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زبان سکس و دوستی در دنیای مجازی فارسی  

افزارهای جدید تنها برقراری ها و نرم های اینترنتی در ایران به قدمت اینترنت خانگی است. اینترنت همراه یا شبکه عمر دوستی

آشکاری با رفتار پیشینیان دارد.   اند. در این میان رفتار نسل جدید کاربران تفاوتتر کردهارتباط را ساده  

 

های اخیر، همپای روابط شهروندان در سال –های مخالف طور مشخص بین جنسبه –ایرانی شکل و ماهیت روابط اینترنتی کاربران 

های فکری و اجتماعی افراد از دنیای واقعی سرچشمه میدر دنیای واقعی دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات از اندوخته

است.گیرند. نسل جدید در ایران باورهای خود را به دنیای مجازی هم آورده   

 ۵۴هایی از نتایج یک پژوهش را منتشر کرد که بر اساس آن  ( بخش۲۹۳۱ماه سال جاری )پایگاه اینترنتی "وطن آنالین" در نیمه آبان

درصد( جوانان  ۴۵میلیون نفر از این کاربران )بیش از  ۱۳میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند. بر پایه این پژوهش، 

یابی درصد برای دوست ۲۳کردن و درصد آنان برای چت ۲۴درصد جوانان عضو شبکه اجتماعی هستند و  ۹۳یان هستند. در این م

کنند. از اینترنت استفاده می  

گرفتند که گاه حتی  های عمیقی شکل میرومی، دوستیای و قرارهای چتدر دنیای مجازی از همان آغاز، عالوه بر روابط چند دقیقه

شدند. تم میبه زندگی مشترک خ  

های بنیادی" کنونی( پا  که اینترنت در "مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات" در تهران )"پژوهشگاه دانشبالفاصله پس از آن

تلفن، آیدی )نام کاربری( جای شمارهوجود آمدند. دختران و پسران بهرفته به خانه شهروندان رسید، روابط اینترنتی بهگرفت و رفته

تر.برقرار کردن از طریق آن خصوصیتر" بود و البته ارتباط کردند، چون "باکالسجر عوض مییاهومسن  

روم وجود داشت و هم قرارهای فردی و جمعی که آپ مقدمه ورود به اینترنت بود، هم چت و چتاز همان آغاز که صدای مودم دایل

کردند و هم در مورد مسائل جنسی؛  مسایل سیاسی و اجتماعی چت می رسید. کاربران هم در مورد دنباله آن به دنیای واقعی نیز می

زبان بودند، هم ناسزاگویی وجود های یاهومسنجر که قلمرو کاربران فارسیرومهای آسیای چتچت هم وجود داشت. در اتاقسکس

شد.داشت و هم روابط دوستی برقرار می  
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ضخیم بر هویت آنان کشیده شده بود. رسیدند، در حالی که پوششی هم میدر دنیای مجازی اینترنت در واقع دو جنس مخالف به 

یافتند صورت خود را از کادر وبکم بیرون نگهدارند و بدن خود را با خیال آسوده به دیگران نشان کاربران در این دنیا فرصت می

 دهند.

ها در دنیای مجازیتفاوت نسل  

افزارهای جدید چت به صحنه، گرچه ابزار کارآمدتری در اختیار های اجتماعی یا نرمورود اینترنت پرسرعت، اینترنت همراه، شبکه

کاری که از ابتدا اینترنت را تهدید کاربران گذاشت، اما در ماهیت روابط افراد با یکدیگر تغییر بنیادین ایجاد نکرد. گروه محافظه

خدمات صوتی و تصویری رایتل )اپراتور جدید تلفن همراه در ایران( بر دانست، همچنان منتقد باقی ماند. مخالفت با اخالقی جامعه می

های هوشمند تلفن همراه نیز در همین راستا بود.روی گوشی  

 

های ارتباطی کاربران ایرانی را  افزارهای جدید راه های اجتماعی یا نرم افزایش سرعت اینترنت خانگی، ارائه اینترنت همراه، شبکه

دان تر کرده متنوع  

کردن میل جنسی به این دنیا پا گذاشته بودند و چه کاربرانی که های حاضر در فضای مجازی، چه کسانی که تنها برای برآوردهگروه

دانستند، نیز کم و بیش پا بر جا ماندند.اینترنت را تریبون سخنرانی خود می  

 ۰۳ماه سال جاری گزارش داد که عصر ایران" در فروردینتغییر اساسی، زاده باورهای متفاوت نسل جدید است. پایگاه اینترنتی "

درصد کل کاربران در گروه  ۵۳دهند. بر این اساس، سال تشکیل می ۵۵تا  ۱۳درصد کاربران اینترنتی در ایران را افراد گروه سنی 

سال قرار دارند. ۵۵تا  ۹۳درصد در گروه سنی  ۹۳سال و  ۱۳تا  ۱۳سنی   

های جوانی برای نخستین بار مفهومی به نام اینترنت را تجربه کرد، با رده، نسبت به نسلی که در سالنسلی که با اینترنت رشد ک

گیرد.کم در گفتار فاصله میکند. نسل جدید از بسیاری از برخوردهای پیشینیان خود، دستمناسبات دنیای مجازی متفاوت برخورد می  

کنند. این نسل نهدر ایران( صرفاً به تأثیر خود در عرصه سیاست افتخار نمی ۲۹۰۳"دهه هفتادی"های دنیای اینترنت )متولدین دهه 

های فروش داند، بلکه با کمال افتخار از دستگاهتنها انتخاب حسن روحانی را دستاورد حضور پررنگ خود پای صندوق رأی می

ت عمومی شهر خود، با دوستان توییتری و فیسبوکی عنوان نمادی از ارتقای سطح بهداشگیرد و آنها را بهکاندوم و سرنگ عکس می

گذارد.به اشتراک می  

های اجتماعی کند و از تابوها بنویسد.اش در شبکهکاربر این نسل ابایی از آن ندارد که عکس واقعی خود را آواتار حساب کاربری  

 نسل تازه، ادبیات تازه، قواعد تازه

ای گشود. این نسل در دنیای در ایران چشم و گوش نسل جدید را به روی مفاهیم تازهآسا و شگرف سیاسی و اجتماعی تغییرات برق

های موروثی و مفاهیم جدید سرگردان نیست. نسل کنونی نه تنها تصاویر دهد که همچون نسل پیش از خود بین ارزشمجازی نشان می

در گفتار دارد. گذارد، بلکه برهنگی خاصی هماستخرپارتی خود را با دوستان در میان می  
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وگوهای معمول در باره خانواده، تحصیل یا احساسات  کند. حتی گفتتر در مورد نیازهای جنسی خود صحبت مینسل یادشده راحت

زنند: "سکس حق من است". هم آمیخته به اصطالحات و ناسزاهای جنسی هستند. گویی این کاربران با تمام وجود فریاد می  

شان، تغییر باورهای اجتماعی نسل یادشده را  ه دختران در بیان آزادانه نیازهای بدنی و تجربیات جنسیدر این میان، لحن برهن

کم در ظاهر است. دختری که از زنانگی خود میها، دستداوریباختن پیشکند. آنچه به روشنی قابل درک است، رنگآشکارتر می

های عمومی، کمتر به "فساد" و "هرزگی" ها یا کامنتکند، حداقل در توییت باز مینویسد یا پای روابط بالینی خود را به دنیای مجازی 

شناسد. توافقی که رفته به رسمیت میهای فردی در حوزه جنسی را رفتهای در میان است که آزادیشود. گویی توافق نانوشته متهم می

شود. همفکران این فرهنگی" تلقی میمسائل خصوصی "بی بر اساس آن توهین به طرف مقابل یا اظهارنظر خارج از عرف در حوزه

اند.عنوان حق مسلم پذیرفتهکم در ظاهر، بهجریان برقراری رابطه بدنی آزاد برای دختران را، دست  

 

پیشین اند نیز کم و بیش همان فضای  های غیرایرانی طراحی شده روم عنوان جایگزین برای چت های ایرانی که به نوعی به روم در چت

 حاکم است

اند که البته به سبک معمول دنیای "زیرزمینی" در ایران زبان راه یافتههایی به ادبیات فضای مجازی فارسیها و ترکیبهمزمان واژه

آید و نه معادل فارسی برای آنها ساخته شده است. نسل جدید از تجربیات "های رسمی سخنی از آنها به میان مینه در تریبون  

one night stand رابطه یک شبه( و( " 

"long distance 

نویسدکند یا از سکس گروهی و تعویض پارتنر می" )رابطه از راه دور( خود توییت می  

. 

کار یا بالتکلیف آنان )نسلی که بین ارزشاین مفاهیم، خواسته یا ناخواسته، شکاف ژرف بین نسل جدید کاربران با اطرافیان محافظه

دهند این بخش از جامعه را با کارانی که همچون همیشه ترجیح میکشد. محافظهموروثی و جاری معلق است( را به رخ میهای 

ها" برانند و زیر حجاب مذهب و سنت پنهانش کنند.احترامی به ارزشاخالقی" و "بیچوب "بی  

 برهنگی رفتار و "انقالب جنسی"

ینترنتی کاربران ایرانی تنها در یک حوزه است: حوزه روابط خصوصی و جنسی. در این تغییرات برشمرده برشی کوچک از رفتار ا

کردن سن، جنسیت، شغل و موقعیت اجتماعی را هم نباید از نظر دور داشت. به بیان دیگر، مشخص نیست که میان تمایل به پنهان

رفتار کنند. قالب کاربران در دنیای واقعی هم بخواهند یا بتوانند مانند دنیای مجازی  

شود و در میان آنان کاربران فراوانی از که مجموعه رفتار یادشده به کاربران شهرهای خاص محدود نمیعالوه بر این، با وجود این

توان قاطعانه ادعا کرد که تغییرات به هر گوشه و کنار جامعه خارج از اینترنت شهرهای کوچک یا مذهبی هم حضور دارند، نمی

اند.وذ کردهایران هم نف  
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ها، منش کاربران نسل جدید در دنیای مجازی هم خالی از تضاد نیست.گذشته از این  

پرواتر شده است. این بیزبان، صرف نظر از جنس و سن آنان، به مراتب بیدر مجموع رفتار و گفتار کاربران دنیای مجازی فارسی

کنند در شد، حتی اگر فراگیر نباشد. برخی از گردشگران خارجی ادعا میکپروایی خواسته یا ناخواسته به دنیای واقعی هم سرک می

گفتن از "انقالب جمعی و روابط جنسی آزاد، بخشی از آنها بوده است. با وجود این، سخناند که سکس دستههایی در ایران بودهمهمانی

ای است.ند، ادعای جسورانهکجنسی" در جامعه ایران، به آن مفهومی که واژه "انقالب" در ذهن تداعی می  

 در جستجوی حقیقت گمشده عشق

توان عشق را "تدبیری" دانست که  آیا عشق به عنوان تجلی رابطه فرد با دیگری ریشه در احساسات تاریک بشری دارد؟ آیا می

گیرد؟  می زندگی برای بقای نوع انسان بدان متوسل شده است؟ تجربه عشق چرا برای فلسفه اهمیت دارد و چگونه شکل  

 

دهد، ارسطو با دست به زمین اشاره  که افالطون با انگشت آسمان را نشان می افالطون و ارسطو، نقاشی دیواری اثر رافائل. در حالی

کند می  

 های یونانی اروس، خدای عشق همراه با گایا، الهه زمین و تارتاروس، خدای جهان زیرین یا هادس از هاویه نخستین پدید در اسطوره

تر است. آدمیان و  آید. نفوذ وی از قدرت خردورزی افزون ای یونان به شمار می آید. او والدینی ندارد و زیباترین خدای اسطوره می

(۲دیگر ایزدان در برابر افسون او تاب مقاومت ندارند. )  

شود، ابعادی گسترده دارد، اما  یان میگیری فلسفه به عنوان "گذار از میتوس )اسطوره( به لوگوس )خرد(" ب آنچه که در تاریخ شکل

