
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 استی زندگ نبض سکس
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  تابو|  April 21, 2013|  یزمان ونداد ترجمه

 یکشورها در کیاروت ی مجله نیاول گذار انیبن «حداد جمانه» یلبنان نگار روزنامه و شاعر

 در تابوها شکستن یبرا «بدن» ی مجله یانداز راه در سندهینو نیا یعمد تالش .است یربع

 توانسته است «النهار» یلبنان روزنانه فرهنگ بخش ریدب که جمانه. است یعرب ممالک

 مجموعه پنج تاکنون جوان شاعر نیا از .کند خود بینص را «عرب یخبرگزار زهیجا»

 در زین آثارش و دارد کامل تسلط زبان هفت به حداد جمانه .است دهیرس چاپ به شعر

 .است افتهی انتشار ایدن مختلف یها زبان

 سکس نبض زندگی است

گرایی، از بیماری تا گرایش جنسی همجنس  

 پژوهش منطقی ـ معناشناختی مفهوم جنسیت بیولوژیکی

 افزایش جرایم جنسی پنهان علیه کودکان

ایران" سوار بر موج "روابط جنسی پر خطر"!ایدز در   
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 بکشی؟ چالش به جنسی مسائل کردن مطرح با را عرب دنیای خواهی می چرا

 ناخن نفر کی که کردم احساس خواندم یسالگ ٢١ در شعر کی بار نیاول یبرا که یوقت

 خواهم یم هم من که دمیفهم زمان همان از و است، دهیکش من بدن یبررو را انگشتانش

 درآن که است یجهان من بدن .بگذارم گرانید وجود بر میها نوشته با را احساس نیهم

 شهیوهم است یکیزیف روند کی یسندگینو من یبرا شود، یم ابراز ام شاعرانه احساسات

 سمینو یم بدنم و پوستم یرو بر میها ناخن با من که ام گفته

 لیتما هستم معتقد چون بزنم کنار یلیتمث ناخن نیا با را یسطح یها هیال که است نیا قصدم

 و دهد یم بودن زنده احساس من به هم که باستیز ضربان نیا و است یزندگ نبض یجنس

 سازد یم مرتبط مرگ ی چرخه به مرا هم

 و جنگ هم که دارد لبنان به ربطی مرگ، و جنسی تمایل بین تنگاتنگ رابطه این آیا

 و زندگی شعف و شور از است سرشار هم و است کرده تجربه را درازمدت خشونت

 خالقیت؟

 سال ١٢ میافتی دست صلح به یوقت و بودم ساله چهار من شد شروع یداخل جنگ که یوقت

 نباشد درست دیشا و دارد وجود ما برسر جنگ و خشونت هیسا هنوز گذشت، یم عمرم از

 مرا وجود چون افتم،ی فرخنده خودم یبرا را تلخ دوران آن همه من … یول حرف، نیا

 شرفتیپ و یگ تاز یجستجو در مداوم یا گونه به و شوم ینم میتسل هرگز من .دیبخش نیتکو

 .هستم مرگ با خودم یرو در رو   تجربه ونیمد را، بودن یزندگ ی تشنه .هستم

 است، تو فرهنگی فعالیت ترین تازه ١٠٠٢ اواخر در « بدن »اروتیک نامه فصل اندازی راه

 داشتی؟ مجله این تهیه برای نیتی چه

 خودم یبرا مرتب زین خاطر نیهم به و نوشتم یم یجنس التیتما و بدن ی درباره شهیهم من

 به یتر کامل توجه و ندهم یشتریب دانیم فضا نیا به چرا گفتم خودم به .دمیتراش یم دردسر

 با ندازم،یب راه یجد یفرهنگ مجله کی که گرفتم میتصم نیهم یبرا باشم؟ نداشته آن

 .کنم حفظ را استقاللم خواستم یم چون کردم شروع هم خودم یمال امکانات

 تماس دندیشیاند یم من هیشب که یسندگانینو با کردم مشخص را هدفم چهارچوب آنکه از بعد

 اریبس یاجتماع یتابوها که نمیبب تدارک یا مجله خواستم یم .کنند یهمکار مجله با تا گرفتم

 زنان یجنس لیتما زن، و مرد نیب خشونت ،ییگرا همجنس رینظ یاسالم ممالک ی گسترده

 .بدهد بازتاب را «یناموس قتل» و

 این از تو برداشت هستند، مردها ها مجله این مشتریان و سکسی های مجله مخاطب معموالا 

 چیست؟ ماجرا



 ما مجله توجه یول است یجنس دگاهید از بدن باره در اش یاصل تمرکز هرچند «بدن» مجله

 از یجنس التیتما به که است یفرهنگ مجله کی هیته ما تالش .شود ینم آن به محدود

 یپل » یادا خواهد ینم ما مجله .پردازد یم زین مذهب و فلسفه رینظ مختلف یها دگاهید

 از تر خطرناک یلیخ من .ستمین عرب یایدن «هافنر ویه » هم من و اوردیب در را «یبو

 .اوهستم

 چیست؟ منظورت

 من مجله .کنند ارضا را خود آن با مردان که دهم انتشار یا مجله که ستین نیا قرارم و هستم عرب زن کی من

 قرن ها، عرب ما خیتار در .است شده لیتحم عرب یایدن بر سال هزار به کینزد که است ییها تیمحدود همه بازتاب

 …است بوده یگستاخ و یجنس التیتما ابراز عاشقانه، اتیروح شینما آزاد، احساسات ابراز  از سرشار دهم و نهم

 .ستین آنها از یا نشانه نیتر کوچک حاضر حال در که

 بود؟ چیزهایی چه دالئلش کنی می فکر

 نهفته نیا در دالئل از گرید یکی ی.مذهب ونیافراط جمله از دارد، وجود یشمار یب دالئل

 غرب و خارج از که یزیچ هر برابر در میداشت یدفاع واکنش نوع کی ها عرب ما که بود

 یبرا شتریب چه هر یول کنند حفظ را خود سنن و ارزش تا کنند یم تالش ها عرب .آمد یم

 یدیناام و انزوا ، ینظر تنگ ،ییگرا درون آن جهینت شود دهیورز اصرار ها سنت حفاظت

 است زیانگ غم نیا و بود شترخواهدیب

 فضای در را خود مهاجر مسلمانان از بسیاری های جمعیت که هستیم این شاهد غرب در ما

 کمابیش اخالقی و رفتاری های ارزش از کامل تبعیت با و دهند می قرار شده محصور

 این ریشه دهی توضیح توانی می شوند. می متوسل اصلی جامعه از جدا زندگی به ارتجاعی

 گیرد؟ می سرچشمه کجا از رفتاری شیوه

 دارد وجود مسلمان زن از ایدن در که یریتصو به آن در که نوشتم یکتاب اواخر نیهم من

 یول اند شده داشته نگه لیذل عرب، زنان از یبزرگ بخش که است درست .ام کرده اشاره
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 تدارک یحقوق خود یبرا که یعرب زنان تیاقل که است نیا آورد یم خشم به مرا که یزیچ

 .شوند یم گرفته دهیناد هستند عرب یایدن در رییتغ و دیام مظهر و اند دهید

 دامن یعرب ممالک تیواقع از خود شتریب چه هر توهم و ترس به غرب یا شهیکل نگاه

 میهست دارد آنها از غرب جهان که یا شهیکل به عرب یایدن واکنش شاهد مقابل، در .زند یم

 باعث تینها در که باطل دور کی .گردد یم منجر ها یخارج از آنها نفرت و یدور به که

 از استفاده خواهان یعرب ممالک در که گردد یم یمردان و زنان تیاقل بر شتریب فشار

 .هستند مدرن یایدن مثبت  یها ارزش

 

 

 
 

 یجنس شیگرا تای ماریب از ،ییگرا همجنس

 یگودرز اریکوه
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 .است خود موافق جنس به افرادی جنس لیم وی روح لیتما ازی شکلی خواه همجنس ایی یگرا همجنس

 دانستنی عیطب وی جنس شیگرا نیا شناختن تیرسم بهی راستا دری فراوانی ها تالش ریاخی ها دهه در که آن وجود با

ی باورها زین و زبان یفارس منابع کمبود اثرگذار،ی ها رسانه فقدان جمله از مختلف علل به شده، انجام آن با مطابقی زندگ وهیش

 چشم به دهیپد نیا بهی رانیا  جامعه مخاطبان ازی توجه قابل بخش کماکانی اجتماع عرف و مذهب سنت، از گرفته نشأت دار شهیر

 .کنند یم نگاهی کیژنت-یروان اختالل ای و انحراف ،یماریب ازی شکل

 ارتباطات ای یاجتماعی ها شبکه بازخورد ازی بخش به دست نیا ازی اشاراتی حاوی مطالب و نظرات با شدن روبرو کهی طور به

 .است شده بدل روزمره

 ثابت علم" رینظیی دهایق با لیقب نیا ازی مطالب رانیا در تیحاکم تفکر به کینزدی ها بونیتر و ها رسانه زین وی آموزش نظام در

 .شود ذکر آنی برای معتبر منبع که آن بدون شود یم تکرار" داده نشان دانشمندان قاتیتحق" ا" یکرده

