بسمت جنس مخالف نمی باشد بلکھ درصدی از انسانھا بھ جنس موافق خود گرایش جنسی دارند
با توجھ بھ گستره وسیع تفاوتھا در جھان طبیعی و مخلوقات خدا، کار چندان سختی نیست و  فقط بھ کمی تفکر، بی تعصبی، و باز کردن چشم 

  .ھا نیاز دارد
زوایای مختلف این تفسیر قدیمی امروزه از . تفسیر داستان قوم لوت بھ معنای نفی ھمجنسگرایی، تفسیری قدیمی و یک جانبھ است و خلط مبحث

  .و با دالئل کافی و منطقی بھ چالش کشیده شده و دیگر اعتباری ندارد
  .)از جملھ بھ مطلب در باره تجاوز جنسی در شماره ھفت فصلنامھ جنسیت و جامعھ رجوع کنید(

انی کھ علم حرف آخر را می زند، کآل گفتن اینکھ قران ھمجنسگرایی را قبول ندارد، بھ معنای آن است کھ قران با علم منافات دارد و در جھ
اگر قران خود را با علم ھمراه نکند، مردم در درازمدت از .  یک فرد مسلمان نباید تفسیرھای غیر علمی از قران و دین را تبلیغ و ترویج کند

  .قران فاصلھ می گیرند
  

نفی و محکوم .   در مجموع ھویت انسانی فرد را می سازندھویت دینی و جنسی، درکنار دیگر ھویت ھا در انسان،  در ھمدیگر بافتھ شده اند  و
  کردن ھویت جنسی انسان یعنی  نقض ھویت انسانی او،  نھ کاری است اخالقی  و نھ عملی  انسانی

  
دا و کسی کھ با سرکوب و نفی ھویت جنسی ھمجنسگرایان، ھویت انسانی آنھا را ناقص و مخدوش می کند، نمی تواند از انسانیت، معنویت، خ

کال چھ کسی چنین حقی بھ فردی می دھد کھ ھویت انسانی فرد دیگری را بھ زیر سئوال ببرد؟  مگر نھ این است کھ ھر کسی در .  دین دم بزند
اگر انسانی بگوید کھ من ھمجنسگرا ھستم،  دیگری حق ندارد . چارچوب حریم شخصی خود آزادی دارد و این آزادی باید محترم شمرده  شود

  .یچ بھانھ ای ھویت جنسی این فرد را زیر سئوال ببردتحت ھ
  

، نفرت داشتھ باشد، حتی اگر این دو انسان دو  این ادعا  پذیرفتنی نیست کھ خداوند بھ دو انسان دلداده و عاشق کھ با جان و دل بھ ھم وابستھ اند،
امروز، عشق و دلداگی زیباترین ھدیھ ای است کھ انسانھا می در جھان پر از نفرت و جنگ و گرسنگی .  زن لزبین یا دو مرد ھمجنسگرا باشند

اینکھ چنین ھدیھ ای را یک انسان بھ ھمجنس خود می دھد یا غیر ھمجنس،  موضوع  سلیقھ، و انتخاب خود اوست و . توانند بھ ھم بدھند
  .ند و ارج نھنددیگران نباید در آن دخالت کنند بلکھ باید نفس ھدیھ دل دادن و عاشق شدن را گرامی بدار

آیا  رابطھ دو انسان . آنچھ کھ ناشایست است، محروم کردن انسان از اھدا عشق خود بھ دیگری، و دریافت عشق و محبت متقابل است
ن ھمجنسگرا کھ بھ ھم عشق می ورزند و با محبت و احترام با ھم تعامل می کنند، شایستھ احترام بیشتری است  یا خانواده زن و مردی کھ در آ

زن  کتک می خورد، ھیچ احترامی ندارد و می سوزد و می سازد؟  نمی گویم کھ ھمھ خانواده ھای زن و شوھرھا چنین اند،  اما اینگونھ 
  .اصالح نگاھھا و معیارھای ما جدآ ضروری است.  خانواده ھا در جامعھ ما فراوانند

مھم آن است کھ در روابط مشترک، احترام، عزت، عشق، محبت . مجنس خودمھم این نیست کھ فرد با ھمجنس خود نرد عشق ببازد یا با غیر ھ
مبنا و معیار قضاوت ما . اینکھ دو انسان در پشت در اتاق خواب خود چھ کاری با ھم می کنند، ربطی بھ من و ماھا ندارد. و دلدادگی حاکم باشد

  .ق، خواستھ و اراده طرفین بنا شده باشد، ھمین و بسدر مورد رابطھ آنھا این است کھ  در آن خشونتی نباشد،و  بر اساس عش
  

معشوقھ، و مورد عشق و /عاشق شدن، بدست آودن فرصت ابراز عشق بھ معشوق.  انسان کآل موجودی است کھ  باید احساس کامل بودن بکند
نکھ تنھا حق دارد عشق خود را بھ غیر ما حق نداریم نوع عشق ھر انسانی و ای. محبت دیگری واقع شدن، ابزارھای احساس کامل بودن ھستند

  .ھمجنس ابراز دارد، تحمیل کنیم
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عاشق شدن و اینکھ عاشق چھ کسی شدن نھ اختیاری . دل انسان دست خودش نیست. ری ان ره بھ جایی نمی بردعشق عشق است، ارزش گذا
  .ھر کدام از ما در زندگی خود عاشق شده ایم و این را می دانیم. است و نھ دلبخواھی

بانی مورد بی مھری و جفا واقع شده اند،  دیگران خیلی از اقشار جامعھ ما، بھ دلیل تعلق داشتن بھ یک  اقلیت دینی، قومی، گرایش جنسی، یا ز
ما ایرانیان تا کی .  زنان در این  کشور بھ صرف زن بودن از بسیاری از حقوق خود محروم ھستند. نسبت بھ آنھا تعصب و  پیش داوری دارند

را جوانان تشکیل می دھند کھ خوشبختانھ تا می خواھیم بھ بھانھ ھای مختلف، بھ ھمدیگر ظلم و ستم رسانی کنیم؟  بخش بزرگی از جامعھ ما 
اما این فاصلھ گیری ھنوز  کامل نیست و بسیاری از پیش داوری ھا، . حدود زیادی با افکار قدیمی نسل ھای قبل از خود فاصلھ گرفتھ اند

 این نسل  برای دمکراسی، حال کھ. برخوردھا،  و اخالق سنتی بھ اشکال مختلف در اخالق و روش و منش نسل جوان باز تولید می شود
برابری و حقوق بشر بپا خواستھ، خوب است کھ در ھمھ زمینھ ھای فکری، فرھنگی، جنسی، اعتقادی و دیدگاھی بھ یک خانھ تکانی جدی 

کھ شایستھ این دست بزند و تمام سنت ھای کھنھ، تھی از معنویت،  و ستم رسان را از خود دور کند، تا آنگاه بتواند جامعھ ای مدرن و امروزی 
  .مرز و بوم و این نسل بپا خاستھ است، بسازد

  
بیائیم ھر کدام از ما سھمی در زدودن خرافات و از این طریق  بھ گسترش انسانیت، احترام بھ تفاوتھای جنسی، مذھبی، قومی و زبانی، و 

ون  اصالح نشود اما روابط اجتماعی ما انسانھا در اگر چنین شود، حتی اگر حکومت و قان. ارزش گذاری مثبت تفاوتھای انسانی، کمک کنیم
و فراموش نکنیم کھ خداوند ھمھ . جامعھ آنچنان متحول خواھد شد کھ بھ اصالحات عمیق در ھمھ زمینھ ھا و ساختارھا منتھی می گردد

. آن جھان مورد قضاوت می گیردخوب یا بد بودن اعمال انسانھا در . مخلوقات خود را دوست دارد و ھمجنسگرایان ھم مخلوق خدا ھستند
نقش خدا در این جھان بازی کردن و محکوم کردن و تنبیھ انسانھا بھ جرم گرایش ھمجنسگرایانھ،  نھ امری است دینی، نھ کاری اخالقی و نھ 

  .خدا را خوش می آید
  

  چھارمین کنگره سراسری خانواده و سالمت جنسی
  

الش گروه پژوھشی خانواده و سالمت جنسی دانشگاه شاھد، و بھ ریاست سید کاظم فروتن،  بمدت چھارمین کنگره خانواده و سالمت جنسی با ت
  .  آبان ماه در سالن ھمایش ھای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد21 تا 20سھ روز ، از 

  
 تا کنون ھر دو سال یک بار 1382ه از سال غالمحسین قائدی دبیر علمی چھارمین کنگره، در نشست خبری کنگره اظھار داشت کھ این کنگر

   مقالھ بھ دبیرخانھ این جشنواره رسیده، گفت کھ از 450او با اعالم اینکھ  . برگزار می شود و در این کنگره دانشگاھھا را نیز درگیر کرده ایم
  . مقالھ بھ صورت پوستر پذیرفتھ شدند114 مقالھ بھ صورت سخنرانی و 138این تعداد 

کھ خود روانپزشک است، در ادامھ سخنان خود بھ ھمکاری دانشگاھھای مختلف کشور در برگزاری این کنگره اشاره کرد و افزود کھ قائدی، 
دانشگاھھا علوم پزشکی شیراز در گستره پزشکی، دانشگاه بھشتی در گستره حقوق، دانشگاه علوم پزشکی در گستره روانشناسی، دانشگاه 

ره زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در گستره طب مکمل، دانشگاه تربیت مدرس در گستره علوم علوم پزشکی تھران در گست
  .اجتماعی و فرھنگی، و دانشگاه تھران در گستره فقھ در برگزاری این کنگره ھمکاری کرده اند/تربیتی

  
گرش درستی نسبت بھ مسائل جنسی در جامعھ ما وجود ندارد، سید کاظم فروتن، رئیس کنگره، در این نشست خبری کنگره،  با بیان اینکھ ن

. اظھار داشت کھ اختالالت جنسی، تآثیرات منفی زیادی بر روابط زوجین دارد و این اثرات می تواند آنھا را تا مرز جدایی و طالق بکشاند
ھانھ ھا گیری ھا، باعث منفی شدن روابط مرد و زن در فروتن ادامھ داد کھ اختالالت جنسی باعث ایجاد بھانھ گیری در زوجین می شود و این ب

  .کانون خانواده می شود
آقای فروتن با اشاره بھ اینکھ در کشاکش و درگیری زوجین، مسالھ اصلی کھ ھمانا اختالل جنسی است، بھ فراموشی سپرده می شود، گفت 

سی خود را پنھان می کنند، در حالی کھ آغاز درگیری ھای آنھا با ھنگامی کھ زن و مرد، برای جدایی بھ دادگاه می روند، موضوع اختالل جن
فروتن کھ خود جراح کلیھ و مجاری ادار است، در ادامھ سخنان خود با آوردن آماری ھایی از سطح باالی . یکدیگر بھ ھمین علت بوده است

رکان خانواده می شود، این سئوال را مطرح کرد کھ آیا طالق و جدایی ھا در کشور، و تآکید بر اینکھ طالق باعث آسیب رساندن بھ تمامی ا
وی ادامھ داد کھ باید مراکز تخصصی مرتبط با . ارزش شورای خانواده کمتر از شورای ترافیک در کشور است کھ بھ آن بی توجھی می شود

این مراکز باید از حضور پزشکان زبده او گفت کھ در . مسائل جنسی در کشور تشکیل شود تا پس از ازدواج بھ زنان و مردان مشاوره دھد
  .بھره گرفتھ شود و پزشکانی حضور یابند کھ فقھ، حقوق، و روانپزشکی را بدانند

این پزشک بھ نبود برنامھ از سوی مسئوالن برای توجھ بھ نیازھای جنسی افراد جامعھ اشاره کرد و گفت کھ در دانشگاھھا یک واحد درس 
او ادامھ داد کھ متاسفانھ مسئوالن مرتبط با این . ارائھ می شود، اما در باره نیازھای جنسی مطلبی گفتھ نمی شودتنظیم خانواده بھ دانشجویان 

  .موضوع بھ پژوھش ھا، مقاالت و پیشنھادھای کنگره ھای پیشین خانواده و سالمت جنسی توجھی نداشتھ اند
  

سراسری خانواده و سالمت ) پنجمین کنگره(کنگره بعدی . برگزار می شودگفتنی است کھ کنگره خانواده و سالمت جنسی ھر دو سال یکبار 
  . برگرار می شود1390جنسی در سال 
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  ، طبقھ چھارم117تھران، میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان فرصت و نصرت، شماره : آدرس دبیرخانھ کنگره
66419712-021 

  
  اگر می توانستم انتخاب کنم 

  
ابتدا بھ ) 2002یازدھم فوریھ (ی آمریکا در این سخنرانی– سکسولوگ بریتانیایی، رئیس سابق مؤسسھ کینزی، و رئیس دانشگاه ایندیانا -وفتجان بانکر

  .جنسیت در جھان امروز می نگرد و سپس جھان جنسی ایده آل خود را تشریح می کند
  

کا آقای دیوید ساتچر برای بھداشت جنسی و رفتارھای جنسی مسئوالنھ، ، مدیر کل بھداشت عمومی ایاالت متحده آمری2001در ماه جوالی 
یکی از اھداف اصلی آن فراخوان دامن زدن بھ بحث ھا در ھمھ سطوح جامعھ آمریکا، در وسایل ارتباط جمعی، . فراخوانی صادر نمود

دشت کھ خود من برای پیشبرد این بحث چھ کمکی می موضوع مھم بود و مرا بھ این فکر وا. گروھھای مختلف اجتماعی، و در خانواده ھا بود
  .توانم بکنم و چگونھ می توان بھ بحثی مفید و مؤثر دامن زد
با اینھمھ، بر خالف . ابعاد زیادی از جھان جنسی امروز اسباب نگرانی من ھستند. بھ باد انتقاد گرفتن وضعیت  واقعآ موجود کار آسانی است

  .زگشت بھ عقب؛  بھ اوضاع پنجاه سال پیش، حتی اگر امکانش ھم بود، را  نمی کنمبعضی ھا، بھ ھیچ وجھ آرزوی با
 دوست دارم  چھ تغییراتی را عملی کنم؟ فکر توضیح ایده ھای فردی مبنی بر اینکھ دلمان چگونھ جھانی را می خواھد، خود چالشی مفید می 

مسلمآ توضیح  . ر این صورتف خود را تمامآ در معرض انتقاد قرار می دھید. باشد، و سخت تر از تنھا انتقاد کردن از وضع موجود می باشد
آنچھ کھ  در اینجا . اما من تصمیم گرفتم کھ این مسئولیت را بعھده بگیرم. چگونگی راه رسیدن بھ آنچنان وضعیت مطلوب ھم آسان نیست

ی پیشبرد کامآل عادالنھ این مسئولیت، در پروژه طوالنی مدتی من پیشاپیش متوجھ این ھستم کھ برا. معرفی می کنم، فکرھای اولیھ من ھستند
  پس لطفآ شتاب در طرح . قدم گذاشتھ ام، و من از این امر استقبال می کنم

  .امیدوارم  این امر،  بھ ھدف بالفصل خود یعنی دامن زدن بھ بحث ھا، یاری رساند. افکار نارس ام را ببخشید
  

