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 سلسله مقاالت بخش فارسی رادیو آلمان در موضوع جنسیت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عش

 معرفی پروژه •ق، سکسوالیته، زندگی مشترک 

 

دهندکهدرجامعهایراندرپیوندهاییهشدارمیشناساننسبتبهناهنجاریهاستکهجامعهسال

هادرجامعهناهنجاریکنندبهاینکهشماریازایناند.آناناشارهمیباروابطمیانزنومردرخنموده

اند،اماحاکمیتسیسالهقوانیندینیوتبعیضجنسیتی،سنتیایرانهموارهوجودداشته

 معرفی پروژه• عشق، سکسوالیته، زندگی مشترک 

 پیوند سرکوب نیازهای جنسی با استبداد؛ نگاهی به آثار ویلهلم رایش

 چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟

 نقش و چرایی سکس در روابط انسانی

 مدرن جنسیت؛ زن کیست، مرد کیست؟تعریف 

 های زیرزمینی دختران مجرد، سقط جنین

 مشکل باکره بودن و درد باکره نبودن

 انقالب جنسی؛ رویدادی با پیامدهای پردامنه

 عشق و سکس در سینمای امروز ایران

 «گرا هستم جنس ام، پس هم من عاشق شده»

 عشق، سکس و زندگی مشترک در ادب کهن فارسی

(مصاحبه )–کسوالیته، زندگی مشترک عشق، س  

 

 

 

 

 آموزش جنسی در چه سنی باید آغاز شود؟
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هاوسیستمآموزشیهایفردی،سانسورشدیدآثارفرهنگیورسانههایعرصهآزادیمحدودیت

اند.هاشدهمبتنیبرایدئولوژیحاکم،موجبتشدیداینناهنجاری

مدتجنسی،پایینآمدننرختولیدمثلیاتابوهایییطالق،باالرفتنسنازدواج،روابطکوتاهآمارباال

چوندگرباشانجنسی،بکارت،سقطجنینوسوءاستفادهجنسیازکودکانازجملهمشکالتی

زکنند.ازنظرپژوهشگرانعلوماجتماعی،نبودیاکمبودشناختاشناسانمطرحمیهستندکهجامعه

عشقوسکسوالیتهبراثرسانسوروتابوسازییکدلیلمهمبرایبروزاینمشکالتاست.

توانگفتکهایرانیانهیچگاهچونامروزامکاندسترسیبهمطالبیدرموردسکسوعشقرامی

برخوردبااند.کسیکهامکاناستفادهازاینترنت،موبایلوماهوارهراداردتقریباراهگریزیازنداشته

کند.باوجودایناگرازکسیبخواهیمدربارهعشقوسکسوالیتهحرفیاساسیاینمطالبپیدانمی

کند.شویمیادربرخیمواردباشرمیکهخودراپشتمزاحپنهانمیبزند،باسکوتروبرومی

شود،ترمیگستردهای،دانشدربارهعشقوسکسبهزحمتهایاینترنتیوماهوارهباسیلفیلم

هاییسادههستندکهنیازیبهآموختنوکسبعلمدرآیدکهاینهاپدیدهبرعکساینتوهمبوجودمی

هابرایآنکهبهسکسوالیتهبپردازندرسدکهقانعکردنانسانموردشاننیست.البتهبهنظرمی

هایجنسی،بارداریببیماریتواندموجترباشد،چونآشکاراستکهناهنجاریدرسکسمیآسان

ترینعنصرکهعدمشناختازعشقنیزکههماناعمیقناخواستهوبزهکاریجنسیشود.درحالی

اندشودکهزمانیعاشقهمبودهتواندمنجربهتخریبروابطدوانسانبخشهستیاست،میشادی

ندهآنانداشتهباشد.واینممکناستپیامدهایدردناکیبرایروح،جسموروابطآی

پروژه"عشق،سکسوالیته،زندگیمشترک"برآناستکهسهمیدرپاسخگوییبهنیازجامعه

ایرانیانبهگفتگودربارهاینمفاهیموکسبدانشدرموردآنهاداشتهباشد.بدینمنظورمابرپایه

ایمایم.پرسیدهمردبهدستدادهآخریندستاوردهایعلومانسانیوبیولوژیک،تعریفیعلمیاززنو

ایم.مفهومکهچرابایدبهسکسوالیتهبپردازیمونیزبهچراییسکسدرروابطانسانیپرداخته

ایموازامکانوانتخابزندگیمشترکزنومردوتداومعشقوسکسفلسفیعشقرابررسیده

ایم.میانآنانازجملهپسازآوردنفرزندانسخنگفته

گذرانندتاجاییکهحتیموجودیتآنانانکاردگرباشانجنسیزندگیبسیاردشواریرادرایرانمی

ایموفیلمیدربارهوضعیتدشوارشود.درگزارشیپایسخنآناندربارهعشقنشستهمی

شانمنتشرخواهیمکرد.زندگی

شوند،بلکهبهمشترکنمیهایاینپروژهتنهامحدودبهمفاهیمعشقوسکسوزندگیمقاله

پردازندکهبرآرامشوخوشبختیدرروابطعاشقانهوجنسیتاثیرهاوروابطینیزمیناهنجاری

گذارند.می

شود؛ازجملهعواملمنفیومخربسوءاستفادهجنسیدرکودکیاستکهدربارهآنسکوتمی

کشد.دیگریپورنوگرافیاستکهمیایکهزندگیعشقیوسکسینسلهارابهنابودیناهنجاری

دهدکهدرپیعشقوسکسسازبهکسانیمیتصویریمغشوشازایننیازاولیهزندگی

کنیمکهقانونگذارانوروانشناسانبرایبرخوردهاییرامعرفیمیاند.ماهمچنینراهحلبخششادی

کنند.باایندوپدیدهعرضهمی

زبان،واطعشقیوجنسیدرایران،ازجملهدردنیایمجازیفارسیهایجدیدبرقراریارتبشکل

هایجدیدیکهازمفاهیمیچونسکسوبکارتدرمیانجوانانایرانیشکلگرفتهاستوبرداشت

هایچندمقالهدیگرماهستند.همچنینمعضلسقطجنین،موضوع



راناغلببهمفهوم"انقالبجنسی"درتوصیفروابطواشکالجدیدروابطزنانومرداندرای

توانسخنایمکهتاچهحدازاینپدیدهدرایرانمیخوریم.مادرپیپاسخبهاینپرسشبرآمدهبرمی

ایهایفکریواجتماعیهاوجنبشزمینهگفتواینکهاینمفهومدراروپابهچهفرآیندیباچهپیش

شدهاست.اطالقمی

نسی"دراروپابازترشدنجوامعاروپاییبرایگفتگودربارهسکسوالیتهبودهاستیکتاثیر"انقالبج

تاجاییکههماکنونازجملهدرمدارسآلمانازدورهمتوسطهبهنوجوانانآموزشجنسیداده

گیرد.گزارشیدیگرشیوه"آموزشایمکهاینآموزشچگونهصورتمیشود.بامثالینشاندادهمی

کند.همچنینگالریعکسیموضوعآزادیبیانعشقدرپهنهعمومیرایرانرابررسیمیجنسی"د

کشورهایاروپاییرادرکانونخوددارد.

اگردیگرنخواهیمبانامعشقواروتیسموسکسسروکاریداشتهباشیم،بیشترآثارادبی،

هاوقابلتوجهیازمقالهشوند.ماامابخشسینمایی،موسیقاییوهنرهایتجسمیمحومی

ایم.هایتصویریوشنیداریخودرابهانعکاساینمباحثدرآثارهنریاختصاصدادهگزارش

ایبازاست.دوستداشتنودوستداشتهشدن"پروژهعشق،سکسوالیته،زندگیمشترکپروژه"

داشتهباشند.ایناصلتغییرناپذیرتواننددرطولزندگیخودهامیایاستکهانسانترینتجربهبزرگ

تواندمتفاوتباشدونیزمتحولشود.درحقیقتدفترچنیناستوتنهااشکالبیانآندرجوامعمی

تواندتازمانیکهزندگیدرجریاناستبازبماند.ایمیپروژه

زمینهباماودیگرکاربرانباهایخودرادراینکاربرانعزیز،سپاسگزارخواهیمبوداگرنظراتیاتجربه

ذکراسمخودیااسممستعاردرمیانبگذارید.

 

پیوند سرکوب نیازهای جنسی با استبداد؛ نگاهی به آثار 

 ویلهلم رایش

هایزندگیانسانهستندویلهلمرایشبراینباوربودکهعشق،کارودانشسرچشمه

یلجنسیرازمینهپرورشافرادمطیعبرایوبایدآنرافراگیرند.اینروانکاوسرکوبم

داد.دانستوبهلذتجنسیاهمیتحیاتیمیهایدیکتاتوریمیحکومت
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Error!

 

سازان"انقالبجنسی"درغرببه(،اززمینه۷۸۹۱–۷۹۸۱آمریکایی)-کاواتریشیویلهلمرایش،روان

ایدارند.رشتههاییمیانهارابارهاتغییردادهبود،سویههایاوکهبعضیازآنرود.نوشتهشمارمی

.کنندشناسیسیرمیشناسیسیاسیوزیستکاوی،جامعهآثاراومیانروان

سالگیرابطهمخفیانه۷۱دارییهودیبودوباتربیتیسختپرورشیافت.درسناوفرزندزمین

ایبرایپدرفاشکرد؛موضوعیکهکمیبعدباعثخودکشیمادر،ضربهمادرشرابامعلمسرخانه

روانیپدروعذابوجدانطوالنیاوشد.

همزمان۷۸۷۱مجارستانوجنگجهانیاولدرسال-نوجوانیرایشباآغازفروپاشیامپراتوریاتریش

بود.اوپسازبازگشتازخدمتداوطلبانهدرجبههجنگ،نخستبهتحصیلدررشتهحقوقپرداخت،

تحصیلدررشتهپزشکیرادروضعناآرامشهروینآغازکردوبعدبهحلقهشاگردان۷۸۷۹اماازسال

وهشعلمیدربارهجنسیتو"سهرسالهدربارهنظریهجنسیت"اززیگموندفرویدراهیافت.اوبهپژ

فرویدبسیارعالقهداشت.
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بهکارگیریگازهایسمیدرجنگجهانیاول

هادروینبودند.رایشبههابخشیاززندگیروزمرهآنسالهایخیابانیوغارتخانهفقر،درگیری

هایضداجتماعیرانهبهعنوانجنایت،بلکهزودیبهایننتیجهرسیدکهبایستبزهکاریواقدام

ودرمانهستند.گیریهاییبنگردکهقابلپیشبیماری

تالش برای استقالل نظری

دانست.اودرکتاب"کارکردارضایکاویفرویدمیخودرامتعلقبهمکتبروان۷۸۱۱رایشتاآغازدهه

ورازتیزبینیوهوشمندیداشتکهبافرویدچشمانیشعله»نویسد:جنسی"دربارهاستادشمی

نگریستند.شدند،بلکهاصیلوحقیقیبهدنیامینمیهایدیگریخیرهحالتیدوراندیشانهبهچشم

خوشحالمکهدورازهرگونهانتقادواختالفزودرسوسرشارازتعهدبهموضوعتخصصاو،زمانی

«طوالنیراشاگردشبودم.

هایدرساستادشبراهمیتپرداختنبهجسمدرپیوندبابررسیساختارروانتأکیداودرکالس

کاویبهسیاستنقببزند،رویکردیکهفرویدمخالفآنبودکوشیدازروانخالففرویداومیداشت.بر

پرهیزیبرایرایشدرآندورهتقریباًخواستاینرشته،دانشیغیرسیاسیبماند.اماسیاستومی

(۷۸۱۹–۷۸۱۱هادرآلماندورانهیتلر)سوسیالیست-رسید،چونناسیونالمحالبهنظرمی

هایخوداستفادهکنند.برایاو،داشتنموضعیدرقبالبسیجتوانستندازروانکاویبرایهدفمی

داد،ضروریبود.طلبیحاکمکهمناسباتاجتماعیراشکلمیعمومیدرراستایجنگ



در برابر سیاست و اجتماع

لذتجنسیپیوندیرایشبهوجودنیرویفراگیرونافذیدرانسانباورداشتکهباجنسیتو

هایفرویددرزمینهتحلیلونامید.اوبهیافته(میOrgonمستقیمداشتوآنرا"اورگون")

هاینظریکوشیدبابررسیبیشتربیمارانبهدیدگاهکردومیشناسیشخصیتنیزاکتفانمیروان

مناسباتاجتماعیباآنزدگیمیلجنسیوپیوندمستقلبرسد.اوپسازپرداختنبهموضوعواپس

رنجوریاست.فرویدباایندیدنتیجهگرفتکهارضایجنسیراهیبرایدرمانانواعگوناگونروان

دانست.هایروانیانساننمیموافقنبودوآنرامطابقپیچیدگی

هایسیبهابهآپذیرفتند،اوسالتررامیهایمتمولدرمقایسهباهمکارانشکهبیمارانیازالیه

ایرساندکهازروانیقشرفقیرجامعهنیزپرداخت.اینروندرایشرابهشناختمناسباتاجتماعی

سازشدند.اوسرکوبجنسیرازمینهزدگیمیلجنسیوسرکوبآنراباعثمیدیدویواپس

دید.هایدیکتاتورمیهاییفرمانبربرایحکومتگیریشخصیتشکل
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کارتی"درفیلم"موردعجیبویلهلمرایش"بهصحنهدستگیریویلهلمرایشدرآمریکای"دورهمک

کارگردانیآنتونیناسووبوداوبابازیکالوسماریابرانداوئر

هایروانیناشیازآنسهماجتماعیدرناکامیجنسیوآسیب-ازدیدرایشمناسباتسیاسی

هباپیامدهایروانیمناسباتیبپردازدکهازیکسوباعثاخالقجنسیکوشیدبهمقابلدارند.اومی

ایمانندکمبودهایاقتصادیواجتماعیسازمیانافرادوازسویدیگرباعثدشواریپیچیدهومشکل

شدند.مسکنوحتیوسایلپیشگیریازبارداریبرایارتباطجنسیآسانترمی

وضع آثار

گفتکهحتییادآوریخاطراتشیافتننگاهیفراگیربهوجودانسانبود.اومیویژگیمتفاوتآثاررای

۷۸۱۱اشدرسالاست.رایشتنهاروانکاویبودکهبهدلیلمواضعسیاسیباتأثیرهاییبربدنهمراه

ازشهروندیآننیزمحرومشدوسپسبهآمریکامهاجرتکرد.۷۸۱۸رسماًازآلماناخراجودرسال

اشرایشبهدوسالحبسوبنیادهایعلمیوروشهایسیاسیمادرآنجانیزبهدلیلدیدگاها

هایاورابهدستورهزاردالرجریمهنقدیمحکومشد.کتاب۷۱هایاوبهپرداختحامیپژوهش

دادگستریآمریکاسوزاندندوسرانجامخوداونیزدرحبسدرگذشت.

هایپایانآنهایدانشجویانوفمینیستبخشمخالفتدرآلمانالهام۷۸۹۱انتشارآثاررایشدردهه

،بیشازدو۷۸۹۹هایجنبشدانشجوییشد.درسالدههبامناسباتجنسِیحاکموهنجارشکنی

دههپسازپایانجنگجهانیدوم،شعاربخشیازدانشجویانمراجعهبهآثاررایشبود.



هایدانشجوییوفمینیستیبودبخشفعاالنجنبشآثارویلهلمرایشالهام

ایفاشیسم"،بهصورتسهاثراو،"تحلیلشخصیت"،"کارکردارضایجنسی"و"روانشناسیتوده

هایعلمیوعلنیرفتند.بارواجاینآثارزمینهبحثهایغیرمجازمیاندانشجویانفروشمیکپی

ترشد.جنسیفراهمپیرامونتابوهای

هایایجامعدربارهریشههابرایرسیدنبهنظریهایفاشیسم"ازمعدودتالش"روانشناسیتوده

هایمهمکتاب،باتأثیرپذیریازمارکسیسم،اینبودروانشناختیفاشیسمدرجامعهآلمانبود.ازایده

رادربرابر"طبقهحاکم"نمایندگیکندکه"طبقهکارگر"بهدلیلسرکوبجنسیقادرنیستمنافعخود

ومقابلحکومتدیکتاتوریموضعیازسرناتوانیداردتاباشکوهوعظمتیکهدرفرددیکتاتور

بیند،بهاحساسبزرگیبرسدوازفقرعاطفیخودرهایییابد.می

کاوی متفاوت روان
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اخالقیاززندگیجنسیطبیعی،منع»نویسد:ایفاشیسم"میرایشدرکتاب"روانشناسیتوده

«آورد.انسانراترسو،خجالتی،استبدادپذیروفرمانبربارمی

شود.پلادواردز،فیلسوفآمریکایی،درهایدینینزدیکمیهاییبهنقدآموزهاوباچنیندیدگاه

نقددینایمفصلپیراموناهمیتنظریرایشبراینامهفلسفه"،مقالهمجموعههشتجلدی"دانش

روانشناسیهایشدربارهگویدکهرایشدرآموزهوهمچنینفلسفهذهننوشتهاست.اومی

ترازفرویدبهریشهحسدینیدرروانوجسمانسانپرداختهاست.شخصیت،عمیق

جرممناین»هایمتفاوتنوشت:رایشزمانینیزدربارهمجازاتشدرآمریکابهدلیلداشتندیدگاه

پذیرودکهنیرویبنیادینطبیعت)انرژیحیات(رادروجودانسانکشفکردموآنرادرعملدسترسب

هایبسیاریخدانامیدهشدهاست.بهاینهایطوالنیدرزبانساختم؛هماننیروییکهطیهزاره

«شود.نتبدیلمیترتیبازاینبهبعدخداوندبهامریزمینی،ملموسوقابلفهمدرقلبوروانانسا

هایاوبعدهافراموششدند.امارایشپسازفرویدباتأکیدبراهمیتلذتجنسیبسیاریازدیدگاه

ایبرایسنجشسالمتروانیتبدیلکرد.درزندگیانسان،آنرابهمقوله
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 چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟

شود.ازپیامدهایاینتقلیلیجنسی"تقلیلدادهمی"رابطهسکسوالیتهمعموالًبه

آوراست.تردیدبرانگیزآناستکهحرفزدنازسکسوالیتههمیشهسختوگاهیعذاب

یجنسی"است؟اماآیاواقعاًسکسوالیتهتنهامحدودبه"رابطه

Error!
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میالدی،درنمایشگاههنرهایزیبای۷۹و۷۹تابلوی"آدموحوا"اثرلوکاسکراناخ،نقاشآلمانیقرون

الیپزیگ

سوالیتهحرفزدیابهبیاندیگرحرفنزدنآیاسکسوالیتهامریخصوصیاست؟چرابایددرموردسک

هاییبهدنبالدارد؟چرادرزبانفارسی،ازسکسوالیته،آموزشندیدنوننوشتنازآنچهآسیب

یعمومیحرفیآنازسکسوالیتهدرحوزهکلماتیاادبیاتمناسبیوجودنداردکهبتوانبهواسطه

دانیم؟اگرپاسخاینآناستکهمادرموردآنچیزینمیزد؟آیاحرفنزدنازسکسوالیتهبهمعنای

آید؟دراینمقالهقصدهایمادراینزمینهازکجامیها،باورهاوارزشسوالمنفیاست،دانسته

دارمتاحدممکنوبهزبانیسادهبهاینسواالتپاسخدهموضرورتپرداختنبهاینمسئلهرادر

نپررنگکنم.یاجتماعیایرازمینه

نفرندازاین۷۹هاکهحدوددریکیازمحالتمرکزیتهرانهستیم،بعدازظهریپاییزیاستوخانم

ساله۰۱ترینشانسالسنداردومسن۰۱ترینشاناند،جوانطرفوآنطرفخودرابهاینجارسانده

تیدرموردسکسوالیتهحرفایمتاچندساعاست.دونفرمتاهلومابقیمجردندوقرارگذاشته

بزنیم.

هایبالفاصلههمهمهوخنده«.سکسوالیته»نویسم:یسفیدمیدارمورویتختهماژیکرابرمی

رسدخواهمسفیدیپیشروراازکلماتیکهبهذهنشانمیکند.ازآنهامیزدهفضاراپرمیشگفت

هایزیرلبِیآشنا،اماکمکمهاوشوخیانخندهرودباهممیُپرکنند.ابتدایکارُکندوسختپیش

کندبهسیاهشدن،کلماتیکییکیکنارهمافتدوفضایسفیدروبرویمانشروعمیجریانبهراهمی

شود.گیرندوفضایسفیدباآنچهکهماازسکسوالیتهدرذهنداریمُپرمیقرارمی

شودوفضابرایگفتنشتابدارد،سفیدیسیاهمیساعتپیشبستهبود،حاالهاییکهتانیمدهن

شود،ازحجمترمیهاکمترخبریهست،جمعساکتوساکتهاوشیطنتتر.ازآنخندهآرام

ایم.کلماتیکهبرسرمانباریدهاستشوکهشده

Error!
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کردیمکهیککلمهچنیندریاییازکلماترایادآوریکند؟واقعیتایناستکهدرقدماولآیافکرمی

صویرهایمحدودبرد،حتیاینتو"رختخواب"می«یجنسیرابطه»سکسوالیتهماراباخودتنهابه

ذهنیهمجزومسائلیاستکهانگار"نباید"یا"درستنیست"ازآنهاحرفبزنیم.تابهحالهمشاید

حرفنزدهباشیم،مگربهنجوا،مگربادوستیصمیمییاشایدمگردرمواقعاستیصال.اماآیا

یجنسی"است؟سکسوالیتهمحدودبه"رابطه

اتیچونبارداری،پایاندادنداوطلبانهبهبارداری،بکارت،تجاوز،زنا،اگراینطوراستتکلیفموضوع

هایمتنوعجنسی،احساساتیمثلشرم،ترسیاهاوگرایشگرایی،هویتجنسازدواجوطالق،هم

شادی،شوروآرامشوشهوت،سالمتوبهداشتجنسیچیست؟آیااینمسائلباسکسوالیته

نامربوطند؟

از سکسوالیته تا این اندازه سخت است؟ چرا حرف زدن

بارهگفتگویبرایسکسوالیتههنوزمعادلیدرفارسینداریم،شایدبهایندلیلسادهکههرگزدراین

عمومیشکلنگرفتهاست،زبانفارسیهنوزیکادبیاترسمیقابلبحثدرفضایعمومیدر

ارتباطباسکسوالیتهایجادنکردهاست.

دراینزمینههمچنانناقص،مبهموپریشاناست.کلماتوافعالیکهبایدبرایحرفزدندرادبیاتما

هایاخالقیوجنسیتیاست.فرهنگجنسیجاریبخشیگیریاینمورداستفادهکنیمپرازسمت

چنینکند.درازبدنوزندگیمارادزدیدهوآنرادرغالبفحش،تمسخروتحقیرعلیهمااستفادهمی

ایآمیختهبابرایبیانشور،لذت،رابطه-درنبودادبیاتجایگزین-شرایطیاستفادهازهمانادبیات

رسد.هایحقوقیدشواربهنظرمیاحتراموبرابری،آموزشیابحث

آورزبانان،بهویژهزنان،صحبتکردنازمسائلمرتبطباسکسوالیتهعذاببرایبسیاریازفارسی

هایزیادییآنهاراباتنخوددچارپیچیدگیموزیبهکودکان،رابطهآاینموضوعازابتدایزباناست.

شنوندجاییبرایمطرحشدندرشوندآنچهدرکوچهوخیابانمیکند.آنهابهتدریجمتوجهمیمی

خانهنداردچونزشت،غیراخالقیوناموجهاست.

شانرادرغیابزنانشودکهزبانروزانهخشیازهویتمردانهآنهامیاینموضوعبرایمردانبدلبهب

شودممنوعهبرایواردشدن.ایناتفاقهمانقدرکهدرموردایمیدهدوبرایزنانمنطقهفرممی

زنانمانعگفتگویسالمبرسرمسائلمربوطبهسکسوالیتهاست،برایمرداننیزهست.مرداننیز

کنند.زبانبرایبیانتجربیاتیامشکالتخودبهشکلیواقعیاستفادهنمیهرگزازاین

هایعمومیسختاستچونبنابهحرفزدنازمواردمربوطبهسکسوالیتهبرایمادرمحیط

دری"وهایفرهنگیمبتنیبرحفظ"حیا"و"عفتعمومی"اینگونهمکالماتمنجربه"پردهتوصیه

شود.فرهنگادبی"متهممیشرمی"ودربهترینحالتبه"بیردنظربه"بیحیایی"وفردمو"بی

توجهاستکهحرفنزدنازکاری"استوبهاینموضوعبیغالبمادراینمواردمروج"پنهان

موضوعیکهدرتمامزندگیجاریاستوکنترلبسیاریازشئوناتآنرابرعهدهدارد،درواقع

هایدرگوشیاست،چونیقیناحذفموضوعیبهاینهاوحرفشایعاتوافسانهسپردنآنبهباد

برد.موضوعیکههمهازآنیگفتوشنودعمومیآنرابهکلیازمیاننمیاهمیتازعرصه

اند.کنندامادریکهمراهیدستهجمعیحرفزدنازآنراممنوعکردهمیمطلعند،آنراتجربه

بایدبهاینموضوعتوجهداشتهباشیمکهممنوعیتحرفزدندربارهسکسوالیتهبازازسویدیگر

شود،بلکهآنرابهمثابهموضوعیمانعازدخالتساختارهایفرهنگی،حقوقی،مذهبیدرآننمی

شود،موضوععمومیگیری"مربوطمیکهبه"تصمیمدهد؛تاجاییپارادوکسیکالدربرابرفردقرارمی

شود،موضوعخصوصیوغیرقابلبحثآنجاییکهصحبتاز"حقانتخابوآگاهیفردی"میاست،

است؛ممنوعیتیکهشکلیازانکارسرکوبگرانهاست.



