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   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
   (paraphilia)» نابهنجاريهای جنسی«: 2پس زمينۀ تاريخی 

  
هنگامی که متخصصان پزشکی در پی يافتن واژه و اصطالحی علمی، يعنی صرفًا توضيحی، و تهی از 

هرگونه داوری اخالقی، برای جايگزين کردن اصطالحات قضاوتگر 
را  »پارافيليا«بودند، لغت  »انحراف«، و »کجروی«، » جنسیگمراهی«

اما از  .)فيليا يعنی عشق پارا يعنی جانبی، و: يونانیۀ ريشاز (. انتخاب کردند
پارافيليا، همانطور .  پيشرفتی نيست هيچگونهجهت منطقی، اين تغيير متضمن
باقی می ) درجه دوم(چنان يک عشق جانبی که از معنی آن عايد می شود، هم

، »واقعی«، »اصلی«) فيليای( چنين تداعی می کند که يک عشق  اين واژه.دمان
کم ارزشی در حاشيه، ) 1(وجود دارد که خواهران» درست«، و »طبيعی«

 آن قرار دارند، درست به همان شکلی که پرسنل زير درپشت سر و يا 
جای » واقعی« ممکن است پشت سر و يا در رتبۀ زير دکتر پيراپزشکی

کسانی که .  استبيجايی  فرضی، از نقطه نظر علمی،چنين برداشت. بگيرند
 را می رسانند که مفهومرا استعمال می کنند، اين ) پارافيليا(واژۀ نابهنجاری 

، و ادعای مرجعيت دانندو هدف رفتارهای جنسی را می » حقيقی«معنی 
 بهترين در ،اين افراد. آنان نباشد، را دارند اصالح هرآنچه که مطابق ايده آل

  . خود از نقش خويش بی خبرند  ايدئولوگهايی اند کهت،حال
 ابتدائی ترين استانداردهای  فاقد»پارافيليا« کدام از انواع معانی هر، واقعدر

 صورت و درعوض، يا اخالقی است و ساده انگارانه، يا به ت؛بی طرفی اس
از  بعضی نويسندگان ،مثالبرای .  و يا حتی حشوی و زائدم، مبهیتوجيه ناپذير

گی برانگيخت«بعضی ديگر از  ،»رفتارهای جنسی غير معمول و افراطی«
–جنسی با اشياء يا شرايط و محيط، که بر توان و ظرفيت پاسخدهی جنسی 

و باز هم صحبت می کنند،  » ايجاد اخالل می کند جنسیۀ دررابطعاطفی متقابل
جنسی  ایکانه هتت ، اختالال هاپارافيليا« د کهننعنوان می کديگری ۀ دست

و  ،» که با رفتارهايی که منحرف دانسته می شوند، مشخص می شودهستند
پارافيليا يک اختالل روانی است که در قالب «کسانی هم قاطعانه ادعا دارند که 

پارافيليا اختالل ( تعريف آخر دو. »رفتارهای منحرف جنسی تجلی می يابد
نه توجيه پذيرند و نه )  می باشدو نابهنجاریاست و در نتيجۀ يک انحراف 

چون مثل اين می ماند که . معنی و مفهومی دارند و درنتيجه زائد می باشند
، يا بگوئيم »رابطۀ خارج از ازدواج خود را در زنا متجلی می کند«بگوئيم 

گفتمانهای علمی،   فرمولبنديهای ميان تهی درچنين. »فقر نتيجۀ بی پولی است«
هموار می چيزی را توضيح نمی دهند و راه را برای انواع برداشتهای دلبخواهی چون .  ندارندحاصلی سود و هيچ

 بدون ،اند» نابهنجار«غير عادی وبسياری از رفتارهای بشر . ولی تعاريف ديگر هم بهتر از اين نيستند. سازند
ا، خانقاه نشينی يا نذر  قلۀ کوههای باال بلند، دوچرخه سواری به دور دنيصعود به: آنکه دال بر اختالل روانی باشند

يک لغت  (Extreme)» افراطی«ۀ واژ. سکوت، جمع آوری انگشتانه های چينی، و خيلی کارها و رفتارهای ديگر
فعاليت جنسی متقابًال پر  «.فرق می کند،  نسبی است و معنی واقعی آن از گوينده ای به گويندۀ ديگرو اصطالح

ان مدرن غربی است و چه از لحاظ تاريخی و چه از لحاظ ايده آل فرهنگی طبقۀ متوسط در جه» عاطفه
درعوض، بسياری از کارها و فعاليتهای به اصطالح پارافيليايی، چه بسا . جغرافيايی، جهانی و فراگير نمی باشد

 به همان نسبت لغاتی که قرار بود )نابهنجاری(» پارافيليا«کوتاه سخن اين که، . حاوی بار عاطفی متقابل باشند
  . پيشاعلمی استايدئولوژی زده وگزينشان شود، جاي

  
ديگر که در جنب، حاشيه، يا پشت سر عشق اصلی و فرع ) خواهران( عشق مؤنث است و خواهران در اينجا به عشقهای - )1(

  .م.بر آن هستند، اشاره دارد

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کراوس. فرد ريش اس
(Fredrich S. Krauss – 

18859 – 1938) 
 نژاد شناس اتريشی،

را مرسوم » پارافيليا«اصطالح 
او بخش اروتيک فولکلور . کرد

کشورهای بالکان را جمع آری 
نمود، مجلۀ 

“KAnthropophyteia” 
 را سردبيری (1913 – 1904)

کرد، و معاونت سردبيری اولين 
 Zeitschrift)مجلۀ سکسولوژی 
für 

Sexualwissenschaft) که 
نوس  توسط مگ1908در سال 

، به راهيرشفيلد بنيان نهاده شد 
 .عهده داشت
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  )سکسولوژی(جنسيت شناسی : 3پس زمينۀ تاريخی 

  
 آنها با  آوردند،یجنسيت انسان روۀ و مطالعبررسی شکان به زميالدی، روانپ هنگامی که در قرن نوزده

» نرمال« شروع کردند که بخش بزرگی از جنسيت بشر پيش فرضاين 
که باقی می ماندند، کم و بيش در مايۀ » انحرافی«می باشد، و آن چند 
 در طول قرنها، عليه معصيتهايی هستند که کليسا همان فسق و فجور و
اما وقتی که نگاه دقيق تر به مسئله، تنوع پيش . شان موعظه کرده بود

بينی نشده ای از عالئق جنسی را برمال نمود، پزشکان برای نامگذاری، 
هر مطالعۀ . دسته بندی و کالسه کردن هر کشف تازه ای خيز برداشتند

 ”algolagnia“ز اسامی عجيب و غريب يونانی يا التين، که ا جديدی،
اقتباس ) عشق اروتيکی به حيوان (”zoophilia“، تا )آزارطلبی جنسی(

افزود و ) امراض شناسی(» پاتولوژی«شده بودند، را به ليست بلند باالی 
در عين حال معلوم گرديد که اين ليست بلند باالی . آن را بلندتر کرد

ز عناصر کًال معجونی ا)  بيماری شناسی-تشخيصی (دياگنوستيکی 
ناجور و نامتجانس می باشد، و هيچگونه استاندارد درمانی برای 

بلکه، برای يک نوع بيماری، بسته به . هيچکدام از آنها وجود ندارد
افراد، برنامه های درمانی مختلفی به کار گرفته می  موضوع و حالت

   .شد
و تأثيری  از هر چيز اين که، برنامه های درمانی، هيچ سود بدتر

 رويکرداين .  جديدی الزم می نمودرويکرد، وضعيتیدر چنين . شتندندا
ارائه گرديد، که متدهای علوم » علم سکس «،به وسيلۀ علم تازه و خاصی

 جنسيت شناسی :طبيعی و اجتماعی را با هم تلفيق می نمود
، آن را اينگونه توضيح می ايوان بلوچ، و بنيانگذار آن، )سکسولوژی(

  : دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (1) Iwan Bloch, Die Prostitution, vol. I, Berlin: Louis Marcus 1912, pp. vii-viii 
  

   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  4پس زمينۀ تاريخی 

  
 به تحقيق و پژوهشهای بيولوژيکی، فيزيولوژيکی، )سکسولوگها(در خالل قرن بيستم، جنسيت پژوهان 
وسيع و گسترده ای دست زدند، و يافته های آنان، باالخره  روانشناسی، اجتماعی، قومی، و تاريخی

راهنمای تشخيص «آنها درنتيجه، چندين بار کتابهای . روانپزشکان را ناچار به نقد و بازبينی نظرات خود نمود
حيوان (» زوفيليا«، اختالالت جنسی و جنسيتیبرای نمونه، ليست فعلی . يسی کردندی خود را بازنو»بيماريها
» اريهاناهنج«را دربر نمی گيرد، و بحث از ليست خارج کردن انواع ديگری از  »همجنسگرايی«و ) خواهی

 بيولوژيکی و بعد فرهنگی آن، اين ضرورت را ايجاب می کند که به بعد.....سکس.....طبيعت دوگانهء«
مستقل و قائم به ذات خود نگريسته شود، يعنی از اين به بعد  به عنوان علمی) جنسيت شناسی(سکسولوژی 

 اينکه اين ما را به کجا رهنمون..... نبايد به عنوان فرع و شعبه ای از هر کدام از علوم ديگر ديده شود
کسانی که فکر می کردند به غنای علم افزوده ) کلينيکی ( بالينی-پزشکی، به وسيلۀ ديدگاه صرفًا کردخواهد 
نگاه  .....حالی که آنها فقط واژه هايی با لهجۀ خارجی وضع کرده اند، به ما نشان داده شده است اند، در

م روابط چند بعدی سکس به جنسيت برای درک و فه) که ديگر جای خود دارد روانپزشکی(صرفًا پزشکی 
اين رابطه ها در کليت خود، موضوع جنسيت شناسی . کافی نيست  زندگی بشر،حوزه هایبا ديگر 

)1(».می باشند) سکسولوژی(

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ايوان بلوچ

(Iwan Bloch 1872 – 
1922) 

، آلمانی متخصص پوست
روی مفهوم سکسولوژی به 

عنوان يک علم مستقل کار کرد و 
او در سال . سترش دادآن را گ

 مگنوس هيرشفيلد به کمک 1913
و چند همکار ديگر، اولين انجمن 
جنسيت شناسی را در برلين ينيان 

  .نهاد
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» پارافيليا«برخی از درمانگران حتی درخواست اين را دارند که کل بخش . هم در جريان است) پارافيليلياها(
   .)برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد( .يکجا از ليست خارج شود

  
 آنچه مهم و تعيين کننده می .چندان مهم نيستند آموزشیۀ داف اين دوراهبرای  جزئيات اين بحث ،البته

 رفتارهای جنسی بشر موجود درآيا انواع خاصی از تفاوتها و تنوعات : باشد، همانا اين سئوال بنيادی است
ی است، آنوقت اين طبقه بندی  بندی شوند يا نه؟ اگر جواب آرطبقهبايستی به عنوان بيماری يا اختالل روانی 

کدام رفتارها را بايد شامل شود؟ اصول و معيارهای ناظر بر اين طبقه بندی کدامها هستند؟ اين کار چه نتائجی 
برای فرد و جامعه دارد؟ اين کار چه نتائجی برای علم پزشکی دربر دارد؟ آيا مدل پزشکی بهترين مدل برای 

  اروتيکی است، يا اينکه مدلهای ديگر، و احتماًال بهتری هم، وجود دارند؟ -توضيح ويژگيها و رفتارهای جنسی
  

  
 

  )دی اس ام(کتاب راهنمای تشخيصی و آماری 
  .انجمن روانپزشکی آمريکا

  .، و انتظار می رود که مورد بازنويسيهای تازه ای هم قرار گيردشدهبازنويسی  اخير بارهاۀ اين کتاب در چند ده
  . می باشد1994، و سمت راست چاپ بازنويسی شدۀ 1987ۀ سمت چپ، چاپ بازنويسی شد

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  »پارافيلياها«بخشی از فهرست : 5پس زمينۀ تاريخی 
  

» متخصصين«بسياری از  در طول اين سالها، .وجه کامل نيست هيچه  به،ليست بلندبااليی که در زير آمد
 جنسی که به آن برای هرگونه تنوع و دگرگونگی  آورده واين امر را به صورت سرگرمی برای خود در

درنتيجه، ليست بلندبااليی از . ابداع کردند» علمی«برمی خوردند اصطالحات و نامهای پر زرق و برق 
ايجاد شد که مجموعه ای از واژه های نوپرداز مطلقًا بی ربط و نامتجانس را يکجا در خود جمع » پارافيلياها«

 به عنوان يک فرهنگ معانی، به بعضی تا:  می آوريمما در اينجا صرفًا به يک دليل ليست زير را. کرده بود
از خوانندگان، در درک و فهم آن دسته از نوشته های پزشکی که اين گونه لغات را به کار می برند، کمک 

  . کند
  

جاذبه ها و محرکهای جنسی  پارافيلياها
Acrotomophilia شريک جنسی دارای دست يا پاهای قطع شده 
Adolescentism ی نوجوانی درآوردنادا 

Algolagnia, 
Algophilia 

 درد

Amputation fetish شريک جنسی دارای دست يا پاهای قطع شده 
Androgynophilia دوجنسگرايی 

Andromimesis به شکل و شمايل فرد مذکر درآمدن  
Andromimetophilia  درمی آورد يا ترانس راشريک جنسی که شکل و شمايل فرد مذکر 

  مؤنث به مذکرسکسوال
Apodysophilia اکسوبيشنيسم «، تبرج-خودنمايی« 

Apotemnophilia فانتزی دارا بودن دست و يا پای قطع شده 
Aquaphilia آب 

Asphixophilia حالت خفگی دادن به خود 
Autoagonistophilia خودنمايی در حال سکس و يا رفتن روی صحنه و اجرای عمل جنسی 
Autoassinatophilia برنامه ريزی برای قتل مازوخيستی خود
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Autoerotic death نزديکی به مرگ، خود را مرده تصور کردن، و مرگ ناشی از بدحسابی 
Autoflagellation به خود تازيانه زدن 
Automasochism تحميل درد به خود 
Autonecrophilia  مجسم کردن) مرده(خود را جسد 
Autonepiophilia دای کودک درآوردن يا مثل بچه مورد برخورد و رفتار واقع شدنشکل و ا .

 .)اينفانتاليسم هم ناميده می شود(
Autopedophilia ادای کودک درآوردن يا مثل بچه مورد برخورد و رفتار واقع شدن. 

Autophilia کشش جنسی به خود 
Autoscopophilia نگاه به بدن يا آلت جنسی خود. 

Bestiality  با حيواناتسکس 
Biastophilia حملۀ ناگهانی و خشن به افراد غريبه 

Bondage and 
discipline 

 اعمال و فانتزيهای سادومازوخيستی

Chrematisophilia با زور مجبور به پرداخت پول در قبال خدمات جنسی شدن 
Coprography کشيدن نقاشی و تصاوير دربارۀ مدفوع 
Coprolagnia ن، بوکشيدن و دست زدن به مدفوعفکر کردن، ديد 

Coprophagia خوردن مدفوع 
Coprophilia بو يا مزۀ مدفوع و يا مشاهدۀ کسی در حال دفع مدفوع 

Diaperism  پوشک پوشانده شدنبامثل بچه  
Ecouteurism استفراغ کردن 
Emetophilia  های بدن(حشرات در سوراخ( 

Endosomatophilia های مقاربت جنسی و يا مشاهدۀ خود عمل مقاربتگوش دادن به داستان 
Eonism  مرد(لباس جنس مخالف پوشيدن( 

Ephebophilia شريک جنسی تازه به بلوغ رسيده 
Erotic pyromania ايجاد حريق عمدی 

Erotic 
strangulation 

 اروتيک ناشی از خفگی دادن به خود

Erotolalia  رکيک(صحبتهای مهّيج( 
Erotomania اشتن وسواس نسبت به مسائل جنسی يا بيش از اندازه مريض و بيمار تلقی د

 کردن آن
Exhibitionism آلت جنسی خود را در معرض نمايش عمومی قرار دادن. 

Feeding fetishism غذا خوری به شريک جنسی با هدف چاق کردن طرف 
Fetishism  مثل پاها(يک شيئ بی جان يا يک عضو غير جنسی بدن( 

Formicophilia  لول خوردن جانوران کوچکی مثل مورچه، حشرات و مار بر روی آلت
 جنسی

Frottage مالش خود به غريبه ها در محلهای عمومی 
Gerontophilia ترجيح دادن شريک جنسی بسيار مسن تر از خود 

Golden shower روی شريک جنسی خود ادرار کردن 
Gynemimesis يل زن در آوردنخود را به شکل و شما 

Gynemimetophilia  يا ترانس سکسوال ) زن پوش(ترجيح دادن شريک جنسی ترانس وستايت
 )مردی که می خواهد زن شود(مذکر به مؤنث 

Homicidophilia حالگيری جنسی 
Homophilia شريک جنسی همجنس 

Hybristophilia شريک جنسی که فرد مجرمی باشد 
Hyphephilia  دست زدن به پوست، حرير، چرم، و يا پارچهلمس کردن و 

Hypoxyphilia خفگی به خود دادن با هدف لذت بری اروتيکی 
Infantilism صورت نوزاد مورد رفتار ه ب ادا و شکل و شمايل نوزاد در آوردن و

 autonepiophilia همينطور.  واقع شدنديگران
Juvenilism ن و به عنوان يک خردسال ادا و شکل و شمايل خردساالن را در آورد

 .مورد رفتار شريک جنسی خود واقع شدن
Kleptomania, 

Kleptophilia 
  درونی-دزدی ناشی از اجبار روان 

Klismophilia تنقيه داده شدن 
Masochism تنبيه، تحقير و مجازات شدن و اجبار به فرمان بری 
Mixoscopia ديد زدن عمل جنسی ديگران 
Mixoscopia 

bestialis 
 نگاه کردن به کسی که مشغول سکس با حيوان می باشد
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Monopediomania شريک جنسی دارای يک پا
Morphophilia  شريک جنسی ای که خصوصيات بدنش به شکل اغراق آميزی متفاوت يا

 برتر از بدن خود فرد باشد
Multiphilia  هر روز عاشق يکی شدن(دلدادگيهای مداوم و کوتاه مدت( 
Mysophilia  مثل شرت يا تاميون قاعدگی(شيئی کثيف شده( 

Narratophilia  در حضور شريک جنسی، شنيدن يا بر زبان آوردن لغات و کلمات رکيک
 شهوت انگيز، يا خواندن داستانهای اروتيکی

Necromania اجساد و مرگ 
Necrophilia تماس جنسی با جسد مرده 
Nepiophilia  نوزاد بازینوزادان، گرايش جنسی 

Olfactophilia بوهای متصاعد از بدن بخصوص در نواحی حساس جنسی 
Osmolagnia  بوهايی که از قسمتهای مختلف بدن بخصوص نواحی جنسی متصاعد می

 شوند
Pederasty نوجوانان 

Pedomania پسر يا دختری پيش از بلوغ يا در مراحل اوليۀ آن 
Pedophilia لوغ يا در مراحل اوليۀ آنپسر يا دختری پيش از ب 

Peeping Tom فردی که از مشاهدۀ لخت شدن يا آميزش جنسی ديگران لذت - ويوريست 
 می برد

Peodeiktophilia  در برابر چشمان ديگران به صورتی که باعث غير مترقبهخودنمايی 
 .تعجب، حيرت يا شوکه شدنشان گردد

Pictophilia یمشاهدۀ تصاوير و فيلمهای اروتيک 
Podophilia پاها 

Polyiterophilia تکرار مداوم يک نوع عمل با شريک جنسی 
Pornographomania نوشتن و به تصوير کشيدن صحنه های شهوت انگيز 

Pornolagnia تن فروشی 
Rape تجاوز 

Rapism, 
Raptophilia 

 برخورد به مقاومت از طرف يک قربانی عمل ناخواستۀ تجاوز جنسی

Renifleurism بوی ادرار 
Retifism کفشهای زنانه 
Sadism  درد به ديگراناعمالتحقير، تنبيه، شکنجه و  

Sadomasochism سادومازوخيسم 
Saliromania کثافت، زشتی و بدقوارگی 
Scatophilia دربارۀ سکس يا مسائل رکيک با افراد غريبه و ناآشنا حرف زدن 

Scoptophilia, 
passive 

 )فرد(فراد ديگر برای ديدن اعضاء جنسی خود درخواست از ا

Scoptophilia, 
active 

 مشاهدۀ فعاليت جنسی ديگران و يا اندامهای جنسی آنان

Somnophilia وارد حريم غريبۀ خوابيده ای شدن و الس زدن با او 
Stigmatophilia  شريک جنسی دارای خالکوبی يا اثر زخم و بخيه های به جا مانده، يا

 بی بدن خود بخصوص روی اندامهای جنسیخالکو
Symphorophilia حادثه ای را باعث شدن و بعدًا به تماشای آن نشستن 

Telephone 
scatophilia 

. دربارۀ سکس يا موضوعات شهوت انگيز با يک شنوندۀ غريبه حرف زدن
 .ناميده می شود» اسکاتوفيليای کامپيوتری«آخرين نوع آن 

Toucherism از جمله سينه و ( به حالت ناشيانه به نقاط اروتيک بدن غريبه عمدی اما
 .دست زدن) اندام جنسی او

Transvestism  ترانس وست ايسم–لباس جنس مخالف پوشيدن  
Transvestophilia لذت وافر از پوشيدن لباس جنس مخالف 

Troilism مشاهدۀ مقاربت جنسی شريک جنسی خود با ديگری 
Undinism ادرار کردنادرار و  
Urolagnia بو و مزۀ ادرار 
Urophilia لذت از بوی ادرار. ادرار باران شدن يا ادرار باران کردن ديگری 

Voyeurism مخفيانه کسی را در حال لخت شدن و يا مشغول عمل جنسی ديد زدن 
Wetlook paraphilia لباسهای خيس 

Zoolagnia حيوانات حشری شدنترجيح دادن سکس با حيوانات يا از بوی  
Zoophilia سکس با حيوانات 

Zoosadism به درد آوردن حيوان- وارد کردن درد به حيوان    
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  يک تمايز عملی: 6پس زمينۀ تاريخی 

  
 هم ديگر که هر روز درازتر هم می شد، در نهايت برای خود روانپزشکان» پارافيلياها« بلند باالی ليست

 اين بازبينی ها در می رود کهاحتمال  . آوردندیرضايتبخش نبود، و درنتيجه، به بازبينی و مختصر کردن آن رو
ن اين که بايستی بين دو نمونه از  حاصل شده و آکلی  اجماعاما تا همين جا هم، يک نوع. آينده هم ادامه يابند
  :تمايز قائل شد) شهوانی(تنوعات اروتيکی 

  
   . هستندنادر، ولی عجيب و  آسيبی نمی رسانند به کسیکه) اروتيک(وع شهوتگری ان. 1

بهتر است که  پس تا جايی که در حوزۀ خصوصی افراد باقی بمانند و به حوزۀ عمومی سرزير نشوند،
 به اما اگر به حوزۀ عمومی سرزير شوند، آنگاه بايد بسته. جامعه به آنها وقعی ننهد، و يا آنها را تحمل کند

اگر اين نوع : برای جفتها و شرکای جنسی هم يک قانون ساده وجود دارد. شرايط، واکنش مناسب اتخاذ گردد
شهوتگری به تحکيم رابطۀ آنها منجر می شود، يا حداقل به رابطه شان صدمه ای نمی زند، بنابراين مشکلی 

ا می گردد، شايد بهتر آن باشد که از هم اما، اگر باعث عدم توافق و اخالل در رابطۀ آنه. هم محسوب نمی شود
  .جدا شوند و هرکدام شريک مناسب ديگری برای خود اختيار کند

   
به فرد ديگری آسيبهای ملموسی وارد می کنند، يا برای خود فرد دردسر که ) اروتيک(وع شهوتگری ان. 2

وعی، ممکن است نياز به دخالت  بسته به هر ن.) ناشی می شوند چون از وسواس روانیمثًال(.آفرين می باشند
شايد گاهی کمک روانپزشکی يا درمان پزشکی الزم آيد، و گاهی ديگر . و کمک افراد متخصص الزم باشد

اگر قانونی زير پا گذاشته شده باشد، ممکن است نوعی دخالت . مشاورۀ روانی غير پزشکی ضروری باشد
بعضی مواقع مجازات ممکن است با برنامۀ .  مجازاتدستگيری و محاکمه، و احتماًال: قانونی هم الزم گردد
در موارد نادری، فرد خاطی ممکن است برای سالهای سال، و گاهی تا آخر عمر، در . درمانی همراه باشد

در موارد نادر ديگری هم ممکن است تشخيص داده شود که فرد، از . مؤسسه های روانپزشکی نگهداری شود
ت جنايت خود را به گردن بگيرد، درنتيجه ضمن نگهداری او در مراکز جهت عقلی، نمی تواند مسئولي

  .رواندرمانی، مجازات ديگری برايش درنظر گرفته نمی شود
ولی به هرحال، . پيچيدگی مسائل دخيل در اين قضايا، در اينجا، اجازۀ ورود بيشتر به اين بحث را نمی دهد

  .ددر زير، مثالهايی از هر دو مورد فوق خواهيم آور
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  دو مثال

  
آزارگری و (  سادومازوخيسم وفتيشيسم يعنی ای جنسیزير دو نمونه از معروف ترين انواع رفتارهمبحث 
، به نوبۀ خود، انواع و اقسامی دارند و دو اينهر کدام از . ار توضيح می دهد وخالصه  را،)آزارخواهی

با اين همه، به عنوان يک مدخل و مقدمه، شايد . شکل معنی داری مشکل می باشددرنتيجه، جمعبندی آنها به 
  : اين تعاريف اوليه و کلی، خالی از فايده نباشند

  
يعنی درواقع ما در اينجا با .  واقعيتها کمی پيچيده تر از اين هستند،مشخص می شود در زيرهمانطور که 

.  بسياری چيزها دربارۀ آنها هنوز ناشناخته باقی مانده اندرفتارهايی چندوجهی و چندبعدی مواجه هستيم، و
. توافقی حاصل نشده است مثًال، هنوز حول علت آنها، و همينطور حول علت اکثر رفتارهای جنسی ديگر هم،

اين احتمال کامًال وجود دارد که بعضی از افراد، با ظرفيت و خوی و مزاج خاصی برای اميال اروتيکی ويژه 
يعنی، خوی و مزاج خاص . می شوند، اما عامل تعيين کننده، بدون شک محيط اجتماعی آنها استای، زاده 

. افرادی خاص در محيط پيرامون خاص است که، بسته به شرايط و موقعيت، به نتائج خاصی منتهی می شود
  .هيچ کسی آگاهانه عالئق جنسی خود را انتخاب نمی کند: تنها يک چيز مسلم و قطعی است

، يا فعاليتهای خاصی، )بی جان( جنسی نسبت به اجزائی از بدن، يا اشياء و افسونبا شيفتگی فتشيسم 
  .مشخص می شود

 . می رساند راميل به ايفای نقش مسلط يا مطيع در يک مراودۀ جنسی، سادومازوخيسم
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نکاوان و بسياری از نظريه پردازان آموزشی، حول اين که شرايط و موقعيتهای خاصی در اوائل و يا روا
 مطرح گمانه زنی هايیاواخر دوران کودکی، در نوجوانی، و يا حتی در بزرگسالی، تعيين کننده می باشند، 

له به موارد ويژه مربوط ولی، وقتی مسئ. بدون شک، در يک منظر کلی، همۀ آنها درست می گويند. کرده اند
تمايالت » اصالح«همين مسئله در مورد انواع متدهای به کار گرفته شده جهت .  نيستندقطعی شواهد ،می شود

  .فتشيستی و سادومازوخيستی مسئله ساز هم، صدق می کند
، اما نتائج  به کار برده شده اندشناختی، هيپنوتيزم، و انواع درمانهای رفتاری و )روانکاوی(روان تحليلی 
 sexual obsessions and)روانی  جبریو احساسات جنسیهای وسواسوخيم در موارد . متفاوتی داشته اند
compulsions) بعضی از معالجات دارويی در امر کاهش فشار جنسی و اشتغال ذهنی فرد به فانتزيهای ،

  .جنسی ناخواسته، کمک کرده اند
سادومازوخيسم، نه تهديدی متوجه جامعه می کنند و نه به آن خوشبختانه، در اغلب مواقع، فتشيسم و 

درواقع، در چند دهۀ اخير، زمينه ای برای رشد و شکل گيری خرده فرهنگ خاصی هم، . ضرری می رسانند
، به متعلق به آنهاسازمانها، کلوبها، مجالت، روزنامه ها، وبسايتها، فروشگاههای خاص : فراهم آورده اند

به .  فراهم کرده اندبا عاليق مشترک افراد ی نيز برای دور هم جمع شدنامکان منجر شده و عمومی روشنگری
  ديگرانکرده، خواستار احترام اقليت جنسیاين طريق، آنها شروع به معرفی و جا انداختن خود به عنوان يک 

  .به حريم خصوصی خود شده اند
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  مفتشيس. 1: دو مثال

  
به معنی مصنوعی آمده،  factitius التين که از لغت Feitiçoاز لغت پرتقالی ( »فتيش«معنی اوليۀ کلمه 

، به يک شيئی، يک بتواره، يا يک ابژه مذهبی دارای قدرتی )مشتق شده است
در بسياری از جوامع پيش ) بتواره ها(اين نوع فتيشها . جادويی، داللت دارد

  .ند و هنوز هم می شوندنوشتاری، پرستش می شد
در تعميم دادن موضوع به رفتارهای جنسی بشر، اين لغت می تواند بر 

 که به تحريک – يک ابژه، عضوی از بدن، يا فعاليتی خاص –هر چيزی 
  .جنسی منجر می شود، داللت کند

اين تحريک و انگيزش جنسی از : لطفًا اين را به خاطر داشته باشيد که
 نمی شود، بلکه به وسيلۀ قسمتی از آن فرد، يا به يک فرد کامل متصاعد

وسيلۀ شيئی متعلق به آن شخص، يا کًال به وسيله هر چيزی يا حرکت و 
فعاليتی که برای فرد فتشيست ازنوعی بار اروتيکی برخوردار است، ناشی 

به » فتسيسم جنسی«اصطالح : به صورت خالصه و مختصر. می شود
جان، يا فعاليتی ايی از بدن، يا اشياء بی جنسی به اعض شيفتگی و افسون

بی توجهی به کل شخصيت شريک جنسی تمام می شود، خاص که به قيمت 
   .اطالق می گردد

تقريبًا هرکسی، اين يا آن . فتشيسم محدود، رواج عمومی داردنوعی 
زمان، نامۀ عاشقانه ای، عکسی، دستمالی، گلی، گيسوی بريده ای، تکه 

 محبوب را زنده می کند، نگه داشته شخص مشابه که ياد لباسی، يا چيزهايی
حتی، در بعضی موارد، اين اشياء بی . و به آن ارج و احترام گذاشته است

کًال «، »ماليم«ولی اين انواع . جان، اسباب برانگيختگی جنسی هم می شوند
مد نظر » حاد«، و هنگام صحبت از فتشيسم »به حساب آورده نمی شوند

  .ندواقع نمی شو
موضوع هنگامی حاد و مسئله ساز می شود که رفتارهای فتشيستی به 
نوعی وسواس تبديل می شوند، و زمانی که در امر رضايتمندی طرفين 

، حتی در چنين حالتی هم، جودبا اين و. رابطه، اخالل و يا مانع ايجاد می کند
 تغيير اين حالت ضروری ، جهتگری يا هر فرد دي، يک درمانگردخالتباز به شرايط بستگی دارد که آيا 

