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 اينترسكسواليتي 
دي كه در آلت تناسلي خود دچار ابهام مي باشندراهنماي برخورد با افرا  

  ايدز تهديد جدي جهاني
سكسولوژي هفتاد ساله فرانسه 

 
 جنسي همسر خيانت در برابرواكنش

وادرار خانمها در حين سكس
.. . ديگر خواندني مطلب چند 

 همكاران اين شماره 
 سارا سلطاني ، پيام شيرازي ، مهدي ماهنوش
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  :در اين شماره مي خوانيد آنچه 
  
  

  فرهنگ جنسي
 مهبل يا كليتوريس؟

  پيام شيرازي *ايدز، تهديد جدي جهاني
 كارگاه آموزش جنسي

تفاوتها درواكنش زنان و مردان نسبت بـه خيانـت          
  جنسي

راهنماي برخورد با افـرادي كـه       : اينترسكسواليتي
  آلت جنسي مبهم دارند

مفهوم بهداشت جنسي از ديدگاه سازمان بهداشت       
  جهاني

  فانتزي هاي جنسي انسانها
  پورنوگرافيمصاحبه اي درباه 

  سكسولوژي هفتاد ساله فرانسه
 در باره اهميت آموزش جنسي به جوانان

   فلج و داراي نقص عضو افراد جنسيت
  سارا سلطاني*ادرار در خانمها در حين عمل سكس
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  نسيت و جامعهج
   اجتماعيفصلنامه  ء فرهنگي و

  ، شماره سوم سال اول 
  1387زمستان

   "زير نظر هيات تحريريه "
    جهانگير شيرازي ، مهرداد  مهرگان

  مهدي ماهنوش : طرح روي جلد 
انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسي، 

جنسيت و «فقط با اجازه   ايميلي  از 
  . ميسر است»جامعه

  آدرس وبالگ مجله

 
  :آدرس ايميل مجله

                                                   

http://jenseyatvajameh.wordpress.com 

JenseyatvaJameh@talktalk.net 

مسئوليت هر نوشته با نويسنده ء آن است ، همچنين 
ئيد يا امه به معناي ت، انتشار نظرات مختلف در فصلنا

رد آنها نيست بلكه جهت آشنايي خوانندگان با 
  .نظرات مختلف مي باشد



87زمستان    ،سوم ، شماره ، سال اول  جامعهجنسيت و فصلنامه    
 

 

2 

 

 فرهنگ جنسي
 

فرهنگ جنسي به معناي شكل زندگي و روابط بـين زن و مـرد در جامعـه؛                 .  فرهنگ جنسي بخشي از فرهنگ و آداب و سنن  هر ملتي است            
،   نقش ها، روابط و قوانين نوشته و نانوشته حاكم بين دو جـنس و  تقسيم قدرت بين دو جنس در اجتماع، شيوه برخورد با اقليت هاي جنسي         
  .عالئم و اشارات مربوط به آنها، فانتزي ها ،رفتارهاي جنسي و غيره مي باشد

  
  آيا اروتيسم فرهنگ خاص خود را دارد؟ اگر جواب آري است، اين فرهنگ كدام است و مختصات آن كدامند؟

  براي محدود كردن اروتيسم بكار گرفته مي شود؟) خاصي(فرهنگ خاصي است يا انديشه و فرهنگ ايا خود اروتيسم تبلور انديشه و 
بسياري از زنان و مردان با پورنوگرافي مخالفت مي كنند و بر اين اعتقادند كه پورنو با تصور ايده آل آنان از عشق، جنسيت و چگونگي روابـط               

افي آنطور كه بعضي ها ادعا مي كنند خود بازتاب ديـدگاه و انديـشه اي سـركوبگرانه و زن                    ولي، آيا پورنوگر  . جنسي زن و مرد، در ستيز است      
ستيز است يا تنها احساس و شهوتي است فارغ از انديشه اي خاص؟ آيا پورنو نشر ادبيات تجاوز به زنان است و يا مخالفت با پورنو به معنـاي                             

  عالقه دارند، مي باشد و مغايراصول دمكراسي است؟ نفي حقوق  اقليتي از انسانها است كه به مصرف پورنو 
  

آيا اعدام همجنسگرايان كه در قانون كشور ما ثبت شده، از نظر اخالق و دانش امروز بشري اعتبار دارد؟ اگر دانش و علم بشري با اخالق ديني  
ا راهشان را از هم جدا كرده اند؛  يكـي در پـي نفـي          همخواني نداشته باشد، چگونه بايد آنها را با هم آشتي داد؟ حال كه علم و مذهب آشكار                

  حقوق انساني است و ديگري در پي تĤئيد و اثبات آن،  علم بهتر است يا مذهب؟
  

بحث در باره فرهنگ جنسي از آن رو مهم است كه موضوع در نهايت مسئله اي است فرهنگي، و رشد فرهنگ، بحث حول تمام جنبه هاي آن                           
  .ه ديدگاه فرهنگي و نوع نگاه ما به انسان است كه  فرد نسبت به خود، ديگران  و كل جامعه موضع خاصي مي گيرداز زواي.  را مي طلبد

مدعيان بي طرفي، با بي توجهي به امور و فرهنـگ           . بي طرفي در فرهنگ جنسي همچون بي طرفي در هر موضوع ديگري توهمي بيش نيست              
ترس و شرم از عـدول از ديـدگاه هـاي           . رصه ايدئولوژي، قدرت و تجارت خالي نگه مي دارند        جنسي، عرصه را براي قدرتمداران مختلف در ع       

  .حاكم،  به محدوديت  شناخت، تجربه و كشف امكانات فردي مي انجامد
يت و بنا به همه آنچه گفته شد، بحث و گفتگو حـول جنـس  .  فرهنگ جنسي ما ايرانيان همچون ديگر بخش هاي فرهنگمان نياز به تجدد دارد       

  . فرهنگ جنسي  از ضروريات جامعه امروز ماست ،  و هيچ ديدگاهي  در اين زمينه نبايد سانسور شود
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آلماني و محقق سكسولوژي،  در تحقيقات و نوشـته هـاي خـود    -فمينيست آمريكايي  (Shere Hite)  خانم  شر هايت: مقدمه  
او نتائج تحقيقـات جنـسي خـود در    . كه تا حدودي بكر، تازه  و چه بسا جنجال برانگيز اندعمومĤ مسائل و نظراتي مطرح مي كند    

خصوص موضوعاتي همچون رضايت و خشنودي جنسي زنان، شكل ارتباط جنسي زن و مرد و علل خشونت جنـسي مـردان بـر                       
سي زنان و مردان، توسـط فمينيـستها   رد نظرات فرويد در باب هويت جن .زنان را با ديدگاهي فمينيستي تجزيه و تحليل مي كند        

مسئله تازه اي نيست، اما شر هايت، نظرات فرويد را تنها به حال زنان مضر نمي داند بلكه معتقد است كه اين نظـرات بـه همـان                            
  .اندازه به ضرر مردان هم هستند

ارهاي جنسي مردان پرداختـه شـده     نام دارد كه در آن عمدتا به بررسي رفتOedipus Revisited,يكي از كتابهاي شر هايت، 
  .است

ضمن اميدواري به اينكه روزي اين كتاب به فارسي ترجمه شود، اما براي آشنايي مقدماتي خوانندگان با نظـرات ايـن نويـسنده،                       
تشار گفتني است كه ان   . منتشر مي كنيم  ) از همين كتاب اخير او    (خالصه اي از نظرات او در خصوص ارگاسم زنان و تجربه مردان،               

اين مطلب به معناي رد يا تĤئيد نظرات نويسنده نيست بلكه با هدف آشنايي خواننـدگان بـا نظـرات ايـن محقـق صـورت مـي                            
  .جنسيت و جامعه.گيرد

  
  ) كليتوريس  (   واژن يا چوچوله

  
اسـپات  . تحقيقات من دال بر آن دارند كه نه جي اسپات بلكـه ك            

ايده وجـود   . نان است مهمترين اندام جنسي ز   ) كليتوريس اسپات (
جي اسپات در درون واژن زن در واقع  بازگشت بـه ايـده قـديمي          

تحريـك  «بود كه با هدف كنار گذاشتن نياز بـه          » ارگاسم مهبلي «
اگر جي اسـپات واقعـĤ آنچنـان        . مطرح گرديد » كليتوريس بيروني 

تĤثيري دارد كه بعضي هـا ادعـا مـي كننـد، و نـه صـرفا نـوعي                   
اشتن وضعيت موجود،  پس چرا تعـداد هـر        عذرخواهي براي نگه د   

چه بيشتري از زنان در طول قرنها سكس واژني، به ارگاسـم نمـي              
رسند؟ يا  چرا  زنان  بيشتري در هنگام استمنا، بجاي فرو كـردن               

، تـرجيح مـي   )با هدف تحريك جي اسپات(انگشت در مهبل خود    
هند؟ دهند كه چوچوله خود و نواحي اطراف آن را ماساژ و نوازش د          

  . زنان آشكارا، در عمل، راي خود را صادر مي كنند
 در آمريكا نشان مي 2004نتيجه يك تحقيق صورت گرفته در سال     

دهد كه از هر سه زن، يك نفر آنها هنگام سكس با شريك جنسي              
خود، در رسيدن به ارگاسم مـشكل دارد، و در نتيجـه از سـكس               

ر باره درجه بندي نقاط     اگر نظر و ايده خود زنان  د       . دلزده مي شود  
حساس جنسي بدنشان و نقش هر كدام در تجربه ارگاسم، و نه تبليغات وسايل ارتباط جمعي، جدي گرفته شوند، آنوقت زنان هر چه بيشتري                        

  . به ارگاسم و خشنودي جنسي خواهند رسيد
و يك سري تحقيقات . رسيدن زنان به ارگاسم را، ثابت كرده اند تعدادي از محققان در استراليا، كانادا و ايتاليا، هم،  كم اهميتي جي اسپات در 

( اسپات  . به سخن ديگر، تحقيقات دال بر آن دارند كه ك         .  در چندين كشور، كآل وجود جي اسپات را رد كرده اند           2001 تا   1999در سالهاي بين    
غلب زنان براي رسيدن به ارگاسـم كامـل، در كنـار دخـول     در واقع ا. است كه براي زنان مهمترين است، و نه جي اسپات ) يا همان كليتوريس  

  .واژني، به تحريك اضافي كليتوريس نيازمندند
 آيا اينهمه تĤكيد و پافشاري بر وجود يك مركز اسرار آميز؛ جي اسپات، در ديواره داخلي واژن و برجسته كردن نقـش آن در ارگاسـم زنـان،                             

  نمي باشد؟» واژن اشان«سكس و محبوس و اسير كردن زنان در معنايي جزء  نگهداري مفهوم و تعريف  كهنه 
اين حق يكي از خواسته هاي جنـبش        . در هنگام سكس و تجربه ارگاسم،  برخوردار باشند        ) تحريك چوچوله (زنان بايد از حق تحريك بيروني       

اهميت دانستن حساسيت و اروتيـك نهفتـه در         اين به معناي كم     .  وسيع و عمومي زنان، و همينطور اجتماع در حال تحول امروزي، مي باشد            
بايد اعتراف كـرد كـه زنـان  يـك     . واژن و خشنودي جنسي اي كه سكس مهبلي،  در كنار يك همسر مناسب، براي زن به همراه دارد، نيست   

تجربـه مـي    » و كـردن  فر« مسئله خيلي سمبليك در تجربه فرو شدن آلت مرد در درون خود تجربه مي كنند، همانطور كه مردان هم در امر                      
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از نظر جنسي شديدآ  شارژ مي شوند، اما چنين تحريكي معموآل به ارگاسم منتهـي نمـي شـود،                    » دخول«هر چند كه  زنان در هنگام            . كنند
در چنين سـناريويي مـي توانـد        . اكثريت بزرگي از زنان، با رساندن دست خود به چوچوله و تحريك آن و نواحي اطراف، به ارگاسم مي رسند                   

  . رابطه بين هر زن و مردي كه با هم سكس دارند، عملي شود، درست بهمان شكلي كه  در رابطه دو زني كه با هم سكس دارند، اجرا مي گردد
در جامعه به زنان آموزش داده نمي شود كه چگونه استمناء كنند، اما زنان در عمل با دست زدن به بدن خود، نقاط حـساس و لـذت آوربـدن                              

اكثـر قريـب بـه      . كشف مي كنند و به تجربه مي آموزند كه تحريك كدام بخش اندام جنسي، به آساني آنها را به ارگاسم مي رساند                     خويش را   
تعريـف مـدرن از سـكس مـي         . اتفاق زنان در هنگام استمناء،  با تحريك و نوازش چوچوله و نواحي اطراف آن، خود را به ارگاسم مي رسانند                    

اگر جي اسپاپ از چنان اهميتي در ارگاسم برخوردار بود كه بعضي ها ادعا مي كنند، پس چرا  حـداقل                     . منعكس كند بايست چنين واقعيتي را     
بخشي از زنان در هنگام استمناء، انگشت خود را  به درون واژن خويش فرو نمي كنند؟ همانطور كه گفته شد، منظور اين نيست كه گفته شود                           

اتفاقĤ اين يكي از پيچيدگي هاي نياز جنسي است؛ براي بـسياري از     . هيچ لذتي نمي برند   ) شريك جنسي توسط همسر يا    (زنان از عمل دخول     
و تحريك جنسي است، اما در ادامه آن خواهان تحريك چوچوله و تجربه ارگاسم مي               » مغازله« زنان، دخول واژني يكي از لذت آورترين بخش         

  .باشند
زنـان در هنگـام اسـتمناء       . ه كه زنان بيشتر در استمناء به ارگاسم مي رسند تا در مقاربت جنـسي              مدتها است كه جامعه بر اين امر واقف شد        

با اينهمه جامعه، زنان را  . چوچوله خود و نواحي اطراف آن را تحريك، ماساژ و نوازش مي كنند، و نه انگشت خود را در واژن خود فرو مي دهند               
هم فرويد و هم كينزي، بر اين امر واقف بودند كـه زنـان نـه از راه واژن بلكـه از                      . تباه هستند محكوم مي كند، گويا احساسات زنان غلط و اش        

طريق چوچوله راحتر و آسان تر به ارگاسم مي رسند، اما هر دوي آنان، از نتيجه گيري منطقي در اين باره  سرباز زدند و تئوري هاي قبلي كـه         
 آنها بجاي نشان دادن ستم اجتماعي بر زنان، توقع داشتند كه زنان خود را تغيير دهند؛ فرويـد                   گويا اشكال در خود زنان است را ادامه دادند؛        

دهند تا بالغ شوند، و كينزي معتقد بود كه وقتي  مدتي از زندگي زناشويي زن گذشـت،    » تطبيق« معتقد بود كه زنان بايد رشد كنند و خود را           
  .نوقت به نتيجه الزم مي رسداز نظر جنسي با تجربه تر مي شود و آ) زن(او 

آيا زنان در حال ارائه تعريف جديدي از سكس هستند؟ زنان در حال ايجـاد تغييـر و                  . تعريف سكس بايد تغيير كند و نه بدن يا احساس زنان          
ـ                           .  ي كننـد  تحول در ديدگاها و نوع روابط فيزيكي با شريك جنسي خود هستند؛ چگونه احساسات خود را بيان و با طـرف مقابـل قـسمت م

شوند؛ لباسهاي آنچناني بپوشند، داغ و سكسي جلوه كننده و غيره، نه اينكه خود            » فعال«متاسفانه، زنان تشويق مي شوند كه به شيوه مردان          
ـ   .  باشند و آنطور كه هستند و طبيعت و فيزيولوژيك اشان اجازه مي دهد، رفتار كنند      ان فعال بودن در سكس، معناي كامآل متفـاوتي بـراي زن

. دارد؛ مثآل اگر زنان در هنگام استمناء به نوازش چوچوله خود مي پردازند، چرا اينكار را در حين سكس با شريك جنسي خود انجام ندهنـد؟                           
زنان هنوز امكانات و توانايي هاي جنسي خود را بروز نداده اند و من مطمئن هستم كه يكي از وجوه سكسواليته زنان در صد سال آينده، ايـن                     

  .واهد بود كه زنان نوع  تازه اي از جنسيت را نمايش خواهند دادخ
آن؛ ) پزشـكي (اما اكثر مردان، انزال زود رس را به معناي كلينيكـي            . يكي از اسباب تشويش مداوم مردان در سكس، انزال زود رس مي باشد            

انسته اند زني كه با او همـĤغوش شـده انـد، را بـه ارگاسـم      انزال قبل يا به محض دخول آلت در واژن، بكار نمي برند، بلكه از آن جهت كه نتو               
وسايل ارتباط جمعي هـم  . چنين تفكري اشتباه است. برسانند، خود را سرزنش كرده و فكر مي كنند كه علت اينكار زود انزالي آنها بوده است            

  .آنان به ارگاسم نمي رسد، چون با اينكار همسر »آب خود را سريع خالي نكنند«مرتب به مردان اخطار مي كنند كه 
، ارگاسم زن، به مدت زمان عمل دخول و خروج آلت مرد در واژن زن ربطـي نـدارد، انـدازه آلـت                       »گزارش هايت «طبق نتائج بدست آمده در      

آن . سـت بر عكس،  دخول مهبلي در اكثر موارد، علت و سبب ارگاسم نشدن زنـان ا               .  تناسلي مرد هم تĤثيري در به ارگاسم رسيدن زن ندارد         
عده معدودي از زنان هم كه بوسيله دخول مهبلي به ارگاسم مي رسند، بدين خاطر است كه اين گونه زنان راههايي براي خود يافته اند كه بـه                            

  .آنها امكان مي دهد كه در حين دخول مهبلي، چوچوله اشان هم، يا با دست خود، و يا تماس آلت مرد، تحريك مي شود
   

 و مردان واقعيت چگونه به ارگاسم رسيدن زنان را بپذيرند، نه اينكه نگران طول عمل جنسي و يا اندازه آلت تناسلي خود                       بهتراست كه  جامعه   
تفكر شخصي كه معتقد است مرد بايد زن را به ارگاسم برساند، ادامه همان تفكري است كه معتقد است مـرد بايـد نـان آور خـانواده                    .  باشند

چنين تفكـري اسـتقالل اقتـصادي، مـدني و     . و مسكن بدهد و در اتاق خواب، به او لذت جنسي و ارگاسم اعطا كندباشد، به زن غذا، پوشاك      
همانطور كه زنان  بايد كار كننـد و نـان آور            . جنسي زن را بي ارزش و بيهوده مي داند و اختيار همه اجزاء زندگي  زن را به مرد حواله مي كند                     

د در خشنودي و لذت جنسي خود مستقل باشند، نه اينكه آرام و بي تحرك دراز بكشند و منتظـر مـرد خـود                        خانواده باشند، همانطور هم باي    
اتفاقĤ چنين كاري، مسئوليت و فشار بيشتري بر مردان وارد مي كند، از طـرف             . لذت جنسي بدهد  ) زن(بمانند تا هر وقت هوسش كشيد، به او         

زنان هم كمتر با سكس مهبلي به ارگاسم مي رسند، پس مرد بيچاره هـر چقـدر   . خول مهبليديگر جامعه به مردان ياد داده كه سكس يعني د         
زنان . پس دچار كم اعتمادي  مي شود و به مردانگي خود شك مي كند             . انزال خود را به تĤخير بيندازد، باز مي بيند كه زن به ارگاسم نمي رسد              

  .چار به تظاهر به ارگاسم رو مي آورندهم از مضرات تفكر گفته شده در امان نيستند، پس به نا
مردان ادعا مي كنند كه در تظاهر زنان به ارگاسم دخالتي ندارند و همه چيز را به گردن زنان مي اندازند، ولي نمي دانند كه توقـع آنـان از زن                            

  .به ارگاسم ندارندجهت رسيدن به ارگاسم از طريق دخول مهبلي كاري است تقريبĤ غير ممكن و زنان چاره اي جزء تظاهر 
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، زنان، كه بسياري از مردان از آن مي نالند، ربطي به بيولوژيك و ساختار جنسي زنان ندارد، چرا كه از نظر مـزاج جنـسي                          »سردمزاجي«علت  
وري زنان  اختالفي بين زنان و مردان وجود ندارد، موضوع حتي تربيت فرهنگي زنان هم نيست، ربطي به يائسگي زنان هم ندارد، علت اصلي د                      

چوچوله تا رسيدن به ارگاسم، مرتبĤ ناديده گرفته مي شود، پس ) غير واژني(از سكس اين است كه مبرم ترين نياز جنسي زنان، يعني تحريك  
انكار فرهنگي نياز جنسي زنان، بازتابي اسـت از سيـستم اجتمـاعي كـه زنـان را      . تعجبي ندارد كه اكثر زنان در سكس به ارگاسم نمي رسند    

  .روند درجه دوم بحساب مي آوردشه
  
  

--------  
   .)به آنها دسترسي يافتشايد از طريق اينترنت بتوان : (نوشته هاي معروف شر هايت از اين قرارند

The Hite Report on Female Sexuality;   
The Hite Report on Male Sexuality;  
The Hite Report on Women Loving women;   
The Hite Report on Women and Love;   
The Hite Report on the Family;   
The Hite Report on share Hite;   
The Hite Reader: sex & Globalisation.  
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  نكتــــــه
  

چوچوله كه در محل انقطاي دو لب داخلي در قسمت باالي فرج واقع شده، كانون اصلي تحريك جنسي زن مي                    ) قبه(برآمدگي  
  .باشد

هر چند كه . چوچوله و اهميت آن در لذت بخشي جنسي به زنان، اعتراف كرد در قرن شانزدهم بود كه ادبيات پزشكي به وجود          
در ايتاليـا،  » پـدوآ « كـه در دانـشگاه    (Realdo Colombo) پزشكان در اينباره، با هم توافق چنداني ندارند؛ ريلدو كلمبـو 

را » نقطه خوشـي زن «تاب، منتشر نمود و در آن ك De re anatomica  كتابي به اسم1559پزشكي تدريس مي كرد، در سال 
و كاركرد آن را توضيح نداده، اگر اجازه نام گذاري اشياء           ) نقطه خوشي (از آنجا كه تا به حال كسي اين         « : او نوشت . تشريح كرد 

ادعاي كلمبو توسـط جانـشين او در        » .كشف شده توسط من، داده شود، اين نقطه بايد عشق يا شيريني ونوس نام نهاده شود               
. را كشف كرده بود، رد شد) لوله هاي رحم( fallopian tube كه  Gabriele Fallopio      »گابريل فالوپيو«اه، همان دانشگ

  .فالوپيو ادعا كرد كه خود او ابتدا كليتوريس را كشف كرده است
 را رد و اعـالم   آناتوميست دانماركي در قرن هفدهم، ادعاي هر دو پزشك ايتاليـايي  (Caspar Bartholin)  كاسپر بارتولين

 ,Masters and Johnson بعـدها محققـاني همچـون   . نمود كه پزشكان از قرن دوم ميالدي  كليتوريس را مي شناخته اند
John Garabedian و  Matt Jaeger  تحقيقات وسيعي در رابطه با چوچوله به انجام رساندند .  

 
. يني كليتوريس و آلت نرينه مرد از يك بافت شكل مي گيرنـد            در دوران جن  . ساختار چوچوله شبيه ساختار آلت مرد مي باشد       

پوست باالي چوچولـه كـه آن را پوشـانده،          . چوچوله، همچون آلت مرد، داراي سر، بدنه و مقدار زيادي بافت هاي عصبي است             
 در قـسمت    آنچه كه در محل انقطاي دو لـب داخلـي         . را مي پوشاند  ) قبل ازختنه شدن  (مترادف پوستي است كه سر آلت مرد        

بدنه چوچوله، از محل برامـدگي  . بدنه ي اصلي چوچوله پوشيده و ناپيدا است.  باالي فرج ديده مي شود تنها سر چوچوله است  
در آمـده،    V  مي رود، و از پائين به دو شاخه بشكل          ) به سمت موهاي زير ناف    (بيروني، در داخل بدن، چندين سانتيمتر به باال         

اندازه واقعي چوچوله  تقريبĤ به اندازه آلت مـرد  .  ل،  قرار مي گيرد، يعني هر شاخه در يك طرف مهبلهر شاخه در امتداد مهب    
بدنه چوچوله ، همچون آلت  مرد، از بافت هاي          .  هر چند كه بخش بزرگي از آن ناپيدا است و در درون بدن قرار دارد              . مي باشد 

ون به قسمت آلت تناسلي افـزايش يافتـه و باعـث پـر شـدن                اسفنجي تشكيل شده كه در هنگام تحريك جنسي، جريان خ         
گفته مي شود   .  اسفنجها از خون مي شود، در نتيجه در هنگام تحريك جنسي، كليتوريس هم همچون آلت مرد، شق مي شود                  

در كه يكي از دالئل ارگاسم مهبلي در بعضي از زنان، در واقع به خاطر تماس و تحريكي است كه دخـول و خـروج آلـت مـرد                             
درسـت  . مهبل، به بدنه شق شده چوچوله وارد مي كند، و گرنه، نفس دخول و خروج آلت در مهبل به ارگاسم منتهي نمي شود                      

واژن در لذت جنسي را بي ارزش مي دانند و مهبل را صرفĤ بعنوان عـضوي ازدسـتگاه                  / بهمين دليل، كسان زيادي، نقش مهبل     
 .توليد مثل زنان بحساب مي آورند

هـر چنـد  ليـسيدن، مكيـدن و ماسـاژ      .  بسياري از مردان، بلكه بعضي از خود زنان هم از يافتن چوچوله خود عاجزند  نه تنها   
. چوچوله براي زنان بسيار لذت آور است، اما بعضي از زنان از تماس مستقيم با قيه برآمده چوچوله احساس ناراحتي مي كننـد                      

  .ناسب براي تحريك چوچوله، بسيار مهم استبهمين دليل صحبت با همديگر و يافتن راههايي م
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  ايدز تهديد جدي جهاني
  shirazi.payam@gmail.com پيام شيرازي

  پيشگيري از آن، و اطالعات اجتماعي الزم در باره اين بيماري آشناهاي  با ايدز، جديدترين روش، در اين گفتار سعي شده است كه خواننده
  سالو در هفدهمين كنفرانس) بدون ارايه مقاله( كنفرانس جهاني ايدز در تورنتو شانزدهمين در 2006  سالنويسنده در آگوست.  كندپيدا
ش شده كه در اين نوشته از تازه ترين يافته هاي ارايه تال. شركت كرده است  در مكزيكوسيتي، با همكاري در يك پروژه ي تحقيقاتي،2008

ارائه شده به  مقاله هاي ايراني گزيده اي از  برگردان اميدواريم بتوانيم بزودي  در عين حال، .شده در كنفرانس هاي اخير استفاده شود
  .تيار عالقمندان قرار دهيمفصلنامه جنسيت و جامعه، در اخوبالگ ، را از طريق  مكزيكوسيتي دركنفرانس هفدهم ايدز

  ايدز چيست؟
سندرم نقص ايمني اكتسابي    «كوتاه شده ي عبارت      )AIDS(ايدز  
 » Acquired Immune Deficiency Syndromeيـا  

 ، تا كنون  كه اين بيماري كشف شد،    ) 1360 (1981از سال   . مي باشد 
عامـل  . جهان را به صورت بسيار جدي مورد تهديد قرار داده است   

وي .آي.بيماري پيچيده و مرموز، ويـروس بـسيار سـاده ي اچ           اين  
)HIV ( در نـواحي آفريقـاي      1981اين ويروس در سال     . مي باشد 

 سال گذشته گسترش وسـيعي      27مركزي شناخته شد و در طول       
 تـا   36,7 بين   2005تا نوامبر   . در جغرافياي جهاني پيدا كرده است     

و از همان سـال       گزارش شده  HIVمورد آلودگي به     ميليون   45,3
 نفر در روز    14000  ويروس،  اين  آمار نسبي آلودگي به    2008تا سال   

 ميليـون   28)  مـيالدي  2005(تا سه سال پيش     . گزارش شده است  
اند، و تنها در  نفر در جهان، بر اثر ايدز، جان خود را از دست داده

 منتـشر شـده     UNAIDS توسط سازمان بهداشت جهاني و       2008ي  جوالماه  آمار ارايه شده در     (. گرفت ميليون نفر را     3,6  جان   ،2005سال  
 ميليون نفر، ايدز نرخ مـرگ و ميـر          20،  1918 ميليون نفر، و آنفوالنزا در سال        40 در مقايسه با آمار كشته شده هاي جنگ جهاني دوم،            .)است

 در آينـده اي     ،  ن و راه پيشگيري قطعي، اين بيماري      به نظر دانشمندان جهان به سبب پيدا نشدن درما        . باالتري را به خود اختصاص داده است      
 پيدا نشدن درمان مناسب براي ايدز، ساختار ساده و مرموز اين ويروس             مهمترين علت .  تاثير شديدي بر جهان امروز خواهد گذاشت       ،  نزديك