 ارجاعات با را انیگرا همجنس بودن ماریب به مربوطی ادعا نیتر عمده ازی بخشی نادرست ای یدرست که است نیا نوشتار نیا هدف

 .کندی بررس استناد قابل منابع بهی خیتار

  یجنس شیگرا کی

 فردی زندگ هیاولی ها سال در که دانند یمی روان اختاللی نوع را آنیی گرا همجنس دانستنی عیطب مخالفان ازی ا عمده بخش"

 ."شدند یم مجازات آن مرتکبان و شد یم شمرده جرائم فیرد در دراز انیسالیی همجنسگرا واقع در. شود یم حادث

 قرار استفاده مورد افرادی احساس وی جنس رفتار فیتوصی برا که استی اصطالح( Sexual Orientationی )جنس شیگرا

 .ردیگ یم



 سه ازی کی عنوان به رایی گرا همجنسی( اجتماع وی حقوقی ها نظام زین وی )آموزش وی علمی نهادها ازی ا عمده بخش امروزه

 گرا همجنس ،( Heterosexual) گرا دگرجنس :از عبارتند دسته سه نیا. شناسند یم تیرسم بهی جنس عمده شیگرا

(Homosexual )دوجنسگرا و(Bisexual .)سرشت سرد افراد ازی کم درصد و چهارم دسته عمده؛ گروه سه نیا کنار در 

(Asexualی )هستند همی جنس شیگرا فاقد ا. 

 لیتما دو هر به انیگرا دوجنس و موافق جنس به انیگرا همجنس دارند، شیگرا خود مخالف جنس به انیگرا دگرجنس کهی حال در

 .دهند یم نشان

 شکلی ارث وی طیمح مختلف عوامل ریتاث تحت که است افراد( Sexual Identityی )جنس تیهو ازی بخش خودی جنس شیگرا

 .ردیگ یم

 یروان اختالل ای یهورمون مشکل ،یارثی ماریب

 کهیی ها آن اول دسته: شود یم میتقس عمده دسته دو به دانند یمی ماریب کی ازی شکل وی عیرطبیغ رایی گرا همجنس کهی نظرات

ی طیمح عوامل ازی ناش را آن که گرید دسته و شود یم جادیای هورمون وی کیژنت اختاللی نوع لیدل بهیی گرا همجنس معتقدند

 .دانند یمی اجتماعی ها تیمحدود و بلوغ دوره مشکالت ،یا رسانه غاتیتبل ،یخانوادگ روابط همچون

ی زندگ هیاولی ها سال در که دانند یمی روان اختاللی نوع را آنیی گرا همجنس دانستنی عیطب مخالفان ازی ا عمده بخش نیهمچن

 .شود یم حادث فرد

 ازی برخی سو از همی نظر) شدند یم مجازات آن مرتکبان و شد یم شمرده جرائم فیرد در دراز انیسالیی همجنسگرا واقع در

 تهاجمی ایمافی سو از که استی طرح آن جیترو ویی همجنسگرا نکهیا بری مبن شده ارائه رانیا دری حکومت پردازان هینظر

 (.استی استکباری کشورها ریسا و لیاسرائ کا،یآمر تیحما مورد و شده نیتدو غربی فرهنگ

ی ها دهه تا آن از پس. داد" مجازاتی جا به معالجه" هیرو به را خودی جای پزشک روان وی پزشک توامان شرفتیپ با روند نیا

 نیا درمان بر پزشکان روانی ها تالش و شد یمی بند طبقهی ستیز -یروانی ها یماریب فیرد دریی گرا همجنس ستمیب قرنی انیپا

 .بود متمرکزی" ماریب"

 تیحما تا مجازات از ها، نگاه رییتغ

 وجودی کشوری شمالی کایآمر و ایاسترال قاره، نیا در گرید اروپا، کشورحوزه نیآخر عنوان بهی شمال قبرس در قانون اصالح با

 .شود محسوب جرم آن دریی گرا همجنس که ندارد

ی ها تیاقل حقوق از تیحمای جهان هیاعالم متحد ملل سازمان. استی قانون ایدن کشور شانزده در اکنون هم انیهمجنسگرا ازدواج"

 زانیم دهد یم نشان ها یبررس. اند شده حقوق نیا تیرعا به متعهد آنی امضا با عضو کشور ۴۹ تاکنون و کرده منتشر رای جنس

 ."است افتهی یتوجه قابل شیافزا ریاخی ها دهه در مختلف جوامع انیم در گرا همجنس افراد رشیپذ

 از تیحمای جهان هیاعالم متحد ملل سازمان. استی قانون ایدن کشور شانزده در اکنون هم انیهمجنسگرا ازدواج آن بر عالوه

 .اند شده حقوق نیا تیرعا به متعهد آنی امضا با عضو کشور ۴۹ تاکنون و کرده منتشر رای جنسی ها تیاقل حقوق

. است افتهی یتوجه قابل شیافزا ریاخی ها دهه در مختلف جوامع انیم در گرا همجنس افراد رشیپذ زانیم دهد یم نشان ها یبررس

 جامعه دری ستیبا انیهمجنسگرا ایآ" سوال به مثبت پاسخ درصد نیباالتر داد نشان ١٠٠۲ سال در ویپ موسسهی جهانی نظرسنج

 .است بوده ایآس و قایآفر در درصدها نیتر نییپا ویی اروپا ،یشمال و نیالتی کایآمری کشورها در" شوند؟ رفتهیپذ



 ،یروانپزشکی ها یبررس همچونی مختلف عواملی همراه جهینت گریدی اجتماعی دگرگون هر مثلی حقوق وی عرف راتییتغ نیا

 .استی اجتماعی ها جنبش زین وی حقوقی ها استدالل

 .کرد خارجی روان اختالالت و ها یماریب فهرست از رایی گرا همجنس ٢۴۲۱ سال در کایآمری روانپزشک انجمن مثالی برا

. بود شده جادیای الدیم ۲٠ تا ۰٠ی ها دههی اعتراضی ها جنبش جهینت در که بودی فرهنگ راتییتغی ها تکانه امدیپ خود میتصم نیا

 .افتی ادامه انیگرا همجنس و زنان حقوقی ها جنبش با و آغازیی کایآمر پوستان اهیسی مدن حقوق جنبش با کهی اعتراضات

 شگامانیپ از کهی نزیک. بود همکارانش وی نزیک آلفرد دکتر قاتیتحق مجموعه میتصم نیا اتخاد در عامل نیموثرتر احتماال اما

 که دیرس جهینت نیا به بهی الدیم ۰٠ و ۹٠ی ها دهه دری ا گسترده قاتیتحقی ط شود، یم محسوب نینوی سکسولوژ

 .است انسانی جنس رفتار ازی عیطبی شکلیی گرا همجنس

 منتشر( ٢۴۰۱) مونث انسانی جنس رفتار و( ٢۴۹٢) مذکر انسانی جنس رفتار عنوان با جداگانه مقاله دو دری و قاتیتحق جینتا

 .شوند یم شناختهی نزیکی ها گزارش نام با اکنون که شد

 بای جنسی  تجربه کی کم دست مطالعه مورد زنان درصد ٢۱ و مردان درصد ۱۲ که بودند افتهیدر محققان مطالعات نیا در

 .اند داشته موافق جنس

ی زندگ ازی مقاطع در زین درصد ٢٠ حدود و هستند گرا همجنس منحصراا  عمر تمامی برا کایآمر در بالغ افراد از درصد چهار

 مطلقی ها برچسب از استفادهی عنی یجنس رفتار فیتوصی برا جیرا مدل سپسی نزیک. اند داده بروز انهیگرا همجنسی رفتارها

 گرفته نظر در فیط کی صورت بهی ستیبای جنس شیگرا کرد عنوان و داد قرار انتقاد مورد را گرا دگرجنس ای گرا همجنس مانند

 .شود

 صفر آن در که شش تا صفر ازی اسیمق. شود یم شناختهی نزیک اسیمق نام به امروزه که کرد شنهادیپی مدل منظور نیهم بهی و

 .گراست همجنس منحصرای  ندهینما شش و گرا دگرجنس کامال نماد

 مورد در همی انتقاداتی نزیک شاتیآزما به. کرد دییتا رای نزیک اتینظری الدیم هشتاد دهه در نیکال تزیفری ها پژوهش

 نظر از هنوزی و جینتا اعظم بخش وجود نیا با شده، وارد مطالعه موردی ها نمونه انتخاب وهیش ای شده اعالمی درصدها

 .است معتبری علم جامعه

 مخالفی صداها

 تیاکثر طور نیهم. دارند انهیگرا دوجنسی رفتارها جامعه افراد ازی ا عمده بخش که باورند نیا بر محققان شتریب امروزه

 ردیبگ میتصم تواند ینم فرد کیی عنی رد؛یگ یم شکل فردی زندگ هیاولی ها سال دری جنس شیگرا که باورند نیا بر شناسان روان

 .نباشد ای باشد( گرا دگرجنس طور نیهم) گرا جنس هم که

 که باورند نیا بر پزشکان روانی برخ. دهد نشان رای متفاوت جینتا که نگرفته صورتی قاتیتحق که ستین معنا نیا به تیاکثر نظر