آرزوی من این است کھ بتوانم شما را متقاعد کنم کھ جنسیت زن مرد اساسآ بھ . است در جامعھ من نقش مرد و زننقطھ شروع حرکت 
در ادامھ توضیح خواھم داد . و درست بھمین دلیل است کھ من از این نقطھ شروع می کنم.چگونگی شکل دھی جندر در جامعھ مربوط می شود

 و نشان خواخم داد کھ چگونھ می توان با تغییر ساختار اجتماعی نقش مذکر -"من بوداگر انتخاب با  "-کھ من این جنسیت را چگونھ می خواھم 
  .و مؤنس،  امکان تحقق جھان جنسی انتخابی من  بیشتر می شد

  
حداقل در جھان صنعتی، زنان  در دسترسی بھ آموزش، موقعیت ھای .  سال گذشتھ، نقش زنان در جامعھ پیشرفت زیادی داشتھ است100در 

اما سیستم پدرساالری در عمق، اساسآ دست . نقش ھای مختلف در جامعھ و کنترل بیشتر بر تولید مثل موفقیت ھای زیادی یافتھ اندشغلی، 
امروزه، در بسیاری از نقاط جھان، زنان  خیلی کم و یا ھیچ کنترلی بر جنسیت، تولید مثل، زندگی و بھداشت خود . نخورده باقی مانده است

  .ندارند
بعضی ھا از دوران قدیمی تر . این سابقھ ای دراز دارد. رئیس است» پدر« این یعنی سیستمی اجتماعی بر مبنای خانواده کھ در آن در عمل،

 البتھ من آماده قبول این مسئلھ ھستم کھ -. من ھمچنان بھ این موضوع شک دارم-مادرساالری صحبت می کنند کھ ھمھ چیز در کنترل زنان بود
تفاوت بسیار فاحش  تجزیھ و تحلیل.  کافی بھ گذشتھ برگردیم، ممکن است نفوذ زنان بیشتر از آن دورانی بوده کھ بعدآ شکل گرفتاگر بھ اندازه 

  برای من  و بجای بین جوامع شکارچی، و جوامع بعدی کشاورزی و باغداری،  ارائھ شده توسط ماتریالیست ھای فرھنگی،
  . قابل تآمل می باشد
در امر کشاورزی، برای  زمینداران و آنانی کھ جھت کار بر زمین استخدام می شدند، در . مالکیت و نتیجتآ ارث می باشدکلید اصلی  رشد 

نتیجھ شکل گیری الیھ ھای مختلف قدرت، با مردانی قدرتمند در طبقات باال، . زمین مسئلھ اصلی  است مسیر رشد سیستم طبقات اجتماعی، 
  .زن می بایست تحت کنترل مرد باشد تا پدر فرزندان خود بودن او ثابت شود. ی بر اساس جندرگردید، و بدرجاتی تکفیک جنس

برای شکارچیان کھ از طریق شکار، ماھیگیری، و تھیھ غذا آنجا کھ در دسترس بود، زندگی می کردند،  منھای اسلحھ شکار و وسیلھ 
  .وامع شکارچی از موقعیت برابری بیشتری برخوردار بودندو نتیجتآ زنان ج. ماھیگیری، دارایی و مالکیت مسئلھ ای نبود

مدتھا است کھ من از تفاوت  تا حدودی نھان اما قابل بیان،  الگوھای شمال اروپا و جوامع مدیترانھ ای در برخورد بھ جنسیت در تحیر و عجب 
 و مشخصات مدیترانھ ای شامل مناطقی عمدتآ حول دور الگوی  شمال شامل شمال اروپا، کشورھای اسکاندیناوی و  شمال اسکاتلند می شود. ام

  .و بر و شمال مدیترانھ، شامل یونان، بخش ھایی از ایتالیا و اسپانیا می گردد
دختر جوان اول باید قدرت . مشخصات و الگوی شمالی، در وجھ اولیھ خود، بر باروری بعنوان فاکتور کلیدی در مسیر ازدواج تآکید دارد

باکرگی دختر جوان میبایست بھرقیمتی حفظ . اما در الگوی مدیترانھ ای، تآکید بر باکرگی بود. ابت کند، و بعد ازدواج می کندباوری خود را ث
در مقابل پول و ) پدر(ملک پدر محسوب می شود و پدر باید او را باکره تحویل ھمسری دھد کھ پدر برایش انتخاب می کند، و ) دختر(او . شود

  . این کار پدر بودن فرزندان احتمالی کھ توسط دختر زاده می شدند،  را برای شوھر تضمین می کرد.  دختر دریافت کندھدایایی از ھمسر
و چنانچھ بھ  قدر کافی بھ عقب برگردیم . تفاوت بین این دو سیستم گفتھ شده ھم در موقیت زنان و ھم در برخورد بھ جنسیت کامآل برجستھ است

  .مالی بر مبنای شکار است و سیستم مدیترانھ ای بر مبنای کشاورزی و دامداریخواھیم دید کھ سیستم ش
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آنچھ مسلم و غیر قابل بحث می باشد . شاید تفاوت ھای جغرافیایی قابل بحث باشد اما اگر ھم وجود داشتھ باشد، با انقالب صنعتی از بین برده شد
بر این اساس ساختھ شده اند کھ کنترل در دست مرد بوده و زن تحت تسلط، در این است کھ ساختار اکثر جوامع انسانی برای مدتی طوالنی 

چنین مدلی بھ بھترین شکلی در یونان کالسیک دیده می شود، . نتیجھ ھمھ چیز بر اساس ھمین مدل و با مرکزیت مرد سازماندھی شده است
 بعضی ھایشان زنانی جوان و قابل دسترس برای ارضای جایی کھ ارزش زن کمی باالتر از ارزش برده ھای شوھر، است، برده ھایی کھ

  . ادامھ یافتھ است) تا امروز(این مدل در انواع متفاوت خود ھمچنان . جنسی شوھر زن،  بودند
د کھ شاید  این ھمان دوره ای باش. در زمانھای قدیم خدایان مؤنث تا حدودی با قدر و قدرت، وجود داشتند. نقش مذھب در این میان جالب است
پس . با حرکت انسان بسمت مذاھب تک خدایی، خدا مرد شد،  و زن موجودی زمینی و اغوا کننده جنسی. در آن زنان موقعیت بھتری داشتھ اند

 الیزابت ابوت. راه حل، دوری گزینی و امتناع از سکس  شد
(Elisabeth Abbott) 

   در کتاب جالب خود بھ اسم تاریخ سکس گریزی
(History of Celibacy) 

سکس یک تھدید بود و  اگر برای ادامھ نسل بشر ضروری نبود، .. نقش دوری گزینی از سکس را در دوران اولیھ مسیحیت توضیح می دھد
برخی شاخھ ھای اولیھ مذھب مسیحیت، زمانی کھ تصور بر این بود کھ مسیح در ھمین نزدیکیھا است و  ھر . بدون شک کامآل ممنوع می شد

البتھ اینگونھ برنامھ ریزی ھای کوتاه مدت چندان ناعاقالنھ نبود اما مسیح بازنگشت و . بازگردد، درست ھمین کار را کردندآن ممکن است 
در مورد مرد، دوری گزینی او از .  با اینھمھ دور گزینی از سکس یک اصل بود. بھرحال سکس می بایست جای پایی برای خود می یافت

برای زن دوی گزینی از . جای داده شد) بھشت(بنابراین در سیستم اعتقادی باغ عدن . شیطان و اغوای زنانھ بودسکس  نمایش قدرت او در دفع 
  .سکس تنھا راه دور زدن اطاعت و انقیاد زناشویی بود

  
اما اساس و بنیان این ھر چند کھ در طول تاریخ مسیحیت دوره ھایی از تآئید بیشتر و نفی کمتر دوری از سکسی و بالعکس، وجود داشتھ اند،  

مسیحیت، بدون شک، نقش بزرگی در حفظ سیستم . اعتقاد کھ سکس برای سعادت انسان مضر است،  در عمق ضمیر ھا  ادامھ یافت
دیگر مذاھب عمده ھم عمدتآ پدرساالر بوده و ھستند،. پدرساالری و نگاه منفی نسبت بھ سکس، داشتھ است، واین نقش تا امروز ھم ادامھ دارد

در دیگر شاخھ ھای ھندوئیسم و بودائیسم، دوری گزینی از سکس مھم تلقی شده است، اما . البتھ  مذھب بودایی تا حدودی مادر ساالر می باشد
در بودائیسم کآل، دوره ای از فعالیت جنسی بعنوان مرحلھ سعود بھ موقعیت نیروانا، موقعیتی کھ در آن ھرگونھ تمایل و خواھش نفس زایل می 

  .الزم بھ گفتن نیست کھ ھمھ بودائیان بھ مرحلھ نیروانا نمی رسند. دد، برسمیت شناختھ شده استگر
یھودیت و اسالم  . در ھندوئیسم اولیھ، مدارکی و نشانھ ھایی بر ارزش گذاری بیشتر زن و سیستم ارزش گذاری بیشتر سکس، یافتھ می شود

دو مذھب مسلمآ سیستم پدرساالری را حفظ کرده اند، و در ھر دو مذھب، بھ اشکال دورگزینی از سکس را ارزش گذاری نکرده اند اما ھر
  .مختلف،  نیاز بھ کنترل شدید جنسیت زن مشاھده می شود

  تآثیر پدرساالری بر جنسیت
علتش اینطور . تھ استبیائید از نزدیک بھ این امر بپردازیم کھ چرا سیستم مرد محور پدرساالری اساسآ با دیدگاه منفی نسبت بھ سکس درآمیخ

اگر اینطور نبود، آنوقت مرد در برابر فشار جنسی آنقدر ضعف . توجیھ شده کھ مشکل ھمانا زن، کھ تحریک کننده  و  اغواگر است، می باشد
ع مسیحیت، سکس و از در سالھای اولیھ شرو. اما بیائیم آن را  از نزدیک ببینیم. این طوالنی ترین توجیھ در درازای تاریخ بوده. نشان نمی داد

و تا ھمین .  ارتداد تلقی می شد و لعن و نفرین می گردید- بازگشت  انسان در حال سکس بھ شباھت خود با حیوان–دست دادن کنترل خود 
ثل و ادامھ امروز ھم، سکس جایگاه مزاحمی در سیستم مسیحیت دارد، کھ در چارچوب ازدواج پایبند گردید، و ناچارآ، بھ علت نیاز بھ تولید م

چنین دیدگاھی و دیگر دید گاھھای اجتماعی منفی نسبت بھ سکس چگونھ جنسیت ما را بعنوان مرد و زن شکل داده . نسلریا، پذیرفتھ شده است
  .اند؟ بیائید اول بھ مورد مردان بپردازیم

در خالل این . کرده و آب خود را در آن بریزدضرورت بیولوژیکی تولید مثل این است کھ مرد آلت راست و شق شده خود را در واژن زن فرو 
ھمین امر بھ . ھمین عمل دخول، اشغال و تصرف،  تسلط و مرد بر زن را عینی می کند. کار، دخول واژنی  بھ مرد لذت جنسی می بخشد

 کھ در :مبل مردانگی استکیر شق شده س. در جامعھ مردان، کیر اصل و بنیان  مردانگی است. منجر شده است)  کیر محوری(فالوس محوری 
در نتیجھ، ناتوانی در شق کردن کیر خود، بھ فاجعھ ای برای مرد و احساس مردانگی او . زن فرو می رود، سمبل مالکیت زن در دست مرد

 از مردان را بسیاری) فشار(ھمین . محوری مرد را تحت فشار شدید ایفاء نقش قرار می دھد) کیر(بعبارت دیگر، سیستم فالوس . تبدیل می شود
بیش از نیمی از مردان مراجعھ کننده بھ . از توان شق کردن آلت خود باز می دارد، کھ در اغلب موارد ربطی بھ اعتماد بھ نفس آنھا ندارد

  .کلینیک ما  از شق نشدن آلت خود ابراز نگرانی می کنند
  در کتاب جالب خود بھ اسم » دیوید فریدمن«
«A Mind of its Own: The History of the Penis»  

. بھ اینکھ چگونھ با فالوس، کیر، این آپاندیس آناتومیکی با سیستم خاصی ھیدرولیکی، چنین تعاملی در تاریخ صورت گرفتھ، می پردازد
تن بھ از پرداخ) مرد(بھرحال،  با در نظر داشت این واکنش  و نگاه جنسی ، و ماشینی شدن ذھنیت مرد در طول تاریخ، باعث شده کھ او 

و مردانگی . نگاه منفی بھ سکس جنسیت مرد را محذور نموده اما سرکوب نکرده است. طفره رود) خود(جنسیت مضحک و نامعقول مردانھ 
  .بشکلی جا افتاده کھ  استفاده از تھدید و خشونت برای ثابت کردن آن، بھ اخالق، رعایت ادب و نزاکت و خوش آدابی او صدمھ ای نمی رساند

ساختار بدن زن آنچنان ساختھ نشده کھ از دخول واژنی لذت کامل ببرد، ھر چند کھ .  مسئلھ زن بر می گردیم، قضیھ کامآل فرق می کندوقتی بھ
اما زنان عمومآ، برای رسیدن بھ اوج لذت جنسی بھ نوع دیگری از تحریک جنسی نیاز دارند . برای بعضی از زنان دخول واژنی اھمیت دارد
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برای مثال اینکھ زن بھ ارگاسم برسد یا نرسد، تآثیری در تولید مثل ندارد ھمین را در کنار این باور .  در تولید مثل نداردکھ  ربط و نقشی
بی جھت نیست کھ در ھمھ ادوار تاریخ، بدرجات . عمومی  جامعھ مردساالر قرار دھید کھ زنان علت و سبب ھمھ مشکالت جنسی ھستند

بعالوه، اگر این را ھم در نظر بگیریم کھ بدالئل بیولوژیکی، ممکن است در . زه جنسی زنان سرکوب شده استمتفاوتی، جنسیت و ابراز غری
  .زنان نوعی سیستم بازدارندگی از تحریک جنسی در شرایط نامطلوب رشد کرده باشد، آنوقت موضوع ھر چھ کمتر اسباب تعجب می شود

   
وزده و اوائل قرن بیستم،  چندان فاصلھ نگرفتھ ایم کھ زنان خوب و نجیب را زنانی بدون  ما از آن زمان و مرحلھ تاریخی، اواخر قرن ن

جنسیت تعریف می کردیم، زنی کھ آسکسوال ھستند یعنی ھیچوقت تمایل جنسی و جنسیت خود را ابراز نمی کردند اما  بھ شوھران خود خدمات 
بودند کھ چنانچھ بھ " زنان بدکاره" در مقابل اینھا، . این خدمات استفاده کندجنسی ارائھ می دھند و ھر وقت شوھر ھوس کرد می تواند از 

  .اندازه کافی میل و تمایل جنسی خود را بروز می دادند، آنھا را دیوانھ تلقی کرده و راھی دیوانھ خانھ ھا می کردیم
ف بھ ختنھ زنان قرار دارند و ادعا می شود کھ  ھمین امروز ھم در جاھایی از جھان، دختران جوان در معرض برش آلت جنسی خود معرو

بدتر از این ھم ھست؛ ھمین چند روز پیش من و تعداد . ، زنان، می باشد»سکسوالیتھ خطرناک  برای جامعھ«ھدف تحت کنترل در آوردن 
. ی سالھ ای در نیجریھ اقدام کنددیگری، نامھ ای بھ سفارت نیجریھ فرستاده و از آنھا درخواست کردیم کھ برای لغو حکم سنگسار زن جوان س

