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:فھرست مطالب این شماره  
 

اھنمای کمک بھ کودکانی کھ مورد تجاوز جنسی واقع شده ر
 اند

 سکس در دوران بارداری
بر ما تنگ گرفتھ اند چرا کھ ما بر خود تنگ گرفتھ 

نامیا علی پور.....ایم  
عرصھ ای در حال تحول:سکسولوژی  

 اروتیسم خودجوش
 سکس در زناشویی ھا

  روانکاوی جنسی آثار فرانتس کافکا-روانکاو کافکا
)پیرونی( و انحناء آلت مردان ھنگام نعوذ درد  

 وقایع نگاری تاریخ شکل گیری علم سکسولوژی
تحیقی از برزیل حول فرصتی کھ اینترنت برای طرفداران 

.انواع عالق جنسی فراھم کرده است  
 صد سئوال و جواب جنسی

 
 
 
 
 

 راھنمای کمک بھ کودکانی کھ مورد تجاوز جنسی واقع شده اند
 

 درصد کودکان مؤنث و 46جاه و ھفتمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، حدود طبق گزارش پن
. درصد کودکان مذکر، مورد تجاوز و دستبرد جنسی واقع می شوند29  

 
. متاسفانھ، تجاوز و تعدی جنسی بھ کودکان و خردساالن در ھمھ جوامع، از جملھ در جامعھ ما، اتفاق می افتد

باعث می گردد "  شرم و حیا" ، این است کھ کمتر کسی از این مسئلھ صحبت می کند و مشکل جامعھ ما اما
نبود  مراکز کمک رسانی بھ کودکان مورد تجاوز واقع .  کھ خود والدین ھم سعی در پنھان کردن قضیھ  کنند

 مطلب سعی در این. شده، و عدم در دسترس بودن اطالعات برای والدین این کودکان، ھم  مزید بر علت است
شده کھ در حد امکان،   اطالعات الزم در اختیار والدین کودکان مورد تجاوز واقع شده، قرار داده شود، تا 

. بھتر بتوانند بھ کودکان خود کمک کنند  
 

 ھرچند کھ در بسیاری از مواقع،  افراد غریبھ،  بھ تجاوز و تعدی جنسی نسبت بھ کودکان و خردساالن
راموش نکنیم کھ در بیشتر مواقع، بستگان نزدیک و حتی یکی از والدین، بھ تجاوز و سوء   می پردازند، اما ف

توھم دیگری کھ خیلی ھا بدان دچارند این است کھ . استفاده جنسی از  دختر و پسران خردسال، دست می زنند
آمار و ارقام .  ندبھ کودکان، و آن ھم کودکان مذکر، دست درازی می کن" ھمجنس بازان" تصور می کنند فقط 

ھای واقعی  دال بر آن دارند کھ  دختران خردسال  خیلی بیشتر از پسران خردسال مورد تجاوز جنسی واقع 
 درصد از تجاوزات جنسی بھ خردساالن 90می شوند؛  آمارھای موجود  حکایت از آن دارند  کھ بیش از 

.صورت می گیرند" ھمجنس باز"توسط  افراد غیر   
ن  موضوع از دو جھت اھمیت دارد؛ یکی اینکھ تصور نشود کھ اگر کسی  متاھل است، دیگر  توجھ بھ ای

امکان ندارد بھ کودکان دست درازی کند، و نکتھ دیگر اینکھ،  ھمھ کاسھ و کوزه ھا، بیخود و بی جھت،  بر 
.سر ھمجنسگرایان خرد نشوند  
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در ( یا دست درازی جنسی واقع شده،  والدین زمانی کھ کودکی بھ والدین خود خبر می دھد کھ مورد تجاوز
، معموآل پنج واکنش سلسلھ وار از خود )صورتی کھ تعدی جنسی توسط یکی از والدین صورت نگرفتھ باشد

:بروز می دھند  
 

قبول بالفاصلھ این خبر کھ فرزند خردسال ما مورد تجاوز و دست درازی جنسی واقع شده، :  تکذیب و انکار
اما، با . ، بنابراین تکذیب و انکار قضیھ بعنوان اولین واکنش،  یک مسئلھ نسبتآ عادی استکار آسانی نیست

ادامھ صحبت و گفتگو و روشن شدن بیشتر ماجرا،  تکذیب و انکار جای خود را بھ واکنش بعدی؛ عصبانیت، 
.می دھد  

 والدین مستولی می با روشن شدن قضیھ دست درازی جنسی بھ فرزند، آنوقت حس عصبانیت بر: عصبانیت 
، حس نوعی .مادر/شود؛ عصبانیت نسبت بھ متجاوز، یا نسبت بھ خود کودک، و یا نسبت بھ خود بعنوان پدر

.قربانی و تحقیر شدن ھمزمان با فرزند ھم ھست  
مدتی بعد والدین با این واقعیت کنار می آیند کھ  نسبت بھ فرزند خردسالشان دست درازی جنسی واقع : پذیرش

اگر خانواده .  و بشکلی برای کاھش  اثرات منفی آن بر روحیھ و آینده کودک و خانواده، تالش می کنندشده،
در این مرحلھ سعی کند کھ ھر چھ سریعتر قضیھ را فراموش و پشت سر بگذارد، آنوقت این خطر وجود دارد 

نبوده و خود بخود فراموش کھ ناخواستھ این حس را بھ فرزند خردسال خود تلقی کند کھ موضوع چندان مھم 
.می شود  

بعد از گذشت مدتی، والدین متوجھ می شوند کھ این احساس دردناک روحی بھ این : افسردگی و دلگیری
. مستولی می شود) ین(در نتیجھ احساس غم و افسردگی بر والد سادگی فراموش نمی شود،  

اشد ، آنوقت موضوع تآثیری کھ قضیھ بر  و چنانچھ تعدی جنسی  توسط خود یکی از والدین  صورت گرفتھ ب
.کل خانواده وموضوع ادامھ آن بر جای می گذارد،  بر شدت غم و افسردگی طرف غیر متجاوز، می افزاید  

با گذشت زمان، والدین،  واقعیت قضیھ ای کھ اتفاق افتاده را می پذیرند و سعی در بازسازی :  پذیرش واقعیت
.و ترمیم احساساسات خود می کنند  

 
 واکنش ھای مثبت و منفی در ھنگام اعالم خبر توسط کودک

 
 شما در لحظھ اعالم خبر توسط کودک خردسال، اثر عمیقی بر چگونگی تحمل و بازسازی جراحات واکنش

. روحی فرزند و خانواده، بر جای می گذارد  
 اولیھ شما، اھمیت و معنای واکنش. بھترین واکنش مثبت آن است کھ در ابتدای شنیدن خبر، آن را تکذیب نکنید

برای کودک خردسالی کھ مورد تجاوز و سوء استفاده  جنسی . تجاوز و تعدی جنسی را،  بھ کودک یاد می دھد
واقع شده، ھیچ چیزی  بدتر از آن نیست کھ والدینش حرف او را باور نکنند و حتی بدتر از آن، او را بخاطر 

.یا تنبیھ بدنی قرار دھندبازگو  کردن خبر،  مورد لعن و نفرین و   
، بھ کودک تفھیم می کند کھ احساس درونی او در تشخیص درست از  "من این را باور نمی کنم" گفتن اینکھ 

و اگر  کودک مورد تنبیھ بدنی واقع شود، او یاد می گیرد کھ نتیجھ گفتن راز . نادرست، قابل اعتماد نیست
. واکنش منفی دیگران استدرون، رازی کھ  او را اذیت می کند، ھمانا  

 
اگر افراد بزرگسال حرف ھای خردساالن را جدی نگیرند و یا آنھا را باور نکنند،  آنوقت، معموآل خردساالن 

بخصوص اگر  قضیھ دست درازی جنسی یکی از بستگان بسیار نزدیک در . حرف ھای خود را پس میگیرند
قعی، غیر مستیقم بھ او  می فھماند کھ این حرفھا را جدی نگرفتن حرف ھای کودک در چنین موا. میان باشد

در نتیجھ دست درازی جنسی بھ او توسط فرد بزرگتر ھمچنان ادامھ می یابد و عواقب . نباید بھ کسی بگوید
روانی و فیزیکی برای او بھمراه خواھد داشت، بدون آنکھ  او جرئت کند قضیھ را با کسی /وحشتناک روحی

.در میان نھد  
 

کردن  و جدی تلقی کردن حرف ھای فرزند خردسال، باید با قدم مھم بعدی ھمراه شود؛ حمایت، ھمدردی باور 
باید بھ او گفتھ شود کھ عمل فرد خاطی نادرست  بوده، و اینکھ خود کودک . و دادن اعتماد و اطمینان بھ او

البتھ اگر . نگھ خواھند داشت، او را از دست فرد  خاطی در امان )ین(تقصیری نداشتھ است، و اینکھ والد
مثآل در مواقعی کھ فرد خاطی یکی از بستگان بسیار (امکان محافظت از کودک در مقابل فرد خاطی را ندارید 

، چنین قولی بھ او ندھید، چون عدم عمل شما بھ قولتان، بر احساس  درماندگی و )نزدیک کودک است
ک بھ پرورش حس اعتماد بھ نفس کودک،  خوب است کھ بھرحال، برای کم. می افزاید) کودک(بیچارگی او 

ھمھ ما در مواقع غم و ناراحتی احتیاج بھ درد دل کردن و . بھ او فرصت داده شود تا حرف دل خود را بزند
.ھمین قضیھ در مورد کودکانی کھ مورد تعدی جنسی واقع شده اند ھم صدق میکند. تسکین خود داریم  
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وسط حرف ھایش ندوید،  آرام و صبور باشید،  گوش دادن بھ حرف ھای او،در ھنگام مصاحبت با کودک و 
اگر شتابزده، دستپاچھ و  مضطرب ھستید، سعی کنید این حاالت . بھ او نشان دھید کھ بر اوضاع مسلط ھستید

را از کودک پنھان نگاه دارید، چون او  فکر می کند کھ باعث رنجش و پریشانی شما شده، خود را مقصر می 
.اند و دچار عذاب می گرددد  

روشن کردن موضوع برای .   بسیاری اوقات کودکی کھ مورد تجاوز جنسی واقع شده، خود را مقصر می داند
او، مبنی بر اینکھ خود کودک ھیچ کار بدی نکرده و مقصر نیست، و اینکھ کار بسیار خوبی کرده کھ موضوع 

ھیچوقت فرزند  خود را  بخاطر تجاوزی کھ نسبت بھ او . ستخود مطرح کرده، ھم بسیار مھم ا) ین(را با والد
.چون اینکار بھ معنای تآئید عمل متجاوز می باشد. صورت گرفتھ، متھم نکنید و او را مقصر ندانید  

 توجھ داشتھ باشید کھ تالش شما جھت  کم اھمیت جلوه دادن قضیھ، احساس ناخوشایند کودک را تقلیل نمی 
احساس . حساس کودک،  درست آن چیزی است کھ او در این شرایط  بدان نیاز داردقبول و تآئید ا. دھد

.ھمدردی و گوش دادن بھ او، بھ کودک می فھماند کھ احساسات او درست و با اعتبارند  
 اگر فرزندان خردسال دیگری دارید، سعی نکنید کھ رفتار و برخورد متفاوتی  با کودک مورد تجاوز واقع 

یعنی در زندگی روزانھ  با ھمھ آنھا بھ یک شکل برخورد کنید و روال عادی زندگی . یریدشده، در پیش بگ
این کار بھ کودک مورد نظر کمک می کند کھ راحتر با احساس . روزانھ زندگی خانوادگی خود را دنبال کنید

.غم و اندوه درون خود کنار بیاید  
اگر چنین (و مراکز مخصوص حمایت از کودکان ھم بعد از اعالم خبر توسط کودک، گزارش  قضیھ بھ  پلیس 

اما یادتان باشد کھ بھ فرزند خود  توضیح دھید کھ چرا  پلیس و . ، ضروری است)مراکزی وجود داشتھ باشند
. دیگر مراکز تخصصی باید وارد ماجرا شوند، و اینکھ برای دادخواھی، بھ کمک و ھمفکری آنھا نیازمندید  

 
 کھ کودکان اغلب اتھاماتی واھی در رابطھ با  دست درازی جنسی بھ خود مطرح می  بعضی ھا ادعا می کنند

تحقیقات صورت گرفتھ .  محققان اینگونھ ادعاھا را رد می کنند. کنند و گویا چنین چیزی بر آنھا تشبیھ می شود
 98  در  درصد ادعاھای کودکان ممکن است واھی باشند ولی ادعاھا2دال بر آن دارند کھ  چیزی حدود 

.درصد موارد صحت دارند  
 

از آنجا کھ کودکان مھارت زبانی بزرگساالن را ندارند، بنابراین تآثیر منفی  دست درازی و تجاوز جنسی بر 
روح و روان آنھا،  اغلب بھ تغییر رفتاری در  کودکان می انجامد، ھر چند کھ افشاء  شدن خبر اغلب مانع از 

 اما،  این تغییر رفتاری خردساالن کھ از  مورد تجاوز واقع شدن آنھا ناشی ادامھ دست درازی جنسی می شود،
البتھ  ھمھ کودکان در برابر تعدی جنسی بزرگساالن بھ یک شکل . می شود،  گاھی تا دو سال ادامھ می یابد

ھ بر واکنش نشان نمی دھند؛ اما اقدامات زیر فاکتورھای مھمی ھستند کھ بر شدت و حدت تآثیر منفی  واقع
:کودک اثرگذارند  

و اطرافیان بزرگسال از او بعمل می آورند، در کاھش ) ین(باور کردن حرف ھای کودک و حمایتی کھ والد
.آالم کودک نقش عمده ای دارد  

مثآل اگر کودک در دیگر موارد زندگی مشکل . قدرت ذھنی و روانی خود کودک در مقابلھ با مشکالت و آالم
اما اگر کودک . تحت فشار باشد، امکان بیشتری برای حل موضوع برای خود داردچندانی نداشتھ و کمتر 

مشکالت دیگری ھمچون کتک خوردن و تحقیر شدن در خانواده، توسط معلم یا ھمبازیھای خود دارد و تحت 
فشار روحی است و اعتماد بھ نفس ضعیفی دارد، آنوقت،  ھمھ اینھا قدرت تاب آوردن فشار ناشی از تجاوز 

.نسی را در او کاھش می دھندج  
کودکان . سن و مرحلھ رشد کودک ھم در مقابلھ او با فشارھای روحی ناشی از تجاوز تآثیرگذار است

واکنش دختر کودکان  ھم از واکنش پسر کودکان متفاوت است؛ در . خردسالتر فشار بیشتری تحمل می کنند
ش ھای خشماگین از خود بروز می دھند، دختران اما حالی کھ پسران  مورد تجاوز واقع شده،  رفتار و واکن

غم، اندوه و عصبانیت خود را بھ درون می ریزند و آنھا را کمتر بروز می دھند،  و یا خشم خویش را متوجھ 
.خود کرده و حتی خود را مقصر می شمارند  

 آسیب ھای کودکانی کھ توسط یکی از والدین خود مورد تجاوز و دست درازی جنسی واقع می شوند،
روانی بسیار شدیدتری  نسبت بھ کودکانی کھ توسط غریبھ ھا مورد تجاوز واقع می گردند، احساس می /روحی

.بخصوص اگر والد دیگر حرف ھای کودک را باور نکند. کنند  
اگر تجاوز و تعدی جنسی با تنبیھات  و سوء استفاده ھای فیزیکی ھمراه باشد، آنوقت تآثیرات منفی وارده بر 

.روان کودک  ھم  دوچندان می شود  
 

کودکان در مقابل سوء استفاده ھای جنسی بزرگساالن واکنش ھای متفاوتی از خود بروز می دھند، از جملھ 
کابوس ھای شبانھ، عقب گرد زدن  از مرحلھ رشدی کھ در آن ھستند، ادای حاالت تجاوز جنسی در آوردن با 
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اید بیاد داشت کھ ھر کودکی بشکل خاص خود واکنش نشان می دھد؛ اما ب. عروسک یا ھمبازیھای خود و غیره
مثآل دیده شده کھ  بعضی از کودکان مورد سوء استفاده جنسی واقع شده، در کودکستان و مھد کودک ھیچ 

حالت خاصی از خود بروز نمی دھند و در رفتار ھای روزانھ خود فرقی با دیگر ھمسن و ساالن خود ندارند 
یا دیده شده کھ  بعضی از . خانواده کھ می رسند،  بھ واکنش ھای خود مجال بروز می دھنداما بھ محیط 

کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی یکی از والدین یا اعضاء خانواده خود واکنش علنی نشان نمی دھند اما در 
.مقابل سوء استفاده جنسی غریبھ ھا واکنش ھای شدیدی از خود بروز می دھند  

 
 فھم حاالت، واکنش ھا و رفتارھای کودک و پی بردن بھ  اینکھ علت آنھا ممکن است  مورد سوء درک و

ارائھ یک نسخھ واحد کار درست و آسانی .  کار آسانی نیست) ین(استفاده جنسی واقع شدن او باشد، برای والد
:ھم نمی باشد، با اینھمھ توجھ بھ این نکات خالی از فایده نخواھد بود  

ی است کھ کودک شما اینگونھ رفتارھا را از خود بروز می دھد؟  چند روز یا چند ھفتھ؟، چھ مدت  
شدت و فواصل بروز حالتھا، مثآل کودک شما ھر شب کابوس می بیند یا ھفتھ ای یکبار،   آیا حالت ھای او در 

نوادگی شما را مختل کرده زندگی روزانھ اش ایجاد اختالل می کنند،  آیا رفتارھای او آنچنانند کھ کل زندگی خا
است،  آیا حاالت و رفتارھای او از ورود کودک بھ مرحلھ  تازه ای از رشد طبیعی او ناشی می شود یا علت 
ھای دیگری دارد، آیا  او سعی و تالش شما برای کمک  را می پذیرد یا رد می کند؟ پاسخ بھ ھر کدام از اینھا 

فراموش نباید کرد کھ تجاوز و سوء استفاده جنسی  از .  ی گردد بھ شرایط خاص ھر کودک و والدین او برم
ھم تآثیر شدیدی می گذارد و  گاھی احساس ناچاری و اینکھ کاری از دست ) ین(فرزند، بر جان و روان والد

اھمیت تماس با متخصصان کودکان و درخواست کمک از آنھا  و . اشان بر نمی آید بر آنھا مستولی می شود
. را نباید فراموش کرد)ین(رخواست کمک برای خود والدھمینطور د  

 راه کارھایی چند برای  والدین جھت کمک  بھ کودک مورد سوء استفاده جنسی واقع شده موجودند کھ اھم آنھا 
:از این قرارند  

 سالھ امری تقریبآ معمول محسوب می شود، ترس و 6 تا 2ترس و وحشت در کودکان بین : ترس و وحشت
اما وحشتی کھ  بعد از مورد . ز سگ، از تاریکی، از باران و طوفان شدید و یا جانواران  کوچکوحشت ا

سوء استفاده جنسی واقع شدن  بر کودک مستولی می شود از نوع دیگری است؛ وحشت از تماس مجدد با 
سئلھ، در صورت بازگویی م) ین(مجرم، ترس از تکرار واقعھ، ترس و وحشت از واکنش تند و خشن والد

کودکان  در سنین گفتھ .  فیزیکی داشتھ باشند/ترس از افرادی کھ  بشکلی با فرد مجرم شباھت ھای رفتاری
شده اغلب توان توضیح دقیق موضوع  و علت ترس و وحشت خود را ندارند، بھمین خاطر ترس ھای آنان 

.نممکن است  بشکل دیگری بروز کنند مثآل شکم درد، بی خوابی، یا کابوس دید  
در چنین مواقعی از کودک خود بپرسید کھ شما چھ کمکی می توانید بھ او بکنید، یا مثآل شبھا المپ اتاق خواب 

او را خاموش نکنید، ھمینطور بھ کودک خود اطمینان دھید کھ شب او را تنھا نمی گذارید و شما در خانھ 
.ھستید و نمی گذارید کسی  مزاحم خواب او شود  

ودکان ممکن است بشکل خاص خود در پی ایجاد نوعی محیط امن برای خود برآیند؛ مثآل گاھی اوقات این ک
قبل از خواب، پنجره اتاق خواب خود را چک کنند و آن را محکم ببندند، یا در کمد لباس را بندند، یا تآکید می 

.کنند کھ در اتاق آنھا حتمآ باید باز یا بستھ بماند  
چون باد و باران و طوفان را بھ کودک خود توضیح دھید، بھ او اطمینان علت صدا ھای وحشتناک بیرون ھم

دھید کھ  قبل از رفتن خودتان بھ رختخواب بھ اتاق او سر می زنید و از سالمت او با خبر می شوید،  در اتاق 
ر شد شما خواب خود را باز نگھ دارید و این را بھ او اطالع دھید کھ اگر کابوس دید یا با ترس از خواب بیدا

گاھی جابجا کردن محل قرار گرفتن تختخواب و دیگر اشیاء در اتاق خواب . را صدا کند تا بھ نزد او بروید
.کودک کمک می کند تا سایھ ھایی کھ ممکن است اسباب ترس او می شوند، زایل شوند  

 
امر اطمینان دھی بھ خواندن کتاب برای او قبل از خواب، دراز کشیدن  کنار کودک و ماساژ بدن او ھم در 

.کودک و کاھش ترس و کابوس ھای او بسیار مھم اند  
 

کابوس و خواب ھای وحشتناک کھ بر کودکان ظاھر می شوند بر دو دستھ اند؛ دستھ اول معموآل در ساعات 
اولیھ خواب  بر او مستولی می شوند؛ کودک  با حالتی پریشان و ترسان گریھ و زاری می کند و ترس و 

در اینگونھ مواقع، ھر چند  . سر و روی او می بارد، گیج بھ نظر می رسد و توان حرف زدن نداردوحشت از
.کھ کودک بیدار بھ نظر می رسد اما در اصل او ھنوز خواب است  

دستھ دوم کابوس ھا معموآل در اواخر شب بھ کودک دست می دھند؛  کودک  ھمراه با گریھ و ترس از خواب 
کودکان مورد سوء استفاده جنسی واقع شده، . مدتی طول می کشد تا دوباره بخواب برودمی پرد و بعد از آن 

تشویق کودک بھ بازگویی کابوس و اطمینان دھی بھ آنان می . اغلب دچار کابوس ھای از نوع دوم می شوند
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در کنار می توان بعد از آرام کردن کودک، برای مدتی . تواند در کاھش ترس و وحشت آنان مؤثر واقع شود
المپ اتاق او را خاموش نکنید، و بھ او اطمینان . او دراز کشید  و او را نوازش کرد تا دوباره بخواب برود

حمام کردن کودک قبل از خواب، کتاب خوانی برای آنان، . دھید کھ کابوس او در عالم واقعیت عملی نمی شود
.کرار کابوس مؤثرنددراز کشیدن کنار آنھا قبل از خواب ھمھ و ھمھ در کاھش  ت  

 
در سنین مختلف در کودکان امری است معمول و بخشی از  "  جنسی"ھر چند کھ بروز بعضی رفتارھای 

مراحل رشد آنھا محسوب می شود اما اینگونھ رفتارھا در کودکان مورد سوء استفاده جنسی واقع شده بسیار 
ھ استمناء بزنند،  اغلب با ھمسن و ساالن خود بیشتر است؛  اینگونھ کودکان ممکن است بیش از معمول دست ب

.ادا و اطوار عمل نزدیکی جنسی در آورند، و گاھی با ھویت جنسی خود مسئلھ دار می شوند  
اگر کودک شما در مال عام دست بھ استمناء می زند، بھ او اخطار کنید کھ با استمناء کردن او مشکلی ندارید، 

.اب خود یا دستشویی انجام دھد اما نھ در اتاق نشمین یا جلو دیگراناو می تواند اینکار را در اتاق خو  
اگر در مآل عام  اینکار را بکند، بدون تنبیھ، او را از اینکار بازدارید و در عوض یک نوع بازی دیگر را بھ 

 باره امکان دست یابی بھ آموزش صحیح جنسی را برای او فراھم آورید و کتاب ھای علمی در. او پیشنھا دھید
خود شما نیز می توانید . جنسیت کھ برای کودکان منتشر شده اند را بھ او بدھید تا بخواند یا برایش بخوانید

کتابھایی در باره مسائل جنسی کودکان  مطالعھ کنید تا با رفتارھای جنسی کودک خود برخورد درست و 
. شایستھ داشتھ باشید  

 
 

 
 سکس در دوران بارداری

 
ر اساس نتائج تحقیقی در دانشگاه علوم پزشکی گرگان،  چندی پیش،  ب

معلوم گردید کھ اغلب زنان از برقراری روابط جنسی  در دوران 
در نتیجھ گیری این تحقیق، باورھای نادرست، . بارداری می پرھیزند

ترس از سقط جنین و یا آسیب رسانی بھ جنین، و گناه شمردن سکس در 
پرھیز جنسی عنوان شده بود، و  در پایان گزارش، انجام مشاوره در دوران دوران بارداری، از جملھ علل 

.بارداری برای رفع باورھای نادرست، پیشنھاد شده است  
 

پرھیز از سکس در دوران بارداری، یک مسئلھ را بر مال می کند و آن اینکھ بسیاری از زنان و مردان، 
تلقی می کنند تا اینکھ آن را یک حالت و وضعیت ، یک وضعیت پزشکی،  "بیماری" بارداری را یک نوع 

درست است کھ گاھی بارداری  باعث مشکالتی برای زن می شود اما تنھا بکار گیری عقل و  .طبیعی بدانند
بنابراین ھیچ لزومی ندارد کھ با زنان باردار بعنوان زنانی .  منطق بدون خرافات، بھترین راه حل قضیھ است

از طرف دیگر بسیاری از افراد  ھمچنان بر این توھم اند کھ گویا . برخورد شودمریض، ضعیف و ناتوان 
بدون شک، در دوران بارداری .  برای سکس، روش ھایی درست و صحیح اند و روش ھایی نادرست و غلط

چھ در (کآل سکس، در ھر زمانی . انواعی از روش ھای مقاربت جنسی دخولی را می توان بخدمت گرفت
، بھ انعطاف و )اری و ، چھ در دوران غیر بارداری و  بین ھر جفت یا گروھی کھ  عمل شوددوران بارد

ابتکار سکس کنندگان بستگی دارد و بھ شوق و رغبت آنان در آزمایش کردن راھھای مختلف، بخصوص 
رای قانون کلی ب.  وقتی کھ  روش ھای قبآل آزمایش شده، در دوره ای خاص مناسب یا چندان راحت نباشند

سکس خوب در دوران بارداری این است کھ زن و مرد از جھت فیزیکی احساس راحتی کنند، پوزیشن 
بکارگرفتھ شده امکان تماس فیزیکی مورد نظر را برای ھردو طرف فراھم کند، و ھر دو از وارد آوردن 

.فشار بر رحم زن بپرھیزند  
اھگی، از خوابیدن دراز مدت بر روی کمر و یا بھ متخصصان پیشنھاد می کنند کھ زنان باردار بعد از چھار م

بجزء این،  روش ھای سکس  دوران بارداری بھ ابتکار، سعھ صدر،  مزاح و شوخ . پھلوی راست پرھیز کنند
گاھی البتھ کآل عمل دخول را ھم باید . طبعی دو طرف بستگی دارد و تعداد زیادی بالش نرم الزم است

.فراموش کرد  
 

ری، در اغلب موارد، تغییراتی برای جفت ھا، بھمراه می آورد؛ اما  این تغییرات، در بدون شک، باردا
بسیاری از مواقع، از احساسات، تصورات ذھنی  و آموزش ھای ھمان جفت در رابطھ با بارداری، تآثیر می 

زنانھ "ا را بعضی از زنان، بارداری را مکمل احساس زنانھ خود می دانند و در نتیجھ، بارداری آنھ. گیرند
بعضی دیگر، در نتیجھ بارداری و برامدگی شکم، خود را غیرجذاب تصور. و دلبخواه تر می کند" تر  