ای به مفاهیم عقلی است. اروس نیز از این  های اسطوره تر، تبدیل یا تنزل خدایان و شخصیت یکی از وجوه این گذار در نگاهی دقیق

شود. قاعده مستثنی نیست و در نزد متفکران نخستین بدل به "مفهومی فلسفی" می  

هومی با "دوستی" دارد. به همین دلیل در ترجمه و برگردان "فلسفه" به معنای "عشق به دانش" یا جواری مف عشق در تاریخ فلسفه هم

توان این قرابت مفهومی را مشاهده کرد. "دوستدار دانش" نیز می  

جاد شود و زمانی که "نیروی نافذ" آن برای ای های دارای روح" است به مفهوم دوستی نزدیک می بخش "ذات عشق آنجایی که وحدت

یابد. معنایی می چون اشتیاق، تمنا، خواست و لذت هم شود با مفاهیمی هم وحدت لحاظ می  

کرد که  بخش و نافذ در کل کیهان تلقی می ای آن نیز قدرتی وحدت هزیود، ادیب یونانی برای اروس یا عشق حتی در معنای اسطوره

ق و تجزیه" جهان است.گیرد که در پی "انشقا در برابر نیروی "تنفر و نزاع" قرار می  
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 اروس، خدای عشق، در نمایشگاهی در مونیخ با عنوان "بازگشت خدایان"

ی فراخی را ایجاد  سو و دگردیسی تاریخی آن از سوی دیگر پهنه های کاربردی مفهوم عشق از یک پراکندگی معنایی و کثرت عرصه

سازد. کتاب بسیار دشوار میجانبه آن را در یک مقاله یا حتی در یک  کند که بررسی همه می  

ی تاریخ و  شناسی، فلسفه شناسی، خداشناسی، روان شناسی، انسان چون متافیزیک، کیهان هایی هم در تاریخ فلسفه مفهوم عشق در عرصه

شود. ها تلقی می گیر دارد و یکی از موضوعات مهم در این عرصه دین، اخالق؛ سیاست و غیره حضوری چشم  

از گزینش نیست تا بتوان به برخی از کارکردهای عشق در تاریخ فکر و فلسفه پرداخت. در این جستار گریزی  

ی عشق گانه اشکال سه  

ای است که فرد را به خود جذب  ترین شکل خود به معنای رابطه یا نسبت میان فرد عاشق و پدیده ترین و همزمان ساده عشق در کلی

توان این موضوع را برابرایستای  جانی را شامل شود. به کالم فلسفی می موجود جاندار یا بیتواند هر  کند. این پدیده یا موضوع می می

ای میان سوبژکت و اوبژکت )سوژه و ابژه یا ذهن و عین( است. ترین شکل خود رابطه عشق نامید. این نسبت در انتزاعی  

های متفاوت  شخص کرد. برابرایستای عشق دارای ارزشپس برای تبیین اشکال مختلف عشق باید که برابرایستای یا ابژکت آن را م

ها قابل تفکیک و تمایز هستند. است. این ارزش  

گاه با عشق به  ( به باور ارسطو در اصل ما هیچ۱بندی برابرایستای عشق زد. ) ارسطو از نخستین فیلسوفانی بود که دست به تقسیم

آن را در نظر داریم. معنای کلی آن مواجه نیستیم، بلکه همواره اشکال معین  

بخش(" یا "سودمند" باشد. دقیقاً همین تمایز در برابرایستاهای متفاوت  تواند "نیک"، "مطبوع و خوشایند )لذت برابرایستای عشق می

توان "عشق  شود. به این مجموعه می گانه عشق به شکل "عشق اروتیک"، "عشق سودمند" و "عشق دوستانه" می بندی سه سبب تقسیم

ای از سه شکل اصلی  خدا" را نیز افزود، گرچه برخی از فالسفه برای این شق چهارم استقالل خاصی قائل نیستند و آن تجلی ویژهبه 

دانند. می  

 رساله افالطون پیرامون عشق

همراه دوستانی ( در این رساله سقراط به ۹ها پیرامون عشق دیالوگ افالطونی "ضیافت" )مهمانی( است. ) یکی از مشهورترین رساله

کوشد  کند و می ی اروس خودداری می سویه گوید، اما بر خالف دیگران، تنها کسی است که از ستایش یک در باب عشق سخن می

 وجوه مختلف عشق را مشخص کند.

رامون عشق های خود را از زنی دانا به نام "دیوتیما" آموخته است. سخنان سقراط پی سقراط در این دیالوگ مدعی است که دانسته

گیرد که در آن نیاز به نیکی و دستیابی به خوشبختی موضوع محوری آن است. سلسله مراتبی را در نظر می  

به نظر سقراط عشق میل به چیزی است که فرد فاقد آن است و عاشق سعی در تصاحب برابرایستای عشق دارد. این تصاحب 

ودانگی مالزم عشق است.خواهد که همیشگی باشد و از این رهگذر میل به جا می  



توان در تولید مثل )بقای نسل( یا آفرینش آثار ماندگار هنری دید. زیبایی زمینه و محیط مناسبی برای بروز  تجلی این جاودانگی را می

خورند. این خالقیت است و در اینجاست که عشق و زیبایی به یکدیگر پیوند می  

به زیبایی درونی و فکری، سپس زیبایِی دستیابی به دانش، و سرانجام به زیبایی کند و سپس  سقراط از زیبایی بیرونی شروع می

پردازد. این زیبایی مطلق همانا "عشق به فلسفه و خردورزی" است. مطلق می  

 اولویت عشق نسبت به شناخت در الهیات مسیحی

ر دوران برآمد دین مسیحیت تغییر شکل دادند. در ریزی شده بودند د هایی که در فلسفه کالسیک یونان باستان پیرامون عشق پی آموزه

ای شکل نگرفته است. یک از ادیان دیگر، عشق چنین جایگاه محوری نداشته و برای تفسیر آن چنین دستگاه نظری گسترده هیچ  

سی یکی از حامالن که شعر گذشته فار شود. از آنجایی در عرفان به ویژه در نزد ایرانیان نیز عشق بدل به یکی از مفاهیم اصلی می

ای گسترده و متنوع به خود گرفته است. آید، مفهوم عشق نیز در آن جلوه اصلی عرفان به شمار می  

که خداوند، آفریدگار و  پردازن مسیحی بر این باور بودند که عشق به طور طبیعی متوجه امور نیک است، اما از آنجایی نظریه

سازد. به نظر آبای کلیسا عشق انسان به برابرایستاهای مختلف )به اشیا و  ی را میدهنده است، نیکی محتوای عشق اله رستگاری

نوعان و حتی به خود( قابل مقایسه با عشق خدا به انسان نیست. هم  

ورزی شناخت از نیکی است، اما بدون عشق نیز شناخت امکان ندارد. از این جاست که یکی از موضوعات  محور اصلی این عشق

گیرد. خداوند در  ی نیکی در مقابل هستی و به تبع آن اولویت عشق نسبت به شناخت پا می شناسانه سفی یعنی اولویت هستیی فل پیچیده

شود. مسیحیت مظهر عشق است و در چنین تصوری از خدا وحدت میان "بخشش و پذیرا شدن" متحقق می  

یاید. از منظر الهی پیدایش جهان و  همین عشق الهی معنا میی خداوند است، رستگاری نیز در ادامه  آفرینش نخستین عمل عاشقانه

 رستگاری بشر حاصل حرکت بیرونی عشق است اما از موضع آدمی این روند تجلی مکاشفه و وحی است.

و  ای که توسط خلقت و گناه، میان انسان گردد و فاصله عشق در تفسیرمسیحیت یگانگی است که در انتها بار دیگر به یگانگی باز می

دارد. خدا شکل گرفته را از میان بر می  

 تاثیر درک روانکاوانه از عشق در فلسفه

ای که بعدها نامیده شد، یعنی روانکاوی نیز مانند افالطون عشق اروتیک را  گونه زیگموند فروید، بنیانگذار روانشناسی ژرف یا به

کند. وت از افالطون را دنبال میکند، اما تبیینی کامالً متفا نسبت به دیگر اشکال عشق برجسته می  

 

 زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی مدرن 

نامد. جایگاه لیبیدو در نهاد )یا ضمیر  ای را لیبیدو می به نظر فروید عشق اروتیک ریشه در رانش جنسی دارد و انرژی این رانش پایه

 ناخودآگاه 
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دهد.  ار می، من ( قر آگاه ( است که آن را در اختیار "خود" )خود  

شوند که در حوزه آگاهی قرار ندارند، اما به شدت  به نظر فروید بخش بزرگی از رفتارهای انسانی توسط نیروهایی راهبری می

کنند. کارکرد "خود" )بخش خودآگاه دستگاه روانی انسان( را متاثر می  

گویی  نهاد" )ضمیر ناخودآگاه( و به معنایی دیگر پاسخها وامیال " بر اساس نظر فروید برابرایستای عشق در خدمت برآوردن خواسته

 مطلوب به لیبیدو و کاهش سطح انرژی آن است.

داند، بلکه  این نظریه بر خالف نظریه افالطونی، عشق اروتیک را در باالترین مرحله خود به معنای عشق به خردوزری و فلسفه نمی

ای  پردازان دیگر با ارجاع به همین اصول پایه کند. برخی از نظریه وب میآن را فعالیتی برای برآورده کردن خواست "نهاد" محس

اند. فروید، در جهت تکمیل و گسترش تئوری عشق اروتیک کوشیده  

دهد و آن را شدیداً تحت  اریش فروم، متفکر آلمانی نیز عشق اروتیک را در چارچوب ساختارهای اجتماعی مورد تحلیل قرار می

(۵کند. ) چون دیگر کاالها نیازهای مشخص افراد را در جامعه تامین می کند. برابرایستای عشق هم ف میمناسبات مبادله تعری  

 عشق، فراسوی نیک و بد

خواند. این عشق تجلی "اراده جهان" است که باید بدان  آرتور شوپنهاوئر، فیلسوف آلمانی عشق به دیگری را "استراتژی طبیعت" می

آنکه خود بداند به دستور مقامی  فرد در اینجا بی»گوید:  مین بقای نوع بشر نگریسته شود. شوپنهاوئر میبه عنوان راهکاری برای تض

(۴« )زند. برتر، یعنی نوع بشر دست به عمل می  

شود. به گفته شوپنهاوئر عشق   نوع" شده و یا به معنایی دیگر با آن یکی انگاشته می تضمین بقای نوع انسان بدل به "عشق به هم

تواند رنج دیگری را دریابد و این موضوع مؤلفه و  ی عشق انسانی، فرد می انسانی ریشه در "ترحم و همدردی" دارد. در پدیده

دردی" است. ی مستقیم "ترحم و هم محرکه  

 

 فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی

ای "آگاهانه"  نوع انسانی بدون نقشه و برنامهچون شوپنهاوئر بر این باور است که میل به زندگی و تضمین بقای  فریدریش نیچه هم

رانند. های کور و غیرآگاهانه این برنامه را به پیش می گیرد و نیروی صورت می  

داند و سرانجاِم آن را  پوشی از فردیت نمی اما بر خالف شوپنهاوئر، نیچه بقای نوع انسانی را در این "استراتژی اراده" به معنای چشم

زند. ترحم" پیوند نمی نیز به "همدردی و  

نوع" را "عشق  هم آورد و "عشق به های اخالقی مسیحیت به شمار می وی اخالق مبتنی بر "ترحم و همدردی" را در ادامه آموزه

رسد. خواند که با خضوع و تسلیم به نفی فردیت می وار" می برده  
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شود. در زبان فارسی و آلمانی ضرب  ست کلمه "فریبنده" میآل" و به معنای در در این سنت، برابرایستای عشق "آرمانی" یا "ایده

(۴سازد" تا حدود زیادی بیان این نگرش است. ) المثل "عشق چشم آدمی را کور می  

اند. بیهوده  بسیاری از نظرات فلسفی دیگر نیز در مقوله عشق خطر "اضمحالل فرد و فردیت" را برجسته کرده و بدان انتقاد کرده

بابد. در پدیده دوستی، افراد با استقالل کامل و فارغ از  برخی فالسفه "دوستی" جایگاهی برتر از "عشق" می نیست که در نزد

تواند انسان یا هر موضوع دیگری باشد( احترام قائل هستند و خود را بدان  گرایی" برای برابرایستای دوستی )می "خودفریبی و آرمان

دانند. نزدیک می  

بیند که در آن "از خودگذشتگی" به معنای دقیق کلمه در اصل "فرار از خود" ) را مینیچه در عشق، نیرنگی   

توان آن را تقدیم کس یا چیزی کرد. ( است. به نظر نیچه باید نخست "خود" را جست و تنها پس از دستیابی بدان می  

ودخواهی" است. بدین معنا عشق همواره ریشه های عرفانی، دینی و فلسفی، عشق همیشه تبلور "خ از این منظر بر خالف اغلب آموزه

 در "خودی" دارد که معطوف به موضوعی بیرونی است.