طبق قانون شریعت، حکم ارتکاب زنا توسط فرد . این زن جوان سی سالھ کھ فرزندی پنج ماھھ دارد بھ جرم زنا  بھ سنگسار محکوم شده است
ا بھ علت نبودن مدارک متآھل مرگ می باشد، اما در این قضیھ این زن متآھل نیست اما مردی کھ با او رابطھ داشتھ متآھل است، ولی مرد ر

بسختی می شود سند و مدرکی وحشت آورتر از این پیدا کرد کھ نشان دھد تا چھ اندازه بھ . کافی آزاد کرده اند و زن بھ سنگسار محکوم کرده اند
  .نگریستھ می شود» شیطان منحرف کننده«زن بعنوان 

ر جھان صنعتی، زنان تا حدود زیادی امکان و آزادی ابراز جنسیت خود را ما حداقل می توانیم نفس راحتی بکشیم کھ در طول  صد سال اخیر د
یافتھ اند، اما حتی ھمین امروز ھم آثار و نشانھ ھای  دیدگاه قدیمی مبنی بر اینکھ زن تنھا وسیلھ ای برای ارضای تمایل جنسی مرد می باشد، 

  . بچشم می خورد
  : دگرجنسگرا، این دو سئوال زیر ھم گنجانده شده بودنددر پرسشنامھ تحقیقاتی اخیر مؤسسھ کینزی از زنان

  تا چھ اندازه رسیدن خودت بھ ارگاسم در خالل ھمخوابگی با شریک جنسی ات، برایت مھم می باشد؟ 
  .)ارگاسم،  مسلمآ تنھا راه لذت بری جنسی زن نیست، اما یکی از آنھاست(

  ی، در ارضاء جنسی  خودت مھم می باشد؟تا چھ اندازه، ارضاء جنسی شدن شوھرت در خالل ھمخوابگ
  :نتائیج این دو سئوال در جدول زیر آورده شده است

تا حدودی مھم  اصآل مھم نیست 
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  در باره پورنوگرافی چی؟

 جنبھ دیگری از واقعیت واقعآ موجود، وجود دارد کھ مایلم بھ آن بپردازم، و آن نقش پورنوگرافی، یا ھمان صنعت بسرعت در حال گسترش در 
نوگرافی، یا اگر بخواھم اصالح کمتر شرژ شده بکار بگیرم؛ تصاویر و ھر چند پور. جھان، کھ عمدتآ بازار تحریک جنسی مردان می باشد

نوشتھ ھای عریانگرا، تاریخی طوالنی دارد کھ بھ نقاشی ھا و کتیبھ ھای قدیمی در ھند می رسد، اما در صد سال اخیر بخصوص در بخش 
ی شروع شد، بالفاصلھ برای بھ تصویر کشیدن علنی وقتی کھ در اواخر قرن نوزده پورنوگراف. تصاویر، بھ مرز ھای تازه ای رسیده است

در طول قرن بیستم، با تولید . اما  آن تصاویر تا حدود زیادی برای اکثریت بزرگی از مردم قابل دسترس نبودند. سکسوالیتھ بخدمت گرفتھ شد
و حاال با اینترنت، تخمین زده می شود . سی یافتندفیلم و ویدئوھای  پورنوگرافی،  تعداد ھر چھ بیشتری از مردم بھ تولیدات پورنوگرافی دستنر

 سایتی کھ 40از . و گروھھای شبکھ ای وجود دارند) چات روم(و تعداد بیشماری گپ خانھ ) بزرگساالن( سایت سکس 60000 تا 30000کھ 
  . تای آنھا در مورد مسائل سکس و جنسیت بوده اند33 سالھ بازدید شده اند، 24 تا 18توسط مردان 

(Neilsen/Netratings, unpublished data) 
  .ھمھ اینھا بازگو کننده این واقعیت اند کھ دسترسی بھ اطالعات ومسائل مربوط بھ سکس بھ سطح سرگیجھ آوری رسیده است

رافی ھم اختصاصآ بخش نسبتآ کوچکی از تولیدات پورنوگ. اینگونھ تولیدات عمدتآ توسط مردان در ھنگام استمناء مورد استفاده قرار می گیرند
  .برای زنان تولید می شوند، و  نشانھ ھتی موجود دال بر آن دارند کھ زنان عمدتآ بدنبال مواد تحریک کننده جنسی  غیر تصویری ھستند
 سعی می ھمھ اینھا، چھ اطالعاتی در باره سکسوالیتھ مرد  بھ ما می دھد؟ آیا موضوع این است کھ مردان بیش از زنان بھ سکس نیاز دارند و

گیریم . بھ این نیاز خود پاسخ دھند؟ سرعت گسترش ھر چھ بیشتر اینگونھ فعالت ھای جنسی اسباب نگرانی است) پورنو(کنند از ھمین طریق 
بیشتری دارند و از این طریق خود را از آن خالص می کنند ولی آیا این  نتائج عجیب سیستم واکنش ) نیروی جنسی(انرژی ) مردان(کھ آنھا 

رطی سکسوالیتھ مردان را بر ما عیان می کند؟ یا اینکھ ما وارد مرحلھ جدیدی در تاریخ روابط جنسی مرد و زن شده ایم؛ مرحلھ ای کھ در ش
با ھدف ارضاء متقابل ھر دو طرف تاکید می شود و نھ تجلی سیستم مردساالرانھ کھ در باال توضیح دادم؟ آیا مردان از » رابطھ صرف«آن  بر 

شکل  داده شده اند کھ آنھا را از انطباق خود با این نوع ) کیرمحوری(اجتماعی آنچنان حول سیستم فالوس محوری –ل گیری ذھنی جھت شک
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موضوع ذھن من این . رابطھ جدید تاریخی باز می دارد؟ من جواب این سئواالت را نی دانم، اما مھم است مھ بدنبال پاسخ این سئواالت بگردیم
محوری مردساالرانھ  )کیر(ھر علت و سببی کھ باشد، اما بھ نظر می رسد کھ ما شاھد فاصلھ گیری از شیوه نامطلوب فالوس است کھ ما، بھ 

مرحلھ ای کھ در آن مرد خود را از روابط نزدیک و خصوصی  . گذشتھ و ورود بھ مرحلھ مشکل زای دیگر سکسوالیتھ خود محور مرد ھستیم 
گانتر .  یت آور رھا می کند، و نتیجھ اینکھ بکارگیری سکس در روابط مشترک خصوصی  ھم کم رنگ می شودپیچیده، دردسر آفرین و مسئول
جوانی کھ بطور « : او می نویسد. ، استمناء را یکی از راھھای فرار معرفی می کند»جنسیت و مدرنیسم اخیر«اشمیت، در نوشتھ خود بنام 

 با دوست دختر خود ندارد، موضوع را اینگونھ توضیح می دھد کھ در موضوع جلق زدن من مرتب جلق می زند اما عالقھ ای بھ داشتن سکس
دیگھ عشق بازی اولیھ، یا حرفھا و رفتارھای راماتیکی و . ھر وقت کھ خودم دلم بخواھد شروع می کنم و ھر وقت دلم بخواھد تمامش می کنم

ز چی خوشش می آید یا بدش، الزم نیست بعد از اتمام سکس ھی یکی را نوازش کنم، عاشقانھ اولیھ الزم ندارم، لزومی ندارم حدس بزنم کھ او ا
این جوان شاید می توانستت این را ھم بگوید کھ در ھنگام استمناء  می تواند بھ ھر نوع فانتزی ای کھ دلش » .ھر وقت دلم خواست می خوابم

  . را ادامھ دھدمی خواھد رو آورد و از این طریق ھویت فالوس محوری جنسیت خود
شئی درون فانتزی « : در مورد فانتزی خود چنین گفت»  اعتیاد بھ سکس«یکی از افراد شرکت کننده در تحقیقات در حال انجام ما در مورد 

رنھ رابطھ زن باید مطلقآ مفعول و بدون ھیچ حرکتی باشد و عالقھ ای بھ لذت بری خود نداشتھ باشدو گ.... من، زنی وجود ندارد، فکر نمی کنم
  .».....صمیمی و نزدیک برقرار نمی شود

آیا این قضیھ، ریشھ بیولوژیکی سکسوالیتھ مرد را بر ما عیان می کند، و یا تآثیر بیولوژیکی منتج از ساختار اجتماعی جنسیت مرد، و تقابل بین 
مدت . ی، سئواالت پیچیده ای را مطرح می کندکھ در حال زایش است؟ پورنوگراف»  روابط صرف و بیشتر متقابل«این ساختار با ساختار 

زیادی است کھ بحث ھای داغی بین فمینیست ھایی کھ بر لزوم اعمال سانسور بر پورنوگرافی، بدلیل تآثیر مخرب آن بر زندگی زنان، و 
در . د، در جریان استفمینیست ھایی کھ اعمال چنین سانسوری را نقض حقوق بشر، کھ ممکن است باعث  مشکالت بیشتری برای زنان شو

  .آخر صحبتم دوباره بھ این مسئلھ باز خواھم گشت
  

  پس من چگونھ انتخابی خواھم کرد؟
   انتخاب من چگونھ است و چطور می خواھم با دیگران فرق داشتھ باشم؟.  نق زدن در باره وضعیت واقعآ موجود کافی استخب،

 بین زن و مرد، کھ از جامعھ مردساالر فاصلھ دارد، و ھر چند  دلیل آورده شود کھ یک جامعھ کامآل متفاوت از جھت رابطھ: قبل از ھر چیز
در چنین جامعھ ای بھ نابرای زن و مرد کھ  مدتھای مدیدی موضوع بحث .پس زن ساالر باشد، ولی جامعھ دلخواه من زن ساالر ھم نخواھد بود

آن، تغییر ساختار جامعھ است، بشکلی کھ تنھا اختالف زن و مرد فقط و صرفآ ھای فمینیست ھا بود، چگونھ پرداختھ می شود؟ یکی از راھھای 
ما بھ سکسوالیتھ . بھ چگونگی تولید مثل محدود شود، و نھ چیز دیگر، و بجای مطرح کردن تفاوتھا،  تآکید و پافشاری بر شباھت ھای دو طرف

در است تآثیر و نفوذ خود را اتوماتیک وار، و محدود، در ھمان حوزه خود،  کھ طبیعت بھ ما داده، بھ این شکل برخورد خواھیم کرد کھ قا
. نفوذی خود کھ تآثیر گذار است، یعنی موضوع بیولوژیکی، اعمال کند، ھمین و بس، و آن را در پشت ذھن خود، در ھمانجا نگھ داشتھ می شود

  .ودبھ عبارت دیگر، جنس بیولوژیکی، مرکز ثقل ھویت فردی و جنسی فرد نخواھد ب
  

) فمینیستی(این شاید بخاطر ورود دیررس من بھ این ادبیات . طرحی کھ مطرح می کنم، تا کنون در ادبیات فمینیست ھا بھ آن برخورد نکرده ام
ژگی البتھ  تشابھات فراوانی ھم وجود دارند، و حالتھایی کھ  وی. من می خواھم کھ سیستم مورد نظر من بر تفاوت زن و مرد صحھ بگذارد. باشد

. در ھم تداخل می کنند، اما تفاوت ھای مھمی ھم وجود دارند کھ باید دیده شوند چون این تفاوتھا مکمل یکدیگرند) دو جنس(ھا  و خصوصیات 
ھر دو مدل . تآکید می کنم کھ در سیستم مورد نظر من، ھر دو خصوصیات متفاوت مذکر و مؤنث، الزمند و از آنھا استفاده بھینھ خواھد شد

ری ھایی دارند کھ الزمھ سیستم اجتماعی است و بھترین راه حل، قاطی کردن آنھا با ھم نیست بلکھ اھمیت یکسان بھ ھر دو دادن و برت
این کار در عمل چگونھ خواھد بود؟ جامعھ طوری سازماندھی می شود کھ در ھمھ سطوح خود، بھ . بکارگیری ھر کدام در جای خود می باشد

الزمھ استثناء از این امر، وجود شزایط خاصی خواھد بود کھ قانون .  تیمی خواھد بود-اصل بر رھیافت دو. د ذاشتیکسان زن و مرد خواھ
مردان برای احراز . این یعنی اینکھ در ھمھ سطوح سازمان اجتماعی،  برای زن و مرد پست ھای برابر وجود خواھند داشت. تعیین می کند

دان، با ھم رقابت می کنند، و زنان برای احراز پست ھای در نظر گرفتھ شده برای زنان، با ھم بھ رقابت پست ھای در نظر گرفتھ شده برای مر
ھمین تقسیم بندی در .  این تقسیم بندی در ھمھ سطوح باالی جامعھ اعمال می شود. ھر دو جنس حقوق برابر خواھند داشت می پردازند، و 

خابی بطور مساوی بین زنان و مردان تقسیم می شود و تعداد زنان مساوی تعداد مردان خواھد دولت ھم اعمال می شود، تعداد پست ھای انت
بربخوریم، یعنی » خاص«، در تجارت و صنعت ھم ھمین سیاست اعمال می شود، الیتھ ممکن است در موضوع صنایع ما بھ مواردی .بود

توجھ داشتھ باشیم کھ . تص زنان، اما این فقط استثناء خواھد بود تا اصلکارھای خاصی کھ صرفآ مردان آن را انجام می دھند و کارھایی  مخ
با پیشرفت تکنولوژی و وسایل . در اکثر حوزه ھا، کارھایی کھ  بھ تفاوت فیزیکی زن و مرد مربوط می شدند، ھر چھ کم و کمتر می شوند

 این، جاھایی ھم خواھد بود کھ مھارت زنان ارجحیت خواھد داشت و عالوه بر.  تولید، زنان ھمانقدر قادر بھ بکارگیری وسایل ھستند کھ مردان
تعداد پست ھای زنان و . اجازه دھید با یک تصویر آشنا، موضوع را بیشتر بشکافم. جاھایی ھم مھارت مردان دارای ارجحیت خواھد بود

 در کمیتھ ھماھنگی، تعداد زنان و مردان مساوی ھم خواھد .مردان مسئول ھر  دانشکده ای از دانشگاه، برابر خواھند بود، البتھ با استثناھایی
موقعیت ھای تحصیلی بطور مساوی بین دختران و پسران تقسیم می . ھمینطور تعداد زنان و مردان در کمیتھ آموزشی ھم براب خواھد بود. بود

و پسران خواھد بود اما در مفھوم اینکھ چھ کسی رقابت بین دختران . شوند طوری کھ تعداد دانش آموزان دختر و پسر معادل ھم خواھد بود
مسلمآ موضوعاتی ویژه ھم بروز . تصمیم می گیرد و چھ کسی بھ کار دسترسی خواھد داشت بلکھ در مفھوم مقایسھ بین  دستآورد و موفقیتھا
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ریاست ھر بخش بصورت . خواھد بوددر جھان دانشگاھی، رھبری موضوع ساده ای . موضوع رھبری.  خواھند کرد کھ باید بھ آنھا توجھ نمود
  . دوره ای بین زنان و مردان می چرخد

در تنظیم سیستمی کھ . آبستن شدن، زائیدن و تغذیھ کودک از شیر پستان  بعھده  زن می باشد. از اینھا گذشتھ، مسئلھ تولید مثل ھم مطرح است
اما وقتی کھ برای احراز پست ھای در نظر گرفتھ شده برای . د شداز آن صحبت می کنم تمھیدات الزم برای این موضوع در نظر گرفتھ خواھ