ها" تسلط روایت "یگانه" به جای "روایت

کنندکهتنهایکروایتدرموردسکسوالیتهوجوددارد.هایفرهنگیازابتدابهماتلقینمیانگاره

شوددارمیکندوبهخواستخودوباهزارامیدوآرزوبچهخواهی"کهازدواجمیوایت"فرِددگرجنسر

شود.وداستانادامهدارد.خارجازاینروایت،هرروایتدیگری"ناممکن"دانستهمی

هایبهاداماد.هرپسربچهیپسربچهشوندوهمههاعروسمییدختربچهدرفرهنگغالبهمه

یمادری".ایمثالیاز"اسطورهایبهنمونهمردیقدرتمندوعیالوارتبدیلخواهدشدوهردختربچه

شود.دراینروایتنقشمردونقشزنبهتمامیهرقدمیخارجازاینروایت،حذفوانکارمی

عبارت"زنهااینطورکندودختربهمادر.نوشتهشدهوفردتنهابازیگرآناست.پسربهپدرنگاهمی

گیرد.آفرینیرامیطورهستند"جلویانحرافیحتیکوچکازایننوعنقشهستند"و"مردهااین

پروراندوبرای"تجاوز"همیشهروایتییبکارت"رادردلخودمیهمینروایتیگانهاستکه"افسانه

کند.دنیمرد"راتکرارمییگانهچون"رفتاروپوششنامناسبزن"و"میلجنسیمهارناش



هایجنسیتی"و"روابطجنسیتینابرابر"است.اینهاییچون"کلیشهاینروایتاستواربرستون

شودکهپذیرچنانتبلیغوبازتولیدمیهایجریانغالبوروندهایجامعهروایتیگانهبهمددرسانه

شود.درنتیجهاگرهایاجتماعیسنگینروبرومیهرگونهمقاومتیاتغییردریکیازجزئیاتبامجازات

فردخودرامطابقبااینروایتنیابداولینتوضیحاوحتیبرایخودش"بیماری"،"انحراف"یانظایرآن

گیردوحقوقیراند،آنهارانادیدهمیاست.اینروایتیگانهاستکه"نامنطبقان"رابهحاشیهمی

برایشانقایلنیست.

وزش" همان "ترویج" است"آم

بیند.بارهنمیپذیردنیازیبهآموزشیاگفتگودراینفرهنگیکهروایتیگانهرادرموردسکسوالیتهمی

یدرواقعاینروایتاستواربرعدمآموزشواقعیاستوتنهاآموزشسنتیونقلسینهبهسینه

هایمرتبطبا"روابطجنسی"ترویجیتآموزشداند.دراینرواهایپیشینرامجازمیهمانانگاره

بندوباریوآموزشحقوقیبهزنانمثالدرموردشرایطضمنعقد،تضعیفبنیانخانوادهوتشویقبی

شود.زنانبرایطالقگرفتندانستهمی

هاییجزئیاتراطراحیکردهاستآموزشنقشیندارد،مگرانتقالهمانآموزشدرروایتیکههمه

هابایدبستهبماند"و"حرمتبرخیچیزها"نبایدریختهشود.مبتنیبرچارچوبروایت."چشموگوش

ویکدلیلهمیشگیواستواربرایبرچیدنبساطآموزشوبهاشتراکگذاشتنتجربیاتوجودداردکه

برهان،سرپوششودبااینشود:"سکسوالیتهامریخصوصیاست."آیامیهربارباقدرتتکرارمی

یخصوصیچیزرابهبهانههاپاککردوهمهیسیاهیراازهمهرادوبارهسرجایخودبرگرداند،تخته

بودنپنهانوفراموشکرد؟





سکسوالیته موضوعی خصوصی است یا عمومی؟

اینهاموضوعاتیخصوصی»هادرموردسکسوالیتهیکآغازمشخصدارد:ویژهبازنهایمبهاغلببحث

یاماهمیشهسوالبعدیایناستمفهومخصوص«هایعمومیحرفزد.استونبایدازآندرمحیط

بودنسکسوالیتهدقیقاچیست؟

پرسمایناستکهاگرموضوعیباتوجهبهبحثیکهپیشازاینمطرحشدسوالیکهازآنهامی

خصوصیاستوهرفردبایدبهتنهاییدرموردآنتصمیمبگیردچرااینهمهحکمقضاییوقانونیو

موضوعتاآنحدخصوصیاستکهشمامذهبیواجتماعیدرموردسکسوالیتهوجوددارد؟آیااین

رابطهداشتهباشید،-ازهرجنس،طبقهیاملیتی-توانیدباهرکسیکهخواستیدبدونمجوزمی

هاییچوننامشروع،غیرقانونی،خارجازعرف،خانهشوید؟اگرخصوصیاستعبارتازدواجکنیدیاهم

دهد؟مینامناسبیاصدهاعبارتنظیرآنچهچیزیرانشان

هایمرتبطباسکسوالیته،بارداری،نازایی،حقبرخورداریازوسایلپیشگیری،حضانتتکلیفبیماری

شود؟موضوعیکهخصوصیاستچرابایدجوالنگاهفرزندان،حجابومسائلیازایندستچهمی

مثالباترینساختارهایاجتماعیباشد؟آیاخصوصیبودنمسائلمرتبطباسکسوالیتهعمومی

خصوصییاشخصیبودنطبعفرددرانتخابغذایکیاست؟

هاونوعرفتارآنهانهپذیرندکهخانواده،جامعه،قانونومذهبدرانتخابهامنفیاست.آنهامیپاسخ

ترهایفردیدارد.بگذاریدبرایروشنترازسلیقهیاگرایشکنندهتنهاموثراستبلکهنقشیتعیین

تواندثمثالیبزنیم:آیاازدواجکردنیانکردنامریشخصیاست؟پاسختااینجایکارمیشدنبح

مثبتباشد)درواقعاگربااغماضازفشارهایاجتماعیوفرهنگیوحتیشغلیواقتصادیبر

مجردانصرفنظرکنیم.(ازدواجکردنبا"چهکسی"وچطور؟آیاپاسخاینسوالهممثبتاست؟آیا

شود.قانونترمیازدواجفردباهرجنس،طبقه،ملیت،قومیتونژادیمجازاست؟اینجاجوابپیچیده

داند.مدنیایرانازدواجشماراباهرجنسمخالِفمسلماِنایرانیمجازمی

کند:هرجنسمخالِفمسلماِنهممذهبِ)شیعهیاسنی(ایرانیِترمیامافرهنگعمومادایرهراتنگ

طبقهکهسنمرداززنباالترباشدوازنظراقتصادیواجتماعیمتناسبباشد،رابرایازدواجبهترهم

داند.می

http://www.dw.de/چرا-بایست-به-سکسوالیته-پرداخت/a-17266127##
http://www.dw.de/چرا-بایست-به-سکسوالیته-پرداخت/a-17266127##


یمحدودشدهازدواجکردید،بچهداشتنیانداشتنامریشخصیاست؟پاسخآیااگردرهمیندایره

شتندرجاریشدنعقددائمبهترنگاهکنیم،شرطفرزندندادروهلهاولمثبتاست.امااگردقیق

هاییکهبچهعنوان"شرطضمنعقد"ازنظرمذهبیوقانونیدرایرانممنوعاست،اینبهکنارآیازوج

دارنشوند،یافرزندیرابهسرپرستیقبولکنندتحتفشارهایفرهنگیجامعهنداشتهباشند،بچه

تقریبا"انتخابآزاد"راتبدیلبهامریبسیاردورازگیرندیاخیر؟وهزارانجزئیاتدیگرکهقرارمی

کند.دسترسمی

خواِهمتاهِلصاحبفرزندباشیدکهتاآخرعمرباشادیودرروایت"ما"،شمابایدیکدگرجنس

کنید،یایناستانداردهارارعایتمیکنید،حتیوقتیهمهخوشحالیدرکنارهمسرخودزندگیمی

یجنسیدرمحافلعمومیوازهمهمهمترکردنازمسائلمربوطبهرابطهبتآموزشرسمی،صح

نگر،جزءحقوقشمانیست.یجزئیشککردنبهروایتِیگانه

ازعالیق،فقطتصورکنیدکهمندرخانه»گوید:سالهومتاهلودارایدوفرزنداست؛اومی۰۹مریم

حیاست؟چقدربیشرماست؟بهمنشکیندچقدربیگوهایمبگویم،نمیانتظاراتیافانتزی

«ام؟کنندکهایناطالعاتراازکجاآوردهنمی



یکبارازمعلممدرسهدرموردپردهبکارتواینکهچیهو»گوید:سالهومجرداستومی۰۱رویا

کهمدیرساعتبعدمنوچطورازبینمیرهوآیامیشهدیدشیانه؟پرسیدم.نهتنهابهمجوابندادندبل

خواستتویدفتروازمپرسیدکهایناطالعاتروبرایچیمیخواموآیامشکلیبرامپیشاومده؟

«منمازترسمدیگههیچوقتچیزینپرسیدم.

ایجدیبرایزنهاست.امابهباورمندرسویمرداننیزاوضاعبهترازاینیمریمورویادغدغهدغدغه

یسکسوالیتهودرقیدهاییبیاعتباردرحوزهآنهاهممانندزناندرگیرافسانهنیستچراکه

هایمختلفهستند.باایناوصافقبولعمومیبودنسکسوالیتهنبایدکارسختیباشد.اماکنترل

چرا"باید"درموردسکسوالیتهحرفزد؟

چرا باید در مورد سکسوالیته حرف زد؟

هاییچون"حیا"،"شرم"،"آبرو"یانظایروگوازسکسوالیتهکهدرپرتوآموزهفتممنوعیتیامحدودیتگ

هاوباورهاینادرست،قدرتمندترشدنشود،تنهامنجربهدامنزدنبهافسانهآنتوجیهمی

شود.هایاجتماعیمیآمیزوبروزورشدانواعآسیبفرهنگیتبعیض-ساختارهایاجتماعی



میکبرگکاغذبردارید.بهکودکیخودتانفکرکنیدوببینیدچهسواالتیدرارتباطباخواهازشمامی

یدیگریسواالتدورانبلوغرابنویسیدوسکسوالیتهدرذهنداشتید،آنهارابنویسید،حاالرویبرگه

یسومسواالتیکهتاامروزهمبرایشماباقیاست.رویبرگه

همهسوالوکنجکاویکموبیشبهیمادورانکودکیراباآناهکنید.همهحاالبهاینلیستخوبنگ

یمدرسههایدوستی،شایعاتیکهمثلبرقوباددرهمهآوریم.دورانمدرسه،گروهخاطرمی

هایدلازسرشوریااضطراب.هایبلوغدرتنمانوتپیدنپیچیدند،اولیننشانهمی

رسد.درایحیاتیمیشودودردورانبلوغبهنقطهازکودکیشروعمیآشناییهرفردباتَنخود

هاتوانگفتکهاولینآشناییشودامامیتوانادعاکردرونداینآشناییجاییمتوقفمیحالیکهنمی

شود.هایاینآشناییمحسوبمیدردورانکودکیوطوفانبلوغازمهمترینگذرگاه



شد،تاچهاندازهصحتدوستیبهعنوانحقایقمرتبطباتنردوبدلمیهایآنچهدرمیانگروه

داشت؟ندانستنوباورکردنمطالبنادرستتاچهاندازهبهمانگرانی،عدماعتمادبهنفسوشرم

مانپاسخدادیم؟چطورتنمانراکهدریاییازاشتیاقحدوحسابتحمیلکرد؟ماچطوربهسواالتبی

مانچهتغییراتیدانستیمزندگیبوددرککردیم؟اگرپاسخدرستبسیاریازسواالتمانرامیوتغییر

کرد؟می

هایرنگووارنگکهمعلومنبودبرچهآمدیاازکتابهایدوستیوهمسالمیدانشمایاازگروه

راثررفتارهایشانراازسنگشدن،فلجشدنوکورشدنداندوخوانندگانمبنایینوشتهشده

ترساندند.جنسیخاصمی

وگویصریح،منبعدیگریکهاغلباطالعاترادراینزمینهمندومنعگفتهاینظامدرنبودآموزش

هایپورنواست.عمومنوجواناندیریازود،کمیازیاد،بهشکلگروهییامخفیانهدهدفیلمشکلمی

کنندکهدرحالتکلیاتفاقعجیبیاخطرناکینیست،امامیوانفرادیدیدنفیلمپورنوراتجربه

شودداستانزمانیکهدرنبوداطالعاتوآموزشصحیحتبدیلبهیکیازمنابعموثقآموزشیآنهامی

چیزدیگریاست.

سالگیبخشیازیکفیلمپورنورادیده۷۹کندکهاولینباردرسالهاستوبرایمتعریفمی۷۸زینت

خواستمباورکنم،کسانیاینقدرازچیزیکهدیدمشوکهشدهبودم،کهنمی»گوید:ت،زینتمیاس

«همکهدوستشاندارموبهآنهااعتماددارمچنینروابطیبایکدیگردارند.

هامحوایاززندگیانسانازسویدیگربایدبهایننکتههمتوجهکنیمکهسکسوالیتهدرهیچدوره

هایمنحصربهفردهماند،درکودکی،بلوغ،جوانی،میانسالیوکهنسالیبامشخصهشونمی

هایشدرزندگیحضوردارد.یخاص،بانیازهاوپرسشدوره

هاییهستکهیکعمرکسیرادچارباوریماندوپاسخپاسخمیسواالتیهستکهتاآخرعمربی

کنند،یعنیبهلحاظقانونی،خواهیکهازدواجمیسکند.حتیافراددگرجنغلطدرموردخودشمی

عمرخودتاکجایچرخههنجارترینوبامجوزترینرابطهرابایکدیگردارنددرهیچمذهبیوعرفیبه

هایدیگرِجنسی،یاکسانیکهبینند.چهبرسدبهافرادیباگرایشرسیدنبهازدواجآموزشینمی

زنندکنند،یابههرتقدیرجاییاز"روایتخطی"بیرونمیایراتجربهمیطهبیرونازچارچوبازدواجراب

گنجند.ودرآننمی

زاییآسیبیمعیوبسکوتوانکاروغوغایاطالعاتغلط،اینچرخهالزماستجاییاینچرخه

هاییراهاوآگاهییسنیکهباشیمالزماستآموزشبخشی"قطعشود.درهردورهپنهان"آگاهی

درارتباطباسکسوالیتهومسائلمربوطبهآنبگیریم،الزماستخودراازبارباورهایغلط،

هایخرافیرهاکنیموالزماستبسیاریازاینباورهارابهچالشبکشیموتالشکنیمداستان

هایقدرترابهسمتبرابریتغییردهیم.مولفه

شدودریکچارچوباصیلارائهشوند،درغیراینصورتمانیزچیزیمندباهابایدنظاماینآموزش

مانبهماگفتندبرایگفتنبهنسلبعدینداریم.بیشترازآنچهمادرانوپدرانودوستان

خنددنهشوخیرسیمتختهازکلماتزشتوزیباپرشدهاست.دیگرنهکسیمیبهاینجاکهمی

ماازحرفزدناز"خودمان"،از"سکسوالیته"،ازنیازهاورویاهاوتجربیاتکند،بخشبزرگیازترسمی

شوداینکه،"چطورروایتشخصیمنشکلیشروعصحبتمیخوبوبدمانریختهاست،نقطه

گرفت؟"

*نویسندهاینمقاله،نفیسهآزاد،پژوهشگروفعالمسائلزنان،نویسندهمیهماندویچهولهاست.



 رن جنسیت؛ زن کیست، مرد کیست؟تعریف مد

اند.دردنیایمدرن،جنسیتدراحکامیپایداردرطیقرون،مفهومزنومردراشکلداده

یابد.حتیافزودنگیردومعناییچندوجهیمیسطوحبیولوژیکواجتماعیشکلمی

گویهویتوفردیتانساننیست.هایدیگربه"زنیامرد"،پاسخنام

Error!

 

تانزنیامردبودنآنفرداستشوید،اولینتشخیصوقتیکهباانساندیگریروبرومی»

«دهید.اینکاررابااطمینانکاملانجاممیوطبقعادت

زیگموندفروید

هایزبانیناخودآگاهگرایشبهصدوراحکامقطعیهایکارکردمغزومحدودیتهابهدلیلویژگیانسان

شود.ازاینعادتنمیگیری،مانعاینهاونبودزمینهمناسببراینتیجهدارند.حتیکمبودداده

شوند.هایعمومیدیرپاهستندوبهسختیبهروزیابازتعریفمیگذشته،توافق

ایچندمیلیونساله،زیستانسانماننددیگرهاست.دردورهازجملهاینمسائلجنسیتانسان

هابهموجوداتگیریزبانوتبدیلانسانموجوداتزنده،محدودبهرفعنیازهایغریزیبود.باشکل

دهایگوناگونیبهوجودآمدندکهوظیفهتعریفمناسباتانسانیرابرعهدهاجتماعیفرهنگی،نها

هاقرارداشت،غیرطبیعیتلقیهاپدیدآمدندوهرآنچهخارجازچارچوبگرفتند.دراینفرایند،نورم

شد.

http://www.dw.de/تعریف-مدرن-جنسیت-زن-کیست-مرد-کیست/a-17221730##


است.یکیازایناحکامپایدار،مفهوم"نر"و"ماده"دربحثجنسیتیاتعریف"زنانگی"و"مردانگی"

بهطورمعمولتعیینجنسیتبهواسطهعواملظاهریوبیرونیمانندشکلبدن،مو،صدا،رفتار،

گیرد.پوششوآرایشانجاممی

هایمختلفتغییرهایتاریخیوفرهنگاندودردورهگفتهنیزنسبیبودهالبتههمینعواملپیش

پوشیدندوبلندودامنمیاروککفشپاشنهاند.بهطورنمونه،مرداناروپاییدردورانبکرده

ترجلوهکنند.کوشیدندهرچهظریفمی

شود.تلقیمیترایناحکام،تواناییدرتولیدمثلنشانهزنیامردبودنواقعیهایعمیقامادرالیه

گوید:زنتامادرنشدهکاملنیست.المثلیروسیمیضرب

نامیدواندازهاییشاملجنگلوآبرانمادزنانگیمیمردانگیوچشمفرویدکوهوصخرهرانماد

هابهدلیلنداشتنآلت"نرینه"وفرورفتهبودنآلتجنسیخود،دچارعقدهحقارتمعتقدبودکهزن

هستند.

اماکارلگوستاویونگ،روانکاوومتفکرسوییسیاصطالحات"آنیما"و"آنیموس"راواردفرهنگلغات

گفت،درضمیرناهشیارهرمردیازن،شخصیتمتضاددرونیزنانهیامردانهدیگریکرد.یونگمی

هایتوامان"زنانگی"و"مردانگی"رادرخودداردونهفتهاست.یونگاعتقادداشتکههرانسان،جنبه

دانست.سالمتشخصیتیفردرادرگروبروزهردوجنبهمی

جنسیت بیولوژیک

استزیرااینمفهومدرنظرعلمیتعیینجنسیتبامنطق"باینری")صفریایک(امردشواریازم

توانباقطعیتدردوگروهگیردونتیجهنهاییرانمیمراحلمختلفبیولوژیکوفرهنگیشکلمی

کند.خالصهکرد.اماجبرحقوقیوقانونی،درججنسیتدرشناسنامهراملزمبهتعیینآنمی

واقعیتآناستکهتخمکبارورشدهتاپنجهفتهاول،کامالفاقدجنسیتاستودراینمدت،تنها

هایعصبیوگوارشیشکلهایمهمحیاتیمانندنخاع،قلب،مغز،شش،دستگاهدستگاه

گیرند.می

گیرند.جنینهایجنسیشکلمیتازهدرمرحلهحساسهفتههفتمبهبعداستکهدستگاه

"،نهپسرباشد،نهدختروبهعبارتدیگرترکیبیازXX"یا"XYتواندباوجودترکیبکرموزومی"می

عالیماولیهوثانویهزنانهومردانهراداشتهباشد.

هابهزنومرد،ازاواخرقرننوزدهمواوایلقرنبیستمآغازشدوتجدیدنظردرتقسیمقطعیانسان

اینههایاجتماعی،بهتدریجودرپروسهتراجنسی"جایخودرادرنورممفهوم"بیناجنسی"یا"

هادرآنچندانسادهبازکرد.البتهاستثناییدراینزمینهوجودداردوآناندونزیاستکه"بیناجنس"

اندوحتیدربرخیروستاهاموردستایشقرارهاستبهعنوانجنسسومپذیرفتهشدهسال

گیرند.می

ثبتتولدیااسنادرسمیرآلماننیزبهتازگیقانونیتصویبشدکهثبتجنسیتسومدرگواهید

ها"ازاعالمجنسیتزنیامرددرمدرکشناسایی"بیناجنسی۰۱۷۱شمرد.ازنوامبردیگررامجازمی

یرجنسیتهاکهجنسیتبیولوژیکمردانهدارند،موظفندبرایتغیخودمعافهستند.اماتراجنسی

خوددرمدرکشناسایی،عقیمبودنوداشتنعالئمظاهریزنانهراثابتکنند.شمارافرادبیناجنسی

درآلمانحدودصدهزارنفربرآوردشدهاست.

روانی )جندر(-جنسیت اجتماعی



استکهفرهنگمسلطهرهایقالبیهاونقشجنسیتافرادمعموال،مجموعهانتظارها،عادت

گیریکند.شکلهبرایافراد،چهدرحوزهاجتماعیواداریوچهدرحوزهخصوصیتعیینمیجامع

ریز،رشداعضایجنسیبیرونیوهویتجنسیافرادبهعواملیچونجنسیتکروموزومی،غدددرون

شودوشود،درنوجوانیتقویتمیدرونیمتکیاست.تشخیصهویتجنسیازکودکیشروعمی

رسد.بعدبهثباتمیچندسال

سانندکهبهچهجنسیتیتعلقرشان،بازبانبدنواشاره،دائماپیاممیهادررفتارروزانهانسان

ستکهایننمایشرادارند.هرفردیمسئولنمایش"درست"اینامروموظفبهیادگیریاصولیا

طبیعیجلوهدهد.

یک،هویتجنسیاداری،هویتجنسیاجتماعییااماهرانسانیعالوهبرهویتجنسیبیولوژ

هویتجنسیروانینیزدارد.هویتجنسیبیولوژیکوهویتجنسیروانیافرادلزومایکینیست.

یکزنیایکمردممکناستباوجودهویتبیولوژیکی"زن"یا"مرد"،تصویریدرونیوکامالشخصی

ازهویتجنسیخودداشتهباشد.

ساننباشد.البتهاینهایجنسیزمانتولدشسازگارویکفتاربیرونیفردبااندامممکناستر

سازگارینیزنسبیاستورابطهنزدیکیبافرهنگجامعهموردنظردارد.ممکناسترفتاریدریک

ایدیگرمردانهباشد.فرهنگزنانهتلقیشودودرجامعه

گیرد.بنیانهویتاششکلمیبینینوجهانهویتهرفردبراساسجنسیت،خاستگاه،س

بینند.جنسیتیهرانسانبرایناساساستکهفردچهتصوریازخودداردودیگراناوراچگونهمی

گیریجنسیراهمدربرهویتجنسیعالوهبرجنسیتبیولوژیکوجنسیتاجتماعی،جهت

جنس"یابههردوجنس.شدیایک"همتواندبهیک"دگرجنس"باگیریمیگیرد.اینجهتمی

ها نظم کهنه و کلیشه

هایگیرد.حتیاضافهکردننامجنسیتمادرمراحلوسطوحمختلفبیولوژیکواجتماعیشکلمی

بندیکامالکلیتواندیکگروهگویهویتپیچیدهفردیتانساننیستومیدیگربه"زنیامرد"،پاسخ

تلقیشود.

شویم.پائوالایرنهویال،کهدردنیایمدرن،دیگرماباجنستخاصیمتولدنمیمیتوانگفت

جنسیتچیزینیستکهماداریم،جنسیتآنچیزی»شناسآلمانیآرژانتینیمعتقداست:جامعه

«دهیم.استکهانجاممی

انکردهاست:بی۷۸۱۸شکلدیگریازاینمفهومراسیموندوبووارنیزدرکتاب"جنسدوم"درسال

«شود.آید،بلکهبهزنتبدیلمیانسانزنبهدنیانمی»

هاوقراردادهایفرهنگیبریابد.قالباین"شدن"و"انجامدادن"تحتتاثیرفرهنگمحیطمعنامی

کنند.گیرندومتناسبباشرایطهمتغییرمیاقتصادیشکلمی-اساسنیازهایاجتماعی

تادکرسیروانشناسیدانشگاهکوبلنزآلمان،طیتحقیقینتیجهگرفتکهزنانپلاس-کالودیاکوایزر

یابندامااگرازپیشگفتهشودومردانبابرگزاریتستهوشوریاضی،بهنتایجمشترکیدستمی

کند!کهمردهادرریاضیاتبهترهستند،نتیجهآزمایشتغییرمی

کهمفهوم"زن"یا"مرد"دردنیایکنونی،کماکانزیرتاثیراینآزمایش،نمونهخوبیدراثباتآناست

هایفرهنگیاستامابراساسنیازهایاجتماعیواقتصادیدرمسیریپرتحولقراردارد.کلیشه



 نقش و چرایی سکس در روابط انسانی

کند.شناسدوازقوانینژنتیکوتکاملیپیرویمیطبیعتچیزیبهنامرمانسنمی

امادرپیوندغریزهوفرهنگوتخیل،دستورطبیعتبرایتولیدمثلرابهدنیایپرانسان

رمزورازعشقوسرمستیمبدلکردهاست.