ه، آبله كه يك بيماري ويروسي كـشنده        براي نمون .  دسترسي پيدا كند   آنمي باشد كه سبب شده هنوز هيچ مركز تحقيقاتي نتواند به واكسن             
است با واكسن كامال مهار شده است و يا سل كه مي تواند كشنده باشد با دارودرماني                 

  . كامال از پاي درآمده است

   HIVچرخه ي زندگي ويروس 
HIV     و چـون  ، ويروسي كروي شكلي است به اندازه ي حدود يك ده هزارم ميلي متر 

 را ندارد، تنها در سلول زنده امكان ادامـه        خود  مورد نياز  دستگاه توليد مواد شيميايي   
دستگاه دفاعي بدن انـسان ميزبـان مناسـبي بـراي     T سلولهاي. پيدا مي كندحيات 
 بر خالف بيشتر ياخته هاي زيـستي  HIVدر ضمن ويروس .  مي باشندHIV ويروس

 تك  RNA ژن است، را به صورت       9 دارند، ماده ژنتيكي اش، كه فقط داراي         DNAكه  
 به ذخيره ي اطالعات براي سـاختار  ها تاي آن  3 ژن،   9رشته اي نگه مي دارد كه از اين         

  .بكار مي روندويروس جديد 
بدن و  سيستم دفاعي   كه وظيفه ي بلعيدن ويروس ها ي مهاجم به          بدن،   Tسلول هاي   

 چـون   ؛ دچـار دردسـر مـي شـوند        HIV با بلعيدن    ،حل كردن آنها را به عهده دارند      
 مي شوند، دستگاه ايمنـي  پنهان  T   در درون سلولهايHIV هاي ويروس

ويروس از اين فرصت استفاده كرده و ماده ي . بدن آنها را شناسايي نمي كند    
بدن قـرار داده و از  T ژنتيكي خودش را در كنار ماده ي ژنتيكي سلول هاي

ا از خـود ر    فعاليت دفاعيTبا اينكار، سلول هاي . آن نسخه برداري مي كند  

 و در T پس از آلوده كردن سـلول  HIVالكتروني ويروس  تصوير
  .حال جدا شدن از سلول را نشان مي دهد
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سپس، هر يك ماده ژنتيكي جديد يـك ويـروس   .  تبديل مي شوندHIV  و به ماشين نسخه برداري و توليد پروتئين براي ويروسدادهدست 
همانطور كه در تصوير مشاهده مي كنيـد ايـن چرخـه            .  سالم را آلوده مي كند     T آلوده، سلولهاي    Tجديد خواهد شد و با جدا شدن از سلول          

 كه در حالت طبيعي يك ميليون در ميلي ليتر است بسيار كاهش پيدا كـرده و بـه كمتـر از                      T مي كند كه شمارش سلولهاي       آنقدر ادامه پيدا  
در نتيجه ي اين كاهش شديد، دستگاه دفاعي بدن فرد آلوده ضعيف شده و عفونت هاي بسيار ساده ي                   . دندويست هزار در ميلي ليتر مي رس      
  .به اين مرحله از بيماري است كه ايدز گفته مي شود. غالب مي شوندويروسي و باكتريايي ديگر بر بدن 

 آلوده مي شود تا زمانيكه عاليم باليني ايدز، كه عفونت هاي بسيار ساده ي و معمولي غالب شده بر                    HIV عموما از زماني كه فردي به ويروس        
 بسته به زمان تشخيص و داروهاي استفاده شده، اين زمان كمتر            البته.  سال طول مي كشد    10دستگاه ايمني مي باشند، ظاهر شوند، نزديك به         

.  آلوده است ممكن نيست و تنها با آزمايش خون فرد آلوده مشخص مي شـود               HIVتشخيص باليني و ظاهري فردي كه به         .يا بيشتر مي شود   
، باعث مرگ او     را به طور ماليم از پا در آورده        هاي ساده مثل سرماخوردگي و سل، فرد آلوده         عفونت .ايدز به تنهايي باعث مرگ فرد نمي شود       

ها ناتوان  ها و باكتري از كار افتاده و از مقاومت در برابر ساده ترين ويروسHIV  توسط ويروس هاي فرد سيستم دفاعي بدن زيرا. مي شوند
  .است

  : ويژگي هاي ويروس عامل ايدز از اين قرارند
بر خالف  . طه اي كه باعث شود خون فرد آلوده با خون فرد سالم تماس پيدا كند، منتقل مي شود                  خوني، يا هر راب    تماس از طريق    HIVويروس  

 همـانطور  . فقط از طريق خون منتقل مي شودHIVبيماري ها همچون سرماخوردگي و آنفلونزا كه مي توانند از طريق هوا منتشر شوند،          ساير
حمله مي كند و جالب اينجا است كه از بين تمام سلول هاي ايمني،   هاي ايمني بدن مستقيما به سلول،HIV،  ايدز عاملويروسكه گفته شد، 

HIV   سلولهاي    بهT   كه وظيفه ي مقابله با ويروس هاي مهاجم را برعهده دارند، حمله مي كند و آنها را به كارخانه اي براي توليد ويروس هاي 
HIV    ه جاي مقابله با ساير بيماري هـا بـه توليـد مثـل     هاي ايمني بدن ب در نتيجه سلول  .  جديد تبديل مي كندHIV   مـشغول مـي شـوند . 

 يك نمونـه ي كـامال   ،  پس از هر دور توليد مثلHIV اين است كه اين ويروس قابليت جهش دارد؛ ويروس HIV مرموزترين ويژگي ويروس
  .ادامه مي دهد لودگي را در خون فرد بيمارجديدي از ويروس را مي سازد كه ماده ي ژنتيكي خاص خودش را دارد و دوباره چرخه ي آ

   چگونه منتقل مي شود؟HIVويروس 
 سال پيش برمي گردد، اما دانشمندان معتقدند كه اين ويروس از سالها قبل، با ميزباني گونـه اي از  27به . و.آي.اچ اگرچه زمان كشف ويروس

» سـوتي مانگـابي  « و گونه اي از ميمون ا در اين گونه از شانپانزه   HIV.  است مي زيسته » پان تروگلوديس «شانپانزه ي آفريقاي مركزي به نام       
 از ميمون به انسان كامال روشن نيست، ولي قوي ترين نظريه، كه بـه بررسـي رفتارشناسـي بوميـان     HIV دليل انتقال . نمي باشدبيماري زا 

 به نظر مـي     ( . را داشته اند   HIV ميزبان   هاي شانپانزه    اين ردنمنطقه مي پردازد، بر آن است كه بوميان از دوران باستان رسم به كشتن و خو               
 در ميان بوميان آنجا رواج داشته اما از HIV به همين سبب احتمال مي دهند كه        ).رسد امروزه با گسترش بهداشت و آموزش كمتر شده باشد         

ارد كه بتوان آن را از ساير بيماري ها تـشخيص داد،             بر خالف ساير ويروس هاي بيماري زاي انساني، نشانه ي ظاهري خاصي ند             HIVآنجا كه   
. در زمينه ي كشف ويروس ايدز گفته مي شود كه هيچكدام پايـه ي علمـي ندارنـد        . پنهان مانده و سپس در ميان انسان ها منتقل شده است          

ان وارد خون انسان شده در حاليكه هـيچ          اين ويروس به دليل رابطه ي جنسي انسان با ميمون و شانپانزه ي ميزب               ادعا مي شود كه    براي نمونه 
همچنين گفته مي شود كه اين ويروس با رابطه ي مقعدي ايجاد مي شود و تنها در                 . سند تاريخي يا گزارشي از اين نوع رفتار ديده نشده است          

  .ا ساخته دست بشر مي دانند و آن ردرآميخته كه كامال بي پايه است، يا برخي آن را با سياست و تخيالت  داردبين همجنسگرايان رواج
فقط نحوه ي ارتباط    . ارتباطي ندارد ) زن يا مرد، همجنسگرا يا دگرجنسگرا و پير يا جوان بودن          ( به جنسيت و سن انسان       HIVانتقال ويروس   

د كه با مهـار ايـن   به طور كلي پنچ راه اصلي براي انتقال ويروس عامل ايدز وجود دار. دن دارويژه  و تعداد شريك هاي جنسي اهميت جنسي
 .مسيرها مي توان اطمينان داشت كه به راحتي مي توان از گسترش ويروس و بروز بيماري ايدز پيشگيري كرد

  : از اين قرارندHIVپنج راه اصلي انتقال 
ـ  .  اسپرم مردان و ترشحات واژني افراد آلوده وجود دارد  در خون، آبHIV  ويروس:رابطه ي جنسي بدون كاندوم ورت نزديكـي  پـس در ص

راه واژن يا مقعد با افراد آلوده به اين ويروس، خون مويرگ هاي پاره شده ي سر آلت با مويرگ هاي پاره شده ي مقعد يا                           جنسي فرد سالم، از   
 مردان   چندين پژوهش صورت گرفته در آفريقا بر روي        .سالم منتقل مي شود   فرد  واژن تماس پيدا مي كند و ويروس به راحتي از فرد آلوده به              

بغيـر از   .  درصد كمتر از مردان ختنـه نـشده اسـت          60 تا   48ختنه شده و ختنه نشده نشان مي دهند كه امكان آلودگي در مردان ختنه شده                
داشتن رابطه جنسي بدون عمل دخول، استفاده از كاندوم در روابط جنسي يكي از راههاي مهم جلوگيري از انتقال ويروس از فرد آلوده به فرد 

 استفاده از لوسيون و لغزنده هاي . الزم به يادآوري است كه حتما بايد بر روي كاندوم از لغزنده هاي محلول در آب استفاده كرد          . مي باشد  سالم
  .چرب موجب باز شدن منافذ كاندوم و ايجاد امكاني براي نفوذ ويروس مي گردد
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 دهاني نمي تواند باعث انتقال      - ابطه ي جنسي زباني      ، ر  و اسپرم بلعيده نشود    زخم باز بر روي آلت، در دهان، لب و يا لثه نباشد            در صورتي كه    
تنها يك . حتا لب گرفتن و بوسه هاي عميق نيز نمي تواند موجب انتقال ويروس شود.  سبب انتقال ويروس نمي شود همبوسيدن .ويروس شود

  .  رود يكي از دو نفر زخم باز در دهان داشته استمورد از انتقال ويروس از راه لب گرفتن گزارش شده است كه احتمال مي
از نظر علمي داشـتن بـيش از يـك شـريك             . براي آلوده شدن وجود دارد     احتمال بيشتري هرچه تعداد شريك هاي جنسي فرد بيشتر باشد         

پيما از جامائيكا بـه كانـادا        در كانادا توسط يك مهماندار هوا      HIVبراي نمونه، ويروس    . جنسي در سال از رفتارهاي پرخطر محسوب مي شود        
 ايـران،   سـوي در آمريكاي شمالي بر خالف آمارهاي ارايـه شـده از    .  و توسط حدود دويست شريك جنسي اش در كل كانادا پخش شد            رسيد

مي، به همين دليل در دبيرستان ها، دستشويي هاي عمـو         . بيشترين راه انتقال بيماري از طريق داشتن سكس بدون كاندوم گزارش شده است            
به نظر مـي    . اين كار دسترسي افراد به كاندوم را آسان تر مي كند           .نصب شده اند   خودپرداز كاندوم    هاي دستگاه ،داروخانه ها، بارها و كالب ها     

ـ . رسد مخالفت وزارت بهداشت ايران با نصب خودپرداز كاندوم به اين دليل باشد كه در ايران اين روش انتقال ويروس محدود تر است                      ه با توج
 گسترش ويروس ايدز در ايران بيشتر از طريق روابط جنسي بدون كانـدوم               گذشته  سال  چند به اعتراف مسئوالن مبارزه با ايدز در كشور، در        

  .بنابراين در دسترس بودن هر چه بيشتر كاندوم و ارائه آموزش به جامعه بسيار ضروري است. بوده تا استفاده از سرنگ هاي مشترك
 استفاده ي مشترك از سرنگ و سوزن آلوده به دليل اينكه به سادگي مي تواند ويروس را از شخص آلوده به فرد سـالم                         :ودهسرنگ و سوزن آل   

 مي تواند از راه استفاده از تيغ مشترك، دسته تيغ چنـدبار              HIV به غير از سرنگ و سوزن آلوده، ويروس       . منتقل كند، بسيار خطرناك است    
تحقيقات نشان داده اند كه مـسواك مـشترك و       . چيز تيز و برنده كه امكان آلوده شدن داشته باشد، منتقل شود            آرايشگاه ها و هر       در مصرف

در ايران بيشترين راه انتقال بيماري از طريق اسـتفاده      . براي كشيدن كوكائين هم مي تواند موجب انتقال ويروس شود         ) بيني(لوله ي مشترك    
 كه اجازه ي نصب خودپردازهاي سرنگ رايگـان در          اين تالشند  در ايران در      امور ايدز  فعاالن. ستي مشترك سرنگ هاي آلوده گزارش شده ا       

 . مي شودپيشگَيريبا اين كار تا حدود قابل توجهي از انتقال اين ويروس . مراكز پر خطر را به دست آورند
غده هاي شيرده بگذرد و از مـادر  سد ه راحتي مي تواند از   چون ويروس ايدز در ترشحات بدن فرد آلوده وجود دارد، ب           :شيردهي مادر به نوزاد   
 . گزارش نشده است، يعني از نوزاد به مادر سالم از طريق شير دادن،مورد برعكس آن. به نوزاد منتقل شود

 عـاري از  ز زايمـان     در طول حاملگي خون مادر و جنين با يكديگر در تماس نمي باشند؛ به همين دليل جنين يك مادر آلوده تا پيش ا                       :زايمان
 اما اگر زايمان كنترل شده نباشد و خون مادر در تماس با خون نوزاد قرار بگيرد، آن وقت امكان انتقال ويروس از مادر به نـوزاد                           ،ويروس است 
 .وجود دارد
.  بيماري بسيار شايع مي شـود       در كشورهايي كه خون و فراورده هاي خوني را پيش از انتقال مورد آزمايش قرار نمي دهند، انتقال                  :اهداء خون 

 و ساير بيماري ها مورد HIV از نظر آلوده بودن به ويروس ، قبل از استفاده،در ايران سازمان انتقال خون تمام خون ها و فراورده هاي خوني را  
  . دهدمي آزمايش قرار 

  ويروس از چه راه هايي منتقل نمي شود؟
  گذاشته كه در محدود كردن راه هـاي انتقـال، پيـشگيري    ز، اين  دريچه شانس را با    در بدن روس   خاص اين وي   ميزبانيراه هاي انتقال ويژه، و      
  : به وسيله آنها منتقل نمي شود از اين قرارندHIVراه هايي كه . قابل توجهي انجام شود
ر اگر با زخم باز تماس پيدا كند همين مقدا. ( مي باشند HIVاشك و آب دهان فرد آلوده حاوي مقدار اندكي ويروس -آب دهان، اشك و عرق

از آنجا كه ويروس ايدز، بر خالف ويروس سرماخوردگي و آنفوالنزا، توانايي زنده ماندن در بيرون از سلول زنده را ندارد و بـه                        .) خطرناك است 
 مي دهندوده شده اند نشان  يا حتي خون فرد مبتال آل،كه با آب دهان، اشك سطوحي صورت گرفته بر روي اتسرعت از بين مي رود، آزمايش

 در عرق فرد آلـوده      HIVتا كنون دانشمندان موردي مشاهده نكرده اند كه         .  نيز از بين مي رود     HIVكه پس از خشك شدن سطوح، ويروس        
 .يافته شده باشد

در مورد پـشه هـا   . دارد از طريق حشره گزيدگي وجود نHIV بررسي هاي علمي نشان داده اند كه هيچ راهي براي انتقال ويروس            -حشره ها 
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه پشه ها خون مكيده شده را به شخص ديگري .  را هضم كنند HIVبايد گفت كه آنها مي توانند ويروس        

خـون  وارد نمي كنند و تنها آب دهان خود را براي راحت تر مكيدن خون به زير پوست تزريق مي كنند، و تا هضم نشدن خون مكيـده شـده           
 .اين كار انتقال ويروس توسط پشه ها را تا حد صفر كاهش مي دهد. جديدي نمي مكند
 با و جود اينكه ويروس ايدز بسيار خطرناك است، اما اصـال از راه اسـتفاده از ميـز، صـندلي، ظـرف غـذا، رختخـواب و                 -محيط هاي عمومي  

بهتـرين   . دقيقه بيشتر دوام ندارد و به سادگي مي ميرد         20ه در حدود    ويروس ايدز در خارج از سلول زند      . دستشويي عمومي منتقل نمي شود    
راه از بين بردن ويروس ايدز در محيط هاي عمومي اين است كه محل آلوده شده را بـا دسـتمال يـا پارچـه بپوشـانند و بـر روي آن  مـايع                                   

 . دقيقه بشويند30سفيدكننده، آب كلر، بريزند و پس از 
 موجب از بين رفتن ويـروس   استخرهاتركيب كلر موجود در آب. ن در استخرهاي عمومي خطري ايجاد نمي كند      شنا كرد  -استخرهاي عمومي 

HIV  انتقال ويروس آنها به افـراد سـالم، امكـان       باز هم   به همين سبب حتي اگر خون و ترشحات افراد آلوده وارد آب استخر شود،               .  مي شود
  .پذير نيست
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 ايدز درمان ندارد اما همه،  با دقـت، پيـشگيري، و آمـوزش بـه                 در پايان، همان طور كه گفته شد،      
ننگ زدائي  . ديگران مي توانند به سادگي از همه گير شدن اين تهديد بزرگ جهاني جلوگيري كنند              

، ايجاد امكانات مشاوره براي آنها و خانواده هايشان، تشويق آنها و همينطور             HIVاز افراد آلوده به     
خطر به ايجاد گروه هاي حمايتي براي خود و بكار گرفتن نيرو و انرژي اين ديگر گروههاي در معرض     

 در خدمت اطالع رساني، استفاده از وسايل ارتباط جمعي در رساندن اطالعات به جامعه و در                 گروها
دسترس هر بيشتر گذاشتن كاندوم  همه و همه مي توانند گسترش اين ويروس خطرناك و كـشنده    

  . را به حداقل رساند
مبتال مي شوند، اما چنين تفكري HIV شايد بعضي ها فكر كنند كه  فقط همجنسگرايان به ويروس

چون عمومĤ سطح آگاهي و دانـش همجنـسگرايان از خطـر ايـن              . بسيار نادرست و خطرناك است    
اين كار نتيجه آگـاهي  . ويروس و راههاي  ممانعت از ابتال به آن، بيشتر از سطح عمومي جامعه است           

 عمـل   HIVي خود گروههاي همياري همجنسگرايان است كه به مسئوليت خود در مبارزه با                رسان
 مبتال  HIVاز طرف ديگر، اگر افراد غير همجنسگرا فكر گنند كه فقط همجنسگرايان به              . مي كنند 

مي شوند، آنوقت از مسئوليت شخصي خود، غفلت كرده و نتائج مرگباري، برايشان به ارمغان داشته 
  . مسئوليت همه افراد، جمعيت ها، گروهها و دولتها استHIVمبارزه با گسترش و شيوع ويروس . باشد

   
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 

  . را از ياد نبريمايدزدسامبر ، روز جهاني اول 
  

و هاي پيشگيري راه در مورد  آگاهي رساني
 وظيفه ي هر ،ايدزجلوگيري از گسترش 

    اهميت هآيندنسلهاي زندگي فرديست كه به 
.مي دهد       
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  كارگاه آموزش جنسي 
  

ي دوره   فصلنامه، قول داديم كه در اين شماره مطلبي در باره نحوه برگـزار             2در شماره   » سكسواليته نوزادان و نقش والدين    «در انتهاي مطلب    
با انتشار مطلب زير، به قول خود عمل مي كنيم، اما           . آموزشي براي والدين و جفت هايي كه در فكر بچه دار شدن هستند، منتشر خواهيم كرد               

 حتي  مـي  . اضافه كنيم كه هر كسي،  در هر شرايطي، در صورت عالقه مي تواند چنين دوره هايي را براي دوستان و اطرافيان خود برگزار كند                        
پيشنهاد مي كنيم كه افراد عالقمند به برگزاري اين گونه دوره           . توان ساعاتي را در كالس هاي دبيرستان يا دانشگاه به اين دوره اختصاص داد             

كه در شماره قبلي معرفي شد، را بخواننـد و سـعي            » بچه ها از كجا مي آيند     «  فصلنامه و همينطور كتاب      2ها، ابتدا مطلب منتشره در شماره       
  .نند كه اطالعات خود در اين زمينه را از طريق كتاب و اينترنت گسترش دهندك
  

  : هدف
  سه سالگي،- باال بردن سطح دانش و اطالعات شركت كنندگان در مورد شكل گيري جنسيت و رشد آن در انسان از تولد تا دو-
   كمك به شركت كنندگان در كسب درك وفهم بهتر از سكسواليته،- 
  كت كنندكان با مراحل مختلف رشد نوزادان خود، آشنايي شر- 

 باال بردن سطح راحتي شركت كنندگان با جنسيت فرزندان خود و كمك به آنها در برقراري ارتباطي صادقانه و علني در بـاره جنـسيت بـا                            -
  آنها،

  قال ارزش هاي خود به فرزندان، نگاه به ارزش هاي اعتقادي والدين در امور جنسي و كمك به آنها در انديشيدن به چگونگي انت-
   كمك به شركت كنندگان در ايفاي نقش اولين معلم ، به رشد سالم جنسيت در فرزندان خود از همان دوران نوزادي،-

.  زوج هاي جوان بدون فرزند ، زوج هايي كه نوزاد دارند، و حتي افراد مجرد عالقمند، همه مي توانند در اين كارگـاه آموزشـي شـركت كننـد                          
  .بسته به امكانات، تعداد افراد شركت كننده مي تواند متفاوت باشد

  
جنسيت بيولوژيكي، نقش هاي جنسي در جامعه، چگونگي واكنش و پاسخ به كنجكـاوي نـوزادان در كـشف                   : موضوعات مورد بحث در كارگاه    

دي فردي در مورد جنسيت و تقـسيم تجـارب بـا            بدن خود و آشنا شدن با آن، و همينطور  يافتن امكان بحث و گفتگو حول ارزش هاي اعتقا                  
  .  ديگر شركت كنندگان

  
  .در شروع كار، ابتدا ضمن خوش آمدگويي، از شركت كنندگان درخواست مي شود كه فرم زير را پر كنند

  
  . دش كمك خواهد كردحداقل يك چيز را اسم ببريد كه شما مي توانيد انجام دهيد كه به تربيت مثبت اعتماد جنسي فرزندتان نسبت به خو* 
  نوزادان از چه طريق و به كدام شيوه با بدن خود آشنا مي شوند و آن را كشف مي كنند؟* 

  نوزادان كي و در چه مرحله اي، موجود جنسي مي شوند؟*  
  .يك نمونه از برخورد متفاوت با نوزادان دختر نسبت به نوزادان پسر را نام ببريد* 
  ده روابط عشقي فرزندتان را خواهد گذاشت؟چه چيزي اساس و بنياد آين* 
  فكر مي كنيد كه آلت تناسلي نوزادان پسر و دختر در چه مرحله اي مي توانند شق شوند؟* 
   از سن سه تا شش ماهگي-
   از لحظه تولد-
   از يكماهگي-
   در رحم مادر-
  از شش تا نه ماهگي-
  .نوزادان را ذكر كنيد حداقل يك دليل براي آموزش اسامي صحيح آلت تناسلي به -
   فرق بين جنس و جنسيت چيست؟-
  فرج چه چيزي است/  مهبل-
  

 بعد از پر كردن پرسشنامه زير، ازتك تك  شركت كنندگان درخواست مي شود كه ضمن معرفي خود، هدف، توقع و انتظارات خود از شـركت            
  .در كارگاه را اعالم كنند، و اگر سئوالي دارند، مطرح نمايند
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مي توان سئواالت را با صداي بلند خواند و هر كسي جواب مثبـت خـود را بـا    ( آن، پرسشنامه زير بين شركت كنندگان توزيع مي شود    بعد از 
  .)بلند كردن دست، اعالم مي دارد

  
   :من

  جيب خود دارم / يك بسته آدامس در كيف-
 .م  در باره جنسيت با فرزند خود يا كودكان بستگان نزديكم  صحبت كرده ا-
 پرستار بازي كرده ام/   در كودكي دكتر-
  ديشب خوب خوابيدم-
 زايمانم بيش از هشت ساعت طول كشيد-
  هيچوقت لباس جنس مخالف نپوشيده ام-
  لباس با رنگ صورتي به نوزاد پسرم پوشانده ام-
  نوزاد دخترم را با لباس رنگ آبي پوشانده ام-
 )مي كردم(اس راحتي مي كنم  در صحبت از مسائل جنسي با والدينم احس-
   روي بدنم تاتو دارم-
  از استمناء كردن كور نشده ام-
 فرزند دخترم را ختنه نكرده ام-
 . ميدانم كه فرج چيست-

  
  

 سه نفره تقسيم مي شوند و هر گروه در اين باره با هم صحبت مي كنند كـه آيـا والدينـشان بـا        -بعد از آن، شركت كنندگان به گروه هاي دو        
حبت يا ايماء و اشاره،  چيزي در باره مسائل جنسي به آنها  ياد داده اند يا نه،  وصحبت كردن يا نكردن والدين در باره مسائل جنـسي چـه                                ص

كدام بخش  تجارب خويش را مي خواهند به فرزندان خود منتقل كنند و چه چيزي را مي خواهند تغيير                    . تĤثيري بر آنها بر جاي گذاشته است      
  .دهند

/ مسئول .  اين كار به شركت كنندگان كمك مي كند تا با روحيه مثبتي نسبت به خود بعنوان معلمان پرورش جنسي فرزندان خود، نگاه كنند                     
مسئوالن كارگاه هم مي بايست اين مسئله را به شركت كنندگان يادآوري كنند كه هر چه والدين آنها كرده اند، در واقع بازتـابي از شـناخت                           

به فرزندانشان بوده است و اينكه والدين آنها اطالعات جنسي ) گيريم كه اشتباه(ه و هدف والدين همه شركت كنندگان كمك صادقانه        آنها بود 
زيادي نداشته اند و همين شركن آنها در اين كارگاه، خود بيانگر اين است كه آنها مي خواهند بهتر از والدين خود بـا جنـسيت فرزندانـشان                            

  .در پايان كارگاه آموزشي، حتمĤ دانش و اطالعات بهتري خواهند داشت كه در اين امر به آنها كمك خواهد كردرفتار كنند و 
استراحت اين امكان را هم فراهم مي كند كه شركت كنندگان بيشتر با هم آشنا شـده و احـساس                    .( بد نيست اينجا وقت استراحت داده شود      

  .)راحتي بيشتري بكنند
  

شروع مي شود و در باب مسائلي همچون نعوذ آلت نرينه، خيس شدن مهبل، شق شـدن چوچولـه        »  آغاز جنسيت « ان  بخش بعدي تحت عنو   
شركت كنندگان از تجارب و مشاهدات خـود   . واينكه اولين ارگاسم  در چه زماني ممكن است اتفاق بيفتد، از شركت كنندگان سئوال مي شود                

افرادي كه نوزاد ندارنـد،   .  مسلمĤ افرادي كه نوزاد دارند، تجارب بيشتري را گزارش مي دهند  . نداز رفتار و حركات نوزادان خود صحبت مي كن        
فرد مسئول كارگاه مي بايست بعد از بحث كافي، نظرات و آموخته هاي علمي خود . مي توانند  دانش، آموخته ها و باورهاي خود را مطرح كنند       

  . كنندگان تقسيم كنددر باب هر كدام از موضوعات فوق را با شركت
اين بخش براي  شركت كنندگان فرصتي فراهم مي كند تا در باره دست زدن نوزادن و بازي آنها با اعضاء مختلف بـدن، از جملـه آلـت هـاي                               

 از طرف ديگر، اين صحبت و گفتگوها، به شركت كنندگان اين امكان را مي دهد كـه نـسبت بـه                    . تناسلي خود، صحبت و تقسيم تجارب كنند      
  .رفتارهاي نوزادان خود ، با شناخت بيشتري برخورد كنند و هر حركتي را غير نرمال تلقي نكرده، نگراني بي مورد نداشته باشند

  
  : بعد از پايان اين بخش، تعريف جامع و كامل جنسيت در اختيار شركت كنندگان قرار داده مي شود

  
   فردي است و ازبسياري اجزاء بهم پيوسته تشكيل مي شود؛يكي از ابعاد بسيار مهم  وجود هر) سكسواليته(جنسيت 