توجھ ویژه ای ھم بھ مرخصی مربوط بھ بارداری .  زنان، ، زنان با ھمدیگر رقابت می کنند و نھ با مردان، موضوع کمتر مسئلھ ساز خواھد شد
در موضوع نگھداری از  نوزادان و کودکان، مسئولیت . ی شوداما مراقبت از کودکان، تنھا بھ بارداری محدود نم. و زایمان مبذول خواھد شد

برای  والدین، زن و مرد، در نظر گرفتھ خواھد شدف کھ توسط سیستم اجتماعی مورد حمایت قرار خواھد گرفت و توجھ و امکانات ویژه ای بھ 
  .موضوع نگھداری از کودکان اختصاص داده خواھد شد

 ولی بھرحال من ھمین - و شما ھم مرا بھ چالش بکشید-ه  پرداختن بھ جزئیات چنین سیستمی، صرف کنم من می توانم وقت زیادی را در  را
این سیستم،  جامعھ خواھد بود کھ برپایھ تنوع و این برداشت ساختھ می شود . حاال، اینجا مسدلھ مھمی پیش می آید. سیستم را انتخاب خواھم کرد

ھمین، راه  پذیرش تنوعات . ان و مردان، و ھر کدام  بھ یکسان مھم اند و با ارزش برابر در این جھانکھ حداقل دو نوع مردم وجود دارند، زن
. درست عکس آنچھ کھ حاال  داریم. دیگر در جامعھ را ھم ھموار می کند، از جملھ تنوعات قومی، ملی، زبانی، مذھبی، گرایش جنسی و غیره

تار ادارات و مؤسسات عجین شده، مبنایی است برای ھر نوع سرکوب و ستم رسانی گروه و سرکوب و ستم بر زنان توسط مردان کھ در ساخ
. جامعھ مردساالر، مشکل عمده ای با مردانی دارد کھ با مردان دیگر دست بھ مقاربت جنسی می زنند. قشری از جامعھ بر گروه و قشری دیگر

  .وبیا  بھ حداقل سطح ممکن تنزل خواھد کرددر سیستم جامعھ دلخواه من، ھموف. و ھموفوبیا زاده می شود
سکس چھ جایگاھی خواھد داشت؟ اول،  سکس بعنوان یک مکانیسم بیولوژیکی برای تولید نسل، و یکی » ی-بانکروفت«خب،  در این بھشت 

سکس قوی ترین . اھند بودوسایل پیشگیری از بارداری بوفور قابل دسترس خو. از ابعاد زندگی، کھ مسئولیت آور است،  پذیرفتھ خواھد شد
 ریشھ و اساس رابطھ ای نزدیک و خصوصی بین زن و مرد، و ھمینطور بین –وسیلھ جھت ایجاد پیوند عمیق و خصوصی بین انسانھا است 

از ( سکس ارزش گذاری . اما در موضوع رابطھ ایجاد شده بین زن و مرد، مسئولیت تولید مثل بسیار مھم است. دو زن یا بین دو مرد، می باشد
در جامعھ  بر مبنای تآثیر آن سکس بر پایبندی آن دو نفر بھ روابط مشترک اشان ) ھر نوع آن چھ بین زن و مرد، بین دو زن و یا بین دو مرد

اساس. ھر چند کھ داشتن  سکس خود بخود روابط مشترک سالم را تضمین نمی کند اما یکی از اجزاء آن بشمار آورده می شود.  خواھد بود
تجربھ جنسی دو نفر با ھم، توان رھا شدن و  از خود بدر آمدن در حضور ھمدیگر می باشد، تا آنگاه  در چنین پروسھ ای بتوان لذت جنسی و 

باشد، آنوقت بعید بھ نظر می رسد ) سکس(اگر رسیدن بھ امنیت عاطفی یکی از شرایط . امنیت احساسی و عاطفی را تجربھ کرد و  بدست آورد
در چنین سیستمی توالی و تقدم و تآخر اعمال و رفتار ھای جنسی در .  د بدون ایجاد نوعی رابطھ  با ھم، دست بھ عمل جنسی بزنندکھ افرا

ھنگام مقاربت،  نسخھ ای نوشتھ نخواھد شد، و  فرو کردن کیر در واژن  یکی از انواع راھھای لذت بری از تجربھ عمل مشترک خواھد بود، 
با در نظر گرفتن اینکھ ھیچکدام . ا راه کام ستانی و لذت بری آنھا نخواھد بود، مگر آنکھ ھدف تولید مثل در برنامھ آنھا باشداما فرو کردن تنھ

از دو طرف فشاری بر دیگری وارد نمی کند کھ باعث احساس ناراحتی و  تھدید در طرف مقابل می شود، آنگاه زنان در پی گیری  حرکات و 
مردان از توقعاتی کھ ازشان می رود کھ . ن و بیشترین لذت جنسی برایشان بھمراه دارد، آزادی عمل بیشتری خواھند داشترفتارھایی کھ بھتری

جلق زدن و استمناء بعنوان عملی کامآل طبیعی برای فرد، چھ زن و چھ مرد، تلقی خواھد شد، کھ . باید بشکل خاصی رفتار کنند، آزاد می شوند
تن چگونگی واکنش جنسی خود  مورد استفاده قرار می گیرد و در وھلھ بعد عملی منطقی برای لذت بری جنسی در در وھلھ اول برای شناخ

  .مواقعی کھ امکان تقسیم تجارب جنسی با فردی دیگر وجود ندارد
بخودی خود، چیزی بھ ازدواج کردن، . موضوع بیشتر از این نیست.  من بھ ازدواج بعنوان امر علنی کردن عھد و پیمان خصوصی می نگرم

یعنی  رابطھ مشترک یک زوج، خود بخود بر رابطھ مشترک دو نفری کھ با ھم ازدواج نکرده اند، ھیچگونھ . رابطھ و پیمان مشترک نمی دھد
ازدواج اصل سکسوالیتھ مسئوالنھ شامل حال ھمھ می شود؛  چھ جفت ھایی کھ ازدواج کرده اند و چھ جفت ھایی کھ . ارجحیت و برتری ندارد

اضافھ کنم کھ  بھ . و بر عکس آنچھ کھ خیلی ھا امروز ادعا می کنند،  ازدواج کردن خود بخود، مسدولیت جنسی بھمراه  نمی آورد. نکرده اند
ند مشترک اعتقاد من، ھدف مھم تر ازدواج،  ھمانا تآئید و تآکید مجدد رابطھ مشترک دو نفر با ھم در زمانی است کھ آنھا با ھم قصد  داشتن فرز

در جھان ایده آل من، کودک در کنار پدر و مادر خود رشد می کند، و اگر آندو بعدآ از ھم جدا شوند و ھر کدام  با فرد دیگری رابطھ . را دارند
یت این قسمت عمده مسئول. مشترک برقرار کند،  آنھا ھمچنان مسئولیت مشترک خود نسبت بھ رشد و پرورش کودک خویش را ادامھ می دھند

من ) دلخواه(بیولوژیکی  از مرد کھ فقط تخم خود را بھ اطراف می پاشد، در جھان -تصور جامعھ شناسی. مربوط بھ تولید فرزند خواھد بود
  .جایی نخواھد داشت

می زنم، ولی در مورد مذاھب دیگر کھ اطالعا کمی از آنھا دارم، حرفی ن. من ھیچ توھمی در مورد اھمیت مذھب در ھر جامعھ پیشرفتھ ندارم
بطور روشن بگویم کھ در جھان جنسی دلخواه من،  رشتھ ھای مختلف . بھ مسیحیت خواھم پرداخت چون بعنوان یک مسیحی پرورش داده شدم

مسیحیت مرد ساالری را کنار می گذاشتند و در مناصب مختلف کلیسا، کرسی ھای مقام و مسئولیت ھا را بطور مساوی بین زنان و مردان 
من بھیچ وجھی این را . ی کردند و در آموزش ھایی کھ بھ جامعھ می دھند بر اھمیت برابری و ھم ارزشی زن و مرد تآکید می نمودندتقسیم م

قبول نمی کنم کھ نظر عیسی مسیح چیزی غیر از این بوده است، و باور دارم کھ در آن صورت،  تعالیم مسیحیت کھ من بخش ھا و مسائل 
از بسیاری جھات، تغییرات پیشنھادی من براحتی . م، در جھان بر مبنای مساوات دلخواه من، مقبولیت بیشتری می یافتکلیدی آن را قبول دار

  . میتوانند از مذھب شروع شوند و موج حرکت  تغییر اجتماعی در کل جامعھ راه بیندازند
بسختی می توان سیستمی اجتماعی، . جود خواھد داشترفتارھای جنسی و) برخی از(بدون شک محدودیت ھای اجتماعی و قانونی در ابراز 

ھر چقدر مثبت نسبت بھ مسائل جنسی، را در ذھن تصور کرد کھ بھرحال   درجھ ای از محدودیت اجتماعی در مورد مسائل جنسی در آن 
ت بھ جنسیت و سکس و برابری جنسی اما امید آن است کھ با شکل گیری سیستم دلخواه من،  مردم در سیستم اجتماعی با نگاه مثبت نسب. نباشد
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مردی کھ . رشد می کنند، و آنوقت امکان ارتکاب رفتارھای جنسی مضر بھ حال دیگران، نھ اینکھ از بین می رود،  بلکھ بھ حداقل می رسد
سکس و جنسیت مردمی کھ در جامعھ دارای نگاه مثبت بھ . محوری را کنار گذاشتھ باشد، مرتکب تجاوز بھ زن نمی شود) کیر(فالوس 

جامعھ ای کھ نسبت  بھ سکس و جنسیت نگاه منفی داشتھ باشد؛ مشکالت مربوط بھ . مسئوالنھ، رشد می کنند، بھ کودکان تجاوز نخواھند کرد
  .عرصھ سکس را  برای خود صد چندان می کند

نمی کنم، نھ بخاطر اینکھ  سانسور ممکن است با اصول ما سانسور را تآئید . بھ پورنوگرافی،  کھ قبآل بھ آن اشاره کردم، ھم باید پرداختھ شود
آزادی مصروحھ در قانون مطابقت نداشتھ باشد، بلکھ بیشتر بدان دلیل کھ تاریخ بھ ما می آموزاند کھ ھرچیزی سانسورشود،  عالقھ ھا را بیشتر 

دھم کھ با شکل گیری فرھنگ  مثبت نسبت بھ سکس و  من ترجیح می . بھ خود جلب می کند و آنگاه  دنیای  زیر زمینی خود را بوجود می آورد
سرمایھ گذاری  جنسی مردان در روابط مشترک، بعد از رھا شدن از سیستم  فالوس محور، آنوقت کشش آنھا بھ پورنوگرافی متحول و کمتر 

ھ تصاویر و صحنھ ھای سکسی کھ نگاه آنھا دیگر بھ تصاویر جنسی کھ در آنھا زن تحت تسلط واقع شده، کششی نخواھند داشت، اما ب. می شود
آنوقت . و فرھنگ مثبت نسبت بھ سکس و جنسیت را در آنھا تقویت می کند، رو می آوردند، صحنھ ھا و تصاویری کھ امروزه کمیاب اند

  .پورنوگرافی نھ تحقیر زنان، بلکھ ضعف مردان را  بھ تصویر می کشید
  

  در باره ایدز چی؟
سکس مسئوالنھ یعنی . دز بر سکس سالم تآکید می کنند، در جھان دلخواه من،  تآکید بر سکس مسئوالنھ خواھد بود امروزه برای مبارزه با ای

موضوع آموزش جنسی جوانان، تبلیغ اصل قدیمی . اول احترام بخود و شریک جنسی خود، و بعد، مسئولیت احتراز از بارداری ناخواستھ
نخواھد بود، بلکھ در عوض بھ کودکان از ھمان سنین اولیھ آموزش داده خواھد شد کھ جنسیت در مسیحی مبنی بر خوداری از سکس تا ازدواج 

حال رشد و ظھور آنھا مسئولیت می طلبد، اول مسئولیت محترم شمردن حریم خصوصی دیگری، و بعد مسئولیت  دوری گزینی از بارداری 
بھ جھان ایده آل، دوست دارند با آنھا طوری رفتار شود کھ  کامآل توانایی تقبل کودکان حتی در این جھان امروزی ما ھم، چھ برسد . ناخواستھ

در . ھر چند کھ مسئولیت پذیری آنھا در حال رشد و پختھ شدن است، اما تسلیم فشارھا ھم نمی شوند. مسئولیت در برابر رفتارھای خود را دارند
  .رای برقراری روابط جنسی پیشرفتھ عجلھ نخواھند داشتجھانی کھ نگاه خوبی نسبت بھ جنسیت خواھد داشت، جوانان ب

در چنین جامعھ ی مبنی بر برابری جندری، کھ سکس یا برای تولید مثل و یا جھت برقراری تماس و روابط مشترک عمیق، انجام می گیرد، و 
بیماریھای مقاربتی کامآل از . نھ نرم خواھد بودنھ صرفآ برای خودخواھی یا تآئید و تآکید مجدد ھویت جنسی خود، آنگاه رفتارھای جنسی مسئوال

  .بین نمی روند بلکھ بھ حداقل می رسند
فقط یک چیز بگویم و آن اینکھ ما در جھانی . من بھ این موضوع نپرداختھ ام کھ  ما چگونھ می توانیم اینھمھ تغییرات رادیکال را عملی کنیم

نابراین تصور نکنیم کھ چون شیوه ھایی از زندگی تاریخی طوالنی دارند، پس عوض ب. زندگی می کنیم کھ بسرعت در حال متحول شدن است
  . اصل مسئلھ این است کھ ما برای ایجاد این تحوالت،  ابتدا و قبل از ھر چیزی، اول باید نابرابری جندری را اصالح کنیم. شدنی ھم نیستند

علق بھ سکسولوگی کھ مغزش از کار افتاده؟ شاید؛ اما اشکالی ھم در طرح آیا ھمھ اینھا فقط یک آرزوی عملی نشدنی است، یک فانتزی مت
  .از اینکھ فرصت روده درازی بھ من دادید، تشکر می کنم. افکارم نمی بینم

  
   نیست من چادر زیر اسالمی نظام کیان

    ) صادقی گیوی(دختر آیت اهللا صادق خلخالی : فاطمھ صادقی : نوشتھ 
   میدان زنان: از سایت

   ».پوشش و حجاب بحثی یکسره مربوط بھ قدرت است، کاری بھ اخالق و دین ندارد«
   

بخشی از زندگی من بوده و سرنوشت مرا تعیین » حجاب«در تمام سالھای کودکی و جوانی ام، . از حرف زدن در مورد حجاب خستھ نمی شوم
 اھمال و کوتاھی«حجبھ اند و مادرم ھنوزھم مرا بھ خاطر، بھ قول خودش دو رو برم در خانواده تقریبًا ھمھ م. با آن بزرگ شده ام. کرده است
بعدھا وقتی از کودکی درآمدم، بھ دانشگاه رفتم و . حجاب بزرگترین چالش فردی و سیاسی زندگی من بوده است. نبخشیده است» در حجاب

  .  بسیاری جھات دیگر متفاوتمخواندم و دیدم کھ بزرگترین چالش زندگی زنانی بوده است کھ من حتی با آنھا در
  

