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  آدم و حواي ايرانيآدم و حواي ايرانيآدم و حواي ايرانيآدم و حواي ايراني
        عباس احمديعباس احمديعباس احمديعباس احمدي

  
  :له مي خواهيم سه چيز را نشان بدهيمدر اين مقا

نخست آن كه داستان آفرينش آدم در فرهنگ ايراني، بر اساس جادوي سرايتي و بخصوص آيين گاو كشي ) 1(
  .درست شده است

دوم آن كه ازدواج آدم و حواي ايراني از رسم زناي با محارم، كه در دوره ي مادرساالري، در ايران رواج داشته ) 2(
  .ي مي كنداست، پيرو
سوم و در حاشيه ي اين دو موضوع اساسي، فرضيه ي صليب ايراني يا چليپاي ميترايي را نيز مطرح خواهيم ) 3(

       ها،اني در طرح اصلي آتشكده ها، مسجدكرد و نشان خواهيم داد كه در ايران، يك صليب مخفي و يك چليپاي پنه
ين صليب مقدس، نشانه ي خورشيد و خورشيد نيز، نشانه ي ايزد ميترا ا. قالي ها، و كاشي كاري هاي ايرائي وجود دارد

ايزد ميترا همان روح باروري و بركت است كه در پايان عصر جادو و در آغاز عصر مذهب، از زمين و از درون درخت و . است
  .رودخانه و گاو، به آسمان رفته است

***  
  آدم و حوا در شاهنامهآدم و حوا در شاهنامهآدم و حوا در شاهنامهآدم و حوا در شاهنامه

به اين صورت كه بهشتي باشد و آدم و حوايي در . خبري از داستان آدم و حوا نيست در شاهنامه ي فردوسي، اصالً
 اصالً. آن جا زندگي كنند و سپس از ميوه اي ممنوعه بخورند و به جرم اين گناه از بهشت اخراج شوند و به زمين بيايند

همين طور . پديدار شده اند "ردمم"در شاهنامه آمده است كه پس از آفرينش گياهان و جانوران، . چنين چيزي نيست
بنا به روايت  "خدا حوا و آدم و"بدون مقدمه و بدون اسطوره سازي و بدون آوردن افسانه ي آفرينش و بدون ذكر مثلث 

  :ابتدا، هفت آسمان پديد مي آيند )6و  5جلد اول، صفحات (شاهنامه 
  پديد آمد اين گنبد تيز رو
  شگفتي نماينده ي نو به نو

  يك اندر دگر، ساخته شدفلك ها، 
  به جنبيد، چون كار پيوسته شد

  :سپس كوه ها مي بالند و آب ها بر مي دمند
  بباليد كوه، آب ها بر دميد

  سر رستني ها، به باال كشيد
  : سپس، گياهان مي رويند

  گيا رست، با چند گونه درخت
  به باال برآمد، سران شان، ز بخت

ر و خاشاك، به تن پروري شوند كه نه زبان گويا و نه خرد جويا دارند و از خاسپس، جانوران و جنبندگان پديدار مي 
  .مشغولند

  و زان پس، چو جنبنده، آمد پديد
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  ، زير خويش، آوريديهمي رستن
  نه گويا زبان و نه جويا خرد
  ز خار و ز خاشاك، تن پرورد

دقت . دام هاي اهلي فرمان مي راند سرانجام، بشر پديد مي آيد كه با هوش و خرد خود، بر حيوانات وحشي و بر
  :كنيد، در اين جا سخني از آدم و حوا و مار و شيطان و بهشت در كار نيست

  چو زين بگذري، مردم آمد پديد
  شد اين بندها را، سراسر كليد
  پذيرنده ي هوش و راي و خرد
  مر او را، دد و دام، فرمان برد

***  
  كيومرث، نخستين آدمكيومرث، نخستين آدمكيومرث، نخستين آدمكيومرث، نخستين آدم

ري از آدم و حوا نيست، اما در اين منظومه از شخصيتي اسطوره اي به نام كيومرث نام برده چند در شاهنامه اث هر
كيومرث نه تنها شاه ايران بلكه شاه سراسر جهان است و از او به عنوان . شده است كه نخستين پادشاه جهان است

  .يا شاه جهان نام برده مي شود "جهاندار"
  ن گفت كĤيين تخت و كالهچني

  آورد و او بود شاهكيومرث 
  كدخداي  "جهان"كيومرث شد بر 

  نخستين به كوه اندرون، ساخت جاي
  به گيتي درون، سال سي، شاه بود
  به خوبي، چو خورشيد، پرگاه بود

  )15شاهنامه، جلد اول، صفحه ي (
بنابراين، . نه به عنوان نخستين شاه، بلكه به عنوان نخستين آدم معرفي شده است, زرتشتياين كيومرث در متون 

  .پاي داستان آفرينش آدم در فرهنگ ايران، بايد به سراغ اين گونه متون برويم براي پيدا كردن رد
***  

را از سوي راست، در  "گاو"را از سوي چپ و  "كيومرث"آمده است كه هرمزد، ) Bonde Heshn(در كتاب بندهشن 
  .روي زمين آفريد

كيومرث بر سوي چپ . كيومرث را با گاو از زمين آفريد) هرمزد(=او . دششم، كيومرث را آفريد، روشن چون خورشي[
او از روشني آسمان، نطفه ي گاوان را . او از روشني آسمان، نطفه ي مردمان را فراز آورد. و گاو بر سوي راست آفريده شدند

مرث بداد تا افزايش يافتن مردمان و در تن گاو و كيو "تخمه-اب"اند، نه  "تخمه -آتش"زيرا اين دو نطفه را كه . فراز آورد
  )41بندهشن، .] (گوسفندان از آن باشد

در اين جا، برخالف اسطوره هاي سامي و برخالف افسانه هاي اعراب، نخستين آدم، نه در بهشت و در آن دنيا، بلكه 
در داستان كيومرث، از . فتددر روي زمين و در اين دنيا آفريده مي شود و داستان نه در آسمان بلكه در زمين اتفاق مي ا

از . درخت سيب و برگ انجير و دانه گندم و طوبي و مار و جوي شير و شراب كوثر و حوري و غلمان و جن اثري نيست
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كه بعدها در ادبيات ايران بر اثر نفوذ فرهنگ عرب رايج شده است نيز ردپايي  "من ملك بودم و فردوس برين جايم بود"
آدم آورد در اين دير "و  "مرغ باغ ملكوتم و نيم از عالم خاك"و  "رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه ي"از . نيست

  .نيز نشاني نيست "خراب آبادم
به جاي آن كه حوا از دنده ي چپ . در داستان كيومرث، از آفريده شدن حوا از دنده ي چپ آدم نيز خبري نيست

      اين گاو، بعدها، به دست اهريمن كشته . آفريده مي شود) مزد؟دنده ي راست هر( آدم آفريده شود، گاو سوي راست
كيومرث هم به همين سرنوشت دچار مي شود و به دست . مي شود و از تخمه ي او جانوران و گياهان به وجود مي آيند

يا آدمي  در هر دوي اين مورد، گاوي مقدس و. اهرمن كشته مي شود و از تخمه ي او دو بوته ي ريواس سبز مي شود
. مقدس شهيد مي شود و تخمه و يا خون او به زمين ريخته مي شود تا باعث باروري و رويش گياهان و زايش جانوران شود

  رمز اين آيين مقدس چيست؟ 
***        

        گاو كشيگاو كشيگاو كشيگاو كشي
عصر  در. براي پيدا كردن رمز اين آيين مقدس بايد از عصر علم به عصر مذهب و از عصر مذهب به عصر جادو برويم

و در ايران، گاو سمبول و فرانمود و مظهر باروري و بركت بوده است و بوميان ايراني معتقد بودند كه روح باروري و جاد
در آن دوره، ايرانيان هر ساله، گاوي مقدس را قرباني مي كردند و خون او را به زمين  .كند بركت در كالبد گاو زندگي مي

ثر همنشينى با آن روح مقدس معتقد بودند كه خون گاو بر ا آن ها .ع گرددرمي ريختند تا باعث باروري زمين و كشت و ز
آيين مهرپرستي بجا  آيين گاوكشي نوعي جادوى سرايتى بود كه رد پاي آن در. خاصيت باروري و بركت شده است داراي

ي مي كند و از دم گاو، در بسياري از سنگ كنده هاي ميترايى، حضرت ميترا را مي بينيم كه گاوي را قربان. مانده است
ز اين كه در اساطير ايراني، از كشته شدن گاو به دست ميترا سخن گفته شده است و ا. سنبله هاي گندم روييده است

  . ي زمين باعث سرسبزي خاك و روييدن گياهان گوناگون شده استجاري شدن خون گاو بر رو
***  

   درخت پرستيدرخت پرستيدرخت پرستيدرخت پرستي
سهم . را نيز مي كشد) Haoma( "هوم"ر گاو، يكي از ايزدان گياهي به نام در متون ايراني و هندي، ميترا عالوه ب

. ون از اين شيره پديد مي آيندپاشد و جانوران و گياهان گوناگ شيره ي اوست كه به زمين مي،"هوم"ميترا از شهيد كردن 
درون گياهان نيز زندگي مي كرده اينجا نيز، به روشني، نشان داده مي شود كه روح باروري و بركت، عالوه بر گاو، در  در

از طريق جادوي سرايتي، باعث باروري زمين و رويش گياهان و زايش  شهيد كردن گياه مقدس، شيره ي او،است و با 
  .مي شده است حيوانات

وي سرايتي براي انتقال خاصيت ددر دين زردشت، نوعي جا "هوم"از اين ديدگاه، مراسم نوشيدن شيره ي سكر آور 
خون  =(رسمي كه هنوز در مسيحيت در مراسم نوشيدن شراب مقدس . و بركت از ايزد گياهي به انسان است باروري
حافظ در آن . ادويي را داردشراب در آيين هاي عرفاني ايراني نيز همين نقش ج. به چشم مي خورد) خون خدا =مسيح، 
روح  =( به ارتباط شراب و خدا "ز لذت شرب مدام مااي بيخبر ا/  ما در پياله، عكس رخ يار ديده ايم"مي گويد  جا كه

مي دانيم كه درخت انگور . و يا خون درخت انگور نيز مي خوانند "خون رزان"شراب را . اشاره كرده است) باروري و بركت
باروري بنابراين، خون انگور يعني خون روح مقدس . نيز يكي از درختاني است كه روح باروري و بركت در آن النه مي كند

  . همان روحي كه بعدها در عصر مذهب از زمين به آسمان رفت ،و بركت
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  و درختان مقدسو درختان مقدسو درختان مقدسو درختان مقدس    "پير كنارپير كنارپير كنارپير كنار"
. چشم مي خوردتقدس درختان، و اين كه روح باروري و بركت در درون درختان النه كرده است، هنوز در ايران به 

            كمك  آن ها دخيل مي بندند و از آن ها به هاي ايران درختان مقدسي وجود دارد كه مردمدر بسياري از روستا
. از بوشهر تا جاسك، همين نقش مقدس را دارد در جنوب ايران،) با ضم كاف(درخت سدر يا درخت كنار . مي خواهند

در اصطالح محلي  "پير". مي خوانند "پير كنار"دارند و آن را به نام  "كنار"مردم جنوب لقب مخصوصي براي درخت 
همان درختي است كه از برگ آن  "كنار". يعني درخت مقدس كنار "پير كنار"بنابراين، . ك شخصيت مقدسيعني ي

درخت . سرشوي گياهي سدر بدست مي آيد و مي توان با برگ هاي خشكيده ي آن، مانند صابون، دست خود را شست
به  "پير كنارِ"وشهر در محله ي خواجه ها، يك در ب. ميوه اي مانند زال زالك دارد كه افراد محلي آن را مي خورند "كنار"

كه ) 17كتاب از بوشهر تا جاسك، ص (رد وجود دا "كرت"به نام  "كناري پير"و در محله ي روني،  "خواجه ي خضر"نام 
جمعه به زيارت اين درختان هنوز هم به همان شيوه ي عصر جادو پرستيده مي شوند و مردم، مخصوصا زن ها، شب هاي 

   بيشتر مراسم مذهبي عصر مذهب، همان آيين هاي جادويي عصر جادو . كمك مي طلبند آن ها مي روند و از جادويي
در اين مراسم . مي باشند كه لباس خود را عوض كرده اند و با نام تازه همان كاركرد جادويي خود را حفظ نموده اند

  . تي استمدرن است، اما محتواي باطني شان، سن آن ها مذهبي، قشر ظاهري
بهتر است به مبحث اصلي خود و داستان آدم و حواي ايراني بازگرديم و ببينم چرا . باز هم از مطلب خود دور افتاديم

، مانند تخمه ي گاو، گياه روييد؟ چه شباهتي بين شهادت گاو و ، شهيد شد؟ چرا از تخمه ي كيومرثكيومرث مانند گاو
، ربطي به كشته شدن گاو و يا گاو كشي دارد؟ چه "شاه كشي"كيومرث و يا  شهادت كيومرث وجود دارد؟ آيا كشته شدن

  ارتباطي بين گاو كشي و شاه كشي و خداكشي وجود دارد؟ 
***        

  شاه كشيشاه كشيشاه كشيشاه كشي
و، ددر عصر جا. براي پاسخ به اين پرسش ها بايد از عصر علم به عصر مذهب و از عصر مذهب به عصر جادو برويم

بوميان ايران معتقد بودند كه روح باروري و بركت در . و و درخت، نقشي مقدس به عهده داشترييس قبيله يا شاه، مانند گا
را در كالبد گاو  "روشنى آسمان"آمده است كه هرمزد  "هشنبند"در كتاب . ه نيز زندگي مي كندكالبد رييس قبيله يا شا

ه نيز مانند گاو، و يا گاو نيز مانند شاه، داراي در اين جا مي بينيم كه شا. و كيومرث گذاشت تا باعث باروري و زايش شود
  . مي باشد "فره ي ايزدى"و يا همان روح باروري و بركت و يا همان  "روشنايي آسماني"

    همان آتش مقدسي است كه از هزاران سال پيش تاكنون در آتشكده هاي ايراني شعله  "روشنى آسماني"اين 
در تورات نيز خداوند به صورت خرمني از . نشانه ي نيروى باروري و بركت استمي كشد و سمبول و فرانمود و مظهر و 

  در . و يا روشنى آسمان است "نور السماوات"در فرهنگ عرب نيز يكى از القاب خداوند . آتش در صحرا ظاهر مي شود
  .اري حضور داردهمه ي زيارتگاه و قدمگاه هاي ايراني نيز همين آتش مقدس به صورت شمع و چلچراغ و آينه ك

        صليب ايراني و چليپاي ميتراييصليب ايراني و چليپاي ميتراييصليب ايراني و چليپاي ميتراييصليب ايراني و چليپاي ميترايي
بركت، خورشيد ست كه در فرهنگ ايران، به صورت يك نقطه در  نسخه ي فلكي اين آتش مقدس و يا روح باروي و

در سفالينه هايي كه از . يا چليپاي چهار گوش يعني به شكل يك صليب و. مركز چهار شعاع نوراني نشان داده مي شود
  . ه است، اين صليب ايراني به صورت يك موتيف اصلي، بارها و بارها، تكرار شده استشوش بدست آمد
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   اين همان صليبي است كه عيسي بن مريم به روي آن به دار كشيده شده است و از آن جا يعني از روي صليبي كه 
  .ست به آسمان چهارم كه منزلگاه خورشيد است رفته استانشانه ي خورشيد 

بي است كه در ساختمان آتشكده هاي ايراني نيز به صورت چهار رواق در چهار سوي آتشدان مركزي اين همان صلي
. در ايران، مساجد يك ايواني اعراب نيز به تقليد از اين صليب ايراني به صورت چهار رواقي ساخته مي شوند. شود ديده مي

 همه ي. هاي مختلف ايراناري ديگر از مسجدهاي شهرهان و يا به بسينگاه كنيد به طرح اصلي معماري مسجد شاه در اصف
مبناي صليب مقدس ميترايي و از روي الگوي فلكي خورشيد ساخته  ، برخالف مساجد يك ايواني كشورهاي عربي، برآن ها

  . شتي ندارندتنظر فرق چنداني با آتشكده هاي زرشده اند و از اين 
باضافه ي بزرگ،  ن چليپاي خورشيدي، مانند يك عالمتاي ودر نقشه ي قالي هاي ايراني نيز اين صليب مقدس 

ترنج وسط قالي در حكم نقطه ي وسط صليب و در حكم قرص . سم كرده استيسطح قالي را به چهار قسمت قرينه تق
  .است زرتشتيخورشيد و يا آتشدان مركز آتشكده هاي 

هره ي اصلي آتشكده ها به صورت صليب مقدس گرچه اعراب، آتشكده هاي ايرانيان را ويران كردند، اما روح و جو
اين صليب ايراني است كه در  هاي سراسر جهان نيزدر كليسا. را فتح كرده است آن ها ايراني و چليپاي ميترايي، مساجد

  . باالي تاالر جاي دارد و پسر مريم را بر روي خود به چهار ميخ كشيده است
وجود دارد كه به شكل صليب  "مداليون چهار پر"ش مخصوصي به نام ي ايراني، نقه هادر كاشي كاري هاي زيارتكد

مداليون "و ديگري . كه هر چهار بازوي آن با هم برابر است "پر مربعر مداليون چها"يكي : دو نوع مداليون وجود دارد. است
ايي و سمبول دوي اين مداليون ها، نشانه ي چليپاي ميتر هر. كه طولش از عرضش بيشتر است "چهار پر مستطيل

  .خورشيد چهار پر است
هاي و مذهب ايرائي را بر ديوار مسجد فرهنگ سازان گمنام ايراني با اين مداليون هاي ميترايي، نقش آيين مهر

  . ايران زده اند
  . باز هم از مطلب خود به دور افتاديم و بهتر است به داستان آفرينش كيومرث و آيين شاه كشي برگرديم

ه كشي نيز همان كاركرد مراسم ه، نسخه ي زميني اين گاو مقدس به شمار مي رفت، مراسم شااز آن جا كه شا
نعكاس اين رسم جادويي در ا.زمين بريزد و زمين را بارور كندشاه را مي كشتند تا خون مقدس او به . كشي را داشتگاو

  .شتي به صورت شهادت كيومرث به دست اهريمن آمده استتمتون زر
  شهادت كيومرثشهادت كيومرثشهادت كيومرثشهادت كيومرث

اهرمن كيومرث . بنا به روايت بندهشن، اهرمن به انتقام خون پسرش با كيومرث مي جنگد و او را شكست مي دهد
قطره مني از كمر كيومرث به زمين مي چكد و از اين دو قطره مني،  را از سر مي خورد و همين كه به كمر او مي رسد، دو

  . بوته ي گياه ريواس سبز مي شود دو
       ادت حضرت كيومرث را به روايت ابوريحان بيروني مي آوريم و سپس تفسير كوتاهي از آن بدست ابتدا داستان شه

  .مي دهيم
. ... و اين پسر به فكر كشتن كيومرث شد و كيومرث او را بكشت) با فتح خ( "خزوره"اهرمن را پسري بود به نام [

  .او افتاد يو بر رو... نخست، اهريمن كيومرث را به زمين زد
  "از كجاي تو آغاز كنم؟": سپس از كيومرث پرسيد

   ".از پاي من آغاز كن، تا آن كه، مدتي كم، به حسن و خوبي دنيا نظر نمايم": كيومرث گفت
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  . چه مي دانست كه اهرمن گفتار او را به طور واژگون به كار خواهد بست
تا آن كه به جايگاه تخمدان و ظروف مني . و اين بود كه اهرمن شروع كرد و كيومرث را، از سر، مشغول خوردن شد

آن روييد و  هنگامي كه به اين جا رسيد، دو قطره مني از پشت كيو مرث به زمين ريخت و ريباس از. در پشت او رسيد
كتاب آثار الباقيه، ترجمه ي .] (له ي آدم و حوا هستند، از ميان اين دو بوته ي ريباس متولد شدندمشي و مشانه، كه بمنز

  )142-141رسي، صفحه هاي فا
كيومرث، مانند گاو در آيين گاو كشي، شهيد مي شود و قطره هاي مني او، مانند قطره هاي خون گاو كه سمبول 

  .باروري و بركت است، به زهدان خاك مي ريزد و باعث رويش گياهان مي شود
ى در داستان كشته شدن زردشت نيز اين آيين جادوي. ن شاه كشي در اساطير ايراني استاين نخستين نمونه ي آيي

پيش از شهادت زردشت، چند قطره از آب مني او در كف درياچه اي آمده است كه  زرتشتيدر روايات . تكرار شده است
گاه دختر باكره اي در آن درياچه آب تني كند، آبستن خواهد شد و از اين  زمان، هر در دوره ي آخر. ريخته مي شود

  .زاده مي شود كه با ظهور خود جهان از پر از عدل و داد خواهد كرد "نجات دهنده ي موعود"ا ي "سوشيانت"آبستني، 
  در داستان شهادت زردشت نيز، مانند داستان شهادت كيومرث و به تقليد از آيين گاوكشي، مرد مقدسي كشته 

، بر زمين يا در آب "هوم"شيره ي درخت مي شود، اما، نطفه ي او، مانند نطفه ي كيومرث و يا مانند خون گاو و يا مانند 
. خود، زندگي دوباره مي يابدزردشت نيز مانند كيومرث شهيد مي شود و با شهادت . مي ريزد و به باعث باروري مي گردد

اشاره به  ،"درخت آزادي را آبياري كرده اند شهيدان با خون خود"و يا  "شهيدان زنده اند"هم وقتي مي گويند كه  هنوز
عرفان ايراني نيز عارف بايد بميرد تا با پيوستن به آن روح  در. آيين جادوي سرايتي دارند آيين جادويي، مخصوصاًهمين 

  .درست مانند دانه ي گندم كه تا بر زير خاك نرود، دوباره سبز نخواهد شد. ازلي و ابدي عمر جاودان يابد
***  

            تابوي زناي با محارم و افسانه ي آدم و و حواي ايرانيتابوي زناي با محارم و افسانه ي آدم و و حواي ايرانيتابوي زناي با محارم و افسانه ي آدم و و حواي ايرانيتابوي زناي با محارم و افسانه ي آدم و و حواي ايراني
چكد و از اين دو قطره  از شهادت حضرت كيومرث، دو قطره از نطفه ي او بر زمين مي شهمان طور كه گفتيم، پي

. از اين دو بوته ي ريواس، يك مرد و يك زن، به نام مشي و مشيانه به وجود مي آيند. آب مني، دو بوته ي ريواس مي رويد
  .د و با همديگر خواهر و برادرندمشي و مشيانه، پسر و دختر كيومرث به شمار مي رون

نه در بهشت، بلكه در روي  آن ها خالفاعراب قابل مقايسه هستند، اما برمشي و مشيانه با آدم و حواي فرهنگ 
مشي و . مشيانه نيز نه از دنده ي چپ آدم، بلكه از قطره ي مني كيومرث به وجود آمده است. زمين زندگي مي كنند

  غوشى برادر با خواهر، مردمان روي زمين به وجود Ĥيگر نزديكي مي كنند و از اين همد با يكدمشيانه كه خواهر و برادرن
ري رايج بوده است و تنها پس از ظهور المي دانيم كه ازدواج با خواهر و زناي با محارم در ايران در دوره ي مادرسا .مي آيند

دى در دست است كه نشان مي دهد حتي در دوره ي شواهد زيا. ري است كه به صورت تابو در آمده استالنظام پدرسا
  : به اين چند نمونه توجه كنيد. ري نيز ازدواج با محارم، حداقل در دربار شاهان ايراني، رواج داشته استالپدرسا

ازدواج ) با ضم ت(، با خواهرش، هوتس آمده است كه گشتاسپ، پادشاه كياني) 67بند ( "يادگار زريران"در كتاب 
  .مي گرود و از او در اوستا با احترام ياد شده است زرتشتيشتاسپ نخستين شاهي است كه به دين گ. مي كند

  .با هفت خواهر خود ازدواج مي كند "ويراف") 1، بند 2فصل ( "اردويراف نامه"در كتاب 
ود تا بار آمده است كه ازدواج با محارم، صواب دارد و باعث مي ش) 1، بند 8فصل ( "شايست و ناشايس"در كتاب 

  .گناهان آدم سبك شود



٩ 

 

آمده است كه ازدواج با محارم كار پسنديده اي ست و براي ) 3، بند 26فصل (  "گزيده هاي زاد سپرم"در كتاب 
  .ادامه ي نسل پاك، بهترين كار است

اه كسي كه مراسم ازدواج با محارم را بهم بزند، مرتكب گنآمده است ) 7، بند 36فصل (خرد مينوي "در كتاب 
  .كبيره مي شود

  .و آتوسا، ازدواج مي كند) با كسر ميم و كسر همزه( "مروئه"، با دو تن از خواهرانش به نام هايكمبوجيه 
  .اردشير دوم هخامنشي با كوچكترين دختر خود، آتوسا، ازدواج مي كند

  .ازدواج مي كند) با فتح سين(سمبيكه "قباد اول ساساني با دخترش 
  .ازدواج مي كند "ويرو"رامين، سروده ي فخرالدين اسعد گرگاني، ويس با برادرش در منظومه ي ويس و 

رمز سنت ازدواج با محارم در دربار شاهان ايراني چيست و از چه . در فرهنگ ايران از اين نمونه ها فراوان است
ارم در دربار پادشاهان ت ازدواج با محاين پرسش مي توان ادعا كرد كه سن در پاسخ به. موضوعي سرچشمه گرفته است

ساله، جواني غريبه پس از گذشتن از آزمون هاي  در دوره ي مادرشاهي هر. ايراني از آيين شاه كشي سرچشمه گرفته است
گاهي . دختر شاه شهيد ازدواج مي كرد و از اين راه به تخت پادشاهي تكيه مي زد دشوار، شاه پير را مي كشت و با زن و يا

   ، پسر شاه، پدر خود را شهيد مي كرد و با مادر و يا خواهر خود ازدواج مي كرد و از اين راه به شاهي به جاي جوان غريبه
رفته رفته . در اين گونه مواقع، دختر شاه شهيد، خواهر شاه جديد و زن شاه مقتول مادر شهريار جوان بوده است. مي رسيد

  .هاي شهرياري و پادشاهي، مورد قبول قرار گرفت اين رسم به صورت سنت در آمد و به صورت جزيي از آيين
ساالري، ري و برآمدن نظام جبارانه ي پدرسااله ي مردم، با برافتادن نظام مادرخالف محيط درباري، در بين تودبر

در اين جاست كه در داستان مشي و . آمدره ي مادرساالري به صورت تابو درزناي با محارم مانند بسياري از آيين هاي دو
  .يدآوارد مي شود و داستان فريب مشي و مشيانه از اهريمن پيش مي  "گناه كبيره"مشيانه، عنصر 

البته در نسخه ي بهداشتي شده ي اوستا، گناه مشي نه همبستري با خواهر خود مشيانه، بلكه قبول اهريمن به 
گاه و غرايز جنسي است مي توان اخود آل ضمير ننظر روانشناسي قومي، اهريمن سمبو آن جا كه ازاما از . عنوان خداست

غوشي با مشيانه است كه خواهر مشي به Ĥاز غرايز بدوي منجمله ميل به هم گفت كه پيروي از اهريمن به منزله ي پيروي
  . شمار مي رود

يكي اهريمني كه كيومرث و گاو را مي كشد و ديگري : در افسانه آفرينش در ايران، با دو نوع اهريمن طرفيم
ساالري است و جزيي از چرخه ي هريمن اولي مربوط به دوره ي مادرآن ا. مني، كه مشي و مشيانه را فريب مي دهداهري

ساالري است و تجسد غرايز اهريمن دومي مربوط به دوره ي پدراما اين . شهادت و رستاخيز روح باروري و بركت است
هاي و زير فشار تابو نيفكرواني دفاعي به نام پديده ي فرااين اهريمن دومي در اثر يك مكانيسم . سركوفته ي آدمي است

  .به نظر مي رسد كه ابليس در فرهنگ اعراب از جنس اين اهريمن دومي باشد. ساالري پديد آمده استنظام پدر
***  

ير در اساط. قويت مي كند مقايسه ي گناه مشي و مشيانه با گناه آدم و حواي هندي استتنكته اي كه فرضيه ي ما را 
به وسوسه و  "يما". زندگي مي كند ) با فتح ياي( "يمي"است كه با خواهرش ) با فتح ياي( "يما"هندي، نخستين آدم 

   وجوده اغواي خواهرش مرتكب زناي با محارم مي شود و با خواهر خود همبستر مي گردد و از اين همبستري آدميان ب
  .و زناي با محارم استهمبستري با خواهر  "يمي"و  "يما"گناه . مي آيند
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با مقايسه ي داستان مشي و مشيانه با داستان آدم و حواي سامي، به نظر مي رسد كه آن ميوه ي ممنوعه اي كه در 
ري، آزاد بوده الساميوه اي كه در عصر مادر. وده استروايت تازيان از آن نام برده شده است، همين تابوى زناي با محارم ب

گناهي .عه و تابو و گناه ازلي و ابدي درآمده استري، به صورت ميوه ي ممنوالساظالمانه ي پدر يدايش نظاماست اما با پ
  .كه به جرم آن، زاني و زانيه، يعني آدم و حوا از بهشت اخراج مي شوند

***  
  نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

  :در اين مقاله سه چيز را نشان داديم
ادوي سرايتي و بخصوص آيين گاو كشي درست اساس جاني، بردم در فرهنگ ايرآنخست آن كه داستان آفرينش 

  .شده است
دوم آن كه ازدواج آدم و حواي ايراني از رسم زناي با محارم، كه در دوره ي مادرساالري، در ايران رواج داشته است، 

  .پيروي مي كند
رديم و نشان ز مطرح كسوم و در حاشيه ي اين دو موضوع اساسي، فرضيه ي صليب ايراني يا چليپاي ميترايي را ني

           ها، قالي ها، و  اني در طرح اصلي آتشكده ها، مسجددر ايران، يك صليب مخفي و يك چليپاي پنهداديم كه 
ايزد . اين صليب مقدس، نشانه ي خورشيد و خورشيد نيز، نشانه ي ايزد ميترا است. كاشي كاري هاي ايرائي وجود دارد

ه در پايان عصر جادو و در آغاز عصر مذهب، از زمين و از درون درخت و رودخانه و ميترا همان روح باروري و بركت است ك
  .گاو، به آسمان رفته است

  ::::منابعمنابعمنابعمنابع
. 1345.از روي چاپ معروف ژول مول. حكيم ابوالقاسم فردوسي جلد اول سروده ي. شاهنامه ي فردوسي) 1(

  تهران . سازمان كتاب هاي جيبي
انتشارات . 1372.جلد سوم. منتشر شده در كتاب تهران. ه ي فاضل عراقيمقاله ي موقوف. سيما كوبان) 2(

  . 70تا  67صفحه هاي . تهران. روشنگران
  .488تا  455صفحه هاي . تهران. نشر طوس. 1380.نوشته ي دكتر پرويز رجبي. جلداول. هزاره هاي گمشده) 3(
. مركز پخش كتاب صبا. 1376. ي و ليال توكلينصراهللا كسراييان و زيبا عرش. كتاب جنوب از بوشهر تا جاسك) 4(
  .تهران

  . تهران. انتشارات طوس. 1369. بندهشن، فرن بغ دادگي) 5(
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        آزادي جنسي، آزادي فرديآزادي جنسي، آزادي فرديآزادي جنسي، آزادي فرديآزادي جنسي، آزادي فردي
  اريسپ  سكسولوگ، دكتر حسين فرهمند؛دكتر حسين فرهمند؛دكتر حسين فرهمند؛دكتر حسين فرهمند؛
  

سال انقالب و حكومت اسالمي بر فرهنگ و رفتار و زندگي   25آنچه در اين جستار كوتاه برخواهم رسيد، تاثير 
كار من درمان . گري ستكار من در افق دي. بدگويي يا خوب گويي از اين حكومت هم نيست. جنسي ما ايرانيان نيست

        ها در روابط عاطفي و جنسي شان پيدا كه آدم ايي ستدرمان گرفتاري ه. نتقال پيام ميان آدم هاستااختالل در 
مي كنند، در زندگي مشترك دو تن، در برخوردها ميان پدران و مادران و فرزندان و سرانجام كار من مطالعه در رفتار 

 .جنسي نوع انسان و مقايسه اش با ساير انواع ست

          
      

   ، برخورد )biologique(چند داده ي اساسي زيست شناختي  هدف من در اين جستار آشنا كردن شما با
  .حكومت ها با كليت فعاليت جنسي شهروندان و سرانجام رويكرد هر يك از ما به مقوله ي سكسيت است

        حكومت و سكسيتحكومت و سكسيتحكومت و سكسيتحكومت و سكسيت
جمهوري اسالمي ايران مثل هر نظام حكومتي ديگر مي كوشد حكومت آرماني خود را استوار كند و به ناچار 

  .تا كجا؟ خواهيم ديد. شوندگان را براي جاي گيري در اين چارچوب آرماني تراش مي دهد حكومت
و تقسيم قدرت، حاكمان با سامان دادن، با كنترل رفتار در ) hiérarchie(بنا شده بر پايگان . در هر نظام حكومتي

  :را اداره مي كنند )cité(» شهر«سه حوزه ي اساسي اعتبار مي يابند و 
  ؛پا يگان و تقسيم قدرت: ي سياسيحوزه  -
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  ؛نا پيدا -واقعي، آن جهاني  -اين جهاني : تنبيه و پاداش: حوزه ي آموزشي -
  ؛مهار رفتار جنسي: آزادي -

    . در اين جستار توجه من به بخش جنسي اين كنترل است
ر دارد، به گمان من تنها توجه جمهوري اسالمي به رفتار جنسي شهروندان با رويكرد نظام شاهي پيشين تفاوت بسيا

بخشي از اين برخورد از نگاه اسالم به جنسيت برمي خيزد كه نگاهي موشكاف . در مركزيت دادن به سازمان دهي اين رفتار
 اسالم نيست، همه ي ساختارهاي فرااين توجه وسواسي به جنسيت مخصوص . ست) obsessionnel(و حتي وسواسي 

جلوه مي كند  آنچه رويكرد اسالمي به جنسيت را امروز و اينجا پر. به جنسيت دارندواقعي و ميتولوژيك چنين توجهي 
. تهاجمي كه امروز و اينجا پذيرفته، به اجبار يا به انتخاب -آن نقش دفاعي. نقش كنوني اين مذهب و جهان بيني ست

  .امروز اين آيين نيرومندترين نماينده ي مخالفان با مدرنيت و پيامد هاي آن شده
قصدم نمايش فرآيندي ست كه از ما، از تيره ي بيولوژيكي ما در . نگاه من ارزش گذار و دفاع و رد اين رويكرد نيست

اگر امكان و آرزوي . مي يابد) discursive(گفتماني  -ميان پستانداران بر مي خيزد و بعد شكل هاي بيروني فرهنگي
  .دگرگوني هست، در اين بخش است كه مي توان كاري كرد

        جايگاه زيست شناسيجايگاه زيست شناسيجايگاه زيست شناسيجايگاه زيست شناسي
. ست  )primates(رفتار جنسي ما برخاسته از ساختار بيولوژيك و جايگاه ما در ميان پستانداران و نخستي ها 

  .انسان به اين رفتار قديمي و دروني شكل آييني داده
) évolution(ممكن شد؛ كه به تكامل ... و   »هوشمند«و » خودآگاهي«با توانمند شدن جهشي دستگاه عصبي، 

به پسرعموهاي . شباهت چشمگير به ميمون هاي بزرگ دارد) نوع انسان(بسياري از رفتارهاي جنسي ما . فرهنگي رسيد
  .مشترك است  آن ها كد ژنتيكي ما با 98%نوعي خودمان كه 

  :ميمون ها سه الگوي زندگي مشترك دارند
  ،ژيبون ها: تك همسري كامل -
  ،گوريل: حرمسرايي -
  ،)bonobo(شمپا نزه، بونوبو : ر و ماده ايچند ن: مخلوط -

گروه، جامعه، مخلوطي از زن و مرد، نر و ماده است كه با . الگوي زندگي جنسي انسان در اين گروه آخر جا مي گيرد
هست كه اين ) و فقط احتمال(در هر لحظه اين احتمال . هم مي زيند و در بخش هاي گوناگون تبادل اطالعات مي كنند

در وجه (محيطي يا فرهنگي  -، بر پايه ي نيازهاي زيستان هاحاال گروه هايي از انس. اده باهم همبستر شوندنر و آن م
حرمسرايي نوع گوريل يا تك همسري  –اين شكل طبيعي نوع خود را نپسنديدند و مثال نظام چند زني ) مذهبي –آييني 

ان روشن ست و نه جاي توضيحش اينجاست، آن را اجباري نوع ژيبون را مناسب تر ديدند و بعد در فرآيندي، كه نه چند
  .كردند

        سنت گرايي يا نوآوريسنت گرايي يا نوآوريسنت گرايي يا نوآوريسنت گرايي يا نوآوري
انتخاب ما درون الگويي ست كه گروه ما آن را از نسل ها پيش پذيرفته كه شايد مناسب ترين انتخاب براي آن گروه 

يك گروه . دش مهم و حياتي نباشدممكن است اين انتخاب حاال ديگر آنقدر ضروري نباشد، آنقدر كاربر. در آن شرايط بود
باديه   براي فرزندان امروزي آن گروه انسان مثال. آدميزاد در جايي نظام چند همسري، يعني همان الگوي گوريلي را برگزيد

يعني تعادل . نشين كه حاال شهرنشين شده اند، اين نظام مي تواند كمتر كارآ باشد، مي تواند حتي كارشكن يا ناكارآ باشد
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گروه را دچار اختالل كند، مي تواند تنش هاي درون گروه را چنان حاد كند كه توجه گروه به خطرات خارجي كم  ميان
انرژي زيستي كه مي بايست خرج فعاليت هاي . شود و بخش بزرگي از انرژي گروه خرج كاهش تنش هاي داخلي بشود

اما گروه به داليل متنوع خطر نمي كند و . شدمي...) دستيابي به منابع جديد و دفاع، سرآمدي بر دشمنان، (اساسي تر 
  :داليلي چون. همان شيوه ي ناكارآ را ادامه مي دهد 

  ؛حفظ سنت جمعي برآمده از دستورهاي برگزيدگان در ارتباط با فرا واقعيت -
  ؛آمادگي جمعي براي پذيرش راه حل ساده تر -
  .يعاطف –وحشت از نو آوري در حوزه هاي تعادل رواني  -

. رواني گروه دارد كه دگرگون ساختنش اضطراب مي آفريند –آن آيين و مذهب چنان اهميتي در تعادل عاطفي 
و در » بازگشت به خويشتن خويش«گروه چنان خوف زده ست كه در برابر دگرگوني هاي از خود بر نخاسته به تمثال هاي 

گروه هايي از . ي در ميمون هاي بزرگ نيز ديده مي شودچنين واكنش هاي. پناه مي برد» از خود بيگانگي«افتادن با 
گروه هاي ديگري نوآوران و نوجويان را . سرآمد مي شوند آن ها بونوبوها و شمپا نزه ها خوف از نوآوري ندارند و نوجويان در

يولژيك شكل حاال در انسان اين برخورد ب. دو نوع برخورد با پيرامون است. به حاشيه مي رانند و طردشان مي كنند
  .مي گيرد) عقاليي(متافيزيكي و پوشش شعوري 

اين امكان هست كه اين نر با آن ماده درآميزد،   در نظام جنسي مخلوط، نران و مادگان با هم هستند و در هر لحظه
   . راه تنش زدايي در بونوبو، نزديكترين ميمون بزرگ به انسان، تماس و نوازش جنسي ست. آنچه در بونوبو مي بينيم

اين ميوه مال كيست، (در برابر هر بحران، هر حادثه ي تنش زا  آن ها .رابطه ي جنسي و نه جفتگيري و كامگيري كامل
ها هم با  اين نوازش. بي درنگ به انواع نوازش جنسي مي پردازند...) كي اول آب بنوشد، اين بچه را كه به دوش بكشد و 

اگر ما نظام بونوبويي را برگزيده بوديم، در يك تصادف كوچك اتومبيل به  .همجنس ست، هم با ديگر جنس و هم با خود
  .و بوس و كنار مي پرداختيم و خشم مان كاهش مي يافت  جاي پرخاش و فرياد به ليسيدن

انسان، همراه با شروع پدرساالري، نظام طبيعي چند زني و ) néolithique(چنين مي نمايد كه از دوران نوسنگي 
شكل هاي چند همسري و تك همسري جايگزين آن شد، تنها به ظاهر و در چارچوب كلي تقسيم . تغيير داد چند مردي را

به ياد . باقي ماند پايه اي  همچنان رفتار جنسي) چند زني و چند مردي(در پنهان، آن ساختار نوعي ما . قدرت چنين شد
را دست و فرو دست را نزد اميران و پادشاهان كليساي مسيحي چند همسري، همسر ف  بياوريم كه تا قرن ده ميالدي

  .فرانسوي و ژرمانيك تحمل مي كرد
          رفتار جنسي ما رفتار جنسي ما رفتار جنسي ما رفتار جنسي ما   آرزوها وآرزوها وآرزوها وآرزوها و

درخواست ها و آرزوهاي ما براي دگرگوني رويكرد اين يا آن حكومت ) تاريخ زيست شناختي(در چنين متن تاريخي 
ست؟ آگاهي ما، درخواستمان براي آزادي تا كجا اين درخواست و ميل تا كجا جدي و واقعي . به سكسيت شكل مي گيرد

  هماهنگ است؟  ناخودآگاهمان   تا كجا با جدي و واقعي ست؟
    ما در وجه آگاهمان چه برخوردي با زندگي جنسي مان داريم؟ ما تجربه هاي جنسي خودمان را چطور ارزيابي 