  آناتومي جنسي، فيزيولوژي، رشد و گذراندن مراحل مختلف،* 
  جندر، جنسيت فرهنگي، هويت جندري و نقش هويت جندري،* 
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  گرايش جنسي،* 
  رفتار جنسي و شكل زندگي جنسي، اعتقادات، رفتارها و ارزش هاي فردي،* 
  بهداشت جنسي،* 
  نتزي ها و اميال جنسي،فا* 
  روابط صميمي و خصوصي جنسي،* 
  تجارب بدست آمده در رابطه با جنسيت،* 
  .معنويت مربوط به جنسيت* 

 جنسيت ما نه تنها بخشي از رفتارها و اعمال ما است  و در آن تجلي مي يابد، بلكه، در همه احساسات و چگـونگي بـودن و وجـود مـا هـم                                  
  .تĤثيرگذار است

جنسيت، زيبـا، انـرژي دهنـده و  عامـل           . حساس زنده بودن را در ما بر مي انگيزاند و يكي از اجزاء بسيار مهم شخصيتي ما است                  جنسيت، ا 
  .رهايبخش انسانيت ما است

  
 مطالعه فرم فوق و بحث حول آن،  شركت كنندگان را متوجه اين امر مهم مي كند كه آموزش جنسي تنها شامل آناتومي جنسي و توليد مثـل                           

و در نتيجه اين امكان را براي شركت كنندگان فراهم مي كند كه دررابطه با جنسيت فرزندان خـود،                   . نيست بلكه خيلي بيشتر از آن مي باشد       
  .برخورد  بازتري داشته باشند و حتي در اصالح ديد بستگان و اطرافيان خود در جامعه، نقش فعالي اختيار كنند

  
ابتدا به شركت كنندگان  فرصت داده مي شود تا در باره ارزش ها، اعتقادات فردي خود در بـاره                    . فردي است فعاليت بعدي در باره ارزش هاي       

  :جنسيت و چگونگي تربييت و آموزش جنسي فرزندان، بحث و گفتگو كنند، پس از آن، فرم زير در اختيار شركت كنندگان قرار داده مي شود
  
توجه داشته باشيد كه جوابهـاي غلـط يـا          .  زش هاي فردي خود شما در باره جنسيت مي باشد         سئواالت زير براي كمك جهت تفكر حول ار       « 

مهمترين مسئله اين است كه در باره اعتقادات و ارزش هاي فردي خودتان فكر كنيد و تصميم بگيريد           . صحيح براي اين سئواالت وجود ندارند     
اگر مايليد، مي توانيد به هر سـئوال بـيش از يـك پاسـخ        .  زندان خود منتقل كنيد   كه كداميك از اين ارزشها و اعتقادات را مي خواهيد به فر           

  : ».بدهيد
  

  :هنگام عوض كردن پوشاك بچه، يا در هنگام حمام كردن او، اگر نوزادم به آلت جنسي خود دست بزند* 
  . دستش را كنار مي زنم تا كار عوض كردن پوشاك يا حمام كردن او را سريع تر تمام كنم-
  . رو دستش مي زنم و بهش مي گويم كه اين كار درستي نيست-
  . با لبخند به او مي گويم كه چه بدن قشنگي دارد-
  . به او وقت كافي مي دهم كه با آلت خودش بازي كند و بعد كار عوض كردن پوشاك يا حمام كردن او را تمام مي كنم-
  .لطفĤ توضيح دهيد برخورد ديگري كه مطرح نشده و ممكن است انجام دهيد؟ -
  

  :در باره انتخاب لباس نوزادن* 
  . فقط  دخترها  لباس صورتي مي پوشند-
  . پسرها لباس هاي با رنگ بيشتر دخترانه نمي پوشند-
  . پسرها لباس هايي كه مناسب دختران هستند، را نمي پوشند-
  

  :در باره انتخاب اسباب بازي براي نوزادان* 
  .ازي كنند فقط دختران بايد عروسك ب-
  . فقط پسران بايد ماشين هاي اسباب بازي داشته باشند-
  . پسرها و دخترها بايد اسباب باز هاي مشابهي داشته باشند-
  

  :با نوزادم در باره اعضاء بدنش صحبت مي كنم وقتي* 
  . اندام هاي جنسي او را كال مطرح نمي كنم-
  . واژه ها و اسامي خاصي براي آنها بكار مي برم-
  .اسامي صحيح اعضاء جنسي را به آنها ياد مي دهم -
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در ايـن قـسمت موضـوع       . ، بحث در باره ارزش هاي فردي ادامه مي يابـد          )بدون اسم بردن از افراد    (با جمع آوري پاسخ سئواالت و طرح آنها         

  .ديدگاه سنتي و جنسيت فرهنگي پيش مي آيد و فرصتي جهت اصالح ديدگاه هاي نادرست فراهم مي شود
  

بعد از آن، مسئول كارگاه، محتوا و مفهوم كلي نوشته زير را براي شركت كنندگان توضيح مي دهد و سپس خود نوشته را بين افراد توزيع مي                           
  :كند

  
  سكسواليته نوزادان چي هست؟

  .رشد طبيعي جنسيت در همه كودكان
  :هر چيزي كه شما نمي خواهيد فرزندانتان در باره جنسيت ياد بگيرند

  
  .مان لحظه تولد، نوزادان در باره جنس و جنسيت فرهنگي، بدن خودشان، و عشق صميميت و خلوص، شروع به يادگيري مي كننداز ه

بله، از نظر جنسي دختران و پسران متفاوت هستند، اما در هنگام نوزادي، تفاوت تنها در چشمان بغل كننده نوزاد است؛ آنهـم   : جنس* 
پدر نوزاد پسر را بغل مي كند، به خود مي فشارد و با او بازي مي كند، دختر اما در كنـار                      .  رهنگي جامعه بدليل آموزش ها و ارزش هاي ف      

 12در شش ماهگي، نوزاد تفاوت صداي مرد و زن را تشخيص مي دهد و در . مادر نگه داشته مي شود و اغلب مادرش با او صحبت مي كند
دختران بيشتر به عكس زنها و دخترهـا خيـره مـي شـود و        . (بيشتر خيره مي شوند    ماهگي به عكس ها و تصاوير جنس خودشان          18تا  

  .)پسران به عكسها و تصاوير پسران و مردها
  

آنها ياد مي گيرند كه نزديكي فيزيكـي همچـون دسـت زدن وبغـل شـدن،        . نوزادان با لمس و دست زدن، با بدن خود آشنا مي شوند           : بدن* 
آنهـا همينطـور نعـوذ خودبخـودي آلـت      .  آنها را قلقلك مي دهد، لبخند مي زنند يا قهقهه سر مي دهند  وقتي كسي . برايشان لذت آور است   

دست زدن به بدن خود براي كشف و شـناخت   ). آلت پسر شق و چوچوله دختر شق و مهبل او خيس مي شود            (جنسي خود را تجربه مي كنند       
كه از دست زدن به آلت جنسي خود و تحريك آن، عايدشان مي شود، را در سـن                  آنها لذتي   . آن، براي نوزادان رفتاري غريزي و طبيعي است       

گفته مي شود كه حتي بعضي از نـوزادان ممكـن اسـت             .). البته گاهي ديرتر و يا زودتر هم اتفاق مي افتد         . (هفت تا ده ماهگي كشف مي كنند      
  .واكنشي فيزيكي شبيه حالت ارگاسم، از خود بروز دهند

  
احساس .... هنگامي كه نوزاد با عشق و خلوص،  بغل مي شود، غذا به او داده مي شود، پوشاك او عوض مي شود و    : يميتعشق، خلوص و صم   * 

  .برآوردن نياز نوزاد، اعتماد كردن و صميميت نسبت به والدين و محيط اطراف خود را در او پرورش مي دهد. نزديكي، عشق و امنيت مي كند
  

    نسبت به جنسيت در نوزادان و كودكان پرورش داد؟چگونه مي توان ديدگاه مثبتي
چگونگي دست زدن، بغل كردن، پوشاك پوشاندن، غذا دادن، حمام كردن، حرف زدن و همه كارهاي ديگري كه والدين بـا نـوزاد انجـام مـي                           

  .دهند، به او ياد مي دهد كه نزديكي فيزيكي و صميميت امري سالم و دوست داشتني است
.  كودك،  بشكل مثبت و ياد دادن اسامي مختلف اندامهاي بدن به او، از جمله اسامي اندامهاي تناسلي، بـسيار مهـم اسـت                   /ادحرف زدن با نوز   

. صحبت با كودكان بزرگتر در باره بلوغ و مسائل جنسي، به آنها كمك مي كند كه با ديد مثبتي نسبت به بدن و جنـسيت خـود رشـد كننـد                              
ماد را جايگزين ترس، شرم و حيا، آگاهي و دانـش را جـايگزين ناآگـاهي، و احـساس راحتـي و آرامـش را       برخورد و صحبت هاي مثبت،  اعت  

همه اينها، كودكان را نه تنها به شناخت و كنار آمدن با جنسيت خود تشويق مي كند،  بلكه به آنها ياد                      . جايگزين احساس ناخوشايند مي كند    
  .طراف خود را هم محترم بشمارندمي دهد كه تفاوتها در عرصه جنسي در محيط ا

والدين بايد مواظب باشند كه ارزشها و نرمهاي مربوط به جنسيت فرهنگي موجود در جامعه، كه به ظلم و سـتم رسـاني بـه افـراد از ناحيـه                              
ـ      . جنسيت آنها منجر مي شود، را به فرزندان خود منتقل نكنند           سيت، هويـت و گـرايش   براي اينكار بايد به فرزند خود اجازه دهند  كه بـا جن

والدين نبايد فرزندانشان را مجبور كنند كه جنسيت خود را در قالب تنـگ ارزش هـاي اجتمـاعي جـا                     . جنسي اي كه راحت ترند، رشد كنند      
 مهـر و    اين كار جنسيت را به اسباب رنج و محنت فرزند تبديل مي كند  و نه اسباب لذت، خوشابندي، تماس و ارتباط با ديگران و ابراز                         . دهند

  .عاطفه دروني
والدين بايد مواظب باشند كه تفاوت رفتار و برخوردهاي جامعه با پسر و دختر را در مورد فرزندان خود بكـار نگيرنـد و هـر دو جـنس را بـه                                

  .يكسان پرورش و تربيت كنند
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 استمناء كردن نوزاد بشكل بزرگساالن نيست       والدين بايد بياد داشته باشند كه وقتي نوزاد به آلت جنسي خود دست مي زند، اينكار به معناي                 
اين كار براي نوزادان . بلكه كودك صرفĤ  دست به كاري مي زند كه به او كمك مي كند بدن خود را بشناسد و برايش خوشĤيند و لذت آور است      

  .و كودكان طبيعي است و ذهنيت بزرگساالن در باره دست زدن به آلت تناسلي را ندارند
  مسئول كارگاه مي تواند پرسشنامه اي در بين شركت كنندگان توزيع كند  و از آنها بخواهد كه  با پاسخ دادن به چنـد سـئوال،                      :پايان كارگاه 

اين كار بـه مـسئول كارگـاه        . نتيجه بخش ها و موضوعات مختلف كارگاه و همينطور نتائج كلي كارگاه، ضعفها و نقاط قوت آن را برآورد كنند                   
  .برنامه ها ي بعدي كارگاه موفق تر عمل كندكمك مي كند تا در 
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   منظري جهاني-واكنش در برابر خيانت جنسي همسر
  

William Jankowiak and M. Diane Hardgrave  
Anthropology Department 
University Nevada, Las Vegas 
Las Vegas, NV 89154  

  .)وج.ج.صار به فارسي برگردانده شده استمطلب با كمي اخت(
  

 در بين دانشمندان علوم اجتماعي بر آن است كه در جامعه انساني، رابطه جنسي خارج از ازدواج مردان بيشتر از رابطه جنـسي                        ذهنيت رايج 
هاي اجتماعي كه بـه درك و دريافـت   ثابت مي كند كه مردان از ساختارها و كاركرد     ) ما(اين تحقيق   . خارج از ازدواج زنان، پذيرفته شده است      

  .اشان از اينكه زنان ملك جنسي آنان هستند، كمك مي كنند،  سود بيشتري مي برند
  

 (Bourdieu 2001; Collins 1975; Freeman 1990; Harris 1993; MacKinnon 1988; Leacock 1993; Ressner 1986; 
Rosaldo and Lamphere 1974). 

   
 پييـر   .(Goldberg 1976, Smuts 1992). چنين دركي، انواع مؤسسات را جهت كنترل رفتاري زنان داير كـرده انـد  مردان براي تقويت  

ساالري، ادعا مي كند كه حسودي جنسي و زير نظر گرفتن همسر، يك /  در موافقت با تئوري پدرشاهيPierre Bourdieu –(2001)بوردو 
بازتابي است از اين موضوع كه عـادات و         ) همسر(تالف در واكنش زنان نسبت به خيانت جنسي         است، بنابراين اخ  ) آموختني(واكنش اكتسابي   
از چنين زاويه اي، اين نتيجه بر مي آيـد كـه، مـردان،              . ساالري در يك فرهنگ، تا چه اندازه به درون افراد نفوذ كرده باشد            /رسوم پدرشاهي   

اي زير نظر گرفتن همسر خود  صرف كنند، در حالي كه زنان، با توجه بـه درونـي                   بخصوص در جوامع پدرساالر، مي بايست نيروي بيشتري بر        
  .كردن رسوم قبيله اي پدرشاهي و ايد آلهاي اخالقي دوگانه ان، مي بايست در امر زير نظر گرفتن همسر خود، تقريبĤ بي تفاوت باشند

وفيزيولوژيكي را براي ريشه احـساس مالكيـت مـرد و قابليـت             در مقابل، فرضيه حسادت جنسي، در تئوري بقاء ريشه دارد و يك توضيح بي             
از اين ديدگاه، زنان و مردان، در موضوع توليد  (Betzig 1989; Broude 1980)   .انعطافي زن در واكنش نسبت به خيانت، در نظر مي گيرد

و همچنين چگونگي واكنش به خيانت جنسي، دارا مـي          مثل، منافع متفاوتي دارند و به اين خاطر هم، داليل متفاوتي براي ورود به يك رابطه،                 
نسبت به خيانت واقعي يـا واهـي و خيـالي     ,(Daly and Wilson 1983) مردان، احتماآل به دليل دلواپسي در مورد ثابت بودن پدر،. باشند

واكـنش خـود، تـĤثير رابطـه اي كـه      از جهت ديگر، ادعا مي شود كه زنان  در معادلـه  . همسر، سريع تر و با خشونت، واكنش نشان مي دهند  
 Buss 1999; Buunk et al 1996; Daly) .همسرشان با ديگري برقرار كرده، بر ثبات زندگي زناشويي و خانوادگي را در نظر مـي گيرنـد  

and Wilson 1983; Pietrzak 2002; Symons 1979)  
 باشند، گيريم كه اغلب معيارهاي متفاوتي را براي زير نظر گـرفتن             در اين تجزيه و تحليل، هم زنان و هم مردان مي بايست به يكسان مواظب              

  . روابط خارج از ازدواج همسر خود و تعيين نوع و شدت مجازات بكار مي گيرند
مرسـوم  ) دو نفر(ساالري، بر اين فرض است كه نزاكت جنسي، آنچنان كه در روابط في مابين       /تئوري حسادت جنسي، همچون مدل پدرشاهي     

بنابراين آنچه كه دو جنس را از هم متفاوت مي كند، نه استنباط  درمالكيـت بلكـه در سـبك         . شتر يك موضوع و انگيزه مردانه است      است، بي 
مالي خيانـت  /زنان بيشتر نگران مسائل عاطفي  .(Buss et al 1999:126) .سنگين كردن احساسي و عاطفي وجوه خيانت جنسي مي باشد

 هـر دو   .(Buss 1992; Daly and Wilson 1983; Symons 1979) .شتر نگران خيانت جنسي مي باشندهستند، در حالي كه مردان بي
ساالري و تنازع بقاء، بر اين توافق اند كه كه زمينه هاي اجتماعي و فردي مي بايست در واكنش يـك زن نـسبت بـه خيانـت                        /مدل پدرشاهي 

از اين زاويه، نتيجه گيري مي شود كه، زنان در بعضي جوامع، مي بايست      . اد نمي كنند  تĤثيرگذار باشند، در حالي كه در واكنش مرد تفاوتي ايج         
   .شريك جنسي خود، تا حدودي بي تفاوت باشند/نسبت به برقراري رابطه خارج از ازدواج همسر

  "عهد و ميثاق جفتي"در عوض، فرضيه 
(Pair bond hypothesis)  

اين ديدگاه، خيانت جنسي را يك مسئله صرفĤ مردانه فرض نمي كنـد، بلكـه آن را            . تĤكيد دارد بر ثقل و مركزي بودن عهد و پيمان يك جفت           
يك پديده طبيعي كه در مورد هر دو جنس صدق مي كند، در نظر مي گيرد ، و بر آن است كه هر دو جنس اغلب شديدآ مواظب رفتـار هـاي                                

) توافق جفت به برقراري سكس ضربدري با جفتي ديگر(ابطه،  مبادله همسر در اين ر. جنسي همسر خود و در تالش براي كنترل آن مي باشند
 اعالم نشده، بر رفتار جنسي " كنترل"استثناء نيست، بلكه قاعده است و حول اين اعتقاد سازماندهي مي شود كه هر كدام از دو طرف، نوعي 

 زناشويي با پذيرش اين حق براي طرف مقابل خـود، همـراه مـي               همسر خود اعمال مي كند؛ توانايي يك همسردر ورود به يك رابطه خارج از             
  .شود

بر مبناي صميميت،مسئوليت، نزديكي و احساس تعلق دو جانبه دو همسر           ) با ديگران (  در توافق مبادله جنسي    "عهد و ميثاق جفتي   "فرضيه  
  .به هم، ريشه دارد
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(de Munk and Korotoyev 2000; Jankowiak and Fisher 1992; Jankowiak 1995; Schelgel, n.d.)  
از اين زاويه، تفاوت در واكنش زنان و مردان نسبت به خيانت جنسي، آنچنان كه در ادبيات مربوط به فرضيه هاي بقاء و روانشناسي ديده مـي                          

  .شود، برجسته نمي گردد
 Sarah Hrdy’s  ه تفاوت جنسيتي كـه توسـط   با تعديالت صورت گرفته در تئوري روانشناسي بقاء مربوط ب" عهد و ميثاق جفتي"فرضيه 

اشاره مي كند كه زنان سرمايه گـذار جنـسي هـستند و در برقـراري روابـط خـارج از  ازدواج                      Hrdy  .صورت گرفته، مطابقت دارد    (1999)
تن همسر توسط زنان معنـا      در همين رابطه، زير نظر گرف     . پيشقدم مي شوند؛ چون  اين كار ممكن است به نفع خود آنها و يا فرزندانشان باشد                

مي يابد؛  هر آنگاه جستجوي رابطه جنسي جانبي به نفع يك زن باشد، بنابراين بسيار به نفع اوست كه امكانات همسر خود را هم براي خـود                            
ـ    .). شريك جنسي خود را زير نظر بگيرد      /روابط جنسي همسر  .(نگه دارد و از دست درازي زني ديگر به آن مواظبت كند            ساب، زنـان   با ايـن ح

  .نگران روابط خارج از ازدواج همسر خود  بوده و آن را غير قابل قبول مي دانند
تا اين تاريخ،  اطالعات مربوط به اختالف دو جنس درامر واكنش به خيانت جنسي، تا حدود زيادي از طرف تحقيقات مربـوط بـه روانـشناسي                  

  .(Goode 2002:D1) .ن اعتبار آنها را مورد سئوال قرار داده اندهر چند كه بعضي از روانشناسا. بقاء، ارائه گرديده است
بنابراين ما  . در حال حاظر هيچگونه مطالعه اي براي بررسي واكنش زنان و مردان نسبت به خيانت جنسي عيني، در عرصه جهاني وجود ندارد                     

 فرهنـگ مختلـف را      66 شركت كننـده از      132 مجموع   تصميم گرفتيم كه با همه محدوديتها دست به چنين كاري بزنيم و موفق شديم كه در               
هرچند كه اين آمار كمي است و ما  تمايل داشتيم كه آمار شركت كنندگان بيشتري داشته باشيم، اما با اينهمه،  تطابقاتي كه در                         . بررسي كنيم 

ده گرديد، بسيار جالب و قابل توجـه        فرهنگ هاي مختلف در امر واكنش زنان و مردان نسبت به خيانت جنسي در فرهنگ هاي مختلف مشاه                 
  .هستند

ما قادر به تعيين اين امر نشديم كه آيا رابطه جنـسي شـامل   . خيانت جنسي بعنوان داشتن رابطه جنسي بدون اجازه همسر تعريف شده است       
ش مردان و زنان نسبت به خيانت       ما همچنين  قادر نشديم كه سرعت واكن       . يك رابطه كوتاه مدت خارج از ازدواج مي باشد يا  رابطه بلند مدت             

  .جنسي همسر خود را تعيين كنيم
  . پاسخ هاي يافته شده به سه دسته تقسيم شدند؛  خود ياري، مراجعه به مقامات، و،  درخواست كمك از جامعه  

ته شـده در خوديـاري بـه دو    رفتارهاي بكار گرف. خود ياري در مواردي بكار گرفته شد كه زن و مرد سعي كردند مسئله را بين خود حل كنند                
گفتاري، و خشونت فيزيكي بر همسري كه دست به خيانت جنسي زده يا بر              /دسته اول بكارگيري خشونت زباني    : دسته كوچكتر تقسيم شدند   

 گيري از   فاصله"رقيب، و دسته دوم،     /، و يا ضرر رساندن به دارايي و ملك همسر         )فردي كه همسر با او رابطه جنسي برقرار كرده است         (رقيب  
  .اين دسته بندي با هدف بازشناسي اختالف دو جنس در بكارگيري خودياري، تعيين شده بود. "همسر

حال اگر كسي در برخورد با خيانت جنسي همسر خود هر دو دسته مربوط به خودياري را بكار گرفته باشد،  هر مورد جداگانه در دسته مربوط                           
  . گيري از همسر،  شامل ترك رابطه ، فاصله گيري احساسي از همسر، و خودكشي، مي باشدفاصله). 2جدول .(به خود منظور شده است

 جنس و نوع خود ياري– 2جدول 

   
  
  
  
  
 جنسي خارج از ازدواج همسر، مشاهده  در بررسي نتائج بعمل آمده،ما هيچگونه تفاوت آماري بين زنان و مردان در كوتاه آمدن از رفتارهاي-1

در فرضيه بقاء تطابق دارد؛ كه ادعا مي كند زنان و مردان هردو به يك نسبت نگران روابط خـارج                     Hrdy  اين نتيجه با تعديالت خانم    . نكرديم
ن هر دو، فارغ از ايدئولوژي و باور        ، عالوه بر آن، زنان و مردا      .شريك جنسي خود هستند و در نتيجه طرف را زير نظر مي گيرند            /از رابطه همسر  

  .خود، به خودياري تمايل دارند
 فرهنگ مورد بررسي قرار گرفته، ما  با هيچ موردي مبني بر اينكه زنان خيانت جنسي همسر خود را تĤئيد يا  مـورد موافقـت قـرار              66 در   -2

  .در تئوري بقاء تطابق دارد Hrdy  خانماين نتيجه با فرضيه عهد و ميثاق و همچنين با تعديالت. دهند، مواجه نشديم
در مواجه با خيانت جنسي همـسر بدسـت آورديـم، در            ) زن و مرد  ( ما تفاوتهاي ناچيزي در بكارگيري تاكتيهاي متفاوت توسط  دو جنس             -3

  .چندان قابل توجه نمي باشدحالي كه مردان بيشتر از زنان به خود ياري تمايل دارند، اما اين تفاوت آنچنان ناچيز است كه از جنبه آماري 
  ما تفاوت هاي آماري عمده اي در تفاوت بين سطح رشد اجتماعي و موضوع بكارگيري تاكتيك خودياري در مواجـه بـا خيانـت جنـسي،                 -4

درصد به خودياري  31، و در جوامع نابرابر، تنها    . درصد به خود ياري رو مي آورند       58بدست آورديم، در جوامعي كه بر مبناي برابري استوارند،          
  .رو مي آورند

 زنان مردان 

 42 58 خشونت فيزيكي

 33 19 فاصله گيري
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اين مسئله بخصوص در جوامع نـابرابر       .  رابطه مثبتي بين سطح رشد اجتماعي و فركانس مراجعه زنان و مردان به مقامات باالتر، وجود دارد                 -5
در حالي كه اين آمار بـه        درصد مردان دست به دامان مقامات باالتر مي شوند،           71طبق آمار بدست آمده، در اين جوامع،        . بيشتر مشهود است  

 درصد زنان در    16 درصد زنان در جوامع نابرابر به مقامات باالتر رجوع مي كنند، و تنها               31در عوض،   .  درصد در جوامع برابر، كاهش مي يابد       41
  .جوامع برابر به مقامات مراجعه مي كنند

  بحث و نظر
بـر  . شريك جنسي خود را زير نظر مي گيرند/صه روابط خصوصي، فعاالنه، همسرمطالعات ما دال بر آن دارند كه زنان و مردان، بخصوص در عر       

ساالري كه بر طبق آنها ادعا مي شود كه واكنش هاي زنـان، بـر مبنـاي سـاختار اجتمـاعي،                     /خالف فرضيه هاي حسادت جنسي و پدرشاهي      
نان و عدم تĤئيد مراوادت جنسي همسر در خارج از حيطـه            توجه ز .  متفاوت مي باشند، ما به هيچگونه تفاوت قابل اندازه گيري دست نيافتيم           

، حق هر دو جنس مي باشد )در روابط خصوصي و دوجانبه(در نتيجه مراعات قواعد . زناشويي، در همه فرهنگها، از سطح بااليي برخوردار است
  .مي باشد) اتحاد جنسي(و يكي از پايه هاي اساسي هر نوع اتحادي 

در سكسواليه بشر، تطابق دارد، كه نتيجـه گرفتنـد تنهـا     (Ford and Beach 1951) طبيقي صورت گرفته توسطاين موضوع با مطالعات ت
اين دو محقق سكسولوژي بدون آنكه بطور عمقي بـه          .  درصد جوامع بشري، بنوعي روابط خارج از ازدواج را تĤئيد مي كنند            39چيزي كمتر از    

 . مطلق جوامع انساني، نوعي محدوديت بر ارتباطات جنسي خـارج از ازدواج اعمـال مـي كننـد                  اين مسئله بپردازند، نتيجه گرفتند كه اغلب      
(Ford and Beach (1951:114). خانم Suzanne Frayser(1985:20)    در مطالعات خود در حوزه برخورد فرهنگ هاي مختلف بـا امـر

ني، بعد از موضوع روابط جنسي با كودكان در خانواده، ممنـوع تـرين   روابط جنسي خارج از ازدواج به اين نتيجه رسيد كه در اكثر جوامع انسا         
كه به آنـاليز   Steve Harrell’s (1997) اين نتيجه گيري بعدآ توسط . نوع روابط جنسي در فرهنگ هاي انساني همانا، خيانت جنسي است

  .فرهنگي جوامع مختلف در موضوع خيانت جنسي پرداخت، تĤئيد شده است
 حوزه فرهنگ هاي مختلف، يافته هاي قبلي در مورد تفاوت واكنش هاي دو جنس در برخورد با خيانت جنسي را تĤئيد مي كند؛               مطالعات ما در  

نتيجه مطالعـات مـا     . شريك جنسي خود كه به خيانت جنسي دست زده، شيوه هاي متفاوتي بكار مي گيرند              /زنان و مردان در مجازات همسر     
از مصاحبت بـا    ( شريك جنسي، ترجيح مي دهند كه از او فاصله بگيرند         /ن در واكنش به خيانت جنسي همسر       درصد زنا  50دال بر آن دارد كه      

در عوض تنها   .) او، يا از انجام كارهاي خانه مي پرهيزند، يا كآل او را ترك مي كنند و يا به خودكشي رو مي آورند تا طرف را تحقير كرده باشند                           
عالوه بر آن، به نظر مـي رسـد         ..  خيانت جنسي رو آورده اند، از جهت عاطفي يا فيزيكي فاصله مي گيرند              درصد مردان، از زنان خود كه به       29

شريك جنسي، جهت تنبيه و يا بي آبرو كردن طرف،  صرفĤ در بـين زنـان رواج دارد و اغلـب در                       /كه، خودكشي بخاطر خيانت جنسي همسر     
  .جوامع نابرابر ديده مي شود

خوديـاري مـردان    . شريك زندگي خود، به خودياري رو مي آورنـد        /وامع انساني، در برخورد با خيانت جنسي همسر       مردان، در اغلب مطلق ج    
 درصد زنـان از ايـن شـيوه بـراي     66در حالي كه .  درصد فرهنگها ديده مي شود88بيشتر شامل بكارگيري خشونت فيزيكي مي شود كه در  