بگذارید برایتان بگویم تجربھ تلخ من با حجاب چگونھ آغاز شد؟ بھ خاطر دارم روزی را کھ برای نخستین بار می بایست جلوی پسرھای فامیل 
ی کردم فلج شده ام و در احساس م. حس تحقیر می کردم. کھ با آنھاھم بازی بودم و در بسیاری موارد با آنھا رقابت می کردم، روسری بپوشم

بس . قضیھ اما فقط مربوط بھ پوشش نبود» دیدی باالخره چطور مغلوب شدی؟«: بخصوص در نگاه یکی شان می خواندم کھ . نگاه آنھا ُخرد
وشھ و کنار می موارد متعددی اتفاق می افتاد کھ وقتی سخت سرگرم بازی یا بھ خود مشغول بودم، صداھایی عتاب آلود از گ. فراتر از این بود

روسریت را بکش جلو، چادرت عقب رفتھ، گردنت پیداست، موھایت . ھمھ جایت پیداست. درست بنشین، لباست را درست کن«: آمد کھ 
  . ھرگز نمی دانستم معنای پس پشت این عتاب و خطابھا چیست و اصًال چرا باید بھ این شیوه مورد خطاب قرار گیرم» ...پیداست و 

  
وار در تمام آن سالھا در من رشد می کرد و من در تالش بودم تا با انواع ترفندھایی کھ میشناختم میان انتظارم از خودم و چیزکی شورش 

ھر چھ بیشتر کتابھای مطھری را می . انتظار دیگران از من کھ رابطھ پیچیدھای توأم با عشق و نفرت را با آنھا تجربھ می کردم، برقرار کنم
از نظر من او روحانیای باسواد بود کھ خیلی چیزھا . ع می شدم و دست آخر دیگر اصًال خود را طرف خطاب او نمی دانستمخواندم، کمتر قان

برج عاج نشینی این . نمی توانستم برایش احترام زیادی قائل باشم. میدانست ولی در مورد تجربھھای شخصی و اجتماعی از حجاب ھرگز ھیچ 
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او چھ می دانست پوشیدن روسری کھ در آن . ش نیز در جو آن سالھا تأسف آور ھم بود، بھ نظرم نابخشودنی میآمدروحانی و عالم دینی کھ مرگ
عالم بچگی ھیچ نیازی بھ آن نیست، چھ حسی دارد؟ کمتر از آن می دانست کھ برای من پوشیدن حجاب برای نخستین بار بھ مردن میمانست و 

 یک کودک دختر، کھ ھیچ عالمتی از زنانگی در او مشاھده نمی شود، بھ صرف اینکھ بھ سن خاصی نمیتوانستم خودم را قانع کنم کھ چرا
حال گیرم کھ مزایایی کھ او در کتاب مسألھ حجاب از آنھا یاد می کرد و من ھرگز تا بھ امروز بھ . رسیده باید روسری و بعدھا ھم چادر سر کند

  . آنھا پی نبردھام، حقیقت داشتھ باشند
  
رب و تحقیرھای شخصی من و دیگران از حجاب در ھیچیک از کتابھای جلد اعالی روحانیون حوزه کھ بارھا و بارھاھم تجدید چاپ شده تجا

بگذارید بگویم کھ بعد از آن . کمتر از آن در شعارھای رنگارنگی کھ برای پاسداشت این وظیفھ خطیر بھ خورد ما می دھند. اند، یافت نمی شود
حجاب برای زن مثل صدف است برای « : تحقیر آمیز ترین جملھای کھ در مورد حجاب شنیدھام این جملھ بوده است کھتجارب کودکی 

را تحمل کنم، اما جملھ فوق » !خواھرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است« :می توانستم جمالتی با شأن بیشتر از این قبیل کھ » !گوھر
بی آنکھ سازنده یا سازندگان آن را دیده باشم، می توانم حدس . تھ است کھ برای ھر انسانی قابل درک استدر جملھ نخست توھینی نھف. راھرگز

. در این جملھ ستایش با تحقیر توأم می شود. شماھم می توانید حس کنید چرا. بزنم کھ در روانشناسی تخریب شخصیت باید زبر دست بوده باشند
در جملھ بعدی اما نوعی شأنیت . اینھا را شما بس بھتر از من می دانید. بگذریم.  موجودی کھ باید زیبا باشدبا تعریف از زن، اما، فقط بھ عنوان

از مبارزه جویی اش ھمراه با احترامی کھ برای زنانگی من قائل می شود، خوشم می آید، ولو آنکھ مرا نفھمد و از مِن زن .. را احساس می کنم
  . سرسری بگذرد

  
. تقریبًا بھ زودی متوجھ شدم کھ باید میان روسری و چادر فرق بزرگی قائل شوم. ، اما قضیھ ابعادی پیچیده تر بھ خود گرفتبزرگتر کھ شدم

اگر روسری برای کنترل جنسی من بود؛ البتھ بھ شیوه ای بس ناموفق، یا برای آن بود کھ کم کم مرا از عالم بچگی ِبکنند و بھ زور زنم کنند و 
می دیدم کھ مادرم و بسیاری دیگر از زنان دور و برم از چادر بھ شیوه ھای مختلف .  خوردم بدھند، بحث چادر چیز دیگری بودزن بودن را بھ
بویژه وقتی قرار بود روحانی معظمی قدم بھ . ھرجا ھر چادری را نمی پوشند و تازه ھر جایی ھم خیلی تنگ رو نمی گیرند. استفاده می کنند

آنکھ ما قرار بود نزد روحانی معظمی برویم، می دیدم کھ خانمھا ازھمیشھ تنگ تر روی می گیرند و طبیعتًا در این میان دائمًا خانھ ما بگذارد یا 
آیا این آقایان نامحرم تر از بقیھ مردھا بودند؟ بھ نظرم . ، یعنی آنکھ تنگ رو بگیر»!مواظب حجابت باش«: با این خطاب روبرو می شدم کھ 

  . حجاب با قدرت ھمواره پیوندی ناگسستنی داشتھ است.  و مقام باالتر می رفت، صورت باید بیشتر پوشیده تر می ماندھرچھ درجھ.آری
  

... با چادرھزار نوع فاصلھ گذاری، کدگذاری،ھمرنگ شدن، متمایز شدن، و امتیاز دھی و امتیازگیری و . چادر فقط یک پوشش نبود و نیست
. نیز باید می آموختم کھ در سلسلھ مراتب قدرت اریستوکراتیک روحانیت چگونھ از چادر باید استفاده کردمن . صورت می گرفت و می گیرد

باید می آموختم چگونھ عالئم و نشانھ ھا را بھ کار بگیرم و با آن برای . چطور باید آن را بھ ابزار قدرتی بدل کرد و بر دیگران اعمالش کرد
  . ثابت کردم کھ استعدادش را ندارم. یت شناختھ بشوم، دیده شوم، مزایا بھ من تعلق گیردخودم سری میان سرھا بشوم، بھ رسم

  
صرف پوشیدن روسری و مانتوھم کافی نبود؛ھمچنانکھ وقتی برای نخستین بار یواشکی مانتو وروسری را آزمایش کردم، احساس برھنگی می 

شدن از آنھمھ عقبھ، از آنھمھ عالمت گذاری، از آنھمھ مزیت و تشخص و امروز می دانم کھ بیش از احساس عریانی جسمی، عاری . کردم
پوشیدن مانتو وروسری باھمھ ترسھا و خطرھایش، اما مزیتی ماجراجویانھ و بس . اعتبار، از آن اریستوکراسی بود کھ آشفتھ و پریشانم می کرد

ل بی بھره شدن از مزایای اجتماعی و سیاسی ای کھ با حجاب و مرا در کنار بسیاری چیزھای دیگر وادار ساخت تا بھ دنبا. چشمگیر داشت
. با پوشیدن مانتو و روسری، بی ھویت و خالی شدم و حال نیاز بود کھ ھویت جدیدم را خودم بسازم. چادرھمراه بود، قدم در راھی دیگر بگذارم

  
مجاز نیستم در اینجا از آنھا یاد کنم، اما برایشان سخت . تنھا نیستممطمئنم کھ کسان بسیاری این تجارب را از سر گذرانده اند و من در این میان 

تنھا می کوشم از خالل گشودن این تجربھ شخصی بھ این پرسش پاسخ دھم کھ چرا حجاب چالشی اساسی برای ما زنان است و . احترام قائلم
تو گویی می شود یک شبھ ھمھ مبارزات و . خود گرفتھ استخاصھ در این روزھا کھ مسألھ ابعادی تلخ بھ . نمی توان از آن بھ سکوت گذاشت

نمی خواھم در اینجا پر دور بروم و . بھ گمان من این امر غیر ممکن است. چالشھایی را کھ زنان بسیار در این راه متحمل شده اند، نادیده گرفت
کتابھای تاریخی پر اند از .  زنانی در ایران بوده است از این حرف بزنم کھ بحث پوشش آزادانھ در کنار بحث آموزش از نخستین خواستھ ھای

ماجرای زنانی کھ ھمچون من از این پوشش ھمراه با مزایای نخواستنی آن حس تحقیر داشتھ اند و حتی بعضًا بھ ھمین خاطر مجبور شده اند در 
 بود کھ بعد از گذر از داالنھای تنگ تاریخ پر از وحشت کنار دولت ھایی بایستند کھ از آنھاھیچ دل خوشی نداشتھ اند، بلکھ تنھا مزیتشان این
امثال محترم اسکندری و صدیقھ دولت آبادی و تاج السلطنھ . زنانھ، دستکم بھ این امر رضایت دادند کھ زنان تا حدودی از پستوی خانھ در بیایند
  . روایی خود شدند، تنھا مشھورترینھای این تاریخ اندو مھر انگیز منوچھریان و نویسندگان شجاع عالم نسوان کھ در نھایت قربانی بی پ

  
. بحث دیگر بر سر خود پوشش اجباری بوده وھست. برای من چالش حجاب اما تنھا بھ پوشیدن یا نپوشیدن مانتو و روسری یا چادر خالصھ نشد

کیست کھ نداند در تمامی . اعی و سیاسی بدل شددر تمام این سالھا چالش ابعادی دیگر و وسیعتر بھ خود گرفت و از بحث فردی بھ بحثی اجتم
بی حجابی با ضد انقالب بودن یکی . بودن از مؤثرترین حربھ ھا برای خاموش کردن صدای زنان معترض بوده است» بی حجاب«این سالھا 

مرگ «در انقالب شرکت جستند و شعار شد و این واقعیت بھ سادگی نادیده گرفتھ شد کھ اگر نگوییم اکثریت زنان، اما تعداد کثیری از آنھا کھ 
از اینھم نمی گویم کھ پس از انقالب، حکومت تازه تأسیس پس از یک مدارای موقتی با تغییر ناگھانی لحن . سر دادند، بی حجاب بودند» بر شاه
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ب اجباری را زیر سؤال بردند، و گفتارخود زنان بی حجاب را ضد انقالب و مزدور امپریالیسم خواند و تظاھرات گوناگون زنانی را کھ حجا
حتی برای خود من نیز در آن عالم کودکی کم کم این موضوع بس بدیھی . اینھا قضایایی ھستند کھ بعدھا بھ کرات روایت شده اند. سرکوب کرد

نھ نشین مذھبی از قضا کمتر تنھا بعدترھا بود کھ بھ یاد آوردم و فھمیدم کھ زنان خا. بھ نظر می آمد کھ کسی کھ حجاب ندارد، ضد انقالب است
از بسیاری دیگر در تظاھرات ضد رژیم شاه شرکت جستند و بسیاری از نسل ھای قدیمی محافظھ کار آنھا کھ دیگر خود را صاحب بی چون و 

. ات برود و فریاد بزندچرای انقالب می دانستند و از مزایای حکومت اسالمی چھ بھره ھا کھ نبردند، اصًال قبول نداشتند کھ زن بتواند بھ تظاھر
بسیاری از این . در خانھ خودمان و در میان خویشان دور و نزدیک این جدال را از نزدیک تجربھ کردم و در موارد دیگر نیز شاھد آن بودم
بسیاری دیگر .  شدبانوان محترم از شنیدن اینکھ زنان در خیابان جیغ می کشیدند و بر ضد شاه فریاد سر می دادند، مو بر اندامشان راست می

برای خود و دخترانشان ننگ می دانستند کھ زن از پلیس باتوم بخورد و یا دستگیر شود و شب را مجبور باشد در پاسگاه و میان یک مشت مرد 
 اماھمان آدمھا امروز» .برای دختر این کارھا عیب است« : بارھا شاھد مرافعھ ھایی از این قبیل در میان اطرافیانم بودم کھ. شب را صبح کند

عقبھ رویھ سرکوبگرانھ دولت اسالمی را تشکیل می دھند و تشویقش می کنند کھ بر دختران باصطالح بدحجاب سخت بگیرد، چون وضع 
در . حق دارند. »کیان خانواده ھا بھ خطر می افتد«بھ خیابان می آیند، » سر و وضع«شده و وقتی دختران با این » غیر قابل تحمل«شھرمان 

تاری کھ زن در بھترین حالت مروارید صدف است و زینت المجالس، دیدن دختران و زنانی کھ از زینت بودن بھ ستوه آمده اند، عجیب است گف
  . و بھترین کار آن است کھ با مشت و لگد بار دیگر وادارشان کنیم زنانگی را بھ یاد بیآورند

  
 و برای این پرسش ساده کھ اصًال حجاب اجباری چراھست و این دعوا بر سر چیست؟ نسل من با تعجب تمام بھ ھمھ این تغییرات می نگریست

در سرزمینی کھ آموزه ھای دینی در بسیاری موارد دیگر بھ راحتی نادیده گرفتھ می شوند، چرا بر سر . ھیچ جوابی نمی جست و نجستھ است
رد و معلوم نیست کھ از محکمات باشد، اینچنین پافشاری می شود؟ آرزو حجاب زنان کھ تازه بر سر تفسیر آن در شرع اینھمھ اختالف وجود دا

  . می کردم یک بار کسی یافت شود و پاسخی قانع کننده داشتھ باشد
  

. در شرع چنین حجابی نداریم«: وقتی از یکی از روحانیون بسیار مشھور در مورد حجاب شرعی پرسیدم، با مضمونی شبیھ بھ این پاسخ داد
و دیگری کھ بازھم از روحانیون مشھور زمان خود و مدرس حوزه و دانشگاه بود برایم فاش گفت کھ اصًال حجاب در » . استمسألھ عرفی

با اینحال . شریعت بھ معنای پوشش سر نیست و در کمال تعجب حتی مرا نیز دعوت کرد کھ در رویھ خودم در مورد پوشش تجدید نظر کنم
می دانیم کھ آن .  بھ صراحت برای عموم بیان نکردند؛ھمچنانکھ بسیاری دیگر نیز امروز چنین نمی کنندھیچیک از آنھاھرگز عقیده خود را

  . معدودی ھم کھ شھامت داشتھ اند، چگونھ خلع لباس و متحمل مجازات ھای دیگر شده اند
  

اگر بھ شکرانھ بودجھ ھای ھنگفت وزارت ارشاد و برای بسیاری از مایی کھ این دوران را گذرانده ایم، کتابھای آقای مطھری و امثال او حتی 
حتی خود او نیز بھ خوبی بھ این امر واقف بود کھ . سازمان تبلیغات اسالمی ھزاران بار دیگرھم چاپ شود، پاسخگوی پرسش ساده باال نیست