های واال، در پی چیزی بیشتری از عشق هستند نیچه: تمامی عشق  

ن وجه تری چون طبیعت در کلی طبیعت هم»کند:  عشق ریشه در زندگی انسانی و تضمین ادامه آن دارد. نیچه این نکته را چنین بیان می

«خود تا ابد موضوعی فرااخالقی است.  

پردازی علمی و فلسفی و تجلیات هنری با شاخ و برگ دادن به عشق آن را وارد  واقعیت عشق فراسوی نیک و بد است، اما نظریه

د.گیر کنند که از واقعیت فاصله می ای احساسی و فکری می حیطه  

کند که حال باید به عنوان گذاری قدسی و  نیافتنی منتقل می ور و به زمانی دستها عشق را از "آنچه که هست" به مکانی د این تالش

شود. متافیزیکی تجربه شود. در این گذار همواره "توهمی" در مقابل واقعیت ساخته می  

چه عشق در این رای نی« شود. در عشق همیشه تا حدی جنون وجود دارد، اما در جنون نیز تا حدی خرد یافت می»به گفته نیچه: 

دهد. کارکردی دارد که آن را با "تحقیر و دشمنی" پیوند می  

ای" است که ما را از واقعیت کنونی  عشق به عنوان گذار از واقعیت همواره به معنای تحقیر "امر موجود" و تعلق خاطر به "آینده

ر غنای بیشتر زندگی باید پس رانده شوند.مایه" و "ایستایی" است که به خاط رهاند. مولفه دشمنی در عشق متوجه امور "میان می  

ای همزاد یکدیگرند زیرا که هر دو به معنای "برگذشتن از واقعیت کنونی" فرد را در موقعیتی قرار  عشق و مرگ در این معنای نیچه

دهند تا بتواند از "خویشتن خود" نیز برگذرد. می  

 سوءاستفاده جنسی از کودکان؛ تابوی قربانی بودن

گیرند، اما جامعه ایران نتوانسته دیوار سکوت در این باب را بشکند. حرف  یادی در ایران مورد سوءاستفاده جنسی قرار میکودکان ز

ها مؤثر است.  زدن کودکان در مورد این اتفاق تابوست و عدم حمایت قانون از قربانی هم در پنهان ماندن اتفاق  



 

نگرد، از تجاوز جنسی توسط عموی خود  کند و از پنجره به خیابان می یش بازی میکه با تارهای مو ساله در حالی ۵۴مریم، زنی 

فهمیدم. تنها از ترس، دهان دوخته و  نمی هشت ساله بودم که دستانش را به زیر دامنم برد و مرا نوازش کرد. هیچ «  کند: صحبت می

ام.  ام نگفته داند، هنوز به خانواده نشسته بودم. کسی چیزی نمیها روی زانوانش  به مقابلم خیره شده بودم. آخر او عمویی بود که سال

«کاوی توانستم آن اتفاق را برای خودم مرور کنم. ها روان جا ـ خارج از ایران ـ بعد از سال این  

مقصر شناخته گفتم، یا  ها می کرد؟ اگر به آن چه فرقی می»گوید:  اش می او از هراس خود در عنوان کردن این اتفاق برای خانواده

گفتم،  کرد؟ چه بسا اگر می ساله را باور می ۸یک دختر  ریخت. اصال چه کسی حرف  شد. خانواده به هم می شدم یا آبروریزی می می

«ام. ام یا خودم باعث این اتفاق بوده شدم که یا دروغ گفته تنبیه هم می  

تواند شامل درخواست از  نسی عامل این رفتار است که میآزاری به منظور تحریک ج سوءاستفاده جنسی از کودکان، نوعی کودک

ی جنسی، نمایش آلت تناسلی برای کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با او و استفاده از کودک  کودک برای شرکت در رابطه

بوهای اجتماعی و عدم برای پورنوگرافی باشد. در ایران آماری که نشانگر میزان وقوع این رفتارها باشد، وجود ندارد، زیرا تا

چه بر او گذشته  دهد که آزادانه و بدون ترس از قضاوت یا متهم شدن، درباره آن حمایت قانون از قربانی، این اجازه را به کودک نمی

 سخن گوید.

 

 قوانین مدنی و مجازات اسالمی در ضدیت با حقوق کودک

این الیحه، سرپرست در صورت  ۱۰ی  ی ماده است. طبق تبصره ی حمایت از کودک در ایران به تصویب رسیده به تازگی الیحه

اش را به ازدواج خود درآورد. برخی از فعاالن حقوق کودک و حقوق زنان معتقدند که  دید دادگاه اجازه دارد که فرزندخوانده صالح

 چنین تبصره ای اجازه ی سوءاستفاده ی جنسی از کودکان را به سرپرستان آن ها می دهد.

دهد تا در صورت تشخیص  قانون اساسی به پدر اجازه می ۲۳۵۳ی  ماده»دان و وکیل دادگستری، معتقد است:  مهناز پراکند، حقوق

قانون  ۱۰ی  ی ماده ها را به ازدواج وادار کند. تبصره ی دادگاه، آن سال، با اجازه ۲۴سال و پسر زیر  ۲۹مصلحت فرزند دختر زیر 

آزاری  دهد. جمع این دو ماده با یکدیگر، مجوزی برای کودک ی ازدواج سرپرست را با فرزندخوانده می حمایت از کودک نیز اجازه

«توسط سرپرست است.  

پردازد، شاهد تخفیف مجازات زنانی هستیم که به کودکان  ی "زنا" می قانون مجازات اسالمی که به مساله ۸۹ی  ی ماده در تبصره

شود؛  ضربه شالق محکوم می ۲۳۳کنند. طبق این تبصره، زن محصنه ـ شوهردار ـ که با پسری نابالغ مرتکب زنا شود، به  تجاوز می

 اما در صورت ارتکاب این عمل توسط مرد، حکم متجاوز، اعدام خواهد بود.
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آزاری توسط زنان باز گذاشته است. یعنی مجازات  ی این ماده راه را برای کودک تبصره»گوید:  وله می وگو با دویچه پراکند در گفت

اند،  خوابگی دو شخص بالغ و عاقل که به اختیار دست به چنین اقدامی زده کند، از هم ی جنسی می زنی که کودکی را وادار به رابطه

ست که در آن به زنان در تقابل  که کودک از عواقب اتفاقی که بر او گذشته، درکی ندارد. این قانون، تنها موردی ا تر است در حالی کم

«اند. آزاری باز گذاشته توان گفت قوانین ایران راه را برای کودک با مردان، تخفیف مجازات داده شده است. در نتیجه می  

 

ای برای فروش بیشتر خوابگی با کودکان کار؛ جایزه هم  

 

سرپرست بوده یا در  دوستانه دانست. کودکان کار که بیتوان مخصوص روابط خانوادگی یا  سوءاستفاده جنسی از کودکان را نمی

ی جنسی قرار دارند. کنند، گروهی از کودکان هستند که هر روزه در معرض خطر سوءاستفاده های بدسرپرست زندگی می خانواده  

ودکان به این شکل است که یکی از بدترین اتفاقات در برخورد با این ک»گوید:  وله می وگو با دویچه یک مددکار کودکان کار در گفت

ست که به ازای  ی اخیر ما روایت دختری ا ی جنسی است. پرونده ی تن دادن به سوءاستفاده شان کسب درآمد به وسیله باور دارند وظیفه

شتر به ای برای خرید بی شود. در واقع او به مانند جایزه فروش بیشتر الکل و مواد مخدر توسط فروشنده، به خریداران پیشنهاد می

دهند؛ اما هیچ  شود. برخی از کودکان نیز در ازای یک شیشه الک ناخن یا یک وعده غذا تن به قربانی شدن می خریدار عرضه می

«علمی به عواقب آن ندارند.  

درآمد به  های ما با هدف کسب بیشتر بچه»گوید:  وله می کند به دویچه مددکار دیگری که در حوزه کودکان افغان در ایران فعالیت می

های خود  خانه کنند و مرتب از سوی هم می های تیمی زندگی شکل قاچاقی از افغانستان به ایران فرستاده شدند. این کودکان در خانه

«روزی بهزیستی به دلیل همین آزارها فرار کرد. گیرند. پسری داشتیم که از مراکز شبانه مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می  

ها برای  کنند. به گفته این مددکاران، اولین نشانه اند خودداری می ای که دیده کید دارند که کودکان از بیان آزار جنسیهر دو مددکار تا

ها به شکل ناگهانی دچار "استرس"، "عدم اعتماد به  درک این موضوع که یک کودک هدف تجاوز جنسی قرار گرفته این است که آن

شوند تا جایی که در برابر هر نوع نزدیکی بدنی نیز ترسیده و خود را عقب  م با دیگران" میی فیزیکی ک نفس" و "هراس از فاصله

کشند. می  

کنند، به علت  های بدسرپرست زندگی می شوند. بسیاری از آنان در خانواده سرپرست شناخته نمی کودکان کار تنها به عنوان کودکان بی

گیرند. و برخی از آنان مورد سوءاستفاده جنسی قرار میشوند  فقر مالی خانواده مجبور به کار کردن می  

گوید که فقر  کرد، می یکی از دخترانی که به علت فقر مالی خانواده در خیابان کار می یک مددکار کودکان کار ضمن اشاره به پرونده 

پدر یکی از این دختران، بعد از »شود:  ترین عواملی است که باعث تن دادن کودکان به سوءاستفاده جنسی می مالی یکی از اصلی

دید و فکر  ها بگیریم چون آبروی خود را در خطر می اطالع از اتفاقاتی که برای دخترش رخ داده، از ما خواست تا کودک را از آن

وش خانواده تواند به ازدواج کسی درآورد و در نتیجه این دختر تبدیل به بار مالی اضافی بر د کرد که بعد از این دخترش را نمی می

«خواهد شد.  
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ها تجاوز جنسی؛ عامل برخی از بزه  

پسر نوجوانی در استان فارس که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، پس از بارها بازجویی، اعتراف کرد که مقتول چندین بار او 

گونه بگذرد. به  از مسیری خلوت و بیابانشده برای رفتن به مدرسه  که متهم مجبور می را مورد تجاوز جنسی قرار داده بوده به طوری

داده است. قاضی ابتدا  های خلوت مورد تجاوز قرار می کرده و در مکان گفته این پسر نوجوان، مقتول او را با موتور دنبال می

« اشتباه»ن از ای خطاب به این دیوا های متهم را باور نکرد؛ اما وقتی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قاضی در نامه حرف

« ام. کنم در قضاوت خود اشتباه کرده است که فکر می هایش واقعی  این پسر به قدری زیبا و داستان»خود در حکم یاد کرد و نوشت: 

 در نتیجه همین نامه، متهم از اعدام رهایی یافت.