  .)برای نمونه به اين مثال مراجعه شود(. است يا نه
  

شدت و  درجۀ چارچوب مفاهيم اجتماعی، و و از بافتهنگام صحبت از فتشيسم جنسی، درواقع به طورخالصه، 
 نسبت به  و فردیبرخوردهای اجتماعی  به اعتقادات، باورها و موضوعيعنی. می شود زده حدت مسئله، حرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهبآلفرد 
(Alfred Binet 1857 – 

1911)  
پزشک و روانشناس، قبل از 

عنوان پيشگام ه هر چيز ب
 (IQ test) آزمايشات هوشی

معروف است او همچنين مفاهيم 
» نواحی حساس جنسی«

(erogenous zones)  فتشيسم «و
 (erotic fetishism)» ت زاشهو

 Leپژوهشهای او. را معرفی نمود
fétichisme dans l’amour 

در ) »عرصۀ عشقیيسم در فتش«(
  . منتشر شدند1882سال 
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وسواس و عقده های جنسی فرد، ممکن است شرکای   موضوع اين است که در برابر. داردربطرفتارهای جنسی 
 چنانچه جنسی مختلف، واکنشهای مختلفی از خود بروز دهند، و بعضيها حتی به راحتی آن را تحمل کنند، بخصوص

درنتيجه، حتی . داشته باشد» همخوانی و مطابقت«وسواسهای جنسی طرف، به نوعی با اميال و تمناهای خودشان 
بنابراين، تا جايی که يک جفت با آن مشکلی نداشته باشد، دليل . هم ممکن است مسئله ساز نباشد» حاد« فتشيسم

و در چنين حالتی، اين سئوال هم مطرح می شود . ماندچندانی برای قضاوت ديگری حول رفتارهای آنان باقی نمی 
  .است  مفيدهمچنان» فتشيسم« منفی برچسبکه آيا 
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  فتشيسم. 1: دو مثال

  ليست مختصری از فتشيسم
  
،  موها، گوشها-از سر تا پا، می تواند ابژه و موضوع فتشيسم شهوت زا باشد ، بخشی از بدن انسانهر

بينی، گردن، شانه ها، ساعد، دست وانگشتان، سينه، شکم، اندامهای جنسی، باسن، پاها، و بسياری ديگر از 
در بعضی حالتها، حتی شکل و فيزيک خاصی، وزن زياد و چاقی هم، . اعضا و اندامهای ريز و درشت بدن

 خاصی، يا نقص عضوی از درواقع، حتی چه بسا به شکل و قوارۀ.  محرک اصلی حس شهوانی باشدمی تواند
به .  قوز پشتی، تورم غدۀ تيروئيد، يا نقض دست و پاها-بدن هم، عالقۀ فتشيستی خاصی وجود داشته باشد

عالوه، اين احتمال هم وجود دارد که کارهای خيلی خصوصی انسان همچون ادرار کردن يا دفع مدفوع هم 
، پوشيدن لباسهای خيسين قضيه در مورد ا. باعث برانگيختگی هوس و شهوت جنسی يک فتشيست شوند

و آخر اينکه، وقتی قضيه به اشياء . ماسک، يونيفورم، يا پوشک و تظاهر به کوچولو بودن هم، صدق می کند
يعنی، درست هر چيزی ممکن است ابژه مورد .  نهايت اندبی جان می رسد، امکانات واقعًا و به راستی که بی

 پوشيدن کاله، دستکش، کفش، زير پوش، يا لباسهای خزه و پوستی، –عالقه و فتيش يک فتشيست واقع گردد 
، چوب دستی، ترکه، تسمه، کمربند، شالق، دستبند، و بسيار )اسب(چرم، التکس، ابريشم، يا وسايلی مثل زين 

ساختن ليستی از احتماالت بی شمار و بالقوه فتشيسم شايد برای بعضيها سرگرمی جالبی . ربسيار چيزهای ديگ
با اين همه، و علی رغم احتياط اوليه، ما ليست ناقص و . باشد اما، در نهايت کار مضحک و خنده آوری است

متحدالشکل هستند و رفتارهای جنسی بشر نه : ناکامل زير را برای اثبات دوبارۀ اين درس ساده می آوريم که
  .نه می توانند متحدالشکل باشند

اجتماعی شکل –توان و ظرفيتهای شهوت و هوس انسانها آنچنان تحت تأثير انواع مختلف عوامل روانی 
 جز اينکه به صورت انواع و اشکال بسيار متفاوتی تجلی يابند و بروز داده شوند، بهداده می شوند، که راهی 

مثل فتشيسم هم به زير » پارافيليا«واهيم ديد، در نگاهی موشکافانه، حتی يک نمونه همانطور که خ. ندارند
  .مجموعه ای از انواع و اقسام ريز و درشت ديگر تقسيم می شود
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  :برخی از ابژه های فتشيسم
  

  

فردی با دست يا پای قطع 
  شده

  کوری

بونداج و ( اسارت و اطاعت
  )ديسيپلين

   پستانسينه و

  چکمه

  باسن

  دندان

  فلز دندان

  موتراشی

  شدن/ قندان کردن

  عروسک

  گوش

  عينک

  باد نفخ

  مدفوع

  غذا خوراندن

پوست سر آلت ختنه نشدۀ 
  مرد

  پا

 

  

  پوست خالکوبی شده

  پوست و خزه

  دستکش

  مو

  دست

  ادای کودک در آوردن

  التکس

  چرم

  ماسک

وسايل پزشکی و 
  بيمارستانی

  شير

  خال

  ماهيچه و عضالت

  ناف

  پشت گردن

  بينی/ دماغ 

  تنکه

 حلقه -سوراخ کردن
  انداختن

 

  

  بارداری و آبستنی

  الستيک

  اسپرم و آب منی

  کفش

  حرير و ابريشم

  جوراب

  بزاق دهان

  مجسمه

  چشم

  لخت شدن

  خالکوبی

  دگرجنس پوشی

  ادرار

  زيرپوش

  يونيفورم

  لباس خيس

  کشتی گيری
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  فتشيسم. 1: دو مثال

    سنت پابندی چينی–يک سند و نمونۀ تاريخی 
  

يک سنت چينی که زمانی محبوبيت داشت و بعدها 
 جالبی از بستن پای تاريخیۀ سند و نمونممنوع گرديد، 

از همان دوران بچگی، پای دختر : دختران ارائه می دهد
را در پارچه يا دستمالی سفت و محکم باندپيچی می 

اين . شد طبيعی پاهای او جلوگيری شودکردند، تا از ر
عمل دردآور تا سالهای سال ادامه می يافت و در آخر 
. باعث کج و معوجی، و ريزی پاهای زنان چينی گرديد

در گزارشات اوليه آمده که اين سنت در دورۀ سلسلۀ 
رسم جا افتاده ای )  بعد از ميالد960 – 1279(سونگ 

 و بعدًا در می شودرسم بوده است؛ ابتدا در طبقات اعيان 
خالل قرنها، به طبقات متوسط و پائين اجتماع هم رسوخ 

در زمان سلسلۀ . يعنی از يک پديدۀ محدود به اعيان، به يک رسم و سنت عمومی فرا می رويد . می کند
آنچنان گسترش يافت و با آنچنان سختگيری ای اعمال می شد  »بستن پای دختران«، )1636 – 1911(کيونگ 

درآخر، هزار سال بعد، با پايان پادشاهی و شروع . ه همۀ زنان چينی را به موجوداتی لنگ و فلج تبديل نمودک
علل پابندی را می شود به اين . سيستم جمهوری در چين، سنت پابندی به عنوان بربريت، ممنوع اعالم گرديد

  :شکل جمعبندی کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن بيانگر فوت فتيشيسم مردانۀ گسترده ای است که مورد آخر برای جنسيت پژوهان جالب می باشد، چو
  .فرهنگهايی آن را پروارنده و گسترش داده اند

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  فتشيسم. 1: دو مثال
  2 پابندی –يک سند و نمونۀ تاريخی 

  
 و ظريف، به نظر می رسد که در طول صدها سال، ميل و عالقۀ شهوانی وسواس گونه ای برای پاهای کوچک

 چه ًااطالع دقيق از اينکه واقع امروزه امکان دسترسی به البته،. بخش جدائی ناپذيری از فرهنگ چينی بوده باشد
 به مقدار  تنها يک اقليت بوده اند، و ديگرانشايد فقطآنها . است چنان عالقه ای داشته اند، ناممکن تعدادی از مردان

اما، ما اين را می دانيم که کوچکی اندازۀ پا، . برايشان مفهومی نداشته استيا کًال  کمی از آن لذت می برده اند،
رنگ و شمايل  مردان معموًال به خود پاها نگاه نمی کردند بلکه مجذوب.  داشته استخاصیکشش و جذابيت 
اهش با اين حساب، کفشها به عنوان سند و برهانی بر ميل و خو. بوده اند» کفشهای لوتوس«پوشش پاها يعنی 

 عالقۀ وسواس ،»فتشيسم غير مستقيم«شايد کسی اين را . جنسی زن، خود به خود کاراکتر فتشيستی به خود گرفتند
به هرحال از هم سوا کردن انواع و اقسام .  تلقی کند،گونه ای برای پوشش عضوی از بدن و نه خود آن عضو

   چه چيزی را بازگو می کردند؟ان و دخترانشکل غير طبيعی کوچک زنه پاهای ب
  قعيت اجتماعی مو

پالنگی جايگاه و موقعيت برجستۀ زنان اشراف و اينکه آنها لزومی به کار کردن نداشتند، را می 
  .رساند

  عالمتی از سرکوب
نه آنها می شد، و آنها را به شوهرو خا» فرار«زنان پالنگ قادر به تند راه رفتن نبودند و همين مانع 

  .هايشان پايبند می کرد؛ و البته فرمانبری از شوهرانشان را هم تضمين می نمود
  ابژه هايی برای اميال جنسی

پاهای لنگ دختران، ابژه هايی اروتيکی و شهوت انگيز به حساب می آمدند، و درنتيجه شانس دختر 
 وجوهی به والدينشان، به ختپردادرواقع، دختران زيادی در قبال . در بازار ازدواج را افزايش می داد
 . در اختيار مردان غنی قرار داده می شدند،عنوان عروس يا رفيقه و همخوابه

 
  
  
  
  
  
  

  
  اروتيک چينیۀ مجسم

  متعلق به قرن پانزده بعد از ميالد
وضوح ه را ب ناشی از سنت پابندیۀ پاهای خميد

  .نشان می دهد
 .نگلیموزۀ سکس چين، تو
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در جهان غرب هم ، اع مختلفی از فتشيسم پا و کفشانوولی، . دالئل درهم تنيدۀ دخيل در مسئله کار ساده ای نيست
و پاشنه و انگشتان پاها هم ابژه های فتشيستی برای بعضی از مردان بوده نه تنها پاها، بلکه . استوجود داشته 

 اين موضوع، در مورد پوشش پاها، بخصوص زمانی که کفشهای پاشنه بلند و چکمه ها مد بودند، هم صدق .هست
 هم هستند که مجذوب شورت و جورابهای زنانه، و حتی جورابهای عادی، می باشند و با آنها به مردانی. می کند

مسلمًا همۀ اين انواع فتشيسم تنها مختص دگرجنسگرايان نيستند بلکه شامل حال . شدت تحريک می شوند
 به تهييج و بعضی از مردان به کمک پاها، کفش، چکمه، و جوراب مردان ديگر. همجنسگرايان هم می شوند
 و ربط می يابد، شدت و حدت آنباز هم، اين را بايد به خاطر داشت که مسئلۀ فتشيسم به . تحريک جنسی می رسند

) پا(» فوت«در دوران امپراطوری چين، هيچ مرد . مشکل و مسئله ساز شدن آن به شرايط و موقعيت بستگی دارد
و پيشداوری قرار نمی گرفت، چون کل محيط اجتماعی، به عنوان آنرمال و غير طبيعی مورد قضاوت  فتشيستی

 .آن را پاس می داشت و می کردعالقه و مجذوبيت اروتيکی او را به عنوان يک مسئلۀ عادی و معمولی تلقی 
نرمال و :  بار ديگر يک درس قبلی را به اثبات می رساند که، در چين»بستن پای دختران «رسمنتيجه اين که، 

  .طلق نيستند، بلکه در فرهنگهای مختلف، معانی متفاوتی دارندهای جنسی مآنرمال
   

  
  »کفشهای لوتوس«
پای لوتوس « سانتی به عنوان 7-8طول . آلهای اروتيکی چين بودندايده  پاهای کوچک و ظريف از فرم خارج شدۀ دختران،

لوتوس «، و اگر پاها از اين هم درازتر بودند به عنوان »لوتوس نقره ای«به عنوان ) ده سانتی( ، پاهای يک مقدار درازتر»طاليی
  .شناخته می شدند» آهنی

عکسی از پای . 4ابريشمی، » کفشهای لوتوس«. 3و . 2.  سانتيمتر، سلسلۀ کيونگ 8.5جام شراب چينی . 1: از سمت چپ
  .معيوب يک زن چينی
 .نگلیموزۀ سکس چين، تو

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  سادومازوخيسم. 2: دو مثال
  

  

 

 

  
  

  دو نويسندۀ معروف
. يد، دست زداممی ن» سايکوپاتولوژی جنسی« پژوهشهايی حول آنچه که او به، ابينگ–ن کرافت اتريشی ريشارد فوروانپزشک 

  :معروف استفاده کردۀ م دو نويسند از نا، ساديسم و مازوخيسم، مشخصاو برای معرفی دو نمونۀ
  )1740 – 1814 (دوناتين الفونسه فرانسيس، مارکيس دو ساد) سمت چپ(

(Donatien Alphonse François, Marquis de Sade) 
 نکوهيده، و رذيلت ارج ،می نوشت که در آنها فضيلت برانگيزی فرانسوی که آگاهانه داستان و نوولهای جنجال اشراف زادۀ

  .ی شدنهاده م
خود که » فکرروشن« معاصرين و بی رحمی شخصيتهايش را برای رد اين ادعای ترسيم صحنه های آشکار رفتارهای جنسیاو 

  .کار گرفته ، ب» خوب استًاذات« انسان بودندمعتقد 
  )1836 – 1895 ( مازوخ– لئوپولد فون ساخر )راست(

(Leopold von Sacher-Masoch) 
برای نمونه در . د، ميل و کشش خويش به زنان قهار و مسلط را برمال می کنداز نوشته های خواتريشی، در بعضی ۀ نويسند

  . ابينگ راضی نبود–ازبرچسب زدنهای کرافت البته، او ). 1870(» ونوس در پوست خز«
  )م.وبالگ جنسيت و جامعه موجود استۀ در کتابخان» ونوس در پوست خز«(
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 .ندساديسم و مازوخيسم جنسی داللت دارد، که آئينه ای از همديگرۀ دو پديد، به »سادومازوخيسم«ترکيبی ۀ واژ
 و چيرگی شريک جنسی  شريک جنسی، و مازوخيسم، تحت سلطهاديسم، تسلط و چيرگی يافتن بر سجوهرذات و 

ست و در قديم، چندان معلوم نبود که اين دو پديده دو روی يک سکه اند، و رابطۀ بين سادي. می باشد، واقع شدن
) پارادوکسی (متناقضی اين رابطه به راستی که رابطۀ .می آيدمازوخيست آن چيزی نيست که در نگاه اول به چشم 

يک فرد : گاهی اوقات، يک جفت سادومازوخيست حتی ممکن است نقشهای خود را با هم عوض کنند. می باشد
ر نقش مازوخيست يعنی مادون، برده و ممکن است يک بار نقش ساديست يعنی مسلط، حاکم و چيره، و بار ديگ

قبل ازورود بيشتر به اين مبحث بسيار پيچيده، در ابتدا طرح تاريخچه ای که در زير می آيد، . ، ايفا کندرازبون 
  .سودمند می باشد

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  بی رحمی و ساديسم: سابقۀ تاريخی: سادومازوخيسم. 2: دو مثال
  

  

 

 

  
  

  يکی بی رحم و ديگری ساديست: دو فرد هم دوران
  .تاريخی فرق بين شقاوت و بی رحمی با ساديسم را نمايان می سازندۀ دو چهراين 

رعب و   عمومی دست زد تا در داخل و خارجظلم و ستماولی به . خاص خود، مردان شرير و هيواليی بودندۀ هردو، به شيو
  .، دومی، ساديسم خصوصی خود را برای لذت و خشنودی فردی خود به کار گرفت بگستراندوحشت

  (Vlad III the Impaler1431-1476)ولد ميخ کش ) سمت چپ(
او در شقاوت، بی . بود) بخشی از کشور رومانی امروزی(» واالچی« خون آشام نبود، بلکه حاکم هيوالیدراکوالی اصلی، 

.  زبانزد همه بودرحمی و کشتارهای جمعی دشمنان واقعی و موهومی خود به وسيلۀ انداختن آنها روی نيزه های تيز و بلند چوبی،
  .ولی تا آنجا که اطالع داريم، او ساديست نبود

 Gilles de Montmorency-Lavalاصلی او  اسم Gilles de Rais” (1404-1440)“» .گيلز دِ  رايز «)سمت راست(
Baron de Rai، ژاندارک (comrade-in-arms of Joan of Arc)، او . د يکی از بزرگترين قاتالن گروهی در تاريخ بوو

تا اينکه .  و به قتل می رساندشکنجه می داد را ربوده، به قصر خود می برد و در آنجا آنها را -  اغلب مذکر-تعداد زيادی از کودکان
که در بعضی از نوشته های مارکيس دِ  ساد، ، ظاهرًا جرم او از طبيعت ساديستی برخوردار بود. دستگير، محاکمه و به دار آويخته شد

 شواليه ای که هرکدام از زنان خود را بالفاصله بعد از ازدواج، ،افسانه ای» بلوبيرد« برای او. مدل و الگو به کار گرفته شدبه عنوان 
  .به قتل می رساند، الگو شد

  
 ، نمونه های زيادی از حاکمان ظالم و بی رحم، وجود دارند، از امپراطور روم کاليگوالخدر تاري

(Caligula) ن مخوفايوا« گرفته تا «(Ivan the Terrible)  ولد ی واالچيان، معروف به» ولد دراکوال«و 
. اما، بی رحمی و شقاوت آنها ربطی به سادومازوخيسمی که در اينجا مورد بحث می باشد، نداشتميخ کش؛ 

. اين بی ربطی، شامل عمل شکنجه گرانی که در گذشته در پی اعتراف گيری از متهمان بودند، هم می شود
گاردهای محافظ اردوگاههای  حتی .ر آن بوديه شنکجه جزء جدايی ناپذن شکنجه گران عامل سيستمی بودن کاي

، و »انجام می دادند «،طبق قانون و وظايف تعيين شده» شغل خود را«،  همکشتاری که نازيها داير کرده بودند
 بی رحمی عيان و آشکار است اما، در همۀ اين نمونه ها، شقاوت و. آن نمی بردندهيچگونه لذت شهوانی از 
  .از ساديسم خبری نيست

، به توليد يا تقويت هيجان جنسی منجر  کهيک رفتار به شرطی ساديسمی است. شقاوت و ساديسم يکی نيستند
به اصطالح . ، اما اغلب خود شقاوت و خشونت نيستساديسم می تواند شقاوت و خشونت را تداعی کند .شود

نی افرادی که از شکنجه و به قتل رساندن شريک جنسی خود لذت می برند، به شدت نادر می يع، »قاتالن شهوتی«
 و ذهنيت عمومی در رابطه با  را ترساندهمردم ژاندارک  رايزِ ز دگيلدر تاريخ، هرازگاهی نمونه هايی مثل . باشند

   .ه کننده است نادرست و گمرا،ند، اما اين برداشت و ذهنيته ارفتارهای ساديستی را شکل داد
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اکثر افراد ساديست به دنبال يک شريک جنسی می گردند که داوطلبانه مطيع آنها شده و به زير فرمانشان 
می تواند شامل وارد کردن درد به فرد مطيع و تسليم شده هم باشد، اما درآوردن  اين تحت تسليم و اطاعت. درآيد

دار و فلک (دست و پا بستن   و کردنر طرف، نقش بازیاغلب از سنخ به کار بردن لغات و کلماتی جهت تحقي
 بسيار بيش از آن می پردازند،روابط سادومازوخيستی بين افراد بالغ که آگاهانه و داوطلبانه بدان . می باشد) زدن

درحقيقت، در چند دهۀ اخير، سادومازوخيسم در چند کشور غربی، .  تصور می شد، رواج داردچيزی که قبًالً 
  .شتر از خفا به در آمده، و حاال ديگر اينترنت، باعث شناخت بهتر آن در سراسر جهان شده استهرچه بي

  
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  سادومازوخيسم. 2: دو مثال
  سنتهای آموزشی و مذهبی: 2سابقۀ تاريخی : سادومازوخيسم. 2: دو مثال

  
 تحميللذتی که از «شقاوت تلقی می گرديد و به عنوان  ساديسم معادل بی رحمی و برای مدت زمانی طوالنی،

، تعريف می » دردحاصل از احساسلذت «درمقابل، مازوخيسم به عنوان . تعريف می شد» به دست می آيددرد 
از لغت  (. می دهدرا»  از درد بردنلذت«  که معنی”algolagnia“يعنی همان واژۀ قديمی روانپزشکی . شد

اين ديدگاهی کوته بينانه، اما قطعًا قابل درک می ). معنی شور و لذته ب lagneia، و دردمعنی ه  بAlgos يونانی
، هم در خانه و هم در کالس درس، بخش جدائی ناپذير تربيت و ضرب و شتمدر طول قرنها، کتک و . باشد

رحمانۀ آنها  يه بی و لذتی که زجر دهندگانشان از تنبخوردنهابسياری از بزرگساالن، کتک . آموزش و پرورش بود
پس چنين تصور و برداشتی منطقی به نظر می رسيد که، يک لذت انحرافی ناشی .  به ياد می آوردندرامی بردند 

بنابراين، واژۀ جديد . از شقاوت و بی رحمی، محرک آنها در کتک زدن و زجر دادن دانش آموزان بيچاره بود
 از طرف ديگر، باز هم در طول قرنها، مردم شاهد اين بودند .اصطالح مناسبی برای رفتارهايشان بود» ساديسم«

طی مراسمی بدن خود را مورد آزار  که چگونه بعضی از افراد و گروههای مذهبی، به خاطر نجات روح خويش،
و لذت به نوعی و به نظر می رسيد که آنها از درد و آزاری که به خود وارد می کردند، . و شکنجه قرار می دادند

و آخر اينکه، زنان و مردان . اصطالح مناسبی برای آنها بود» مازوخيسم« بنابراين، واژۀ .ذهبی می رسيدندوجد م
وبالگ جنسيت و ۀ در کتابخان(اعترافات ژان ژاک روسو . تحصيلکرده، به رابطۀ مستقيم درد و لذت جنسی پی بردند

در هشت سالگی، :  نويسنده را برمال می کند که بعد از مرگ او منتشر شد، يک راز خصوصی)م.جامعه موجود است
وقتی خانم مربی سی ساله اش برای تنبيه روسو به کفل او ضربه می زند، به روسو لذت جنسی دست می دهد، و 

توصيف » مازوخيسم«واژۀ .  بوده استهاروسو از آن لحظه به بعد، تا آخر عمر خود، تشنۀ دريافت اينگونه مجازات
  .تکامل چنين تمايلی اس

 تنها يک بعد و جنبۀ سادومازوخيسم است، و به هيچ وجه بعد ،اما، همانطور که خواهيم ديد، درد، زجرو تنبيه
  . آن نمی باشدضروری

  

  

 

 

  
  

  کتک و ضرب و شتم در مذهب و آموزش و پرورش
ئی ناپذير جداجزء  کتک زدن بچه هادر کشورهای غربی، در طول قرنها، . کفل را به تازيانه گرفتن) سمت چپ(

، )از تخته يا پالستيک(لدين و معلمان، از چيزهايی مثل ترکه، چوب سر پهن  وا.آموزش و پرورش بوده استتربيت و 
ترکه را بذار کنار تا بچه «اصطالح . عصا، تسمه، شالق، يا کمربند، برای تنبيه و تربيت نسل جوان استفاده می کردند

 بود که تحصيلکردگان تنها در اواخر قرن هيجدهم و در نتيجۀ جريان روشنگری. گويای همين فلسفه است» لوس بشه
به . نسبت به اثربخش بودن اين شيوۀ تربيتی به شک افتادند، و اين تا حدود زيادی مديون نوشته های ژان ژاک روسو بود
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عالوه، روسو نمونه های عبرت آموزی از تأثير منفی که عمل به تازيانه بستن کفل، بر رشد جنسی کودک برجای می 
  ).سنقاشی رنسان.(نهد، ارائه داد

تنبيه کردن خود، به عنوان نوعی توبه و ). چيزی شبيه سينه زنی و زنجير زنی(خود شالق زدن ه ب) سمت راست(
اين سنت در سده های ميانه، در کشورهای . طلب بخشش و مغفرت الهی، سنت قديمی بسياری از مذاهب می باشد

ب مذهبی، در مالء عام به راه افتاده و به بدنهای با يک ت» سينه زنی«مسيحی، زمانی به اوج خود رسيد که دسته های 
اين احتمال وجود دارد که چنان عملی برای بعضی از شرکت کنندگان، يک حال و هوای جنسی . خود شالق می زدند

  .داشته است
(woodcut, Nuremberg Chronicle). 

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  قدرت) رادکسپا(تناقض : سادومازوخيسم. 2: دو مثال
  
. اس«اين دورۀ آموزشی سعی در توضيح آن داريم، امروزه خيلی راحت و ساده می که ما در سيازوخمادوس

 برده و رئيس –گاهی هم غالم و ارباب  (.خوانده می شود (S & M) ».ام
{Slave and Master} آن جوهر از آنجا که ذات و .) از آن برداشت می شود

 D & S” (Domination and“ هم گاهی تسلط و اطاعت می باشد،
Submissin) خوانده می شود، و باز، از آنجا که يعنی چيرگی و گردن نهی ،

انقياد فيزيکی يا روانی، و يا هردو با هم به همراه تنبيه و تحت کنترل داشتن 
 Bondage)» بونداج و ديسيپلين«شريک جنسی، عادی ترين نوع آن است، 

and Dicipline) “B & D” آموزی ناميده می شوديعنی اسارت و اطاعت  .
  هر اسمی که خوانده و ناميده شود، سادومازوخيسم کًال دو فرد دواطلبی باولی،

، با همسادومازوخيستی » صحنه«را شامل می شود که حول مشارکت و اجرای 
فاظ تحقيرآميز، تنبيه به کارگيری لحن و الاز طريق ، فرد ساديست، »صحنه ای«در چنين . به توافق می رسند

از . ، وارد کردن درد فيزيکی و، دست و پا بستن، بر فرد مازوخيست مطيع وگوش به فرمان، تسلط می يابدجسمی
 شدت و مرز همۀ اعمال را، خود کنترل می کنند، آنها ،آنجا که مازوخيستها خود خواهان چنين چيزی هستند و

 مازوخيست در هر لحظه ای که بخواهد، .به کار می گيرندنسی خود،  برای رسيدن به اميال جرادرواقع ساديستها 
 =لغت ايمنی . (، ساديست را از ادامۀ کار بازداردمورد توافق» لغت ايمنی«می تواند با ادا کردن و بر زبان راندن 

 که هروقت می کنندفق  و حول آن با هم توامی دهد ساديستبه » صحنه« خط قرمزی که مازوخيست قبل از شروع ،رمز. واژۀ امن
  ساديست نبايد از آن مرز عبور کند، ياکه و اين می باشديست رسيدن خ، معنای آن به مرز تحمل مازوادا کندمازوخيست آن لغت را 
  .) تمام شده می باشد» صحنه« و قراداد آنها منتفی است

، به راستی و به طور حقيقی،  امر به نظر می رسد، آنکه در اين رابطهبنابراين، برعکس آنچه که در ظاهر
 تناقض است که در درست همينمسلط، چيره و کنترل کننده می باشد، همانا فرد مازوخيست است و نه ساديست، و 

 در روسپيگریهمين مسئله روشن می سازد که چرا .  را ايجاد می کند»هئنش کيف و«چنين رابطه ای، آن احساس 
او با پرداخت پول به فرد تن فروش از او . ا برای خود انتخاب می کندمشتری عمومًا نقش مازوخيست و زبون ر

به عبارت ديگر، . به اميال مازوخيستی خود برسد) مشتری(می خواهد که نقش ساديست را برايش بازی کند تا او 
 می مشتری، با کنترل کردن فعاليت و عمل، خود دست باال را دارد و رئيس و هدايت کنندۀ اصلی رابطه، باقی

  . ماند
، با تصوير پيچيده و متناقضی .ام. ، بخصوص در خرده فرهنگ اس»صحنه «روانشناسیبا نگاهی دقيق تر به 

 : به پيش می رود وطور همزمان در چندين سطح و اليه اتفاق می افتده سادومازوخيستی بۀ رابط: مواجه می شويم
 مسلطغلبه يافته و بر او ) »مفعول«(بر مازوخيست ) »فاعل«( که در آن ساديست سطح ظاهری و قابل مشاهده .1

که حد و مرز آن را خود مازوخيست تعيين می کند، و بنابراين در تناقض با آنچه که  سطح قراردادی .2.شده است
 چون مفعول کنترل کننده، در عين .استاين همان سطح حقيقی تناقض . در ظاهر ديده می شود، قرار می گيرد

فاعل هم به نوبۀ خود، ضمن احترام به حد و مرز تعيين شده .  که به وسيلۀ فاعل کنترل شود است اينخواهانحال، 
کوتاه سخن آنکه، ما در اينجا با يک وضعيت . به وسيلۀ مفعول، مايل به اعمال کنترل بی حد و مزر می باشد

يک نوع بی قدرتی حقيقی را  در اين سطح، مفعول .سطح شعائر تشريفات. 3. روانی در حال نوسان مواجه هستيم
.  حقيقی را تجربه می کندو اقتدارتجربه می کند، و فاعل، در چارچوب مرزهای مورد توافق طرفين، يک قدرت 

 احساس عميقی از اعتماد طرفين به هم، و رابطه ای حقيقی، حداقل در يک تقويتاين تجارب قادر به ايجاد و 
، تعداد هر چه .ام. که آمد، نشان می دهد که چرا در خرده فرهنگ استوضيح کوتاهی . رابطۀ غيرمالی، می باشد

ساديستهای حقيقی و . بيشتری از زنان و مردان، بيشتر مايل به ايفای نقش مازوخيست هستند تا نقش ساديست
ۀ به هر حال، اغلب مردم دوست دارند مسلط و کنترل کننده باشند، و مازوخيسم جنسی شيو. واقعی، بسيار نادرند
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اين هم، حقيقتی است که افراد، گاهی نقشهای . برای اين کار در اختيار آنها قرار می دهد) پارادوکسالی(متناقضی 
خود را با هم عوض می کنند، اما اغلب اوقات، ترجيحات جنسی انسانها و نقشهايی که ترجيح می دهند ايفا کنند، 

جذابيت خيلی کمی نمود که سادومازوخيسم برای اکثريت مردم، در آخر، اين را هم بايد اضافه . ثابت باقی می مانند
کسانی هم ممکن است آن را آزمايش کنند اما چون خوی و مزاج الزمۀ آن را .  و يا هيچ جذابيتی نداردداشته

  .ندارند، بعد از مدتی آن را کنار می نهند
  
  
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  مقدمه: اقليت های جنسی

  
ولی، بعضی از . می پذيرد» نرمال«، بخشی از گسترۀ رفتارهای جنسی بشر را به عنوان عه ایهر جام

درنتيجه، بعضی از . جوامع در مقايسه با جوامع ديگر، بخش بزرگتری را به عنوان نرمال قبول می کنند
امع، نسبت برخی از جو. »آنرمال«تلقی شوند و در جوامعی ديگر » نرمال «جوامعیرفتارها ممکن است در 