نامید و در آن تالش کرد تا » لھ حجابمسأ« ازھمین رو کتاب خود را . دیدگاه روحانیت ارتجاعی دیگر نمی تواند پاسخگوی نسل جدید باشد
اما گمان نمی کنم کھ خود او نیز می توانست رویھ ای اینچنین را کھ . رویکردی بھ اصطالح علمی را نسبت بھ این مسألھ خطیر در پیش گیرد
  . در نھایت منجر بھ تخریب کل ماجرا و حذف مسألھ شده است، تخیل کند

  
ی حجاب، کتاب او بارھا و بارھا مورد تبلیغ، خوانش، بازخوانی و بازھم بازخوانی ھر چھ بیشتر قرار در تالش برای بھ کرسی نشاندن دعو

جالب آنکھ نظام اسالمی با این کار نشان داده است کھ ھنوز از مطھری و افکار او گامی فراتر نگذاشتھ و قادر نبوده متنی بھتر از . گرفتھ است
در فرصت .  کھ نھ تنھا کیان خانواده ھا بلکھ دیگرھستی و نیستی دولت اسالمی بھ آن وابستھ شده استآن را تولید کند، آنھم برای موضوعی

ھایی کھ برای این موضوع گاه و بیگاه بھ کتابفروشی ھای قم و تھران سرک کشیده ام، و در متن ھایی کھ دستکم من خوانده ام، مطھری 
لت حاشیھ ھایی بر افکار او تولید کرده اند کھ خود بعضًا حاشیھ ھایی بر افکار راسل و روسو دیگران در بھترین حا. ھنوزھم دست باال را دارد

آری ، موضوعی بھ این مھمی کھ گفتھ می شود باھویت زن مسلمان ارتباط تنگاتنگ دارد، تنھا با مراجعھ بھ آرای معدودی . و دیگران بوده اند
  . از فیلسوفان غربی امکان توجیھ داشت

  
اب کھ سرنوشت بسیاری از دختران و زنان ما را تعیین می کند، بھ لحاظ نظری از فقیرترین موضوعات بوده وھست و دلیل آنھم بحث حج

این . تالشھای نظری از پیش از انقالب تاکنون قادر نبوده اند پا را فراتر از آن چیزی بگذارند کھ مطھری زمانی گذاشتھ است. روشن است
اما واقعیت آن . مورد تأکید واقع شده است» باید کار فرھنگی کرد«  از سوی دست اندرکاران نیز تحت این عنوان کھبحران و آشفتگی بارھا

ھمان ھایی کھ در تمام این سالھا کار فرھنگی کرده و موی خود را در .است کھ اتفاقًا کار فرھنگی زیاد شده، اما کفگیر بھ تھ دیگ رسیده است
حرفھا و استداللھاھمان حرفھای قدیمی است . جھت سپید کرده اند، می دانند کھ در این مورد حرف جدیدی وجود ندارداین آسیاب بھ نظر من بی 

بیایید اعتراف کنیم . ازھمھ چیز برای توجیھ حجاب بھره گرفتھ شده است. ھر آنچھ باید گفتھ می شد، گفتھ شده و چیزی نگفتھ باقی نمانده است.
آنچھ در این باب نوشتھ شده، نھ تنھا امثال مرا کھ با آن فرھنگ بار آمده . گر رنگی ندارد و تنھا باید بھ زور متوسل شدکھ متأسفانھ این حنا دی

ایم نتوانستھ قانع کند، بلکھ پاسخگوی بی شمار پرسش ھای نسل امروز نیست کھ دیگر از تکرار بی پایان وھذیان وار این مکررات سخت بھ 
  . ستوه آمده است

 ....  
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نھ در نظام اسالمی و نھ درھیچ نظام دیگری حجاب نمی تواند بر اساس دالیل شرعی اجباری باشد و مسلمًا اینکھ حکومت نمی تواند در این 
از اینرو قانون مجازات اسالمی نیز در این میان سندی مغایر با شرع است؛ھمچنانکھ متخصصین امر اذعان می .. مسألھ بھ زور متوسل شود

  . کنند
  

بی شمار مطالب در این باب نوشتھ شده اند و چھ دلیلی از این محکمتر کھ چنانچھ اختالفی . اینھا راھم سالیان سال است کھ می شنویم و می دانیم
در این باب نبود، چرا پس از گذشت سالیان بسیار اینھمھ وقت و بودجھ مصروف این موضوع می شود تا پوشش اجباری را توجیھ کرده و 

گو اینکھ ھر چقدر بیشتر نوشتھ می شود، کمتر نتیجھ می دھد و کمتر قانع کننده می شود، از . ورگویانھ در مورد آن را نیز جا بیندازندرویھ ز
  . آنرو کھ میان دستگاھھای ذیربط و خود مراجع و متخصصان نیز در این باب اختالفات جدی وجود دارد

  
کھ خود را مھرپرور می نامد، وقتی در مورد حجاب از او پرسیدند، چگونھ با عوامفریبی پاسخ از اینھم نمی گوییم کھ رئیس جمھور محترمی 

  » آیاھمھ مشکالت ما خالصھ شده در دو تا موی خانمھا؟ آیادر مملکت ھیچ کار دیگری وجود ندارد کھ انجام بشود؟« : داد
  

قرار است ھمھ چیز از نو زیر چکمھ لھ شود و کسی ھم دم . تھ استجدال دائمی خیابانی در مورد حجاب این روزھا رنگ دیگری بھ خود گرف
حتی کسانی کھ خود روزی بھ نام شرع ھمھ اینھا را توجیھ می کردند، اکنون گرفتار صدای شوم چکمھ شده و زبان در کام کشیده . بر نیاورد

مسألھ بر سر خود حجاب اجباری . می در مورد حجاب نیستبنابراین مسألھ دیگر بھ ھیچ رو بر سر انتخاب میان کار فرھنگی و کار نظا. اند
از بسیاری نسلھای پیش از من تا بھ امروزھر روز این صدا رساتر بھ گوش می رسد کھ بھ ھر دلیل و باھر توجیھی بسیاری از زنان . است

ین صدا آنقدر واضح ، آنقدر بلند و آنقدر ا. دیگر نمی خواھندھیچ نوع پوشش سری را اعم از چادر، روسری یا بھ ھر شکل دیگری تحمل کنند
ھمھ خوب می دانند کھ برای موضوع حجاب تنھا یک راه حل .دیرینھ و تاریخ دار است کھ برای شنیدن آن بھ لوازم کمکی ھیچ نیازی نیست

اسالمی بھ حجاب وابستھ شده اگر کیان خانواده، اجتماع، و حکومت . وجود دارد و آنھم واگذاری امر پوشش بھ انتخاب فردی خود زنان است
است، پس الجرم اشکال را باید در آن کیان، در بنیاد آن خانواده، در آن اجتماع و در آن حکومت جست کھ خود تجدید نظری جسورانھ اما 

 از آن تھاجمی تر اکنون نظام اسالمی یا دستکم بخشھای مھمی. اما در واقع چنین نخواھد شد، یا القل نھ بھ این زودی. ضروری را می طلبد
باید . ازھمیشھ با زنان برخورد می کنند؛ بھ گونھ ای کھ از ابتدای انقالب تاکنون درھیچ حکومتی چنین رویھ تھاجمی را نمی توان سراغ کرد

  شده است؟ پرسید چھ چیز این خشونت و تھاجم را کھ رویکردھای مربوط بھ حجاب تنھا یکی از بی شمار ابعاد آن را تشکیل می دھد، موجب 
  

  حجاب و مأموریت دولت مقدس 
  

ازھمان ابتدای انقالب . نظام اسالمی ما ازھر دولت و نظام دیگری ولو آنھم اسالمی بوده باشد،ھمواره برتر و باالتر در نظر گرفتھ شده است
راری عدالت جھانی، آزاد سازی دنیا از مأموریت مقدس مبارزه با امپریالیسم، برق. تصور می شد کھ نظام اسالمی در ایران موھبتی الھی است

این ادبیات افت و . چنگال قدرتھای جھانی و خالصھ تغییر جھان بھ آن سپرده شده است و بالتبع در این مسیر بسیار چیزھا می بایست تغییر کنند
ی ھای آنھا با سران جھان، با پیشنھادھای اما اخیرًا در بیانات بسیاری از رجال سیاسی، در مکاتبات و نامھ نگار. خیزھای بسیاری داشتھ است

عجیب و غریب برای اصالح دنیا و مردم آن و جز اینھا از نو ظاھر شده است؛ھر چند با در نظر گرفتن وضع اسفناک اقتصادی و اجتماعی و 
  . دیگر کمتر قانع کننده است... 
  

کسانی کھ بر خالف من اما بازھم بھ خاطر آن تعادل . احساس ھمدلی کنممی توانم باھمھ آن کسانی ھم کھ درست عکس تجربھ مرا داشتھ اند نیز 
زیرا بھ . در مورد این دومی نیز باید سخن گفت. مردانھ، آن رابطھ قدرت و آن مأموریت مقدس مجبور بوده اند پوشش خود را کنار بگذارند

ز خود رفع پوشش کنند،ھمواره بھ حاشیھ رانده شده و خاطر حساسیت موضوع حجاب و پوشش اجباری وضعیت زنانی کھ مجبور بوده اند ا
  . مسکوت گذارده شده است

  
آنجا کھ پای تعادل در میان است، اگر روسری ام، چادرم عقب برود و اندامم . درھر دوی این گفتارھا من با حجابم، ھم فاعل بودھام وھم مفعول

نیز با حجابم بھ . ھمھ آن چیزھایی را کھ بھ دست آمده در طرفھ العینی بھم می زنمنمایان شود، فاعلم و تعادل جامعھ را، عفت آن را، و خالصھ 
در اینجا تعادل و نظم را . می گویم و بھ او ثابت می کنم کھ نظام مقدس از حقانیت بی چون و چرا برخوردار است» نھ« امپریالیسم جھانخوار

ھب و آیینی تاکنون برای زن ھرگز اینقدر نقش فاعلی و اثر گذاری قائل نشده اند درھیچ مذ. این ھر دو اوج نقش فاعلی من است. برھم می زنم
درعین حال کھ درھیچ آیینی نیز زن تا این حد بھ واسطھ زن بودن تخریب نشده است کھ ما او را با . کھ با حجاب و پوشش بھ او داده شده است

من بھ حجاب اجباری نھ می گویم از . ی زن است وھم نھایت مفعول بودن اوزیرا حجاب ھم منتھای نقش فاعل. حجاب اجباری تخریب می کنیم
من نھ می خواھم و نھ می توانم با . آنرو کھ نھ فاعلیت مطلقی را کھ در آن بھ من نسبت می دھند انسانی می دانم و نھ آن مفعولیت مطلق را

نگاه من بھ جھان . ن باشم و نھ آنکھ با پذیرفتن آن، خود را انکار کنمحجابم مسئول عفت و تعادل جامعھ و نظم مستقر یا بی نظمی و آشفتگی آ
من و میلیونھا مثل من در حجاب نھ امنیت جستھایم، نھ زیبایی، نھ اخالق ، نھ .ازھمان اعتباری برخوردار است کھ نگاه ھر موجود انسانی دیگر

اصًال بھ نظر ما پوشش مالزم با پاکی و ناپاکی، عفت و . و ناپاکی نمیدانیمعفت و نھ پاکی، و برعکس بیحجابی را ھم مالزم بیعفتی و بیاخالقی 
  .کاری بھ اخالق و دین ندارد. پوشش و حجاب بحثی یکسره مربوط بھ قدرت است. بیعفتی، تعادل و عدم تعادل نیست
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  بکارگیری فیلم و اسالید در آموزش جنسی
  

می . وج.لینک آن در وبالگ فصلنامھ ج(»  اسمارت فیلمسکس«نوشتھ مارک شوئن، سکسولوژیست و مؤسس 
  .)باشد

  
  تعریف

  )رمتاج(رسانھ ھای با محتوای تصاویر آشکار جنسی 
Sexually Explicit Media (SEM) 

نمایش عینی لختی است کھ میتواند شامل نشان دادن آلت ھای جنسی و نمایش عمل ) اس ای ام(رمتاج 
  . ھمچون سکس مقعدی، دھانی، واژنی باشدجنسی، با دخالت آلت ھای جنسی، 

(Rhoades, 2008) 
  

  فیلم ھای بزرگساالن 
  کھ بھ ( 

Stag 
برھنگی را نشان می دھد، کھ ممکن ) ، فیلم ھای پورنو یا پورنوگرافیک ھم معروف است}.وج.ج-در اینجا بھ معنای جشن و سرور مردانھ{

فیلم ھای  .لت آلت ھای جنسی، ھمچون سکس مقعدی، دھانی و یا واژنی باشداست شامل آلت ھای جنسی، و نمایش اعمال جنسی با دخا
  .فیلم ھای بزرگساالن یا پورنوگرافیک ھستند» استاگ«
  

  جامعھ ای با دید منفی نسبت بھ سکس
. ثیر منفی شدیدی داشتآیا ما باید بھ مشاھده و بررسی رفتارھای جنسی بپردازیم؟ زمانی،   پاسخ بھ این پرسش، بر آموزش و تحقیقات جنسی تآ

ماسترز، ھر کدام بعلت بکارگیری . در نظر بگیرید کھ دو تن از محققان  پیشگام و تآثیرگذار  تاریخ مسائل جنسی؛ آلفرد کینزی و و ویلیام  اچ
  .فیلم بعنوان وسیلھ ای برای مشاھده  و بررسی رفتارھای جنسی انسان، تحت فشار شدیدی واقع شدند

  
  مقدمھ
   دکتر 

Paul Saettler 
  در کتاب خود بھ اسم 

A History of Instructional Technology (1986) 
تصاویر متحرک، برنامھ ھای رایویی، اسالید، اشیاء، مدل و نقشھ ھا، تلویزیون، تصویربرداری، مطالعات بالینی و جاھایی ھمچون « نوشت 

می باشد،  » آنچیزی است کھ روی صحنھ ظاھر می شود«منظر آموزشی، مھم از .  تئاتر، رسانھ ھایی برای ابراز نظر و اطالع رسانی اند
از منظر محتوا و آموزش، . درست مثل ایده ای کھ بر کاغذ منعکس می شود، نھ کاغذ و نھ فونت بکار گرفتھ شده، بلکھ خود ایده مھم است

ند،  فیلم ھای آموزشی خوب و فیلم ھای آموزشی بد وجود درامھای خوب و درامھای بد وجود دارند، کتابھای خوب و کتابھای بد وجود دار
بد وجود دارند، نمایشگاھای )  موسیقی(خوب و گروه ھای ) موسیقی(دارند، مطالعات بالینی خوب و مطالعات بالینی بد وجود دارند، گروھھای 

انھ ھای تعلیمی خاصی ھم ھمیشھ نتیجھ الزم را نمی گفتن ھم الزم نیست کھ حتی بکارگیری رس. خوب و نمایشگاھھای بد وجود دارند و اال آخر
آموزش ای باشد کھ در آن انسان، ماشین، متد و روش، پروسھ، و سازمان ھمھ با ھم در جھت آموزش ھر چھ -بایستی تکنولوژی تعلیمی. دھد