ندمين خود ارضايي ها، به نخستين ديد زدن ها، مي كنيم؟ اگر جسارت چنين ارزيابي را داشته باشيم، به نخستين و چ
نخستين حرام كاري هامان چطور مي نگريم؟ نگاهمان مهربان و با حسن نيت است يا عبوس و سختگير، يا رندانه و با 
ريشخند، يا گريزان و نفي كننده؟ واكنش ما به رفتار جنسي نزديكانمان چيست؟ به زندگي جنسي پدر و مادر، برادر و 

را پس مي زنيم و  آن ها رسيد،   به ذهن مان» ناپسندي«، دختر و پسرمان فكر مي كنيم يا نه؟ هرگاه چنين افكار خواهر



١٤ 

 

و پيدايش چنين صحنه هايي برايمان با مزه و طبيعي   كنيم يا برخورد آسوده اي داريمحضور هر چند موقتشان را انكار مي
بر ما و در چگونگي آموزش شان  آن ها و پسرمان داريم، نقش جنسيبه دختر   ست؟ در پرورش فرزندانمان رويكرد يكساني

 موجوداتي هويت و خواست هاي جنسي هستند يا موجوداتي با آن ها جايي دارد يا نه؟ به بيان ديگر در پرورش فرزندان

  .شوندكه بايد حكومت ما را بپذيرند، درس بخوانند و با معيار هاي ما در زندگي موفق  )asexué( »غيرجنسي«
وقتي شروع حركت ما از چنين جاهايي باشد، و اگر با پاكدلي و شفافيت بخواهيم به اين پرسش ها پاسخ دهيم، 

  .سكسيت برايمان فهميدني تر خواهد شد  آنگاه برخورد حكومت اسالمي به
  :فروغ فرخزاد توجه كنيم  ، خانمشعر يكي از مهمترين شاعران ايرانبه چند نظر درباره ي زندگي و 

  ؛هدايت شد  راست  راه  فروغ از دوره ي سبكسري به» تولدي ديگر«در  -
  ؛شعرهاي فروغ ديگر شعرهاي رختخوابي نيست» تولدي ديگر«در  -
  ؛بوي فرنگي و غرب زدگي مي آيد  كه از آن  دارد  مĤبانه  فرنگي آن شعرها نوعي لوندي و جالفت -
  .مي برازد  بند و باري بهتر به آنبي    آزادي فروغ پس از گسست از خانواده چيزي ست كه -

ز روشنفكران بچه مسلمان؟ از آقاي سروش، از آقاي بني صدر، ا  حدس مي زنيد اين عبارت ها از چه كساني باشد؟
  .و محمد حقوقي) آزاد. م(آقايان آل احمد، رضا براهني، محمود تهراني : ماست) الييك(ها از روشنفكران غير مذهبي نه، اين

  : گريك نقل قول دي
غذاي ساده، عادت به دوش گرفتن، تمرين بدني در اين مورد . برحذر داشت  بايد جوانان را از عادت زشت استمناء«

آن را با صدها سد و بند در بسترش به مهار   ميل جنسي همچون رودي آتشين است كه بايد. بسيار موثر و مفيد است
ها به نسل جوان از محققي اسالمي نيست، آقاي اين نصيحت. »ع راسوزاند نه اجتماكشيد تا در لجام گسيختگي نه او را ب

. چنين رهنمود داده اند» تاريخ اجتماعي ايران«هفتم اثر پژوهشي خود  مرتضي راوندي، از فعاالن چپ ايران در جلد
    .چه مي كنند» اجتماعي ايران   تاريخ«بگذريم كه اين نصايح در 

        مرزهاي آزادي و رفتار جنسيمرزهاي آزادي و رفتار جنسيمرزهاي آزادي و رفتار جنسيمرزهاي آزادي و رفتار جنسي
هاي برخاسته از خواست  آنچه داريم. ني شكل مي گيريم و شكل مي دهيم كه اين رويكردها را مي پروراندما در زمي

نگاه صميمانه به اين خواست ها سرآغاز هر نوع دگرگوني ست كه در . خودآگاه و ناخودآگاه فردي و جمعي خود ماست
  .رويايش هستيم

رويكرد . ي تواند درجه ي جديت و راستي خود را بنمايانداين نگاه بيش از هر حوزه ي ديگر در سكسيت است كه م
اين حوزه آنقدر قديمي، دروني و آييني ست كه . ما به سكسيت محكي ست به ميزان آزادي خواهي و دگرگوني طلبي ما

  .تقلب در آن دشوار مي نمايد
در رفتار . ار ضروري ستپايد  به گمان من اين آزمون دروني براي هر تحول و تكامل، براي پيدايش هر راه حل

من طرفدار . فردي ما را هم تعريف مي كنند  جنسي مان مرزهايي كه فرا رفتن از آن را ممنوع مي شماريم، مرزهاي آزادي
 .جامعه ي بي مرز نيستم، حرفم شناخت اين مرز هاست

http://sexohogos.over-blog.com/article-1416639.html 
Email: hosfar23@hotmail.com 
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 خواه شدن پرندگانخواه شدن پرندگانخواه شدن پرندگانخواه شدن پرندگان    آلودگي محيط زيست و همجنسآلودگي محيط زيست و همجنسآلودگي محيط زيست و همجنسآلودگي محيط زيست و همجنس

    

  
  اكراس سفيد

داراني مانند پرندگان را مختل  هاي جنسي در بدن مهره  افزايش فلزات سمي در محيط زيست، ترشح هورمون
  . شوند مي ان هاس لك خواهي نوعي از لك افزايش مقدار جيوه در چرخه غذايي، موجب همجنسبه عنوان مثال . كند مي

شوند، پس از داخل شدن به چرخه غذايي جانداران كوچك در  فلزات سمي و سنگيني كه وارد محيط زيست مي
يكي از اين فلزات . شوند تر مي هيافت انباشته و سپس با غلظت بيشتر و يكباره وارد بدن جاندران تكامل آن ها هاي بدن بافت

را مختل  آن ها هاي جنسي شود و ترشح هورمون دار مي اين فلز وارد دستگاه تناسلي جانوران مهره. سمي، جيوه است
  . كند مي

  گروهي از پژوهشگران. سانان است لك اي از خانواده لك ، پرنده"اكراس سفيد"يك مثال مشخص در اين مورد 
. شوند خواه مي جنس كايي دريافتند كه اين پرندگان اگر بيشتر از حد مشخصي جيوه بلعيده باشند، همآمريكايي و سريالن

خواهي، كاهش آمار تولد در جمعيت اين پرندگان است كه به صورت گروهي زندگي  يكي از پيامدهاي مهم همجنس
  . كنند مي

        ميلي پرندگان ماده ميلي پرندگان ماده ميلي پرندگان ماده ميلي پرندگان ماده         بيبيبيبي
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اين پرندگان به چهار گروه تقسيم . هاي سفيد را به مدت سه سال نگهداري كردند پژوهشگران شماري از اكراس اين

  . جيوه افزوده شد آن ها شدند و به خوراك سه گروه از
طبيعي زندگي اين    لاي بود كه در مح جيوه هاي سفيد متناسب با ميزان  درصد جيوه اضافه شده به غذاي اكراس  

  . هاي سفيد كه گروه كنترل بودند خوراك عاري از جيوه دريافت كردند گروه چهارم از اكراس. شود پرندگان يافت مي
با اين تغيير . پژوهشگران متوجه شدند كه رفتار پرندگان نر مدتي پس از بلعيدن غذاي حاوي جيوه تغيير كرده است

ها و برقراري رابطه  در نتيجه تالش پرندگان نر براي جلب توجه ماده. ندگان ماده جذاب نبودرفتار، پرندگان نر ديگر براي پر
  .نتيجه بود جنسي هم اغلب بي
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      هاي نرهاي نرهاي نرهاي نر        افزايش آمار جوجهافزايش آمار جوجهافزايش آمار جوجهافزايش آمار جوجه
خواه در ميان پرندگان سه گروهي كه جيوه دريافت كرده بودند افزايش قابل  پس از سه سال، آمار پرندگان همجنس

هاي نر و نر،  اين جفت. هاي نر و نر تشكيل شد درصد از جفت 55در اين سه گروه، جمعيت پرندگان تا . توجهي پيدا كرد
هاي  نكته جالب ديگر اينجاست كه آمار تولد جوجه. پوشي كردند نداشتند و از تشكيل خانواده چشم اي به ساخت النه  عالقه

منظور نشده  آن ها كه جيوه اضافي در برنامه غذايي  ي بودنر در سه گروهي كه جيوه دريافت كرده بودند بيشتر از گروه
  . بود

رسد كه  به نظر مي. خواه هستند سفيد به ندرت همجنس هاي وحشي راكس بايد اضافه كرد كه پرندگان نر در گروه
گويند  اين پژوهشگران مي. كردند جيوه موجود در چرخه غذايي اين پرندگان كمتر از حدي است كه پژوهشگران تصور مي

هاي پرندگان  اگر ميزان اين فلز سمي در طبيعت بيشتر شود بايد اين خطر را جدي گرفت كه ممكن است برخي از گونه
     .منقرض شوند

http://www.dw-world.de/dw/article/٠,٦٢٨٥٥٥٨,٠٠.html?maca=per-rss-per-all-١٤٩١-
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        ين فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانين فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانين فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانين فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانبيانيه روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالبيانيه روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالبيانيه روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالبيانيه روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، فعال
        در حمايت از حقوق همجنسگرايان كشوردر حمايت از حقوق همجنسگرايان كشوردر حمايت از حقوق همجنسگرايان كشوردر حمايت از حقوق همجنسگرايان كشور

        در حمايت از حقوق همجنسگرايان و براي مقابله با هموفوبيا و پدوفيليدر حمايت از حقوق همجنسگرايان و براي مقابله با هموفوبيا و پدوفيليدر حمايت از حقوق همجنسگرايان و براي مقابله با هموفوبيا و پدوفيليدر حمايت از حقوق همجنسگرايان و براي مقابله با هموفوبيا و پدوفيلي
  

  از آنجا كه
سازمان بهداشت جهاني نيز در همخواني با دستاوردهاي علوم پزشكي و روانشناسي امروز اعالم كرده است،  -

 ان هاف جنسي و يا رواني نيست بلكه نوعي گرايش جنسي طبيعي و عادي است كه در نزد برخي از انسهمجنسگرايي انحرا
  شود؛ ديده مي
، عشقي نيازهاي روحي  ، بلكهان نسبت به يكديگر خالصه نمي شوددر گرايش جنسي دو انس همجنسگرايي صرفاً -

  و عاطفي را نيز در بر مي گيرد؛
موقعيت اجتماعي ندارد و زنان و مردان همجنسگرا در همه  اد، مذهب، مليت، وهمجنسگرايي ربطي به رنگ، نژ -

  و در تمام اقشار جامعه وجود دارند؛   جوامع انساني
همجنسگرايي گرايش عاطفي و   .نيست و اين دو ربطي به هم ندارند) پدوفيلي(همجنسگرايي از مقوله بچه بازي  -

اساس خواسته و عالقه دو طرفه و بدون زور و اجبار به برقراري رابطه با كه برالغ به فرد بالغ ديگري است جنسي يك فرد ب
جنس يا جنس مخالف باشد و بايد عمل  تواند از نوع هم پدوفيلي رابطه جنسي با كودكان است كه مي  .هم مي پردازند
  گردد؛  مجرمانه تلقي

محروم از آزادي و دمكراسي ابعاد گسترده  در جوامع بسته و آن ها سركوب همجنسگرايان و ناديده گرفتن حقوق -
  نساني به خود مي گيرد؛او بسيار غير

در سطح  آن ها در جوامع باز و دمكراتيك، بدليل وجود امكان روشنگري و تشكل براي همجنسگرايان و حاميان -
جتماعي آنان به جامعه و همچنين وجود پشتوانه ي قانوني و حقوقي، امكان نقض حقوق همجنسگرايان و نفي حضور ا

  حداقل مي رسد؛
هاي خود براي موضوع  حقوق همجنسگرايان بخشي از حقوق بشر است و مدافعان حقوق بشر در جهان در فعاليت -

  مي رود جايگاه خاصي قائلند؛ آن ها بي حقوقي همجنسگرايان و ستمي كه بر
بشر ناسازگارند، و در راستاي  ها كه با حقوق پذيرش حقوق همجنسگرايان در مسير طرد آن بخش از سنت -

  تضعيف ارزش هاي پدرساالر، امري بسيار مهم قلمداد مي شود؛
كشورهاي آزاد در كليه ي عرصه ها از هنر و ادبيات گرفته تا انديشه و سياست دال  حضور علني همجنسگرايان در -

ي عرصه هاي حيات بشري بر  ي در كليهبر آن است كه همجنسگرايان مي توانند سهم بسزايي در راه بهبود جامعه ي بشر
  عهده گيرند؛

معني ترس، نفرت و گريز از همجنسگرايي و همجنسگرايان، و اجتناب از گشودن باب گفتگو درباره ه ب هموفوبيا -
انساني ياري ها و سنت هاي غلط و غير گاري ارزشتنها به افراد همجنسگرا آسيب نمي رساند بلكه به ماند  همجنسگرايي،

  .ساندمي ر
  

  : ما امضاء كنندگان زير
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  .از برابري حقوقي همجنسگرايان دفاع كرده و خواستار لغو قانون مجازات همجنسگرايان در قوانين كشور هستيم -
) ران نابالغسوء استفاده جنسي از پسران و دخت( از هر نوع آن ) پدوفيلي(   بازي خواهان مبارزه قاطع با پديده بچه -

هاي سنتي، شرعي يا قانوني را محكوم  استفاده جنسي از دختران نوجوان تحت عنوان ازدواجسوءهستيم و به خصوص 
  .كنيم مي

ها مي خواهيم  از همه هموطنان بخصوص فعاالن حقوق بشر، گروههاي فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و شخصيت -
مت فرهنگي و مدني نشان داده و به روشن كه به ما بپيوندند و با موضع گيري صريح و علني در اين باره مسئوليت و شها

  .شدن افكار عمومي ياري رسانند
ما از صاحبان وسايل ارتباط جمعي ايراني در . روز جهاني مقابله با هموفوبيا است) ارديبهشت 27(ماه مه  17روز  -

مجنسگرايان ايران مسائل ه  داخل و خارج كشور درخواست مي كنيم كه در اين روز به طرح وسيع موضوع همجنسگرايي و
  .پرداخته، راه را براي طرح جدي تر مسئله هموار سازند

  
  ):ليست نهايي(امضا كنندگان 

فعال (ويكتوريا آزاد   ،)محقق و استاد دانشگاه(، علي اكبر آزاد )فعال سياسي و فرهنگي(، دانيال آذري )از ايران(آريا   
، امير احمدي، )فعال سياسي(، مينا احدي )راديولوژيست(گار ، دكتر مژگان آموز)روزنامه نگار(، سهيل آصفي )سياسي

، بابك )عكاس و فيلمساز(، شهرزاد ارشدي )نويسنده، نقاش و مجسمه ساز(، سودابه اردوان )فعال سياسي(داريوش احمدي 
شاعر و (ي ، اميرحسين افراسياب)فعال سياسي و حقوق بشري(، محمد رضا اسكندري )شاعر(، جواد اسديان )دانشجو(اسدي 
، )روزنامه نگار(، نسرين الماسي )فعال حقوق بشر(، دكتر گودرز اقتداري )نويسنده(، لطيفه افشاري، نادره افشاري )معمار

فعال (، گلناز امين )فعال زنان و روزنامه نگار(، شادي امين )از هلند(، امير مجيد )از ايران(، امير )دانشجو(آيدا امير فالح 
، عماد ايراني )روزنامه نگار(، شعله ايراني )خبرنگار و فعال زنان(، الناز انصاري )ناشر و روزنامه نگار( ، بهمن اميني)زنان

، مهران )پژوهشگر(، اكبر ايل بيگي، مزدك بامدادان )فعال سياسي(، اصغر ايزدي )دانشجو و فعال حقوق همجنسگرايان(
، )شاعر و نويسنده(، نسيم بريد، خسرو باقرپور)ه و فعال حقوق بشرنويسند(منيره برادران   ،)پژوهشگر و فعال سياسي(براتي 

دانشجوي (، سعيد بيات )از اهواز(، بنيامين )اهل تئاتر(، بهروز به نژاد )فعال سياسي و حقوق بشري(دكتر حسين باقرزاده 
، روشنك )كارگردان تئاتر نمايشنامه نويس و(، نيلوفر بيضايي )پزشك و حقوق دان(، دكتر اردوان بياني )رشته كامپيوتر

نويسنده و (، دكتر تورج پارسي )سخنگوي سازمان همجنسگرايان ايراني(، آرشام پارسي )از تهران(، امير پ )شاعر(بيگناه 
فعال (، طاهره خرمي )فعال حقوق بشر(، مرتضي پاكي )محقق و استاد دانشگاه(، دكتر ناصر پاكدامن )استاد سابق دانشگاه
، فرزانه )ايران -مدرس دانشگاه(، پويان )از ايران(، علي پور خليلي، سهيال پور، مارسل پوريان، پويا )ريسياسي و حقوق بش

، )فعال سياسي و روزنامه نگار(كيانوش توكلي   ،)پزشك و فعال سياسي(، دكتر محمود تهراني مرادخاني )اهل تئاتر(تاييدي 
نويسنده و (، نسرين جاللي )مهندس نفت(، ميالد جاللي )امه نگارروزن(، جهانشاه جاويد )فعال حقوق بشر(رويا تيموري 
 خاكسار ، نسيم)بازيگر تئاتر(وانه حميدي ، پر)از تهران(، حامد )نويسنده و پژوهشگر(بهرام چوبينه  ،)فعال سياسي

سردبير (دالرام  ، )ايران(، جو داوي )نقاش(، آرتا داوري )فعال زنان(، الدن داور )شاعر(، دكتراسماعيل خويي )نويسنده(
، ميهن )فوق ليسانس ساختمان(، رضا از تهران )سازمان همجنسگرايان ايراني، هلند(، ساسان دهقان، صبا راوي )مجله ماها

سازمان همجنسگرايان (، شاهرخ رئيسي )گرافيست(، فريده رضوي )مشاور خانوادگي(فريد دهكردي   ،)فعال زنان(روستا 
، )بازيگر و كارگردان تئاتر(، ميترا زاهدي )وبالگ نويس همجنسگرا(، رهام رفيعي )حقوق بشر فعال(، محمود رفيع )ايراني
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محقق و (، پارميس سعدي )آرشيتكت و گالريست(، دكتر بهمن سرايي )فعال سياسي و حقوق بشري(فتحيه زركش يزدي 
وبالگ نويس و (، رضا شب بين )يدكتر مهندسي شيم(، دكتر محمد سيد راضي )فعال سياسي(، فرود سياوش پور )مترجم

، هاله سلحشور )نويسنده(، اكبر سردوزامي )پزشك، متخصص مغز و اعصاب و روانپزشكي(، دكتر امير شبيري )همجنسگرا
دانشجوي (، علي شريف )از ايران(، شروين )نويسنده و محقق(، ساندرا شايسته )نويسنده(، نوشين شاهرخي )وبالگ نويس(

شاعر و (، پرهام شهرجردي )فيلمساز(، فرهاد شكري، داريوش شكوف )نويسنده و پژوهشگر( ، شهال شفيق)مهندسي
فعال (، جهانگير شيرازي )نويسنده و فعال حقوق همجنسگرايان(، پيام شيرازي )نويسنده و منتقد(، بهروز شيدا )منتقد

نويسنده و (، علي صديقي )فعال سياسي(، سعيد صالح، دكتر سعيد صالحي نيا )فعال همجنسگرا(، منصور صابري )اجتماعي
علي   ،)فعال حقوق همجنسگرايان(، سهيل عالي پور )دانشجو(، امير طهماسين )پزشك(، دكتر فرزين طايفه )روزنامه نگار
فعال (، دكتر سياوش عبقري )پژوهشگر و فعال حقوق بشر(، هادي عبد الناسي، دكتر اصغر عبدي )شاعر(عبدالرضايي 

مسئول راديو پارس و (، دكتر زري عرفاني )فعال سياسي و استاد دانشگاه(، دكتر شهال عبقري )انشگاهسياسي و استاد د
روزنامه نگار و تحليلگر (، حسين علوي )شاعر) (ماني(، ميرزا آقا عسگري )فعال حقوق بشر(، عليرضا عزيزي )فعال سياسي

پروفسور (، شاهين فاطمي )وبالگ نويس(ليمحمدي ، مسعود عليزاده، اسد ع)ايران- مهندس هوافضا(، عليرضا )سياسي
نقاش و كارشناس هنرهاي (، مهدي فروزندي )پزشك(، دكتر بهروز فروتن )شاعر(، شايان فتحعلي، رضا فرمند )اقتصاد

، علي قائدي، نرگس )عكاس(، اختر قاسمي )سازمان همجنسگرايان ايراني(، ترانه فروهر )دانشجو(آيدين فرهادي   ،)تجسمي
، ساقي قهرمان )نويسنده، بازيگر و كارگردان تئاتر(، علي قدم كبير، ساسان قهرمان )نويسنده(سهيال قدس طينت   يچي،قال
نويسنده و (، ابراهيم كريمي، فرهنگ كسرايي )شاعر(، زيبا كرباسي )دانشجو(، رنجان كارون ارانته، شبنم كاوسيان )شاعر(

، )شاعر(، شيما كلباسي )صاحب امتياز نشريه تالش و فعال سياسي(گر ، علي كش)شاعر(، صمصام كشفي )بازيگر تئاتر
عضو فراكسيون سبزهاي پارلمان (، علي محجوبي )ايران(، برديا گوران، علي لهراسبي، ليالج )فعال سياسي(كورش گلنام 

وزنامه نگار و فعال ر(، آيدين مختاري، فرخنده مدرس )مهندس(، ميريعقوب محمودي مال احمدي )از تهران(، محمد )آلمان
رقصنده، بازيگر و (، شاهرخ مشكين قلم )شاعر(، ژيال مساعد )كارمند سازمان ملل متحد(، حامد مرواريد فروش )سياسي

، اسفنديار )دانشجوي رشته رياضي(خسرو منصف شكري  ، پژمان مقصودي،)نويسنده و شاعر(، وريا مظهر )كارگردان تئاتر
سازمان (، پيروز مهرآيين )ايران - مهماندار هواپيما(، مهتاب )مهندس تاسيسات(منوشان ، فرهاد )آهنگساز(منفردزاده 

، آالن )فيلم پرداز(، رامين موالئي )نويسنده(، شكوه ميرزادگي )داشجوي رياضيات(، مهران مهرداد )همجنسگرايان ايراني
، دكتر مسعود نقره كار )فيلمساز(ن نجم ، آرما)فعال سياسي(، حجت نارنجي )دانشجو(، بهار نارنجي )دانشجو(نارنجي 

، )دانشجوي مهندسي از ايران(، نيما )فعال فرهنگي(، فروغ نيري )فعال زنان(، شهين نوايي )پزشك، نويسنده و پژوهشگر(
مهندس و روزنامه (، جواد ولدان )سازمان همجنسگرايان ايراني(، آريان ورجاوندي )نويسنده، نقاش و شاعر(ورند وارطانيان 

  )فعال سياسي(، هادي يوسفي )دانشجو(، هاني هويدا )نگار
  و  
، نشريه چراغ   ، نشريه ماها،)pglo(كميته بين المللي عليه سنگسار، نشريه بيدار، سازمان همجنسگرايان ايراني   
 راديو رها
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    خدا و بكارتخدا و بكارتخدا و بكارتخدا و بكارت
    نسيم روشنايينسيم روشنايينسيم روشنايينسيم روشنايي

    

كشاورزي، همراه با شكل گيري دين يهود و مفهوم بكارت از آغاز دوره ي پدرشاهي و شيوه ي توليد دامپروري و 
    در شيوه ي توليد دامپروري بنا به ضرورت اين شيوه ي توليد و مالكيت بر احشام، اقوام دامپرور . تك خدايي به وجود آمد

ن مي بايست هرچه بيشتر توليد مثل مي كردند؛ همچنين براي حفظ مالكيت احشام در قوم به قانون توارث پدر به فرزندا
بنابراين زنان در قالب ازدواج به تملك مردان قوم درآمدند؛ . نياز بود كه اين مشكل را با ازدواج تك همسري حل كردند

  بكارت يكي از . ازدواج پدرشاهي شكل گرفت و فرامين الهي نيز براي رام و برده ساختن آنان از زبان يهوه صادر شد
سياسي بود تا اميال آزاد جنسي زنان را  -حربه اي اقتصادي كه در حقيقت هي خطاب به زنان بودكليدي ترين فرامين ال

 خفه كند و براي از دست ندادن وحدت قومي و جلوگيري از نفوذ بيگانه، زنان را در قوم خودشان محصور كرده و بنابراين
جاد بكارت و فرودست ساختن اي. حفظ شود "وحدت قومي"را به بردگي بكشاند تا مالكيت و ثروت قوم به نام جعلي  آن ها

در ضمن . زنان و ايجاد قانونِ ازدواج پدرشاهي ضرورتي بود براي حفظ و بازتوليد جامعه ي طبقاتي دامپروري و كشاورزي
داد و بكارت  ، زنان را موضوع اين مبادله قرارجامعه ي پدرساالر براي مبادله. بكارت مبادله اي نمادين بين پدر و شوهر بود

اقوام دامپرور با وجود چنين تابوهايي مي كوشيدند ثروت قوم يعني احشام را زياد كرده، و . درستيِ اين مبادله بود زن، نماد
پس ضرورت ايجاد ازدواج تك همسري و درون . همچنين جمعيت قوم را افزايش داده تا بتوانند بر اقوام بيگانه برتري يابند

م را از دست ندهند و به فرزندان خود منتقل كنند تا ثروت از قوم خارج نشود قومي به اين دليل بود كه قوم مالكيت احشا
اين . ترفند اين جوامع، استفاده از فرامين الهي براي كنترل رواني و جسماني و اجتماعي مردم بود. و قوم از هم نپاشد

تند تا مبادا ثروت قوم به اقوام ديگر منتقل جوامع با دستورات الهي قوم خود را از ازدواج و رابطه با اقوام بيگانه بازمي داش
فراميني الهي مانند لزوم بكارت، ازدواج و اصرار بر ارزش هاي عفت و پاكدامني و وفاداري براي زنان، تمهيدي بسيار . شود

توليد، با اين جوامع بنا به ضرورت اين شيوه ي . هوشمندانه براي كنترل و سلطه بر اميال و غرايز و روان و كنش زنان بود
ساختن مفهوم خدا و بنده، ارباب و برده، شاه و توده ي مردم، مرد و زن، اين ايده ي طبقاتي را به تمامي بخش هاي 

در حقيقت . زندگي اجتماعي و رواني كشانند تا بندگي و بردگي را توليد و بازتوليد كنند و جامعه ي طبقاتي برقرار بماند
  .ن را ايجاد كردساخته شدن خدا، ستم جنسي بر زنا

ارتجاعي خود، سازنده و بازسازنده ي  –اديان تك خدايي پدرشاهيِ يهوديت، مسيحيت و اسالم به داليل اقتصادي 
ر انساني خود را ستم، سركوب جنسي و كنترل اميال مردم براي مهار كردن آنان به نفع طبقات حاكم بودند و اين نقش غي

. هاي بازتوليد كننده ي ستم، در ناخودآگاه سوژه ي انساني رمز گذاري شده استكرده اند كه هنوز كدچنان خوب ايفا 
      چرا كه شيوه ي توليد در قوم . يهوديت شباهت بسياري به اسالم دارد و در واقع اسالم رونوشت شيادانه اي از يهوديت است

فرامين  فرامين يهوه درباره ي زنان درست به. تاهللا نيز همان يهوه اس.راب، شيوه ي توليد دامپروري استبني اسراييل و اع
زن در يهوديت و اسالم . زنان در اساطير يهوديت و اسالم نقشي شيطاني دارند و اين تصور هنوز وجود دارد. اهللا شبيه است

ت خالف ماهي بر ي، يعني شيطان، چيزي كه دقيقاًيعني ميل ورزي و عاطفه و لذت، جادو و امور مادي و ماترياليسيت
زن ممكن است با بيگانه همبستر شود و . زن قادر است مرد را اغوا كند. ستآن ها كاربردي يهوه و اهللا و قدرت مركزي

بنابراين براي براي جلوگيري از اغتشاش مادي و رواني قوم، فرامين خدا بايد اجرا . وحدت قوم و مالكيت قوم را بر هم زند
از اين رو زنان، اميال شيطاني و غريزي و آزادي . قدرت و ثروت قوم را گسترش دهدپيامبر، بايد قوم خود و  –كاهن . شوند
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وظيفه ي الهي زنان در يهوديت و اسالم توليد مثل و مادري و همسري است . خواهانه، بايد توسط فرامين الهي مهار شوند
اج، بكارت و امثال اين منهيات، الزمه ي ازدو. تا قوم بني اسراييل و اعراب پر جمعيت شوند و به قدرت بيشتري دست يابند

  .شيوه ي توليد دامپروري و شيوه ي توليد كشاورزي بودند
همچنين در تمدن هايي كه با شيوه ي كشاورزي ايجاد شد نيز بنا به ضرورت، كماكان مفهوم ارباب و بنده، خدا و 

مي توليد و بازتوليد شد، چرا كه جامعه ي طبقاتي بنده، شاه و مردم و فرادست و فرودست برقرار ماند و با وجود اديان سا
يعني خدا در آن دوره . قدرت خدا در اين مرحله به پادشاه منتقل شد و خدا به امري ذهني تبديل شد. وجود داشت

 فرامين خود را از زبان پادشاه صادر مي كرد و در واقع بنا به ضرورت شيوه ي توليد كشاورزي، به ناچار قدرت خود را به
زن در اين . در اين دوره نيز موضع اديان سامي نسبت به زن كماكان مانند دوره ي دامپروري بود. پادشاه منتقل مي كرد

دوره، مانند زمين، دارايي مرد محسوب مي شد و از او به عنوان ابزار توليد مثل و ابزار توليد فرزند و نيروي كار بر روي 
بنابراين لزوم مفاهيم بكارت، ازدواج و . مبادله اي نمادين بين پدر و شوهر بودبكارت هنوز هم . زمين استفاده مي شد

  . سركوب و ستم جنسي بر زنان هنوز موضوعيت داشت
اما پس از پيروزي بورژوازي با شيوه ي توليد سرمايه داري بر فئودال ها و شيوه ي توليد كشاورزي و ظهور انقالب 

بورژوازي براساس ماهيت مادي و . اتي در رويكرد اقتصادي بر جنسيت ايجاد شدصنعتي و عصر روشنگري در غرب، تغيير
هم چنين . سود محور شيوه ي توليد خود، لزوم استفاده از قوانين الهي و منع كننده ي اديان تك خدايي را از دست داد

نيازي نداشت؛ از اين رو رابطه ي سرمايه داري بنا به ضرورت شيوه ي توليد خود، ديگر براي افزايش جمعيت به توليد مثل 
جويانه به خود گرفت و از آن پس رابطه ي جنسي اغلب بدون هدف توليد مثل انجام  جنسي معنايي لذت جويانه و سود

زن در سرمايه . اما مفهوم ازدواج پدرشاهي هنوز پابرجاست. بنابراين مفهوم بكارت در غرب به تدريج رنگ باخت. مي شد
     زنان هم در ازدواج و هم در روابط. نمي شود، بلكه نيروي جنسي اش خريد و فروش مي شود داري خريد و فروش

مي فروشند اما خود به مايملك مردان تبديل نمي شوند و در واقع سرمايه داري همه  روسپي گري، نيروي جنسي خود را
رفته اما سرمايه داري ستم هاي جديدي معضل بكارت در جوامع صنعتي از بين . چيز را قابل خريد و فروش كرده است

چرا كه هنوز مفهوم ارباب و بنده، فرادست و فرودست، كارگر و سرمايه دار و در واقع تضاد . براي زنان ايجاد كرده است
   اكنون رييس جمهور نقش خدا، كاهن، پادشاه، ارباب، پدر و شوهر را بازي. تبعيض هاي طبقاتي وجود دارند طبقاتي و
در اين دوره زنان به كارگران ارزان قيمت تبديل شده اند و به داليل اقتصادي وادار مي شوند نيروي كار و نيروي . مي كند

بنابراين تا آزادي جنسي و رهايي زنان . جنسي خود را بسيار ارزان بفروشند، چه در قالب ازدواج چه در قالب روسپي گري
 پس . ود دارد، ستم وجود دارد و ستم بر زنان نيز بازتوليد خواهد شدراه درازي است و تا وقتي جامعه ي طبقاتي وج

  .مبارزه ي زنان لزوماً با مبارزه ي طبقاتي گره خورده است
اما امروزه علي رغم وجود بورژوازي و شيوه ي توليد مادي و سودمحور و لذت جوي سرمايه داري بيشتر كشورهاي 

عقب ماندگي در شيوه ي توليد و فرهنگ شان، هنوز براي اداره ي جامعه غرب، حكومت هاي كشورهاي مسلمان، به علت 
اء الهي كه بر زور، و حفظ ارتجاع طبقاتي خود، از قوانين الهي براي كنترل و مهار مردم استفاده مي كنند؛ قوانيني با منش

حسوب مي شده و از اين رو بايد قبل زن در اسالم از آغاز تا امروز ملك پدر م. بي عدالتي و سركوب استوار است ناعقالنيت،
       رهبر، مطيع، سلطه پذير، فرودست، مقبول و - خدا - شوهر -از ازدواج، رام شده، سرسپرده و باكره باشد تا براي پدر 

در دنيايي كه انسان بايد . در غير اين صورت از تأييد و حمايت جامعه با روش هايي وحشيانه طرد مي شود. بي خطر باشد
رورت، براي رفاه و لذت و آگاهي بيشتر تمام افراد جامعه به سوي عقالني شدن گام بردارد، وجود چنين قوانين و عرف به ض
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بدين ترتيب به زنان كشورهاي اسالمي ستمي . غير عقالني و بيمارگونه اي بسيار مضحك و در عين حال ترسناك هستند
يعني مبارزه با مذهب، همراستا با . زه و اتحادي دو چندان نياز دارندمضاعف تحميل مي شود، بنابراين اكنون زنان به مبار

  .مبارزه عليه جامعه ي طبقاتي
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        به مناسبت روز جهاني حقوق بشر به مناسبت روز جهاني حقوق بشر به مناسبت روز جهاني حقوق بشر به مناسبت روز جهاني حقوق بشر 
            از مخالف سياسي تا همجنسگرااز مخالف سياسي تا همجنسگرااز مخالف سياسي تا همجنسگرااز مخالف سياسي تا همجنسگرا: : : : زنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدان

        گفتگو با ان هريسون، كارشناس امور خاورميانه عفو بين الملل
  سهيال وحدتي

  
تاكنون به مدت سيزده سال در بخش خاورميانه و  1989س امور خاورميانه است كه از سال ان هريسون، كارشنا •

وي درباره مسائل حقوق بشر در چندين كشور منطقه پژوهش نموده و كارزار . شمال افريقاي عفو بين الملل كار كرده است
  .براه انداخته است
   com.rooz-akhbar.www: اخبار روز
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نوشتم  1مطلبي» زنان بدنام«و » مردان دمكراسي خواه«هنگامي كه در دفاع از آزادي احساس و حق زندگي درباره 

دو دسته مردان در حقيقت هر  2ارائه مي دهد "زنداني وجدان"هنوز نمي دانستم كه تعريف جديدي كه عفو بين الملل از 
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        زنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدان.  2

يت اقتصادي، كسي كه به خاطر باورهاي سياسي، مذهبي يا ديگر باورهاي آگاهانه، خاستگاه قومي، جنس، رنگ پوست، زبان، خاستگاه اجتماعي يا مليتي، وضع

بدون آن كه مرتكب خشونت شده باشد يا خشونت يا نفرت را  -اني مي گردد يا از نظر فيزيكي محدود مي شود تولد، تمايل جنسي يا ديگر شرايط موقعيت خويش، زند

  .تبليغ كرده باشد

توسط دولتها در كشورهايي با سيستم هاي  آن ها .در جهان دربند هستند ان هاهيچكس بطور دقيق نمي داند كه چند نفر زنداني وجدان در سلولهاي زند

  .سياسي گوناگون، و دربرخي موارد توسط گروههاي سياسي مسلح، گرفتار آمده انداجتماعي و 

  .در ازاي هرنامي كه درخبرها پخش مي شود، بسيار ديگراني هستند كه ناشناخته هستند: آنچه مسلم است اينست

كساني كه  –وكيل، سياستمدار يا فعال سنديكايي هستند بسياري هنرمند، . برخي از زندانيان وجدان افراد برجسته، فعال و سرشناس در ميان مردم هستند

ند برخاسته ا اما بيشتر زندانيان وجدان را زنان، مردان و حتي كودكان معمولي اي تشكيل مي دهند كه از قشرهاي اجتماعي گوناگون . ديدگاه رسمي را به چالش مي كشند

  .سياسي شانو بيشتر به خاطر آنكه كي هستند زنداني مي شوند تا فعاليت 

 ر كار كرده اندبرخي از زندانيان وجدان در مخالفت مستقيم با تمامي سيستم دولتي عمل كرده اند، در حاليكه برخي در چارچوب قانوني سيستم سياسي يك كشو

  :مردم به خاطر داليل گوناگون مي توانند زنداني وجدان شوند، از جمله. ولي باز هم زنداني شده اند

  ت هاي سياسي بدون خشونت، مشاركت در كار توسعه محلي؛انجام فعالي -

  تعلق به يك گروه اقليت كه براي خودمختاري مبارزه مي كند؛ -

  پافشاري روي انجام مراسم مذهبي اي كه حكومت تاييد نمي كند؛ -

  شركت در فعاليت هاي سنديكايي مانند اعتصاب و تظاهرات؛ -

  قض حقوق بشر كه در كشورهاي خودشان اتفاق مي افتد هشدار دهنده است؛نوشتن مقاله هايي كه درباره موارد ن -

  ؛)اعتراض آگاهانه(خودداري از انجام وظيفه خدمت در ارتش به خاطر وجدان  -
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همانند حق آزادي عقيده و بيان  3دمكراسي خواه و زنان زناكاري را كه به زندان مي افتند، در بر مي گيرد و حقوق جنسي
      با دوستان عفو اين تعريف جديد از زنداني وجدان دريكي از نامه نگاري هايي كه اخيراً. خيلي جدي گرفته مي شود
مترادف  "زنداني سياسي"و  "زندان وجدان"از آنجايي كه در فرهنگ ما هنوز . ه چشمم خوردبين الملل در لندن داشتم ب

  .باره توضيح دهد اين شناخته مي شود، از ان هريسون خواهش كردم كه براي ما بيشتر در باره سياست عفو بين الملل در
تاكنون به مدت سيزده سال در  1989، كارشناس امور خاورميانه است كه از سال )Ann Harrison(ان هريسون 

وي درباره مسائل حقوق بشر در چندين كشور منطقه . بخش خاورميانه و شمال افريقاي عفو بين الملل كار كرده است
پژوهش نموده و كارزار براه انداخته كه اين كشورها ابتدا شامل اسرائيل و مناطق اشغالي و اردن و سپس لبنان و سوريه و 

  .ذشته ايران بوده استدر طول هفت سال گ
  .برگردان فارسي گفتگو با ان هريسون در زير از نظر شما مي گذرد

را مي شنوند به زنداني سياسي فكر مي كنند ولي عفو را مي شنوند به زنداني سياسي فكر مي كنند ولي عفو را مي شنوند به زنداني سياسي فكر مي كنند ولي عفو را مي شنوند به زنداني سياسي فكر مي كنند ولي عفو     "زنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدانزنداني وجدان"مردم معموال هنگامي كه عبارت مردم معموال هنگامي كه عبارت مردم معموال هنگامي كه عبارت مردم معموال هنگامي كه عبارت : : : : وحدتيوحدتيوحدتيوحدتي
لطفا درباره لطفا درباره لطفا درباره لطفا درباره . . . . مي گنجاندمي گنجاندمي گنجاندمي گنجاند    ن تعريفن تعريفن تعريفن تعريفشان در زندان هستند در ايشان در زندان هستند در ايشان در زندان هستند در ايشان در زندان هستند در ايبين الملل كساني را هم كه به خاطر رفتار يا رابطه جنسي بين الملل كساني را هم كه به خاطر رفتار يا رابطه جنسي بين الملل كساني را هم كه به خاطر رفتار يا رابطه جنسي بين الملل كساني را هم كه به خاطر رفتار يا رابطه جنسي 

مواردي كه زندانيان وجدان به خاطر رفتارهاي جنسي يا روابط جنسي زنداني هستند توضيح دهيد و اينكه چرا آنان نيز مواردي كه زندانيان وجدان به خاطر رفتارهاي جنسي يا روابط جنسي زنداني هستند توضيح دهيد و اينكه چرا آنان نيز مواردي كه زندانيان وجدان به خاطر رفتارهاي جنسي يا روابط جنسي زنداني هستند توضيح دهيد و اينكه چرا آنان نيز مواردي كه زندانيان وجدان به خاطر رفتارهاي جنسي يا روابط جنسي زنداني هستند توضيح دهيد و اينكه چرا آنان نيز 
        زنداني وجدان بشمار مي آيند؟زنداني وجدان بشمار مي آيند؟زنداني وجدان بشمار مي آيند؟زنداني وجدان بشمار مي آيند؟

ان در پي عبارتي كه توسط اين سازم –اين درست است كه سياست عفو بين الملل درباره زندانيان وجدان : هريسون
  .در طول سالها توسعه يافته است –اختراع شد  1961پيدايش آن در سال 