 مدارا، صبوری و اغماض در با، تا جايی که ضرر و زيانی نرسانند، برخوردی همراه »آنرمال«به رفتارهای 
بی ضرر، مثًال رفتارهای خصوصی دو فرد بالغ که » یآنرمالها«پيش دارند، اما برخی ديگر ازجوامع، حتی 

 به شدت محکوم و همراتر می روند، را به کسی ضرری نمی زنند اما از مرز نرمهای جنسی پذيرفته شده ف
در مواجه با سرکوب، اين افراد بالغ احساس می کنند که به شکل غير عادالنه ای محدود و . سرکوب می کنند
ولی، اغلب اوقات در برابر سرکوب خود قادر به هيچ کاری نيستند، و چاره ای ندارند جز آن . محکوم شده اند

. تحوالت اجتماعی بنشينند تا فرصتی برای دادخواهی آنان فراهم شودکه تحمل کنند ومترصد تغييرو 
درحقيقت، در شرايط مساعد، افراد مواجه با سرکوب جنسی، ممکن است فرصتی بيابند تا برای رسيدن به 

  .سازماندهی کنند» اقليت جنسی«حقوق جنسيشان، دور هم جمع شده و خود را به عنوان 
 ،های ملی، قومی و مذهبی تر اقليترايج  مفاهيمۀ تازه ای است و در ادام ًااصطالح نسبت» اقليت جنسی«
 در که گروههای اجتماعیاين اصطالح تازه بدان معنا است که آن دسته از،  به عبارت ديگر.گرديد مرسوم

به رسميت شناخته شدن حقوق مدنی خود شده  بعضی از کشورها تحت فشار و سرکوب بودند، حاال خواستار
  . نگاهی دقيقتر بياندازيم» اقليت«به خود مفهوم  ، شايد بد نباشد کهمطلبلی به هرحال، قبل از ادامۀ  و.اند

  
  
  
  

  )جايگزين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحدۀ کميت(
  

  در.تصويب رسانده ب»  پذيرفته شدهًارسم«های   را در حمايت از بعضی از اقليتۀ زير، سازمان ملل قطعنام1992در سال
  :آورده می شوند) با کمی اختصار(اينجا دو مادۀ اول قطعنامه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مذهبی و زبانی، نژادی،های ملی حقوق افراد متعلق به اقليتۀ بياني
  1992 دسامبر 18 مورخ 135/47شماره ۀ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنام

  
   1بند 

  .کرد خواهند تظاحفها  اقليت  قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانیياملی   موجوديت و هويتدولتها، از .1
  
  2 ندب

 ، و اجتماعیخصوصی در حوزۀ حق دارند که  زبانیو  مذهبی،قومی  ياملی های فراد متعلق به اقليت ا.1
به جا خود را ی  مذهبمراسموند، مند ش فرهنگ خود بهره از بدون هرگونه تبعيض يا مزاحمت، وآزادانه، 

 .ببرندو زبان خود را به کار آورند، 
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  اقليت و اقليت های درون آن: 2مقدمه : اقليت های جنسی

  
  هر گروه کوچک اجتماعی نمی شود، چون گروههای کوچکشامل،  است در اينجا مد نظراقليتی که

از طرفی هم، بعضی از . نابغۀ موسيقی، يا رياضی دانان باهوش، اقليت خوانده نمی شوند، مثل کودکان زيادی
 مثل سياهپوستان آفريقای جنوبی در –گروههای بسيار بزرگ، که حتی از جهت آماری در اکثريت هستند 

به نظر  راين،بناب.  گاهی ادعای اقليت بودن کرده اند–دوران آپارتايد، و زنان در بسياری از کشورهای جهان 
می رسد که عنصر شاخص در مفهوم اقليت اجتماعی، همانا عدم تعادل اجتماعی يا سياسی، يک محروميت 

، اقليت  استاما، تا زمانی که اين بی قدرتی مطلق.  بی قدرتی باشدنوعی و شده، يک تبعيض منفی، تحميل
می مانند و اگر از جای خود بجنبند، يکی ، ايزوله شده باقی ستمافراد تحت . قادر به متشکل کردن خود نيست

 زمانی می توانند آنها فقط. متهم می شوندبعد از ديگری دست چين شده و به جرم برهم زدن نظم عمومی 
و خود را به عنوان يک گروه به متشکل شده  بقيه حول مسئلۀ مشترکی به همراهاقليتی را تشکيل دهند که 

به . ، حداقل به طور بالقوه، به يک نيروی اجتماعی تبديل می شونداراين کدر نتيجۀ .  معرفی کنندجامعه
  :عبارتی
با هم به  عالئق مشترک، رخی از افراد سرکوب شده هستند که، بر اساس بمتشکلی ههایوگر، ها اقليت

دست ه شکل سمبليک هم که شده، مقدار معينی قدرت به ، حتی بدرنتيجهو رسيده نوعی اتحاد و همبستگی 
  . اندآورده

 ممکن است محدود باشد، ولی به هرحال اين امکان را برای آنها و ديگران هرچند که اين قدرت اوليه
اولين قدم در مسير به رسميت : کوتاه سخن آنکه. فراهم می آورد که خواستار پايان دادن به سرکوب خود شوند

رسميت ه حتی اگر اين ب ؛ليت می باشدشناخته شدن توسط اکثريت، همانا تبيين و تعريف خود به عنوان يک اق
ما در اينجا با يک تناقض .  چيزی جز توهين و تعرضات تازه و حمالت بيشتر به آنها نباشدشناخته شدن

سرکوب شدگان به حداقلی از قدرت نياز دارند تا بی قدرتی ناعادالنه ای که به آنها روا شده را نشان : مواجهيم
درنتيجه از و » نرمال« پيوستن به اکثريت به عنوان -و اين دومين تناقض است  -ولی، هدف نهايی آنها . دهند

خود را » فرهنگ اقليتی« آنها بازالبته حتی اگر چنين شود، . دست دادن موقعيت خود به عنوان اقليت می باشد
کلور  ديگر نه به عنوان يک تهديد، بلکه به عنوان يک فولآنوقتبه وجود می آورند، چون اين فرهنگ، 

  .پذيرفته می شود
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 و انحالل نهايی آن را می توان درعرصۀ رفتارهای جنسی هم مشاهده  و چگونگی شکل گيری اقليتمسير

و ادامۀ همبستگی گروهی از افراد دارای  خاصی از سرکوب و محروميت، به ايجاد ، نوعدر اينجا هم. نمود
اما . آنها، به محض متشکل شدن، درخواست حقوق برابر می کنند. عالئق جنسی ناهنجار، منجر می شود

د، البته با اين بهانه که اين گروه جديد، يک اقليت نبه شدت مقاومت می ک اکثريت، در برابر درخواست آنها
ند بلکه درخواستهای غير قابل قبول يک عدۀ محدود خودخواه، مجرم و معتبر و قانونی را نمايندگی نمی ک

و در ادامه گفته می شود که، اگر تبعيض عليه يک اقليت معتبر و به رسميت . بيمار روانی را مطرح می سازد
 در واکنش به اين. نمی گردد» آنرمالهای جنسی«شناخته شدۀ قومی يا مذهبی اشتباه باشد، اما اين شامل حال 

برخورد، اقليت جديد سعی می کند که عالقۀ جنسی خاص خود را به نقطۀ ثقل فعاليتها و درخواستهای 
سازمانی خود مبدل سازد، تا هم به اطالع رسانی عمومی کمک کند و هم اعضاء جديدی را به صفوف خود 

 به اندازۀ غير قابل باالخره، زمانی که گروه. جلب کرده، و گستردگی اعضاء خود را به رخ اکثريت بکشاند
اغماضی رشد نمود و نفوذ اقتصادی و سياسی به دست آورد، آنوقت اکثريت، نرم شده و حق اقليت بودن 

اين به معنای پايان حداقل برخی از . گروه، که مدتها در برابر آن مقاومت کرده بود را، به رسميت می شناسد
زمان با پايان تمام محروميتها و تبعيضات، وقتی هم.  حقوق جنسی استحداقلتبعيضات و تضمين بخشی از 

 که و عنصر شاخصیو آنوقت مسئله . برابری کامل تضمين گرديد، اقليت منحل شده و جذب اکثريت می شود
مثل . به شکل گيری و هويت يابی آن منجر شده بود، به يک موضوع اجتماعی و سياسی فرعی تبديل می شود

ن است برای حفظ حضور خود در انظار عمومی و مطالبۀ نفوذ سياسی، هر گروه ديگری، اين اقليت ممک
پروفايل مشخصاتی خود را حفظ کند، اما در آن صورت فقط يکی از رنگهای به رسميت شناخته شده در بافت 

  .اجتماعات مدرن را نمايندگی می کند
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   در کشورهای مختلف ها و اقليت هااکثريت

  
 اقليت اکثريت 

  :قومی

 مکزيکی
 در اياالت متحدۀ آمريکا ر مکزيکد

  :»نژادی«

 سياه
 در اياالت متحدۀ آمريکا در آفريقای جنوبی

  :مذهبی

 شينتو
 در اياالت متحدۀ آمريکا در ژاپن

 

 اکثريت ها و اقليت ها در سانفرانسيسکو

 اقليت اکثريت 

  :قومی

 مکزيکی
 در کل شهر در منطقۀ ميشن

  :»نژادی«

 سياهپوستان
 در کل شهر ينتدر هانترز پو

  :مذهبی

 شينتو
 در کل شهر در جاپان تاون

  :جنسی

  و لزبين هاهاگی 
 در کل شهر در منطقه کاسترو
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 توان در شهر  را، می، و رشد و موفقيت آن نمونۀ اقليت جنسی، شروع دشوار ازمورد خوبيک 

اين شهر معروف کنارۀ اقيانوس آرام، از همان روزهای . سانفرانسيسکو در آمريکا مطالعه و بررسی نمود
. در اواسط قرن نوزدهم، پناهگاه انواع و اقسام اقليت های قومی، نژادی و مذهبی بوده است» تب طال جويی«

اما تحمل و . و با سعۀ نظر معروف بوده است، به عنوان شهری مدارا پذير، بردبار »شهر اقليت ها«اين 
بردباری آن هيچوقت شامل حال مهاجران چينی نشده، و درنتيجه انواع و اقسام تبعيض و بی عدالتيها بر آنان 

 همجنسگرايان مرد هم شامل حالاين تبعيض و بی عدالتی، حداقل بعد از جنگ دوم جهانی، . روا گرديده است
مورد يورش و حملۀ پليس واقع شده و مسئوالن آنها » گی ها« کلوبهای 1960دهۀ در واقع تا همان . گرديد

ايالت آمريکا که (چون به هرحال، تماسهای همجنسگرايانۀ مردان با هم، در قانون کاليفرنيا . بازداشت می شدند
 الش و ولی با اين وجود، در آن زمان، ت.شد می محسوب، يک جرم جدی )سانفرانسيسکو در آن واقع شده

دودی افراد با شهامت، نه تنها در سانفرانسيسکو، بلکه در سراسر آمريکا، سنگ ع بی وقفۀ تعداد مکوششهای
، يورش پليس به يک 1969درنتيجه، وقتی که در ژوئن . را گذاشته بود» گی ها«بنای جنبش حقوق مدنی 

، و به خشونت کشيده شد، جامعۀ گی در خيابان کريستوفر در نيويورک با مقاومت رو به رو» گی«) بار(کافه 
  . آمادگی قبلی داشت و لزبين های آمريکا برای دادن واکنشی درخور
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 که از سال نو ،رژه های مختلفر  عادت کرده بودند که با شرکت د سانفرانسيسکوهای قومی شهر اقليت
 و  خويش حضور،ی يافتروز کريسف کلمب ايتالياييها در اکتبر ادامه م تاو  می شدچينی در فوريه شروع 

فوريه تا اکتبر، در هر ماهی مراسم رژه برگزار می ۀ در واقع در فاصل. نمايش بگذارنده  ب رای خودأقدرت ر
آنها  تا فراهم نمود  در اين ماهوسيع همجنسگرايانۀ  برای مراسم رژرا و اين فرصتی. جز در ماه ژوئنبه  ،شد
ی أرقدرت و گستردگی  ش نيروها ويميدان آوردن و نماه ه و ب مراسم رژ،کارگيری يک الگوی موجوده با ب

 در واقع، موفقيت اين .عنوان يک اقليت اجتماعیه  ببه رسميت شناخته شدن: دنابهی دست يابخود، به هدف مش
به محض آنکه شهردار و ديگر سياستمداران، وسعت و گستردگی بالقوۀ . استراتژی فراتر از حد انتظار بود

، به شرکت می کردندندگان را به چشم خود ديدند، همانطور که در مراسم رژۀ گروههای ديگر اين رأی ده
مراسم رژۀ همجنسگرايان هم پيوستند تا با اعالم حمايت خود از خواسته های آنان، رأی آنها را در انتخابات به 

رديد، قانون ايالت کاليفرنيا در انتخابات مسئولين شهرداری انتخاب گ» گی«طولی نکشيد که اولين . دست آورند
 و بيماری بودن همجنسگرايی از کتابچۀ راهنمای شددر رابطه با منع تماسهای همجنسگرايانۀ مردان، لغو 

»  و لزبين هایهاگی «و به اين طريق، . انجمن روانپزشکی آمريکا حذف گرديد) روانی(تشخيص بيماريهای 
رژه های اقليت ها . (راف کامل اجتماعی قرار گرفتندو اعت» نرماليزه شدن«سانفرانسيسکو در مسير 

هم به آنها افزوده شد، اما مورد » گی ها«دربسياری از ديگر شهرهای آمريکا هم معمول بود، و بعدها رژۀ 
  .)سانفرانسيسکو، عينی ترين و آموزنده ترين نمونه ها است
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در رژۀ همجنسگرايان، افرادی از ديگر اقليت : نمونۀ سانفرانسيسکو دليل ديگری هم داردآموزنده بودن 
 چينی ها، ايرلندی ها، ژاپنی ها، مکزيکی ها، فليپينی ها، ،های نژادی و قومی شهر

هد می د نشان مسئلههمين . ، شرکت می کردندهمايتاليايی ها، و بسياری گروهای ديگر 
  .عضو چندين اقليت باشدمی تواند به طور همزمان يک شخص که 

 و به اقليت بوده بودايی می تواندمثًال يک عضو جامعۀ اقليت چينی آمريکايی، 
ممکن است فقط چينی صحبت کند و  همچنين اين فرد.  تعلق داشته باشدهممذهبی بودايی 

د معلول باشد و از  بر اين، همين فرد شايعالوه. درنتيجه عضو يک اقليت زبانی هم باشد
و آخر اينکه، اين . ويلچير استفاده کند و درنتيجه عضوی از اقليت معلوالن شهر هم باشد

فرد باز ممکن است همجنسگرا هم باشد و درنتيجه به يک اقليت جنسی هم تعلق داشته 
طور همزمان به چندين اقليت جنسی تعلق ه ، يک فرد حتی ممکن است بدرحقيقت. باشد

درجات متفاوتی از اعتراف اجتماعی ه  البته بعضی از اين اقليت ها بوشد، داشته با
، يا »گی«برای مثال، اقليت هايی همچون ترانس سکسوالهای . برخوردارند

اگر .  و يا لزبينهای فتيش سادومازوخيست(swingers)» ضربدری«دوجنسگراهای 
اقليتی قومی، مذهبی، يا زبانی چنين باشد که افرادی از اين اقليت های جنسی نامبرده، به 

 به يکسانهمۀ اقليت ها . هم تعلق داشته باشند، آنوقت تصوير باز هم پيچيده تر می شود
 واقع نمی شوند، و همين موضوع، اين سئوال را مطرح بی حقوقی تبعيض و در معرض

يط، به ، برای فرد در اين يا آن شرارامی کند که تعلق داشتن به کدام اقليت، چه عواقبی 
همراه خواهد داشت؟ مسلمًا، شرايط مختلف، تعلق داشتن به اقليت های متفاوتی را 

يک لزبين چينی آمريکايی وابسته به ويلچير، ممکن . برجسته تر و ملموس تر می کند
است نه تنها در رژۀ سال نو چينی در ماه فوريه شرکت کند، بلکه در رژۀ همجنسگرايان 

يتی ديگر در رژۀ معلوالن برای درخواست حقوق مدنی بيشتر در ماه ژوئن، و در موقع
تعلق داشتن به هر نوع  نشان می دهد، مورد اشارهۀ نمونهمانطور که . ، شرکت نمايدهم

 گاهی شايد مفيد باشد، و  اقليت به يک فردبرچسبزدن  هرچند که. نيستکل فرد  هرگز قادر به تعريف اقليتی،
همين قضيه در مواردی که . اشد، اما اين کار می تواند گمراه کننده نيز باشد هم نباينچه بسا چاره ای جز 

زندگی انسان پيچيده تر از آن است که بتوان به سادگی او را . افراد به خود مهر می زنند هم صدق می کند
بخصوص در عرصۀ جنسيت بشر، اين خطر وجود دارد که برخورد کليشه ای و . کالسه و دسته بندی نمود

به . مهمتر کاراکتر شخصيت آنها باز دارد خصوصيات و چه بسا اجزاء البی با مردم، ما را از ديدن ديگرق
 ما خودعبارتی، قصور در ديدن کل شخصيت خود ويژه و قائم به ذات هر فرد، هم ناعادالنه است و هم اين که 

، و »فتشيست«، »افراد همجنسگرا«در عالم واقعی، . را از داشتن تصويری واقعی از آن فرد محروم می سازد
بلکه اينان افرادی هستند واقعی که رفتارهای جنسی خاص خود را در . وجود ندارند» سادومازوخيست«يا 
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. شرايطی خاص به نمايش می گذارند، اما اين، چيز خاصی دربارۀ مابقی زندگی آنها برای ما بازگو نمی کند
ارند و هرگز مناسب يا شايستۀ تعريف و تبيين وجود انسانی نمی اينگونه مهر و نشانها، استفادۀ محدودی د

  .هر زن و مردی خيلی بيشتر از صرفًا عضو اين يا آن اقليت بودن، می باشد. باشند
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در اين که کدام اقليت جنسی از و ،  يک اقليت جنسی در شکل گيری يا عدم شکل گيری و مکان،زمانشرايط، 

 در »گی و لزبين«، يک اقليت ًالمث .تعيين کننده می باشند شانس به رسميت شناخته شدن برخوردار است،
يونان باستان يا روم قديم، به تصور هم نمی آمد، چون تماس جنسی با همجنس نه تنها مسئله ای نبود بلکه 

 در اروپای سده های ميانه هم قابل تصور نبود اما دليل آن » لزبينگی و«اقليت . عادی و مسلم هم تلقی می شد
 سرکوب شدتیچنان با تماسهای همجنسگرايانه آنچنان مذموم و محکوم بود، و همجنسگرايان : برعکس بود

 متفاوتیامروزه، بخشهای مختلف جهان، تصاوير . می شدند که دفاع از آنها به منزلۀ نوعی خودکشی می بود
مورد اعتراف و خيلی راحت » گی ها و لزبين ها«در بعضی از کشورهای غربی، اقليت : دهندنشان می 

در بعضی ديگر از کشورها، .  حقوق برابر خود را دارا می باشندقرار گرفتند و اکنونرسميت اجتماعی 
زه شروع شده مبارزه برای حقوق مدنی برابر همچنان ادامه دارد، و باز در برخی ديگر از کشورها مبارزه تا

در آفريقای جنوبی، جفتهای همجنس حق ازدواج با هم را دارند، در اوگاندا، مجازاتی که قانون برای . است
کشورهای مختلف، سياستهای مختلفی در پيش . تماس جنسی دو مرد با هم تعيين کرده، زندان ابد می باشد

به عالوه، بعضی از اين سياستها و رويه ها . مينطورگرفته اند، نه تنها در آفريقا، بلکه در آسيا و آمريکا هم ه
همين قضيه در مورد ديگر اقليت . در حال تغيير می باشند، و به اين خاطر ارائۀ يک جمعبندی هم مشکل است

 خودبعضی از آنها فقط اين اواخر در کشورهای غربی شروع به سازماندهی . های جنسی هم صدق می کند
، ترانس وستايتها، ترانس »ضربدريها«، فتيشها، سادومازوخيستها، )بايسکسوالها(دوجنسگرايان : کرده اند

هنوز معلوم نيست که کداميک و چه تعداد از اين گروهها به موفقيت می رسند و . سکسوالها، و آسکسوالها
گر نقاط  معلوم نيست که کداميک از آنها موفق می شوند به دينيزاين . کدامها دچار شکست و انحالل می شوند

 شرايط و درآنها، .  نيستندی انسانیاقليت های جنسی واحدهای مطلق، ثابت، و ايستا. جهان هم گسترش يابند
ن به معنای ًا، اي مسلمولی.  از بين می روندر اجتماعی و سياسی شکل می گيرند ويا متغّيًاوضعيتهای دائم

و  استطوالنی   نتيجۀ پروسۀ تکامل طبيعیرفتارهای جنسی بشر چون .نيست تغيير در رفتارهای جنسی بشر
اما در طول تاريخ، برخورد اجتماعی جوامع مختلف در . از زمانهای بسيار قديم، در همه جا يکسان بوده اند

در بخشهای زير، آن دسته از اقليت های جنسی که امروزه بهتر شناخته شده . قبال اين رفتارها تغيير کرده اند
ما اين را هم بايد در نظر بگيريم که ممکن است تداخالتی در آنها ديده شود، يا شايد ا. اند، معرفی می شوند
  . تعلق دارنداقليتهمزمان به چند به طورافرادی حس کنند که 
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  يک شمای تصويری: 6مقدمه : اقليت های جنسی

  
  شکل گيری و انحالل يک اقليت جنسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
افراد منفرد مواجه با سرکوب جنسی، به همبستگی با هم رسيده و خود را به عنوان يک اقليت تازه سازمان يافته، متشکل می . 1

  (C) .کنند
دست ه ی، بملی، نژادی، مذهبی و زبان» رسميت شناخته شدهه ب«آنها سعی می کنند که جايگاه خود را در کنار ديگر افليت های 

  (A, B, D, and E) .آورند
رسميت شناخته ه عنوان يک عضو مساوی الحقوق جامعه به  ب يعنی– اهداف مشترکی با ديگر اقليتها دارد ،اقليت جنسی تازه. 2

  .شدن
م و وبعضی از آنها رس. رسميت شناخته شدن و مورد اعتراف قرار گرفتن، اقليت ها در کل عام ادغام می شونده محض به  ب.3

 فولکلوريک بی خطر نگريسته های کاراکتراز اجزائیعنوان ه  ببه آنها را نمايش می دهند، اما هاعادات خود را نگه می دارند و آن
  .می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 129

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  گی ها و لزبين ها. 1: اقليت های جنسی

  
 1931در سال دور دنيا، ه فر خود ب در سهيرشفلدمگنوس  وقتی که

به ژاپن رسيد، مورد خطاب اين سئوال يک پزشک ژاپنی قرار گرفت 
 اما در می شودچرا در آلمان دربارۀ همجنسگرايی اين همه صحبت «: که

ز هم، به راستی جواب هيرشفلد، حتی امرو» ژاپن خبری از آن نيست؟
همکار عزيز، به اين خاطر که ما آن «: که ارزشمند و قابل تأمل می باشد

  ».را ممنوع کرده ايم، و شما آن را رخصت داده ايد
درحقيقت، خود هيرشفلد، از همان ابتدای شروع کار، به اين موضوع 

در اصل و اساس خود چيزی » مشکل همجنسگرايی«پی برده بود که 
قانون . ت جامعه در پذيرش واقعيتهای جنسی، نمی باشدبيش از مقاوم

 و کاریرياآلمان در مقابله با آميزش جنسی مردان همجنسگرا با هم، 
 زيادی را به نمايش می گذاشت، بسياری از شهروندان معروف، دورويی

 باج ، به رواج اخاذیو ،و مردانی در پستهای حساس را تهديد می کرد
 ايتاليا، و ،فرانسه. عمومی منجر می شد يهایخواهی، افشاگری و رسواي

البته ژاپن هم، که چنين قانونی نداشتند، با هيچکدام از اين مسائل مواجه 
خالصه اينکه، قانون آلمان نه تنها مفيد نبود، بلکه به زيان کشور . نبودند
، هيرشفلد به اتفاق چند نفر از 1897به همين خاطر، در سال . هم بود

در جهان را، به اسم » حقوق همجنسگرايان«ين سازمان دوستانش، اول
)humanitäres  Wissenschaftlich= WhK» کميتۀ علمی انسانی«

Komitée) اين سازمان طوماری با امضاهای بسياری از . بنيان نهادند
، که در آن ايجاد )ازجمله آلبرت اينشتين(افراد و شخصيتهای سرشناس 
 و به کردلمان درخواست شده بود را، تهيه اصالح و تغييراتی در قوانين آ

 تغييریهيرشفلد، در طول زندگی خود، شاهد . مجلس آلمان ارسال نمود
  . يعنی صد سال بعد، خواستۀ او و دوستانش تحقق يافت1994در سال . در قوانين نشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مگنوس هيرشفلد
)1935 – 1868(  

 يکی از وپزشک آلمانی 
سکسولوژی ۀ برجست يشگامانپ

و تنی چند از دوستانش،  او. است
اولين سازمان  ،1897در سال 

 درجهان »حقوق همجنسگرايان«
  انسانی– علمیۀ کميت نامه ، برا

) -Wissenschaftlich
, humanitäres Komitée

WhK( سيس کردندأت. 
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  2 ها گی ها و لزبين. 1: اقليت های جنسی

  

       
  

  آمريکاۀ در اياالت متحد»  و لزبين هاهاحقوق گی «مبارزان 
آنها بعد از دهه ها .  بدتر هم بودايان آمريکا نه تنها از شرايط همجنسگرايان آلمان بهتر نبود، بلکه شايدشرايط همجنسگر

در اينجا تصاوير چند تن از پيشگامان آنها . عنوان يک اقليت اجتماعی مورد اعتراف و رسميت قرار گيرنده  شدند بمبارزه، موفق
  .استآورده شده 

و قبل از شروع جنگ جهانی اول به  شدمتولد ) جنوب غربی آلمان(، در بواريا )1892 – 1972( هنری گلبر .1: از چپ
در » حقوق همجنسگرايان«مان ز اولين سا1924اليتهای مگنوس هيرشفلد در آلمان، در سال ر فعتأثيتحت  او. آمريکا مهاجرت کرد

 »دوستی و آزادی«اين سازمان مجله ای به اسم .  در شيکاگو بنيان نهاد،را» انجمن دفاع از حقوق بشر«نام ه  ب،آمريکا
(Friendship and Freedom) هاری های. 2. والن ايالتی تعطيل گرديدمنتشر نمود که يکسال بعد توسط نمايندگان و مسئ، 

دومين (در لس آنجلس تشکيل گرديد 1950که در » انجمن ماتاچين« و از اعضاء يی االصل آمريکايی بريتانيا.)1912 – 2002(
ه فرانسۀ ص در سده های ميانقبه گروهها و دسته های ر» ماتاچين«اسم ). در اياالت متحده» حقوق همجنسگرايان«تشکل مدافع 

يک « انتشار 1953تشکل ماتاچين در سال . صورت خود را با ماسک می پوشاندند، اشاره دارد که هنگام اجرای رقصهای نمايشی
 – 2008 ( دل مارتينو) 1924متولد  ( فيليس ليون.3. را منتشر نمود» ماتاچين رويو «1955 و در سال کرد را شروع» مجله

تران دخ«نام ه  اولين تشکل زنان لزبين در آمريکا را ب1955ی می کردند، در سال که هر دو در سانفرانسيسکو زندگ) 1921
 The) »نردبان«نام ه ارگان خود بۀ مجل، بعد، اين تشکل يکسال .وجود آوردنده ب (The Daughters of Bilitis) »بيليتس

Ladder) 1894(» آوازهای بيليتس«ويس، به اسم  پيير ل،از يک کار هنری نويسندۀ فرانسوی» بيليتس«اسم . منتشر نمود را (
  .بوده است می باشد ادعا می شود ترجمۀ اشعار شاعره ای يونانی که رقيب سوفو گرفته شده که

  
به . بودند آن کشور هرگز از حقوق برابر برخوردار نشده آمريکا، مردان همجنسگرایسودومی قانون به دليل 

آمريکا، از طرف جامعۀ روانپزشکی آن کشور به عنوان بيمار عالوه، هم مردان، و هم زنان همجنسگرا در 
اما با وجود اين .  می شدند، و رهبران مذهبی هم آنها را به عنوان گناهکار محکوم می کردندشناختهروانی 

بر تعدادشان  بعدًا البته کار، که ابتدایمحدوديت سه گانه، فعاليتهای خستگی ناپذير تعداد معدودی از افراد در 
 ی تحت ستم از اعتراف عمومتي اقلکين اعنو به  که،»ني و لزبیگۀ جامع «جاديو اتشکل يابی به ، فزوده شدا

 به مرور در زبان محاوره ای - خوش، شاد يا رنگارنگ به معنی»گی«کلمۀ ( .دي گردیبرخوردار شد، منته
از جزيرۀ » لزبين« کلمۀ .، هم به خود گرفت»همجنسگرا«آمريکا در قرن بيستم، يک معنی اضافی، يعنی 

 زادگاه شاعرۀ يونانی سافو که اشعار عاشقانه ای برای دختران دانش آموز خود می سرود، گرفته شده -لزبوس
  ).است

در آمريکا، الهام بخش مبارزات مشابهی در بسياری از کشورهای » حقوق همجنسگرايان«مبارزه برای 
 و شعارهای مشابهی، حداقل به برخی از اهداف هايری تاکتيکبرخی از اين جنبشها، با به کارگ. ديگر گرديد

عاقبت، در . خود، و بعضی ديگر حتی به دست آوردهای بيشتری نسبت به همجنسگرايان آمريکا، دست يافتند
، انجمن روانپزشکی آمريکا کتاب راهنمای بيماريهای خود را مورد بازبينی قرار داده و در 1973سال 

 دادگاه عالی آمريکا قانون 2003گرايی را از ليست بيماريها حذف نمود و در سال بازنويسی آن، همجنس
در طی اين مدت، تعداد زيادی از رهبران مسيحی و يهودی، همجنسگرايان را . سودومی را ملغی اعالم کرد

هنوز به حقوق برابر تمام با اين همه، . به عنوان جزئی از جامعۀ خود مورد پذيرش و اعتراف قرار داده ند
در برخی از شهرهای بزرگ، بيشتر تبعيضات کهنۀ :  کلی در همه جا يکسان نيستشمایدست نيامده اند و 

  .اجتماعی رنگ باخته اند اما، در بخشهای بزرگی از کشور همچنان باقی مانده اند
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  3گی ها و لزبين ها . 1: اقليت های جنسی

  
اما اين به معنای نبود . ، دارای اقليت جنسی گی و لزبين نيستندهاکشورۀ هم

بعضی از کشورها از چنان .  نمی باشدبين آن جوامعرفتارهای همجنسگرايانه در 
 رعايت ،درجه ای از فرهنگ صبوری، تحمل، احترام به ديگری، گشادگی نظر

 به سازماندهی  نيازیاهآنحقوق ديگران و احترام به تنوعات برخوردارند که در 
، و کشورهايی هم آنچنان سرکوبگرند که در آنها، امکان نيستچنين اقليت هايی 

ولی، در چند دهۀ اخير، سير کلی در . ايجاد اينگونه سازمانها اصًال وجود ندارد
. بسياری از نقاط جهان به سوی رواداری جنسی بيشتر سمت و سو داشته است

اشی شده که دست اندر کاران سالمتی و علت مسئله تا حدودی از اين امر ن
سياست مؤثر پيشگيری از ايدز  بهداشت جوامع به اين واقعيت پی برده اند که

چون تا . بدون به رسميت شناختن رفتارهای همجنسگرايانه، عملی نمی باشد
، طرح زمانی که بخش بزرگی از مردم مجيور به دروغگويی و پنهان سازی منبع ابتالء عفونتی خود باشند

  .استراتژی و خطوط پيشگيری مؤثر، هم ممکن نمی شود، و درنتيجه همه در معرض خطر قرار می گيرند
خود   و لزبين ها در جهان، در مراحل اوليۀ مبارزه در راه برابری حقوقیهادرحاليکه بعضی از گی 

ب کشورهای غربی، آنچه در واقع، در اغل. هستند، بعضی ديگر به دست آوردهای قابل توجهی دست يافته اند
مخالفان اين مسئله ادعا می کنند که . يان می باشدهمجنسگراکه فعًال باقی مانده همانا قانونی شدن ازدواج 

اما، . معنای حقيقی ازدواج پرورش فرزندان است و به همين دليل، بايد مختص جفتهای غير همجنس باقی بماند
اشته اند، بعيد به نظر می رسد که اين بهانه در دراز مدت موفقيتی از آنجا که زنان يائسه هميشه حق ازدواج د

به عالوه، بسياری از همجنسگرايان زن و مرد در نتيجۀ رابطه های دگرجنسگرايانه، دارای . به دست آورد
درضمن، . فرزند می باشند و می خواهند که بعد از جدايی، در پرورش و تربيت فرزندان خود سهيم شوند

با توجه به همين واقعيتها است که . بين از طريق لقاح مصنوعی و اهداء اسپرم هم بچه دار می شوندجفتهای لز
آفريقای جنوبی، کانادا، بلژيک، : داده اند  حق کامل ازدواجامروزه بعضی از کشورها، به جفتهای همجنس

رتبط با ازدواج را به حقوق مبعضی کشورهای ديگر هم، نه به طور کامل بلکه بخشی از . اسپانيا و هلند
دانمارک، نروژ، سوئد، ايسلند، فنالند، :  اعطاء کرده اندثبت مدنی رسانده اند،ه جفتهايی که اتحاد خود را ب

همينطور، برخی از . ، و نيوزلند)بريتانيا(فرانسه، آلمان، پرتقال، جمهوری چک، اسلوانی، پادشاهی متحده 
، را با استفاده از قوانينی ثبت مدنی نرسانده انده خود را بۀ ابطروابط مشترک جفتهای همجنس که رکشورها، 

مقاومت شديدی وجود  در اياالت متحدۀ آمريکا، در برابر ازدواج افراد همجنس،. خاص به رسميت می شناسند
وضعيت ثابت . حمايت می کنند دارد، اما برخی از اياالت به درجات متفاوتی از خواستۀ ازدواج همجنسگرايان

تحوالت تازه در وبسايت . ست و متغّير می باشد، بنابراين ارائۀ يک ليست کامل هم امکانپذير نمی باشدني
  .خاصی که در زير آمده به ثبت می رسند

  
  

http://www2.hu-
berlin.de/sexology/ECE6/html/unions_and_partnerships_by_country.htm 
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  )بای سکسوالها(دوجنسگرايان . 1: اقليت های جنسی

  

  
  

  پيشگامان جنبش دوجنسگرايان
  

 ميالدی 1970 از طرف هر دو اردوی همجنسگرايان و دگرجنسگرايان تحت فشار بودند، در دهۀ دوجنسگرايان آمريکا که
  .در اينجا تصاوير دو تن از پيشگامان آنها آورده شده اند. شروع به سازماندهی خود کردند

» مرکز دوجنسگرايان سانفرانسيسکو«، يک درمانگر آمريکايی، نيروی مؤثری در تأسيس )1930متولد  (مارگريت روبينسون
)Bisexual Center in San Francsico ( اين اولين سازمان دوجنسگرايان بود که محل و مرکزی خاص .  بود1970در سال

 در 1972در سال » ادی بخش ملی دوجنسگرايانگروه آز«قبل از آن، گروهی به اسم . خود داشت و انواع خدمات را ارائه می داد
  .نيويورک تأسيس شده بود

 The“ کتابی به اسم 1978، روانپزشک آمريکايی و پيشگام جنبش دوجنسگرايان، در سال )1932 – 2006(فريتز کلين 
Bisexual Option”منتشر نمود که اولين پژوهش روانشناسانۀ مختص به دوجنسگرايی بود .  