دان اغلب خشونت فيزيكي مستقيم مانند كتك زدن همسر را بكار مي گيرند، در حالي كـه                مر..تنبيه همسر خيانت كار خود استفاده مي كنند       
ايـن نتـائج    .) كتك زدن همسر يا معشوقه او و يا فاصله گيري عاطفي و فيزيكـي از همـسر                ( زنان بيشتر عرصه وسيعتري را انتخاب مي كنند       

ارند؛ ايشان بعد از تحقيقات خود به اين نتيجه گيري رسيدند كه زنان  مطابقت د Victoria Burbank (1994) بدست آمده با مطالعات خانم
  .خيلي بيشتر از آنچه بسياري افراد تصور مي كنند، توانايي رو آوردن به خشونت فيزيكي را دارند

در خـارج از روابـط      شريك جنسي خـود     / همه داده ها دال بر آن دارند كه زنان در همه فرهنگها، بطور فعالي مراقب رفتارهاي جنسي همسر                 
ساالري  كه ادعا مي كند زنـان        /اين نتيجه با فرضيه پدرشاهي    . خصوصي، مي باشند و راه و روش هاي مختلفي براي كنترل آن بكار مي گيرند              

شريك جنسي خود بي تفاوت هستند، مطابقت ندارد، نتائج ما حتي با فرضيه حسادت جنسي كه ادعا مي كند              /نسبت به خيانت جنسي همسر    
نتيجه گيري ما دال بر آن دارد كه زنـان  . زنان در بعضي از شرايط كمتر نگران روابط جنسي خارج از ازدواج همسر خود هستند، مطابقت ندارد 

  ..شريك جنسي خود را  امري غير قابل قبول مي دانند/عمومĤ خيانت جنسي همسر
تفاوتها در واكنش دو جنس بيشتر به عامل فردي         . ت چنداني نمي كنند   ما بر اين باوريم كه واكنش هاي دو جنس نسبت به خيانت همسر تفاو             

  .و شخصيتي فرد بستگي دارند تا به تفاوت جنسي
  
  
  
  
  
  
  



87زمستان    ،سوم ، شماره ، سال اول  جامعهجنسيت و فصلنامه    
 

 

19 

 

Table 1 Gender, Descent and Types of Responses to Infidelity  
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  نكتــــــه
 

  يانت جنسيمقابله با طوفان ناشي از خ
  

 اسباب اًبل از هر تصميمي كه ممكن است بعداگر همسرت به تو خيانت كرده، ق
  .پشيماني شود، ابتدا بگذار كه گرد و خاكها آرام بگيرند

  .صحبت و گفتگو با هم را قطع نكنيد
  .قبول كن كه هفته ها و ماههاي پيش رو، درد آور و پر عذاب خواهند بود

اما از .  ات صحبت و روي حمايت آنها حساب كنبا دوستان و نزديكان صميمي
. تجزيه و تحليل روابط خود كه به تصميم گيري نهايي منجر شود، خودداري كن

  .چون اين كار از عهده مشاوران ومتخصصان امور خانوادگي بر مي آيد
سعي كن كه احساسات را در تصميم گيري خود دخالت ندهي، هر چند كه اين 

  .ه نظر برسدكار سخت و ناممكن ب
  .گاهي تغيير مسير رابطه؛ از شريك زندگي به يك دوست،  مناسب مي باشد

  .گاهي  غم و غصه خود را خصوصي نگه دار. سعي كن آرامش خود را حفظ كني
از صحبت ها و بحث هاي با موضوعات مكرربا همسرت در باره اتفاق پيش آمده، 

  . بپردازيسعي كن از زواياي مختلفي به موضوع. خودداري كن
بياد داشته باش كه هر چند همسرت به تو خيانت كرده، اما براي حل موضوع 

 .همكاري و تعامل دو جانبه شما الزم و ضروري است، پيش آمده
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   اينترسكسواليتي
  راهنماي برخورد با افرادي كه در آلت تناسلي خود دچار ابهام مي باشند و                  
  :نويسندگان

Milton Diamind and H. Keith Sigmundson 
  

پيشنهادات زير بر اساس تجارب ما، همفكري بخشي از همكاران قابل اعتماد،  نظرات و پيشنهادات افرادي كه خود از جهـت آلـت تناسـلي،                          
با اينهمه، پيشنهادات  زير ، بـا بعـضي از روش هـايي كـه         . لت بينابين دارند، و برداشت هاي ما از ادبيات موجود در اين زمينه، بنا شده اند               حا

 ما بر اين بـاوريم كـه گذشـت زمـان و           . اما ما معتقديم كه بعضي از اين روشها نياز به اصالح دارند           . امروزه بكار گرفته مي شوند، تناقض دارند      
بهرحال كليد اعتقادي ما اين است كه خود بيمار بايستي  در هـر              .  تجربه، باز ممكن است به اصالح همين پيشنهادات ارائه شده ، منجر شوند            

ما اين را مي پذيريم كه كساني ممكن است با پيـشنهادات مـا،              . گونه تصميم گيري در امر مهمي كه به زندگي او مربوط مي شود، سهيم باشد              
  .نباشندموافق 

  
  

  اصول راهنماي پيشنهادي ما
  

پيشنهاد مـي  » نرمال«را بجاي كلمه  (most frequent)  و اغلب مكرر (Usual) ، شايع (Typical)  » معرف« ابتدا، ما بكار بردن اصطالح  
لت ناقص، آنرمـال و يـا خطـاي         در صورت امكان از بكار گرفتن مفاهيمي همچون رشد يافته، رشد نايافته، خطاي پيش آمده در رشد، آ                 . كنيم

در عوض بايد تĤكيد كرد كه اين حالتها، هر چند كه از  زاويه آماري، چندان شايع نيستند، اما از جهـت بيولـوژيكي قابـل    . طبيعت پرهيز شود  
كـساني كـه داراي     . ياينداين شيوه برخورد،  به والدين كمك مي كند كه با  حالت ويژه آلت تناسلي فرزند خود، راحتر كنار ب                    . درك مي باشند  

اينگونه آلت هاي تناسلي مي باشند، افرادي عجيب و غريب نيستند، بلكه انسانهايي هستند كه تنها از جهت ساختار تناسلي، تفـاوت هـاي                        
ر كـل طبيعـت     در واقع، برداشت و شناخت ما از انواع تفاوت هاي موجود كه د            .  مي گويند   Intersex  بيولوژيكي دارند كه به آنها اينترسكس     

پس ننگ  . ديده مي شوند، به ما اين امكان را مي دهد كه  تفاوت ها در عرصه جنسي و ساختارهاي تناسلي متفاوت را هم  توقع داشته باشيم                          
  .زدايي از افراد با چنين حالت هايي يكي از اهداف ماست

يعني برآوردي از غده ها و ساختار داخلـي و  . فرد بدست آورده شود   در برخورد با چنين افرادي ابتدا بايد برآورد كاملي از ساختار فيزيكي              -1
كمك گرفتن از پزشكان متخصص كودكان، متخصصان غدد شناسـي، عكـس            . همينطور برآورد كردن غدد ژنتيكي فرد     . خارجي آلت تناسلي  

بررسي تاريخ خـانوادگي فـرد   . هتري مي رسد تيمي از افراد مختلف با تخصص هاي متفاوت به نتائج ب          . برداري و اورولوژيست ها هم الزم است      
. در اين كار بايد سريع اقدام كرد اما در صرف زمان كافي براي بدست آوردن نتائج،  نبايد هيچگونه عجله اي بخرج داده شـود                        .  نيز الزم است  

قـضيه شـايد چنـين     .  اليتها بداننـد  بعضي ها ممكن است  اين مسئله را بعنوان يك مسئله پزشكي اورژانسي و در نتيجه عدم باالنس الكترو                  
پيشنهاد ديگر ما اين . باشد، اما،  ما بر اين اعتقاديم كه قبل از  هر گونه نتيجه گيري عجوالنه، ابتدا هر گونه شك و شبه اي را بايد بر طرف كرد

  .ترسكس، ناشناخته باقي مي ماننداست كه در هنگام تولد، بايستي آلت تناسلي نوزادان هم معاينه شود، چون بسياري از حالت هاي اين
 بالفاصله و همزمان با كارهاي فوق، والدين را در مورد  پيشرفت كندي كه در كارها پيش مي آيد، راهنمايي كنيد و علتها را به آنها توضيح                            -2

بـه والـدين ارائـه      ) رواني(تي  مشاوره    در صورت نياز، بايس   . صداقت با والدين و اعالم همه نتائج به آنها،  به اعتماد سازي منجر ميشود              . دهيد
بايد به والدين توضيح داد كه حالت فرزند آنها انعكاسي است از تفاوتهايي كه در طبيعت ديده مي شوند و هرچند كه اين حالت چنـدان                          . شود

 آنها نيست و نبايـد احـساس    همچنين بايد به والدين توضيح داده شود كه هيچگونه تقصيري متوجه          . شايع نيست اما ناشناخته هم نمي باشد      
ايـن  . والدين را بايد قانع كرد كه فرزند آنها با هر گونه آلت تناسلي، اما  امكان يك زندگي شاد و پر معنـا را دارد                        . عذاب وجدان داشته باشند   

  .توضيحات بايستي در برخوردهاي مداوم به والدين  داده شوند
  .پس حفظ اسرار خانواده بسيار ضروري است. سيله اي براي تفريح هم نمي باشد  حالت تناسلي كودك اسباب شرمندگي نيست،  و-3
تشخيص و بـه   Congenital Adrenal Hyperplasia (C.A.H.) و Hypospadias  در صورت امكان، نوع انترسكس كودك همچون-4

والـدين را بـه پـذيرش نـوع     . داده مي شوددر حالتهاي ديگر، تشخيص بر اساس احتمالترين نوع سكس كودك تشخيص . والدين اعالم گردد  
اغلـب  .  تغيير جنسيت فرزند موضوع آينده است و نبايد در اين شرايط روي آن تĤكيد شود              . جنسيت و آلت جنسي فرزند شان، تشويق كنيد       

  .اينگونه كودكان با جنسيت خود كنار مي آيند و بعدها با هويت جنسي خود مشكل چنداني پيدا نمي كنند
اين را هم نبايد فراموش كرد كه سيستم عصبي دخيـل           .  جنسيت بايد بر مبناي نوع تشخيص باشد و نه بر اساس اندازه آلت جنسي               تغيير -5

. در سكسواليته بزرگساالن، تحت تĤثير عوامل ژنتيكي و ترشحات غدد مختلف قرار دارد كه عمومĤ بعد از شروع دوران بلوغ ظاهر مـي شـود                        



87زمستان    ،سوم ، شماره ، سال اول  جامعهجنسيت و فصلنامه    
 

 

23 

 

دغدغه اصلي ما در مورد چگونگي رشد كودك و اينكه بعـد            . اهر آلت تناسلي به بعد  از دوران بلوغ موكول شود          پس تغير جنسيت بر اساس ظ     
  .از دوران بلوغ و شروع فعاليت جنسي،  كدام ترجيح جنسي را انتخاب مي كند، مي باشد

  
  
  

  :موارد نادر مربوط به پسران
  

XY individuals with Androgen Insensitivity Syndrome (A.I.S.) (Grade 1-3) 
XX individuals with Congenital Adrenal Hyperplasia (C.A.H.) with extensively fuses labia and a penile 
clitoris 
XY individuals with Hypospadias 
Persons with Klinefelter Sundrome 
XY individuals with Micropenis 
XY individuals with 5-Alpha or 17-beta reductase deficiency 

 
  
  

  :موارد نادر مربوط به دختران
 

XY individuals with Androgen Insensitivity Syndrome (A.I.S.) (Grade 4-7) 
XX individuals with Cogenital Adrenal Hyperplasia (C.A..H.) with hypertrophied clitoris 
XX individuals with Gonadal dysgenesis 
XY individuals with Gonadal dysgenesis 
Persons with Turner’s syndrome 

 
اينگونـه  . دارند، به اندازه آلت نرينه و لب هاي مهبلي وابسته است Mixed gonadal dysgenesis (MGD) مذكر يا مؤنث بودن افرادي كه

سيت اين افراد، تـشخيص سـطح       در تشخيص جنسيت و در تصميم گيري براي تغيير جن         . افراد از نظر شكل آلت تناسلي انواع مختلفي دارند        
  .توليد هورمون مذكر تستسترون امر عاقالنه اي است

 بايد اعتراف كرد كه در بعضي حالتها، تشخيص  بيماري تقريبĤ غير ممكن است؛  ظاهر آلت تناسلي به يكـسان مـذكر و مؤنـث مـي باشـد و                           
ت كه چوچوله و مهبل با كاركرد ضعيف بهتر از يك آلـت  هيچ سندي در دست نيس. تشخيص ترجيحات جنسي فرد در آينده هم آسان نيست       

در چنـين حالتهـايي هـر    . دليلي هم براي ترجيح دستگاه توليد مثل ، رحم در مقابل بيضه ها، وجود نـدارد           . مذكر با كاركرد ضعيف، مي باشد     
  .تصميمي كه گرفته شود، اما امكان  تغيير جنسيت فرد در آينده منتفي نيست

  
ن تشخيص جنسيت نوزاد،  پزشكان و پرستاران بايد از ثبت جنسيت نوزاد خودداري كنند و در نام بردن از نوزاد بهتر اسـت                         در طول دورا   -6

اگر نتيجه جنسيت فرد به آينده موكول شود، بهتر است والدين اسمي را بـراي او انتخـاب                  .  بجاي اسم اول، از اسم خانوادگي او استفاده شود        
  . مذكر و مؤنث داده مي شودكنند كه به هر  دو جنس

بـه  . پزشكي انجـام گيـرد    /در صورت لزوم  فقط عمل جراحي مرتبط با سالمتي فيزيكي          .  از انجام جراحي هاي بزرگ تزئيني خوداري شود        -7
وران كـودكي   والدين توضيح داده شود كه هر چند آلت تناسلي فرزند شان با آلت تناسلي كودكان ديگر فرق دارد اما  شكل آلت تناسلي در د             

كمتر از كاركرد آلت  و حساسيت آن  از نظر جنسي بعد از دوران بلوغ، اهميت دارد و انجام جراحي هاي تزئيني ممكن است  بر كـاركرد آلـت      
اني كه به همين خاطر بهتر است عمل جراحي تغيير جنسيت به بعد از دوران بلوغ و به زم               . جنسي بعد از دوران بلوغ تĤثير منفي بر جاي گذارد         

  .خود فرد امكان تصميم گيري دارد، موكول شود
  . هم بايستي به بعد از بلوغ و زماني كه خود فرد امكان تصميم گيري دارد،  موكول گردد .C.A.H بجزء در مورد( تجويز داروهاي هورموني 

 هيچگونه گزارشي از رشد سرطان در چنـين         .با هدف جلوگيري از احتمال رشد سرطان، نادرست است         .A.I.S   قطع غدد  در افراد داراي       -8
نگه داري غدد، نياز به استفاده از داروهاي هورموني را از بين مـي بـرد و احتمـال پـوكي                     . كودكاني در دوران قبل از بلوغ گزارش نشده است        

هتر  با بيماري خود كنار بيايد و از آن گذشته، عقب انداختن  عمل قطع غدد باعث مي شود كه فرد در بزرگسالي ب. استخوان را كاهش مي دهد   
البته شرط  احتياط آن است كه آزمايشات الزم بطور مرتب انجام گيرند تـا در  . در تصميم گيري براي عمل جراحي مشاركت فعال داشته باشد         

  .صورت نياز، جراحي بر روي غدد جنسي قبل از دوران بلوغ انجام گيرد
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نگاه به فرزند خود بعنوان دختر يا پسر، تداوم را رعايت كنند ونه اينكـه زمـاني كـودك را دختـر و               در امر پرورش كودك، والدين بايد در         -9
زماني ديگر پسر بدانند و بايد فضايي براي كودك خود فراهم آورند كه او بتواند با آزادي كامل شخصيت و عالئق خـود را در زمينـه مـسائلي                        

  .وع لباس و غيره  بروز دهدهمچون  انتخاب اسباب بازي، دوستان همبازي، ن
  
  به والدين در امر چگونگي  برخورد با ديگر افراد خانواده، قوم و خويشان، همبازي هاي كودك و در شرايط مختلـف ديگـر، بـا جنـسيت                   -10

 بزرگ شد، پزشكان    بله، اين كودك متفاوت است اما نرمال و طبيعي مي باشد و وقتي            « . فرزندشان، مشاوره و راهنمايي هاي الزم صورت گيرد       
  ».آنچه كه الزم باشد را انجام مي دهند

  
  بايد توجه داشت كه اين كودك چه قبل و چه بعد از دوران بلوغ ممكن است شخصيت و رفتارهاي خاص خود را داشته باشد كـه چنـدان          -11

مـل بـين فاكتورهـاي فيزيكـي، بيولـوژيكي،          اين رفتارهاي غير متعارف ربطي به تربيت والـدين ندارنـد، بلكـه نتيجـه تعا               . متعارف نباشند 
بعضي از اين افراد ممكن است از نظر جنسي بسيار فعال باشند و بعضي ديگر ممكن است  هيچگونه عالقه . فيزيولوژيكي و  فرهنگي مي باشند

  .اي به امور جنسي نداشته باشند
  

د به آنها كمـك شـود تـا در برابـر دسـت درازيهـا، پـيش داوريهـا و                     باي.   اين افراد از همان دوران كودكي نياز به كمك و حمايت دارند             -12
  .برخوردهاي ناشايست نزديكان و ديگر افراد جامعه، مقاومت كرده و با اعتماد به نفس رشد كنند

  . رابطه نزديك با خانواده و كودك حفظ شود تا در صورت نياز،  كمك و راهنمايي الزم به آنها داده شود-13
اده بايد در چندين مرحله صورت بگيرد؛ در هنگام تولد، در دو سالگي، در هنگام شروع مدرسه، دوران قبل و بعد از بلـوغ و در         مشاوره با خانو  

مشاوره بايد توسط كساني ارائه شود كه در امور سكسواليته، موضوعات جندري و اينترسكس آگاهي و عالقه كافي داشـته                    . دوران بزرگسالي 
  .باشند

  
  .بزرگسالي، فرد بايد امكان مشاوره خصوصي داشته باشد در دوران -14
  

صحبت در باره امكان يا عدم امكـان        .   مشاور نبايد از صحبت باز و علني در باره امور مربوط به جنسيت، در جلسات مشاوره،  طفره برود                    -15
ليد يا عدم توليد اسپرم، راههاي  جلوگيري از بارداري،          ، تو )عادت ماهانه (توليد مثل و امكان داشتن فرزند خوانده؛ ظهور  يا عدم ظهور پريود              

  .ابتال به بيماريهاي مقاربتي و غيره،  الزم و ضروري مي باشد
  

چنين .   بايد والدين را تشويق كرد كه در جمع افراد خانواده و بدون حضور مشاور،  در باره وضعيت فرزند خود بحث و گفتگو داشته باشند-16
ل احساسات و نيازهاي متقابل كودك، والدين و ديگر افراد خانواده از همديگر كمك مـي كنـد،  و باعـث پـذيرش بهتـر                          كاري به درك متقاب   

در نتيجه فرد احساس مي كند كه رابطه اي صادقانه و علني با افراد خـانواده خـود دارد و از حمايـت آنهـا                         .  وضعيت توسط خانواده مي گردد    
  . كه او بهتر و بيشتر به خود اعتماد به نفس داشته باشد و در جامعه بهتر بتواند روي پاي خود بايستدهمين باعث مي شود. برخوردار است

  
اگر چنين گروههايي در جامعـه وجـود        .  در اولين فرصت ممكن، خانواده  در ارتباط با گروه هاي حمايتي افراد اينترسكس قرار داده شود                 -17

واده ها را به ايجاد چنين گروههاي حمايتي براي خود، تشويق كنند،  و امكانات و راهنمايي هاي الزم                   ندارند، بهتر است كه  خود پزشكان، خان       
  .براي ايجاد چنين تشكلي را در  اختيار آنها قرار دهند

  
بيـاد  .  رد اجازه گرفت   تعداد دفعات معاينه آلت تناسلي فرد به حداقل ممكن رسانده  شود و در صورت نياز به اينكار بايد ابتدا از خود  ف                        – 18

معاينه آلت تناسلي فرد توسط ديگران در هر كسي احساس          . داشته باشيم كه آلت تناسلي فرد به خود او تعلق دارد و نه به والدين يا پزشكان                
  .ناخوشايندي برمي انگيزاند

  
   بعضي از افراد اينترسكس ممكن است از اين وضعيت خود كامآل راضي باشند -19

به اين خاطر اينترسكس بايد بعنوان يك نوع جنس، در كنـار جـنس مـذكر و جـنس مؤنـث،                     . وان هويت جنسي خود قبول كنند     و آن را بعن   
  .برسميت شناخته شود

   
 همزمان با نزديك شدن دوران بلوغ، در مورد امكانات جراحي موجود، خطرات احتمالي ناشي از جراحي، تĤثير آن بـر غـدد هورمـوني و                          – 20

  .پاي فرد،  با او صحبت  و تمام اطالعات الزم در اختيار او قرار داده شوندراههاي پيش 
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با اينهمه،  افراد در اين سـن و  .  در سالهاي ده تا پانزده سالگي، اكثر اين افراد تقريبĤ مطمئن هستند كه كدام جهت گيري جنسي را دارند               -21

  .سال تجارب و اطالعات جنسي الزم را ندارند
گونه تصميم گيري، بايد در حد امكان اطالعات الزم در اختيار آنها گزارده شوند  تا در تصميم گيري در انتخاب جنـسي خـود                         پس قبل از هر     

  . تصميم عجوالنه نگيرند
  
 مردانگي/و قطع غددي كه به شكل گيري حاالت زنانگي         در مورد جراحي  .   اكثر حاالت اينترسكسي نيازي به جراحي هاي تزئيني ندارند         -22 

در اين افراد منجر مي شوند، توافق كاملي وجود ندارد، به اين دليل كه شايد فردي در بزرگسالي از داشتن اين حالتها رضايت خـاطر داشـته                           
  .باشد و قطع آنها در كودكي او را از اين امر محروم مي كند

  
غيير جنسيت خود خشنود مي شوند اما بعضي ديگر بعد از           هر چند كه بعضي افراد از ت      .  تغيير جنسيت بايد با احتياط كامل صورت بگيرد        -23

  .عمل پشيمان مي گردند و خواهان بازگشت به وضعيت قبلي خود مي باشند
  

اين كار به امر تحقيق بيشتر در خصوص افـراد اينترسـكس در             .    پرونده هاي پزشكي و روان درماني اين افراد  بايد بدقت بايگاني شوند              -24
همينطور مالقات مكرر بعـد از      . مالقات هاي بعدي در پنج، ده، پانزده و بيست سالگي با فرد مورد نظر مهم است               . ي مي كند  آينده كمك فراوان  

  .عمل جراحي هم ضروري است
  

مـورد  تـصميم نهـايي در      .  پزشكان بايد مرجع ارائه اطالعات و راهنمايي به بيمار باشند،  اما حق انتخاب و تعيين سرنوشت او را ندارنـد                     -25
  .جراحي و كآل درمان در دست خود فرد مي باشد و نه پزشك معالج

  
  حرف آخر ما

افرادي در بين گروه اينترسكس ها وجود دارند كه  جراحي هاي زود هنگام كمك زيادي به آنها كرده و بعد از جراحي احـساس خوشـبختي و           
در بين كساني كه در دوران كـودكي بـه زيـر چـاقوي              . يم داده شود  اما احساس خوشبختي عده اي نبايد به همه تعم        . رضايت خاطر مي كنند   

جراحي برده شده اند، بسياري افراد با سرنوشت خود كنار آمده اند اما كساني از آنها از اينكه جامعه پزشكي به تĤسي از فرهنـگ اجتمـاعي،                           
  . ني اندچيزي را بر خالف ميل و رغبت و باطن اشان، به آنها تحميل كرده، خشمگين و عصبا

  .اصول راهنماي فوق، با هدف كمك به بهبود شرايط زيستي و احترام به حق انتخاب افراد اينترسكس تهيه شده اند
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 ي سازمان بهداشت جهاندگاهي از ديمفهوم بهداشت جنس
 

 :مقدمه
ـ ي و استعداد ژنت   يكيولوژي ب يسكهاي گرفته تا ر   ي عملكرد جنس   از فاكتورها؛ از رفتار و     ي شبكه ا  ري تحت تأث  ي جنس بهداشت و .  قـرار دارد   ،يك

ـ     ي ، باردار  ي تناسل يعفونت ها / ي از مقاربت جنس   ي ناش ي و عفونتها  يو.يآ. شامل مشكالت اچ   نيا  ،ي عـدم بـاردار    ن،ي ناخواسته و سقط جن
 ي تندرسـت ري ممكن است تحت تأثني همچن،ي بهداشت جنس. شودي مي و اختالل جنسي جنسي از مقاربتهاي ناشيعفونتهاسرطان منتج از    

ـ  و س  ي جامعـه ا   ،ي خـانوادگ  ،ي در سـطح فـرد     يالزمه توجه به بهداشت جنـس     .  حاد و مزمن، و خشونت واقع شود       يهاي ناخوش ،يروان  ستمي
ـ   ستمي س كي و   ي خدمات بهداشت  دهي د زشبهداشت، مشاركت همه جانبه ارائه دهندگان آمو       ـ     ي رجوع ده ـ ا. طلبـد  ي فعـال را م  مـسئله   ني

 . شده باشدتي همه مردم رعاي طلبد كه در آن حقوق جنسي كننده ممي و تنظياسي س،ي قانونيطي محن،يهمچن
 تي  و درك نقش و قدرت جنسته،ي ارزشمند دانستن سكسوالنطور،ي و همي و ارائه خدمات، توجه و پرداختن به بهداشت جنس         يزي برنامه ر  در

 .  الزم استيفرهنگ
 ،ي جنـس  ي از چالش ها و امكانات در عرصه سـالمت         ي مثل و لذت، شمار    دي تول ،ي جنس كي آن در عمل؛ بر شر     ري و تأث  تهيرك سكسوال  و د  فهم

 محققـان و مـشكل      ي طرف ي آمار و داده ها، با توجه به عدم ب         ياعتبار جمع آور  .  كند ي برجسته م  ،يزي مثل و برنامه ر    دي تول يخدمات بهداشت 
 درك و فهـم بهتـر      ي اسـت كـه بـرا      ي جاها باق  ي مشكل در بعض   كي مراكز، همچنان به عنوان      ي در بعض  يوص خص يضوع مو نيبحث حول چن  

 و عملكردها ي جنسي در مورد رفتارها، تعداد شركاي فراتر از نگران  يستي با ي جنس قاتيتحق.  بر آن غلبه كرد    دي در مناطق مختلف  با     تيجنس
ـ   ي جستجو ي كه فرد را در معرض خطر قرار داده و به راهها           ي و اقتصاد  ي فرهنگ ،يجتماع از عوامل ا   ي ناش يبرود، تا به فاكتورها     ي سكس، مبن

  . كشاند، برسدي توسط زنان، مردان و جوانان ملي عدم تمااي و ليبر تما
 يبـرا .  است ي مثل،  و نگاه همه جانبه و جامع بهداشت جنس          دي مستلزم گام نهادن فراتر از بهداشت مربوط به تول         يني چن ني ا ي جنس پژوهش
 مربوط بـه    يداني به دست آمده ازمطالعات م     ي ا هي خانواده را به دانش پا     ميتنظ) مطالعات( و   ي فرهنگ - يتي مطالعات جنس  دي مهم، با  نيتحقق ا 
 . افزودي تناسليعفونتها/ ي از مقاربت جنسيناش يعفونتها

 
ـ   ) يبهداشت جهان ( سازمان   قي تحق  مثل و  دي كار در مقابل بخش بهداشت تول      ي برا ي عرصه تازه ا   ي جنس بهداشت  كـه يدرحال.  دهـد  يقـرار م

 و ،ي فرهنگتي منتج از جنسي خشونتهادز،يا./يو. يآ.  مثل درك شده، حاد شدن اچدي از برنامه تولي به عنوان بخشحاًي تلو،يبهداشت جنس
سازمان بـر   ) قي مثل و تحق   ديبهداشت، تول (ه بخش    به تمركز توج   ازي، ن )ري از تحوالت دو دهه اخ     ييبه عنوان نمونه ها    (يسدامنه اختالالت جن  

 . را برجسته تر كرده استي بهداشت جنسجي و تروتي جنسيرو
 

 ي كابردفيتعار
 

(Sex) جنس  
 . كنند داللت داردي مفي مذكر تعراي كه بشر را به عنوان مؤنث ي ايكيولوژي بي بر كاراكترهاجنس