 –با جنس مخالف يا همجنس خويش  –تصميم ما براي اينكه كساني را كه تنها بخاطر روابط جنسي رضايت آميز 
و مردان بايد بتوانند از حقوق  زنداني اند به عنوان زندانيان وجدان بپذيريم، از اين باور عفو بين الملل برمي خيزد كه زنان

جنسي و باروري خود بهره مند شوند كه شامل حق انتخاب آزادانه شريك خود با شيوه اي به دور از اجبار، تبعيض و 
عفو بين الملل از اين رو با قوانيني كه روابط جنسي رضايت آميز بزرگساالن را كه در حريم خصوصي انجام . خشونت است

                                                                                                                                                                                                                      

  خودداري از استفاده از زبان رسمي؛ -

  به خاطر اينكه در يك دهكده مشخصي زندگي مي كنند؛ -

  اراضي سياسي است كه صداي اعتراض خود را بلند كرده است؛به خاطر اينكه يكي از اعضاي خانواده ن -

  ؛)مانند افغانستان تحت حكومت طالبان(زناني كه تنها به خاطر جنس خود دچار محدوديت فيزيكي هستند  -

مله رابطه ها يا فعاليت هاي به خاطر هويت جنسي واقعي يا شناخته شده خود و شركت در رابطه جنسي رضايت آميز يا فعاليت هاي ميان بزرگساالن از ج -

  .همجنسگرايي

اين افراد . تحت قوانين بين المللي، حكومتها حق ندارند كه اين افراد را دربند نگه دارند. عفو بين الملل اصرار دارد كه همه زندانيان وجدان فوري و بدون شرط آزاد شوند

  .خاطراينكه شايد جرمي مرتكب شده باشنددربند هستند به خاطرباورهايشان و يا به خاطر هويت شان، نه به 

نيازمند  تصميم گيري درباره اينكه آيا يك زنداني خاص در اين دسته جاي مي گيرد معموالً. دارد "زنداني وجدان"عفو بين الملل تعريف مشخص و دقيقي از 
در موارد دشوار، ممكن است از يك گروه از اعضاي داوطلب عفو بين . گيرد بررسي دقيق حقايق است و برمبناي اطالعاتي كه از منابع بسياري جمع آوري شده انجام مي

  .نظرخواهي شود» كميته دائمي تعهد«الملل به نام 
  :براي آگاهي بيشتر درباره تعريف و اسناد بين المللي مربوط به حقوق جنسي مراجعه كنيد به.  3

  سهيال وحدتي: برگردان/ آباندو  جديدترين گفتمان در زمينه حقوق بشر، آنا النا/ حقوق جنسي

www.soheila.org  
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ما مخالفت قوانيني هستيم كه رفتار جنسي رضايت آميز را بين افراد همجنس جرم . مارد مخالف استمي گيرد جرم مي ش
مي شمارد، مثل قانون لواط كه در بسياري از حوزه هاي قضائي مانند نيجريه، هندوستان و ايران وجود دارد، حق آزادي 

   مد و در برخي موارد به اعمال مجازات اعدام منجر به خشونت عليه افراد متهم مي انجا بيان را نقض مي كند و معموالً
  .مي شود

ما همچنين مخالف قوانيني مانند قانون زنا هستيم كه رابطه جنسي رضايت آميز زن و مرد را جرم مي شمارد، فرقي 
ر به عنوان و رابطه جنسي غيرشرعي در استانداردهاي بين المللي حقوق بش "زنا". نمي كند كه اين قانون كجا اعمال شود

نقض حقوق گوناگون است، از جمله  "قانون شكني هايي"مجازات براي چنين . قانون شكني بزهكارانه به شمار نمي روند
    ما درك. ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني مورد حمايت قرار گرفته است 17حق حريم خصوصي، كه در ماده 

جهان زنا را تاييد نمي كنند، ولي اين يك مساله خصوصي است، بين دو مي كنيم كه زنان و مردان بسياري در سراسر 
مبناي چنين  همسر، و حكومت هيچ محلي براي كندوكاش يا پيگرد قانوني چنين كارهايي ندارد و هيچكس نبايد فقط بر

ان تاثير مي گذارد و به بر روي زنان بيشتر از مرد "قانون شكني ها"افزون بر آن، جرم شمردن اينگونه . روابطي زنداني شود
آزار زنان دامن مي زند، از جمله مجازات زنان به خاطر اينكه تجاوز را گزارش داده اند يا نقض حق زندگي آنان در پي آنچه 

  .ناميده مي شود و كمك مي كند كه مصونيت در قبال چنين بدرفتاري هايي ادامه يابد "ناموسي"قتل 
قوانين، مدني يا مذهبي يا عرفي، بايد با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر عفو بين الملل باور دارد كه همه 

ما مخالف مجازات اعدام هستيم، همچنانكه مخالف مجازاتهاي قضائي هستيم كه به شكنجه . همخواني داشته باشد
متهم چه بوده يا اينكه بيانجامد، يا بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز باشد مثل شالق زدن، صرف نظر از اينكه جرم 

زناي "كه مجازات تعيين شده براي  –سنگسار . ماهيت قانوني كه مجوز چنين مجازات هايي را صادر كرده چيست
در كشورهايي مثل ايران، نيجريه، پاكستان، عربستان سعودي، سودان، يمن و امارات متحده عربي است بويژه يك  "محصنه

بين المللي مجازات و ديگر اشكال رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز  شيوه شنيع اعدام است كه با تحريم
اين نگران كننده است كه در ايالت آسه . در تضاد است و هرگز نبايد به عنوان يك شيوه مجازات به كار گرفته شود

)Aceh ( رخواست كرده ايم كه اين لغو شودتعريف شد؛ و ما د 2009در اندونزي امكان اعدام به شيوه سنگسار در سال.  
آيا مي توان گفت كه تعريف وجدان از نظر عفو بين الملل تنها محدود به انديشه ها و باورها نيست بلكه آيا مي توان گفت كه تعريف وجدان از نظر عفو بين الملل تنها محدود به انديشه ها و باورها نيست بلكه آيا مي توان گفت كه تعريف وجدان از نظر عفو بين الملل تنها محدود به انديشه ها و باورها نيست بلكه آيا مي توان گفت كه تعريف وجدان از نظر عفو بين الملل تنها محدود به انديشه ها و باورها نيست بلكه : : : : وحدتيوحدتيوحدتيوحدتي

        احساسات و عواطف را نيز دربر مي گيرد؟احساسات و عواطف را نيز دربر مي گيرد؟احساسات و عواطف را نيز دربر مي گيرد؟احساسات و عواطف را نيز دربر مي گيرد؟
وجدان شامل  تعريف سنتي زنداني. من ترجيح مي دهم كه از زاويه استفاده از حقوق به آن نگاه كنم: هريسون

پس از آن مواردي . كساني مي شد كه به خاطر استفاده صلح آميز از حق آزادي بيان يا آزادي عقيده خود زنداني مي شدند
 آن ها به بيان ديگر حق: اضافه شد كه شامل كساني مي شد كه تنها به خاطر اينكه چه كسي هستند زنداني مي شدند

در پذيرفتن كساني كه تنها به خاطر رفتار جنسي رضايت آميز بزرگساالن . مي شدبراي آزاد بودن از هرگونه تعيض نقض 
 آن ها زنداني مي شوند، ما تشخيص مي دهيم كه مردم حقوق جنسي و باروري دارند، و اينكه در چنين حالتي، اين حقوق

  .نقض مي شود
در بيست سال گذشته گسترش  –دو حوزه متفاوت ولي بهم پيوسته از حقوق  –تعريف حقوق جنسي و باروري 

اولين كنفرانس بين المللي كه تعريف سالمت باروري را برگزيد و سالمت باروري و جنسي را به عنوان يك . يافته است
 1994موضوع قابل توجه تشخيص داد، كنفرانس بين المللي سازمان ملل متحد درباره جمعيت و توسعه بود كه در سال 
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هر دو كنفرانس . ل پس از آن، جهارمين كنفرانس جهاني زنان سازمان ملل در پكن برگزار شددر قاهره برگزار شد؛ يك سا
  .حمايت از سالمت جنسي و باروري را به عنوان يك موضوع مهم عدالت اجتماعي قرار دادند

        ممكن است درباره حقوق جنسي و باروري بيشتر توضيح دهيد؟ممكن است درباره حقوق جنسي و باروري بيشتر توضيح دهيد؟ممكن است درباره حقوق جنسي و باروري بيشتر توضيح دهيد؟ممكن است درباره حقوق جنسي و باروري بيشتر توضيح دهيد؟: : : : وحدتيوحدتيوحدتيوحدتي
حقوق بشر دارد و در قراردادهاي حقوق بشر بين المللي، منطقه اي و  حقوق جنسي و باروري پايه در: هريسون

تحقق حقوق جنسي و . قوانين اساسي كشورها و ديگر استانداردهاي مربوط به حقوق بشر به رسميت شناخته شده است
و امنيت فردي، باروري نيازمند احترام به حقوق مربوط به يكپارچگي جسماني و رواني است، مانند حق زندگي، حق آزادي 

حق آزادي از شكنجه و ديگر برخوردهاي بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، و حق حريم خصوصي و احترام براي زندگي 
پيوند با اصولي  اين حقوق بطور مستقيم در. خانوادگي، و نيز حقوق مربوط به آزادي وجدان و بيان و رها بودن از تبعيض

 يكپارچگي جسماني و رواني فرد، خودمختاري او، و اصل عدم تبعيض بر –ري است است كه مبناي حقوق جنسي و بارو
-يا وضعيت اجتماعي) disability(مبناي جنسيت، نژاد، خاستگاه مليتي، تمايالت جنسي، نقص يا ناتواني جسماني 

  .اقتصادي
آزادانه در امور مربوط به تمايالت شدن از حقوق جنسي و باروري نيازمند احترام به حق فرد براي تصميم گيري  برخوردار

تصميم گيري آزادانه براي داشتن يا : اينها شامل، ولي نه محدود به، اين حقوق است. و رفتار جنسي و باروري خويش است
نداشتن فعاليت جنسي مشاركت آزادانه در رابطه جنسي رضايت آميز با جنس مخالف يا همجنس خود تالش براي يافتن 

ا كننده، امن و لذتبخش انتخاب شريك زندگي ازدواج رضايت آميز تصميم آزادانه براي تعداد، زمان زندگي جنسي ارض
توليد و فاصله ميان فرزندان رهايي از بارورشدن به زور، بارداري اجباري، پيشگيري يا عقيم شدن اجباري و سقط جنين 

ه كه عفو بين الملل براي ديگر جنبه هاي حقوق اجباري رها بودن از هرگونه خشونت يا آزار بر مبناي جنس همانگون
جنسي و باروري كارزار كرده، مانند حق زندگي و يكپارچگي بدن زنان كه مي تواند با ازدواج در سن پايين يا با ازدواج 
اجباري نقض شود، همچنين اين سازمان براي كساني كه حقوق شان با دخالت حكومت ها در روابط جنسي خصوصي 

  .ز آنان نقض مي شود كارزار مي كندرضايت آمي
        ....بسيار سپاسگزارمبسيار سپاسگزارمبسيار سپاسگزارمبسيار سپاسگزارم: : : : وحدتيوحدتيوحدتيوحدتي
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 سكوت را بشكنيمسكوت را بشكنيمسكوت را بشكنيمسكوت را بشكنيم

        دانيم؟دانيم؟دانيم؟دانيم؟    چه ميچه ميچه ميچه مي» » » » تجاوزتجاوزتجاوزتجاوز««««درباره درباره درباره درباره 
        سهيال وحدتيسهيال وحدتيسهيال وحدتيسهيال وحدتي

  
بري در خيابان جيب شما را بزند،  ث خانه شما را بدزدد، يا اگر جيباگر دزدي به خانه شما حمله كند و اثا        

. اينكه جرمي اتفاق افتاده براي همه روشن است. شويد ستار پيگيري ماجرا ميكنيد و خوا شما فوري به پليس شكايت مي
اما اگر زني مورد تجاوز قرار بگيرد، نه تنها جسم او بلكه روح او دچار ضرباتي خواهد شد كه شايد تا ابد قابل ترميم نباشد 

كند كه آنچه اتفاق افتاده برخالف ميل وي و  تواند ثابت تواند به سادگي به پليس شكايت كند؟ چگونه مي ولي او آيا مي... 
  با زور يا تهديد به زور انجام شده است؟ و با شرم و ننگ اجتماعي چه خواهد كرد؟ 

داند كه جرمي و جنايتي اتفاق  تجاوز تنها جرمي است كه در اكثر موارد قرباني، عليرغم احساس شرم و گناه، نمي
ت، و حتي اگر به اين امر آگاه باشد و به ديگران بگويد، نه تنها مورد سرزنش قرار يك جنايت اس» قرباني«افتاده و خود وي 

باور عمومي، اگرچه نادرست، بر اين مبناست كه قرباني به نوعي محرك اين ! گيرد بلكه بايد بيگناهي خود را ثابت كند مي
شود و حتي اگر مسئوليت جرم به گردن مياي همدست مجرم شناخته   ه گونهجرم بوده و تجاوزگر را تحريك كرده است و ب

  . آن بر گردن زن يا مردي است كه مورد تجاوز قرار گرفته است» شرم«تجاوزگر افتد، 
بينيم آماري است از  مانيم، و آنچه مي خبر باقي مي ماند، و ما از آمار واقعي تجاوز بي پس قرباني تجاوز خاموش مي

  ... رواني، و اختالالت جنسي هاي  ها، و بيماري ، و خودسوزي خودكشي
اختصاص داده شده است، و » بهداشت زنان«به  2005دسامبر 10نوامبر تا  25روز مبارزه با خشونت عليه زنان از 16

تجاوز «كند  يكي از مسائلي كه تندرستي جسمي، جنسي و رواني زنان ما را تهديد مي. محور عمده آن مبارزه با ايدز است
و ابتال به بيماري ايدز  HIVمعه ما نيز مانند جوامع ديگر بشدت شيوع دارد و آلودگي به ويروس است كه در جا» جنسي

  .تنها يكي از پيامدهاي احتمالي آن است
        هداشت زنان و تاريكخانه فرهنگيهداشت زنان و تاريكخانه فرهنگيهداشت زنان و تاريكخانه فرهنگيهداشت زنان و تاريكخانه فرهنگيبببب

كند،  اي سياه و تاريك بر مسائل جنسي كشيده و معناي رابطه جنسي سالم را روشن نمي فرهنگ ما اصوال پرده
پذيرد و بدبختي  گذارد و جرم بودن آن را رسما نمي نچه معناي تجاوز را به روشني توضيح نداده و در تاريكي باقي ميچنا

ها مفهوم را  و بايد با تركيب واژه! اي براي تعريف استفاده از زور و خشونت در رابطه جنسي نداريم اينجاست كه اصال ما واژه
  .»ض جنسيتعر«يا » تجاوز جنسي«برسانيم، مثل 

شود كه در فرهنگ ما خشونت جنسي هيچگاه تقبيح نشده، تا آنجايي كه شاعري چون  اين از آنجايي ناشي مي
را شيرينكاري قلمداد  آن ها كند و هاي خويش در تجاوز به زن و مرد تعريف مي ميرزا در اشعار خويش از تجربه ايرج
. شود دن دختر و تجاوز به او جايگزين خواستگاري و عقد ازدواج ميهنوز در روستاها و در ميان عشاير گاه دزدي. كند مي

گيرد، درحاليكه اين عمل به صورت گسترده در  ها انجام نمي ها و پسربچه هنوز در جامعه ما صحبتي از تجاوز به دختربچه
اپوزيسيون و از هنوز همه ما از حاكميت گرفته تا . گيرد همه روستاها و شهرهاي بزرگ و كوچك كشورمان صورت مي

هاي جنسي را بايد انكار كرد  هنرمندان گرفته تا روشنفكران و مدافعين حقوق بشر در اين مورد همĤوا هستيم كه خشونت
توانيم  هستيم، چگونه مي» جامعه مدني«و » حقوق بشر«اما در دوراني كه بدنبال . جريحه دار نشود» عفت عمومي«تا 

هاي مناسب براي توصيف اشكال گوناگون آن نداشته   مسكوت بگذاريم؟ و حتي واژه مفهوم واقعي خشونت عليه زنان را
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هاي مناسب براي توصيف مفهوم واقعي حقوق  توانيم دم از حقوق بشر و دمكراسي بزنيم اما واژه باشيم؟ اصوال چگونه مي
  يم؟جنسي، سالمت جسمي و جنسي، حقوق باروري، بهداشت جنسي و بهداشت باروري نداشته باش

و كثيف و ناهنجار  "زشت"رود، بقدري  هايي كه در فرهنگ فارسي براي توصيف رابطه جنسي بكار مي واژه اصوالً
اجتماعي جز شرم براي گوينده و شنونده حاصلي نخواهد داشت، و از آنجايي كه   ها در گفتمان است كه استفاده از آن واژه

هاي الزم نداريم، گفتماني درباره مسائل جنسي در ميان  براي رساندن مفهومو قابل استفاده  "بهداشتي"و  "تميز"هاي  واژه
حتي ما روشنفكراني كه به تارنماهاي اينترنتي دسترسي داريم، و در ميان خود حادترين مسائل سياسي . شود ما مطرح نمي
عت جنسي انسان و بحث درباره هايي براي توصيف طبي گذاريم، هنوز واژه ترين مسائل عقالني را به بحث مي روز و عميق

  !روابط انساني بر پايه غريزه جنسي را نداريم
هاي الزم به كودكان و نوجوانان براي محافظت از خويش در  ماند، آگاهي در نتيجه، مسائل جنسي پنهان باقي مي

زم به جوانان ارائه هاي آميزشي به ميزان ال شود، آموزش راههاي پيشگيري از بيماري مقابل آزارهاي جنسي داده نمي
. ماند براي كودكان، نوجوانان و بزرگساالن پنهان باقي مي» آزار جنسي«شود، مفهوم سالمت و بهداشت جنسي و بويژه  نمي

شود،  اي ترين حقوق بشر به اعضاي جامعه آموزش داده نمي در نتيجه، نه تنها تندرستي و سالمت جنسي به عنوان پايه
صورت گرفته و زباني براي گفتگو درباره آن » آزاري«دانند كه  نسي در اكثر مواقع حتي نميبلكه قربانيان آزارهاي ج

اي از  شود و مسائل در پشت پرده يابند و طبيعي است كه مراكز درمان و مشاوره در اين زمينه در جامعه يافت نمي نمي
  .ماند ابهام و خاموشي باقي مي

هايي كه ما  مكث و تعمق روي واژه. يكخانه فرهنگي اين جامعه نور بيفكنيماما اكنون زمان آن رسيده است كه در تار
هايي كه در  بريم، و مفهوم هايي كه بكار مي مفهوم واژه. است در زمينه مسائل جنسي داريم، روشنگر فرهنگ ما در اين زمينه

هاي  ائل جنسي داريم، و نگاهي به واژهاي نداريم، بيانگر نگاهي است كه ما به مس واژه آن ها فرهنگ ما غايب است و براي
اي  جستجو براي يافتن واژه. بودن اين فرهنگ است» ستيز زن«مربوط به رابطه جنسي در فرهنگ ما نشان دهنده ميزان 

در زبان انگليسي . ي نيستخبر» تجاوز جنسي«هاي عميد و دهخدا بيفايده است، حتي از تركيب  نامه در لغت rapeمعادل 
اگرچه در اصل به معني به زور  rapeواژه . براي تقبيح خشونت از ديرباز وجود نداشته، اما ساخته شده است اي هم واژه

شايد بتوان گفت كه در . است» تجاوز جنسي«تصرف كردن است، اما امروزه معناي مشخصي در زبان انگليسي دارد، و آن 
نكته غريب اين است كه اين واژه كه در فرهنگ كوچه . تنزديك به مفهوم تجاوز جنسي اس "گائيدن"فرهنگ فارسي واژه 

و  "آرميدن"رود، در فرهنگ دهخدا به معناي  هاي رنگارنگ بكار مي ناموس كردن در دشنام و بازار به معناي تجاوز و بي
 "را گائيدن زن خود"، و "دختر نارسيده را گائيدن"هايي با معناي مشابه در توصيف  آمده و بدنبال آن واژه "جماع كردن"
است، جماع كردن با دختر نارسيده چه معنايي دارد، بجز  "جماع كردن"به معناي  "گائيدن"اگر . آمده است... و 
  ؟ »تجاوز«

كنيم كه فقط و فقط تمتع و لذت و  هايي براي رابطه جنسي استفاده مي به بيان ساده، ما در فرهنگ فارسي از واژه
 "تجاوز به زور"هم به معناي  "گائيدن"! بردن يا شكنجه شدن زن ندارد جهي به ميزان لذترساند، و تو وري مرد را مي بهره
و حتي براي توصيف  "جماع كردن"رود، و هم به معناي  هاي روزمره بكار مي است، كه در دشنام "ناموس كردن بي"و 

  !شود نگ ما هنوز جرم شناخته نميبيخود نيست كه تجاوز شوهر به زن در فره. رود رابطه جنسي زناشويي نيز بكار مي
فرهنگي كه تنها بر حق مرد در لذت جنسي تاكيد نموده و براي زن فقط مسئوليت فراهم كردن اين لذت را 

حق مرد بداند، طبيعي  -به هر شكلي و با هر شيوه خشونت باري  –برشمارد، يعني كه استفاده جنسي از زن را ) تمكين(
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ندارد و از واژه  "تجاوز جنسي به زور"و  "آميزش جنسي با موافقت طرفين"يز كردن مفهوم هايي براي متما است كه واژه
  .كند براي هر دو اين مفاهيم استفاده مي "گائيدن"

        سانسور حكومتيسانسور حكومتيسانسور حكومتيسانسور حكومتي
حاكميت جمهوري . سازد تر مي مساله قانون و مقررات حاكم بر جامعه نيز مزيد بر علت شده و بار مشكالت را انبوه

نمايد و حتي تا آنجا پيش رفته  مي آن ها ش فراواني در جهت انكار مسائل جنسي در جامعه و سانسور شديدتال   اسالمي
ي رسمي حكومت و مطبوعات به ان هاهم اكنون دركشور ما ارگ! كند در جامعه جلوگيري مي» تجاوز«  كه از بكارگيري واژه
  !برند كار ميرا ب "آزار و اذيت"، اصطالح »تجاوز«جاي استفاده از واژه 

معضل «ها را به عنوان  گفتگوي باز درباره خشونت و آزار جنسي از دستاوردهاي مبارزات زنان است كه اين پديده
باور عمومي نادرست كه هر آنچه مربوط به مسائل . طلبد مي» گفتمان اجتماعي« آن ها مطرح نموده و براي حل» اجتماعي

ر سطح جامعه مطرح شود، مدتهاست كه در نتيجه مبارزات زنان كهنه شده است و نبايد د» امري خصوصي«جنسي است، 
  .و ديگر كاربردي ندارد

ناپذير از  بخشي جدايي» سالمت جنسي«هاي خود بصراحت اعالم داشته است كه  سازمان بهداشت جهاني در برنامه
ايش، تمايالت و رفتار جنسي سالمت است كه با سالم بودن جسماني، احساسي، رواني و اجتماعي در رابطه با گر

)sexuality (شود، و براي تضمين سالمت جنسي، حقوق جنسي همه افراد بايد مورد احترام و حمايت قرار  تعريف مي
هر فرد، حق دسترسي به اطالعات و دريافت آموزش درباره تمايالت و رفتار جنسي » حقوق جنسي«از جمله . گيرد

)sexuality( انتخاب يار جنسي، رابطه جنسي بر مبناي توافق طرفين، ازدواج بر مبناي توافق ، احترام جسماني، حق
  4.طرفين، و تالش براي زندگي جنسي امن، ارضاءكننده و سرشار از لذت است

  چيست؟چيست؟چيست؟چيست؟» » » » تجاوزتجاوزتجاوزتجاوز««««
از حد در گذشتن، از حد خود بيرون شدن، از ": چنين تعريف شده "تجاوز"بينيم كه  در فرهنگ فارسي عميد مي

در  rapeاي براي تعريف  در اينجا پرهيز شده؟ يا اينكه ما واژه rapeبه معناي » تجاوز«آيا از تعريف  "خارج شدن اندازه
» جرم«براي تعريف آن به مفهوم » تجاوز به عنف«از اصطالح  rapeزبان فارسي نداريم؟ معموال براي رساندن مفهوم 

توان  مي. تواند بدون توسل به زور و يا با توافق قرباني انجام پذيرد مي »تجاوز«شود، اما مشكل بتوان پذيرفت كه  استفاده مي
» حالل«بين زن و مرد بگذرد، » صيغه شرعي«حدس زد كه از آنجاييكه در فرهنگ و قانون ما آنچه كه پس از جاري شدن 

يعني روا . تجاوز نداردشود و ربطي به توافق طرف مورد  ناميده مي» تجاوز«است، رابطه جنسي بيرون از چارچوب شرع 
. شود شود، و نه با ميزان خشونتي كه در رابطه اعمال مي بودن آن سنجيده مي» شرعي«بودن يا ناروا بودن رابطه جنسي با 
بصورت تجاوز به زن در چارچوب رابطه شرعي، حتي اگر به پارگي واژني و » شوهر«بر اين مبنا اعمال خشونت جنسي 

اما رابطه جنسي خارج از چارچوب . نجامد، جرم نيست و مورد حمايت كامل قانون استآسيب جسمي و روحي زن بيا
  .شرع، حتي اگر با توافق و لذت طرفين انجام گردد، غيرقانوني و قابل مجازات است

در  1976به طور نمونه در سال . كنند تر كردن تعريف تجاوز تالش مي در غرب زنان سالهاست كه براي گسترده
در دهه هشتاد، زنان . وارد شد و به عنوان جرم شناخته شد» تجاوز«اوز شوهر به زن در زمره تعريف رسمي امريكا تج

پسر در هنگام قرار مالقات يا وقتي كه دختر با ميل خود به  امريكايي تالش خود را براي جرم شناختن تجاوز توسط دوست
                                                             

        تارنماي سازمان بهداشت جهانيتارنماي سازمان بهداشت جهانيتارنماي سازمان بهداشت جهانيتارنماي سازمان بهداشت جهاني. 4
http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html  
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امريكا تجاوز جنسي، در هر محلي و توسط هر كسي جرم شناخته  هاي امروزه در اكثر ايالت. رود، آغاز كردند خانه پسر مي
يكي از دستاوردهاي زنان در اين جريان اين است كه اوال اعمال زور براي اثبات تجاوز ضروري نيست، و عدم . شود مي 

نسي دوم اينكه تنها آميزش ج. بودن عمل از سوي زن براي جرم بودن عمل جنسي كافيست» ناخواسته«توافق زن و 
گونه تماس جنسي ناخواسته از نظر قانوني منع شده و مورد پيگرد قرار  شود، بلكه هر ناخواسته نيست كه جرم شناخته مي

شناخته شده است، و تعرض » تعرض جنسي«بار جنسي به عنوان  اي از جرايم خشونت از اين رو، امروزه دسته. گيرد مي
» جرم«بار جنسي به عنوان ت بزرگتري از اعمال خشون  در گروه واي پيدا كرده است  جنسي تعريف بسيار گسترده

  . 5اند بندي شده دسته
به معناي آميزش جنسي واژني يا مقعدي يا دهاني است كه با تهديد يا اعمال زور فيزيكي يا  rapeيا » تجاوز«

. شود محسوب مي sexual assaultيا » تعرض جنسي«اي از جرم  گونه» تجاوز«امروزه در جهان غرب . رواني انجام پذيرد
است كه به وسيله تهديد يا اعمال زور فيزيكي يا رواني توسط » ناخواسته«هر گونه تماس يا توجه جنسي » تعرض جنسي«

يعني اينكه » ناخواسته«گيرد، و نكته مهم اينجاست كه قيد  فرد غريبه، آشنا، دوست پسر، شوهر يا عضو خانواده انجام مي
ثير مصرف الكل أاند و افراد تحت ت بدين ترتيب افرادي كه هنوز بلوغ نيافته. اي انجام عمل بيان نشده باشدموافقت صريح بر

ماندگي ذهني، بر اساس اين تعريف، قادر به ابراز صريح موافقت  گردان، در خواب و بيهوشي، يا افراد دچار عقب يا مواد روان
  . تحت پيگرد قرار گيرد» تعرض جنسي«يا » تجاوز«عنوان  تواند به مي آن ها خود نيستند و تماس جنسي با

كردن و  بار است كه براي ارضاي شهوت نيست، بلكه بيشتر به منظور اعمال قدرت و خوار جنايتي خشونت» تجاوز«
ويي يا شوند، در رابطه زناش دهد كه بسياري از افرادي كه مرتكب تجاوز مي آمار نشان مي. شود دادن قرباني انجام مي آزار

  . اند مشابه آن قرار داشته و از نظر ارضاي جنسي خود دچار كمبود و مشكلي نبوده
چه همواره در تاريخ وجود داشته، ولي امروزه وجدان آگاه جامعه بشري آن را به عنوان جنايتي خشن  تجاوز اگر

گذشته در شرايط بحران در. كند مي حركت» جرم«به عنوان  المللي و ملي در جهت تعريف آن كند و قوانين بين محكوم مي
» تصرف«زنان به عنوان غنايم جنگي درهنگام جنگ . رفت و جنگ، تجاوز از پيامدهاي قابل انتظار براي زنان به شمار مي

گيري و ايجاد ترور و وحشت مرسوم بود تا اينكه در دهه گذشته تجاوز به زنان در  كار براي تشديد انتقام شدند و اين مي
 هم و مرد براي شكنجه و تحقير و درتجاوز جنسي به زن . شناخته شد» جنايت جنگي«به عنوان  نظامي رسماً مناقشات

هاي اجتماعي از  اشكال گوناگون تعرض جنسي امروزه در محيط. رفته است شكستن شخصيت فرد و گرفتن اعتراف بكار مي
انگار اين حق طبيعي جنس . شود شناخته نمي» جرم«وان بشدت رواج دارد ولي به عن  كار گرفته تا تاكسي و خيابان محل

. را ايفا كند، و اين وظيفه جنس مونث است كه از خود به عنوان طعمه جنسي دفاع كند» شكارگر«مذكر است كه نقش 
روابط  گرفته، مثال در دزديدن دختر براي ازدواج با او، و گاه در برخي تجاوز گاه نيز به عنوان شيوه ابراز عشق صورت مي

اما مبارزات مدافعين حقوق بشر و بويژه مبارزات زنان در جهت حذف . پذيرفته شده بوده است مانند رابطه زناشويي كامالً
  .رود گونه مجوز صريح و يا ضمني قانوني و فرهنگي براي تجاوز و تعرض جنسي پيش مي هر

                                                             

است، نيز در است، نيز در است، نيز در است، نيز در » » » » تماستماستماستماس««««ديگري از رفتارهاي جنسي آزاردهنده كه حتي عاري از هرگونه ديگري از رفتارهاي جنسي آزاردهنده كه حتي عاري از هرگونه ديگري از رفتارهاي جنسي آزاردهنده كه حتي عاري از هرگونه ديگري از رفتارهاي جنسي آزاردهنده كه حتي عاري از هرگونه     شود، دستهشود، دستهشود، دستهشود، دسته    كه جرم شناخته ميكه جرم شناخته ميكه جرم شناخته ميكه جرم شناخته مي» » » » تماس جنسي ناخواستهتماس جنسي ناخواستهتماس جنسي ناخواستهتماس جنسي ناخواسته««««گذشته از گذشته از گذشته از گذشته از . 5
» » » » آزار جنسيآزار جنسيآزار جنسيآزار جنسي««««دسته از رفتارهاي جنسي ناخوشايند كه دسته از رفتارهاي جنسي ناخوشايند كه دسته از رفتارهاي جنسي ناخوشايند كه دسته از رفتارهاي جنسي ناخوشايند كه     ايناينايناين. . . . تواند ادعاي غرامت نمايدتواند ادعاي غرامت نمايدتواند ادعاي غرامت نمايدتواند ادعاي غرامت نمايد    ميميميمي    پيگرد قانوني و مجازات بوده و شاكي پيگرد قانوني و مجازات بوده و شاكي پيگرد قانوني و مجازات بوده و شاكي پيگرد قانوني و مجازات بوده و شاكي شود و قابل شود و قابل شود و قابل شود و قابل     قوانين امريكا جرم شناخته ميقوانين امريكا جرم شناخته ميقوانين امريكا جرم شناخته ميقوانين امريكا جرم شناخته مي

sexual harassment    بطور نمونه، بطور نمونه، بطور نمونه، بطور نمونه، . . . . گبردگبردگبردگبرد    قرار ميقرار ميقرار ميقرار مي» » » » تبعيض جنسيتبعيض جنسيتبعيض جنسيتبعيض جنسي««««بندي جرائم بندي جرائم بندي جرائم بندي جرائم     شود و در دستهشود و در دستهشود و در دستهشود و در دسته    انجام ميانجام ميانجام ميانجام مي» » » » جنسجنسجنسجنس««««شود، شامل رفتارهايي است كه براساس شود، شامل رفتارهايي است كه براساس شود، شامل رفتارهايي است كه براساس شود، شامل رفتارهايي است كه براساس     ناميده ميناميده ميناميده ميناميده مي
سازد، يا پيشنهاد جنسي رئيس اداره به زني شاغل در سازد، يا پيشنهاد جنسي رئيس اداره به زني شاغل در سازد، يا پيشنهاد جنسي رئيس اداره به زني شاغل در سازد، يا پيشنهاد جنسي رئيس اداره به زني شاغل در     فتار يا كلمات ناشايست مردي كه در مقابل زني انجام شده و محيط كار يا تحصيل را براي آن زن ناخوشايند ميفتار يا كلمات ناشايست مردي كه در مقابل زني انجام شده و محيط كار يا تحصيل را براي آن زن ناخوشايند ميفتار يا كلمات ناشايست مردي كه در مقابل زني انجام شده و محيط كار يا تحصيل را براي آن زن ناخوشايند ميفتار يا كلمات ناشايست مردي كه در مقابل زني انجام شده و محيط كار يا تحصيل را براي آن زن ناخوشايند ميرررر

  ....گرددگرددگرددگردد    محسوب ميمحسوب ميمحسوب ميمحسوب مي» » » » آزارهاي جنسيآزارهاي جنسيآزارهاي جنسيآزارهاي جنسي««««محيط كار كه با وعده ارتقاي موقعيت كاري آن زن همراه است، جزو محيط كار كه با وعده ارتقاي موقعيت كاري آن زن همراه است، جزو محيط كار كه با وعده ارتقاي موقعيت كاري آن زن همراه است، جزو محيط كار كه با وعده ارتقاي موقعيت كاري آن زن همراه است، جزو 
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  »»»»حادثهحادثهحادثهحادثه««««معضل اجتماعي، و نه معضل اجتماعي، و نه معضل اجتماعي، و نه معضل اجتماعي، و نه 
هايي به خاطر  افتند و زن اي پراكنده كه اتفاق مي شود، حادثه تلقي مي» حادثه«در جامعه ما تجاوز هنوز به عنوان 

رسند، يا تا آخر عمر بار شرم و ترس و  كنند، به قتل مي شوند، خودكشي مي مي» بدبخت«تجاوز به معني واقعي كلمه 
  .كشند انزجار از رابطه جنسي را بدوش مي

ايم، هنوز تعريف رسمي  در فرهنگ و قوانين خود تعريف نكرده را به مفهوم واقعي آن» خشونت جنسي«ما هنوز 
. اي به اين خشونت فجيع ندارد ي حقوق بشر ايراني اشارهان هايك از سازم براي تعرض جنسي نداريم، و هنوز كارنامه هيچ

را » تجاوز«بارها الملل  ي دفاع از حقوق بشر جهاني همچون سازمان ملل متحد و عفو بينان هاحالي است كه سازم اين در
هنوز حقوق بشر زن، حق امنيت جنسي و . اند در همه اشكال آن محكوم كرده و مبارزه با آن را در دستور كار خود قرار داده

آنچه ! شود احترام جسماني زن، حقوق جنسي زن، حق سالمت و تندرستي جسمي و روحي زن، به كل ناديده گرفته مي
  . شود دار مي كه در تجاوز به زني جريحهمردي است » ناموس«اهميت دارد، 

را به عنوان يك معضل اجتماعي در جامعه مطرح كرده » تجاوز«بر همه مبارزان و فعاالن حقوق بشر است كه مساله 
در » تعرض جنسي«و » تجاوز«گرچه مفهوم . بكوشند» جرم«به عنوان » تعرض جنسي«و براي تعريف مفهوم گسترده 

ي زنان در سطح جهان پذيرفته شده است، ولي ان هابشر و سازم ا افتاده و نيز توسط مجامع حقوقافكار عمومي در غرب ج
تواند صورت پذيرد،  پذيرد كه تجاوز با زور و يا تهديد به زور و بدون تمايل قرباني مي در كشور ما هنوز باور عمومي نمي

است و نه رابطه جنسي، » تجاوز«ورت پذيرد، در واقع پذيرد كه تجاوز حتي اگر توسط دوست پسر ص هنوز باور عمومي نمي
مسئوليتي براي قرباني در «يعني  -» تمكين«و باور عمومي در مورد حق شوهر براي تجاوز به زن در قانون هم با عنوان 

  . ثبت شده است -» هموار كردن راه تجاوز
هاي  ر نه تنها خودسانسوري قربانيان و خانوادهدليل اين ام. ما هيچگونه آمار دقيقي از ميزان تجاوز در دست نداريم

گيري گفتمان  ز شكلدهند، بلكه سانسور شديد حكومتي نيز در اين زمينه مانع ا آنان است كه جريان را گزارش نمي
سازي عمومي، و رسيدگي به اينگونه جرايم است، ضمن اينكه عدم دفاع و حمايت دولت از قربانيان آزارهاي  اجتماعي، آگاه

  . زند نسي به خودسانسوري اين قربانيان بيشتر دامن ميج
از اين رو اين باور . دهد شود، رقم بااليي را تشكيل مي تعداد تجاوزهايي كه در كشورهاي توسعه يافته گزارش مي

ايد اين اما ب. يافته باعث افزايش ميزان تجاوز گشته است در كشورهاي توسعه "بندوباري جنسي بي"نادرست رواج يافته كه 
شود، نزديكتر به رقم واقعي است، ولي در  واقعيت را در نظر داشت كه در اين كشورها ميزان تجاوزهايي كه گزارش مي

گيرد و تعداد  كشورهاي توسعه نيافته كه فرهنگ سنتي حاكم است، تفاوت زيادي بين رقم واقعي تجاوزهايي كه صورت مي
ما هيچ آمار دقيقي از ميزان تجاوز به زنان و كودكان و پسران نوجوان در . شود، وجود دارد تجاوزهايي كه گزارش مي

فرض كنيد موانع سنتي و فرهنگي و قانوني و اجتماعي از سر راه قرباني بكنار رفته و قربانيان تجاوز ! كشورمان نداريم
كنيد كه درصد تجاوز در كشور ما  يآيا واقعا فكر م. بتوانند براحتي درباره آن صحبت كرده و موارد تجاوز را گزارش دهند

توان قضاوت كرد كه آيا اين  كمتر از ميزان آن در كشورهاي توسعه يافته باشد؟ بدون در دست داشتن آمار دقيق نمي
برد، يا اينكه در نتيجه مبارزات زنان است  هاي مربوط به تجاوز جنسي را باال مي بندوباري جنسي است كه آمار گزارش بي

  .گردد اين جنايت خشن برداشته شده و به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح مي كه پرده از
دهد كه از هر سه زن، يك نفر در طول عمر خود به زور و يا با كتك وادار به رابطه جنسي شده  آمار جهاني نشان مي

يكي » تجاوز«سازد كه  ار مياند، آشك همچنين نگاهي به آمار تجاوز در كشورهايي كه دراين زمينه پژوهش انجام داده. است
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دهد يك چهارم  دانشگاه در امريكا گرفته شده نشان مي 24آماري كه از . بار اجتماعي است هاي خشونت ترين جنايت از رايج
درصد همه موارد  40در همين كشور، كمتر از . اند زنان دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته يا با تالش براي تجاوز روبرو شده

  . شوند درصد از تجاوزگران محكوم و زنداني مي 2شود، و تنها  ي به پليس گزارش داده ميتجاوز جنس
اين وضعيت كشوري است كه از شاخص توسعه انساني و جنسي بااليي برخوردار است، و حقوق زنان در رابطه 

وز جنسي وجود دارد، و شود، و مراكز درمان و مشاوره رايگان براي قربانيان تجا جنسي در قانون محترم شناخته مي
و آگاهي زنان نسبت به » تعرض جنسي«و » تجاوز«سازي عمومي در زمينه تعريف جرم  تبليغات زيادي براي آگاه

گيرد، در قوانين اين كشور قرباني داراي حقوقي غيرقابل انكار است، حق دريافت غرامت از تجاوزگر را  شان صورت مي حقوق
توان حدس زد كه در ايران تا چه  بنابراين مي. شاوره رواني رايگان نيز برخوردار خواهد شددارد، و از امكانات پزشكي و م

اي شيوع دارد بدون آنكه كسي به فكر  ماند، يا به عبارت ديگر، به چه ميزان گسترده اندازه اين جنايت پنهان باقي مي
  .دهند ن به كار خود ادامه ميمانند، و تجاوزگرا مبارزه با آن باشد، قربانيان با درد خود تنها مي

        »»»»تجاوز خانگيتجاوز خانگيتجاوز خانگيتجاوز خانگي««««
زيرا براي . ترين محل زندگي انسان است، و يا بهتر است بگوييم كه قرار است چنين باشد ترين و راحت امن» خانه«