 .است رشد اختالل ازی نوعیی گرا همجنس که دهد یم نشانی نیبال مطالعات شواهد

 پس. کرد خارجی روانی ها یماریب فهرست از رایی گرا همجنس ٢۴۲۱ سال در که بودی نهاد نیاول کایآمری پزشک روان انجمن"

 فهرست از رایی همجنسگرا ٢۴۴١ سال دری جهان بهداشت سازمان تاینها و ٢۴۲۰ در کایآمری روانشناس انجمن آن از

 ."کردند خارجی روانی ها یماریب



 معالجهی مردانگ حس تیتقو قیطر از تواندی م جهینت در شود، یم جادیا بلوغ زمان در ازهاین نشدن برآورده اثر در کهی اختالل

 .شود

( شود یم تیحمای مذهبی نهادهای سو از کهی ردولتیغ سازمان کیی )یگرا همجنسی مداوا و پژوهشی مل انجمن مسئوالن

 و شود جادیای کودک نیسن در تجاوز لیدل به است ممکنیی گرا همجنس ها آن نظر به. ندارد وجود گرا همجنس تیشخص معتقدند

 .است درمان قابل وقوع صورت در ای یریشگیپ قابل

 مغز افتندیدر محققان. دارد وجودی متعددی ها تفاوت گرا همجنس و گرا دگرجنس افرادی ولوژیزیف انیم دهد یم نشان قاتیتحق

 ریاخ مورد البته. دارد شباهت گرا دگرجنس مردان مغز به گرا همجنس زنان مغز و گرا دگرجنس زنان مغز به گرا همجنس مردان

ی ها افتهی فیرد در تنها و ستینیی گرا همجنس بودنی ماریب ای یعیرطبیغ بر دال قیتحق نیا دهنده انجام پژوهشگران دیتاک به

 .شودی می بند طبقهی پزشک

 مورد در جیرای باورها عمده بخش که آن نخست: داد قرار نظر مدی ستیبا رای کل نکته دو نیا رینظی دیعقا با مواجهه در

 نهیزم در معتبر سازمان و نهاد چیه امروزه که آن گرید. دارد تناقضی علمی ها پژوهش جینتا بایی همجنسگرا بودنی عیرطبیغ

 .دهد قرار ها یماریب فهرست در رایی گرا همجنس که ستینی پزشک روان

ی ها یماریب فهرست از رایی گرا همجنس ٢۴۲۱ سال در که بودی نهاد نیاول کایآمری پزشک روان انجمن شد اشاره که طور همان

یی همجنسگرا ٢۴۴١ سال دری جهان بهداشت سازمان تاینها و ٢۴۲۰ در کایآمری روانشناس انجمن آن از پس. کرد خارجی روان

 .کردند خارجی روانی ها یماریب فهرست از را

. ورزد اصرار انیگرا همجنس درمان بر کماکان که افتی رای ا یپزشک روان انجمن شد یمی سخت به ستمیب قرنی انیپای ها سال در

 .است زیناچ اریبس اما دارد وجود کماکان هرچندی ا دهیعق نیچن واقع در

 ۹ به کینزد) نفر ۰۰ تنهایی ایتانیبر شناس روان و پزشک روان کاو، روان ٢۱٠٠ انیم ازی نظرسنج کی در ١٠٠۴ سال در

 .دارند دهیعقیی گرا همجنس درمان به که کردند اعالم( درصد

 گذاشتن فشار تحت و دیتاک. است نشده گزارش افرادی جنس شیگرا رییتغ و درمان ازی موفقی  نمونه چیه هنوز که آن بر عالوه

 .باشد داشته همراه به بازگشت رقابلیغی ها بیآس وی جد تبعات تواند یم منظور نیا به افراد

 کهی درمانی ها روش کردن دنبالی جا به: کرده دیتاک مورد نیهم در خودش قطعنامه در کایآمری شناس روان انجمن

 جامعهی اعضا و سرپرستان ن،یوالد جوان،ی جنسی ها تیاقل طرد زین و کنند یم فرضی ماریب کی عنوان به رایی گرا همجنس

 و تیجنس مورد در ستهیشا و درست اطالعات شامل یآموزش خدمات و کرده تیتقو رای روحی بانیپشت وی اجتماع تیحمای ستیبا

 .دهند قرار ها آن اریاخت دری جنسی ها شیگرا
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 فرنام سهراب/  گهیفه گئورگ

http://www.radiozamaneh.com/130766 

 .است( کانادا) تورنتو دانشگاه در فلسفه استاد آن، سندهینو گه،یفه گئورگ. است ریز کتاب مقدمه صیتلخ و ترجمه مقاله، نیا

http://www.radiozamaneh.com/130766
http://www.radiozamaneh.com/130766
http://www.radiozamaneh.com/130766


 

Joerg H Fehige: Die Geschlechtererosion des semantischen Realismus. Eine logisch-semantische Untersuchung 

zum Begriff des biologischen Geschlechts. Paderborn: mentis 2006 

 به مربوطی ها بحث طرح در رای مند نظام نقش ،یزبان چرخش منظر از است درصدد دارد، سروکار سکس فلسفه با که پژوهش نیا( ٢ 

 خود در زانیم به شیشاپیپ نقش نیا. کند فایای کیولوژیبی معنا دری جنس اندام به مربوطی ها بحث ای یکیولوژیب تیجنسی شناختی هست گاهیجا

 .است شده گرفته نظر در سمینیفم عنوان تحت صرفاا ی توجه

 صرف است، صادق نکته نیا. بخشد استقرار مستقلی فلسف نظام مثابه به را شیخو که دارد فاصله اریبس امر نیا از هنوز سکس فلسفه( ١

 در مطلوبی گام امر نیا. ابدی یمی بشر تهیسکسوال با مواجهه در را خود ندهیفزا طور به دوباره انیم نیا در فلسفه که تیواقع نیا از نظر

. گرددی بازم بدنی دارشناختیپد فلسفه شیدایپ به شیسرآغازها که استی ا فلسفه جانب از بشر تهیسکسوالیی محتوا و مند نظامی بررس ندیفرا

ی ستینیفم فلسفه چارچوب در عمده طور به هنوز باشد سکس فلسفه پژوهش موضوع ستیبا یم کهی زیچ ،یآلمانی فضا در همه از شیپ اما

 سکس فلسفهی ژگیو و تیماه از که شود دهیفهم گونه نیبد دیبا پژوهش نیا رو، نیا از. نابجاست من نظر به امر نیا. شود یمی بررس

ی شناختی هست پرسش کی ما توجه مرکز در. داشت خواهد قرار ما تامالت مرکز دری ستینیفم اصالتاا  بحث کی که هرچند است، برخوردار

 ـی کیزیمتاف وی اخالق ،یمفهومی ها پرسشی عنی ـ ها پرسش از مجموعه سه به را سکس فلسفه سوبل، نظرات به توجه با اگر. دارد قرار

 .ردیگ یم قرار کیزیمتاف قلمرو در شیشاپیپ رد،یگ قرار بحث مورد نجایا در دیبا کهی ای شناختی هست مسئله آنگاه میکنی بند میتقس

 

 گهیفه ورگی

 بحث، نیای واقع وی اصل هسته. دهد یم نشان واکنشی ستینیفم دگاهید به که استی بحث از برآمده سکس فلسفه به مربوط پژوهش نیا( ۱

 فیتعری انگار دوگانهی نوع واسطه به را خود سمینیفم بعد، به ٢۴۲٠ دهه از. استی کیولوژیب تیجنسی شناختی هست گاهیجا از پرسش

 کی از زبان و روح از مستقلی ها هستندهی انگار دوگانه مثابه به و است تیجنس/سکسی انگار دوگانه همانی انگار دوگانه نیا. است کرده

 خود به را تیموقع نینخست نجایا در کهی لسوفانیف اصطالحات طبق بر. شود یم درک گریدی سو از ها آن به وابستهی ها هستنده و سو



. ردیگ یم قرار بحث مورد و شود یم دهیفهم« گفتمان به وابسته» و سو کی از« گفتمان از استقالل» عبارت   با زیتما نیا دهند، یم اختصاص

 به گام نینخست در گفتمان مفهوم واسطه به باتلر. است نیهمی کیولوژیب تیجنس درباره خود انهیپساساختارگرا هینظر از باتلر تیجود منظور

 موردی معنا برابر در انهیپساساختارگرای ریگ موضع در هم آن دهد، یم نسبت را برتر گاهیجا ها آن به که کند یم اشارهیی معنای ندهایفرا

 ی.زبان عبارات  ی معناشناس علم نظر

 ،یشناخت معرفتی امدهایپ چهی شناخت جامعه ت  یجنس و یکیولوژیب ت  یجنس انیمی مفهوم زیتمای عنی تیجنس/سکسی انگار دوگانه نیا

 کرد؟ دفاع برهان و استدالل با توان یمی انگار دوگانه نیا از چگونه ست؟یچ ازی ناشی انگار دوگانه نیا دارد؟ی شناختی هست وی معناشناخت

 به بیترت نیبد و ها تیمحدود حفظ به امر نیا ایآ است؟ موجه و مناسب بشر تهیسکسوال به مربوطی ها دهیپد تمامی برای انگار دوگانه نیا ایآ