Error!

 

گوید:وودیآلن،کارگردانوبازیگرشهیرآمریکاییمی

Sex is the most fun youcan have without laughing

توانیدبدونخندیدنانجامدهیدترینکاریاستکهمیسکسمفرح

هایم،کارکرداصلیآندردهنظرکنهاومردهادرچنددههاخیرصرفاگرازنقشسکسدرروابطزن

هامعتبراست.هزارسالگذشته،تولیدمثلبودهاست.چنینکارکردیهنوزهمدربسیاریفرهنگ

زدهخواهیمشد.امادربررسیاینکارکرد،احتماالازغیرمنطقیبودنتقسیموظایفدوجنسشکفت

اینهماههبهعهدهشودوزنوظیفهمیازاینزاویه،نقشمردبهچنددقیقهحرکاتمنظممحدود

گیرد.می

هاکهازنظرجسمیوروانیتواناییتولیدمثلراازمنظر"تکامل"طرحاینسوالاهمیتدارد:چرازن

اندازیکهمبتنیبردارند،برایبارورکردنتخمکنیازمندجنسدیگریهستند؟آنهمدرچشم

هایموروثیخودرابهنوزادآیندهمادرنیزتنهانیمیازویژگیدشوارییافتنجفتمناسباستو

کند.منتقلمی
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ایازتکثیروتولیدمثلموجوداتزندهدرروندتکاملبرایپاسخبهاینسوالکلیدیبایدبهمرحله

خویشباهادرتقسیمخود،بقایبنگریموزمانیرابهیادبیاوریمکهتولیدمثلامرآسانیبود.سلول

کردند.هایموروثیراتضمینمیهمانویژگی

گوید،پروفسورمانفردمیلینسکی)مدیربخشبیولوژیتکاملیموسسهعلمیماکسپالنکآلمان(می

زاپساززاآغازشد.دراینشکلتقسیمسلولی،عواملبیماریدشواریاینروندازعواملبیماری

کردند.هایثابتغلبهمیباویژگیمدتیبرسیستمایمنیموجودزنده

شد؛بهمقاومگیریموجبتنوعژنتیکیمیپاسختکاملبهاینمشکل،اختراعسکسبود!یعنیجفت

کرد.انجامیدونهایتابهبقایموجودزندهکمکمیزامیشدندستگاهایمنیدرمقابلعواملبیماری

غریزه و فرهنگ

انیانیاهومینیدها"کهرفتاریصرفاغریزیداشتند،تبدیلبهانسانطیپنجمیلیونسالگذشته"انس

هزار۹۱هاحدودهزارسالپیش(شدند.قابلیتگفتاریانسان۰۱۱امروزی)هوموساپیانس،حدود

سالپیششکلگرفت.

زحلهزارسالهدارند.تنهابعدا۱۱اندعمریقدیمیترینآثارفرهنگیکهبردیوارغارهایافتشده

نسبیمشکلتغذیهبااهلیکردنحیواناتوکشاورزیبودکهمناسباتاجتماعیوگسترشفرهنگ

اندکهالزاماآغازشد.درمسیرتمدن،آدابورسومومذاهبمنبعتنظیممناسباتبشریشده

ژیکچنداندوبسیاریازاحکامشانبدونتوجهبهنظمبیولوتوجهیبهنیازهایطبیعیآنهانداشته

میلیونسالهجسمانسانبودهاست.

هابهکمکنهادهایمختلفاجتماعیباتعیینوتکلیفبراینیازهایدربسیاریازمواردحکومت

کردندواینامرپیشازآنکهالزمهادارهجامعههایشدیدیاعمالمیها،محدودیتطبیعیانسان

انسانامروزیموجودیاستکهتحتتاثیردوعاملباشددرخدمتاعمالارادهسیاسیبود.اما

کند.ارتباطایندوعاملنیزبهنوبهخود،تحتتاثیرشرایطبیولوژیکوفرهنگاجتماعیعملمی

تواندهماهنگیامتضادباشرایطباشد.شودومیاجتماعی،اقتصادیهرمحیطتنطیممی

اجتماعیبا-زصرفسیرکردنشکم،بهامریفرهنگیبهترینمثالدراینموردغذاخوردناستکها

آدابویژه)پیشغذا،غذایاصلی،دسر،آدابغذاخوردن،ظروفوچیدمان(تبدیلشدهاست.

ایدستورتکاملیتولیدمثلنیزدرهمینچارچوبازجنبهبیولوژیکصرفخارجشدهوبهپهنه

هایاقتصادیوتجاریهمقراردرادامه،دستمایهحوزهفرهنگی،تخیلییاتغزلیفروروییدهوالبته

گرفتهاست.

دستورات بیولوژیکی و تفاوت زنان و مردان

مانند.هاجزءاستثناهاییهستندکهتمامسالازنظرجنسیفعالمیدردنیایپستانداران،انسان

درمقابلمیزانتولیداسپرمدرکنند.گذاریمیمرتبهازدورانبلوغتایائسگیتخمک۱۱۱هاحدودزن

مردهاچندصدبرابرزناناستوتاسنینبسیارباالادامهدارد.

شود،بهطورطبیعیازطریقترشدنسیستمایمنیبدنمیانتخابجفتمناسبکهباعثمقاوم

هاپخشنگذاری،بوییازبدنزاندکهدرمرحلهتخمکگیرد.محققانکشفکردهحسبویاییانجاممی

انجامد.شودکهبهافزایشترشحهورمونتستوسترونوتشدیدمیلجنسیدرمردانمیمی



یابند.درتحقیقگذاریجذابترمیهارادرمرحلهتخمکهایاجتماعی،زنهمچنینمردانجداازنورم

یشتریدریافتگذاری،انعامبکنند،درزمانتخمکتیزمیدیگریروشنشدهکهزنانیکهاستریپ

کنندویامدتیطوالنیرابطهجنسیهایضدبارداریاستفادهمیکنند.زنانیکهازقرصمی

دهند.اند،چنینبویینمینداشته

مردانمختلفدریکتحقیق،پروفسورکالوسوِدکیندوهمکارانشازدانشگاهبرنسوئیس،زیرپیراهنی

کردنآنها،نمونهدلخواهخودراانتخابکنند.اینپژوهشروشنکردکنندهدادندتابابورابهزنانشرکت

هایژنتیکیمناسبیداشتند.یعنیدرایراانتخابکردندکهصاحبانشانویژگیها،نمونهکههمهزن

شد.تریمیصورتترکیبدوژن،نوزاداحتمالیصاحبدستگاهایمنیمقاوم

امرتولیدمثلولذتجنسیراپیشببرد.اماآمیزشالزامابهزمان،تواندهمآلتجنسیمردانمی

خواهیجنسیمردانراباالبردنشود.متخصصانبیولوژیعلتزیادههامنجرنمیرضایتجنسیزن

گرددکههرآمیزشجنسیبهدالیلدانند.اینبهروندتکاملبازمیشانسادامهحیاتژنتیکمی

شدودرهرباروریمنجربهتولدنیز،بختنوزادانبرایهبارورینمیمختلفزیستمحیطیمنجرب

زندهماندنزیادنبود.

مردهاآگاهانهیاناآگاهانه،تحتتاثیرقواعدفرهنگینوشتهونانوشته،دائمادرگیراینغریزههستند.

دهاست.گیریتمدندردسرآفرینشامااینویژگیچندمیلیونساله"نرها"بعدازشکل

هایجنسیناپذیریاخشونتتواندتوضیحیباشدبراشتهایسیریدرنظرگرفتناینواقعیت،می

مردان.ازاینمنظر،ماجراهاییمانندجنجالجنسیبیلکلینتون،رئیسجمهورسابقآمریکایا

فرهنگیتوانغلبهرفتارغریزیبرتوافقاستراسکان،رئیسپیشینصندوقجهانیپولرامی

دانست.
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سکس یا عشق؛ پرسش همیشگی

گیریزماست.امابایدپرسیدکهنحوهتصمیمترینارگانجنسیما،آلتتناسلینیستبلکهمغمهم

مغزدراینمیانچگونهاست.عشقاستیاسکس؟اساساچهدالیلیموجبمیلوشوروکشش

شوند؟جنسیمامی

کنندتابهسکسبرسندوغریزهوارادهدراینعرصهچهاندازهنقشدارند؟آیامردهاابرازعشقمی

ابهعشقبرسند؟کنندتهاسکسعرضهمیزن

محققاننظراتمتفاوتیدراینزمینهدارند،پرفسورکارلگرامر)محققرفتارشناسیوبیولوژی

شناسد.اواعتقادداردکهتکاملی،استاددانشگاهوین(معتقداستطبیعتچیزیبهنامرمانسنمی

ایمتعلقبهاواخردورانتکاملیانساناست.عشق،پدیده

شودکهبراساسعالئمظاهریبیانگرمناسببهواسطهدستوراتژنتیکیانجاممیانتخابجفت

دهندکهگذاریکششبیشتریبهمردانینشانمیهادرسیکلتخمکشوند.زنسالمتیانجاممی

کنند.تریدارندتوجهمیونرمنمونهبارز"مردانگی"هستندودربقیهمواردبهمردانیکهرفتارمالیم

شناس،استاددانشگاهراتگرزوعضومرکزتحقیقاتتکاملرمقابلپروفسورهلنفیشر)انساند

ترازسکساست.هلنفیشرنویسندهبشری(معتقداستکهعشقامریتکاملیوبسیارقوی

هایپرفروشآناتومیعشق،جنسقوی،شیمیعشقوسرمستینیزهست.کتاب

انبعدازانتخابزوج،میزانترشحهورموندوپامین)هورموناحساسگویددرپستاندارهلنفیشرمی

شود،میزانتاثیراینهورموندرموجوداتمختلفمتفاوتاست،بهعنوانمثال:دررضایت(دوبرابرمی

هاتابیستویکسیثانیه،درفیلپنجروز،درشامپانزهدوهفته،درروباهبیستروزودرانسانموش

کشد.طولمیسال

عملکردسکسوعشقکامالمتفاوتاست.معموالبعدازسکسبرایمدتیمیلیبهانجامدوبارهآن

شود،کنترلیبرجسموذهنخودنداردوبهطوروجودندارد،برعکسکسیکهعاشقمی

کند.ناپذیروشبانهروزیبهوصالفکرمیسیری

شودکهفعالیتمغزآنها،اند،دیدهمیعشقشکستخوردهمغزیافرادیکهدردربررسیفعالیت

توانیکنوعاعتیاددانست.مغزافرادمعتادبهکوکائیناست.یعنیعشقرامیمشابهفعالیت

سکس در دنیای امروز

بعدازانقالبجنسیاواخردههشصتمیالدیدرکشورهایصنعتیوتغییرمناسباتاجتماعی،

ناسباتانسانیایجادشدهاستکهدیگرمحدودبهروابطپذیرفتهشدهزنومردمرحلهجدیدیدرم

شوند.شوندواشکالنوینیجایگزینهممیهاپیوستهبازتعریفمینیست.نقش

ایتائیدیاتکفیرکردامااینتغییراتکهتوانازجایگاهیاخالقیوسلیقهتغییراتفرهنگیرامی

دهند.هایمارخمیاقتصادیاجتماعیهستندجداازعالقمندیمحصولساختارپیچیده

درجوامععشیرتیوکشاورزی،نیازعمدهبهنیرویکاربودوتشکیلخانوادهوتولیدمثل،راهمستقیم

گیریجوامعصنعتیوخدماتی،خانوادهپرجمعیتازرفت.تاپیشازشکلتامینایننیروبهشمارمی

برخورداربود.درایننقشهزارانسالهبرایاکثریتزنان،جاییبرایحقواحساساهمیتباالیی

هادرتولیدواستقاللاقتصادیورضایتفردینبود.امادرپیرشدجوامعصنعتیوفعالشدنزن

هادررابطهجنسیآغازشدهاست.برابریتدریجیحقوقیوقانونی،بازتعریفنقش،جایگاهونیاززن



سکسدرمناسباتاقتصادیدنیایامروزی،درخدمتسودآورینیزقراردارد.بخشاقتصادیعلوم

توانندازنظرجنسیفعالباشندکندکهمردانبهطورطبیعیدرهرشرایطیمیپزشکیتبلیغمی

شود.وگرنهمشکلیجسمانیدارندکهباویاگرادرمانمی

گیریتخیالتجنسیمرداناستوتعریفینادرستازرشکلصنعتپورنوگرافیهمازعواملموث

دهد.اینصنعتباارائهتصاویریبهظاهرتابوشکن،بهجذابیترازگونهوهاونیازهایشانارائهمیزن

دهد.رساندوآنرادرحدعملیبیولوژیکتقلیلمیچندوجهیرابطهجنسیآسیبمی

است.ایداردکهبخشاعظمآنهمچنانناشناختهسالههاانسانمشخصاتبیولوژیکمیلیون

هایفردی،تربیتخانوادگیواجتماعینیزانسانراهمراهیفرهنگیچنددههزارسالهباویژگی

بهاحساساتجنسی،سکسومیکند.اینمجموعهپیچیده،مانعیدربرابرپاسخواحدونهایی

چراییآننزدانساناست.

عبیرقصاردیگریدرموردسکسدارد:وودیآلنت

Is sex dirty? Only when it'sbeing done right

آیاسکسکارکثیفیاست؟-

فقطوقتیکهدرستانجامشود-

*نویسندهاینمقاله،بابکنصیری،مترجموپژوهشگرمسائلعلمی،نویسندهمیهماندویچهوله

است.

 

 

 ودنمشکل باکره بودن و درد باکره نب

تنها،نداشتنپردهبکارتبرایدخترانایرانیمسئلهنیست؛گروهیهمهستندکه

باکرهبودنبرایشانمسئلهشدهاست.آیاایندوگانگی،مشکلدورانگذاراست؟شاید

بحرانگذارازسنتبهمدرنیته،بکارترانیزدربرگرفتهاست؟



Error!

 

ایشود،پردهبکارتیکنوعپردهمخاطیاستکهمانندحلقهتاجاییکهبهعلمفیزیولوژیمربوطمی

گیرد.دراینکهفلسفهوجودیاینبهاصطالح"پرده"چیست،مدوردراطرافدهانهمهبلقرارمی

هامبتنیبرجلوگیریازورودمیکرببهاندامجنسیزناناستکههمبهدلیلبازبیشتراستدالل

هاقراردارد.بودنوهمبهدلیلنزدیکبودنبهمجرایادرار،درمعرضآلودگی



ایستکهنظامارتشده،نهفلسفهوجودیآنبلکهاستفادهیبکانگیزشدنپردهاماآنچهباعثبحث

کند.ازآنجاکهاینپردهاغلبدراولینرابطهجنسیازآنمیمالکیت بر بدن زن مردساالربهمنظور

ایکهقراراستیزیدررابطهشود،عدمخونرکامل،پارهشدهودربیشترمواردسبببروزخونریزیمی

شودونداشتناینپردهیعنیداشتناولینرابطهجنسیزنباشد،بهنداشتناینپردهتعبیرمی

رابطهجنسیکاملقبلازاینرابطه.



شود،یعنیازجاییکهقراراستثابتشودزنیکهبهبسترجاآغازمیهاازهمینتمامبحثوجدل

شودکهدخترریزدومشخصمیابطهجنسینداشتهوحاالبهیکبارهاینتصورفرومیرفته،تاکنونر

پیشازاینبکارتراازدستدادهاست.اینکهپردهبکارتانواعواقسامداردوبعضیانواعآناصوال

فایدهاست.شودودرنتیجهخونریزیهمبهدنبالندارد،دراینگونهموارداغلببیهیچگاهپارهنمی

شدباکرهاست.زند"باکرهنبودن"زنیاستکهتصورمیآنچیزیکهاینجاحرفاولرامی



اینباوریعنیباکرگیتازمانازدواج،هرچنددربیشترکشورهایدنیادیگرجایگاهیندارد،امادر

مبندندومعتقدندکهدخترتاقبلازازدواجحقانجامردمهمچنانبهاینسنتپایکشورهای زیادی 

سالگی.ایرانیکیازاین۱۱سالگیباشدخواهدر۰۱عملجنسیراندارد؛خواهازدواجدر

کشورهاست.



البتهبهتراستدرجملهباالکنارایران،واژه"برخیمناطق"رااضافهکنیم،چراکهآنچیزیکهاحتماال

نشاناز"نجابتوپاکدامنی"هاومناطقدورافتادهدربیشترنقاطایرانوبهخصوصدرشهرستان

http://www.dw.de/مشکل-باکره-بودن-و-درد-باکره-نبودن/a-17238741##
http://www.dw.de/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-16855385
http://www.dw.de/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/a-16125815
http://www.dw.de/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/a-16125815


تجربگی،خامیدختراندارد،دربرخیمناطقایرانبهضدخودشبدلشدهوسمبلیاستبرای"کم

عرضگی"دختران.وگاهبی



اینکهآمارعملجراحیترمیمپردهبکارتدرایرانبسیارباالست،اینکه"پردهبکارتچینی"درایران

ععملجنسیبهصورتیکهپردهبکارتدستنخوردهباقیبمانددرایرانرواجرایجشده،اینکهانوا

هاییازواقعیتند.فراوانیپیداکرده،همهوهمهتنهابخش



وگوباچندجواننشدهیاکمتردیدهشدهمعضلیبهنام"پردهبکارت"درایران،درگفتبخشدیده

شکارشد.ساکنایرانوتاییدیکپژوهشگربرایماآ



ای که به خاطر باکره بودن از بین رفت رابطه



سالگیباکرهبوده،برایماتعریف۱۱سالداردومعلمزبانانگلیسیاست.اوکهتا۱۷نرگس

اندوبعدازیکسالکندکهعاشقپسریشدهکهبهمدتیکسالدورادورباهمدرارتباطبودهمی

کند.فهمدکهاوباکرهاست،ترکشمیدراولیندیداروقتیپسرمیرابطهعاشقانهوازراهدور



سالگیرابطهجنسینداشته،قطعامریض۱۱پسربهنرگسگفتهکهمعتقداستاگرکسیتا

گیرددراولینرابطهبعدازاست.ایناتفاقضربهبزرگیبراینرگسبودهوبههمیندلیلتصمیممی

رد.آنبکارتشراازبینبب



کندکهبعداز"حلشدنمسئلهبکارت"اعتمادبهنفسشبسیارباالرفتهوخیلینرگستاکیدمی

کند.اوحاالمطمئناستکههرمردیدرهرشرایطیکهباشدترباپسرهاارتباطبرقرارمیراحت

تواندبااعتمادبهنفسبااوواردرابطهشود.می



هارسالقبلبهاینفکرافتادهبودهکهدیگرنبایدنگرانبکارتشباشداماگویدازسهچنرگسالبتهمی

کردهاگرکسیروزیبخواهدبااوازدواجکندواوباکرهمسئلهازدواجیکیازموانعشبودهوفکرمی

نباشد،ممکناسترابطهبههمبخورد.



عثنشدکهمنازاینکاربازبمانم.فکرکردمبعدازایناتفاقدیگرهیچچیزیبا»گوید:اماحاالاومی

خواهمداشتهباشم.االنخیلیکهفقطخودممهمهستمولذتبردنماززندگیوروابطیکهمی

«.روممختلفمیامازاینکهایناتفاقافتاده،چونبااعتمادبهنفسبسیاربیشتریسراغروابطراضی



دچراکهمعتقداستپسریکهبرایازدواجبادختریدرسنوسالنرگسدیگرنگرانیازدواجراندار

او،سراغدخترانباکرهبرود،قطعامشکلداردونرگسمطمئناستکهبرایازدواجچنینپسریرا

انتخابنخواهدکرد.



«خواستم خودم را از لذت سکس کامل محروم کنم نمی»



سالگی"سکسکامل"راتجربهکردهاست.ازسه۱۱ودسالهوحسابداراست.اونیزحد۱۷"شراره"

گویدبرخیپسرهاوقتیچهارسالپیشباکرهبودنبرایشرارهتبدیلبهمعضلشدهبود.اومی

کردندمریضییامشکلیدارمچونبهنظرآنهااصالطبیعینبودفهمیدندمنباکرههستم،فکرمیمی

اکرهباشد.کهدختریدرسنوسالمنهمچنانب



هاییکهتوانستمباخیلیازآدمگرفت،نمینفسراازمنمیاینمسئلهاعتمادبه»شرارهمیگوید:

اشراکنیم،مسئولیتگفتندمااینکاررانمیآمد،دوستبشوم.چونمیازشانخوشممی

توانمهیچتعهدیبهیخواهیدخترباشیامامنبرایبعدشنمپذیریم،برایاینکهتواالننمینمی



«.کردشدوادامهپیدانمیهاقطعمیتوبدهم.برایهمیندوستی



کمازگفتناینکههنوزباکرهاستخجالتگویداعتمادبهنفساوازبینرفتهبودوکمشرارهمی

۱۱توانستبهدوستپسرشبگویددرکشید.ورودبهروابطجدیدبرایشمشکلشدهبودونمیمی

کند،باکرهاست.سالگیبهخاطرمادرشواینکههنوزدرخانهپدریزندگیمی



هابرایشرارهشروعشد.اینکهچقدراینمسئلهشخصیاستوچقدربهازهمانزمانپرسش

خانوادهواجتماعمربوطاست.درنهایتاوبهایننتیجهرسیدکهبکارتیکمسئلهشخصیاستو

برایداشتنیانداشتنآناورامؤاخذهکند.قرارنیستکسی



شرارهاینکاررانهبهخاطرخوشاینددوستپسرهایشبلکهتنهابهخاطرخودشولذتیکه

پسرهااصالًمهمنیستند،مهممنهستم.»گوید:خواهدازرابطهجنسیببردانجامداده.اومیمی

اشراداشتهباشم.تویوازاینکارلذتببرموتجربهخواستبهمنخوشبگذردمنبودمکهدلممی

تختخوابمثلمترسکنباشم،بدانمچهچیزیرادوستدارموچهچیزیرادوستندارموحرفی

«.برایزدنداشتهباشم.مهمخودمبودم،واقعاًخودمبودم



رباکرهباشد،اصوالموردشرارهنگرانیبرایازدواجنداردچراکهمعتقداستپسریکهدنبالدخت

درایرانرانتیجهشرایطجراحی ترمیم پرده بکارت پسنداوبرایازدواجنخواهدبود.اوآمارباالی

بهنظرمناینمدلمملکتماستکههمهیکماسکروی»گوید:داندومیحاکمبراینجامعهمی

پسندم.من.مناینحالترانمیشاندارندومجبورندخودشانرایکچیزدیگرینشاندهندصورت

دوستندارمیکعمربهآدمیکهقراراستبااوزندگیکنمدروغبگویم.یکچنینچیزیبهنظرمن

رودکهاینقضیهبرایشانمهماستودخترهاهمستوخباینکالهسرپسرهاییمیکالهبزرگی

گذارند.بهنینکالهبزرگیراسرشانمیبیننداینموضوعبرایپسرهاخیلیمهماست،چوقتیمی

«.نظرمنچنینکالهی،نوشجانآنپسرها!



«بکارت هیچوقت برایم مهم نبود»



سالگیاولینرابطهجنسی۷۸سالداردومدرسومترجمزبانانگلیسیاست.اودر۰۸مریم

معتقداستهمانطورکهکاملشراتجربهکردهوهیچگاهداشتنبکارتبرایشمهمنبودهاست.مریم

تواندبرایآنهاتصمیمبگیرد،اندامدستوپایهرکسمتعلقبهخوداوستوکسدیگرینمی

جنسیهرکسنیزمتعلقبهخوداوستونبایداجازهدهدبهنامسنتوفرهنگبرایبدنزنی

تصمیمگرفتهشود.



هایایرانیهمچنانبکارتدختربرایشانمهمدرصدپسر۱۱نظرمریمالبتهدربارهپسرهاایناستکه

گویددورهازدواجبااستوحتیاگرآنرابهزباننیاورنددرپسذهنشاناینمسئلهوجوددارد.امامی

تواندچنیندرخواستیازدختریداشتهباشد.دخترباکرهبهسررسیدهودیگرکسیدرایراننمی



پرسماگربرفرضهیچکهبکارتهمچنانبرایشانمهماستمیهمیشهازپسرهایی»گوید:اومی

«کنید؟دختریدرایرانباکرهنباشد،شماهرگزازدواجنمی

http://www.dw.de/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-br-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C/a-3597816


Error!