آزار و سوءاستفاده »گوید:  این پرونده می وله ضمن اشاره به وگو با دویچه نگار و فعال حقوق بشر، در گفت آسیه امینی، روزنامه

شوند، آزار جنسی  هایی که کودکان مرتکب می ی بسیاری از بزه پرده خیزی شود؛ چه بسا پشت تواند باعث جرم جنسی از کودکان می

عمق این آزارها از  گیرد؛ اما ای مورد بحث و بررسی قرار می تر در جامعه یا محافل رسانه قرار دارد. وجوه پنهانی این آزارها کم

«شود. ، مجازات می آزارهای عادی بیشتر است؛ چرا که قربانی، متهم شناخته شده و به همین دلیل  

اعدام شد. قاضی  ۲۹۸۹ساله که در سال  ۲۴کند، مربوط به عاطفه سهاله است؛ دختری  ی دیگری که امینی به آن اشاره می پرونده

دار کردن عفت عمومی" متهم کرد و با دستان خود طناب دار را بر گردن او  را به "جریحه رضایی، رئیس دادگستری نکا، سهاله حاج

سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. متجاوز با پرداخت پول به عاطفه، او را وادار به  ۳انداخت. عاطفه برای اولین بار در 

ضربه شالق ـ بر او اجرا شد. عاطفه در یکی از  ۲۳۳ـ  سالگی دو بار بازداشت و حد شرعی ۲۴سکوت کرده بود. عاطفه تا 

جا هم راحت نیستم". های خانوادگی به بستگانش گفته بود که "من حتی این مالقات  

ها  ما هرگز نتوانستیم متوجه شویم که منظور عاطفه از این حرف چه بود؛ اما او بارها در طول بازجویی»گوید:  آسیه امینی می

ی روابط  که قربانی آن بود را بازگو کند، در حالی که وادار کردن کودک قربانی به صحبت درباره ای  ای جنسیمجبور شد که آزاره

«شود. اش تحت عنوان "زنا"، خود آزار جنسی محسوب می جنسی خصوصی  

مرز عشق و سکس در ادبیات برون  

های گوناگون امیال  کوشند با به تصویر کشیدن جلوه میپردازند،  اغلب نویسندگانی که در آثار خود به روابط عاشقانه و سکسی می

کامگی به تصویری تمام و کمال از "من" و در نتیجه به هویت انسانی خود دست یابند.  جنسی و کنکاش در شوِر تن  
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 "فرشته" اثر شهرام کریمی

مرزشکنی جنسی در جامعه و ادبیات همواره با مقاومت، حمله و برچسب زنی قشرهای جزم اندیش روبرو شده است. فروغ فرخزاد در 

بخش" اعتراف  ی "گل سرخ" در بدن خود سخن گفت و به ارتکاب "گناهی لذتجا که از جمله از شکوفای ، از آن۲۹۵۳ی  اواخر دهه

ای بدنام" خوانده شد. کرد، "دیوانه  

های  ها و میل شناسانه به تن و شرح شکوفایی حس ضرر نثار نگاهی عاشقانه و زیبایی خطر و بی ی بی "گناه" فروغ در محدوده

شد. ها برای نخستین بار از سوی یک زن شاعر مطرح می و نشانه ای از نمادها گنجید که در هاله اسرارآمیز آن می  

شناسی جسم و جنسیت از "دیدگاهی مردانه" بیگانه نبود. واکنش  گرا، زیبایی کامه ی نثر و شعر فارسی پیش از آن با ادبیات تن گستره

ها این بار از  اشت، از آن رو که این مقولهی روشنفکری آن دوران که تخریب شخصیت فروغ را هدف د ی جامعه دشمنانه و نابودکننده

برانگیز بود. شد، فاجعه زبان یک شاعر زن مطرح می  

هایی  ها، هنرمندان زن و مرد هر دو از پرداختن به چنین موضوع ی زمینه ی سانسور اسالمی در همه امروزه، از دولتی سر اشاعه

ها مطرح  مرزی ی درون آزاد، هر چند بیش از پیش در زندگی روزمرههایی مانند عشق، سکس، زندگی مشترک  اند. واژه ممنوع شده

است، از گستره ی ادبیات، تبعید شده است. ادبیات تبعید و مهاجرت، از این رو، در برون مرز به تنهایی در پی کشف حد و مرز های 

ی پر راز و رمز همت گماشته است. این پهنه  

 آغاز راه

 

 ادبیات دیاسپورای ایرانی 

[diaspora 

هایی چون گریز از ایران، گسستن از باورهای  ، در کنار دستمایه۲۳۸۳ی  های واپسین دهه به معنای "جوامع دور از وطن"[ در سال 

های زیستی و مسائلی از این دست که بیشتر رنگی سیاسی داشت، با تاکید بیشتری به  گذشته، فروپاشی هویتی، جستجوی شناسه

به کانون کشف و شهود  ی اصلی اثر،  زنانگی هم پرداخت و گاه آن را به عنوان درونمایههایی نظیر عشق، جنسیت و  موضوع

 شخصی بدل کرد.

بندی  ی دوران رده مرز را نه بر مبنای موضوع، بلکه بر پایه بهروز شیدا، منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن سوئد، که تولیدات ادبی برون

های  موضوع»خواند:  شناسانه" می داند. او این مرحله را "دوراِن تعمق هستی م" میکند، این مقوالت را متعلق به "دوران سو  می

ی نوع انسان، رقابت،  های سرگردانی وجوی ریشه ی ادبیات خارج از کشور در این دوران را شاید بتوان چنین شماره کرد: جست عمده

«گی. گی، مردانه تنهایی، مرگ، مدرن، سنت، چپ، راست، تنهایی، زنانه  
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 تاثیر فرهنگ "بیگانه"

شک نقش  پذیرى از فرهنگ کشور "میزبان" بی انجامیده، تاثیر مرز به مرزشکنی جنسی  هایی که در برون در بازتاباندن ادبی موضوع

 شده است و تنها ی هنری تضمین  کم در گستره هایی که در غرب دست مهمی بازی کرده است. آزادی بیان و تصویر و نیز دیگر آزادی

ی مهاجر ایرانی نیز امکان داده است، خود را از بند باید  شود، به نویسنده برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان محدود می

ها و نیازهای جنسی خود سخن گوید. برهاند و از خواست های ذهنی و زبانی  ونباید  

های گوناگون امیال جنسی و کنکاش در شوِر  رح جلوهی ط قلمان بر این باور است که از جمله به واسطه به این گروه از دست

دهد. برخی از نویسندگان، شناخت  یابد و تصویری تمام و کمال از "من" خود ارائه می کامگی، به هویت کامل انسانی خود دست می تن

فردی و جنسی خود، از برقراری دانند و معتقدند که فرد تبعیدی، بدون کشف هویت  گیری با "دیگری" می ی ارتباط این "من" را الزمه

ماند. رابطه با جامعه هم ناتوان می  

های نخست احساس  انسان تبعیدی، از نظر اجتماعی در قدم»گوید:  ی ساکن فرانسه، در این باره می ، نویسندهآذر حسین نوش

این "درگیری" در ادبیات، گاهی به شکل هایی دارد.  پذیری بستگی کند. درماندگی اجتماعی با ناتوانی در سکس و ارتباط درماندگی می

ماجراهای رختخوابی و از آغوشی به آغوشی دیگر پناه بردن و در مورد زنان، مثالً در برخی از اشعار به شکل برهنگی در زبان 

ش هستند و چقدر نیازمند ها چقدر پرتن گویم، این آدم کنم با خودم می های بیست سال قبلم نگاه می کند. من االن که به داستان نمود پیدا می

ها  دانم تا چه حد این تنش کنند که با به مزایده گذاشتن تنشان این رابطه را به دست بیاورند. نمی اند و چقدر تالش می رابطه بوده

های  ام و در داستان ام به عنوان یک انسان دورافتاده و تبعیدی تجربه کرده عمومیت داشته است. من اما آن را شخصاً در زندگی

ها به خودیابی انجامیده،  شکنی ها و حریم گویی ها، فاش که تا چه حد این آزادی بینم. این ام هم بازتابش را می ی نخست زندگی ادبی  دوره

«ست. البته بحث دیگری  

 ویژگی زبانی آثار زنان نویسنده

اند. این گروه  راهای جنسی" خود بسنده نکردهدر این میان برخی از نویسندگان زن، تنها به پرداختن به تن و نوشتن "شرح ماج

های اخالقی حاکم بر جامعه را به  اند و قوانین، قراردادها و ارزش شوریده های دیرپای پدرساالرانه نیز  زمان علیه آداب و سنت هم

های برخی از آثار این  ژگیکشد، از وی پروایی در بکارگیری زبانی برهنه که شور و میل جنسی را به تصویر می اند. بی چالش کشیده

 نویسندگان است.

تصنع و با هشیاری مرزشکنی کرد؛ استفاده از زبانی گستاخ و برهنه، خود "نوعی شورش است علیه  بدستان، باید بی از دیدگاه این قلم

ای و  خانه ی زبان روسپیریایی، به تکرار و احیا دادن بی زبان ریا". در این میان کم نیست شمار آثاری که با هدف "شورش" و نشان

اند. در این گونه آثار حتی کانون درک و حس از مغز و قلب به "مرکز تن" منتقل شده است. نگاری" در ادبیات پرداخته "کاف  
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پور شهرنوش پارسی  

 های توجه به بدن و "اعضای حساس" آن، طرح احساسات درونی چون شرح تمناها، توصیف تن معشوق )مرد، زن(، محرومیت

ی مهاجرت و تبعید  های بارز ادبیات زنانه ی آزاد جنسی، عشق، خیانت و تاثیر آن بر روابط زناشویی، از جمله دستمایه جنسی، رابطه

 است.

گونه توضیح  نویس ساکن شیکاگو، آن را این ، نویسنده و نمایشنامهگیر عزت گوشهکند که  کل این ادبیات ولی یک هدف را دنبال می

ها به شکل تابو درآمده است.  بخش در هستی است که در بسیاری از فرهنگ من به اروتیسم، توجه به آن نیروی زندگی نگاه»دهد:  می

ی اسرارآمیز خالص و خام، و متکی بر عشق و  ی غریزی و جسمانی انسان که متکی است بر یک نیروی پرجنبش توفنده یعنی رابطه

«اسی هنری.معنویتی که متکی است بر آزادی و زیبایی شن  

 دویچه وله برای آشنایی بیشتر با بازتاب عشق و سکس و تنانگی با اسد سیف، کارشناس ادبی ساکن آلمان، گفت وگو کرده است:

میالدی،  ۰۶۹۱ی  های دهه وله: بازتاب انقالب جنسی نوین در ادبیات اغلب کشورهای اروپایی )مثال در آلمان( در اواخر سال دویچه

کلی دگرگون کرد. طرح عشق و سکس در "ادبیات تبعید"  هم بهبا جنبشی همراه بود که روابط سیاسی و اجتماعی این کشورها را 

گی" چه نقشی  زمینه شد. این "بی مرز ناشی می ی اجتماعی بود و بیشتر از تاثیر زندگی در برون ایران اما یک گرایش فاقد این زمینه

و گسترش آن در خارج داشت؟ گیری ادبیات عاشقانه  در روند شکل  

توان دمکرات بود، اما در رفتار است که باید آن  ی چیزی است که با تجربه در رابطه است. در فکر میآزادی و دمکراس اسد سیف:

ای داشت که نباید از نظر دور نگاه داشته شود. غرب در این  زمینه ی شصت در غرب اتفاق افتاد، پیش چه در دهه را نشان داد. آن

ای گرانبار از دوران رنسانس را با خود به همراه داشت. این  و فن تجربههای دانش  ها هم در عرصه ادبیات و هم در عرصه سال

ها حادثه دیگر بارور شدند. انقالب جنسی  های فرهنگی و هنری، دو جنگ جهانی و ده ها در انقالب صنعتی، اجتماعی، جنبش تجربه

گذشته عشق بورزند و در سیاست مداخله کنند. آنان  خواستند به سان نسل ها نمی را باید در چنین روندی پی گرفت. جوانان در این سال

توان  ی امروز که به شورش آنان نگریسته شود، در نقد به آن، نمی خواستند. عصیان حق آنان بود. از دریچه جهانی دیگر می

 دستآوردهای آن را نادیده گرفت.