 شیها پاسخ سبب به باتلر. پردازد یم ها پرسش نیا به که است سال ده از شیب باتلر شود؟ ینمی منته بشر تهیسکسوال ازی نیمعی ها نحوه ض  یتبع

 داشت،ی ارزانی و به را افتخار نیا توان یم چگونه ستین روشن ن،یا وجود با. شود یمی تلق« یستینیفم فلسفه استار پاپ» ها، پرسش نیا به

 دیناام آثار نیا از است ممکن زین دهید میتعل لسوفانیفی حت کهی طور به است آمده در نگارش به دهیچیپ اریبسی نثر دری و آثار( 1 رایز

ی فلسف تیفعال( 2. کند یم دییتا است، پرداختهی ورز فلسفه به آن در که رای ساختارشکن سنت به نسبت ها یداور شیپ مورد نیا دری و. شوند

 خوانش کی طبق بر( الف که شود یم فیتوص و میترسی نحو به همواره ،یکیولوژیب تیجنسی ساختارشکن نهیزم دری و نوآورانه و عمده

 دو هر اما. کند یم دفاع ییگرا کانتی نوع از ،یسطح خوانش کی طبق بر( ب ای یادیبنیی ساختارگرای نوع از ،انهیساختارگرا اساساا 

 ریغی مفهوم لحاظ به که برد یم رنج نقصان نیا از انهیساختارگرا اساساا  خوانش نکهیا نخست. ستندین کننده قانع ب، و الف طبق بر خوانش،

 ریفراگ لیدل نیهم به خوانش نیا نکهیا دوم. انگارد یم کسانی یشناختی هست سمیآل دهیا مفهوم با رای ادیبنیی ساختارگرا مفهوم و است قیدق

ی کیولوژیب درکی ها نحوهی ساختارشکن رغم به کند یم تالش باتلر که ردیگ یم دهیناد رای رزبانیغ امر به مربوط عنصر رایز شود ینم

 دفاعی خوانش از افراد نیا. اند گرفته فاصله انهیساختارگرا اساساا  خوانش از سندگانینو ازی برخ رو نیا از. کند حفظ را آن بشر، تهیسکسوال

 .دهد یم نسبت باتلر به رایی گرا کانتی نوع که کنند یم

 لیما صرفاا  باتلریی گو که شود یم خواندهی نحو به باتلر خوانش، نیا در رایز نامم یمی سطح خوانش را خوانش نوع نیا پژوهش، نیا در

 دیبا لیدل نیهم به و دیگو ینم سخن شیخو خاص زبان به شود، یم فیتوصی شناس ستیز قیطر از که بشر تهیسکسوال تیواقع کند ادعا است

 در مدرن شعار نکهیا نخست رایز استی سطحی ریتفس برداشت نیا رو، نیا از. باشد مفهوم به وابستهی شناخت جامعه تیجنس مانند به قایدق

 حل و مشخص رای شناختی هست مسئله کی رایز استی سطح برداشت نیا نکهیا دوم. کند ینم فیتوص را خودش تیواقع که است نیا فلسفه

 داشته اریاخت در ها دهیپد ازی نیمع قلمرو دربارهی زیمتمای ها هینظر ما که شود انینما تواند یمی زمان تنهای شناختی هست مسئله ک. یکند ینم

 گانهی عنوان به توان ینم را ها هینظر از کی چیه و هستند ناسازگار اند، شده گرفته نظر دری تجرب نحو به که ها آنی اصل میمفاه که میباش

 ریپذ ترجمه گریکدی به گرم و لوگرمیکی ها سنجه برخالف مثالی برا ها آن که است نهفته امر نیا دری ناسازگار. کردی تلقی قیحق هینظر

ی گردآور مجزای ها نامه لغت در اند شده گرفته نظر دری تجرب نحو به که ها هینظر از کی هر به مربوط میمفاه که میکن فرض اگر. ستندین

 گریدی ها نامه لغت از مستقل مورد، به بسته ها نامه لغت نیا با که بود میخواهی تیموقع در آنگاه ،(نامه لغت کی ه،ینظر هری برای عن)ی شوند

 ستهینگر عام و مشترک نحو به ها هینظری تمام جانب از کهی قلمرو) رای رزبانیغ امر به مربوط قلمرو که میآور وجود به رای مهم متن

 انینمای هنگامی شناختی هست مسئله کی اما. است صادق متن که کرد ادعا مناسب لیدال اساس بر بتوان که کند فیتوصی نحو به( شود یم

 و دیاین وجود بهی مهم متن اند، شده گرفته نظر دری تجرب نحو به کهیی ها نامه لغت ژهیو به موجود،ی ها نامه لغتی تمام مدد به که شود یم

ی هست استلزامات مناسب،ی تجرب دییتا رغم به رایز باشندی واقع توانند ینم رفته کار به میمفاه ازی برخ که شود مشخص و ثابت بیترت نیبد

 در دیآی برم درصدد باتلر که میهست مواجهی شناختی هست مسئله کی با ما تنها پس. هستند متناقض گریکدی با که دهند یم نشان رای شناخت

 کثرت کی از آغاز بای و. کند جلب بدان را ما توجه بشر، تهیسکسوالی مرز اصطالحاا ی  دهیپد از گذر دری کیولوژیب تیجنس مفهوم با ارتباط

 تیجنس/ سکسی انگار دوگانه بر دیبا که استی کیولوژیب تیجنس به مربوطی شناختی هستیی گرا کثرتی نوع دنبال به ،یمفهومیی گرا

 ایآ که پردازد یم پرسش نیا به تنها نه باتلر رو نیا از. ردیگ یم نظر در رای جنس بدنی ولوژیب حیصر نحو بهی و بیترت نیبد. شود رهیچ

 نسبتی ولوژیب که است امر نیا اثبات باتلری اصل هدف بلکه باشد،ی اسیس کنشی برا چرا و چونی ب اصل و راهنما دیبا خاصی جنس بدن

 تیجنس ق،یدقی عیطب علم کی مثابه بهی ولوژیب اقتدار واسطه به و تنگاتنگ رابطه نیا سبب به. دارد گرا دگرجنس کسیماتر بای تنگاتنگ

 و ها تیهرمافرودی تجرب نحو بهی ولوژیب ،یعیطب طور به. ردیگ یم قرار یرواقعیغی شناخت جامعه تیجنس برابر در یواقعی کیولوژیب

 میکنی ابیارز گونه نیا میتوانست یم چگونه صورت نیا ریغ در. اریمع از انحراف مثابه به تنها البته شناسد، یم تیرسم به را ها ترانسکسوال

 اند؟ شده رفتهیپذی کیولوژیب ـی پزشک وی شناخت روان گفتمان دری نیبالی ها دهیپد مثابه به بشر تهیسکسوال به مربوطی ها دهیپد نیا که



 به نقد نیا که استی هیبد. باشد گونه نیبد دیبا چرا: تر قیدق عبارت به ای است گونه نیبد چرا: که است معطوف امر نیا به قایدق باتلر توجه

 و انهیساختارگرا اساساا  خوانش دو باتلر نقدی فلسف فهم منظور به کنون تای. کیولوژیب نه و استی فلسف تیماهی دارای جنس بدنی ولوژیب

 ازی اریبس جانب از و است برخورداری اریبس اعتبار از که است انهیساختارگرا اساساا  خوانش ز،یچ هر از قبل. است داشته رواجی سطح

 .شود یمی تلق باتلر نقد ازی مناسب ریتفس مثابه به افراد

. ردیگ یم قرار فوق ریتفس دو ازی کی لیذ در آنها از کدام هر که دارد وجود باتلر به درآمد و مقدمه دوی آلمان زبان در که است زیانگ شگفت

 دری آلمان زبان به درآمد دو نیا قوت نقاط اما. هستند نامعقول و نامناسب خوانش دو نیا که کرد میخواه مشاهده ما شد، انیب که طور همان

 موردی ها خوانش ازی کی یبررس و مطالعه به و کنند یم انیب باتلر مهمی ها چالش وی جد مطالبات مورد در را مطلب حق که است نهفته نیا

 نیا. شود افزودهی کیولوژیب تیجنس درباره باتلر انهیپساساختارگرایۀ نظر فهم ازی دیجد مرحله که بود خواهد مناسب اریبس. پردازند یم نظر

 با را بحث نیا و دهد یم بسط را باتلر خالقانه واقعاا  هینظر که قیطر نیا از هم آن کند، فایا رای مند م نظا نقش باره نیا در است آن بر پژوهش

 آغاز توان یم نقطه کدام از واقعاا  که کرد دقت باتلر موضعی ادیبن نقد هنگام در دیبا بیترت نیبد. برد یم شیپ به متفاوتی رهایتفس به توجه

 .ستین باتلر نزدی کیولوژیب تیجنسی ساختارشکن رامونیپ بحثی ها طرف ازی کی نفع به استدالل پژوهش نیا هدف. کرد

 به ـی ادیز حد تای کیولوژیب تیجنس مورد در باتلر انهیپساساختارگرا نقد بهی فلسف پاسخ که بود باور نیا بر توان یم امر نیا از نظر صرف

 ناگل هارتا نقد بهی نگاه استی کاف شود، روشن فوق موضوع نکهیا منظور به. شود یم نائل خود هدف به ـ زبانی آلمانی فضا در ژهیو

ی انگار دوگانه ضرورت بر کماکان دها،یترد و ها پرسش رغم به گر،یدی ها ستینیفم ازی اریبس همانند دوسکال ناگل. میاندازیب دوسکال

 مثابه به گریدی سو از را آنها بهی عمل کردیرو و سو کی ازی عیطبی ها دادهی شنهادیپ زیتما کهی هنگام: »کند یم دیتاک تیجنس/سکس

, Nagl-Docekal, 2000« )کرد درکی ضروری مبنا کی یمعنا در دیبا را امر نیا رم،یگ یم نظر دری ستینیفم نقدی برا« مهمی مبنا»

22.) 