گاهي است كه آنان با ترس و لرز و اضطراب و كتك  بسياري از زنان و كودكان خانه نه تنها محل امني نيست، بلكه شكنجه
  .شود ناميده مي» خشونت خانگي«اي كه  برند، آزار و شكنجه زار و شكنجه دائم در آن بسر ميو آ

تجاوز خانگي بصورت قانوني و با . است» تجاوز خانگي«ترين اشكال خشونت خانگي در جامعه ما  يكي از فجيع
ي قضايي توسط پدر و ان هاارگ ي قضايي در جامعه توسط شوهر، و بصورت پنهان و با حمايت غيرمستقيمان هاحمايت ارگ

  . گيرد يا عضوي ديگر از خانواده صورت مي
  ! پايين بودن سن ازدواج در كشور ما مجوز قانوني براي تجاوز به كودكان است

تر از  اي و غيررسمي با كودكاني حتي در سنين پايين هاي صيغه ازدواج  در دهات دورافتاده و مناطق توسعه نيافته
كودك با ازدواج به ! ازدواج با كودك يعني استخدام كودك به عنوان برده جنسي. گيرد صورت ميسن رسمي ازدواج 

آموزد كه محل خدمت جنسي به اين  شود، و مي آيد كه در ازاي آن معاش او تامين مي اي در مي خدمت جنسي غريبه
اي را كه  وط به خانواده، درواقع دست غريبهو ديگر قوانين مرب» تمكين«قانون . خود بنامد» خانه«غريبه را پس از ازدواج 

» جماع«بار جنسي را به نام  تواند هرگونه رفتار خشونت مي» شوهر«گذارد كه او به نام  كند چنان باز مي به كودك تجاوز مي
  !با اين كودك انجام دهد

، شرايطي را شود فرهنگ كهنه سنتي كه بشدت توسط قوانين حقوقي و مقررات اجتماعي تقويت و حمايت مي
بسياري از زنان بزرگسال نيز در شرايط . گيرند بوجود آورده كه اين فقط كودكان نيستند كه مورد تجاوز خانگي قرار مي

گيرند، و بدون آنكه هرگز لذت جنسي را تجربه كرده  مشابهي قرار دارند بدون آنكه حتي بدانند كه مورد تجاوز قرار مي
  .باشند

        معماي پرده بكارتمعماي پرده بكارتمعماي پرده بكارتمعماي پرده بكارت
آن فرد به . هاي آن را بشكند و اشياء درون ماشين را بدزدد كنيد دزدي به اتومبيل فردي حمله كند و شيشهفرض 

اين فرد سپس دزد را به دادگاه كشانده و در دادگاه دزد را . كند پليس مراجعه كرده و با كمك پليس، دزد را پيدا مي
آيا چنين فردي ! ود پذيرفته و تا آخر عمر از آن استفاده كندكند كه اتومبيل وي را به عنوان مايملك شخصي خ مجبور مي

  به نظر شما ديوانه نيست؟
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شدن پرده  و ممكن است گزارش شود كه به پارهگردد  محسوب مي» تجاوز«در كشور ما تجاوز در واقع هنگامي 
شود، پاره  كارت او خالصه مياز آنجايي كه همه شخصيت و ارزش اجتماعي زن پيش از ازدواج در پرده ب. بكارت بيانجامد

اگر تجاوزگري كه پرده بكارت دختري را پاره كرده، با آن دختر ازدواج كند، . شود محسوب مي» جرم«كردن پرده بكارت 
  !همه چيز حل شده است و جرمي اتفاق نيافتاده است

تجاوز دزدانه از آن شود كه فرد م منظور مي» شيء جنسي«دختر به عنوان يك : اين بيانگر اين نگرش است كه
نباشد، » شيء جنسي«شود كه فرد ديگري مايل به استفاده از اين  استفاده كرده است و چون اين استفاده اوليه باعث مي

تر، تجاوزگر نه تنها  به بيان ساده! شود كه تا آخر عمر از آن استفاده كند به خود آن دزد داده مي» شيء جنسي«پس اين 
» حبس ابد«شود و مجبور است كه حكم  و قرباني تجاوز است كه مجازات مي! شود پاداش داده مي شود، بلكه مجازات نمي

  !زندگي با متجاوز را تحمل كند
روي ديگر قضيه اين است كه اگر در تعرض جنسي پرده بكارت آسيب نبيند، و يا زن پرده بكارت نداشته باشد، 

  رسد؟  ه نفعي از اثبات جرم به قرباني ميتوان وقوع جرم را تعريف كرد؟ و تازه چ چگونه مي
            توسط دوست پسرتوسط دوست پسرتوسط دوست پسرتوسط دوست پسر» » » » تجاوزتجاوزتجاوزتجاوز««««

گذاشته و بيرون » شرع«كنند، پا را از حد  در فرهنگ بسته سنتي، دختر و پسري كه رابطه دوستي برقرار مي
و » فتح«اج نوعي متوجه دختر است، و براي پسر هر نوع رابطه پيش از ازدو معموالً» گناه«لبته اين او ! اند مرتكب گناه شده

كند كه در قضاوت رابطه پيش از ازدواج، دختر  معيارهاي دوگانه اجتماعي چنان با قدرت عمل مي. آيد افتخار به حساب مي
كند كه فقط دست پسر را لمس كرده، يا  شود، و فرقي نمي شمرده مي» خراب«و » ناسالم«يا » گناهكار«است كه به نوعي 

گاه حتي خود پسر نيز به دوست دختر خويش با نگاه تحقيرآميز و سرشار . يزش جنسي داشته استاو را بوسيده، يا با او آم
  . داند كند و او را كه تن به اين رابطه دوستي داده، شايسته ازدواج نمي از توهين نگاه مي

هر تخطي هاي پررنگ تعريف شده است،  كشي  اما نكته دردناك اينجاست كه در فرهنگي كه مرزهاي شرع با خط
كوچك از مرز شرع، مانند يك بوسه ساده، به معني توافق دختر براي برقراري رابطه جنسي كامل است و از همين رو 

خشونت چنان در فرهنگ جنسي درآميخته كه . دختر خود تجاوز كنند دهند كه به دوست بسياري پسران به خود اجازه مي
رود كه در ميان همرديفان خود  براي پسر بشمار مي» پيروزي«كه يك انجام تجاوز به دختر، نه يك ننگ و يا جرم، بل

شود كه هر  اي شمرده مي»فاحشه«گذشته از آن، دختري كه تن به رابطه جنسي با يك پسر داد، . تواند به آن ببالد مي
  .تر، به او تجاوز كند تواند با او رابطه جنسي برقرار كند، و به بيان روشن پسري مي

نقش مهمي ايفا » ناخواسته«در قوانين كشور امريكا كه دستاورد مبارزات زنان است، قيد » جاوزت«در تعريف 
» تجاوز«اي توافق خود را پس بگيرد، ادامه عمل   اگر زن در آغاز توافق خود را اعالم كرده باشد، اما در هر لحظه. كند مي

داند، توافق اوليه زن، در آغاز ازدواج يا درآغاز  لذت مياما در فرهنگي كه زن را آلت دست مرد و وسيله . شود شمرده مي
و آشكارا  بايد رسماً گويا زن حتماً. رابطه دوستي با پسر، مجوز ادامه رابطه و اعمال خشونت در آينده و در طول رابطه است

  .بودن خشونت را اعالم نمايد» ناخواسته«به رابطه با شوهر يا دوست پسر خود پايان دهد تا 
        ج خشونت و تجاوز بجاي سكسج خشونت و تجاوز بجاي سكسج خشونت و تجاوز بجاي سكسج خشونت و تجاوز بجاي سكسترويترويترويتروي

ستيز بصورت هرزه و ناسالم  هاي زن ها و لطيفه آميز دشنام از آنجاييكه رابطه جنسي تنها در متن فرهنگ خشونت
در جامعه ما هنوز گفتماني درباره رابطه سالم جنسي . گردد شود، اعمال خشونت در رابطه جنسي عادي تلقي مي مطرح مي

  .اند ين حقوق بشر و فعالين حقوق زنان هنوز باب گفتگو درباره حقوق جنسي را نگشودهشكل نگرفته زيرا كه مدافع
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كند، و يا پسر به  رواج خشونت در روابط جنسي به حدي است كه در بسياري موارد شوهر به زن خود تجاوز مي
زيرا زن . رزيابي قرار گيردكند، بدون آنكه اين نوع رابطه در چارچوب خشونت و تجاوز مورد ا دوست دختر خود تجاوز مي

كند  گيرد، و پسري كه به او تجاوز مي و ظاهرا اين گناه خود دختر است كه دوست پسر مي. بايد به شوهر خود تمكين كند
است، و دختر است كه بايد مواظب » پسر«گويا استفاده از شرايط براي تمتع جنسي همواره حق . شود مقصر شناخته نمي
  !يعني مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم به عهده قرباني است. دباشد كه قرباني نشو

پسري با قصد : تر از آن است كه بتوان تصور كرد قضيه عادي سازي خشونت در روابط جنسي خيلي وحشتناك
ان را تكثير كرده و به عنو  سپس اين فيلم. گيرد كند، و در حين تجاوز از او فيلم مي تجاوز دوست دختر خود را اغفال مي

بار جاي لذت و تفريح را  بدينگونه تماشاي تصوير جنايتي خشونت! رساند ها به فروش مي بر سر چهارراه» سكسي«فيلم 
اين فرهنگي است كه بدون مبارزه با آن امر مبارزه با حقوق بشر هرگز . شود و خشونت جايگزين تفريح جنسي مي! گيرد مي

  .بطور جدي پيش نخواهد رفت
        جاوزگر و قربانيان تجاوزجاوزگر و قربانيان تجاوزجاوزگر و قربانيان تجاوزجاوزگر و قربانيان تجاوزحقايقي درباره تحقايقي درباره تحقايقي درباره تحقايقي درباره ت

هاي فراواني براي پنهان ماندن ميزان واقعي تجاوز وجود دارد، از جمله وجود تاريكخانه فرهنگي و   در جامعه ما علت
نبود گفتمان اجتماعي و فضاي گفتگو، خودسانسوري حاصل از شرم قرباني، سانسور حكومتي و تالش سيستماتيك براي 

توان حدس  اما با توجه به آماري كه در جوامع ديگر وجود دارد، مي. نسي و مشكالت اجتماعيپنهان نگاه داشتن مسائل ج
  .زد كه اين پديده در چه اشكالي و به چه ميزاني در جامعه ما وجود دارد

هاي فراواني  هاي اخير مورد بحث و بررسي و موضوع پژوهش در امريكا در دهه» تعرض جنسي«و » تجاوز«پديده 
از اين رو در ادامه . تواند به ما كمك كند تا تصويري از ابعاد فاجعه بدست آوريم نگاهي به آمار جامعه امريكا مي .بوده است

  6.ها و آمارهاي مربوط به اين پديده در جامعه امريكا استفاده شده است اين نوشتار از نتايج پژوهش
باره افراد تجاوزگر و قربانيان تجاوز به كلي نادرست ها و باورهاي عمومي درها، بسياري از قضاوت س اين پژوهشاسابر

افتد، يا يك رفتار ناگهاني و بدون نقشه  از جمله، اين تصور رايج كه تجاوز حادثه اي است كه كم اتفاق مي. پايه است و بي
حمله جنسي است كه براي ارضاي جنسي خود ناگهان به » ديوانه«يا » غريبه«قبلي است، و يا اينكه تجاوزگر يك فرد 

تجاوزگر ممكن است يك آشناي صميمي باشد، يا ممكن است همكار، دوست يا عضو خانواده . كند، نادرست است اقدام مي
  . باشد

  :دهد كه آمار نشان مي
  .اند يك چهارم زنان دانشجو در امريكا مورد تعرض جنسي يا تجاوز قرار گرفته •
  .شود درصد موارد تجاوز به مردان گزارش مي 10و كمتر از درصد از موارد تجاوز به زنان،  40كمتر از  •

                                                             

        ....اله از آمار و ارقام موجود برروي اينترنت درباره اين پديده در جامعه امريكا و از جمله منابع زير استفاده شده استاله از آمار و ارقام موجود برروي اينترنت درباره اين پديده در جامعه امريكا و از جمله منابع زير استفاده شده استاله از آمار و ارقام موجود برروي اينترنت درباره اين پديده در جامعه امريكا و از جمله منابع زير استفاده شده استاله از آمار و ارقام موجود برروي اينترنت درباره اين پديده در جامعه امريكا و از جمله منابع زير استفاده شده استدر تهيه اين مقدر تهيه اين مقدر تهيه اين مقدر تهيه اين مق.  6
        

http://www.ibiblio.org/rcip/vb.html        
http://sexualviolence.uchicago.edu/mythsandfacts.shtml        
http://www2.ucsc.edu/rape-prevention/statistics.html        
http://www.rainn.org/statistics/index.html        
http://helpandhealing.org/MythsFacts.htm        
http://www.feminist.com/antiviolence/facts.html        
http://www.answers.com/topic/rape        
http://www.rapevictimadvocates.org/trauma.html  
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كردند امن است و توسط  اند كه تصور مي اند، در هنگام تجاوز در محلي بوده بيشتر زناني كه مورد تجاوز قرار گرفته •
  .اند اند كه مورد اعتماد بوده افرادي مورد تجاوز قرار گرفته

از اعضاي خانواده  آن ها نصف تقريباً. شناسند گرفته متجاوزين خود را ميهاي مورد تجاوز قرار  درصد از بچه 90 •
  .هستند
  . صد تجاوزها بين آشنايان اتفاق مي افتددر 80 •
  .شناسند سال سن دارند، مهاجمين را مي 12 درصد قربانيان حمالت جنسي كه بيشتر از 80حدود  •
  . درصد همه تجاوز ها از پيش برنامه ريزي شده است 75 •
درصد موارد، و در صورتي كه تعداد تجاوزگرها دو نفر  90ها سه نفر يا بيشتر است، در هنگامي كه تعداد تجاوزگر •
  .درصد موارد از پيش برنامه ريزي شده است 83باشد، در 
  .درصد افراد تجاوزگر پس از آزمايش هاي روانشناسي سالم تشخيص داده شدند 90 •

، "درگير نشود"و يا با متجاوز  "نه"است، اين است كه اگر قرباني تجاوز نگويد  تصور رايج ديگري كه نادرست
  :هاي گوناگون نشان داده است كه پژوهش. تجاوزي رخ نداده است

نگويند  "نه"قربانيان حمله جنسي ممكن است به داليل گوناگون، از جمله ترس و پريشاني و شرم، فرياد نزنند يا  •
 "!خشكم زد"كنند كه از شدت ترس  يان تجاوز معموال حالت خود را در هنگام تجاوز چنين بيان ميقربان. و مقاومت نكنند

ترسند كه  برخي قربانيان ديگر ممكن است كه به شكل فعال مقاومت نكنند زيرا مي. و از اين رو قادر به مقابله نيستند
فشار اجتماعي جاري . كند و بيشتر آسيب بزند عصباني كردن متجاوز ممكن است باعث شود كه او با زور بيشتري حمله

ها يا حتي بزرگساالن از  گردد كه گاه بچه براي احترام به بزرگتر و فاميل، كه در اين حالت فرد تجاوزگر است، باعث مي
  .درگير شدن با تجاوزگر يا مقاومت فعاالنه بپرهيزند

بويژه در . سازد خشونت فيزيكي يا رواني مغلوب ميفرد تجاوزگر قرباني خود را با تهديد به خشونت يا اعمال  •
گيرد، تجاوزگر از اعتماد قرباني به خويش استفاده كرده و او را وادار به  مواردي كه تجاوز به آشنايان و محارم صورت مي

  .سازد سكوت مي
ني تجاوز به نوعي در حال دردآورترين باورهاي نادرست درباره تجاوز اين است كه قربا ترين و درعين  يكي از عمده

همراه مرد ه گيرد، ب خوانيم كه زني كه مورد تجاوز قرار مي نبشته حمورابي مي در سنگ. است» مقصر«رانگيختن جرم ب
شوند و شوهر زن در صورت  دست و پا بسته به رودخانه انداخته مي آن ها دو هر: گيرد تجاوزگر مورد مجازات قرار مي

     تنها زنهاي زيبا مورد تجاوز قرار "متاسفانه اين تفكر نادرست كه ! ز غرق شدن نجات دهدتواند زن خود را ا تمايل مي
يا اين  "دارند، خود بدنبال دردسر و تجاوز مي گردند» سكسي«كساني كه رفتار يا لباس " يا اين باور رايج كه "مي گيرند
    ال پيش تاكنون دوام يافته و از هزاران س "ردخالف ميل خود مورد تجاوز قرار گي هيچ كس نمي تواند بر"گفته كه 

  ! و كشتن دختري كه مورد تجاوز قرار گرفته هنوز در كشور ما ادامه دارد» هاي ناموسي قتل«
  :اما حقيقت اين است كه

 ندرت در نظر گرفتهبه  آن ها قربانيان تجاوز در طيف سني گسترده اي از نوزاد تا پيرزن قرار مي گيرند، و ظاهر •
افراد پير، بچه ها، : كساني را به عنوان قرباني انتخاب مي كند كه بيشترين آسيب پذيري را دارند گر معموالًتجاوز. مي شود

  .مردها نيز مورد حمله قرار مي گيرند. عقب مانده هاي ذهني يا جسمي، معتادها، و افراد خياباني



٣٦ 

 

چه قيافه اي داشته يا چه لباسي پوشيده  آن ها رباني تجاوزبخاطر نمي آورند كه ق بسياري از افراد تجاوزگر اصالً •
به گفته مركز . هيچ چيزي در مورد يك فرد يا رفتار او نمي تواند باعث جنايت خشونت باري مثل تعرض جنسي شود. است

نه بلند پس از نيمه شب در خيابان مست باشيد و چيزي جز كفش پاش 3شما مي توانيد ساعت ": بحران تجاوز در شيكاگو
او كت خود . ولي آن مرد اگر تجاوزگر نباشد، به شما تعرض نخواهد كرد. به تن نداشته باشيد، و روي پاي يك مرد بيافتيد

  ".را روي شما خواهد انداخت و راهي جهت يافتن كمك براي شما پيدا خواهد كرد
بار جنسي  توانند رفتار خشونت هند نمييك نكته مهم درباره فرد تجاوزگر اين است كه افراد متجاوز حتي اگر بخوا

  :زيرا. خود را متوقف سازند
براي . انجامد تغيير دهد كافي نيست كه فرد بتواند شيوه رفتاري را كه به تعرض جنسي مي خواست تغيير معموالً •

راي برخي ديگر هاي اصالحي دارند، و ب ي گوناگون و دخالتان هاي تغيير، برخي متجاوزين نياز به درم ايجاد انگيزه
  .توانند چرخه رفتار آزارساني خودشان را تغيير دهند موثرتر است آموختن اينكه چگونه مي

  زنان، مردان و كودكان: قربانيان تجاوز
ترين قربانيان تجاوز و تعرض جنسي  دفاع كودكان بي. گردند تنها زنان نيستند كه قرباني تجاوز و تعرض جنسي مي

  .دهند درصد قربانيان تعرض جنسي را تشكيل مي 10هستند، و مردان حدود 
اي را مورد  ها كاري ندارد، و اگر كسي بچه اگر كسي به بزرگساالن تعرض جنسي نمايد، به بچه"رايج كه  اين باور

پژوهش علمي و شواهد ديگر نشان . نادرست است "دهد تعرض جنسي قرار دهد، بزرگساالن را هدف تجاوز قرار نمي
  :دهد كه مي

نمونه، دختران نابالغ، پسران  بطور(كنند  يك نوع قرباني را انتخاب مي گرچه برخي متعرضين جنسي معموالً •
بنابراين، هيچ فرضي را مبني بر اينكه . گردند ، ديگران دنبال شكارهاي گوناگون براي تعرض جنسي مي...)بالغ، زنان،  تازه

ذيرفت و هميشه بايد درباره هر كسي كه سابقه تعرض جنسي دارد، مراقب پسندد، نبايد پ يك متجاوز يك نوع قرباني را مي
  .بود

 "همه تجاوزگران مرد هستند"و نيز اين باور كه  "گيرند فقط زنان هستند كه مورد تجاوز قرار مي"اين شايعه كه 
 1384رس در آبان ماه آباد فا فاجعه مرگ نوجواني هفده ساله بر اثر تجاوز پنج زنداني در زندان عادل. نادرست است

  :حقيقت اين است كه. شوند شاهدي بر اين است كه هر دو جنس زن و مرد قربانيان اين جنايت خشونت بار مي
افتد، و اين تعرض تنها بوسيله مردان  تواند اتفاق افتد و اتفاق مي تعرض جنسي نسبت به مردان نيز مي •
بلكه امر اعمال قدرت و تحت سلطه در آوردن است كه در آن . تتجاوز مربوط به گرايش جنسي نيس. گرا نيست همجنس

دهد كه  اند نشان مي يك بررسي از كساني كه مرتكب تجاوز شده. گيرد بار قرار مي قرباني مورد آزار وحشيانه و توهين خفت
ان را مورد تجاوز دهر دو گروه زنان و مر آن ها :اند حداقل نيمي از آنان هيچ توجهي به جنس شخص مورد تجاوز نداشته

  .اند قرار داده
  .گيرد هاي جنسي توسط زنان انجام مي گرچه اكثر متجاوزين جنسي مرد هستند، گاهي برخي تعرض •

قربانيان تجاوز، رفتار يكساني ندارند و از روي ظاهر آنان بسادگي  گيرند، و اصوالً هايي كه مورد تجاوز قرار مي بچه
نيز اگر دختربچه يا پسربچه چيزي به كسي نگويد، دليل بر . برند يا نه بحران دروني رنج مي توان قضاوت كرد كه آيا از نمي

  :اين نيست كه او با اين عمل موافق بوده است، زيرا
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آرامش، : كساني كه از تجاوز جان بدر مي برند، واكنش هاي احساسي متفاوتي در مقابل حمله نشان مي دهند •
  .هر كسي به نوعي با ضربه روحي حاصل از تجاوز برخورد مي كند. اوتي، شوكتشنج، خنده، عصبانيت، بي تف

كند كه كساني  دهند از جمله اينكه متجاوز بچه را تهديد مي بخاطر داليل گوناگون چيزي بروز نمي ها معموالً بچه •
با احساسات خويشاوندي كه كشد، و نيز بدليل شرم، خجالت، و حفظ آبروي متجاوز،  را دوست دارد، مي آن ها را كه بچه

افتد يا مجازات شوند، بيم آنكه كسي باورشان نكند، و نيز ترس از اينكه  آن ها وليت بگردنؤمتجاوز دارند، بيم از آنكه مس
  .اش داشته باشد، از دست بدهند متجاوز را كه ممكن است نقش مهمي در زندگي وي و خانواده

 و بزرگسال تجاوز جنسي، معمول است كه پيش از آنكه چيزي به كسي دردر مورد هر دو دسته قربانيان خردسال  •
وقتي كه قرباني بچه است، ممكن است . گذارند ميان مي كنند و بعد جريان را با كسي در باره بگويند، مدتي صبر مي اين

كه اين حقيقت را كه  قرباني ممكن است: داليل متعددي براي اينكار وجود دارد. ها طول بكشد ها يا دهه اين مدت سال
كسي كه مورد اعتماد وي بوده اينكار را با او كرده، انكار كند؛ ممكن است اين باور عمومي نادرست را بپذيرد كه خود او با 
رفتارش محرك اين عمل بوده؛ يا ممكن است اين نگراني را داشته باشند كه مردم ديگر نسبت به اين حقيقت چگونه 

  .واكنش نشان دهند
        هاي حاصل از تجاوزهاي حاصل از تجاوزهاي حاصل از تجاوزهاي حاصل از تجاوز    آسيبآسيبآسيبآسيب

گردد، و در صورت  انجامد، گاه باعث خودكشي وي مي باري است كه گاه به مرگ قرباني مي جنايت خشونت» تجاوز«
هاي حاصل از  برشمردن همه آسيب. ادامه زندگي، مشكالت جنسي، جسمي و رواني فراواني را براي وي به همراه دارد

اي كوتاه به برخي از اين  از اين رو، در اينجا اشاره. گنجد كه در اين نوشتار نمي طلبد تجاوز بحثي طوالني و تخصصي را مي
  .شود ها مي آسيب
        هاي جسمانيهاي جسمانيهاي جسمانيهاي جسماني    آسيبآسيبآسيبآسيب    •

. بيند گيرد كه نه تنها عضو جنسي، بلكه ديگر اعضاي بدن قرباني نيز آسيب مي تجاوز گاه با چنان خشونتي انجام مي
هاي  بيشترين شدت آسيب. شوند چار خونريزي ميبراثر پارگي در واژن يا مقعد د ،اند  كودكاني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده

  .شود جسماني در تجاوز به كودكان و يا تجاوزهاي گروهي به بزرگساالن مشاهده مي
        هاي روانيهاي روانيهاي روانيهاي رواني    آسيبآسيبآسيبآسيب    •

ي هاي روح هاي رواني ناشي از تجاوز گاه به قدري شديد است كه با شديدترين ضربه هاي روحي و ضربه آسيب
 Rape Trauma» سيندروم ضربه روحي پس از تجاوز«بيماري روحي قربانيان تجاوز به عنوان . كند برابري مي

Syndrome اعتمادي،  هاي بسيار طوالني از عوارضي همچون افسردگي، بي اين بيماران گاه براي مدت. شود مشخص مي
هاي احساسي و رواني  آسيب. برند و ناامني رنج ميبدبيني، زودرنجي، احساس شرم و گناه، درونگرايي، ترس، اضطراب 

  .هاي جسمي است تر از زخم بس درازمدت آن ها سازد كه روند التيام هايي وارد مي صدمه
        هاي جنسيهاي جنسيهاي جنسيهاي جنسي    آسيبآسيبآسيبآسيب    •

اي  گردد كه قرباني لذتي در تجربه جنسي نيابد و آن را گونه بسياري موارد باعث مي تجربه دردآور تعرض جنسي در
  .گردد نمي مختل شده و گاه هرگز به حالت عادي باز بدين ترتيب، زندگي جنسي قرباني كامالً. نداز شكنجه بدا

  هاي آميزشيهاي آميزشيهاي آميزشيهاي آميزشي    بيماريبيماريبيماريبيماري    •
هاي آميزشي و از جمله  گيرد، خطر آلودگي به بيماري هنگامي كه تعرض جنسي بدون استفاده از كاندوم صورت مي

  .گردد آزمايش و درمان مي ناشي از تجاوز مانع از انجام» شرم«. ايدز وجود دارد
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        بارداريبارداريبارداريبارداري    •
شود كه  در اينصورت، زن صاحب جنيني در شكم خود مي. شود، ممكن است كه باردار شود زني كه قرباني تجاوز مي

اي مركب از پدر و مادر براي آينده  نه تنها حاصل يك تجربه دردآور شكنجه جنسي است، بلكه هركز امكان تشكيل خانواده
بياد آوريم كه . در عين حال، زن امكان دسترسي به امكانات پزشكي براي سقط جنين را ندارد. نيستآن جنين متصور 

  !سپارند در كشور ما جان مي 7ساالنه صدهزار زن براثر سقط جنين غيربهداشتي
        چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟چه بايد كرد؟
هاي  سنت. مبارزه كرد اي كه پيش روي ماست، اين است كه بايد با انكار و سانسور و تاريكخانه فرهنگي اولين وظيفه
شمردن مسائل جنسي نه تنها بطور مستقيم مانع از پيشگيري و كاهش جرم و جنايت » خصوصي«غلط فرهنگي در 

ماندگي قوانين حقوقي و مقررات اجتماعي بوده و قربانيان تعرض جنسي را از هرگونه  گردد، بلكه عامل اصلي عقب مي
هاي زير  توان ديد كه نتيجه چنين فرهنگي از جمله مشكالت و آسيب ميبطور مشخص . دارد حمايت حقوقي محروم مي

  :است
وجود ندارد، و از اين رو امكان » تجاوز«و » آزار جنسي«گفتگوي موثر درميان اعضاي جامعه درباره مفهوم  •

  ؛نداردسازي عمومي و بويژه آموزش نوجوانان وجود  به شيوه آگاه» آزار و تعرض و تجاوز جنسي«پيشگيري از 
ز دفاع از خود در مقابل تجاو«تر از عامل  قوي» احترام به فاميل«و » احترام به بزرگتر«تابوهاي اجتماعي از جمله  •
  ؛كند عمل مي» جنسي
  ؛شخيص دهند كه قرباني جرم شده اندتوانند ت قربانيان از تعريف جرم و جنايت آگاه نيستند، و به سختي مي •
خشونت در . شود آميزي در چارچوب شرع روا شمرده مي نگشته و هرگونه رابطه خشونترابطه جنسي سالم تعريف  •

از . گيرد شود، و تالشي در جهت جدا كردن خشونت و تحقير و توهين از رابطه جنسي انجام نمي رابطه جنسي تقبيح نمي
  ؛است» زن ستيز«نت بشدت ترويج خشو كه اكثر قربانيان فرهنگ خشونت جنسي زنان هستند، چنين فرهنگي در آنجايي
قرباني تجاوز و تعرض . كند افكار عمومي تعريف جرم و مجرم را ندانسته و غالبا قرباني را شريك جرم تصور مي •

هاي روحي وي افزايش  آسيبشود و  تحت تاثير فرهنگ اجتماعي خود را مقصر دانسته و دچار شرم و گناه مي جنسي غالباً
  ؛يابد مي

غرامت از  تعريف نشده و نيز قربانيان از همان اندك حقوق خويش درباره شكايت و درخواستحقوق قربانيان  •
  ؛تجاوزگر ناآگاه هستند

امكان انجام  و درصورت وقوع بارداري، 8زنان قرباني تجاوز جنسي قادر به پيشگيري از بارداري ناخواسته نيستند •
  ؛سقط جنين را ندارند

ر جامعه سنتي شانس زنان را براي ازدواج بشدت كاهش داده و زندگي زن از نظر تابوي پاره شدن پرده بكارت د •
  ؛بيند و اقتصادي نيز بشدت لطمه مياجتماعي 
  ؛هاي واگيردار نيستند قابل بيماريقربانيان تجاوز جنسي قادر به حفاظت از خويش در م •
  .يت قانوني محروم هستندقربانيان تجاوز از راهنمايي و مشاوره رواني، خدمات پزشكي، و حما •
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شود،  ي جنسي وقتي كه در سطح اجتماعي بطور روشن مطرح نميان هابه دليل شدت سانسور در فرهنگ ما، گفتم
اين امر به تبليغ و رواج هرچه بيشتر خشونت . كند زيرزميني شده و در حوزه فرهنگ خشونت و توهين به زن رشد مي

يكي از وظايف حكومتگران و روشنفكران جامعه . انجامد پذير در جامعه مي آسيب جنسي عليه زنان و كودكان و ديگر افراد
له به با تبديل مسأ. در ميان جوانان استدر مبارزه با خشونت عليه زنان، پاكسازي فرهنگ جنسي جامعه از خشونت بويژه 

موثر اجتماعي   و سپس راه چارهتوانيم آن را به عنوان يك معضل اجتماعي تعريف كنيم،  يك گفتمان عمومي است كه مي
  .براي آن بيانديشيم
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        فرهنگ لغات پنهانفرهنگ لغات پنهانفرهنگ لغات پنهانفرهنگ لغات پنهان
 احمد پرهيزياحمد پرهيزياحمد پرهيزياحمد پرهيزي

        
        ي لوموند از نخستين فرهنگ پورنوگرافي در فرانسه ي لوموند از نخستين فرهنگ پورنوگرافي در فرانسه ي لوموند از نخستين فرهنگ پورنوگرافي در فرانسه ي لوموند از نخستين فرهنگ پورنوگرافي در فرانسه     گزارش روزنامهگزارش روزنامهگزارش روزنامهگزارش روزنامه

هاي هجده و نوزده ميالدي به  طي سده) نگاري فاحشه= نگاشتن : فاحشه، گرافي: پورنو(پورنوگرافي  ::::ورنوگرافيورنوگرافيورنوگرافيورنوگرافيپپپپ
اما به طور كلي به هر نوع نمايش اعمال جنسي به روش فني و . شد گري گفته مي هايي در باب فاحشه شتهها و نو پژوهش

شود، نشان دادني كه همواره متوجه يك جمع مخاطب خواهد بود و در بسياري موارد هدف از آن  هنري گفته مي
كه در التين به نمايش در مقابل  9گري هي مشترك ميان پورنوگرافي است و فاحش اين نقطه(برانگيختن شور جنسي است 

ي ماركي دوساد در قرن ان هاي كنش جنسي با داست پورنوگرافي به معناي نمايش هنرمندانه). است شده جمعيت گفته مي
در آثار بزرگاني نظير گوستاو كوربه، ژرژ باتاي، و (هجده ميالدي به اوج رسيد و از آن پس بخصوص در نقاشي و ادبيات 

ان يه از آخرين داست ي كاترين مي نوشته. زندگي جنسي كاترين م. ادامه يافت...) گري نظير ويرژين دسپانت و كسان دي
هزار نسخه از آن در فرانسه به  700به چاپ رسيد و بيش از  2001ي موفق پورنوگرافيك در دوران ماست كه سال ها

ي پلي بوي، پورنوگرافي به صنعت بدل شد و  ا ظهور نشريهي پنجاه ب در دهه. زبان ترجمه شد 33فروش رفت و به بيش از 
  . ميليارد يورو بود 50سود حاصل از آن بالغ بر  2002به عنوان مثال در سال 

ي نخستين فرهنگ لغت پورنوگرافي در اين  ي فرانسوي لوموند است درباره آيد گزارش روزنامه آن چه در زير مي
: است كه در ايران سرشناس است، به دو دليل ير، سينماگر و نويسنده، نگاشته كاريي اين اثر را ژان كلود  مقدمه. كشور

الزم به . اش نهال تجدد كه از او نيز متوني به فارسي موجود است ي برخي آثارش و ديگري همسر ايراني نخست ترجمه
شود و  ار گيرد جرم محسوب مييادآوري است كه در فرانسه پورنوگرافي در صورتي كه در دسترس افراد زير سن مجاز قر

فروشندگان چنين آثاري موظفند كه . هزار يورو محكوم خواهند شد 75سال زندان و پرداخت  3كم به  افراد خاطي دست
ها را در پوششي قرار  مجله يا فيلم  .دهند

پورنوگرافي به موضوع  آيا ده سال پيش ممكن بود 
مرجعي در مركز نشر  پژوهش بدل شود، طوري كه كتاب 
. بي ترديد پاسخ منفي است دانشگاهي فرانسه به آن اختصاص يابد؟ 

ي روشنفكري و علمي  وجهه ي پورنوگرافي هنوز  آن زمان واژه
شد تا از  هم خواسته مي از پورنوگرافان . ودب الزم را كسب نكرده

  .مراكز تخصصي دور نشوند
مدخل موجود  450كدام از  هيچ ) به تقريب(با اين همه 

» هيئت مشاوران«مساعدت  در اين فرهنگ لغت پورنوگرافي كه با 
ژان لوك نانسي، الن  ژوليا كريستوا، (اي از نخبگان  شامل عده

موضوعات و يا شده است، به  تهيه ...) يه و سيكسوس، موريس گودلي
اين ميان  در. دهد ارجاع نمي و منتشر نشده  اقدامات متأخر، تازه

                                                             

9 .Prostitution 

نگاري نگاري نگاري نگاري     نوعي نقشهنوعي نقشهنوعي نقشهنوعي نقشه««««اين فرهنگ در پي آن است كه اين فرهنگ در پي آن است كه اين فرهنگ در پي آن است كه اين فرهنگ در پي آن است كه 

از سوي ديگر خواننده از سوي ديگر خواننده از سوي ديگر خواننده از سوي ديگر خواننده . . . . به دست دهدبه دست دهدبه دست دهدبه دست دهد» » » » از پورنوگرافياز پورنوگرافياز پورنوگرافياز پورنوگرافي

كند كند كند كند     به چين و هند تا ژاپن و اسكانديناوي سفر ميبه چين و هند تا ژاپن و اسكانديناوي سفر ميبه چين و هند تا ژاپن و اسكانديناوي سفر ميبه چين و هند تا ژاپن و اسكانديناوي سفر مي

هاي هاي هاي هاي     هاي زندگي و آداب و رسوم سرزمينهاي زندگي و آداب و رسوم سرزمينهاي زندگي و آداب و رسوم سرزمينهاي زندگي و آداب و رسوم سرزمين    تا شيوهتا شيوهتا شيوهتا شيوه

        غير بومي را كشف كندغير بومي را كشف كندغير بومي را كشف كندغير بومي را كشف كند
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گرچه . شدن اقداماتي از اين دست است) يا دموكراتيك(رسميت يافتن و معمولي  نمايان شدن، است، آن چه تكامل يافته
نمايد،  مفهوم هنوز دور از دسترس و مبهم ميهاي اين  به دست دادن تعريفي مشخص از پورنوگرافي و فهم پيچ و خم

محتواي قابل بسط و درخشش اين معنا، براي مشروعيت يافتن مطالعاتي كه به آن اختصاص يافته است كافي به نظر 
از اين قرار دانش تجربي پورنوگرافي در راه است؛ دانشي كه متخصصان مختلف و موضوعات ناهمگون را گرد هم . رسد مي
، )كه خواه ناخواه با كمي فانتزي در آميخته است(همتا، با دقت و حدت تمام  آور و بي ين فرهنگ شگفتا. آورد مي

  . است موضوعات مذكور را گزارش كرده
نامه است و  بر اين باور است كه اين فرهنگ نه مشابه دانش) كه اثر با نظارت او تدارك ديده شده(فولكو  فيليپ دي

به » نگاري از پورنوگرافي نوعي نقشه«اين فرهنگ در پي آن است كه . نمايي موضوعات پراكنده رگاي ساده براي بز نه آينه
هاي زندگي و آداب و رسوم  كند تا شيوه از سوي ديگر خواننده به چين و هند تا ژاپن و اسكانديناوي سفر مي. دست دهد
  .هاي غير بومي را كشف كند سرزمين

دو تن از فيلسوفان، روان اوژين و ميشال . دن تبييني از اين واژه را به كناري نهادي به دست دا توان مسأله اما نمي
كوشد كه تا  نخستين فيلسوف ضمن خروج از قلمروي اخالقيات مي. اند مارزانو به تازگي با اين پرسش دست به گريبان شده

روشن است . گيرد ي مشتاق را مي ق سوژهحد امكان مفهوم پورنوگرافي را عينيت بخشد، و دومين فرد قاطعانه جانب اخال
ي فرهنگ بوده است و از جمله  كه يكي از صدها نويسنده –كه فرهنگ مذكور چشم اندازي نزديك به روان اوژين را 

موضوعي تأمل «فولكو مي گويد پورنوگرافي  چنان كه فيليپ دي هم. فرا رو قرار مي دهد -را نگاشته است» اخالق«مدخل 
دام هايي است كه فرهنگ نويسان با «به شمار مي رود و در عين حال يكي از » قدامي فرهنگي و قابل واكاويا«و » برانگيز

  » .آن رو به رو خواهند بود
جمله اي از استيون ] كه ژان كلود كاري ير نگاشته است[ي فرهنگ لغت  در مقدمه

ر يك ديدگاه است گ پورنوگرافي بيان«: ماركوس نقل شده كه متعلق به سي سال پيش است
، جا به جا در فرهنگ لغت )اما ناكافي(در كنار اين تعريف بسيار خوب . »و نه يك چيز

پورنوگرافي، معاني بسيار جذابي از اين واژه به دست داده شده است كه مي تواند ذهن 
كه  -اي كه ريشه شناسي يوناني واژه  تشنگي. ي دانستنٍ مخاطب را سيراب كند تشنه
برخي از اين معاني را نقل . تواند فرونشاند نيز نمي -ادآور فاحشگي و نوشتار است زمان ي هم
اي زننده به انجام رسد پورنوگرافي  گيري دو حيوان هر چقدر هم كه با شيوه جفت«. كنيم مي

آن نوع پورنوگرافي كه نشان «). گودن.، تحرير س»گرايي انسان«مدخل (» .به شمار نمي رود
، تحرير »ناپاك«مدخل (» .نمايد نسي باشد، در انجام كاري مهم ناتوان ميي آزادي ج دهنده

تحرير » جلفي«مدخل . (»دهد ي جلفي پاسخ مي ي پورنوگرافي را سرپيچي سنجيده سرپيچي حساب شده«). ئي ماته
» .پورنوگرافي باشداي كه مبتني بر  پورنوشناسي آن نوع پورنوگرافي است كه مبتني بر انديشه باشد، نه انديشه«). ماينه

پورنوگرافي با اشتياقٍ نشان دادنٍ تمام چيزها مرتبط است و «: و در آخر). قاسم) ؟(بالحاج . تحرير م» پورنوشناسي«مدخل (
  )گودن.تحرير س» تماميت«مدخل (» .اين اشتياق با اشتياق ديدن تمام چيزها تقارن دارد

        تماميتي كه شكل دادن آن ناممكن استتماميتي كه شكل دادن آن ناممكن استتماميتي كه شكل دادن آن ناممكن استتماميتي كه شكل دادن آن ناممكن است
كل دادن آن ناممكن است به طرزي متناقض فرهنگ لغت پورنوگرافي را خصلتي يكه و وسوسه تماميتي كه ش

نظير (جاي شمار اندكي از مداخل خالي است . دهد هاي آن را نيز نشان مي عطا مي كند، و در عين حال محدوديتاكننده 
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triolismeگر اما قديمي عمل افسون
10

échangismeكه جايگزين(  
زياده گويي ها به چشم مي  ، برخي)شده است 11

 مردانه و ديگري زنانه آمدهدر دو روايت يكي » كليتوريس«؛ )انزال بيرون مهبلي(» اونانيسم«و » خودارضايي«(خورد 
آميز مبارزه  ؛ تعدادي از متون به نحوي اغراق)»جسم«و » كتاب مقدس«مداخل (گويي شده است  ، گاه دچار تناقض)است،

؛ و در نهايت بايد از برخي صفحات بگوييم كه بسيار درخشان )و پساپورنوگرافي Tyrannie du coïtنظير (طلبانه است 
ها در باب مسائل حقوقي و  برخي روشنگري)... تحرير ژان لوك نانسي Exclamationنظير مدخل (است  نوشته شده

  .قضايي را نيز بايد خاطر نشان كنيم
دارد، از اين روي  گيرد و از اين نظر محدوديتي روا نمي را در بر مي گيرايي اثر در آن است كه موضوعات گوناگوني

 Gangو » پوست حشفه«تا » سرا حرم«موجود در فرهنگ لغت پورنوگرافي طيفي را شامل مي شود كه از مداخل 

bang
  ريرتح ،»هاي جنسيت بشر ويژگي«مدخل (شامل مي شود، گاه مداخل آموزشي در كتاب آمده است  را» تنقيه«و  12

، يا مدخل )ردوتي.بروس و اي. تحرير ب» شهر«يه، يا  گودلي. م
به مؤلفان . »علم زن مردنما شناسي«نظير (بسيار فشرده آمده است 
ند است تا نظر خود را آن طور كه مي خواه آزادي كامل داده شده

  .اند كاري شده بيان كنند و البته برخي در اين راه دچار افراط
ي فيلم سالو يا صد و بيست روز سودوم كه ملهم از اثر  درباره

كند كه پازوليني  ماركي دوساد است، ونسان بورل خاطرنشان مي
اجازه «است، چون  شده» وارونگي افراطي«كارگردان فيلم دچار 

ذات پنداري  است هم ه نشان داده شدهدهد تا بيننده با آن چ نمي
با انحراف كاركرد سكس، نقدي «از اين قرار وي خواسته است » .كند

بر پورنوگرافي به دست دهد و بدين ترتيب به گفتار خود بعدي 
از آن نيست؟ امتي» ناپاك«هاي منفي و  ي يكي از ابعاد محتمل پورنوگرافي در سويه»نقد«اما آيا چنين » .بخشد سياسي مي

ي ضديت يا  دهد تا با چنين احتمالي نيز رويارو شود، تا به دوگانگي جاهالنه اساسي اثر آن است كه به خواننده اجازه مي
  . هواداري از پورنوگرافي دچار نشود

  2005نوامبر  11لوموند : منبع
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  .Triolisme عمل جنسي ميان سه شريك. 10
11 .Echangisme عمل جنسي ميان جمعي از مردان و زنان كه شركاي جنسي خود را با هم معاوضه مي كنند و داراي قوانين خاصي : ي جنسي يا معاوضه

  .است
12 .Gang bang  مردان و گروه متعددي از) عموما زن(نوعي عمل جنسي دسته جمعي ميان يك شريك.  