ـ را دارند، اما ا   ) مختصات( وجود دارند كه هر دو       ي خاطر كه افراد   ني به ا  ستند؛ي ن ي دربست انحصار  يكيولوژي مختصات ب  نيا)  مختـصات در    ني
 به كار برده »يعمل جنس «ي، اغلب به معن«Sex»  از زبانها، كلمهياري در بسانهيدر كاربرد عام.  باشندي انسانها به مذكر و مؤنث مكي تفكيپ
 .( فوق انتخاب شده استفي تعر،ي و بهداشت جنستيبه امور جنس درمباحث مربوط يكي اما به خاطر اهداف تكنود، شيم
 

 (Sexuality)تيجنس 
ـ ي جنستي، هو(sex) است و شامل جنسي بشراتي در طول حي بعد اساسكي تيجنس ـ ، نقـشها، گرا (gender identity) ي فرهنگ  شاتي
 اعتقادات، ارزشـها، رفتارهـا، كردارهـا، نقـشها و           ال،ي ام ها،ي در افكار، فانتز   تيجنس.  باشد ي مثل م  دي و تول  تيمي لذت، صم  سم،ي اروت ،يجنس

 .شود ي و تجربه مانيروابط، ب
 ي فاكتورهـا  ني از تعامل ب   تيجنس.  شوند ي نم اني تجربه و ب   شهي ابعاد باشد، اما همه آنها هم      ني تواند شامل همه ا    ي م تي حال كه جنس   ني ع در
 .ردي گي مري تأثي معنو- ي و مذهبيخي تار،ي قانون،ياخالق ،ي فرهنگ،ياسي س،ي اقتصاد،ي اجتماع،ي روان،يكيولوژيب

 
(Sexual health) يبهداشت جنس 

 اي اختالل   ،يماري فقدان ب  ي صرفاً به معنا   ني باشد؛ ا  ي م تي در رابطه با جنس    ي و اجتماع  ي احساس ،يكيزي ف ي از تندرست  ي حالت ي جنس بهداشت
 و هم  برخوردار بودن از امكان داشتن تجـارب           ،ي و روابط جنس   تي به جنس  زيام آم  مثبت و احتر   يافتي هم ره  ،يبهداشت جنس . ستي ن يناتوان

 همـه اشـخاص     ي و ادامه آن، حقوق جنس     ي نائل شدن به بهداشت جنس     يبرا.  طلبد ي و خشونت، را م    ضي از اجبار، تبع   ي عار ن،لذت بخش، ام  
 . مورد احترام و محافظت قرار گرفته و برآورده شوديستيبا
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(Sexual Rights) يحقوق جنس  

 شناخته شده است    تي اسناد مورد توافق،به رسم    گري حقوق بشر و د    ي اسناد جهان  ،ي مل ني از حقوق بشر است كه در قوان       ي بخش ي جنس حقوق
 : باشدي و خشونت مضي از اجبار، تبعيكه شامل حق همه اشخاص، عار

 
 . مثلدي تولي به خدمات بهداشتيسترس شامل دت،ي در امور جنسي سطح استاندارد بهداشتني به باالتريدسترس •
 .تي اطالعات مربوط به جنسمي و تقسافتيجستجو، در •
 .احترام و بزرگداشت بدن •
 .ي جنسكيانتخاب شر •
 .ي جنستي عدم فعالاي و تي به فعالميتصم •
 .ي توافقيروابط جنس •
 .يازدواج توافق •
 . نداشتن فرزند و انتخاب زمان آناي به داشتن ميتصم •
 . بخش، امن و لذت بخشتي رضاي جنسي زندگكي گرفتن شيدر پ •

   طلبدي را مگريكدي مسئوالنه حقوق بشراحترام گذاشتن همه افراد به حقوق يري كارگبه
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1-RTI (reproductive tract infection(s)), STI (sexually transmitted infection(s)) 

  جندر= ي فرهنگ جنسيت-2
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 نكته
برند چهل درصد زوج هاي ايراني از اختالالت جنسي رنج مي  

 اختالالت جنسي يكي از پنج علت طالق در ايران

حدود نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد در حال حاضر           : جام جم آنالين  
 درصد زوج هاي ايراني از اختالل ها و ناتواني هاي جنسي مزمن يا حاد رنج مي            40

  . برند

به گزارش جام جم آنالين به نقل از روابط عمومي انجمن علمي تخصصي باروري و               
 تخصصي بـاروري و     -ناباروري ايران دكتر محمدرضا نوروزي رييس انجمن علمي         

 هزار ازدواج در كـشور بـا        800ثبت ساالنه حدود    با توجه به    :  گفت رانناباروري اي 
 هزار تن به تعداد بيماراني كه به        200صراحت مي توان گفت هر سال حداقل حدود         

به همين خاطر    .نوعي دچار اختالالت جنسي مزمن يا حاد هستند اضافه مي شود          
مشكالت جنسي زنان و مردان يكي از پنج علت شايع طالق در ايران است حـال                

با اقدام هاي به موقع درماني به راحتي مي توان بـسياري از مـشكالت ايـن                 آنكه  
 . گروه از افراد جامعه را برطرف كرد و آنها را به زندگي عادي و طبيعـي بازگردانـد                 

دبير شوراي عالي نظام پزشكي كشور با تاكيد بر اينكه اختالالت جنسي ريشه در              
برخي از بيمـاري    :  ، تصريح كرد   مشكالت روحي يا بيماري هاي جسمي افراد دارد       

 درصد  40 تا   20ها از جمله ارضاي جنسي زودهنگام مردان همراه با افزايش سن ،             
 درصد زنان جامعه نيز از بـي ميلـي و سـرد             40حال آنكه حدود    . دافزايش مي ياب  

مزاجي زنج مي برند كه بخش عمده اين بيماري ها قابليت درمـان هـاي دارويـي                 
  .دارند

ئيس سمينار علمي اختالالت جنسي ، يكي از مهم ترين علل شيوع اين             به گفته ر  
قبيل بيماري ها مراجعه دير هنگام به متخصصين اسـت بنـابراين بـه مـردم بـه                  
خصوص افراد مبتال به ناراحتي هاي رواني و حادثه ديـدگان جـسمي در سـوانح                

 مراجعه  مختلف توصيه مي شود قبل از دير شدن مراحل درمان ، براي رفع مشكل             
 . كنند
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  فانتزي هاي جنسي انسانها
  

  .افراد، شئي، حالت، رفتار،شرايطي خاص و يا معجوني از  هركدام/خيالي، فرد/ فانتزي يعني تجسم ذهني
ها  رفتارهاي خيالي تصورگرانه را شامل مي شود،اما بخش مهمي از زندگي جنـسي  جهان دروني و خصوصي فانتزي هاي جنسي، هرچند كه تن  

توان تصور و تخيل در ايجاد نقشها، حالتها و رفتارهاي جنسي در جهان ذهني، از چنان قدرت اروتيكـي و تحريكـي                      .  فرد محسوب مي گردد   
. نسي؛ از طريق استمناء و يا به همراه شريك جنـسي، وامـي دارد             برخوردار است كه ما را به كنكاش و جستجو در جهان واقعي براي ارضاء ج              

  .فانتزي هاي  درون ذهن، فضايي در اختيار فرد قرار مي دهند كه او در آن فضا به تمرين فعاليت هاي واقعي خود مي پردازد
آيا فـانتزي   . جنسي،، پيچيده مي باشد   اشتهاي  / رابطه بين فانتزي جنسي و قدرت و غريزه       . داشتن فانتزي جنسي امري است طبيعي و نرمال       

جنسي خود نوعي محرك جنسي است و يا واكنشي است كه از حالت احساس و وضعيت درون يا محيط اطراف فرد، ناشـي مـي شـود؟ ايـن                             
 بـشكلي   با اينهمه، عده اي بر اين اعتقادند كه فانتزي هاي جنسي در سـنين اوليـه،               . سئوال كماكان مورد بحث متخصصان امور جنسي است       

فانتزي هاي جنسي كه در ابتداي شروع زندگي جنسي فرد مورد استفاده قرار مي              . پيچيده،  در گزينش ترجيح هاي جنسي فرد دخالت دارند         
چيزي كه اسباب تعجب و حيرت مي شود اين است          . گيرند، تا سالهاي سال و چه بسا تا اواخر عمر، برانگيزش و تحريك جنسي فرد اثرگذارند               

درعده اي،  فانتزي هاي جنسي اوليه، تا اواخر عمر، آن چنان پابرجا و مؤثر باقي مي مانند كه بعنوان نوعي محرك شـرطي در زنـدگي              كه چرا   
                           Ĥجنسي طرف ايفاي نقش مي كنند، در حالي كه فانتزي هاي جنسي عده اي ديگر، بنا به موقعيت، نوع فعاليت و عالقه جديد جنـسي، عمومـ

  .تزي هاي جديدي جايگزين آنها مي شوندتغيير مي كنند و فان
فانتزيهاي فرد هميـشه و  .  بعضي افراد از آنچنان قدرت تخيل و فانتزي برخورداند كه فكرعمل شدن آنها، خود فرد را به ترس و لرز مي اندازد           

دگرجنسگران، ممن اسـت گـاهي   (لزومĤ با گرايش جنسي او مطابقت ندارند، براي مثال افرادي كه بخ جنس مخالف خود گرايش جنسي دارند             
داراي فانتزي  همĤغوشي با و سكس با يك همجنس به آنها رو آورد، هر چند كه چنين كاري در عمل، ممكن است لذتي بـراي آنهـا نداشـته                              

  مقاربـت    عكس قضيه هم صادق است، يعني همجنسگران هم ممكن است گاهي داراي فانتزي            . باشد، يا كآل قادر به انجام چنين عملي نباشند        
شايد درجه بندي سطح و شـدت       . جنسي با جنس مخالف را داشته باشند، بدون آنكه در جهان واقعي رغبت و يا توان اين كار را داشته باشند                    

  .گرايش جنسي فرد در اين موضوع دخيل باشد
فـانتزي  . جنسي ندارند، شكل مي گيرنـد      فانتزي جنسي بعضي افراد در سالهاي اوليه عمر، زماني كه شناخت چنداني از مسائل و موضوعات                 

  هايي كه در اين مرحله شكل مي گيرند، بنوعي، از 
اينگونه فانتزي ها  قدرت اروتيكي خود را تا سالهاي سال و چه بسا تـا                . ترس، اضطراب و يا نيازهاي فرد در سنين اوليه عمر، تاثير مي پذيرند            

آز آنجا كه فانتزي    . ش جنسي او، فردرا به اين تفكر وادارد كه ممكن است بيمار رواني باشد             اواخر عمر، حفظ كنند و ظهور آنها در ذهن و انگيز          
  .ها اغلب پنهاني و راز مگوي افراد مي شوند، در نتيجه تĤثير ترس آور آنها در بعضي افراد هم بدون چالش باقي مي ماند

فرد با شرايط و موقعيت جنسي اي كه در آن قرار گرفته، مورد استفاده              فانتزي ها ممكن است براي بهبود زندگي جنسي فرد و يا براي انطباق              
  .قرار بگيرند

  .  تشخيص تفاوت بين جهان واقعي وجهان فانتزي فرد با هدف كمك به افرادي كه داراي مشكالت جنسي هستند، تاثير با ارزشي ندارد
فاوتهاي جالبي بين زنان و مردان بر مال كنند؛ به همين سبب فـانتزي هـاي                بررسي ابعاد، اشكال، محتوا و تكرار و تناوب فانتزي ها مي تواند ت            

  . جنسي مي بايست جدي گرفته شوند
  وقوع و شيوع فانتزي ها

ناء يا هماغوشي جلوه مي كنند با فانتزي هايي كه در حالت عادي مثآل در حين راه                  بين فانتزي هايي كه در خالل فعاليت جنسي همچون استم         
  .رفتن در خيابان، ظاهر ميشوند، بايد تفاوت قائل شد

 تجربه - در صد مردان مورد پرسش قرار گرفته، تنها با فكر كردن به فعاليت جنسي84آلفرد كينزي، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه       
 در صد زنان مورد سئوال قـرار   31.  به تحريك جنسي مي رسند     -بآل داشته اند و يا چيزي كه مي خواهند آن را در سكس تجربه كنند              اي كه ق  

 - تجربه جنسي كه قبآل داشته اند و يا چيزي كه مـي خواهنـد آن را در سـكس تجربـه كننـد                       -گرفته، تĤكيد كرده اند كه با چنين تصوراتي       
كينزي از اين يافته هاي خود به اين اعتقاد رسيد كه احتمال تحريك شدن مردان در شروع                 . نها دست نمي دهد   هيچوقت تحريك جنسي به آ    

در مطالعات  (Hunt, 1974) اما محقق ديگر، هانت (Kinsey et al 1953) .رابطه جنسي و قبل از هرگونه تماس فيزيكي با زن، بيشتر است
دان مشاهده نمي كند و معتقد است كه اختالفات جنسي دو جنس از فاكتورهاي فرهنگي ناشـي                 خود تفاوتهاي جنسي چنداني بين زنان و مر       

. اشكال هانت اين بود كه نه آمار دقيقي ارائه داد و نه تفاوتي بين فانتزي حين عمل جنسي و فانتزي بدون عمل جنسي، قائـل شـد                       . مي شوند 
و فانتزي در مواقع غير جنسي را ) استمناء يا همĤغوشي(ي حين فعاليت جنسي در تحقيقات خود تفاوت بين فانتز (Wilson, 1980) ويلسون

تحقيقات . در نظر گرفت و به اين نتيجه رسيد كه  شيوع  و وقوع فانتزي درمردان، در هر دو حالت دو برابر شيوع و وقوع آن در زنان مي باشد                             
اسـتفاده  » قهرمان بـازي «دان در فانتزي هاي خود از تم هاي بيشتر خشن و ديگري كه در اين رابطه صورت گرفته اند، دال بر آن دارند كه مر          



87زمستان    ،سوم ، شماره ، سال اول  جامعهجنسيت و فصلنامه    
 

 

30 

 

 & Brown) »براون و هارت« مطالعات صورت گرفته توسط .  مي كنند، در حالي كه زنان بيشتر تم هاي  احساسي و عاطفي را بكار مي گيرند
Hart, 1977)   تجارب جنسي، دو برابرشيوع و وقوع فانتزي در دختـران بـا   نشان مي دهند كه وقوع و شيوع فانتزي هاي جنسي در زنان با

بعـضي تحقيقـات  ثابـت       .  ساله بيشتر از ديگر گروه هاي سني زنان، داراي فانتزي هاي جنسي مي باشند              35 تا   21كره  مي باشد، و زنان بين        
  .سي خويش، به ارگاسم برسندكرده اند كه دو در صد زنان  قادرند تنها با كمك فانتزي خود و بدون دست زدن به آلت جن

  . باشد، فانتزي جنسي او هم غني تر مي باشد) و شايد با نبوغ بيشتر( اسنادي در دست است كه هر چه فرد آموزش ديده تر
(Crepault et al, 1977; Pietropinto & Simenaur, 1977) 

 صورت گرفته و به اين خاطردر تعميم دادن نتائج آنهـا بـه كـل                 البته گفتني است كه بسياري از اين تحقيقات در بين دانشجويان دانشگاهها           
  .جمعيت بايد با احتياط عمل كرد

 10 درصد مردان پرسش شوندگان او اعالم كرده اند كه در هنگام استمناء هميشه فانتزي خود را بكـار مـي گيرنـد و                         60كيزي گزارش داد كه     
 36 درصد و    41اين آمار در بين زنان، به ترتيت        . ء از فانتزي خود استفاده نمي كنند      درصد پرسش شوندگان گفته اند كه هرگز در حين استمنا         

  .در صد مي باشد
 »ساندرز«در آمارگيري كه توسط مجله زنان به اسم .  (Gebhard & Johnson, 1979) »گبهارد و جانسون«تحقيقات صورت گرفته توسط 

(Sanders, 1985)  ،اهل گفته بودند كه در حين عمل سكس با همسران خود، دست به فانتزي مي زننـد  درصد زنان مت50صورت گرفته بود .
طبق نتائج  آمـاري     .  درصد اين افراد اعالم كرده اند كه بطور مرتب در حين فعاليت جنسي با همسرانشان، از فانتزي خود كمك مي گيرند                     25

  در اين گزارش،.  اند، كمتر به فانتزي در حين عمل سكس، رو مي آورندمجله نامبرده، زناني كه از رابطه جنسي با همسر خود خشنود و راضي
 درصد زنان  فـانتزي عـشق ورزي در          20 معمولي ترين نوع فانتزي هاي زنان عشق ورزي با مردي كه برايشان آشنا است، گزارش شده است،                  

ن تجاوز و خشونت نسبت به آنها در حين سكس، را دارا مي     جاها و محلهايي خاص،  و هشت در صد زنان اعالم كرده بودند كه فانتزي بكار برد                
  .البته تجاوز و خشونت بشكل ماليم، اما اين احساس كه خود هيچگونه كنترلي بر اوضاع نداشته باشند. باشند
ثر مردان پرسش   نتائج بدست آمده نشان مي دهند كه اك       .  به تحقيقي در مورد فانتزي هاي مردان هم دست زد          1987در سال   » ساندرز«مجله  

 درصد آنها در حين عمل سكس با همسر خود، از فانتزي خويش هم كمك               37شونده، در حين استمناء مرتب فانتزي خود را بكار مي گيرند و             
. رد، اعالم كرده بودند كه فانتزي همĤغوشي با فرد ديگري، بجزء همسر خود، به آنها رو مـي آو                  ) درصد اخير  37اين  ( درصد اين    18. مي گيرند 

 درصد مردان هم گزارش داده اند كه فانتزي نگاه كردن به عشق ورزي جفتي ديگر را دارند يا اينكه خود در حين همĤغوشي مورد  نگـاه و                             15
  ).»ؤيريسم«شهوت چشم چراني يا همان (ديد ديگران قرار بگيرند، 

ـ    (Harinton &Singer,1974) »هـارينتون و سـينگر  «ط يكي از تحقيقات جالب ديگر كه فقط مربوط به آمار زنان متĤهل مي باشـد، توس
اعالم كرده اند كه حداقل گاهگاهي در حين سكس بـا همـسر خـود، بـه           ) متاهل( درصد زنان    65طبق نتائج اين تحقيق،     . صورت گرفته است  

ادي كه در اغلب اوقات هماغوشي       درصد  ديگر اعالم كرده اند كه فانتزي در حين هماغوشي برايشان امري است ع               37فانتزي رو مي آورند، و      
  .به آن رو مي آورند

به ايـن خـاطر، مـي تـوان بـه      . آلفرد كينزي بر اين باور بود كه فانتزي جنسي به ابتكار شروع فعاليت جنسي، بخصوص در مردان، مي انجامد    
در مطالعات خود  (Giambra & Martin, 1977) »گيامبرا و مارتين« .فانتزي جنسي بعنوان بازتابي از قدرت و نيروي جنسي، برخورد كرد

به اين نتيجه رسيدند كه فانتزي جنسي در مرداني كه عالقه شديدي به سكس واژني دارند، شيوع و وقوع بيشتري دارد، اما، همراه با افزايش                         
  . سالگي تقريبĤ  بطور كامل زايل مي شود65سن كاهش مي يابد و از بعد از 

مي دهند كه فانتزي هاي زنان با خشنودي جنسي آنها بطور عام ربط پيدا مي كند، در حـالي كـه در مـردان                        ، نشان   )1980(مطالعات ويلسون   
به اين خاطر ويلسون به اين نتيجه گيري رسيد كه فانتزي هاي مردان بازتابي از آن قدررت جنسي اشان است كه تحقـق پيـدا                         . چنين نيست 

ست؛ يعني فانتزي هاي جنسي زنان همراه با افزايش خشنودي جنسي آنها، بيشتر مي شوند      نكرده است، در حالي كه در زنان قضيه بر عكس ا          
  .يا با مراتب بيشتري ظاهر مي شوند

در محيطي كه زنان تحت انقياد و تحكم بيشتري قرار دارند، و            .  عليرغم همه آنچه گفته شد، اما نقش فانتزي هاي جنسي را نبايد ساده گرفت             
اينگونه زنان، در فانتزي جنسي خود، عمومـĤ همـسر          . مي شوند، مسلمĤ رو آوردن به فانتزي تنها راه ارضاء جنسي است           از نظر جنسي ارضاء ن    

   .خشن ومستبد خود را كنار مي نهند و در جهان ذهني خود به همĤغوشي با مردي ديگر مي پردازند
  تنوع ادبيات مربوط به فانتزي ها

ادبيات اروتيكي و پورنو به تقويت، تحريـك و       .  در جهان فانتزي، انواع ادبيات اروتيكي قرار مي گيرند          در فاصله بين فعاليت جنسي در عمل و       
شكل گيري فانتزي كمك مي كنند،  اما لذت ازاينگونه فانتزي ها امري دروني است، يعني اين ادبيات تنها باعث شناخت فرد از احـساسات و                          

فانتزي /پورنو براي پاسخ دهي به نيازها/آنجا كه فانتزي هاي انسانها متفاوتند، ادبيات اروتيكياز . فانتزي خود مي شوند/عوامل محرك جنسي
پورنو،  در ابتدا فقط براي مصرف مردان با گرايش به جنس مخالف توليد مـي شـدند و بازتـابي از فرهنـگ        /ادبيات اروتيكي . ها هم متنوع اند   

پورنوي مخـصوص زنـان و انـواع اقليـت هـاي            /زنان و همجنسگران، امروزه ادبيات اروتيكي     خشن مردساالنه بودند، اما با گسترش آزاديهاي        
  .جنسي، هم، رواج زيادي دارند
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  مصاحبه در باره پورنوگرافي
  
  
  

رت در دهه هفتاد و هشتاد ميالدي، بحث هاي داغي در باره پورنوگرافي و قانوني يا غير قانوني كردن پورنو، دركـشورهاي اسـكانديناوي صـو                        
، جرم شناسان، فعاالن فرهنگي،     )همجنسگرايان(گرفت،  و نيروهاي زيادي؛ از فمينيست ها گرفته، تا نيروهاي مذهبي، سكوالر، همجنسگران               

  .به اشكال مختلف و از زواياي متفاوتي، موافقت يا مخالفت خود با پورنو را اعالم كردند... نيروهاي سياسي و
جامعه امروز ما نيست، اما در گستره مبارزات آزادي و دمكراسي خواهانـه جامعـه، بحـث  آزادي و برابـري                      پورنو موضوع  و خواسته بالفصل       

  .جنسي مطرح است و در طرح مباحث مربوط به آزاديهاي جنسي، هيچ مسئله اي، از جمله پورنو، نبايد مطرح نشده، كنار گذارده شود
  

نـه سوسـيال    (او خـود را دمكـرات سوسياليـست         . تدريس مي كند  ) دانمارك(گ  برل كوچينسكي متخصص جرم شناسي، در دانشگاه كپنها       
ترجمه و انتشار اين مصاحبه با  كوچينسكي، با هدف كمك به عالقمندان به مسائل جنـسي و معرفـي ديـدگاههاي      . معرفي مي كند  ) دمكرات

  . مختلف، صورت مي گيرد
  
 كه به تجاوز به زنـان و         آيا شما مخالف پورنوي خشني    .  جامعه هستيد   شما مخالف تصويب قوانين مربوط به منع پورنوگرافي در         -

  كآل خشونت جنسي منجر مي شود، مي باشيد؟
من در تحقيقات خود ثابت كرده ام كه بين خشونت و پورنو رابطه اي وجود ندارد، و در مورد رابطه پورنو با تجاوز به كودكان، اتفاقĤ رابطه                           :  برل

هيچ ثابت نـشده كـه      .   در صد كاهش يافت    85از آزاد سازي پورنو گرافي در دانمارك، آمار تجاوز به كودكان حدود             بر عكس است؛ يعني بعد      
در دسترس بودن پورنو در واقع بعنوان كاتاليزاتوري در مقابل تجاوز           . دالئل ديگري بجزء آزادسازي پورنو گرافي، در اين امر دخالت داشته اند           

 اين قضيه كه افزايش خشونت هاي جنسي ربطي به پورنوگرافي ندارد، پايه و اساس ممنوعيت پورنـو هـم بـي                      با ثابت شدن  . عمل كرده است  
پورنو ممكن است براي  عده اي بي مزه و تحقير كننده بحساب آيد، اما اين دليل قانع كننده اي براي تصويب قانون منع پورنو                         . مورد مي شود  

  .يت و فرهنگ جنسي بهتري عرضه كند؟ ممنوعيت بر عكس مسئله را بدتر و بيمارتر مي كندچه كسي توانسته با ممنوعيت، جنس. نيست
  
 منظور شما اين است كه پورنو  حتي بر افراد داراي اختالالت رواني و كساني كه با جـنس مخـالف تمـاس خـوبي ندارنـد، هـم             -

  تĤثيرمنفي در بر ندارد؟
بر عكس، كيفيت زندگي افراد مورد نظر شما با دسترسي به پورنو خيلي بهتر مي شود،  .  است هيچ تحقيقي اين ادعاي شما را ثابت نكرده       :  برل

  .اين افراد با كمك پورنو متوجه مي شوند كه در فانتزي هاي جنسي خود تنها نيستند. چون  به ارگاسم بهتري مي رسند
  
زايش خشونت هاي جنسي منجر مي شود، تـا ايـن            اگر اين حرف شما درست باشد، پس چرا اين برداشت كه پورنو گرافي به اف               -

  حد در سطح جامعه عموميت دارد؟
. به اين خاطر كه در جامعه سركوب سيستمايتك نظرات اعمال مي شود و اين باعث مي گردد كه كمتر كسي جرات مخالفت با آنها را بيابد: برل

من شخصĤ مطالبي در اين باره نوشته و به روزنامه هاي معتبر            . ظر بگيريد سانسور موجود در روزنامه ها و ديگر وسايل ارتباط جمعي را هم در ن             
  .فرستاده ام اما كسي حاضر به انتشار آنها نشده است

  
 مخالفان شما معتقدند كه نبايد منتظر تحقق نتائج منفي پورنو  نشست و بعد پورنو را منع كرد بلكه با بكارگيري عقـل سـليم،                          -

  .ورنو را تصويب كردپيشاپيش بايد قانون منع پ
  .بر عكس، اين كار غير عقالني است و بر توهم و پيشدواري بنا شده است. نيست» عقل سليم«ممنوع كردن پورنو دال بر : برل

  . مخالفان پورنو بر اين باورند كه پورنو تئوري است و تجاوز،  پياده كردن تئوري در عمل، مي باشد-
صرف اينكه پورنو صحنه هايي از تجاوز دارد، آن را به تئوري اي  تبديل نمي كند كه در عمل خود       . ي است پورنو تئوري نيست، بلكه فانتز    : برل

. براي مثال يك سوم همه زنان داراي فانتزي تجاوز هستند، يعني اين فانتزي كه مثآل همسرشان به آنها تجاوز كنـد   . بخود به تجاوز مي انجامد    
اما چنـين امـري بـدان معنـا         . الرانه نمي گويم بلكه اين ادعايي است كه بصورت علمي ثابت شده است            من اين را  بر اساس شوونيسم مرد سا        

بر عكس، در بعضي مواقع فانتزي درست بر عكس آن چيزي است كـه               . نيست كه  اين زنان خواهان اجرا شدن فانتزي خود در عمل مي باشند             

 آمار تجاوز به زنان و ديگر خشونت هاي جنسي در جوامعي            "
ـ كه پورنو را منع كرده اند، كمتر از آمار  تجـاوز و               شونت در  خ

  ".ه پورنو در آنها آزاد است، نمي باشدجوامعي ك
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ك فرد ساديست را تخليه كند، اما در دسترس نبودن پورنو  اين امكان را افزايش مي دهد پورنو  مثآل مي تواند انرژي ي. فرد بدان عمل مي كند
از طرف ديگر آمار تجاوز به زنان و ديگر خشونت هاي جنسي در جوامعي كه پورنـو را                  . كه چنين فردي به فكر عملي كردن فانتزي خود بيفتد         

  . پورنو در آنها آزاد است، نمي باشدمنع كرده اند، كمتر از آمار تجاوز و خشونت در جوامعي كه
  
 حتي اگر رابطه اي بين خشونت جنسي و پورنو وجود نداشته باشد، باز هم دليل نمي شود كه از پورنو دفاع كرد، مگر اينكه شما                           -

  .موافق باشيد) و حتي مردان( با تحقير زنان 
سـركوب و سـركوفت در      . دف دانستن پورنو با سركوب هم صحيح نيـست        اما مترا . نه،  طبيعي است كه من مخالف تحقير انسانها هستم         :  برل

تصاوير نيستند بلكه در ذهن و كله كساني است كه عكسها را با همان هدفي كه ساخته شده اند، يعني برانگيختن احـساسات جنـسي، بكـار     
  .نمي گيرند