 7      1388پائیز                    6شماره                                جنسیت و جامعھفصلنامھ 

خواھش و تمناھای جنسی بسیاری از زنان، در خالل سھ ماھھ اول و سھ ماھھ آخر بارداری، تا .   می کنند
اغ و درد پستانھا، و در اواخر در اوائل بارداری، احساس خستگی، تھوع، استفر. حدودی کاھش می یابد

.بارداری، برآمدگی شکم ممکن است مقاربت جنسی را با مشکل مواجھ سازد  
 

  ھمسر-مادر
معشوقھ بودن با احساس مادر بودن عجین می شود و نوعی احساسات /در خالل بارداری، احساس ھمسر 

اما با عادت کردن بھ . منجر شودمتضاد در زن بر می انگیزاند و ھمین ممکن است بھ کاھش میل جنسی او 
معشوقھ بودن، تضاد گفتھ /و ھمینطور عادت بھ  احساس دوگانھ مادر بودن و ھمسر) بارداری(حالت جدید 

نگرانی و دلشوره در باره سالمت .  شده، خود بخود برطرف می شود و میل جنسی دوباره سربرمی آورد
وش مادر می افتد ھم ممکن است بھ کاھش میل جنسی زن جنین، زایمان و مسئولیت ھایی کھ بعد از آن بر د

.منجر شوند  
 

  شوھر-پدر
بسیاری از مردان، از مشاھده تغییراتی کھ در نتیجھ بارداری در بدن ھمسر خود مشاھده می کنند، لذت می 

یط برخی از مردان اما، در عادت کردن بھ شرا. برند و حس خواھش و تمنای جنسی آنھا بیشتر شعلھ می کشد
شوھر  ھم ممکن است در خالل بارداری زن، رو بھ کاھش /میل جنسی پدر. تازه، با مشکل مواجھ می شوند

نھد، علت آن ھمانا نگرانی پدر از احتماالت ناخواستھ در دوران بارداری، سالمت ھمسر، و آینده کودک می 
.کھ ذھن مرد را بخود مشغول می کند. باشد  

ی ھا و دلشوره ھای گفتھ شده در باال، بی جھت نیست کھ زن و مرد  در امر  در چنین وضعیتی،  و با نگران
مقاربت جنسی خود با یکدیگر و بخصوص مقاربت جنسی ھمراه با دخول، نگران باشند کھ مبادا اینکار  برای 

ل در بیشتر مواقع، دست زدن بھ مقاربت جنسی ھمراه با دخول، حتی دخو. خود زن یا جنین او خطرناک باشد
چنانچھ زن و شوھری در این باره نگرانی دارند، بھتر است کھ . عمقی، در طول بارداری کامآل بی خطر است

اینکار باعث می شود کھ بیخود و بی جھت خود را از لذت جنسی در . با پزشک در اینباره مشورت کنند
ی زمانی تجویز می شود کھ عمومآ پرھیز از مقاربت جنسی در دوران باردار. دوران بارداری محروم نکنند

زن خونریزی داشتھ باشد، یا ازعمل دخول احساس درد و ناراحتی کند، یا اینکھ عالئمی از سقط جنین یا  
.زایمان زودرس وجود داشتھ باشد  

 
بعضی زنان از رسیدن بھ ارگاسم، با این دلیل کھ ارگاسم باعث انقباضات رحمی می شود و اینکار ممکن است 

در حالی کھ انقباضات رحمی در ھنگام ارگاسم درست شبیھ ھمان . ب برساند، خودداری می کنندبھ جنین آسی
بنابراین . انقباضات طبیعی رحمی مربوط بھ خود بارداری است و در نتیجھ ھیچ آسیبی بھ جنین نمی رسد

.ارگاسم در دوران باری کامآل بی خطر است  
اگر در دوران بارداری نیاز بھ . کس  از ھم مجزا می باشندو س) سکسوالیتھ( باید  بخاطر داشت کھ جنسیت 

.خود ھمچنان قوی است و نامتغیر باقی می ماند) سکسوالیتھ(سکس کمتر شود ولی  نیاز بھ ابراز جنسیت   
فعالیت جنسی زن و شوھر در دوران بارداری بھ عواملی ھمچون اعتقادات قبلی طرفین درباره سکس، و ابعاد 

. بارداری بستگی داردفیزیکی و روانی  
بسیاری از زن و شوھرھا بھترین سکس خود را در دوران بارداری زن تجربھ می کنند؛ بھ این علت کھ لزجی 

واژن معموآل بیشتر از دیگر مواقع است، تغییرات حاصلھ در رحم و آلت ھای جنسی زن، باعث راحتی ھر 
تفاده از قرص ھای ضدبارداری نیست، و اینبار چھ بیشترزن در رسیدنش بھ ارگاسم می شود، نیازی بھ اس
در نتیجھ بسیاری از موانع ذھنی طرفین ھم . سکس واقعآ برای لذت بری صورت می گیرد نھ تولید مثل

پس  ادعای بسیاری از جفت ھا مبنی بر لذت بری بیشتر از سکس در دوران بارداری، . برطرف می شود
د کھ بعضی از مردان،  فتیش خاصی نسبت بھ زنان آبستن دارند و از این را ھم نباید از یاد بر. اغراق نیست

.سکس با زنان آبستن لذت فراوان می برند  
  

اگر زنی در اواخر دوران بارداری حس کند کھ با شکم برآمده، ممکن است برای ھمسرش جذابیت کمتری 
تاق، روشن کردن شمع و گوش داشتھ باشد، پوشیدن لباسھای خواب زیبا و ھوس برانگیز،  کم کردن نور ا

دادن بھ موسیقی مورد عالقھ طرفین، می تواند در برانگیختن حس شھوت و کامجویی جنسی ھر دو مؤثر واقع 
. شود  

حتی اگر زن و شوھری با احساس کاھش میل جنسی در دوران بارداری زن، در خود روبرو شوند، ولی زن 
کردن و شنیدن حرف ھای زیبا و /زیکی، بوسیدن، بغل شدنآبستن  بدون شک نیازمند مھر، محبت، نوازش فی

زن و شوھر در دوران بارداری  باید احساسات، نگرانی ھا و دلشوره ھای خود . دلنشین ھمسر خود می باشد
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ارتباط عاطفی زن و شوھر و بخرج دادن صبر و حوصلھ نسبت بھ ھم در این دوران . را با ھم قسمت کنند
. و بھ تقویت رابطھ آندو با ھم  منجر می شودبسیار مھم و حیاتی است  

 
ترس از اینکھ مبادا وزن مرد  بر زن،  بھ شکم او فشار وارد کرده و بھ جنین آسیب  برساند، را می توان با 

:پوزیشن ھایی ھمچون. قرار گرفتن ھنگام سکس، برطرف کرد)  موقعیت(تغییر پوزیشن  
 

 
 
 

قادر می این روش زن را :  زن در باالی مرد
سازد کھ عمق دخول و ھمینطور کندی و سرعت 

این پوزیشن تا اواخر . حرکتھا را بھتر کنترل کند
در این حالت زن  . دوران بارداری کاربرد دارد

دست ھای خود کھ بر سینھ یا شانھ ھای مرد می 
گذارد و با اینکار ھم می تواند خم شده، مرد را 

م او وارد ببوسد و ھم اینکھ فشار کمتری بر شک
مرد ھم می تواند  ھمزمان سینھ ھای زن . می شود

از طرف دیگر در این حالت، . را نوازش کند
مالش کلیتوریس در . حداکثر تماس بین آلت مرد و کلیتوریس زن برقرار می گردد

ساس و ھمچنین نگاه  ھر دو بھ ھم بر شدت اح. ھنگام دخول،  بسیاری از زنان  را راحتر بھ ارگاسم می رساند
. گاھی ھم زن می تواند طوری  در باال قرار بگیرد کھ پشت او رو بھ مرد باشد. ھوس جنسی  آنھا می افزاید

پائین -تنھا اشکال روش در باالی مرد،  آن است کھ  گاھی حرکات و باال. این شیوه، دخول را عمقی تر می کند
.شودرفتن ھای  تند و سریع زن باعث لغزش آلت مرد بھ بیرون می   

 
دخول از -مرد در پشت زن(  پوزیشن قاشقی 

انتخاب اسم قاشقی برای این پوزیشن ): پشت
. بعلت تماس کامل جسم زن و مرد می باشد

شکل قرار گرفتن دو طرف ھمانطور کھ در 
تصویر دیده می شود؛ دراز کشیدن زن بھ پھلو 

این . و دخول مرد از پشت بھ واژن زن می باشد
 برانگیز و رمانتیکی است و روش خیلی احساس

بخصوص در اواخر دوران بارداری، برای زن  
بسیار راحت می باشد و فشار چندانی بھ شکم  او 

گاھی زن و شوھر .  وارد نمی شود، و مرد می تواند زوایای مختلفی را انتخاب کند
قبل از بخواب رفتن یا اگر در نیمھ شب بیدار شده و ھوس سکس کنند، این روش  

. تواند برای آنھا بسیار مناسب باشدمی  
 

 
 

این روش مناسب زمانی ): گره ای(روش جارکشی
است کھ زن با توجھ بھ برآمدگی شکم خود، از 

در این حالت . وزن مرد احساس راحتی نمی کند
کنترل عمق دخول در دست مرد است، و ھمزمان 

می تواند کمر و شانھ ھای زن را نوازش کند یا 
جلو برده و کلیتوریس زن را ماساژ دست خود را 

.دھد  
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ھر چند کھ ممکن است بعضی جفت ھا از این روش خوششان :  خوابیدن روبرو بھ پھلو روبروی ھمدیگر
نیاید، اما خوبی این روش آن است کھ زن و مرد در تماس بدنی خیلی نزدیکی با ھم قرار می گیرند و امکان 

در این روش زن بھ پھلو خوابیده و مرد  در . یگر را بھ آنھا می دھدلب گیری، نوازش و تحریک بدن ھمد
بعد از آن زن پای خود را بلند کرده و دور کمر مرد . کنار او دراز کشیده آلت خود را وارد واژن زن می کند

ی او می پیچاند و با اینکار ھنگام دخول، کمر مرد را بیشتر بسوی خود می کشاند و امکان دخول راحتر را برا
.این روش در اواخر دوره بارداری ھم قابل استفاده می باشد.فراھم می کند  

 
 

این روشی راحت و امکان خوبی برای سکس در دوران : روش کناره تخت
بھ پھلو یا کمی روی کمر دراز می (زن  روی تخت نشستھ . بارداری است

 را روی  پاھای زن. ، مرد کنار تخت ایستاده یا روی زانو می نشیند)کشد
خوب است کھ ابتدا . شانھ ھای خود گذاشتھ و زن را کمی بھ جلو می کشاند

مرد،  با زبان و دھان خود  آلت زن را حسابی تحریک  کند و بعد عمل 
در این روش وزن مرد بر زانوھای خودش می افتد و . دخول را انجام  دھد

. مانع وارد شدن فشار بر شکم زن می گردد  
 

ت خود   با دس ھنگام عمل،  می تواند  مفید باشد اما بھتر است کھ مردروش روبرو ھم
.فشاری بر شکم زن وارد نکند و در عوض سینھ ھای زن را تحریک کند  

 

 

در پایان، باید بخاطر داشت کھ سکس تنھا در مقاربت دخولی خالصھ نمی 
از شود، زن و مرد می توانند بھ روش ھای مختلفی متوسل شده و ھمدیگر را 

جھت  احساسی و جنسی ارضاء کنند، از جملھ، صرف شام بصورت رمانتیکی با ھم، بغل کردن و بوسیدن، 
مھم آن است کھ  زن و شوھر با ھم بھ توافقی . ماساژ بدن ھمدیگر، با ھم استمناء کردن، و یا سکس دھانی

.برسند کھ بھ رضایت ھردو طرف منجر شود  
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ایماند چراکھ ما بر خود تنگ گرفتھنگ گرفتھبر ما ت  
باشھای اقلیت دگرخوراند کنشپس  

پورنامیا علی  

.اممن انسان) یک  

ی تفکری کھ در نزد اکثریت افراد من یک دخترم؛ من یک معلول ھستم؛ من ھنرمندی در اقلیت ھستم با شیوه

ولی پیش . در اقلیت کامل. در اقلیت اقلیت اقلیت. گرا ھستمجنسمن یک دختر معلول ھم. ام مقبول نیستجامعھ

یک انسان با تمام حقوق و تعاریفی کھ بھ . ھا، من یک انسان ھستمفرضھا، پیش از تمام این پیشی ایناز ھمھ

ھا یک انسان ی اینمن پیش از ھمھ. اشھای جمعی و فردیھا و کنشیک انسان با تمام مسوولیت. او تعلق دارد

.ھستم  

 
 تھیھ و تدوین فرھنگ لغات جنسی فارسی
 درخواست  کمک و ھمکاری از ھمھ خوانندگان و عالقمندان

 
فارغ از اینکھ علت .  تعداد کلمات و اصطالحات جنسی رایج در زبان فارسی بسیار کم و محدود می باشد  
ی بصورت اولیھ و و سبب آن چیست، اما وقت آن رسیده کھ یک فرھنگ لغات جنسی فارسی ، حت

.برای اینکار ما از تک تک خوانندگان و عالقمندان دعوت بھ ھمکاری می کنیم. مقدماتی، تدوین شود  
 

در شھر شما چھ لغات و اصطالحاتی برای  آلت ھای جنسی زن و مرد کاربرد دارند؟  شما در صحبت 
تر خود، از کدام دوست دخ/ھای خصوصی ھنگام سکس،  در اتاق خواب خود، سکس با دوست پسر

کلمات و اصطالحات جنسی استفاده می کنید؟  در پاسخ دھی بھ کنجکاوی ھای کودکان خردسال خود، 
 کدام کلمات را برای توضیح آلت ھای جنسی یا رفتارھای جنسی بکار می گیرید؟

ه رسمی، انواع رفتارھا و گرایشات جنسی رایج را با کدام اسامی توصیف می کنید؟  در گفتارھای روزمر
کھ بھ مسائل جنسی اشاره می کنید، از کدام لغات و ... غیر رسمی، خصوصی، در ھنگام سکس، در 

 اصطالحات کمک می گیرید؟
افراد انواع اقلیت ھای جنسی، چگونھ اصطالحاتی بین خود استفاده می کنند و برای انواع رفتارھای 

یرند؟جنسی رایج بین خود،  کدام لغات و کلمات را بکار می گ  
آیا شما اصطالحی را برای توضیح نوعی از رفتار و عملکرد جنسی مد نظر دارید و آن را پیشنھاد می 

 کنید؟
 
با توجھ بھ . معانی آنھا نوشتھ و برای ما ارسال کنید/ ھمھ کلمات و لغاتی کھ می شناسید را ھمراه با معنی 

.تان محل  زندگی خود را ھم ذکر کنیدانواع زبانھا و گویشھای  موجود در کشور، لطفآ شھر یا اس  
 

ما ھمھ لغات و اصطالحات رسیده را یکجا گردآوری و از طریق وبالگ فصلنامھ در اختیار عموم قرار 
.)اسم و مشخصات ارسال کننده، چاپ نمی شود. (خواھیم داد  

 
 حتی اگر تنھا خوشحال می شویم کھ ھمھ دوستان، فارغ از  نوع تآھل و فارغ از گرایش و سلیقھ جنسی،

.یک کلمھ و اصطالح بلد باشند، آن را ھمراه با معنی آن، نوشتھ و برای ما ارسال کنند  
 

. در تھیھ و تدوین فرھنگ لغات جنسی فارسی، ما بھ کمک ھمھ  شما نیازمندیم  
  

 جنسیت و جامعھ
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و نیز موجب نخواھد . رفتن سیمای انسانی ام نخواھد شددستھا، موجب ازگرفتن من در تمام این اقلیتارو قر

کند، من مانند ھر انسان دیگری کھ در این اجتماع زندگی می. شد سیمای انسانی دیگری را نیز مخدوش کنم

.شمارممند، محترم میشرافتنیز حق زندگی دارم و بھ ھمان نسبت حق دیگری را برای داشتن یک زندگی   

تر از ام، و حتا پیشخواھانھجنسی اقلیت معلولین، پیش از زیست در اقلیت ھمداشتن بھ جامعھمن پیش از تعلق

ی بزرگ ی انسانی، متمایز کرده است؛ قابل تعریف در جامعھتعلق بھ جنسیتی کھ من را از نیم دیگر جامعھ

ھایی کھ قصد دارید در جھت شناساندن من بھ ا نام خودم بخوانید نھ با صفتدوست دارم من را ب. انسانی ھستم

چونین، با تمامی من مالقات کنید چیزی جز خود من را باز گاه کھ اینآن. ھا بھره گیریدخود و دیگران، از آن

شدت بھپذیری، گویای یک چیز است؛ انسانی کھ یابید کھ پیش از ھر تعریفنخواھید یافت؛ چیزی را می

من نھ در برابر . گذاری نمایدای کھ شما را از من دور کند و اقدام بھ فاصلھپیش از ھر انگاره. انسانی است

-گاه، در محل کار، در پارک، در خیابان، در فروششما کھ در کنار شما ھستم؛ در خانھ، در مدرسھ، در دانش

من . . . . . نوع شما و وطن شما، ھمت شما، ھمگاه و در ھر جای دیگری، من فرزند شما، خواھر شما، دوس

دارم خارج از ھر نوع نقشی شما را دوست بدارم تا بتوانم تر میو دوست. ییدگونھ کھ شماھم انسان ھستم ھمان

.طور کھ سزاوار است نمایان کنمداشتن را آندوست  

گونھ کھ ھستم،  پذیرش من، ھمین–نھ است مابا کھ فکری کاملن دیکتاتور–حتا اگر در فکر تغییر من ھم باشید 

گیری است و این، موجب بینی و رهامر و کنش ناشناختھ، غیر قابل پیش. ی نخست اھمیت قرار دارددر درجھ

ی مطلوب ی این کنش و واکنش بھ یقین نتیجھگرفتن گروه اکثریت، در موقعیت منفعالنھ است کھ نتیجھقرار

.یک از طرفین نخواھد بودھیچ  

ھای زندگی نوع بشر است کھ تاکنون از حالت شمار شیوهکردی باالفعل، از تعداد بیزندگی ھر انسان، روی

ھای دیگری از زندگی کھ مورد توافق اکثریت نیست، گرفتن در سبککھ قراریعنی این. باالقوه در آمده است

 و یا حتا –انی، لزومن با تعریف اکثریت ی انستعریف فرد در جامعھ. باشدکردی غیرانسانی نمیدلیل بر روی

.یابدتدارک نمی» انسانی بودن« از -اقلیت   

.چھ در اطراف ما وجود دارد طبیعی است چراکھ در طبیعت استآنھر) دو  

ھایی از ی تاثیر ژنتیکی و ھورمونی و بحثبودن و یا صحبت در بارهدادیبودن، خدابحث پیرامون طبیعی

گرایی ذاتی جنسھم. کم برای من محلی از اعراب ندارددست. ن، خالی از اشکال نیستدست، از دید ماین

کنیم و پس از آن ما زندگی می. ش را بھ خیال واھی روشن سازیمتکلیف ندارد، تا با کشف ذات و ماھیت آن،

ھا است کھ تکیھ بر تئوریزنیم و بعد از آن با ھا دست میریزی تئوریکنیم یا ابتدا بھ پیھا را تدوین میتئوری

بخردانھ کرد اکیدن نابینیم کھ این رویکنیم؟ اگر بھ چند مثال ضمنی در پیرامون خود رجوع کنیم میزندگی می

.و مسخره است  

ی ایشان کنم ولی تحقیقات و  مطالعھھا را در این مسیر نفی نمیگران و سکسولوگگیری پژوھشتالش و پی

خواھانھ را جنسزمانی کھ ایشان جسارت و قدرت پذیرش تمایالت ھم. ئز اھمیت استی ثانویھ، حادر مرحلھ

گرایی ھم جنسحتا اگر در پی نفی ھم. کسب کردند؛ تحقیقات خواھند توانست در مسیرھای دیگری بھ کار آیند

.ی نخست استگرا در مرحلھجنسھا پذیرش افراد ھمی اکید من بھ آنتوصیھ. ھستند  
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زنند؟ آیا آیا حیوانات حرف ھم می! خواھی را در میان حیوانات بیابندجنسر پی آن ھستند کھ ھمدوستانی د

ھایی شبیھ نوع بشر نیستند؛ بھ این حکم ما نیز محکوم بھ سکون ھستیم؟ آیا اگر چون گیاھان قادر بھ حرکت

دنیا آمد، باید او را غیر طبیعی کنون، بھ ی خود تاشدهنوعان متولدفرزند ما با ضریب ھوشی باالتری از ھم

تر غیر طبیعی خواھد بود چراکھ شود؛ با نگاھی دقیقکدام از ما بھ ھمان میزان کھ طبیعی دیده میبدانیم؟ ھر

پسند کھ کم بھ این دلیل منطق دست–چھ را کھ در طبیعت موجود است طبیعی بدانیم توانیم آنگونھ کھ میھمان

 بھ ھمان –بودن ثابت کرده است  خود در طبیعت است، توان خود را برای طبیعیموجودی کھ قادر بھ پرتاب

ی سھ خواھیم دید کھ طبیعی بدانیم چراکھ در ادامھ، در شمارهاندازه منطقی خواھد بود کھ ھمان موجود را غیر

.فرد ھستیمبھی ما بھ نوعی منحصرھمھ  

.بودن الزام کسب فضیلت و برتری نیستبیعینماید کھ طجا و ضروری میالبتھ تذکر این نکتھ بھ  

-بیمار-طبیعی، سالمغیر-عادی، طبیعیغیر-ھای عادیھای رفتار در بستھھای زیست و طریقھبندی شیوهدستھ

-ھای موجود را از ما دریغ میمندی از پتانسیلھایی از این دست تنھا و تنھا امکان زیست و بھرهگونھ، و بستھ

.دارد  

.فرد استبھھای منحصرای از پدیده مجموعھھر فرد،) سھ  

سازد در عین حال ش را نمایان میھایجھانی کھ در برابر ما شگفتی. خلق ھر فرد، ظھور جھانی یگانھ است

شود؛ از جھان جھانی کھ تنھا با دری کھ باز و بستھ می. داردکھ خود و رازھایش را از تیررس ما نھان می

خلق ھر فرد، وانمود مفھوم، و ساز و کار . ی خویشای رو بھ سوی بازنمودهنھآیی. گرددعظما جدا می

-یک ارگانیک تکرار. کھ چیزی جز درھای بازشونده در مقابل نیستحالیآفرینندگی و خلق دوباره است در

در زیست روی حال کھ مصر بھ تکثیر و پیشکند در ھمانناشدنی کھ تنھا و تنھا در یک فرد اقدام بھ تظاھر می

کھ درھا ھمھ تکثیر ھیچ ھستند در مقابل مفھوم شود چراکھ ھیچ دری گشوده نمیحالیدر. جھان متکثر است

.یگانھ  

تر شود، این امر بندی بیشسازی و طبقھگونھای ھمیابی بھ الگوھا و شیوهبھ ھر میزان کھ تالش ما برای دست

ی ما برای تعریف و تشریح ساخت و کنش وقفھتالش بی. رسدتر بھ نظر میرستر و دور از دستنامحتمل

ھای زیستی متعین، ھرچند در جھت تسھیل شناسایی، ارزیابی، دادن افراد انسانی در بستھنوع بشر و قرار

رویم این مکانیزم بیش از پیش خود را از کار تر میپذیرد و لکن ھرچھ پیشمطالعھ و برخورد صورت می

-بھھای سیال و منعطف کمابیش مقروناگرچھ شاید طراحی بستھ. گردد انتفاع ساقط میاندازد و از حیضمی

کرد برقراری تماس و شاید بھترین روی. کرد نیز مقتصدانھ نیستتر باشند ولی در عین حال این رویصرفھ

 اختیار کرده ی آفرینشای باشد کھ چرخھفرد نوع بشر، ھمان شیوهبھھای منحصرشناخت با ھر یک از ارگان

تر و چھ از انحصار ما خارج است پسندیدهگرفتن ھرآناست؛ بھ جای مقاومت در برابر تمایزھا و نادیده

.کھ انحصار فردی را بھ رسمیت بشناسیمیعنی این. تر آن است کھ با آن رویارو شویمبخردانھ  

شدن، ھمان تسری بھ کنش جمعی و تکثیر بندد؟ آیا گشودهکنیم کدام در را میکھ ھمان دری کھ باز میطرفھ آن

ش؟گشاید کھ بستھ باشدخودی است؟ یا فقط دستی دری را میبھخود  
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.امر شخصی، سیاسی است) چھار  

ورزی و این لزومن بھ معنای سیاست. شودکنش ھر فرد، بھ مثابھ یک شخص حقیقی، کنشی سیاسی تلقی می

گاه کنش سیاسی،  بردن از امر شخصی، در جایواقع نامبھ. تطور خاص نیسای با امر سیاسی بھتقابل حرفھ

کھ  وقت بھ سیاست، در معنای محدود آن، بپردازد، بلای و تمامبھ معنای این نیست کھ فرد بھ طریق حرفھ

.باشدی خلق زیست سیاسی میگرفتن رفتار فردی در پروسھبیش از آن منظور قرار  

گاه ھر فرد حقیقی را در مواجھ با ل بھ این موضوع پرداختھ است و جایتفصیتر سیمون دو بووار، بھپیش

.اجتماع انسانی مورد توجھ قرار داده است  

گوی مداوم با وش بھ دلیل گفتجا کھ ھر فرد در موقعیت اقلیتی خود نسبت بھ اجتماع، کنش فردیاز آن

چونین تحصیل حقوق حقھ و ی اقلیت و ھمی غیرتدافعی اکثریت با شاکلھاکثریت، بھ منظور حصول بھ مواجھ

گردد این مقولھ بھ تمام گروه اقلیت، بھ مثابھ یک کل واحد نظر گرفتن مشروعیت، حائز اھمیتی تساعدی می

گذاری و مشاھده و ی اقلیت، مورد ارزشعرض با کلیت جامعھبدین معنی کھ رفتار ھر فرد از اقلیت، ھم. دارد

گر، رفتار فردی ھر عضو از اقلیت را بھ کلیت آن ی اکثریت نظارهاقع جامعھوبھ. گیردقضاوت قرار می

.کردی نمودی بارز دارددھد و سعی در تحلیل استقرایی، در چونین رویاجتماع تسری می  

گر، ضروری است ی خوب یا بد بودن چونین رفتاری از جانب گروه مشاھدهگذاری در بارهگذشتھ از ارزش

ھای اقلیت، از جملھ کھ تالش برای کنش مدبرانھ در گروهخالصھ این. ای گرددجھ شایستھبھ این واکنش تو

-تری برخوردار است و اغراق نیست اگر بگوییم سیاست شخصی برای گفتھای جنسی، از اھمیت بیشاقلیت

مند، ھ کلیتی ساختباشد و سرنوشت و مسیر آن گروه را بھ مثابآمد میگو با سایر افراد انسانی، حیاتی و کارو

.ھای صحیح فردی حقوق شھروندی ھر فرد را تضمین خواھد کردکارکند و اتخاذ راهتعیین می  

جای من کجا ست؟) پنج  

-بینانھیابی و شناخت واقعموقعیت. خواھیم باشیم مقدور نخواھد بودکھ کجا میاگر ندانیم کجا ھستیم دریافت این

خواھیم جا کھ میھا ھمھ، ما را بھ سمت آنگردد و اینو موقعیت منتھی میی خود و پیرامون، بھ درک شرایط 

یبھ گفتھ. نمون خواھند شدباشیم ره ایم بھ ایم یا سخنی کھ گفتھی دلیل برای کاری کھ کردهارائھ«: ویتگنشتاین 

معنای نشان تن راھیای از موارد، بھ معنای گفانجامد؛ در پارهدادن راھی است کھ بھ آن عمل می است کھ  

ای دیگر از موارد، بھ معنای توصیف راھی است کھایم، و در پارهخودمان رفتھ انجامد و با قواعد جا میبھ آن 

ھا ھمھ این. ی ھدف استی حرکت و نقطھدھد نقطھچھ مسیر را نشان میآن. ی خاصی مطابقت داردپذیرفتھ

-آیندماندن بسیاری از فری عقیمبر آرمان باشد ولی دلیل عمدهچیز باید قطعی و مبتنی بدین معنا نیست کھ ھمھ

.ھای زیستی ما سردرگمی و ابھام است  

م بیرون آمده این من؟از کجا) شش  

:گویدبندیکتوس اسپینوزا، فیلسوف قرن ھفدھم، در کتاب اخالق خود چونین می  

.کنددرت حاصل میھا تسلط و قی معرفت حقیقی آنعقل بر امیال و انفعاالت بھ وسیلھ  

کنیم از ی آن حاصل میکھ ما صورتی روشن و متمایز در بارهمحض آنیک انفعال یا میل کھ شھوت است بھ"

."رودمیان می  



 14      1388پائیز                    6شماره                                جنسیت و جامعھفصلنامھ 

-شاید آن. ی وسیعی از رفتار ما گسترده استمثال مورد بحث او شھوت است ولکن این ساز و کار بر عرصھ

جایی کھ اکھارت مبنای ھر عمل و کنش را مھم . ین سخن بگنجدچھ اکھارت کمی پیش از او گفتھ است در ا

طالب در عربستان بھ نام نیت ھر عمل، از آن یاد تر علی بن ابیدانستھ است و شاید این ھمان است کھ پیش

.کرده بود  

در گاه پرسشی و شاید ھم ھیچ» چرا؟«پرسیم جا کھ از خود میآن. گرددگاه ھر کنش برمیسخن من بھ خواست

کم برای دارد؛ دستی ھر رفتار، انگیزش ما را نمایان میمیانھ نباشد ولی کیست کھ نداند رفتار ما و نتیجھ

.خود ما  

ھا و نیروھای گاهھای متعدد و با خواستیک کردار معین حتا اگر از یک فرد معین منتج گردد؛ در زمان

سانی را ھم در پی داشتھ باشد؛ تاثیری کھ بھ ی یکھانگیزشی متفاوت و گاه متعدد، حتا اگر و تنھا اگر نتیج

-ای از ابھام خواستھای ما اگر در ھالھپایان ما و خواستشنود بیوو این گفت. گذارد متفاوت استجای می

.گانی خود فرو رود، پوشیده نیست کھ بھ جای مطلوب ارگانیزم ما نخواھد رفت  

ھای خود است و گاهخواھانھ از مجاری و خواستجنس خواست ھمشدمصداق مورد نظر ما در این مقال، برون

گویی کند؟ شاید ضرورت پاسخگرا از کجا یا کجاھای او نشت میجنسکھ کشش و انگیزش و کردار یک ھماین

گویی بھ این پرسش حتا شاید پاسخ. بھ این پرسش تنھا و تنھا در حضور خودمان مفید فایده و مضطرر باشد

.ھاپاسخ بھ خویشتن برای یافتن سرچشمھ. د استریت ھم در رویارویی با خود، خالی از فایده نباشدبرای افرا  

آور بیابند و شاید شمار، این پرسش و پاسخ را ضروری ندانند و شاید آن را بغرنج و عذابو شاید گروھی بی

. . ورزی و مایل جنسی، و آداب عشقجا کھ تن، روان، تولی از آن. ھم بخواھند از زیر بار آن شانھ خالی کنند

حتمن در نوشتاری دیگر بھ این موضوع بازخواھیم (مند است برای شخص من بسیار مھم، حیاتی و ارزش. . 