تر کشاند. به یاد داشته  جامعه را به حداقل صد سال عقب ۴۰ال که انقالب س هایی دور بودیم، بل در ایران اما ما نه تنها از چنین تجربه

آییم که  ای می گاه دمکراسی و آزادی را تجربه نکردیم. ما از جامعه ای کوتاه در زمان حکومت دکتر مصدق هیچ باشیم که ما جز دوره

ها  ها در کنار آسمانخراش کشور نداشت. شاهراه ها فکر مدرن راه ورود به شوند. در این سال تنها نمادهای دنیای مدرن در آن دیده می

خانه شد، دولت و  ها آغاز به کار کردند، مدارس نوین جایگزین مکتب احداث شدند، اتوموبیل و هواپیما وارد کشور شد، کارخانه

 مجلس بنیان گرفتند و حتا احزابی نیز ساخته شدند، ولی آزادی و دمکراسی همیشه ممنوع بود.
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ی داستان و  دانیم که جانمایه تواند بدون آزادی اندیشه و بیان آفریده شود؟ می گردم به ادبیات؛ آیا ادبیات مدرن می از میبا این پرسش ب

توانند جان بگیرند. در "صد سال  ها در داستان نمی شعر مدرن همانا فردیِت آزاد انسان است. تا فردیت انسان آزاد نباشد، شخصیت

ها آزاد نبود. برای همین ما همیشه در  چون شخصیت خالقان آن های داستانی، هم ه فردیت شخصیتگا نویسی" ما هیچ داستان

ها بودند. در  گرفتند یا در شمار بدها نماد زشتی ها جای می ای که یا در لشگر خوب ایم، افرادی کلیشه نویسی ایران "تیپ" داشته داستان

لق آثاری ماندنی به حساب جامعه نوشت.های چند نویسنده را در خ این راستا نباید زحمت  

ست که ما صاحب ادبیات  تواند در تن این آثار جایی بیابد. طبیعی دهد، چگونه می و اما عشق که خود را سراسر در فردیت نشان می

امعه آن را بر ای غنی در تاریخ هستیم ولی در گذر به جامعه نو این عشق توان تحول و باروری نیافت. اخالق حاکم بر ج  عاشقانه

سان که در غرب پذیرفته شده بود، بیگانه بوده و هست. تافت. به طور کلی جامعه ما با مفهوم عشق، آن نمی  

ی ما جلوتر بود. در نگاه به این  نویسندگان تبعیدی ما در چنین موقعیتی به دنیایی پرتاب شدند که چند صد سال فکری از جامعه

در زادبوم داشت و هستی در   گرفت، ادبیاتی که ریشه بایست شکل می است که ادبیات تبعید ما می جامعه، در آموزش و تجربه در آن

شود. چگونگی آن اما با جهان دانایی و آگاهی خالق آن در رابطه است. غرب. ادبیات تبعید در فاصله این دو دنیا خلق می  

 

دارد که اغلب در رفتار یا از زبان شخصیت اصلی اثر بیان  های گوناگون ها و تعریف عشق و سکس در "ادبیات تبعید"، جلوه

ها که دست به قلم هم هست، دیدن "معشوق" در حال اتوکشیدن لباس و خدمت به او،  شود. مثال برای یکی از این شخصیت می

مزمن خود را کنار تواند عادت فحاشی  کند و دیگری چون می شود و به این خاطر عشقش به اصطالح گل می بخش نوشتن می الهام

ها و  های مشترکی برای این جلوه توان شناسه مرز می گیرد که به دام عشق افتاده است. آیا در ادبیات برون نتیجه می بگذارد، 

ها مشخص کرد؟ تعریف  

ال تجربه توان و نباید از نویسندگان ما، یعنی کسانی که بیش از صد س سایه هر درختی با بزرگی آن درخت در رابطه است. نمی

زده، انتظار داشت، رمانی جهانی بیافرینند. اگر قول میالن کوندرا را بپذیریم و "دن  هم در سرزمینی خفقان نویسی ندارند، آن داستان

سر دارد. ای چهارصد ساله در این عرصه پشت بینیم که غرب تجربه کیشوت" را نخستین رمان جهان محسوب داریم، می  

توان  گردد. نمی شویم یا نه، به فرد بر می که نسبت به آن آگاه می بینیم، این سکونتگاه جدیِد خود "عشق" را میدر تجربه است که ما در 

اندیشد، انتظار داشت، همه هستی معشوق را در آن عضو کوچک نبیند که  ای که هنوز چون نسل پیشین خود می از نویسنده

آورد. آن کس هم که نتواند این دنیای نو  ای به حتم سر از "پورنو" در می ن نویسندههای چنی دانند. عاشقانه نامند و می "ناموس"اش می

بینیم و در  ست پرخاشگری آغاز کند، زیرا پرخاشگری واکنشی است به این فاصله، و به این تفاوت که می را ببیند و هضم کند، طبیعی

 ناآگاهی خویش از درک آن عاجزیم.

توان مفاهیم و محتوای  طور که نمی ها" یافت، همان های مشترکی برای این جلوه در این عرصه "شناسه توان به نظرم، به طور کلی نمی

ای از  نویسند. در این میان عده بالند و بهتر می کنند، می ها رشد می مند کرد. نویسنده ادبیات تبعید معاصر ما را از نظر تاریخی، زمان

گیرند. صله میمانند و چه بسا از نوشتن فا رشد باز می  

جاست که از فلسفه متمایز  توان آن را تعمیم داد و این گذشته از آن، رمان و داستان شرح موقعیتی ویژه است، شکل عام ندارد و نمی

شود. ای عام دست یابد، چیزی که در رمان دیده نمی های ویژه به نتیجه کوشد از موقعیت شود. فلسفه می می  
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قام، "خیانت"، عدم وفاداری، قبول مسئولیت یا رد آن ... مفاهیمی هستند که در ادبیات غرب در رابطه جویی، حسد، خشونت، انت کام

ها چیست؟ آیا فرهنگ  اند. برخورد نویسندگان ما در این زمینه با عشق، سکس و زندگی مشترک آزاد در چارچوبی مدرن مطرح شده

شوند؟ ها روبرو می کنند یا با دیدی انتقادی با آن برجسته می ی ایرانی را های سنتی حاکم بر روابط جامعه  و دیدگاه  

اند و بار معنایی  اند، در ادبیات معاصر غرب "در چارچوبی مدرن" مطرح شده طور که در پرسش نیز آمده مفاهیم مورد بحث، همان

نت و انتقام و خیانت در این آثار، آن جهان پیشامدرن را در خود ندارند. نگاه به این مفاهیم از منظری نو صورت گرفته است. خشو

های سال بازگشت  لوپه"ای پیدا می شود تا در "ادیسه"ی هومر، سال شوند. دیگر نه "پنه نیستند که در ادبیات کالسیک دیده می

ماالتستا"  دهد که شمشیر به دست "جیوانی شوهرش، "اولیس" را منتظر باشد، و نه زمانه به دانته در شاهکارش، "دوزخ"، اجازه می

بدهد تا او همسرش، "فرانچسکا" را به همراه معشوق او، یعنی "پائولو"، به خاطر یک بوسه، به اتهام "خیانت به شوهر"، بکُشد و 

 های جهنم" ساخته بود، ها بعد، با الهام از این داستان با نام "دروازه ای را که "رودن" سال ی دانته، پیکره روانه دوزخ کند. خالف اراده

 در دنیای نو "بوسه" نام گرفت، نمادی شد از عشق زمینی و جسمانی و جاودان گشت.

خواهند اسیر شوهر گردند و در بند او گرفتار بمانند. در جهان مدرن است که "مادام بواری" و "آنا کارنینا" نمی  

توانند بر هر شهری که فرود  دستان" میچون "رستم  که در فرهنگ مردساالر حاکم بر ایران، هنوز هم مردان هم جای تأسف است 

که "گناه"ی مرتکب شده یا  هایی دیگر، "تهمینه"ای به آغوش بکشند، بی آن آیند، برای یک شب هم که شده، به صیغه یا راه می

دیگر به  "خیانت"ی کرده باشند. هیچ تقصیری نیز متوجه آنان نخواهد بود. زن اما اگر در چنین شرایطی آزادانه تن خویش بر تنی

اش خواهند نشاند. ها بر تن عشق و لذت بپیچاند، اگر کشته نشود، تازیانه  

ترین مشکالت  توان با زبان پوسیده و کهن بازگفت. یکی از بزرگ ادبیات مدرن را زبانی مدرن نیاز است. مفاهیم جهان مدرن را نمی

ه فارسی، رمان و داستان بنویسند یا شعر نو بسرایند.که مجبورند با زبان متحول ناگشت نویسان ما همین است، این داستان  

هایی مانند آزار جنسی، خشونت جنسی در خانواده )پدر و دختر(،  ها، به موضوع ادبیات غرب در جهت تابوشکنی در این زمینه

شود  ها هم دیده می بوشکنیی جنسی از کودکان )پدوفیلی( هم پرداخته است. در برخی از آثار نویسندگان ایرانی، این تا استفاده سوء

ها  ی پدوفیلی در "مواظب مردها باش، پسرم..."( این جلوه ای"، یا مقوله ی جنسی پدر از دختر در "میهن شیشه استفاده )مثل سوء

شود؟ در ادبیات معاصر دیاسپورا به چه شکلی مطرح می  

توان آن را ادامه داد؛  رکننده هستند. به دو نمونه اشاره کردید، میی سخنان پیشین، پیشرفت ما به ویژه در ادبیات تبعید، امیدوا در ادامه

ی خویش را در میان آتش و خون انقالب  کوشد هویت زنانه ای در من" اثر شکوه میرزادگی، شخصیت زن داستان می در رمان "بیگانه

رهاند و  ا از بند شوهر و خانواده میو خشونت حاکم بر کشور، بازشناسد. آذر، شخصیت رمان "گسل" اثر ساسان قهرمان، خود ر

او  گیرنده هم خواهد برای لذت تن، تصمیم داند و می دارد. خود را صاحب تن خویش می سان زندگی کند که خود دوست می کوشد آن می

 باشد.

یش همسر زندگی خود ی خو های حاکم، به اراده بینیم که در میان خشونت خانم" اثر نسیم خاکسار دختری را می در "قفس طوطی جهان

خواند. مریم، شخصیت رمان "دور از خانه" اثر مهری یلفانی، در نجات  ی عقد" را نیز خودش می کند و حتی "خطبه را انتخاب می

داشته است. گزیند که خود دوست می زند، آن راهی را در زندگی بر می ی عمر، اراده پدر و شوهر را کنار می باقیمانده  

اند. او  کند "زن بودن" را از او دزدیده گیر، فکر می السادات گوشه های روی سینه مادر" اثر عزت ان "قارچنرگس، شخصیت داست

رسد.  زند و به رهایی و هویِت شخصی می ی شوهر را پس می کوشد خود را از خشونت حاکم بر زندگی زناشویی برهاند، اراده می

گوید،  نویسد، از آزارهای جنسی شوهر می های جنسی زن می کوچک عشق" از حساین نویسنده در مجموعه داستان "آن زن، آن اتاق 

گذرد تا از عشق و لذت بنویسد. شکند و از مرزهای خوسانسوری می تابوها را می  

توان در آن در کمال صلح  کند، دنیایی که می تری را کشف می فهیمه فرسایی در داستان "کالبدشکافی یک عشق تاریک" دنیای بزرگ

ی یک  ای ُرز سفید به همسر، از او جدا شد و به یک زندگی زناشویی نقطه پایان گذاشت و از "سنگینی کشنده آرامش با دادن شاخه و

 عشق ناممکن" نجات یافت.