  
  وند، هستيد؟ آيا شما موافق سوء استفاده از روابط وابستگي كه در پورنو تبليغ مي ش- 

صنعت پورنو با زنان معتاد به مواد مخدر بشدت مخالفت مي كند . نه، موافق نيستم و چنين چيزي هم در پورنوي دانماركي ديده نمي شود: برل
  .و چنين زني نمي تواند در پورنو جايي داشته باشد

  
  گي مي كنيم؟ آيا شما معتقد نيستيد كه ما در جامعه اي در دست مردان و  مرد ساالر زند-

قبول دارم كه در جامعه اي مردساالر زندگي مي كنيم، جامعه اي كه كودكان و زنان در معرض انواع  مختلفـي از سـوء اسـتفاده و                            . البته:  برل
دكـان را  با اينهمه بخاطر داشته باشيم كه اين زنان هستند كـه كو         . اتفاقĤ يكي از نوشته هاي من در همين رابطه است         . خشونت واقع مي شوند   

  .تربيت مي كنند و آنها را زناني تحت سلطه و مرداني مسلط بار، تربيت مي كنند
  
   آيا شما مخالف سوء استفاده هاي تجاري از زنان، كه در پورنو تجلي مي يابد، نيستيد؟- 

اسـتفاده  . يكي از نيازهاي انساني ما    حرف شما بدان معنا است كه جنسيت كاالئي است كه مورد سوء استفاده تجاري قرار مي گيرد، و نه                    : برل
مالي و تجاري از مواد غذايي،  پوشاك و ديگر اشياء مورد نياز انسانها، خيلي وسيعتر و گسترده تر از سوء استفاده تجاري از مـسائل جنـسي                            

  .است
  
   آيا شما دليلي براي دفاع از آزادي پورنو داريد كه ارائه دهيد؟-

) نـژاد پرسـتي   ( نظر من  دفاع از حق بيان آنقدر مهم است كه ارزش دفاع كردن داشته باشد؛ مقابله با راسيـسم                      البته كه دليل دارم؛  به     : برل
براي حمايت از حقوق اقليت هاي قومي و زباني است، دفاع از آزادي پورنو، يعني دفاع از حق ابراز نظر كساني است كه به پورنو عالقه دارند و                            

  . منتشر كننديا مايلند فانتزي هاي خود را
  
 منع قانوني نژاد پرستي  با هدف حمايت از حقوق اقليت هاي قومي است، پس منع پورنو هم به معناي حمايت از حقوق زنان در                          -

  .برابر ارزش هاي تحقير كننده موجود در پورنو مي باشد
ما برداشتي نادرست و يكجانبه از پورنو است؛ يعنـي          نظر ش . پورنوگرافي تشويق به خشونت نسبت به زنان و يا تبليغ تحقير زنان نيست            :  برل

بخش ديگر پورنو،  تسلط و حاكميت زن بر مرد است؛  شـما   . تنها آن بخشي از پورنو را برجسته مي كند كه تسلط مرد بر زن را نشان مي دهد    
ي پرت شده توسط زن، نـشان مـي دهنـد، را            آن بخش و تصاويري  از پورنو كه زن را حاكم و مرد دست و پا بسته، شالق خورده و به گوشه ا                      

اما اين بدان معنا نيست كه  پورنو        . هر كدام از اينها، يك بخشي از فرهنگ جنسي است كه ربطي به تشويق خشونت ندارند               . ناديده مي گيريد  
توليـد  . خشونت و تحقير نيست   هدف پورنوگرافي، بر عكس نژاد پرستي، تبليغ        . بايد همه جا و بطور وسيعي در دسترس عموم قرار داده شود           

كنندگان پورنو، آن را صرفĤ براي  درآمد مالي توليد مي كنند، مصرف كنندگان پورنو هم آن را با هدف تحقير زنان نمي خرند، بلكه صرفĤ براي                           
 را نفي مي كند و در ممنوع كردن پورنو، حق يك اقليت جنسي، سادومازوخيستها و ديگران، . پاسخ دهي به نياز جنسي خود مصرف مي كنند 

اين كـه پورنـو در   . با ممنوعيت قانوني، نيازهاي جنسي آنها از بين نمي روند. نتيجه فانتزي ها و عالئق جنسي آنها هم جرم شناخته مي شوند    
د و آنوقت است كه     دانمارك آزاد است، قيمت ها هم مناسب هستند، اما ممنوع كردن پورنو باعث رواج بازار سياه و باال رفتن قيمت ها مي شو                      

حتي در تحقيقات ثابت شده كه ممنوعيت قـانوني پورنـو بـه             . براستي مي توان از سوء استفاده تجاري از نيازهاي جنسي انسانها سخن گفت            
ممنوعيت پورنو، سركوب اقليت هاي جنسي همچون ساديست هـا را بيـشتر             . گسترش بازار فحشاء و ديگر ناهنجاريهاي اجتماعي مي انجامد        

  . كند، اقليتي كه حاال هم در معرض پيشدواري منفي جامعه استمي
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   چرا پورنو گرافي در سالهاي اخير خشن تر و عريان تر شده است؟-

اين توهم،  زاده افكار كساني است كه عالئق سياسي خود را در             . من اين اعتقاد را ندارم كه پورنوگرافي در اين اواخر عريان تر شده باشد             : برل
خشونت در فيلمهاي معمولي خيلـي بيـشتر از         . تنها يك درصد پورنو گرافي مربوط به سادومازوخيسم مي شود         . ائل دخالت مي دهند   اين مس 

  .خشونت در فيلم هاي پورنو است
  
 اگر شما فكر مي كنيد كه پورنو گرافي بر ديدگاه مردان نسبت به زنان و سكسواليته بي تĤثير است، پس چـرا  صـنعت تجـاري                           -

  نو با صرف اينهمه هزينه براي تبليغ پورنو، قصد كاناليزه كردن ديدگاه و عالئق انسانها را دارد؟پور
فردي كه پودر رختشويي مي خرد، ممكن است        . با كمك تبليغات  فقط مي توان در حد بسيار محدودي بر ذهن و نگاه فرد تĤثيرگذاشت                :   برل

رختشويي را انتخاب كند، اما تبليغ قادر نيست ذهن طرف را آنچنان عوض كند كه بـه جـاي                   تبليغات باعث شوند كه او مارك ديگري از پودر          
تبليغ فقط مي توانـد  . منظور اين است كه  نمي توان بر ذائقه جنسي افراد تĤثير چنداني وارد كرد            . نياز خود به پودر، برود و يك سي دي بخرد         

يك تصوير پورنو مي تواند به يك مرد دگرجنسگرا كمك كند           .  و نه چيزي بيشتر از اين     باعث شود كه تو به جاي پپسي كوال، كوكا كوال بخري            
  .كه تنوع در جنسيت را ياد بگيرد، اما نمي تواند او را  به يك فرد همجنسگرا و يا ساديست تبديل كند

  
   شوند، خشمگين  هستند؟ آيا  امكان درك اين را داري كه زنان از اينكه در محالت عمومي با مجالت پورنو مواجه مي-

بله، و به اين خاطر هم من معتقدم كه مجالت پورنو نبايد بر روي پيشخوان هر روزنامه فروش و خواربار فروشي،  در معـرض ديـد عمـوم           : برل
  .قرار داده شوند

    آيا معتقد نيستي كه پورنو گرافي، نقش هاي جنسي فرهنگي  و نابرابري را غليظ تر مي كند؟-
نو همان نقش هاي جنسي نابرابر را نشان مي دهد كه در جامعه و فرهنگ جنسي ما وجود دارد، درست به همان شكلي كه ادبيات يـا                           پور: برل

  .فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني هم آن را نشان مي دهند
   فرهنگ جنسي جامعه چگونه شكل گرفته است؟-

ديـدگاه مخالفـان پورنـو بـه        . ط اقتصادي و روابط قدرت حاكم، شكل گرفته است        فرهنگ جنسي در طول هزاران سال و بر اساس شراي         :  برل
فمينيست هاي چپ هم آغشته به نگاههاي مذهبي  و استالينيستي اند، هر چند خودشان اين . سكسواليته يك ديدگاه غير ماترياليستي است

در پرولتاريا مي شود و     » افكار ناخالص «دند سكسواليته باعث نفوذ     نگاه جنسي استالينيستها بدينگونه است كه آنها معتق       . ادعا را رد مي كنند    
و بهمين جهت هم بود كه بعد از قدرت گيري استالين، آزادي جنسي در شوروي كنار گذارده                 . مانع توجه آنها به كار و مبارزه طبقاتي مي شود         

ا بايد از طريق بايد و نبايدها و ممنوعيت ها بر اساس ديد، قضاوت در اين ديدگاه، بي اعتمادي به خود و به مردم، موج مي زند، پس توده ه. شد
. يعني مردم و پرولتاريا قدرت تشخيص و انتخاب ندارند و بايستي بر اساس صالح رهبران عمل كنند. و اخالق رهبران،  رهبري و هدايت  شوند

دولت بايد با وضع قوانين و سانسور جنسي، افكار و جنسيت مردم همين ديدگاه هم،  امروز توسط مخالفان پورنو تبليغ مي شود و معتقدند كه 
مخالفان پورنو، در عمل، مبارزه مشترك بر عليه ساختارهاي اجتماعي، كه باعث و بـاني سـتم و نابرابريهـاي جنـسي و بنيـاد                         . را كنترل كند  

  .فرهنگ جنسي  موجود هستند، را خفه مي كنند
   به كدام ساختارها اشاره مي كني؟ منظورت از خفه كردن مبارزه چيست و-

فمينيست هاي زيادي هستند كه تمام وقت،  و هم و غم خود را بجاي مبارزه براي برابري فرهنگي، سياسي و اقتصادي، معطوف مبارزه بر                         : برل
آنها با اين كار . مطالبه مي كنندعليه پورنوگرافي كرده اند، يا، بجاي درخواست مهد كودك هاي بيشتر، تصويب قوانيني بر عليه پورنوگرافي را              

خود، بجاي شورش بر عليه  رؤسا، مديران و رهبران باال نشين، محرومترين قشر اجتماعي، يعني مردان تنها و فقير، را نشانه مي گيرنـد و بـا                            
ازان بهتري مي شوند، همراهي مي اينكار خود، با اخالقگرايان بورژوازي و ژنرالها، كه معتقدند مرداني كه داراي محروميت جنسي هستند، سرب              

  .كنند
  . شما در جايي گفته ايد كه  سركوب امروزي سادومازوخيستها شبيه سركوب همجنسگراها در دهه ي پنجاه ميالدي است-

رتبـاط  در دهه پنجاه ميالدي، تبليغات گسترده اي با هدف برانگيختن افكار عمومي بر عليه همجنسگرايان، در سطح جامعـه و وسـايل ا             : برل
ايـن  . ، انجاميـد  »بچه كوني ها  «  ساله و مشتريان     21جمعي صورت گرفت، كه به تصويب قانوني بر عليه  برقراري رابطه همجنسانه با افراد زير                 

شما دانمارك را با جامعه سوئد مقايسه كنيـد؛ در سـوئد            .  لغو گرديد  1965قانون باعث بازداشت هاي گسترده همجنسگرايان شد، اما در سال           
كسي جرات نمي كند نظري در موافقت با قانوني شدن پورنوگرافي ابراز كند و در نتيجه اكثر مردم با پورنو مخالفت مي كنند، اما در دانمـارك،    

ي  بخصوص در اوائل دهه هشتاد ميالدي، امكان و فرصتي براي بحث هاي علني و ابراز انواع نظرات در اين باره بوجود آمد، در نتيجه پورنو گراف         
  .امروزه همه چپ هاي دانماركي، حتي چپ هاي مائوئيست هم، مخالفتي با پورنو ندارند. غير قانوني نيست و اكثر مردم  مخالفتي با آن ندارند
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ممنوعيـت  . امروز ثابت شده كه همه آناني كه به تجاوز جنسي دست مي زنند، در دوران كودكي، از آموزش و آزادي جنسي محروم بوده انـد                        
  . در سوئد، چيزي نيست جزء بازتابي از بي اعتمادي جامعه به خود و ترس از خواهش ها، تمناها و فانتزي هاي موجود در جامعهپورنو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آگهي
  

» كه در مطلب روانشناسي سادومازوخيسم» خدمات بهداشتي عاري از شرم«كتاب 
در » كتابهاي موجود« در بخش آن اشاره شده بود،  در شماره قبلي فصلنامه به
 كتابهاي "عالقمندان مي توانند با مراجعه به بخش . وبالگ فصلنامه گذاشته شد

  . در وبالگ فصلنامه آن را دانلود كنند"موجود
  

com.wordpress.jenseyatvajameh://http  
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   سكسولوژي هفتاد ساله فرانسه
  

نـسه  گره خورده است؛ بعد از پايـان جنـگ،  زمـاني كـه فرا    ) 1918-1914( تاريخ سكسولوژي فرانسه با مشكالت مربوط به جنگ جهاني اول         
شيوع تيفوئيد در سـال     .  درصد كاهش يافته بود    10بشدت احتياج به افزايش آمار ازدواج و جمعيت خود داشت،  تعداد مردان جوان آن كشور                 

. ،  به افزايش آمار مرگ و مير كودكان و نوزادان و كاهش آمار ازدواج انجاميـد     1918 و آنفوالنزاي معروف به آنفوالنزاي اسپانيايي در سال          1915
شيوع بيماريهاي مقاربتي و سقط جنين، كه با هم،  بين صد تا چهارصد هزار در سال تخمين زده مي شدند، هـم مـشكل كـسري جمعيـت را                   

البتـه،   . همه اين عوامل باعث شدند كه حكومت وقت، قانون مربوط به جنسيت و امور جنسي را سـفت و سـخت تـر كنـد                        . پيچيده تر كردند  
  .ي در صحنه حضور داشتند،  اما با شرايط گفته شده، صداي آنها به جايي نمي رسيدتعدادي سكسولوگ فرانسو

اما سكسولوگ هاي فرانسوي بعنوان يـك  . انجمن روانكاوي پاريس را بنياد نهاد (Marie Bonaparte)   بود كه ماري بناپارت1927در سال 
 عالقه به آموزش در امور جنسي شـكل گرفـت و بـا تĤسـيس انجمـن                   بود كه نوعي   1930اقليت، طرفداران محدودي داشتند و تنها در سال         

  .، اولين مكتب فكري در سكسولوژي فرانسه شكل گرفت1931در سال  (Edouard Toulouse) مطالعات سكسولوژي توسط ادوارد تولوس
 زن ستيز، همجنسگرا گريز و عقب مانده،         در آن دوران، كشورهاي غير فرانسوي زبان غربي، عمدتĤ از اخالق و رفتارهاي ويكتوريايي؛ اخالقي              

قوانين . در آنجا مبارزه شديدي براي حقوق فردي و حق دگرگونه بودن در جريان بود  . در آلمان اما، وضع به گونه ديگري بود       . پيروي مي كردند  
نوني اعالم مي كرد، محور اعتراضات را غير قا) همجنسگزايي( قانون، كه همجنسگري 175دولت پروس با آزادي فردي مغايرت داشتند و  ماده 

 بـود كـه مارشـال       1942اما در فرانسه، تنها در تابستان سال        . شديدي شده بود، كه توسط پزشكان سياسي كار و متشكل پيش برده مي شد             
  . را امضاء كرد" ساله21 جرم همجنسگرايي  در عمل مقاربت جنسي با افراد زير "قانون  (Philip Petain) فيليپ پاتين

  نبود، بلكه نتيجه كار و فعاليت روشنگري جنسي          " مشاوره پزشكي براي ازدواج    "در آلمان، دانش و آگاهي در امور سكسواليته تنها مترادف           
 Magnus) و مگنـوس هيرشـفيلد   (albert Moll 1862-1939) نويسندگان آلمـاني همچـون آلبـرت مـول    . منتج از مباحث سياسي بود

Hirschfeld 1868-1935)  (   سكسولوژي را با هدف وارد كردن آن در چارچوب جهاني حقوق بشر، به سمت چپ كشانده،  وارد ايـده هـاي
  سكـسولوژي رويـو    1908 ليگ بين المللي براي رفـرم جنـسي را تĤسـيس كـرد، در سـال                  1897هيرشفيلد، در سال    . سوسياليستي كردند 

(zeitchriff Fur Sexualwissenschaft) آلبـرت مـول، اولـين    .  انستيتوي سكسولوژي را در برلين بنيان نهـاد 1919 را منتشر و در سال
   در ريشتاگ1926كنفرانس بين المللي سكسولوژي را در سال 

(Reichstag)  در لندن سازماندهي كرد1930و دومين كنفرانس را در سال .  
ر امور جنسي گرديد، ابرهاي تيره بر آسمان آلمـان ظـاهر          تراژدي قدرت گيري هيتلر در آلمان باعث توقف  فعاليت هاي روشنفكران آلماني د             

  .شدند و  فعاالن امور جنسي به كشورهاي ديگر پناهنده شدند
  تولد سكسولوژي در فرانسه 

 و يا سانسور شديد قلـم در عرصـه          1946فشارهاي حكومتي در امور جنسي از جمله بر عيله همجنسگري و يا بستن فاحشه خانه ها در سال                   
آنجه  به برانگيخته شدن افكار عمومي انجاميـد، موضـوع كنتـرل             . يچكدام به بر انگيخته شدن افكار عمومي فرانسه منجر نشدند         جنسي، ه 

  .توليد مثل بود كه باعث خشم پزشكان مامايي گرديد و به فعاليت هاي چپ روانه اي بر عليه سياست هاي حكومتي منجر شد
ايـن  . بنيـان نهادنـد   (La Maternite Heureuse)  "مادري شـاد " از سيمون دوبوار،  انجمني بنام ،   روشنفكران، با الهام1956در سال ، 

جنـبش برنامـه    " بـه    1960انجمن عمدتĤ حول حقوق زنان در تصميم گيري در امور شخصي مربوط به توليد مثل، فعاليت مي كرد كه در سال                      
ن و دسترسي به  وسايل جلوگيري از بارداري،  بعنوان پاداشي براي خدمات زنان در                بعد از آن،  سقط جني     .  فرا روئيد  "ريزي خانوادگي فرانسه  

اطالعات جنـسي   . در اين مرحله، تعامل بين پزشكان و قانون گذاران بود كه تاريخ سكسولوژي فرانسه را ورق زد                . طول جنگ، پذيرفته شدند   
با انتشار سلسله مقاالت  (Dr. George Valensin- 1902-1987) ندكتر جرج والنسي. سنگ پايه هرگونه پيشقراولي و  رفرم جنسي است

، در ميـدان سكـسواليته      1968در روزهاي قبل از واقعه تـاريخي  مـاه  مـه              . كرد و نوشته هايي، به عمومي كردن سكسولوژي كمك شاياني          
نه چندان متشكل،  فعاالن جبهه مـذهبي، و نيروهـا و            فرانسه، سه گروه مختلف فعاليت مي كردند؛ گروهي  از روشنفكران با اراده و فعال اما                   

  .احزاب سياسي كه برنامه ريزي خانواده و آموزش جنسي در مدارس را وارد برنامه خود كرده بودند
 بسمت راديكال فمينيـسم چـرخش پيـدا كـرد، و            1973 كه در مركز توجه هر سه نيروي فوق بود، در سل             "جنبش برنامه ريزي خانوادگي   "

را با هدف بررسي  (IFRES) " انستيتوي اطالعات و تحقيق جنسي"اخراج شدگان به نوبه خود . را از هيئت رئيسه خود اخراج نمود      پزشكان  
كليساي كاتوليك هم بيكار نماند و  تالش مي كرد تا نظرات و ديدگاههاي مذهبي خود در                 . جهاني مشكالت مربوط به جنسيت، تĤسيس كردند      

  .ئل مربوط به زناشويي، سقط جنين و غيره را به گوش جامعه برساندامور جنسي از جمله مسا
، مركز معـاون تحقيقـات در       1961 انجمن راهنماي ازدواج فرانسه در سال        "جنگ ايده ها، و روشنگريهاي صورت گرفته در نهايت به تاسيس            

  .نجر شد م1966، و جمعيت جفت ها و خانواده در سال )وابسته به كليساي كاتوليك (1962سال 
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 واكـنش   " كتـاب معـروف      1966در آوريـل    . ميالدي، علم سكسولوژي در كشورهاي انگليسي زبان در حال پيشرفت بود           60در اواخر دهه ي     
  "جنسي بشر

(Human Sexual Response) ترجمه اين كتاب در فرانسه، بر خـالف ترجمـه  دو    .  توسط ويليام ماسترز و ويزجينيا جونسون منتشر شد
  .، با استقبال زيادي مواجه شد)رفتارهاي جنسي در زنان، رفتارهاي جنسي در مردان( نزي كتاب كي

، خـودداري مـي كردنـد و در         "چندان جدي نمي نمـود    "داشگاههاي فرانسه از آموزش و پرداختن به مسائلي جنسي؛ موضوعي كه برايشان             
 و آن هم با توجـه       1975 و   1974كسوژي در فرانسه در واقع در سالهاي        آموزش س .  نتيجه،  اين كار به عهده ديگر متخصصان واگذار شده بود          

  . به راهنماهاي منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني، با هدف آموزش بهداشت جنسي، شروع گرديد
وارده از ( انـساني   در فرانسه و ايده هاي مربوط به روانشناسي1968،  تحت تĤثير تحوالت 1974انجمن سكسولوژي كلينيكي فرانسه  در سال     

 اولـين كنفـرانس بـين       1974چند ماه بعد از آن،  در همان سـال           .  نفر، تشكيل گرديد   9، با هيئت مديره اي متشكل از        )اياالت متحده آمريكا  
 مطالعات  ايده برگزاري كنفرانس بين المللي در پاريس توسط انجمن        . المللي سكسولوژي در يك دانشكده دارو سازي در فرانسه برگزار گرديد          

 در نيويورك شكل گرفته بود، مطرح شد؛ بـه ايـن   1958كه در سال  (Society for the Scientific Study of sex=SSSS) علمي سكس
شكل كه  نماينده اي از پارلمان فرانسه كه از بستگان نزديك يكي از اعضاء هئيت مديره انجمـن سكـسولوژي كلينيكـي فرانـسه بـود و در                             

برگـزاري كنفـرانس بـه    . برد، به انجمن مطالعات علمي سكس پيشنهاد كرد كه جلسه ساالنه خود را در پاريس برگزار كنـد  نيويورك بسر مي    
بعد از آن،  مـراوده و رفـت و آمـد فعـاالن و دسـت انـدركاران                    . برنامه ريزي آموزشي در رابطه با جنسيت در داشگاههاي فرانسه منجر شد           

 و از آمريكا به فرانسه،  افزايش چشمگيري يافت و بـه برگـزاري دوره هـاي آموزشـي  بـراي عالقمنـدان                         سكسولوژي،  از فرانسه به آمريكا     
  . فرانسوي در آمريكا، منجر شد

  
 يك دوره آموزشي سكسواليته يكساله در بعضي از دانشگاههاي فرانسه تدارك ديده شد كه بعدها به دوره سه ساله با مـدرك                       1976در سال   

توسط انجمن سكسولوژي كلينيكي فرانسه،  (Cahiers de sexology cliniqe)  نشريه1975در سال  . تغيير داده شدليسانس سكسولوژي،
  . ادامه يافت1991منتشر گرديد كه تا سال 

تهـا  همه اين فعالي  .  مدرسه سكسولوژي فرانسه بنيان نهاده شد      1987در دهه هشتاد ميالدي آكادمي علوم سكسولوژي داير گرديد و در سال             
تحت تĤثير ايده ها و ابتكارات فعاالن و دست اندركاران انجمن سكسولوژي كلينيكي فرانسه، صورت گرفتند و با آن انجمن ارتبـاط نزديكـي                        

  .داشتند
اي حاال ديگر، فرانسويان در مطالعات مربوط به جنسيت خبره شده بودند و در تجمعات بين المللي مربوط به سكسواليته،  نمايندگان كـشوره                      

در همين رابطه بود كه ايده فدراسـيون جهـاني سكـسولوژي بـه ميـان      . ديگر به ايده ها و نتائج تحقيقات فرانسويان،  بهاي زيادي مي دادند    
  ايجاد و رياست آن به يك        "انجمن جهاني سكسولوژي  "،  1978كشيده شد و در خالل برگزاري سومين كنگره سكسولوژي در ايتاليا در سال              

  .) فدراسيون سكسولوژي اروپا هم در ژنو داير شد1988در سال .(ذار شدفرانسوي واگ
در خالل همين سالها بود كه در بعضي از دانشكده هاي پزشكي فرانسه دوره هاي ديپلم سكسولوژي، و در بعضي ديگر دوره هاي دلبخـواهي                         

  .آموزش سكسولوژي، ايجاد شدند
، توصيه كرد كه آموزش جنـسي در دروس داشـگاهي گنجانـده شـوند و                1974 و   1972سازمان بهداشت جهاني در جلسات خود در سالهاي         

، )روانكـاو (و جرج آبراهام  (willy Pasini) روانپزشك سوئيسي، ويلي پاسيني . سكسولوژي بعنوان يك تخصص پزشكي در نظر گرفته شود
همين دروس را   ) و ايتاليا (دانشكده هاي فرانسه    . دند محتواي دروس يك دوره سكسولوژي مخصوص دانشگاه را تدارك ديده بو           1969در سال   

 دوره ارشدي سكسولوژي در  بعضي از دانشگاههاي فرانـسه بوجـود             1975در سال   . كپي كرده و آنها را وارد برنامه هاي آموزشي خود كردند          
 دانشگاههاي فرانسه بـراي تطبيـق       1995در سال   . آمد و دوره هاي سكسولوژي براي دانشجويان پزشكي، بعد از پايان تحصيالت، الزامي شد             

  .دروس سكسولوژي  و مدك ديپلم خود در اين رشته، به همكاري با هم روي آوردند
.   الزم به يادآوري است كه دارندگان ديپلم سكسولوژي خود بخود امكان كار در اين رشته؛ مشاوره جنسي، تراپـي و يـا آمـوزش، را ندارنـد                          

  .به نوع ديپلم و اعتبار دانشگاهي آن بستگي داردگرفتن اعتبار نامه براي كار 
امروزه گسترش گلوباليسم و به همراه آن عمده شدن زبان انگليسي، متخصصان سكسولوزي فرانسوي را با مشكل مواجه كرده است و صداي                      

و نشريات منتشره توسـط دسـت       بي جهت نيست كه بعضي از مجالت        . آنها در مقايسه با همكاران انگليسي زبانشان، كمتر به گوش مي رسد           
  .اندركاران سكسولوژي در فرانسه به دو زبان فرانسوي و انگليسي منتشر مي شوند

  
  :دو لينك معتبر براي خوانندگان آشنا با زبان فرانسوي

/fr.aihus.www://http  
  

/fr.free.asclif://http  
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  نكتــــــه
 

  نكات مهم براي يك سكس لذتبخش
  

ساده ترين راه براي يك سكس لذتبخش اين است كه قبل از هرگونه عجله 
براي . از حشري بودن همسر خود مطمئن شويد راي انجام عمل دخول،اي ب

  : استضروريحشري كردن همسر خود رعايت نكات زير 
ابتدا از روي لباس، به سينه ها، سر و گردن وديگر نقاط بدن او دست بزن و 

  .او را تحريك كن و يواش و بدون عجله لباسش را درآور
بهش بگو كه چقدر حشري  ليسيدبا شوق و لذت همديگر را ببوسيد و ب

  هستي
نوازش پهلوي پستانها و . به سينه و نوك پستانهايش توجه ويژه بخرج بده

  .و همينطور زير بغل يادت نرهزير آنها، 
  . را ببوس و بليسلويشگگوش،گردن و 

  .پهلوهايش و قسمت داخلي رانهايش را بليس
  .آلت تناسلي اش را با دهان و زبان، ببوس و بليس

ا هم غلط بزنيد طوري كه تمام قسمت هاي بدنت با بدنش برخورد و تماس ب
  .ازش بپرس كه دلش مي خواهد چه كاري برايش انجام بدي.پيدا كنند
 بگذار هوس، حشري بودن و خواهش و تمنا به اشغال شدن را در . عجله نكن

  .چشمانش ببيني
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 در باره اهميت آموزش جنسي                      
  
  

 ناميده مـي شـود،      "آموزش مهارت هاي زندگي   "  آموزش جنسي كه گاهي     
پروسه دريافت دانش و اطالعات و شكل دهي به رفتارها و اعتقادات در بـاره               

مضمون آمـوزش   . جنسي مي باشد  / سكس، هويت جنسي و روابط خصوصي       
ي، بهبود كيفي مهارت و امكـان مـردم بخـصوص جوانـان در انتخـاب                جنس

آگاهانه،  در اختيار كردن رفتارهاي جنسي، بـر اسـاس اعتمـاد بـه نفـس و                  
همه دست اندركان امور اجتمـاعي و نـاظران بـي           . شناخت صحيح مي باشد   