رسد؛ کننده و ضروری بھ نظر میھا تعیینھمھ، ضرورت طرح و بسط این پرسشی اینو بھ واسطھ) گشت

.وباره بیاندازیمھا، نگاھی دوباره و دمایل ھستم بھ سرچشمھ  

ای تقدیمی بھ بیرون از وجود فرد، خود ما را بھ سمت سرچشمھ ی آن بھ صورت بستھو ارائھ» من«تولد این 

.کندھدایت می  

» من«نھادی ی پیشی کلیت درون در بستھدر درون، و نمایش آن در خارج، لزومن بھ معنی ارائھ» من«تولد 

منظور، عمل گنجاندن تمام درون . ی امکان استونین عملی دور از حوزهتر چباشد و حتا با نگاھی دقیقنمی

.آسیب می رساند» من«این دیوار بھ تولد . حضور دیوار چین را مد نظر قرار دھید. است» من«ی در بستھ  

 ھاشویم و در قبال آن، دیگریکنیم کھ بدان شناختھ میای را در طول سالیان، عرضھ مییک از ما مجموعھھر

.کننددھند و تعامل برقرار میو خارج نسبت بھ ما واکنش نشان می  

. سازدبھ بیرون و نیز نمایش آن بھ خویشتن، ردیابی مسیر بلوغ او را فراھم می» من«کھ صدور این طرفھ آن

.طور اخص زیست جنسی ماای از زندگی گردد و بھو شاید موجب ویراست زیست فردی در ھر جنبھ  
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  عرصھ مطالعاتی در حال تحول:سکسولوژی

 نگاھی تاریخی و سمت و سوھای آینده
:نوشتھ  

Fang-fu Ruan 
 را در دانشگاه تایوان بپایان رساند، در انستیتوی مطالعات ی، رشتھ سکسولوژی انسان)عکس روبرو( فو روان–پروفسور فنگ 

گاه معتبر جھانی بعنوان استاد افتخاری بھ تدریس پیشرفتھ جنسیت انسان در سان فرانسیسکو تدریس می کند، و در چندین دانش
.او ھمچنین بعنوان مشاور در موسسات علمی مختلفی در آمریکا، چین و تایوان مشغول بھ خدمت می باشد. سکسولوژی می پردازد  

 
انواع سکسولوژی: مقدمھ  
، بعنوان یک موضوع علمی مستقل، ابتدا توسط ایوان بلوچ"سکسولوژی"مفھوم   

Iwan Bloch 
. در آلمان شکل گرفت1906در سال   

، متخصص امراض پوستی ، فردی با فضل و دانش بود و عمیقآ اعتقاد داشت کھ )1872-1922(بلوچ 
در ادامھ ابتکار . سکسولوژی، عرصھ متنوعی از تحقیقات در رشتھ ھای مختلف وابستھ بھ ھم، می باشد

 پزشک ایتالیایی، پاولو مانتگازا
Paolo Mantegazza (1831-1910) 

، بلوچ مایل بود کھ در مطالعات سکسولوژی انسانی، علوم طبیعی و فرھنگی را با ھم  ترکیب کند، و بھ ھمین 
خاطر درخواست نمود کھ انواع رشتھ ھا، ھمچون مردم شناسی، قوم شناسی، تاریخ، و جامعھ شناسی، ھمراه 

.لوژی دخیل داده شوندبا مفاھیم و روش ھای مختلف خود، در عرصھ مطالعاتی سکسو  
 

امروزه، رشتھ ھای زیادی، ھرکدام بعنوان بخش و جزئی از عرصھ مطالعاتی سکسولوژی، برسمیت شناختھ 
شده اند؛ از جملھ آناتومی و فیزیولوژی سکس، جامعھ شناسی سکس، سیاست جنسی  تاریخ 

، ھنرھای /یسکس، ادبیات جنس/سکس، اخالق جنسی، فلسفھ جنسی، مردم شناسی جنسیت/جنسیت
.جنسی و غیره  

 دستھ بندی سکسولوژی
 کتاب ھای زیادی کھ در باره جنسیت انسان، ھم برای تحصیل کردگان،  و ھم برای مردم عادی، منتشر شده 

، وقتی کھ1980اند، برای سالھای سال در چین ممنوع االنتشار بودند، اما، از سال   
Jieping Wu و Fang-fu Ruan 

 کتاب  حول جنسیت و سکس در چین منتشر شده اند، 3000ممنوعیت کمک کردند، بیش از  بھ رفع )نگارنده(
کھ  کتابھای کالسیک، ترجمھ ھای چینی از آثار روانکاو اتریشی، زیگموند فروید، آثار محققان جنسی 

.ی شوندآمریکایی آلفرد کینزی، ویلیام ماسترز و ویرجینیا جانسون، و بسیاری از نام ھای دیگر، را شامل م  
 

نیازی بھ گفتن ندارد کھ کتاب ھای مربوط بھ جنسیت و سکس، در  موضوع  و رھیافت ھای خود، تفاوت ھای 
:و بطور عام میتوان آنھا را بھ چھار دستھ تقسیم کرد. زیادی با ھم دارند  

 
 سکسولوژی قدیمی

دوران پیش از تاریخ  نوشتھ ھای مربوط بھ سکس از دوران باستان، دوران قبل از تسلط علم؛ یعنی 
.سکسولوژی، سکسولوژی ماقبل مدرن،، یا سکسولوژی اولیھ  

 
 سکسولوژی عامیانھ

. کاراکترھای فولکلور جنسی یک قوم، ملت، یا منطقھ  
  

 سکسولوژی دینی/مذھبی
.نوشتھ ھا و آموزش ھایی در باره سکس بر مبنای مذھب و گروھھای مذھبی  
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                  )1872-1922(بلوچ ایوان 

 سکسولوژی علمی
، وقتی کھ روانشناس اتریشی، 1886کارھای علمی و دانشگاھی نوشتھ شده از بعد از : سکسولوژی مدرن

کتاب خود بنام ) 1840-1902(ریچارد وان کرافت ابینگ   
Psychopathia sexualis 

. در مفھوم مدرن آن می دانند" یسکسولوژ"بسیاری از اھل علم، این واقعھ را بعنوان شروع . را منتشر کرد
البتھ تنھا چند سال بعد از آن، مفھوم جامع و کاملی از سکسولوژی توسط پزشک برلینی، ایوان بلوچ، در 

"زندگی جنسی  دوران ما"کتابش بنام    
The Sexual Life of Our Time (1906) 

. ک رشتھ مستقل ایجاد شوددرخواست نمود کھ سکسولوژی بعنوان ی) ایوان بلوچ(او .  مطرح گردید  
:سکسولوژی علمی، یا سکسولوژی بنا شده براصول علم و دانش، را می توان بھ دو زیر مجموعھ تقسیم کرد  

 
 1- سکسولوژی تئوریکی

.شامل ھمھ انواع مطالعات آکادمیک مربوط بھ جنسیت می شود  
 

 2- سکسولوژی پراکتیکی (عملی)
، انواع کتابھا و "راھنمای  ازدواج"ی شود؛ انواع کتابھا و دفترچھ ھای  شامل ھمھ انواع راھنمائیھای عملی م

.، و غیره،  کھ راھنمایی و دستورالعملھای عملی می دھند...."چگونھ"نوشتھ ھای   
 

 طبقھ بندی موضوعات جنسیتی
دستھ بندی سکسولوژی، یک روش علمی در مشخص کردن نوع کتابھایی است کھ بھ جنسیت انسان می 

، نگارنده، جدول دستھ بندی کتابھای جنسی را تھیھ و ھر بخشی را  شماره 2006در سال .  د، می باشدپردازن
:گذاری کرد، کھ در زیر آورده می شود  

 
 

 بخش شماره
000سکس  جنسیت بطور عام 
100سکس  فلسفھ و اخالق جنسیت 
200سکس  جنسیت و افسانھ ھا و مذھب 
300سکس  بیولوژی و پزشکی جنسیت 
400سکس روانشناسی و رفتارشناسی  

 جنسی
500سکس جامعھ شناسی و مردم شناسی  

 جنسی
600سکس تحقیقات جنسی، آمارگیری، و  

 آموزش جنسیت
700سکس   صنعت و اقتصاد جنسی 
 تاریخ و فرھنگ جنسیت  800سکس
900سکس زبان جنسی، ادبیات و ھنر و  

 محرکات جنسی
 

  اولیھ تحقیقات جنسیدنیایچھار 
.)از آنھا یاد می شود" دنیا"در این نوشتھ بعنوان (ات جنسی در چھار بخش مختلف انجام گرفتھ اند تحقیق  

:عبارتند از" دنیا"این چھار . تحقیقات یا بی طرفانھ، و یا بر اساس تجارب ذھنی انجام گرفتھ اند  
 

 1- دنیای واقعی
 تحقیقی قبل از آمدن فیلم و سینما و "دنیای" تنھا -شامل فعالیت ھای عملی توسط افراد واقعی می شود

.) سال پیش100حدود .(اینترنت  
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  2- دنیای فیلم و سینما
در قرن گذشتھ، حدود . این دنیا،  بھ جنسیت انسان ھمانگونھ کھ در فیلمھا نشان داده می شود، می پردازد

ساختھ شدند، و می توان دویست ھزار فیلم کھ انواع مختلف حاالت ابراز ھای جنسی را بھ تصویر می کشند، 
مقدار زیادی کتاب و نوشتھ حول این موضوعات وجود دارند، کھ بعضی از آنھا از زاویھ . آنھا را مطالعھ کرد

و این خود می تواند بھ شاخھ جدیدی؛ تحقیقات علمی .  پزشکی بھ موضوع نگریستھ اند  
(scientific investigation) 

مطالعات " ، و یا "مطالعات سکسولوژی سینمایی" ، "وژی سینماییسکسول" این را می توان . فرا روید
.نامگذاری کرد"  بررسی ابعاد جنسی سینما  

 
 3- دنیای مجازی 

 سال عمر دارد، با اینھمھ، شکی نیست 15این عرصھ حدود . جھان اینترنت می شود مطالعات جنسی  شامل 
.شبکھ اینترنت وجود داردکھ مقدار وسیعی مواد و مسائل مربوط بھ جنسیت بر روی   

 
 4- دنیای فانتزی

فانتزی ھای جنسی، واقعیت ھای خود را بعنوان نوع خاصی از . فانتزی می شود/ سکسولوژی ذھنیشامل
در تحقیقات ثابت شده است کھ فانتزی جنسی بھ تنھایی می تواند بھ ارگاسم . فعالیت جنسی، تولید کرده اند

انتزی ھای جنسی تالیف شده اند، از جملھ توسط نانسی فرایدایکتاب ھای زیادی از ف. منتھی شود  
(Nancy Friday 1973) 

عالوه بر این، محتوای  فانتزی ھای جنسی آنچنان نامحدود است کھ مطالعھ آنھا شاخھ جدیدی از تحقیق می 
.طلبد  

 
 رشد شاخھ ھای جدید سکسولوژی

 
 1- روانشناسی سکس

  الیس کارھای سکسولوگ بریتانیایی، ھالوک
Havelock Ellis (1858 – 1939), 

او) 1939(بخصوص کتاب روانشناسی سکس  
Psychology of Sex (1933), 

در واقع، اثر بزرگ ھالوک الیس، . ، یکی از شاخھ ھای مورد نظر، روانشناسی  جنسی، را نمایندگی می کرد
سکس ارائھ / از روانشناسی جنسیدر این اثر مفھوم خاصی . مقدمھ ای بر سکسوالیتھ انسان بطور عام بود

ھمھ مفاھیم مطروحھ در این کتاب، پیشاپیش در روانشناسی عمومی، روانکاوی، و  دیگر شاخھ ھای . نشد
بھمین سبب ھم، انجمن روانشناسی آمریکا، بدرستی، روانشناسی جنسی . آکادمیک مربوطھ، شناختھ شده بودند

ھمچنین، در چندین دیکشنری  سکسولوژی و  . د، نگنجانیدرا در بین  بیش از پنجاه شاخھ ھای مختلف خو
بھر . یافتھ نمی شود" روانشناسی جنسی" یا "  روانشناسی سکس" روانشناسی انگلیسی و چینی،  اصطالح 

این بدان معنا است کھ شاخھ خاص جدیدی برای . رو، مطالعھ ابعاد روانی جنسیت انسان بسیار مھم است
نگارنده امیدوار است کھ بعضی مفاھیم ویژه  و مطالعات . ست بنیان نھاده شودروانشناسی جنسی  می بای

.جنسیت روانی بزودی رشد کند، و شاخھ علمی روانشناسی جنسی در قرن بیست و یکم، شکل بگیرد  
 

  2- سکسولوژی سینما (مطالعھ جنسیت در فیلمھا)
 ممکن است زندگی ھای واقعی را بازتاب  رفتارھای جنسی و سبک ھای زندگی نشان داده شده در فیلمھا، 

در ھر صورت، رفتارھای جنسی . دھند، یا از آنچھ کھ  بعنوان دنیای فانتزی بتصویر می کشند، متفاوت باشند
و سبک ھای زندگی کھ در فیلمھا و دیگر وسایل بصری نشان داده 
می شوند، آنچنان غنی و  متنوع ھستند کھ میدان بزرگ و تازه ای 

کتابھا و مقاالت فراوانی در موضوع .  مطالعھ می گشایندرا برای
فیلمھا منتشر شده اند و در آینده ھم منتشر خواھند /سکس در سینما

.شد  
 

 
 3- اروتولوژی ( اروتیک شناسی)-( محرک شناسی جنسی؟)
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ژی راھنمای اروتولو  ".بعنوان یکی از زیر شاخھ ھای سکسولوژی، زاده شده است، مطالعات اروتولوژی
. منتشر شد1884، در سال )تصویرروبرو(اثر فوربری " کالسیک  

 
، بھ اروتولوژی بعنوان یک بخش "رئوس سکسولوژی"، ھئیت مدیره سکسولوژی آمریکا، در  1991در سال 

:رسمی از فرھنگ جنسی اشاره کرد، و  در مفھوم وسیع، آن را بھ ھشت بخش تقسیم نمود  
) ھنر اروتیکی( جنسیت تصویری در ھنرھای زیبا-1  
  جنسیت در ادبیات-2 
:، راھنماھای بھبود روابط جنسی"دفترچھ ھای راھنمای ازدواج"-3  
  دفترچھ ھای راھنما برای دگرجنسگرایان-
  دفترچھ ھای راھنما برای ھمجنسگرایان-
.)وج.ج. بھ مطلب اروتیسم خودجوش در ھمین شماره مراجعھ شود( راھنماھای اوتواروتیک -  
گرافی،  برھنگی، و مقاالت و کاالھای اروتیکی پورنو-4  
سرگرمی ھای جنسی، گاھنامھ ھا و سرمایھ گذاریھا در این عرصھ/ اطالعات جنسی-5  
  سکس در مجالت عامھ پسند-6
  روزنامھ ھا و مجالت-
فیلم و ویدئو-  
تلویزیون-  
  اینترنت-
  سکس در صنعت و تبلیغات-7
"روک اند رول" سکس، مواد مخدر و -  
 

، برنامھ ای برای اخذ مدرک در 1990در دھھ ) درآمریکا" (انستیتوی مطالعات  پیشرفتھ جنسیت انسان "
، موزه میراث اروتیکی در شھر الس وگاس، ایالت نوادا 2008اخیرآ، در دوم اگوست . اروتولوژی تدارک دید

ی کشورھای دیگر ھم وجود دارند، تعداد قابل توجھی از اینگونھ موزه ھا در شھرھا. در آمریکا افتتحاح گردید
.)موجود است. وج.لینک آن در وبالگ ج(. از جملھ موزه سکس چین  

 
 4- رفتارشناسی جنسی

بیان و ابراز در کتابھا و . یکی از مفاھیم مرکزی  در سکسولوژی محسوب می شود" رفتارھای جنسی"
ما، تا بحال،  رفتار جنسی، بعنوان یک شاخھ  مثآل تیتر یا عنوان یک  نوشتھ، ا-مقاالت یک امر جا افتاده است

سکسولوگ آلمانی، اروین ھیبرلھ در این زمینھ کارھای . علمی مستقل در سکسولوژی شکل نگرفتھ است
 در واقع ترجمھ 4  منتشر شده، و کل شمارهمصاحبھ ای با آقای ھیبرلھ. وج.ول فصلنامھ جدر شماره ا(. جالبی ارائھ داده است

.)وج.ج. می باشدایشان آموزشی ی یکی از دوره ھا  
،  بھ تحقیقات سیستماتیک رفتارجنسی، ھم در بعد تئوری "رفتارشناسی جنسی" اصطالح  شاید بھ ھمین دلیل، 

مطالعات رفتارھای " یا " علم رفتارھای جنسی" اصطالح دیگر ممکن است . و ھم در بعد عملی، داللت کند
می ) دلیل، برنامھ= لوژی/، لوگوس)یونانی بمعنای رفتار ھدفمند= پراکسیس" ( پراکسیولوژی"و یا " جنسی
. این اصطالح ابتدا در اقتصاد بکار برده شد و بھ علم رفتارھا، حرکات و اعمال انسان داللت داشت. باشد،

-2009را در سالھای " رفتارشناسی جنسی"نگارنده، اولین رشتھ مستقل لیسانس و کارشناسی ارشد، در 
.گاه تایوان، تدریس کرده است در دانش2007  

، رابطی بین دو میدان تئوری و عملی سکسولوژی باشد ، و می "رفتارشناسی جنسی"تحقیقات و آموزش ھای 
.بایست بعنوان یک دوره اصلی آموزشی در برنامھ تحصیالت عالی سکسولوگھا، منظور شود  

 
 نتیجھ گیری

نھ تنھا شاخھ ھای پیشرفتھ سکسولوژی . اشدعرصھ و میدان سکسولوژی در حال گسترش و تحول می ب
کماکان نیاز بھ پیشرفت و تحول دارند؛ بخصوص در عرصھ عملی، بلکھ  چندین شاخھ جدید ھم باید رشد 

.یک سکسولوژی بیشتر عملی، بھ ھمھ نسل و نژادھای انسانی خدمت می کند. کرده، شکل بگیرند  
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 اروتیسم خودجوش

(AUTOEROTICISM) 
 

 در اواخر قرن نوزده میالدی، سکسولوگ آوانگارد آن زمان،  ھاولوک الیس
Havelock Ellis 

برانگیختگی "او اوتواروتیسم را . اصطالح اوتواروتیسم را بر زبانھا انداخت
تعریف " احساسات خودجوش، در غیاب مستقیم یا غیر مستقیم محرک بیرونی

ف الیس،  تحریک جنسی کھ در غیاب ھمسر، معشوق، یا ھرنوع فتیش اروتیکی دیگر اتفاق می تعری. کرد
.افتد، را در بر نمی گیرد  

قبل از آن، سکسولوگ ھای دیگر اصطالحاتی ھمچون اوتوفیلیا، مونوسکس، و استمناء را بکار برده بودند، 
ط دیگران،  ناقص اند و کل فعالیت ھایی کھ ولی الیس بر این اعتقاد بود کھ اصطالحات بکار گرفتھ شده توس

ھدف او،  پرتو انداختن بر آن دستھ از واکنشھا . ممکن است  در اوتواروتیسم اتفاق بیفتد، را در بر نمی گیرند
سکسولوگ ھای امروزی کم و . و اتفاقات جنسی بود کھ کمتر شناختھ شده بودند، اما مختصات مشابھی داشتند

تعریف می " انگیزش اروتیکی در فرد در غیاب محرک بیرونی" فقند و اوتواروتیسم را بیش با نظر الیس موا
.عمومآ، اوتواروتیسم را لذت بری جنسی فرد، بدون دخالت فردی دیگر، قلمداد می شود. کنند  

  بھ ویلیام فلییز1899 زیگموند فروید در نامھ ای بتاریخ نھم دسامیر 
Wilhelm Fliess 
او بعدھا برداشت خود از . صطالح ھاولوک الیس، اوتواروتیسم،  را  بکار گرفت،برای اولین بار ا

 اوتواروتیسم را در
"سھ رسالھ در باب نظریھ ھای جنسی"  

 Three Essays on the Theory of Sexuality (1905) 
تقد است فروید حتی عمل مکیدن انگشت خود توسط کودک را نوعی از اوتواروتیسم می داند و مع. منتشر کرد

فروید  در ادامھ، نظرات خود را  . کھ کودک در این عمل  لذت آور،  بھ دیگری، حتی مادر، وابستھ نیست
.بسط و گسترش داد  

 
بھ ھمین . نوعی از اوتواروتیسم کھ بیش از دیگر انواع آن مورد بحث و گفتگو واقع می شود، استمناء است

ولی چنین برداشتی .  را با استمناء یکی و مترادف بداننددلیل بسیاری از افراد ممکن است اوتواروتیسم
.نادرست است  

بعضی از محققان حتی ادعا می کنند کھ . بدن انسان، از تولد تا مرگ، قادر بھ تحریک و تجربھ جنسی است
از طرف دیگر تحریک جنسی . نوعی تحریک خودانگیختھ در جنین موجود در رحم ھم مشاھده کرده اند

 منابعی نشآت بگیرد کھ در نگاه اول بی مورد بھ نظر آیند، برای نمونھ گوش دادن بھ نوع ممکن است از
خاصی از موسیقی،  مشاجره لفظی، بحث ھای مذھبی و  یا نقاشی خاصی،  ھمھ و ھمھ ممکن است بھ 

ی زن و شوھرھا و جفت ھای زیادی ھستند کھ بعد از یک مشاجره لفظی، نوع. تحریک جنسی فرد منجر شوند
بسیاری از عوامل اینگونھ برانگیختگی درونی اند و نھ بیرونی،  . برانگیختگی جنسی بھ آنھا دست می دھد

گاھی اینگونھ خودانگیختکی جنسی در . بنابراین درک و فھم این منابع خودجوش انگیزش جنسی مھم می باشد
.یدفردی کھ از جھت فیزیکی آمادگی داشتھ باشد، بھ اوتواروتیسم فرا می رو  

در زنان این حالت بصورت . بغیر از استمناء، شایع ترین نوع واکنش بھ اوتواروتیسم در خواب اتفاق می افتد
انقباض ھای آلت جنسی، خیس شدن واژن و در مواردی ارگاسم، ظاھر می شود،  و در مردان ، بصورت شق 

عموآل ھر نود دقیقھ  یکبار اتفاق می این تحریک جنسی خود انگیختھ م. شدن آلت کھ گاھی بھ انزال می انجامد
.افتد  

مصریان . البتھ این موضوع از  قدیم االیام مورد بحث و گفتگو و قضاوت مردمان جوامع مختلف بوده است
قدیم آب منی را نیروی حیات می دانستند کھ اگر جز برای تولید مثل،  ھدر داده شود نھ تنھا سیستم بدن خود 

مردمان ساکن نواحی دجلھ و فرات، ارگاسم . ھ باعث آلودگی محیط ھم می شودفرد را تضعیف می کند بلک



 20      1388پائیز                    6شماره                                جنسیت و جامعھفصلنامھ 

می دانستند کھ در خواب مردان ظاھر می شود، و تحریک جنسی شدن " دوشیزه شب"حین خواب را کار 
.می دانستند" مرد ریزه شب"زنان در خواب را کار   

 
می دھند، کھ ممکن است بھ ارگاسم منتھی فانتزی ھا و تحریکات جنسی در حین بیداری ھم بھ افراد دست 

و جالب اینکھ در چنین مواقعی،  گاھی ممکن است ارگاسم بدون ھیچگونھ مالش و تحریک . بشوند یا نشوند
.فیزیکی  و استفاده از دست،  ھم رخ دھد  

 
ود فرد، بر خالف دیگر انواع اوتواروتیسم، عمل استمناء با تحریک اروتیکی بدن، اغلب آلت جنسی، توسط خ

. ھمراه می شود و معموآل بھ ارگاسم منتھی می شود  
اما . مصریان، یونانیان و رومیان قدیم نسبت بھ استمناء مردان، با یک دید منفی و یا بی تفاوت می نگریستند