(اثرپلگوگن،بیداریجنسیدختریجوانبرپهنهطبیعتباگرگ۷۹۸۱تابلوی"ازدستدادنبکارت")

بهعنواننمادانرژیجنسی





گویند؟ پسرها چه می

تایبودبرایشناخسالپیشدرایرانتنهارابطه۰۱رابطهدوستیبیندختروپسراگرتاهمینمثال

ایانسانی،عاطفیوجنسیاستکهلزومابهازدواجختمبیشترقبلازازدواج،حاالدیگررابطه

شود.تفاوتعمدهایننوعرابطهبایکدوستیمعمولیدرداشتنرابطهجنسیاست.نمی



یوولیآیاپسرهایایرانیهممانندبرخیدختران،داشتنرابطهجنسیقبلازازدواجبرایشانبدیه

یکحقدوطرفهاست؟



گویدبرایبرقراریرابطهدوستیبایکدختر،صددرصدسالداردوشغلشآزاداست.اومی۱۹اتابک

تراست.ازدهددخترباکرهنباشدچراکهبرقراریرابطهجنسیبایکدخترغیرباکرهراحتترجیحمی

دخترباکره،برایخودش"مسئله"درستکند.خواهدبابرقراریرابطهجنسیبایکطرفدیگراونمی



ایمیابرایدوستانخودمنپیشآمدهکهبهخواستدختروشنیدهبارهااینجادیده»گوید:اتابکمی

ایناتفاقافتاده،بعدرفتهشکایتکردهکهاینپسرمرااغفالکردهوحاالاینمشکلبرایمنپیش

اشرابدهدتامنبکارتمرادانمیامثالًازدواجکنیمیااینکههزینهمیآمدهواالنبایدبیآیدوچه

«.برگردانمبهروزاولش



مسلماًبودنپردهبکارتخیلیبهتراست.ولیچیزیکهمن»اتابکبرایازدواجامانظردیگریدارد:

http://www.dw.de/مشکل-باکره-بودن-و-درد-باکره-نبودن/a-17238741##


سنازدواج،شماام،ایناستکهباباالرفتنخودمبهآنرسیدهاالنبرخالفعقایدشخصی

اینداشتهباشد.سالشباشدوتاآنموقعهیچرابطه۱۱یا۰۹توانیدکسیراپیداکنیدکهمثالًنمی

تواندمالکباشدکهدخترواقعاًرابطهنداشتهاماالبتهاینکهپردهبکارتوجودداشتهباشدیانه،نمی

هایدیگریدهدکهالاقلاگرایندخترازراهبودنشبهتراستبرایاینکهاحساسبهتریبهآدممی

«.همسکسداشته،ازاینراهمننفراولم



گویددخترانیرادیدهکهکندکهبرایش"بکارتروح"مهمترازبکارتجسماستومیاتاالبتهتاکیدمی

کند.اتااتاییدنمیاند؛چیزیکهاواصالآنرانداماهمچنانباکرهانواعروابطجنسیراتجربهکرده

گویدممکناستچندسالیبایکدخترباشد،بااورابطهجنسیهمداشتهباشدوبعدهمبامی

همازدواجکنندهرچندخالفعقیدهشخصیخودشاستامامهمایناستکهبرایشثابتشود،

دختریکهقصدازدواجبااورادارد،"هرروزبایکنفر"نبودهاست.



ارت" حل شده اما نه برای من"بک



کند.اوهمجزوپسرهاییاستکهمسئلهسالداردوخودرامشاورحقوقیمعرفیمی۱۰سامی

دهدبادخترباکرهرابطهجنسیکاملنداشتهباشد.بکارتبرایشانحلشدهاماترجیحمی



جملهدالیلیهستندکهسامیراها،ازمسائلیهمچونپرداختدیهواتهامزناونیزفرهنگخانواده

دارند.ازبرقراریرابطهبادخترباکرهبرحذرمی



چونمنرابطهجنسی»گوید:برایازدواج،داشتنیانداشتنبکارتبرایسامیمطرحنیست.اومی

ایدراینموضوعپیداکردمواگربخواهمباکسیباشمکهتاحاالرابطهجنسیداشتم،حداقلتجربه

ایپیشرفتکردمواوتواندجوابگوینیازهایمنباشد.چونمنتایکمرحلهنداشته،ایننمی

زدگیرسیموشایدکمیسکسخواهدازصفرشروعکند.پسباهمدیگربهآننتیجهدلخواهنمیمی

«.وجودبیآوردبه



ماندکهبرایمامثلاینمی»زند:سالدارد،مثالجالبیمی۰۱امیرکهصاحبآژانسامالکاستو

سالگیبخواهیمبهجایواژهشیربگوییم۰۹ـ۰۹اندوحاالدرسنازبچگیواژه"شیر"راتعریفکرده

هابااینموضوعکناراینچایاستوشیرنبودهوازاینبهبعدبایدبهآن"چای"بگوییم.خیلی

بایدانصافداشتهباشیموبفهمیمهمانطورکهاشایناستکهماخودمانآیند.ولیحقیقتنمی

«.هاهمبایدآزادباشدتواندسکسداشتهباشدونیازشرابرطرفکند،برایخانمیکمردمی



کندکهامیرباآنکهتبدیلواژه"شیر"به"چای"راپذیرفتهوبااینمسئلهکنارآمدهاستاماقبولنمی

ترسدبرایش"دردسرساز"شود.برقرارکندچراکهمیبادختریباکرهرابطهجنسی



«کنم رابطه جنسی داشته باشد به خواهرم توصیه می»



گویدهمحاضراستبادخترباکرهرابطهجنسیداشتهباشدوهمبادختریکهمسعودبهمامی

عتقداستکهنداشتنیپوشاکاست،مسالداردوواردکننده۰۸روابطمکررداشتهازدواجکند.اوکه

زندگی،نوعیبیماریاست.۰۱رابطهتاسنینپایانیدهه



ترازپسرهاهستندواولینرابطهجنسیبااینحالمسعودمعتقداستکهچوندخترهاحساس

ایبرایشکامالجدیبود،آنرابهمرحلهرابطهدهددرصورتیکهرابطهبرایشانمهماست،ترجیحمی

ند.جنسیبرسا





،مسئلهبکارتبرایشانکامال۹۹یعنیبعدازسال۷۱۹۱گویددخترانمتولدنیمهدومدههمسعودمی

حلشدهاستولیبرایمتولدینقبلازآن،بکارتهنوزتابوست.درموردپسرهاامااومعتقداست

درصدپسرهایایرانی،بکارتهمچنانتابوست.۹۱برای



اند.باازخودداردکهالبتههیچگاهدرموردمسائلجنسیباهمحرفنزدهمسعود،خواهریکوچکتر

گفتکهرابطهجنسیداشتهباشداماباکسیتوانستبهخواهرشمیگویداگرمیاینحالاومی

کهلیاقتشرادارد.



مباکسیرابطهغیرت"امااگریکروزیبفهممکهخواهرشایددرایرانبهمنبگویند"بی»گوید:اومی

جنسیداشتهوبدانمطرفمقابلآدمسالمیاست،برایممهمنیست.یعنیقضیهبکارتبرایممهم

نیست.اینکهحتماباهمازدواجکنندهمبرایممهمنیستولیبرایممهماستکهطرفمقابل

«.خواهرمآدمیباشدکهارزشرابطهداشتنداشتهباشد



عریف کرده استها را بازت جامعه سنت



درعشق"بهآنهاداده،بهخواهیدانممردانازاختیاریکهسنتبرای"تمامیتزاراامجدیان:بعیدمی

راحتیدستبکشند

درزندگی مجردی دخترانزاراامجدیانفعالحقوقزناناست.اودرسالگذشتهتحقیقیدرباره

ست.تهرانانجامدادهودرپژوهشخودمسئلهبکارترانیزموردبررسیقراردادها



سازشدهوخانمامجدیانضمنتاییدوجوداینرویکردکهدرحقیقتداشتنبکارتبرایدخترانمسئله

کندکهاینمسئلهتنهامختصتهراننیستوحتیدرمیاندختراننهنداشتنآن،تصریحمی

شود.شهرستانیهمدیدهمی



هااینمسئلهاجتماعیواقتدارسنتهایکوچکبهدلیلنظارتالبتهدرشهرستان»گوید:اومی

شوددرموردآناظهارنظرکردویامسئلهراتعمیمداد.بسیارپنهاناستومتاسفانهبهراحتینمی

«.هاستشود،تغییردرجامعهبهخصوصدربازتعریفسنتولیچیزیکهدرنگاهکلیدیدهمی

نشدهایحلایرانیهمچنانمسئلهبکارتمسئلهخانمامجدیانامامعتقداستکهدرمیانمردان

هایترمیمپردهبکارتفهمید.اینتالشگرحقوقتوانازآمارباالیجراحیاستواینرابهنظراومی

خواهیدرعشق"دانمکهمردانازایناختیاریکهسنتبرای"تمامیتاصوالبعیدمی»گوید:زنانمی

«.راحتیدستبکشنددراختیارشانقراردادهبه

هایزنانهمینمسئلهبکارتگویدیکیازدالیلاصلیمقاومتجامعهسنتیدرمقابلآزادیاومی

پدریکهموافقنیستدخترشبرایتحصیلخانهراترککنددغدغهازدسترفتنبکارترا»است:
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ایترسند)تفکیکجنسیتی(بهگونهکایکهدیواربینزنانومردانرادردانشگاهایجادمیدارد.جامعه

هایشانمحدودبربادرفتنهمینبکارتراداردوزنانیکهمدامدرمعرضخشونتهستندوآزادی

«.سازهستندیمسئلهشودهمگرفتارداشتنونداشتناینپردهمی

ای" که داشتن و نداشتن آن دردسر است "پرده

دانستند،وجهدیگرمشکلدخترانیاستکهبودنرادردسرمیذکرمواردیدراینگزارشکهباکره

هایازدواجهمچنانخواهانداشتنرابطهجنسیهستنداماازترس"آبرو"یاازدسترفتنفرصت

حاضرنیستندآنراتجربهکنند.

ایدرذهندختراناستکهمشکالتیرادرموضوعدغدغه»گوید:زاراامجدیاندراینبارهمی

آورد.گاهیبهقیمتفداکردنیک"عشق"استوگاهیایبهوجودمیآنهادرهررابطهگیریتصمیم

ای(راازدستبهقیمتفداکردن"آبرو".چهزمانیکهیکدختربهخاطربکارت،عشقی)رابطه

دهددرهردهدوچهزمانیکهبهخاطرعشقورابطه"آبرو"وتاییدجامعهسنتیراازدستمیمی

اشبااینموضوعگاهیمشکالتروانیمهمیهایذهنیدوصورتدچارمشکلاستودرگیری

«.بینندهاییاستکهدخترانازاینفرهنگمسلطمیآورد.اینهاهمهزیانبرایشبهوجودمی

شد،شودپسرانیمثلمواردیکهدرهمینگزارشبهآنهااشارهوهمینتناقضاستکهباعثمی

دررابطهدوستانهبکارترانخواهندامادرازدواجحتماآنرابخواهند.

ها)دختریاهایفردیانساناینپارادوکس)تناقض(جاییاستکهاراده»گوید:خانمامجدیانمی

هایدیرینهکهاعمالقدرتدارندمقاومتکندویاحتیبرابرشانبایستدتوانددربرابرسنتپسر(نمی

شود.همانگونهکهدرجامعهکنونیایراناینتناقضوجوددارد؛ازطرفیدرنتیجهدچارتناقضمی

«.اعمالقدرتسنت)بکارت(وازطرفیدورزدناینسنتباعملجراحیودوختنپردهبکارت

 

 های زیرزمینی دختران مجرد، سقط جنین

تنیستامابراساسمشاهدات،هایغیرقانونیدرایراندردسآماریازسقطجنین

اند.دودخترجوانوستکهازدواجنکردهمربوطبهدخترانیهابخشیازاینسقطجنین

اند.یکماماازتجربهخوددراینزمینهگفته



Error!

 

اند.البتهبسیاریسقطجنینقانونیانجامداده۷۱۸۷زندرسال۱۹۷۹طبقآخرینآماررسمیایران،

جاکهپایسقطجنینهمهآندانند،بااینازکارشناسانآمارهایرسمیایرانراقابلاتکانمی

آیدازهمینآماررسمینیزخبرینیست.نونیبهمیانغیرقا

شود:یکی"سقطجنیندرمانی"کهدرسازمانپزشکیقانونیکشوردونوعسقطجنینثبتمی

شودودیگری"سقطجنینغیرقانونی"ایقانونیمحسوبومجوزآندرخودپزشکقانونیصادرمی

شود.اعالمنمیکهمنجربهمرگمادرشدهباشدکهآمارآن

مریمیکماماازتهراناستکههفتسالعملسقطجنینراانجامدادهاست.اوبهدویچهوله

اند.اودادهاشبرایسقطجنینغیررسمیرادخترانمجردتشکیلمیدرصدمراجعان۱۱گویدکهمی

جوددربازارداروی"ازسهموردفوتمادردرسقطجنینغیرقانونیبهعلتمصرفداروهایمو

ناصرخسرو"مطلعاست؛یکیازآنسهزندخترمجردیبودهاستکهپیشازاستفادهازداروبه

مطباومراجعهکرده،امااوایندختررانپذیرفتهبودهاست.

بهگفتهاینماما،برخیاززناندرحالتدرماندگیخود،برایسقطجنینبه"بازارداروفروشانناصر

اطالعازعوارضونحوهدرستمصرفبهکنندواینداروها"توسطداروفروشانبیسرو"مراجعهمیخ

تواندپیامدهایمرگباریداشتهباشد.اطالعیزنانمیرسد"کههمراهبابیفروشمی

هایمادرواندانواعبیماریگذارانبرایانجامعمل"سقطجنینقانونی"گذاشتهشرایطیکهقانون

گیرد.تاهلزنجزواینشرایطنیست.امایکنکتهمشخصجنینپیشازچهارماهگیرادربرمی

استوآناینکهزنانمجرددرایرانکهرابطهخارجازازدواجدرآنجرموتابوییاجتماعیاست،در

حتملاستکهوبسیارم،بینندهایدولتیبرایخودنمیصورتبارداریناخواستهراهیبهسازمان

بدوندرنظرگرفتنپیامدهایسقطجنینخودرامجبوربهانجاماینعملببینند.

http://www.dw.de/دختران-مجرد-سقط-جنینهای-زیرزمینی/a-17259691##


اکنوندرتهرانودیگریدردودخترازدواجنکردهکهتجربهسقطجنیندرایرانرادارندویکیازآنانهم

پسازاطالعازوگوبادویچهولهازیککلمهواحددروصفحالخوداروپاساکناست،درگفت

کنند:"استیصال".اگرچهزنمتاهلنیزدررابطهباانجام"سقطجنینشاناستفادهمیبارداری

روست.هاییمتفاوتوشدیدترروبهشود،امازنمجردباچالشغیرقانونی"درایرانمجرمشناختهمی

بدون هیچ حمایتی

اروپاست.اووقتیخودرامجبوربهسقطنسیمدخترجوانمجردیاستکهچندسالیاستساکن

گویددرشرایطیباردارشدسالهشدهوهنوزساکنشهرکرجایرانبود.اومی۷۸جنینیافتکهتازه

به،تربودسالاولدانشگاهبودمودوستپسرمیکسالازمنکوچک»کههنوزباکرهبود:

ایوباکرههستیهمطیکهسکسکاملنکردهدانستمدرشرایرفت.اصالنمیدانشگاهیمیپیش

حاضربودمهرکارخطرناکیرابکنم»طوربودهاست:ماجرابراینسیماین«ممکناستباردارشوی.

«بههیچوجه.،امولیدرمیانگذاشتنموضوعباخانواده

تاهلفراهماستبرایحمایتخانوادهکهمعموالدرسقطجنینزنانم»گوید:می،مریم،ماماازتهران

نه،تواندکناردخترباشددخترهایمجردوجودندارد.وقتیکسیخبرنداردودوستپسرهمنمی

«گیرد.حمایتجسمیونهحمایتعاطفی،هیچکدامصورتنمی

هایخودایننکتهرااضافهترشود:مریمبراساستجربهتواندازاینهممنزویالبتهمادرمجردمی

تواندیکیازازاوست".هزینهسقطجنینمیآیددوستپسرزیربارنرودکهبچهکندکه"پیشمییم

گویدکههزینهسقطجنینغیردالیلسرباززدندوستپسرازقبولمسئولیتباشد.مریممی

ارهزارتومانودر"جاهایافتضاح"تاسهچه۱۱۱تا۰۱۱رسمی"دستکم"تایکسالپیشاز

میلیونتوماندرمطبمتغیربودهاست.

Error!
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کنندیایفامیدررابطهباموضوعسقطجنین،مرداننیزنقشمهم

«بیند دکتر شما را نمی»وقتی 

هانگاهکردووارداولینمطبیاشدوهفتهعقبافتاددرراهبهتابلوهایخیابانوقتیعادتماهیانه

شدکهبرسردرشنوشتهبود:"دکترزنان".خانمدکتر،بهگفتهنسیم،"قیافهامروزی"داشت.با

دهیدپسرهاازتانچرااجازهمی»کتربودکهبهسویاوروانشد:باردهمهسیلجمالتسرزنشاین

«رود.گذاردتومیاتراتباهکردی.پسفردامیاستفادهکنند؟زندگیسوء

چهراکهسپسپیشآمدگرددتانتیجهرابهدکترنشاندهد.اوآننسیمبعدازانجامآزمایشبرمی

خانمدکترپایتلفنداشتحرف»کند:داند.اوتعریفمیمیهایحکشدهدرذهن"خود"جزوصحنه

طورکهداشتباتلفنحرفمنراکهدیداشارهکردکهبدهنتیجهآزمایشتراببینموهمان،زدمی

«زدبرگهآزمایشرانگاهکردوجوابراکهدیدفقطسرشراتکانداد.می

ازمراجعانبهاوبرایشگویدخیلیمی،ماماازتهران،تجربهنسیمتجربهمنحصربهفردینیست.مریم

هاراببیندوبهمنشیخوداند،امادکترحتیحاضرنشدهآناندکهبهدکترمراجعهکردهشرحداده

بیند".هابگویدکه"اگرمسئلهایناست]سقطجنین[دکترشمارانمیگفتهبهآن

فردنشاندهندکهمشکل،توانندکمککنندماماحتیاگرنمیمهمایناستکهدکترو»گوید:اومی

اویکیاز«قضاوتنکنندبلکهراهنماییکنند.،کنند،حداقلبهمسئلهدرستگوشدهندراحسمی

برخورد»داند:پیامدهایعدمراهنماییدرستراسردرآوردنفرداز"بازاردارویناصرخسرو"می

کند.دربرخیمواقعموضوعحلگیرداستفادهمیدارومی،دناصرخسرورومی،بیندمناسبنمی

«شود،ولیدرمواردیهمحتیبهمرگمنجرشدهاست.می

شنوددختریکهاوبهکهمیخودپسازآن،نامدالعمومبدنزن"میمریمکهبهطعنهجامعهرا"مدعی

اصرخسرواستفادهکردهوجانخودراازدستعلتزیادشدنسنجنینردکردهبوده"ازداروهاین

،گویدکهازآنبهبعداگرنتوانستهبهآنهاکمککنددهد.اومیاشراتغییرمیداده"،رفتاربامراجعان

کمآنهاراراهنماییکند.سعیکردهدست

«مخلوطی از هزار حس»

خواهرمتاهلیکیازدوستاننسیمبهترازآنبودکهکاریازدستشبرآید.سندوستپسرنسیمکم

گویدکسیکههیچوقتمشخصآیدتاکسیراپیداکنند"سقط"راانجامدهد.نسیممیکمکشمی

آید.شرطاینبوددرمیدانآرژانتینتهرانبهدنبالشمی،کرددکتربودطورکهادعامینشدآیاواقعاآن

برددنبالکردتاخواهردوستماتومبیلیراکهمنرامی»کهنسیمتنهاباشد.پسراهحلاینبود:

نسیمآدرسجاییکهسرانجامبهآن«چونبههرحالبرایاوهممسئولیتداشت.،مطمئنباشد

واردشدرابهخاطرندارد.اوتنهابهیادداردکهسقطجنیناودراتاقیکخانهوبدونهیچوسیله

شیاریکاملانجامشد؛سقطجنینحدودسیصدهزارتومانیکههزینهکمکیجانبیودرحالتهو

آنرادوستپسرشوخواهردوستشنصفبهنصفپرداختند.

دهدکه"مخلوطیبودازهزارحسعجیبوغریب".اوطورتوضیحمینسیمتجربهسقطجنینرااین

عاایننبود.خیلیفراترازاینبود.قط،چیزینبودکهبهراحتیبگویمخیلیترسیدم.نه»گوید:می

پناهی.بعدحسکارخالفقانونکسیوبیحساینکهدستتبههیچجاییبندنیست.حسبی

«کردن.حسگناهکاریازداشتنسکس.



نهازلحاظروحیونهازلحاظجسمیخوبنبودم،»گوید:خودپسازسقطجنینمیاودربارهوضعیت

رفتمخانهوبهریرفتارکنمکهجلویخانوادهوبقیهمشخصنشود.بایدمیولیمجبوربودمطو

«آوردم.رسیدموبهرویخودمنمیهایدانشگاهمیکالس

سالگیخودراباافسردگی۰۱تا۷۸نسیمبراییکسالعصبیوپرخاشگربودهاست.اوسنین

.شدیدسپریکرد.رابطهخودبادوستپسرشراهمقطعکرد

Error!



راهی برای تمام کردن

هاییکهدیدهبود،وسریالهابارداریبیتا،دختریجوانساکنتهران،بهگفتهخودش،مثلفیلم

امماندهصبحیکروزفروردین،سهماهبهبیستوسهسالگی»ای"برایشمعلومشد:"خیلیکلیشه

«ترازسهساعتمجبورشدمبابتتهوعسمتدستشوییبروموباالبیاورم.بودکهچهارباردرکم

عصرکه»دهد:طورشرحمیرااین۹۹نیسالسالهاست.اوباقیجریاناتآنروزفروردی۰۱بیتاحاال

بهدوستپسرمزنگزدم.،خندیدمجوابمثبتآزمایشراگرفتمآنقدرشوکهشدهبودمکهفقطمی

«اشکن".ایکهاوگفتاینبودکه"زودتمامتنهاجمله

کند:آنراپیدامیگرددواشبهجستجویراهیبرای"زودتمامکردن"میبیتابهیارییکیازدوستان

فردایشبودکهجستجویدکترکهازشبقبلشروعشدهبودجوابدادودوستیشمارهوآدرس»

شبوقتداد.شبکهبهآدرس۸یکمامارابهماداد.ساعتپنجرفتیممطبشوبرایساعت

قطراانجاماشسکردمبایدمطبدومشباشد،اماتازهفهمیدمکهتویخانهرسیدیم،فکرمی

بیتامشکلمالیندارد.«دهد.می
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گیرد،درحالیکه"دختروپسرماماتویهالسقطجنینبا"ساکشن"دراتاقخوابماماانجاممی

تلویزیونتماشامیکردند"وآنقدرامکاناتکمبودکهپاسخافتفشاراوشکالتیبودکهدوستش

همراهداشتوبهاوداد.

دهدکهیکعملسرپاییاستدربارهسقطجنینازطریق"ساکشن"توضیحمی،زتهرانماماا،مریم

هفتهوتقریبابدونعوارضبعدیانجام۸هایتاهوشیودرمدتزمانیاندکبرایبارداریوبدونبی

هکهمهماستکهاز"سوند"مناسبباسنبارداریویکبارمصرفاستفادشود.اوباتوضیحاینمی

گویدکه"دسترسیبهسوندیکبارمصرفدراینموردمهماستکهدربرخیمواردرعایتمی،شود

دردسرتراستکهنیازبهبیهوشیداردوعوارضینیزدارد".شودولیازکورتاژبهمراتببهتروکمنمی

زسقطجنینشروعریزیخبرینبود.امادردازفردایروگویدکهشباولازدردوخونبیتامی

امااینپایانماجرا«امبفهمد.ترازهمهاینبودکهنمیخواستمکسیتویخانوادهمهم»شود:می

اوباقیماندهاستواینآغازروندیدونبود.سونوگرافیبعدازسقطنشاندادکهیکتودهدررحم

لفانجامشودتادرنهایتازنبودایبودکهطیآنمیبایستچندسونوگرافیدرمراحلمختهفته

اشرادرآندورهترین"روزهایزندگیگویدکه"جهنمییجنینیاطمینانحاصلگردد.بیتامیتوده

گذراندهاست،چوندرحقیقتاوآمادگیآنرانداشتهکهتجربهسقطراتکرارکند.

حضوراودرجریانسقطجنینوروزهایخودبادوستپسرشراتمامکرد.عدمبیتایکسالبعدرابطه

کردکهاهمیتچندانیندارد.پسازآنبرایبیتاآزاردهندهبود،اگرچهابتدافکرمی

Error!