  
 اعضاء  بودند، به عنوان يک اقليتو لزبين ها در تالش برای کسب اعتراف اجتماعی هازمانی که گی 

تشويق می کردند و از آنها می ) »از گنجه بيرون آمدن«(خود » پناهگاه«بالقوۀ خود را به خروج از انزوا و 
 مسئله،اين . خواستند که از تظاهر به دگرجنسگرا بودن دست بردارند و همجنسگرايی خود را علنی کنند

به قلم (و به قول آلفرد کينزی » دوجنسگرا«يا » همجنسگرا «–تًا، نسل بشر را به دو اردوگاه مانع الجمع نتيج
اما، اين تقسيم بندی با حال و روزگار زنان و مردانی که از . ، تقسيم می کرد»گوسفندان و بزها«، به )خودش

اينان که در واقع خود را از هر دو .  سازگار نبودبه هر دو جنس گرايش داشتند،) اروتيکی(جهت جنسی 
 نگر و سو هم اقليت همجنسگرا، و هم اکثريت دگرجنسگرا تحت فشار يافتند، هر دو گروه را يک ،طرف

ناميدند، و در مقابل شروع به سازماندهی خود به عنوان يک اقليت  (Monosexuals)» تک جنسگرا«
 با رشد و پا گرفتن جنبش خود، اولين کنگرۀ ملی خود را در ان آمريکادوجنسگراي.  دوجنسگرايان-مجزا کردند

پيوند شبکه ای با گروههای مشابه در کشورهای ديگر، به .  در سانفرانسيسکو برگزار کردند1990سال 
 در آمستردام انجاميد، و کنگره های بعدی هم به 1991تشکيل اولين کنگرۀ بين المللی دوجنسگرايان در سال 

را ) ترانس جندر(امروزه، جنبش دوجنسگرايان، انواع گروهها و افراد فراجنسی و فراجنسيتی .  آن آمدنددنبال
در خود جای می دهد و کًال خود را جزئی از کل جنبش آزادی بخشی می داند که قصد شکستن رسم و سنت 

  .را داردتقسيم بندی جنسی قطبی گرايانه 
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   جنسیتفاوتها و تنوعات رفتارهای
  2دوجنسگرايان . 1: اقليت های جنسی

  
کنگره به بررسی .  در برلين برگزار گرديد1990، در سال دوجنسگرايی  علمی حولکنگرهءاولين 

 سیف علمی پرداخت، از جمله از ديدگاه تاريخی و زيست شنا مختل از ديدگاه رشته هایدوجنسگرايی
در اين مدت، يافته های اصلی کنگره به مقدار وسيعی مورد پذيرش قرار گرفته و در عمل اجرا ). بيولوژی(

  . بخصوص در حوزۀ پيشگيری از بيماريهای مقاربتی و ايدز؛می شوند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در برلين1990سال جنسگرايی در علمی حول دوۀ اولين کنگر
. منتشر گرديده است) 1998در سال (و انگليسی ) 1994در سال  (مهمترين سند ارائه شده در اين کنگره، به هر دو زبان آلمانی

  .گيندورف بودند. هيبرله و ر. برگزار کنندگان کنگره، اروين ج
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  (swingers)» ضربدريها«. 3 :اقليت های جنسی

 
-مشارکت افراد بالغ و خودمختار در يک خوشگذرانی اجتماعی«، »ضربدری« حاضر، ق تعريفبط
اين، در عمل بدين معنا است که دو يا چند جفت دگرجنسگرا با هم به توافق می رسند که با . می باشد» جنسی

) کلوبی(جنسی خود را در خانه يا محل شرکای جنسی همديگر دست به مقاربت جنسی بزنند، يا شريک 
در بسياری از کشورهای غربی، احتماًال ضربدريها را می . خاص، يا محل مالقاتی، با ديگران قسمت کنند

توان اقليت جنسی ناميد؛ چون با مجالت، وبسايتها، کنفرانسها، شبکه ها و اساسنامه های محلی و ملی خود، 
شبکه «بعضيها حتی با هم طرازان خود در کشورهای ديگر، . می باشندازسازماندهی خيلی خوبی برخوردار 

تجارتی » کلوبهای ضربدری«تعدادی . بين المللی به وجود می آورند و به ديدار هم می روند» های عشق
چنين به . خود را در اختيار عالقه مندان قرار می دهند) کلوب(وجود دارند که حق ورودی می گيرند و محل 

با اين همه، . سد که ضربدريها در عرصه های غير جنسی زندگی خود، افرد محافظه کاری هستندنظر می ر
اعضاء آن دارای پس زمينه های فرهنگی و تحصيلی . به هيچ وجه جامعۀ يکدستی نيست» جامعۀ ضربدری«

  .بسيار متفاوتی می باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضربدریوبکل يک عادی از آگهیۀ يک نمون
 خانه های ، اين مراسم در جاهای مختلفی. برگزار می شوندًاضربدريها مرتبۀ  شبانتجمعاتز کشورها، جشن ها و در بسياری ا

بزرگی در شهرها، يا خانه های بزرگ و مجللی در نقاط خارج از شهری با استخرهای شنا و جاکوزی، تا کلوبهای لوکس و 
و زنان مجرد، يا جفتها و مجردان به طور ) زن و مرد(د، فقط به جفتها معموًال با توجه به قراردا. تجمالتی، برگزار می شوند

برای پيشگيری از بازشناسی، اسم و جزئيات ديگری از آگهی . (مختلط، و يا جفتها و زنان دوجنسگرا، اجازۀ ورود داده می شود
  .)فوق حذف شده اند، اما محتوای آن اصل می باشد
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  تارهای جنسیتفاوتها و تنوعات رف
   فتيش ها 4: اقليت های جنسی

  
 فتشيسم، به سطح، درجه و ميزان مسئله بستگی دارد، و محدودۀ ابژه های ،قبًال اشاره شدهمانطور که 

و اين يعنی، جمع کردن همۀ . احتمالی آن آنچنان وسيع و گسترده است که عمًال حد و مرزی نمی شناسد
با اين حال، بعضی از چرم فتيش ها، و .  عمًال غير ممکن می باشدفتشيستها در زير سقف يک جنبش بزرگ،

ۀ گروههای خود را به حدی يافته اند که بتوانند خود را به عنوان ، وسعت و اندازاالستيک و نايلون فتيش ه
يک اقليت جنسی متشکل کنند و محلها، کلوبها، فروشگاهها، مجالت، وبسايتها و سازمانهای محلی، منطقه ای، 

بر اين اساس، آنها خرده فرهنگ خاص خود را به وجود . لی و کنگره های بين المللی خود را داشته باشندم
آورده اند، و در مواردی، از طريق سليقه و مدهای خود در دنيای تبليغات، بر ذوق و سليقه های عمومی تأثير 

  .می گذارند و آن را با خود دمساز می کنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چرم فتيشیهایادی از آگهی کنفرانسعۀ يک نمون
اعضاء اين تشکالت ممکن . متشکل شده اند چرم فتيشها در سطح محلی، کشوری و بين المللی بسياری از کشورهای غربی،در 

برای پرهيز از بازشناسی، طرح، اسم و جزئيات ديگر در آگهی فوق تغيير داده . (است دگرجنسگرا، همجنسگرا، و يا مختلط باشند
  .)ه اند، اما محتوای اصلی آن دست نخورده باقی مانده استشد
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
   سادومازوخيستها5: اقليت های جنسی

  
زنان و مردان .  چرم فتيش و سادومازوخيستها نوعی تداخل مرزی ديده می شوددر مورد اقليت های

درنتيجه، برخی گروههای سازماندهی شده، هر . ر جنسی عالقه مندندبسياری به طور همزمان به هر دو رفتا
بونداج و (» اسارت و گوشمالی«ولی، سازمانهايی هم هستند که فقط مختص . دو گروه را دربر می گيرند

آنها وبسايتها و مجالت خاص خود را دارند و . می باشند) سادومازوخيسم(» .ام. اس«، و ) بی دی=ديسيپلين 
بعضی از اين گروهها به فعاليتهايی با هدف . ز آنها جلسات محلی، ملی و بين المللی برگزار می کنندبسياری ا

روشنگری عمومی دربارۀ خود هم، دست می زنند و برخی ديگر صرفًا روی ايجاد امکانات و تسهيالت برای 
  .اعضاء خود تمرکز می کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ».ام. اس.  دی.بی«عادی از وبسايت يک سازمان ۀ يک نمون
گروههای مختلفی تحت اين نام متشکل شده، . سادومازوخيسم هستندلين، و ديسيپج و حروف بی دی اس ام مخفف بوندا

دمات حمايتی و آموزشی به اعضاء خود ارائه می دهند، و زمينۀ مساعدی جهت يافتن  انواع خ،وبسايتهای خاص خود را دارند
برای پرهيز از بازشناسی، طرح و جزئيات ديگر در آگهی فوق تغيير داده شده ( .شريک جنسی مناسب، برايشان فراهم می آورند

  .)اند
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
   ترانس وستايت ها6: اقليت های جنسی

  
 توسط مگنوس هيرشفلد 1910در سال » ترانس وستايت«اصطالح 

 لباس جنس مخالف می پوشيد، اطالق  عادتابداع، و به کسی که بنا به
در آن زمان، پژوهشگران و محققان هنوز به روشنی تمايز بين . گرديد

 ، و گرايش جنسی را مشخص نکرده)نقشهای جندری(رفتارهای جنسيتی 
بودند، درنتيجه، مردانی که لباس زنانه می پوشيدند، به سادگی به عنوان 

دانسته شده، و با همجنسگرايان در يک گروهبندی گنجانده » همجنسگرا«
چون . اما بعدها، هيرشفلد مجبور به پذيرش خطای خود گرديد. شدند

درحقيقت معلوم شد که اگر نه همه، ولی اکثر افرادی که لباس جنس 
درنتيجه، .  می پوشيدند، گرايش جنسی دگرجنسگرايانه داشتندمخالف

در واقع، . واژۀ جديدی که معرف آنها به عنوان يک گروه باشد، الزم بود
. همانطور که بعدًا مشخص شد، ترانس وستايتها يک گروه متجانس نبودند

با نگاهی دقيق تر به آنها مشخص شد که ترانس وستايتها فقط 
سگرا نيستند بلکه ترانس وستايتهای زن و مرد هم دگرجنسگرا و همجن

به عالوه، بعضی از آنها فقط هرازگاهی، و بعضی ديگر . وجود دارند
؛ اغلب اوقات، و آنهم به دالئل مختلفی، لباس جنس مخالف می پوشند

 وقتی پژوهشگران به مطالعۀ ترانس وستيسم به ،کوتاه سخن اين که
د، با نوعی از رفتار جنسی چند بعدی عنوان پديده ای در خود، پرداختن

  . رو به رو شدند که تمايزات و دسته بنديهای جديدی می طلبيد
  
  
  
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
   ترانس وستايت ها6: اقليت های جنسی

  واژه ها
  

برای . ندتمايزات و مرزبنديهای اوليۀ هيرشفلد، با گذر زمان، او را به مرزبنديهای جديدی رهنمون گرديد
را هم مرسوم کرد، و بعد از او، ديگران تحقيقات در اين زمينه را » ترانس سکسواليسم«مثال، او بعدها واژۀ 

به هر حال، امروزه، چندين گروه متفاوت از افرادی که لباس جنس مخالف می پوشند، از هم . ادامه دادند
  .بازشناخته می شوند

 لباس جنس مخالف می ،مًا، مرتبًا، و يا دائ گهگاهی هستند کهادیافر)  ها- تی وی(ها  ترانس وستايت -1
ولی اين رفتار، . پوشند و همينطور رفتار، حرکات و ادا و اطوار جنس مخالف را هم در پيش می گيرند

 آنان با جنس مخالف نمی باشد، بلکه بالعکس، درحاليکه ترانس وستايت ها هيچ احساس هم هويتیبازتابی از 
 ای در مورد مرد يا زن بودن خود ندارند، اما آنها از ايفاء نقش جنسيتی مخالف هويت جنسيتی شک و شبهه

و در ) Gynemimesis( تقليد زنانگیدر مورد مردان ترانس وستايت، می توان از . خودشان لذت می برند
  .، سخن گفت)Andromimesis( تقليد مردانگیمورد زنان ترانس وستايت می توان از 

کسانی هستند که با پوشيدن لباس ) هم ناميده می شوندترانس وستوفيلی (  های فتشيستانس وستايتتر - 2
  .جنس ديگر به نوعی تهييج و برانگيختگی جنسی دست می يابند

، با فيزيک خود بودنمرد يا زن  تلقی شان از  افرادی هستند که) هاتی اس (هاترانس سکسوال - 3
خود احساس راحتی نمی کنند و می خواهند ظاهر خويش را » اشتباهی«در بدن آنها . جنسيشان مطابقت ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مگنوس هيرشفلد
)1935 – 1868(  

ترانس «اصطالحات 
را » ترانس وستيسم«و  »وستايت

ه  ترانس ب؛التين(. ابداع نمود
وستيس يعنی  معنی طرف ديگر و

لباس  قبل از او، مردم.) لباس
 جنس مخالف پوشيدن را معادل
 .همجنسگرايی می دانستند

هيرشفلد که عالقۀ علمی خاصی 
» مراحل ميانی جنسی«به 

“sexual intermediate 
stages”  داشت، از طريق

مطالعات عمقی خود به خطا بودن 
به اين خاطر . اين ديدگاه پی برد

او، واژه های تازه ای ابداع نمود 
که مرزبنديهای الزم را ارائه می 

  .دادند
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 بعضی از آنها خود را به عنوان يک اقليت جنسی سازماندهی .در آورند با درون و باطن حقيقی خود مطابق
  کرده اند

دم تعادل کسانی هستند که در رابطه با اندامهای جنسی خود، با نوعی عاينترسکس ها  يا اينترسکسوال - 4
  .فيزيکی متولد شده اند و نيازمند دخالت پزشکی برای رشد به سمت زن يا مرد شدن، می باشند

 است، چون خيلی  پسند شدههعام) cross-dressing(» دگرپوشی«در دهه های اخير، اصطالح 
همۀ در مورد به همين دليل می تواند . راحت به رفتاری، بدون اشاره به عادت يا هدفی خاص، اشاره می کند

در . ، به کار رود)مثًال دگرپوشی در مراسمی خاص هم(انواع مورد اشاره در فوق، و حتی موارد ديگر 
آگاهانه از نقشهای جنسيتی هرچند که عمومی است اما، به نوعی انشعاب » ترانس جندر«عوض، اصطالح 

در ابتدا به ترانس » ندرهاترانس ج«و » ترانس جندريسم« اصطالحات .را تداعی می کندمؤنث و مذکر 
باقی بمانند، اطالق »  دو جنسبين«سکسوالهايی که عالقه ای به تغيير جنسيت نداشتند و ترجيح می دادند که 

امروزه، اين واژه کاربرد وسيع تری دارد، و هر رفتاری که در چارچوب تعاريف سنتی از زنانگی و . می شد
 رفتارهايی در افراد بسيار زيادی و در طول گسترۀ وسيعی از چنين. مردانگی نمی گنجد، را شامل می شود

پس ممکن است دگرپوشی در آن دخيل باشد يا نباشد، ولی کًال به نوعی بيانگر . رفتارهای جنسی ديده می شوند
  .نفی نقشهای جنسيتی سنتی می باشد

.  از هم مجزا می باشندو گرايش جنسی دو موضوع) جندر(در انتها، لطفًا توجه شود که نقشهای جنسيتی 
شد،  آورده و آنچه که در فوق است، گرايش جنسی افراد مطرح نشدهۀ بارردر اينجا چيزی دبه همين دليل، 

اين افراد ممکن است دگرجنسگرا، . ربطی به گرايش جنسی افراد هيچکدام از گروههای نامبرده ندارد
  .همجنسگرا و يا دوجنسگرا باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ندرسمبل ترانسج
  .عنوان معجونی از هر دو جنسه پيکان قطع شده به آن ب بيولوژيکی زن و مرد و افزودنۀ ادغام نشان

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی

   ترانس وستايت ها6: اقليت های جنسی
  يک کاربرد ويژه: 2واژه ها 

  
اس زنانه می پوشند و به مردان مذکر تن فروشی که لب» ترانس وستايت«اصطالح  در برخی از کشورها،

 اما، چنين استفاده ای از اين واژه، با کاربردی که مد .ادا و اطوار زنانه در پيش می گيرند، اطالق می شود
 که اغلب جوان - درواقع، مردان تن فروش مورد نظر.است، فرق دارد) سکسولوگها(نظر جنسيت پژوهان 

می پوشند بلکه صرفًا به دالئل مالی اين کار را انجام  لباس جنس مخالف را برای لذت بری جنسی ن-می باشند
آنها با پوشش زنانۀ خود، مشتريهای خاصی را به سمت خود جلب می کنند؛ يعنی مردان . می دهند

اين مردان، .  خودشان هم قادر به اعتراف به همجنسگرا بودن خود نيستنددر خلوتهمجنسگرايی که حتی 
ه لباس زنانه بر تن کرده اند و در بين اين زنانه پوشان هم، بيشتر به دنبال بيشتر به دنبال مردانی هستند ک

با اين کار، اين مردان همجنسگرای . آنهايی که ادا و اطوار زنانۀ غليظ تری از خود نشان می دهند، می گردند
آنها سر نزده مخفی به خود می قبوالنند که وارد رابطۀ همجنسگرايانه نشده اند و رفتار همجنسگرايانه از 

» مردانگيشان«، »ترانس وستايت ها«درحقيقت، اين افراد بر اين باور و تصورند که تماس جنسيشان با . است
  .را تأييد و تقويت می کند

البته اين پديده اغلب در جاهايی ديده می شود که همجنسگرايی را مترادف زنانگی و ادا و اطوار زنانه می 
برای مثال، در کشورهای مديترانه و آمريکای . ارج نهاده می شود» دانگیمکتب خاصی از مر«دانند، و 

ممکن است با باشند يا نباشند، » دگرپوش«ه ممکن است در معنای علمی کلماين افراد تن فروش، . التين
اروتيکی آنها ممکن است همجنسگرايی، ۀ زنانگی و نقشهای جنسيتی زنانه دمساز باشند يا نباشند، و عالق
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. ، بلکه پول می باشد»سکس« اما در تن فروشی، مسئلۀ اصلی آنها نه .نسگرايی، يا دوجنسگرايی باشددگرج
» مفعول«، ترجيح می دهند که »ترانس وستايت«اين تن فروشان » مرد « که مشتريهایاينجاست جالب ولی

را به عهده » ندهفرو کن«و » فعال«باشند، و نقش » دريافت کننده«باشند و هنگام آميزش جنسی دخولی، 
توجه به اين يافته ها، در امر برنامه ريزی جهت پيشگيری از گسترش ايدز، . می گذارند» ترانس وستايت«

  .بسيار مهم می باشد
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
   ترانس وستايت ها6: اقليت های جنسی
  يادداشتی تاريخی

  
قسيم بندی و مرزکشی خشک و جامد بين زن و مرد  گفته شد، ت)1(همانطور که در دورۀ اول آموزشی 

تفاوتهای جنسی، همانا تفاوتهای درجه ای «چون به هرحال، . هميشه بر فاکتهای زيست شناختی منطبق نيست
  ».می باشند

واکنشهای . وجود داشته و دارندهميشه ، يعنی رشد نامتعارف فيزيکی و روانی، ، استثناهادر عالم واقع
استثناها، هميشه از يک دورۀ تاريخی و منطقۀ جغرافيايی به دوره و منطقه ای ديگر متفاوت اجتماعی به اين 

بعضی از جوامع در امر پوشش و رفتارهای زن و مرد، استانداردهای خشک و تنگ نظرانه ای . بوده است
بعضی . تابنددارند و افرادی که توان و يا ميل قرار گرفتن در چارچوب آن نرمها را ندارند، را بر نمی 

ديگر از جوامع، با اعطاء شأن و مقامی خاص به اين گونه افراد، آنها را به نوعی مورد پذيرش قرار می 
دهند، و باز جوامعی ديگر، خيلی راحت هر انسانی را، چه عادی و چه غير عادی، به عنوان عضو تمام 

  . عيار جامعه به رسميت می شناسند
 دالئل بسيار زيادی (gender non-conformity)انطباق جنسيتی درحقيقت، برای عدم همنوايی و 

 و د، بدن فرد با توقعات عمومی انطباق ندار-ی دارند ۀ زيست شناسريشبعضی از اين دالئل . وجود دارد
 فرد با نقشهای جنسيتی منطبق بر نرمهای اجتماعی، احساس راحتی يعنی دارند؛ۀ روانی ريشبرخی ديگر 

يا حتی در شرايطی خاص . اجازه می دهند» دگرپوشی« جوامع در مراسمی خاص، به بعضی از. نمی کند
والها، در مراسم بالماسکه، و روی صحنه های ا در موسم کارن–شوند » دگرپوش«توقع می رود که کسانی 

، ما می دانيم که برخوردهای اجتماعی می توانند عوض شوند و درحقيقت همراه با گذر  سرانجامو. تئاتر
به هرحال، مسائل و قضايای مربوط به سکس و نقشهای جنسيتی . مان، دچار تغيير و تحول می شوندز

با اين همه، در . فراوانند و بسيار پيچيده تر از آنند که در اينجا بتوان به طور تمام و کمال به آنها پرداخت
  . شمای تاريخی کوتاهی از حداقل بعضی از ابعاد دگرپوشی معرفی می شود،زير

  
  .م- اول می باشدۀکامل همين دورۀ جنسيت و جامعه ترجمۀ  فصلنام4ۀ  شمار- ) 1(
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   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  ترانس وستايتها. 6: اقليت های جنسی
  مردان دو روحی

  
 جهان ، يعنی رابط بين طبيعت وجادوگر، افراد نابغه به عنوان ی از فرهنگهای پيش نوشتاریدر بسيار

جادوگری، نوع قديمی مذهب است و زمانی، در همۀ جهان . روح عمل می کردند
امروزه جادوگری فقط در جاهای محدودی رواج دارد، اما نفوذ و . رواج داشت

جادوگران، متخصص مسائل . رّد پای آن را می توان در مذاهب ديگر يافت
 آنها شفابخشی می کنند و .ماوراء الطبيعه هستند و قادر به تعبير خواب می باشند

اغلب جادوگران، مرد هستند و در . به ايل و قبيلۀ خود فوائد زيادی می رسانند
 دارای يک روح مردانه و يک روح -» دو روحی«بسياری از فرهنگها، مردان 

درواقع، اين روح زنانۀ آنهاست که در رفتار و حرکات .  ناميده می شوند-زنانه
» ازدواجی«ش می گيرند، لباس زنانه ای که می پوشند، و زنانه ای که آنها در پي

بسياری از قبائل آمريکايی، . که با يک مرد انجام می دهند، خود را بروز می دهد
 و با آنها با احترام زيادی برخورد می شناختندرا به رسميت » دو روحی«مردان 

لغت (. د می نامنBerdache» برداش«ناظران غربی اين مردان را . می کردند
گرفته » پسر جوان مانده«به معنی » ابقی الصبی «عربیکلمۀ از که فرانسوی

   ).استشده 
اين واژۀ غلط انداز، حاال ديگر جا افتاده و همه گير شده است چون مردم 

  .اصل آن را به ياد نمی آورند
او به . ، نقش يک شفابخش، معلم، رهبرمعنوی و پيغمبر را داشت»برداش«

از مقام وااليی در جامعه برخوردار بود و به راحتی در »  زن-ردم«عنوان يک 
  .هر دو دنيای مردان و زنان رفت و آمد می کرد

جنسيتی زنانه را در در هندوستان، گروه ديگری از مردان هستند که نقشهای 
هم » جنس سوم هند« گاهی ،هيجراها. ناميده می شوند هيجرا وپيش می گيرند 
ن مردان که مذکر بودن خود را رد می کنند، به وسيلۀ جراحی اي .ناميده می شوند

آلت جنسی خود را قطع کرده و به اجتماع هيجراها، که کمکهای حمايتی به آنها 
اين اجتماع مثل خانوادۀ بزرگی می ماند، و درآمد خود . می دهد، وارد می شوند

سياری از ب. را از طريق رقص و آواز در جشنها و عروسيها به دست می آورد
همۀ آنها به عنوان اقليت برخوردار ازاستعداد معنوی و روحانی . هيجراها به شغل روسپيگری هم می پردازند

 Bahuchara)» باهوچارا ماتا«آنها، به وسيلۀ نيرو و قدرت خدای مادرانه شان، . خاصی شناخته می شوند
Mata)بنا بر همين خصوصيت، موقعيت آنها از يک . می توانند ديگران را شفا دهند و يا لعن و نفرين کنند

ولی، مدرنيزاسيون سريع هند در چند دهۀ اخير، پايه های سنتی اين اقليت را . بعد مذهبی هم برخوردار است
  .تحليل برده و درنتيجه آن را هرچه بيشتر به حاشيه رانده است

  
   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی

  تهاترانس وستاي. 6: اقليت های جنسی
  سنتهای تئاتری 

  
در طول قرنها، زنان در بسياری از کشورها . مخالف، سابقۀ ديرينه ای دارددن لباس جنس در تئاتر، پوشي

برای . حق رفتن به روی صحنه را نداشتند، و درنتيجه نقشهای زنان به وسيلۀ مردان يا پسران اجرا می شد
در کشورهای غربی، معروفترين نمونه ها، . نمونه اند ژاپن دو مورد از اين کابوکی، و »اپرای پکن«مثال 

در نمايش تئاترهای او و هم عصرانش، نقشهای مربوط به زنان .  می باشدشکسپيرتئاتر انگليسی در دوران 
اجرا می شدند؛ يعنی پسران جوانی که در سن و سال دوران بلوغ بودند و می » بازيگرپسران «توسط 

بعدها، در .  در نقشهای اوفيليا، جوليت، کلئوپاترا، و خانم مکبث ظاهر شوند ای کنندهتوانستند به طور قانع
اواخر قرن هفدهم، زنان خواننده و هنرپيشه به تئاتر راه داده شدند اما، بزرگترين هنرپيشگان اپرا، همانا 

زدهم، آن صداهای زمانيکه در قرن نو. خواجه ها بودند، يعنی افراد مذکر اخته شده ای که صدای بلندی داشتند
به قول معروف  بلند مردانه ديگر ناياب شدند، عکس قضيه اتفاق افتاد؛ يعنی در تئاتر، زنانی در لباس مردانه،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برداش بومی 
  آمريکايی

از پيش نويس 
  »رقصی برای برداش«

توسط جورج 
 – 1872(کاتلين

1796( 
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با اين حساب، بعضی از آهنگسازان، از اين موضوع . جای آن خواجه ها را گرفتند» نقشهای شلواری«در 
نمونۀ ديگری از دگرپوشی تئاتری، . ای خود می گنجاندنداستفاده کرده و آگاهانه، چنين نقشهايی را در اپراه

 »پسر اصلی« بريتانيا می باشند که در آنها، نقش شاهزادۀ دلربا توسط يک زن، و نقش پانتوميمهای کريسمس
) پيتر(که در آن يک زن، نقش مرد  (Peter Pan)» پيتر پان«به وسيلۀ يک دختر اجرا می شود، يا نمايش 

  .که در آن، مردی در نقش يک زن ظاهر می شود» دايم ادنا«يا برنامۀ تلويزيونیرا اجرا می کند، 
 نمی تيسم در معنای مدرن کلمه، تلقیعنوان ترانس وسه تری، بئا، اين نوع دگرپوشی تولی با اين همه

 ه باهرچند ک .عالئق جنسی، يا رفتار و اعمال جنسی اين افراد بازگو نمی کندۀ شود، و هيچ چيزی دربار
 اما، ايفای اين نقشها به احتمالی هيچ گونه اهميت جنسی ويژه ای برای اجراکنندگان ،اطمينان نمی توان گفت