 در مورد استمناء
 می کردند کھ احتماآل بھ این علت کھ در آن دوران، ھمھ فکر. زنان حرف و حدیثی از آنھا برجای نمانده است

زنان جنسیت مستقل ندارند و فاقد قدرت لذت بری جنسی می باشند، و  آلت جنسی زنانھ، تنھا ابرازی برای 
.ارضا جنسی مردان و تولید فرزند می باشد  

این موضوع بھ احتمال  زیاد یک ریشھ تاریخی . مسیحی نسبت بھ استمناء موضعی منفی دارد-فرھنگ یھودی
کھ یھودیان از تبعید تاریخی خود در بابل، توسط  کوروش کبیر، فاتح جنگ، اجازه دارد، یعنی زمانی 

بازگشت بھ اسرائیل را یافتند، با توجھ بھ موقعیت جغرافیایی خود کھ بطور مرتب در معرض ھجوم اقوام 
ند،  و بھ این دیگر بودند، نیاز شدیدی بھ افزایش جمعیت خود داشتند تا در مقابل ھجوم اقوام توان مقاومت بیاب

دلیل وقتی بھ جمع آوری کتاب تورات دست زدند، رھبران مذھبی در آن کتاب تآکید کردند کھ استمناء و 
. گناه و در نتیجھ جرم محسوب می شود) کھ ھردو بھ تولید مثل و ازدیاد جمعیت نمی انجامند(ھمجنس گرایی 

و گرنھ بطور دقیق . حیت و اسالم ھم کشیده شدھمین آموزش مذھبی یھودی بھ ادیان ابراھیمی بعدی یعنی مسی
نمی توان گفت کھ خود حضرت موسی چھ دیدگاھی در اینباره داشتھ است و در دوران زندگی او، جامعھ آن 

بخصوص کھ جمع آوری تورات، بعد از بازگشت قوم یھود . زمان چھ برخوردی نسبت بھ استمناء داشتھ است
.ل بعد از مرگ حضرت موسی اتفاق افتادبھ سرزمین خود، یعنی چند ھزار سا  

  میالدی، پزشک سویسی بنام تیسوت1760 در سال 
Tissot 

او در این کتاب خود ادعا کرده بود کھ جلق زدن نھ تنھا جرم و گناه . منتشر کرد) جلق(کتابی بنام اونانیسم 
نھ بود کھ بعد از آن،  و بدینگو. است بلکھ ریشھ بسیاری از بیماری ھای روحی، جسمی و روانی ھم ھست

جامعھ پزشکی پیشگام ترساندن مردم از استمناء شد و در مقاالت و نوشتھ ھای فراوانی کھ پزشکان آن دوره 
منتشر کردند،  انواع ادعاھا مبنی بر ضعف قدرت بینایی، و شنوایی، ضعف حافظھ،  کاھش نیروی جنسی و 

کار حتی بھ جایی کشید کھ افرادی کھ جلق می زدند را . حتی دیوانگی افرادی کھ جلق می زنند، مطرح شدند
.روانھ تیمارستانھا می کردند  

با اینھمھ طبق تحقیقات و تمام دست آوردھای علم سکسولوژی مدرن، ھیچکدام از ادعای  گفتھ شده صحت 
.ندارند و کمتر زن یا مردی در جھان یافت می شود کھ دست بھ استمناء  نزده باشد  

 بیشتر در باره استمناء،  جزوه خودارضایی کھ در صفحھ کتابھای موجود وبالگ فصلنامھ برای اطالعات(
.)موجود است، را مطالعھ کنید. وج.ج  

 اوتواروتیسم بھ غیر از موارد فوق، انواع دیگری ھم  دارد از جملھ  کنترل تنفس، دست زدن بھ خفگی 
.ی منجر می شود و غیرهمصنوعی زیر آب،  بوئیدن موادی کھ بھ افزایش تحریک جنس  

 
 
 

 سکس در زناشویی ھا
  خانم روانشناس انگلیسیلب ابتدا نتائج تحقیق در این مط

Bettina Arndt 
 در مورد کاھش دفعات سکس زن و مرد بعد از ازدواج، و 

 در مورد اھمیت سکس در زناشویی ھا و  آن توضیحیبعد از
.راھھای بھبود  آن، آورده می شود  

 
 در فیلم 

Annie Hall 
صحنھ ای  وجود دارد کھ دوربین بطور متناوب 
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روی وودی آلن و معشوقھ اش، دیان کیتون، زوم می شود کھ بھ سئوالی در مورد تعداد دفعات سکس بین 
.خودشان جواب می دھند  

.بندرت و خیلی کم، تقریبآ سھ بار در ھفتھ: جواب وودی آلن  
.ر در ھفتھخیلی زیاد، تقریبآ سھ با: جواب دیان کیتون  

  این صحنھ ای است کھ با گذشت سی سال، اما خیلی ھا آن را بیاد دارند، چون یکی از واقعیت ھای زناشویی 
ھا را بازگو می کند؛ و آن اینکھ با سپری شدن سال اول ازدواج، سکس داغی کھ  زن و شوھر با ھم دارند، 

یشتری می خواھند ولی زنھا رغبت کمتری رو بھ سردی می گراید، و  بعد از آن، مردھا ھمچنان سکس ب
.نشان می دھند  

مسلمآ  این موضوع در مورد ھمھ زن و شوھرھا صدق نمی کند و زنانی وجود دارند کھ ھیچوقت عالقھ خود 
ولی . بھ سکس را از دست نمی دھند،  و مردانی وجود دارند کھ سکس زیاد ممکن است زیر دلشان را بزند

یم و از جفت ھا بپرسیم کھ کدامیک از آنھا از کمی دفعات سکس در روابط خود احساس اگر در خیابان راه بیفت
محرومیت می کند، بدون شک تعداد مردانی کھ دست خود را بعالمت مثبت باال خواھند برد، خیلی بیشتر از 

،  ارباب ، مشغول بکار شدم)سکس تراپیست( کھ بعنوان درمانگر جنسی 1970از سال . تعداد زنان خواھد بود
رجوع ھا بطور مرتب در مورد سکس از من سئواالتی پرسیده اند و مشکل ترین آنھا اینکھ از چھ راھھایی 

 زن و شوھرھا این موضوع. می توان زن و شوھرھا را بھ گفتگو و توافق دو جانبھ برای سکس، راضی کرد
بین خود حل می کنند؟ کھ یکی بیشتر می خواھد و دیگری تمایلی نشان نمی دھد،  را چگونھ    

صحنھ تقاضای سکس از طرف مرد قبل از خواب، و، زن کھ بھ تنھا چیزی کھ فکر می کند، خواب آرام و 
بدون مزاحمت است،  شبانھ در بسیاری از اتاق خوابھای این ملت تکرار می شود، و منبع بسیاری از کشمکش 

.ھا و بگو مگوھا در زناشویی ھا است  
 جفت درخواست کردم کھ در 98من از . درست بھ ھمین مسئلھ می پردازد» ادداشت سکسدفاتر ی« کتاب من، 

این جفت ھا سنین . فاصلھ شش تا نھ ماه، از مذاکرات فی مابین خود در باره سکس، برایم یادداشت بنویسند
یادداشتھای . مختلفی داشتند؛ جفت ھای از بیست تا ھفتاد سالھ، کھ بیش از چھل سال از ازدواج آنھا می گذرد

 رسیده مسائل جالبی را برمال می کنند؛
دیگھ از اینکھ ھمیشھ من باید شروع کننده باشم  خستھ « : یکی از مردان از گفتگوی خود با زنش نوشتھ بود

او  این را »  .شده ام، از این ببعد ھیچوقت بتو دست نمی زنم مگر آنکھ خودت داوطلبانھ  درخواست کنی
نش گفتھ بود واز گفتھ خود احساس پشیمانی می کند، چون بعد از آن، آنھا ھیچوقت سکسی ھشت سال پیش بھ ز

و جفت ھایی ھم، نوشتھ بودند کھ با گذشت سالھای سال از ازدواج اشان اما ھمچنان بطور . با ھم نداشتھ اند
 عجیبی دارد و مرتب با ھم سکس دارند و از ھمدیگر لذت می برند، و مردی دیگر نوشتھ بود کھ زنش عادت

آن اینکھ  تنھا ھر صبح یکشنبھ، بعد از صرف صبحانھ، دلش ھوای سکس می کند و در نتیجھ آنھا ھمیشھ 
.صبح یکشنبھ با ھم سکس دارند  

ھر .  بھرحال، داغ ترین موضوع یاداشتھا، ھمانطور کھ  حدس زده بودم، موضوع مردان تشنھ سکس بود
 غم و اندوه، از مردانی دریافت می کردم کھ از بی عالقگی زنانشان بھ روز، نامھ ھای طوالنی  و اغلب پر از

واقعآ در این مانده ام کھ « : یکی از مردان نوشتھ بود. سکس و احساس محرومیت جنسی خود نوشتھ بودند
من عاشق زنم ھستم و فکر می کنم کھ او ھم عاشق من است، اما،  من نمی توانم مثل یک . چکار باید بکنم

»..، بدون سکس زندگی کنمراھب  
، محققان آلمانی بھ این نتیجھ گیری رسیدند کھ  چھار سال بعد از ازدواج، بیش از نصف )2006(سھ سال پیش 

.زنان سی سالھ، رغبتی بھ داشتن سکس مرتب، ندارند  
ست؟ پس علت اینکھ قدرت و نیروی جنسی زنان باید اینچنین کمتر از نیرو و کشش جنسی مردان باشد، چی  

. بسیاری بر این اعتقادند کھ  کم بودن کشش جنسی زنان بھ کمی ھورمون تستسترون در آنھا مربوط می شود
بعضی از روانشناسان پیرو .  درصد کمتر از مردان است20 تا 10تعداد ھورمونھای تستسترون زنان حدود 

ھ مرتب سکس داشتھ باشند، و کمی نظریات علمی تکاملی بر این باورند کھ زنان برای این ساختھ نشده اند ک
نیروی جنسی آنھا  برای آن است کھ فرصتی برای حفافظت از فرزندانشان در اختیار آنھا قرار دھد، پس،  

دلیل اینکھ زنان در ابتدا آنچنان داغ و حشری اند و بعدھآ  آتششان خاموش می شود، ریشھ در فعل و انفعاالت 
این  روف برگھا یشان خیس می شوند  و براحتی با آتش شعلھ نمی گیرند، وشیمیایی مغزی آنھا دارد و بقول مع

در حالی کھ نیروی جنسی مردان کھ موتور محرکھ آن تستسترون است، شعلھ . امری است معمولی برای زنان
ھمھ اینھا در حد نظریات ھستند،  اما آنچھ کھ من توقع اش را داشتم، . ای درونی دارد کھ خاموش نمی شود

.می نامم،  بود»  فقط دست بده« الفت با پیشنھادم کھ من آن را مخ  
بھ این دلیل کھ اگر شما منتظر بمانید تا ھوس اتان شعلھ بکشد و آنوقت حشری شوید،  شاید » فقط دست بده« 

 این پیشنھاد تنھا برای زنان نیست بلکھ برای مردانی کھ کمتر از زنان خود حشری. چنین اتفاقی ھرگز نیافتد
تحقیقات اخیر پورفسور روزماری بایسون. می شوند ھم  مصداق دارد  
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(Rosemary Basson) 
نتائج تحقیقات این پورفسور دال بر . را تآئید می کنند» فقط دست بده« در دانشگاه بریتیش کلمبیا، صحت ایده 

رت بطور خودانگیختھ قرار دارند، بند) یا روبط طوالنی(آن دارند کھ خانم ھایی کھ در زناشویی درازمدت 
ھوس سکس می کنند، و ھنگامی کھ بھ سکس رو می آورند، در وھلھ اول، ھدف آنھا کسب لذت عاطفی و 

اما، ھر چند کھ در . احساس گرم نزدیکی بھ ھمسر است و نھ لذت جویی  سکسی آنطور کھ مردان در پی آنند
اشند، ولی بھ محض شروع کار، معموآل گرم سکس را نداشتھ ب» حوصلھ« ابتدای کار لذت جویی عاطفی، آنھا 

.می شوند و  از لذت جنسی خشنود می گردند و چھ بسا بھ ارگاسم ھم برسند  
، بدون احساس نیاز بھ سکس،  بھ معاشرت )و مردان(البتھ،  تفکر مبنی بر اینکھ گاھی الزم است کھ زنان 

ش از پنجاه سال است کھ جنبش حقوق زنان و جنسی رو آورند، با دیوار بلند ایدئولوژی روبرو می شود؛  بی
گفتن زن بھ مرد در زمانی کھ او میل بھ نزدیکی جنسی نداشتھ باشد و  تصویب قانون »  نھ«فمینیستھا، حق  

من این را نمی گویم کھ زنان باید برای ارضای . منع تجاوز مرد بھ زن در زناشویی ھا را بدست آورده اند
آنچھ من می گویم این است کھ در یک . ه،  و بر خالف میل خود عمل کنندمرد، درد و رنج  تحمل کرد

زناشویی  این موضوع بسیار مھم است کھ طرف مقابل را آنچنان بخود واگذار نکنیم کھ احساس  رانده شدن بر 
.او چیره شود  

 کھ بھ خواھش و بھ معنای اینکھ ھمیشھ باید سکس داشتھ باشید نیست، بلکھ بدان معنا است» فقط دست بده« 
.تمناھای طرف مقابل بی اعتنا نباشیم و گاھی ھم در امر پاسخ دھی بھ نیاز جنسی او، مشارکت کنیم  

و چھ بسا مرا بھ . مسلمآ این موضوع  می تواند بحث ھای زیادی را، بخصوص در بین خود زنان، دامن بزند، 
نان و مردان درک می کنند کھ من چھ می گویم و با اینھمھ، بدون شک بسیاری از ز. باد تھمت و ناسزا بگیرند

.با من  موافقند  
ھر چند کھ عدم میل زنان بھ سکس در زناشویی ھا ممکن است دالئل مختلفی داشتھ باشد، اما  این واقعیت ھم  
.ھست کھ بعضی از زنان را بسختی می توان از جھت جنسی ارضاء کرد و آنھا ھمچنان میلی بھ سکس ندارند  

مک مردان در کارھای خانھ و مواظبت از کودکان ھم یکی دیگر از عوامل مھم زایل شدن عالقھ دو  عدم ک
طرف  بھ ھم می باشد کھ خودبخود بھ کاھش دفعات سکس و پررنگ شدن دعواھا و بگومگوھا بین زن و 

ک نمی کنند بعضی از زنان بھ زندگی  خانوادگی خود بدون سکس راضی اند،  و این را در. شوھر می انجامد
کھ چرا مردانشان،  اینقدر بھ سکس اھمیت می دھند و خوشبختی زن و بچھ و درآمد داشتن را بھ ھیچ می 

و مردان،  مرتب گلھ می کنند کھ زنان با خودداری از سکس، آن . گیرند و مرتب برای سکس لھ لھ می زنند
.را بھ وسیلھ ای برای تنبیھ مردان  خود تبدیل کرده اند  

 
ا بر طرف شدن ھمھ موانع و اشکاالت، با ایجاد ھمھ شرایط مطلوب، و با  داشتن مردی کھ بھ ھمھ راز حتی ب

راه حل آسانی . و  رموز عشق بازی، رمانتیسم و سکس آشنا باشد،  باز زنانی ھستند کھ میلی بھ سکس ندارند
مھ یاداشت ھای رسیده بھ ، با اینھ.برای مشکل  عدم تطابق میل زن و شوھر در موضوع سکس وجود ندارد

.من، موضوع پیچیده حاکم بر اکثریت بزرگی از زناشویی ھا را برمال می کنند  
 

منظور تعداد دفات سکس نیست، بلکھ کیفیت و . در ھر زناشویی، سکس موضوعی است بسیار مھم و جدی
قابل،  وادامھ روابط  روانی آن بر احساس طرفین و نقشی کھ در ادامھ زناشویی،  دلبستگی مت-نتائج روحی

.عاطفی و عاشقانھ آنھا نسیت بھ ھم، ایفاء می کند، می باشد  
سکس بھ  ھردو طرف،  امکان . سکس عامل مھمی در ادامھ روابط زن و شوھر و موفقیت ازدواج آنھا  است

مشترک داد و ستد لذت فیزیکی، روانی، معنوی و عاطفی می دھد، آنھا را بھ ھم نزدیک می کند و بھ زندگی 
.سکس وسیلھ قدرتمندی است کھ زن و شوھر را بھ ھم  نزدیک  می کند. آنھا معنا و مفھوم می بخشد  

 بدون شک، اعتقادات، شکل تربیت و سطح آموزش جنسی ھر کدام از زن و شوھرھا در  کیفیت رابطھ جنسی 
زایل شدن میل جنسی  یک یا عدم برخورداری از دانش کافی، در بسیاری از مواقع بھ .  آنھا نقش مھمی دارد

.ھر دو طرف می انجامد، و البتھ، گاھی مسائل دیگری ھم دخلیند  
 

وقتی کھ یک طرف رابطھ عالقھ ای بھ سکس ندارد، بوسھ گرفتن، دست زدن بھ ھم، و ھرگونھ رابطھ فیزیکی 
فاصلھ ایجاد می دیگر آن دو ھم تحت الشعاع قرار می گیرد و  رنگ می بازد،  و از جھت عاطفی بین آنھا 

شود، حتی اگر زندگی معمولی و روزانھ خود را مثل سابق ادامھ دھند، ولی ارتباطی معنی دار بین آنھا 
آنوقت ازدواج از حالت اولیھ خود خارج می شود و دوستی زن و شوھر ، نزدیکی آنھا بھ ھم و  . نخواھد بود

د از آن بھ ھم داشتند، بخار می شود و بھوا می آن تشنگی ای کھ در روزھای قبل از ازدواج و بالفاصلھ بع
.رود، و جدایی و طالق احساسی، رنگ واقعیت بخود می گیرد، حتی اگر رسمآ زن و شوھر باقی بمانند  
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 زن یا مردی کھ احساس و قدرت جنسی بیشتری نسبت بھ طرف مقابل دارد، در پی کشف علت مسئلھ بر می 
: در چنین مواقعی اغلب افکار منفی بسراغ فرد می آیند. کس با او نداردآید کھ چرا  ھمسرش  عالقھ ای بھ س

بچھ ھا مھمتر  از من شده اند / او دیگر عالقھ ای بھ من ندارد، شاید با فرد دیگری روی ھم ریختھ، شغل  او 
 ھر فردی با چنین تفکراتی،  دچار احساس رانده شدن،و عدم برخورداری از کشش کافی برای جذب..... و

اگر این فرد در پی صحبت و گفتگو . طرف مقابل، می گردد و این بر اعتماد بھ نفس او تآثیر منفی می گذارد
اگھ  اینقدر زورگویی نمی کردی « . با طرف خود برآید، در اغلب اوقات با بی اعتنایی طرف مواجھ می شود

ستی کھ چی می گم، تو ھمھ ذکر و اگھ تو ھم بھ اندازه من کار می کردی آنوقت میدون.  وضع فرق می کرد
»....غمت شده سکس، ولم کن حوصلھ این حرفا ندارم، و  

اما سکس تنھا لذت فیزیکی نیست؛ احساس نزدیکی دو نفر بھ ھم، احساس کمال و عشق و عاشقی، ارضاء 
.می باشدنیز ... مرد بودن و دلخواه بودن، احساس وابستگی دو جانبھ بھ ھم و/ عاطفی و روانی، احساس زن   

 
وقتی کھ یک طرف رابطھ میل و کششی بھ سکس نداشتھ باشد، تالشی برای درک و فھم نیاز طرف مقابل بھ 

در نتیجھ، احساس رانده . سکس ھم، نمی کند،  و از اثرات منفی زندگی زناشویی بدون سکس غفلت می کند
 کنند؛  غم و اندوه،  احساس عجز، شدن کھ در طرف مقابل ایجاد شده، بھ انواع مختلف و شدیدتری بروز می

ناچاری و عصبانیت بر طرف چیره شده،  مشاجره در باره سکس بھ یک رسم و عادت معمولی بین آندو تبدیل 
می شود، و عدم توافقات ساده در امور زندگی روزمره بھ موضوعی بزرگ و حاد فرا می رویند تا جایی کھ 

مھ زندگی آنھا با ھمدیگر را در ذھن می رویاند و روابط آنھا را ھستھ احساس عدم توافق مشترک و امکان ادا
خارج شدن چنین قطاری از ریل، یعنی جدایی و طالق،  اغلب نتیجھ محتوم اینگونھ . سرد و یخ زده می کند

.زناشویی ھا است  
    

س و لذت وقتی یک طرف قضیھ میلی بھ سکس نداشتھ باشد، درک تآکید و درخواستھای طرف مقابل برای سک
جویی جنسی را ھم متوجھ نمی شود و با خود می گوید وقتی کھ من نیازی بھ سکس ندارم چھ ارزشی دارد کھ 

اگر تو بھ نیازھای . ولی، واقعیت این است کھ ارزش کار زیاد است. خودم را برای طرفم بھ دردسر بیندازم
 باشد، باز حداقل نتیجھ کار این خواھد جنسی  ھمسرت بی اعتنایی کنی، حتی اگر طرف اخالقی آھنین داشتھ

. بود کھ او سعی می کند نیازھای در خانھ بی پاسخ مانده خود را در بیرون از زندگی زناشویی سیراب کند  
این گفتھ نباید بعنوان تھدید تلقی شود، ھمچنین نسخھ ای برای  برقراری روابط بیرون از زناشویی نسیت،  

ھدف طرح این مسئلھ است .  و ما  بھ قضاوا مسائل شخصی دیگران نمی نشینیمچرا کھ این مسائل شخصی اند 
کھ حتی اگر خود شما رغبتی بھ سکس نداشتھ باشید،  نمی توانید  توقع داشتھ باشید کھ طرف شما ھم باید چنین 

.باشد، و اگر چنین نبود و میل جنسی اش بی پاسخ ماند، آنوقت موضوع اھمیت چندانی ندارد  
ما  بھ نیازھای جنسی طرف مقابل، در زمانی کھ خودتان میلی بھ سکس ندارید، او را فردی شاد، توجھ ش

از آن . سرزنده، مھربانترو  خوش اخالق تر می کند،  و عصبانیت، بھانھ گیری و بدخلقی او کمتر می شود
وکش نکرده بلکھ گذشتھ، ممکن است خود شما چیزھای تازه ای کشف کنید؛ اینکھ میل جنسی شما واقعآ فر
تا کنون اغلب . تحت تآثیر عوامل مختلفی قرار گرفتھ و  در خفاء ھمچنان زنده و شاداب باقی مانده است

محققان بر این باور بوده اند کھ میل و واکنش جنسی ھمھ انسانھا از یک شکل خاصی پیروی می کنند؛ ابتدا 
حس شھوت فرد را ...) رمز و رازی  وتصویری، بویی، صحنھ ای خاص، گفتاری، اشاره ای، (چیزی 

اما اخیرآ بعضی از متخصصان، عام بودن این موضوع را بھ زیر . تحریک و او را بھ واکنش می کشاند
سئوال برده اند و معتقدند کھ در بعضی از انسانھا عکس قضیھ صدق می کند،  یعنی واکنش جنسی بھ تحریک 

ست شما ھیچوقت احساس میل جنسی نداشتھ باشید اما ھمینکھ بعبارت دیگر ممکن ا. ھوس و شھوت می انجامد
وارد  معاشقھ و بوس و کنار شدید، بالفاصلھ متوجھ شوید کھ حس جنسی اتان برانگیختھ شده و آتش اتان شعلھ 

.اگر قضیھ برایتان آشنا است احتماآل شما یکی از ھمین افراد ھستید.  ور گردیده، و از سکس لذت می برید  
شخص بھ علت کمبود میل جنسی در خود مھم است اما مھمتر از آن، این است کھ کاری بکنیم تا  این پی بردن 

برای این کار راه حلی علمی وجود ندارد تنھا خواستھ شما، و دست زدن . کمبود جبران شود، یعنی حل مشکل
.بھ انواع  راھھای آزمایش و خطا، بھترین راه حل است  

زن خود مواجھ بوده اند، /خواننده ھایی کھ تا بخال با بی مھری و بی عالقگی شوھرخواندن  این مطلب توسط  
. نباید آنھا را مغرور کند طوری کھ بھ طرف حالی کنند کھ  دیدی مشکل از من نبود و اشکال در خود توست

تی کھ مشکالت زناشویی ھا تقریبآ ھمیشھ دوطرفھ ھستند و بھ راه و روش ھر دو طرف در مواجھ با مشکال
احساس رانده شدن ھمیشھ بھ نوعی واکنش دفاعی منجر می شود و . در رابطھ آنھا ایجاد شده اند، بستگی دارد

.پس تجزیھ و تحلیل برخورد و واکنش خودتان ھم مھم است. نھ ھمکاری برای حل موضوع  
 تجزیھ و تحلیل سعی کنید علت بی عالقگی ھمسر خود بھ سکس را در گفتگویی صادقانھ و رودر رو با ھم 

از زدن اتھام بھ ھمدیگر بپرھیزید و درعوض سعی کنید بھ توافقی دوجانبھ برسید اما بھ گفتھ ھا و . کنید
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خواستھ ھای طرف خود بی اعتناء نباشید و تا آنجا کھ ممکن است در حل مشکالت و از بین بردن موانع 
سکس . عنای عدم عشق و عالقھ او بھ شما نیستیادتان باشد کھ بی میلی  ھمسرتان بھ سکس بم. ھمکاری کنید

. و عشق می توانند  دو موضوع کامآل جداگانھ باشند  
: مسائل پنجگانھ مربوط بھ سکس کھ زوج ھا می توانند با ھم در مورد آنھا گفتگو کنند، از این قرارند  

اگر دانش ما . ھ می دانیم آیا دانش جنسی ھر کدام از ما مناسب است؟ در باره جنسیت خود و جنس مقابل چ- 
 ناکافی است چگونھ آن را برطرف کنیم؟

امروزی، یا سنتی و آغشتھ بھ - آیا رفتارھا، دیدگاھھا و برخوردھای ما با مسائل جنسی، ھمھ سالمند و علمی-
.خرافات و آموزش ھای  سنتی و غیر علمی  

د با ھم گفتگو کنیم؟ آیا ما می توانیم براحتی در مورد احساسات و واکنش ھای جنسی خو-  
  آیا  می توانیم در مورد تجارب جنسی خود بھ توافق برسیم؟-
 آیا سکس برای ما یک تجربھ عاشقانھ تبادل احساس و عاطفھ است یا صرفآ انجام یک عمل قراردادی و -

 وظیفھ ای است؟
می رسند و بھ انتخاب بسیاری از افراد در  روزھا و ماھھای اول آشنایی و ازدواج کلی بھ سر و روی خود 

، عطر و غیره کلی بھا می دھند، اما بھ محض رسیدن بھ ھم، خیالشان از ھم راحت )و حتی لباس زیر( لباس 
ھمین .  می شود و آن آمادگی ھای قبلی برای دیدار ھمدیگر کھ قبآل بھ خرج می دادند، را بھ کل کنار می نھند

.دخود در فروکش کردن کشش طرف مقابل تآثیر دار  
و یادمان نرود کھ مھمترین آلت جنسی نھ در الی پاھا، کھ در بین دو گوش، در سر و مغز، انسانھا واقع شده 

برسمیت شناختن این مسئلھ کھ سکس،  در ادامھ عشق و عالقھ زن و شوھر بھ ھم، گرمی کانون . است
ردو طرف برای ادامھ رابطھ خانواده، کاھش بھانھ گیری ھا و عصبانیت ھا، نقش اساسی دارد، و تالش   ھ

:پس. جنسی، نکتھ کلیدی حل بسیاری از مشکالت زناشویی ھا است  
 بزرگترین آفت زناشویی ھا، ھمانا بی توجھی بھ  رابطھ خود و کم اھمیت دادن بھ  یکی از مھمترین عوامل 