 مربوط مقابل طرفی هژمون به کهی دشوار میمفاه حسب بری ستینیفم فلسفهی ژگیو فیتعر به صرفاا  دوسکال ناگل لتوو، سوزان برخالف

ی اصل مطالبهی و که است راستا نیهم در. کند یم مشخص زنیی رهای برای طرح مثابه به رای ستینیفم فلسفه بلکه کند ینم اکتفا شوند یم

 از(. Nagl-Docekal, 2000, 15) داند یم« جنس دوی مراتب سلسله روابط به مربوط مسائل با فلسفه رشته کل مواجه» رای ستینیفم فلسفه

 نقد مورد را فلسفه نقش و کندی بررس زنان هیعل ضیتبع به توجه با را جنس دو انیم رابطه که دیبرآ درصدد معنا نیا در سمینیفم اگر رو، نیا

 دری و که است لیدل نیهم به. کردی تلق سمینیفم چشمان دری خار همچون دیبا را جنس دو نقش گرفتن دهیناد آنگاه دهد، قرار سرزنش و

 امر نیا آنگاه شود، واقع قبول موردی مفهومی نوآور از نوع نیا که باشد قرار اگر: دیگو یم باتلر به پاسخ در قاا یدق کارانه محافظهی ا خطابه

 و شود یم حذفی فلسف مالحظات و دستورکارها هنگام در قاا یدق زنانه تیجنس بهی وابستگ براساس زنان هیعل ضیتبع که بود خواهد معنا نیبد

 (.Nagl-Docekal, 2000, 11) گردد یم تر میوخ آنی جهان تیوضع بیترت نیبد

 چرا: شود ینم دوسکال ناگل رنجش باعث لیذ پرسش سم،ینیفمی ها آموزه خود براساس وی ستینیفم روش ازی سنت اریبس درک نیا به توجه با

ی نوع رغم به و حقوق،ی تساو و زنان از تیحمای برای دولتی ها برنامه تمام رغم به زنان، جنبشی ها کوشش و ها تیفعال تمام رغم به

( است شده گفته سخنی اریبس جانیه و شور با آن از کهیی )رها که رسد یم نظر به کماکان است، شده تیتثب فاصله نیا در که زنانه استیس

 لیذ در که کند یم دیبازتول رای طیشرا سمینیفم احتماالا  ایآ که ستین زیانگ شگفت پرسش نیا طرح مسئله، نیا به توجه با. است نداشتهی شرفتیپ

 شروط ابتدا در فرد کهی زمان هم آن ست،ین زیانگ شگفت اساسا امر نیا فلسفه، دری زبان چرخش طبق بر. دیرس حقوقی تساو به توان ینم آن

 رای مفهوم شروط نیا که است درصدد باتلر گر،ید عبارت به. است نیچن باتلر روش قاا یدق. دهد یم قرار نقد مورد رای ستینیفم فلسفهی مفهوم

 دهد قرار نقد مورد

 کودکان هیعل پنهانی جنس میجرا شیافزا
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 به کودکان هیعلی جنس میجرا متاسفانه: دیگو یمی دادگستر کی هیپا لیوک و حقوقدان - این ارفع دیبهش

ی کسان طرف از کودک به تجاوز مواردی برخ در کهی طور به. است افتهی شیافزا پنهان صورت

 .باشند زین او محارم از است ممکنی حت و دارند کودک بای کینزد رابطه که است
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 از درصد ۹ تا ۴ و زنان از درصد ۵۳ تا ۲۱ که شد اعالم کودکان حقوق از تیحما انجمن کودکان، هیعلی جنس میجرا نشست در

 .اند داشته را سال ۲۱ از قبل تای آزار کودکی اجبار تجربه مردان

 صورت به کودکان هیعلی جنس میجرا متاسفانه: کرد اظهاری دادگستر کی هیپا لیوک و حقوقدان - این ارفع دیبهش سنا،یا گزارش به

 و دارند کودک بای کینزد رابطه که استی کسان طرف از کودک به تجاوز مواردی برخ در کهی طور به. است افتهی شیافزا پنهان

 .باشند زین او محارم از است ممکنی حت

 هستند، نییپا نیسن در کودکان نیا که دهد یمی روی هنگام کودکان هیعلی جنسی ها سوءاستفاده شتریب نکهیا لیدل به: افزودی و

 .شوند یم مواجه دیتهد با کردن عنوان صورت در همی موارد در و نشوند مسائل نیا متوجه است ممکنی حت

 معلم قشر: کرد اظهار مدارس دری اجتماع نابهنجار دهیپد نیا وعیش به اشاره با کودکان حقوق از تیحما انجمن فعال عضو نیا

 و کنند یم انتیخ نوجوانان و کودکان به شوند، یم ظاهر معلم لباس در بعضای افراد متاسفانه اما است زحمتکش و فداکاری قشر

 .دهند یم قراری جنس آزار و بیاذ مورد را آنها

 واقعی جنس آزار و تیاذ مورد مدرسه در سال دو مدت به اریشهر در که ساله ۹ی دختر پرونده به اشاره با این ارفع ادامه در

 و داد یم قرار دوستانش همراه به اش ساله ۲۱ پسر اریاخت در را او کارش دفتر به دختر نیا بردن با مدرسه ناظم: داد ادامه شد، یم

 .گرفت یم قرار آزار و تیاذ مورد متاسفانه

 محسوبی جنس جرم شود انجام کودکان هیعلی جنس صورت به کهی عمل هر: کرد اظهار سخنانش ازی گرید بخش در این ارفع

 .شود یم

 هم ازدواج بحث در ندهیآ در بلکه شوند یمی روان مشکالتی دارا تنها نه رندیگ یم قرار آزار و تیاذ مورد کهی کسان: گفتی و

 .شد خواهند مشکل دچار

 و دانستی خوشحال باعث کینزدی ا ندهیآ در را نوجوانان و کودکان از تیحمای برا ژهیوی دادگاه و سیپل دادسرا، لیتشک این ارفع

 جلسات در نندیب یم کودکان هیعلی جرم اگر کرد درخواست کودکان حقوق از تیحما انجمن همچونی نهاد مردمی ها سازمان از

 .کنند جرم اعالم و نموده شرکتی دادرس

 .دانست کودکان از تیحما انجمن فهیوظ را اقدامات نیای و

 باعث ها نشست نگونهیا در افراد حضور نکهیا انیب با نوجوانان و کودکان حقوق از تیحما فعال عضو -ی عتیشر سنا،یا گزارش به

ی جنسی ها یآزار کودک نیتر دهنده تکان ازی ک: یگفت و پرداختی آزار کودک گزارشات از نمونه چند عیتوز به استی خوشحال

 تیاذ مورد پاکدشتی آجرپزی ها کوره در را کودک ۱۵ که داد رخ جهیب محمد نام بهی فرد توسط نیورام پاکدشت در ۱۵ سال در

 .رساند قتل به تجاوز از پس را کودکان از تن ۲۱ و داد قرار آزار و

 .رندیگ یم قرار آزار و تیاذ مورد نوجوانان و کودکان فوتبال مدارس ازی برخ در که است آن ازی حاک خبرها :گفتی و

 خوابگاه در را آنها و آورد یدرمی میت تیعضو به را نوجوان ۲۵ فوتبالی ها دالل ازی کی گذشته سال: داد ادامهی عتیشر

 که کند یم هیته لمیف آنها آزار و تیاذ از و دهد یم قراری جنس سواستفاده مورد را نوجوانان نیا او. دهد یم قراری روز شبانه

 .شود یم ریدستگ نوجوانان نیا ازی کی سکوت شکستن با سرانجام

 



: گفت و پرداخت جامعه دری جنسی آزار کودک حیتوض بهیی طباطبا عالمه دانشگاهی علم اتیهی اعضا از - زادگان موذن

 فهیوظ زین امور نیا بهی دگیرس و کرده دایپ وعیش ریاخی ها دهه در که استی ریانکارناپذی اجتماع دهیپدی آزار کودک موضوع

 .است شناسان روان و شناسان جرم

 از قبل تای آزار کودکی اجبار تجربه مردان از درصد ۹ تا ۴ و زنان از درصد ۵۳ تا ۲۱ دهد یم نشانی آمار قاتیتحق :افزودی و

 .اند داشته را سال ۲۱

ی برا درصد ۵۱ تا ۱ را دهیپد نیا وعیش درصد جهان کشور ۲۱ در گرفته صورت مطالعات: داد ادامه رابطه نیا در زادگان موذن