البته همجنسگرايی برخی از هنرپيشه های معروف آسيايی که به اجرای نقش زن در تئاتر . دربر نداشته است
. دانستن آنها کامًال اشتباه است» خروارمشت نمونۀ «و نمايشها می پرداختند، موضوع آشنايی بوده است، اما 

 چه در گذشته و چه در زمان حال، صرفًا يک حرفه و شغل هنری ،اين نوع دگرپوشی برای اکثرهنرپيشه ها
و در شوهای به » که به نقش زن در آمده«موضوع شايد در مورد بعضی از مجريان مدرن . بوده و می باشد

 کند، ولی در اين حالت هم نبايد ذهنيت و برداشت خاصی از ظاهر می شوند، فرق» تراوستی«اصطالح 
ممکن است وجه . هويت کيستی آنان، يا عالقۀ شهوانی و اروتيکی، يا گرايش جنسيشان، نتيجه گيری شود

  .اشتراک حيات هنری آنها و زندگی واقعيشان خيلی کمتر از آن چيزی باشد که در ظاهر جلوه می کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تر و نمايشئای در تدگرپوش
پسر هنرپيشه ای در حال اجرای .  پسر هنرپيشه ای در حال اجرای نقش خانم مکبث، در نمايشنامۀ شکسپير:راسته از چپ ب

» نقش شلواری«، پسر هنرپيشه ای در حال اجرای نقش زنانه ای در کابوکی ژاپنی، زنی در رل »اپرای پکن«شاهزاده خانم در 
  .ريشارد اشتراوس» سوارکار گل سرخ«اوکتاويان در اپرای 
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   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  ترانس وستايتها. 6: اقليت های جنسی

  دگرپوشان معروف و مشهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گدگرپوشی و جن
  ).ک روم کهنموزائي. (در لباس زنانه، اسلحه را بلند کرده است) يا اخليوس قهرمان داستان ايلياد هومر ( اشيل:سمت چپ

در » جون د آرک« :سمت راست.) از يک نقاشی چينی گرفته شده است. (هوآ موالن، خود را برای نبرد آماده می کند: وسط
او زنی بود که در جنگهای صد ساله سردار ارتش فرانسه بود و نيروهای تحت . به فرانسه ژاندارک ناميده شود. (لباس نظامی

 بعد از محاکمه، او را هااو بعدها دستگير و به انگليس تحويل داده شد، که انگليسی . رخشانی رساندفرمان خود را به پيروزيهای د
  .)م. آتش زدند

  
برای مثال، چون مادر . انه ها نمونه های فراوانی از دگرپوشی ديده می شوندافسو هم در  هم در تاريخ

) تروژن(ی ترسيد که پسرش در جنگ تروا ، م)م. قهرمان داستان ايلياد هومر( آشيلجنگجوی افسانه ای، 
اما، اديسه از طريق گذاشتن . کشته شود، لباس دخترانه به او پوشاند و او را در بين دختران پادشاه پنهان نمود

که به سمت اسلحه رفت و آن » دختری«چون تنها . جواهرات و سالح در انبار بزرگ کاخ، او را کشف کرد
چهرۀ معروف . فاصله به جبهه دعوت شد و سرانجام هم در جنگ به قتل رسيداو بال. را برداشت، اشيل بود

، قهرمان يک شعر قديمی چينی است که هوا موالنديگر، باز هم احتماًال شخصيتی افسانه ای، دختری به اسم 
 او قهرمانيهای او در جنگ زبانزد همه می شود اما،. لباس مردانه پوشيده و در ارتش جای پدرش را می گيرد

مدالها و القاب افتخاری اهدايی را رد می کند و به زادگاه خود برمی گردد و مثل يک دختر معمولی زندگی 
 ژاندارکيک مثال تاريخی زنده و حقيقی، يک دختر روستايی قرن پانزدهم به نام . عادی خود را ادامه می دهد

ن فرانسه و انگلستان، رهبری ارتش  می باشد، که در جنگ بي(Joan of Arc) »یجون آرک«به انگليسی (
او عاقبت به وسيلۀ دشمن دستگير، به جرم ارتداد . فرانسوی را به عهده داشت و فرانسه را به پيروزی رساند

  .محاکمه و به طور زنده، به آتش افکنده شد
لباس ولی، عالوه بر اين شخصيتهای قهرمان، نمونه های بسيار فراوانی از زنان عادی وجود دارند که 

در اکثر اوقات، کسی به جنس واقعی آنها تا زمانی که خودشان اعالم . مردانه پوشيده و وارد ارتش شده اند
امروزه، ارتشهای زيادی، . نمونه هايی از اين دست تا قرن بيستم گزارش شده اند. نمی کردند، پی نمی برد

  .نيست گذشته هایسرباز زن می پذيرند و نيازی به پنهانسازي
  
   اوتها و تنوعات رفتارهای جنسیتف

  ترانس وستايتها. 6: اقليت های جنسی
  2دگرپوشان معروف و مشهور 

  
تأکيد گرديده، افراد به علل و دالئل مختلفی، و به مدت زمانهای متفاوتی، لباس جنس   که تکرار وهمانطور

در . يگر، عادت می باشداين رفتار برای بعضيها هر از گاهی است، و برای برخی د. ديگر را می پوشند
اما . اغلب اوقات، اين افراد دگرپوش، شهروندان عادی جامعه هستند که زندگی روزانۀ خود را می گذرانند

 شواليه دژونمثًال نمونۀ . شخصيتهای تاريخی معروفی که دگرپوشی شان معرف همه بوده، هم وجود داشته اند
(Chevalier d’Eon)هم آنچنان جالب بود که آنها واژه ائونيسم ، برای روانشناسان قرن نوزد(eonism) 

. به هرحال، دليل زنانه پوشی او معلوم نيست. را برای آن به کار بردند خوانده شد،» ترانس وستيسم«که بعدها 
حداقل در ابتدا، شايد او به خاطر پنهانکاری در مأموريتهای جاسوسی خود، لباس زنانه می پوشيده، ولی شايد 
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در آن دوران که مفهوم ترانس ناشناخته، و جراحی تغيير جنسيت ممکن نبود، يک ترانس سکسوال بوده هم او، 
، که معشوقۀ مردان معروف زيادی بود، در اوائل شروع )جرج ساند(ژرژ ساند نويسندۀ زن فرانسوی، . است

 ردکليف هولانم خ. حرفۀ خود، به دگرپوشی به عنوان بازتابی از روح آزاد و شورشگر خود، رو آورد
(Radclyffe Hall)، که از جهت جنسی به زنان گرايش داشت، در آنچنان دورانی می زيست که رابطۀ دو 

، و ديگری )بوچ(» مرد«زن لزبين، در قالب رابطۀ زن و مرد ديده می شد، يعنی يکی از آنها حتمًا بايد نقش
  . خوی ردکليف تجانس داشتبا» بوچ«ايفای نقش . می گرفت، را به عهده )فمه(» زن«نقش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ره گزينی نقشهای جنسيتی
از جهت . ، ديپلمات فرانسوی که شمشير باز پرآوازه ای هم بود)1728 – 1810(شواليه دژون بيومونت : به راستاز چپ 

 او در هر دو نقش، .زندگی می کرد) سمت راست(، و گاهی به عنوان زن )سمت چپ(فيزيکی مذکر بود اما گاهی به عنوان مرد 
، برای نوبسندگی خود يک نام مستعار مردانه انتخاب کرد، و )1804 – 1876(ژرژ ساند . دالوريهای دفاعی خود را به اثبات رساند

، )1880 – 1943(ردکليف هول . در دوره ای هم، با پوشيدن لباس مردانه و کشيدن سپگار، تهمتهای همعصرانش را به جان خريد
در بخش » چاه تنهايی«. (، در انظار با ظاهری مردانه ظاهر می شد»چاه تنهايی«و نويسندۀ داستان پرنفوذی به اسم بريتانيايی 

  .)م. انگليسی کتابهای وبالگ جنسيت و جامعه موجود می باشد
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  تشکالت : ترانس وستايتها. 6: اقليت های جنسی

  
، سازمانها و تشکيالت آنها هم نسبتًا درنتيجه، اقليت نسبتًا کوچکی را تشکيل می دهند و انس وستايتهاتر

هرچند که بسياری از آنها از خدمات و . تشکالت آنها اغلب محلی يا منطقه ای می باشند. کوچک می باشند
اما با اين وجود، بعضی از گروههای ترانس وستايت، . هم سود می جويندانجمن های ملی يا بين الملی حمايت 

اين گروهها خدمات مهمی به . مجالت، تجمعات، فعاليتهای آموزشی و وبسايتهای خاص خود را دارا می باشند
اد، اغلب رفتار آنها را درک نمی کنند، اما، از خانواده های اين افر. اعضاء و همسران آنها، ارائه می دهند

اين ديدار و مالقاتها می توانند با کمک و . (ديدار با خانواده هايی که در وضعيت مشابهی هستند، سود می برند
در زير نمونه ای از آگهی اين نوع گروهها ديده می .) همکاری گروههای ترانس وستايت ترتيب داده شوند

  .شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمونه ای از سايت يک گروه ترانس وستايت
بسياری از گروههای ترانس وستايت، وبسايتها، گردهمآيی ها و فعاليتهای آموزشی و اطالع رسانی خاص خود را دارا می 

ز آگهی برای پيشگيری از بازشناسی، اسم، طرح و جزئيات ديگری ا. (آنها امکانی برای هميابی افراد هم فراهم می آورند. باشند
  .)فوق حذف شده اند، اما محتوای آن اصل می باشد

  

  
   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی

  ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی
  
، به کار برده شد، اما با 1920، اولين بار در يک مطلب علمی منتشره در دهۀ »ترانس سکسواليسم«ۀ واژ

 بنيامين .رواج بيشتری يافت هاری بنيامين، به وسيلۀ 1966 در سال) 1(»ترانس سکسوالۀ پديد«انتشار کتاب 
اولين کسی بود که با هدف روشنگری عمومی، و تقسيم بندی سيستماتيک جهت کمک به خود افراد، به 

ايده های او توسط همکاران جوانش، . س سکسواليسم دست يازيدمطالعات و پژوهشهای گسترده ای حول تران
گسترش داده شدند و آنها انجمنی به اسم او به وجود آوردند که امروزه تحت نام انجمن جهانی متخصصان 

 Transgender Health The World Professional Association for(بهداشت ترانس جندر 
)WPATH(( مسائلی که در اين قضيه دخيل می باشند، آنچنان پيچيده اند که در اينجا اجازۀ . معروف است

ورود به بحث را نمی دهند، ولی در يک دورۀ آموزشی خاص مربوط به جندر، مورد بحث و بررسی قرار 
ه می گردند که ممکن است در جهت درک اينکه با اين وجود، در اينجا، اطالعات محدودی ارائ. خواهند گرفت

  .چرا بعضی از ترانس سکسوالها خود را به عنوان يک اقليت سازماندهی کرده اند، سودمند باشند
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در بخش انگليسی کتابهای وبالگ جنسيت و جامعه » پديدۀ ترانس سکسوال «- )1(

  .)م. موجود می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   عات رفتارهای جنسیتفاوتها و تنو

  ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی
  واژه ها

  
 در سال ) جنس يعنیSexusترانس يعنی فرا، طرف مقابل، و : التين(» ترانس سکسواليسم«ۀ واژ
 به وسيلۀ مگنوس هيرشفلد ابداع گرديد و به مرور مورد پذيرش تعدادی از متخصصانی که در پی 1923

» ترانس سکسوال«سرانجام، کلمۀ . ی از ترانس وستايتها بودند، قرار گرفتمشخص کردن زير مجموعه ا
بر اساس کاربرد فعلی، چيزی . به مرور وارد زبان روزمره گرديد و معنی امروزی خود را به دست آورد

  :ی پذيرفته شده استبه طور وسيعشبيه تعريف زير 
  
  

يک اغلب به عنوان » ترانس سکسوال«ولی با اين حال، واژۀ 
  :لغت گمراه کننده، به دو دليل مورد انتقاد قرار گرفته است

ندارد، بلکه مشکل او جنسيتی » جنسی« فرد مزبور، مشکل -1
  .است

او ، بالعکس. ی چيزی گذر نکرده است»فرا« فرد مزبور، -2
 خود به عنوان زن هويت از اشدرک و تلقی ثابت و پابرجاست ولی 

 برخیامروزه  به اين دليل،.  اوستيا مرد، در تضاد با جنس فيزيکی
نويسندگان علمی، لغت ترانس سکسواليسم را به کار نمی برند بلکه 

 gender) »جنسيتیآزردگی  و کسالت«به جای آن از 
dysphoria)معنی خلق و ه باز لغت يونانی ( . استفاده می کنند

 اين واژه خيلی راحت .) است گرفته شده،معنی حمل کردنه ب Phorein و dys-: unخوی آزرده، که از
  . جنس داللت داردبابه عدم مطابقت جندر 

ترجيح می دهند، چون به اين ذهنيت که صحبت » ترانس سکسوال«را بر » ترانس جندر«بعضيها، واژۀ 
به هرحال، امروزه واژۀ ترانس جندر و . از عدم کارکرد جنسی يا گرايش جنسی است، دامن نمی زند

ه هر نوع رفتار جنسی که برداشت و تعريف سنتی از مردانگی و زنانگی را به چالش ، ب»ترانس جندريسم«

) تی اس(ترانس سکسوالها 
افرادی هستند که درک و تلقيشان 

در از خود به عنوان زن يا مرد 
تضاد با جنس فيزيکيشان قرار 

» اشتباهی«آنها در بدن . می گيرد
خود احساس راحتی نمی کنند، و 
به اين خاطر سعی بر آن دارند 
که ظاهر بيرونی خود را با آن 
عميق ترين اعتقاد درونی خويش 

 .انطباق دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1986(هاری بنيامين
1885(  

پزشک آمريکايی آلمانی 
واداران و رهروان االصل، از ه

پزشک اتريشی متخصص غدد 
، و از اويگن اشتاين باخداخلی، 

دوستان مگنوس هيرشفلد، اولين 
پژوهشها و مطالعات عمقی و 

گسترده حول ترانس سکسواليسم را 
 .به نگارش درآورد
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مسلمًا، همۀ کسانی که چنين رفتارهايی را از خود بروز می دهند، ترانس سکسوال . می شود اطالقمی کشد 
  .نمی باشند

ه خطاها و خالصه اينکه، واژه ها و اصطالحات در دسترس امروزی، چندان رضايتبخش نيستند، چون ب
تا آن زمان، . سوء برداشتها دامن می زنند، و احتمال دارد که در آينده با واژه های دقيق تری جايگزين شوند

استفاده خواهيم کرد، » ترانس سکسواليسم«و » ترانس سکسوال«ما در اين دورۀ آموزشی از واژه های 
  .ادميک به کار برده می شوندچون واژه های شناخته شده ای هستند و توسط اغلب نويسندگان آک

  
   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی

  يادداشتهای تاريخی: ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی
  

مسلمًا، در .  ترانس سکسواليسم در همۀ بخشها و نقاط جهان وجود داشته استتا آنجا که اطالع داريم،
 مردم، در گذشته، واژهءمدرن علمی آن ناشناخته بود، اما اينکه

تضاد با جنس فيزيکيشان، خود را زن يا مرد دانسته اند، چيز 
برای مدت مديدی، » تغيير جنسيت«درواقع . تازه ای نيست

در تاريخ و افسانه . توجه بشر را به خود معطوف کرده است
های بسياری از فرهنگها و ملل، داستانهای زيادی از مرد 

ورت موقتی و گاهی شدن زنان و زن شدن مردان، گاهی به ص
اين پديده زمانی به امری الهی . به صورت دائمی، وجود دارند

در بعضی از . و گاهی به سحر و جادو، نسبت داده شده است
افسانه های کهن، شخصيتهای دوجنسه يا دوجنسيتی و يا 

اين افسانه ها گاهی نمونه هايی . وجود دارند» جنس سومی«
به طور . يز در بر دارنداز دگرپوشی موقتی و يا دائمی ن

خالصه، چنين به نظر می رسد که همۀ انواع و اقسام عدم 
 (gender non-conformity) جنسيتی و همنوايیمطابقت 

و اين تاريخ، قبل . از تاريخی بس دراز و طوالنی برخوردارند
 از - از هر چيز، درواقع، تاريخ برخورد فرهنگهای مختلف

فته تا، تحمل و مدارا، و تا ارج نهادن و محترم شمردن گر
.  نسبت به اين عدم همخوانيها است-سرکوب خشن و بی رحم

يک نمونۀ کالسيک آشنای غربی، پيشگوی معروف و افسانه 
می باشد، که هر دو ) Tiresias( تايرسياسای يونان کهن؛ 

 حال جفتگيری می او در جوانی، به خاطر آن که با عصا بر سر دو مار در. می شناخت» از درون«جنس را 
هفت سال بعد، دوباره چشمش به همان مارها می افتد و باز هم با عصا به سرشان . زند، به زن تبديل می شود

، از »هرا«و زنش » زئوس«خدای اعظم . می زند، ولی اين بار، به حالت اوليۀ خود، به مرد، تبديل می شود
جواب او لذت جنسی بيشتری می برد، زن يا مرد؟  می پرسند که در خالل آميزش جنسی، کداميک تايرسياس

اما برای . که گفت زن لذت بيشتری می برد، هرا، زن زئوس، را به خشم می آورد و او را نابينا می کند
در جهان کهن، مرزبنديهای مدرن . جبران اين کار، زئوس قدرت پيشگويی و غيبگويی را به او می بخشد

وجود نداشت، اما در قبال نامطابقات و دگرگونگيهای جنسيتی، تحمل، موجود بين انواع ترانس جندريسم 
  .صبوری و بردباری حاکم بود

  
   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی

  2يادداشتهای تاريخی : ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی
  

ی همخوانی نداشتند،  با قرائتهای سنتی از نقشهای جنسيتپائيان و آمريکائيانی که در حق ارودر طول قرنها،
تا اين که مطالعات و پژوهشهای جنسيت شناسی، به همراه . همۀ انواع تبعيض و بی عدالتی روا داشته می شد

و درنتيجه، راه تفاوت گذاری بين انواع . پيشرفت تکتيک جراحی، کل قضيه را به شکل جديدی فرموله کرد
که واژۀ  مگنوس هيرشفلد. ای هرکدام، هموار گرديدمشکالت مختلف جنسيتی، و ارائۀ راه حلهای متفاوت بر

را ابداع کرده بود، در اولين تالشها برای عمل اصالح جنسی » ترانس سکسواليسم«و » ترانس وستيسم«
اما، در .  ميالدی، به عنوان مشاور عمل نمود1930 و اوائل دهۀ 1920، در سالهای دهۀ )تغيير جنسيت(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قش زن، بار ديگر با دون، در اسيتايرس
 .رو می شود به ورمار در حال جفت گيری 

سر آنها می ر بعد از آنکه با عصای خود ب
  .دوباره به جنس مرد تبديل می شود ،کوبد

  .)حکاکی چوبی قرن شانردهم(
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يک سرباز جوان آمريکايی به نام جرج ويليام . عادی با اين پديده آشنا شدنداواسط قرن بيستم بود که مردم 
به دانمارک سفر کرد و يکسال ، 1951در سال  (George William Jorgensen)) يورگنسن(جورگنسن 

هرچند . به آمريکا بازگشت (Christine Jorgensen)، ورگنسنکريستين جبعد در نقش زنی زيبا و با اسم 
قرار می گرفت، اما او نمونۀ جالب » تیتغيير جنسي«ين فردی نبود که تحت عمل يکسری جراحيهای که او اول

 که در سطح جهان به او داده شد، مسير او را برای راه اندازی شووهای ایپوشش خبری . و موفقی بود
 خود شد و مهمتر از آن، او سخنگوی جريان ترانسهای همسرشت. تفريحی و سرگرم کننده اش هموار نمود

  .مردم را متوجه ترانس سکسواليسم نمود، و تا حدود زيادی هم در اين کار موفق گرديد
 و تعداد هر چه بيشتری پيشرفت زيادی کرده انددر دهه های اخير، هورمون درمانی و تکنيکهای جراحی، 

 بر آن، بسياری از عالوه. از ترانس سکسوالها قادر به گذر از مردانگی به زنانگی، و بالعکس، شده اند
کارتهای شناسايی، (کشورها قوانين مدنی خود را به روز کرده و اجازۀ ايجاد تغييرات در اوراق شخصی 

اما با اين وجود، هنوز همۀ مشکالت حل نشده اند، و درنتيجه، ترانس . را می دهند) پاسپورت و غيره
 افکار عمومی، و لوبی گری قانونگذاران سکسوالها کماکان به ايجاد گروههای حمايتی برای خود، آموزش

  .برای ايجاد رفرمهای بيشتر، نياز دارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اولين ترانس سکسوالی بود که به شهرتی جهانی دست يافت) 1926 – 1989(ورگنسن کريستين ج
  .آگهی تبليغاتی شووهای تفريخی او: سمت راست. سر خط خبری يک روزنامه: سمت چپ
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   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی

  » تغيير جنسی«
  
جندر بی کامل بين جنس و  چون به فرق  گمراه کننده است(sex change) »جنسی تغيير«عمومی ۀ واژ

جنس  . می باشد جندر،بلکه مشکل، جنس نيستمسئله  گفته شد، در اين قضيه، همانطور که قبًال. وجه می ماندت
 فرد و استنباط و احساس او از زن يا مرد بودن خود، عوض نمی شود و تغيير نمی کند، بلکه، بدن کروموزمی

. که از خويشتن درک می کند، مطابقت داده می شود و دمساز می گردد» خودی«او، با آن استنباط هويتی و 
 زيبايی، که طی آن مشخصه های اوليه و اين کار به کمک داروهای هورمونی و يک سری عمليات جراحی

برداشته می شوند و تا آنجا که ممکن است با مشخصه های اوليه و ) مذکر يا مؤنث(ثانويۀ جنسی يک جنس 
 sex)) 1(» اصالح جنسیعمل«اين کار . ثانويۀ جنسی جنس ديگر جايگزين می گردند، عملی می شود

reassignment surgery) مذکر به مؤنث «–دو شکل صورت می گيرد و به  .ناميده می شود «)(M-F 
بنا به دالئل روشنی، تغيير از مذکر به مؤنث با موفقيت بيشتری همراه  در کل، (F-M)» مؤنث به مذکر«و 

به هرحال، تکنيکهای . است، چون ساختن يک واژن مصنوعی آسان تر از ساختن يک ذکر مصنوعی است
  .ی اين بيماران به ارمغان آورده اندمدرن امروزی، نتائج رضايت بخشی برا

  
)1 (Assignment يعنی واگذاری، ارجاع، انتقال، گماشتن، و Reassignmentيعنی واگذاری مجدد يا گماشتن مجدد . 

 همانطور که  اماهرچند که ظاهرًا اين اصطالح در کشور جا افتاده، .را تغيير جنسيت می نامند sex reassignmentدر ايران
، جنس فيزيکی و نه جنسيت که بيشتر به جندر مربوط می شودعوض می شود، يعنی نه در عمل جراحینوضيح داده شد، در باال 

جای ه د بايبه اين دليل ش. بدتغيير می يافرد ) آلت جنسی(يکی  بلکه جنس فيز،درک و استنباط فرد از خود به عنوان زن يا مرد
.  به کار برده شودعمل ارجاع جنسیل اصالح جنسی يا باشد، بهتر آن باشد که عم، هرچند که جا افتاده »تغيير جنسيت«اصطالح 

عالوه بر آن، اصطالح . )عنوان زن يا مرد در آوردنه  از خود باشبرداشت جنسيتی   آن را مطابقاصالح جنس فيزيکی فرد، و(
. البته اين فقط يک نظر است. ، تهی استدر ذهن تداعی می کند» تغيير جنسيت«، ازآن ذهنيت منفی ای که »اصالح جنسی عمل«

اما امر مسلم اين است که با توجه به محدوديت گفتمان مربوط به جنسيت شناسی در کشور، زبان ملی ما هم در اين عرصه از 
.  دارنداميدوارم که استادان زبان فارسی در تدقيق واژه ها و اصطالحات مباحث جنسی اهتمام الزم را مبذول. رشد باز مانده است

  .م

  
  

   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  جراحینفی : ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی

  
 می آنها. می باشند) تغيير جنسيت(ترانس سکسوالهايی هم هستند که مخالف هرگونه عمل اصالح جنسی 

 جنسی و دگرگشتهای تها وتفاوخواهند آن طوری که هستند باقی بمانند و احترام و اقبال اجتماعی برای انواع 
نقشهای (درواقع، برخی از محققان بر اين باورند که نه تنها رلهای اجتماعی . جنسيتی را مطالبه می کنند

در آخرين .  هم، ساختاری اجتماعی دارد)هويت جنسيتی( ادراکی، بلکه همچنين هويت جنسيتی )جنسيتی
 اجتماعی، يعنی تعريف بيش از اندازۀ تنگ و باريک تجزيه و تحليل، همۀ مشکالت جنسيتی به مسئلۀ بزرگتر

 بلکه نيست،بر اساس اين ديدگاه، ترانس سکسواليسم يک نوع بيماری . زنانگی و مردانگی ربط پيدا می کند
 پاسخ افرادی خاص، آن هم در شرايطی خاص، به فشار ناشايست و بی مورد عکس العمل واين پديده، 

ۀ بنيادی  مسئلکوتاه سخن آن که، جراحی پاسخ اشتباهی به اين. رهنگی استاجتماعی و تقاضاهای ناروای ف
 جنسی وضعيتها و حاالتچگونه ما می توانيم آنچنان جامعه ای بسازيم که در آن کل گسترۀ انواع : است که

  .بشر مورد قبول واقع گردد
 زيست شناختی چنين تعريفی از ترانس سکسوالی مورد انتقاد آنانی است که سبب و علت آن را

ولی، . می دانند، و هنوز هم به نظر می رسد که اينان دالئل و استداللهای بهتری ارائه می دهند) بيولوژيکی(
در هر صورت، می توان . هيچکدام از دو طرف تا کنون اسناد و مدارک جامع و قابل قبولی ارائه نداده اند

در اينجا فرصت . ل نهايی خود فاصلۀ زيادی داردگفت که، معمای ترانس سکسواليسم حتی امروز هم، تا ح
  .پرداخت بيشتر به اين مسئله وجود ندارد، اما دورۀ آموزشی جداگانه ای به آن اختصاص داده خواهد شد
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   تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی
  سازمانها و تشکالت : ترانس سکسوالها. 7: اقليت های جنسی

  
 تعداد آنها از يک نفر در صدها نفر، تا يک .اد ترانس سکسوال می باشند از افرد تعداعلوم نيست که چهم

به نظر می . به هرحال، آنها اقليت نسبتًا کوچکی را تشکيل می دهند. نفر در هزاران نفر، تخمين زده می شود
د رسد که تعداد افراد مذکر و مؤنث ترانس سکسوال مساوی می باشد اما، باز هم به نظر می رسد که افرا

درحقيقت، همانطور که اشاره گرديد، روز به روز . مؤنث کمتر مايل به رفتن به دنبال دوا و درمان می باشند
ی چند، احتماًال  دالئلبه همين سبب، و. تعداد ترانس سکسوالهايی که مايل به عمل جراحی نيستند، بيشترمی شود

  . الها دست نخواهيم يافتما هيچگاه به آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد ترانس سکسو
ترانس سکسوالها معموًال تحت فشارهای روانی و اجتماعی زيادی هستند و درنتيجه از گروهها و تشکالت 

به عنوان يک قاعده، اين گروهها معموًال کوچکند اما امکان مالقات و آشنايی با . حمايتی استقبال می کنند
هستند، تبادل تجربه، و پيوستن به نيروی روشنگری و اطالع همديگر، ديدار با کسانی که در شرايط مشابهی 

متأسفانه، ترانس . ، برای اعضاء خود فراهم می آورندرارسانی به خانواده، دوستان، اطرافيان و کل جامعه 
سکسوالها کماکان در کشورهای زيادی، با تبعيض مواجه اند و قربانی قوانين مدنی غيرمنصفانه و کهنه واقع 

 به اين دليل، بسياری از ترانس سکسوالها در گروههای بزرگتر ملی و بين المللی مربوط به مسائل .می شوند
ياری از وبسايتهای آنان، برای آشناسازی افراد با بس.  فعاالنه شرکت دارندجنسيتی، ترانس جندر و اينترسکس

  .مشکالت حل نشده در اين عرصه، اطالعات جالبی در اختيار عالقه مندان قرار می دهند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاترانس سکسوالسازمانی نمونه ای از وبسايت 
 يا  اغلب اين سازمانها محلی و.سازمانهای آنان هم محدود استۀ  اندازدرنتيجهآنجا که تعداد ترانس سکسوالها کم می باشد، از 

منطقه ای اند، اما با اين همه، خدمات مهمی به اعضاء خود ارائه می دهند، از جمله حمايتهای معنوی و اخالقی، و همچنين 
برای پيشگيری از بازشناسی، اسم، طرح و جزئيات ديگری از آگهی فوق حذف شده اند، اما محتوای آن اصل (. های عملیئيراهنما

  .)می باشد

  
  

   رفتارهای جنسیتفاوتها و تنوعات 
  آسکسوالها. 8: اقليت های جنسی

  
عنوان يک اقليت جنسی برآمده ه در سالهای اخير، گروه ديگری هم در تالش برای سازماندهی خود ب

  .»آسکسوال ها«: است
می دهد که، بر عدم وجود آلت جنسی، يا » بی جنس«معنی » آسکسوال«کلمۀ در علم زيست شناسی، 

که در موجودات تک » توليد مثل آسکسوالی«برای نمونه، اصطالح جا افتادۀ . کندفعاليت جنسی داللت می 
  . سلولی، و همينطور در بعضی از گياهان و نباتات، و حتی درتعدادی از جانوران ديده می شود

به هرحال، افراد فعال در اين جنبش جديد، از جهت فيزيکی انسانهای کامًال سالمی هستند که تعريف تازه 
آسکسوالها افرادی هستند که به کسی کشش جنسی نداشته و به هيچ گونه آميزش جنسی : رای خود دارندای ب
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 را رد کرده و ادعا به آسکسوالی اختالل جنسی برچسب اين گروه،بخشی از فعاالن .  ندارندعالقه و رغبتی
اما ديگران اين . ی استمی کنند که آسکسوالی خود يک نوع گرايش جنسی مجزا، و يا هويت جنسی جداگانه ا

بسياری از  در هر صورت، چون جهان پيرامون آسکسوالها آنها را جدی نمی گيرد،. ادعا را نمی پذيرند
آسکسوالها احساس می کنند که مورد بی مهری و بدفهمی ديگران واقع شده و تا حدودی تحت فشار و سرکوب 

دوارند که بتوانند خود را از زير فشار تسليم به دنباله آنها با تالش در گردآوری نيروی خود، امي. قرار دارند
. اينکه اندازۀ چنين اقليتی چقدر می باشد، به حدس و گمان خود فرد بستگی دارد. روی از بقيه، خالص کنند

تحقيقی در اين باره، تعداد آنها را يک درصد تخمين زده است، اما برای تأييد چنين آماری مقدار زيادی تحقيق 
به هر حال، آسکسوالی، مثل هر موضوع ديگری در جنسيت بشر، يک مسئلۀ ). 1.(هش الزم می باشدو پژو

بعضی از کسانی که خود را آسکسوال می دانند، چه بسا از مقداری کشش و ميل جنسی برخوردار . نسبی است
موانع روانی در آسکسوالی، امروزه گسترۀ وسيعی از بی رغبتی و غياب کشش يا ميل خفيف جنسی تا . باشند

ممکن است رشد فيزيکی بعضی از افراد هم به .  شودمی سرکوب و فشار را شامل وبروز احساسات جنسی 
به همين دليل يعنی به خاطر . درواقع، شايد سن و سال هم فاکتور مهمی در اين قضيه باشد. تأخير افتاده باشد

در عين حال، می توان شانس . اد گروه دست يافتفاکتور سن و سال، نمی توان به تخمين دقيقی از آمار افر
 آورند يا خواهند در درازمدت موفقيتی به دست ، به عنوان يک اقليت،اينکه آيا سازمانها و تشکالت آسکسوالها

  .نه را هم مورد سئوال قرار داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آسکسوالهاتشکيالنینمونه ای از وبسايت 
  .ت مختلف آسکسوالها می باشدصوير فوق معجونی از دو وبسايت

  .) طرح و جزئيات ديگری از آگهی فوق حذف شده اند، اما محتوای آن اصل می باشد،برای پيشگيری از بازشناسی، اسم(
  

(1) Bogaert, Anthony F. (August 2004). "Asexuality: prevalence and associated factors in a national probability sample". 
Journal of Sex Research 41 (3): 279-81. 