در اندازد. زن  کند و سرانجام او را از خانه بیرون می در داستان "عاشیق" اثر مرضیه ستوده، زن در برابر خشونت شوهر قد علم می

تاباند. شود و نوری دیگر بر زندگی خویش می های نور" اثر مهرنوش مزارعی، به تابوی "خودارضایی" نزدیک می "بریده  

 

 اسد سیف

آفرین است. شهال شفیق در  نویسد، شّری که هنوز در ایران مرگ های فارسی از تابوی "بکارت" می بار در داستان برای نخستین

آمیزد تا شخصیت زن داستان، عشق مادری خویش به دختری را که دیگر زنده نیست، در  وگ در می"سوگ" عشق را با ماتم و س

تپد. شخصیت زن داستان "سفر" اثر نجمه موسوی در جستجوی گذشته، به  کامی با مردی بجوید که قلب دختر اکنون در بدن او می تن

دند.کر رسد که زندگی را سرشار می هایی می عشق دوران جوانی و لذت  

توان به خوبی بازیافت. ها آزارهای جنسی و جسمی، اجتماعی و خانوادگی را می در پِس همه این داستان  

های کوتاهی که  جنسگرایی به ادبیات هم راه یافته است. )"پسران عشق" از قاضی ربیحاوی و داستان چندی است که موضوع هم

جنس در ادبیات دیاسپورا وجود دارد؟ چه  جنس و دو ناهم یان دو همشوند.( آیا تفاوتی میان عشق م در اینترنت منتشر می

شود؟ هایی برای این دو گونه عشق مطرح می شناسه  

جنسگرایان  جنسگرایی حذف کند. هم ی هم جامعه تبعیدی ما ابتدا اگرچه به سختی ولی سرانجام پذیرفت که صفت "مرض" را از پدیده

آنان بودند  ت جنسی خویش را آشکار داشتند. شهامت آنان در شکستن تابوها قابل ستایش است. همایرانی نیز در این فضای آزاد، واقعی

جنسگرایانه کمک کرد. جنسگرایان را انتشار دادند. این فضا به خلق ادبیات هم های فارسی زبان هم که نخستین نشریه  

چنین جنبش  ها به فارسی منتشر شده، و هم ولوژی" در این سالی آثاری را که در عرصه "سکسوآلیته" و "سکس البته نباید تأثیر ترجمه

جنسگرایان را در دستیابی به حقوق شهروندی خویش، نادیده گرفت. جهانی هم  

جنسگرایان ایرانی انتشار یافت، نخستین بار در رمان "تابستان تلخ" اثر  جا که من به یاد دارم، در کنار آثاری که در نشریات هم تا آن

ای کوتاه از این رفتار آورده شده است. داستان "مردی در حاشیه" اثر شهرام رحیمیان نیز تراژدی یک عشق  زاده، صحنه مهرضا عال

ماند. در  جنسگرایانه است در ایران. مردی در این داستان که ناظم مدرسه است در تطابق هستی جنسی خویش با جامعه در می هم

جنسگرایانه دارند. در رمان  شوند و رفتاری هم ن" از همین نویسنده، دو زن عاشق هم میداستان "زنی برای کشتن و دوست داشت

گرا" است و آگاه به زندگی جنسی خویش. ها زنی "دوجنس ها" اثر منظر حسینی نیز یکی از شخصیت "سایه  

انه استوار است.جنسگرای کنم نخستین رمان ایرانی باشد که بر عشقی هم "پسران عشق" از قاضی ربیحاوی فکر می  

که پیوندشان با  ها با یکدیگر، بل جنسگرایانه در ادبیات موجود بیشتر نه در رابطه زوج جنسگرایانه و غیرهم های هم تفاوت میان عشق

اه به دارد که گ تابد. رسوبات اخالق سنتی نوعی فشار را بر آنان روا می جنسگرایان را برنمی نمایاند. جامعه ما هم اجتماع خود را می

انجامد. فاجعه می  



بازی"، "شاهدبازی" و "امردبازی"  توان آن را با "بچه جانبه بود که می ای یک جنسگرایانه در ادبیات پیشامدرن ایران رابطه روابط هم

مه" نا چه در "قابوس اند، چنان جنس رفته های خویش سراغ هم طلبی تعریف کرد. امیران و پادشاهان نیز بسیار مواقع، در تنوع

از غالمان و زنان میل خویش به یک جنس مدار تا از هر »بن وشمگیر به پسر خود گیالنشاه توصیه می کند:  عنصرالمعالی کیکاوس

شاید جالب باشد ذکر این نکته که سانسورچیان جمهوری « ور باشی ... تابستان میل به غالمان و زمستان میل به زنان کن. دو بهره

اند. اثر تمامی "باب پانزدهم" آن را که "اندر تمتع کردن و ترتیب آن" نام دارد، از کتاب حذف کردهاسالمی در بازچاپ این   

ها اغلب به شرح دنیای بیرونی ـ عینی و نویسندگان زن به دنیای درون  رسد که مردان نویسنده در این رابطه طور کلی به نظر می به

های  نام داستان های بی اگر استثناهایی مثل مجید رمان "عارفی در پاریس" یا زنزنند )البته  های خود نقب می های داستان شخصیت

گیرد؟ کوتاه مهرنوش مزارعی را کنار بگذاریم(. این تفاوت دید و پرداخت از کجا سرچشمه می  

عمل جنسی، و ورزی و  می دانیم که در تمایز پورنوگرافی با اروتیسم، اولی را در شرح، نمایش یا توصیف رفتار ظاهری عشق

دارند. اروتیسم با  های تن، یعنی پیوند درون و بیرون انسان در لذت جنسی، بیان می دومی را در معنویت بخشیدن به عشق و خواهش

کنند، به هم وابسته  ای است که زن و مرد در آن برابرند، در آزادی زندگی می آگاهی و خودآگاهی فرد در رابطه است، حاصل جامعه

بینیم. های پورنوگرافی نمی شناسند؛ چیزی که در فرآورده ردیت یکدیگر را به رسمیت مینیستند و ف  

 

رسیم که در پرسش آمده. علت به  ای می با پذیرش این تعریف و تکیه بر سئوال، با نگاه به آثار آفریده شده، کم و بیش به همان نتیجه

مردان نهفته شده. این را نیز باید در نظر داشت که در "کاال"  نظر من شاید در رسوب فرهنگ مردساالری است که در ضمیر ما

شود، چیزی که به درستی حساسیت  داری معاصر نیز همین موضوع تبلیغ می کردن "جنس" برای "بازار" در جهان سرمایه

ها را نیز برانگیخته است. فمینیست  

 

ی دریافت که تولیدات پورنو در این عرصه در بیشترین اندازه توان به خوب گیری این موضوع می با نگاه به "دنیای مجازی" در پی

 خویش، از آن مردان است. زن "پورنونگار" اندک است.

بینیم که "غرور مردانه" در آن نقش اساسی  اند بررسی کنیم، می در یک نگاه کلی، اگر رفتار جنسی را در ادبیاتی که مردان آفریده

ی مرد است. این رفتار چه بسا در بعضی از  ار است، مردان حاکم بر بسترند و زن اسیر ارادهی مردانه استو  دارد. بستر بر سلطه

کننده در رفتار جنسی داشته باشد. تواند نقشی فعال و تعیین شود. پنداری زن هنوز نپذیرفته که می اند نیز دیده می آثاری که زنان آفریده   

شود. و به این موضوع نیز آگاه هستیم که اسالم بر تن بنا گشته و تن انسان، خالف  میدانیم که تن در این عرصه به "سوژه" تبدیل  می

 مسحیت، نقشی بنیادی در این دین دارد. به روایتی دیگر تن، به ویژه تن زن، در اسالم "سوژه" است.

جنسگرا در  فمینیستی یا تن دو هم ای دارد. تن زن و جامعه در ادبیات های غرب، جایگاه ویژه تن و اخالق مذهبی یا سنتی در رمان

ای نیست. در ادبیات ما چنین چیزی غایب است. جنسگرایانه در غرب موضوع تازه ادبیات هم  

بینیم که در  رمان "ناتنی" اثر مهدی خلجی شاید در شمار نخستین آثاری باشد که موضوع آن تن است. در این رمان تن انسان را می

زاده است،  هللا گیرد. شخصیت اصلی داستان آیت ده است. در این رمان "تن" در برابر "ناتن" قرار میاخالق نظام مذهبی گرفتار آم

ی او فقط یک سوژه  اندیشد، زنی که در جامعه گر و شیطانی دارد، زیرا به تن زن می خود نیز زمانی طلبه بوده. او ذهنی وسوسه

هایی صحبت می  کشاند. در این رمان از تن شخص او را به دنیای دیگری می دار. ذهن پرسشگر این ست یا حداکثر مادر و خانه جنسی

شود. ها نمی تابند، و رژیم موفق به تسخیر آن شود که نظام ایدئولوژیکِ حاکم را بر نمی  

طرح  شود. )بر خالف های عشق و سکس ... اغلب از قراردادهای اجتماعی و موازین سنتی انتقاد می در ادبیات معاصر با موضوع

هجران و ... بود.( آیا تفاوتی میان طرح این   ای برای شکایت از جفای معشوق و بازگویی درد عشق در ادبیات کالسیک که بهانه

شود؟ چرخش نگرش، در داستان کوتاه و رمان دیده می  

گذرد، ولی همین  ، زمان درازی نمیهای جنسی بشر و تأثیر آن بر اجتماع گشود  فعالیت ِاز آن زمان که فروید چشم جهان را بر واقعیت

دار بدل شود. سیمون دوبوار آن را در فرهنگ بشری کاوید، ویلهلم رایش با تأثیر  دوران باعث شد تا موضوع جنسیت به بحثی دامنه

چنان برای  هموقفه  ها بی از فروید به بررسی سرکوب آن در جامعه پرداخت. میشل فوکو آن را در رابطه با قدرت قرار داد و فمینیست



کنند. ادبیات در این روند با تأثیر از آن، جهانی دیگر خلق کرده  ی جنسی مبارزه می آزادی و برابری زن و مرد و رهایی تن از سوژه

آمیزد تا واقعیتی دیگر، واقعیت داستان، را بیافریند. های حقیقی و واقعی زندگی را با دنیای خیال در می کند، جهانی که داده و می  

کنند؟ های اجتماعی، چه نقشی در گسترش و پخش این گونه ادبیات بازی می ـ دنیای مجازی و شبکه  

گشته بر زبان جاری گردند. در این راه اما  های سرکوب آورد تا ذهن کند، امکانی فراهم می سو تابوشکنی می دنیای مجازی از یک

گیرد و گاه نیز ادبیات اروتیک در کنار ادبیات  کنار ادبیات سرگرمی قرار میریزند. گاه ادبیات متعالیه در  معیارها چه بسا درهم می

کنم گاه )با تأکید بر گاه( پورنو هم در  همه به نظرم بودن آن به از نبودن آن است. در شرایط امروز ایران فکر می پورنو. با این

بخش داشته باشد، یعنی همان خصلتی را که ادبیات  هاییتواند خصلت ر های خویش در برابر قداست اخالق مذهبی حاکم می تابوشکنی

 و هنر دارند

استفاده جنسی از کودکان روشنگری؛ نخستین گام در راه مبارزه با سوء  

های  کند. پیاده کردن طرح دولت آلمان برای مقابله با اعمال خشونت جنسی علیه کودکان، تنها به وضع قوانین کیفری بسنده نمی

های دولت این کشور است.  هر دو گروه قربانیان و مرتکبین احتمالی از جمله برنامه گیرانه برای پیش  

 

بیش از یک سده از زمانی می گذرد که زیگموند فروید )۲۸۴۴ ـ ۲۳۹۳( در اواخر سال های دهه ی ۲۸۸۳ سوءاستفاده ی جنسی از 

چنان ادامه دارد. فروید در آن  ی ناهنجار در برخی از جوامع هم گرفتن این پدیده کودکان را کشف و طرح کرد، ولی انکار و نادیده 

ودکان های علمی خود از افرادی یاد کرده بود که "بدون تفکر و تأمل، نیازهای جنسی خود را از طریق ک زمان در یکی از سخنرانی

کنند". می ارضاء   

پس از طرح موضوع از »ای که فروید در آن سخنرانی کرده بود نوشتند:  ی همایش علمی های خود درباره ها در گزارش روزنامه

گشای  کننده پس از پایان کنگره به جدل قلمی با این راه برخی از دانشمندان شرکت« سوی فروید، سکوتی سرد سالن را فراگرفت.