  .مؤثرتر،  با ھم ھماھنگ شوند
معیتی فاقد اطالعات جنسی اولیھ ھستیم ، بلکھ ایاالت متحده دارای بیشترین ما نھ تنھا دارای ج. آموزش جنسی چنین ھماھنگی ای را نیافتھ است

معلمان و مربیان جنسی مسئولند کھ راھھای آموزشی . وی و بارداری ھای زیر بیست سالگی در جھان غرب ھم می باشد. آی. آمار اچ
  موزش جنسی مؤثرتر و تآثیر گذارتر، مورد استفاده قرار دھیم؟چگونھ ما می توانیم تکنولوژی را در خدمت دست یابی بھ آ. مؤثرتری را بیابند

 امروزه فیلم ھای آموزشی وجود دارند کھ اطالعات و دانش جنسی قابل اعتمادی را تعلیم می دھند، و  مناسب کالسھای آموزشی، کلینیک ھا و 
ما ھمچنین معلمان و مربیان . ونیکی جھت داونلود وجود دارنداین فیلم ھا بشکل سی دی یا الکتر. ھمینطور جھت استفاده در خانھ ھا، می باشند

  .جنسی آموزش دیده ای داریم
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شک و تردید در رابطھ با  ارزش فیلمھا در برنامھ . تکنولوژی تعلیمی در عرصھ جنسیت انسان بدون مبارزه بھ سطح امروزی خود نمی رسید
مربیانی داریم کھ از فیلم بعنوان وسیلھ ای مھم در برنامھ درسی خود استفاده می امروزه ما . ھای درسی و کلینیک ھا موضوع  تازه ای نیست

  . کنند، و مربیانی ھم ھستند کھ از فیلمھا بھره ای نمی گیرند
  پل سیتلر

(Paul Saettler) 
بھره گیری از فیلم را بعنوان وسیلھ ای قوی و مؤثر در امر آموزشی می نگریست، اما 

در عرصھ سکسوالیتھ، آلفرد » .سرگرمی، تجارت و آموزش با ھم قاطی نمی شوند«  ای ھم بودند کھ ادعا می کردند ھمزمان مخالفان گسترده
  کینزی، ویلیام ماسترز، تد مک لوینا

(Ted Mac LLvenna)  
  جان مونی

(John Money)  
  و دریک کالدروود

(Deryck Calderwood) 
  )سکسولوگ(پگی کلین پالتز.  وزشی استھمھ بر این نظر بودند کھ فیلم یک وسیلھ مؤثر آم

(Peggy Klinplatz) 
، و بھ این نتیجھ گیری رسید کھ طرفداری گسترده از این )1997(پرداخت » درخواست ھای متقاضی ویدئوھای سکس آموزشی«  بھ بررسی 

بھ نظر می رسد کھ «نظر را مطرج کرد کھ از جنبھ مثبت، او این . برنامھ ھا در نتیجھ خآل مباحث علنی در امور جنسی در جامعھ می باشد
ویدئوھای سکس، این امکان را برای فرد فراھم می کنند کھ  در امنیت، و سادگی پاسخ کنجکاوی ھای خود را بیابد و راھنمایی ھای ساده و 

صنعت تولید « ، مطرح نمود کھ و از جنبھ منفی قضیھ» .بدون نیاز بھ برقراری رابطھ و داد و ستد  نزدیک و خصوصی، بیابد قابل اجرا را
بدون آنکھ .  ویدئوھای آموزش جنسی از احساس نا اطمینانی، ترس و توھمات مشتریان سوء استفاده کرده و بھ آنھا وعده سکس بھتر را می دھد

  ».شوندناآگاھی، بخصوص نیاز و خواستھ ھای مشخص ھر ببیننده را در نظر بگیرد،یا از درخواست ھای شریک جنسی طرف جویا 
  

  )متاجار( محتوای تصاویر آشکار جنسی  آموزشی بارسانھ ھای
ما،  کمک زیادی کرده ) خارج از کالس درسی(، و آموزش ھای غیر رسمی )در کالس درس( فیلم ھای در باره سکس بھ آموزش ھای رسمی 

ھای بزرگساالن یا رسانھ ھای آموزشی با محتوای چھ شوھای تلویزیونی، ویدئوھای موجود روی اینترنت، فیلم   ).1997کلین پالتز . (اند
  ). رامتاج(تصاویر آشکار جنسی 

من فیلم ھای بزرگساالن .می باشند» رامتاج«تعداد فیلم ھای بزرگساالن خیلی بیشتر از فیلم ھای . ما از طریق دیدن و گوش دادن، یاد می گیریم
بازیگران اینگونھ فیلم ھا ھنرپیشھ اند و سکس ارائھ شده در فیلم ممکن است . اشدرافیلم ھایی می دانم کھ ھدف آنھا تحریک جنسی و سرگرمی ب

. بسیاری از جوانان، آموزش ھای جنسی اولیھ را از ھمین گونھ فیلم ھا یاد می گیرند. این سکس، سکس فانتزی است. دست کاری شده باشد
  .ا را باید در ھمان جایگاھی کھ ھستند، و نھ بیشتر، ارزیابی کردصنعت تولید فیلم ھای بزرگساالن را باید برسمیت شناخت،  اما آنھ

دو موردی کھ من در خالل سی سالی کھ بھ تولید فیلم ھای آموزشی با محتوای تصاویر آشکار جنسی، مد نظر قرار داده ام، یکی این است کھ 
بعد از دھھ ھشتاد، ھمھ جفت ھایی کھ برای شرکت در فیلم . ندافراد شرکت کننده در فیلم ھای من،  ھنرپیشھ نیستند بلکھ جفت ھایی عادی ھست

این تصور، از فیلم ھای  اولیھ پورنو برداشت شده . موھای اطراف آلت جنسی خود را تراشیده بودند) ھم زن و ھم مرد(ھا می آمدند، ھمگی 
در جواب از او پرسیدم کھ در مواقع »  آبم را کجا بریزم؟ھنگام انزال«مثال دیگر، زن و مرد جوان داشگاھی بودند کھ مرد از من پرسید .  بود

گفتم ما می خواھیم فیلم ھای آموزش جنسی رئالیستی تھیھ .  جواب داد کھ در داخل واژن زنم. سکس در خانھ خودشان آبش را کجا می ریزد
 منظور این است کھ ھدف ارائھ رئالیسم جنسی .پس درست بھمان شکلی رفتار کنید کھ در ھنگام سکس در خانھ خودتان رفتار می کنید. کنیم
ھر چند کھ بسیاری از فیلم ھای کارگردانی شده ممکن است باعث تحریک جنسی شوند، اما ھدف اولیھ آنھا در اختیار گذاشتن اطالعات و . است

  .اموزش روشھای جنسی می باشد
فانتزی است و با ھدف تحریک جنسی و سرگرمی بزرگساالن تولید من عمیقآ معتقدم کھ اگر صنعت سکس اعالم کند کھ موضوع فیلم ھایشان 

از این جھت بر این موضوع تآکید می کنم کھ زیر نظر داشتن دسترسی . شده اند، آنوقت می تواند نقش عمده ای در آموزش جنسی ایفاء کند
ن است ھستھ اول بینش جنسی اشان از مشاھده فیلم ھای ممک) جوان و نوجوان(افراد بھ اینترنت کار آسانی نیست و در نتیجھ بسیاری از افراد 

ما می دانیم کھ جوانان در . ما باید فیلم ھایی متناسب سنین جوانان و نوجوانان تھیھ کنیم. سکسی تھیھ شده برای بزرگساالن شکل بگیرد
  ز جوانان استفاده نکنیم؟جستجوی اطالعات جنسی ھستند، خوب چرا از تکنولوژی برای ارائھ اطالعات  مناسب و مورد نیا

  
   آموزشی با محتوای تصاویر آشکار جنسیرسانھ ھایچرا 

این وسیلھ در .  در دفاع از فیلم ھای آموزشی با محتوای تصاویر و صحنھ ھای  آشکار جنسی،  باید این را بگویم کھ فیلم فقط یک وسیلھ است
وقعیت ھای مناسب و با حضور مربیان آموزش دیده، مورد استفاده قرار گیرند، اگر این  فیلم ھا در م. دستان یک ھنرمند، معجزه می آفریند

کمک زیادی می کنند و حتی بھ آنھا کمک می کند کھ رفتارھای جنسی »  بی اعتمادی جنسی، ترس و افسانھ ھا«آنوقت در خالصی افراد از 
  .خود را بھتر بشناسند و  زندگی جنسی خود را بھبود بخشند



 32

در  کار ما کھ ھدف ھمانا  آموزش جنسی . دیگری، فکر مطالعھ رفتارھا بدون امکان مشاھده، مسخره بھ نظر خواھد رسیددر ھر موضوع 
و مشاھده ) دیدن. (است، سنگ اندازی می شود، چرا کھ نیروھایی در اجتماع وجود دارند کھ با موضوع مشاھده رفتارھای جنسی موافق نیستند

شما . رفتارھای جنسی  با امر مشاھده در موضوعات دیگر فرقی نمی کند) دیدن و مشاھده(موضوع . دیدن استکردن، از اجزاء عمده آموزش 
  .رفتاری را می بینید، آن را تمرین می کنید، و یاد می گیرید

اگر شما در .  می شوندالبتھ اطالعات غیر صحیح ھم در فیلم ھا دیده. امروزه اطالعات جنسی قابل اعتماد در فیلم ھا بوفور یافتھ می شود
  یوچوب

(You Tube) 
  .آموزش جنسی را چستجو کنید، از این فیلم ھای نوع دوم کھ حاوی اطالعات  و دانش کھنھ ھستند، خواھید یافت

رگساالن با فیلم ھای بز. بوده است" پورنوگرافی"یا " فیلم ھای بزرگساالن"بسیاری از بزرگساالن تنھا رفتار جنسی ای کھ مشاھده کرده اند در 
  " فیلم ھای بزرگساالن"من اصطالح . ھدف تحریک جنسی، تشویق فانتزی جنسی،  و سرگرمی اروتیکی تولید می شوند

(Adult films) 
اره نوشتن در ب«را ترجیح می دھم، بھ این دلیل کھ اگر شما بھ منبع کلمھ پورنوگرافی در ادبیات یونان قدیم نگاه کنید، خواھید دید کھ  ترجمھ آن 

برای عده ای، فیلم ھای بزرگساالن، تنھا منبع یافتن و دیدن  . تآثیری کھ این فیلم ھا بر اجتماع دارند، تعجب برانگیز است. می شود» جنده ھا
ر کھ تصاویر آشکار جنسی را سانسو(برای عده ای دیگر، فیلمھا و تلویزیون ھایی . یک نمونھ خوب و ایده آل در حوضھ رفتارھای جنسی است

توجھ کنید کھ بعضی از این فیلم ھای نوع اخیر برای ایجاد لذت و ھیجان در . تنھا منبع دریافت اطالعات جنسی محسوب می شوند)  نمی کنند
ببیننده، بخصوص  ببینندگان جوانی کھ ھیچگونھ  آموزش جنسی ندیده اند، نمایش داده می شوند، و در نتیجھ، چھ بسا این افراد محتوای اینگونھ

  .فیلم ھا را بعنوان رئالیسم و واقعیت زندگی جنسی،  تلقی کنند
اغلب از ما؛ بعنوان آموزش دھندگان جنسیت، خواستھ می شود کھ اطالعات و دانش نادرست در مورد مسائل جنسی کھ از طریق انواع فیلمھا 

گ ما باید تولید فیلم ھای جنسی رئالیستی را تشویق کنیم، بعنوان سکسولو. در ذھن جوانان فرو رفتھ و  صحیح تلقی می شوند، را  اصالح کنیم
  . و افراد را بھ مشاھده اینگونھ فیلم ھا کھ  مسائل و رفتارھای جنسی را آنگونھ کھ  در واقعیت ھستند، نشان می دھند، تشویق کنیم

    
  تاریخچھ کوتاھی از بکارگیری وسایل آموزشی با محتوای تصاویر آشکار جنسی 

را بکار گرفتند، کھ از جنسیت تنھا جنبھ مربوط بھ  بیماریھای مقاربتی آن را » مدل بیماری«قرن بیستم، فیلم ھای آموزش جنسی در اوائل 
در نتیجھ، در خالل جنگ جھانی دوم، دولت مرکزی بھ تولید فیلم ھایی پرداخت کھ ھدف آنھا آموزش در مورد خطرات . مطرح می نمود

من از این دوران می گذرم و بھ دوره ای می پردازم کھ ما  باالخره بھ تولید فیلم ھایی با ھدف پرداختن بھ . ن بودسیفلیس و سوزاک بھ سربازا
  .رفتار و لذت جنسی، رو آوردیم

نین ،  استفاده رسمی از فیلم ھای با تصاویر آشکار جنسی را برای تحقیق و ھمچ1940در سال  ابتدا ، پشیگام تحقیقات جنسی، آلفرد کینزی،
او بر این باور بود کھ اگر قرار است  ما . کینزی بکارگیری اینگونھ فیلم ھا را برای اھداف آموزشی پیشنھاد نمود. بھبود آموزشی، مطرح کرد

 بھ کینزی زمانی کھ. بھ بررسی رفتارھای جنسی بپردازیم، آنوقت نیاز بھ این داریم کھ این رفتارھا را با چشمان خود مشاھده و بررسی کنیم
  .تحقیقات جنسی مشغول بود،  فیلم ھایی را برای بررسی و مشاھده رفتارھای جنسی، تولید  کرد

صحت این ) عده ای(و چھ چزی بھتر از فیلم؟ در حالی کھ این منطق در مورد مسائل و رفتارھای دیگر صدق می کند، اما بھ نظر می رسد کھ 
ھنیت در مورد مسائل جنسی آنچنان منفی است کھ عموم بر این باورند کھ اگر شما از ذ.  موضوع  در مورد مسائل جنسی را نفی می کنند
کینزی آنچنان واکنش ھای منفی از جانب روزنامھ ھا دریافت کرد کھ نھایتا . »پورنوگرافی«سکس فیلم برداری می کنید، حتمآ باید بد باشد و 

  .تولید فیلمھا را متوقف نمود؛ عقبگردی در علم جنسیت
ماسترز و ویرجینیا جانسون،  با ھدف مطالعھ واکنش جنسی انسان، بھ فیلم برداری .  محقق جنسی، دکتر ویلیام اچ1950 سال بعد، در دھھ  ده

ویلیام ماسترز بر این عقیده بود کھ امکان بررسی و مقایسھ واکنش جنسی افراد مختلف، . از کسانی پرداختند کھ مشغول عمل جنسی بودند
آنھا در آزمایشگاه خود بھ مشاھده زنده رفتارھا و واکنش فیزیولوژیکی داوطلبان پرداختند و  اطالعات . تی برای دانش جنسی استامکان ذیقیم

مقالھ ای در مجلھ نیوزویک کھ بھ موضوع جمع آوری . بکار گرفتند) 1966(» واکنش جنسی انسان« بدست آمده را در کتاب معروف خود 
سئلھ فیلم برداری از افراد در حین سکس در آزمایشگاه پرداختھ بود، آنچنان واکنش ھای منفی برانگیخت کھ اطالعات آنھا و بخصوص م

  .ماسترز، ھمچون کینزی، بکارگیری فیلم در تحقیقات خود را کنار نھاد
  ، دکتر ادوارد تایلر1967بیش از ده سال دیگر گذشت، تا اینکھ در سال 