دلیل تنها انتخاب ممکن؛ زجر بی
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کهشرطشبرایانجامعملسقطجنینایناستکهازدختروشریکمریمبااشارهبهاین

اطمینانبهاینمعناکهآیاصددرصد»دهد:طورتوضیحمیاشمطمئنشود،"اطمینان"رااینجنسی

«مدهد.خواهداینکارراانجامی

گیریسختاست.ممکناستآندخترخانمبعدازآندیگرهرگزمادرشدنراتصمیم»گوید:اومی

«هاست.بنابراینبایدمطمئنبود.قلباوکامال.نتواندتجربهکند.عوارضیداردکهنازایییکیازآن

ومادری"رابهزنانتحمیلایکهتعریفخودازشکل"رسمیوقانونیرابطههمهدرجامعهبااین

گاهیتنها،گیرد"سقطجنینغیررسمیوغیرقانونی"کهپنهانیوپرخطرصورتمی،کندمی

رسد.انتخابممکنبهنظرمی

حتییکدرصدفکرنگهداشتنرانکردهبودم.فقطروز»گوید:نسیمدربارهتجربهسقطجنینخودمی

خواهینگهداری؟وبهنظرمنشویونمیکهبعداپشیماننمیقبلخواهردوستمپرسیدمطمئنی

«جاواحمقانهبودکهجوابشقطعینهبودوذهنمرااصالمشغولنکرد.اینسوالآنقدربی

ایبهساعتیکهفهمیدبارداراستتاسقطجنینانجامشدهیچلحظه۰۱گویدکهتویبیتاهممی

اشاست."چیزیکهممکناستکسیبشود"دررحمخودشاجازهندادکهفکرکند

ماندوباززنرابهسقطیجنینیکهدررحمباقیمیستمثلهمانتودهاماگاهیچیزیباقی

اندبادقتنگاهبهدنیاآمده۷۱۹۹هاییکهدرسالگویدبهبچهکشاند.بیتامیجنیندردناکمجددمی

«شانراخودشانبپوشند...توانندکفشمی،توانندجملهبسازندیم»اند:کندکهچقدربزرگشدهمی

ایهاپیشباهزینهاشمطرحکرد.موضوعیکهسالسالموضوعراامسالباخانواده۷۱نسیمبعداز

گفتندچراآن»گوید:کند.نسیممیگزافمسکوتماند.اوواکنشمادرشرا"خونسرد"توصیفمی

همین....»گوید:اومی«دانستم.ایمومننمیکردهازازلدرقلباروپازندگیمیموقعنگفتی؟ظاهرا

«دلیلبود.برخوردشانطوریبودکهانگاراینهمهزجربی
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 انقالب جنسی؛ رویدادی با پیامدهای پردامنه

افتادبهلحاظنظریوعملیبهجریان۷۸۹۱انقالبجنسیدراروپاوآمریکاکهازدهه

اینانقالبرااوجوتحکیمبخشید.در۷۸۹۹هایمتفاوتیبود.جنبشدارایپشتوانه

هایاخیرنیزانقالبجنسیباافتوخیزادامهیافتهاست.دهه
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شودکهاخالقوهنجارهایمربوط"انقالبجنسی"یا"انقالبسکسی"بهتحولیتاریخیاطالقمی

وپاودرار۷۸۹۱بهمناسباتجنسیرادستخوشتغییراتاساسیکرد.درنتیجهاینانقالبکهازدهه

ایدرزمینهخودمختاریآمریکاشروعشدازمباحثومسائلجنسیتابوزداییشد،رواداریگسترده

وجودآمدواقتداربالمنازعنهادهایاشانبهجنسیسازینیازهاونوعگرایشهادربرطرفانسان

هاشکست.مذهبیورسمیدراینعرصه



"انقالبسکسی"ساختهروانکاویبهنامویلهلمرایشبهلحاظنظری،اصطالح"انقالبجنسی"یا

کتابمعروفیباعنوان"سکسوالیتهدر۷۸۱۹است.ویلهمرایشدانشمندیاتریشیبودکهدرسال

،کمیپیشازآغازجنگجهانیدوم،بهآمریکامهاجرتکردو۷۸۱۸نبردفرهنگی"نوشت.اودرسال

آنرابانام"انقالبجنسی"بهزبانانگلیسی۷۸۱۹دادوسالدرآنجامباحثاینکتابراگسترش

منتشرکرد.
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:غرایزجنسیجزئیمهمازسازوکارجسمیوروانیانساناست.ازهمینرو،اخالقویلهلمرایش

انجامددوگانهوسرکوباینغرایزبهاختالالترفتاریوشخصیتیمی

بهعقیدهرایش،غرایزجنسیجزئیمهمازسازوکارجسمیوروانیانساناست.ازهمینرو،

انجامدکهنتیجهآنمعموالیأساختالالترفتاریوشخصیتیمیاخالقدوگانهوسرکوباینغرایزبه

ودلمردگییارفتارهایتهاجمیاست،یادرشکلتمایلبهاعمالاقتدار،خشونتپنهانوایجاد

کند.سلسلهمراتببروزپیدامی



رآمیزددرنظررایش،آزادسازیمناسباتجنسیازقیدوبندهایکهنهبهتغییراتمسالمت

ساختارهایاجتماعییابهعبارتدیگربهیکانقالبعاریازخشونتدررفتاروروابطاجتماعیمنجر

شود.می



بخشوعاریازهاییکهبهلحاظمناسباتجنسیدروضعیتیرضایتنویسد،انسانرایشمی

سباتتنبهقبولکشیدگانازاینگونهمناکنندمثلحرمانهایسنتیزندگیمیهاودگممحدودیت

توانآنهارابهاقداماتدهندوبهآسانیهمنمیاقتدارساختارهایمحدودسازاجتماعینمی

آمیزتحریککرد.خشونت



ارتباطباهایشصتوهفتادقرنبیستم،بیها"دردهه،شعارمعروف"هیپی«عشقبورز،جنگنکن»

گویدکهتمایلودانست،درادامهمیونیستمیهایرایشنیست.رایشکهخودراکماینآموزه

گیردومانعمقابلهوهایانسانرامیهاوخالقیتشدهجلویشکوفاییظرفیتغریزهجنسیسرکوب

شود.اواتحادجماهیرشورویرانیزدرهمانداریمیهایناشیازنظامسرمایهتعارضآنباسرکوب

کندکهباآزادیوخالقیتانساندرستیزاست.لتیارزیابیمیداریدویکنظامسرمایه۷۸۱۹سال



کینزی و تابوزدایی از مسائل و مباحث جنسی



هاوتحقیقاتمیدانیآلفردکینزی،پژوهشگرآمریکایی،نیزدرپدیدعالوهبرآراونظراترایش،تئوری

آمدنانقالبجنسینقشیعمدهداشت.



شناسیوجانورشناسیاشحشرهیانابودوبهرغمآنکهتخصصاصلیکینزیاستاددانشگاهایند

مؤسسٔهپژوهشی۷۸۱۹هاپرداخت.اودرسالبود،بهمطالعهروابطوتمایالتجنسیانسان

"سکس،جنسیتوتولیدمثل"رادردانشگاهایندیانابنیاننهاد.پژوهشکینزیدربارهتمایالتجنسی

و۷۸۱۱شناسی،مطالعاتجنسی(شد،دردههجدیدسکسولوژی)سکسمردم،کهمبنایرشتٔه

آفرینگشت.نتیجٔهتحقیقاتاوارزشهایفرهنگیواجتماعیجهانراتحتتأثیراتجنجال۷۸۹۱

شود.عنوانپدرعلمسکسولوژیدرجهانشناختهمیشگرفخودقرارداد.امروزهاوبه





گراییهایآلفردکینزیبودکهمسائلیماننداورگاسمزنان،خودارضایی،همجنسهاوکتابباپژوهش

وگودرگرفتاوتابوهابیرونآمدندودربارهآنهادرشکلعمومیبحثوگفتهو...ازحوزهممنوعیت

روندعبارتنداز"رفتاردوکتابپرحاشیهکینزیکهنقطهعطفیدرمطالعاتسکسولوژیبهشمارمی

بهچاپرسید.مردمی۷۸۹۱و"رفتارجنسیدرزنان"کهدرسال۷۸۱۹جنسیدرمردان"کهدرسال

کردندعمومااعتقادداشتندکهمدلهایگوناگونوغیرمتعارفرفتارهاینزیدیداروگفتگومیکهباکی

جنسینهتنهاغلطبلکهمضرهستند.برهمیناساسبیشتراینافراد،خصوصازنان،درشباول

اواشانکاریجزبوسهبلدنبودند!کینزیگفتهاستکهدرشباولعروسیخوداونیز،همعروسی

آمیز"بودوتنهابعدازمراجعهوهمهمسرشباکرهبودند،اولینتالشآنهابرایبرقراریرابطه"فاجعه

بهمتخصصمسائلجنسیبودکهتوانستند"رابطهدرستی"داشتهباشند.بعدازایناتفاقاتبودکه

دربارهآنپژوهشکند.کینزیتصمیمگرفتبهعنوانمسئلهعلمیحلنشدهبهاینماجرابپردازدو



ایبودکهبشربهدلیلشرایطیکیازمباحثیکهکینزیبهآنهاپرداخت،مطالعهدربارهعاداتجنسی

هایتجربیکهنحوهاشمجبوربهکنارگذاشتنآنهاشدهبود.حاصلاینمطالعهوپژوهشاجتماعی

دردوکتابیادشدهکینزیبازتابیافتهاست.انجامآنهادربرخیمواردباانتقادهایشدیدیروبروبود



هایکینزیبودکهمسائلیماننداورگاسمزنان،خودارضایی،هاوکتابدرواقعباپژوهش

هاوتابوهابیرونآمدندودربارهآنهادرشکلعمومیبحثوگراییو...ازحوزهممنوعیتهمجنس

وگودرگرفت.گفت



قی متفاوت در زمینه جنسیمارکوزه و ترسیم اخال



هایدرغربعالوهبردیدگاه۷۸۱۱هایاجتماعیدههشدنانقالبجنسیدرجریانجنبشعملی
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آمریکایی،نیزمتکیبود.درنگاهمارکوزه-رایشوکینزیبرآراونظراتهربرتمارکوزه،فیلسوفآلمانی

ومکلیدیاست.اروسبهمعنیعشقآمد،"اروس"یکمفهکهمارکسیستیفرویدگرابهشمارمی

هاییونانخدایعشقاست.بهنظرجنسی،دراسطوره



پذیرهباورمارکوزه،اخالقیکهعشقجنسیدرآننهسرکوبکهامریعادیتلقیشودتحققب

تواندبهمحوساختارهایمبتنیبراقتداروتحکمپنهانوغیرپنهانراهببردوراهایجاداستومی

ایواقعاًآزادرابگشاید.جامعه

دوحاکمیتداشت،محتوایآن،فرایندکسبهایدورکهمیلجنسیخودآیینبومارکوزه،درگذشته

رفت.امادرطولزمان،غریزهجنسیلذتازکلبدنبودوتولیدمثلمحصولفرعیآنبشمارمی

توسطاصلواقعیت،کنترلوسازماندهیشدوبهاندامتناسلیمحدودگشت.دراینشرایط"لیبیدو"

دبودوسایرارضاهایغریزهبهعنوان"انحراف"مبدلتنهابهسمتجنسمخالفونقشتولیدمثلیآزا

بهتابوشدند.



شد،کلمناسباتمتمدناجتماعیرامانعفرویدمعتقداستکهاگرعشقِجنسیکنترلومهارنمی

اش،تمدنرامبتنیبرسرکوبغرایزکرد.اودرنظریهشدهودرعملوجودجامعهراغیرممکنمی

داند.امامارکوزهباانتقادازپیشرفتدرکاررانیزناشیازسرکوبمیلجنسیمیبیند،وحتیمی

پذیریومناسباتپایداراجتماعیاست،دیدگاهفرویدباورداردکهایناروسِآزادنیستکهمانعجامعه

آننهکند.بهباورمارکوزه،اخالقیکهعشقجنسیدربلکهنظامفراسرکوبگراستکهچنینمی

تواندبهمحوساختارهایمبتنیبراقتداروپذیراستومیسرکوبکهامریعادیتلقیشودتحقق

ایواقعاًآزادرابگشاید.تحکمپنهانوغیرپنهانراهببردوراهایجادجامعه



بدیل قرص ضدبارداری  نقش بی



عواملاصلیدربروزانقالبجنسیبود.درکنارعرصهنظری،واردشدنقرصضدبارداریبهبازارنیزاز

ولوبهمیزانمحدودرواجداشتند،ولی۷۸۹۱گرچهکاندوموبرخیدیگرازوسایلضدبارداریتاسال

هاشد.باخوردنقرصدیگرنیازیبهقرصضدبارداریمنشاتحولیعظیمدرمناسباتجنسیانسان

هایمسی)زنان(یااستفادهازرمانندکارگذاشتنحلقهشدهدیگریزیانجاماعمالمکانیکییابرنامه

درآمریکااجازهفروشیافتبیشازهروسیلهدیگری۷۸۹۱کاندوم)مردان(نبود.اینقرصکهازسال

زنانراازمقدراتبیولوژیکرهاساخت،لذتجنسیرابهامریمستقلبدلوآنراازمسئلهتولید

مثلجداکرد.
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نراقرصضدبارداریرابطهپیشازازدواجوبدونازدواجرابسیارآسانترکردومناسباتجنسیهمسرا

اشانایدرمناسباتجنسیسابقهتریساخت.اینقرصبهزنانآزادیعملیبیواردمرحلهراحت

دادوباعثدگرگونیجامعه،تغییرکلیوضعیتزنانودرنهایتمنجربهانقالبیدررابطهجنسیمردو

یازهایقدیمیدرمناسباتجنسیودرکوفهمسنتزنشد.اینروندبسیاریازارزش

هایهاوبهخصوصمخالفتنسلهایمناسباتزنومردرابهچالشگرفتکهدرگیریبینچارچوب

شدیدکلیسابااینتحوالتازنمادهایآنبود.



شدنسایروسایلضدبارداری،ازجملهکاندوم،ومتعارفطرفهاینکهرواجقرصضدبارداریبهعادی

هاقابلعمدتادرداروخانه۷۸۹۱هایدههاییکرد.کاندومدرسالدرگسترهجامعهکمکقابلاعتن

شد.بعدتراولینهابهصورتغیرعلنیخریدوفروشمیدسترسبودیادربرخیمغازه

هایعمومیمردانهنصبشدند.سپسدربرخیمراکزعمومیهایاتوماتیکدرتوالتفروشکاندوم

شیوعبیماریایدزهمکمککرد۷۸۸۱ادرنهایتدراوایلدههشدند،امهادیدهمیهمایندستگاه

هادرانواعمختلفقابلدسترسیباشد.کهاینوسیلهحتیدرسوپرمارکت



۸۶۹۱درآمیختن دو انقالب در 



وتحرکاتقبلوبعدازآنکمترقابلتصور۷۸۹۹اماجاافتادنوگسترشانقالبجنسیبدونجنبش

هاوساختارهایاجتماعیوفرهنگیهاازیکسوعلیهارزشهمراهاناینجنبشاست.فعاالنو

شدهپدرانخودقیامکردهبودند،زیرابروزخشونتوجنگراناشیازاینساختارهامتصلب

دانستند.ازسویدیگرآنانزیرتاثیرآرارایشومارکوزهبودندواعتقادداشتندکه"بدونرفعقیدومی

ایگیرد".رایشدرکتاب"روانشناسیتودهدهادرمناسباتجنسی،جامعهآزادیشکلنمیبن

هابرایآزاررساندنتانهدکهسرکوبجنسیدلیلآمادگیانسانفاشیسم"ایننظریهراپیشمی

هاراعمدتابههمینمسئلههاعلیههمنوعاناست.اورفتارورویکردنازیاعمالبدترینخشونت

دهد.نسبتمی
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گرفتهدرهایتازهشکلیکارجامعهباآزادهاومحافلمحافظهبهویژهمخالفتشدیدکلیساوبخش

تریازهایلیبرالرابهاینسوراندکهموضوعراسیاسیکندوطیف۷۸۹۹زمینهجنسی،جنبش

جامعهرابهحمایتازکلیتاهدافخودفراخواند.



کردنقوانینکیفریمربوطبهمناسباتجنسیدرهمینچارچوببودکهفشارومطالبهبرایلیبرالیزه

هایزردوبرخیافتودرنهایتاینخواستتاحدودزیادیعملیشد.اماسودجوییرسانهافزایشی

شکلگرفتهرامحافلاقتصادیموجیافراطیازپورنوگرافیوسودجوییاقتصادیازمناسباتتازه

اکردندرهاییکهرایشومارکوزهدنبالمیآلدامنزدوشورواحساسدرمناسباتجنسییاایده

هادرسایهقرارداد.دستکمتامدت



اینرونددربرخیمواردباحرصوولعبخشیازمردانبهسکستطابقداشتولیباگسترش

هایانتقادیخودمختاریوحقوقجنسیشهروندان،بهویژهزنان،ارتباطینداشت؛هرچندکهبحث

تاثیرنبود.درستازانقالبجنسیبیکهپیرامونآنشکلگرفتبهسهمخوددرجاافتادندرک



کارهایمحافظههایانحرافیدراستفادهوسودجوییازانقالبجنسیدرعملبهبخشگرایش

هایآنهامیداندادتاازموضعدفاعیخودبیرونبیایندوسعیدرتوقفیابهعقبجامعهورسانه

هایمثبتانقالبجنسیکنند.برگرداندنجنبه



هاوساختارهایسابق،حتیدرذهنیتبخشیازمدافعانانقالبچنینحضورودوامارزشهم

هایشدیددردرونجنبشفمینیستیبرسرابعادومعنایاینانقالبوجنسی،ونیزبروزاختالف

تاثیرنبودهاست.یابیآنبیآنبرایگسترشحقوقزنان،درکندشدنژرفشوتحکیمیخوبیوبد

D W . D E 



باگسترشایدزاینبحثدرگرفتکهتاچهحدروابطآزادجنسیدرگسترش۷۸۹۱هایدههدرسال

رمناسباتجنسیراگشتیدترکردیاکالعقبهایارتباطراسالماینبیماریموثراستوآیابایدراه

کارانونیروهایسنتیونهادهایمذهبیآنهامحملییافتندکهبابهجریانانداخت.بهویژهمحافظه

شده"استدالتپزشکی"بهمقابلهباخودمختاریجنسیبرآیندودوبارهصرفاروابطجنسیرسمی

درونخانوادهراسالممعرفیکنند.



هایمعطوفبههاوآموزشلهنیزکموبیشعبورکردهوبامراقبتاماانقالبجنسیازاینمرح

برد.هاپیشمیوتفریطداشتنرابطهجنسیسالمهمچنانراهخودرادرمسیریکمترآلودهبهافراط
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هاییکههایجنسیاقلیتشناختهشدنگرایششدنبیشترحقوقجنسیوبهرسمیتلیبرالیزه

شدندازنمودهایهمینرونداست.میقبالمنکوبوطرد
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 عشق و سکس در سینمای امروز ایران

هنتوانستهروابطجنسیراازسینمایضدیتجمهوریاسالمیبانمایشسکسوالیت

ایرانبیرونبراند.بسیاریازفیلمسازانایرانیباشناختدیدگاهنظامومرزهای

اند.زدهآنبهرویپردهآوردهسانسور،سکسرادراشکالپنهانوبیم

Error!

 

"ساختهفردینصاحبزمانیدانیلیالحاتمیدرنماییازفیلم"چیزهاییهستکهنمی

افراطیبهنمایشزندگیجنسیدرسینمایایرانازیکقطب۷۱۹۱پسازانقالبضدسلطنتیسال

قطبافراطیدیگریافتاد.پیشازانقالبنمایشسکسیکیازشگردهایاصلیسینماگرانبودبرای

شدند.دلیلوبادلیلجلویدوربینبرهنهمیهایسینماییزنانبیجذبتماشاگر.درفیلم

برسردرسینما،هاسینمایایرانچند"ستاره"معروفداشتکهتماشاگربادیدننامآنهادرآنسال

هایسکسیروبروخواهدشد.کمنبودندتماشاگرانیمحرومازتوانستمطمئنباشدکهباصحنهمی

رفتند.های"سکسی"بهسینمامیشادیوسرگرمیکهبیشتربرایدیدنصحنه
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سینمایپیشازانقالبدرنمایشسکسمحدودیتزیادینداشت

سکس در زندان محرمات

حکومتاسالمیکهپسازانقالببرپایهاصولومقرراتشریعتشکلگرفت،سکسورابطهجنسی

یخاموشوتاریکراند.سخنازسکسبههرشکلیفسادوانحرافاخالقیدانستهرابهپستوها

پردهباترینمسائلجنسیرابیهایشرعیاتو"توضیحالمسائل"بودندکهمحرمانهشد.تنهاکتاب

گذاشتند.مؤمناندرمیانمی

اسد.فعالیتشنکیشاسالموبهویژهمذهبجعفری،غریزهجنسیرایکفعالیتطبیعیمی

جنسینهتنهانکوهشنشده،بلکهیکموهبتخدادادیوباالترینلذتدرجهانفانیوباقیارزیابی

شدهاست.دراسالمبهاولیاومتشرعانتوصیهشدهکهجوانانرابازندگیجنسیآشناکنند،اما

کهجوانانبه"مفاسدواینآشناییبایددرچارچوبموازینشرعیصورتگیردوبااینهدفباشد

منهیات"کشیدهنشوند.

دراسالم،مثلسایرادیانابراهیمی،هماغوشیزنومردتنهابااجازهومراقبتنهادشریعتودر

اینامشروعچارچوبمقرراتشرعیجایزاست.هرنوعرابطهجنسیبدوناجرایآداب"نکاح"،رابطه

هارابهدنبالدارد.شودکهشدیدترینمجازاتقلمدادمی

درتحریمنمایشسکسعاملدیگریدخیلاستوآنحکماسالمدرحجابزناناست.بهحکمشرع

نهتنهاجسمواقعیزن،بلکهتصویراونیزبایدپوشیدهباشدتامایهتحریک"مردمسلمان"نشود.

"زن شایسته مسلمان"

هوریاسالمیبهفعالیتپرداختند،ازریشهبااولیننسلفیلمسازان"مسلمان"کهباتشکیلجم

۷۱۹۰تا۷۱۹۱هایمخالفبودند.اولینمحصوالت"سینمایاسالمی"کهدرسالتصویرزندرسینما

ساختهشدند،آثاریبودنديکسرهمردانهوتقریباهیچزنیدرآنهاحضورنداشت.

هایینگذشتکهکارگزارانامورفرهنگیبهنمایشزنانبرپردهسینما،بهشرطرعایت"ارزشاماچیز

اسالمی"،راغبشدند.طبقمقرراتجدید،بازیگرانزنبایستیازالگوی"زنشايستهمسلمان"

هاراازديدپیرویکنندکهدررعايتحجابکوشاست،يعنیسراسربدنخود،غیرازصورتودست

پوشاند.بهعالوهاوحقنداردبابازیگرانمرد،کهبهاو"نامحرم"هستند،هیچگونهمرداننامحرممی

تماسیداشتهباشد.

شخصیتزنفیلم،همیشه،حتیوقتیکهبامحارمخويشخلوتکردهيادرصحنهتنهاست،بازبايد

دهد.مانیانجامنمیحجاباسالمیرارعایتکند،يعنیکاریکهدرواقعهیچزنمسل
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گويندکهمابايدرئالیستباشیمازطرفیمی»آمیزگفتهاست:بهرامبیضاییدربارهاینوضعیتتناقض

گويندکهزنهاحتیدررختخوابهمبايدروسریداشتهوواقعیترانشانبدهیموازطرفديگرمی

ککند،مابايدمواظبباشیمکهازيکباشند.وقتیکهزنبیماراستوشوهرشقصدداردبهاوکم

«متریبهاونزديکترنشودوهرگزبااوتماسپیدانکند.

تابوی زندگی جنسی

درسینمایجهاننمایشسکسفرایندیپیچیدهوطوالنیداشتهاست.سینمایهالیوودتانیمهدهه

یجنسی،مانندپستانهاکاربود.سانسورازنمایشاندامدرنمایشسکسسختمحافظه۷۸۹۱

کردوهماغوشیزنومردراتنهابهصورتغیرمستقیم،هایبرهنگیجلوگیریمیزنانوصحنه

دانست.کنایییانمادینمجازمی



لیالحاتمیوعلیمصفادرنماییازفیلم"پلهآخر"بهکارگردانیعلیمصفا

هایهالیوودسکستنهاباحرکاتی"قابلقبول"مانندنازونوازشوبوسوکنار،یادربیشترفیلم

شد.درکردنبستروکشیدنپردهاتاقخوابالقامیعالیمیمانندپایینکشیدنزیپپیراهنوآماده

صحنههماغوشیمعموالبانمایشطوفانورعدو۷۸۹۱و۷۸۱۱هایعشقیسالهایبسیاریازدرام

شد.درهالیوودفیلمسازانیحیواناتقطعمیهایکشتزاریاجهشوحشیانهبرق،شکفتنگل

اتوپرمینجر،داگالسسیرک،ویلیاموایلر،سموئلفولر،مبتکریمانندهواردهاکس،آلفردهیچکاک،

نیکالسری،ریچاردبروکس،رابرتآلدریچواستنلیکوبریکدرنمایشسکسبااستفادهازتمهیدات

نمادینمهارتداشتند.