  
  

 رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  

در . برخی از انواع رفتارهای جنسی، برای افرادی که بدانها دست می زنند، مشکالتی ايجاد می کنند
برای مثال، ممکن است فتيشها، ترانس سکسوالها و . برخی از کشورها، اين مشکالت بسيار جدی هستند

نس وستايتها آنچنان تحت فشار و سرکوب باشند که حتی فرصت و امکان سازماندهی خود به عنوان يک ترا
، همجنسگرايان زن و مرد، و دوجنسگرايان از »ضربدريها«اقليت را هم نداشته باشند و يا، رفتارهای جنسی 
امبرده، در بعضی جاها، با اين وضعيت، تنوعات جنسی ن. نظر قانون جرم تعريف شده و قابل مجازات باشند

البته، مسئله از يک بعد تاريخی هم برخوردار . پيشاپيش به عنوان رفتارهای جنسی ممنوعه تعريف شده اند
 يا دولتهای سرکوبگری که به قدرت می رسند، هر دو می ،رفرمهای مترقی در اجتماع و قوانين آن: است

مسئله در گذشته اتفاق افتاده، در دوران حاضر اتفاق می اين . توانند شرايط را به مسيرهای مختلفی سوق دهند
  .افتد، و در آينده هم اتفاق خواهد افتاد
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به هرحال، ارائۀ مبحث جداگانه ای دربارۀ رفتارهای جنسی که در اغلب فرهنگها و در بيشتر دوران، 
به طور هميشه  کودکان تماس جنسی بزرگساالن بابرای مثال، . ممنوع بوده اند، خالی از فايده نخواهد بود

 چندان روشن و روسپيگریموضوع .  محکوم شده است، هرچند که استثنائاتی را بايد در نظر گرفتوسيعی
واضح نيست؛ چون همانطور که هر تاريخ نويسی می داند، روسپيگری در بسياری از فرهنگهای مهم گذشته، 

الزم به . وانين و مقرارات خاص خود بوده استدارای قاز جمله در سده های ميانۀ مسيحی، پذيرفته شده و 
  .گفتن نيست که روسپيگری کودکان در همه جا غير قانونی است

خشونت و نيز اين که، ضروری به نظر می رسد که حداقل به شکل مقدماتی هم که شده، به موضوع 
ل، و حتی در  تحم-مروز هم  اکماکان و -بعضی از اشکال خشونت جنسی، هميشه. هم اشاره شودجنسی 

درحقيقت، در تعدادی از کشورها، شنيع ترين نوع خشونت جنسی عليه . شرايط خاصی تشويق شده است
در بخش زير، اطالعات .  يعنی بريدن آلت جنسی دختران، قانونًا و با وجدانی آسوده اعمال می شود،کودکان

به دليل پيچيدگی خود اين . ه می گرددعامی دربارۀ مسائل گفته شده و چند مسئلۀ جانبی مربوط به آن، ارائ
مسائل، و برخوردهای بسيار متنوع قوانين و اجتماعات مختلف در قبال آنها، تدقيق کامل مسائل در اينجا عملی 

 رابطه با قانونی يا غير قانونی بودن موضوعات نامبرده نوعی درشايد چنين تصور شود که حداقل . نمی باشد
اگر از منظری جهانی نگاه شود، .  داشته باشد، اما چنين توافقی عمًال وجود نداردتوافق و اجماع جهانی وجود

 بر ، در پی تنظيم رفتارهای جنسی بشر، انواع و اقسام متفاوتی از قوانيندر اقصی نقاط جهان،خواهيم ديد که 
  . و می باشندانداساس ديدگاههای تاريخی و فرهنگی خود، بوده 

  
   خشونت جنسیرفتارهای جنسی ممنوعه و

  تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

اس جنسی بين بزرگساالن و کودکان، در يک دورۀ آموزشی عمومی همچون اين تمپرداختن به مبحث 
اما به عنوان مقدمه هم که شده، بد نيست که به سه سند بين المللی مربوط به اين . دوره، کار چندان آسانی نيست

  .مسئله، توجه شود
  
  
  
  
  
  1990نوانسيون حقوق کودک، ک. 1
 کودکان و  روسپيگری،ودکانکۀ تجارت حقوق کودک دربارۀ روتکل اختياری الحاقی به معاهدپ. 2

  2002، پورنوگرافی
، جنسی از کودکان و پورنوگرافی کودکانۀ اروپا در مبارزه با سوء استفادۀ ارچوب تصميمات اتحاديچ. 3

2003  
  

رها به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته اند، و پذيرش پروتکل اختياری در سالهای اخير تقريبًا همۀ کشو
که نسبتًا تازه می باشد، » چارچوب تصميمات اتحاديۀ اروپا«در مقابل، . الحاقی هم مسير خوبی طی کرده است

يۀ اما، تصميمات اتحاد. به خاطر تعريفی که از کودکی به عمل می آورد، مورد حمله و انتقاد قرار گرفته است
 را »کودک«درواقع، هر سه سند فوق، . اروپا فقط کاربست نمونه های معاهده های قبلی سازمان ملل می باشد

بدون شک، نويسندگان اين اسناد، متأثر از اين ميل . تعريف کرده اند» هيجده سالموجود انسانی زير«
ولی، همانطور که بسياری .  شوندوآرزوی شريف خود بوده اند که حقوق مهم فردی، به کودکان هم تعميم داده

و حقوقدانان اشاره کرده اند، در عرصۀ جنسيت بشر، عاقالنه نيست که با ) سکسولوگها(از جنسيت شناسان 
، به همين سادگی از چنين حقوقی »به خاطر خودشان«کودک دانستن نوجوانان و جوانان، آنان را به اصطالح 

به ورای بلوغ به معنی بی توجهی خودسرانه به فاکتهای بيولوژيکی امتداد قانونی دوران کودکی . محروم کرد
درواقع، تعريف جديد، به احتمال زياد به مجرم . است و بدون شک به نتائج منفی ناخواسته ای منجر می شود

» لختی«برای مثال، آنها چنانچه از همديگر عکسهای . دانستن بخش وسيعی از تين ايجهای بی گناه می انجامد
، که می تواند شامل دعوت به سينما هم باشد، به آميزش جنسی دست بزنند، »برای دريافت پاداش«رند، يا بگي

در تضاد مستقيم با قوانين جزائی » کودک«به عالوه، اين تعريف از ). 1.(آنوقت مرتکب قانون شکنی شده اند
  . دارندحاال نوشته های کتابهای روانپزشکی که جای خود. بسياری از کشورها است
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، و همچنين يک اجماع »کودک«همانطور که اين مثال نشان می دهد، امروزه توافقی عمومی حول تعريف 
اين ديدگاههای متناقض فعلی، بازتابی از . وتوافق عمومی حول حقوق جنسی نوجوانان و جوانان وجود ندارد

  .ادامۀ دوگانگی برخورد اجتماع ما در قبال جوانان می باشند
  

(1) Helmut Graupner JD, “The 17-Year-Old Child: An Absurdity of the Late 20th Century”, 
Journal of Psychology & Human Sexuality, Vol. 16, Nr 2/3. 

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  تعريف مفاهيم : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

ان همانقدر که بغرنج و پيچيده است، جدل آور و بحث انگيز هم گساالن و کودکمسئلۀ تماس جنسی بين بزر
 ارائه می شود،» کودک«و » بزرگساالن«، »تماس جنسی«شکل از همان ابتدا با تعاريفی که از  م.می باشد

بسياری از افراد اين لغات را در جاهای مختلفی، با معانی متفاوتی به کار می برند، و .  گرددشروع می
  :ايش به اين دارند که تعريف بازی از آنها ارائه دهندبعضيها هم گر

  
سختگيرانه، غير واقعی، غير عملی، و متناقض می دانند، و به اين خاطر تعاريف ديگران اين تعاريف را 

  .محدودتری را به کار می گيرند
  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  2تعريف مفاهيم : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

مسئله زمانی پيچيده تر می شود که موضوع سن قانونی که بر طبق آن فرد از حق اعالم رضايت خود برای 
 (age of consent)» رضايت / قانونی سن«اين . ، در نظر گرفته شودهممقاربت جنسی برخوردار می شود 

عالوه بر آن، برخی ). در تونس( سالگی 20تا ) در اسپانيا( سالگی 13در کشورهای مختلف متفاوت می باشد؛ از 
سن «حوزه های قضايی، مرزهای سنی مختلفی را برای انواع متفاوت تماسهای جنسی به کار می بندند، و حتی 

البته، همجنسگرايی .  برای دگرجنسگرايان و همجنسگرايان منظور داشته اندهممتفاوتی را ) سن قانونی(» رضايت
حتی ممکن است سن متفاوتی برای . رگساالن هم، کامًال غيرقانونی استدر بسياری از کشورها، حتی برای بز

به هرحال، فارغ از اين که سن رضايت و موافقت چگونه . سکس تجارتی و غير تجارتی هم در نظر گرفته شود
  .جرم محسوب می شود، (under age)» زير سن قانونی«تعريف شود، تماس جنسی با دختر و پسر 

 می نامند، و اين ممکن (sex with minor)» خردسالسکس با «مردم چنين تماسهايی را در زبان روزمره، (
 فردی است که به بزرگسالی (minor)در صحبت از معنای دقيق کلمه، خردسال . است باعث سردرگمی شود

(adulthood) می باشد» سن رضايت« نرسيده باشد، اما سن ورود قانونی به بزرگسالی معموًال بيشتر از(.  

  .»غير عادی«ماس فيزيکی همراه با مهر و عاطفۀ هر گونه ت: »تماس جنسی «-
  می باشند، و» کودک«افراد دارای بلوغ جنسی که مشخصًا مسن تر از  (Adults): »بزرگساالن «-
  . سال می شود18شامل همۀ افراد زير : »کودکان «-
  
  ).کار برده شده انده اروپا بۀ توسط سازمان ملل و اتحادي اين تعاربف(

ه با هدف تماس فيزيکی يا بينايی با اندامهای جنسی حداقل يک طرف رابط: »تماس جنسی «-
  .تحريک و برانگيختگی جنسی

  ) ساله به باال18(افرادی که حداقل دارای حق رأی می باشند  (Adults): »بزرگساالن «-
  .افراد مذکر و مؤنث پيش از بلوغ: »کودکان «-
  
  .)در کتابهای روانپزشکی و بيشتر قوانين جزائی کشورها آمده انداين تعاريف (
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به هرحال، موافقت اعالم شده توسط فردی که به سن قانونی نرسيده باشد، اعتبار ندارد و به اين دليل چنين 
  .يعنی عملی که قانون آن را تجاوز تعريف کرده است.  دانسته می شود(statutory rape)» قانونًا تجاوز«تماسی 

در برخی کشورها، مردم مرز سن . هايی وجود داردقانون، هميشه تفاوت و باالخره اين که، بين افکار عمومی و
درکشورهای ديگری . قانونی را سختگير و غير واقع بينانه می دانند، و با وجدان راحت آنها را ناديده می گيرند

البته اين قوانين اغلب برای بيشتر شهروندان ناشناخته . هم، مردم قانون را به گذشت و آسانگيری متهم می کنند
  . به ندرت، يا به صورت گزينشی، اعمال می گردندهستند و 

 اين گستردگی وارد شد و بهتر باخالصه اينکه، در اين دورۀ عمومی آموزشی، نمی توان به جزئيات مسئله ای 
  .است که به مشاهدات و مالحظاتی عام بسنده کرد

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  3ف مفاهيم تعري: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

هنگام بحث حول تماس جنسی بزرگساالن با کودکان، واژه و اصطالحی که بيشتر به گوش می رسد، 
در . )يعنی عشق Philia يعنی پسر و Paisتحت الفظی به معنای عشق به بچه ها، از يونانی . (است» پدوفيلی«

، درواقع . به بچه ها، می باشد نسبتی يا کشش جنس،پدوفيلی عشق اروتيکی يک بزرگسال به بچه هاروانپزشکی، 
» دوفيلپ« اينان . چنين کششی را احساس می کنند،شدته ب به طور مداوم و کههستند ) مردًا اکثر(گساالنی ربز

  . راهنماهای روانپزشکی، پدوفيلی به عنوان اختالل روانی درج شده استپارافيلياهایليست در . ناميده می شوند
  :رک و فهم دو فاکت ابتدايی مهم می باشدبه هرحال، در اينجا، د

  و، است دست می زند، پدوفيل یکودک ه هر فرد بزرگسالی که به تماس جنسی بان. 1
  .دست می زند به تماس جنسی با کودکان نه هر پدوفيلی. 2
  

 کنار را که به »سنين قانونی«ارائه می دهند، و انواع ) کودک(» بچه«تعاريف متفاوتی که قوانين مختلف از 
نهيم، موردی که هيچ شک و شبهه و جدلی باقی نمی گذارد اين است که بعضی از افراد بزرگسال به تماس جنسی 

اکثر . با کودکان دست می زنند، يعنی با دختران و پسرانی که به سن بلوغ نرسيده اند، تماس جنسی برقرار می کنند
آنها جای ديگری است، و به اين خاطر هم اين رفتار » واقعی«اين بزرگساالن پدوفيل نيستند، و ميل و عالقۀ جنسی 

آنها کًال يا تسليم يک حس گذاری ناگهان بر . آنها، يعنی تماس جنسی با بچه ها، هر از گاهی يا تصادفی است
انگيخته شده می شوند، يا کنجکاو هستند، يا از يک فرصت پيش آمده سود می جويند، و يا، سوء استفاده از 

و در مقابل، به ) 1.(ناميده شده اند »متخلفان موقعيتی«اين افراد، .  کودک برايشان کار راحتی استوابستگی
  . گفته می شود» متخلفان ترجيحی«پدوفيلهايی که رابطۀ جنسی با کودکان را ترجيح می دهند، 

هانه از بچه ها دوری بعضيها حتی آگا. به هرحال، تعداد زيادی از پدوفيلها درکنترل کردن خود موفق می باشند
اين خود کنترلی هدف برنامه های درمانی برای پدوفيلها می .  و از نزديکی و مصاحبت با آنها می پرهيزندکنند می

  .باشد، چون تغيير ميل و کشش جنسی آنها نامحتمل می باشد
  

 (1) Kenneth V. Lanning, “Child Molesters: A Behavioral Analysis. For Law Enforcement 
Officers Investigating Cases of Child Sexual Exploitation. In Cooperation with the FBI”, Fourth 
Edition 2001.  

  )م.اين کتاب در وبالگ جنسيت و جامعه موجود می باشد(
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  4تعريف مفاهيم : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
، و همچنين بعضی از واژه های ديگری که در همين رابطه به »پدوفيلی«پيش از هر چيز، باز کردن مفهوم 

  :گوش می رسند، خالی از فايده نخواهد بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين واژه ها و اصطالحات تمايز بين جوانان قبل و بعد از بلوغ را 
دکی ارائه می دهند که در روشن می کنند، و درنتيجه، تعريفی از کو

پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، زيست شناسی، نژاد شناسی، جامعه 
البته نه هميشه توسط . (شناسی و تاريخ مورد پذيرش قرار گرفته است

 دختران و ،)کودکان(بچه ها : ؛ و اين تعريف چنين است)قوانين جزائی
 با آنها بايستی  ميل به تماس جنسیفقط. پسران پيش از بلوغ می باشند

غير واقع  اين تمايز، بی توجهی به. ناميده شود) چه بازیب(» پدوفيلی«
هيبرفيلی موارد بيشتری .  پدوفيلی نادر است.بينانه و غيرعاقالنه می باشد

  . دارد و بايد جداگانه مورد قضاوت قرار گيرد
  
  
  
  
  
  

  

 نياز جنسی، رو آوردن مداوم فانتزيهای عميقًا شهوانی به فرد، احساس فوريت: (Pedophilia) پدوفيلی
  ).  ساله يا کمتر13(يا رفتارهای دربرگيرندۀ فعاليت جنسی با کودک يا کودکان زير سن بلوغ 

 – معموًال مذکر –کشش جنسی يک بزرگسال ): از يونانی هيبه يعنی جوان( (Hebephilia) فيلیوهيب
 .ی شود هم به کار برده مفيلیفيبواگاهی به عنوان مترادف . به جوانان حوالی سن بلوغ

 معموًال –کشش جنسی يک بزرگسال  :)از يونانی افيبوس يعنی نوجوان( (Ephebophilia)افيبوفيلی 
  .هم به کار برده می شود هيبرفيلیگاهی به عنوان مترادف .  به جوانان باالی سن بلوغ–مذکر 
معموًال  –کشش جنسی يک بزرگسال ): از يونانی اران به معنی عشق ورزی( (Pederasty) ستیاپدر
اين اصطالح اغلب مورد سوء برداشت و .)  سالگی14 تا 17سنين . ( به جوانان باالی سن بلوغ–مذکر 

در يونان قديم، پدراستی يک سنت . سوء استفاده واقع شده و بد نيست که به اصل معنای آن اشاره ای بشود
، به پسر نوجوانی اظهار )ساراستو(پذيرفته شده ای بوده است که طبق آن يک مرد بزرگسال دلباخته 

با وجود آن که اين رابطه شامل تماس . خود می کرد) ارومنوس(عشق و عالقه می نمود و او را معشوق 
 .جنسی هم می شد اما، عمدتًا و قبل از هرچيز از هدف آموزشی برخوردار بود

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

  پدراستی
نقاشی روی يک گلدان قديمی 

 بزرگسال  که عاشقيونانی
 را در حال بوسيدن )اراستس(

نشان ) ارومنوس(معشوق نوجوان 
  .می دهد
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   رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  يادداشتهای تاريخی:  با کودکانتماس جنسی بزرگساالن

  
در تاريخ نمونه های فراوانی از تماس جنسی بزرگساالن با کودکان 

 سال 42. (باشد» تيبريوس«معروفترين فرد درغرب، شايد . يافت می شوند
او نه تنها .)  سال بعد از ميالد درگذشت37قبل از ميالد مسيح متولد شد و 
 پسران خردسال را هم، برای ارضاء وان جوانان و نوجوانان، بلکه دختر

نگهداری می ) ايتاليا(اميال جنسی خود، در قصرش روی جزيرۀ کاپری 
اما، او به خاطر اين کار، حتی در عهد باستان هم مورد لعن و نفرين . کرد

قرار گرفت، چون از جهت جنسی، بچه های صغير تابو محسوب می 
غ نزديک می شدند، يا به بلوغ البته هنگامی که خردساالن به سن بلو. شدند

می رسيدند، آنوقت اختيار کردن آنان به عنوان شريک جنسی، مسئله ای 
نبود بلکه خيلی راحت، از قدرت ) پدوفيل( ، بچه باز»تيبريوس«. نبود

حکمرانی خود برای عيش و نوش جنسی و تجربۀ انواع هوسرانيهای 
کا، چنين در اروپای مسيحی و آمري. شهوانی خود سود می جست

با اين همه، افراد بزرگسالی بوده و . هرگز پذيرفته شده نبوده اند رفتارهايی
لوئيس «يک نمونۀ جالب، . هستند، که به کودکان کشش جنسی دارند

ماجراهای «، نويسندۀ )نام نويسندگی چارلز لودويگ دوجسون(» کارول
 Through the“ »آنسوی آئينه«و ) 1(» آليس در سرزمين عجايب

Looking Glass”او دختران جوان را به دوستی می گرفت، .  می باشد
 و با اجازۀ ،آنها را سرگرم می نمود، برايشان داستان خوانی می کرد

اما او هرگز پايش را . والدينشان، از آنها عکسهای برهنه می گرفت
نگذاشت و هيچوقت تالشی جهت نزديکی فيزيکی با » برازندگی«آنسوی 

بنا بر لغت شناسی امروزين، او بچه بازی .  عمل نياورداين دختران به
اين نمونه ای است که . احساسات جنسی خود گرديدبود که موفق به کنترل 

برنامه های . پدوفيلهای امروزی را به پيروی از آن ترغيب می کنند
درمانی امروزی، قبل از هرچيز و عمدتًا، بر پيشگيری از قانون شکنی 

 آموزش و تربيت يک فرد بچه  باپس،. توار می باشندتوسط پدوفيلها اس
 به کنار آمدن او با فانتزيهايش بدون عملی کردن آنها، هم خود او ، و باباز

  .و هم کودکانی که در تماس با او قرار می گيرند را محافظت می کنند
  
  
 Alice’s“ليس در سرزمين عجايب آاسم انگليسی کتاب، ماجراهای ) 1(

Adventures in Wonderland” می باشد.  
اولين ترجمه ( است؛فارسی صورت گرفته ه  بپنج ترجمهحال از اين کتاب ه تا ب

ۀ ، اما هم)1375-، و جديدترين ترجمه توسط زويا پيزاد 1337 –توسط حسن هنرمندی 
  .م .ترجمه کرده اند» ليس در سرزمين عجايبآ«ب را تاعنوان کمترجمين 

  
  شونت جنسیرفتارهای جنسی ممنوعه و خ
  2يادداشتهای تاريخی : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
 تماس جنسی با کودکان را نفی کرده اند، اما چنين تماسی با در طول تاريخکه کشورهای غربی حاليدر

به هرحال، در بسياری از فرهنگها در گذشته، دختران به . نوجوانان، با نوع نگاه ديگری همراه بوده است
را به ازدواج يک زن بزرگسال » بچه داماد«بالعکس، يک  در چين،.  به بلوغ شوهر می کردندمحض رسيدن
آنها با هم همبستر می شدند و به محض رسيدن داماد به بلوغ، آميزش جنسی را با هم شروع . در می آوردند

ستف يجرج کر اه،در آلمان قرن هيجدهم، هنوز اين امکان برای پروفسور محترم رئيس دانشگ). 1(می کردند 
وجود داشت که با يک دختر سيزده ساله زندگی  (Georg Christoph Lichtenberg) ليشتن برگ

دو شاهکار ادبی قرن بيستم، عشق مردان به افراد خيلی جوان را به تصوير کشيده ). 2(مشترکی داشته باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1898(وئيس کارول ل
1832(  

نويسندۀ انگليسی کتاب 
ماجراهای آليس در سرزمين «

، به دختران کوچک کشش »عجايب
داشت اما هرگز به تماس جنسی با 

در زير عکس . آنها دست نزد
نويسنده، يک نقاشی اصل از آليس، 

ی که نويسنده را تيپ دخترانه ا
  .مجذوب می کرد، ديده می شود
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، نوشته ناباکوف، معشوق »يتالول« ساله، و در 14توماس مان، معشوق يک پسر » مرگ در ونيز«در . اند
  ).3( ساله می باشد 12يک دختر 

در اين دو اثر، مردان عاشق اين نوجوانان، نه در قالب هيوال، بلکه در نقش شخصيتهای غم انگيزی که 
سزاوار دلسوزی و همدردی خواننده می باشند، به تصوير کشيده 

 در آمريکا حتی در دهۀ هفتاد و هشتاد ميالدی، تالشهايی. می شوند
و چند کشور ديگر، جهت سازماندهی مردانی که که به پسر بچه ها 
عشق و کشش داشتند، صورت گرفت، اما با مخالفت و مقاومت 

، مواجه »جنبش آزادی بخش گی ها«خصمانه ای، حتی از سوی 
  .شد

، يک کارگردان 1980علی رغم اين مسئله، در اوائل دهۀ 
ساختن فيلم نيمه مستندی از سوئيسی، پيشنهاد کمک مالی جهت 

 سالۀ فاحشه در روم ايتاليا، 13رابطۀ عشقی خود با يک دختر 
اين فيلم، در يک فستيوال حتی مورد تحسين و ستايش . دريافت نمود

  ). 4(داوران مسيحی مسابقه هم قرار گرفت
از آن زمان، افکار عمومی غرب دچار تحوالت عميقی گرديده، 

. ط با نوجوانان، به شدت محکوم می شوندو امروزه، اينگونه رواب
درواقع اين روابط در بسياری از کشورها جرم محسوب شده و 
افراد مجرم نه از ترحم دادگاهها برخوردارند و نه از همدردی 

  .جامعه
  
  
  
  
  
  

(1) See the comment by M.L.Ng here. 
 (2) See the the book by Gert Hoffmann, Die kleine Stechardin 1999, Engl. “Lichtenberg 

and the Little Flower Girl”, W.W. Norton, 2004 
 (3) Thomas Mann, “Death in Venice” 1912 (Film by Luchino Visconti 1971and opera by 

Benjamin Britten 1973); Vladimir Nabokov “Lolita” 1955 (Film by Stanley Kubrick 1963) 
 (4) “Er moretto”, a film by Simon Bischoff 1985 

  
  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
 - يادداشتهای قومی: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  نژادی
  

 تحليل تماسهای جنسی - به بررسی و تجزيه اسان، شنوقتی مردم
بزرگساالن با کودکان پرداختند، متوجه شدند که تصورات و مفاهيم 

ا به اين پی بردند آنه. غربی آنها هميشه و در همه جا قابل انطباق نيستند
، (Adolescence)که تعاريف مدرن آنها از کودکی، نوجوانی 

تماس «، سن قانونی، و حتی رابطه و (Adulthood)بزرگسالی 
، هيچکدام با واقعيات زندگی بسياری از مردمان غير اروپايی »جنسی

بسياری از اين مردمان و فرهنگها، رابطۀ جنسی بين . همخوانی ندارند
ه از جهت سنی دارای اختالف فاحش بودند را منع کردند، و افرادی ک

برخی ديگر آن را آزاد گذاشتند، و حتی در شرايطی خاص هم، چنين 
يکی از روشن ترين و عامترين مثالها، . روابطی را مطالبه می کردند

شوهران عمومًا . ازدواج دختران به محض رسيدنشان به سن بلوغ بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
- 1799(برگ تنيستف ليشکرجرج 

1742(  
پروفسور فيزيک، رياضی و ستاره 

بذل . دانشگاه گوتينگن آلماندر  شناسی،
و لطيفه های موجز او امروز هم 

 با 1977در سال . خوانندگان زيادی دارد
 سال سن داشت، 13ماريا استخارد که 

مالقات نمود و او را با خود به خانه برده 
ماريا . ردخدمتکار و معشوقۀ خود ک و

  . سالگی در گذشت18در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1779(کاپيتان جيمز کوک 
 ،سياح مکتشف انگليسی، )1728

به تماشای مراسم سنتی آميزش 
جنسی مردی با يک دختر نارس 

 - يتی  در تاه-در مالء عام ) نابالغ(
او به خاطر احترام . دعوت گرديد

به سنتهای محلی، نه در اين کار 
دخالتی کرد و نه نارضايتی خود 

  .را ابراز نمود
 .را هم ببينيد اينجا
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 در جوامع غربی در قديمدر واقع اين رسم . ( پسران جوان مسن تر از خود دختربزرگسال بودند، و گاهی،
، ولی به هرحال، بعضی از جوامع هم، مشوق تماس جنسی بين مردان بزرگسال و .)هم وجود داشته است
 را او و همراهانش وارد تاهيتی شد،) Captain Cook( کاپيتان کوکمثًال، وقتی . دختران خردسال بودند

 که در مالء عام صورت می  ساله11 – 12 ی دختريک مرد بومی با آميزش جنسی ماشای مراسمتبه 
بنا بر اعتقادات يکی از قبائل آفريقايی، دختران نابالغ برای رشد فيزيکی خود، به ). 1(گرفت، دعوت کردند 

 می رسيدند، تشويق در بعضی از قبائل هم، پسران جوانی که به بلوغ). 2(اسپرم مردان جنگاور نياز دارند
و آخر اينکه، در گذشته، بسياری ). 3(می شدند که اولين آميزش جنسی خود را با يک زن مسن انجام دهند

از جوامع دارای اين سنت بوده اند که، والدين و يا مربيان، اندامهای جنسی اطفال، و بچه های خردسال را 
لوغ می رسيدند، استمناء کردن را به آنها ياد می دادند نوازش و تحريک می کردند، و يا وقتی که بچه ها به ب

  .)باز هم اين سنت در اروپای سده های ميانه رواج داشته است). (4(
رفتار و قوانين افکار، : برای اين دورۀ آموزشی، همين چند مثال برای يک نتيجه گيری کافی است

 نبوده توافق، هميشه و در همه جا مورد  کودکانبين بزرگساالن وطه با تماس جنسی امروزين ما در راب
که جوامع مدرن صنعتی ما، امروز بايد سنتهای يونان کهن، امپراطوری چين،   اين بدان معنا نيست.است

قبائل آفريقايی، يا تاهيتی پيش مستعمراتی را به کار بندند، اما بدين معناست که بايد از برش تاريخی ای که 
اين برش و دوره ای از تاريخ که ما در آن به سر می بريم، ارزشهای . شويمدر آن به سر می بريم، آگاه 

اخالقی ما را تعيين می کند، اما همراه با عوض شدن متن و برش تاريخی، مفاهيم و ارزشهای ما هم به 
  .همراه آن، عوض می شوند

  
(1) James Cook, “Account of a Voyage Around the World” (1769) 
(2) Growing up among the Masai 
(3) Sex Training – Instruction of Boys 
(4) Sex Training - Genital Stimulation  

  
  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

بچه بازی : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  )پدوفيلی(

  
ۀ وسيله ب (erotic pedophilia) »پدوفيلی اروتيکی«اصطالح 

او اين اصطالح را اولين .  ابداع گرديد،ابينگ–ون کرافت ريشارد ف
 Psychopathia(» روان جنسیامراض «به نام  بار در کتاب خود

sexualis, 1886( فون کرافت ابينگ، پدوفيلی .کار برده ب 
که آنها را هم بازخود او (اروتيکی را در کنار ساديسم و مازوخيسم 

همکارانش بسياری از . ناميد» بيماری جنسی روان«، )ابداع نمود
واژه ها و ايده های او را به کار بستند، و مشخصه هايی که او برای 

تعريف نمود، امروزه در رشتۀ روانپزشکی ) پدوفيلی(بچه بازی 
  :مورد استفاده قرار می گيرند و از اين قرارند

 در طی يک دوره حداقل شش ماهه، مکررًا دچار فانتزيهای«
و فشار جنسی، يا رفتارهايی  حاد  و محرک جنسی شدن، ميلپرشور

 ساله يا 13معموًال (که شامل فعاليت جنسی با بچه يا بچه های نابالغ 
  ».می شود) مترک

  
اميال شديد فانتزيها، «تعريف فوق در ادامه می گويد که اين 

  بااهميتی چشمگير و از جهت بالينی مسائلجنسی، يا رفتارها، باعث
 ديگر  افت درافت اجتماعی، شغلی، يافشار و اضطراب،  همچون

و در ادامه می آورد که فرد » .دنمی گرد زندگی، عرصه های مهم
ر از ت سال بزرگ5يا حداقل ،  ساله16حداقل «) فيلپدو(بچه باز 

فردی که در  «اين تعريف، ». باشد میا کودکان مورد نظريکودک 
 است و رابطۀ جنسی (late adolescence)مرز باالی نوجوانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و دانش آموز اومعلم 
 واقعی از –طنز آميز وصيفی ت