اقدامي اقدامي اقدامي اقدامي ««««و و و و » » » » موضوعي تأمل برانگيزموضوعي تأمل برانگيزموضوعي تأمل برانگيزموضوعي تأمل برانگيز««««پورنوگرافي پورنوگرافي پورنوگرافي پورنوگرافي 

به شمار مي رود و در عين به شمار مي رود و در عين به شمار مي رود و در عين به شمار مي رود و در عين » » » » فرهنگي و قابل واكاويفرهنگي و قابل واكاويفرهنگي و قابل واكاويفرهنگي و قابل واكاوي

دام هايي است كه فرهنگ نويسان با دام هايي است كه فرهنگ نويسان با دام هايي است كه فرهنگ نويسان با دام هايي است كه فرهنگ نويسان با ««««حال يكي از حال يكي از حال يكي از حال يكي از 

        »»»»....آن رو به رو خواهند بودآن رو به رو خواهند بودآن رو به رو خواهند بودآن رو به رو خواهند بود
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  نگاهي به مسئله روسپيگري در ايران

 پينار ايشيقلي
 

در خيابان جمشيد تهران » زال ممد«هاي  هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه
اهللا  در همان اولين روزهاي سقوط نظام شاهنشاهي، شهرنو را با حكم آيت. سقوط كرد
خانه  150تا  100مالك اوليه زمين بسياري از آن . با بلدوزر ويران كردندخلخالي و 

. كوچك و پر اتاقي كه مثل النه زنبور ديوار به ديوار هم ساخته شده بود زال محمد بود
هاي قديمي و مشهور زمان پهلوي اول در تهران، او نخستين  از قمار بازها و پااندازه

بعد از ! ه براي زنان تن فروش ساخت تا هم در آن زندگي كنند و هم كسب و كاركسي بود كه در اين محله چند خان
هاي شخصي زنان تن  در يك خيابان خانه. ها زياد شدند و دو خيابان هم در آن كشيده شد مرداد اين خانه 28كودتاي 

. فتند و دومي را شهرنوگ خانه جمشيد مي اولي را نجيب. هاي محل كسب و كارشان فروش بود و در خيابان ديگر خانه
هاي  سكونت داشتند به خيابان دوم راه نداشتند، پليس بچه» نجيب خانه«هاي جمشيد  فرزندان خردسال زناني كه در خانه
اغلب وقتي به سن . لوليدند مثل كرم در خيابان دوم در هم مي آن ها .كرد ديد جمع مي كم سن و سال را اگر در شهر نو مي

شدند و پسران خود نان  دختران در اختيار مردان گذاشته مي. پيوستند سيدند به جمع خيابان اول مير سالگي مي 15 -14
    پرداخت و را اغلب يكي از اوباش پولدار مي هاي جمشيد خرج برخي از خانه. آوردند مي بزهكاري را در آلوده به انواع

  .برده داري جنسي بودهاي خيابان اول سرقفلي داشت زيرا محل كسب نان از راه  خانه
در اين مقاله ابتدا به تعريف روسپيگري پرداخته مي شود، بعد از اشاره اي به تاريخ روسپيگري در جهان و ايران، 
اشاره اي به نظريه هاي جامعه شناسان خواهد شد و سپس به آمارها و تحقيق هاي صورت گرفته و در نهايت به آسيب 

  . شناسي اين موضوع پرداخته مي شود
   روسپيگري چيست؟روسپيگري چيست؟روسپيگري چيست؟روسپيگري چيست؟ �

روسپيگري در برگيرنده ي انواع آزار و اذيت جنسي، تجاوز جنسي، ضرب و شتم، ناسزا، فحش، نوعي تبعيض، تجاوز 
به حقوق بشر، سوءاستفاده هاي جنسي و در نهايت استيال و چيرگي مرد بر زن با استفاده ابزاري است كه امروزه به صورت 

درآمده و انواع روسپيگري خانگي، كار در روسپي خانه ها، ارائه خدماتي چون مكالمات صنعت و تجارتي در سراسر دنيا 
تلفنيِ جنسي، هرزه پردازي ويدئويي، اينترنتي، ماهواره اي و صنعت توريسمِ روسپيگري را در بر مي گيرد به گونه اي كه 

يك . آن در بازارهاي جنسي مجبور مي شود هر زني كه بيش از چند ماه در اين حرفه بماند، به گردشِ مداوم بين انواع
او فردي است . روسپي يك تن فروش است. روسپي با فروشِ تن خود به معامله اي پاياپاي براي كسب درآمد دست مي زند

رابطه ي بين روسپي و . كه از طريق ايجاد روابط جنسيِ نامشروع و بي بندوباري جنسي و اخالقي، تأمينِ معاش مي كند
عي تحقير متقابل است در اين رابطه محبتي وجود ندارد و اگر رابطه ي عاطفي برقرار شود فَحشا ناميده       مشتري نو

  . نمي شود و روسپيگري معموالً با ديگر آسيب هاي اجتماعي مثلِ اعتياد، جرم، جنايت و قاچاق همراه است
   ملموس دارد،ملموس دارد،ملموس دارد،ملموس دارد،    روسپيگري بيش از چهار هزار سال در تمامي صفحات تاريخ حضوريروسپيگري بيش از چهار هزار سال در تمامي صفحات تاريخ حضوريروسپيگري بيش از چهار هزار سال در تمامي صفحات تاريخ حضوريروسپيگري بيش از چهار هزار سال در تمامي صفحات تاريخ حضوري] ] ] ] 1111[[[[

عالوه بر روسپيگري زنان، روسپيگريِ مردان و كودكان نيز قابل مشاهده بوده است اما تا اين لحظه از تاريخ تن 
   روري و بنابراين تحرك كمتر زن درزايش و فرزندپ. فروشيِ زنان حضوري به مراتب ملموس تر و عيان تر داشته است

 اقتصادي وابسته و دست نشانده ي مرد كرده و زمينه را براي گسترش فرهنگپهنه ي اجتماعي همواره او را به لحاظ 
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. سايه ي گسترش فرهنگ مردساالرانه، ضايع شدن حقوق اجتماعيِ زنان از بديهيات استمردساالر فراهم آورده است، در 
. دسپيگري زنان برده انحاكمان و صاحب منصبان به صورت نهان و يا عيان باالترين بهره ي اقتصادي و سياسي را از رو

راه كسب  "سياحت جنسي"بهره گيري روزافزون از جمعِ زنان و كودكان در قالب گسترش امروزه نيز همانند گذشته 
  . درآمد براي متنفذان و حاكمان است

با عنايت به رابطه ي بين عرضه و تقاضا حضور عيان و چشمگير پديده ي روسپيگري زنان در طول تاريخ چند هزار 
يي كه در برخي از ان هااوج مظلوميت زن بدانجا رسيد كه حتي در زم. ساله نشانگر وجود گسترده ي متقاضيان مرد است

جوامع روسپيگري الاقل به ظاهر مذمت شده است تنها زن روسپي را به محاكمه كشانيده اند و از مرد همخوابه ي او، تنها 
  . به عنوان يك شاهد استفاده كرده اند

   تصويب كرد،تصويب كرد،تصويب كرد،تصويب كرد،    1951195119511951زمان ملل طي بيانيه اي كه در سال زمان ملل طي بيانيه اي كه در سال زمان ملل طي بيانيه اي كه در سال زمان ملل طي بيانيه اي كه در سال ساساساسا] ] ] ] 2222[[[[
كساني را كه روسپيگري را سازماندهي مي كنند يا از فعاليت هاي روسپيان نفع مي برند محكوم مي كند، اما خود 

 جمعا پنجاه و سه دولت عضو سازمان ملل، از جمله بريتانيا، به صورت رسمي اين بيانيه را. روسپيگري را منع نمي كند
ساير كشورها نيز همانند بريتانيا، . درباره ي روسپيگري تفاوت هاي زيادي با هم دارند آن ها پذيرفته اند هر چند كه قوانين

  . فقط برخي از انواع روسپيگري مثلِ ولگردي در خيابان يا روسپيگري كودكان را ممنوع كرد ه اند
         رادي كه حائز شرايط قانوني باشند مجوز رسميبرخي از حكومت هاي محلي و يا ملي به عشرتكده ها يا اف

زن  30000پارلمان آلمان، روسپيگري را به عنوان حرفه ي رسميِ بيش از  1999در اكتبر . مي دهند، مثل آلمان يا هلند
  . كه در صنعت سكس كار مي كردند به رسميت شناخت

. ت و مراقبت حكومت هاي محلي قرار دارندهمه ي اماكن و مجراهاي عرضه ي خدمات جنسي اكنون تحت نظار
قوانين ضد فحشا معموالً مجازاتي براي مشتريان در . كشورهاي اندكي هستند كه به روسپيان مرد نيز مجوز كار مي دهند

نظر نمي گيرند، كساني كه خريدار خدمات جنسي هستند دستگير يا تعقيب نمي شوند و در جريان رسيدگي قضايي نيز 
درباره ي مشتريان بسيار كمتر از روسپيان مطالعه شده است و كمتر كسي هست كه معتقد . مخفي مي ماند آن ها هويت

ضمني گفته  باشد مشتريان روسپي ها دچار اختاللِ رواني هستند، چيزي كه درباره ي روسپيان غالباً به صراحت يا به طور
پذيرش غير انتقادي باورهاي كليشه اي مرسوم درباره ي گرايش اين عدمِ توازن و تناسب در تحقيق يقيناً بيانگر . مي شود

است كه فعاالنه در پي انواع و اقسام ارضا هاي جنسي باشند اما كساني كه اين  "طبيعي"جنسي است كه طبق آن مردان 
  . نيازها را بر طرف مي كنند محكوم مي شوند

        : : : : روسپيگري در جهان باستانروسپيگري در جهان باستانروسپيگري در جهان باستانروسپيگري در جهان باستان] ] ] ] 3333[[[[
اما در مقابل عده ي ديگري . وسپيگري را قديمي ترين شغلِ جهان معرفي كرده اندبسياري از تاريخ نويسان ر

اين گروه از تاريخ نويسان، مشاغلي . معتقدند كه تا قبل از اختراع پول، روسپيگري اساساً نمي توانسته وجود داشته باشد
  .ولين مشاغل جهان بشريت مي دانندهمچون كشاورزي و آموزش را ا

    دالل مي كنند كه ارائه ي خدمات جنسي در ازاي كاال و به خصوص مواد غذايي بوده است؛دسته ي اول است
به هر حال گذشته از اين اختالف نظرها، همگان متفق القول هستند شيوه اي كه مي تواند تا هزاران سال رايج بوده باشد 

كارشناسان روسپيگري را با نوعي رفتار در        . كه روسپيگري عمري به درازاي آفرينشِ انسان و وجود جوامع بشري دارد
ن سنگ هاي مناسب براي گونه هاي خاصي از جانداران مثل پنگوئن ها مقايسه مي كنند؛ پنگوئن ها در ازاي به دست آورد
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قرار  آن ها ها را در اختيار ساختن النه اي امن حاضر به برقراري رابطه ي جنسي با پنگوئن نري هستند كه اين سنگ
  .دهد

است نام مي برد كه هزاران دختر  "روسپيگريِ مذهبي"هرودت، از شيوه ي خاصي از روسپيگري كه موسوم به 
هرودت تمدن فنيقي را خاستگاه اين نوع از روسپيگري . خدمات جنسي مشغول بوده اندجوان در معابد آييني به ارائه ي 

در اسرائيل باستان نيز، روسپيگري علي رغم منع صريح . مي داند كه در تمامي تمدن هاي درياي مديترانه رايج بوده است
ع منفي داشته و با آن عليه روسپيگري موض دين يهود از دير باز رايج بوده است و عده اي از پيامبران اين قوم نيز شديداً

در مصر باستان نيز دختران در ده سالگي آماده ي ازدواج مي شدند و دختران و پسران پيش از ازدواج . مي كردندمبارزه 
 ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن از دختران رقاصي در مصر باستان مي نويسد كه. آزادانه با يكديگر معاشرت مي كردند

در مجامع مردان رده باالي كشور به ارائه ي خدمات جنسي و رقصندگي مي پرداخته اند؛ اين دختران غالباً لباسي نيز بر 
هرودت نيز مي گويد كه بر هر زن بابلي واجب . تن نداشته و خود را تنها با دستبند و گوشواره و خلخال مي آراسته اند

اما مهم ترين مورد . د ونوس بنشيند و با مردي بيگانه ارتباط جنسي برقرار كندبوده است كه الاقل يك بار در عمر در معب
مذهبي روسپيگري به هند بر مي گردد، در جنوب هند نيازهاي جنسي مردان را موسسه ي خدايي برآورده مي كرد كه 

داشت كه عالوه بر  "مقدسزنان "نيز يك گروه  "تاميل"هر معبد . ناميده مي شدند "چاكرانِ خداوند"زنانِ اين موسسه 
در يونان باستان . اين كه در برابر بت ها مي رقصيدند و آواز مي خواندند، نيازهاي جسماني مردان را هم برآورده مي كردند

مي اليانه به دولت ماليات اما روسپيان زنان مستقلي بودند كه لباس هايي متفاوت از ساير زنان بر تن مي كردند و س
ها معموالً در آمدهاي قابل توجهي نيز داشتند، يكي از معروف ترين روسپي هاي مصر باستان با درآمد  زناين . پرداختند

خطاب مي كردند،  "پورن"در يونان باستان روسپي ها را . خود معبدي را ساخت كه به يكي از خدايان يوناني تقديم كرد
م باستان، دستگاه امپراتوري خود بزرگ ترين متولي در رو. لغت پورنوگرافي نيز از اين ريشه ي يوناني آمده است

. برده ها را از دوران طفوليت تحت آموزش قرار مي دادند تا بعد از بلوغ به روسپيگري گمارده شوند آن ها روسپيگري بود؛
وه ديگري در ژاپن نيز گيشاها عالوه بر رقصندگي و آوازه خواني به ارائه ي خدمات جنسي نيز مي پرداختند، هر چند گر

   هاي خود را در جلوي لباس گره اين دسته از زنان پاپيونِ كيمونو. صرفاً روسپيگري بود آن ها نيز وجود داشتند كه كار
  . بود آن ها مي زدند كه نشان دهنده شغل

        : : : : قرون وسطي؛ محدوديت روسپيگريقرون وسطي؛ محدوديت روسپيگريقرون وسطي؛ محدوديت روسپيگريقرون وسطي؛ محدوديت روسپيگري
     شهري متمركز شده و مشاهده با شكل گيريِ هر چه بيشتر نظام شهر نشيني، روسپيگري نيز بيشتر در بافت 

در اين دوران، با اينكه كليساي كاتوليك هرگونه رابطه ي جنسيِ خارج از چارچوب ازدواج را گناه و مستحق . مي شد
مجازات معرفي مي كرد، به وضوح با مساله ي روسپيگري مدارا مي شد؛ چرا كه كشيش هاي كليسا معتقد بودند كه وجود 

شيطانِ "كليسا روسپيگري را . بزرگتري چون تجاوز و زنا و وسوسه ي شيطان جلوگيري مي كند روسپي ها از گناهان
مي ناميد و براي توصيف آن مثال مي آورد كه زيباترين قصرهاي دنيا نيز نياز به توالت دارند، پس يك جامعه ي  "واجب

وسطي بود كه آرام آرام كشورهايي همچون  در اواخر قرون! شهري متمدن نيز نياز به روسپي خانه ها و روسپيان دارد
  .ي خاصي براي احداث روسپي خانه ها و سكونت روسپيان زدندان هافرانسه دست به تأسيس خياب

در اواخر قرن پانزدهم، برخورد با روسپي خانه ها شدت گرفت و بعد از رفرم هاي كليساي پروتستان در جنوب 
در اين دوره سياستي اتخاذ شده بود كه روسپيان بايد ظاهري . ته شدندآلمان روسپي خانه ها يكي پس از ديگري بس

وسپي موهاي خود را يا از متفاوت از ساير زنان داشته باشند تا در جامعه قابلِ شناسايي باشند؛ براي مثال عده اي از زنان ر
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ن در عرصه هاي عمومي ممانعت       حتي در برخي از جوامع از حضور اين زنا. مي زدند يا بسيار كوتاه نگه مي داشتند ته
  . مي شد

        : : : : قرن هجدهم، آغاز تحول روسپيگريقرن هجدهم، آغاز تحول روسپيگريقرن هجدهم، آغاز تحول روسپيگريقرن هجدهم، آغاز تحول روسپيگري
. شايد بتوان استفاده از كاندوم در روسپي خانه هاي شهر ونيز را نقطه ي عطفي در بررسي تاريخ روسپيگري دانست

ند توجه صورت گرفت و اولين   در اين قرن رفته رفته به مسأله ي بيماري هاي واگيرداري كه روسپيان به آن مبتال مي شو
از اواخر اين قرن، رفته رفته . كاندوم ها كه معموال از چرم نازك شده ي گاو ساخته شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت

زناني كه به عنوان مدل نقاشي ها يا تصويرهاي اروتيك ظاهر مي شدند نيز به روسپيگري مشغول شدند در قرن نوزدهم 
نوني شدن روسپيگري باب شد و فرانسه اولين كشوري بود كه قانون معاينه ي بهداشتي روسپيان را تصويب بود كه بحث قا
فرانسه و انگلستان كه پيشگامان قانوني كردن روسپيگري هستند، اين قانون را در كشورهاي مستعمره ي . و به اجرا درآورد

ي در ايالت هاي آمريكا ممنوع اعالم شد، مهم ترين دليل ، روسپيگر1920و 1910اما در دهه ي . خود نيز اعمال كردند
بود كه عليه روسپيگري و مصرف الكل حضوري بسيار  "اتحاديه ي زنان مسيحي"اين ممنوعيت فعاليت هاي گسترده ي 

  . هر چند كه اين ممنوعيت ها به تدريج كمرنگ تر شد. فعال داشتند
ت هاي آمريكا قانوني را تصويب كردند كه هر روسپي كه بازداشت ، بسياري از كشورها و بويژه ايال1980از دهه ي

       مي شود بايد تست اچ آي وي بدهد و اگر جواب آزمايش مثبت بود، روسپي مرتبه ي بعدي كه بازداشت شود با
. حبس بودباالترين مجازاتي كه براي اين امر در نظر گرفته شد، ده تا پانزده سال . جريمه هاي سنگين روبرو مي شود

امروزه، روسپيگري يكي از سودآورترين صنعت هاي جهان است كه در كشورهاي بسياري رسمي يا نيمه رسمي محسوب 
روسپيگري در گذر تاريخ، به تدريج از جنبه ي . مي شود و روسپي ها همچون ساير شاغلين به دولت ماليات مي پردازند

  . و هرچه بيشتر به عنوان يك آسيب اجتماعي مطرح شداساطيري، عاشقي و جنبه هاي مذهبي فاصله گرفته 
        : : : : روسپيگري در ايران، از آغاز تا امروزروسپيگري در ايران، از آغاز تا امروزروسپيگري در ايران، از آغاز تا امروزروسپيگري در ايران، از آغاز تا امروز

در ايران باستان نيز، روسپيگري ابتدا با آب و تاب هاي مذهبي درآميخته بود دخترانِ بسياري در معابد آناهيتا در 
به گواهي . ميل جنسي مردان را شامل مي شد خدمت معبد بودند، گستره ي اين خدمات از رقص و آواز تا برآورده كردن

اسناد تاريخي، در دوره هاي تسلط قوم مغول در ايران نيز روسپيگري يكي از پر رونق ترين مشاغل بوده است و در مجالس 
بزم سران مغول همواره تعداد بسياري از زنان جوان به رقص، پذيرايي و برآورده كردن نيازهاي جنسي مردانِ حاضر 

   يكي از معدود منابعي كه به مسأله ي روسپيگري در جامعه ي ايراني نسبتاً مفصل پرداخته است،. بوده اند مشغول
شاردن در سفرنامه ي خود مي . سفرنامه ي شاردن جهانگرد غربي بوده است كه در دوران صفويه راهي ايران شده بود

محله ي روسپي هاي . خوش قد و قامت و زيبا بودند دختران روسپي خانه ها بيشتر از ايراني، گرجي و سخت«: گويد
اصفهان از سه كوچه و هفت باب كاروانسراي بزرگ به نام كاروانسراي لختي ها تشكيل شده و دوازده هزار روسپي رسمي، 

ه در تنها شهري ك» .يعني پرداخت كننده ماليات وجود دارد، و اين ها غير از پنهاني ها و معاف شدگان از ماليات هستند
دوران تسلط صفويه از روسپيگري به دور بود، شهر اردبيل بود كه دليل اين امر وجود آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي در 

 آن ها هجري همه ي روسپي ها را به دربار فرا خواند و به 1017تاريخ  مي گويد شاه عباس صفوي در سال . اين شهر بود
اما كسي نمي داند سرنوشت اين زنان بعد توبه چه شد و يا آن . بكشند و توبه كنندسه روز مهلت داد كه از كار خود دست 

  . دسته كه توبه نكردند به چه سرنوشتي دچار شدند



٤٧ 

 

بعد از آن كه نادر . حمله ي محمود افغان به ايران، حاصلي جز قحطي، فقر، در به دري و بي خانماني مردم نداشت
ت، در دشت مغان تاج گذاري كرد و در اين مراسم به مهمانان دختران و زنان گرجي شاه افشار زمام كشور را به دست گرف

كه به اسارت و بردگي گرفته شده بودند به عنوان هديه پيشكش شد تعداد بسياري از اين زنان در خانه ي شوهرهاي خود 
  . باردار شده بودند و در دشت مغان فرزندان خود را به دنيا آوردند

 188بعد از مرگ ناصرالدين شاه نيز . ريه، روسپيگري در حقيقت از خود دربار شروع مي شده استدر دوران قاجا
مي برده است؛ اين محله  "چاله آبي"به روسپيگري كشانده و به محله ي  "زال محمد خان"تن از زنان او را فردي به نام 

حدود . پهلوي بود كه قلعه ي شهر نو رسميت يافتدر دوران . آن جا بنا شد "شهر نو"همان جايي است كه بعدها محله ي 
چهار هزار زن در اين محله به روسپيگري مشغول بودند، اين زنان تقريباً به گونه اي رسمي روسپيگري مي كردند و كارت 

  : در دوران پهلوي به طور كلي با سه گروه ديگر زنان روسپي نيز روبرو هستيم . بهداشت نيز داشتند
  ؛ابانيروسپيان خي. 1
  ؛روسپيان خانه هاي تلفني. 2
  . روسپيان كافه ها و كاباره ها. 3

كمي . در سال پنجاه و هفت، بعد از پيروزي انقالب اسالمي حدود چهارصد خانه ي اين محله به آتش كشيده شد
ي اطراف رفته و ان هابعدتر دو خيابان اصلي قلعه و كوچه پس كوچه ي آن تخريب شد و زن هاي اين محله ناگزير به خياب

تا سال هزار و سيصد و شصت و هفت نيز اين زنان در مناطق همجوار شهرنو زندگي كرده و به كار مشغول . ساكن شدند
ي اطراف منطقه ي جمشيد تخريب و حدود چهار هزار زن كه تعداد ان هاكوچه ها و خياب 1367بودند، اما در سال 

  . شدند نيز روسپي نبودند دستگير آن ها بسياري از
        : : : : داستان شهر نو و فاحشه خانه هاي ديروز و امروزداستان شهر نو و فاحشه خانه هاي ديروز و امروزداستان شهر نو و فاحشه خانه هاي ديروز و امروزداستان شهر نو و فاحشه خانه هاي ديروز و امروز] ] ] ] 4444[[[[

در همان اولين روزهاي . در خيابان جمشيد تهران سقوط كرد "زال ممد"هاي  هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه
تا  100ي از آن مالك اوليه زمين بسيار. اهللا خلخالي و با بلدوزر ويران كردند سقوط نظام شاهنشاهي، شهرنو را با حكم آيت

 بود، از قماربازها و "زال محمد" خانه كوچك و پر اتاقي كه مثل النه زنبور ديوار به ديوار هم ساخته شده بود 150
او نخستين كسي بود كه در اين محله چند خانه براي زنان تن . هاي قديمي و مشهور زمان پهلوي اول در تهران پااندازه

ها زياد شدند و دو خيابان هم  مرداد اين خانه 28بعد از كودتاي ! كنند و هم كسب و كارفروش ساخت تا هم در آن زندگي 
. هاي محل كسب و كارشان هاي شخصي زنان تن فروش بود و در خيابان ديگر خانه در يك خيابان خانه. در آن كشيده شد

» نجيب خانه«هاي جمشيد  كه در خانهفرزندان خردسال زناني . گفتند و دومي را شهرنو خانه جمشيد مي اولي را نجيب
 آن ها .كرد هاي كم سن و سال را اگر در شهر نو مي ديد جمع مي سكونت داشتند به خيابان دوم راه نداشتند، پليس بچه

رسيدند به جمع خيابان اول  سالگي مي 15 -14اغلب وقتي به سن . مثل كرم در خيابان دوم در هم مي لوليدند
خرج . آوردند شدند و پسران خود نان آلوده به انواع بزهكاري را در مي در اختيار مردان گذاشته ميدختران . پيوستند مي

هاي خيابان اول سرقفلي داشت زيرا محل كسب  پرداخت و خانه هاي جمشيد را اغلب يكي از اوباش پولدار مي برخي از خانه
سالگي    12- 10پسرها از همان . ان دوم ولو بودند معلوم بودنان از راه برداري جنسي بود، بندرت پدر بچه هايي كه در خياب

شدند و تن به رابطه  ها و دزدها و اوباش مي كردند و يا نوچه يكي از چاقوكش جيب بري و قاچاق مواد مخدر را شروع مي
جمشيد . دادند ي ايران را همين عده تشكيل ميان هابيشتر زندانيان كم سن و سال دوران شاه در زند. دادند جنسي مي

اي از اين پسران جوان به زحمت  هاي در بسته نجيب خانه عده هر صبح زود، كنار يكي از خانه. مركز توزيع مواد مخدر بود
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هايي كه تأمين كننده خرج  شب. گرفتند روي زمين نشسته و براي بيداري و بر سر پا ايستادن هروئين زير بيني يكديگر مي
آمدند تا يك شب را با يكي از اين زنان  كردند به خانه مي مسايه در اين نجيب خانه زندگي ميزن و يا زناني كه بصورت ه

هاي شبانه در  كردند و اين مالقات در كوچه شب را صبح مي آن ها كردند و ها را از خانه بيرون مي بگذرانند، اين پسر بچه
ساله اين زنان مورد اولين تجاوزهاي جنسي  14 – 12ها، دختران  در همين خانه. هاي هفته ادامه داشت طول تمام شب

  .شدند هاي بعد خود به زني سابقه دار و آشنا با اين حرفه تبديل مي گرفتند و سپس در سال قرار مي
با شعار زنده باد  آن ها مرداد به اوباش تهران كمك كرده بودند و همراه 28بعضي از زناني كه در جريان كودتاي 

اي، مرگ بر مصدق از جنوب تهران خود را به مركز شهر و اطراف خانه مصدق در خيابان پاستور  هشاه و مرگ بر تود
هاي محل كسب و كار و نجيب  نيز به خانه آن ها رساندند، بعدها صاحب چند صد متر زمين در همين محله شدند كه همه

 28كه در كودتاي  آن ها ترين ش بختخو …باز، عصمت بابلي و در جمع پري بلنده، مهين بچه! خانه اختصاص يافت
در  …مخ، رضا جگركي و  مرداد پشت سر اوباشي مانند هفت كچالن، حسن انجيري، امير موبور، مصطفي زاغي، شعبان بي

العاده زيبا و معشوقه افسران اسم و رسم دار ارتش شاه، از جمله  زني فوق. بود "ملكه اعتضادي"نقش توده مردم راه افتادند 
ملكه اعتضادي با برخي از ! ايران) ورزش(خسرواني، كه بعدها در ارتش شاه ژنرال شد و رئيس سازمان تربيت بدني سروان 

هايي كه داشت و خدماتي كه در كودتاي  مرداد با استفاده از رابطه 28بعد از كودتاي . اعضاي دربار شاه هم رابطه داشت
گويا در اسرائيل مقيم شد و . ژاپن شد و پيش از انقالب از ايران گريختمرداد كرده بود از سهام داران بانك ايران و  28

هاي بعد از كودتا به يكي از نزديكان اشرف پهلوي تبديل شده و شايعات زيادي درباره نقش او در  او در سال. اخيراً مرد
عكسي از او وجود دارد . بود شبكه قاچاق مواد مخدر در زمان شاه وجود داشت و اينكه با اشرف پهلوي در اين كار شريك

  . دهد ها ايستاده و به سود شاه شعار مي هاي كودتاچي كه روز كودتا روي يكي از تانك
در ايران  30و  40هاي مطبوعات دهه  ترين پاورقي يكي از پرخواننده. پروين غفاري را موطاليي شهر لقب داده بودند

اي كه با علي  نويسنده. نوشت ن قلي مستعان آن را براي تهران مصور ميكه حسي "شهرما موطاليي"پاورقي بود با همين نام 
پروين غفاري بعد . خواستند بالزاك ايران شوند دشتي و حجازي بر سر شناخت روح و روان زنان رقابت داشت و هر سه مي

معروف تهران پيش از هاي  رفيق شخصي مصطفي طوسي از چوبدارها و قصاب. از كودتا يكي از مشهورترين زنان ايران شد
پروين غفاري مدتي هم معشوقه اردشير . تهران گرفت خانه بعدها هژبر يزداني جاي او را در قصاب. بود "هژبر يزداني"

اين دوران كوتاه بود پس از مدتي موطاليي تهران تبديل به دامي براي يافتن دختران زيبا . زاهدي وزير خارجه شاه بود
سالگي، در چند فيلم فارسي هم بازي كرد، كه نقش دست  40پيش از رسيدن به . شاه شدبراي اعضاي دربار و شخص 

كردند، كه مخفف  صدا مي» پري غفاري«او را . اش از او در چند فيلم استفاده كردند سوم را داشت و بيشتر بدليل زيبايي
 آن ها ه تهران ويران كردند، زناني كه درخان هاي جمشيد را در دو خيابان شهرنو و نجيب بعد از آن كه خانه. پروين است
ثابت پاسال نيز از سرمايه داران بزرگ زمان . كردند را ابتدا بردند در خانه ثابت پاسال در انتهاي خيابان جردن زندگي مي

ه به ها و تجار سنتي ايران كه نان شان در زمان شاه آجر شده بود تشن شاه بود كه دستي قوي در واردات داشت و بازاري
  . كه حاال يك ملت تشنه به خونشان است ان هاهم. خونش بودند

در انتهاي  14اي با شماره  خانه ثابت پاسال قصري بود با ديوارهاي سنگي، نرسيده به خيابان فرشته، در كوچه
سالم كم سن اال حجت. خيابان جردن و گاندي در اين خانه بر سر اين زنان آب تربت ريختند و چادر مشگي سرشان كردند

اي را  بعد از چند ماه، از ميان اين زنان عده. را بر عهده گرفت آن ها و سالي به نام هادي غفاري سرپرستي ارشاد مذهبي
ها فرستادند  كه سن و سالشان زيادتر بود دست چين كردند و بعنوان زنان مدافع اسالم و مخالف مجاهدين و كمونيست
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بر عهده  "زهرا خانم"را زني بنام  آن ها سرپرستي. شد و سخنراني كه در تهران برپا مي مقابل دانشگاه تهران و هر متينگ
كرد و حتي بعدها اطرافيان و  كردند حمله مي بست و به دختران و زناني كه بحث سياسي مي داشت كه چادر به كمر مي

اي درباره قرآن و بدي  وانست چند كلمهت ها بود، چون مي فيلسوف فاحشه. كردند همكارانش با چاقو به دخترها حمله مي
تر بودند براي  اي كه جوان از ميان همين زنان، عده! اند از جمله اين كه در كمونيسم زنان اشتراكي. كمونيسم حرف بزند

 هب. گران زندان زنان تبديل شدند ، قوي ترينشان به شكنجهآن ها انتخاب شدند و تعليم ديدند و از جمع ان هازند  نگهباني
 آن ها .ها را شكنجه كنيد، گناهانتان پاك شده و به بهشت خواهيد رفت گفته شده بود اگر شالق بزنيد و كمونيست آن ها

كنند تا پس از اندكي  ي ويژه مقاومت شهري را اجرا ميان هابه پادگ آن ها كه طرح جمع آوري كودكان خياباني و انتقال
احمدي "انند تبديل شوند، اين تجربه را پشت سر دارند؛ گرچه م ان هاخيابآموزش مذهبي به گاردهاي محافظ واليت در 

نقش آفرينان آن دوران امثال حجت االسالم . هي تهران نقش آفرين خانه ثابت پاسال نبوده باشندشهردار حزب ال "نژاد
هم موتلفه اسالمي بر عهده  ها را نقش هژبر يزداني. است "استاراليت"غفاري بودند كه حاال صاحب كارخانه جوراب زنانه 

خيابان جمشيد حاال . گرفته است و بجاي اداره و سلطه بر قصاب خانه تهران، يك كشور را به قصاب خانه تبديل كرده است
شايد . كنند ها خيابان جمشيد را جستجو مي ي تهران، اتومبيلان هاو در حاشيه همه خياب "صيغه"شده سايت اينترنتي 

كه معشوقه علي  همان خانمي. هم براي دوراني نقش ملكه اعتضادي را در جمهوري اسالمي داشت "فاطمه قائم مقامي"
در اتومبيلش با اسلحه كمري مجهز به صدا خفه  "سنجري"فالحيان بود و به دستور او توسط يكي از ايادي فالحيان بنام 

وحي آلوده به قساوت بجاي قضاوت ويران كرد تا خيابان جمشيد را خلخالي با ساده ل. كن ترور شد تا رابطه ها كور شود
فساد و فحشا در ايران ريشه كن شود، يا ندانسته پيشاني خاك را بوسيد و يا سرانجام فهميد فساد و فحشا و اختالس و هر 

 "زدمماهي از سر گنده گردد، ني ". آيد سقوط اخالقي ديگري در جامعه از دل حاكميت و نابرابري در آن جامعه بيرون مي
اين فساد و . فساد و تباهي اخالقي امروز جامعه ايران بازتاب همين فساد در حاكميت است جامعه آينه حاكميت است

  . فحشا و سقوط اخالقي بارها و بارها فراتر از دوران پيش از انقالب است
   ::::وضعيت روسپيگري بعد از انقالبوضعيت روسپيگري بعد از انقالبوضعيت روسپيگري بعد از انقالبوضعيت روسپيگري بعد از انقالب] ] ] ] 5555[[[[
  .شته ي قلعه ي شهرنو بر مي گردداتصال روسپيگري در اوايل انقالب به دوران گذ. 1

هكتار و مرحله ي دوم در  14بوده كه  58شهرنو در دو مرحله در زمان انقالب تخريب شد مرحله ي اول در سال 
 4مرد و  4(نفر  8هكتار كه در اين ميان تعدادي به حبس هاي كوتاه مدت و ميان مدت محكوم و  40به وسعت  67سال 
  . دها در شورآباد به دار آويخته شدندكه زن ها در شفق و مر) زن

  . وضعيت زناني كه بعد از انقالب به روسپيگري مشغول شده اند. 2
وجود و اشاعه ي روسپيگري در دوران گذشته پديده اي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بود ليكن امروز عالوه بر علل 

سپيگري در حال حاضر پديده اي اقتصادي، فرهنگي و قبلي فقر، بيكاري و تورم بر آن دامن زده و مي توان گفت كه رو
اجتماعي است، به عبارت ديگر مي توان گفت مشكالت اقتصادي مقدم بر ساير مسائل است، امروز تعدادي از روسپيان زنانِ 

  . شوهرداري هستند كه به علت فقر، دامن خويش را آلوده كرده اند
  ؛م اندي سني قابل تقسيبه بعد به دو دسته  57زنان روسپي از سال . 3
  ؛سال 30زنان روسپي زير . 1/3
  ؛سال 30زنان روسپي باالي . 2/3
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ساله بوده اند و قطعاً روسپي نبوده اند متأسفانه در وضع موجود  8يا  7، 57سال در سال  30زنان روسپي زير 
  . سال مي باشد 15حدود  آن ها روسپياني مشاهده شده اند كه سن

سال، گروهي هستند كه برخي از ايشان روسپيان دوران گذشته هستند و برخي نيز در دوران  30اما روسپيان باالي 
  . انقالب روسپي شده اند

  طبقه بندي زنان روسپي از نظر اجتماعي . 4
  : زنان روسپي از نظر دسته بندي موقعيت اجتماعي و خانوادگي به گروه هاي زير قابل تقسيم اند

  ؛انزنان روسپي بي خانم. 1/4
  ؛نان روسپي مطَلقه يا متاركه كردهز. 2/4
  .زنان روسپي داراي خانواده. 3/4

زنان روسپي بي خانمان، اين دسته از زنان يا از روسپيان دوران گذشته اند و يا به عللي اقوام و خانواده ي خويش را 
توان پيرامون ايشان برشمرد عبارتند از سال دارند و از مهمترين عللي كه مي  35سني باالي  آن ها از دست داده اند اغلب

اعتياد زن، اعتياد شوهر در گذشته و منحرف نمودن وي، از دست دادن والدين و شوهر، طرد از خانواده به علت مسائل 
  . اجتماعي

زنان جوان هم به وفور مشاهده مي شود اغلب  آن ها زنان روسپي طالق يا متاركه، اين دسته از زنان كه در بين
     ه هستند و يا خانه و كاشانه را ترك كرده اند و در جامعه دچار مشكلي شده اند كه قادر به بازگشت به خانوادهمطلق

را نمي پذيرد بيكاري و ساير مشكالت اجتماعي و نياز به رفع مشكالت فردي باعث انحراف و  آن ها نمي باشند و خانواده
  . ادامه ي فعاليت روسپيگري شده اند

سپي داراي خانواده، اين دسته از زنان كه متأسفانه تعداشان كم نيست به علل زير به جرگه ي روسپيان زنانِ رو
اعتياد شوهر يا خودش، فقر و بيكاري شوهر، تورم بيش از حد كه تأثير بسيار عميقي در اقتصاد خانواده  ،پيوسته اند

  .گذاشته است
  تقسيم بندي روسپيان از نظر درآمد . 5
  ؛يان با درآمد كمروسپ. 1/5
  ؛روسپيان با درآمد متوسط. 2/5
  .روسپيان با درآمد زياد. 3/5

روسپياني هستند كه ظاهري ناخوش آيند دارند، سن ايشان باال است و مشتريان كمتري : روسپيان با درآمد كم
اما نكته ي قابلِ ذكر . مي شوددارند، اين افراد در حد بخور و نمير پول به دست مي آورند، درآمد ايشان بيشتر خرج اعتياد 