 با ھم بودن بود عالقھ و عشق دو طرف بھ ھمدیگر، دلتنگی ھا برای ھم و  شوق. ادامھ آن، سکس، می باشد
پس.) اگر  دخالت سنت ھا و پدر و مادرھا را فعآل نادیده بگیریم(کھ شما دو نفر را بھ ازدواج با ھم کشانید   

باور کنید کھ. مثل سابق،  حداقل یک شب در ھفتھ با ھم وعده بگذارید، بھ بیرون بروید و با ھم تفریح کنید  
ود، بلکھ قبل از آن، در لباسی کھ می پوشیم، آرایشی کھ می عشق و احساس ھمزمان با لخت شدن زاده نمی ش

عالوه بر . شروع بھ جوانھ زدن می کند... کنیم، عطری کھ می زنیم، رفتار و گفتاری کھ در پیش می گیریم و
عصبانیت و دلگیری خود از ھمدیگر را در پشت در . آن، سکس را بھ یک امر عادی و بی اھمیت تبدیل نکنید

. نگھ دارید و آن را با خود بھ اتقاق خواب نبریداتاق خواب،  
عمل سکس را آنقدر جدی و خشک نکنید و از تبدیل آن بھ مناسک وظیفھ ای بپرھیزید، چون برایتان خستھ 

در عوض دست بھ ابتکار بزنید، موانع ذھنی خود را کنار نھید، با ھم بگو و بخند . کننده و مالل آور می شود
اگر .  مختلف و انواع  سکس را آزمایش کنید،  فانتزی خود را با ھمدیگر قسمت کنیدداشتھ باشید، حاالت

ھمسرتان از پیش بداند کھ در صورت شروع سکس  کدام رفتار و حرکتھا خواھید کرد، سکس چگونھ شروع 
می شود، چقدر طول می کشد و چگونھ بخ پایان می رسد، این یعنی سکس خشک و عادتی و خالی از ھرگونھ 

پس دست زدن بھ انواع ابتکارات، . ھیجان، و بدون شک،  بعد از مدتن تکراری و مالل آور خواھد بود
آزمایش انواع راھھای مقاربت، عوض کردن محل انجام سکس، عدم تآکید بیش از اندازه بر سکس دخولی، 

 تازه، دیدن فیلم بکار گرفتن دست و دھان برای تحریک ھمدیگر، ماساژ بدن ھمدیگر، و کشف نقاط احساسی
ھای  سکس با ھم، مطالعھ داستانھای اروتیکی با ھم، افزایش مداوم دانش جنسی خود در باره سکس، انواع 

ھمھ و ھمھ در ادامھ سکس زن و شوھرھا و دلچسب بودن آن ... آن،  مطالعھ در باره سکس جنس مخالف  و
.موفق باشید. مؤثرند  
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کافکا ) جنسی(روانکاوی   
 ھاری یرو
نادر: برگردان  

 
 

را ھمانطور کھ خود پروسھ خلق این اثر را ھمان " محاکمھ" ، کافکا،  داستان کوتاه 1912 سپتامبر 22 شب 
با روح و جسمی کامآل نھان شده " روز در دفتر یادداشت ھایش، بعد از خواب نیمروزی توضیح می دھد؛ 

جالب آنکھ او کسانی کھ در . ماجرا با آب جفت، چنانکھ در مواقع زایمان رسم است، از او بیرون زد. شتنو
یکی از آنھا فروید است و کافکا . عمل کرده اند، را ھم یاداشت می کند) دایھ(بعنوان ماما " زایمان"ھنگام این 

. در می یابداندیشھ او را" خیلی ساده" ھنگام نوشتن داستان و یا بعد از آن   

 
ھمزمان با انتشار این شماره، کتابھای زیر بھ کتابخانھ  

:یت و جامعھ افزوده شدندوبالگ  فصلنامھ جنس  
 

) پی دی اف- فارسی(آیا باید ساد را بسوزانیم  - 1  
)فارسی بصورت پی دی اف(زن و سکس در تاریخ  - 2  
فارسی ( نوشتھ اکبر گنجی - حقوق اقلیت ھای جنسی در اسالم - 3

)بصورت ورد  
) بزبان فارسی-پی دی اف(زندگی و آثار فروید  - 4  
 بزبان -بصورت ورد(یس ھاولوک  نوشتھ ال-از زندگی و سکس -5 

)انگیسی  
 - بصورت ورد(یک تز دانشگاھی با موضوع اسالم و جنسیت  - 6

)بزبان انگلیسی  
 بزبان -پی دی اف( راھکارھایی برای سکس بھتر زن و شوھرھا  - 7

)انگلیسی  
پی دی (اصول زناشویی  بر مبنای فلسفھ تانترا  (–سکس و روان  -8 

) بزبان انگلیسی-اف  
) بزبان انگلیسی- پی دی اف(س در شصت سالگی و بعد از آن سک - 9  

) بزبان انگلیسی-پی دی اف(کتاب کاماسوترا  - 10  
بزبان -پی دی اف(طالعاتی در باره مسائل جنسی در چین  ا- 11

)انگلیسی  
) بزبان انگلیسی- پی دی اف( نوشتھ ھای اروتیکی –کفش قرمزی  - 12  
وسایل جنسی کمکی و غیره طراحی لباس زیر برای زن و مرد،  - 13

) پی دی اف-تصاویر و توضیحات بزبان انگلیسی(  
 

در وبالگ فصلنامھ، » کتابھای موجود«عالقمندان می توانند  بھ صفحھ 
اگر با .  فایل ھای  مورد عالقھ خود را داونلود کنند/  مراجعھ و کتاب

 مشکل سرعت اینترنت مواجھ ھستید، از طریق ایمیل درخواست دھید تا
.برایتان ارسال کنیم  

 آدرس وبالگ
http://jenseyatvajameh.wordpress.com 

 
 ایمیل تماس

JenseyatvaJameh@talktalk.net 
 

http://jenseyatvajameh.wordpress.com
mailto:JenseyatvaJameh@talktalk.net


 26      1388پائیز                    6شماره                                جنسیت و جامعھفصلنامھ 

یھ جزء این، تنھا یک جای دیگر،  نام فروید در یادداشت ھای روزانھ کافکا برده می شود، و این یک جا ھمانا 
کھ با ھم در" با یک معلم جوان دبیرستان اھل نآھیم" یادداشت کوتاھی است در باره یک پیاده روی   

)10/7/1912یادداشت ھای روزانھ . (دگفتگو کرده ان" ھنر درمان طبیعی، کوھن، و فروید"  مورد   
 

حدود ده سال بعد، کافکا در نامھ ای نظرات خود را طوری بیان کرده بود کھ بیانگر آشنایی کامل او با تئوری 
با وجود این، او، گاھی اوقات، در این . اما، او نسبت بھ تاثیر درمانی روانکاوی تردید داشت. روانکاوی است

این یکی تا آنجا :" کافکا،  در باره یک روانکاو در وین بنام اوتوگروس می گوید . تادتردید خود بھ شک می اف
کھ من می شناسمش، شاید ناحق نگوید، این وضعیت حداقل بھ او نشان می دھد کھ من با اینھمھ زنده ام، در 

."صورتی کھ من واقعآ از مدتھا پیش با این نیروھای متضاد درونی نمی بایست زنده می بودم  
  

حتی  معتقد است کھ دلیلی برای این احتمال وجود دارد کھ  ،)بدون اطالع از این اظھارات کافکا(چارلز نییدر 
دالئل . کافکا مورد معالجھ روانی قرار گرفتھ باشد، اما قبل از آنکھ نتیجھ ای بدست آید، آنرا قطع کرده است

می بایست حداقل خالف آن در یادداشت ھای نسبتآ محکمی در رد این فرضیھ نییدر وجود ندارد، مگر اینکھ 
فراوان روزانھ کافکا، یا در گزارشات،  و یا در صحبت ھای اشخاصی کھ کافکا آنھا را می شناخت، یافت 

بھر رو، این می تواند دلیلی باشد مبنی بر آنکھ کافکا قبل از نوشتن آثار اولیھ خود، اطالعاتی در مورد . شود
شتھ است، و گرنھ عجیب بھ نظر می رسد کھ او با فروید، استکل و یونگ کھ در نزدیکی تئوری روانکاوی دا

سکوت کافکا در این خصوص ، دلیل چندان محمکی کھ باید . پراگ کار می کردند، رابطھ ای نداشتھ است
ھ ھا و یاداشت او البتھ در باره فیلسوف فرانز برتتاو و یا نویسنده یوسف لینکئوس،  ھم،   در نام. باشد، نیست

در . ھای روزانھ خود چیزی نمی گوید و تنھا بطور گذرا  از روبرت والسر، در چند جا اسم می برد
.صورتیکھ ھر سھ اینھا، طبق شواھد و مدارک، انگیزه ھای  پر اھمیتی بھ او داده اند  

 
 باشد؛ یعنی از ھمان زمانی  می بایست با روانکاوی آشنا بوده1902کافکا، از مدتھا قبل ، یعنی حدودآ از سال 

کھ او در سخنرانی ھای  پرفسور آنتوان مارتیس در دانشگاه کارل فردیناند در پراگ، و یک دھھ بعد در 
در باره دو تئوری بحث انگیز نسبیت و روانکاوی ) از دوستان آلبرت انشتین(سخنرانی ھای پرفسور ھوپف 

 مرتب بھ آن سر می زد، شرکت می 1914 تا 1904لھای در سالن برتامانتز، محلی کھ کافکا در فاصلھ سا
 در یک سخنرانی اعالم کرد کھ نویسنده 1902بعالوه، محقق سوئیسی بنام والتر موشگ در سال . کرد

.اکسپرسیونیست، کافکا، بودن فروید قابل تصور نیست  
 

، 1918" سل انقالبین" پسر، مسلمآ تعبیری است برای یک امکان ستیز ھمگانی، اما برای -موضوع  پدر
چنان نقش مسلطی ایفاء کرد کھ تاریخ موضوعی در ادبیات مدرن و اخیر نویسندگان آلمانی زبان، تاریخ ھمین 

.ادبیات است  
روانکاوی بررسی کرده و مصالح ضروری /   قبل از آن، فروید، این ستیز را از نقطھ نظر روانشناسی

یچیده پدر،  و ھم در ھنگام توضیح بیماریھای روان نژندی روانشناسی را، ھم در ھنگام توضیح موقعیت پ
.بطور عام، در اختیار این نویسندگان قرار داده بود  

 
مسلمآ،  مشکل بزرگ کافکا، ستیز با پدر بود، مشکلی کھ علیرغم سعی و تالشش در تمام طول عمر برای 

.رھایی خود، ھرگز موفق نشد بر آن چیره شود  
 

حال اگر نویسندگی کافکا ." نویسندگی من راجع بھ توست"  نوشت 1918بسال " پدرنامھ بھ " کافکا، در 
راجع بھ بھ پدر و ستیز با او باشد، و اینکھ کافکا با روانکاوی آشنایی داشتھ، آنوقت این فرضیھ محتمل تر 

ر می است کھ او می بایست وضعیت مجادلھ ای خود را بر طبق ھمان مدلی کھ تئوری روانکاوی در اختیا
.گذارد، توضیح دھد و در نتیجھ، این تئوری،  جوھر ھمھ کارھای ادبی اوست  

چنین فرضیھ ای بدان معنا است کھ بسادگی نمی توان این برداشت را کرد کھ،  آثار کافکا حاکی از یک 
چیزی کھ اگر کافکا بر طبق مدارک، از تئوری روانکاوی . ( پاالیش کم و بیش موفق روان نژندی است

.)العی نداشت، ممکن بوداط  
 اما، بدلیل آشنایی  کافکا با تئوری روانکاوی، باید با فرض این امکان حرکت کرد کھ آثار او تنھا یک پاالیش 

.نیست، بلکھ ھمچنین می تواند حاوی بحثی از تئوری پاالیش نیز باشد  
ی گیرد و در عوض با این فرض ھلموت کایسر کھ بھ روانکاوی آثار کافکا پرداختھ، این امکان را نادیده م

حرکت می کند کھ تخیالت روان نژندی در آثار کافکا، مستقیمآ از آن بخش از ضمیر ناآگاه شخصیت او ناشی 
.می شود  
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با اطمینان مشخص کردن اینکھ کدام بخش یا عناصر، شرح زندگی خود کافکا، و کدام بخش یا عناصر با علم 
، )وم اینکھ کدام بخش شرح زندگی خود کافکا با زبان روانکاوی استامکان س( بھ روانکاوی نوشتھ شده، 

بدن خاطر کھ اثر نھایی آن اثر ادبی است کھ بصورتی نھ چندان مشخص آشکار می . عمآل غیر ممکن است
می باشد، و یا اینکھ کدام تناسبات واقعی و " خالص"کند کھ آیا این یک عمل منطقی است و یا بصورت الھام 

.ی با ھم مخلوط شده اندغیر واقع  
مطابقت بین خودکاوی کھ کافکا در آثار خود انجام می دھد و آن امکاناتی کھ برنامھ عمل روانکاوی توضیح 

بدین معنی کھ . می دھد، این نظریھ والتر موشگ را تآئید می کند کھ آثار کافکا بدون فروید غیر قابل تصورند
کار گرفت تا قانون و اساس تجزیھ و تحلیل خود از مشکالت او تئوری روانکاوی را بصورتی آگاھانھ ب

.شخصی را بدست دھد  
 

ھدف را خوب ترسیم می " با تالش برای تحلیل علل روان پریشی خود " نامھ بھ پدر"زمانی کافکا گفتھ بود کھ 
البتھ .  داردمی توان ادعا کرد کھ این درجھ ترسیم تا حدودی با برداشتھا و عملکرد روانکاوی مطابقت". کند

یکی از عالئم فراوانی است کھ روانکاوی ادعای " او، روان نژندی او، " بیماری" کافکا خود اعالم کرد کھ 
.، در حالی کھ این عالئم خودی و خالص اند."کشف آنھا را دارد  

ابستگی و ھمینطور و(  وابستگی بھ نوع مشخصی از مسائلی کھ اولین نسل روانکاوھا را بھ خود مشغول کرد 
و تا آخرین درجھ شک برانگیزند ) بھ آن دستھ از تئوری ھای روانکاوی کھ امروزه تا حدودی منسوخ شده اند

،  بھ مقدار زیادی بر این داللت دارد کھ این نظریھ روانکاوی یکی از مھمترین )بعنوان مثال ویلھلم استکل(
، و مھمترین داستانھای او، این را بھ "قصر"و  " محاکمھ"یک بررسی دقیق تر از . عناصر آثار کافکا است

.اثبات می رساند  
، ھمانطور کھ خود آن را تعیین تکلیف با مرجعیت و اقتدار پدر خواند، مسئلھ روان "نامھ بھ پدر" کافکا در 

نژندی اش،  کھ مانع برقراری یک رابطھ طبیعی با زنان شد،  را جمعبندی کرده و سعی می کند کھ بھ تجزیھ 
.لیل این اختالل روانی برسدو تح  

تالش او برای ازدواج، . می نامد" تا بحال بزرگترین وحشت در زندگی ام" کافکا، امکان ازدواج را 
کافکا در این تالش، ھمھ . بزرگترین و امید آفرین ترین تالش او برای نجات بود، کھ با شکست مواجھ شد

ر، تمام نیروھای منفی کھ او آنھا را نتیجھ تربیت پدر می نیروھای مثبت خود را بکار گرفت اما، از جھت دیگ
دانست، با خشم و غضب ھجوم می آوردند؛ ضعف، عدم اعتماد بنفس، احساس گناه،  و ھمھ اینھا مانع تحقق 

پس چرا ازدواج نکردم؟ البتھ مثل ھمھ جا تک و توک موانعی ھست، ولی زندگی یعنی . " ازدواح او شدند
در این رابطھ، اما، متاسفانھ، آن مانع مستقل و خودمختار، این بود کھ من . وانع استغلبھ بر اینگونھ م

و این بدینگونھ  جلوه می کند کھ از لحظھ ای کھ تصمیم بھ ازدواج می . آشکارا، روحآ برای ازدواج ناتوانم
و این دیگر . مسرم شب و روز سوت می کشد و در اظطراب دست و پا می زن. گیرم، دیگر نمی توانم بخوابم

سعی می کنم بیشتر توضیح دھم؛ در تالش برای ازدواج، من دو گرایش آشکارا متضاد را در . زندگی نیست
.رابطھ ام با تو، با چنان نیرویی جمعبندی می کنم کھ در ھیچ جایی چنین نکرده ام  

ھ ای کھ بھ عقیده من ازدواج، مسلمآ ضمانتی است برای استقالل و رھایی؛ من خانواده دار می شدم، مسئل
نتیجتآ، با وجودی کھ تو بھ آن اعالترین رسیده ای و من می . اعالترین چیزی است کھ می توان بھ آن رسید

بایست وارث خصوصیات تو می شدم، و  ھمھ بی حرمتی و جباری دائمی می بایست بھ گذشتھ تعلق داشتھ 
این خیلی زیاد است، رسیدن بھ . ھ دقیقآ ھمین جاستباشد، بلھ، مطمئنآ باید بھ قصھ ھا می مانست، اما مسئل

این بھ آدمی زندانی می ماند کھ نھ تنھا قصد فرار از زندان را دارد، چیزی کھ ممکن . اینھمھ غیر ممکن است
اگر او فرار کند، نمی تواند زندان را تعمیر کند، . بود، بلکھ ھمزمان قصد تبدیل زندان بھ کاخ را ھم داشتھ باشد

اگر من در این رابطھ ی بخصوص غیر موفق، چیزی کھ تو . ر آن را تعمیر کند، نمی تواند فرار نماید و اگ
باعث آن ھستی، واقع شده ام،  بخواھم مستقل باشم، باید کاری را انجام دھم کھ در ھیج موردی در ارتباط با تو 

مراه می آورد، ولی این ھم در ازدواج کردن مسلمآ بزرگترین آن است و استقالل مطبوع بھ. قرار نگیرد
ھمانطور کھ ما خلق شده ایم، ازدواج برای من ناممکن است، } ........{. نزدیکترین رابطھ با تو قرار دارد

."چرا کھ این حریم خصوصی توست  
 

 در این بازی شطرنج ھم نمی داند و بھ گونھ ای" حتی  سرباز پیاده"خود را  " ملینا" کافکا در نامھ ای برای 
پس چنین مھره ای . جای وزیر را سرباز پیاده کھ من باشم، بگیرد" عجیب توان او خالف قوانین بازی است 

نمی تواند وجود داشتھ باشد، و اصآل در بازی وجود ندارد و شاید خود شاه و یا ھمھ مھره ھا بھ شیوه ای غیر 
."انسانی تر عمل کنند، اگر من واقعآ چنین تقاضایی را بکنم  
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 2/12/1920او در تاریخ . کا، حتی در یادداشت ھایش سعی می کند دلیل تضادش با پدر را بررسی کندکاف
وضعیت جدید این است کھ من ھمچون یک کودک خردسال از پدر مغلوب می شوم و اینک از " چنین نوشت 

."شدت جاه طلبی، با وجودی کھ مرتب می بازم، اما توان ترک میدان مبارزه را ندارم  
 برای توضیح مشخصات خانواده ای کھ خود را بر اساس وابستگی ھای احساسی بنیان می نھد، و در حملھ او

حداقل بیش از (کھ خود را یکی از قربانیانش می دانست، اصطالح اسوایف را " تربیت خانوادگی" بھ آن نوع 
.نوعی زنای محارم روحانی:  بکار می گیرد) یکبار  

 
چیزی کھ ( خود کاوی مسئلھ را حل کرده و بھ قصر زندگی روحی خود رسیده باشد چھ کافکا در تالش برای 

، و چھ یک راه حل ظاھری را با علم بھ تئوری ھای روانکاوی اجرا کرده باشد، او در )احتمالش بیشتر است
 در نوشتھ ھای خود یک مرجلھ ادیپی با برداشت ارتدکسی از فرویدیسم را توضیح می دھد، ھمانطور کھ خود

."در ستیز با پدر و عشق بھ مادر: "  توضیح می دھد1922 ژانویھ 22یادداشت روزانھ   
 

از آنجا کھ کافکا از پیشگامان ادبیات چھان است، اینکھ تالش او برای خودکاوی دقیق است یا نھ، نسبت بھ 
.نفوذی کھ این تالش در آثار او بجای گذاشتھ، از اھمیت کمتری برخوردار است  

او ھمیشھ سعی . قدم کھ آثار کافکا در عالی ترین شکل ھنری است و مواد خام آن، بیوگرافی خود اوستمن معت
می کند کھ عقب نشینی بھ عرصھ ھنر و روابط خود با زنان، روابطی کھ بنا بھ عقیده خودش، در نتیجھ نفوذ و 

او در بین . دمدمی مزاجی داشترابطھ او با زنان حالت . اقتدار پدر خدشھ دار شده اند، را موشکافی کند
آن رابطھ طبیعی بین زن و مرد کھ در ازدواج متحقق می شود و . نیروھای متضاد درونی خود فرسود شد

کافکا چندین بار سعی کرد کھ احساسات خود . برایش از ھر چیزی با ارزش تر است، برای او سراب می نمود
.یش بھ شکست انجامیدندرا در یک مسیر عادی ھدایت کند اما ھمھ کوشش ھا  

 
 با دختری بنام فلیسھ بائوئر نامزدی کرد و دو سال 1917 و بار دوم در سال 1914کافکا دو بار، یکی در سال 

 با ملینا یسنسکا پوالک آشنا 1920او در سال . بعد با زنی بنام  جولی وھریزک، کھ ھر سھ نامزدی بھم خورد
یکسال قبل از مرگش ھم، با دختری یھودی شرقی بنام دوری . طع گردیداین آشنایی مجددآ بعد از دو سال ق. شد

در آن زمان کافکا آنقدر مریض بود کھ نمی شد از او برای اثبات . دیامانت آشنا شد کھ تا آخر با او زندگی کرد
.را مطالبھ کرد) جنسی(عشقش خواستھ ھای عملی   

بین کافکا و این زنان ایجاد می کرد کھ کسی را یارای ضعف، خود کم بینی و احساس گناه آنچنان دیوار بلندی 
.باال رفتن از آن نبود  

 
او در .  کافکا سی سالھ شد30/6/1912. در سالگرد سی سالگی خود زندانی می شود" محاکمھ"در . یوسف ک

." داو پذیرفتھ بود کھ با کافکا ازدواج کن" روز تولدش تلگرامی از فلیسھ بائوئر از برلین دریافت کرد
دقیقآ ھمان روز در نامھ ای کھ برای فلیسھ می نویسد، حالت دمدمی . شده بود" زندانی"بدینوسیلھ، کافکا 

"  ، در یادداشت ھای روزانھ خود چنین می نویسد 14/8/1912مزاجی اش بروز می کند و تنھا چند ھفتھ بعد، 
کن مرتاضی زندگی کردن، خیلی ھمخوابگی، ھمچون مجازات، برای خوشبختی با ھم بودن، تا نھایت مم

با اینھمھ، او فلیسھ را ." بیشتر از یک مرد جوان، و برای من، این تنھا راه تحمل یک زندگی خانوادگی است
، ."ھمچون یک جانی بھ زنجیر کشیده شدن" " بھ عقد خود در می آورد، ولی بالفاصلھ پشیمان می شود

.یاداشت ھمان روز اوست  
 برای اعالم نظر خود بھ برلین رفت و داستان بدینگونھ اتفاق می افتد کھ نامزدی 2/7/1914کافکا در تاریخ 

می خواند، بھم " محاکمھ"  در یک جلسھ مالقات، کھ او آن را در یادداشت ھای خود 12/7/1914در تاریخ 
لین بورستنر آنجا فلیسھ در نقش فرئو. می کند" محاکمھ" در ھمان ماه، او شروع بھ نوشتن  کتاب . می خورد

گناه کافکا این است کھ او نتوانست با . ظاھر می شود و حوادث و اتفاقات کتاب با زندگی کافکا مطابقت دارند
.ھمان گناه کافکا است. گناه یوسف ک. فلیسھ بائوئر یک زندگی معمولی داشتھ باشد  

  
ئل ازدواج و دالئل عدم ازدواج خود او جدولی از دال. سھ سال بعد، کافکا مجددآ درصدد ازدواج با فلیسھ برآمد

، "منزه بمان"ترسیم نمود و در یادداشتھایش، در صفحھ مرد جوان،  یک عالمت بعالوه گذاشت؛ احتماآل یعنی 
کافکا، ھمین "  قصر"در کتاب . را نوشت و بعد از آن عالمت سئوال" منزه"و در صفحھ ازدواج،  ھمان کلمھ 
 نوشتھ شد و یک تجزیھ و 1922 و 1921بین سالھای " قصر. "قش زنی دیگرموضوع اتفاق می افتد، اما در ن

)غالم"(کالم"ی رمان شکلی از ملینا است، -فریدا. تحلیل در قالب ھنری از عشق ناممکن ملینا و کافکا است  
. وھریزک و دو دستیار یوسف ک اولگا نامزد آنزمان کافکا یعنی جولی. ھمان ارنست پوالک، شوھر اوست

. بیضھ ھای یوسف ک. ھستند) نیروھای متضاد جنسی( نیروھای متضاد درونی درگیر در کافکا ھمان
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در روز از آنھا استفاده می کند ولی در شب نھ، بدان معنا . مشخص تر توضیح داده می شوند، اینکھ یوسف ک
حبت می کردند، قوه می خواھد از ھمان زاویھ ای کھ روانکاوان آن زمان فراوان از آن ص) کافکا(است کھ او 

کافکا در اینجا ھرگز بھ قصر نمی رسد، او ھیچوقت اجازه ظاھر شدن در نقش و . جنسی خود را عالج کند
مقام نقشھ بردار و ارزیاب را نمی یابد و این بدان معنا است کھ او ھرگز بھ یک مرحلھ طبیعی جنسی در 

.زندگی نمی رسد  
 

اینکھ تشویش او : "  دوست و اولین عکاس کافکا، موجود استشھادت ملینا در نامھ ای بھ ماکس برود،
این اضطراب تنھا در رابطھ با من نیست، بلکھ . چیست، تنھا اینرا می دانم کھ تا نھایت رگھایش جاری است

او تحمل دیدن بدن لخت و . مربوط بھ ھمھ آن چیزی می شود کھ گستاخانھ می زید، مثآل با چیزھای جسمی
من الیق نبودم . من اما، بصورت بازگشت ناپذیری با ھر دو پایم بر این خاک بزرگ شده ام. عریان را ندارد

کھ شوھرم را ترک کنم و شاید ھم بیش از اندازه زن بودم کھ توان قرار گرفتن در یک ھمچون زندگی را 
."داشتھ باشم، زندگی ای کھ می توانست بمعنای شدیدترین ریاضت کشی ھا در ھمھ عمر باشد  

زمانی کھ ماکس برود، این نامھ را یافت و از نامھ ھای فراموش شده دیگری در میان اوراق خود با خبر شد، 
او این نامھ . اعالم کرد کھ باید در برداشت او مبنی بر اینکھ کافکا در جستجوی خداوند بوده، تجدید نظر شود

اما در آن زمان دیگر تصویر از .  کرد منتشر1954، در سال "بیوگرافی کافکا"را در چاپ سوم کتاب خود 
.بنیان اشتباھی کھ از کافکا در اذھان ساختھ شده بود، در سراسر جھان پخش شده بود  

 
.  نوشتھ شد و تقریبآ ھمزمان با محاکمھ1912تلقین آمیزترین داستان کافکا مسخ نام دارد کھ در اواخر سال 

تا آن زمان، شیر مطبوع . وری تغییر ماھیت داده استگرگور سامسا متوجھ می شود کھ بھ یک جانور ھول آ
آره تقریبآ با حالت چندش آوری از کاسھ دور : " ترین نوشیدنی او بود، ولی حاال دیگر حالش را بھم می زند 