های علمی" رد کردند.  ها را به عنوان "افسانه  های او پرداختند و آن مدرن و دیدگاه روانکاوی  

ی پیامدهای ویرانگر آن "اعمال بدون تفکر و تأمل" برای شخصیت  های بیشتر در زمینه فروید ولی از پای ننشست و با پژوهش

ی  منتشر ساخت. او در این مقاله، ضمن تشریح رابطهای  ها را سرانجام در مقاله تری دست یافت که آن کودک، به نتایج مهم

زند، نوشت:  ساالن با کودکان که وابستگی، اعمال قدرت، ضعف نیروی تشخیص، ناآگاهی و ناتوانی دفاع از خود آن را رقم می بزرگ

های  رد و ناهنجاریبار دا ی جنسی از کودک، بر تکامل آتی شخصیت فردی و روان او پیامدهای وحشتناک و فاجعه سوءاستفاده»

«آورد. وجود می روانی فراوانی را برای او به  

ی حقوقی حمایت از حقوق کودک پایه  

بار" و بر اساس تأمین "حق ِاعمال  گیری از بروز این "پیامدهای وحشتناک و فاجعه قوانین و مقررات کیفری آلمان در جهت پیش

دار شود: تواند به دو شکل خدشه کنندگان این قانون، چنین حقی می تدوین نظر گرایشات جنسی به اختیار فرد" تنظیم شده است. به  
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 یک: نقض حق با مخالفت یا بدون توافق قربانی صورت بگیرد.

ی او مانند ضعف نیروی تشخیص یا وابستگی عاطفی به مجرم باشد. دو: توافق قربانی، ظاهری و به دلیل شرایط ویژه  

از نظر قانون گذار آلمانی، "جرایم جنسی علیه کودکان" در مورد دوم مصداق می یابد که می تواند بسته به شرایط و عناصر سازنده ی 

ت تجاوزی منتهی ی جنسی از کودک" گرفته تا "جنای جرم یا جنایت، عناوین و کیفرهای گوناگونی را شامل شود؛ از "جرم سوءاستفاده

ی جنسی از کودک" است.  قانون کیفری آلمان ناظر بر اشکال گوناگون احراز "جرم سوءاستفاده ۲۰۴ی  به مرگ به کودک". ماده

گیرد. سال را در بر می ۲۵کودک، موافق تعریف این قانون، گروه سنی زیر   

است:قانون کیفری آلمان، خشونت جنسی در موارد زیر محرز  ۲۰۴ی  طبق ماده  

ها و عبارات مستهجن )از طریق تلفن یا پست الکتریکی( ـ بکاربردن واژه  

 ـ لمس کودک به منظور تحریک جنسی خود

 ـ اجبار کودک به لمس بدن مجرم

شدن کودک و تماشای او هنگام انجام اعمال یا عمل جنسی ـ اصرار به برهنه  

های پورنو به او شان دادن فیلمهای پورنو یا ن ی فیلم ـ استفاده از کودک به منظور تهیه  

 ـ لمس جاهای حساس بدن کودک

 ـ اجبار یا اصرار به انجام هر گونه عمل جنسی به هر شکل و طریقی با او، از جمله تجاوز.

 

دهند.  های خود نشان می ای را که در مورد آنان اعمال شده، در بازی با عروسک جنسی  ای معموال خشونت مدرسه کودکان پیش  

سال است. موافق این ماده، میزان  ۲۸تا  ۲۵گذار از نوجوانان بین  ی قانون های ویژه قانون کیفری آلمان ناظر بر حمایت ۲۰۰ی  هماد

های مشابه با  که به عنوان آموزگار، مربی ورزشی، پدر، برادر، خویشان نزدیک، کارفرما، مدیر و صاحبان مسئولیت کیفر کسانی 

ی آگاه بودن  جا که نشانه اند، بیش از مجرمان دیگر است. تهدید کودکان به سکوت، از آن مر در رابطهطور مست این گروه سنی به

شود. مجرم به انجام عمل خالف خود است، از موارد تشدید جرم شمرده می  

های مشابه های رایج و انگیزه شیوه  

گذارد. از این  ی اجرا می و سپس قصد خود را به مرحله شود دادن محبت و ابراز دوستی به کودک نزدیک می مجرم معموال با نشان 

کند که این بزرگسال صاحب قدرت  شود" و آرزو می ی فرد مورد اعتمادش موافق بوده، "سردرگم می رو کودک که با ابراز عالقه

دهند. مردانی که به این  مه میها به این عمل شنیع ادا ها و سال رفتار خود را تغییر دهد. معموال افراد مورد اطمینان کودکان، ماه

زنند، به اقشار گوناگون اجتماعی تعلق دارند و امکان "همدستی" زنان یا مادران کودکان نیز در این و آن مورد منتفی  جنایت دست می

آیند. کنند یا درصدد جلوگیری از تکرار آن برنمی بردن به این جرم، سکوت می نیست. این زنان معموال با وجود پی  

دادن برتری  نمایی و نشان ی بزرگساالن )و گاهی هم جوانان( از اعمال خشونت جنسی، قدرت های روانکاوان، انگیزه افق پژوهشمو

جسمی و روحی خود به قربانی است. گاهی نیز عدم آگاهی آنان به این نکته که از اعتماد یا وابستگی کودک برای ارضاء نیازهای 

کننده است. عامل تعیین کنند، جنسی خود سوءاستفاده می  
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 اعمال خشونت جنسی یا اعمال خشونتی که همراه با آزارهای جنسی باشد، برای کودکان پیامدهای گریزناپذیری دارد

گونه که فروید کشف  ی جنسی، اعمال خشونت جنسی یا اعمال خشونتی که همراه با آزارهای جنسی باشد، همان  آزار و سوءاستفاده

کودکان پیامدهای گریزناپذیری دارد. این پیامدها اغلب با احساس ترس و ناتوانی همراه است. قربانیان معموال این کرده بود، برای 

ترسند، غمگین، خشمگین یا  آورند. این افراد اغلب بدون دلیل موجه ناگهان می خاطرات تلخ را به صورت گسسته یا کابوس به یاد می

شوند. زده می شرم  

ها و درمان آن پیامدهای ویرانگر  

دهند و تغییر  گیرند، ابتدا واکنش محسوسی از خود نشان نمی ی جنسی قرار می  درصد کودکانی که مورد آزار و سوءاستفاده ۵۳حدود 

های خود، خشونتی را که بر آنان اعمال شده،  ای در بازی با عروسک مدرسه شود. اغلب کودکان پیش ها دیده نمی بارزی در رفتار آن

کنند، ولی از  گاه به یاد نیاورند. برخی دیگر سکوت می های تلخ را پس بزنند و هیچ کوشند این تجربه دهند. برخی می مینشان 

برند. خوابی، ترس، افسردگی و پرخاشگری رنج می بی  

 

ت، زمان، شخصیت پذیر است، بستگی به شرایط اعمال خشون ی جنسی درمان  های روانی ناشی از سوءاستفاده این که آیا ناهنجاری

ی دیگر دارد. امکان بهبودی کودکانی که در حل این مشکالت روحی از حمایت و پشتیبانی دوستان و  کننده کودک و عوامل تعیین

شود.  چنان در آنان تقویت می ها هم پناهی طی سال شوند، بیش از کودکانی است که احساس ناتوانی و بی نزدیکان خود برخوردار می

طور کلی از نظر روحی قوی بودند، توانایی بیشتری برای مقابله با پیامدهای ویرانگر آن  ی آزار جنسی به پیش از تجربهکودکانی که 

دهند. از خود نشان می  
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استفاده جنسی از کودکان است؛ بر  که هدف آن برانگیختن حساسیت جامعه نسبت به سوء ۱۳۲۹پالکارد کمپینی در آلمان در سال 

نوشته شده: جایی برای سوء استفاده نیستروی پالکارد   

های  ی روانشناسان باید با کمک هر رو، نوعی زنگ خطر برای اطرافیان است که به توصیه رفتارهای غیرعادی کودکان به

 کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

خواهی و دادرسی نهادهای داد  

 ۴انجامد و از هر  ی جنسی، یک مورد به شکایت می  مورد سوءاستفاده ۱۳تا  ۲۸های پلیس جنایی آلمان، از هر  بر اساس ارزیابی

هزار پرونده در این زمینه  ۲۴دهد که هر سال،  نشان می ۱۳۳۳شود. آمار رسمی سال  شکایت، یک پرونده در دادگاه بررسی می

شود. ها، به صدور حکم منجر می در صد آن ۸۳تشکیل و حدود   

، به ۲۳۴۴تا  ۲۳۴۴های  آغاز شد: بین سال ۲۳۴۳ی  های دهه های آلمان، از اواسط سال به دادگاه ی دادخواست علیه مجرمان ارائه

 ۱۳تا  ۲۴، به ۲۳۳۳های  ی سال به دادگاه ارجاع داده شد. این رقم در اواسط دهه پرونده  ۹۳هزار نفر،  ۲۳۳نسبت جمعیتی برابر با 

هزار نفر به ثبت رسیده است. ۲۳۳ه نسبت جمعیتی بالغ بر پرونده ب ۲۴، کمتر از ۱۳۳۳مورد کاهش یافت. در سال   

ها و مرتکبین گیرانه برای قربانی اقدامات پیش  

چنین در  ی ناهنجار اجتماعی ـ روانی تنها به وضع قوانین و مقررات کیفری بسنده نکرده، بلکه هم دولت آلمان برای مقابله با این پدیده

گیرد. به باور  نیز برآمده است. این اقدامات هر دو گروه قربانیان و مرتکبین احتمالی را دربرمیگیرانه  های پیش کردن طرح صدد پیاده

ی  گیرانه های پیش کارشناسان امور کیفری، روشنگری نخستین گام در راه مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان است که در برنامه

آید. در مهد  در ادارات و نهادهای گوناگون آلمان به اجرا درمی ۲۳۳۳ی  های دهه ها از سال دولت گنجانده شده است. این طرح

ها و  های مقابله با آن به شیوه ی چگونگی اعمال خشونت جنسی و راه ها و مدارس، به عنوان مثال، کودکان مستقیما در باره کودک

های اعمال گرایشات  استقالل رای در زمینه شوند. آگاه ساختن کودکان در مورد داشتن حق های خاص آموزشی ـ تربیتی آشنا می روش

شود. گیری شخصیت فردی آنان پیاده می نفس کودکان و شکل هاست که در کنار تقویت اعتماد به جنسی خود، بخش دیگر این طرح  
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ند، قدرت شک یکی از پوسترهای "مبارزه با آزار جنسی نوجوانان" دولت آلمان؛ بر روی پوستر آمده است: "کسی که سکوت را می

شکند" مجرم را درهم می  

ی این کشور، شامل مردان با گرایشات پدوفیلی  گانه های شانزده های جلوگیری از وقوع جرم ادارات پلیس آلمان در ایالت برنامه

بر اساس  آید که ی اجرا در می طرحی با عنوان "مجرم نشویم" در مورد این افراد به مرحله ۱۳۳۴شود. از سال  بارگی[ هم می ]کودک

درمانی یک گروه روانشناس و روانکاو تنظیم شده است. در چارچوب این برنامه به  های موفق روان ها و روش ها، شناخت تجربه

شود، چگونه گرایشات خود را تحت کنترل در آورند یا با دارو درمان کنند. ها آموزش داده می پدوفیل  