اين كه اين دسته از روسپيان بدون مشتري نيستند، اغلب ايشان بيمار و حتي در بين اين افراد ايدز هم مشاهده شده 
  . است

اين دسته از روسپيان اغلب زنان خانه دار و شوهردار مي باشند كه گاهي بدون اطالع : روسپيان با درآمد متوسط
فحشا مي زنند تا پولي كسب كنند تا چرخ اقتصاد خانواده را بچرخانند و گاهي هم با اطالع شوهر  شوهر دست به عمل

دست به اعمال منافي عفت مي زنند و متأسفانه در برخي موارد شوهر وي را وادار به روسپيگري مي نمايد و فعاليت اين 
  . گروه بيشتر ناشي از اعتياد شوهران است
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جوان و زيبا هستند  آن ها اين دسته از روسپيان جزء روسپيان خياباني و تلفني هستند، اغلب: روسپيان با درآمد باال
در حال شكل گيري است محلي براي اين كار دارند، خانم رئيس دارند، بيا دارند، و حتي رفيق شخصي  آن ها و تشكيالت

ه نمايانگر آن است كه اين گونه زنان براي هر بار كه رفته رفته مي رود تا مفهوم باج خوار به خود بگيرد اطالعات كسب شد
  . هزار تومان دريافت مي نمايند كه قسمت اعظم آن را سردسته يا قواد براي خود نگه مي دارد 30الي  50مراجعه بين 

 ، درآمد كمتري دارند كه آن هم براي امرار معاش خواهد بود ليكن  آن ها دو دسته ي اول به علت مراجعات كمتر به
ين گونه زنان زندگي را از دسته ي سوم درآمد بااليي دارند ولي علت وجود پاره فرهنگ روسپيگري كه به آن اشاره شد ا

مي بينند، و مال انديشي را از دست مي دهند بنابراين پول هاي به دست آمده را به راحتي از  )دمي را خوش باش(منظر 
به  آن ها .و باالخره قادر نيستند از درآمد خويش پس انداز نماينددست مي دهند براي دوستان خود هديه مي خرند 

زنان روسپي در قلعه ي شهرنو محض بيماري دچار مشكل مالي مي شوند و اين مساله در دوران گذشته نيز وجود داشت 
  . دوره ي عادت ماهيانه اغلب بي پول بودند و از سردسته يا نزول خورها پول قرض مي گرفتنددر 

   ::::هاي جامعه شناسانهاي جامعه شناسانهاي جامعه شناسانهاي جامعه شناسان    نظريهنظريهنظريهنظريه
   برانيسالو مالينوفسكي،برانيسالو مالينوفسكي،برانيسالو مالينوفسكي،برانيسالو مالينوفسكي،] ] ] ] 6666[[[[

  انسان شناس شهير و بنيان گذار نظريه ي كاركردگرايي، فرهنگ را پاسخ سازمان يافته به نيازهاي زيستي انسان
مي داند چرا كه به نظر او انسان بيش از هر چيز يك موجوديت زيستي است و فرهنگ هم در پاسخ به اين نيازهاي زيستي 

هوم مي يابد نه نيازهاي اجتماعي و بر اين اساس كاركرد هم در سطح رفتار انساني معني يافته و به طور ساده عبارت مف
از جمله ي اين نيازهاي اساسي زيستي، نياز جنسي است ). 1(است از ارضاي يك كشش ارگانيك و تحقق عملي آن كشش

آن يعني نهاد خانواده، خويشاوندي و ازدواج را به وجود آورده است و كه انسان براي برآورده كردن اين نياز نهاد مرتبط با 
  . اين نهاد در همه ي جوامع انساني وجود دارد و وجود اشكال مختلف آن دليل بر جهان شمول نبودن آن نيست

تالش  ، جامعه در)3(از آن جا كه دوام يك جامعه بدون برآورده كردن نيازهاي اعضاي آن جامعه امكان پذير نيست
حال اگر برخي نهادهاي جامعه در انجام وظيفه ي خود موفق نباشند . دائمي است تا به هر نحوي به اين نيازها پاسخ گويد

      يعني كاركرد مناسبي از خود بروز ندهند، نهادهاي ديگري با كاركرد مناسب پاسخ گويي به آن نياز خاص به وجود 
ده و خويشاوندي توانايي پاسخ گويي به نياز جنسي همه ي اعضاي خود را نداشته در جامعه اي كه نهاد خانوا. مي آيند

در اين حالت ما با پديده ي . باشد، افراد آن جامعه از روش هاي ديگري براي ارضاي آن نيازها استفاده مي كنند
اي برخي از اعضاي جامعه خودفروشي و فحشا به عنوان يك نهاد جايگزين و داراي كاركرد مثبت روبه رو مي شويم كه بر

كه به داليل مختلف توانايي بر طرف كردن نياز خود را از طريق نهاد رسمي و مورد قبول جامعه ندارد، مورد استفاده قرار 
  . مي گيرد

       در كل نظام اجتماعي تجزيه و تحليل  آن ها ، پديدارهاي اجتماعي در رابطه با نتايج)فونكسيوني(در تحليل كاركردي
اجتماعي مورد در اين جا با پديده ي خودفروشي به عنوان يك پديده ي واقع در جهان خارج و يك واقعيت ). 3(ي شودم

خودفروشي  از آن جا كه. پنهان آن بررسي شودگرفته تا كاركردهاي مثبت و منفي و همچنين آشكار و تجزيه و تحليل قرار
، پس داراي ضرورت كاركردي است؛ چرا كه اجزاي )به فرض صحت(نهادي به وجود آمده در پاسخ به نيازي زيستي است 

به ضرورت باعث  آن ها متشكل يك نظام اجتماعي آن چنان به يك ديگر وابسته اند كه آثار و نتايج حاصله از هر يك از
  . دوام و بقاي كل جامعه مي شود

        ::::و روسپيگريو روسپيگريو روسپيگريو روسپيگري        فمينيسمفمينيسمفمينيسمفمينيسم] ] ] ] 7777[[[[
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تـر از ازدواج  ينيسـت انگلـيسي فحشـاي خيـابـاني را محترمـانهكـرافـت فم  مـري ولستـون 18اوايـل قـرن 
  . نامـد مي» فحشـاي قـانوني«دانستـه و ازدواج را  

سوال فقط در «: حدود يك قرن بعد سوسيال فمينيست آمريكايي اما گلدمن در مورد مفهوم روسپيگري ابراز داشت
چه در داخل يا خارج از  -فروشد  يا به تعداد زيادي مرد ميمورد درجه و سطحي است كه يك زن، خود را به يك مرد 

   .»ازدواج
گيل فترسون از طرفداران حق روسپيگري در مقاله خود . آغاز شد 19مبارزه فمينيسم با تحقير روسپيان از قرن 

در سال ... «: ي كندرا اين گونه منعكس م 19نظريه ژوزفين باتلر تندرو انگليسي قرن » شود تاريخ تكرار نمي«تحت عنوان 
پذيرا و موافق هر  آن ها مراقب كارگران عفيف باشيد، چرا كه... داد كه  باتلر به همكاران سياسي خود هشدار مي 1897

  . »توان بشر را وادار به اخالقي بودن نمود زور مي  اندازه جبر، فشار و رفتار تحقيرآميز براي همنوعان خود هستند، زيرا با
        را را را را فمينيسم وجودگفمينيسم وجودگفمينيسم وجودگفمينيسم وجودگ

زن هميشه فاقد قدرت نيست و نيازي به وابستگي به «فمينيسم وجودگرا از مكتب فكري سيمون دبوار و با شعار 
اي كه  فحشا راهي براي رهايي از وابستگي زنان به مردان است، به گونه«: او معتقد است. آغاز شد» ي زن ـ مرد ندارد رابطه

  . »د شدقرباني نمي شوند، بلكه داراي قدرت هم خواهن
در اين ديدگاه وضعيت مطلوب، برابري حقوق و آزادي دو جنس است، ولي روسپيگري تا زمان تحقق آن مي تواند 

دبوار معتقد است كه زنان اين توانايي و ظرفيت را دارند . نوعي آزادي آني، مثبت و مطلوب را براي زن همراه داشته باشد
وي . بشناسند) كه توهمي بيش نيست(نگي به جاي قدرت رقابت زن با مرد كه قدرت دروني خود را به معناي يك روح زنا

  . اند هم چنين ابزارهاي اقتصادي را راه نجات زناني مي داند كه در اثر نابرابري بين دو جنس تحت ظلم واقع شده
مرد تصور ممكن است «: نويسد كارول پيتمن از طرفداران اين رويكرد در مورد نقش زن به عنوان يك فاحشه مي

زن تصاحب ... نمايد كه مالك زن است، ولي تعلقات جنسي او نوعي توهم است، زيرا اين زن است كه صاحب مرد است 
گونه اشتغال را نوعي  ماركسيسم است كه اين  ي تلخ اين تعبير بهتر از نظريه. نشده است، زيرا به او پول پرداخت شده است

  . »ي زن آزاد شده است بلكه خمير مايه«قرباني مظلوم نيست،  فاحشه يك. بيند كشي ظالمانه مي بهره
        ليبرال ليبرال ليبرال ليبرال         فمينيسمفمينيسمفمينيسمفمينيسم
زن براي ورود به . داند ي دادوستد و معامله شخصي مي  ليبرال فحشا را مانند انعقاد نوعي قرارداد در زمينه  فمينيسم
كشي  ه عالقه به شخصيت وي باشد، بهرهها كه اين رابطه را بيشتر از آن ك  اي آزاد است، برخالف راديكال چنين معامله

كشي و  ها معتقدند هرگاه فردي نياز به خدمات تخصصي همچون پزشكي، لوله  دانند؛ ليبرال شخصي از خدمات زن مي 
دهد، بلكه صرفاً نياز به خدمات او مهم  مكانيكي داشته باشد، براي او مهم نيست كه چه كسي آن كار تخصصي را انجام مي

  . است
فاحشه يك كارگر مزدبگير نيست، بلكه طرف «: نويسد مي» قرارداد جنسي«عنوان  ل پيتمن در كتاب خود با كارو

تواند معامله را قطع كرده يا ادامه دهد و طرف قرارداد هم يك مشتري مرد  قراردادي مستقل است كه بنا به ميل خود مي
  .»است نه يك كارفرما

مبناي ايدئولوژيكي آنان . ق شخصي نسبت به مصالح اجتماعي ارجح مي باشدهاي ليبرال معتقدند كه حقو  فمينيست
  .»دولت بايد خود را از امور شخصي شهروندان كنار بكشد«: استوارت ميل است نظرات سياسي، جان
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ا هاي جنسيتي ر  ها نقش  به اگزيستانسياليسم شباهت دارد، به اين معنا كه ليبرال  بخشي از تئوري فمينيسم ليبرال
ها در جستجوي  كنند، اگزيستانسياليست هاي ظالمانه توصيه مي  تبعيض عليه زنان دانسته و آنان را به رهايي از اين نقش

ها حق انتخاب روسپيگري ها را حقي سياسي و   آزادي و برابري حقوقي زن و مرد مي باشند، البته با اين تفاوت كه ليبرال
هاي وجودگرا انتخاب روسپي را اقتدار   ولي فمينيست) ه معناي اخالقي بودن نيستالبته دروني بودن ب(دانند  دروني مي

  .دانند اقتصادي مي 
طرفدار » بدن زن، حق زن است«با شعار » هاي سنتي  ليبرال«: ها در مورد فحشا شامل چند سطح است  نظر ليبرال

 به اعتقاد. آن همه بزرگسال، عاقل و بالغ هستنددانند كه عامالن  مي» جنايت بدون قرباني«حق فحشا هستند و فحشا را 
است و بدين جهت نيز ) يعني ناظر(هاي اخالقي فرد سوم   عليه روسپيگري به دليل صدمه به حساسيت  تالش آن ها

  . اين گروه جامعه را به بردباري و تحمل روسپي ها توصيه مي كنند. شود آميز شمرده مي فعاليتي جنايت
اي از حقوق بزرگساالن، همراه با آزادي و اختيار براي انجام هر  ليبرال از فحشا به عنوان شاخه هاي  دفاع فمينيست

از نظر اين گروه، فحشا برعكس تجاوز است كه در آن بدن . استوار است» مالكيت خود«نوع عمل جنسي، بر مبناي اصل 
ري ارتباط جنسي كامالً آزادانه عمل مي كند و حتي در فحشا، يك زن براي برقرا. زن بدون اجازه او به كار گرفته مي شود

گفتن يك زن در برقراري ارتباط جنسي » نه«ها اگر جامعه به حق   به اعتقاد ليبرال. در بعضي مواقع خود او آغازگر است
با «جنسي البته بين فحشا و ارتباط . هم احترام بگذارد» بله«گذارد، همين جامعه بايد به حق او براي گفتن  احترام مي

  . اقتصادي و مالي نيز هست  هاي جنسي نيست، بلكه معامله  فحشا صرفاً تبادل خواسته. تفاوت وجود دارد» اختيار
هاي ليبرال همچنين با ديد فردگرايانه، از بازار آزاد دفاع مي كنند و فحشا را مخلوطي از رابطه جنسي و   فمينيست
آيد، لذا محكوميت هر يك به مفهوم طرد  داري امتياز به حساب مي ي سرمايه عهدانند كه هر دو براي جام بازار آزاد مي 
خود را كنترل كند، به اين معنا كه زنان روسپي   ي جنسي تواند غريزه در چنين شرايط اجتماعي، فرد مي. ديگري است

واقع يك فاحشه، قرباني مردان هاي ليبرال در   از نظر فمينيست. ي قيمت، زمان و محيط تبادل جنسي هستند كننده تعيين
  . نيست، بلكه فاتح آنان است

دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپي به  هاي دوگانه جامعه مي   ها مشكل اساسي روسپيگري را در استاندارد  ليبرال
ازدواج «گويد  عنوان شهروند دست دوم بيشتر انعكاسي از ديدگاهي استعمارگونه است، زيرا از يك طرف جامعه به زنان مي

ي جنسي را به عنوان يك تجارت و خريد و  تا بتوانيد همه چيز را از مردان بگيريد و از طرف ديگر تبليغات، رابطه» كنيد
  . كند، بنابراين قوانين عليه فحشا با اين ديدگاه اجتماعي تعارض دارد فروش و ابزار مبادله ترويج مي

تحت  آن ها بسا بسياري از بيني نشده است و چه  ها پيش  امنيتي براي روسپيها هيچ نوع پناه   گيري ليبرال در موضع
خواهند از زير بار  ها مي  رسد ليبرال به نظر مي . با مشكالت ناشي از روسپيگري روبرو شوند» خواهي آزادي«عنوان اصل 

روسپيگري را تشويق و  آن ها كه مسؤوليت آنچه پديده روسپيگري به زنان وارد مي كند، شانه خالي كنند، با اين ادعا
  . توصيه نمي كنند و صرف يك انتخاب و حق ذاتي مي بينند

        فمينيسم ماركسيست فمينيسم ماركسيست فمينيسم ماركسيست فمينيسم ماركسيست 
مطابق اين نظريه، . نمايد فمينيسم ماركسيسم، پيرو تئوري كارل ماركس، بيشتر به موضوعات اجتماعي توجه مي

داري و ظلم به زنان است و به نفع نيروي  وري، برده رهها به هر عمل سياسي يا اجتماعي كه نوعي به  فمينيست ماركسيست
دانند كه به دليل پرداخت دستمزد به شخص روسپي، نوعي  كار مردان مي باشد، معترض هستند و فحشا را عملي مي 
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گري تنها تجلي خاصي از فحشاي  روسپي«: دارد ماركس هم در اين مورد اذعان مي . شود كشي محسوب مي فساد و بهره
  » مي كارگران استعمو

هاي جهاني، كاري نادرست است، روسپي ها ممكن است   ها فحشا در ارتباط با سياست ماركسيست  به نظر فمينيست
كارگران تحت ظلمي هستند كه با  آن ها تر و واقعي اقتصاد و فرهنگ،  ي بزرگ تصور كنند كه آزاد هستند، ولي در صحنه

قرارداد «در كتاب » پيتمن«اند، البته  كشي از انسان به كار اجباري وادار شده رهداري يعني به ي نظام سرمايه برنامه
از نظر وي، اعتراض . شناسد بلكه دو طرف مستقل يك قرارداد مي  ، روسپي ها را كارگران مزدبگير ندانسته است،»جنسي

 ست كه كاالي مورد معامله راليل ابرخي افراد به تحقير و صدمه روسپي ها به وسيله تجارت و جابجايي به اين د
ي خدماتي كه مايل  شود، بلكه وي براي عرضه حقيقت اين است كه بدن يا وجود فاحشه در بازار عرضه نمي«. شناسند نمي

  .»است، آزاد است قرارداد منعقد كند
ضرر  ن هاآ اين حق مردم است كه نسبت به آنچه به«: در اين راستا رابرت نوزيك فيلسوف ماركسيست معتقد است

  .»داري تسليم كند حق دارد وجود خود را حتي براي برده) مرد يا زن(رساند آزادانه فكر كنند، به عالوه هركس  مي
وجود دارد كه سيمون ويل در نقد ) تندرو(هاي، فمينيسم ماركسيست و فمينيسم راديكال  البته اشتراكاتي در نظريه

داري تدريجاً از خصوصيات معنوي زندگي دور شده و جزئي از يك ماشين  هانسان در نظام سرماي: نويسد هر يك چنين مي
  . شود، لذا نگاه به روسپيان به دليل حذف خصوصيات رواني و مكانيكي مناسب نيست مي

. اين ديدگاه نه تنها در تئوري، بلكه در عمل هم دچار نقصان است«: وي در انتقاد به مكتب ماركسيسم مي نويسد
هدف اصلي ماركسيسم توزيع كار است كه شباهت . كند هاي رشد اقتصادي نيز صدق مي  توصيف مكانيزماين وضعيت در 

ي فساد در سيستم  هاي خوب و بد اخالقي را بر پايه  ها اساس معيار ماركسيست  فمينيست. داري دارد زيادي به نظام سرمايه
معتقدند دريافت دستمزد شكلي از ظلم است  آن ها .ستدانند كه خود تجلي تمايز طبقاتي ا پرداخت دستمزد كارگر مي 

  . »رساند كشانده و به هيچ مي  كه خيلي روشن و علني كارگران را به دليل محروميت از دانش و مهارت به بردگي
        فمينيسم اجتماعي فمينيسم اجتماعي فمينيسم اجتماعي فمينيسم اجتماعي 

به جاي  هاي فمينيسم ماركسيسم را دارد، با اين تفاوت كه  فمينيسم اجتماعي ظاهراً همان خصوصيات و ويژگي
داند نگراني اين  پذيرش اقتصاد جبرگرايانه به عنوان منبع اوليه در ايجاد ظلم، شرايط اجتماعي ـ رواني را مبناي ظلم مي

  . كنند تا منافع اقتصادي گروه براي زنان فراتر از موضوع سياست است و بيشتر به مردم توجه مي
ي طبقاتي  اي است كه در آن تبعيض و فاصله اد جامعهها، يك فاحشه، قرباني فس از نظر فمينيست سوسياليست

   .دهد در يك طبقه خاص روي مي  ان هاي مادي گرا به شكل تحقير و قرار دادن انس ظلم طبقاتي در جامعه. وجود دارد
دو  هيچكدام از. نمود  توان جايگاه آنان را تعويض مردم را جزئي از يك سيستم تصور مي كنند كه به آساني مي آن ها

     كنند، هر چند درمان و راه حل قانوني هم براي محو آن ارائه مكتب سوسياليست و ماركسيست فحشا را توصيه نمي
معتقدند كه علت فحشا در ساختار يك جامعه قرار دارد، لذا پاسخ آن نيز بايد در بستر اجتماعي همان  آن ها .دهند نمي 

  . جامعه جستجو شود
        فمينيسم راديكال فمينيسم راديكال فمينيسم راديكال فمينيسم راديكال 

يسم راديكال اين گروه معترض به روسپيگري بوده و آن را موجب تحقير زنان و افزايش قدرت سياسي جنس فمين
باشد و الگويي براي ساير  ترين و اساسي ترين نوع ظلم مي ظلم به زنان اصولي«شود كه  به طور مثال بيان مي. داند مذكر مي

  . »انواع مظالم است
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اي در  اب ندارد، بلكه قرباني جبري مستقيم و زيركانه است، زيرا ظلم به گونهدر اين نگرش، فرد روسپي قدرت انتخ
توان آن را از بين برد، بلكه بايد ديدگاه مردان  جاي گرفته است كه با تغيير ساختار جامعه، به تنهايي نمي ان هاتفكر انس

ها  ها و ماركسيست  سوسياليست  فمينيست اين گروه همانند. بين زن و مرد ايجاد شود» قدرت«تغيير يابد تا برابري در 
. معتقدند در صورت احراز برابري زن و مرد و اصالح ساختار جامعه، روسپيگري ديگر جايگاهي در جامعه نخواهد داشت

 بدين معنا كه تفكر فمينيست. هاي خاصي از مباني، كامالً مغاير يكديگر است  ها در بخش  ها و ليبرال  نگرش راديكال  اصول«
ها  راديكال  كه روش فمينيست آيد، در حالي تر به نظر مي ها به دليل تأكيد بر دو محور عاطفي و سياسي منطقي ليبرال

به جاي چالش عالمانه و  آن ها البته اين مسئله قابل درك است، زيرا. ناپذير است داراي فلسفه و عملكرد متصل و جدايي
  » د دارنداي تأكي تخصصي، بر بيداري فرهنگي گسترده

اي خصوصي و بدون ضرر نمي دانند، بلكه  اين گروه بين تجاوز و روسپيگري تفاوتي قائل نيستند و فحشا را معامله
به نظر آنان . »نسبت به زنان مي شود» كشي بهره«و » تحقير«شدن  فحشا موجب تشديد و استحكام و عادي«: معتقدند كه

اي  ن جهت كه عاملين آن از نگاه جامعه در رنج هستند، بلكه به دليل اينكه حرفهفحشاي زنانه، ظالمانه است، ولي نه از اي«
  . »دهد هاي زندگي رواج مي  سازمان يافته است و در جامعه باور يكساني را براي ظلم و تحقير عليه زنان در تمام حيطه

ي تاريخي در موضوع جنسيت دانند كه طي روند ها اين عوارض را حاصل دو تصور رويايي در مردان مي  راديكال
مردانه شكل گرفته است، اول آن كه مردان بيش از زنان به ارتباط جنسي نياز دارند و دوم آن كه، مردان از نظر ژنتيكي 

تري هستند، لذا در روابط خود با زنان حاكميت با آنان استر آليسون جاگر مبناي فمينيسم تندرو را اين گونه  جنس قوي
تقريباً در تمامي ارتباطات زن و مرد نوعي توهم جنسي وجود دارد و اصوالً اين گونه روابط براي تثبيت و «: كند تعريف مي

روسپي گري مانند سايه ي سياهي كه روي ": مورگان مي گويد. »تشديد حاكميت جنسي مردان طراحي شده است
  . "خانواده افتاده باشد، بشريت را تا تمدنش هم دنبال مي كند

پايبندي به . گلدشتاين، روسپيگري را براساس پايبندي شغلي و زمينه ي شغلي طبقه بندي كرده است. يپل ج] 2[
بسياري از زنان به طورِ موقت روسپيگري مي كنند، و پيش از رها . معناي فراواني مبادرت يك زن به روسپيگري است

كساني  "روسپيان گاه به گاه". مي كنند كردن روسپيگري براي مدتي طوالني يا براي هميشه، چندباري خودفروشي
هستند كه غالباً اما نه مرتباً، رابطه ي جنسي در ازاي پول را مي پذيرند تا به درآمد خود بيفزايند بعضي هم به صورت 

زمينه ي شغلي به معناي نوع محيط كار و . از همين راه تأمين مي شود آن ها مداوم روسپيگري مي كنند و درآمد اصليِ
دخترانِ ". دنبال مشتري مي گردد ان هادر خياب "خياباني"روسپيِ . يند تعاملي است كه يك زن درگير آن مي شودفرا

به خانه مردان  آن ها بيايند و يا آن ها مشتريان خود را از طريق تلفن پيدا مي كنند، ممكن است مردان به خانه "تلفني
در جايي كه  "روسپيِ ماساژگر". خصوصي يا عشرتكده كار مي كندزني است كه در يك باشگاه  "روسپيِ مقيم". بروند

زنان . ظاهراً فقط ماساژ و ساير تفريحات و امكانات سالم و مشروع را ارائه مي دهد، به عرضه ي خدمات جنسي مي پردازد
ت ديگري دريافت      زيادي هم هستند كه در ازاي خدمات جنسيِ خود معامله ي پاياپاي مي كنند به جاي پول كاال يا خدما

اكثر دختران تلفني مورد مطالعه ي گلدشتاين روسپيان پاياپاي بودند؛ رابطه ي جنسي در ازاي تلويزيون، تعمير . مي كنند
  . اتومبيل يا لوازم برقي، پوشاك و يا خدمات حقوقي و دندانپزشكي
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        : : : : تحقيق هاي صورت گرفته در مورد روسپيگري در ايران تا به امروزتحقيق هاي صورت گرفته در مورد روسپيگري در ايران تا به امروزتحقيق هاي صورت گرفته در مورد روسپيگري در ايران تا به امروزتحقيق هاي صورت گرفته در مورد روسپيگري در ايران تا به امروز
   كمتر از انگشتان يك دست پژوهش ميداني در اين مورد صورت گرفته استكمتر از انگشتان يك دست پژوهش ميداني در اين مورد صورت گرفته استكمتر از انگشتان يك دست پژوهش ميداني در اين مورد صورت گرفته استكمتر از انگشتان يك دست پژوهش ميداني در اين مورد صورت گرفته است] ] ] ] 8888[[[[

كه به زعم كارشناسان مهم ترين داليل آن عبارتند از، دشواري تحقيق در اين موضوع به دليل ويژگي هاي خاص 
  . اين حرفه و دوم، تمايل نداشتن نهادهاي حكومتي براي طرح و يا حمايت از چنين موضوعاتي

وجود اخيراً سعيد مدني يكي از صاحب نظران عرصه ي مسائلِ اجتماعي ايران با اتمام يك تحقيق ميداني اما با اين 
گسترده تغيرات گسترده اي را دربين جامعه ي تن فروشان شهر تهران چه از باب جمعيت و چه سن و ويژگي هاي 

 1372و آقاي دكتر صديق سروستاني در سال  1357البته تحقيقات آقاي توريكيان در سال . اجتماعي و فرهنگي نشان داد
سال آموزه هاي خوبي در اختيار پژوهش  40مطالعه ي سركار خانم دكتر فرمانفرمائيان هنوز پس از . را نبايد ناديده گرفت
  . گران قرار مي دهد

اي فردي و شايد به اين خاطر است كه تحقيقات بعد از انقالب بيشتر متمركز روي نمونه هاي حاضر در ويژگي ه
ميانگين سنشان كاهش يافته و گروه هاي جوان تري . خانوادگي اين زنان تفاوت هاي چشمگيري با گذشته پيدا كرده است

 1387سال زنان روسپي خبر مي داد اما تحقيق سال  31يافته ها از ميانگين سني  1347در سال . وارد اين حرفه شده اند
  . دسال دست پيدا كر 26 -  27به ميانگين 

سالگي براي 21 - 22سال است كه با اين حساب بايد از ميانگينِ سنِ شروع  5ميانگين مدت تن فروشي در تهران 
كه عمده ي زنان تن فروش كساني بودند كه پس از شكست در ازدواج به اين حرفه  40شروع سخن گفت برخالف دهه ي 

تران مجرد و زنان متاهل در بين زنان تن فروش مواجه كشيده مي شدند، در حالِ حاضر با حضور نسبت قابل توجه دخ
بيش از . درصد زنان تن فروش بي سواد و يا كم سواد هستند 90خانم فرمانفرمائيان اشاره دارد كه  1347سال . هستيم

خوردار درصد زنان تن فروش در حالِ حاضر با سواد هستند و ما با زناني مواجه شديم كه از تحصيالت دانشگاهي نيز بر 90
جالب اينكه اين جابجايي سرعت بااليي هم داشته و البته هم راستا . بودند، حتي باالتر از كارشناسي هم در ميان ايشان بود

درصد زنان مورد  70نكته ي ديگري كه جاي تظدمل دارد اين است كه حدود . با تغييرات سواد در سطح كلي جامعه است
اين روند نيز . ولد شده اند و يا اينكه مدت زيادي است كه در تهران زندگي مي كنندبررسي در اين پژوهش يا در تهران مت

و پژوهش خانم فرمانفرما است در آن دوره اكثريت زنانِ تن فروش كساني بودند كه به تهران 1347تقريبا عكسِ نتايج سال 
خانواده مورد آزار جنسي قرار مي گيرند مطالعات متعددي نشان داده است كه كودكانِ دختر كه در . مهاجرت كرده بودند

درصد زنان تأييد كردند كه در  30نيز 1387در مطالعه ي . در بزرگسالي تمايلِ بيشتري به تن فروشي پيدا مي كنند
درصد اين زنان از كمبود محبت در خانواده هاي خود  48كودكي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند در يك بررسي مشابه هم 

يعني همان طور كه اشاره شد از . تند بخش بزرگي از اين زنان براي گريز از نابرابري تن به اين كار مي دهندشكايت داش
يك سو اين گروه زنان از وضع خود ناراضي هستند و از سوي ديگر راه هاي متعارف و قانوني براي دست يابي به يك 

امه ي تحصيل دارند و موفق به ورود به دانشگاه هاي دولتي هم مثالً تمايل به اد. زندگي بهتر در برابر آنان وجود ندارد
نقش فاصله ي طبقاتي اتفاقاً در اين گروه از هر . نشده اند لذا براي تامين هزينه ي دانشگاه غير دولتي تن فروشي مي كنند

وب شهري كه بيشتر به اصوالً زنان روسپي را به سه دسته مي توان تقسيم كرد، روسپيان جن. گروه ديگري ملموس تر است
خاطر رفع نيازهاي اصلي و يا حتي تنها جايي براي خوابيدن اين كار را انجام مي دهند، روسپيان باالي شهري يا به قول 
سيمون دوبوار زنان تن فروش متشخص كه قدرت تعيين شرايط مثلِ ميزان دستمزد و نوع مشتري را در اختيار دارند و 

حال به فاصله ي دو دسته ي اول توجه كنيد، در صورتي كه دسته ي اول . حد وسط قرار دارند روسپيان ميانه كه تقريباٌ



٥٧ 

 

ناگزير است در هر شرايطي كار كند و حتي در برخي از روزها چندين رابطه برقرار كند، زنانِ تن فروش متشخص همه ي 
  . چقدر هزينه كند و حتي به او بگويند نه ابزارها را در اختيار دارند كه مشتري خود را انتخاب كنند، به او بگويند

 1387بخشي از پروسه ي جمع آوري اطالعات . فرهنگ تن فروشي در تهران چندان تفاوتي با فرهنگ عمومي ندارد
در مطالعه ي اخير با ايام محرم مصادف شد و جالب اينكه در همين مدت با كاهشِ شديد فعاليت اين زنان در سطح شهر 

يي هم كه كار مي كردند مي گفتند در صورت اختيار چنين كاري آن ها در اين مدت كار نمي كردند، ن هاآ .مواجه بوديم
درصد اين زنان پس از آغاز روسپيگري خودارضايي را نيز آغاز مي كنند  70آمارها نشان مي دهد بيش از . را نمي كردند

  . كه نشان گر لذت نبردن از روابط متعدد خود است
ره ي مشتريان بسيار دشوارتر از پژوهش درباره ي زنانِ تن فروش است، زيرا عالوه بر مخاطرات حقوقي مطالعه دربا

اما در مطالعه اي كه . در معرض تهديد قرار مي گيرد آن ها از نظر خانوادگي و اجتماعي هم حيثيت. ستآن ها كه متوجه
  . سؤال شد كه نتايج جالبي به دست آمد انجام شد از زنانِ تن فروش درباره ويژگي هاي مشتريان خودشان

  :ساله مشتريان خودش را به شش گروه تقسيم كرد 38مثالً يك خانم تن فروشِ 
  ؛رف زنان خود تأمين جنسي نمي شونداول مرداني كه از ط

  ؛شان فراتر از عقايد همسرشان است دوم مرداني كه نيازهاي جنسي
  ؛كار را تشديد مي كند ا دوستاني رقم خورده اند كه اينسوم پسرهايي كه اولِ سكس بازي شان است و ب

  ؛دانند چطور پول شان را خرج كنند چهارم و مهم تر از همه مرداني كه داراي پول زياد هستند و نمي
  ؛با خانواده تفريح و حال نمي كنندپنجم مرداني كه خيلي خوشگذران و رفيق باز هستند و 

رفتار كند، بالطبع زنان  آن ها بازي مي كنند و زن شان بايد طبق الگوي ششم مرداني كه در مذهبي بودن فيلم
  .شان در جاي ديگر تخليه مي شوند شان از مد و سكس و جامعه عقب مي مانند و مردانِ

در اين مطالعه به نظر زنان تن فروش . شايد اين طبقه بندي دقيق نباشد اما تصوير جامعي از مشتريان ارائه مي دهد
سال قرار دارند يعني ميانساالن بيش از نيمي از مشتريان را شامل مي شوند، پس  30- 50بيشتر در گروه سني  مشتريان

به گفته ي زنان بيش از نيمي از مشتريان متأهل هستند و . سال قرار دارند 18 -  29از اين گروه سني، جوانان گروه سني 
  . اغلب تحصيالت متوسطه و عالي دارند

زنان روسپي كه به صورت اتفاقي انتخاب  1347از 1387كه مسي همتي و كيان كياني در سال  در تحقيقي] 1[
شده كه يا مقيم سازمانِ بهزيستي بوده اند يا در خيابان مشغولِ كار و مقايسه ي پيشينه ي آنان با زن غيرروسپي كه آنان 

 62سالگي و  12اين زنان، روسپيگري را قبل از  نيز به صورت تصادفي انتخاب شدند، نتايج زير به دست آمد دو درصد از
سالگي وارد حرفه ي روسپيگري 29درصد بعد از  2سالگي و تنها  28تا  21درصد از  34سالگي و  20تا  13درصد از 

  . شدند
 5/37درصد از زنان عادي در اين دوران از نعمت سرپرستي توأم پدر و مادر محروم مانده اند در حالي كه  4/7تنها 

  . اين دوران را بدون حضور مشترك پدر و مادري سپري كردند آن ها درصد از زنانِ روسپي يعني بيش از يك سوم
مسائلِ قانوني را بيشتر  خانواده هاي زنان روسپي به نسبت خانواده هاي زنان عادي، طالق، مرگ و مير والدين، مهاجرت و

ن مي دهد در ميان خانواده هاي زنانِ روسپي، پدر و مادرهايي كه به يافته هاي ديگر اين تحقيق نشا... كرده اند تجربه
زندگي زناشويي خود ادامه داده اند نيز مصرف مواد مخدر، بيكاري، مهاجرت براي يافتنِ كار و در كل شرايط اقتصادي 

م رعايت بهداشت پيداست كه در چنين شرايطي سوء تغذيه و عد. نابسامان بيش از گروه زنانِ عادي ديگر بوده است
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ي يا مهاجرت ميزان طالق در خانواده هاي زنان روسپ. مناسب و در نهايت مرگ و مير زودرس را بيشتر تجربه كرده اند
  . درصد بوده است 4/1درصد و زنانِ عادي  8/6هاي زنان روسپي  براي كار در خانواده

وجودات كم ارزشي در خانواده مي دانند در حالي خود را م آن ها درصد از زنان روسپي يعني تقريباً نيمي از 2/44
 6/32 "تاحدودي"و به گزينه ي  2/44 "كم"زنان روسپي به گزينه ي . درصد است 4/3كه اين رقم در نزد زنان عادي 

  . درصد اهميت و ارزش خود را در خانواده زياد مي دانستند 1/23درصد اذعان داشتند و تنها 
ان زندگي با خانواده، به ميزان زيادي كمبود مهر و محبت را احساس كرده اند در درصد زنان روسپي در زم 5/43

درصد از زنان عادي با چنين موقعيتي روبرو بوده اند در يافته هاي ديگر تحقيق نشان داده شده است  7/2حالي كه تنها 
  . نج برده انداين زنان بي تابانه در پي كسب مهر و محبت بوده اند و هميشه از تبعيض رفتاري ر

براساس تحقيقات انجام شده در سراسر دنيا يكي ديگر از زمينه هاي پر اهميت در بررسي زندگي زنان روسپي 
درصد از زنان بررسي شده در دوران كودكي  5/22مطالعه ي تحريكات احتمالي جنسي در دوره ي پيش از بلوغ است؛ 

درصد موارد اين عمل توسط نزديك ترين و محرم ترين افراد  11در  قرباني سوءاستفاده ي جنسي بوده اند مهم تر اينكه
زندگي يعني پدر، برادر و دايي انجام شده است چنين رويدادي نه تنها قبح برقراري رابطه ي جنسي غير متعارف را در هم       

ي جنسي توسط پدر،  مي شكند بلكه زمينه را براي دل مشغولي هاي جنسي زودرس نيز فراهم مي آورد؛ سوءاستفاده
درصد است؛ اين مسأله در ارتباط با ناپدري، همسايه، دوستان  7/0درصد و در زنانِ عادي  11برادر، دايي از زنانِ روسپي 
درصد و زنان روسپي كه مورد سوءاستفاده ي جنسي در زمانِ  7/0درصد در زنانِ عادي  5/11خانوادگي در زنان روسپي 

درصد از اين زنان به وسيله ي دوستان  68كه . درصد بوده است 6/98درصد و در زنانِ عادي  5/77كودكي قرار نگرفته اند 
  . و هم محلي هاي خود با روسپيگري آشنا شده اند

درصد از زنانِ روسپي قبل از آغاز به روسپيگري يا معتاد بوده اند يا چندين بار مواد مخدر مصرف كرده اند؛  8/23
درصد يعني قريب به يك سوم هيچ گونه مواد  6/32عد از آغاز به روسپيگري معتاد شده اند و تنها ب آن ها درصد از 5/43

طبيعي است كه براي بسياري از اين زنان كسب درآمد براي خريد مواد مخدر براي خود و . مخدري مصرف نكرده اند
  . همسران شان يكي از دغدغه هاي اساسي زندگي به شمار مي آيد

درصد داراي سواد متوسطه اند در حالي كه سواد  55/11صد از زنان روسپي داراي سواد دانشگاهي و در 7/0تنها 
عالوه بر اين اكثر اين زنان با هيچ . درصد از اين زنان در حد راهنمايي و پايين تر است و بقيه كامالً بي سوادند 23/78

  . نا نبوده اندگونه مهارت درآمدزايي كه بتوانند با آن امرار معاش كنند آش
طبيعي است كه چنين وضعيتي به ويژه براي آن دسته از زناني كه هيچ گونه پشتوانه ي حمايتي نيز ندارند زمينه 

  ... براي آسيب پذيري فراهم مي آورد
ها بيش از مجردها ها بيش از مجردها ها بيش از مجردها ها بيش از مجردها     بر اساس تحقيقي كه به تازگي در شهر تهران انجام شده پديده ي روسپيگري در متأهلبر اساس تحقيقي كه به تازگي در شهر تهران انجام شده پديده ي روسپيگري در متأهلبر اساس تحقيقي كه به تازگي در شهر تهران انجام شده پديده ي روسپيگري در متأهلبر اساس تحقيقي كه به تازگي در شهر تهران انجام شده پديده ي روسپيگري در متأهل] ] ] ] 9999[[[[

        . . . . ودودودودمي شمي شمي شمي ش    ديدهديدهديدهديده
سيد كاظم رسول زاده طباطبايي مدير گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس و رييس كارگروه زنان و دختران 

   در اين كارگروه كه به عنوان يكي از كارگروه هاي همايش اسالم و. آسيب ديده و در معرض آسيب، به اين نكته اشاره كرد
ستناد به تحقيقي كه به تازگي در شهرِ تهران انجام شد به تغييراتي كه آسيب هاي اجتماعي برگزار مي شد رسول زاده با ا

  .د روسپيگري ايجاد شده، اشاره كرددر رون
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او . سال به باال رسيده است 15سال بود اما اكنون سن روسپيگري از  30سن روسپيگري باالي  70و  60در دهه ي 
خاطر رفع نيازهاي اوليه بود اكنون به خاطر رفع نيازهاي ثانويه اگر پيش از اين اقدام به روسپيگري به «: در ادامه گفت

از طرفي تا پيش از اين پديده ي روسپيگري بيشتر در مجردها بروز مي كرد اما تحقيقات نشان داده كه اكنون . است
سپيگري پيش پديده ي رو«: رسول زاده ادامه داد» .روسپيگري در متأهل ها بيشتر شده و با رشد سريعي هم مواجه است

از اين در غير بومي ها بيشتر بود اما اكنون شيوع اين پديده در طيف بومي و غير بومي برابر شده، بنابراين ديگر نمي توانيم 
به گفته ي رسول زاده گر چه اين پديده قبالً در افراد با تحصيالت كمتر از ديپلم » .اين پديده را با مهاجرت مرتبط بدانيم

رييس كارگروه زنان و دختران آسيب ديده به  . اكنون اين پديده در افراد تحصيل كرده هم ديده مي شودديده مي شد اما 
در حال . اولين چالش فقدان نظريه ي جنسي در ايران است«: چالش هاي موجود در مورد اين مساله اشاره كرد و گفت

سال رسيده است اما براي رفع  20تا  15ج به حاضر با افزايش سن ازدواج و كاهش سن بلوغ، فاصله ي بلوغ و ازدوا
او چالشِ ديگر را جنسيتي كردن » .مشكالت ناشي از اين موضوع مسؤوالن و علما هيچ نظريه ي جنسي اي ارائه نداده اند