.پرواتربودند،هموارهدرامریکابامشکلروبروبودهایاروپاییکهدرنشاندادنسکسبیاکرانفیلم

بسیاریازآثارفیلمسازانیماننداینگماربرگمنومیکلانجلوآنتونیونیوبرناردوبرتولوچیتنهاپساز

های"برهنگی"درامریکابهرویپردهرفتند.سانسورصحنه

طیروندیدشواروطوالنی،باتابوزداییاززندگیجنسیبودکههالیوودبهتدریجتوانستبهنمایش

تأثیرعمیقیبرذهنیاتو۷۸۹۱جنسیبپردازد.جنبشمدنیونوگراییفرهنگیاواخردهههایصحنه

هایهاوسریالسالیقعمومباقیگذاشتومرزهایسانسورراعقبزد.اماتاامروزفیلم

کنندوتنهابهواسطه"عالیمرمزی""خانوادگی"همچنانکدهای"اخالقی"رابهشدترعایتمی

دهند.نمایش"میسکسرا"

هایدیرینوابستههستند،ازهندودرصنعتسینمایبسیاریازکشورهایخاورزمینکهبهسنت

هایفراوانهمراهاست.ازایننظرمالزیتامصروترکیه،نمایشسکسهمچنانبامحدودیت

شوند؛قهرمانفیلمعمیسینمایایرانبدترینوضعیترادارد،زیرازنومردحتیازتماسسادهنیزمن

نهاجازهداردکهدستهمسرخودرابگیردونهحتی،باوجوداقتضایداستانفیلم،بهاوسیلیبزند!
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ازایننظرسینمایایرانبایکنارساییونقصعضوجدیروبروست.سینمابهواقعیاتزندگیو

استنیازدارد،امابهخاطرتسلطجامعهنزدیکشدهوالجرمبهتصویرسکسکهبخشیاززندگی

دیدگاهدینیوسانسورایدئولوژیکازاینامرمحرومماندهاستواغلبتصویریدروغینازروابطزنو

دهد.مردارائهمی

واکنش به فشار جنسی

کوشدآنرازیرجمهوریاسالمیزندگیجنسیرابهقلمرو"محرمات"راندهوباتمامامکاناتخودمی

کنترلکاملدرآورد،اماهمیننظامباحساسیتزیادیبهموضوعسکس،اینغریزهرابیشازپیشبه

ایکهبهگواهیتمامگزارشگرانودغدغهووسواسینیرومنددرجامعهتبدیلکردهاست،بهگونه

حضوریپژوهشگراندرهیچکشوریدرجهانسکستااینحد"قادرمطلق"نیستودرزندگیمردم

چنیننیرومندندارد.

داندوآنرابهمثابهای"نامشروع"مینظامیکههرگونهرابطهجنسیخارجازخانوادهرارابطه

کند،امروزهباواقعیاتیمانندگسترش"بیبندوباریهایسنگینمجازاتمی"زناکاری"باعقوبت

تمانآننیست.جنسی"وروسپیگریروبروست،کههیچتبلیغاتیقادربهک

سینمایایراندرسالهایگذشتهاینپدیدهرابهخوبیبازتابدادهاست.صدهافیلمایرانیروابط

بندوباری"،"خیانت"و"روابطاند.اکنونسالهاستکه"بیجنسیرا،اگرنشاننداده،دستکمالقاکرده

هایایرانیبدلشدهاست.نامشروع"بهمضموناصلیبیشترفیلم



کنندهاروابطجنسیرابهصورتنمادینالقامیبسیاریازفیلم

منحامله»،«ازمنتقاضاینامشروعداشت»،«دخترمرافریبداد»،«رددارکدامندخترمرالکه»

؛امروزهدر«شوهرمروازدستمدرآورد»،«بهناموسمتجاوزکرد»،«درازیکردبهمندست»،«هستم

هاییبهزباننیاید.سینماییکهروزگاریمبلغ"عشقمعنویوکمترفیلمایرانیاستکهچنینعبارت

هایعاشقانهراتنهاپوستهیابدیلیبراینمایشسکسبود،امروزهتعلقاتوبستگیملکوتی"

زدهکهبهترسوپچپچهورمزورازآلودهاست.گیرد،منتهاسکسیناقصوبیممی

سکس مجازی

شناختنمرزهایسانسور،تالشکردندزندگیوآشناییبادیدگاهنظامفیلمسازانایرانیبهدنبال

هایشدید،درتصويرجنسیرافراترازمحدودهگفتمانسنتیبهرویپردهبیاورند.آنهاباوجودمراقبت

اند.هايیدستيافتهعاليقوعوالمعاطفیواحساسیزنانبهموفقیت
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انسینماییپدیدآمدکهبیانسینماییراایازکدهایارمزگدرسینمایپسازانقالبرفتهرفتهرشته

ایانداخت.برخیازفیلمسازانباتمهیداتوشگردهاینمایشی،زندگیجنسیراالقابهمسیرویژه

هایقراردادیرابطهجنسی"قبولکرد.کردندوتماشاگرايرانینیزآنهاراهمچون"نشانه

کنند،ازهاینمایشیعرضهمیامجازهاواستعارهبسیاریازسینماگرانامیالوتمنیاتجنسیراب

هاینمادینمانندشلکردنگرهروسری،بازکردندکمهلباس،درآوردنحرفوحالتونگاهتاحرکت

شدنچراغوبند،آمادهکردنبستر،فروافتادنپردهیابستهشدندراتاق،خاموشگوشوارهوگردن

..ایدرتاریکیو.صدایپچپچه

شگردهای سینمایی

تواندموضوعپژوهشیگستردهفرایندطرحسکسوالیتهونمایشروابطجنسیدرسینمایايرانمی

شود.باشدکهدراینجاتنهابرخطوطاصلیآندرنگمی

یفیلمیسینماییبهمضمون"خیانت"رابهشکلیمحتاطانهدستمایه۷۱۹۹بهرامبیضاییدرسال

ديگر"قرارداد.حسادتوتردیددروفاداریهمسرمضمونیبودکهبعدهاباصراحتنام"شايدوقتی

هایبسیاریراهیافت.بیشتربهفیلم

فیلمیبهنام"نوبت۷۱۹۸محسنمخملبافپسازپشتکردنبه"سینمایاسالمی"درسال

فیلمتوقیفشدوهرگزدرعاشقی"کارگردانیکردودرآنباجسارت"روابطمشروع"رازیرسؤالبرد.

هایزیادیایرانبهنمایشدرنیامد؛امادرسالهایبعدهمانمضمونبابیانیپوشیدهومجازیدرفیلم

دیدهشد.

داریوشمهرجوییدرچندفیلمخودمناسباتعاشقانهوروابطجنسیراباتمهیداتحسیوبصری

هداد:تأکیدبربسترواتاقخواب،دوشگرفتنزنیامرد،همراهکردوازایننظرالگوهایگویاییارائ

تأکیدبردستوپایخیسوبرهنه،آرایشجلویآینه،رویهمافتادنتصاویرزنومرددرشیشهیا

هاینمادینمانندبازکردندستهگل،آبدادنگلدانو...آینهو...یاکنش



گذارد.لعیازنگنهوفرهاداصالنیدرزدهرابهنمایشمیسینمایایرانسکسیناقص،معیوبوبیم

بخشگردانیحسینفرحنماییازفیلم"زندگیخصوصی"بهکار

کند.فیلمباکنایاتوآلودیکزوجمدرنراتصویرمی(رابطهبحرانیوتنش۷۱۹۹فیلم"هامون")

دهد.هایمجازی"بحران"درارتباطزنوشوهررابهناکامیآنهادررابطهجنسینسبتمینشانه

د.توانبهوازدگیجنسیآنهانسبتداهایزنومردرامیکشمکش
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دارشدنخط(نازاییزنمضمونمحوریفیلماستوتالشزوججوانبرایبچه۷۱۱۹درفیلم"لیال")

سازد.اتاقخوابکهدرطبقهباالیخانهاست،درمرکزمیزانسنفیلمقرارداردواصلیداستانرامی

کند.بیانرمزیفیلمراهدایتمی

هایجوانبا(رابطهجنسیزوج۷۱۹۹یسنتوری")(و"عل۷۱۹۱های"مهمانمامان")درفیلم

هاوعالیمنمادینالقاشدهاست.ها،حرکتهایدوپهلووهمچنینصداها،نگاهحرف

D W . D E 



هایجنسی،مانندخودفروشی،تجاوز،کهفشارسانسورکاهشپیداکرد،مضمون۷۱۹۱دردهه

هایاییراهپیداکرد.امروزهحتیدرفیلم"خیانت"ورابطه"نامشروع"بهبیشترمحصوالتسینم

کمدیوجنایی،روابطپنهانزنانومردانستونفقراتبسیاریازکارهاست.

(بهکارگردانیفریدونجیرانی،شوکران۷۱۱۱هااشارهکرد:"قرمز")توانبهاینفیلمبراینمونهمی

(بهکارگردانیاصغرفرهادی،فیلم۷۱۹۱(بهکارگردانیبهروزافخمی،"چهارشنبهسوری")۷۱۱۸)

(بهکارگردانیکمالتبریزی،"منمادرهستم"۷۱۹۹کمدی"همیشهپاییکزندرمیاناست")

(بهکارگردانیمازیارمیری،زندگی۷۱۹۸(بهکارگردانیفریدونجیرانی،"سعادتآباد")۷۱۹۸)

(بهکارگردانی۷۱۸۷رشهستم")بخش،"منهمس(بهکارگردانیمحمدحسینفرح۷۱۸۱خصوصی)

(به۷۱۸۷(بهکارگردانیپیمانمعادی،"گناهکاران")۷۱۸۷ها")مصطفیشایسته،"برفرویکاج

کارگردانیفرامرزقریبیانو...

نظامیکهباهزارانزوروترفند،سکسراازسپهرعمومیجامعهبیرونراندهبود،امروزبامظاهر

هایهنریروبروست.درزندگیفرهنگیوعرصهبیشمارورنگارنگآن
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 «گرا هستم جنس ام، پس هم من عاشق شده»

هایموالتوسطرسانهوتبلیغاتیابهعلتسرکوبسیستمگرایانکهمعجنسعشقهم

گرایانیجنساستکههمماند،موضوعبحثیسیاسیواجتماعیازدیدعمومدورمی

اند.جادربارهآنحرفزدهازداخلوخارجایراندراین
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Error!

 

گوید"آننباتیاستکهآنرالبالبگویند،چونبرعشقبهروایتدهخداماخوذازَعَشقهاستومی

احبشراخشکدرختیبپیچدآنراخشککند،همینحالتعشقاستبرهردلیکهطاریشودص

وزردکند."

گرا(هستمتاجنسدانستمگی)هممننمی»جوانساکنتهرانازعشقچنیناست:،روایتمجتبی

«سالگیعاشقیکپسردیگرشدم.۷۹وقتیدر

گوید:جاکهمجتبیمیآن،رسنداماجاییدراینمیانهستکهروایتدهخداومجتبیبههممی

چطوربود؟داغوآتشینوزجردهنده.معشوقمرفتومنداغونشدم،ولیبهدوسالباهمبودیم.»

توانستمچیزیبگویم.اصلچالشهمینبود:سکوت.استرسبرایمخوابوخوراکهیچکسنمی

،انگارکهمجتبیهماندرختیباشدکهَعَشقهبهاوپیچیدهبود«منزویشدهبودم.،نگذاشتهبود

"منزوی"شدهبود.،شدزردمی،شدخشکمی

شودکهاوچندسالاستدرآنبهصورتمداومولهبامجتبیدرتوییترانجاممیوگویدویچهگفت

هااستریت»گوید:نویسد.مجتبیمییخودمیخواهانهجنسدربارهزندگیوتمایالتهم

«هنیازیبهاجازهنیست.ایمکگرایان(برایعاشقشدناجازهدارند،امامایادگرفته)دگرجنس

http://www.dw.de/من-عاشق-شدهام-پس-همجنسگرا-هستم/a-17242720##




از،یمردانحکماعدامداردجنسبراجاییکهسکسباهم،ایازایرانساله۰۱چنیناستکهپسر

گوید.عشقیکهدرادبیاترنگعرفانومعنویاتگرفتهودرزندگیواقعیمهرممنوعیتعشقمی

خوردهاست.

«اند مردم عشق ما را ندیده»

هانگاهشامبود.ساعتامحسعاشقىنوجوان.انگارهمهزندگیچهاردهسالهبودم.حس»

عذابوجدانداشتمكهنكندچونپسرىدوروبرمنیستواجازهندارمكردم.اماهمیشهاحساسمى

«باپسردوستبشومبااوهستم.مخصوصاموقعسكس.

اینیستکهخانوادهبهساله۷۱گرایمقیماروپا.اوحاالدیگرنوجوانجنساینقصهسمیهاست؛هم

سالهاستوآنقدردنیارا۱۱".زنیاشبوبردندو"ازمعشوقجدایشکردندگرایانهجنسعشقهم

عشقورزيدنبهزنومردوحتىدريافتعشقاززنيامردبراىمنباهم»گوید:دیدهکهمی

كنمودوستدارم،حسدرکواضحوشفافواند.آنچیزىكهدرعشقزنبهزنتحسینمىمتفاوت

«هاىفیزيكى.برابراست،جداىجذابیت

حتیخود،رودگرایانمعموالبهکناریمیجنسهایممکندرعشقدربارههمچیدگیاماچراهمهپی

گیردمحدودبهسکسجنسمعموالدرنظرمیچهجامعهازرابطهدوهمرودوآنعشقبهکناریمی

گیرد.ترعشقدرایننوعرابطهمدنظرقرارمیماندوکممی

درقوانینقضاییو»گوید:ولهمیبهدویچه،نسیایرانیمدیرسازماندگرباشانج،ساقیقهرمان

آیدسکساست،اجتماعیوفرهنگیایرانآنچهغیرقانونیوجرموغیراخالقیوتابوبهشمارمی

یجامعهمصرفکنندهشانبهسودماشینادارهها،تازمانیکهنیرویجنسیعشقنیست.آدم

یایکگاوآهنهمغزلبسرایندوبهیادشبهماهنگاهکنند،اماتوانندبراییکلنگهکفششود،می

«رسانیبهواحدتولیدمثلجامعهکنند.رسانیولذتشانرابایدفقطصرفخدمتنیرویجنسی
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گرایاننادیدهجنسهمگویدشایدوجودعشقکندومیایدیگرهمبهماجرانگاهمیاوالبتهاززاویه

مردمهنوز»گوید:ایندارندکهببینند".اومیبلکهموضوعایناستکه"مردمنمونه،شودگرفتهنمی

کنیم،اماشویموچقدرباهمعاشقانهزیستمیاندکهبدانندیاندانندچقدرعاشقمیندیدهمارا

یدیگریندارند.اگرمازنند.چارهبینند.خبازهمینهمحرفمیهایمارادرحالسکسمیعکس

«زنند.شانبدهیم،ازعشقماهمحرفمیمانرانشانهایعاشقانهچندنمونهازرابطه

به»گرایانحرفزدهشود:جنسبهگفتهقهرمانآنچهاهمیتوضرورتداردایناستکهازحقوقهم

«معنایدرکازحقوقما.

«نژاد! او هست آقای احمدی»

؛یکماهقبلازنگارشاینگزارش:سپاهپاسداراناعالمکردکه"چنددهنفر"۷۱۸۰پاییز،کرمانشاه

دهاست.اینخبرکهاولیندرنوعخودنیستدرحالیپخششدکهمحمودگرارادستگیرکرجنسهم

دردانشگاهکلمبیا،چشمدرچشمدنیادوختو۷۱۹۹درسال،جمهوروقتایرانرئیس،نژاداحمدی

«بازوجودندارد.درکشورماهمجنس»گفت:

نکوچهوبازاردرایرانبرایستکهدرادبیاترسمیحاکمیتوزباباز"لفظتحقیرآمیزیاجنس"هم

شود.گرایاناستفادهمیجنسهم

اگرشهروند»گوید:ولهمیبهدویچه،مدیرسازماندگرباشانجنسیایرانی،ساقیقهرمان

بایستبهرسمیتشناختهشودواشمیگرابهرسمیتشناختهشود،حقوقشهروندیجنسهم

«حقعشقورزیدن.

شود.ترین"شکلخوداستکهبرایمجتبی"مبارزه"محسوبمیسمیاماعشقدرهمین"غیرر

بوسیانگارداریباحکومتاترامیوقتیدرایرانهستی،هریکبارکهمعشوق»گوید:مجتبیمی

«کند.دهدخودتراخوشحالمیاتراعذابمیایکهمخالفینکنی.بوسهمبارزهمی



ساقیقهرمان

جنس،فقطسکسنیست؛"ماباایندرگویددرآغوشکشیدنتنیکهمساقیقهرمانهممی

کنیم."هامان،ابرازمنبودنومنهستممیاکاویدنتنآغوشکشیدنوبهدرونکشیدنوو

دانداماازتاثیرمجبتیکهروزیازعشق"زرد"شدهبوداگرچهچنینعشقیرا"مبارزهکردن"می

داند:زندوتاثیرآنرا"قوی"میهاشکلگرفتههمحرفمیعاطفیعشقیکهبهرغمسرکوب

«کند.زندگیرازیرورومی»

«زودتر فهمیده بودم اگر»
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ایخودمامورکنترلرعایتقوانینیحتیبرایدوره،کندگرا"مبارزه"نمیجنسگاهیامافردهم

است.کیارش،شودکهازسویسیستمسیاسیواجتماعیحاکمبهزندگیافرادتحمیلشدهمی

تصمیم»گوید:ولهمییچهوگوبادوگرایایرانیکهبهتازگیمقیماروپاشدهاستدرگفتجنسهم

کنی.یادرمعرضعاشقیکدخترشویوتالشهممی،کنیچهاحساسمیگیریبرخالفآنمی

کهسعیهمکردیگوییخببگذاربهوجودبیاید.ولیباوجوداینگیریومیعالقهیکدخترقرارمی

«آید.اماعشقبهوجودنمی

کهاینکنیبااینجاییاحساسمی»دهد:"وادامهمی،نطوربودکند"حداقلبرایمنایاوتاکیدمی

ایکهعاشقشویایناتفاقکهتالشهمکردهآدمازهرلحاظیبرایتوهمهمعیارهاراداردوبااین

خواهیفقطیکرابطهراتجربهکنیاتمیجنسهایاولباهمنیفتادهاست.اماحداقلدرایجادرابطه

کهتالشیکردهباشیعاشقبینیبدوناینآییمیشودووقتیبهخودتمیچهمیکهببینی

«ای.شده

درسیستمیکهمادرایراندرآنبزرگ»گوید:کندومیکیارشبهنظامآموزشیایراناشارهمی

اگرهمحرفیبودازعشقالهیوعرفانیبود.اماهمیشه،شدعشقآموزشدادهنمی،شدیم

یاحتیدر،هافیلم،هاترانه،خواستندیادبگیرندوجودداشتیجایگزینیبرایکسانیکهمیهگزین

گراهاهمچینجنسکنندامادربارههمدیدیکهدارندعاشقانهباهمزندگیمیجامعهافرادیرامی

«چیزیهموجودنداشت.

کندتیباخطاکاردانستنتوتورامعذبمیدهدکهحبهگفتهاو"جامعهنهتنهامدلیبهتوارایهنمی

کهمباداعاشقشوی."

کندودردومینعشقخودکهدرمحیطآزادترکشورجدیداتفاقکیارشحالدرقلباروپازندگیمی

یکرابطهعاشقانهاست."همینتاییددیگراناست،افتادهتوانستهتاییددیگرانرابگیردکه"اینرابطه

هایایراناتفاقافتادهاشهمکهدریکیازشهرستانرساندکهعشقاولبهایننکتهمیکهاورا

ایهمکهقبالداشتمباخودمگفتماگرایناسمشعشقاستپسرابطه»بودعشقبودهاست:

«اسمشعشقبودهاست.

همانزمانگویداگرگویدکهدیگرخیلیبرایفهمیدناینموضوعدیراست.اومیکیارشمی

را"هرجوری"کهبودحفظفهمیدمکهعاشقشهستمبهرغممشکالتموجودعشقورابطهمی

کردم.می

گرایدورنگهداشتهشدهازآنبهنوعیمصداقدوبیتیازمولویباشدجنسشایدعشقبرایهم

گوید:کهمی

غیرعشقتراهبینجستیمنیست

جزنشانتهمنشینجستیمنیست

ماازظنبدشدچونکمانپشت

کمینجستیمنیستزانکراهیبی
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 آموزش جنسی در چه سنی باید آغاز شود؟

۷۱۸۰م,۹دی
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ترجمه:جوانهجواهری

زودترازگذشتهاتفاقمیافتدوتعلیمدهندگاندیگراستفادهازافسانهلککمسنوسالامروزهبلوغبرایدختران،پسرانوحتیکودکان

باشندوچهموقعآنراکسبکنند؟ودیگرافسانههارادرستنمیدانند.پسکودکانبایدچهاطالعاتیداشته*لک



سالگی باید بدانند ۸۵ و در سالگی ۵چه کودکان در آن

[1](DEBRA HAUSER)بهکوشش:دبراهاوزر

متاسفانهبرخیبحثهامدارسراازفراهمکردناطالعاتومهارتهایالزمبرایافرادجوانبه

بازمیدارد.درستمانندسایرموضوعاتییلشدنبهبزرگساالنبازندگیجنسیسالممنظورتبد

کهدرمدرسهآموزشدادهمیشوند،آموزشجنسیبایدبهلحاظرشدیمناسب،تدریجیوکامل

باشد.

ترسغیرمنطقیناشیازاینباورفرهنگیکهآموزشرابطهجنسیبهجوانانموجبمیشودکه

بطهجنسیبرقرارکنند،مدیرانومربیانراازانجامآنچهکهمیدانندبهتراستیعنیارائهزودتررا

۱۱بهجوانانبازمیدارد.نبایدازنظردورداشتکهآموزشجنسیمناسب،صادقانهوپیدرپی

اسالتحقیقاتسالمتعمومیبهوضوحنشانمیدهدکهزمانیکهافرادجوانچنینآموزشیر

دریافتکنند،بهاحتمالبیشترشروعروابطجنسیرابهتاخیرمیاندازندووقتیدرنهایتبهلحاظ

جنسیفعالمیشونداحتمالاستفادهازوسایلپیشگیرینسبتبهآنهاییکهآموزشجنسی

رابطهجنسیودریافتنکردهیاتنهاپرهیزازآنرایادگرفتهاند،درآنهابیشتراست.اطالعاتیکه

تمایالتجنسیرامنعمیکنند،نهازکودکانحفاظتنمیکندبلکهآنهاراناداننگهمیدارد.

۷۱نودوپنجدرصدازآمریکاییهاقبلازازدواجرابطهجنسیدارند.حدودنیمیازجوانانازسن

راهبرایحصولاطمینانسالگیرابطهجنسیراتجربهمیکنند.پیریزیآموزشکیفیجنسیتنها

ازرشدجنسیسالمدرجواناناست.اینکارمیتواندمکملآنچهکهکودکاندرخانهیادمیگیرند
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باشدوبااطالعاتغلطیکهکودکانازهمساالنخودمیآموزندویادراینترنتمییابند،مقابلهکند.

نیستبلکهخالآموزشجنسیسیاستزدهوهرزهنگاریبهترینراهبرایآموزشجنسینوجوانان

ممنوعیتزایکالسهایدرسیراپرمیکند.

آموزشکیفیمسایلجنسیبایددرمهدکودکشروعشود.دانشآموزانمقاطعاولابتداییبایدنام

هایدرست

ندقسمتهایبدنخود،تفاوتبینلمسخوبولمسبدوراههاییراکهبهواسطهآنمیتوان

دوستخوبیباشند)پایهواساسیبرایروابطصمیمیسالمدرسالهایآتیزندگی(رایاد

دانشآموزانکالسهایچهارموپنجمبهاطالعاتیدرموردبلوغوتغییراتبدنخود،امنیتبگیرند.

اطالعاتیدراینترنتواثراتمضرزورگویینیازدارند.وکالسهایهفتم،هشتمونهمآمادهدریافت

موردتصویربدن،باروری،خودداری،پیشگیریازبارداری،پیشگیریازاچآیویوبیماریها،ارتباطات

هستند.«رابطهسالم»وموضوعیکهبیشترمیخواهنددربارهآنبدانندیعنی

برایکمکجوانانحقزندگیسالمدارند.آموزشصادقانه،پیدرپیوجامعجنسی،پایهواساسی

بهآنهادرتبدیلشدنبهبزرگساالنسالمازنظرجنسیاست.

شما همیشه آموزش می دهید، اما نه آگاهانه

[2](JUSTIN RICHARDSON)بهکوشش:جاستینریچاردسون

دهفتهپیشیکیازدوستاندرسومینجشنتولددخترشمرابهکناریکشیدوباپایینآوردنچن

نامواژناو،واژن»صدایخودخواستتانظرمنرادرموردبداندکهآیااوبایدبهدخترشبگویدکه

العملمنبپرسد(.عکس«واژن»)ودرواقع،سعیکرداینسؤالرابدوناستفادهازواژه«.است

پاسخینبودکهاومنتظربودبشنود.«چراکهنه»یعنیعبارت

والدینرابهشرکتدادنفرزندانشاندریک*سالگذشته،منوهمکارممارکشوستر۷۱در

مداومدربارهروابطجنسیازنخستینسالهایزندگیکودکانشانتشویقکردهایم.ماگفتگوی

همچنینتوضیحدادهایموالدینیکهفکرمیکنندهنوزمنتظرفرصتیبرایگفتگوهستنداغلبدارند

ناخودآگاهمقوالتضروریآموزشجنسیکودکانرابهآنهاارائهمیکنند.