او دیگر غذای تازه را مطالبھ نمی کرد، اما غذای گندیده را با چنان شوقی می بلعید کھ چشمانش پر از .". شد
اھل منزل اتاقی بصورت پانسیون بھ سھ آقا کرایھ دادند، و گرگور در مواقع غذا خوردشان آنھا . اشک می شد

گرگور از این متعجب می شد کھ در بین اینھمھ صداھای مختلف، دندانھای آنھا :" را از الی درز در می پائید 
مانند کھ برای غذا خوردن دندان در موقع جوئیدن غذا قابل تشخیص بود، مثل اینکھ آنھا می خواھند بھ او بفھ

البتھ کھ من ھم اشتھا : گرگور با خود گفت . الزم است و تنھا با فک زیبا ولی بدون دندان نمی توان کاری کرد
اینھا برای پروار کردن خود چھ کاری کھ نمی کنند و من دارم از گرسنگی . دارم، اما نھ برای اینجور چیزھا

."می میرم  
، غذا سمبل جنسیت . از درز در، در چشم گرگور مطمئنآ ھمان آلت جنسی مردانھ می باشنداین سھ آقای ھویدا

.و فک ھای بی دندان سمبل قدرت و نیروی جنسی  
 

تغییر ماھیت بدین معنی است کھ . ناسازگار است" کج رو جنسی"یک زندگی عادی و معمولی با انسان 
در محاکمھ .  در واقع ھمان جرمی کھ یوسف ک-تندگرگور سامسا پی برده است کھ احساسات او عادی نیس

.بھ قصر می شود. بدان متھم شده و اعدام می شود، و باز ھمان جرمی است کھ مانع رسیدن یوسف ک  
کھ یک سال بعد از کتاب مسخ " قھرمان گرسنگی"باز ھم نمونھ ای دیگر با ھمین مضمون در پایان داستان 

"  بودم کھ شما ھمیشھ مھارت مرا در گرسنگی کشیدن تحسین می کردیدمن مایل: گفت . اس. ک" نوشتھ شده 
شما نمی بایست اینکار : " جواب داد. اس.ک." ما اینکار را تحسین می کنیم: "بازرس مؤدب جواب می دھد 

در جواب می گوید . اس.ک." اھھ، پس شاید بھتره کھ دیگھ اینکار را نکنیم: "بازرس پاسخ داد ." را می کردید
چرا چاره دیگری : " بازرس می پرسد ."  دلیلش اینھ کھ من باید گرسنگی بکشم، من چاره دیگری ندارم:"

و لبانش را با حالتی کھ برای یک بوسھ آماده کند بھ گوش ......" بدین علت کھ: " پاسخ داد . اس. ک" نداری؟
ت کھ من غذایی را کھ بھ مذاقم بدین عل: " بازرس نزدیک کرد کھ مبادا حتی کلمھ ای شنیده شود، و گفت 

باور کن اگر یافتھ بودم، دیگران را اینگونھ متوجھ خود نمی کردم بلکھ مثل بقیھ سیر می . خوش آید، نیافتم
این آخرین حرف او بود ولی ھنوز در چشمان پرتمنایش، ثبات در عقیده برای ادامھ گرسنگی، کھ بی ." خوردم

.افتخار می نمود،  سوسو می زد  
 

لمآ، نھ مصالح ساختمانی بکار رفتھ در آثار کافکا، بلکھ توان و قدرت او در بکارگیری زبان سمبلیک است مس
مضمون تک بعدی آثار کافکا مانع فراگیر شدن آنھا . کھ آنھا را در ردیف بھترین ادبیات جھان قرار می دھد

 در سراسر جھان خوانندگان کافکا را . طنزی گزنده و سیاه-این آثارھمچنین، مشحون از طنز می باشند. نیست
.ارج نھاده اند، بدون آنکھ بدانند او واقعآ در باره چھ چیزی می نویسد  
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بدون ازدواج و بدون فرزند، با میلی دیوانھ وار : " کافکا، دست آور ھنری خود را زندگی واقعی خود می داند 
ان را بسویم دراز می کنند اما با من خیلی فاصلھ ھمھ، ھم ازدواج و ھم فرزند، دستانش. برای ازدواج و فرزند

بجای ھمھ اینھا،  یک چیز غیر خالص و رقت انگیزی وجود دارد کھ انسان از زور ناچاری بدان می . دارند
."رسد، چنانچھ تا آنزمان، رمقی برایش باقی مانده باشد  

 
فکر می کرد مشکالت و موضوعات کافکا می خواست کھ آثار ادبی باقی مانده اش سوزانده شوند، چرا کھ 

مدارک شخصی بر علیھ ضعف انسانی من چاپ می شوند و حتی : " شخصی اش بیش از اندازه آشکار شده اند
بفروش می رسند،  چون دوستانم، و قبل از ھمھ ماکس برود، از ضعف من در نابود کردن این گواھی ھای 

." بسازندتنھایی واقفند، تصمیم گرفتھ اند از آنھا اثر ادبی  
 

بد نیست از این .  می باشد1912این کلید ھمھ آثار او از بعد از پائیز . کافکا کلید را خود بدست ما داده است
.کلید  در فھم آثار او استفاده کنیم  

 
.لھ فارسی زبان بازتاب در کشور سوئد منتشر شد مج1372طلب فوق  تحت عنوان روانکاو کافکا، در شماره پائیزی  سال  م-  
 ترجمھ نخستین آثار کافکا بھ فارسی،  توسط صادق ھدایت و دوستش حسن قائمیان انجام شد، تا کنون  ترجمھ ھای زیادی از آثار کافکا بزبان -

.فارسی صورت گرفتھ، اما متاسفانھ  اغلب از زبان اصلی نویسنده ترجمھ نشده اند  
.منتشر نمود" بیگانگی در آثار کافکا "ال گذشتھ نشر ثالث کتابی از آقای محمود فلکی بھ اسم س-  
 

)پیرونی(درد و انحناء آلت مردان ھنگام نعوذ   
Peyronies 

کمی انحنا در آلت بسیاری از افراد مذکر، یک امر معمولی است و اکثر مردان و پسران با چنین انحنای آلتی، 
در آلت خود دردی احساس نمی این افراد در ھنگام شق شدن آلت و یا ھنگام عمل دخول، . متولد می شوند

اما گاھی  در ھنگام نعوذ نوعی انحناء در آلت ظاھر می شود کھ درد آور است و چھ بسا عمل دخول را . کنند
این  بیماری  .  ناممکن کند  

 Peyronies 
.خوانده می شود" سفتی پالستیکی آلت"و گاھی "  پیرونی" در زبان فارسی گاھی، .  نام دارد  

. بھ پیرونی عمومآ برای مشکل  درد یا انحناء آلت در ھنگام نعوذ، بھ پزشک مراجعھ می کنند افراد مبتال  
  این درد از التھاب یا اثر التھاب و زخم بر قسمت تونیکا آلبوجینا

tunica albuginea 
.در آلت می باشد  

آلت مرد از سھ  دستھ سلیندر مانند تشکیل شده است کھ ھر : توضیح بیشتر
ارکرد خاص خود را دارند؛ دو سلیندرکورپوس کاورنوسا مسئولیت کدام  ک

کھ (شق شدن آلت  را بر عھده دارند،  و یک سلیندر کورپوس اسپونجیوس 
است و ) و انزال(، در واقع مسیر عبور مجرای ادارا )در زیر آلت واقع شده

.در شقی آلت نقشی ندارد  
اورسونا را بھ ھمدیگر و بافت ھای تونیکا آلبوجینا، دو سلیندر کورپوس ک

"  دیواره"در واقع . ھمچنین بھ سلیندر کورپوس اسپونجیوس متصل می کنند
در ھنگام تحریک جنسی، . دو سلیندر کورپوس کاورنوسا را تشکیل می دھند

جریان خون بھ دو سلیندر کاورنوسا افزایش می یابد و باعث تورم و شق 
دیگر کارکرد . ھم  با آنھا کشیده می شوند) بافت ھای تونیکا آلبوجینا(در نتیجھ دیواره آنھا . شدن آنھا می شود

.تونیکا آلبوجینا، جلوگیری از بازگشت خون از آلت در ھنگام  شقی آن می باشد  
 
 

،  بر ھمین بافت ھای  تونیکا آلبوجینا )پالک فیبروزی( التھاب و اثر زخم 
 ھم لمس شدنی است کھ باعث پیرونی می شود، کھ  گاھی حتی با دست

منطقھ ( فیبروزھا در میانھ  باالیی آلت -در اغلب موارد، این پالک. است
اما ممکن است در جاھای دیگر . ظاھر می شوند) بین دو سلیندر کاورنوسا

ھر جا کھ این پالاک ھا ظاھر شوند، آلت بھ ھمان سو . آلت ھم  تشکیل شوند
.خم می شود  

 سانتی میتواند باعث 6تنھا یک پالک .  خمیدگی آلت نمی شوندگفتنی است کھ پالک ھای کوچک  باعث
. درجھ ای آلت گردد90خمیدگی   
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 یک جراح فرانسوی بنام فرانسوا دوال پیرونی جراح لویی چھاردھم، راه درمان 1743برای اولین بار در سال 

.انداین بیماری را توضیح داد، و بھ ھمین خاطر نام این بیماری را بھ اسم او نھاده   
 

تنھا حدود یک تا سھ صدم .   پیرونی  سراغ ھمھ مردان در ھمھ سنین نمی رود
 سالھ بھ این بیماری انحناء آلتی دردآور مبتال می شوند، و 60 تا 50مردان بین 

و دیابت دارند، بیشتر ) نقرس(افرادی کھ بیماری مفاصل . گاھی ھم ارثی است
د بسیار کمی از بیماران،  شدت آن بھ تنھا در تعدا. در معرض آن واقع می شوند

این بیماری نھ . حدی است کھ امکان دخول در ھنگام سکس را از آنھا می گیرد
تنھا باعث درد در ھنگام شق شدن آلت می شود، بلکھ شکل آلت راست شده را ھم 

تغییر می دھد، و باعث کوتاه شدن، و گاھی برجستگی و دندانھ دار شدن بافت 
 پیرونی بھ زایل شدن قدرت و نیروی جنسی نمی انجامد، ولی  . آلت می گردد

 درصد مبتالیان، تا حدودی با مشکل شل بودن آلت خود مواجھ می شوند، اما این شل بودن بدان 40حدود 
عدم شق شدن کامل آلت در ھنگام ابتال بھ پیرونی در . اندازه نیست کھ فرد را ازعمل مقاربت جنسی باز دارد

باعث آن شده، و در ) پیرونی(ر نقص کارکرد بافت ھای تونیکا آلبوجینا است کھ التھاب و فیبروز واقع بھ خاط
،  دچار )جلوگیری از بازگشت خون از آلت شق شده و نگھ داری نعوذ(نتیجھ یکی از کارکرد عمده  این بافتھا 

علت اینکھ  . می شوداختالل می گردد و در نتیجھ خون بھ عقب نشت می کند کھ بھ شل شدن آلت منتھی
یعنی کشیده شدن بھمراه دو , پیرونی باعث انحناء و خمیدگی آلت می شود،  از دیگر نقش تونیکا آلبوجینا

سلیندر کورپوس کاورنوسا درھنگام شق شدن آلت، ناشی می شود،  و در نتیجھ در چگونگی حالت و شکل 
. وانی تآثیر بدی بر بیمار دارداین بیماری معموآل از جھت ر.  آلت شق شده، تآثیر گذارند  

 
فیبروز درست -اما  ھر زخمی در پروسھ التیام،  نوعی پالک.  علت و سبب این بیماری چندان معلوم نیست

احتمال این ھست کھ بیماران پیرونی، قبآل  بنا بھ عللی دچار زخم ھایی در ناحیھ درون آلت خود شده . می کند
 اندازه دو سلیندر کاورنوسا، یا پاره شدن جایی در آنھا در ھنگام سکس، باشند، مثآل بدلیل شق شدن بیش از

تعدادی از بیماران . اگر کسی دچار این پارگی شود،  بھ شل شدن ناگھانی آلت خود دچار می شود. باشد
 زخم جالب تر اینکھ، پروتئین فیبرین، کھ در التیام. پیرونی اعتراف می کنند کھ چنین امری را تجربھ کرده اند

با اینھمھ، بطور حتم نمی توان علت یا علت ھای خاصی . نقش دارد، در خون اینگونھ افراد  یافتھ می شود
.  برای پیرونی عنوان کرد و  تحقیقات بیشتری مورد نیاز می باشد  

 
خمیدگی با (کوتاه تر شدن آلت، و خمیدگی و انحناء آن در ھنگام نعوذ  عالئم پیرونی تقریبآ واضح ھستند؛ درد،

 -گاھی اوقات ھم پالک. البتھ گاھی ھم  دردی احساس نمی شود).   و انحنائی کھ از ھنگام تولد بوده، فرق دارد
نظر ھمچنین شل بودن و کمترارتجاعی بودن آلت ھم باید در . فیبروز شکل گرفتھ با دست قابل لمس می باشد

. گرفتھ شود  
 

کسالھ خود بخود برطرف می شود، در غیر این التھاب و فیبروز معموآل در فاصلھ زمانی ی
البتھ این گفتھ بدان معنا نیست کھ فرد مبتال  برای مراجعھ بھ . صورت باید بھ پزشک مراجعھ کرد

ھر چھ مراجعھ بھ پزشک  زودتر باشد، تآثیر  برعکس،. پزشک بھتر است کھ یکسال صبر کند
.ری ھم زودتر از بین برده می شوندمداوا ھم بھتر است و بسیاری از عوارض ناشی از بیما  

فرد مبتال بھ پیرونی  می بایست برای درمان بھ متخصصان کلیوی و مجاری ادراری و تناسلی 
اگر بیمار از آلت شق شده خود،  عکس گرفتھ و بھ پزشک نشان . مراجعھ کند) اورولوژیستھا(

ت آن در آلت فرد، را بھتر دھد، اینکار می تواند بھ پزشک کمک کند تا درجھ پیرونی و موقعی
در بسیاری از افراد،  درد ھنگام  نعوذ، معموآل خودبخود بعد از شش ماه، حتی بدون درمان، .  تشخیص دھد

ھر چند کھ خمیدگی ھنگام نعوذ ھم  ممکن است در تعداد بسیار اندکی از بیماران خودبخود . از بین می رود
 درصد 60معالجات پزشکی  در .   مبتال  ھمچنان باقی می ماندبرطرف شود اما خمیدگی آلت، در اکثر افراد

. موارد با موفقیت ھمراھند و  آلت فرد مبتال بھ حالت قبل از بیماری باز می گردد  
 

 انواع و اقسام داروھا ھمچون ترکیب ویتامین 
E 

 و کلشیسین، نپرینول، پتاسیم پارا امینو بنزات، وراپامیل، زیافلکس،  و غیره 
تحقیقات برای کشف  . دارند کھ بستھ بھ تشخیص پزشک تجویز می شوندوجود
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گاھی قرصھا و آمپولھا، تآثیری ندارند و باید روی آلت عمل جراحی . یک داروی مؤثرتر،  ھمچنان ادامھ دارد
چندین نوع جراحی وجود دارد، از جملھ  پیوند بافتی،  تعبیھ  نوعی سلیندر پالستیکی در طول . انجام شود

ورپوس کاورنوسا کھ بھ شق شدن آلت کمک می کند، وعمل دیگر،  یک جراحی بھ اسم ک  
" نسبییت "  

Nesbit 
بحث . مسلمآ جراحی بر آلت تناسلی، ھمچون ھر جراحی دیگری با عوارض ناخواستھ ای  ھمراه است. است

ان، بھتر از ھر چیزی و گفتگو با پزشک معالج در مورد انواع امکانات درمانی و انتخاب آگاھانھ روش درم
 در ادعا می شود، و وسیلھ دیگری کھ )پمپ آلت(گاھی اوقات، روش ھای کششی بھ وسیلھ واکیوم . است

، برای غلبھ بر انحناء پیش آمده،  توسط خود بیمار پیشنھاد می )تصویر روبرو(بزرگ کردن آلت نقش دارد 
.  گردد  

 
 

 وقایع نگاری تاریخ شکل گیری علم سکسولوژی
 
    میالدی1936 تا 1896ز ا
 

روانشناس ایتالیایی:  1896   
Pasquale Penta 

  علمی بھ اسماولین ژورنال
«Archivio delle Psicopatie Sessuali» 

. کھ تمامآ بھ سئواالت جنسی اختصاص دارد، را منتشر کرد  
 

مطالعاتی در روانسناسی « ، نگارش کتابی بنام )انگلیسی( در ھمان سال، الیس ھاولوک 
سانسور حاکم بر .  بچاپ رسید1928آخرین جلد این کتاب در سال . را شروع می کند» سکس

تاب خود را در در نتیجھ ھاولوک ک. بریتانیا در آن سالھا، مانع از انتشار کتاب ھاولوک در آن کشور شد
این کتاب (. نام دارد» از زندگی و سکس« ھاولوک  کتاب » کمتر ظالھ«از دیگر کتابھای . آمریکا منتشر کرد

.)موجود است. ج.و.بزبان انگیسی در وبالگ فصلنامھ ج  
 

ک آلمانی مگنوس ھیرشفیلد،  اولین سازمان  مدافع حقوق ھمجنسگرایان بنام پزش: 1897  
 "Scientific Humanitarian Committee" 

سی دو مرد با ھم را  قانون آلمان کھ رابطھ جن175ھدف این سازمان لغو ماده . را تآسیس می کند
ھیرشفیلد کتاب. جرم تعریف می کند، می باشد  

"Yearbook for Intermediate Sexual Stages" (1899-1923) 
.را بچاپ می رساند  

 
.را منتشر می کند» ول قدرت جنسیتحقیقاتی ح« پزشک برلینی آلبرت مول کتاب   

 
  بھ ابتکار آلفرد بالشکو، آلبرت نایسر:1902 

(Alfred Blaschko, Albert Neisser) 
.در برلین تشکیل می شود» انجمن آلمانی مبارزه با بیماریھای مقاربتی"و چند نفر دیگر،   

 
  نویسنده فرانسوی:1903

Rémy de Gourmont  
»عی عشقفلسفھ طبی«کتاب خود بنام   

(Physique de l'amour ) 
این کتاب  کھ بھ رفتارھای جنسی حیوانات می پردازد،  با استقبال خوانندگان مواجھ می . را منتشر می کند

.شود  
  مگنوس ھیرشفیلد، یک تحقیقات آماری در مورد ھمجنسگرایان را شروع می کند کھ بعدآ :1904-1903

.دتوسط دادگاه، از ادامھ کار منع می شو  
 

غدد شناسی  بنام اوشین استایناچ:  1904  
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(Eugen Steinach) 
او . ابتدا در پراگ و بعدآ در وین بھ مطالعھ تآثیر ھورمونھا جنسی بر رشد بدن  انسانھا و حیوانات می پردازد

.، اقدام کرد)و بالعکس(یوند غدد جنسی یک موش نر در بدن یک موش ماده حتی بھ پ  
 

 در وین فردریک سالومون کراووس
(Friedrich Salomon Krauss) 

نسی در کشورھای بالکان مربوط می شود، بنام،  کھ بھ فولکلور جانتشار کتاب ده جلدی خود  
"Anthropophyteia"   

زیگموند فروید و، ایوان بلوچ، مگنوس ھیرشفیلد و دیگران،  کارھا و . را شروع می کند
این محقق بعدھا، در نتیجھ  دادگاھی . فعالیت ھای فردریک سالمون کراووس را بسیار با ارزش دانستھ اند

.، از جھت اقتصادی و اجتماعی ورشکست گردید)ل جنسیدر رابطھ با مسائ(شدن   
 

فریتز شودین: 1905  
(Fritz Schaudinn) 

. باکتری عامل بیماری سیفلیس را کشف کرد  
 

 روانشناس سوئیسی، اگوسنت فوررل
(Auguste Forel) 

او در این کتاب لغو بسیاری از احکام و . را منتشر می کند» سئوال جنسی« ، کتاب خود بنام 
ظرات او برای اینکار خود، نقطھ ن. قوانین مربوط بھ موضوعات جنسی، را خواستار می شود

نظرات او جھاتی دارای  ھستھ ھایی از . سیاسی را یکجا بکار می گیرد-پزشکی و اجتماعی
.ایدئولوژی نژادگرایانھ بود  

 
 ھلن استوکر

( Helene Stöcker) 
را با ھدف حمایت از مادران مجرد و » جمن حمایت از مادرانان«و تنی چند از زنان،  

یکی از پزشکان حامی او، یک پزشک متخصص پوست . ، بنیان نھاد"غیر قانونی" کودکانی 
.را منتشر کرد» ژورنال سکسولوژی«بنام ماکس مارکوس بود کھ بعدھا   

 
در این کتاب او مراحل رشد . کردرا منتشر » سھ رسالھ در نظریھ سکس« پزشک اتریشی، زیگموند فروید، 

.رفتارھای جنسی را تشریح می کند" منحرفانھ"جنسیت انسان و ھمینطور مراحل رشد " طبیعی"باصطالح   
 

پل ارلیچ : 1906  
(Paul Ehrlich) 

 و ھمکار ژاپنی اش، ساھاریکو ھاتا
(Sahachiro Hata) 

.اولین داروی  درمان سیفلیس را کشف می کنند  
 

 اما گولدمن
(Emma Goldman) 

منتشر می »  مادر زمین« فمینیست و آنارشیست آمریکایی و یکی از اولین فعاالن حقوق زنان، مجلھ ای بنام 
.این مجلھ عمدتآ بھ مسائل سیاسی و فلسفی می پردازد. کند  

 
  پزشک برلینی، ایوان بلوچ:1907

(Iwan Bloch) 
او در این کتاب، ایجاد رشتھ . را بچاپ می رساند» زندگی جنسی دوران ما«  کتاب خود بھ اسم 

سکسولوژی بعنوان یک رشتھ علمی مستقل، را خواستار می شود، رشتھ ای کھ ھم بھ جنبھ 
 این زمان بھ بعد، کلمھ از. علمی و ھم بھ جنبھ علوم فرھنگی در امر جنسیت بھا دھد

.جنسیت کاربرد بیشتری می یابد/سکسوالیتی  
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مگنوس ھیرشفیلد انتشار ماھانھ ژورنال سکسولوژی :  1908  
(Zeitschrift für Sexualwissenschaft) 

در این دوازده شماره از بسیاری از . دوام می آورد) دوازده شماره(را منتشر می کند، کھ فقط یک سال  
. دست اندرکاران علوم مختلف، مطالبی بچاپ می رسندمتخصصان و  

 
بچاپ می رساند، کھ در آن تئوری » زندگی جنسی کودک« آلبرت مول، مطالعات خود را تحت نام : 1909

مول در این کتاب یک مدل چھار . ھای روانکاوی زیگموند فروید را رد کرده،  و آنھا را غیر علمی می داند
.اکنش جنسی انسان پیشنھاد می دھدمرحلھ ای در رابطھ با و  

 
 نویسنده و پزشک ژاپنی، اوگای موری

(Ogai Mori) 
تاریخچھ «کھ بعنوان یک پزشک در ارتش ژاپن کار می کند، اوتوبیوگرافی خود را تحت نام 

»جنسی  
(Vita Sexualis) 

او ھمچنین از فعالیت ھای . او در این کتاب در باره فعالیت ھای جنسی خود می نویسد. بچاپ می رساند
این کتاب بالفاصلھ بعد از . ھمجنسگرایانھ دوستان دبیرستانی خود ھم،  بدون ھیچگونھ پیشداوری، یاد می کند

.انتشار، ممنوع اعالم گردید  
 

را بکار می گیرد و آنھا را از » ترانس وستایت«گنوس ھیرشفیلد، اصطالح برای اولین بار،م: 1910
.ھمجنسگرایان جدا می کند  

 
؛ شامل مقاالتی در باره مسائل جنسی کھ توسط تعدادی از »کتاب دستی علوم جنسی« آلبرت مول کتاب :1911

.سکسولوگھا نوشتھ شده اند، را منتشر می کند  
 

تابی چند جلدی تحت نامایوان بلوچ بھ انتشار ک: 1912  
"Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen" 

 بھ 1922درگذشت ناگھانی نویسنده در سال . او ھر جلد را بھ یک موضوع اختصاص می دھد.  دست می زند
.ناتمام شدن پروژه انجامید  

 
مگنوس ھیرشفیلد، ایوان بلوچ، آلبرت یولن برگ: 1913  

(Albert Eulenburg) 
.، و چند تن دیگر، انجمن پزشکی سکسولوژی را در برلین،  تآسیس می کنند  

 
. آلبرت مول، انجمن جھانی تحقیقات جنسی را در برلین، بوجود می آورد  

 
ھمجنسگرایی در زنان «  صفحھ تحت نام 1067مگنوس ھیرشفیلد مطالعات وسیع خود را در کتابی با : 1914

.اپ می رساندبچ»  و مردان  
 

.ایوان بلوچ و آلبرت یولن برگ  بار دیگر بھ انتشار زورنال سکسولوژی دست می زنند  
 

در آمریکا، خانواده متمول راکفلر بھ تحقیقات جنسی عالقمند می شود،  و کمک مالی برای تحقیقات جنسی را 
ار کھ دریافت کننده کمک ھای مالی اما دانشمندان دست اندرک. از سر می گیرد کھ تا چھل سال بعد ادامھ یافت

می پرھیزند ) ھمچون ھمکاران اروپایی خود(راکفلر بودند، از پرداختن بھ موضوعات جنسی جنجال برانگیز 
راکفلر  بخشی از ھزینھ تحقیقات آلفرد کینزی را ھم . و تا حدودی از ھمکاری با آنھا اکراه بخرج می دھند

.ر محافل محافظھ کار آمریکایی، متوقف گردیدبعھده گرفت، اما خیلی زود، تحت فشا  
 

ماگارت سانجر: 1916  
(Margaret Sanger) 

 و خواھرش، در ناحیھ بروکلین نیویورک، کلینیکی جھت کمک بھ کنترل تولید مثل را باز می 
ند، کھ بالفاصلھ توسط  مسئوالن دولتی تعطیل می شود و خواھران سانچر بھ یکماه کار کن
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.اجباری محکوم می شوند  
 مارگارت سانجر ھمچنان بھ تالش ھای خود در عرصھ تنظیم خانواده ادامھ داد و بھ شھرتی جھانی دست 

.یافت  
 

. در برلین افتتاح می کندرا» انستیتوی سکسولوژی«مگنوس ھیرشفیلد برای اولین بار : 1919  
 

در ادامھ ھمین تالش است کھ چند . رشتھ مربوط  بھ سکسولوژی در دانشگاه پراگ تآسیس می شود:  1921
.دھھ بعد انستیتوی  تحقیقاتی سکسولوژی دانشگاه شکل می گیرد  

 
 در مسکو، ورا اشمیث

(Vera Schmidt) 
خانم اشمیث .  ھای روانکاوی، آموزش داده می شودکودک سرایی تآسیس می کند کھ در آن بر اساس پرنسیب

آموزشھای غیر اجباری، و  مثبت در امر جنسیت  را دنبال می کند، از جملھ عدم دخالت در امر استمناء و 
.آزادی لذت جنسی  در رابطھ ای کھ با اختیارطرفین برقرار شده باشد  

 
ماکس مارکوس: 1923  

(Max Marcuse) 
این کتاب حاوی بسیاری از مقاالتی در . را بچاپ می رساند» دیکشنری دستی سکسولوژی« 

.مسائل جنسی است کھ قبآل توسط دیگران ، از جمل فروید، منتشر شده اند  
 

اولین جلسھ . قات جنسی، را در برلین سازماندھی می کند  آلبرت مول، اولین کنگره بین المللی تحقی:1926
 در لندن برگزار 1930دومین کنگره در سال . کنگره در محل پارلمان  ملی آلمان، رایشتاگ، برگزار می شود