در بحث انحراف ها فقط بر دختران متمركز مي شويم اما وارد بحث پسران و «: مسائلِ جنسي در ايران دانست و گفت
تابو كردن مسائلِ جنسي و آموزشِ جنسي » .هم مي توانند عاملِ بسياري از انحراف ها باشند نمي شويم آن ها كهمردان 

چالشِ بعدي هم يك جانبه بودن برنامه هاي توسعه اي «: چالشِ سومي بود كه رسول زاده به آن اشاره كرد و گفت
و ديگر اين كارگروه نيز به بخشِ ديگري از اين آمارها حسين علي زاهدي پور كارشناس ارشد جامعه شناسي و عض» .ماست

اين آمار نشان . درصد روسپيان شهر تهران با اطالع همسران شان دست به روسپيگري مي زنند 11«: اشاره كرد و گفت
رسول  ».مي دهد كه نه تنها به مسأله ي بيكاري زنان بلكه به بيكاري مردان و پيامدهاي آن نيز بايد توجه بيشتري شود

روشن استاد دانشگاه شاهد و كارشناس خانواده و مسائلِ جنسي به عنوان عضو ديگري از اين كارگروه نيز به سبب 
را به سمت  آن ها اگر به منشأ شكل گيري رگه هاي شخصيتي افراد كه«: شناختي پديده ي روسپيگري پرداخت و گفت

م كه خانواده با شكل دادن به شخصيت كودكان مي تواند نقش چنين انحراف هايي مي كشاند توجه كنيم، متوجه مي شوي
تحقيقات نشان داده است كه بعضي از اين افراد به خاطر انتقام و «: او ادامه داد» .مؤثري در پيش گيري داشته باشد

ري را دوست در حالي كه اگر كودك ياد بگيرد كه ديگ. انتقامجويي و تنفر از خانواده و جامعه وارد اين حيطه مي شوند
او به » .داشته باشد و احساسِ امنيت نسبت به دنياي پيرامون اش داشته باشد، چنين حالتي در او به وجود نمي آيد

نتايج نشان مي دهد كودك در سن سه تا شش سالگي با پديده ي كنجكاوي هاي «: تحقيق ديگري اشاره كرد و گفت
  . جنسي مواجه مي شود

   مسائل جنسي در كشور ما به صورت تابو در آمده اطالعات صحيح به كودك داده اما از آن جا كه طرح صحيح
به گفته ي روشن تحقيقات نشان داده » .نمي شود و كودك در سنِ نوجواني اطالعات را از منابع ديگر به دست مي آورد
  . كه گرفتن اطالعات از منابع ديگر فرد را بيشتر در معرضِ انحرافات قرار مي دهد

بسياري از افراد در معرضِ آسيب، تصوير «: كارشناس به افزايش عزت نفس در كودكان نيز تاكيد كرد و گفت اين
مثبت بدني از خود ندارند و چون ارزش و عزت نفسي براي خود قائل نيستند با اقدام به روسپيگري به دنبالِ اثبات و ابراز 

  » .خود در جامعه هستند
هزار بيمار مبتال به ايدز در وزارت بهداشت خبر داد و سل و  20از ثبت بيش از  معاون وزارت بهداشت 10/1389

  . هاي عفوني دانست ايدز را شايع ترين بيماري
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هزار بيمار مبتال به ايدز و ويروس اچ آي وي هزار بيمار مبتال به ايدز و ويروس اچ آي وي هزار بيمار مبتال به ايدز و ويروس اچ آي وي هزار بيمار مبتال به ايدز و ويروس اچ آي وي     20202020حسن امامي رضوي معاون وزارت بهداشت از ثبت بيش از حسن امامي رضوي معاون وزارت بهداشت از ثبت بيش از حسن امامي رضوي معاون وزارت بهداشت از ثبت بيش از حسن امامي رضوي معاون وزارت بهداشت از ثبت بيش از ] ] ] ] 10101010[[[[
            ....خبر دادخبر دادخبر دادخبر داد    1389138913891389مثبت در وزارت بهداشت در سال مثبت در وزارت بهداشت در سال مثبت در وزارت بهداشت در سال مثبت در وزارت بهداشت در سال 

جمع ساالنه هزينه درمان ايدز در ايران رقمي بالغ بر «كند كه  هاي عفوني ادعا مي علي مجيد پور، متخصص بيماري
پيش از اين عباس صداقت، رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت نيز . هزار تومان خواهد بود 600ميليون و  601ميليارد و  272

اعالم كرده بود اين روند مي تواند : كننده است رتباط جنسي در بين جوانان نگرانبا بيان اينكه تغيير الگوي انتقال ايدز به ا
در اين ميان رحيم سروري، رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان مدعي ست كه . همان موج سوم انتقال ايدز باشد

ها روزانه  اند براساس آمار اسايي شدهوي و ايدز دقيق نيست و تنها يك چهارم مبتاليان شن آي  آمار تعداد مبتاليان به اچ «
اند در صورت ادامه اين روند تا چند سال  هاي وزارت بهداشت هشدار داده پنج نفر در ايران به ايدز مبتال مي شوند و مقام

  . آينده تعداد مبتاليان به ايدز در ايران پنج برابر خواهد شد
        : : : : عوامل موثر بر روسپيگري زنان در ايرانعوامل موثر بر روسپيگري زنان در ايرانعوامل موثر بر روسپيگري زنان در ايرانعوامل موثر بر روسپيگري زنان در ايران] ] ] ] 11111111[[[[

اين ميكروب در محيطي كه آمادگي پروراندن بزهكار . بزهكاري يك ميكروب اجتماعي است": اين مي گويدالكاس
بدين اعتبار، هر جامعه اي بزهكاراني دارد كه شايسته ي همان جامعه . نداشته باشد بروز نكرده و جرمي اتفاق نمي افتد

        ه و او را به طرف انحراف از هنجارها و ارتكاب جرم است، زيرا محيط اجتماعي بر اثر عوامل مختلف در فرد اثر كرد
  . جرم خيز شدن يك اليه ي اجتماع، نشانه اي از تغييرات بنيادي در روش ها و منش هاي آن اليه است. مي كشاند

نوات اخير، يي از تغييرات در اليه ي اجتماعي زنان و دختران مي باشد كه در سان هاپديده اي به نام روسپيگري زنان نش
  . فرار دختران از خانه و زنان خياباني رنگ بيشتري به آن داده است

      روسپيگري يا به عبارتي تن فروشي، آسيبي است كه جامعه ي ايران به شكل غريبي با آن دست و پنجه نرم 
هنگي و اجتماعي جايگاه در دهه ي هفتاد به دليل تحوالتي كه در عرصه ي سياست و اقتصاد پيش آمد مسائل فر. مي كند

كمتري در بين صاحب نظران و دولت مردان به خود اختصاص داد به طوري كه در مورد آسيب هاي اجتماعي، نه تنها 
صاحب نظران جامعه شناسي هيچ نمي گفتند بلكه مسئوالن ذي ربط نيز سعي مي كردند وجود اين پديده را در جامعه ي 

با پرده برداشتن از وقوع قتل هاي سريالي زنان آسيب ديده در  1380ا اين كه در سال ت. ارزش گراي ايراني فراموش كنند
  . در مطبوعات و حتي صدا و سيما رنگ بيشتري به خود گرفت "زنان خياباني"مشهد، بحث 

ان زن". تا آن زمان حتي براي ناميدن اين زنان كه دچار فساد اخالقي بودند، واژه ي دقيق و درست بيان نشده بود
زنان آسيب ". از واژه هايي بود كه پس از جريان قتل هاي عنكبوتي در ادبيات شخصيت هاي سياسي نمود پيدا كرد "ويژه
و بدين ترتيب توجه به مسائل زنان خياباني و . نيز از سوي مسؤوالن توان بخشي و آسيب هاي اجتماعي مطرح شد "ديده

روز اين پديده اگر ما تمام علل، يعني علل اقتصادي، اجتماعي و رواني را در ب. دختران فراري تا حدودي اهميت پيدا كرد
بر اين پديده سخن به ميان  آن ها مورد توجه قرار دهيم با يك نگاه حلقوي و سيستماتيك مي توانيم از تأثير هر يك از

  . آوريم
كه بعضي از مردم را وادار به كج  نظريه ي فشار ساختاري، رفتارهاي انحرافي را نتيجه ي فشارهاي اجتماع مي داند

تعبير ساده ي اين نظريه در يك ضرب المثل معروف آمده است كه فقر باعث جرم مي شود، به موجب اين   . روي مي كند
  . ضرب المثل وجود فراوان فقر در يك ساختار اجتماعي فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كج روي فراهم مي سازد

دكتر توسلي جامعه شناسي . است "روسپيگري"ايران، يكي از تاريخي ترين علل بروز پديده ي  فقر اقتصادي در
دكتر شيخاوندي جامعه شناس در رشته ي جرم شناسي، با اشاره به . است كه اين علت را يكي از علل مهم بر مي شمارد
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بيان مي كند كه در جامعه اي كه شب و  معضل بيكاري در ايران فقر را يكي از پيامدهاي بيكاري بر مي شمارد و چنين
البته گروهي نيز بين افزايش روسپيان يك . روز از بيكاري سخن مي گويند، گسترده شدن اين پديده دور از ذهن نيست

برخي از زنان علي رغم برخورداري از امتيازات ويژه ي خانوادگي در . جامعه با رفاه آن رابطه ي مستقيم قائل هستند
  . يابي به آنچه خود رفاه بيشتر مي نامند به اين كار تن مي دهند تكاپوي دست

او . را يكي از علل مهم كج روي در جامعه مي داند) چه در جهت پيشرفت و يا كاهش(دوركيم، بحران اقتصادي 
با بروز از طريق هنجارها تنظيم مي شوند  ان هامعتقد است در شرايط اجتماعي پايدار و مستحكم آرزوها و اهداف انس

از . بحران، هنجارها دچار از هم پاشيدگي مي گردند كه اين وضعيت آرزوهاي بي قاعده و بي حد و حصر به وجود مي آورد
آنجايي كه اين آرزوهاي بي حد نمي توانند اشباع شوند در نتيجه يك نارضايتي اجتماعي دائم به وجود مي آيد، اين 

كوئينگ ) خودكشي، قتل، طالق، فحشا(هاي منفي خود را نشان مي دهد  ي منفي و يا واكنشان هانارضايتي در جري
فقر به تنهايي يك عامل ثبات بخش است، اما اگر در مقابل فقر تصوير : نظريه ي دوركيم را به اين صورت تكميل مي نمايد

و در آن صورت رفتارهاي  ثروت و يا آرزوهاي بلند پروازانه ي رفاه ارائه شوند در آن صورت فقر غير قابل تحمل مي شود
  . انحرافي و نارضايتيِ اجتماعي رشد مي كند

و اين نكته ي  76تا  68در ايران به دنبال تجربه ي خصوصي سازي و تجربه ي بازار آزاد در فاصله ي سال هاي 
ويژگي هاي زندگي كيسه و نسبتاً بي هويتي با ده اي به ارمغان آورد، طبقه ي نومهم كه اين تجربه امتيازاتي را براي ع

درصد  90تا آنجا كه زماني روزنامه ها نوشتند . اشرافي پا گرفت كه نماد تبعيض و تناقض در سال هاي پس از جنگ شد
چنين عدم تعادلي ناگزير فقر عمومي را . درصد مردم است 90درصد ثروت در دست  10درصد افراد و  10ثروت در دست 

       از سويي ديگر رواج لوكس گرايي بي پشتوانه كه در . و فحشا را به دنبال داشت گسترش داده و عوارض جانبي چون سرقت
  . سال هاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده، مي تواند به عنوان يكي از ريشه هاي اين پديده مطرح گردد

اه خاطر اجتماعي اختالف طبقاتي موجود در جامعه ي ايران در كنار اراده اي كه براي ايجاد انگيزه در كسب رف
البته بحران اشتغال نيز در . تالش مي كند، موجب مي شود تا برخي از زنان انگيزه ي خود را اين گونه به عمل تبديل كنند

نبود مشاغل مناسب و اختالف دستمزدها با زندگي بهتر مي تواند . اين ميان هم چنان همراه علل بروز روسپيگري است
  . بكشاند ان هارا به خياب آن ها به كانون خانواده دل سرد كند و زنان بسياري را از دستيابي

رسم ها و   . در كنار فقر اقتصادي، طبقاتي بودن جامعه و نابرابري هاي اجتماعي، فقر فرهنگي نيز جايگاه خاصي دارد
كه از نسل هاي قبل به  سنت ها و قوانين هر جامعه به عنوان مجموع هاي از ارزشهاي فرهنگي آگاهانه يا نا آگاهانه است

  . جرم محسوب مي شود آن ها نسل هاي بعد منتقل مي شود، مورد احترام، و تجاوز به
ساترلند معتقد است عوامل قومي، مهاجرت، ناسازگاري هاي برخي از گروه ها، عدم رشد خرده فرهنگ ها، در بروز 

تغييراتي كه در رويه ي اجتماعي زنان به وجود . شناسد جرم مؤثر مي باشد و بزِه را مسأله اي ناشي از تعارض فرهنگي مي
      آمده به يك معنا مربوط به گذار از سنت به مدرنيته است، اما ويژگي هاي بومي كشور نظير فرهنگ، دين و عرف

هزينه هايي كه هم دولت به معناي حكومت و هم ملت مي بايست به يك اندازه . هزينه هاي آن را سنگين كرده است
  . رداخت نمايندپ

در كشورهاي در حالِ گذار به علت كم رنگ شدن بعضي از هنجارها و ارزشها و عدم جايگزينيِ هنجارهاي مناسب و 
يا جايگزيني عادات و هنجارهايي كه ريشه در ساخت جامعه ندارد، و يا به درستي تعريف نگشته است جامعه با نوعي 

فرد در مورد آنچه به او در خانواده و . وعي تنش بين فرد و جامعه مي شودتعارضات فرهنگي مواجه مي گردد كه باعث ن
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مدرسه آموزش داده شده است و آنچه واقعيت جامعه است دچار تعارض شده و اين زمينه ساز انحراف وي مي گردد در 
  . اين ميان فرهنگ سازي با مدل هايي كه متناسب با زمان حال مي باشد اهميت قابل توجه اي دارد

رفتارهاي قومي، مهاجرت، زاغه نشيني، از هم پاشيدگي خانوادگي نيز از عوامل اجتماعي تأثير گذار بر پديده ي 
به قتل رسيدند ساكن حاشيه ي شمالي  "حنايي"روسپيگري مي باشند به عنوان مثال، زنان خياباني در مشهد كه توسط 

. زاغه نشين بودن همواره شاهد بزه هاي گوناگون هستند جايي كه به واسطه ي حاشيه نشيني و. شهر مشهد بوده اند
كه خود ساكن همان منطقه بوده است خود فروشي زناني كه به دست او به قتل رسيده بودند را مشكالت ناشي  "حنايي"

  . از زندگي در اين مناطق ذكر كرده بود و آنان را در بدترين شرايط اقتصادي و معيشتي مي دانست
م جمعيت كه از ويژگي هاي محله ها و زاغه ها است موجب مي شود تا فرد نتواند در زندگي داخلي و انبوهي و تراك

از اين رو فحشا، اعتياد و سرقت كه . خصوصي خود مسايل و مشكالت شخصي را بروز دهد ناچار از ديگران پنهان مي دارد
ت مگر اينكه شرايط و عوامل اقتصادي و اجتماعي كه ي شلوغ شهر رواج دارد، از بين نخواهد رفان هابه طور عجيبي در مك

  . موجب پيدايش اين مسائل شده، دگرگون و از بين برود
به اشكال مختلف در رأس آن قرار دارد در پيدايش اين آسيب  "عقده ي جنسي"برخي از بيماري هاي رواني كه 

ابتدايي بلوغ در روح و روان فرد ريشه مي كنند عقده هايي كه با وجود برخي محروميت ها در سنين . اجتماعي مؤثر است
پس در اين ميان توجه نكردن به بهداشت و . و در مقاطعي خاص از دوره ي حاد بيماري او را به هر كاري مي كشانند

مي توان وجود . سالمت رواني جامعه ي ايران، بدون شك نقش بزرگي در رواج پديده ي روسپيگري بازي مي كند
نبودن تعادل رواني . اص جامعه ي ايران را يكي از علل افزايش بيماري هاي رواني در ميان زنان دانستمحدوديت هاي خ

  . در ميان برخي از زنان و حتي مردان نيز مي تواند موجب رواج روسپيگري گردد
يده مؤثر فرار دختران از خانه نيز كه خود از علل و عوامل فوق سرچشمه مي گيرد به نوبه اي در گسترش اين پد

ده است، چرا كه از يك سال است كه مسأله ي فرار دختران جنبه ي فوق العاده جدي پيدا كر 10اكنون به مدت. است
    نوع . سال آمار فزاينده اي داشته است و از طرف ديگر نشان گر وجود بحران در عمق روابط خانوادگي است 10طرف در اين

امل مهم در بروز اين پديده مي باشد تعداد زيادي از دختران كه فرار مي كنند كنش هاي متقابل در خانواده يكي از عو
را به خود جذب مي كنند و از گرسنگي و بي سرپناهي  آن ها متأسفانه در دام افرادي مي افتند كه با ابراز محبت و دوستي

اين . استفاده مي نمايند ن هاآ نجات مي دهند و سپس براي انجام جرائمي چون قاچاق مواد مخدر، فحشا و دزدي از
دختران پس از آلوده شدن به اين اعمال يا به تهديد افراد دام گذار و اعضاي باندهاي شكار و يا به دليل اينكه مي دانند از 

ماه هر كدام تبديل به يك زن خالفكار  7 - 6سوي اجتماع مطرود هستند قادر به بازگشت نمي شوند و پس از گذشت 
  وند و پس از رها شدن در جامعه هر كدام حداقل چندين نفر ديگر را هم جذب باندهاي فحشا و قاچاق حرفه اي مي ش

  . مي سازند
  :در نهايت مي توان علل و انگيز ه هاي روسپيگري را اين گونه خالصه نمود

  ؛و فقدان روابط محبت آميز با پدروابستگي به مادر . 1
دانش  رت در كار، كم هوشي و ضعف مباني عقلي يا كمي سطح فكر وعوامل دروني مانند تنبلي، عدم مها. 2
  ؛عمومي
  ؛رت و ثروت و قدرت و عشق به تجملجاه طلبي و داشتن روياهاي شه. 3
  ؛"عقده ي روسپيگري"جنون يا . 4
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زندگي يي به پرداختن به يك خشونت والدين و بدرفتاري آنان و دارا بودن خانواده اي از هم پاشيده و عدم توانا. 5
  ؛عادي

  ؛قر، بيكاري و نداشتن درآمد ثابتف. 6
  ؛هاي اجتماعي براي ارضاء نيازها سركوبي شديد و غير عادي ميل جنسي و نيز محروميت و محدوديت. 7
  ؛بيت و نداشتن پدر و مادر شايستهداشتن شوهر و محيط خانوادگي نامناسب و بديِ تر. 8
  ؛نيازهاي جنسي زنم توجه شوهر به اختالف سني زوجين و عد. 9

  ؛راد فاسد در جامعهوجود محله هاي فساد و اف. 10
  ؛معرض تجاوز جنسي در دوران كودكيقرار گرفتن در . 11
  ؛)معاشران بد( و دوستان خالفكار معاشرت با گروه هاي ناباب . 12
  . عدم تطبيق خود با شرايط خانوادگي، قومي و محله اي. 13

اي روسپيگري كاركرد رواني و اجتماعي قائل بوده و كاركردهاي آن را به شرح زير مي در اين ميان كاركرد گرايان بر
  : دانند

  ؛همسر گزيني نيستند فراهم مي كند روسپيگري استغناي جنسي افرادي كه قادر يا حاضر به. 1
ده به سر ز خانواجهانگردان، ملوانان و ديگر كساني را كه دور ا: روسپيگري استغناي جنسيِ موقت افرادي مانند. 2

  ؛مي برند، تأمين مي كند
روسپيگري براي كساني كه حاضر يا قادر نيستند نيازهاي خود را از طريق مشروع دنبال نمايند، شرايط نسبتاً . 3

  . مناسبي محسوب مي شود
دارد  به طوري كه مالحظه مي شود، كاركرد گرايان روسپيگري را فقط بر حسب نتايجي كه براي كل نظام اجتماعي

    اما بايد دانست كه چنين تحليلي بخشي از واقعيت هاي آن را مشخص مي كند و مسائل. مورد تحليل قرار مي دهند
     مهم تر ديگري از قبيل علل ساختي و تضادهايي كه براي خانواده ها پديد مي آورد و موجب از هم پاشيدگي خانواده

  . يردمي شود در اين ديدگاه مورد غفلت قرار مي گ
نوع برخورد و نگرش جامعه نسبت به زنان و دختراني كه به اين گروه انحرافي منسوب شده اند نيز حائز اهميت و 

چه رفتاري را در ) اعم از مردم و مسؤوالن(دقت نظر مي باشد، سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه، جامعه 
  رابطه با اين افراد اعمال مي نمايند؟ 

. هر جامعه اي براي همبستگي و هم نوايي خود از نوعي مكانيسم هاي نظارت و كنترل استفاده مي نمايدمسلماً 
برخورد با هر نوع انحراف با نوعي فشار و مجازات از سوي جامعه همراه است، هر چند ثابت شده است كه رفتار انحرافي در 

چنداني در ظهور و ازدياد و يا تقليلِ دائمي آن ندارد و فقط  اثر چندين عامل اكتسابي به جود آمده و عامل مجازات تاثير
  . در كوتاه مدت مي تواند موثر باشد

يكي از ضعف هاي بزرگ روش هاي قضايي حاضر، تكيه مداوم بر تهديد، به وسيله ي مجازات ": ساترلند مي گويد
تاكنون با تهديد و ارعاب ميسر نشده است  كردن براي جلب نظر مردم براي احترام به قانون است، در حالي كه هيچ گاه

  . "كسي قلباً و صميمانه وادار شود تا به آنچه كه به زور بر او تحميل مي شود احترام بگذارد
  اجراي حدود كه صد تازيانه را در بر . 1: در ايران، مجازات هايي كه در مورد اين زنان صورت مي گيرد عبارتند از

مسلماً در حال حاضر هيچ كدام از اين مجازاتها صورت مدني و انساني نداشته  ؛در موارد خاصسنگسار كردن . 2 ؛مي گيرد
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و از ديدگاه حقوق بشر نوعي خشونت محسوب مي گردد و جامعه نيازمند است تا از روش هاي خاص ديگري براي كنترل 
خانه هاي سالمت كه . رضه مطرح شده استدر سال هاي اخير طرح هايي نيز براي كنترل اين عا. اين پديده استفاده نمايد

پايگاه نگهداري زنان خياباني و دختران فراري است كه هنوز به دايره ي فساد وارد نشده اند، هم چنين كانون هاي اصالح 
  . و تربيت و همچنين رواج ازدواجِ موقت در جامعه از پيشنهادات ديگر مي باشد

ها و اقدامات نتيجه ي مؤثري در بر نداشته و فقط به نوعي سعي در  آن چه كه از شواهد بر مي آيد اين مجازات
  پاك كردن صورت مساله نموده است؟ 

   گير شده اند خود راني كه به نوعي با اين مسأله درچسب زدن از سوي مراجع قضايي و امنيتي به زنان و دختبر
ن، مديريت اجرايي شايسته و انساني نسبت به اين مي تواند كنترل اين مسأله را پيچيده تر نمايد پس الزم است مسئوال

  . مسأله داشته باشند
در سال هاي اخير از سوي مسؤوالن به اين نكته پرداخته مي شود كه ازدواج موقت يك راه كار براي برخورد با 

يرا در جامعه ي پديده ي زنان خياباني است، قطعا تشويق و ترويج ازدواج موقت به سالمت جامعه كمكي نخواهد نمود، ز
ايران كه نهاد خانواده از تعاريف خاص خود بر خوردار است اگر ما اين راه را باز بگذاريم در حقيقت به مسأله در شكل 

  . جديد رسميت بخشيده ايم
اگر روسپيگري را فروش تن در مقابل پول بدانيم، در ازدواج موقت همين امر با پشتوانه ي قانوني صورت مي پذيرد 

  . ني بر آن واقع مي شودو زما
  آيا واقعاً با اين روش معضل حل مي گردد يا معضلي بر معضالت جامعه اضافه مي شود؟ 

  افزايش زنان و دخترانِ خياباني واقعاً در ايران نهادينه خواهد شد؟ 
      امعه ي خاصي نيز مطابق با ارزش هاي سنتي جان هااز آنجايي كه كاناليزه كردن اين زنان و دختران در مك

نمي باشد و به هر حال اين زنان و دختران مطرود جامعه مي باشند بر عهده ي مسؤوالن است كه با توجه به ساختارهاي 
جامعه با شيوه هاي روانشناسانه، جامعه شناسانه، و اخالقي به حل اين معضل بپردازند و راه حل هايي را ارائه دهند كه با 

  . امكان تحقق آن وجود داشته باشد توجه به بافت جامعه ي ايران
مسلماً اين نكته حائز اهميت مي باشد كه هيچ انحرافي به صورت صددرصد از جامعه ريشه كن نخواهد شد ولي 

  . كاهش آن حداقل به صورت معقول، در حفظ سالمت جامعه مؤثر است
كه ممكن است او را به راه راست هدايت در روح هر فرد مجرم بارقه اي از نور الهي وجود دارد ": تولستوي مي گويد

. به همين خاطر اصالح مجرمان به شيوه اي كه در جريان عادي زندگي اجتماعي قرار گيرند نيز داراي اهميت است "كند
    درمان بيماري هاي اجتماعي بسيار مهم است چون اين بيماري ها حالت مسري داشته و به سرعت در جامعه تسري 

زمان كوتاهي درصد زيادي از جامعه را آلوده مي سازد و مهم تر از آن پيش گيري از اين گونه بيماري ها مي يابند و در 
  . هزينه اي كه براي پيش گيري مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار كمتر از هزينه هاي درمان خواهد بود مي باشد، مسلماً
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هاي هورموني بدن آغاز  سالگي است، تغييراتي در دستگاه 14تا  11هنگام رسيدن به بلوغ جنسي، كه معموالً بين
هاي جنسي ـ جسماني  سازند و هم تحول ويژگي اين تغييرات هم فرايندهاي رواني مربوط به جنسيت را فعال مي. شود مي

هاي جنسي در بزرگساالن از  فرايند كنترل ترشح هورمون. اندازند را راه مي ان هااز قبيل رويش مو و بزرگ شدن پست
 feedback(هيپوتاالموس مداري پسخوراندي ). شكل دستگاه هورموني كاركرد جنسي(گيرد  هيپوتاالموس سرچشمه مي

loop (بار ديگر بر مغز اثر  ي هيپوفيز، سپس بر بقيه بدن و در نهايت كند كه نخست بر غده از عوامل اثرگذار فراهم مي
  .دارد مي هاي انعكاسي كاركرد جنسي، مداري را ميان مغز و بدن فعال نگه به اين ترتيب، پيام. گذارند مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

نام عوامل رهاساز گونادوتروپين  س شروع به ترشح موادي شيميائي بهي بلوغ، هيپوتاالمو در دوره
)gonadotropin releasing factors (هيپوفيز را كه درست زير هيپوتاالموس قرار گرفته  ٔكند و اين مواد غده مي

هاي جنسي، كه  اين هورمون. درون جريان خون است  هائي به هيپوفيز ترشح هورموني  هكار غد. كنند تحريك مي
) ها در مرد در زن و بيضه ان هاتخمد(شوند، از طريق دستگاه گردش خون به غدد جنسي  گونادوتروپين ناميده مي

هاي گونادوتروپين، غدد  هورمون. هاي تخمك يا اسپرم براي توليدمثل جنسي است رسند كه كارشان توليد سلول مي
 .شان را به جريان خون رها سازند هاي جنسي كنند تا هورمون جنسي را فعال مي
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سازد كه اوج و فرود آن تقريباً هر  اي ماهانه رها مي در زنان، هيپوتاالموس عوامل رهاساز گونادوتروپين را در چرخه
ي ماهانه بر هورمون گونادوتروژين به اسامي  كند كه در چرخه پوفيز زنان را تحريك ميياين امر ه. روز يكبار است 28

 luteinianigساز  زرده(و هورمون ) FSHـ  follicle stimulating hormoneفوليكول (هورمون محرك كيسك 

hormone  ـLH (را به  ان هاهورمون محرك كيسك، تخمد. سازند را فعال مي ان هاها تخمد اين هورمون. ترشح كند
هاي بارور  دهد تخمك است كه امكان مي ان هاها در داخل تخمد اي از ياخته كيسك خوشه. كند توليد كيسك تحريك مي

جريان خون وارد  استروژن به. كند استروژن ميي  هوجود آمد، شروع به ترشح هورمون زنان وقتي كيسك به. رشد كنند
. سازد هاي جانوران، انگيزش جنسي را در مغز فعال مي گذارد، و در بسياري از گونه شود و بر رشد جنسي بدن تأثير مي مي

اين . شود ساز است كه كمي بعد از هورمون محرك كيسك از هيپوفيز رها مي دومين هورمون گونادوتروپين، هورمون زرده
همزمان با رهاسازي تخمك، كيسك . شود گذاري، يعني رهاسازي تخمك رسيده از كيسك مي خمكهورمون موجب ت

كشت تخمك ي  هكند كه زهدان را آماد مي) progesterone(شروع به ترشح دومين هورمون زنانه، يعني پروژسترون 
  .سازد هاي جانداران، انگيزش جنسي را نيز در مغز فعال مي سازد، و در برخي گونه رسيده مي

اين امر . كند صورت مداوم ترشح مي بار در ماه، به جاي يك در مردان، هيپوتاالموس، عامل رهاساز گونادوتروپين را به
 interstitial cell(ي ميان بافتي  نام هورمون محرك ياخته طور مداوم هورمون گنادوتروپين به شود هيپوفيز به سبب مي

stimulating hormone  ـICSH (يان خون رها سازدجر به .ICSH هاي اسپرم بارور  ها ياخته شود بيضه سبب مي
نحو چشمگيري افزايش  ويژه تستوسترون را به ، به)androgen(نام آندروژن  هاي مردانه به توليد كنند و ترشح هورمون

هاي جانوران با اثري  گونه انگيزند و در بيشتر هاي جنسي مردانه را برمي ها رشد ويژگي تستوسترون و ديگر آندروژن. دهند
  ).كنند ها شكلي از پرخاشگري را نيز تسهيل مي در برخي گونه(سازند  كه بر مغز دارند ميل جنسي را فعال مي

 نظارت عصبينظارت عصبينظارت عصبينظارت عصبي •

مغز به يك معني، اندام اصلي رفتار جنسي است، چون هم خاستگاه ميل جنسي است و هم نظارت بر رفتار جنسي 
در داخل . آدميان، عملكرد جنسي مغز تا نظارت بر افكار، تصورات و روياهاي جنسي گسترده استدر مورد . را برعهده دارد

از جمله (پستانداران  ٔدر مورد همه. توانند بر عملكرد عصبي افراد بزرگسال تأثير بگذارند هاي جنسي مي خود مغز، هورمون
توانند بر رشد  هاي جنسي مي بزرگسالي نيز، هورمون ي هدر همان اوايل زندگي، و در برخي پستانداران در دور) آدميان

  ).Breedlove ،1994بريدالو، (هاي در حال رشد اثر بگذارند  جمساني و الگوهاي ارتباطي نورون
در سطح نخاعي، مدارهاي عصبي معيني بر حركات . 13دستگاه عصبي در سطوح مختلف با رفتار جنسي پيوند دارد

در مرداني كه نخاع آنان بر اثر . هاي لگن و انزال است دها اين موارد شامل نعوظ، حركتدر مر. گيري نظارت دارند جفت
شكل بازتابي  تواند به  شوند، تمامي اعمال ياد شده مي آسيب قطع شده و از برخي تحريكات حسي بدن خود آگاه نمي

كه ترشحات مهبل در پاسخ به تحريك دهد  نشان مي  هاي باليني زنان با آسيب نخاعي طور هم بررسي همين. صورت گيرد
  )1982اوفير، (هاي لگن ممكن است كنترل مدارهاي بازتاب عصبي نخاع باشد  آلت جنسي و حركت

هاي  هاي عصبي است كه نقش مهمي در جنبه سطوح باالتر مغز، خصوصاً هيپوتاالموس، شامل برخي دستگاه
گيري را در انواع جانداران نر و ماده از راه تحريك  يب جنسي و جفتتوان تعق براي مثال، مي. تر رفتار جنسي دارند پيچيده

                                                             
هاي جنسي در دستگاه  توضيح اينكه در اين جمله از نقش هورمون. ي مطلب، با مختصر تغيير ترجمه شد سبب ناهمخواني با بقيه ي اول اين بند به جمله.  13

  .كه سراسر بند مربوط به نقش دستگاه عصبي در كنترل رفتار حنسي است ـ ويراستار متن فارسي عصبي صحبت شده، در حالي
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حتي در مورد آدميان گزارش شده است كه تحريك مناطقي از مغز در حوالي . وجود آورد برقي مناطقي از هيپوتاالموس به
ديدن مناطقي  برعكس، آسيب). Heath ،1972هيت،(تواند موجب برانگيختگي و ميل جنسي شديد شود  هيپوتاالموس مي

  .كلي متوقف كند ها، از جمله آدمي را به تواند رفتار جنسي بسياري از گونه از هيپوتاالموس مي
 تأثيرات محيطيتأثيرات محيطيتأثيرات محيطيتأثيرات محيطي •

  :هاي آغازين تجربه -
هاي آغازين زندگي  اي از اين عوامل محيطي تجربه نمونه. محيط نيز تأثير بسيار بر رفتار جنسي بزرگساالن دارد

  .شود رفتار جنسي بسياري از پستانداران محسوب مي ٔكننده رين عوامل تعيينتجربه، از مهمت. است
  :ها هائي با ميمون آزمايش -

ها هنگام بازي با يكديگر بسياري از  ميمون براي نمونه، بچه. جنسي اثر بگذاردي  ههاي ويژ تواند بر پاسخ تجربه مي
 ساالن خود، بچههنگام گالويز شدن با هم. سازند نمايان مي گيري الزم دارند، هاي اندامي را كه بعدها براي جفت حالت
 بچه. ر رفتار جنسي بزرگساالن استدهند كه از عناص چسبند و حركاتي انجام مي هاي نر به پشت حريف مي ميمون
ار حركت در وضعي مشابه حالتي قر شوند و بي شوند، تسليم مي ميمون نر تهديد مي هاي ماده وقتي با هجوم بچه ميمون

، در  هاي پيشرس جنسي اين واكنش. شود گيري براي تحمل وزن ميمون نر الزم مي هنگام جفت گيرند كه بعدها به مي
ظهور اين . شود تر مي تر و ظريف روز پس از تولد نمايان شده و همراه با رشد ميمون فراوان 60همان اوائل زندگي در حدود 

اينكه  كما. هاي اختصاصي هستند هاي فطري به محرك ها پاسخ آورد كه اين يها در آغاز زندگي اين فكر را پيش م واكنش
بزرگسالي ي  هاز طريق تجربه، بيانگر آن است كه يادگيري نيز در تكوين الگوي جنسي دور آن ها تغيير و ظرافت يافتن

  .نقشي دارد
در (اند  زواي نسبي بزرگ شدههائي كه در ان ميمون. گذارد هاي فردي رفتار جنسي نيز اثر مي تجربه بر جنبه

) تماس داشته باشند آن ها توانند با هاي ديگر را ببينند ولي نمي توانند ميمون مي آن ها هاي توري انفرادي كه در قفس
مثالً : توانند اعمال مكانيكي جنسي را انجام دهند هاي نر مي اين قبيل ميمون. گيري نيستند غالباً پس از بلوغ قادر به جفت

خورند كه از نظر جنسي پذيرا  اي برمي اما وقتي به ميمون ماده. كنند هاي طبيعي تا حد انزال استمنا مي ميموني  هندازبه ا
از لحاظ جنسي برانگيخته  آن ها .گيري قرار دهند رسد بلد نيستند بدن خود را در وضع مناسب براي جفت نظر مي است، به

هاي  نارسائي پاسخ آن ها مشكل. اندازند هاي ماده چنگ مي بدن ميمون شوند اما فقط بدون هدف به بدن خود يا مي
هاي  حتي در موقعيت: اند، مشكالت اجتماعي يا عاطفي دارند سر برده ها كه مدتي در انزوا به اين ميمون. اختصاصي نيست

. دهند ديد از خود نشان ميها نيستند، و ترس و گريز يا پرخاشگري ش غيرجنسي، قادر به برقراري ارتباط با ديگر ميمون
هاي اختصاصي جنسي، بلكه به پيوند  ها و رشد پاسخ خواهي پستانداران نه فقط به هورمون ظاهراً رفتار طبيعي دگرجنس

ميمون  اين پيوند از نتايج جنبي تعامل با مادر و همگنان است كه از آن طريق، بچه. عاطفي بين نر و ماده نيز وابسته است
هاي ظريف بدن خود را نمايان سازد، تماس جنسي با  عتماد كند و بدون ترس از اينكه آسيب ببيند، قسمتگيرد ا ياد مي

هارلو، (هاي ديگر برخوردار شود  ها را بپذيرد و از آن لذت ببرند، و از انگيزش كافي براي همنشيني با ميمون ديگر ميمون
1971.(  

ي آدمي محتاط باشيم، مشاهدات باليني نوزادان آدمي از ها به رشد جنس هر چند بايد در تعميم اين يافته
آميز  گرم و محبت ٔهاي احساس اعتماد و محبت در نوزاد آدمي، ريشه در رابطه نخستين جوانه. هائي حكايت دارد همانندي

وابط ر. بخش با همگنان است اين اعتماد بنيادي، شرط اساسي تعامل رضايت. با مادر يا نخستين سرپرست كودك دارد
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جنسي در ميان بزرگساالن ي  هآورد كه الزم آميز با ساير خردساالن نر و ماده نيز زمينه را براي صميميتي فراهم مي محبت
  .است

 ها بر ميل و برانگيختگي جنسيها بر ميل و برانگيختگي جنسيها بر ميل و برانگيختگي جنسيها بر ميل و برانگيختگي جنسي    تأثير هورمونتأثير هورمونتأثير هورمونتأثير هورمون •

گيختگي ها چه نقشي در برانگيختگي و ميل جنسي بزرگساالن برعهده دارند؟ در انواع ديگر موجودات، بران هورمون
هاي  يكي از روش. ها كمتر است تنگاتنگي با تغييرات سطح هورموني دارد، اما در آدميان نقش هورموني  هجنسي رابط

ها  يا بيضه ان هاهاي جنسي يعني تخمد ها در برانگيختگي جنسي، بررسي اثرات برداشتن غده سنجش دخالت هورمون
). نام دارد castrationسازي ـ  ها اخته در مردها برداشتن بيضه( شود ناميده مي) gonadectomy(برداري  است كه غده

سازي به كاهش سريع و سرانجام به  ، اخته)هاي هندي ها و خوكچه از جمله موش(تر جانوري  هاي پائين در پژوهش باگونه
ر عوض، روانشناسان د. هاي كنترل شده در مورد آدميان انجام نشده است البته پژوهش. شود زوال فعاليت جنسي منجر مي

مبتال هستند و تحت ) مثالً سرطان بيضه(هاي سخت  كنند كه به بيماري مرداني تكيه ميي  هبه مشاهدات خود دربار
ها  اين پژوهش. اند قرار گرفته) هاي مصنوعي براي متوقف ساختن مصرف آندروژن با تزريق هورمون(سازي شيميائي  اخته

كه در برخي ديگر زندگي  دهند، در حالي ط فوق بعضي مردها ميل جنسي را از دست ميدهند كه در شراي عمدتاً نشان مي
نظر  به). Gain ،1976، واكر، و گين،Weideking؛ ماني، وايده كينگ، Walker ،1978واكر،(يابد  جنسي عادي ادامه مي

  .گذارد رسد آندروژن فقط در بعضي موارد بر ميل جنسي اثر مي مي
نوسان مقدار  ٔها در ميل جنسي و برانگيختگي در مردها، بررسي رابطه گيري دخالت هورمون دازهراهي ديگر براي ان

مثالً، وقتي ميزان ترشح تستوسترون در مردي زياد باشد آيا او بيشتر احساس برانگيختگي . هورمون با ميل جنسي است
است تأثيري بر عملكرد جنسي مثالً نعوظ  كند؟ در اين مورد عقيده بر اين است كه ميزان تستوسترون ممكن جنسي مي

نظر  اما به). Davidson  ،1988ديويدسون،(صورت تخيالت جنسي  مثالً به. نداشته باشد، اما ميل جنسي را افزايش دهد
، )و نيز زنان(بينيم كه در مورد مردها  مثالً مي. ميل جنسي در مردها، عوامل هيجاني باشد ٔعمده ٔرسد تعيين كننده مي
،  Golemanگلمن،(هاي زناشوئي است  هاي طالب درمان جنسي، تعارض ترين علت كمبود ميل جنسي در زوج يعشا

1988.(  
) nonprimates(ها  كه در غيرنخستي ها است، در حالي تأثير هورمون ميل جنسي زنان حتي كمتر از مردان تحت

منجر به  ان هاجانوران برداشتن تخمدي  همي، در همجز آد به. رفتار جنسي ماده وابستگي زيادي به هورمون جنسي دارد
هاي جنسي  ايستد و معموالً در مقابل پيشروي اخته از پذيرش نر باز مي ٔشود، به اين معنا كه ماده قطع فعاليت جنسي مي