 فاش را موضوع انیقربان ازی مین حدود تنها آمار نیا از حاصله جینتا براساس. دهد یم نشان مردانی برا درصد ۱۹ تا ۵ و زنان

 .کردند

 حدود پسران به نسبت دخترانی آزار کودک درصد: گفت و دانست موثر شوم دهیپد نیا ظهور در رای اجتماع وی فرد عامل دوی و

ی جنس استفاده سوء خطر مورد شتریبی سالگ ۲۱ مرز تا سن شیافزا با کودکان که دهد یم نشان آمار اما. است شتریب درصد سه

 .کند یم دایپ ادامهی تر یطوالن مدت متاسفانه و شود یم شروع زودتر خطر نیا دختران در که یطور به رند؛یگ یم قرار

ی آزار کودک: افزود و دانستی آزار کودک در موثر رای اجتماع وی اقتصاد عواملیی طباطبا عالمه دانشگاهی علم ئتیه عضو

 .است خطرساز عوامل از نیوالد ازی کی فقدان نیهمچن است شتریب جامعه تر نییپای اقتصاد وی اجتماع طبقات در

 سوءاستفاده ای تجاوزی معن بهی آزار کودک خاص مفهوم در: داد ادامه و کرد انیب عام و خاص مفهوم دو در رای آزار کودکی و

 عام مفهوم در. شود یم اطالقی شهوان حسی ارضای برای جنس اعمال انجام قیطر از نوجوانان و کودکان به بزرگساالنی جنس

ی رتماسیغی ها تیفعال مفهوم نیا در. فحشاست امر در نوجوانان و کودکان کردن ریدرگ خاص، مفهوم بر عالوهی آزار کودک

 .دهد یم سوق فحشا سمت به را آنان نوجوانان و کودکان

 است گرفته صورت متحد ملل سازمان دری اجتماع شوم دهیپد نیا با مبارزه در کهی اقدامات به اشاره با ادامه در زادگان موذن

ی الدیم ۱۲۲۲ سال نوامبر ۲۳ در کودکان و زنان قاچاق ژهیو به انسان قاچاق با مبارزه وی ریشگیپ پروتکل: گفت و پرداخت

 صورت نهیزم نیا در کهیی ها تالش با متاسفانه. شد اجرا ۱۲۲۵ سال در و دیرس بیتصو به ملل سازمانی عموم مجمع توسط

 .است دهینرس رانیا بیتصو به پروتکل نیا اما گرفته

 به عموما که کودکان قاچاق ژهیو به انسان قاچاق با مقابله ضرورت لحاظ به که اند شده قیتشو ها دولت صنعت نیا در: افزودی و

 .ردیگ صورتی اساسی اقدامات شود یم اعمالی جنسی ریگ بهره منظور

ی قانون کرد هیتک آن به بتوان کهی قانون تنها: گفت و کرد هیگالی آزار کودک خصوص در جامع قانون کی نبود از زادگان موذن

 مشکالتی جوابگو متاسفانه قانون نیا اما. است دهیرس بیتصو به نوجوانان و کودکان حقوق از تیحما قانون عنوان تحت که است

 کهی مجازات و است جرمی آزار کودک که است شده دیق صرفا و نشدهی جنسی آزار کودک مجازات بهی ا اشاره آن در و ستینی فعل

 .ستین بازدارنده اند گرفته درنظر آنی برا

 هرگونه: کرد خاطرنشان نوجوانان و کودکان حقوق از تیحما قانون به اشاره بایی طباطبا عالمه دانشگاهی علم اتیه عضو نیا

 سال کی تا ماه شش بهی خاط فرد و است جرم خالف اعمال به ارتکاب منظور به کودکانی ریکارگ به وی کش بهره فروش، و دیخر

 . شود یم محکوم لایر ونیلیم ۱۲ تا لایر ونیلیم ۳ی نقدی جزا به ای و زندان

ی جنسی آزار کودک تیشکا با ارتباط در و کنند تیحما نوجوانان و کودکان حقوق از کرد درخواستی اجتماعی نهادها ازی و

 . کند فایا را خود نقش مختلف مراحل دری دادرس در حضور و متهم بیتعق

 ایدز در ایران" سوار بر موج "روابط جنسی پر خطر"! 
  با مزدک دانشور« فرارو»گفتگوی سایت 

 

 

در آماری که اخیرا منتشر شده است، از رشد صعودی ایدز و افزایش انتقال آن از طریق رابطه جنسی سخن گفته می شود. این در 

انتقال از ایدز را با درصد بسیار باالیی از آِن سرنگ های آلوده و اعتیاد می دانستند. اگر تکیه حالیست که تا پیش از این آمارها راه های 

 ما بر آمارهای ارائه شده باشد، افزایش ایدز از راه های جنسی چه دالیل اجتماعی داشته است؟

 



 با تشکر از شما برای فراهم آوردن این فرصت

سری در سراسر تاریخ بشر، نقش های دهشتناک و گاه مهمی را بازی کرده اند. به عنوان مثال آبله ....همانطور که می دانیم، بیماری های م

یکی از این بیماریهای است که در دنیای کهن بیش از مرگ و میر، زشتی و نقص می آفرید، اما در دنیای نو این ویروس چنان کشتار کرد 

 نتوانست سربرکند.  که در برابر استعمارگران اسپانیایی، نیروی چندانی

 در جهان قرن پانزدهمی اگر بیماریها می توانستند از یک قاره به قاره ی دیگر سفر کنند و ساکنان آن را آلوده کنند، می توان حدس زد که

ایدز نیز از  ی هولناکی شده است. ویروس اچ آی وی مولد بیماری در دنیای نو و با افزایش ارتباطات سرعت سیر بیماریها بدل به چه چرخه

 قاعده مستثنی نیست.

ابتال به ایدز در ایران سه موج را از سرگذرانده است. یکی در اواخر دهه ی شصت و اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی که موضوع انتقال 

ر نیاز به خون و خون و خونهای آلوده بسیار برجسته شد. اکثر بیماران هموفیلی و دیگر مبتالیان به بیماریهای خونی که به صورت مستم

فرآورده های خونی داشتند، در آن روزها در معرض آلوده شدن بودند و برخی نیز آلوده شدند و این بی مسوولیتی سازمان انتقال خون 

 تأسف و ناراحتی مخاطبان بسیاری را برانگیخت و آن مبتالیان در جامعه به عنوان قربانی سهل انگاری مسووالن وقت فرض شدند.

با شیوع بسیار گسترده ی ابتال به این ویروس در یکی از زندانها شروع شد که زنگهای خطر را برای مسووالن به صدا درآورد.  موج دوم

در اخبار گفته می شد که راه ابتال به این ویروس از طریق سرنگهای آلوده بوده است. در زندانها به علت کمبود سرنگ و همچنین کمبود 

سرنگ به صورت خون بازی )وارد و خارج کردن خون مملو از مواد مخدر در یک سرنگ( گاه احتمال انتقال این مواد مخدر گاه از یک 

ویروس را حتمی می کرد. در آن روزها این امر مغفول مانده بود که در اکثر زندانهای ایران رابطه ی جنسی با همجنس به شدت شایع است 

وده و یا به عنف باشد. در اینجا نیز افکار عمومی و حتی روشنفکران به راحتی از این مسأله که این مسأله می تواند با رضایت طرفین ب

رنمی گذشتند چرا که زندانیان، حاشیه نشینان اجتماعند. بیماری دزدها، قاچاقچی ها، متجاوزان و کالهبردارها البته که چندان تأثر و همدلی ب

نست که بیماریی چون ایدز نه مختص حاشیه نشینان اجتماع است و نه محصور در حصارهای انگیخت و نمی انگیزد. اما جامعه باید می دا

زندانها با مقاومت روبه رو می شد، چرا که    زندان می ماند. در آن روزها حتی تالش متخصصان برای توزیع رایگان سرنگ و کاندوم در

ت. تا اینکه موج سوم از راه رسید و خود مسووالن معترف شدند که ابتال بر دو پدیده ی همجنس گرایی و اعتیاد در زندانها صحه می گذاش

به این ویروس از طریق جنسی یک سوم موارد شناخته شده را تشکیل می دهد. این میزان البته بسیار بیشتر است و تحلیل گران به شیوه ی 

یان را گاه تا بیست برابر مقدار رسمی عنوان می کنند که غربالگری و آمارگیری نهادهای مرتبط ایرادات مشخصی می گیرند و آمار مبتال

 اکثریت طریق ابتال نیز در این گستره با مسیر جنسی است. 