یرید.وقتیشماپوشککودکیکسالهخودراعوضمیکنیدواوشروعبهبازیمثالزیررادرنظربگ

باآلتتناسلیخودمیکند،آیاشمالبخندمیزنیدویانگاهخودرابرمیگردانید؟آیاپوشکرامی

بندیدیاصبرمیکنیداوکارشراتمامکند؟پسرشماازاینواکنشهایمتفاوتچهچیزیممکن

یادبگیرد؟است
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یازمانحمامکردناستوشمادرحالساختآهنگهایکوتاهدربارهاعضایبدنکودکنوپایخود

اگردرواقعاحساسشماکمیمانند-هستید.آیاواژناوراهمدرنظرمیگیرید؟واگراینکاررانکنید

پابهاحتمالبیشترواژهآلتدوستمنواکثروالدینمطالعهایاستکهنشانمیداددختراننو

اینانتخابچهچیزیممکن-مردانهرابهجایهرنامخاصبرایاندامتناسلیخودیادمیگیرند

استبهدخترشمادربارهروابطجنسیاشآموزشدهد؟

آموزشجنسیچهآنرابدانیموچهندانیماتفاقمیافتد.پسبهتراستکهمسئولیتاینفرآیندرا

اانعکاسنگرشخوددربارهروابطجنسیوباتوجهبهآنچهکهماواقعامیخواهیمفرزندانمادرب

موردمسائلجنسیفکرواحساسکنندبهعهدهبگیریموسپسخودمانرامحوریبرایگفتنبهآن

هاکنیم.

د.برخیوالدینمیماهمگیدرمورداینکهاینآموزههاچهبایدباشندبهتوافقنخواهیمرسی

خواهندفرزندانشانبدانندکهایناحتمالوجودداردکهوقتیبزرگشدندهمجنسگراشوند.سایرین

درنوشتنآنهمکاری§راایجادکردهاند،کتابمصوریکهمنباپیترپارنل«رامیسازدوتانگوسه»

داشتمودربارهدوپنگوئننربودکهروییکتخممینشینند،تنهاکتابیکهبیشترینممنوعیترادر

است.(۹شماره«پنجاهسایهخاکستری»امریکابرایچهارسالداشت)هماکنوندرستبعداز

وجود«چهاطالعاتیداشتهباشندوچهموقعآنراکسبکنند؟آنهاباید»امایکپاسخبرایپرسش

داردکهآرزومیکنمهمهمابتوانیمتاییدکنیم.

کودکانقبلازایجاداولینرابطهجنسیبایدبدانندچگونهخطراتابتالبهعفونتهایمقاربتیو

رسیدنبهسنفعالیتجنسیبارداریناخواستهخودراکاهشدهند.اگرماکودکانمانراقبلاز

دربارهارزشتاخیرمقاربتیااستفادهازکاندومبههمراهروشمؤثرترجلوگیریازبارداری)مثلاستفاده

بهبارمیآوریم.ازقرص(متقاعدنکردهباشیم،خطراتغیرقابلقبولیرابرایرفاهفرزندانمان

سالهبهگفتگودرموردپیشگیریاز۷۱نوجوانمنمیتوانمبهچیزهایسادهتریازکشاندنیک

بارداریفکرکنم.امااینگفتگوهابافرزندتاندرصورتیکهپرداختنشفافوباروشهایمناسبسن

بهمسائلجنسیخطمشیرابطهشمابودهاست،میتواندکمترمشکلزاباشد.

مدارس باید درس ها را از کودکستان شروع کنند

[3](Stephanie A. Whyteاستفانیا.وایت)بهکوشش:

درماهفوریه،هیاتآموزششیکاگوسیاستجدیدیرادرموردآموزشسالمتجنسی،باتاکیدبر

پزشکیدقیقوجامعسالمتجنسیبرایهمهدانشآموزاندستورالعملمتناسبباسنوآموزش
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دقیقهآموزشمسائلجنسیدر۱۱۱مدارسدولتیشیکاگوتصویبکرد.اینسیاستمستلزمحداقل

دقیقهدرسالبرایکالسهایپنجمتادوازدهماست.۹۱۹سالبرایکودکستانتاکالسچهارمو

ااستانداردهایملیآموزشجنسیهستند.برایکالسحوزههاودرسهایاینمبحثهمترازب

هایپایینتر،برنامهدرسیبهمنظورطرحشالودهایبرایآموزشجامعسالمتجنسی،ازجمله

درسهاییدرموردآناتومیوفیزیولوژی،تولیدمثل،روابطسالموامنیتشخصیدرنظرگرفتهشده

پنجمتادوازدهمپایهایبرایگسترشدستورالعملبنیادیواست.اینبرایدانشآموزانکالسهای

افزایشیادگیریدرحوزههاییمثلخودداری،وسایلتوصیهشدهپزشکیپیشگیریازبارداری،انتقال

وروابطسالممیشودکهشاملتصمیمگیریوپیشگیریازعفونتهایمقاربتیازجملهاچآیوی

منیتشخصیاست.آگاهانه،گرایشجنسیوا

ششدرستدریسشدهدرمهدکودکعبارتنداز:

بدنمن:نامهاونقاطدقیقپزشکیقسمتهایخارجیبدن.•

لمسخوب/لمسبد:تفاوتبینلمسکردنمناسبونامناسبتوسطدیگرانوچگونهایمنماندن.•

دههستند،چرخهزندگیواینباورکهتولیدمثلموجوداتزنده:تفاوتبینچیزهاییکهزندهوغیرزن•

تمامموجوداتزندهمیتوانندتولیدمثلکنند.

خانواده:ساختارهایمختلفخانوادهوچگونگیتغییرآنهاونامهاوروابطاعضایخانواده.•

بهعنوانشخصفاعل«من»احساسات:چگونهاحساساتناراحتکنندهرابشناسیموازپیام•

یرندهبرایبیانآنهااستفادهکنیم.تصمیمگ

زورگویی:چگونهزورگوییرابشناسیم،چرازورگوییاشتباهاستوچگونهآنراگزارشدهیم.•

آموزش را سریع و حتما قبل از بلوغ آغاز کنید 

[4](Robie H. Harrisبهکوشش:رابیه.هریس)

اولینباریکهوالدینناماندامهایمختلفبدنازجملهاندامهایتناسلیرابهیککودکنوپاویا

کردهاند.اینآموزشهمچنینمیکودکپیشدبستانیمیگویند،آموزشمسائلجنسیراشروع

انسوالهاییدربارهمسائلعمیقکهگاهیپاسخگوییبهآنهاتواندهنگامیآغازشودکهکودک

«چرابدنمنبابدنشمامتفاوتاست؟»و«منازکجاآمدهام؟»دشواراستمیپرسند،مثال:
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۰ 

 

 عکس: مهرخانه

ناشویی مرد رابطه وجود دارد. بیشترین ضریب همبستگی های ز های آشفتگی زناشویی مادر مرد و آشفتگی بین حیطه

گیری نقش است. به جز  مقیاس جهت مقیاس رضایت جنسی و کمترین میزان همبستگی مربوط به خرده متعلق به خرده

 ها مثبت و در جهت مستقیم است. حیطه آشفتگی کلی، سایر همبستگی

 ندگی فرزندان همسردار آنها بررسی شود.در پژوهشی سعی شد، رابطه آشفتگی زناشویی مادران با ز

به گزارش مهرخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه آشفتگی زناشویی مادران و فرزندان همسردار آنها، با تأکید 

 بر انتقال بین نسلی است.

 روش پژوهش 

، ساکن در شهر زن همسردار و شوهران آنها ۰۲۰ای بوده و جامعه آماری آن شامل  مقایسه -روش این پژوهش علی

مادر زن و مادر شوهر( را تشکیل  ۲۰۰زن و شوهر و  ۲۰۰نفر ) ۰۸۰تهران و مادران آنهاست که در مجموع 

سراها  های آموزشی به فرهنگ کنند و زنان جهت شرکت در کالس دهند. این زن و شوهرها با یکدیگر زندگی می می

کننده در  یری در دسترس استفاده شد؛ بنابراین، از زنان شرکتگ اند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه مراجعه کرده

شد تا مشخص  هایی پرسیده می های آموزشی که آمادگی خود را جهت شرکت در پژوهش اعالم کرده بودند، سؤال کالس

 های ورود به پژوهش عبارت بودند از: شود شرایط ورود به نمونه پژوهش را دارند یا خیر. مالک

 ن زنان در قید حیات باشند؛همسر ای    ۰٫

 از ازدواج آنها دست کم پنج سال گذشته باشد؛    ۲٫

 دست کم یک فرزند داشته باشند؛    ۳٫

 مادر و مادر شوهر آنان در قید حیات باشند.    ۰٫
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 ابزار پژوهش

گیری  شنایدر اندازهنامه نارضایتی زناشویی آ شده پرسش در این پژوهش، میزان آشفتگی زناشویی به وسیله فرم بازبینی

سؤالی است  ۰۵۰دهی  به وسیله آشنایدر ساخته شده، یک ابزار خودگزارش ۰۹۹۱نامه که در سال  شده است. این پرسش

گیرد و دارای دو مقیاس روایی  که برای شناسایی ماهیت و میزان آشفتگی در روابط زناشویی مورد استفاده قرار می

مقیاس سنجش آشفتگی در ابعاد مختلف روابط زناشویی  ۰۰قیاس آشفتگی کلی؛ و )ناپایداری و قراردادگرایی(؛ یک م

شامل ارتباط عاطفی، ارتباط جهت حل مشکل، پرخاشگری، زمان با هم بودن، مسائل مالی، مسائل جنسی، تاریخچه 

به صورت ها  مشکالت خانوادگی، رضایت از فرزندان، تعارض درباره تربیت فرزند، و جهت گیری نقش است. سؤال

نامه، نمره باال  شوند. در این پرسش مقیاس با هم جمع می های مربوط به هر خرده گذاری شده و نمره صفر و یک نمره

 نشانه آشفتگی بیشتر و نمره پایین نشانه رضایت بیشتر یا آشفتگی کمتر است.

 روش اجرای پژوهش

زناشویی داده شد، که فرد موظف بود پس از پرشدن آنها نامه آشفتگی )نارضایتی(  به افراد نمونه، چهار نسخه از پرسش

 سرا تحویل دهد. به وسیله خود، مادر، همسر، و مادر همسر )هرکدام یک نسخه( آنها را به مسئول فرهنگ

 ها های آماری آزمودنی ویژگی

تا کارشناسی ارشد و  ای از زیر دیپلم اولین یافته تحقیق حکایت از آن دارد که سطح تحصیالت افراد نمونه در دامنه

 فرزند بود. ۹تا  ۰باالتر، و تعداد فرزندان آنها بین 

تا  ۰۳درصد( و زنان گروه سنی  ۳۲٫۵سال قرار دارند دارای بیشترین فراوانی ) ۲۲تا  ۳زنانی که در محدوده سنی 

 سال است. ۳۰به  درصد( اند. میانگین سن گروه مورد مطالعه نزدیک ۰٫۱سال دارای کمترین میزان فراوانی ) ۰۲

درصد( و  ۲۵٫۸سال قرار دارند ) ۳۰تا  ۲۸همچنین بیشترین فراوانی به مردانی اختصاص دارد که در محدوده سنی 

درصد(. میانگین سن گروه مورد مطالعه نزدیک به  ۰٫۸سال اختصاص دارد ) ۵۵تا  ۵۲کمترین میزان به گروه سنی 

 سال است. ۳۵

سال  ۱۲تا  ۲۹درصد( و گروه سنی  ۲۱٫۵سال بیشترین میزان فراوانی ) ۵۲تا  ۰۹ها، گروه سنی  در مورد مادرزن

سال  ۵۳درصد(. میانگین سن گروه مورد مطالعه نزدیک  ۰٫۸کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است )

 است.

 ۰۲تا  ۳۹روه سنی درصد( و گ ۲۵٫۰سال دارای بیشترین فراوانی ) ۲۲تا  ۵۹درخصوص مادرشوهرها نیز گروه سنی 

 سال است. ۵۸٫۵درصد( است. میانگین سن گروه مورد مطالعه نزدیک به  ۰٫۸سال دارای کمترین تعداد فراوانی )

 زندگی مادرشوهر و آشفتگی زناشویی پسر 



های زناشویی مرد رابطه وجود  های آشفتگی زناشویی مادر مرد و آشفتگی دهد بین حیطه دومین یافته پژوهش نشان می

مقیاس  مقیاس رضایت جنسی و کمترین میزان همبستگی مربوط به خرده ارد. بیشترین ضریب همبستگی متعلق به خردهد

 ها مثبت و در جهت مستقیم است. گیری نقش است. به جز حیطه آشفتگی کلی، سایر همبستگی جهت

گیری نقش،  رتباط عاطفی، جهتهای پرخاشگری، ا کند آشفتگی زناشویی مادرشوهر در زمینه سومین یافته تصریح می

کننده  بینی زمان با هم بودن، تاریخچه مشکالت خانواده، حل مسئله، رابطه جنسی، و تریبت فرزند، از عوامل پیش

 آشفتگی زناشویی مرد است.

 کننده آشفتگی زناشویی دختر است بینی آشفتگی زناشویی مادرزن در رابطه جنسی از عوامل پیش

های رابطه جنسی، تربیت فرزند، ارتباط عاطفی،  دهد آشفتگی زناشویی مادرزن در زمینه میچهارمین یافته نشان 

گیری نقش، آشفتگی کلی، پرخاشگری، حل مسئله و زمان با هم بودن، از عوامل  تاریخچه مشکالت خانواده، جهت

 کننده آشفتگی زناشویی زن است. بینی پیش

 بحث و نتیجه گیری

ان با آشفتگی زناشویی فرزندان همسردار آنها رابطه وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی بین بین آشفتگی زناشویی مادر

بود و بین آشفتگی  ۰٫۸۱و  ۰٫۹۰نمره کل آشفتگی زناشویی مادر و فرزندان همسردار دختر و پسر، به ترتیب، 

 ادار وجود داشت.ای مستقیم و معن ، رابطهp< ۰٫۰۰۰۰زناشویی مادران و فرزندان همسردار آنها در سطح 

مقیاس رابطه جنسی، تربیت فرزند، ارتباط عاطفی، تاریخچه مشکالت  نتایج محاسبات چندمتغیره نشان داد خرده

کننده آشفتگی زناشویی  بینی گیری نقش، آشفتگی کلی، پرخاشگری، حل مسئله و زمان با هم بودن، پیش خانوادگی، جهت

مانده فقط به  کنند و نقش عوامل باقی درصد واریانس را تبیین می ۹۵کننده،  بینی زنان است و در مجموع، متغیرهای پیش

 رسد. می ۰٫۰۵

گیری نقش، زمان با هم بودن، تاریخچه مشکالت خانوادگی، حل  های پرخاشگری، ارتباط عاطفی، جهت مقیاس خرده

ار است و در مجموع، متغیرهای کننده آشفتگی زناشویی پسران همسرد بینی مسئله، رابطه جنسی و تربیت فرزند، پیش

 رسد. می ۰٫۰۱مانده فقط به  کنند و نقش عوامل باقی درصد واریانس را تبیین می ۹۳کننده،  بینی پیش

های روابط نخستین و روابط عاطفی ناهشیار با والدین خود را در روابط صمیمانه و زندگی  افراد ناخودآگاه، تجربه

 کنند زناشویی فرافکنی می

های  های شناختی ـ رفتاری است؛ براساس نظریه پویشی و نظریه های مبتنی بر رویکرد روان ج همسو با نظریهاین نتای

های روابط نخستین و روابط عاطفی ناهشیار با والدین  پویشی، افراد به صورت ناخودآگاه، تجربه مبتنی بر رویکرد روان

های شناختی ـ رفتاری نیز فرض بر این  کنند و در نظریه خود را در روابط صمیمانه و زندگی زناشویی فرافکنی می

را، که در طی  های ارتباطی( درباره خود و روابط صمیمی  واره است که هر یک از همسران، باورهای اصلی )طرح

 آورند. های گذشته و براساس ارتباط با خانواده اصلی شکل گرفته است، با خود به رابطه زناشویی می تجربه



 تگی زناشویی مادران بر مسائل جنسی فرزندانتأثیر آشف

دهد بین آشفتگی زناشویی مادر با فرزند متأهل در این زمینه رابطه وجود دارد؛ همچنین آشفتگی زناشویی  نتایج نشان می

های آشفتگی زناشویی فرزندان همسردار آنهاست. رضایت جنسی  کننده بینی مادران در زمینه مسائل جنسی، یکی از پیش

هاست و در شرایطی که رابطه گرم و صمیمانه زن و شوهر، به دلیل  جمله عوامل مؤثر در رضایت زناشویی زوج از

ترین رابطه  ای سرد و پرتعارض شود، خواه ناخواه بر خصوصی های مختلف، تبدیل به رابطه بروز مشکالت در زمینه

، رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشأ آشفتگی در گذارد؛ به عبارت دیگر آنان، یعنی رابطه جنسی نیز اثر منفی می

پویشی، رابطه با والدین، به ویژه رابطه مادر ـ  های مبتنی بر رویکرد روان دار است. براساس نظریه های مشکل زوج

کننده کارکرد فرد در رابطه صمیمانه زناشویی است و رابطه  کودک و فرافکنی آن به روابط صمیمانه بعدی، تعیین

بزاری مهم برای تجربه صمیمیت است. نظریه شناختی ـ رفتاری، با تأکید بر اصول یادگیری، معتقد است باورها جنسی ا

های زناشویی دخالت  های هر یک از همسران درباره روابط صمیمانه، از والدین یاد گرفته شده، و در تعامل واره و طرح

 شود. داده می

توسط دکتر « ابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آنهار»الزم به ذکر است این پژوهش با عنوان 

 در نشریه مطالعات زنان به چاپ رسیده است. ۰۳۱۸انجام شده و زمستان   …سیمین حسینیان، فاطمه حسینی، و

 ۰۳۹۲دی  ۰

 http://goo.gl/2zLUDr منیع:

 عشق، سکس و زندگی مشترک در ادب کهن فارسی
ها و تابوهای جنسی را  ای است که تا حدی درک از عشق، آزادی های عاشقانه رشار از منظومهادب کهن فارسی س

هایی از رودخانه  ها پرداخته، بمانند چکه دهند. این نوشتار به هفت نمونه از این منظومه خود بازتاب می در زمانه 

 ادبیاتی غنی.  
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 ۰۳۱۱ویس و رامین؛ تصویر برگرفته از جلد کتاب "ویس و رامین"، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، چاپ صدای معاصر 

 ویس و رامین

ست که به زمان  ی ایرانی های عاشقانه ی فخرالدین اسعد گرگانی، از زیباترین منظومه ی "ویس و رامین" نوشته ی عاشقانه منظومه

 گردد. اشکانیان بازمی

 

کند تا نیروی جنسی خود را از دست بدهد و در این  آید. به کمک دایه شاه را طلسم می می ویس ناخواسته به همسری پادشاهی پیر در

 شود که جوان و زیباست. میان عاشق برادر شاه می

 گوید: کور خواهد کرد، اما ویس به تندی می کند که ویس را شود و تهدید می ی ویس و رامین می مؤبدشاه بزودی متوجه رابطه

 وگــــر تیــغ تو از من جان ســتاند / مرا این نام جاویـــــدان بــــــــماند

 خرم من نام چونین که جان بسپرد ویس از بهِر رامین / به صدجان می

نشاند و هر دو تا پایان عمر  ین را بر تخت میورزند تا اینکه ویس با کودتایی رام ویس و رامین آشکار و پنهانی به یکدیگر عشق می

 زیند. با سعادت می

برآمدن به  دل برد. برای نمونه کام ای است که گرگانی در زبانی یگانه بکار می این منظومه سرشار از تصاویر اروتیک و عاشقانه

 معنای ارگاسم برای زن و مرد که جای آن در زبان امروزین نیز خالیست.

 آمد این و آن را / فزون شد مهربانی هردوان راچو کاِم دل بر

 شمارد. های این منظومه را از زیباترین تصاویر اروتیک ادبیات کالسیک جهان می مینورسکی برخی از تصویرسازی

 یکی تن بود در بستر به دو جان / چو رخشنده دو گوهر در یکی کان

 یا:

 چو یک تن ز تنگی دوسـت را دربرگـرفتن / دو تن بودند در بستر

 شان تر بر / بباریدی نگشتی سینه اگر باران بر آن هر دو سمن

 زال و رودابه

 گردد. داستان زال و رودابه در شاهنامه اثر فردوسی به زمان پادشاهی منوچهر بازمی

رسد و  ه به ضحاک میدانند که عشقی ممنوعه در سینه دارند. نژاد روداب بازند و هر دو می زال و رودابه نادیده به یکدیگر دل می

 پهلوانان ایران با نوادگان ضحاک بوجود آید. ی جهان نباید فرزندی از تخمه

http://www.dw.de/عشق-سکس-و-زندگی-مشترک-در-ادب-کهن-فارسی/a-17183764##


شاه از نابودی کابل وحشت دارد. با تالش سیندخت، مادر رودابه، و نیز خود دو عاشق  کابل تحت تسلط ایران است و مهراب

 نند.ک سرانجام پدر زال، سام، و نیز منوچهر با این وصلت موافقت می

 کشد: هایی کوتاه مهر دو دلداده را در نخستین شب دیدار چنین به تصویر می فردوسی در صحنه

 همه بود بوس و کنار و نبید / مگر شیر کو گور را نشکرید

ستان اگر در این داستان تا پیش از ازدواج، رودابه و مادرش نقشی بسیار فعال دارند، این نقش پس از ازدواج و رفتن رودابه به سی

پایان مرگ پسرش  بینیم، این بار در نقش مادری که از غم و درد بی شود. به هنگام مرگ رستم رودابه را دوباره می رنگ می کم

 شود. دیوانه می

 

 رستم و تهمینه

ی  نهدزدند و او برای یافتن رخش روا خواب اسبش را می  تازد. اما به هنگام روزی رستم به هوای شکار نزدیک مرز توران می

گوید و از او پسری  هنگام تهمینه، دختر شاه، بر بالین رستم می آید، از عشقش به رستم می شود. شب سمنگان و مهمان شاه می

 شود. ها بدست پدر کشته می خواهد که جای معشوق را برایش پر کند و یال و کوپالی چون پدر داشته باشد. پسری که بعد می

ای  شبه با تهمینه است. ما نه عشق و عاشقی شنویم، همین همخوابگی یک از قهرمان حماسی ایران می ای که ما تنها ماجرای عاشقانه

 دانیم که فرزندانی دارد، همین و بس. خوانیم. تنها می شنویم و نه حتی از همسرگزینی او چیزی می از او می

"دو عاشق"، اثر 

 هجری قمری است  ۰۰۳۹رضا عباسی، از هنرمندان عصر صفوی؛ تاریخ اتمام این مینیاتور 
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 بیژن و منیژه

گردد. بیژن از پهلوانان کیخسرو برای مقابله با گرازانی که شهر  اشکانیان بازمی داستان "بیژن و منیژه" در شاهنامه به زمان

شود و پس از پیروزی بر گرازان وارد خاک توران  اند راهی می ارمانیان در مرز توران را ویران کرده و دهقانان را به ستوه آورده

 شود. می

 فرستد تا او را به جشنگاه بهاری بیاورد. اش را می زد و دایهبا بیند به او دل می منیژه از چادرش که ظاهر بیژن را می

ریزد و بیژن را پنهانی  ورزند. هنگام بازگشت بیژن، منیژه در شرابش داروی بیهوشی می بیژن و منیژه سه روز با یکدیگر مهر می

 برد. به شهر و کاخ خود می

رسد  گذراند، تا اینکه آگاهی به افراسیاب می چند صباحی خوش می بیژن در لباس زنانه و در میان صدها پرستنده با ترانه و شراب

کشد و منیژه را نیز از کاخ رانده و پای برهنه بر  که دخترش از ایران جفت گزیده است. افراسیاب بیژن را در چاهی به زنجیر می

 نهند تا از سوراخ چاه برای بیژن غذا بیاندازد تا بیژن از گرسنگی نمیرد. چاه می

آورد. کیخسرو  رهاند و بیژن و منیژه را به ایران می شتابد و با همیاری منیژه او را از چاه می این سوی رستم به نجات بیژن میاز 

 گوید: به بیژن می

 به رنجش مفرسای و سردش مگوی / نگر تا چه آوردی او را به روی!

 گشتاسپ و کتایون

ون"، در روم باستان رسم بر این بوده که هرگاه دختر قیصر به سن ازدواج بر اساس گزارش شاهنامه در داستان "گشتاسپ و کتای

اش بگذارد. کتایون که گشتاسپ را  اند تا دختر تاجش را بر سر مرد منتخب کرده رسیده، جشنی برپا و از بزرگان روم دعوت می می

ند، اما کتایون عشق را با صراحت بر سلطنت و ک نهد. قیصر کتایون را از تاج و تخت محروم می در خواب دیده تاج را بر سرش می

 دهد. گنج و رفاه ترجیح می

پیوندد و دو پسر به  نشیند و کتایون به او می گردد و بر تخت سلطنت می پس از ماجراهای بسیار در روم گشتاسپ به ایران بازمی

 آورد. های اسفندیار و پشوتن به دنیا می نام

شود، در شاهنامه کتایون در ایران نیز همانند  رسد، دیگر از آنان یاد نمی قتی پایشان به ایران میخالف بسیاری از زنان بیگانه که و

روم نقشی پررنگ دارد. در ایران اما کتایون همسو با گشتاسپ نیست، بلکه علیه اوست. او نگران پسرش است که از سوی شوهر 

 فرستد: تاج و تخت نفرین میشود. کتایون به  به خاطر تاج و تخت به سالخی فرستاده می

 که نفرین برین تخت و این تاج باد! / برین ُکشتن و شور و تاراج باد!