  متوقف شدن كاركرد (آدمي است كه پس از يائسگي ي  هدر اين ميان تنها استثناء جنس مادين. كند او مقاومت مي
بيشتري ي  هها پس از يائسگي عالق در حقيقت، بعضي از زن. يابد نيز در اغلب موارد ميل جنسي او كاهش نمي) ان هاتخمد

شواهدي حاكي از آن است كه وجود . اين دليل كه ديگر بيمي از آبستني ندارند  دهند، شايد به جنسي نشان مي ٔرابطه به
شروين، (دهد  گاه گردش خون زنان، ميل جنسي آنان را افزايش ميهاي جنسي در دست مقادر ناچيزي از هورمون

Sherwin ،1988 .( اما مقدار الزم براي تحريك ميل جنسي معموالً چندان اندك است كه در اكثر زنان بسيار بيشتر از
  .رود اين عامل چندان تأثيري بر ميل جنسي نداشته باشد شود و در نتيجه گمان مي آن توليد مي
پيش از يائسگي، نتايج ي  هها در دور نوسان هورموني با برانگيختگي جنسي مادهي  هرابط ٔائي در زمينهه بررسي
تغييرات عادي هورموني، نقشي اساسي در برانگيختگي جنسي جانوران ديگر دارد، اما نه در : دست داده است مشابهي به

در بخش . اي همراه با تغييراتي در باروري حيوان، نوسان دارد  هصورت دور ها به در پستانداران ماده، مقدار هورمون. ان هاانس
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كنند كه  استروژن ترشح مي ان هاتخمد) شود ها براي باروري آماده مي كه تخمك زماني(اي باروري پستانداران  اول چرخه
ذاري انجام شد، هم گ پس از آنكه تخمك. انگيزد سازد و ضمناً تمايل جنسي را برمي زهدان براي پذيرش جنين آماده مي

گذاري انجام شد، هم  پس از آنكه تخمك. انگيزد شود و هم استروِژن ضمناً تمايل جنسي را برمي پروژسترون ترشح مي
، تغييراتي )estrous eyeleفحل، (خواهي  باروري يا گشني  هدنبال اين چرخ به. شود و هم استروژن پروژسترون ترشح مي

گذاري پذيراي  تخمكي  هي ماده فقط در دوران هااكثر حيو. دهد اي پستانداران روي ميه در انگيزش جنسي بيشتر گونه
رسد، اما در ميان  كه ميزان استروژن به بيشترين حد آن در طول چرخه مي هاي جنسي نر هستند، يعني زماني روي پيش

هاي ماده  ها و شمپانزه ها، بوزينه نميمو. است) خواهي گشن(ي باروري  تأثير چرخه ها فعاليت جنسي نر كمتر تحت نخستي
گذاري ديده  تخمكي  هكنند، هر چند بيشترين فعاليت جنسي باز هم در دور گيري مي در هر زماني طي اين چرخه جفت

باروري بوده و بيشتر  ٔتأثير دوره ميزان بسيار كمتر تحت رسد در زنان، ميل و برانگيختگي جنسي به  نظر مي به. شود مي
  .عوامل اجتماعي و عاطفي است تأثير تحت

با وجود . يابد ها بر رفتار جنسي بزرگساالن كاهش مي داران پست به عالي، ميزان نظارت هورمون طور كلي از مهره به
بين ي  هاي آن رابط هاي هورموني وجود داشته باشد كه نمونه رسد برخي نظارت نظر مي اين، حتي در آدميان نيز به

  .ي در مردها استتستوسترون و ميل جنس
ويژه در مردان بارزتر است،  اين پديده كه به. ها، در انگيزش جنسي دخالت دارند ويژه آندروژن هاي جنسي، به هورمون

 سطح آندروژن يا تستوسترون در مردنخستين پژوهشگران مسئله را به اين ترتيب فرضيه سوق داد كه ممكن است 
ها در اين زمينه  اما اين فرضيه تأييد نشد زيرا در بيشتر پژوهش. تر باشد پائين خواه، خواه نسبت به مرد دگرجنس جنس هم

سطح  ٔاند اثر برخي عوامل كاهنده تفاوتي برخوردند معلوم شد نتوانسته  تفاوتي بين دو گروه نبود، و در مواردي هم كه به
خواه تستوسترون  جنس وقتي به مردهاي همعالوه بر اين، . آندروژن نظير استرس يا مصرف تفريحي دارو را كنترل كنند

  .اما گرايش جنسي آنان تغيير نكرد) مردهاي  همثل هم(داده شد، انگيزش جنسي آنان افزايش يافت 
 بر. گرايش جنسي مطرح شد ٔهورموني متفاوتي دربارهي  هجنيني، فرضيي  هها در رشد دور با توجه به نقش هورمون

هاي  سازد و بعدها بر پاسخ مي 'نرينه'جنيني مغز را ي  هن داده بود تستوسترون دورها كه نشا پژوهشي با موشي  هپاي
ي  هگذارد، بعضي پژوهشگران اين فرضيه را عنوان كردند كه مرداني كه در مرحل آنان اثر ميي  هنرين گيري شبه جفت

متعارف تستوسترون دريافت اي كه بيش از حد  هاي مادينه جنين آن ها حساسي از رشد جنيني، سطح تستوسترون در
  ).Ames ،1987و ايمس،  Ellisاليس، (خواهانه خواهند داشت  جنس دارند احتماالً در بزرگسالي اندكي گرايش هم

علت خطاهاي  هاي پيش از تولد در آدميان دشوار است، چون به هاي مربوط به اثر هورمون بررسي فرضيه
-Adkinsادكينز ـ ريگان، (هاي قاطع دست زد  گيري ها به نتيجه توان براساس اين قبيل بررسي شناختي نمي روش

Regan ،1988بالبورگ،  -ير  ؛ ارهارد و ميMeyer-Bahlburg ،1981 .( براي مثال، در تحقيق معروفي، دختراني كه
ناسلي مبهم اين دختران كه با آلت ت. جنيني مقادير بسيار زياد تستوسترون دريافت كرده بودند، بررسي شدندي  هدر دور

اي در اواسط  در مصاحبه. شان اصالح شده بود دنيا آمده بودند، بالفاصله پس از تولد تحت جراحي قرار گرفته، و نقص به
كودكي، گزارش دختران و مادرانشان حاكي از آن بود كه اين دختران بيشتر از دختران گروه گواه، رفتار پسرانه ي  هدور

جنسان خود گزارش  و در اوايل بزرگسالي تخيالت جنسي بيشتري در ارتباط با هم )1972ماني و ارهارد، (داشتند 
شود كه تستوسترون مغز دختران را در  در تفسير اين نتايج غالباً گفته مي). 1984ماني، شوارتز و لوويس، (كردند  مي
  .ساخته بود 'نرينه'ي جنيني  دوره
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براي مثال، اين دختران تحت درمان با كورتيزون نيز بودند و . كرد توان تفسير ديگري نيز مي ٔگونه نتايج فوق را به
اين امر ممكن است بر تعامل آنان با ديگر . تر سازد تر، و در نتيجه، پسرانه توانست آنان را از نظر جسماني فعال اين خود مي

به . ديگري رفتار كنندي  هگون آنان بهدختران، پسران، و بزرگساالن تأثير گذاشته و احتماالً سبب شده باشد ديگران نيز با 
هاي پيش از تولد و  توان گفت نتايج اين بررسي حاكي از پيوند مستقيم بين هورمون اين علت و داليل ديگر، نمي

  .بزرگسالي استي  ههاي جنسي در دور گرايش
ش از تولد را مشكل هاي هورموني پي فرضيه هاي مربوط به شناختي مشابهي نيز، تفسير ديگر يافته مشكالت روش

خواه از نظر ساختاري تفاوت مختصري با مردان  جنس براي مثال، گزارش شده بود كه هيپوتاالموس مردان هم. سازد مي
طور كه قبالً گفتيم هيپوتاالموس بخشي از مغز است كه  همان). LeVay ،1993 ،1991وي،  له(خواه دارد  دگرجنس

دست آمده بود كه  فوق از بررسي مغز مرداني بهي  هاما يافت. و رفتار جنسي داردهاي جنسي  نزديكي با هورموني  هرابط
ما . خواه ـ چنين نبود كه در مورد بيشتر افراد گروه گواه ـ مردان دگرجنس همه بر اثر ابتال به ايدز مرده بودند، در حالي

ا شواهدي حاكي از آن است كه ايدز احتماالً گذارد يا نه، ام دانيم كه فرايند بيماري ايدز بر كالبدشناسي اثر مي نمي
  ).1993وي،  له(كند  هاي ساختاري ايجاد نمي تفاوت

 تأثيرات فرهنگيتأثيرات فرهنگيتأثيرات فرهنگيتأثيرات فرهنگي •

برخالف ديگر . گذارند ديگري از عوامل محيطي هستند كه بر تجلي ميل جنسي تأثير مي ٔتأثيرات فرهنگي، طبقه
  .ردها، فرهنگ در تعيين رفتار جنسي انسان تأثير قطعي دا نخستي

براي . كند هائي تعيين مي هر جامعه براي رفتارهاي جنسي محدوديت. هاي مختلف هاي جنسي در فرهنگ فعاليت
هاي ديگري از  جنبه. ها منع شده است تقريباً در تمام فرهنگ) جنسي بين افراد خانواده ٔيعني رابطه(مثال، زنا با محارم 

درجات   جنسي قبل از ازدواج، به ٔخواهي، استمنا و رابطه ، همجنسرفتار جنسي، مثالً فعاليت جنسي در ميان كودكان
به انواع ) preliterate(هاي نانويسا  شناسان در فرهنگ مردم. شوند گوناگون در جوامع مختلف مجاز شناخته مي

هاي  انواع بازي گير كودكان خود را به خودانگيزي و هاي بسيار آسان برخي از جامعه. اند هاي جنسي مجاز برخورده فعاليت
) Chew(وا  ي چه مثالً در قبيله. دهند اعمال جنسي بزرگساالن را تماشا كنند اجازه مي آن ها كنند و به جنسي ترغيب مي

در . در افريقا، اعتقاد بر اين است كه اگر كودكان تمرينات جنسي نداشته باشند، قادر نخواهند بود در آينده توليدمثل كنند
جديد دوجنسي بودن نهادينه شده است، به اين معني كه از زمان پيش از بلوغ تا  ٔدر گينه) Sambia(ي سامبيا  قبيله

  ).Herdt ،1984هرت، (پردازد  بازي مي جنس كند و به هم زمان ازدواج، هر پسري با مردان ديگر زندگي مي
ي كنترل شود و كودكان از نوجوان پيشي  هشود رفتار جنسي دور گير سعي مي در مقابل، در جوامع بسيار سخت

آمريكاي جنوبي معتقد هستند كه كودكان تا هنگام ازدواج بايد در ) Cuna(در كوناي . خبر بمانند موضوعات جنسي بي
  .را تماشا كنند ان هادهند زاييدن حيو موضوعات جنسي در جهل مطلق باشند و حتي به كودكان اجازه نمي ٔزمينه

هاي فرهنگي اين است كه  معمول براي بررسي تفاوتي  ههر چند شيو. متحده تغييرات رفتار جنسي در اياالت
توان به بررسي آن دسته از تغييرات فرهنگي نيز  هاي مرسوم در كشورهاي مختلف كندوكاو شود، اما مي درباره روش

الت متحده آمريكا و در ايا 1970تا  1940هاي  سال ٔدر اين زمينه، در فاصله. دهد پرداخت كه در كشور معيني روي مي
، اياالت متحده امريكا و بيشتر كشورهاي 1950و  1940ي  در دو دهه. ديگر كشورهاي غربي تغييراتي صورت گرفته است

جنسي قبل از ي  هشدند، و بنا به سنت، وجود رابط گير شناخته مي عنوان اجتماعات سخت غربي ديگر در مسائل جنسي به
حساب  جنسي مشروع به ي  هزناشوئي يگانه رابطي  هرابط. شد شد و يا ناديده گرفته مي ميبلوغ در جوامع غربي يا انكار 
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) ي خارج از چارچوب زناشوئي طهجنسي مشروع و رابي  هخواهانه، رابط هاي همجنس فعاليت(آمد و ديگر تجليات جنسي  مي
پرداختند كه  هائي مي چنين فعاليت ن جوامع بهالبته بسياري از مردم اي. طور كلي مورد نكوهش و غالباً غيرقانوني بود به

  .اغلب با احساس شرمساري همراه بود
. تر شد تر پذيرفتني جنسي قبل از ازدواج فراواني  همثالً رابط. هاي جنسي كمتر محدود شد با گذشت زمان، فعاليت

درصد مردان قبل از رسيدن  49و درصد زنان  27با آنان مصاحبه شد،  1940ي  هاز ميان دانشجويان آمريكائي كه در ده
، مارتين، Pomeroy، پومروي،Kinseyكينزي، (ي جنسي قبل از ازدواج را تجربه كرده بودند  سالگي، رابطه 21به 

Martin و گبهارد Gebhard ،1953 ،هاي متعدد ديگري  در مقايسه با ارقام فوق، در بررسي). 1948؛ پومروي و مارتين
تاوريس، (دست آمد  درصد براي هر دو جنس به 80تا  40صورت گرفت، رقم  1970ي  ر دهههاي دانشجو د كه در گروه

Tavris  ،و سادSadd ،1977 ،جنسي در ي  هشروع رابط  گذشته شاهد گرايش تدريجي به ٔدر چند دهه). 1974؛ هانت
اند  جنسي داشته سالگي رابطه 16ـ17اند كه در سنين  درصد از هر دو جنس گزارش كرده 50تقريباً . ايم تر بوده سنين پائين

شكل موارد آميزش جنسي ). Michaels ،1994و مايكلز،  Micheal، مايكل،Gagnon، گانيون، Laumannلومان، (
توجه داشته باشيد كه . دهد ساله نشان مي 35پيش از ازدواج ميزان آميزش جنسي قبل از ازدواج را در يك دوره  ٔدر دوره

اين . رخ داده است 1960 ٔزنان بيشتر از مردان تغيير يافته است و بزرگترين تغيير در اواخر دههرفتار جنسي در ميان 
  .به اين نتيجه رساند كه انقالبي جنسي روي داده است 1970اجتماعي را در دهه ي  هتغييرات، بسياري از ناظران صحن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خصوص نشانگان نقص  ها از راه جنسي، به انتقال بيماري تأثير ترس از رسد انقالب جنسي تحت نظر مي امروزه، به
. يا ايدز، تا حدودي مهار شده است) AIDSـ  Acquired Immune Deficiency Syndrome(ايمني اكتسابي 

در مصاحبه با دانشجويان آمريكائي متأهل در . عالوه، انقالب هميشه ممكن است بر رفتار بيش از عواطف تأثير بگذارد به
، Peplauپپالئو، (دانستند  جنسي بين آشنايان اتفاقي را قابل قبول مي ه يرابط آن ها درصد 20، فقط 1970 ه يده

شوند، تفاوت آنان با مردها  تر مي مردان شبيه در روند مشابهي، اگر چه زنان از حيث رفتار جنسي به ).1977رابين و هيل، 
اكثر زنان، قبل از . چنان محفوظ مانده است ي قبل از ازدواج، همجنسي  ههاي عمده نسبت به رابط از لحاظ برخي نگرش

رسد مردان  نظر مي برعكس به. كنند ازدواج فقط با يكي دو نفر كه از نظر عاطفي با آنان نزديك هستند، رابطه برقرار مي
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ساله، اكثر افراد هر دو  5 ي با اين حال، در يك دوره). 1994لومان و همكاران، (گرايش بيشتري به چنين روابطي دارند 
  ).1994لومان، (جنس ظاهراً بيش از يك همدم جنسي نداشتند 

 هاي جنسيتيهاي جنسيتيهاي جنسيتيهاي جنسيتي    تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت        •

هاي متفاوت دارند و به  خواه نشان داده است كه مردان و زنان جوان در مسائل جنسي نگرش بررسي افراد دگرجنس
هاي  در همين زمينه، تفاوت. بينند عاشقانه مي ي ابطهجنسي را جزئي از ر ي هاحتمال بيشتر، زنان بيشتر از مردان رابط

وفائي  وفائي عاطفي يا بي اند از بي مشهود بين مردان و زنان از لحاظ نوع حوادث منجر به حسادت جنسي عبارت بوده
بان از قبيل تعداد ضر( آن ها هاي خودمختار هاي خود افراد قضاوت كنيم يا براساس واكنش خواه براساس گزارش. جنسي
، بيشتر )ي با كس ديگري داشته باشدان هاعاشقي  هشان رابط كه همدم  يعني اين احتمال(وفائي عاطفي  زنان از بي) قلب

نظر از ماهيت ارتباط  وفائي جنسي همدم خود صرف در مقابل، مردان نسبت به بي. وفائي جنسي شوند تا بي ناراحت مي
و سملرات،  Westen، وستن، Larsen، الرسن، Bussس، با(دهند  عاطفي آن، واكنش شديدتري نشان مي

Semmelroth ،1992.( رسد زنان اگر درگير  نظر مي به. تفاوت بين دو جنس، هم در رفتار و هم در نگرش نمايان است
بين تفاوت . كنند اي برقرار مي هاي جنسي قبل از ازدواج شوند، در مقايسه با مردان با افراد معدودي چنين رابطه رابطه

جنسي ي  هبراي مثال، دفعات رابط. ماند پايدار مي آن ها الگوهاي رفتار جنسي مردان و زنان، صرفنظر از نوع گرايش جنسي
هاي  خواه نر بيش از زوج جنس هاي هم كه زوج خواه، در حالي خواه كمتر است تا زنان دگرجنس در زنان همجنس

هاي نوعي زنانه تا  ئي ممكن است حاكي از وجود پيوستاري از ويژگيها چنين تفاوت. خواه فعاليت جنسي دارند دگرجنس
  ).1994باس، (مردان باشد 

 گرايش جنسيگرايش جنسيگرايش جنسيگرايش جنسي •

مقصود از گرايش جنسي اين است كه شخص از لحاظ جنسي تا چه اندازه مجذوب افراد همجنس يا دگرجنس با 
، گرايش 1940ي  هاي جنسي در دهه پژوهش رفتاري، همانند آلفرد كينزي، پيشگام بيشتر دانشمندان علوم . شود خود مي

اي  درجه 7براي مثال در مقياس . بينند خواهي محض مي خواهي محض تا دگرجنس جنس جنسي را پيوستاري از هم
شوند و از لحاظ جنسي فقط با چنين افراد آميزش دارند در انتهاء  كينزي، كساني كه فقط مجذوب افراد جنس مخالف مي

، و كساني هم كه منحصراً مجذوب افراد همجنس خود شده و )صفر ي طبقه(گيرند  يوستار قرار ميخواهي اين پ دگرجنس
افرادي كه . اين پيوستار قرار دارند) 6 ي طبقه(خواهي  جنسي با اين افراد هستند، در انتهاء همجنسي  هفقط مايل به رابط

  .شوند ب ميخواه محسو عنوان دو جنس جاي دارند غالباً به 4تا  2ي  طبقهدر 
هاي متمايز گوناگوني است  دهد، چون گرايش جنسي شامل مؤلفه چنين روشي مسئله را بيش از حد ساده جلوه مي
خواه،  جنس خواه، هم عنوان دگرجنس عاشقانه، و ارزيابي خود بهي  همانند كشش شهواني يا ميل جنسي، رفتار جنسي، جاذب

. هاي گوناگون در نقاط مختلف اين مقياس قرار گيرد فردي از لحاظ مؤلفهچندان هم غيرعادي نيست كه . خواه يا دوجنس
شوند ممكن است هرگز درگير رفتارهاي  جنسان خود مي براي مثال، بسياري از كساني كه از نظر جنسي مجذوب هم

مسئله . گرا ندانند جنس گرا يا دو جنس اند خود را هم گرا داشته جنس گرايانه نشوند، و بسياري ديگر كه تجارب هم همجنس
  .هاي گرايش جنسي تغيير وضعيت دهند شود كه با گذشت زمان از لحاظ مؤلفه تر مي وقتي پيچيده

 فراواني گرايش هاي جنسي گوناگونفراواني گرايش هاي جنسي گوناگونفراواني گرايش هاي جنسي گوناگونفراواني گرايش هاي جنسي گوناگون •

درصد زنان  6/8درصد از مردان بزرگسال و  1/10مسائل جنسي در اياالت متحده  ي اي درباره يابي تازه در زمينه
جنسان خود  به هم "فقط"يا  "بيشتر"اخيراً . 1: هاي زير را در مورد خود صادق دانستند وضعيت بزرگسال حداقل يكي از
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سالگي درگير  18از . 3اند؛  جذاب يافته "بسيار"يا  "تا حدودي"جنس را  جنسي با هم رابطه. 2اند؛  گرايش پيدا كرده
اين ارقام در حد درصد مردماني است كه ). 1994يكلز، لومان، گانيون، مايكل و ما(اند  جنس خود بوده جنسي با همي  هرابط

درصد زنان خود را  4/1درصد مردان و  8/2در مورد هويت شخصي، ). درصد 8حدود (اند چپ دست هستند  گزارش كرده
 3تا  2(دانند  دانند ـ در حد درصدي از مردم اياالت متحده كه خود را يهودي مي خواه مي خواه يا هر دو جنس جنس هم

  ).درصد
 ارتباط با كودكيارتباط با كودكيارتباط با كودكيارتباط با كودكي •

دهند، زيرا بسياري از مردم  دست مي اي از ارقام واقعي به به قول پژوهشگران بررسي باال، اين درصدها برآورد كمينه
اين مسئله . دانند را بيمارگونه و غيراخالقي مي آن ها اي وجود اميال و رفتارهائي در خود اذعان كنند كه عده اكراه دارند به

شد و حفظ حالت محرمانه هم هميشه امكان  يابي فوق، حادتر هم بود، چون با افراد در منزلشان مصاحبه مي در زمينه
  .ها، ديگر افراد خانواده و حتي كودكان نيز حضور داشتند درصد مصاحبه 20كه در  نداشت تا جائي

مردن و زن  1000 هاي آغازين زندگي، حاصل مصاحبه با حدود ي تأثير تجربه بهترين شواهد در زمينه
بل، وانيبرگ، (كردند  ي خليج سانفرانسيسكو زندگي مي خواه است كه در ناحيه مرد و زن دگرجنس 500خواه و  جنس هم

Weinberg ،و همراسميتHammersimth  ،1981a.(  
و  خواهي در بزرگساالن مرد هاي همجنس گرايشي  هبيني كنند اين پژوهش فقط يكي از عوامل اساسي را كه پيش

طور كه جدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكي نشان  همان. كودكيي  هناهمنوائي جنسيتي در دور: زن آشكار ساخت
اند، زنان و مردان  هائي لذت برده يا لذت نبرده كودكي از چه نوع فعاليتي  هدهد، وقتي از اين افراد سؤال شد كه در دور مي
جنس خود كمتر و از  ي هاي ويژه خواه گزارش كردند كه از فعاليت جنسخواه در مقايسه با زنان و مردان دگر جنس هم

خواه كمتر از گروه ديگر در  جنس همچنين معلوم شد مردان و زنان هم. اند هاي خاص جنس مخالف بيشتر لذت برده فعاليت
، مردان و 14همنوائي جنسيتيعالوه بر اين نا. اند داشته) در مورد زنان(يا زنانه ) در مودر مردان(كودكي خصوصيات مردان 

  .خواه در كودكي گرايش بيشتري داشتند به اينكه دوستان خود را از ميان افراد جنس مخالف برگزينند جنس زنان هم

                                                             

كار رفته است ـ  به 'gender'انگليسي  ٔ در برابر واژه 'جنسيتي'و  'جنسيت'هاي  ، واژه 'sexual'ي انگليسي  در برابر واژه 'جنسي' ٔدر سراسر اين فصل واژه. 14
  .ويراستار متن فارسي
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 جدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكيجدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكيجدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكيجدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكي •

    
مردان 
 خواه همجنس

  
زنان 
 خواه همجنس

  
مردان 
 خواه دگرجنس

  
زنان 
 خواه دگرجنس

 

لذت بردن از 
هاي  ليتفعا

 پسرانه

  %37   %81   %90   %61 

 
لذت بردن از 
 فعاليت دخترانه

  %48   %37   %11   %85 

 

مرد يا گرايش 
نرينه يا زن با 
 گرايش مادينه

  %44   %20   %92   %76 

 

حداقل نيمي از 
دوستان از 
 جنس مخالف

  %42   %60   %13   %40 

خواه، گزارش كردند كه در  خواه بيش از مردان و زنان دگرجنس جنس در يك بررسي گسترده، مردان و زنان هم
  )1981bاسميت،  برگرفته از بل، واينبرگ و همر. (اند طول دوران كودكي تجربه ناهمنوائي جنسيتي داشته

ها هم بسيار  نخست اينكه يافته: خوريم ي حائز اهميت برمي در جدول ناهمنوائي جنسيتي در كودكي به دو نكته
خواه از  جنس درصد مردان و زنان هم 37فقط حدود : طور يكسان صادق هستند ن و هم در مورد مردان و زنان بهروش

تا  85خواه  كه رقم مشابه براي افراد درجنس كودكي لذت برده بودند، در حاليي  هي جنس خود در دور هاي ويژه فعاليت
كمتر از نان ) از قبيل فوتبال و بيسبال(ي خاص پسران ها خواه از فعاليت جنس درواقع، مردان هم. درصد بود 90

 44البته، . خوريم ها، باز هم به استثناهاي فراواني برمي رغم گويا بودن يافته دوم اينكه به. خواه لذت برده بودند دگرجنس
ي حالت مردانه كودكي  هخواه گزارش كردند كه در دور درصد مردان دگرجنس 92خواه در مقايسه با  جنس درصد مردان هم

بزرگسالي را دارد ي  هخواهي در دور بيني همجنس كودكي توان پيشي  هاينكه ناهمنوائي هويت جنسيتي در دور. داشتند
 آن ها هائي كه در ، از جمله بررسي)Zucker ،1995و زاكر،  Baileyبيل، (در چند بررسي ديگر نيز تأييد شده است 

  ).1987؛ گرين، 1990زاكر، (اند  ي بزرگسالي پيگيري شده نتخاب و تا مرحلهگروهي پسر ناهمنوا از لحاظ جنسيتي ا
هاي منفي مهمي نيز داشت  ناهمنوائي جنسيتي، بررسي خليج سانفرانسيسكو يافته ي هائي در زمينه عالوه بر يافته

  :ها اينك مثال .افكند ترديد مي ي خواهي سايه جنس پيشايندهاي گرايش به همي  ههاي رايج دربار كه بر نظريه
خواه يا  جنس جنس خود در جريان رشد، تأثير شايان توجهي در هم همانندسازي شخص با والد غيرهم -

پويشي  نظام روان هاي مبتني بر اين يافته مباين با نظريه روانكاوي فرويد و ديگر نظريه. خواه بودن وي ندارد دگرجنس
خواه در مقايسه با مردان  جنس بيني مكتب روانكاوي، مردان هم بق پيشدرست است كه ط. كودكي است ي ه خانواده در دور

خواه در مقايسه با  جنس كنند، اما اين مطلب در مورد زنان هم تري با پدر خود گزارش مي ضعيف  ي هخواه، رابط دگرجنس
 ي هكنند ـ فرزندي تعيين ضعيف پدر ي هها حاكي از آن است كه رابط عالوه، يافته به. خواه نيز صادق بود زنان دگرجنس

خواهي فرزند نيست، بلكه خود ناشي از اين است كه پدر، كودكي را كه ناهمنوائي جنسيتي نشان دهد، دوست  جنس هم
  .كنند پدران كمتر از مادران در مورد ناهمنوائي جنسيتي اغماض مي. ويژه پسري را كه رفتار زنانه داشته باشد ندارد، به
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ا نه تفاوتي بين مردان و زنان جنس خود بوده باشد ي جنسي شاخص با هم ي هجربدر اينكه نخستين ت -
هاي كودكي و  خواهانه در سال هاي دگرجنس خواهان از تجربه جنس عالوه، هم به. خواه ديده نشد خواه با دگرجنس جنسهم

  .اند و نه چنين تجاربي را نامطبوع يافته بودند بهره نوجواني نه بي
. گيرد، هرچند نوجوانان هنوز از نظر گرايش جنسي فعال نشده باشد عموالً در نوجواني شكل ميگرايش جنسي م -

خود، معموالً مجذوب فردي از  "پيشرفته"خواهي  جنس خواه نوعاً سه سال پيش از اولين فعاليت هم جنس مردان و زنان هم
  .شوند جنسان خود مي هم

خواهي است  جنس خواهي بلكه احساسات هم جنس هاي هم ، نه فعاليتطور كلي فوق حاكي از آنند كه به ي دو يافته
يادگيري رفتاري در  ي بر مبناي اين دو يافته هرگونه نظريه. خواهي در بزرگسالي دارد جنس كه نقش قطعي در گرايش هم

 "اغواشدن"علول، خواه شدن م جنس شود، از جمله اين اعتقاد رايج عاميانه كه هم توجيه گرايش جنسي مردود شناخته مي
فرهنگي نيز با اين  هاي بين  داده. خواه است جنس داشتني و هم جنس، يا والد، معلم، يا فردي دوست توسط فردي هم

براي مثال، در فرهنگ مردم سامبيا در گينه نو، تمامي پسرها، پيش از بلوغ تا اواخر . گيري ما هماهنگ است نتيجه
كنند و افرادي كامالً  اما در اين مرحله، همگي ازدواج مي. پردازند خواهانه مي جنس هاي هم نوجواني، صرفاً به فعاليت

  ).1984، 1987هرت، (شوند  خواه مي دگرجنس
مرد و زن . ها حاكي از آن است كه گرايش جنسي، نوعي انتخاب شخصي نيست آخر اينكه تمامي بررسي ي نكته

جنس خود داشته باشد، كما اينكه  احساس جنسي نسبت به افراد هم انگيزند تا خواه شخصاً اين راه را برنمي جنس هم
در اين مورد دانشمندان علوم رفتاري . كند انتخاب نمي بت به جنس مخالف را شخصاًخواه نيز احساس مثبت نس دگرجنس

گرايش جنسي، در هاي اصلي  كننده نظر دارند و بحث بر سر اين است كه تعيين و در ميزان تأثير طبيعت يا تربيت اختالف
كنند كه آيا  خطا اين سؤال را به اين صورت مطرح مي مردم به  ي هاما عام. شناختي ريشه دارند يا در تجربه عوامل زيست

كنند يا فرد در انتخاب آن آزاد است، واضح است كه اين سؤال  گرايش جنسي را متغيرهائي خارج از كنترل فرد تعيين مي
  .همان سؤال قبلي نيست

تجارب  ي خواهي برپايه جنس هاي مدعي تبيين هم آنجا كه نتايج بررسي سانفرانسيسكو عمالً بر تمامي نظريهاز 
ي  هكودكي يا نوجواني خط بطالن كشيد، پژوهشگران اين نظر را پيش كشيدند كه بنيان ناهمنوائي جنسيتي در دور

شناختي ساخت فطري پيش از تولد   بايد در زيستخواهي در بزرگسالي را احتماالً جنس هم  كودكي و همچنين گرايش به
  .پردازيم اينك به اين مطلب مي. فرد جستجو كرد

 ژن هاژن هاژن هاژن ها •

خواهي  جنس گرايش هموندبين عوامل ژنتيكي وخورد، در مورد پي چشم مي برخالف ابهامي كه در شواهد هورموني به
گوياترين شواهد در اين زمينه از بررسي . ظر هستن بزرگساالن، شكي باقي نمانده است، هرچند كه در تفسير آن اختالف

كه  در حالي. ها همانند هستند در دوقلوهاي همسان تمامي ژن. دست آمده است دوقلوهاي همسان و دوقلوهاي ناهمسان به
همان ميزان كه  به. ها همانند هستند در دوقلوهاي ناهمسان درست مثل خواهرها و برادرها، فقط در حدود نيمي از ژن

دوقلوهاي همسان از لحاظ صفت معيني بيش از دوقلوهاي ناهمسان شبيه هم باشند، به همان نسبت آن صفت بيشتر 
فرض اينكه بتواند اثر ساير عوامل نظير رفتار متفاوت والدين با دوقلوهاي همسان و  به (مبناي ژنتيكي يا ارثي دارد 

  ).غيرهمسان را قابل اغماض دانست
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درصد برادران دوقلوهاي  22درصد آنان در مقايسه با  52خواه، معلوم شد  جنس همسان مرد همدر پژوهشي با برادر 
 48خواه،  جنس در پژوهش مشابهي با زنان هم). Pillard ،1991بيلي و پيالرد،(خواهي دارند  جنس ناهمسان، گرايش هم

بيلي، پيالرد، (ر تأييد اثر عامل ژنتيكي است خواه بودند، و اين دليل ديگري د جنس هاي اين زنان هم خوانده درصد خواهر
خواه همراه با نتايج تحليل  جنس مردان هم ي خانواده 114آخر اينكه مقايسه  ي نكته). Agyei ،1993و آگي،  Nealنيل،

، شواهدي حاكي از وجود عالئم ژنتيكي  خواه وجود داشت جنس فقط دو برادر هم آن ها خانواده كه در 40كروموزومي 
بنابراين، مردان . دست آمد به) كند كروموزومي كه مرد از مادرش دريافت مي( Xخواهي در كروموزوم  جنس هم
 Copelandو كپلند،  Hamerهامر، (خواه داشتند  جنس خواه از تبار مادري بيش از تبار پدري بستگان هم جنس هم

  ).1993؛ هامر و همكاران، 1994،
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        "!!!!باشباشباشباش    مردمردمردمرد    يكيكيكيك"
        بوتكينبوتكينبوتكينبوتكين    استيوناستيوناستيوناستيون

        عبديعبديعبديعبدي    عليعليعليعلي: : : : ردانردانردانردانبرگبرگبرگبرگ
        

 زندگي در كماكان عبارت اين صداي پژواك اما ايم، برده پي كلمه سه اين پشت هاي دروغ به ما هاست مدت كه آن با
 هم و است نويدبخش هم: كنيد گوش آن در نهفته پيام و اي كلمه سه عبارت اين طنين به. است تأثيرگذار و اندازطنين  ما

  .تهديدآميز
  !باش مرد يك
 و ديگران بر كنترل برتري، اطمينان، غرور، قدرت، به دستيابي نويد كنيم پيدا دست هدف اين به توانيمب اگر

 به را خود يا شويم موفق نتوانيم و نباشيم رود مي انتظار ما از كه چه آن شبيه اگر اما. شود مي داده ما به ناپذيري آسيب
  .شويم مي تهديد ونتخش و بدرفتاري شرمساري، انزوا، با دهيم، نشان خوبي

 را عبارت اين وقتي كه پرسيدم مردم از مختلفي هاي گروه از سال چند طي من معناست؟ چه به »بودن مرد« اما
 شكل به دادند سني هاي بازه ي همه در زنان و مردان كه هايي پاسخ. كند مي خطور شان ذهن به چيزي چه شنوند مي

 اتفاقي چه گنجند نمي »جعبه« اين داخل كه مردهايي يا پسرها براي كه دانستند مي همه و بود يكسان آوري وحشت
  .افتد مي

 هاي نمونه از يكي تنها رسد مي قتل به يا و گيرد مي قرار خشونت مورد ديگر مردان توسط كه همجنسگرايي مرد
  .است بار فاجعه

 كه داريم سراغ گنجد نمي جعبه داخل رفتارهايشان كه مرداني عليه خشونت از را مشابهي هاي نمونه مردان ما اكثر
 هاي حياط ما. است گذاشته برجاي آن ها بر مدتي طوالني رواني مخرب اثرات باشد نشده منتهي هم مردان آن مرگ به اگر

 به مردانگي از »قبولي قابل« حد از بودن برخوردار اثبات كه داريم ياد به را هايمان خانه و خيابان گوشه و مدرسه
 اين قواعد با سازگاري عدم گونه هر كه گرفتيم ياد ما. بود مان روزانه زندگي هميشگي موضوع مان، خانواده و ها همكالسي
 مرد« بتوانيم كه حدي تا كه فراگرفتيم و دهد مي افزايش را بگيريم قرار حميبي ر و تمسخر هدف آنكه احتمال مردانگي،

  .دارد وجود كنترل و قدرت و امتياز، و اعتبار از برخورداري امكان »باشيم
 بروز اجازه كه غيرانساني و غيرممكن استاندارد اين كردن برآورده شانس و توانايي واقعاً كه دانيم مي حال اين با
 ما. ندارد وجود كودكي، دوران در مخصوصاً زندگي، هاي بازه از كدام هيچ در دهد نمي ما به را شكست و ترس و ناراحتي
 براي خواهيم مي گاهي ما. بينيم مي آسيب يا و ترسيم مي شويم، مي ناراحت اوقات گاهي زندگي هاي بازه همه در مردان

 دستور به پاسخ در بود ممكن كرديم مي امنيت احساس كودكي دوران در اگر نتيجه در. كنيم گريه آرامش به دستيابي
  ».نيستم مرد يك من اما«: كه بدهيم سرراست پاسخ »باش مرد يك«

 رفتارهايي و بودن مرد با ناسازگار رفتارهاي كه كرديم تمرين ما نتيجه در. نيست خطر بي هميشه حقيقت انبي اما
 اين غير در كه بود شده گفته ما به كه چرا برسانيم حداقل به يا كنيم پنهان را گنجد نمي مردانه رفتارهاي ي جعبه در كه

 با ارتباط احساسات، بيان ها، دست از  استفاده كردن، صحبت ن،رفت راه ما، پوشيدن لباس ي نحوه. نيستيم مرد صورت
 مردان براي شده تجويز هاي نسخه از وقت يك تا شدند مي موشكافي دقت به همه زنان، با رفتار و صحبت و مردان ديگر

 احساسات از يبخشهاي نتيجه در. باشيم شرمگين بودن متفاوت خاطر به يا و شويم تنها خواستيم نمي ما. نكنيم سرپيچي
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: داشت خواسته يك ما از كه شويم پذيرفته مسلطي فرهنگ در و كنيم امنيت احساس تا كرديم انكار را خود رفتارهاي و
  »!باش مرد يك«

 يا انكار كه را وجودمان از هايي بخش كه بيافرينيم را فرهنگي و بپيونديم يكديگر به امروز توانيم مي مردان ما آيا 
 ديگري مردان خندان و زده خجالت هاي صورت و كنيم غلبه خود ترس بر توانيم مي آيا كنيم؟ متولد دوباره ايم كرده پنهان

 فرهنگ با شدن مواجه و ايستادن شجاعت يكديگر كنار در ما اگر آوريم؟ ياد به را خود و ببينيم اند پيوسته ما به كه را
 جعبه توانيم مي آيا دهد؟ مي معنايي چه باشيم مرد يك خواهيم نمي ما كه بگوييم غرور و اراده با و باشيم داشته را مسلط
 نوع هر و كنيم امنيت احساس آن در كه دهيم شكل را اي جامعه بتوانيم اگر بگيريم؟ چالش به را جنسيتي سخت و سفت
  دهد؟ مي رخ اتفاقي چه شود پذيرفته است ناسازگار جنسيتي قواعد با كه ما رفتار

 به تهديد با كه سازوكاري: است مردساالري نظام سازوكارهاي ترين مهم از يكي به بخشيدن نپايا معناي به اين
 كه قدرتمندي هاي سالح يعني جنگ و زنان عليه خشونت همجنسگراهراسي،. دهد مي قدرت به دستيابي نويد خشونت،

 را خود »بودن مرد« ما كه نيست ازيني ديگر و شوند مي محو كند، مي جنسيتي قواعد با سازگاري به مجبور را ان هاانس
 كنار در و ها خانه در مردان ما. داد خواهند بروز را رفتارها و احساسات از كماني رنگين مردان،. كنيم محافظت آن از و اثبات

 انزن و مردان عاشقانه و صميمي همراهي ما. آورد خواهيم ياد به را مان فرزندان پرورش لذت و بود خواهيم مان خانواده
 نااميدي احساس آن در طوالني مدت براي كه است دنيايي در اميد پرورش معناي به اين. كرد خواهيم وجو جست را ديگر
  .كرديم مي

 دردناك و و آرام آوري رنج شكل به و اغلب روند، اين! بله. است دادن رخ حال در ها اتفاق اين همه كه دارم باور من
 جنسيتي بندهاي و قيد از رهايي از بزرگي بسيار موج حال، اين با است؛ مواجه پنهاني و آشكار هاي مقاومت با قطعاً و است
 عنصر يك كنند مي رها »بودن مرد« فرهنگيِ و فردي هاي ضروريت از را خود كه مرداني. است حركت حال در ما جهانِ در

  .اند جنبش اين در كليدي
 را ما تواند نمي خشونت كننده مرعوب تهديدهاي نه و قدرت دهاغواكنن نويدهاي نه بگوييم كه است مردان ما نوبت

 قواعد كه دهيم نشان و كنيم غلبه خود انزواي و ترس بر كه ماست نوبت. دهد قرار مردانگي سخت و سفت  جعبه داخل
 ما نوبت امروز .كنيم نمي سازگار شده تعيين پيش از قواعد با را خود رفتارهاي ما. پذيريم نمي را مردان براي شده تجويز
  .بيايند بيرون جعبه آن از بخواهيم يكديگر از كه است مردان

 تا بپذيريم باز آغوش با دارند شده تعيين پيش از هاي نسخه با ناسازگار رفتارهاي كه را مرداني كه ماست نوبت
 تجلي با مساوي آن در بودن مرد كه فرهنگي: كنيم مي خلق جديدي فرهنگ ما كه است راه اين از. كنند امنيت احساس

  .هاست ممكن و رفتارها و احساسات رشد حال در هميشه و انتها بي
http://radiozamaneh.com/society/women/٢٠١١/٠٢/٢٣/٢٠٠٣  

 