طرف بر اين باورند كه مردم و بخصوص جوانان حق دريافت دانش و اطالعات              
ارند؛ چون  دسترسي به دانش جنسي نه تنها امكان مواظبت از خود در برابر دست درازيها و سوء استفاده هاي جنسي را فراهم مي جنسي را د

آمـوزش  . كند، بلكه امكان  مواظبت از خود در برابر ابتال به بيماريهاي مقاربتي و بارداري هاي ناخواسته را هم در اختيار فرد قـرار مـي دهـد                           
  .  خطرات بالقوه رفتارهاي جنسي را به حداقل مي رساند و كيفيت روابط جنسي فرد را بهبود مي بخشدجنسي در واقع

  
  مهارت هايي كه بايد در آموزش جنسي گنجانده شوند

چـون صـرف    . آموزش جنسي زماني مؤثر خواهد بود كه بهبود و گسترش مهارت هاي عمومي زندگي  نوجوانان و جوانان را هم شـامل شـود                       
مهارت هاي مورد نظر شامل مهارت در برقراري ارتباط با ديگران،  مهارت گوش دادن، گفتگو و رد و بدل كـردن                     . ن اطالعات كافي نيست   داشت

نظرات و ايده ها، امكان پرس و جو و طرح سئوال،  مهارت جستجو و دسترسي به دانش و اطالعات مورد نظر،  مهارت در امر تصميم گيـري و                              
ر بازشناسي فشارهاي وارده از طرف ديگران و امكان مقاومت در برابر اينگونه فشارها، مهارت در كسب اعتمـاد بـه نفـس و                انتخاب، مهارت د  

مقابله با تعصب و پيشداري اطرافيان، مهارت پرس و جو و راههاي دريافت كمك از منابع مورد اعتماد همچون خـانواده، مربيـان آموزشـي و                          
اين گونه مهارتهـا نـه      .  باالخره مهارت در تشخيص  اطالعات  صحيح و معتبر از اطالعات غير علمي و غير معتبر                 سايت هاي معتبر اينترنتي، و    

تنها در زندگي جنسي بلكه در زندگي عمومي هم بكار مي آيند و به فرد امكان مي دهند تا اصول مختلف اخالقي و باورهاي اجتماعي نادرست  
  دهي به زندگي را مورد سئوال قرار دهد و در شكل 

چنين امري مسلمĤ، در دراز مـدت، در   شـكل گيـري فرديـت مـدرن و                   . فردي خود با آگاهي، شناخت و اعتماد به نفس حركت كند          / جنسي
  .گسترش و ترقي فرهنگ عمومي جامعه تĤثير بسيار مثبتي دارد

  
  شكل دهي به رفتارها و اعتقادات

اورها و اعتقادات متناقض در عرصه امور جنسي واقع مي شوند، كه گاهي سر گيجه آورنـد؛ بـراي      جوانان و نوجوانان در معرض انواع رفتارها، ب       
مثال گاهي خطراتي كه فعاليت جنسي به همراه دارد، بر جسته مي شوند و گاهي فعاليت جنسي به معناي مدرن بودن معرفي مي شود، گاهي                         

از آنجا كه سكس و جنسيت موضـوعات        . رد به انواع ناخوشي ها، معرفي مي گردد       استمناء كردن تشويق مي شود و گاهي استمناء علت ابتال ف          
 خود در باره  اين مسائل و موضوعات اخالقي حول آنها را دارا مي باشند، بخصوص كه " آتشين"بسيار حساسي هستند، عمومĤ جوانان نظرات 

 بحث و گفتگو حول مسائلي همچون سكس قبل از ازدواج، اسـتمناء    جوانان كآل به موضوع اخالق و فرهنگ اجتماعي بسيار حساس  بوده  و به              
معرفي انواع نظرات در مورد هـر كـدام از     . عالقمند مي باشند  .... پسر گرفتن،  گرايش جنسي، چگونگي انتخاب همسر و        / كردن، دوست دختر  

سلح كردن جوانان به دانش كافي و  دادن حق انتخـاب  مسائل جنسي به معناي تĤئيد يا تشويق و تبليغ اين نظرات نمي باشد، بلكه به معناي م     
تالش هاي همه كساني . در صورت داغ شدن بحثها، حداقل مي توان حول اين مسئله توافق كرد كه توافقي در نظرات وجود ندارد. به آنها است

، با شكست مواجه شده و تنهـا بـي اعتمـادي            كه در پي تبليغ و جا انداختن نظرات و ايده هاي محدود كننده اخالقي در امور جنسي بوده اند                  
  .نسبت به آموزش هاي آنان، برايشان به ارمغان آورده است

مسلمĤ افراد و مؤسساتي كه به آموزش جنسي مي پردازند، باورها و اعتقادات خاص خود در باه سكس و جنسيت را دارند، اما اعتقادات فردي                         
مثآل اگر يك معلم آموزش جنسي شخصĤ بر اين باور باشد كه جوانان . نفي و بازدارنده، ايفاء كنندنبايد در ارائه دانش و اطالعات عمومي نقش م  

نبايد قبل از ازدواج با كسي رابطه جنسي برقرار كنند، چنين اعتقادي نبايد باعث خودداري او از آموزش دانـش آمـوزان در بـاره روش هـاي                     
بتي باشد، آنهم نه  از طريق موعظه باورهاي شخصي خود بلكه از طريق آمـوزش راههـاي                  سكس بي خطر و چگونگي مقابله با بيماريهاي مقار        

استفاده از كاندوم، راههاي لذت و كاميابي جنسي بدون دست زدن به دخول جنسي، و دادن اطالعات در مورد چگونگي دسترسي به كانـدوم،           
  .يا چگونگي جلوگيري از بارداري ناخواسته
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دفمند،  از روش ايجاد ترس و دلهره در باره سكس در جوانان و نوجوانان استفاده نمي كند، بلكه در پي آن است تـا         آموزش جنسي معتبر و ه    
اعتقادات و رفتارهاي صحيح را در آنان شكل دهد، مهارت هاي جوانان را گسترش دهد و به آنها كمك كند تـا در انتخـاب هـاي مربـوط بـه                              

هدفمند، با اعتماد به نفس، بدون عذاب وجدان، بدون ترس از تعصب و پيشداوري اطرافيان، و در عين حال                   فعاليت جنسي، آگاهانه، با اختيار،      
چنين رويكردي، به رشد شهرونداني آگاه و مسئوليت پذير در همه عرصه هاي زندگي              . آگاه به خطرات احتمالي مربوط به سكس، عمل نمايند        

ن بايد به جوانان در درك اين مسئله كمك كند كه چرا مردم  دست به رفتارهاي جنسي                  آموزش جنسي صحيح همچني   . كمك فراواني مي كند   
مي زنند، و راههاي دخالت احساس  و عاطفه، احترام به ديگران، توجه به مسائل و عالقمنديهاي جنسي طرف مقابل، خودداري از خودخواهي                       

ي دهد، و اهميت مقابله با فشارهاي جنسي دوستان و همكالسيان، مـضرات             در روابط جنسي، و باالخره احترام به تفاوت هاي جنسي را ياد م            
  .سوء استفاده هاي جنسي، نادرست بودن تحقير تقاوت ها و گرايشات جنسي متفاوت را هم آموزش مي دهد

  
  آموزش جنسي شامل چه اطالعاتي بايد بشود؟

لفي دريافت مي كنند، از جمله از دوستان، همبازيها و همكالسيان خـود، و   جوانان و نوجوانان، اطالعات جنسي خود را از منابع و راههاي مخت        
در ارائه آموزش جنسي به جوانان، بايـد مقـدار دانـش و             . بخشي از اطالعات دريافتي صحيح،  و بخشي ناصحيح مي باشند          . از طريق اينترنت  

، دريافت ها و برداشت هاي نادرست آنان را اصالح كرد؛ براي مثال             اطالعات دريافتي آنان را بررسي،  بر اطالعات درست آنها افزود و اطالعات            
ممكن است جواني فكر كند كه استفاده از كاندوم صد در صد از ابتال به ايدز يا بارداري ناخواسته جلوگيري مي كند، در حالي كه امكـان پـاره               

همجنسگران ايدز مي گيرند، در حالي كه هر كسي بـا هـر گـرايش               شدن كاندوم را در نظر نمي گيرد، يا شايد كسي بر اين باور باشد كه فقط                 
( نمونـه ديگـر ربـط دادن همجنـسگري          . جنسي ممكن است به ايدز مبتال شود و امروزه ربط دادن همجنسگري با ايدز ديگر اعتباري ندارد                

 در بعضي از وب سايتها و برنامه هـاي دولتـي در     با مسائل گناه، بي اخالقي، غير طبيعي بودن و امثالهم مي باشد، كه متاسفانه             ) همجنسگرايي
چنين امري بسيار خطرناك است؛ چون همجنسگران، كه حدود ده درصد جمعيت كشور را شامل مـي شـوند، را                    . ايران آموزش داده مي شود    

 مسئوالن، بدبين مي كند و      نسبت به ارائه دهندگان اين آموزشها، سيستم آموزشي كشور و برنامه ها و آموزش هاي جنسي ارائه  شده توسط                   
  .در نتيجه اقليت بزرگي از جامعه را از دسترسي به دانش جنسي محروم مي كند

رشد و شكل گيري جنسيت و احساسات جنسي، توليد مثل، امكانات جلوگيري از بارداري ناخواسته و توضـيح در                   : آموزش جنسي بايد شامل   
 پيشگيري از آنها، در باره اقليت هاي مختلف جنسي، اهميت احترام به تفاوت هـا و گرايـشات                   باره كاركرد آنها، بيماريهاي مقاربتي و راههاي      

بايد به جوانان و نوجوانان، متناسب با سن آنها، در بـاره  .  جنسي مختلف، رفتارهاي جنسي ،  باالخره  مهارت هاي الزم در رواط جنسي، بشود         
، شروع عادت )يا موافق(متفاوت در دوره بلوغ، چگونگي برقراري ارتباط با جنس مخالف رشد فيزيكي و احساسي ناشي از توليد هورمون هاي 

عاطفي جنسي، رفتارهاي جنسي و تفاوت هاي جنسي، سقط جنين، اعتماد به يار خود،  و بـاالخره در بـاره                     /ماهانه، وفاداري در رابطه عشقي    
  .و همينطور گروههاي حمايتي خاص خود، اطالعات الزم داده شودراهها و امكانات دسترسي به منابع معتبر علمي در امور جنسي 

  
   زمان شروع آموزش جنسي
گفته شد، آموزش جنسي پروسه اي است كه از همان لحظه تولد شروع مي شود و تـا مـرگ                    » جنسيت و جامعه  «همانطور كه در شماره قبلي      

  . شناخت افراد سازماندهي شودبنابراين  آموزش جنسي بايد متناسب با سن و سطح . ادامه مي يابد
بعضي ها بر اين باور نادرست اند كه گويا ارائه آموزش جنسي باعث كنجكاوي نوجوانان و جوانان شده، آنها را  به رو آوري به فعاليـت جنـسي             

ـ          . زودرس تشويق مي كند    سي بـه بهبـود   هيچ سند و مدرك علمي كه چنين ادعايي را ثابت كرده باشد، وجود نـدارد، بلعكـس، آمـوزش جن
  .بهداشت جنسي در بين جوانان و كل جامعه ياري مي رساند

  
  ارائه آموزش جنسي به عهده چه كساني است؟

بعبارت ديگر خانواده، مدارس و ديگر مؤسسات       .  آموزش جنسي به شهروندان وظيفه جامعه، موسسات مختلف آن و خود شهروندان مي باشد             
، وسايل ارتباط جمعي، انجمن هاي پزشكي، احزاب، جمعيت ها و گروههاي اجتماعي، فرهنگـي و                آموزشي، دولت، مؤسسات اجتماعي مختلف    

  .مدني، عالقمندان آگاه به امور جنسي، مؤسسات خصوصي، گروه هاي خودياري و حمايتي مختلف،  و باالخره خود جوانان آگاه و عالقمند
  

كودكان، خبري نيست، مسئوالن آموزشي و دلسوزان مي بايست موضوع آمـوزش            از آنجا كه در اغلب خانواده ها در كشور، از آموزش جنسي             
اگر براي اين مهم بدرستي برنامه ريزي شود، آموزش جنسي در كشور بسيار سودمند              . جنسي را از مهد كودكها و مدارس ابتدايي شروع كنند         

 در شكل دهي به رفتارهاي جنسي  تĤثير زيادي دارد و پايه       خواهد بود، بخصوص كه  دريافت دانش و اطالعات جنسي قبل از شروع دوره بلوغ              
  .محكمي براي برنامه هاي آموزش جنسي بعدي پي ريزي مي كند

دوره هاي محدود و ناقصي كه در بعضي از مؤسسات آموزشي در كشور و در جامعه، تحت عنوان آموز ش مهارت هاي زندگي، به جوانان قبل از 
دولت و مسئوالن هم  بنا به مسائل اعتقادي  و مذهبي خود، چندان عالقـه              . بگوي نيازهاي واقعي جامعه ما نيستند     ازدواج، ارائه مي شوند، جوا    
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مي توان ابتكارات زيـادي در ايـن بـاره          . در چنين فضايي، اهميت دخالت فعال خود شهروندان ضرورت بيشتري مي يابد           . اي به اينكار ندارند   
 هاي خاصي را  در هر استان آموزش داد كه به مدارس مختلف استان سر زده و  در ساعات خاصي به آموزش           مي توان تيم  :  بخرج داد، از جمله   

بـراي والـدين،   ( دانش آموزان و دانشجويان مدارس و مؤسسات آموزشي بپردازند،  مي توان در هر استان يا شهري خطـوط تلفنـي مختلـف              
 سئوال، برقرار كرد، مي توان تعدادي وب سايت خاص آموزش هاي جنـسي بـراي                جهت مشاوره و طرح   ) پسران، دختران، اقليت هاي جنسي    

اين فكر كه هر . ، اما به يك سايت معتبر آموزش جنسي لينك دهد)با هر موضوعي(سنين مختلف داير كرد، هر كسي كه وبالگ يا سايتي دارد 
 ندارد، بلعكس دادن لينك به معناي احساس مسئوليت دارنده سايت           كسي به اين مسائل عالقه دارد، خود اين چيزها را پيدا مي كند، اعتباري             

افراد عالقمتد مي توانند وبالگ هاي مجاني  با هدف تقسيم داده ها             . سايت مي باشد  /به موضوع آموزش جنسي مراجعه كنندگان به آن وبالگ        
گنجاندن آموزش جنسي در برنامه هاي خود هم مـي          و اطالعات جنسي خود با ديگران، داير كنند، فشار به دولت و مؤسسات آموزشي جهت                

همه اين راهها و ابتكارات ديگر، باعث در دسترس بودن آموزش هاي جنسي به شهروندان مي شوند، كاري كه در نهايت  بـه                        . تواند مفيد بشد  
ز مسئوليت خود در امر آمـوزش  همانطور كه گفته شد، در شرايط عدول حكومت و دولت ا       . پيشرفت و ترقي فرهنگ جنسي جامعه مي انجامد       

  . بخصوص كه آموزش جنسي نبايد تنها و صرفĤ دولتي باشد. جنسي، شهروندان خود بايد دست بكار شوند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كالس آموزش جنسي در هند
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  جنسيت افراد داراي نقص عضو
  
  
  

اگر اقليت جنـسي را بعنـوان گروهـي بـا           
نيازها، عالئق مشترك و تا حدودي متفاوت       

،  كه در معـرض پيـشدواري،        "اكثريت"با  
قضاوت هاي نادرسـت، نفـي حقـوق و بـي      
توجهي بـه نيازمنـديهاي جنـسي اشـان،         

 واقع مي شوند، تعريف كنيم،  آنوقت بايستي افراد داراي نقص عضو در جامعه را بعنوان يك اقليـت جنـسي كـه مـسائل،                          "اكثريت"توسط    
ساب آورد و در دفاع از اقليتهاي جنـسي همچـون همجنـسگران، تـرانس سكـسوالها، تـرانس          نيازمنديها و مشكالت خاص خود را دارد، بح       

و غيره، اقليت جنسي داراي نقص عضو را هم منظور داشت و از منـافع و حقـوق                  ) دوجنسگران( وستايت ها، سادومازوخيستها،  بايسكسوالها    
  .ين گروه اخير هم مي شودجون پيش داوري و توهمات در عرصه جنسي  دامنگير ا. آنها دفاع كرد

  
 توهمات و قضاوت هاي غلط بيشماري در باره سكسواليته افراد داراي نقص عضو، در جامعه وجود دارند؛ بزرگترين توهم در باره افـراد داراي                        

فت اين است كه همـه      در واقع تنها چيزي كه در باره افراد داري نقص عضو ميتوان گ            . نقص عضو اين است كه  همه آنها يكي دانسته مي شوند           
  .  آنها تجارب مشترك چنداني ندارند، به جز فشار جنسي ناشي از توهمات اجتماعي

هر چند كه   .  فلجي و نقص فيزيكي انواع و اقسام مختلفي دارد و ممكن است مادرزادي باشد و يا فرد بعدآ بر اثر سانحه، بدان دچار شده باشد                        
  . ا ديگران ندارد اما، نقص فيزيكي، سد راه لذت بري جنسي مي شودنياز و نيروي جنسي اين افراد تفاوتي ب

   
ايـن در حـالي     .). بخوان آسكسوال مي باشند   ( بسياري از افراد جامعه بر اين باورند كه افراد فلج و داراي نقص عضو انسانهاي جنسي نيستند                

حتي گاهي بـا  . چه راههايي سكسوال بودن خود را بيان مي دارنداست كه همه انسانها موجوداتي جنسي مي باشند، فارغ از اينكه چگونه و از       
  . افراد داراي نقص عضو همان برخوردي صورت مي گيرد كه با كودكان

   
افراد داراي نقص عضو، همچون ديگر افراد اجتماع، داراي ساليق، عاليق و گرايشات متفاوت جنسي مي باشند، هر چند كه امكان بروز عاليق                       

مثآل يك فرد داراي نقص عضو ممكن است تـرانس وسـتايت باشـد و بـه                 . ين دسته از افراد اجتماع محدودتر از بقيه مي باشد         جنسي براي  ا   
پوشيدن لباس جنس مخالف عالقمند باشد يا ممكن است از جهت سليقه جنسي به سادومازوخيسم تمايل داشـته باشـد، يـا ممكـن اسـت                          

  .همجنسگرا باشد و غيره
  

است كه حتي انواع اقليت هاي جنسي كه در جامعه وجود دارند و براي برابري حقوق خود مبارزه مي كنند، هم، ازروشنگري اسباب تعجب اين 
براي نمونه، همجنسگران تقريبـĤ فعـالترين  گـروه در بـين         . در باره مشكالت و مسائل افراد داراي نقص عضو در درون گروه خود، اكراه دارند              

مي باشند كه مجالت، وب الگها و گروههاي خاص خود را دارند اما در هيچ نشريه و يا وبـالگ همجنـسگرايي، از                        اقليت هاي جنسي در كشور      
  .همجنسگران داراي نقص عضو اثري ديده نمي شود

الي است كه آن    اين در ح  . توهم ديگري كه در باره افراد داراي نقص عضو وجود دارد اين است كه گويا اين افراد از نظر جنسي جذابيتي ندارند                     
چيزي كه حس هوس و شهوت جنسي فرد را بر مي انگيزاند، مسئله اي است منحصر به فرد و خود ويژه كه ممكن است براي ديگـران معنـا و            

اين كه فقط جوانان به سكس نياز دارند و آن هم جوانان زيبا روي و خوش پـوش و بـدون عيـب و نقـص، فقـط يـك                              . مفهومي نداشته باشد  
  .محض است و هيچ انسان جدي و متفكري نبايد آن را جدي بگيردپيشداوري 

از آنجا كه افراد داراي نقص عضو ممكن است از انجام عمل جنسي بشيوه ديگران، ناتوان باشند، خود ممكن است دچار اين واهمه شـوند كـه                            
ما با انـواع خرافـات، توهمـات و بايـد و     . ن نيستاما مسئله به هيچ وجه چني. شكل عمل جنسي آنها ممكن است غير اخالقي و ناپسند باشد   

واقعيت اين است كه هيچ تعريف جامع جهاني آنچناني در باره           .  نبايدهاي نادرست در باره سكس، انواع آن و شكل انجام آن،  تربيت شده ايم              
قل و بالغ، با هدف ارضاء نياز درونـي  سكس وجود ندارد بجزء اينكه سكس عملي است كه بر اساس خواست، عالقه و توافق مشترك دو فرد عا          

چنين كاري كه بدون    . البته ممكن است گاهي بجاي دو فرد، چندين نفر توافق كنند كه با هم سكس داشته باشند                . (دو جانبه، صورت مي گيرد    
 سكس هيچ لزومي ندارد كه      .).اجبار و تحميل و  بنا بر خواست مشترك همه افراد دخيل صورت مي گيرد، با تعريف سكس هيچ منافاتي ندارد                    

بوي خاصي داشته باشد، شبيه چيز خاصي باشد و يا صداي خاصي داشته باشد، و يا بر اساس رفتار و كردار خاصي بنا شـود، بجـزء آن صـدا،                              
 به اينكه افراد داراي     بنابراين، باور . رفتار، گفتار و كرداري كه مورد توافق افراد دخيل در آن باشد و هوس و شهوت جنسي آنها را برآورده كند                    
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 براي انجام عمـل     " راه درستي  "نقص عضو نمي توانند سكس درست و حسابي داشته باشند، فقط و فقط يك پيشداوري و توهم است، چون                    
  .مقاربت جنسي وجود ندارد

د دفعات استمناء بسياري از افراد،      واقعيت اين است كه بسياري از افراد آن تحرك و انرژيي كه يك جوان در سكس دارد، را دارا نيستند، تعدا                    
از تعداد سكس آنها با يك نفر ديگر، بيشتر است، بسياراني ديگر اصآل در باره سكس صحبتي نمي كنند، و كسان زيادي هستند كـه عليـرغم            

  .شريك جنسي خود ناتوانند، يا راه آن را بلد نيستند/نداشتن هيچگونه نقص عضوي، اما، كآل از ارضاء جنسي همسر
پيشداوري ديگري كه در مورد افراد داراي نقص عضو وجود دارد اين است كه اين افراد براي برقراري روابط صميمي و رمـانتيكي بـدرد نمـي                           

يك رابطه خوب، رابطه اي است كه اسباب رضايت خاطر          .  رابطه ها هميشه  پر از توافقات، مماشات، بده بستانها و كوتاه آمدن ها است              . خورند
زندگي مشترك با يك فرد داراي نقص . دخيل در آن را فراهم كند و  توافقات، مماشات، گذشت ها و بده بستانها در آن دو جانبه باشند           دو فرد   

احساست، نيازهـا و    . عضو بدان معنا نيست كه فرد نبايد مماشات  يا گذشت داشته باشد، يا خواسته ها و نيازهاي طرف ديگر را در نظر نگيرد                       
  .ني اند نه بيروني، و افراد داراي نقص عضو در اين گونه مسائل هيچ فرقي با ديگران ندارندعواطف، درو

. عده اي دچار اين توهم هستند كه افراد فلج و داراي نقص عضو آنقدرمشكل و بدبختي دارند كه ديگر فرصت فكر كردن به سكس را ندارنـد                          
مسائل جنسي اهميت نمي دهند؛ براي عده اي سكس مهمتـرين مـسئله در زنـدگي    اما واقعيت اين است كه همه افراد به يكسان به سكس و  

است و براي عده اي ديگر درجه اهميت سكس به شرايط، موقعيت و امكانات بستگي دارد،اما اين امر نبايد به معناي كمبود عالقه و نياز تلقي                           
  . شود

   
 سكس نيست چون بخرج دادن ابتكار در سكس يك مـسئله فـردي اسـت و                 داراي نقص عضو بودن به معناي مفعول و بي دست و پا بودن در             

  .اتفاقĤ افراد داراي نقص عضو  بنا به تجارب خود،  بسياري از ابتكارات را براي خود كشف مي كنند
بخشي .   است احساس ترحم نسبت به افراد داراي نقص عضو موضوع ديگري است كه اغلب با نوعي تحقير و دست كم گرفتن اين افراد همراه                      
نزديكان خود /از افراد داراي نقص عضو از داشتن زندگي مستقل و خصوصي محرومند و ممكن است در مؤسسات خاص يا در خانه هاي والدين         

زندگي كنند و در نتيجه فضاي خصوصي زندگي آنها محترم شمرده نمي شود، بنابراين امكان كسب تجارب جنسي و رشد سكسواليته مثبـت                       
اگر بر اين باور باشيم كه حقوق جنسي بخشي از حقوق بشرند، بنابراين، بايستي حقوق جنسي افراد فلـج و داراي                     . افراد وجود ندارد  براي اين   

  .نقص عضو، بعنوان انسانهاي برابر اجتماع، هم محترم شمرده شوند
  

 داراي نقص عضو، همچون ديگر افراد جامعه، بـه          افراد.  آموزش جنسي افراد داراي نقص عضو موضوع ديگري است كه ناديده گرفته مي شود             
چون آموزش جنسي به شناخت فرد از جنسيت و نيازهاي خود، راههاي  يافتن پاسخ سئواالت و ابهامـات و زدودن                     . آموزش جنسي نياز دارند   

ه شكل گيري  نگاه مثبـت بـه    خرافات و توهمات در عرصه جنسي، كمك مي كند، از دروني كردن پيشدواريهاي اجتماعي در فرد ممناعت و ب                  
  .جنسيت منجر مي شود

  
موضوع مهمي كه خيلي ها فراموش مي كنند، موضوع تجاوز جنسي به افـراد داراي نقـص    
عضو مي باشد؛ از آنجا كه فرهنگ عمومي، جنسيت و نيازهاي جنسي اين افراد را ناديـده                 

داراي نقص عـضو مـورد    مي گيرد، به اين فكر و خيال خام هم دلخوش است كه گويا افراد               
آمارگيري در اين مورد در كشور ما ناممكن است اما . تعدي و تجاوز جنسي واقع نمي شوند  

آمار كشورهاي ديگر دال بر آن دارند كه  تجاوزات و تعديات جنسي به افراد داراي نقـص                  
  .  بار بيشتر از آمار تجاوز به ديگران است10 تا 2عضو 
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 نكته
 از سكس يكنواخت خسته شده اي؟

با هم، از سكس يكنواخت خسته شده اي، بد نيـست بـه             اگر بعد از سالها زندگي      
  :نكات زير توجه كني

زودتـر از موعـد بـه    .جايت را در تخت عوض كن و در سمت ديگر تخـت بخـواب           
بدون آنكه اسمي   .( رختخواب برو و از همسرت بخواه كه او هم به رختخواب بيايد           

  .) از سكس ببري
  . بدون لباس به رختخواب برو معموآل با لباس خواب مي خوابي، اين باراگر
 معموآل بدون لباس مي خوابي، اين بار براي خودت يك لباس خـواب سكـسي                اگر

  بخري
  .سكس برايش بخر/رت حريريورت مي خوابد، يك شو همسرت با شاگر
 عادت اين باشد كه هميشه همسرت شروع كننده است، اين بار خودت شروع              اگر

  .به نوازش او بكن
 هاي كوتاه مدت و يكنواختي قبل از سكس دست مي زنـد،   همسرت به نوازش اگر

سعي كن با ابتكارات خود، او را از دست زدن به يـك سـكس سـريع و زودگـذر                    
  .برحذر داري

 همسرت هيچوقت به بوسيدن و ليسيدن الي پاهايت نمي پردازد، خود ابتكار             اگر
  .  هدايت كنبخرج داده، آلت او را مك بزن و بعد سرش را بسمت الي پاهاي خود 

سعي كن همه عـادات     .بجاي اتاق خواب، اتاق ديگري را براي سكس پيشنهاد بده         
و يادت نرود كه همه اين پيشنهاد، به عادت         .  موجود در سكس خود را عوض كني      

  .تبديل نشوند بلكه مرتب ابتكار بخرج بده
 .پيشدواري نكن و تعصب بخـرج نـده       . از او در باره فانتزي هاي سكس اش بپرس        

 .اين كار باعث كنجكاوي او هم مي شود و از فانتزي هاي تو خواهد پرسيد
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  ا در حين عمل سكسادرار خانمه
  ترجمه سارا سلطاني

  
ممكن است براي بيشتر خانمها ادرار در حين عمل سكس اتفاق بيافتد بطوري كه غيرارادي و غيرقابل كنترل باشد و به نظر مي رسـد كـسي                           

  .ين تحمل مي كندحاضر نيست  در باره اين مشكل حرفي بزند جون هر كسي فكر مي كند كه فقط اوست كه چنين مشكلي را دارد بنابرا
  