 

 آیا انتقال ایدز از طریق راه های جنسی امری نبوده است که پنهان شده باشد؟ به دلیل تابویی بودن پرداختن به این امر؟

 

با بیماریهای خود در اکثر فرهنگهایی که ما می شناسیم و یا در اطرافمان به زیست خود ادامه  امر جنسی، چه به صورت عام و چه مرتبط

می دهند، امری تابویی به حساب می آید. مارگارت مید در بلوغ در ساموا به ما نشان می دهد که فرهنگ مدرن همراه با خود چه 

یا سخنان مارکوزه در رابطه با فرازگرایی جنسی که ما در جهان اضطرابهای غیرضروری را که بر امر جنسی تحمیل نکرده است و 

سرمایه داری تجربه می کنیم. بیماریهایی که از طریق جنسی منتقل می شود نیز در این تابو شریکند. در این مورد خاص یعنی بیماری ایدز 

به حساب می آمده  stigma and labelانگ و برچسبنیز باید گفت که نه فقط در ایران جهان سومی که در سوئد سکوالر و مرفه نیز یک 

فنالدی آن را نوشته اند و مسعود رایگان آن را در ایران بر روی -است. نمونه ی آن نمایش دو مرد در اتاق است که دو نویسنده ی سوئدی

ایدز سخن می گوید و نشان می دهد  صحنه برده است و از اولین مواجهه های جامعه ی سوئد در میانه ی دهه ی هشتاد میالدی با مساله ی

که همین ترسها و اضطرابهایی که فرد مبتال و خانواده و اطرافیانش ممکن است امروز در ایران تجربه کنند، در سوئد بیست سال پیش نیز 

 مبتالیان تجربه می کرده اند.

یز گاه رویکرد انگِ ننگ را بر بیماریهای جنسی شاهد در ایران نیز نه تنها در متن فرهنگ سنتی که در میان روشنفکران و نویسندگان ن

هستیم. محمود دولت آبادی در روزگار سپری شده ی مردم سالخورده، از شهری صحبت می کند که حاکم و اعوان و انصارش به سفلیس 

ی سرزمین من، رضا براهنی نشان مبتال شده اند و حتی برای مجازات یک روسپی او را نیز مبتال به این بیماری می کنند. در کتاب رازها

می دهد که یکی از معشوقه های شاه از او سوزاک گرفته است. جدا از استعاره ی پنهان ضدقدرتی که در هر دوی این رمانها وجود دارد، 

ی( به علت بروز ما استفاده از یک بیماری را برای انگ زنی می بینیم. در واقعیت سیاسی نیز، مرگ یکی از مخالفان سیاسی )مظفر بقای

 مرحله ی سوم سفلیس یا مرحله ی )گوم سفلیسی( دانسته و اعالم می شود.

در ایران عالوه بر سدهای فرهنگی حول این بیماری و کال بیماریهای جنسی، می توان از رویکرد نادرست دولتها نیز سخن گفت. بیش از 

د و در طی این سالها راههای پیشگیری و جلوگیری از این بیماری سی سال از شناخت ویروس اچ آی وی و روند ابتال به آن می گذر



شناخته شده است. پس شاید در مورد ورود خونهای آلوده بتوان ناآگاهی و سهل انگاری مسووالن را عمده کرد، اما در رابطه با عدم توزیع 

مند در  و در ارتباط با عدم ارائه ی آموزش نظام سرنگ و کاندوم رایگان در زندانها و محالت پرخطر، می توان آنها را مقصر دانست

مدارس راهنمایی و دبیرستان علیه آنان اعالم جرم کرد. در تمامی سالهای گذشته )به جز چند سال اخیر( ایدز در زبان رسمی، بیماری 

ای جمعی سانسور شده است. چرا؟ همجنسگرایان و خارجی ها و به طور کلی "دیگری" قلمداد شده است و سخن گفتن از کاندوم در رسانه ه

چون در جامعه ی ما به علت فرهنگ واال و باالی ما قرار نبوده که روابط خارج از ازدواج وجود داشته باشد و یا اگر وجود داشته، بتوان 

آنکه نه تنها دانش از آن سخن گفت. یا اینکه سخن گفتن از کاندوم برای دانش آموزان از سوی مسووالن مناسب دانسته نشده است، حال 

آموزان راهنمایی و دبیرستان که بنا به تجربه ی شخصی در کار با کودکان، دانش آموزان سال های آخر دبستان نیز به صورت شفاهی و 

در ارتباطات با همساالن اطالعات ناقص و گاه خرافی در مورد مسایل جنسی کسب می کنند که خود خطرات بسیاری برای سالمت روانی 

 ا داشته و در ارتباط با سالمت جنسی شان نیز این امر فاجعه بار است.آنه

 

 برطبق این آمارها، بسیاری از کسانی که به ایدز مبتال می شوند در سنین جوانی و بعضا نوجوانی قرار دارند، این امر نشان از عدم آگاهی

دارد، با توجه به این که آگاهی های افراد در این زمینه ها افزایش  این افراد نسبت به راه های جلوگیری از انتقال بیماری در رابطه جنسی

 پیدا کرده است، چه دالیل اجتماعی وجود دارد که انتقال ایدز از راه جنسی رو به رشدی تصاعدی دارد؟

 

گاه از پیش معلوم و سلسله مراتبی اولین دلیل را شاید بتوان در روند تبدیل و تغییر اجتماعی دید. نهادهای سنتی که روزگاری برای افراد جای

شهرها به شدت تضعیف شده اند. در آن  قائل بوده و افراد را متناسب با سن و جنس در نهادهای اجتماعی دخیل می کرده اند، حداقل در کالن

یت می شد. اما در جامعه زندگی سنتی، بلوغ و ازدواج امری به هم پیوسته بود که از سوی والدین و دیگر نهادهای اجتماعی تشویق و حما

نظارتی، فردیت روز به روز خود را بیشتر نمایان می کند و عدم ازدواج، ازدواج سپید، -ی مدرن و با تضعیف نهادهای حمایتی

همجنسگرایی و یا گرفتن شریکهای موقت جنسی امری گریز ناپذیر شده است. در جوامعی که مدرنیته ی درونزاد را تجربه کرده اند و 

های مترقی حقوق انسانی را از دولتها تا حدی ستانده اند، نهادهای مدرن چون دولت، نقشهای گذشته خانواده و اجتماع را ایفا می کنند جنبش

بی آنکه در مسایل خصوصی افراد وارد شوند. کارکردهایی چون: آموزش مسایل جنسی به زبان متناسب، ارائه ی مشاوره های دقیق و 

داوری، حمایت از اقشار آسیب پذیر که به علل طبقاتی، قومی و یا جنسیتی دچار تبعیض و محرومیتند، در -ارزشحمایتی بدون اعمال 

 اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری و تأکید بر مسوولیت پذیری در رابطه ی جنسی و از همه مهمتر احترام به مفهومی به نام بدن.

در یک جامعه  bio-politicsسی نقبی بزنم. از نظر برخی متفکران سیاست های بدن درباره ی بدن اجازه بدهید به حوزه ی انسان شنا

تعیین کننده رفتاری است که افراد با بدن خود دارند. به عنوان مثال بسیاری از افرادی که سیگار می کشند به عوارض و مشکالت سیگار 

به جورکِش عادتهای مضر می کنند. در همین راستا، بسیاری از ما  آگاهند، اما بدنشان را چیزی جز یک "محمل" نمی دانند و آن را بدل

 شنیده ایم که افراد سیگاری در پاسخ به چرایی سیگار کشیدن می گویند: "چرا بدن سالممان را بکنیم زیر خاک؟" 

فامیل و آشنایان هر وقت بخواهد در جامعه ای که افراد از اوان کودکی با امر و نهی در رابطه با پوشش خود روبه رو هستند، هر کسی از 

می تواند آنها را ببوسد و در آغوش بگیرد، حریم شخصی مشخصی نداشته و پدر و مادر و دولت هر وقت بخواهند می توانند در خصوصی 

دهند و یا آنچه از  ترین الیه های وجودی آنها به کند و کاو بپردازند، در سطح جامعه به خاطر آنچه می پوشند و آنچه با بدن خود نمایش می

 بدن خود به نمایش می گذارند با شدیدترین مجازاتها روبه رو هستند و از همه مهمتر در نظام تولیدیی که بدن در رنج مداوم کار روزمره و

می شود.  مزدی است؛ احترام به مفهوم بدن شکل نمی گیرد. بدنی که فرد آن را متعلق به خود نداند، بالکش عادتهای لذت بخش اما مضر

روابط جنسی متعدد بدون استفاده از وسایل پیشگیری، رابطه گرفتن با روسپیان و یا پیداکردن تمایالت عجیب جنسی نیز از عوارض این 

سیاستهای بدن است که احتمال ابتال به بیماری ایدز را افزایش می دهد و در قدم بعدی، از مسوولیت پذیری فرد مبتال در عدم گسترش 

 اش نیز به شدت می کاهد.بیماری 

 

 به صورت کلی چه مقایسه ای میتوان از شیوع ایدز در ایران و سایر کشورها داشت؟

 

گسترش ایدز در کشورهای شمال، یعنی کشورهایی که برای اولین بار آن را گزارش کردند و همه گیری متعاقب با آن را تجربه کردند، در 

اجتماعی اشاره -بر عوامل فرهنگی که از آن سخن رفت در اینجا می خواهم به مسایل اقتصادی حال حاضر به شدت کنترل شده است. عالوه

 داشته باشم.