 از زبان آمار و ارقام

 ۲۵تا  ۴های  ی بین سال های جنسی از کودکان در فاصله  درصد سوءاستفاده ۳۱رکزی پلیس جنایی آلمان، ی م بر اساس آمار اداره

 ۹۳۳رود که هر سال حدود  شود. گمان می سال را شامل می ۴های جنسی، نوزادان و کودکان تا  درصد خشونت ۸دهد.  سالگی رخ می

گیرند. ی جنسی قرار می هزار کودک در آلمان مورد سوءاستفاده  

 ۲۳ی دردناک آشنا شده است. شمار دختران،  کودک، یکی با این تجربه ۲۴ی مرکزی پلیس جنایی آلمان، از هر  موافق ارزیابی اداره

ای عاطفی   در صد مجرمان، از نزدیکان و آشنایان قربانیان هستند و رابطه ۳۹ی آمار رسمی دولتی،  برابر تعداد پسران است. بر پایه

، بیش از ۱۳۳۸درصد مرتکبین این جرایم در سال  ۰۳ند. دو سوم این افراد، اعضای خانواده و خویشان کودک هستند. با آنان دار

سال داشتند. ۱۲  

دهد که حدود  نشان می ۱۳۳۰گیرد. آمار رسمی سال  شمار اندکی از تجاوزات جنسی به کودکان، از سوی مردان پدوفیل صورت می

کنند. فیلی در آلمان زندگی میهزار مرد با گرایشات پدو ۱۳۳  



تر از  سال گیرد، گاهی کودکان و نوجوانان نیز علیه همساالن یا کودکان کم اعمال خشونت جنسی تنها از سوی بزرگساالن صورت نمی

 درصد از این تعداد خود در ۵۳، کودکان بودند. ۱۳۳۴درصد مجرمان جنسی در سال  ۹۳تا  ۲۴زنند.  خود به این اعمال دست می

کودک در آلمان ناپدید شدند. برخی گمان  ۳۳۳، حدود ۱۳۳۲تا  ۲۳۳۳های  کودکی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند. بین سال

اند. فروشی واداشته شده ای از دنیا به کار تن اند و در گوشه برند که شماری از این کودکان هنوز زنده می  

تای آنها ساکن تهران  ۶۱شوند که البته   زوج از هم جدا می ۱۸۰ران، هرروز های داخل ای طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت

داند.   پور باالرفتن خودآگاهی زنان را یکی از علل ازدیاد طالق در ایران می  هستند. مهرداد درویش  

 

همین آمار   کرده است. گیرند. این آخرین آماری است که خبرگزاری مهر اعالم  زوج از یکدیگر طالق می ۹۸۲هرروز در ایران 

دهد.  ها در دو سه سال اول زندگی مشترک روی می گوید بیشترین طالق  می  

ها در پنج سال نخست زندگی از یکدیگر  درصد زوج ۸۴شناس اجتماعی، به خبرگزاری مهر گفته است که  ، آسیبدکتر مجید ابهری

ستند.درصد از آنان نیز دارای یک تا دو فرزند ه ۹۴شوند و  جدا می  

های اول زندگی بسیار باالست. او به  شناس مقیم استکهلم، به طور عمومی خطر جدایی در سال  ، جامعهپور  مهرداد درویشی  به گفته

برای شناخت کامل از یکدیگر و این که آیا بین توقعات و شناخت پیشین و تجربه زندگی مشترک همخوانی وجود »گوید:   وله می  دویچه

گذشت چند سال اول پس از ازدواج و یا زندگی مشترک کافی است. از این رو بسیاری در همان سالیان اولیه بعد از دارد یا نه، 

شوند. به ویژه در کشوری که امکان شناخت کامل از یکدیگر و یا زندگی مشترک پیش از ازدواج وجود ندارد و یا  ازدواج جدا می

«.بسیار کم است  

 

تر شدن طالق بعد از چندین سال زندگی   کند و این عامل را دلیل دیگری برای سخت   مشترک نیز اشاره میاو به بعد اقتصادی زندگی 

های متقابل اقتصادی، اجتماعی و عاطفی بیشتر شوند، امر جدایی را دشوارتر   شناس هرچه بندها و وابستگی  داند. به گفته این جامعه می

سازد.  تر می و پرهزینه  
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پور طالق بعد از چندین سال زندگی مشترک   مشترک و باالتر رفتن سن، دو دلیل دیگری هستند که به نظر آقای درویشوجود فرزند 

گیرد.  تر صورت می  کنند و به همین دلیل در سالهای اول زندگی طالق راحت  تر می  را سخت  

برای روشن شدن میزان فاصله و تفاوت بین توقع یکی دو سال زندگی مشترک فرصت مناسبی است »گیرد:   او سپس چنین نتیجه می

و شناخت پیش از ازدواج و پس از آن. افراد به محض آن که دریابند برداشت شان از زوج شان در طی زندگی مشترک با برداشت 

«.اشان بسیار متفاوت است، در صورت امکان به جدایی رو خواهند آورد اولیه  

 طالق؛ نشانه خودآگاهی زنان؟

شود. تحقیقات دانشگاهی   یگری که در آمار طالق به آن اشاره شده، این است که بیشتر تقاضاهای طالق از سوی زنان ارائه مینکته د

درصد تقاضاهای طالق از سوی زنان است. ۳۳گویند   می  

گاه ثابت کنند که در "عسر و این در حالی است که بر اساس قوانین ایران زنان حق طالق ندارند و تنها در مواردی که بتوانند به داد

کند. با این وجود درخواست باالی طالق   حرج" یعنی زیر سختی بیش از میزان تحمل قرار دارند، دادگاه حکم طالق آنها را صادر می

 از سوی زنان نشانه چیست؟

شناس در همه   دارد. به گفته این جامعهای مستقیم وجود   ها و خودآگاهی جنسیتی زنان رابطه  پور معتقد است بین جدایی  مهرداد درویش

شود.  ها بیشتر می  شان، میزان جدایی  دهند که با بهبود موقعیت زنان و یا افزایش خودآگاهی  ها نشان می  جای دنیا بررسی  

برند.   د میخانواده عموما نهاد پدرساالری است که مردان بیش از زنان از تشکیل آن سو»گوید:    وی در توضیح علت این امر می

دهند که میزان خودکشی در زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد و جدا شده است، در حالیکه در مورد   برای مثال تحقیقات نشان می

مردان این مسئله کامال برعکس است. همچنین سالمت و بهداشت در میان مردان متاهل بیش از مردان مجرد و مطلقه است، در 

رعکس است. و باالخره معموال زندگی مشترک برای زنان با کاهش امکان ارتقای موقعیت اجتماعی، شغلی و حالیکه در مورد زنان ب

«.اقتصادی همراه بوده است، در حالیکه برای مردان برعکس است  

پذیرش این شان افزایش یابد کمتر حاضر به   گیرد که هرچه زنان موقعیت اقتصادی، حقوقی و یا آگاهی  بر این اساس او نتیجه می

 وضعیت خواهند بود.

 

 در هر ساعت ۰۹ زوج در ایران طالق می گیرند

 قدیمی ها معتقد بودند که دختران باید با لباس سفید به خانه بخت بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند. 

 

 

 زندگی  مشترک بدون ازدواج رسمی در تهران "زیاد" شده است

 

 

 نگرانی مسئوالن از رکود ازدواج و افزایش طالق

 

توان مدعی شد که   رو نیستیم، دست کم میدر ایران اگر با بهبود موقعیت اقتصادی و یا حقوقی زنان روب»گوید:  پور می  آقای درویش

آگاهی جنسیتی به شدت باال رفته و از این نظر باید گفت منابع ارزشی قدرت زنان سخت افزایش یافته است. البته اگر مردان قدرت 
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های برابر خواهیم   هشده به حقوق جنسیتی خود را بیابند، آن موقع ما شاهد شکل گیری عشق برابر و خانواد  تطبیق خود با زنان آگاه

بود. مشکل این جاست که معموال بین رشد آگاهی جنسیتی زنان وقدرت تطبیق مردان تفاوت چشمگیری وجود دارد. امری که باعث 

«.ها منجر شود شود افزایش خودآگاهی جنسیتی زنان بیشتر به افزایش طالق  می  

 طالق عاطفی دوبرابر طالق واقعی

دهند، اما از  حالتی است که در آن هرچند زن و مرد همچنان به زندگی در زیر یک سقف ادامه می طالق عاطفی یا طالق خاموش

دهند. نظر عاطفی نسبت به یکدیگر سرد شده و اعتماد به هم و جذابیت برای یکدیگر را از دست می  

زنند که میزان طالق عاطفی دو برابر  هر چند آمار رسمی از میزان طالق عاطفی در ایران وجود ندارد، اما کارشناسان تخمین می

 میزان طالق رسمی در کشور باشد.

های   گوید که دشواری طالق برای زنان در ایران، علت باال رفتن میزان طالق عاطفی است و این دشواری  پور می  مهرداد درویش

نوز با همسرشان در زیر یک سقف بسر شود بسیاری از زنان به رغم جدایی عاطفی و جنسی ه قانونی و البته اجتماعی باعث می

 برند.

برای مثال برای یک زن ابدا ساده نیست که به دادگاه برود و بگوید به دلیل عدم تفاهم جنسی با شوهرش خواستار »دارد:  او اظهار می

ابر این نداشتن حق دهند. بن جدایی است و دادگاه هم رای به جدایی دهد. مردان هم که به سادگی رضایت به جدایی همسرشان نمی

شود که بسیاری از آنها مدتها در کنار همسرشان بسر برند بی آن که رابطه جنسی و عاطفی داشته باشند.   طالق برای زنان باعث می

یابند جدایی عاطفی بازگشت ناپذیر شده است، به جدایی رسمی تن در   تنها پس از گذشت زمان گاه طوالنی، مردانی که در می

.«دهند  می  

 

برند داند که عموما مردان بیشتر از تشکیل آن سود می پور نهاد خانواده را نهادی پدرساالر می مهرداد درویش  

کند و این را عامل دیگری   درصد است اشاره می ۱۳پور همچنین به مشارکت پایین زنان در بازار کار که هنوز کمتر از   آقای درویش

داند.  ق واقعی میبرای عدم تبدیل طالق عاطفی به طال  

هنوز فرهنگ و »پور در افزایش پدیده طالق عاطفی، فرهنگ و هنجارهای جامعه است:   اما مهمترین دلیل به نظر مهرداد درویش

گیرند تا طالق اتفاق   ها و اطرافیان تمام توان خود را به کار می  آمیز ندارد. معموال خانواده هنجارهای جامعه به طالق نگاهی تساهل

«.آنکه پیوند عاطفی و جنسی در کار باشد دهد بی شود که فرد به زندگی مشترک ادامه می ها گاه منجر به آن می  یافتد و این مداخلهن  

این پدیده نیز همانند ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج نگاه کند و   او معتقد است اگر دید جامعه نسبت به طالق تغییر کند و به

های عاطفی نیز کمتر خواهد شد.  قصر نگردد، میزان طالقدر آن دنبال م  



ای به   های حقوقی و اقتصادی برای زنان برچیده شود، دیگر پدیده  اگر نگاه جامعه لیبرال تر شود و محدودیت»پور،   ی درویش به گفته

شود و یا شاید  ی عاطفی و حقیقی کمتر میها  یابد و یا به شدت کم می شود. در آن موقع فاصله طالق نام طالق عاطفی موضوعیتی نمی

  «.های متفاوت دیگری برای حل مشکالت خانوادگی جستجو کند  جامعه بتواند به جای مداخله سنتی خویشاوندان، راه

ای خاموش تشبیه کرده است.   خبرگزاری مهر در گزارشی که از آخرین آمار طالق منتشر کرده، طالق در ایران را به زلزله

زوج ایرانی  ۲۴ای خاموش؛ هرچه هست در هر ساعت   هی زنان، استقالل بیشتر مادی زنان، تضعیف بنیان خانواده یا زلزلهخودآگا

شوند  از هم جدا می  

 