  آيا اين يك مشكل عمومي است؟
  

يك پزشك بر روي زناني كه بخاطر اين مشكل به كلينيك او مراجعه ميكردند، بررسي خود را در اين زمينه آغاز نمود و متوجـه شـد حـدود                             
ـ                   % 24 د و اكثـر آنهـا از گفـتن دربـاره     از زناني كه به كلينيك او مراجعه ميكردند در حين عمل سكس به طور غيرارادي ايـن مـشكل را دارن

  .مشكلشان خجالت مي كشند
  

  .حدود دو سوم از آنها ادرارشان هنگام ورود آلت تناسلي مرد به دهانه واژن، ترشح مي شد -
 . و حدود يك سوم از آنها ادرارشان در حين رسيدن به ارگاسم ترشح مي شد -

  
  چه چيزي موجب آن ميگردد؟

  
 زن 1 زن حـدود  5از هر . تمال مي رفت كه به خاطر داشتن مثانه حساس و يا ضعيف بودن گردن مثانه باشددليل آن زياد مشخص نشد ولي اح    

به نظـر مـي آيـد ترشـح ادرار در حـين             . در طول روز با نگه داشتن ادرار خود مشكل دارند و معموالً ادرار در حين سكس را تجربه كرده اند                   
باشد و ترشح ادرار در حين ورود آلت تناسلي مرد به دهانه واژن،  به خاطر ضعيف بودن گـردن           رسيدن به ارگاسم،  بخاطر حساس بودن مثانه         

آيا ميشود اسم اين را انـزال در  . برخي از خانمها هم هميشه اين مشكل را نداشتند بلكه بعضي وقتها مثانه آنها ادرار ترشح ميكرد      . مثانه است 
  زنان ناميد؟

خروج ميـزان قابـل تـوجهي از مـايع          ":  را كه خود اين نام را گذاشته بود، تشريح كرد          "انزال زنان "مون  ، دكتر گرافنبرگ مض   1950 در سال   
.  بگونه اي تخليه غدد سكسي معرفي ميشود       "انزال زنان "در برخي از كتب مربوط به سكس هنوز         . "شفاف در حين رسيدن به مرحله ارگاسم      

افـرادي كـه    . شود كه به نظر مي آيد از غده پروستات در مردان بسيار كوچكتر اسـت               ترشح مي  Skeneآنها مدعي هستند اين مايع از غده        
 "اسـيد فـسفاتاز   " هستند، مي گويند طبق تجزيه و تحليل هاي انجام شده بر روي اين مايع، آنزيمهاي بسياري بنام                   "انزال زنان "معتقد به   

  :قتدر حقي. ديده شده كه در غده اي به شكل غده پروستات تشكيل ميشود
 مطالعه بر روي شش زن، نشان داده است كه در مايع انزال آنان مقداري اسيد فسفاتاز وجود دارد كه در ادرار آنان  نيز بـه همـان                             -

  . ميزان يافت شد
 امـا   .  مطالعه بر روي فقط يك زن، تنها در مايعي كه در حين ارگاسم ترشح كرده بود،  ميزان قابل مالحظه اي اسيد فسفاتاز يافت شد                          - 

  .اين روش از تحقيق و بررسي به نظر غيرقابل اعتماد مي آمد
   

آثار اين تحقيق در يك مجله پزشكي در كشور آمريكا مورد تجديد نظر قرار گرفت و در حال حاضر اينطور به نظر مي آيد كه اين مـايع فقـط             
  . ادرار است

  براي  حل اين مشكل چكار مي توان كرد؟
  

  .ود را خالي كنيدقبل از عمل سكس مثانه خ -
 .خوردن نوشيدنيهايي كه داراي كافئين و الكل هستند را قطع كنيد -
 . ساعت مايعات بيشتر از يك و نيم ليتر ميل نكنيد24در طي  -
 .در مورد مشكل خود با يك پزشك صحبت كنيد، بخصوص اگر ترشح ادرار در مواقع ديگر نيز داشته باشيد -
استفاده از دارو بخـصوص بـراي ترشـح         .  يا داروي مشابه اي را براي شما تجويز كند         oxybutyninدكتر شما ممكن است داروي       -

 ساعت 1ادرار در شما در حين سكس بيشتر موثر خواهد بود تا در حين ورود آلت تناسلي مرد به دهانه واژن و شما بايد اين دارو را                  
 !) ريزي داشته باشيدالبته اگر بتوانيد براي سكس خود برنامه(قبل از عمل سكس ميل كنيد 



87زمستان    ،سوم ، شماره ، سال اول  جامعهجنسيت و فصلنامه    
 

 

45 

 

ايـن دارو   .  را تجويز كند كه بهتر است عـصرها ميـل شـود            imipramineبه طور متناوب و دوره اي، دكتر شما مي تواند داروي             -
بخاطر همين در درمان شب ادراري بچـه هـا          (معموالً براي درمان افسردگي تجويز ميگردد اما تأثير خوبي در كنترل مثانه نيز دارد               

اگر دكتر شما اين دارو را پيشنهاد كرد بخاطر تأثير آن بر روي مثانه است نه بخاطر اينكه او فكـر كـرده شـما                         ). ميشودنيز تجويز   
 .دچار افسردگي شده ايد و احتماالً مقدار دارو كمتر از مقداري است كه براي افسردگي تجويز ميگردد

شح ادرار در شما بيشتر در زمان ورود آلت تناسلي به دهانه واژن رخ            اگر هيچيك از اين داروها تأثيري بر روي شما نداشت و اگر تر             -
 gynaecologistبنابراين بهترين دارو در اين زمان داروي پس گشت ادرار بنـام             . داد، دهانه مثانه شما ممكن است ضعيف باشد       

شايد با يك عمـل جراحـي در   .   تجويز گرددurogynaecologyميباشد كه ترجيحاً بهتر است اين دارو توسط دكتر متخصص           
اما متأسفانه اين جراحي ممكن است در حدود دو سوم از افراد نتيجه بخـش  . گردن مثانه بتوان عضله هاي آن ناحيه را قوي تر كرد        

 .باشد و مشكل آنان را در ترشح ادرار در حين سكس كنترل كند
 كنيد و به هر جهت از سكس با يكديگر لذت ببريد، امـا              در آخر، شما و شريك جنسي شما ممكن است با اين مشكل ساده برخورد              -

اگر واقعاً اين مشكل در رابطه سكسي شما مشكل ساز است و يا احساس بدي از خودتان به شما دست مي دهـد بـا چنـد جلـسه                             
 . سكسي مي توانيد احساس بهتري پيدا كنيد–مشاوره روان 

  ادرار غيرارادي
   و دليل اتفاق آننمونه هايي از غيرارادي بودن ادرار

اين مشكل ممكن است براي هركسي و در هر سني اتفـاق بيافتـد امـا                . غيرارادي بودن ادرار به منزله ترشح غيرارادي آن از مثانه است          
عالقه به ورزشهايي كه   . تصور اينكه اين مشكل تنها در سنين كهولت اتفاق مي افتد، عقيده اي قديمي است              . بيشتر در زنان رخ مي دهد     

  .اراي فعاليت بدني بيشتري هستند همچون دويدن، نشان داده است كه زنان جوان نيز دچار اين مشكل هستندد
  شما چه نوع ترشح غيرارادي ادرار را داريد؟

  
رار اد"بسياري از زنان هر دو حالت را با هم دارند بنابراين ). فشار غيرارادي ("مثانه پيش فعال" و "ادرار غيرارادي ناشي از فشار" -

 4 زن از 1حـدود  . به جدول زير مراجعه كنيد و ببينيد شما كدام نوع از اين مشكل را احياناً داريد      .  ناميده ميشود  "غيرارادي مركب 
  . زن كه دچار ادرار غيرارادي هستند، مدفوع غيرارادي نيز دارند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادرار غيرارادي   سواالتي كه بايد از خودتان بپرسيد
  ناشي از فشار

ادرار غيرارادي   فعالمثانه پيش 
  مركب

    بار براي دفع ادرار به توالت7آيا شما روزانه بيشتر از 
  مي رويد؟

  گاهي اوقات  بله  نه

آيا شما در طول شب بيشتر از يك بار براي دفع ادرار به 
  توالت مي رويد؟

  اكثر شبها  اكثر شبها  نه معموالً

آيا هنگام داشتن ادرار براي رسيدن به توالت شتاب 
  داريد؟

  بله  بله  نه

آيا حتي قبل از رسيدن به توالت ادرار از شما دفع 
  ميشود؟

  اغلب  اغلب  نه

آيا هنگام خنده، عطسه، سرفه، دويدن و پريدن از شما 
  ادرار ترشح ميشود؟

  هميشه  نه  هميشه

آيا ادراري كه از شما ترشح ميشود فقط به اندازه يك 
  قطره است يا بيشتر؟

  زياد  )معموالً(زياد   كم

آيا شما قادر به كنترل و نگه داشتن ادرار خـود هـستيد             
 بار بـراي دفـع ادرار بـه         7ولي با اينحال روزانه بيشتر از       

  توالت مي رويد، هر بار ميزان آن كم است يا زياد؟

به دكتر مراجعه كنيد، زيرا ممكن است دچار عفونت مثانه شـده            
نانچه ادرار زياد   چ(يا مشكل قند    ) چنانچه ادرار كم باشد   (باشيد  

  ).باشد و شما احساس تشنگي كنيد
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  :داليل ادرار غيرارادي ناشي از فشار
  

ترشح ادرار هنگاميكه شما سرفه، خنده و يا خم ميشويد، يا هنگام تمرينات ورزشي همچون پريدن يا دويدن، ادرار غيرارداي ناشي از فـشار                        
اين مشكل بخاطر قوي نبودن عضله گردن مثانه است كه قـادر            . ديده ميشود ) 49-25سنين  (در زنان جوان    اين مشكل بيشتر    . ناميده ميشود 

هيچكس دقيقاً نمي داند چرا عضله هاي اين        ). بيشتر در زمان خنديدن و سرفه اتفاق مي افتد        (به كنترل ادرار در هنگام فشارهاي وارده است         
زناني كه دچار ادرار غيـرارادي ناشـي از         . ل را بعد از زايمان و دوران يائسگي در خود مي بينند           برخي از زنان اين مشك    . ناحيه ضعيف ميشوند  

  ).هنگام دخول آلت به سوراخ مهبل. (فشار هستند غالباً ترشح ادرار در حين سكس دارند، معموالً در هنگام ورود آلت تناسلي به داخل واژن
  

ود آمدن ادرار غيرارادي ناشي از فشار مهم تلقي شده است؛ بخاطر اينكـه غالبـاً ايـن نـوع                    در حال حاضر عامل ژن در علت به وج        : عامل ژن 
احتماالً به  . بخاطر وجود اين ژن برخي از زنان به طور مادرزاد با ناحيه لگني ضعيفي بدنيا مي آيند                . مشكل در افراد مختلف فاميل ديده ميشود      

  .  ه عضله را منقبض مي كندخاطر ضعيف بودن كالژن يعني اليه فيبري نازكي ك
  

 زنـاني كـه بـا       –زايمان طبيعي ميتواند دليل مهم آن باشد نه حامله شدن           . احتماالً مهمترين دليل ادرار غيرارادي ناشي از فشار است        : زايمان
كشيده شوند و در حـين      به نظر مي آيد رگهاي عصبي مي توانند         . عمل سزارين وضع حمل مي كنند معموالً بعدها دچار اين عارضه نمي شوند            

در نتيجه ماهيچه هاي آن ناحيه تنبـل  . وضع حمل طبيعي آسيب ببينند و احتماالً ديگر قادر نيستند ناحيه لگني را بعد از زايمان كنترل كنند          
ي دانند، بنابراين بـه     اگرچه، هنوز هم محققاني وجود دارند كه زايمان و آوردن بچه را دليل دچار شدن به ادرار غيرارادي نم                  . و ضعيف ميشوند  

  .نظر مي آيد كه هنوز تحقيقات بيشتري در اين زمينه بايد انجام بگيرد
  

زناني كه در سنين ميانسالي طي عمل جراحي اقدام به برداشتن رحم خود مي كنند به مراتب بيشتر از زناني كه اين جراحي را                        : برداشتن رحم 
  .دنداشته اند دچار عارضه ادرار غيرارادي مي گردن

  
، ماهيچه هاي ناحيه لگن كارايي كمتري پيدا        oestrogenممكن است دليل ديگري باشد، شايد به خاطر پائين آمدن ترشح هرمون             : يائسگي

اگرچه، تحقيقات اخير نشان مي دهند  كه عليرغم اينكه معموالً عارضه ادرار غيرارادي در سنين ميانسالي اتفاق مي افتد ولي با اينحال                       . كنند
دليل آن مي تواند بخاطر اين باشد كه زنـان در ميانـسالي معمـوالً دچـار اضـافه وزن                    . يرات هرموني در يائسگي نمي تواند دليل آن باشد        تغي

  . ميشوند يا مجبورند تحت جراحي خاص زنان قرار گيرند همچون جراحي برداشتن رحم
  

ورزشهايي همچـون شـنا و      . باال، كه غالباً براي ناحيه لگن مناسب نيستند       همچون پريدن از ارتفاعات     : ورزشهايي كه فشار بيشتري نياز دارند     
شايان توجه است كه زنان چترباز در نيروي هوايي آمريكا دچار ادرار غيرارادي شـدند كـه ناشـي از فـرود از                    . دوچرخه سواري خوب هستند   

  .ارتفاعات بود و منجر به آسيب در ناحيه لگني آنها شد
  

همچون بچـه و يـا حتـي        (اگر شما مجبوريد اجسام سنگين را بلند كنيد         . موجب كشيدگي در ناحيه لگن ميگردد     : گينبلند كردن اجسام سن   
پاهاي خود را، همانند روش راه رفتن، از يكديگر باز كنيد و محكم نگاه داريد و از ناحيه زانو . سعي كنيد طريقه درست آن را ياد بگيريد!) نوزاد

ان پشت خود را صاف، وماهيچه هاي ناحيه لگن خود را سفت كنيد و جسم سنگين را نزديك به خود نگاه داريد و و باسن خم شويد ولي همچن   
  .سپس در حاليكه پاي خود را محكم نگاه داشته ايد، از جا بلند شويد

  
  . مي آوردچاقي به ماهيچه هاي ناحيه لگن فشار وارد . اضافه وزن باال از داليل اصلي ادرار غيرارادي است: چاقي

  
 دليل ديگري براي سيگار –احتمال ادرار غيرارادي شما را مضاعف مي كند ) چه در حال حاضر و چه در قديم( سيگار 20روزانه : كشيدن سيگار

  .نكشيدن
. مـي كنـد   برخي از داروها ممكن است موجب بي حسي ماهيچه حلقوي گردن مثانه گردند كه احتمال ترشح ادرار غيرارادي را زيـاد                      : داروها

 و prazosinهمچـون   alpha-blockers بخـصوص داروهـاي   (داروهاي مسبب اين عارضه مي توانند داروهاي مربوط به فـشار خـون   
doxazosin( اگر مشكل ادرار غيرارادي شما مربوط به استفاده از  داروهاي          . ، باشند alpha-blockers   درمان فشار خون شما مي      بخاطر

 و داروهاي شل كننده عضالت نيز fluoxetine (Prozac)داروهاي افسردگي ديگر همچون داروي . يان قرار دهيد، دكتر خود را درجرباشد
  . مي توانند منجر به ادرار غيرارادي گردند
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  :داليلي بر داشتن عارضه مثانه پيش فعال
اين نـوع دفـع ادرار غيـرارادي تحـت          . ورت مي گيرد  دفع ادرار با داشتن احساس اضطراب و عجله و گاهاًً قبل از رسيدن به توالت از مثانه ص                 

ماهيچه اين ناحيه بجاي اينكه كشيده شود تا بتوانـد  . علت آن اخالل در كاركرد ماهيچه هاي مثانه است        . عنوان مثانه پيش فعال معروف است     
واژه . ( و يا مثانه حساس ناميـده ميـشود        اين عارضه تحت عنوان مثانه پيش فعال      . ادرار بيشتري را نگاه دارد، شروع به منقبض شدن مي كند          

بنابراين بدان معناست   ).  معروف است  detrusor است، زيرا ماهيچه مثانه به نام ماهيچه         detrusorپزشكي آن تحت عنوان بي ارادگي در        
 بـار در روز و همچنـين در         8ز  معموالً بـيش ا   (كه افرادي كه دفع ادرار آنها تحت شتاب ناگهاني صورت مي گيرد، اغلب مجبورند ادرار خود را                  

زناني كه تحت شتاب ناگهاني ادرار خود را دفع مي كنند، اغلـب در حـين           . دفع كنند و ممكن است هربار مقدار زيادي را نيز دفع نكنند           ) شب
  .سكس ترشح ادراري دارند بخصوص در حين رسيدن به ارگاسم

  
  :داليلي براي داشتن ادرار غيرارادي مركب

  
ممكن اسـت   . د ممكن است هر دو عارضه باال را يكجا با هم داشته باشند، هم ادرار غيرارادي ناشي از فشار و هم مثانه پيش فعال                       برخي از افرا  

  . باشد و يا بالعكس"شتاب" در اين افراد ملموس تر از عالئم "فشار"گاه عالئم 
  

  ادرار غيرارادي در زنان
 ادراري هستيد پس بايد اين مشكل را تحمل كنيد و ممكن است از اليه هاي پنبـه اي                   ممكن است شما فكر كنيد چنانچه دچار مشكل ترشح        

  .ولي اين روش درستي نيست. در لباس زير خود استفاده كنيد
  

  سعي كنيد بفهميد شما چه نوع ادرار غيرارادي داريد؟
فشار و يا مثانه پيش فعال و يا هر دو را با هم، زيرا درمان از نوع ناشي از . خيلي خوب خواهد بود كه شما بفهميد چه نوع ادرار غيرارادي داريد

  .سواالت ساده اي وجود دارند كه با پرسيدن از خودتان مي توانيد نوع آن را در خود كشف كنيد. هريك از آنها متفاوت است
  

  .شما براي ادرار غيرارادي ناشي از فشار چه كار مي توانيد بكنيد
  :فشار داريد، كارهاي بسياري است كه مي توانيد براي خودتان انجام دهيداگر شما دفع ادرار ناشي از 

  . hypertension) مصرف كنيد براي كنترل فشار خون alpha-blockerچك كنيد آيا شما مجبوريد داروهاي 
داروهاي مـشابه ديگـري بـراي        مي توانند منجر به دفع ادرار غيرارادي گردند، و دكتر شما احتماالً مي توانند                Alpha-blockersداروهاي  

  .كنترل فشار خون شما تجويز كنند
عارضـه دفـع ادرار     % 60چاق شدن فشار زيادي را براي روي ماهيچه هاي ناحيه لگن شما وارد مي كند و كاهش وزن ميتواند تـا                      . كاهش وزن 

  . غيرارادي را درمان كند
 مسخره به نظر بيايد، ولي هنگام سرفه و يا عطسه پـاي خـود را بـصورت                  پاهاي خود را بصورت ضربدر نگاه داريد ممكن است اين روش كمي           

  .مي تواند ترشح ادرار غيرارادي را كنترل كند% 73طبق مطالعات علمي تا . ضربدر نگاه داريد
ي جمع كنيـد تـا      قبل از عطسه خود را جمع كنيد درست قبل از سرفه و يا عطسه، ماهيچه هاي ناحيه لگن خود را محكم كنيد و آنرا بگونه ا                         

  .مانع ترشح ادرار گردد
  .با تمرينات مختص به ناحيه لگن و مخروط رحم مي توانيد ماهيچه هاي آن را محكم كنيد. ماهيچه هاي ناحيه لگن خود را قوي كنيد

شـايد  .  كاهش مي دهد   %50تمرينات ناحيه لگن بسيار مفيد براي فشار ادرار غير ارادي محسوب ميشود و بخشي از ترشح ادراري را تا حدود                     
شما مجبور باشيد اين تمرينات را براي چند ماه انجام دهيد تا پيشرفت چشمگيري در اين زمينه متوجه شويد، بنابراين صبر و بردباري در اين 

ل رؤيت نيـستند    يكي از مزيتهاي اين تمرينات اينست كه قاب       . اين تمرينات براي كنترل مدفوع بسيار ايده آل نمي باشند         . مورد ضروري است  
!  در ايستگاه اتوبوس، در صف سوپرماركت يا هنگاميكه بـا تلفـن حـرف مـي زنيـد                  –بنابراين شما در هر زمان مي توانيد آنها را انجام دهيد            

هيچه هنگاميكه كه شما يادگرفتيد ماهيچه هاي ناحيه لگن خود را محكم كنيد، شما قادر خواهيد بود هنگام عطسه، بلند شدن و يا پريدن ما                       
  .بدين ترتيب آنها را از آسيب حفظ مي كنيد. هاي آن ناحيه را منقبض كنيد
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  آموزش تمرينات ناحيه لگن

نشـستن  (ايستاده، نشسته يا دراز كشيده، در حاليكه زانوهايتان كمي از هم فاصـله داشـته باشـند                   -
يه مقعد جلوگيري مي كنيد، حاال تصور كنيد داريد سعي مي كنيد از خروج گاز از ناح). آسانترين است

اين ماهيچه ها را بگونـه اي محكـم         . براي اين كار، شما بايد عضله هاي دور مقعد خود را محكم كنيد            
شما بايـد قـادر باشـيد حركـت ماهيچـه هـا را            : كنيد و باال ببريد انگار كه واقعاً گاز معده وجود دارد          

پاها و لـپ هـاي   . ت كنترل داشته باشيداحساس كنيد و محكم شدن پوست ناحيه سوراخ مقعد را تح  
  .باسن نبايد حركتي داشته باشند

تصور كنيد داريد سعي مي كنيـد جلـوي         . سپس، تصور كنيد روي توالت نشسته ايد و ادرار مي كنيد           -
شما باز هم گروهي از ماهيچه .  واقعاً سعي كنيد–) تست توقف(جاري شدن ادرار را از خودتان بگيريد       

.لي را كه اشاره شد بكار مي گيريد، اما ممكن است اينبار كمي برايتان مشكل تر باشدهاي اطراف و قب
در مرحله بعد به توالت برويد تا ادرار خود را دفع كنيد، سعي كنيد تست توقـف را امتحـان كنيـد و                        -

ا اگر جريان ادرار همچنـان سـرعت داشـت، احتمـاالً شـم            . (نيمي از ادرار خود را در مثانه نگاه داريد        
وقتي توانستيد جريان ادرار را كنترل كنيد، سـپس بـا آرامـش             .) ماهيچه اشتباهي را بكار گرفته ايد     

چنانچه اگـر تنهـا قـادر بوديـد جريـان ادرار را آهـسته كنيـد و                  . اجازه دهيد بقيه مثانه خالي شود     
 .نتوانستيد كامالً آنرا متوقف كنيد، نگران نباشيد

   بطور صحييح منقبض كرده باشيدچك كنيد كه حتماً ناحيه لگن را

اگر مطمئن نيستيد كه روي ماهيچه صحيح تمرين مي كنيد، يك يا دو انگشت خود را درون واژن خود  -
شما بايد يك انقباض بسيار آرامي را در اين ناحيه حس . قرار دهيد و سعي كنيد تمرينات را چك كنيد

ط لپهاي باسن خود را محكم نگاه داشته ايد         اشتباهي كه ممكن است كرده باشيد اينست كه فق        . كنيد
اگر شما در حين تمرين نتوانيـد صـحبت كنيـد پـس             . و همچنان نفستان را در سينه حبس كرده ايد        

با شمردن با صداي بلند شما قادر خواهيد بـود نفـستان را آزاد              . مطمئناً داريد اشتباه تمرين مي كنيد     
فقـط از   . ا را سفت كنيد يا پاهايتان را ضـربدر كنيـد          شكم خود را سفت نكنيد، فقط ماهيچه ه       . كنيد

  .ماهيچه هاي ناحيه لگن خود استفاده كنيد
از يك آئينه استفاده كنيد، چك كنيد كه وقتي داريد ماهيچ ها را منقبض مي كنيد، ناحيه بين واژن و                     -

 .سوراخ مقعد عقب و جلو مي روند
شما بايد با انگشت خود كشيده شدن       . ر دهيد انگشت خود را روي پوست بين واژن و سوراخ مقعد قرا           -

 .ماهيچه آن قسمت را لمس كنيد
 .از شريك جنسي خود بخواهيد كه آيا انقباض ماهيچه را در حين عمل سكس احساس مي كند يا خير -

  تمرينات ناحيه لگن را انجام دهيد

آهسته ماهيچه هـاي  . ارندبايستيد، بنشينيد يا درزا بكشيد در حاليكه زانوهايتان كمي از هم فاصله د          -
 دقيقه محكم نگاه داريد، سپس خود را شل كنيـد  5براي . لگن را تا آنجا كه امكان دارد محكم بكشيد   

حاال سعي كنيد ماهيچه ها     .  بار اين تمرين را انجام دهيد      5سعي كنيد تا    .) دوباره آهسته شروع كنيد   (
 5دوبـاره   .) اينبار با سرعت بيشتر بكشيد     (.را سريعتر و محكمتر باال بكشيد، سپس خود را شل كنيد          

 بار سـريع انجـام دهيـد و         5 بار آهسته و     5اين تمرينات را بدين منوال      . بار اين تمرين را انجام دهيد     
  .  بار در طول روز اين تمرينات را تكرار كنيد10سعي كنيد حداقل 

هيد يافت كه تا چه حد مي  شما خوا–سعي كنيد انگشت شست خود را در حين انجام تمرينات بمكيد      -
  .تواند در كشيدن عضالت ناحيه لگن به شما كمك كند
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  بي تعارف
  
  

  حكومتي كه زماني متوليانش خود را خاك پاي ملت مي خواندند، كشور را بـه زنـدان ملـت                   
تبديل كرده و ظلم، خفقان و فقر را به جايي رسانده كه از ترس گسترش اعتراضات مردم و با                    

د هراس و وحشت در دلها، مانور گردان هاي ضـد شـورش در شـهرهاي كـشور را                   هدف ايجا 
  .چنين كاري اما يك پيروزي براي مردم بود. سازماندهي مي كند

 جمهوري اسالمي هر چند كه در تبليغات خود قصد دارد بفهماند كه ازحمايـت و پـشتيباني              
ما خوب مي دانـد كـه  در داخـل           مردم برخوردار است، تا فكر اعتراض را از سرها بدر كند، ا           

  كشور،
  . با نفرتي روز افزون مواجه است و در نزد دولتها و افكار عمومي جهان خارج هم آبرويي ندارد

مانور گردان هاي بسيج  ترجمان اعتراف حكومت به ترس خود ازاعتراضات و شورش هاي ملت است كه هر لحظه ممكن است شعله بكـشند،                         
ا مقاومت خود حكومت را به چنين اعترافي واداشته اند، خود يك پيروزي تبليغاتي براي جنـبش دمكراسـي خـواهي                     اينكه مردم ب  . مي باشد 

  .كشور ماست و شكستي براي حكومت
  

حتي در كشوري مثل امارات كه دمكراسي نـدارد امـا حكـومتش بـا         .  در هيچ كشور دمكراتيكي در جهان، چنين مانورهايي برگزار نمي شود          
  . مردمي مواجه نيست، هم از اينگونه مانورها خبري نيستاعتراضات 

تنها حكومتي كه عاقبتي براي خود نمي بيند و در وحشتي دائمي از اينكه هر لحظه ممكن است مردم شورش كرده، طومار عمرش را برچينند،       
 اما خواب خوش را هم از چشمان حكوميتـان          سركوب حكومتي هرچند مردم را از حقوق اشان محروم كرده،         . دست به اينگونه مانورها مي زند     

  .مانورها بازتابي از اين واقعيت اند كه ترس حكومت از مردم بسيار بيشتر از ترس مردم از حكومت است.  ربوده
   

ـ                      ا دورش  اما حكومتيان بدانند كه در روزهاي اعتراضات مردمي و لرزش پاهاي جمهوري اسالمي، بسيجيان و ديگر نيروهاي كاسه ليس، نه تنه
كافي است روزهاي سرنگونگي    .  را خالي خواهند كرد بلكه اولين كساني خواهند بود كه بر نعش مرده جمهوري اسالمي پاي كوبي خواهند كرد                  

  . صدام و صدامها را بياد آوريم تا صحت اين گفته ثابت شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مانور ضد شورش كه بعدها حكومت آن را
  .آمادگي در برابر رخدادهاي ناگوار معرفي كرد

  آگهي
  

 به زبان فارسي، كه به بررسي همجنسگرايي از زواياي " در باره اقليت هاي جنسي"زوه ج
.  قرار داده شد"جنسيت و جامعه"مختلفي مي پردازد، در صفحه كتابهاي موجود در وبالگ 

  .مراجعه به  وبالگ آن را دانلود كنندعالقمندان مي توانند با 
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