ریزی گشتاسپ به دست رستم کشته  رسد. اسفندیار با برنامه گاه برهاند، به جایی نمی کند تا پسرش را از قتل ولی هرچه تالش می

 شود. می

 خسرو و شیرین

کند.  شود، در جنگ با بهرام شیرین را فراموش می ی تنها شیرین را عاشق بوده و چون پادشاه میبر اساس شاهنامه خسرو در جوان

گوید که  شود. خسرو می فرستد که با طرد بزرگان روبرو می شود و او را به مشکبویش می اما در دیداری دوباره عشقش تازه می

دهد و دختر قیصر  ند. شیرین که بسیار حسود است، به مریم زهر میپذیر بدنامی شیرین به خاطر وی بوده و بزرگان هم سرانجام می

 شود. کشد و خود بانوی شبستان خسرو می را می

خواهد که پنهانی به شیرین  ی نظامی، شاعر قرن ششم، خسرو و شیرین به یکدیگر عاشقند، اما خسرو از ترس مریم می در منظومه

 کند. ی خسرو را رد می عشق بورزد و شیرین خواسته

 آور شدی نامم شکستی  جفا زین بیش؟ که اندامم شکستی / چو نام

میرد و  ریزد. پس از چندی مریم هم می ی قتل فرهاد را می شود و خسرو نقشه کن فرهاد عاشق شیرین می در این میان مهندس کوه

 گزیند. خسرو شیرین را به همسری برمی

شود. عشق فرهاد که از آتش عشق به کوه  ش خسرو و پاسخ فرهاد تصویر میی عشق بویژه در پرس ی نظامی دو گونه در منظومه

 ای زودگذر بیش نیست. زند و عشق خسرو که عالقه می

 گویی من از جان بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟ / بگفت از دل تو می

 بگفتا عشق شیرین بر تو چونست / بگفت از جان شیرینم فزونست ]...[

 کنی پاک / بگفت آنگه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی 

 

باخته و  در فرهادنامه اثر عارف اردبیلی، شاعر قرن هشتم هجری، شیرین و فرهاد یکدیگر را دوست دارند. خسرو نیز به شیرین دل

کدیگر عشق تواند او را به مشکبوی خود بیاورد و از دور مراقب اوست. اما دو عاشق پنهانی به ی از ترس همسرش مریم نمی

 ورزند. می

 پردازد. تصاویری که بیشتر به پورنوگرافی نزدیکند تا اروتیسم. برای نمونه: ی جنسی شیرین و فرهاد می اردبیلی بارها به رابطه



 سوخت ای تا ناف بسپوخت / که نافش مدتی از درد می چنانش خرزه

 لیال و مجنون

 اند. ی لیال و مجنون را سروده ی عاشقانه م منظومهای، بلکه جامی نیز در قرن ده  تنها نظامی گنجه نه

شود و از سوی شاعر به یک روان در دو  بازند. عشقی ممنوعه که زبانزد مردم می ی دشمن به یکدیگر دل می لیال و قیس از دو قبیله

 وصلت دو عاشق نیست.آورند، ولی با مرگ شوهر لیال هم امیدی به  شود. لیال را به ازدواج مرد دیگری درمی تن تصویر می

 گردد. انگارد که عشق او عیب شمارده می های بسته می ای با بال ی جامی لیال زن را همچون پرنده در منظومه

 مردان همه جا خجسته حالند / بیچاره زنان که بسته بالند

 آمد شد عشق کار زن نیست / زن مالک کار خویشتن نیست

 نر بود ز زن عیبعشقی که بر آورد سر از جیب / از مرد ه

 ورزی آنان اشاره دارد. ی مجنون با لیال و نیز عشق چنین جامی به چند مالقات شبانه هم

 هر دو معشوق و هر دو عاشق / چون شیر و شکر به هم موافق ]...[

 لیلی و گره ز مو گشادن / قیس و دل و دین به باد دادن

های آنان یکدیگر را در آغوش  یست و تنها پس از مرگ استخواندر هر دو منظومه امکانی برای زندگی مشترک دو عاشق ن

 فشارند. می

 کتابنامه:

  ۲۵۳۵عارف اردبیلی، فرهادنامه، تصحیح و مقّدمه و حاشیه: دکتر عبدالرضا آذر، 

 ۰۳۱۱فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین، مقدمه و تصحیح و تحشیه: دکتر محمد روشن، 

  ۰۳۱۸د جامی، مثنوی هفت اورنگ، نورالدین عبدالّرحمن بن احم

 ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بکوشش جالل خالقی مطلق

 ۰۳۱۰الیاس ابن یوسف متخلّص به نظامی، کلیّات خمسه نظامی، 

 

 

ک ر ت ش م ی  گ د ن ز  ، ه ت ی ل ا و س ک س  ، ق ش  ع

 «شرط اول انقالب جنسی، آگاهی و انتخاب است»

یاونویسندهکتاب"سیاستجنسیدرژانتآفاریاستادتاریخدردانشگاهایالتیکالیفرن

ایرانمعاصر"معتقداستایراندرمرحلهوقوعیکانقالبجنسیاست.اوشرطاولاین

داند.اندمیانقالبراآگاهیدخترانازراهیکهبرگزیده



Error!

 

ژانتآفاریاستادتاریخمعاصردردانشگاهایالتیکالیفرنیاوپژوهشگرتاریخاجتماعیایراناست.او

کتابهاییدربارهوضعیتزناندرایرانمعاصرتالیفکردهازجمله"زنوجنسیتازدیدگاهمشروطه"و

"سیاستجنسیدرایرانمعاصر".

کندکهتغییراتزیادیدرزمینهروابطجنسیوازدواجدرایرانرویدادهوژانتآفاریتاکیدمی

توانگفتایرانبهمرحلهانقالبجنسیرسیدهکهدخترانباآگاهیوباافزاید،تنهازمانیمیمی

شکنیبزنند.کننددستبهسنتکنندوچرامیعلمبهاینکهچهمی

اجرابطهجنسیداشتهباشدوبعدبرایازدواجدستبهترمیمپردهکهدختریقبلازازدوبهنظراواین

ایازانقالبجنسینیست.بکارتبزند،نشانه

ژانتآفاریهمچنیناعتقادداردکهدر"انقالبجنسی"،نقشمردانبسیارپررنگاست.اومسئله

زنانرابیشازحدرویدوشارزهمابارمب»گوید:داندومیترمیمبکارترا"مشکلمردهایایرانی"می

«.هانیازداردبهاینکهمردانجوانایرانیهمدراینموردفعالباشندزنگذاریم.مبارزهزنانمی

های اخیر در ایران از نظر روابط بین دختر و پسر،  وله: خانم آفاری، تغییرات سال دویچه

ده از واژه "انقالب جنسی" در ایران گران و کارشناسان را به سمت استفا از تحلیل خیلی

برده است. آیا به نظر شما، این تعبیر، تعبیر درستی است؟

بهنظرمناستفادهازاینعبارتاشکالیندارد؛منوطبراینکهفکرنکنیمکهلزوماًشبیهژانت آفاری:

اد،برایاینکههایهفتادمیالدیاتفاقافتدرسالانقالب جنسی است که در اروپا و امریکاآن

آیدوشرایطکامالًمتفاوتاست.بهطورکلی،تحولبزرگیدرروابطزناشوییدارددرایرانبهوجودمی

بیشتروبیشترانتخابیاستبینخوددونفرومعموالًبهاینصورتاستکهآنایناستکهازدواج

گیرند.میمبهازدواجمیبینند،بعدتصدیگررامیکوتاهیاطوالنیهمیکدوره
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کنندوعمالًبسیاریازمرزهارادرموردروابطجنسیهمدخترهاازخودمختاریبیشتریاستفادهمی

آیدکهدرچندمرحلهاینتغییرهنوزقابلقبولنشدهاست.دراند.ولیمتأسفانه،بهنظرمیشکسته

نشده،ولیدرسطحفرهنگیوخانوادگیوسطحدولتیوقوانینمملکتهنوزاینتغییرپذیرفته

حتیمیانمردانجوانهم،پذیرشاینانقالبجنسیوقبولتحوالتمنتجازآنبهوجودنیامدهاست.

ایدرایرانترمیمبکارتچیزتازهتوانیمذکرکنیم،البتهمسئلهبرایمثال،رواجترمیمبکارترامی

کهدرقرننوزدهمدربینیمکهدکترهایاروپاییکنیم،میننگاهمینیست.وقتیبهاسنادتاریخایرا

هایایرانی،اگردختریبکارتشراقبلکنندکهدربرخیازخانوادهاند،راجعبهآنصحبتمیایرانبوده

برندتابکارتشراترمیمکند.ازازدواجازدستدادهباشد،اوراپیشیکقابلهماهرمی



ژانتآفاری

سالبود،بنابراین۷۰تا۸شانبیندرآنزمان،ایندخترهاهنگامازدواجهنوزدختربچهبودندوسن

طراینبودهکهاحتماالًدرآنخانوادهتجاوزیبرد،بهخاایبچهرابرایترمیمبکارتمیوقتیخانواده

دانستهواینکاربهاصطالحسرپوشیبودبرایازدواجدخترصورتگرفتهبودهوخانوادههماینرامی

اینبودکهخوددختردرآننقشیداشتهباشد.ومسئله

بینیمکهدکترهاینهممی.درآنزما۷۸۱۱هایآییمبهصدسالجلوتر،مثالًدراواسطسالحالمی

کنند.درآنزمان،قشریاززنانایرانیواردبازارکارترمیمبکارتصحبتمیمتخصصراجعبهمسئله

گریومعلمیدارند.درنتیجه،خارجازمحیطهایمختلفیمانندپرستاری،منشیاندوشغلشده

ایندخترانجوانممکناستعاشقبشوندیاخانوادهوخارجازتشکالتسنتیبامرداندرتماسند.

جنسی،کنندباداخلشدنبهرابطههابدهدکهفکرهاییبهآنشانیامدیرشرکتقولهمکاران

اند،شوندکهازدواجیدرکارنیستوباپولیکهجمعکردهاحتمالازدواجهمهستوبعدمتوجهمی

جاهمدهند.ولیاینرابهصورتخیلیمخفیانهانجاممیروندواینعملجراحی)ترمیمبکارت(می

اندوایشدهکنندواردرابطهخوردگیدارند.برایاینکهاحساسمینوعحالتفریببازدخترهایک

خواستند،یعنیبهازدواجمنجرنشدهاست.جاییکهمیاینرابطهبهآن

بینیم،بهنظرمن،کامالًشکلمتفاوتیداردوآناینمیولیترمیمبکارتبهصورتیکهامروزدرایران

استکهدخترانجوانباخشمبسیارنسبتبهجامعهکهدرآنانواعواقسامامکاناترابرایآنهامنع

اندوآنشانراازدستبدهند.پسرهاهمیکتحولاساسیکردهگیرندکهبکارتکرده،تصمیممی

دستویاحتیدربسیارپایینجنسیرابامثالًزنیازطبقهفقدیمکهرابطههمایناستکهبرخال

ترازخودشان،یایکروسپیخواهندکهبازنیخیلیپایینگریداشتند،االندیگرنمیمحالتروسپی

خواهندباکسیرابطهداشتهباشندشانرابطهداشتهباشند.بلکهمییاحتییککارمندزیردست

کالسخودشاناست.سنازدواجهمدرایرانخیلیباالرفتهاست.یعنیمیانگینسطحوهمههمک

سال۰۱سالاستوبرایکلمملکتبه۰۱سنازدواجدرشهرهایبزرگیمانندتهران،حدود

هایمختلف(همزیادترشدهاست.رسیدهوطبیعتاًامکاناتبرخوردبیندوجوان)مکان
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یجنسیداشتهباشندوگیرندکهرابطهآیدکهدخترانجوانتصمیممییط،بهنظرمیدراینشرا

هارانجاتآیدوآنهاوجودنداردکهمردیمیآلکهلزوماًدیگرآنایدهمنتظرازدواجنشوند.برایاین

کند.دختراننسبتبهازدواجونسبتبهشانتهیهمیدهدوزندگیخیلیخوبیبرایمی

اند.ترشدهبینهایازدواجخیلیواقعواقعیت

ولی االن هم جراحی ترمیم بکارت خیلی در ایران رواج دارد؟

گیرندکهواردرابطههاخودشانتصمیممیخواهمصحبتکنم؛امروززندقیقاًراجعبههمینمی

رمیمبکارت،مشکلتجنسیبشوند.منتهاچرابعدترمیمبکارتوجوددارد؟بهنظرمن،مسئله

جنسیخواهندباقشرپایینوقشرروسپیرابطهمردهایایرانیاست.یعنیمردهاییکهدیگرنمی

خواهندبازنیخودشاناست.آنهامیطبقهطرازوهمداشتهباشندوبعدبازنیازدواجکنندکههم

رسد،بازتولیموقعازدواجکهمیخودشاناسطبقهفکروهمطرازوهمرابطهداشتهباشندکههم

کنند،باکرهباشد.توقعدارندزنیکهبااوازدواجمی

ازطرفدیگردخترانجوانممکناستیکدوستپسریاچنددوستپسرداشتهباشند،ولی

اوکنند،همانینباشدکهباکدامبهجایینرسدومردهاهمتوقعدارنددختریکهبااوازدواجمیهیچ

دائمدرارتباطهستندوهماندخترانینباشندکهدوروبرشانهستند.اینجاستکهایندخترجوان

کهبتواندازدواجکند.چهبساباکسیهمدهدبرایاینگیردجراحیترمیمبکارتراانجامتصمیممی

هنظرمن،مردهایجنسیداشتهاست.ولیبهایینظیرخوداورابطهازدواجکندکهاوهمبازن

جنسیقبلازازدواجبرایزن،بایدیکامرخواهنداینواقعیترابپذیرندکهرابطهایرانیهنوزنمی

جنسیدارندوزنیپذیرفتهشدهوقابلقبولباشد.هنوزهماینتوقعرادارندکهزنیکهبااورابطه

کنند،دوتاباشند.کهبااوازدواجمی

 -سال ۷۱-۷۲مثالً باالی –شان باال رفته  خوریم که سن دیگری از دختران هم برمیما به گروه 

ی جنسی  ها رابطه شود با آن  و هنوز باکره هستند و به همین علت، پسری راضی نمی

شود آن را  آید که در ایران کمی جدید است. چطور می به نظر می این پدیدهبرقرار کند. 

توضیح داد؟

ایباشدکهدرنظیرهمانپدیدهرسدکهاینپدیدهجالباست!منآنرانشنیدهبودموبهنظرمی

درامریکابهوقوعپیوست.برایاینکهدرامریکاهممردانجوانمایلنبودندکهاولینانقالبجنسی

دانستندچونخیلیشاقیمیهارابطهداشتهباشد،اینرایکمسئلهکسیباشندکهدخترباآن

استدخترتوقعداشتهباشدکهبااوازدواجکنند.کردندکهعواقببسیاریداردیاممکناحساسمی

گفتندمنازتوتوقعیکردندوبهپسرهامیدرامریکاهماینبودکهدخترهابایدپسرهاراراضیمی

کنمکهتوآدمیهستیکهمنباتوندارم،ولیمنبایدباالخرهبکارتمراازدستبدهمواحساسمی

خواهمطوریاتفاقبیافتدکهایبگذاریمکهمنبکارتمراازدستبدهم.میراحتهستم.بیابرنامه

منراحتباشم،دریکشرایطناجوروباآدمناجورینباشد.یعنیبهاصطالح،دوستپسرشانرا

هاافتد،خیلیوقتکردندکهاینکارراانجامبدهد.االنهمدرامریکا،وقتیایناتفاقمیراضیمی

ایبیندختروپسرهست.چنینمکالمهنظیر

های  توان گفت که این انقالب جنسی در ایران هم دارد به سمت همان آزادی پس می

رود که زنان خواهان آن بودند؟ می ۲۶و  ۹۶ی  در اروپا و امریکای دهه جنسی 

شدکهوقتیپسریاشاینبابعدیتوانکرد.امابهاینمعنانیستکهمرحلهبله،اینبرداشترامی

اشکماکاناصرارکردندکهدختربایدحتماًباکرهباشد،جلویخانوادهخواهدازدواجکند،اگرخانوادهمی

شخصیبینمنودختریاستکهباهمبایستدوبگویدکهایناصالًربطیبهشماندارد،یکمسئله

نید.روزیکهمردانجوانایرانیحاضربشوندکنیموشماحقنداریددراینمورددخالتکازدواجمی
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شخصیاست،آنروزیاستکهمنشانبزنندوبگوینداینیکمسئلهاینحرفرابهخانواده

انقالبجنسیدرایناستکهتوانمبگویماینانقالبجنسیدرایرانرویدادهاست.چونریشهمی

هایآنانرادرهمبشکند.قدعلمکندوخیلیازسنتاششوددرمقابلخانوادهنسلجوانحاضرمی

جنسیقبلازازدواجایناصلاولانقالبجنسیاست.نهاینکهشمایواشکیکاریبکنید،رابطه

طوریکهخانوادهگفتعملکنید.داشتهباشید،بعدموقعازدواج،دقیقاًهمان

شکنیبوددرسطحخیلیبزرگ.سریسنتکانقالبجنسی،زمانیکهدرامریکااتفاقافتاد،ی

شانازجنگوامپریالیسمشانازروابطنژادیمبارزهکردند،باتصورخانوادههاباتصوراتخانوادهجوان

حقوقشهروندیبودکهمارتینمبارزهکردندوجنبشضدجنگویتنامرابهوجودآوردند.مسئله

رانجوانباتصورپدرومادرشانازاینکهبایدتحصیلیبکنندوبعدلوترکینگدرآنخیلیفعالبود.دخت

داریبکنندمبارزهکردندوشانراوقفهمسروبچهداریکنندوزندگیشوهربروندوبچهبهخانه

هاهمهباهمبود؛یکانقالبجنسیبودکهدرهااصوالًباشکلازدواجمبارزهکردند.یعنیاینجوان

طورسیاسیامریکاواروپارابهزیرسئوالهایفکریوفرهنگیوهمینل،بسیاریازسنتعینحا

کشید.

بوده  باال رفتن آمار ازدواج موقتیکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در ایران افتاده، 

اند که  گران نتیجه گرفته شود، ولی بعضی از تحلیل بت نمیاست. البته علت ازدواج موقت ث

تر بتوانند با  تواند ازدواج موقت بین دخترها و پسرها باشد، برای این که راحت این آمار می

هم ارتباط داشته باشند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد و این نوع ازدواج موقت زیاد شده 

کامالً سنتی برای یک مقصود مدرن. آیا این هم از  باشد، این یعنی استفاده از یک ابزار

پارامترهای یک انقالب جنسی است؟

بله،اتفاقاًخانمشهالحائریکتابخیلیخوبیدرموردازدواجموقتداردکهداردتجدیدچاپهم

کند.اینهماینوشتهکهدرآنراجعبهاینموضوعصحبتمیشود.برایچاپجدیدمقدمهمی

شود،هایانقالبجنسیباشد؛منوطبراینکهدختریکهوارداینرابطهمیتواندیکیازپدیدهمی

ابزاریازاینسنتدقیقاًبداندکهمفهوماینازدواجمنقطعچیست.دختربداندکهداردیکاستفاده

هایدیمیوفرمهایقکند.اگربهاینصورتیعنیهمراهباآگاهیباشد،بهنظرمن،اینسنتمی

شودزندهکردوبهصورتجدیدیازآناستفادهکرد.هامیقدیمیراخیلیوقت

آید،  بار بیرون می از اتفاقات دیگری که باز در ایران خیلی رایج است و آمار آن هرچندوقت یک

شود، لغت "سکس" است،  این است که بیشترین تعداد لغتی که در اینترنت سرچ می

های پورنوست. با توجه به این که آموزش  ها هم متعلق به سایت ر بازدیدکنندهبیشترین آما

ها  شود یک قدم برای آن دانست که جوان جنسی تقریباً در ایران وجود ندارد، آیا این را می

مایلند بیشتر در مورد بدن خودشان و در مورد رابطه جنسی بدانند؟

هزارنفر۰۱ایمکهحدوداً،ازدواجومذهبانجامدادهمانیکنظرسنجیدرموردسکسمادردانشگاه

هزارنفربود.اند،حدودپنجاند.تعدادافرادیکهازایرانجوابدادهازخاورمیانهبهآنپاسخداده

کشورهایاساسیکهموردبررسیقرارگرفتند،ایران،مصر،تونسوترکیهبودند.روشگردآوری

هایزیادیکهوجودداشت،فرقرانباکشورهایدیگر،بهخاطرمحدودیتماندرموردایاطالعات

سکسورابطهتوانمبگویمکهنسلجوانایرانیبهمراتبدرموردمسئلهداشت.امابهطورکلیمی

ترینمردهامتعلقبهبندیکنم،سنتیترازکشورهایدیگربود.یعنیاگربخواهمطبقهجنسیلیبرال

ترازهمهایرانبود.ندوبعدترکیهوتونسولیبرالمصربود

ایرانیدرحالتحولگویید،بهنظرمنجامعهدرایرانیکتحولبزرگدرحالانجاماست.درستمی

توانندبسیارمضرهایپورنومیبسیاربزرگیدراینمورداست.البتهاینرااضافهکنمکهاینسایت

http://www.dw.de/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-17186886


دنآنها،بعداازپارتنرشهمانتظارهمانرفتارجنسیرادارددرحالیکهاکثرآنهاباشندچونفردبادی

غیرواقعیواغراقشدههستند.

های شما متوجه شدم، این تحوالتی که به  طور که من از صحبت بندی بحث، این برای جمع

مردها و وجود آمده، هدف یک انقالب جنسی را تأمین نخواهد کرد، مگر این که از سوی 

های ایرانی پذیرفته شود. درست است؟ چنین خانواده هم

هااینبحثدقیقاًهمیناست.راهشایناستکهدریکفضایبزرگ،دررادیووتلویزیونوروزنامه

هابدهدکهایکهوجوددارد،بایداینامکانرابهجوانپیشبرود،ولیدرنبوداینامکان،فضایمجازی

ینموضوعصحبتکنند.وباالخرهاینمردانماهستندکهبایدقدمجلوبگذارند.اینشهامتراجعبها

گذاریم.مبارزهزنانرابیشازحدرویدوشزنانمیشکنیکنند.مابارمبارزهمردهاستکهبایدسنت

وفعالباشند.بهنظرهانیازداردبهاینکهمردانجوانایرانیهمدراینموردمبارزهشرکتکنندزن

شکنیانجامشود.من،درنهایتبایداینسنت

بینید؟ و نقش سیستم حکومتی را در وقوع این انقالب چقدر پررنگ می

سیستمحکومتی،بدوناینکهخودشمتوجهباشد،ُرلخیلیبزرگیبازیکرد.آنهمبهایندلیل

هایزیادیداشتهباشند،ولیدرعینحالآنبچهبودکهباشروعانقالب،مردمراتشویقکردندکه

هایچپتداومپیداکردهبود،ادامهدادندوگروهروالسوادآموزیراکهدردورانپهلویوبعدبهوسیله

بهجاییرسیدندکهرشدجمعیتخیلیباالرفتهبودودرعینحال،این۷۸۹۱درنتیجه،درسال

جابودکهبهنوزنانروستایی،ازاوایلانقالبخیلیباسوادتربود.اینجمعیتبهخصوصدربینزنا

هامثلقرصجلوگیریاستفادهایننتیجهرسیدندکهبایدجمعیتراکمکنندوازانواعواقسامپدیده

ترداشتهباشند.کمهاراتشویقکنندکهبچهکردندکهخانواده

بارهازپذیرد،تحولبزرگیدرآنبشودویکتررامیکمانوادهبچهایمکهوقتیخماهیچجاییندیده

تابچهبرود.درهیچجایدنیاهنوزایناتفاقنیفتادهاست.وقتیشماخانوادهرادوتابچهبهشش

ایبرایسکسوبچهداشتنشود.ازدواجدیگرفقطرابطهکنید،دالیلازدواجعوضمیکوچکمی

آیدوآنهاتوقعرودیکسریمسائلجدیدبهوجودمیوپسرهمکهباالترمینیست.سندختر

کهتوقعخیلیبیشتریهستازاینکنند.اینپدیدهدونتیجهدارد:یکیاینبیشتریازازدواجپیدامی

سکسوسکسخوبداشتندرازدواجفکریوهماهنگیدرازدواجباشدوبنابراینمسئلهکههم

شود.یکیازنتایجشهمایناستکهآمارطالقباالخواهدرفت.مهممیخیلی

ایکهدرحالرخدادنبرایمنشکینیستکهدرایرانهممثلجاهایدیگر،باانقالبجنسی

شاندرازدواجخوبباشد،بیشترخواهدشدواینجنسیاست،توقعاتمردمهمازاینکهرابطه

اینانقالبشتریدرآیندهخواهدشد.ایناستکهنبایدفکرکنیمکهنتیجههایبیمنجربهطالق

قبلازازدواجیبهتریباهمدارندورابطهجنسیلزوماًایناستکهایندونفریکهحاالرابطه

ترخواهدشد.نهلزوماً؛چونازدواجیکسنتبسیارقدیمیاستشانلزوماًمحکماند،ازدواجداشته

تربشودورنگهاکمکمکخانوادهسرپانگهداشتهشدهووقتینقشخانوادههاکثراًبهوسیلهک

کنماینپدیدههمشودوفکرمیترمیتربشود،خودسنتازدواجهمخیلیضعیفسکسخوبمهم

دردرایراندرُشرفوقوعخواهدبود

http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-

%D8%A7%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-

%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-

%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-

http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf


%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf 

حولمبحثوله)بخشقارسیرادیوآلمان(لهیچتوجه:برایپیگیریمقاالترادیودو

بهوبسابتآنمراجعهشود.جنسیت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
http://www.dw.de/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-17300035?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