.شد  
 

ان و زایمان بنام تئودور ھنریک وان د  ولدویک ھلندی متخصص زن  
 (Theodor Hendrik van de Velde)  

در این کتاب بھ امر آموزش جنسی بزرگساالن . را منتشر می کند» ازدواج ایده آل« کتاب  
پرداختھ شده و  زنان و مردان بھ کنار گذاشتن موانع ذھنی خود و میدان دادن بھ لذت ھا و 

.کتاب با استقبل بسیار خوبی مواجھ گردید.  می شوندفانتزی خود، تشویق  
 

آخرین جلد این کتاب در سال . را بچاپ رساند» دانش جنسی« مگنوس ھیرشفیلد، پنجمین جلد کتاب خود 
. منتشر گردید1930  

 
لونبک. اچ.مگنوس ھیرشفیلد با ھمکاری و حمایت پزشک دانمارکی ج: 1928  

(J. H. Leunbach) 
کنگره ھای . تآسیس می شود» لیگ جھانی اصالحات جنسی«  برگزار می کند کھ در آن نشستی در کپنھاگ

.  در وین تشکیل گردید1932 در برلین و سال 1930 در لندن، سال 1929بعدی لیگ در سال   
از جملھ درخواست ھای این لیگ جھانی، برابری قانونی و اجتماعی  زن و مرد، حق استفاده از وسایل 

ارداری، اصالح قوانین جنسی، و جرم زدایی از روابط جنسی شکل گرفتھ بر اساس اختیار و پیشگیری از ب
.انتخاب طرفین  

 
  مردم شناسی بنام برونیسالو مالینوسکی:1929

(Bronislaw Malinowski) 
 کتابی بنام

"The Sexual Life of Savages in North-West Melanesia". 
غیر تحمیل شده قبایل غیر متمدن را تشریح می کند؛ روابط جنسی ای کھ  منتشر کرد کھ در آن روابط جنسی 

.با اشکال  سرکوب شده آن در غرب آنزمان کلی تفاوت دارند  
 

فاکتورھای جنسی در زندگی دوھزار و دویست " دایویس، مطالعات وسیع خود را تحت عنوان . کاترین ب
.بچاپ می رساند» زن  
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خونپزشک اسپانیایی، گرگوریو مارا  

(Gregorio Marañon) 
، با اصالحات و مکمل ھایی آن را تحت نام )1930(کتابی در مسائل جنسی منتشر میکند کھ  یک سال بعد    

.بچاپ رساند» تکامل جنسیت انسانی و مراحل اینترسکسی «  
 

، قاضی فرانسوی رنھ گایون)تایلند(در بانکوک   
(René Guyon) 

او حق زنان و مردان در لذت بری . را شروع می کند» مطالعاتی  دراخالق جنسی«پروژه 
 9 تعداد 1944او تا سال . کامل جنسی، تا زمانی کھ حق دیگری ضایع نشده، را درخواست کرد

،  سازمان ملل را بجرم  وارد 1951ن در سال گایو. جلد کتاب از پروژه خود را منتشر کرد
.نکردن حقوق جھانی جنسی در منشور جھانی حقوق بشر، مورد انتقاد قرار داد  

 
 سکسولوگ ژاپنی،  سانجی یاماموتو

(Senji Yamamoto) 
.فراد دست راستی بقتل رسید توسط ا  

 
 فیلسوف انگلیسی، برتراند  راسل

(Bertrand Russell) 
او در این کتاب، آموزش جنسی بھتر و بیشتر، حق  داشتن . را بچاپ رساند» ازدواج و اخالق« کتاب خود ، 

 با ھمکاری او بعدآ. سکس قبل از ازدواج، حق طالق، و حق انتخاب در عدم تولید مثل،  را درخواست می کند
.ھمسرش مدرسھ ای تآسیس کرد و اصول مورد قبول خود در مسائل جنسی را  بھ جوانان محصل آموزش داد  

 
   پزشک انگلیسی ھالنا رایت:1930

(Helena Wright) 
خانم رایت تا بعد از جنگ دوم جھانی در . را منتشر کرد» فاکتورھای سکس در ازدواج« کتابی تحت عنوان 

. تنظیم خانواده ھمچنان فعال بودامور مربوط بھ  
 

مگنوس ھیرشفیلد کھ زندگی خود را  در سایھ قدرت گیری ھیتلر و نازیھا در آلمان، در خطر  :  1932-1930
می دید، بھ سفری بدور جھان دست زد و در نزدیک بھ یکصد کشور جھان بھ سخنرانی و معرفی ایده ھای 

.). فلسطین، اندونزِی، چین و ژاپن از جملھ این کشورھا ھستندآمریکا، ھند، مصر، یونان، . (خود پرداخت
. در فرانسھ  درگذشت1935ھیرشفیلد فرصت بازگشت بھ آلمان را نیافت و در سال   

 
تو دیکینسونمتخصص زنان و زایمان، روبرت ال: 1931  

(Robert Latou Dickinson) 
 با ھمکاری خانم لورا بیم

(Laura Beam) 
این مطالعات نتیجھ  پرسش نامھ . منتشر می کند» یک ھزار ازدواج« مطالعات خود را  بھ اسم 

در این کتاب معلوم گردید . ھای آماری، مصاحبھ ھا و تجزیھ و تحلیل زندگی جنسی یک ھزار زن متآھل است
این کتاب بھ سکسولوگھا کمک زیادی . نصف زنان از زندگی جنسی زناشوی خود رضایت خاطر ندارندکھ 
.کرد  

 
در ششم ماه مھ این سال، نازیھا بھ انستیتوی سکسولوژی مگنوس ھیرشفیلد حملھ کردند و درھای آن  : 1933

سیاری از سکسولوگھا بخاطر ب. کتابخانھ انستیتو چھار روز بھ آتش کشیده شد. توسط دولت مھر و موم شدند
. یھودی بودن، امکان ادامھ فعالیت نمی یابند و بھ خارج پناھنده می شوند  

 
 در نیویورک، نویسنده تبعیدی اھل لوکزامبورگ، ھوگو گرنسبک

(Hugo Gernsback) 
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اب در این مجلھ  در ب. دست می زند کھ طرفداران زیادی می یابد» سکسولوژی«بھ انتشار مجلھ ای بنام 
موضوعاتی ھمچون فتیش، ترانس وستیسم، ھمجنسگرایی، ھورمونھای جنسی، بیماریھای مقاربتی، مسائل 

.پیچیده جنسی، و غیره مطالبی جالبی منتشر می شوند  
 

  ویلھلم ریچ:1936
(Wilhelm Reich) 

»انقالب جنسی«کتاب   
 "The Sexual Revolution" 

او در این کتاب .).  بزبان آلمانی منتشر شده بود1930 در سال نسخھ اول آن. (را در آمریکا منتشر می کند
برای توضیح نظرات خود، اندیشھ ھای کارل مارکس فیلسوف ماتریالیست، و علم روانکاوی را یکجا  با ھم 

.ریچ چھار مرحلھ در واکنش جنسی انسان ھم پیشنھاد داده است.  بکار می گیرد  
 

 
سی انسانھاتحقیقی از برزیل و تنوع سالیق جن  

 
 اینترنت، وسیلھ مناسب دیگری برای بسیاری از مردمان،  :مقدمھ

فارغ از گرایش جنسی، وضعیت تاھل، سن، شغل و غیره،  شده است 
 کھ بطور مرتب، یا گاھگاھی،

در پی عملی کردن آن دستھ از فانتزی ھا و سالیق جنسی خود ھستند 
ھا و تعصبات کھ در روابط جنسی و زناشویی، بنا بھ پیشداوری

. اجتماعی،   فرصت و امکان بروز آنھا را نمی یابند  
نھ ریشھ ای "   طبیعی-نرمال" با حرکت از این موضع کھ مفھموم  

علمی، بلکھ ریشھ ای تاریخی و فرھنگی دارد، امروزه تعداد ھر چھ بیشتری از متخصصان مشغول بھ مطالعھ 
را مورد " طبیعی" و " سالم" ،  "نرمال" یمی ھمچون جنسیت بشری، و  ھمینطور شھروندان عادی، مفاھ

. سئوال قرار داده اند  
تظاھر اشکال بسیار متفاوت جنسیت انسانی در قالب انواع گرایشھا، انواع سالیق، فتیش ھا و تمناھا، یکبار 

اسباب و دیگر این را ثابت می کند کھ در جھان انسانی، جنسیت و سکس قبل از آنکھ برای تولید مثل باشد، 
علت  اینکھ . وسیلھ لذت، رضایت و خوشی است، و وسیلھ ارضای  درونی ترین خواستھ ھای انسانی است

کسانی ھنوز این ادعا را باور ندارند، ھمانا تعصبات، آموزشھای مذھبی دگم،  و از طرف دیگر آموزش ھای 
سیاری از انسانھایی کھ سالیق جنسی روانشناسی قدیمی است کھ بھ این باورھا دامن زده اند؛ ناآگاھی ھا، ب

نمی گنجید را بھ مراجعھ بھ پزشکان و درخواست کمک رھنمون کرد " سالم" و " نرمال" اشان در چارچوب 
" ( رفتار ھای نرمال جنسی" و در نتیجھ  تحقیقاتی کھ از این افراد صورت گرفت معلوم گردید کھ اینھا از 

، )ر واژن زن  و خالی کردن اسپرم در واژن، آنھم با ھدف تولید مثلمقاربت جنسی مبنی بر دخول آلت مرد د
.اند" منحرف"انحراف دارند و در نتیجھ   

.  ھدف از این تحقیق، بررسی انواع اشکال متنوع بروز جنسیت بشری، بدون ھیچگونھ پیشداوری است  
ناشناختھ "اختن بر منظور نوراند. ھدف نھ تبلیغ روش جنسی خاصی است و نھ محکوم کردن روشی خاص

این تحقیق مطالعاتی کھ  بھ شکل پرسشنامھ صورت گرفتھ،  از طریق اینترنت بھ گروھی از افراد . است" ھا
"بی دی اس ام" در کشور برزیل کھ خود را  فتیش و    

(BDSM=Bondage/Discipline, Dominance/Submission, Sadism/Masochism) 
.می دانند، ارسال شده است  

یک ایمیل بھ تعدادی از گروھھای بحث بی دی اس ام،  روی اینترنت، و ھمینطور بھ افراد منفرد :   کار روش
در ایمیل . آگھی دھنده روی سایت ھای مختلف مربوط بھ فتیش و بی دی اس ام،در برزیل، ارسال گردید

بود، و این اطمینان ھم ارسالی،  ھدف از تحقیق و روش آن، کھ صرفآ از طریق ایمیل می باشد، تشریح شده 
 سال بھ 18پیشاپیش بھ افراد داده شد کھ ھویت واقعی آنھا کامآل  مخفی خواھد بود، عالقمندان حتمآ بایستی  

باال سن داشتھ باشند، و پر کردن پرسشنامھ، ربطی با موقعیت تآھل و گرایش جنسی شرکت کنندگان ھم 
د کھ در صورت تمایل بھ شرکت در این تحقیق،نخواھد داشت، و در پایان ایمیل درخواست شده بو  

در مجموع یکصد و یازده نفر از شھرھای مختلف برزیل تماس گرفتھ و تمایل . بھ ایمیل ارسالی جواب دھند
در این . بعد از آن،  پرسشنامھ تحقیقی برای آنھا ارسال گردید. خود بھ شرکت در این تحقیق را اعالم داشتند

 جملھ چرا از اینترنت استفاده می کنند، فعالیت جنسی آنھا چھ شکلی بخود می گیرد، پرسشنامھ  سئواالتی از
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خود، عالقمند شدند، و از اینکھ از فعالیتی کھ نامعمول تلقی "  غیر عادی" چگونھ و چھ وقت بھ فعالیت جنسی 
.می شود، لذت می برند، چھ احساسی دارند، گنجانده شده بود  

:جدول شرکت کنندگان  
 

 
 
 

 % آمار شرکت کنندگان 
 جنس 93,7 مذکر
 6,3 مؤنث

18-25 18.9 
26-35 41.4 
36-45 30.6 
46-55 8.1 

 سن

+55 o.9 
 84.7 دگرجنسگرا
)بایسکسوال(دوجنسگرا  9.9 

 گرایش جنسی

 5.4 ھمجنسگرا
 31,5 متآھل
 52.3 مجرد

 موقعیت تآھل

 16.2 جدا شده
 16.2 دیپلم

 70.3 لیسانس
 تحصیالت

 13.5 باالتر از لیسانس
 53.2 کاتولیک
 2.7 پروتستان

 12.6 معنویت گرایان
 5.4 اگنوستیک ھا

 5.4 بی مذھب
 14.4 ھیچکدام

 مذھب

 6.3 غیره
سادیسم/تسلط  32.4 
مازوخیست/برده  43.3 

 15.3 ایفاء کنندگان ھر دو نقش
 1.8 زنانھ پوشھا

 4.5 فوت فتیش ھا

 ارجحیت و نوع فعالیت جنسی

 2.7 بقیھ
 36.1 بلھ

 25.2 خیر
شریک جنسی در /شراکت ھمسر

 نوع فعالیت
 38.7 شریک ثابت ندارم

 
 

 شش و سھ -6.3.( نفر زن بودند7اکثر شرکت کنندگان، دگرجنسگرا بودند، اما از مجموع شرکت کنندکان تنھا 
تعداد افرادی کھ شریک جنسی دارند و ھر دو بھ  . دند، از این تعداد چھار نفر متآھل و سھ زن مجرد بو)دھم

.یک نوع فانتزی جنسی عمل می کنند، سی و شش و یک دھم بودند، بیشتر از آنچھ فکرش می شد  
%)43.3(جالب است  بھ این ھم اشاره شود کھ در فعالیت ھای جنسی مربوط بھ بردگی و مازوخیسم     

.و بقیھ افراد گروه، فارغ از گرایش جنسی آنھا،  ھمھ مرد می باشند تنھا شش نفر زنان  دگرجنسگرا ھستند،    
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بیشتر شرکت کنندگان مذھب کاتولیک دارند، کھ بازتابی است از 
کل جامعھ برزیل کھ اکثریت مردمان آن را کاتولیک ھا تشکیل می 

فارغ  التحصیل % 70.3سطح تحصیالت افراد باال است؛ . دھند
.ر از لیسانسباالت%  13.5دانشگاھی، و   

 
 نتیجھ گیری

پاسخ آنھا بھ ( در زیر  بخش ھایی از اظھارات شرکت کنندگان 
، در این تحقیق آورده می شود تا نشان دھیم کھ شرکت کنندگان در رابطھ با فعالیتھا، سلیقھ )سئواالت پرسشنامھ

.ھا و ارجحیت ھای جنسی خود، چھ احساسی دارند  
 

:  "  سالھ و متآھل35ی، فتیش، ، دارای مدرک دانشگاھ.اس. اس  
یادم می . یادم می آید کھ وقتی پنج سالھ بودم،  از پوشیدن لباس اطلسی خیلی لذت می بردم و تحریک می شدم

من از کودکی متوجھ شدم کھ ...... آید کھ بر لباس اطلسی می شاشیدم  و بوی ادرار تا روزھا بعد در مشامم بود
رند ولی تنھا سھ سال پیش از طریق اینترنت متوجھ شدم کھ احساسات من دا" فرق"احساسات من با بقیھ 

."نیستند، و توانستم با تعدادی کھ احساساتی مشابھ من دارند، صحبت کرده و آشنا شوم" انحراف از طبیعت"  
 

در بازی ھا ھمیشھ پلیس ھا بودند و : "  سالھ، متآھل34، مدیر تجارتی، .دی. اس
دختران پشت سر . یس را ایفاء می کردند و پسران نقش دزدھادزدان؛ دختران نقش پل

یادمھ کھ ھر وقت توسط دختری . پسرھا می دوید و آنھا را بازداشت می کردند
بعدھا متوجھ شدم کھ . بازداشت می شدم، ازش می خواستم کھ دست و پایم راببندد

."ساندنقش برده برای یک زن مقتدر ایفاء کردن مرا بھ اوج لذت جنسی می ر  
 
 
 

، عالقمند بھ .ب. اف  
Bondage 
البتھ چیزی کھ  دردآور . من بوندج و فتیش را خیلی جدی می گیرم:  " ، و متاھل

نھ (باشد را دوست ندارم اما شھوتی کھ بوندج، لباس ھای زیر،  و لباسھای محرک 
من یک فرد فرھنگی ھستم و بسیار . ،  بھ ھمراه می آورند را دوست دارم)جلف
اصآل درست " غیر طبیعی" جا دادن فتیشی ھمچون من در کلیشھ .   ربانمھ

."ما فتیش ھا در اقلیت ھستیم اما آنرمال نیستیم. نیست  
 
 
 
 

  سالھ، متآھل، و عالقمند بھ تسلط 38،  کارشناس ارشد، .ذ.  ال
(Dominance) 

وست از کودکی صحنھ ھای تسلط بر یک زن و سیلی زدن بر لمبرھای او را د: " 
-پنج.... ، فقط یک حس درونی بود.آن زمان  ھیچ چیزی از سکس نمی فھمیدم. داشتم

شش سال پیش تصادفی وقتی وارد یک سایت اینترنتی شدم، متوجھ این سلیقھ جنسی 
بوندج و ضربھ ھای دست بر لمبر . خودم شدم و ھمین زندگی ام را  زیر و رو کرد

رابطھ من و .  بھ اوج شھوت جنسی می رساندیک زن،  دستبند زدن و تسلط بر او  مرا
 زناشویی است و او ھیچ چیزی از این -زنم یک رابطھ  جنسی بسیار معمول جنسی

من ھر چند بھ دنبال عملی کردن فانتزی خود نیستم، . احساس و فانتزی من نمی داند
س از من فکر می کنم کھ کآل جامعھ تر. اما خود را آنرمال و غیر طبیعی ھم نمی دانم

اعتراف بھ این دارد کھ افرادی ھمچون من ھم در  آن زندگی می کنند و سلیقھ ھای جنسی  ماھا غیر طبیعی 
اینکھ حاال . من  تا بحال از این احساس خودم با کسی  صحبت نکرده ام و این داشت مرا خفھ می کرد. نیست

."حرفھای دلم را می زنم احساس یک نوع راحتی می کنم  
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بوندج عرصھ ھا و شاخھ ھای متعددی دارد،  من دوست دارم  :" سالھ، مجرد، بوندج، 26ون اداری، ، معا.  ج
کھ کامآل تحت کنترل و غیر قابل تحرک باشم، طوری کھ در زیر دست ھای  شریک جنسی ام احساس ناتوانی 

 ام  بیشتر دست و منظور پاسیو بودن نیست بلکھ ھی برای آزاد شدن زور بزنم، و  شریک جنسی. کامل بکنم
حس عدم دانستن اینکھ طرف مقابل .  پایم را ببندد و با زور مرا بھ تسلیم وادارد و من مرتب مغلوب شوم

ممکن است چھ کاری سرم بیاورد، شھوت جنسی مرا آنچنان بھ اوج می رساند کھ با ھیچ چیزی قابل مقایسھ 
س دیگھ ای ھستم و اصآل خودم را  غیر عادی و راستش احساس من این است کھ من نرمال تر از ھر ک. نیست

غیر عادی آن کسی است کھ بھ احساس و . من خود و احساس خودم را پذیرفتھ ام .غیر معمول نمی دانم
ھر کسی بھ یک شکلی لذت جنسی می . نیازھای خودش پشت پا بزند و تسلیم  تعصبات و نادانی دیگران شود

م کھ با احساس من ھمخوانی داشتھ باشد یعنی فردی کھ از تسلط بر من برد و اگر من شریک جنسی ای پیدا کن
بھ نظر من انسانھا زمانی . لذت ببرد، آنوقت اینکار  دلبخواھی و آزاد ما بھ ھیچ کسی ضرری نمی رساند

در سایھ . براستی شاد و سالم ھستند کھ با خودشان صداقت کامل دارند و خود را آنطور کھ ھستند،  می پذیرند
جامعھ پر از دروغ و ریا است،  مردم می .  زیستن و دوگانھ بودن در نھایت بھ سالمت انسان ضرر می زند

من مالک زندگی خودم است و ھیج  وظیفھ ای برای . دانند ولی نمی خواھند بفھمند کھ  ھمھ فانتزی دارند
."توجیھ خود و فانتزی و سلیقھ ھای جنسی خودم بھ دیگران ندارم  

 
من  زن دارم و زنم از فتیش من کامآل با خبر :  سالھ، متآھل، زنانھ پوش39، .اچ.  ام

من برده زنم ھستم، . او از تسلط بر من لذت می برد و من ھم کامآل راضی ھستم. است
لباس زنانھ می پوشم و ھمھ کارھای خانھ را برایش انجام می دھم، من کامآل  پاسیو 

 بھ من شالق می زند، لمبرھایم را  با سیلی سرخ می او. فعال/ ھستم و زنم کامآل اکتیو
بعد از تسلط کامل او، وقتی ھر دو  . کند، و ھر دستوری بھ من دھد، اجرا می کنم

تا آنجا کھ . حسابی  شھوتی ھستیم با ھم سکس کامل و رضایت بخشی انجام می دھیم
. ود داشتھفت سالگی این احساس برده بودن برای یک زن در من وج-یادمھ ار شش

من از تحقیر شدن توسط یک زن آنچان لذت می برم  کھ گاھی  در اوج خوار شدن 
توسط زنم، آنچنان ھوسی می شوم کھ  بدون آنکھ بھ خودم دست بزنم، بھ انزال می 

."رسم  
 

من و زنم بھترین رابطھ ھا را با ھم : "  سالھ، متآھل، فروشنده، فوت فتیش34،  .ز. ذ
جنسی مرا می داند و از ھمان ابتدا برایش روشن کردم کھ من عاشق او  سلیقھ . داریم

او با نعلین بر لمبرھایم می زند، بھ من دستور می دھد کھ بھ پایش بیفتم . پای زنھا ھستم
در این رابطھ بھ ھیچ کسی ضرر فیزیکی یا روانی وارد . و پاھایش را ببوسم و لیس بزنم

ھمانطور کھ من  بھ خودم حق نمی دھم کھ در مورد سلیقھ ھای . یمنمی شود و ما زوج کامآل خوشبختی ھست
درک  .زندگی خصوصی من ھم ربطی بھ دیگران ندارد. جنسی دیگران آنھا را مورد بازخواست قرار دھم

اینکھ سلیقھ ھا متفاوت ھستند، و احترام بھ افراد و تفاوتھا، بخشی از اخالق انسان 
"مدرن امروزی است   

 
من از داشتن احساس سادیست بودن : "  سالھ، وکیل، و متآھل، سادیست 38، .ذ.  ذ

رضایت کامل دارم و ارزشی ھم برای اینکھ دیگران  چگونھ در مورد من فکر می 
ھنر آن است کھ یک . سادومازوخیسم درجھ ھای متفاوتی دارد.  کنند، قائل نیستم

.  و با ھم بھ توافق برسیدشریک جنسی پیدا کنی کھ با سلیقھ ات ھمخوانی داشتھ باشد
."توافقی کھ ھر دو در آن برنده ھستند  

 
. را نمایندگی نمی کنند" بی دی اس ام" ذکر این نکتھ مھم است کھ افراد شرکت کننده، ھمھ ی انواع فتیش و  

غیر " عرصھ  و درجھ ھای بسیار متفاوتی دارد، از آن گذشتھ  سلیقھ ھای جنسی " بی دی اس ام" فتیش و  
.بسیار فراتر می رود" بی دی اس ام" از فتیش و  " عمولم  

کھ " غیر معمول" نتیجھ تحقیق انجام شده اما دال بر آن دارد کھ  افراد دارای ارجحیت ھا و سلیقھ ھای جنسی  
بدان عمل می کنند، عمومآ  خود را بیمار یا ناسالم نمی دانند، شناخت خوبی از چارچوب سلیقھ ھای جنسی 

.د،  و از دست زدن بھ آن،  جھت ارضاء جنسی خود، بھ احساس ناخوشایندی دچار نمی شوندخود دارن  
مسلمآ، با توجھ بھ تابوھای اجتماعی،  استفاده از اینترنت برای آشنا شدن  و پیدا کردن شریک جنسی مناسب 

 در کسب شناخت صحیح از آن گذشتھ، اینترنت بھ بسیاری از افراد. برای این دستھ از مردمان بسیار مھم است
خویش کمک کرده و افراد را از ایزولگی و احساس " غیر معمول و انحرافی"از احساسات و فانتزی ھای 
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وقتی فرد بھ این نتیجھ می رسد کھ دیگرانی ھم مثل او ھستند، احساس ایزولھ بودن . آنرمال بودن بدر می آورد
اینترنت، نھ .  دن و تولد دوباره بھ انسان دست می دھدو تنھایی دود می شود و بھوا می رود و احساس رھا ش

تنھا فضایی مجازی، خالی از تعصب، پیش داوری و سرکوب برای انواع اقلیت ھای جنسی فراھم می کند، 
بلکھ  این امکان را ھم در اختیار آنھا قرار می دھد کھ با  ھم سلیقھ ھای خود آشنا شده و آمال و آرزوھای 

با اینھمھ ھنوز بھ این سئوال تئوریکی پاسخ داده نشده کھ چرا بعضی انسانھا فانتزی .  کنندجنسی خود را عملی
ھا و سلیقھ ھای جنسی خود را عملی می کنند و بعضی ھا ،  امیال و ارجحیت ھای جنسی خود را در ھمان حد 

. فانتزی نگھ می دارند  
مایشگاھھا، ممکن است  ترسناک و وحشت برانگیز پیشرفت تکنولوژی؛ از اینترنت گرفتھ تا تولید انسان در آز

باشند، ولی بدون شک تغییر ذھنیت مردم،  مرگ بسیاری از باورھای کھنھ و جایگزین شدن آنھا با  نرمھا و 
از جملھ آموزش ھای مذھبی در مورد اعتبار داشتن  یک نوع . باورھای تازه، در قرن جدید در راه است

ایانھ؛، و آنھم  نوع خاصی از حاالت بروز آن بین زن و مرد، در حال گرایش جنسی؛ گرایش دگرجنسگر
فعالیت ھای منحرف و " آخرین  دست آوردھای محققان عرصھ جنسی  بھ ما می آموزند کھ . فروریختن است

، خود بخشی از فعالیت ھای جنسی انسان است و تولید مثل در درجھ اول فعالیت جنسی انسان "غیر طبیعی
.یردقرار نمی گ  

چند صدایی و برسمیت شناختن تفاوتھا در بسیاری از جوامع امروزی جا افتاده است و جوامع دیگر ھم دیر یا 
زود بدان می رسند، چند صدایی تنھا در تفاوت دیدگاھھای سیاسی نیست بلکھ در تفاوت ھا و سلیقھ ھای جنسی 

متفاوت بودن از اکثریت، بخشی از حقوق . ھمھ انواع اقلیت ھا احترام بھ حقوق خود را می طلبند. ھم ھست
مبارزه برای برسمیت شناختھ شدن این تفاوت، و درخواست احترام بھ آن از طرف . بشر امروزی است

.  اکثریت، بھ جامعھ ای براستی انسانی، پلورالیستی و دمکرات می انجامد  
 
 
 

 صد سئوال و جواب جنسی
، توسط انستیتوی آموزش عالی جنسیت انسانی، در سان صد سئوال و جواب جنسی کھ در زیر آمده اند

انستیتوی نامبرده، این سئوال و جوابھا را بعنوان یکی از چند .  ی  آمریکا تدارک دیده  شده اند-فرانسیسکو
مسلمآ در این امتحانات، دانشجویان باید بھ . امتحان، برای مدرک کارشناسی ارشد در نظر گرفتھ است

با اینھمھ، تعداد محدود سئواالت عمومی . گری، بصورت شفاھی و کتبی، ھم پاسخ دھندسئواالت فراوان دی  
 آورده شده  در زیر، بعنوان وسیلھ ای برای خوانندگان عالقمند، جھت امتحان دانش و اطالعات خود در امور 