  بچه بازيک 
  )تصويری از قرن نوزدهم(
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  ».، را شامل نمی شود)چه همجنسگرا و چه دگرجنسگرا( ساله دارد 12-13با فردی 
  : نمايان می کند زير راظات مالحو آخر اينکه، تعريف فوق

بعضی . ، گزارش می دهندرا  کشش خود به بچه های سن و سال خاصیًالافراد مبتال به پدوفيلی، معمو«
ن را بيشتر می پسندند، و بعضيها، هم به پسران و هم به دختران کشش  دخترا و بعضی ديگرافراد پسران

 هستند، قربانيانشان پسرهاهايی که ي از بچه باز، بيشترند می باشقربانيانشان دخترها  کههايیيبچه باز. دارند
  )1( ».گزارش می شوند

  
(1) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition 
(2) (DSM-IV,TR) 2000 

  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  2) پدوفيلی(بچه بازی : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
بر کاربرد معيارهای فوق، اين هم تثبيت می شود که فرد مزبور، عالوه ماری شناسی روانپزشکی، در بي

يعنی کسی که » منحصر«همچنين بين پدوفيل . به دختران، پسران، و يا هر دو جنس، کشش جنسی دارد
 کودکان، يعنی کسی که عالوه بر» غير منحصر«صرفـًا و منحصرًا به کودکان کشش جنسی دارد، و پدوفيل 
اين نيز بايد روشن گردد که آيا قضيه فقط به زنای . به بزرگساالن هم کشش جنسی دارد، تمايزگذاری می شود

  .)در صفحات بعدی به محرم آميزی پرداخته شده است. (با محارم محدود مانده است يا نه
 را می دانيم که اکثر پدوفيلها ولی، اين. نيستند که قابل بازشناسی باشند) تيپيک(خاصی » از سنخ«پدوفيلها، 

، معموًال در دوران نوجوانی، و در )به کودکان(عالئق جنسيشان . مرد هستند، و اغلب آنها هم متأهل می باشند
پدوفيلها هنگام نزديک شدن به بچه ها، ابتدا انگيزۀ جنسی خود را . موارد نادری، در بزرگسالی، بروز می کنند

آنها به ندرت دست به . ان يک قاعده، معموًال نسبت به نيازها و عالئق خود حساسندپنهان می کنند، اما به عنو
خشونت می زنند، ولی سعی می کنند که اعتماد کودک، و رضايت او به نوعی تماس جنسی، که معموًال به آميزش 

ها در موارد نسبتًا خشونت، زور، فشار، و آميزش دخولی تن. دهانی، تماس آلتی و يا دخول نمی کشد، را جلب کنند
 مجرمان جنسی. قتل کودکان باهدف لذت و شهوت بری جنسی هم نادرتر از آن می باشد. محدودی اتفاق می افتند

ابتالء احتمالی به پدوفيلی، اختالل شخصيتی شديدی را هم از   عليه کودکان دست به خشونت می زنند، عالوه برکه
  .خود بروز می دهند

برخی از پژوهشگران احتمال می دهند که دالئل زيست شناختی . ناشناخته اند) پدوفيلی (علل و دالئل بچه بازی
همچنين تعداد پدوفيلها .  اجتماعی را علت آن می دانند-دارد، و برخی ديگر، معجونی از دالئل روانی) بيولوژيکی(

اکثر گونه که قبًال ذکر شد، به هرحال، همان.  معلوم نيستهم،و اينکه چه درصدی از جمعيت را تشکيل می دهند 
  .پدوفيلها بلکه، توسط مردان غير پدوفيل،انجام می گيرندۀ جرائم جنسی عليه کودکان و بچه ها، نه به وسيل

  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  3) پدوفيلی(بچه بازی : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
ه می کنند، اين را به دليل حکم  برای درمان روانی مراجعکه کثر بچه بازانیا

آنها معموًال . دادگاهها انجام می دهند، هرچند برخی نيز دواطلبانه مراجعه می کنند
تحت نوعی رواندرمانی قرار می گيرند، اما در موارد خاصی، رواندرمانی با 

درمجموع، موفقيت . تجويز داروهايی جهت تخفيف ميل جنسيشان همراه می شود
در اغلب موارد ميل و کشش فرد پدوفيل به بچه ها . شخص نيستدرمان چندان م

همچنان پابرجا باقی می ماند اما، اگر ياد بگيرد که ميل و کشش خود را کنترل کند 
در سالهای . و مرتکب کاری خالف قانون نشود، نتيجه رضايتبخش تلقی می شود

 عنوان يک اختالل اخير، بحثی حول سودمند بودن يا نبودن قرار دادن بچه بازی به
 (DSM-IV-TR)کتاب آمريکايی راهنمای تشخيص بيماريها . روانی، در ليست پارافيلياها درگرفته است

، افت اجتماعی، اضطراب  همچونبالينی بااهميتیمسائل « مورد اين انتقاد قرار گرفته که بچه بازی را با
منتقدان چنين استدالل می کنند که، بنا بر  .ربط داده است»  زندگیديگر عرصه های مهمافت در شغلی، يا 
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يا ، افت اجتماعی، شغلی،  اضطرابتعريف فوق، فرد بزرگسالی که از تماس جنسی خود با کودکان دچار
نويسندگان کتاب راهنمای . (نمی شود، پدوفيل محسوب نمی گردد  زندگی خودافت در ديگر عرصه های مهم

 به هر حال، بعضی از متخصصان معتقدند که گنجاندن بچه .)تشخيص، هرگز چنين منظوری نداشته اند
 به دست پدوفيلها می دهد ساده را کًال گمراه کننده است چون اين بهانۀ (DSM). ام. اس. بازی در ليست دی

  . اگر آنها بيمار روانی هستند، پس در قبال رفتارهای خود هم مسئول نمی باشندکنند،که ادعا 
  .) را ببينيداينجابرای نمونه (

عده ای هم به دالئل ديگری با در ليست قرار گرفتن پدوفيلی مخالفت می کنند و می گويند، صرف غير 
و چنانچه اين رفتار، . دال بر بيمار بودن آن رفتار نمی باشداخالقی و يا جنايی بودن يک رفتار، لزومًا 

همانطور که در بعضی از فرهنگها و در ادواری از تاريخ، مورد پذيرش اجتماعی قرار گرفته، پذيرفته شود، 
آنوقت چه می شود؟ و باز اين سؤال که آيا همۀ بزرگساالنی که به اين عمل دست می زنند، بيمارند؟ پس آن 

 بزرگساالن غير پدوفيل که فانتزيهای اروتيکی نسبت به بچه ها دارند، چی؟ و اگر اين دستۀ اخير، دسته از
فانتزی خود را عملی کنند، چی؟ و عاقبت اينکه، تکليف آن دسته از بچه بازانی که از هرگونه تماس جنسی با 

ه از بچه بازان را دارای اختالل کودکان می پرهيزند، چه می شود؟ با کدام معيارها می توان و بايد اين دست
تثبيت کند؟ آيا بهتر نيست » پليس انديشه«روانی دانست؟ آيا اين به نفع روانپزشکی است که خود را به عنوان 

که فقط با اعمال جنسی علنی و آشکار برخورد شود؟ آيا بهتر نيست که اخالق، به اوليای اخالق، و جرائم، به 
  )1(ادگاهها، محول شوند؟اهالی قانون، يعنی پليس و د

  
(1) Richard Green, MD, JD, “Is Pedophilia a Mental Disorder?”, Archives of Sexual 

Behavior, vol. 31, Nr. 6 
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  سازمانها و تشکالت: بچه بازی:  بزرگساالن با کودکانتماس جنسی

  
  برای سازمانيابی خود،)بچه بازان( پدوفيلها تالشهای امروزی

قبل از هر چيز، خصومت عمومی که با آن . احتماًال ره به جايی نمی برد
دوم آنکه، . مواجه اند، مانع پيوستن بيشتر افراد بالقوه عالقه مند می شود

وجود ندارد که درخواست پدوفيلها مبنی بر کاهش سن چنين اميدی 
و . قانونی و يا لغو کامل محدوديت سنی برای تماس جنسی، متحقق شود

سوم آنکه، تشکالت محدود و کوچکی که وجود دارند هم، به طور مداوم 
با خطر نفوذ افراد ناگواری مواجه اند که اين تشکالت را به پوششی 

پورنوگرافی «ش جهت توليد، تهيه و مبادلۀ برای مطامع خودخواهی خوي
، و کسب فرصتهايی برای تماسگيری با کودکان و غيره، تبديل »کودکان
اما همۀ اينها، مانع از آن نشده که بعضی از پدوفيلها و هيبه . می کنند

برخی از . فيلها گروههای حمايتی خاص خود را به وجود نياورند
يستۀ يک بحث عمومی اند، و مسائلی که آنها مطرح می کنند، شا

درواقع، بعضی از روانپزشکان، و کًال، مجريان قانون، و ديگر 
برای نمونه، حذف پدوفيلی . متخصصان هم در اين زمينه با آنها موافقند

از ليست بيماريهای روانی، بازبينی و اصالح قوانينی که هر فرد زير 
عات بيشتر حول  سال را کودک می شمارند، انجام تحقيقات و مطال18

اما . پدوفيلی، آموزش دهی عمومی، کمک به بچه بازان زندانی، و غيره
 تماس جنسی بزرگساالن با کودکان و نونهاالن، آنچنان موضوع ممنوعه ای است که انتظار نمی با وجود اين،

فيلها نيز، ه که هيببا اين حساب، نه تنها پدوفيلها بل. رود در آيندۀ قابل پيش بينی تغييری در آن ايجاد شود
آنها .  ندارد وجودبه عنوان يک اقليت جنسیاعتراف به آنها همچنان ايزوله و در حاشيه باقی مانده و اميدی به 

  .مدام در پی سازماندهی خود هستند اما، از هرسو با مقاومت شديدی مواجه می شوند
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

سمبلی که تشکالت پدوفيلها از 
  .آن استفاده می کنند

سمبل از يک قلب زن بزرگسال 
 قلب مرد بزرگسال و يک )صورتی(

همراه دو ه  بتشکيل شده که). آبی(
قلب کوچکتر، يکی برای دختر بچه و 

بالهای يک  يکی برای پسر بچه،
  .پروانه را می سازند
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  ابعاد قضايی: بچه بازی: ا کودکانتماس جنسی بزرگساالن ب

  
 جرم جنسی بزرگساالن با بچه های زير بلوغ، تقريبًا در همۀ کشورها امروزه، تماس
 اما در مورد نوجوانان در سن بلوغ و يا بالفاصله بعد از بلوغ، قوانين .محسوب می شود

س جنسی تما: رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی بخشبه . (همه جا يکسان نيستند
به .) مراجعه شود ، که در چند صفحه قبل آمد،2تعريف مفاهيم : بزرگساالن با کودکان

عمومًا نگران اين مسئله اند که افراد بزرگسالی به دنبال  مردم قبل از هرچيز،هر حال، 
 اين نگرانی اغلب توسط گزارشات .پسربچه ها و دختربچه های زير سن بلوغ می باشند

باط جمعی هنگام دستگيری گروههايی از افراد متهم به سوء استفادۀ جنسی از کودکان، جنجالی وسايل ارت
محاکمات جمعی در آمريکا، آلمان و فرانسه، که گزارشات وسيعی حول آنها انتشار  ولی،. تشديد می شود

، اتهامات نادرست در موارد مورد اشاره، افراد کينه توز يا متوهم). 1(يافتند، همه به تبرئۀ متهمان منجر شدند 
، و به دنبال آن تلويزيون و روزنامه ها هيستری عمومی را دامن زدند، و فضايی پر کردندو بی اساسی مطرح 

ها کار پليس پر از بی دقتی و سرهم بندی شد، و بچه  ،از کينه و خصومت نسبت به متهمان به وجود آوردند
، قرار گرفتند که شهادتهای اوليه شان را بی اعتبار  شده که جواب آنها در متن سؤال پوشاندهپرسش هايیمورد 

همانطور که از اين . افرادی بی صالحيت و فاقد شرايط الزم از آب درآمدند» متخصصان«می ساختند، و 
. محاکمات می توان آموخت، دادرسی جرائم جنسی عليه کودکان می تواند برای هر دو طرف ناعادالنه باشد

کودکان ممکن است از هر طرف، يعنی نه تنها از . مکن است به راحتی پذيرفته شونداتهامات غير واقعی م
مورد بازجويی و  را به طور مرتبطرف مجرم، بلکه همچنين از سوی سيستم قضايی بی صالحيتی که آنها 

طوری  همۀ اينها می تواند مسئله را مخدوش يا تضعيف کند، .سين جيم های مداوم قرار می دهد، قربانی شوند
 اينجابرای ورود به جزئيات بحث به . (که در آخر کار، بی گناه مجازات می گردد، و گناهکار آزاد می شود

  .)سر بزنيد
  

آنها شروط . خيلی بهتری داشته اندخوشبختانه، در سالهای اخير، دادگاهها در بسياری از کشورها، کارکرد 
صالحيت کارشناسان خود را بهبود بخشيده اند، و هنگام بازجويی از کودکان به عنوان شاهد، سعی وافری 

در حال حاضر، بچه ها . به کار می برند ،سؤاالتی که جواب آنها در متن سؤال پوشانده شدهپرهيز از جهت 
مصاحبه می شوند، و مصاحبه هم روی نوار ويدئويی ضبط می فقط يکبار، و آنهم توسط فردی کارشناس 

بنابراين، کودکان کًال از اتاقهای دادگاهها، و آسيبهای روانی ناشی از پرسشهای نامناسب و يا خشن، دور . شود
  .نگه داشته می شوند

ورۀ پيچيدگی مسائل و مشکالت دخيل در اين قضيه، ادای حق و عدالت کامل به آنان، در يک چنين د
يادگيری چگونگی برخورد مؤثر با هرکدام، نيازمند چندين دورۀ آموزشی . آموزشی را ناممکن می کند

  .پيشرفته می باشد
  

(1) The McMartin Case, Los Angeles, USA 1983-90; the mass trial in Worms, Germany 
1994-97; the Outreau trial, France 2001-05. These are just the most spectacular and 
notorious examples. 

  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  2ابعاد قضايی : بچه بازی: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

دادگاهها بايد نهايت دقت و  همانطور که مشاهده شد، در محاکمات مربوط به جرائم جنسی عليه کودکان،
به راستی که :  اين هشدار به معنای انکار حقايق انکارناپذير نمی باشد کهولی،. احتياط خود را به کار برند

جنايات جنسی بسيار جدی عليه بچه ها و کودکان اعمال می شوند، و مرتکبين اين جنايات بايد محاکمه و 
اما تعداد و دفعات اين جنايات خيلی کمتراز شماری است که اغلب به خورد مردم داده می . مجازات گردند

، بلکه، قتلهای شنيع کودکان، آنچنان پوشش خبری »گروه بچه بازان« محاکمات جمعی و جنجالی  نه تنها.شوند
با اين حال، معموًال . می يابند که خوانندگان روزنامه ها و بينندگان تلويزيون را به يکسان دچار شوک می کنند

، و »موارد گزارش شده«ی به آمار نگاه مختصر. تصوير مخدوش وتحريف شده ای به دست مردم می رسد
چشمان ما را به واقعيت مسئله، که اغلب در شلوغی بحث گم می شود، باز خواهد » مجرمان محکوم شده«
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برای نمونه، اسناد و مدارک خيلی قوی مبنی بر کاهش سوء استفادۀ فيزيکی و جنسی از کودکان در . کرد
: مار جالب ديگر را می توان در جمهوری فدرال آلمان يافتآ.  در دست می باشند1990اياالت متحده در دهۀ 

  .در طول چهل و چهار سال، افزايش قابل توجهی در محکوميتهای مربوط به اين مسئله، ديده نمی شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,Hartmut A.G. Bosinski, Häufigkeit und Symptome sexuallen Kindesmißbrauchs :منبع

in: Sexuologie 8 (1) 2000, pp. 55-62 (p. 56) 

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  جنبه های روانی): پدوفيلی(بچه بازی : تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

د که بچه ها آنها را می ناغلب جرائم جنسی عليه بچه ها، توسط مردان يا نوجوانان پسری صورت می گير
ا، عموها، يا دايی ها باشند، ولی در بيشتر موارد، مرتکبين، از اينها ممکن است پدران، پدربزرگه. شناسند

 که والدين، کودکان را برای چند ساعت نگهداری به آنها می هستنددوستان يا آشنايان، همسايه ها، و يا کسانی 
نسبت به مردان، زنان به ندرت مرتکب . تنها در موارد معدودی هم، غريبه ها در قضيه دست دارند. سپارند

در خيلی از .  بسياری از مجرمين، خود در کودکی قربانی چنين جرمهايی بوده اند.چنين عملی می شوند
موارد، تماس جنسی تنها يک حادثۀ اتفاقی نمی باشد، بلکه برای مدتها ادامه می يابد چون فرد بزرگسال 

بسته به شرايط و موقعيت، آنها در رابطه با خود بچه ها، . معموًال برای ارتباط مداوم با کودک تالش می کند
 مسئله تا حدود زيادی به سن بچه ها در زمان .ممکن است نسبت به تماس جنسی خيلی متفاوت برخورد کنند

چنانچه مجرم خويشاوند نزديک، يا فرد . ارتکاب جرم، نوع تماس، و درجۀ خويشاوندی مجرم، بستگی دارد
، باشد، به احتمال زياد، به کودک آسيب و ضربۀ هاستفاده کردبزرگسال قابل اعتمادی که از اين اعتماد سوء 

مثًال ممکن است کودکان به انواع مشکالت رفتاری، يا عدم اعتماد به نفس دچار . روانی جدی وارد می شود
بعضی از اين کودکان به درمانهای روانی و . شوند، و يا حمالتی از اضطراب و افسردگی به آنها دست دهد

  .د که دچار صدمه های پايدار نمی شوندنمدتی نياز دارند، و برخی ديگر به نظر می رسمشورتی دراز

بديهی است که چنانچه کودک ازعمل مجرم دچار شوک و آسيبهای روانی نشده باشد، آنوقت نبايد او را با 
 که ولی، همانطور. ، غمگين و ناراحت نمود»سعی در کمک کردن دارند«واکنشهای نامناسب ديگران که 

اشاره شد، همه چيز به شرايط و موقعيت بستگی دارد، از جمله، اين تماس و رابطه، قبل از کشف شدن چه 
 واکنشها و برخوردهای صورت گرفته بعد از کشف ، آيا زور و خشونتی به کار برده شده،مدت جريان داشته

واکنش و برخورد آرام و متين  .دهستنرابطه چگونه اند، و اينکه خانوادۀ کودک تا چه اندازه حامی و ياور او 
فهم اين . آنها، تأثير مثبت هنگفتی بر جای می نهدۀ والدين و خواهران و برادران، و عشق بی شرط و شائب

   .هم، فوق العاده مهم می باشد» او تقصيری ندارد و خالفی مرتکب نشده«مسئله به کودک که 

  ز سوء استفاده های جنسی از کودکانآمار پليس آلمان ا

  محکوميتها بازداشتها موارد گزارش شده 

  فقط آلمان غربی سابق کل جمهوری فدرال بعد از اتحاد 
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نا به درهم تنيدگی عوامل و فاکتهای دخيل در آن، به هر حال، بايد به خاطر داشت که هر موردی، ب
ويژگيهای خاص خود را داراست و به همين دليل هم، بايستی ترکيبی از واکنشها و راهکارهای افراد مختلف 

  .که مايل به کمک به کودک می باشند، ارائه گردد

  

  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  ای با محارمزن: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
)Incest(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يس و ايزيسرازي

آفرينش بود، ازدواج کرده ۀ عنوان خدای مردگان شناخته می شد، با خواهر خود ايزيس که الهه ازيريس که در مصر باستان ب
  .بود

ر داده و زنا با محارم بعضی از فراعنۀ مصر آنها را سرمشق قرا. .) به اتفاق فرزندشان هوروس ديده می شوندقدر تصوير فو(
ريشه و معنی اين رسم و سنت کماکان مورد بحث و مشاجره می باشد، معلوم هم نيست که اين . را به يک رسم سلطنتی تبديل کردند

ولی ما اين را می دانيم که کلئوپاترای معروف، دختر . سنت تا چه مدت ادامه داشته و آيا چنين سنتی به شدت رعايت می شده يا نه
  .ليموس دوازدهم، متعاقبًا با برادران خود، ابتدا با بطليموس سيزدهم و سپس با بطليموس چهاردهم ازدواج نمودبط

  
. را رعايت کرده است ، يعنی منع آميزش جنسی بين بستگان نزديک،»تابوی زنا«از ديرباز، نژاد بشر 

 در دوران گذشته در در رابطه با انجام آنه، و گزارشاتی هم تنها استثناء بر اين امر در مصر باستان يافته شد
با ولی . و آمريکای پيش از کريستف کلمب، به دست آمده اند از جزائر اقيانوس آرام، برخیفرهنگ هائيتی، 

  . ، اين استثنائات هم فقط به خانواده های سلطنتی و افرادی از اعيان و اشراف محدود بوده انداين حال
 معلوم نيست، چون قدمت آن از هرگونه دانش ژن شناسی قابل قبولی فراتر می ريشه و نسب اين تابو دقيقًا

. علت آن باشدنمی توانسته ) خويشاوندی(ند سببی و به اين دليل هم تأثيرات و نتائج منفی ناشی از پيو. رود
ار و بعضی از متفکران علت را صرفًا پيشگيری از حسادت و کدورت بين خويشاوندان که از نزديک با هم ک

به هر حال، اين موضوع باعث منع مردم از ازدواج خانوادگی يعنی درون زامی . زندگی می کردند، دانسته اند
(endogamy)  شد و آنها را به ازدواج با افرادی در بيرون از خانواده، يعنی برون زامی(exogamy) 

ين خانواده هايی که قبًال با هم غريبه همين باعث گرديد که رابطۀ قوم و خويشی و نزديکی و اتحاد ب. سوق داد
با ادامۀ اين پروسه، شبکۀ وسيعی از خانواده های متحد و نزديک به هم، به وجود آمد که . بودند، ايجاد شود

تابوی زنا با محارم، با اين مفهوم، . بنيان اقتصاد، فرهنگ و سياست جمعی و مشترکشان بر آن استوار گرديد
  .اجتماعی می باشدۀ سيستمهای پيچيدۀ انسانی، و سنگ بنای همۀ ی گستردمنبع هر اتحاد و همبستگ
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  وس و هرائز
  رسمی نبود که بايد سرمشقاما برای يونانيان، اين.  خواهر و برادر بودنديونان باستان و همسرش هرا، نيززئوس، خدای اعظم 

  .قرار می گرفت
  FCIT :منبع

  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
 يادداشت ادبی: زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »لوط و دخترانش«
مست می کنند، چون می خواهند که توسط او باردار شوند تا ، دو دخترش او را آمده است کهدر داستان انجيل دربارۀ لوط بيوه 

ريک گولزيوس داين نقاشی اثر هن. آنها در کار خود موفق می شوند و هرکدام پسری به دنيا می آورد. شجرۀ خانوادگی ادامه يابد
(Hendrik Goltzius)) 1617 – 1558 (می باشد .  

  
ا محارم پرداخته اند؛ از داستان لوط و دخترانش در  به موضوع زنا بدر طول قرنها، نويسندگان زيادی

 - ”Oedipus the King“)سوفوکل » اديپ شهريار«، گرفته، تا درام ) کتاب پيدايش19: 30 – 36 (انجيل
428 B.C.( استجندهسفانه أمت، تی«{نمايش جان فورد به اسم ، تا « {(“T’ is Pity She’s a Whore” 

در اين شاهکارهای ادبی، شخصيتها . Die Walküre”-1870“  به اسمرو اپرای ريشارد واگن) 1633 –
با . مورد رحم و شفقت قرار می گيرند، و بيش از آنکه محکوم شوند، بيشتر به حالشان افسوس خورده می شود

اين مسئله، . اين وجود، به عمل زنای با محارم آنها به عنوان منبع مصيبت و تراژدی نگريسته می شود
مخاطبان را هم منعکس می کند، ولی فقط تا زمانی که زنا در محدودۀ افراد بالغ و مرضی الطرفين، احساسات 

در چنين مواردی، بسياری از مردم آمادگی ابراز . يا خواهر و برادری تقريبًا همسن و سال، باقی می ماند
يل داده شوند، آنوقت مرز اما، هنگامی که خشونت و کودکان در مسئله دخ. نوعی درک، يا همدردی را دارند

  .تحمل مردم بخار می شود و به هوا می رود
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  جنبه های قضايی: زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
 جنسی بستگان مقاربت« :موافقند با محارم  اکثر مردم با اين تعريف زنااحتماًال

معنی . برای قوانين جنايی، اين تعريف نامشخص و مبهم می باشداما،  .»نزديک با هم
چيست؟ آيا منظور فقط مقاربت دخولی است، يا مقاربت دستی، » مقاربت جنسی«دقيق 

دهانی، مقعدی، و يا حتی آميزش بصری و بينايی، را هم شامل می شود؟ و همينطور، 
رين خويشاوندان خونی مثل يعنی چه؟ آيا اين تنها به معنای نزديکت» بستگان نزديک«

والدين و کودکان، يا خواهران و برادران می باشد يا، خواهران و برادران ناتنی، پسران 
و دختران عموها، عمه ها، و خاله ها، و همچنين پسران و دختران ناتنی، عموها، عمه ها و خاله ها، را هم 

با محارم می تواند بين ی ا هم می گردد؟ آيا زنا و مادر بزرگها و نوه هربزرگهادربر می گيرد؟ آيا شامل پد
خويشاوندان همجنس هم اتفاق بيفتد؟ قانونگذاران مختلف، به اين سئواالت پاسخهای متفاوتی داده اند، و 

 با محارم، به خودی خود، تا ، زنایدرواقع، در بعضی از کشورها.  متفاوتی هم تعيين کرده اندتهایمجازا
باشند، جرم محسوب ) 1(ل، مثًال دو فرد خردسال همسن، و يا دو فرد بزرگسال و بالغ زمانی که دو فرد هم نس

زنای با محارم افراد بزرگسال با کودکان، اغلب با استفاده از قوانين ديگری مورد پيگرد قرار می . نمی شود
د به جزئيات با توجه به همۀ اين مسائل، در اينجا فرصتی برای پرداختن به يک بحث عمقی و ورو. گيرد

درعوض، خود را به مشاهدات و يادداشتهايی عام در قضيۀ زنای با محارم بزرگساالن با بچه . وجود ندارد
  .هايشان، محدود می کنيم

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  جنبه های روانی: زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

اما از آنجا که . جرم محسوب می شودزنای با محارم، در اکثر کشورها 
. قابل کشف و پيگرد نمی باشدموضوع پنهانی و در خلوت اتفاق می افتد، به راحتی 

اغلب پرونده هايی که به دادگاهای جنايی کشيده می شوند، به زنای با محارم پدران 
، دختران حتی به سن در برخی موارد .با دختران خردسالشان مربوط می شوند

. بودن پدر نمی باشد) پدوفيل( ولی، اين به معنای بچه باز .هم نرسيده اندبلوغ 
استثناء زمانی است که مرد بچه بازی با هدف دسترسی به کودکان، با زنی ازدواج (

به عنوان يک قاعده، پدر، از سوژۀ جنسی بی دفاع و به راحتی در .) می کند
است که او با فرزند خود در  اين همان برخوردی ،در اصل. دسترس بهره می گيرد

او . پيش می گيرد؛ يعنی با بچه اش به عنوان سوژه ای برای ارضاء اميال خودخواهانۀ خود رفتار می کند
برای رسيدن به هدف خود ممکن است از، چاپلوسی و تملق، وعده و وعيد، حيله و فريب، فشار و اجبار، 

کند، و اگرعمل او کشف نشود، ممکن است تا سالها ادامه تهديد و تشر و حتی زور و خشونت عريان، استفاده 
  .يابد

اين مسئله برای دختر، هميشه اثرات ويرانگر روانی به همراه دارد، و ممکن است سالها طول بکشد تا 
او گاهی شايد، . بتواند بر ضربۀ روحی، و شوک و تکانۀ روانی خود فائق آيد، و چه بسا هرگز هم موفق نشود

و کم کاری در کمک به » ناديده گرفتن« به خاطر -جهی، تقصير را به گردن مادر خود بياندازدبه دالئل مو
زنای . ( دختر شرايط غير قابل تحملی در محيط خانواده ايجاد می کند–درکل، زنای با محارم پدر . دختر خود

  .) ن پديده نسبتًا نادر می باشد پسر احتماًال نتائج زيانبار کمتری به همراه دارد، اما خود اي-با محارم مادر 
آنها ممکن است از اين واهمه داشته . بعضی از خانواده ها، به دالئل مختلفی، مايل به گزارش قضيه نيستند

موضوع را بين «باشند که نان آور خود را از دست بدهند، يا از داغ رسوايی می ترسند، و يا اميدوارند که 
.  صرف دادگاهی کردن و محکوميت، برای حل مسئله کفايت نمی کندبدون شک،. »خودشان حل و فصل کنند

همۀ اعضاء خانواده، از جمله خود پدر، به کمک و مشاورۀ روانی نياز دارند، تا حداقل اعتماد به همديگر را، 
بطۀ اغلب اوقات، خرابی و صدمۀ وارده بر را. البته اين اعتماديابی مجدد چه بسا هرگز به دست نيايد. بازيابند

  .آنها ورای هرگونه ترميم و مرمتی است
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  فحشای کودکان: زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
برخی از افراد بزرگسال، با دختران و پسرانی که به خاطر فقر مجبور به خودفروشی شده اند، رابطۀ 

کودکان عمدتًا در کشورهای فقير ديده می شود، و يک معضل جدی بين تن فروشی . جنسی برقرار می کنند
منتشر کرده و طی  اسنادی رسمی اروپاۀ  اشاره شد، هم سازمان ملل و هم اتحاديًالهمانطور که قب .المللی است

ث درابتدای مبح. (آنها، رعايت حقوق کودکان و پايان دادن به بهره کشی جنسی از آنها را خواستار شده اند
عالوه بر اين، مدت مديدی .) م. مربوط به رابطۀ جنسی با کودکان که قبًال آمد، به اين اسناد پرداخته شده است

از  است که يونيسف و يونسکو هم، از جمله از طريق حمايت مالی از کنگره های بين المللی حول موضوع،
 ی کهيونسکو، با سازمانها و گروههايمضاف بر اين، يونيسف و . همين اهداف حمايت و پشتيبانی کرده اند

متعهد به پايان دادن به فحشای کودکان، پورنوگرافی کودکان، و قاچاق کودکان برای مقاصد جنسی هستند، 
بهره کشی و استثمار جنسی «گاهی، برخی از اين گروهها خواستار پايان دادن به . همکاری و تعاون دارند

درعوض، هميشه بايد اين درخواست مطرح شود . وع را مبهم می کنداما اين مسئله موض. می شوند» کودکان
که کًال هرگونه استثمار و بهره کشی جنسی از کودکان، چه تجاری و چه غير تجاری، غلط است و بايد محو 

نادرست می باشد، حال چه تجاری باشد يا  درحقيقت، هرنوع بهره کشی و سوء استفاده از هر انسانی. شود
  .نباشد
  
  
  
  
  
  
  

  . می کنندفعاليتسه سازمان عمده که برای پايان دادن به فحشای کودکان 
سوداگری و استثمار جنسی که سعی می کنند کودکان را از اروپا، سازمانهای ديگری هم هستند ۀ عالوه بر سازمان ملل و اتحادي

 سازمان –يونسکو . 2.  سازمان ملل متحد صندوق بين المللی اضطراری کودکان-يونيسف. ا:  سرشناس ترين آنها.محافظت کنند
 شبکه ای از سازمانها و افرادی که در راه محو بهره کشی جنسی از –اکپات . 3. آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد

  .کودکان، با هم همکاری دارند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  2فحشای کودکان : زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