(Edward Tyler-1970) 
فیلم ھایی  نمایش داد کھ از آرشیو انستیتوی کینزی قرض ) آمریکا(نسان را تدریس می کرد، بھ دانشجویان پزشکی دانشگاه ایندیانا کھ جنسیت ا
در باره مسائل جنسی » درمانی«او مشاھده نمود کھ برخوردھا و واکنش دانشجویان با دفعات قبل کھ شامل بحث ھای  کلینیکی و . گرفتھ بود

دانشجویان اینبار در مورد رفتارھای جنسی کھ روی صحنھ فیلم در کالس درس دیده بودند، بھ بحث پرداختند و . متفاوت بودمی شد، کامآل 
بر اساس تفکر تایلر، توان . این نوعی فاصلھ گیری از بحث ھای روشنفکری بود کھ آنھا قبآل داشتند. احساس خود را در مورد آنھا بیان نمودند

و بکار گیری این روش؛  نمایش فیلم  در کالس درس، . ر حول مسائل و موضوعات جنسی، بسیار با اھمیت می باشدصحبت کردن با بیما
دکتر تایلر، موفقیت خود ، مقایسھ بین . باعث می شود کھ نسل آینده پزشکان در برخورد با مسائل جنسی بیماران خود، احساس راحتی کنند

نمایش و عدم نمایش فیلم ھای با محتوای تصاویر و اعمال آشکار جنسی، را منتشر نمود و ھمین باعث برخورد و مباحث دانش جویان در حالت 
  .شد کھ دیگر مراکز آموزشی ھم از روش او؛ نمایش فیلم ھا، در کالس درس تبعیت کنند
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،  در فوروم ملی سکس در ) انساندر حال حاضر رئیس انستیتوی مطالعات عالی سکسوالیتھ(، کشیش تد مکلونا 1968یک سال بعد، در سال 
سانفرانسیسکو، تکنیک جدیدی در ارتقاء روشنگری پیرامون رفتارھای جنسی، ارائھ داد؛ او فیلم، نوار و اسالیدھایی بکار گرفت کھ با ھدف 

 .کسب اطالعات  از رفتارھا و نگرانی ھای شرکت کنندگان حول جنسیت انسان، تھیھ شده بودند
(Ayres et al, 1975)  

او و فیلمسازی بنام  لیارد ستون فیلمھای شانزده میلیمتری تولید کردند کھ ھرکدام فقط  راه و روش خاص  یک جفت در عشق ورزی و سکس 
. در بین این فیلمھا  حتی فیلمھایی وجود داشتند کھ عشق ورزی و سکس دو زن  یا دو مرد ھمجنسگرا با ھم را نشان می دادند. را نشان می داد

  .م ملی سکس این فیلمھا را با ھدف آموزش و بھبود رفتارھای جنسی تولید می کردفورو
متد آموزشی چنین بود کھ شرکت کنندگان، انواعی از فیلمھا را  می دیدند و بعدآ  در گروھھای کوچک و بزرگ،  در مورد احساس خود از 

  »سار«این روش کھ بھ . تندمشاھده فیلمھا،  با ھمدیگر بھ بحث،  گفتگو  و تبادل نظر می پرداخ
(Sexual Attitude Restructuring) 

را مھمترین بخش آموزش دھی تلقی می » سار«معروف است، تا امروز ھمچنان مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از متخصصان امور،  
را برای متقاضیان مدرک تحصیلی در مسائل » رسا«انجمن معلمان، مشاوران و تراپیست ھای جنسی در آمریکا، تمام کردن دوره ھای . کنند

  .آموزش، مشاوره و درمان، اجباری کرده اند
(AASECT.org) 

و بکار گیری وسایل سمعی بصری با محتوای آشکار جنسی در مؤسسات آموزش جنسی عادی شده است و » سار«امروزه  انواع متفاوتی از 
   .ھزینھ آنھا  اغلب توسط دانشگاھھا پرداخت می شود

پزشکی در دانشکده   دانشجوی2300 بھ مجموعآ »پورنوگرافی در خانھ«بصری بنام -، دکتر جان مونی شش برنامھ سمعی1970در سال 
  . نام نھاد» تکنیک رودررویی مستقیم« مونی متد خود را .پزشکی جان ھوپکین معرفی نمود

(Money, 1971) 
مونی بر این باور بود کھ این روش مشاھده کننده را از جھت . انشجویان نمایش داده شدندنوشتھ ھا، اسالید و فیلم ھای اروتیکی  در برابر د

نتیجھ آن شد . احساسی درگیر مسائل جنسی می کند، آنھا چاره ای ندارند جزء آنکھ واکنش نشان دھند، و در باره چیزھایی کھ دیده اند، بیندیشند
ع توافق کنند کھ وسایل سمعی و بصری با محتوای آشکار جنسی، وسیلھ مؤثری در امر کھ معلمان و آموزش دھندگان جنسیت، بر این موضو

  )1972مونی، . (آموزش و تربیت می باشند
 تا پنج نفره تقسیم 3معلم، افراد را بھ گروه ھای . بعد از نمایش فیلمھا در کالس درس، نوبت بھ بحث و تبادل تجربھ بین شرکت کنندگان می رسد

 گروه گفتھ می شود کھ رفتار یا موضوعی از فیلم نمایش داده شده را مورد بحث و بررسی قرار دھند و احساس، برداشت و می کند، بھ ھر
وقتی کھ بحث گروه ھای کوچک تمام شد، آنوقت  ھمھ دوباره سر کالس بر می گردند و  . تجربھ شخصی خود  در رابطھ با آن را بازگو کنند

  . بحث، مسائل مطروحھ و نظرات افراد گروه خود را  بھ کل کالس  گزارش می دھدنماینده ای از ھر گروه، نوع
این روش عالوه بر آن، بھ معلمان و گردانندگان کالسھا ھم امکان می دھد کھ قبل از معرفی فیلمی بھ شرکت کنندگان، خود با احساسات، 

  . آشنایی کامل داشتھ باشندرفتارھا،  برخوردھا و واکنش ھای خود نسبت بھ مسائل و موضوعات سکس
، قدم بقدم، کھ بعدھا )4 تا 1(یکی دیگر از پیشگامان تولید کننده اینگونھ فیلم ھا، دیک پرایس بود کھ فیلم ھای ھشت میلیمتری  در چھار قسمت 

مروز ھم از این فیلمھا استفاده سکس تراپیست ھا تا ھمین ا. توسط ماسترز و جانسون معروفیت یافتند، برای استفاده روی دسک تاپ تولید نمود
  .می کنند

  
در دھھ ھفتاد و ھشتاد میالدی بکارگیری فیلمھای آموزش جنسی صرفآ بھ دانشگاھھا و کلینیک ھای درمان جنسی محدود می شد، اما بعدآ در 

جالب اینجا .  عموم ایجاد نمودرا تولید کرد، و ھمین  یک تحول کیفی در آموزش جنسی» ویدئوھای سکس بھتر« استفن کاپلو سری 1991سال 
  .بود کھ بسیاری از دانشکده ھا، بخش ھایی از فیلم ھای استفن کاپلو را ھم در کالس درس نمایش می دادند

بعد از حدود سی سال بکارگیری موفقیت آمیز فیلم و اسالید، سکس تراپیست و مربی، دکتر بیل استایتون بھ این نتیجھ رسید کھ زمان برای 
 و توانست موافقت کمیتھ مشاوره بھداشت علمی.  و بھتر کردن فیلمھا ھموار شده استبازبینی

(HSAB.org) 
  »سریالھای راھنمای لذت جنسی« را در تھیھ 

(The Guide to Sexual Pleasure Series) 
  متنی تھیھ شده بود. ھدف او تھیھ فیلم ھای آموزشی برای جفت ھا و زن و شوھرھا بود.  بدست آورد

فرق شان این بود کھ دوتا از فیلمھا بھ یک زن و شوھر دگرجنسگرا مربوط .  سھ تا فیلم با متن تقریبآ مشابھی تھیھ کردم2006 من در سال  و
ھدف از ساختن این سھ فیلم این بود کھ نشان دھم  چگونھ ھمھ ما  . می شد، یکی بھ یک جفت زن لزبین، و دیگری بھ یک جفت مرد ھمجنسگرا

  .فاوت در گرایش جنسی، اما شبیھ ھم ھستیمعلیرغم ت
 امروزه استفاده از فیلم ھای سکس برای آموزش و یادگیری مسائل جنسی کھ برای سالھای سال مختص مراکز علمی و آموزشی بود، دیگر 

  .جنبھ ای عام بخود گرفتھ است و  برای ھمھ افراد جامعھ قابل دسترسی می باشد
  

  :قصد استفاده از فیلم و اسالید در کالس را دارنداندرزھایی برای مربیانی کھ 
  .ھمیشھ قبل از نمایش فیلم در کالس، حتمآ خود اول فیلم را ببینید
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احساسات شخصی طبیعتآ بر . ھستید، بھ تجارب، واکنش و احساس خود توجھ کنید) قبل از نمایش در کالس(وقتی کھ در حال مشاھده فیلم 
  .یر می گذاردواکنش دانش آموز یا بیمار تآث

ھمیشھ قبل از شروع نمایش، فیلم را معرفی کنید و  با بحث حول محتوا، ھدف آموزشی و حتی صداھای موجود در فیلم، افراد را برای دیدن آن 
ود می تواند محدودیت فیلم خ. ھیچ فیلم کامل و تمام عیاری برای  تماشاچیان خاصی وجود ندارد، محدودیت ھا را بھ افراد بگوئید. آماده کنید

  .موضوعی برای بحث بعد از نمایش باشد
  .بھ دانش آموزان یا ارباب رجوع اطالع دھید کھ بعد از نمایش، برای بحث و گفتگو حول محتوای فیلم فرصت خواھند داشت

  . یکسری سئواالت را برای پرسش از بیینندگان بصورت آماده داشتھ باشید
  . و رفتارھای ببینندگان توجھ کنیددر حین نمایش، بھ احساسات، واکنش ھا 

چنانچھ تصویر یا صحنھ ای چنان باشد کھ بالفاصلھ نیاز بھ بحث  و گفتگو داشتھ باشد، از متوقف کردن فیلم بصورت موقتی، واھمھ نداشتھ 
  .باشید

  .برای بحث ھای بعد از نمایش فیلم، وقت کافی در نظر بگیرید
 خصوصی خود را ھم ممکن است در سئوال و جوابھا منعکس - گاھی نگرانی و دل شوره ھای  فردیآمادگی این را باید داشت کھ ببینندگان

  .کنند
بیاد داشتھ باشید کھ صحبت کردن در باره آنچھ کھ در صحنھ ھای فیلم اتفاق می افتد خیلی آسان تر و راحت تر از صحبت در باره آن چیزی 

 فیلم یا صحنھ ھایی از یک فیلم را انتخاب کند کھ بھ موضوع مورد نظرش برای طرح و مربی باید. است کھ در زندگی خصوصی پیش می آید
  .گفتگو مناسب باشد

  
  نتیجھ گیری

سکسی، بھمراه مربیان آموزش دیده، مکانیسم، و متد ھای درست، بھ  /بکار گرفتن فیلم ھای دارای تصاویر و صحنھ ھای آشکار و علنی جنسی
  .امدروش مؤثر آموزش جنسی می انج

  
  دی. در باره مارک شوئن، پی اچ

او بعنوان فیلم سازی کھ جوائزی نصیب خود کرده، و  .  بھ تولید فیلم ھای بھداشت جنسی مشغول بوده است1974مارک شوئن از سال 
کز آموزشی و عموم متخصص سکسوالیتھ، بیش از پنجاه فیلم مربوط بھ بھداشت جنسی تولید کرده است کھ پخش شده اند، در گلینیک ھا و مرا

  . در جامعھ مورد استفاده قرار گرفتھ اند
  او تھیھ کننده ویدئو و  نویسنده کتاب آنتومی جنسی کودکان 

Bellybutton Are Navel… 
  .می باشد کھ از طریق آمازون می توان آن را تھیھ کرد

سازی را از آن خود کرده، از او در بسیاری از کتابھا نقل قول دکتر شوئن تا کنون شش  جایزه  معتبر تلویزیونی، و چندین جائزه متعبر فیلم 
  .می شود و در برنامھ ھای متعددی در رادیو و تلویزیون ظاھر شده است

  
  

  :کتابھایی کھ ھمزمان با انتشار این شماره فصلنامھ، بھ مجموعھ کتابھای موجود در وبالگ افزوده شدند، از این قرارند
 

  )بزبان فارسی(شتھ ایو انسلر ترجمھ کوشیار پارسی  نو-تک گویی ھای واژن -
 ) منبعی مھم برای خواندن و ترجمھ- بزبان انگلیسی-فایل ورد( مقدمھ ای بر سکسوالیتھ  -

  )فارسی( تآلیف و ترجمھ کارون کیانی -باورھای رایج و یافتھ ھای علمی پیرامون ھمجنس گرایی -
  )فارسی(از سکس تا فرا آگاھی  -

  )مجموعھ مقاالت بزبان فارسی(ائل جنسی آموزش مس -
  )بزبان فارسی( فرزاد جاسبی –اسالم، کیش سکس و شھوت  -

  )فارسی(عبید زاکانی -رسالھ دلگشا -
  )فارسی(سھ داستان عاشقانھ  -

  )رمان فارسی(نوشین شاھرخی –تاک ھای عشق  -
  )فارسی( اسد سیف -عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید -

  )فارسی( فاطمھ مرنیسی -رده نشین و نخبگان جوشن پوشزنان پ -
  )فایل ورد بزبان انگلیسی(اشعار ھمجنسگرایانھ در نثرھای جھان  -

  )بزبان انگلیسی-ورد( نامھ ھای عاشقانھ یک زن انگلیسی  -
 )بزبان انگلیسی(سکس در چین نوشتھ سکسولوگ روھان فانگ فو  -

  ) بزبان انگلیسی-قیقی حول رفتارھای جنسی در  بین آمریکائیان میانسال بھ باالتح(جنسیت در میانسالی و بعد از آن  -
  )فارسی(اخالق جنسی نوشتھ مرتضی مطھری  -
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  )فارسی(زن ستیزی در اسالم  -
  )فارسی(چھارده نکتھ مھم در سکس  -

  )فارسی(بزرگ کردن آلت مردان  -
  )فارسی(حمامی پر از شھوت و لذت  -

  )فارسی(سکس دھانی  -
  )فارسی(از دوست داشتن تا عشق  -

  )فارسی (2 -فانتزی سکس -
  )فارسی(نقش زن در دنیای مرد  -

 )فارسی(یک زن واقعی یک مرد واقعی می خواھد  -
 کتابھای مورد نظر خود را داونلود کنند و یا از طریق ایمیل .ج.و. مراجعھ بھ وبالگ فصلنامھ جعالقمندان می توانند با

  . برایشان ارسال کنیمدرخواست دھند تا 
  

 آدرس وبالگ
http://jenseyatvajameh.wordpress.com 

 
 ایمیل تماس

JenseyatvaJameh@talktalk.net 
  
 

و در رساندن  اطالعات جنسی بھ   جنسی را ھم ایفاء کندھر خواننده خود باید نقش یک روشنگر اعماق اجتماع،  بھ  بردن آموزش جنسیبرای
.دیگران بکوشد   
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