ی نئولیبرالیسم باعث شده است  درمانی بسیار باالست و با آنکه سلطه-به جز آمریکا، در میان کشورهای توسعه یافته ی شمال سرانه بهداشتی

شود، اما حضور جنبشهای مترقی در این کشورها اجازه نمی دهد که دولتها استانداردها را به  که کمیت و کیفیت این خدمات دچار ریزش



شدت کاهش دهند. با این حال مهاجران به خصوص مهاجران غیرقانونی از چتر حقوق شهروندی دور بوده و به همین علت بیماریهای 

اق انسان برای بهره کشی جنسی را نیز باید افزود که مانع می شود مسری چون ایدز در میان آنها گسترش می یابد. به این مساله قاچ

درمانی بتوانند خدمات خود را گسترش دهند. شاید به طور عام بتوان گفت که با بیشتر شدن سلطه ی بازار بر بدن و به -نهادهای بهداشتی

 exposureارند، احتمال در معرض بیماری قرار گرفتن حاشیه راندن مداوم مردمانی که در متن نه از کاری برخوردارند و نه احترامی د

 نیز بیشتر می شود.

در ایران نیز گسترش ایدز از حاشیه های اجتماع )زندانها( آغاز شده است. پس می توان نظر داد که عالوه بر ضعفهای آموزش و پرورش 

ستند. مثالی می زنم. دکتر پریا ستلکار به عنوان یک در افزایش آگاهی، فقر و حاشیه نشینی نیز دو عامل ساختاری در گسترش ایدز ه

پزشک متعهد که در سازمانهای مردمی مبارزه با گسترش ایدز مشغول به کار بود، از تجربه ی شخصی خود از این نابرابری و محرومیت 

می رفتیم و در رابطه با ویروس  و رابطه ی مستقیم آن با گسترش ایدز در کالس درس ما در آمستردام می گفت: " ما به سراغ روسپیان

HIV  و بیماری ایدز و راههای انتقال آن با آنها گفتگو می کردیم. این روسپیان عموما از فقیرترین اقشار ممبای بودند که از زاغه های

ها بی سواد بودند ما از اطراف در خردسالی به این خانه ها آورده شده و بوسیله ی والدین بسیار فقیرشان فروخته می شدند. چون اکثر این

که تصاویر برای آموزش آنها استفاده می کردیم و بعد از آموزش به آنها کاندوم رایگان می دادیم تا به مشتریهایشان بدهند....بعد برای این

ستادیم تا ببینیم میزان ببینیم آیا آموزشهای ما جواب می دهد یا خیر، یکی از پزشکان یا کادر درمانی را به صورت امتحانی پیش آنها می فر

 استفاده از کاندوم در آنها چقدر است. اگر پزشک گروه اصرار به برقراری ارتباط بدون کاندوم می کرد و نرخ باالتری، فقط کمی باالتر از

د...بدن آنها صرفا میزان معمول، پیشنهاد می داد، آنها تسلیم می شدند و این فاجعه بود...این روسپیان هیچ مفهومی از بدن شخصی نداشتن

آوردند و تا زمانی که جانی در این بدن بود به بهره کشی  وسیله ای بود که با آن قوت الیموت خود و یا احیانا فرزنِد ناخوانده شان را درمی

زهم در لحظه نمی از تنشان ادامه می دادند و با آنکه می دانستند که ممکن است به بیماری ایدز مبتال شوند و حتی در جوانی بمیرند، با

 توانستند به اندکی پول بیشتر نه بگویند"

رائه چنین الگویی را می توان به ایران نیز تعمیم داد. عالوه بر آنکه در حاشیه های داغ اجتماع نهادهای آموزشی و بهداشتی نیز ناتوان از ا

محالت ندارند. به همین سبب ترکیب فقر، حاشیه نشینی و ی همان آموزشهای نیم بند و خدمات ناکافی خود هستند و یا اصال راهی به این 

اعتیاد، ترکیبی فاجعه زاست که در روند کاالیی تر شدن زندگی اجتماعی می تواند به متن جامعه نیز گسترش پیدا کند، چنانکه در گسترش 

دهای حمایتی موجب رانده شدن اقشار آسیب پذیر ایدز نیز می توان این روند را دید. کاالیی شدن هرچه بیشتر زندگی روزمره و برداشتن نها

به بازار "کار و خیابان" می شود. بازاری بی رحم که در پی تملک همه چیز، بدن کوچک و ناتوان کودکان را نیز به کاالیی برای بهره 

معه ی نرمال است. تلخ آن جاست که برابر جا ۴۳مندی بدل می کند. برای همین است که آمار ابتال به ایدز در میان کودکان کار و خیابان 

بازه بدانیم دیالکتیک این روند به جامعه ی بی رحم و کاالیی برمی گردد و تملک کنندگان را می گزد. آیا می دانید میزان ابتال به ویروس در 

 برابر گشته است؟  ۹برابر شده حال آنکه این میزان در ایران  ۱ی زمانی مشخص در جهان 

 

عی چه راه کارهای کارآمدی برای پیشگیری از این بیماری از راه های مختلف میتوان پیشنهاد داد که در چارچوب و قوالب از منظر اجتما

 فرهنگی و سطح پذیرش جامعه ایران بگنجد؟

 

 اجازه بدهید در پاسخ به این سوال از روندهای زندگی روزمره کمک بگیرم. 

ی سالمتی شان بسیار مضر است. بسیاری از این افراد اما تالشی برای تغییر وضعیت خود بسیاری از افراد چاق می دانند که چاقی برا

صورت نمی دهند و بسیاری دیگر که برای کاهش وزن تالش می کنند در بلند مدت در آن ناکام می مانند. در مورد سیگاریها نیز می توان 

تالش به ترک آن دارند و بسیاری دیگر در این تالش شکست می خورند. در این روند را دید، بسیاری آگاه به ضرر سیگار هستند، بسیاری 

ی  همین راستا، بسیاری از افرادی که روابط جنسی متعددی دارند از احتمال آلوده شدن به ویروس اچ آی وی آگاهند ولی در لحظه ی رابطه

ه نظر می رسد تأکید بیش از حد بر امر آگاهی و اراده در جنسی این آگاهی را به عقب می رانند و از کاندوم استفاده نمی کنند. پس ب

 پیشگیری و تغییر رفتار، رویکردی ایدئولوژیک و نشأت گرفته از نئولیبرالیسم است که در اینجا فرصت بحث در مورد آن نیست.

. فرض کنید اگر تولید و توزیع مواد در مقابل این تأکید بیش از حد بر آگاهی فردی باید بر امر سازماندهی دمکراتیک اجتماعی پای فشرد

مند و البته محدود پیروی کند، انجمنهای تغذیه شکل بگیرد، پزشک خانواده و خانه های سالمت در  ی نظام غذایی پرکالری از یک قاعده

اگیر شود و از همه مورد آن جلسات متعدد بگذارند و ورزشهای دسته جمعی انجام شده، سرکوب اجتماعی و سیاسی برداشته شده، شادی فر

مهمتر کار از شکل زحمِت طاقت فرساِی مزدی به کنش خالق تغییر شکل بدهد و اوقات فراغتی برای اکثریت انسانها فراهم آید، چاقی آیا به 

 حداقل نخواهد رسید؟ 

آگاهی و آموزش پیگیر و خالق در در مورد ابتال به ویروس ایدز نیز نمی توان به راه حلهای ژورنالیستی و سهل الوصول دل بست. افزایش 



ترس و ناکامی همچون قطره ای آب در  contextزمینه ی امر جنسی البته ضروری ولی ناکافی است. آموزش و آگاهی در زمینه ی 

د. برهوت عمل خواهد کرد. بدنی ترس خورده و سرکوب شده را نمی توان باز هم ترساند و از آن انتظار داشت که به نفع خودش عمل کن

 بدنی از خودبیگانه را که تعلق به صاحبش در محاق است، نمی توان با آموزش و آگاهی به راه آورد.

اما برای آنکه اتوپیست جلوه نکنیم و راه حلی را نیز پیش پا بگذاریم، باید گفت که تکیه بر جنبشهای اجتماعی در امر پیشگیری از شیوع 

ای بوروکراتیک باشد. جنبشهای اجتماعی بر خالف سازمانهای عمودی و از باال، در کار توزیع ایدز می تواند موثرتر از عملکرد سازمانه

 انگیزش اند که این انگیزش پایه و مایه ی تغییر رفتار است و برای پیشگیری از ابتال به بیماری ضروری. در حقیقت دولت ها باید زمینه ی

اهم کنند. جامعه ای که در آن پزشکان و دیگر متصدیان بهداشت از یکسو و مادی حضور اجتماعِی "اجتماع" را در حل مسایلش فر

مردمانی که سیاستهای بهداشت و درمان بر آنها اعمال می شوند، بتوانند سخن بگویند و جنبشهای اجتماعی بر توزیع ثروت و اطالعات 

گرایانه، نشاندن برنامه ریزی دمکراتیک و از پایین به  نظارت داشته باشند، جامعه ای سالمتر خواهد بود. در یک کالم و از منظری کل

جای آشوب بازار، که انسانها را در فراز و فرودهای سرمایه فرسوده و مضطرب می کند و از آنها آرامش را می ستاند، سپس راندن 

انی و آموزشی، می تواند راه حل درم-سرمایه های موجود از هزینه های تجمالتی و تسلیحاتی به سوی بهینه کردن کارکردهای بهداشتی

نهایی باشد. در همین راستا، چهارچوبها و موانع فرهنگی نیز چندان توانی برای مقاومت نخواهند داشت و سطح تحمل فرهنگی باالتر 
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