 می شدند کھ در ضمن، در صد سئوال مطوحھ، چند سئوال  بھ قوانین آمریکا مربوط. جنسی، آورده می شوند
.ما در ترجمھ آنھا را حذف و بجایشان سئواالت دیگری گنجانده ایم  

 
:چگونگی تعیین نتیجھ  جوابھای خود   

. جواب می دھید،  ھر جواب درست، یک نمره دارد" صحیح یا غلط" سئوال اولیھ، کھ بصورت 75 برای 
 بقیھ سئواالت چند جوابی، بھ ھر سئوالی و.)  نمره می گیرید75اگر بھ ھمھ سئواالت جواب درست داده شود، (

 50در کل .(  نمره، و اگر بخشی از جواب درست باشد، یک نمره تعلق می گیرد2کھ جواب کامل داده شود، 
. نمره می باشد125پس حداکثر نمرات ). نمره  

 
 نمره 110 نمره بگیرید، دانش شما در مسائل جنسی عالی می باشد، اگر حداقل 120اگر در این امتحان 

 نمره بیاورید، باز دانش خوب و قابل تآملی 100بیاورید، دانش شما در مسائل جنسی خوب است، و اگر حداقل 
. نمره100نمره قبولی حداقل . در مسائل جنسی دارید  

 
 ابتدا کل سئواالت آورده می شوند، بعد از پاسخ بھ آنھا، جواب خود را با جواب ھای پرسشنامھ، کھ در  زیر 

.االت آورده شده اند، مقایسھ و بھ خود نمره بدھیدسئو  
 

"غلط یا صحیح"سئواالت   
 

، )خرید بدون نسخھ پزشک( کاندوم،  ابرھای نطفھ کش ھا، و دیافراگمھا، ھمھ روش ھای غیر نسخھ ای -1
.جلوگیری از بارداری ھستند  

 غلط یا صحیح؟
"وویرھا" احتمال ارتکاب جرائم جنسی توسط -2  
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Voyeurs 
.، ناچیز است)رادی کھ از مشاھده آلت ھای جنسی و یا  نگاه بھ مقاربت جنسی دیگران لذت می برنداف(  

 غلط یا صحیح؟
. معموآل آندروژن تراپی در درمان نعوذ  با موفقیت ھمراه است-3  

 غلط یا صحیح؟
  احتمال اینکھ خود نمایان جنسی  -4 

Exhibitionists 
.شان قرار می گیرند، حملھ کنند، وجود داردبھ افرادی کھ در معرض خودنمایی ا  

 غلط یا صحیح؟
می تواند خودبخود در طی زمان ) یعنی درجھ گرایش فرد بھ جنس مخالف یا موافق( گرایش جنسی فرد -5

.تغییر کند  
  غلط یا صحیح؟

ی می  غیر عادی نیست کھ گاھی،  بعضی از حیوانات با حیوانی از نوع دیگر،  دست بھ عمل جنسی دخول-6
.زنند  

 غلط یا صحیح؟
. ھیچ تفاوتی در واکنش جنسی افراد ختنھ شده و ختنھ نشده، یافتھ نشده است-7  

 غلط یا صحیح؟
. ھمجنسگرایی در ھمھ جوامع بشری وجود دارد-8  

 غلط یا صحیح؟
. ترانس سکسوالھای مذکر و مؤنث  بھ یک تعداد وجود دارند-9  

 غلط یا صحیح؟
.دون بلند شدن آلتش بھ ارگاسم برسد یک مرد می تواند  ب-10  

 غلط یا صحیح؟
. لزج شدن واژن زن عمدتآ از غدد وستیبوالر او ناشی می شود-11  

 غلط یا صحیح؟
. در رابطھ یک سادیست و یک مازوخیست، کنترل واقعی در دست فرد سادیست است-12  

 غلط یا صحیح؟
، می ) گرایش جنسی خود اطمینان کامل نداردفرد بایسکسوال و یا کسی کھ در مورد( یک آمبیسکسوال-13

.تواند بھ شریک جنسی خود کامآل وفادار باقی بماند  
 غلط یا صحیح؟

.  در کل، دختران زودتر از پسران بھ بلوغ جنسی می رسند-14  
 غلط یا صحیح؟

.  لذت بردن از یک فانتزی ھمیشھ بھ معنای لذت بردن از انجام آن فانتزی در عمل نمی باشد-15  
 غلط یا صحیح؟

. تعداد افراد سادیست بیشتر از تعداد افراد مازوخیست می باشد-16  
 غلط یا صحیح؟

  بیشترین بخش مایع آب منی مرد در بیضھ ھای او تولید می شود-17 
 غلط یا صحیح؟

 وقتی یک فرد ھمجسگرا، از کسی خوشش می آید، ھیچ تالشی برای نزدیکی جنسی با  طرف نمی کند -18 
.آنکھ مطمئن شود کھ طرف مقابل ھم ھمجنسگرا استمگر   

 غلط یا صحیح؟
. مقاربت جنسی در دوران قاعدگی بھ بارداری منجر نمی شود-19   

 غلط یا صحیح؟
. در اروپای قرون وسطی،  ھمجنسگرایی بعنوان بیماری محسوب نمی شد-20  

 غلط یا صحیح؟
. کتاب مقدس انجیل، استمناء کردن را محکوم می کند-21  

 غلط یا صحیح؟
. از بین بردن تن فروشی بھ کاھش چشمگیر بیماری ھای مقاربتی می انجامد-22  

 غلط یا صحیح؟
. بیشتر افراد مذکر،  قبل از بیست سالگی بھ اوج توان خویش در واکنش جنسی، نائل می شوند-23  
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 غلط یا صحیح؟
. در واکنش جنسی، نائل می شوند بیشتر افراد مؤنث،  قبل از ھیجده سالگی بھ اوج توان خویش-24  

 غلط یا صحیح؟
. زیگموند فروید، جنسیت دوران کودکی را کشف کرد-25  

 غلط یا صحیح؟
. رحم زن در ھنگام ارگاسم، منقض می شود-26  

 غلط یا صحیح؟
. سکس مقعدی رایج ترین عمل جنسی در بین ھمجنسگرایان است-27  

 غلط یا صحیح؟
.سی بیشتری نسبت بھ مردان برخوردارند بعضی از زنان از قدرت جن-28  

 غلط یا صحیح؟
. فاصلھ بین کلیتوریس و دھانھ واژن در واکنش جنسی زن نقش مھمی دارد-29  

 غلط یا صحیح؟
. بارداری اکتوپیک یعنی  نطفھ بستھ شده در جایی  بیرون از رحم رشد می کند-30  

ید، خبر دھید  دار سکافو اگر مشکل فیلترینگ.  سکاف مراجعھ شود40ه داری ھا بھ شمارربرای اطالع بیشتر در باره اینگونھ با(
.)ج.و.ج- ارسال شودتا با ایمیل برایتان  
 غلط یا صحیح؟

.ن فتیش ھم وجود دارند بھ ھمان اندازه مردان فتیش، زنا-31  
 غلط یا صحیح؟

.نجام می گیرند بیشترین جرائم جنسی بر علیھ کودکان و خردساالن توسط بستگان نزدیک آنھا ا-32  
 غلط یا صحیح؟

 یک جفت شریک جنسی لزبین عمومآ از یک زن فعال کھ نقش شوھر و یک زن مفعول کھ نقش زن را -33
.ایفاء می کند، تشکیل می شود  

 غلط یا صحیح؟
. دسترسی بھ آموزش ھای علمی جنسی جزئی از حقوق ھر فرد است-34  

 غلط یا صحیح؟
.ھ انزال می باشند پسران قبل از بلوغ  قادر ب-35  

 غلط یا صحیح؟
. تا قبل از قرن بیستم، استمناء بعنوان یک نوع روش درمانی،  مد نظر نبود-36  

 غلط یا صحیح؟
. پدیده ترانس سکسوالیسم بیشتر در بین افراد مذکر دیده می شود تا در بین افراد مؤنث-37  

 غلط یا صحیح؟
.اد مذکر دیده می شود تا در بین افراد مؤنث رفتارھای ھمجنسگرایانھ بیشتر در بین افر-38  

 غلط یا صحیح؟
. پرده ھیمن در دختران،  ھیچگونھ کارکرد فیزیولوژیکی شناختھ شده ندارد-39  

 غلط یا صحیح؟
.  در ھنگام تحریک جنسی توان شنوایی، بویایی، و چشایی فرد کاھش می یابد-40  

 غلط یا صحیح؟
.ک جنسی او ندارد سن مرد ربطی بھ توانایی تحری-41   

 غلط یا صحیح؟
. باال رفتن سن مرد، عمومآ،  بر قدرت باروری  او تآثیری ندارد-42  

 غلط یا صحیح؟
.  نفی مذھبی بعضی از رفتارھای جنسی، بمعنای طبیعی نبودن آن رفتارھا نمی باشد-43  

 غلط یا صحیح؟
.د در خالل تحریک جنسی زن، اندازه کلیتوریس او بزرگتر نمی شو-44  

 غلط یا صحیح؟
. اختھ کردن مجرمان جنسی،  ھمیشھ بھ از بین رفتن تمناھای جنسی آنھا می انجامد-45  

 غلط یا صحیح؟
. زنان را نمی توان اختھ کرد-46  

 غلط یا صحیح؟
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. بھ تنھایی استمناء کردن،  کمکی بھ یادگیری مرد در عقب انداختن انزال خود، نمی کند-47  
 غلط یا صحیح؟

.ات غدد کوپر حاوی اسپرم نمی باشد ترشح-48  
 غلط یا صحیح؟

. ھورمون درمانی  در بزرگساالن می تواند بھ تغییر گرایش جنسی بینجامد-49  
 غلط یا صحیح؟

. تماس ھمجنسگرایانھ در دوران کودکی، بھ ھمجنسگرایی در بزرگسالی منجر می شود-50   
 غلط یا صحیح؟

. از دیگران، پورنوگرافی مصرف می کنند متجاوزان جنسی معموآل خیلی بیشتر-51   
 غلط یا صحیح؟

. دختران و پسران در  یکسالگی قادر بھ رسیدن بھ ارگاسم نمی باشند-52  
 غلط یا صحیح؟

. اجبار زنان لزبین و مردان ھمجنسگرا بھ ازدواج با جنس مخالف، زیر پا گذاشتن حق انتخاب آنان است-53  
 غلط یا صحیح؟

. جنسی، بیضھ ھای مرد  جمع و چروکیده می شوند  در خالل تحریک-54  
 غلط یا صحیح؟

. ھر چھ جامعھ بستھ تر و قوانین خشک تر باشند،  حقوق جنسی شھروندان ھم محدودتر است-55  
 غلط یا صحیح؟

.  ھمجنسگرایی در ایران مجازات مرگ دارد-56  
 غلط یا صحیح؟

.ندارد  اندازه آلت جنسی مرد ربطی بھ اندازه ھیکل او -57  
 غلط یا صحیح؟

. واژینیموس، احساس درد در خالل دخول جنسی است-58  
 غلط یا صحیح؟

. این امکان وجود دارد کھ فردی  دارای سوزاک باشد اما ھیچ عالئم بالینی در او دیده نشود-59   
 غلط یا صحیح؟

.ر او دیده نشود این امکان وجود دارد کھ فردی  دارای سیفلیس باشد اما ھیچ عالئم بالینی د-60  
. امبیسکسوالیتی شایع تر از ھمجنسگرایی است-61  

 غلط یا صحیح؟
. اغلب ھمجنسگرایان، بستھ بھ شرایط، ھر دو نقش فعال و مفعول را ایفاء می کنند-62  

 غلط یا صحیح؟
 رفتار جنسی سادیستی یک فرد معموآل بازتابی است از رفتارھای خشن او در دیگرعرصھ ھای زندگی -63

.ستا  
 غلط یا صحیح؟

. بیماری تبخال نواحی آلت جنسی، بھتر از دیگر بیماریھای مقاربتی، با انتی بیوتیک درمان می شود-64  
 غلط یا صحیح؟

. زمانی، خیانت جنسی ، در آمریکا، حکم اعدام داشت-65  
 غلط یا صحیح؟

.می شد  در دوره ای در آمریکا، تماس جنسی انسان با حیوان با اعدام مجازات -66  
 غلط یا صحیح؟

 این موضوع کھ آلت مرد می تواند، بر اثر انقباض عضالت واژن زن، در درون واژن قفل شده باقی -67
.بماند، ثابت شده است  

 غلط یا صحیح؟
 ھمزمان با  افزایش تحریک جنسی زن، کلیتوریس او ھر چھ بیشتر از زیر پوست برآمده،  و بیرون می -68
غلط یا صحیح؟ .زند  
. معموآل، قدرت و توانایی مرد در رسیدن بھ ارگاسم، ربطی بھ باال رفتن سن او ندارد-69  

 غلط یا صحیح؟
.  قوانین جنسی ایران با مفاد منشور جھانی حقوق بشر مطابقت دارند-70  

 غلط یا صحیح؟
.می کاھد، قدرت واکنش جنسی زن را ن)برش کلیتوریس مثآل دراثرابتالء بھ سرطان( کلیتوریدکتومی -71  
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 غلط یا صحیح؟
.، بندرت و چھ بسا ھرگز، بھ ارگاسم نمی رسند)منھای انسان ھای ماده( حیوانات ماده -72  

 غلط یا صحیح؟
. مشخص کردن جنس جنین یک ماھھ، امکان پذیراست-73   

 غلط یا صحیح؟
. سرکوب جنسی  برای سالمت جنسی و روانی شھروندان مضر است-74   

 غلط یا صحیح؟
.س دخولی در دوران قاعدگی زن در صورت سالمت ھر دو، از نظر پزشکی ھیچ اشکالی ندارد سک-75  

  غلط یا صحیح؟
 

.)بعضی از سئواالت بیش از یک پاسخ درست دارند(چند جوابی سئواالت   
 

: ھر سلول بدن انسان این تعداد کروموزوم دارد-76  
44: ،  ت46: ،  پ48: ،  ب49: الف  
استمناء کردن  طبق علم پزشکی -77  
کآل مضر : بھ بینایی ضرر می رساند،  ت: بھ حافظھ ضرر می رساند،  پ: ھیچ ضرری ندارد،  ب: الف
.است  

 
: معموآل تعداد اسپرمھا در یک انزال اینقدر است-78  
25000: ت،  250000: پ،  2500000: ب،  250000000: الف  

 
:مای حرارت بیضھ ھا باید برای رسیدن بھ حداکثر شانس جھت انقعاد نطفھ، د-79  
ربطی بھ : تبھ اندازه دمای بدن باشد،  : پ کمتر از دمای بدن باشد،  :ببیشتر از دمای بدن باشد،  : الف

.دمای بیضھ ھا ندارد  
 

چھارگانھ رشد جنسی روانی ارائھ شده از طرف فروید بھ   نظریھ چھار مرحلھ ای، و عمده ترین مراحل-80
:ترتیب از این قرارند  

دھانی، مقعدی، آلتی، و : پدھانی، مقعدی، نرگی، و نھفتگی،  : بمقعدی، دھانی، نھفتگی، و نرگی،  : الف
.مقعدی، نھفتگی، نرگی، و آلتی: تنھفتگی،    

 
:  اغلب پسران از این طریق در باره استمناء یاد می گیرند-81  
دیگران بھ آنھا یاد می : پ شنوند،    از دیگران در باره آن می: بخودبخود آن را کشف می کنند، :  الف

.در باره آن مطالعھ می کنند: تدھند،    
 

: اغلب دختران از این طریق در باره استمناء یاد می گیرند-82  
دیگران بھ آنھا یاد می : پ  از دیگران در باره آن می شنوند،  : بخودبخود آن را کشف می کنند، :  الف

.کننددر باره آن مطالعھ می : تدھند،    
 

. سرکوب ھمجنسگرایان، بھ سالمت اخالقی جامعھ  کمک می کند-83  
برعکس، سرکوب ھمجنسگرایان عملی غیر :پ  اخیر، ھیچ کمکی نمی کند، :ببلھ، کمک می کند، :  الف

  .اخالقی است
  

؟)اند( کدامیک از فانتزی ھای استمنایی زیر، از جھت اجتماعی مضر ھست -84  
ھمھ آنھا: ثھیچکدام، : تسکس با مردگان،  : پ  تجاوز بھ حیوانات،  : بتی، بچھ بازی سادیس:  الف  

 
  عالج مناسب واژینیموس کدام است؟-85
: ت روان کاوی،  : پ  استفاده از وسیلھ ای برای فراخ کردن واژن،  : بپاره کردن پرده ھیمن، :  الف

 استفاده از تکنیک فشاری
 

؟)ند(ق شدن آلت مرد تآثیر منفی دارد کدامیک از فاکتورھای زیر بر ش-86  
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تشویش و اضطراب: ت کم شدن جریان خون بھ آلت مرد،  : پ بیماری دیابت،  : بمشروبات الکلی، :  الف   
 

:انزال عقب گردی یعنی -87  
انزال بدون فشار: تانزال بھ داخل  مثانھ،  : پ  انزال زودرس،  : بانزال دیر رس، : الف  

 
"یپایرون"بیماری  -88  

Peyronie`s disease  
 چیست؟

بیماری آلت مرد: تبیماری پروستات،  : پ بیماری مقاربتی،  : ببیماری لولھ ادرار، : الف  
.)مطلبی در اینباره در ھمین شماره فصلنامھ منتشر شده است(  
 

  فیموسیس چیست؟ -89 
: تآلت ختنھ نشده،  : پت آلت،    ترشحا: بکھ نتوان آن را بھ عقب کشید، ) ختنھ نشده(پوست سر آلت : الف

.پوست سر آلت ختنھ نشده کھ خیلی دراز باشد  
  

: ضعف و ناتوانی جنسی از چھ چیزی ناشی می شود-90  
: ترشد و تربیت خشک مذھبی،  : پ   بیماری فیزیکی،  : بجلق زدن زیاد در دوران کودکی : الف

  از اینھاھیچکدام: ثراھنمائیھای غلط و نادرست پزشک و مشاوران، 
 

: کدامیک از واکنش ھای  زیر در زن و مرد مترادف ھم نیستند-91  
بھ باال کشیده : پ،  ترشح غدد بارتولین-ترشح غدد کوپر:  بخیس شدن واژن زن -شق شدن آلت مرد: الف

شق شدن نوک پستانھای : ت سرخ شدن لب ھای کوچک واژن،  -شدن بیضھ ھا در خالل  تحریک
. و پستانھای زن بزرگ شدن نوک-مرد  

 
  اندام ھای جنسی دختران در چھ سنی بھ سایز کامل خود فرا می رویند؟ -92
  سالگی13 تا 11در دوران بلوغ، معموآل بین : پ سالگی، 20 تا 18بین : بدر ھفت سالگی، : الف

 
  ھر سلول بدن انسان چند کروموزم دارد و فرق سلول زن و مرد کدام است؟-93
 کروموزوم دارد و تعداد کروموزوم ھای زن و مرد یکی است و کروموزومھا نقشی 40ن ھر سلول بد: الف

دو .  کروموزم دارد40 و سلول بدن زن 42سلول بدن مرد : ب. در تعیین جنس فرد ندارند
 کروموزم می 46 انسان  دارای ھر سلول بدن: پکروموزوم اضافی مرد جنس او را تعیین می کنند 

  جنس فرد را تعیین می کنند یعنی در مرد باشد کھ دوتای آنھا
 44+XX   44 و در زن+XY 

 
"یوروالنجیا" اصطالح -94  

(Urolangia) 
 بھ چھ چیزی اشارت دارد؟

کشش اروتیکی بھ ادرار،  : پبیماری مجرای ادار،  :  باصطالحی است قدیمی  برای ھمجنسگرایان : الف
اصطالح تخصصی مورد کابرد اورولوژھا: ت  

 
:حقیقات مدرن دال بر آن دارند کھ فرزندان ھمجنسگرایان ت-95  
شانس ھمجنسگرا شدنشان بھ ھمان اندازه شانس ھمجنسگرا :  ببھ احتمال زیاد ھمجنسگرا می شوند : الف

شانس ترانس : تاحتماآل ترانس وستایت می شوند،  : پ،  .شدن فرزندان غیر ھمجنسگرایان است
.انس ترانس وستایت شدن فرزندان غیر ھمجنسگرایان استوستایت شدنشان بھ ھمان اندازه ش  

 
   چرا  اعتقاد  بھ تولد زن از دنده مرد افسانھ است و  صحت علمی ندارد؟-96
چون برای مذکر شدن جنین، یک ماده : بچون بدون تولید تستسترون، جنین خود بخود مؤنث می شود، : الف

این خاطرجنین انسان خود بخود مؤنث است مگر آنکھ ثانویھ، یعنی تستسترون باید تولید شود و بھ 
.چون چنین اعتقادی پایھ علمی ندارد: پتستسترون تولید شود   
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.ترشح نمی شود) مترادف انزال مردان( ھنگام ارگاسم از زنان ھیچ مایعی -97  
 زنان ھیچ مایعی ھنگام ارگاسم از: بزنان ھم مانند مردان، ھنگام ارگاسم،  آب منی ترشح می شود،   از:الف

زنان آب منی ندارند و بعنوان یک قاعده، انزال ندارند، اما در بعضی زنان، : پترشح نمی شود 
ھنگام ارگاسم، غدد محاط بھ مجرای ادرار ،مایعی شبیھ مایع پروستات ترشح میکنند کھ در خالل 

. انقباض ماھیچھ ای منتج از ارگاسم، از مجرای ادرار این زنان خارج می شود  
 

   چرا بعضی از زنان و مردان از تحریک مقعدی لذت می برند؟-98
چون تحریک مقعدی در مردان بھ ماساژ پروستات : ب، چون مقعد ھم یکی از مراکز حساس جنسی است :الف

.چون این افراد منحرف جنسی ھستند: پ. منجر می شود و اینکار باعث لذت بعضی مردان می شود  
 

ط اسپرم،  تنھا  چند ساعت اولیھ بعد از تخمک گذاری ممکن است؟  باروی تخمک توس-99  
 72فقط در : پ.  ساعت اولیھ تخمکد گذاری48فقط در : ب ساعت اولیھ تخمکد گذاری، 24فقط در  :الف

. فقط در خالل یک ھفتھ بعد از تخمک گذاری: تساعت اولیھ تخمکد گذاری ،   
 

:  اختھ شدن یک مرد پنجاه سالھ مطمئنآ -100  
صدای او را : پقدرت باوری او را از بین می برد،  :  بقدرت شق شدن آلت او را از بین می برد : الف

. بھ کم شدن موھای او می انجامد: تبلندتر و کلفت تر می کند،    
 
 

 جواب سئواالت:
 
 

غلط-3  
 

صحیح-2  
 

برای دیافراگم نسخھ الزم ( غلط -1
.)است  

 
  صحیح-6

 
  صحیح-5

 
  غلط-4

 
اکثر ترانس سکسوالھا (  غلط -9

)مذکرند  
 

صحیح-8  
 

  صحیح-7
 

فرد مازوخیست کنترل ( غلط -12
.)کننده است  

 

  غلط-11
 

  صحیح-10
 

  صحیح-15
 

  صحیح-14
 

عالقھ بھ جنس دیگر ( صحیح -13
.)ممکن است ابراز نشود  

 
  صحیح-18

 
بیشترین بخش توسط ( غلط -17

غده پروستات تولید می 
.)شود  

 

عکس قضیھ صحت (غلط  -16
.)دارد  

 

در ھیچ کجای انجیل بھ ( غلط -21
استمناء اشاره نشده 

.)است  
 

اما رفتار ( صحیح -20
ھمجنسگرایی گناه شمرده 

.)می شد  
 

امکانش  فوق العاده کم (  غلط -19
است، اما ناممکن 

.)نیست  
 

  غلط -24
 

   صحیح-23
 

بسیاری ازبیماریھای ( غلط -22
طی جنسی در جامعھ رب
.)بھ تن فروشی ندارند  

 
سکس دھانی و دستی ( غلط -27

در بین ھمجنسگرایان 
  صحیح-26

 
قبل از فرئید، این (  غلط -25

موضوع بر بسیاری از 



 48      1388پائیز                    6شماره                                جنسیت و جامعھفصلنامھ 

خیلی شایع تر از سکس 
.)مقعدی در بین آنھاست  

 

.)محققان روشن شده بود  
 

  صحیح-30
 

  غلط-29
 

  صحیح-28
 

  غلط-33
 

   صحیح-32
 

ثریت بزرگی از اک( غلط -31
فتیشھا را مردان تشکیل 

.)می دھند  
 

در یونان و روم قدیم (  غلط -36
بھ استمناء بعنوان نوعی درمان 

.)نگریستھ می شد  
 

  غلط-35
 

  صحیح-34
 

  صحیح-39
 

  صحیح-38
 

  صحیح-37
 

  غلط-42
 

  غلط -41
 

  صحیح-40
 

در بعضی مواقع (  غلط -45
).ممکن است چنین اتفاقی نیفتد  

 

  غلط-44
 

  صحیح-43
 

  غلط-48
 

  غلط-47
 

قطع کردن تخمدان ( غلط -46
.)ھمان اختھ کردن زن است  

 
  غلط-51

 
غلط-50  

 
  غلط-49

 
.)متورم می شوند(  غلط -54  

 
  صحیح-53

 
  غلط-52

 
  صحیح-57

 
  صحیح-56

 
  صحیح-55

 
  صحیح-60

 
  صحیح-59

 
قبل از ھر چیز، ( غلط -58

را ناممکن می واژینیموس دخول 
.)کند  

 
  غلط-63

 
  صحیح-62

 
  صحیح-61

 
  صحیح-66

 
  صحیح-65

 
آنتی بیوتیک  بر آن (  غلط -64

.)ھیچ تآثیری ندارد  
 

قدرت ارگاسم با باال ( غلط -69
.)رفتن سن کاھش می یابد  

 

بھ عقب، در زیر (  غلط -68
.)کالھک خود پنھان می شود  

 

چنین پدیده ای در بین (  غلط -67
تنھا در . انسانھا اتفاق نمی افتد

.)بعضی از حیوانات اتفاق می افتد  
 

  صحیح-72
 

  غلط-71
 

قوانین جنسی ایران  با ( غلط -70
مفاد منشور جھانی حقوق بشر 

.)ھمخوانی ندارند  
 

  صحیح-75
 

  صحیح-74
 

  غلط-73
 

  پ -76  الف-77  الف-78
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  ب-81

 
  ب-80

 
  ب-79

 
نتزی ھا ھر کآل ھر فا( ت -84

طور کھ باشد، خودبخود ضرری 
ندارد اما اجرا بعضی از فانتزی 

ھا  در عمل است کھ زیان آور می 
.)باشد  

 

  ب، و پ-83
 

  الف-82
 

  پ-87
 

  الف، ب، پ، و ت-86
 

استفاده از وسیلھ ای بنام (  ب -85
)واژینال دایالتور  

 
  ب، پ، ت-90

 
  الف-89

 
  ت-88

 
  پ-93

 
  پ-92

 
  پ-91

 
  الف، ب، پ-96

 
  ب، ت-95

 
  پ-94

 
  الف-99

 
  الف، ب-98

 
  پ -97

 
الف ھم احتمالش ھست، ( ب -100  

.)اما با اطمینان نمی توان گفت  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

و عالقمندان خود تعلق دارد، و برای ادامھ انتشار، بھ خوانندگان » جنسیت و جامعھ«فصلنامھ 

شما عزیزان نیاز  ھمھ بھبود کیفی، توزیع و معرفی وسیع در سطح جامعھ، بھ ھمت و ھمکاری 

  :ایمیل برای تماس. دارد

jenseyatvajameh@talktalk.net 
 

: آدرس وبالگ فصلنامھ  
 http://jenseyatvajameh.wordpress.com 
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