جا به يعنی انتقال و  . و آن قاچاق کودکان می باشدمشکل فحشای کودکان با مشکل ديگری ربط می يابد؛
 هم، خود کودکان ، ووالدينمعموًال . ديگر با هدف بهره کشیاز مکانی به مکانی غير قانونی بچه ها جايی 

 برايشان  آشیمکانهای دور ببرد، از اينکه او چهاجازه می دهند که بچه ها را با خود به » عامل«وقتی به 
آنها اين اميد را دارند که کار ثابتی بيابند، اما طولی نمی کشد که خود را در چنگال تبهکارانی . پخته بی خبرند

 از کودکان به عنوان کارگران ارزان، يا –بيشتر اين بهره کشی ها از جنس اقتصادی اند . بی وجدان می يابند
 در سطح ملی و بين المللی هم قاچاقچيهائیولی، . ان خانگی ارزان يا بدون حقوق، استفاده می شودخدمتکار

 کودکان را با زور مجبور به تن فروشی می کنند تا برای –هستند که هدفشان صرفًا بهره کشی جنسی است 
 قربانی اين اعمال  ساالنه حدود يک ميليون خردسال،طبق تخمين يونيسف. پول در آورند» صاحب کارشان«

  .می شوند
را هم دربر می گيرد، » توريسم سکس«در دهه های اخير، با رشد صنعت گردشگری که مقدار معينی 

 مورد سوداگری و بهره کشی »تجارت«ودکان در اين خمين اينکه چه تعداد از کت .مشکل وخيم تر شده است
می شود، برآوردها هم متفاوت » کودک«ددی که از با توجه به تعاريف متع. قرارمی گيرند، چندان ساده نيست

می باشد، بسياری از »  سال18هر فرد زير «درحاليکه منظور سازمانهای بين المللی از کودک، . می باشند
مضاف بر اين، همانطور که قبًال . ارائه می دهند» کودک«قوانين جنايی کشوری، تعاريف محدودتری از 

ارائه می دهند، و همۀ اينها به بغرنجی موضوع دامن » سن قانونی« ديگری از اشاره گرديد، آنها باز تعريف
. چه می باشد) خردسال(» صغير«و آخر اينکه، هميشه معلوم نيست که به طور دقيق، منظور از . می زنند
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و حتی دختران و پسران ) ادولسنس(ولی به هرحال، شکی در اين نيست که در بسياری از موارد، نوجوانان 
  .ير سن بلوغ در اين قضايا به دام افتاده اندز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فحشای کودکان در بعضی از کشورها
  )در هزار(

در نمای فوق فحشای . طبق برآورد يونيسف، تعداد زيادی از کودکان در سراسر جهان مورد بهره کشی جنسی قرار می گيرند
 شود که بين پانصدهزار تا دو ميليون کودک در برزيل به فحشاء تخمين زده می. کودکان در شش کشور نشان داده شده است
  .در اينجا ميانگين کشورها آورده شده است. مشغولند

  
  
  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  3فحشای کودکان : زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
عبارت ديگر، ه ، بکشورهای غنی می باشدمسير اصلی قاچاق کودکان، از سمت کشورهای فقير به سوی 

 ولی، با تغيير شرايط اقتصادی، مسير . غرب جريان دارداز جنوب به سمت شمال، و از شرق به سوی ًاعموم
خود را » بازار«سوداگران فقط به فکر پول هستند و تقاضاهای . قاچاق هم همراه با آن سريعًا عوض می شود

روزه عمدتًا در جنوب شرقی آسيا، آمريکای التين، و برخی از کشورهای فقير ام قاچاق کودکان. دنبال می کنند
  .اين مناطق به عنوان مقصد توريسم سکس هم معروفند. اروپای شرقی ديده می شود

 از –يعنی از کشورهای غنی به سمت کشورهای فقير  ،توريسم سکس در جهت عکس حرکت می کند
ستهای نسبتًا پولدار از آمريکا، استراليا، اروپا، و ژاپن، توان توري. شمال به جنوب، و از غرب به شرق

پرداخت مالی برای تماسهای جنسی را دارا می باشند، و در اين رابطه، برخی از آنها به دنبال کودکان می 
ه اما، اين بدان معنا نيست که مردان بومی و محلی از فرصتهای جنسی ايجاد شده استفاده نمی کنند، بلک. گردند

بعضی از اين مردان، به خطا بر اين باورند که ايدز از طريق آميزش جنسی با دختران باکره، درمان . بالعکس
موقعيت پائين . می شود، و اين خرافات، دختران بسيار جوان را در معرض خطرات جدی قرار می دهد

ص در مقابل سوء استفاده ها در بسياری از کشورهای در حال رشد، آنها را، بخصو اجتماعی زنان و دختران،
البته، بيکاری و فقدان امکانات آموزشی، بعضی از . های جنسی، تضعيف و آسيب پذير می سازد و بهره کشی

  .پسران را هم مجبور به تن فروشی می کند
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  توريسم سکس در جنوب شرقی آسيا
توجه به اين نکته بسيار مهم . از کشورهای رشد يافته را نشان می دهد و مورد پسند توريستهای سکس فوق، مقصد اصلیۀ نقش

اکثريت بزرگی از . است که، نه همه، بلکه تنها بخش بسيار کوچکی از اين توريستها، به رابطۀ جنسی با کودکان عالقه مند می باشند
اين توريستها گاهی هم به دنبال مردان جوان می . ندآنها به دنبال روسپيان بالغ می گردند که توان پاسخدهی جنسی کامل را دارا هست

  .گردند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  4فحشای کودکان : زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان
  

 مسئله در مورد انگلستان اين. فحشای کودکان استۀ فقر، ريش همانطور که در بخش قبلی روشن گرديد،
 و فحشای کودکان آن صدق می کرد، و امروز هم در مورد بسياری از کشورهای در حال یدوران ويکتورياي

فقر و ناداری است که بسياری از دختران و پسران را جهت دستگيری از والدين و . رشد صدق می کند
ر کودکانی ديگر، خود را د. تبديل شوند» کارگران جنسی«خواهران و برادران خود، ناگزير می کند که به 

اين کودکان . »کودکان رها شدۀ خيابانی«موقعيت و شرايط استيصال کننده و نوميدانه تری می يابند، يعنی 
بنابراين، درک اين مسئله مهم است که، . برای زنده ماندن راهی جز گدايی، دزدی و تن فروشی ندارند

ودکان، فقط به موازات تالشهای تالشهای ستودنی سازمانهای ملی و بين المللی جهت پايان دادن به فحشای ک
تا » کودکی« کش و بسط دادن مفهوم کنگره ها،برگزاری  .آنان برای زدودن فقر، موفقيت آميز خواهد بود

حدی که نوجوانان را هم دربر گيرد، وضع قوانين جزائی سختگيرانه تر، دستگيری و مجازات مشتريان، بستن 
نا و ظاهر مسئله ای که ريشۀ زير بنايی جدی تری دارد، نمی فاحشه خانه ها و غيره، چيزی جز درمان روب

 اگر آنها به علل سياسی واقتصادی فقر نپردازند، امابا وجود همۀ تالشهای قابل تقدير اين سازمانها، . باشد
تا زمانيکه فقر کودکان ادامه دارد و آنها را مجبور به . آنوقت هدف و مسئلۀ اصلی خود را فراموش کرده اند

  .هم به اين کودکان کمکی نخواهند کرد» عمليات پاکسازی« فروشی می کند، حتی بزرگترين تن
  
  
  
  
  
  
  

  مبارزه با سوء استفاده های جنسی و فقر
و اجرای درخواستهای خود جهت تصويب قوانين سختگيرانه تر بر اين کنگره يونيسف که در يوکوهاما، ژاپن، برگزار گرديد، 

 تأکيد -ما از برنامه های زير استقبال می کنيم«:  زيادی نمود، اما، در رابطه با فقر، به مسائل کلی بسنده کردقانون، تأکيد و پافشاری
بيشتر بر حقوق کودک، امکانات آموزشی بهتر برای کودکان، اقدامات حمايت اجتماعی برای خانواده ها و کودکان جهت مقابله با 

  .)ک کنيدبرای اطالع بيشتر روی آرم فوق کلي.(»فقر
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  پورنوگرافی کودکان: زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
ترسيم کودکان در حالت انجام فعاليت جنسی، به تنهايی يا با ديگران، به عنوان 

بسته  .شناخته می شود و عمًال در همه جا ممنوع می باشد» پورنوگرافی کودکان«
حالتهای تحريک «، اين می تواند عکسهايی از بچه های لخت در  هر موردبه

مفهوم قانونی . ، يا حتی بدون هرگونه بار معنايی جنسی را هم شامل شود»آميز
تصاوير . می شود»  سال18هر فرد زير «باز در اينجا هم شامل » کودک«

 دی و دوربين کودکان، در قالب رسم کشی، نقاشی، عکس، يا فيلم، ويدئو، دی وی
. ، و اغلب به کمک کامپيوترهای شخصی، انتشار می يابند)وب کم(های زنده 

  .توليد و نگهداری اينگونه تصاوير يک جرم جدی محسوب می شود
پورنوگرافی «وجود ندارد، در مورد » پورنوگرافی« عمومی حول مفهوم دقيق توافقیهمانطور که 

ود، چون مردم حامل فرهنگهای مختلف، برخوردهای متفاوتی در موافقتی همگانی ديده نمی ش هم» کودکان
درواقع، حتی افراد با پيشينۀ مشابه هم، ممکن است در طول زمان برخوردهای خود را تغيير . پيش می گيرند

، در آمريکا و اروپا، کتابهايی در عرصۀ آموزش جنسی وجود داشتند که به وسيلۀ 1970مثًال در دهۀ . دهند
. ربيتی هم توصيه می شدند، اما امروزه پورنوگرافی محسوب گرديده و در بازار ناياب می باشندمتخصصان ت

و باعث گرفت، » آليس در سرزمين عجائب«، نويسندۀ لوئيس کارولهمينطور، عکسهايی که صد سال پيش، 
 اين اواخر، بدون  تا،شدند که هم والدين کودکان و هم بی شمار افرادی که عالقه ای وافر به عکاسی داشتند

و آخر سر . ، هم بحث انگيز شده اندقصد و غرض و بی آنکه گناهی مرتکب شوند از ديدن آنها لذت ببرند
اينکه، همانطور که بازديدکنندگان کليساهای رنسانس و باروک در ايتاليا، به راحتی می توانند ببينند، در 

ودکان لختی وجود دارند که اگر هنرمندی امروز آنها را بعضی از آنها نقاشيها، ديوارنگاريها، و مجسمه های ک
تعداد زيادی از ، »محدودۀ خاکستری«معهذا، در خارج از . توليد کند، بالفاصله بازداشت و دستگير می شود

حصول آنها : آنها وجود داردۀ عکسها، تصاوير و فيلمهای آشکار جنسی وجود دارند که توافقی عمومی دربار
و به راستی که بعضی از کودکان مشخصًا . جنسی از کودکان امکان نداردۀ و سوء استفادبدون بهره کشی 

  .قربانی خشونت جنسی اند
  
  
  
  
  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
: زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

   2پورنوگرافی کودکان 
  

، روی اينترنت موارد مربوط به پورنوگرافی کودکانامروزه، بيشتر 
در رابطه با سوء . گردآوری، رد و بدل، و به مشارکت گذاشته می شوند

استفاده های جنسی، قوانين جديدی جهت مقابله با اين موضوع به تصويب 
  .رسيده اند

در عين حال، سازمانهای مجری قانون، به روز شده، و همکاری بين 
 همکاری بين المللی، نمونه ای از اين. المللی آنها هم تقويت شده است

ۀ سوء استفاده از کودکان روی شبکبا  می باشد، که ارتش مجازی جهانی
اين مؤسسه، برای اصطالح سوء استفاده از .  مقابله می کنداينترنت

  :کودکان روی شبکه اين تعريف را ارائه می دهد
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

  یارتش مجازی جهان
ائتالفی از سازمانهای 

مجری قانون از سراسر جهان، 
فاده از کودکان  سوء استليهعکه 

، با هم روی شبکۀ اينترنت
برای اطالع .(همکاری دارند

  .)بيشتر روی آرم کليک کنيد
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ودکان فراهم می کند، آگاه بوده و اين ارتش جهانی، از رابطۀ بين اينترنت و امکانی که برای گول زدن ک

ديدن چنين فرضی منطقی به نظر می رسد اما، اينکه اين احتمال چقدر بالفعل و . سعی دارد که با آن مقابله کند
مشخص هم نيست که چه تعداد از کودکان و بزرگساالن در هر کدام . تا چه اندازه مهم می باشد، معلوم نيست

از % 25 -% 35«برآورد خود ارتش مجازی جهانی اين است که . سی، درگيرنداز انواع سوء استفاده های جن
ليکن، باز هم معنی دقيق اين برآورد » .کاربران جوان اينترنت، در معرض مطالب جنسی واقع شده اند

هر . می شود، بستگی دارد» مطالب جنسی«و » جوان«همه چيز به تعريفی که از . همچنان دشوار می نمايد
شد، اينترنت امکان جديدی برای سوء استفادۀ مجرمان از غافالن فراهم آورده است، و در اين رابطه، چه که با

  .بخصوص کودکان نيازمند محافظت از بزرگساالنی هستند که آنها را طعمۀ جنسی خود می کنند
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  3نوگرافی کودکان پور: زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
استثمار تجاری و روانی کودکان در جهت اهداف پورنوگرافی و شهوانی، 

ظاهرًا بی ضرر، تا صحنه های فجيع » تصاوير لخت«حيطۀ وسيعی از 
توليد کنندگان اين مواد و مطالب، در هر . خشونت جنسی را شامل می شود

حرفه ای می توانند گوشه ای از جهان زندگی می کنند، و اهل هر نوع شغل و 
توافقی عمومی . البته، گاهی خود والدين بچه ها هم در قضيه دست دارند. باشند

حول رديابی و پايان دادن به اين بهره کشی و استثمار جنسی کودکان وجود 
با اين همه، وقتی که موضوع، به نوجوانان و جوانان زير بيست سال که . دارد

آنها را با دوستان همسن و سال خود رّد و از خود عکسهای لخت می گيرند و 
نه . بدل می کنند مربوط شود، آنوقت قضيه شفافيت خود را از دست می دهد

تنها اينترنت، بلکه امروزه، تلفنهای موبايل هم امکان ارسال و دريافت عکس و 
 سال باشد، قانونًا به 18تا زمانی که ارسال کننده زير . تصوير را می دهند

ک تعريف می شود، ولی هم خودش، و هم دريافت کنندۀ تصاوير، به عنوان کود
مجرم و بزهکار شناخته ، عنوان توزيع کنندگان تصاوير پورنوگرافی کودکان

می توان تصور نمود که اين نوع توزيع هم اکنون روی اينترنت جريان دارد و در آينده هم گسترش . می شوند
صاوير تاکنون به طور وسيعی مورد بحث قرار نگرفته است، و هنوز اما اين نوع از انتشار ت. خواهد يافت

  .معلوم نيست که قانون و مجريان آن در آينده چگونه با اين مسئله برخورد خواهند کرد
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  4پورنوگرافی کودکان : زنا با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان

  
در کشورهای مختلف، » سن قانونی«می شود، و يکسان نبودن مرز » کودکی« از تعاريف متفاوتی که

پيشاپيش حکايت از آن دارد که مبارزه با پورنوگرافی کودکان کار ساده و همواری نيست، و تازه، چندين 
  :برای مثال. مسئلۀ تکنيکی و قانونگذاری را هم پيش کشيده است

  :سوء استفاده از کودکان روی شبکه، شامل
 و ،تصاوير کودکان در حالت مورد سوء استفاده قرار گرفتن) داونلود کردن(ساختن يا دريافت 

يعنی ( اين شامل سکس روی خط .می باشد روی شبکۀ اينترنت برای سکس  برديک شدن به کودکاننز
 روی کودک بر، يا گول زدن و به دست آوردن دل و اعتماد )فعاليت جنسی به کمک نوشته و دوربين

 .هم می باشد» واقع«شبکه به منظور مالقات حضوری و سکس در عالم 
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همينطور ديگر مسائل بحث انگيز، گروههای مدافع حقوق مدنی در اين با توجه به آنچه که در فوق آمد، و 

  .تالشند که حوادث را زير نظر داشته باشند و نسبت به هرگونه افراط از هر جهتی، هشدار می دهند
  

  حقوق سايبری و آزاديهای سايبری
  سازمان غير انتفاعی حقوق و آزاديهای مدنی

  
  
  
  
  

  . آزاديهای مدنی در اينترنت و ناظر بر حقوقوبسايت يک سازمان
  .)کنيدروی تصوير کليک (

  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری

  
يعنی به معرض نمايش گذاشتن،  prostitutionاز لغت التين ( (prostitution)» روسپيگری«ۀ کلم

» کار جنسی« که امروزه ، واژه و اصطالح سنتی جا افتاده برای آن چيزی است)پيشنهاد کردن، تقديم نمودن
ايد متوجه باشند که آنها از بزبان رک و بی پرده شايد صادقانه جلوه کند اما، کاربران آن اين  .ناميده می شود

  . هيچ کار ديگری شباهت نداردبه اين کار کهراستی ه و ب. شغل بسيار خاصی صحبت می کنندکار و
مردان و زنان بنا به عادت، در قبال اجرای خواسته های برخی از : حقايق اساسی به اندازۀ کافی ساده اند

، شامل تماس مستقيم طور سنتیه باين مسئله  .، تقبل می کنند)پول، هدايا(جنسی مشتريان خود، پاداش مادی 
تا تعامل و » سکس تلفنی« از ،فيزيکی می شود، اما انقالب الکترونيکی حاضر، انواع جديدی از روسپيگری

زنان و مردان، به تنهايی يا به .  بصری از طريق اينترنت و موبايل را ممکن کرده استهم کنشی سمعی و
همراه شريک جنسيشان، به مشتريان خود اجازه می دهند که به مقاربت جنسی آنها گوش دهند، نگاه کنند، و 

ه آنها ديکته حتی به بينندگانی چند هم اجازه می دهند که نوع و شکل اعمال و حرکات مورد نظر خود را ب
  . کنند

  
از تعدادی از مردان که به نگهداری پورنوگرافی کودکان متهم شده بودند، رفع اتهام گرديد چون 

به کامپيوتر آنها سرايت و عکسها را بدون ) »اسب تروژن«(مشخص شد که ويروس کامپيوتری خاصی 
  .شان دانلود کرده بوداطالع آنها، روی کامپيوتر

مدافعان حقوق مدنی اشاره کرده اند که مجازات افراد به جرم نگهداری خصوصی عکسها و تصاوير، 
حال هر چه که باشند، مشکل ساز است، اين نوع دخالت دولت در حريم خصوصی، اسباب اين نگرانی می 

ر و نظرات مخالف دولت را سرکوب بيانجامد و هر نوع افکا» پليس انديشه ای«شود که مبادا به تأسيس 
  .کند

  
مجازات نگه دارندگان تصاوير پورنوگرافی کودکان، به قيمت پاداش دهی مجرمان توليد کننده و 

 اين، تکنولوژی با وجود. تشويق آنها برای آسيب رسانی و بهره کشی از کودکان بيشتری تمام می شود
کودکان را فراهم آورده است؛ » مجازی«نوگرافيک مدرن کامپيوتری امروزی، امکان توليد تصاوير پور

يعنی عکسها و تصاوير ساختگی که کامًال حقيقی جلوه می کنند، اما اين کودکان در عالم واقع وجود 
  .تالش برای ممنوعيت اينگونه تصاوير، پرسشهای کامًال تازه ای مطرح می سازد. ندارند

منوعيت را ناقض قانون اساسی تضمين حق بيان، اعالم درواقع، دادگاه عالی اياالت متحده، اين نوع م
  .کرده است

(United States Supreme Court in Ashcroft v. Free Speech Coalition, 2002) 
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مثًال، همراه با . تحوالت اخير، پرسشهای تازه ای دربارۀ طبيعت و ماهيت مبادله به پيش می کشند
استدالالت قابل توجهی، ادعا می شده که روسپيان هميشه مورد بهره کشی و سوء استفادۀ جنسی مشتريان خود 

. امروزی جای نقشها را عوض کرده است» ه دورروسپيگری از را«اما به نظر می رسد که . قرار می گيرند
به اين شکل که افراد در قبال خدمات جنسی خود، از افراد ناشناخته ای پول دريافت می کنند و دو طرف 

درواقع، کارکنان جنسی امروزه قادرند که به چندين نفراز مشتريان خود . هرگز همديگر را مالقات نمی کنند
  که انجام می دهند، چند برابر ایو به اين طريق، در قبال هر عمل جنسیبه طور همزمان سرويس دهند 

اگر در اينجا «يک ناظر بی طرف خيلی راحت اين سئوال را می تواند مطرح کند که . درآمد دريافت می کنند
  » بهره کشی و استثماری اتفاق می افتد، کدام طرف ديگری را مورد بهره کشی قرار می دهد؟

 و به راستی هم هرچه که بيشتر در اين موضوع تعمق کنيم، بيشتر به ،ل چندان روشن نيستپاسخ اين سئوا
تکنولوژی جديد ابعادی از مسئله را برمال می کند که هميشه . پيچيدگی کل مسئله روسپيگری پی می بريم

  .وجود داشته اند اما بدانها توجهی نمی شده است
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  يادداشتهای تاريخی: پيگریروس

  
تمدنهای ۀ ناميده اند، والحق هم که از قديم االيام در هم» جهانۀ قديمی ترين حرف«هميشه روسپيگری را 

، روسپيگری در دوران باستان .باستانی و مدرن وجود داشته است
، حتی از يک بعد مذهبی برخوردار بود؛ و  خاور نزديکدر
اب الهۀ باروری بودند و درخدمت و رک» روسپان مقدس«

البته، ما از طريق انجيل متوجه . درآمدشان به معبد تعلق می گرفت
از طرف قوم اسرائيل » روسپيگری معبدی«می شويم که اين نوع 

با اين وجود، روسپيگری در شکل دنيوی . به شدت محکوم شده بود
به اين . و اين جهانی خود، در سراسر جهان باستان رونق يافت

، وقتی که باستان شناسان به حفاری شهر رومی پمپی خاطر
(Pompeii) بعد از ميالد منهدم شده بود 79، که در سال 

بر ديوار . پرداختند، از يافتن چندين روسپی خانه تعجبی نکردند
 (Hic habitat felicitas): يکی از اين خانه ها نوشته شده بود

ده های ميانه، در اروپای مسيحی س. »در اينجا شادی می زيد«
 لغو آن باعث ،روسپيگری، که بنا براعتقاد توماس اکويناس قديس

حتی يک کاخ هم به فاضالب «آشوب و اخالل اجتماعی می گردد و 
چين، روسپيگری در طول  در امپراطوری. ، رسمًا مورد مدارا قرار می گرفت و تحمل می شد»نياز دارد

با تأسيس . سازمان تجارت خصوصی گسترده ای تبديل شد عدًا بهقرنها تحت نظارت و مقررات دولتی بود و ب
درحقيقت، قبل از اين هم، در طول . ، روسپيگری غير قانونی اعالم گرديد1949جمهوری خلق چين در سال 

، اما همۀ آن تالشها در درازمدت بودتاريخ چين، تالشهای مکرری برای محو روسپيگری صورت گرفته 
در مثًال . همين موضوع در مورد کشورهای ديگر هم صدق می کند. بات رساندندبيهودگی خود را به اث

آمريکا، بعد از جنگ جهانی اول، همۀ روسپی خانه های قانونی را بستند، اما با اين کار خود به ايجاد اشکال 
، »نیفاحشه های خيابا«، »سالن های ماساژ«، »بارهای محل بلند کردن« از جمله ،تازه ای از روسپيگری

در اروپا، امروزه دو نوع استراتژی متضاد هم دنبال می . دامن زدند »خدمات اسکورتی«و » دختران تلفنی«
، يا تبديل روسپيگری به يک شغل رسمی همراه با بيمه های )سوئد(بازداشت مشتريان روسپيان : شوند

 اکثر کشورهای اروپايی هر چه به نظر می رسد که نمونۀ هلند در). هلند(بهداشتی و طرح حقوق بازنشستگی 
به راحتی  از آنجا که امکان تحقيق و تفحص حول تاريخ روسپيگری، در جاهای ديگر. بيشتر طرفدار می يابد

 يادداشتهای کوتاهی حول برخی از ابعاد آن که در به نوشتنامکان پذير است، در اين دورۀ آموزشی تنها 
  . پرداختشرايط فعلی کماکان اعتبار دارند، خواهيم 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روسپيان رقصان

  )پورسلين ( چينیروسپيان رقصان
  . بعد از ميالد8-9قرون 

  )سکس چين، تونگلیۀ موز(
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  2يادداشتهای تاريخی : روسپيگری

  
 به دليل برخوردار بودن از هر دو بعد ، روسپيگری را)Iwan Bloch( ايوان بلوچ »پدر سکسولوژی«

به همين .  فرهنگی، مهمترين و باارزش ترين موضوع علم جديد خود می دانست-زيست شناختی و اجتماعی
. ن علوم طبيعی و علوم اجتماعیدليل، مطالعۀ آن نيازمند يک رويکرد ميان رشته ای است، يعنی همکاری بي

 Die“) روسپيگریدرحقيقت، خود ايوان بلوچ پروژۀ تحقيقاتی بلند پروازانه ای در امتداد همين خطوط، به نام 
Prostitution” vol. I, 1912)شروع کرد، اما قبل از اتمام آن، درگذشت  .  

تاريخ وابستگی در « از مطالعات پيش از اين، يک پژوهش ناتمام ديگر حول روسپيگری، به عنوان بخشی
ويلهلم توسط  (History of Dependency in the Human Race” – 1826 / 27). »نژاد انسانی

هامبولت دررئوس مختصر مطالب خويش، کليد درک و فهم روسپيگری را  .انجام گرفته بودفون هامبولت 
  . وابستگی: يافته بود

فا می شود که آن شرايط، افراد خاصی را از جهت اقتصادی، روسپيگری در شرايطی رشد می کند و شکو
اين . اجتماعی و روانی وابستۀ ديگران می کنند و به اين خاطر، زمينۀ سوء استفاده از آنها هم فراهم می شود

 به مردان وابسته باشند، اما شامل حال ند صدق می کند که مجبورزنان بسياریمسئله بخصوص در مورد 
  .بسياری از مردان تن فروش هم می شود که برای درآمد خود به مشتريانشان وابسته اند

 اما با اين وجود، بينش د، چون واقعيت بسيار پيچيده تر از اين می باش،هرچند که همۀ حقيقت اين نيست
اين بينش مشخص می کند که چرا . ا ارائه می دهدهامبولت، نويدبخش ترين رويکرد علمی به روسپيگری ر

زنان فقير و کودکان می منگير همراه با ازدياد فقر، فحشا هم گسترش می يابد، چرا قاچاق سکس بيشتر دا
بينش هامبولت اين را هم روشن می کند که چرا . شود، و چرا مقصد توريسم سکس کشورهای فقير می باشد

ت تحصيلی بيشتر شده و آنها توانسته اند شرايط اقتصادی و موقعيت اجتماعی هروقت دسترسی زنان به امکانا
  .خود را بهبود بخشند، فحشاء هم کمتر شده است

  
  
  
  
  
  

  روسپی خانه هاژتونهای 
  .کار برده می شدنده ی بو بعدًا برای پرداخت خدمات دريافت ورود به فاحشه خانه ها، اين نوع ژتونها تهيه،هنگام 

  .ژتونهايی از دوران روم قديم: سمت راست. ونهايی از دوران امپراطوری چينژت: سمت چپ
  )سکس چين، تونگلیۀ موز(
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  3يادداشتهای تاريخی : روسپيگری
  

بسياری از افرادی که امروزه از وجود روسپيگری می نالند، نمی 
، »در روزهای خوش گذشته«د که اين پديده دانند و يا فراموش می کنن
درحقيقت، تا اوائل قرن بيستم، نه تنها در . از اين هم بيشتر بوده است

محله های بدنام خاصی در شانگهای و ديگر شهرهای آسيايی، بلکه 
در شهرهای بزرگ اروپا و آمريکا هم، در مقايسه با امروز، فاحشه 

در  (Stefan Zweig) گاستفان زوي. های بيشتری وجود داشتند
خاطرات دوران کودکی خود در وين دوران امپراطوری اتريش می 

  :نويسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
به نيروی  آنطور که زويگ خود متوجه گرديد، بعد از جنگ جهانی اول، همزمان با ورود فزايندۀ زنان

ی بيشتر برای تماس و ، و دستيابی جوانان به فرصتها)جايگزين مردان مقتول در جنگ شدند(کار منظم 
. تصوير فوق دچار تحول گرديد برقراری ارتباط آشکار، که در سايۀ آزاديهای جديد جنسی به دست آمده بود،
البته، در سالهای بالفاصله بعد از . و اين به نوبۀ خود باعث شد که جوانان کمتر به روسپی خانه ها بروند

را به ارمغان آورد، ولی، با شروع آزادی زنان و مشارکت جنگ، بدبختی و فالکت اقتصادی، افزايش فحشاء 
استثناء . بيشتر آنها در امور، روند کاهش وابستگی آنان هم آغاز گرديد و اين روند تا امروز ادامه داشته است

 در اياالت متحدۀ آمريکا، يا 1939برای مثال رکود بزرگ .  رکود جديد اقتصادی گره خورده استباهمواره 
پای غربی بعد از جنگ دوم جهانی، يا پيوستن امروزی کشورهای توسعه نيافتۀ اروپای شرقی به فقر ارو

با وجود اين عقبگردها اما، روسپيگری در اياالت متحده و اروپا، هرگز دوباره به سطح سابق . غرب ثروتمند
  .خود نرسيده است

  
  
  
  

  
در آن روزها، . نسل حاضر تصور چندانی از گسترۀ وسيع فحشاء در اروپای قبل از جنگ ندارد«

مضاف بر .  بوداز يافتنشانپياده روها آنچنان مملو از زنان خودفروش بودند که گريز از آنها سخت تر 
ص خانه ها با دختران رقصنده و ا، کالبهای شبانه، کاباره ها و رق»خانه های سر بسته«ادی اين، تعد

زنان مال التجاره، علنًا هر ساعت و با هر . آوازه خوان، و بارهايی با مهمانداران زن، هم وجود داشتند
 شب، قيمتی عرضه می شدند، وهر مردی برای خريد يک زن به مدت ربع ساعت، يک ساعت و يا يک

  ».متحمل نمی شد مشکلی بيش از خريد يک بسته سيگار يا روزنامه
(Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (جهان ديروز) 1944. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1942(استفان زويگ 
1881(  

درخشانی که بعد از ۀ نويسند
اشغال زادگاه بومی خود اتريش 
توسط آلمان نازی، مچبور به 

پرخوانندۀ  کتابهای .شد مهاجرت
او، همچون آثار ديگر نويسندگان 

او موفق به . يهودی، ممنوع شدند
تکميل خاطرات خود گرديد و به 

 يأس و  آخربرزيل رفت، اما در
نوميدی بر او غلبه کرد و دست به 

کتاب خاطرات او . خودکشی زد
  .بعد از مرگ نويسنده منتشر شد
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  4تاريخی يادداشتهای : روسپيگری

  
 روسپيگری در کشورهای صنعتی غربی به تدريج بعد از جنگ جهانی اول،

ولی با اين حال، به داليل گوناگونی، به عنوان يک معضل مهم . کاهش يافت
 شده، اما واقع اغماض ، و يا مورداجتماعی باقی ماند، و چه ممنوع، تحت نظارت

ۀ ادامی و اخالقی بود و در هر صورت يادآور ريا و دورويی اجتماعی، سياس
 بسياری از زنان، که قربانی اخالق دوگانۀ سيستم قضايی بودند را حيات وابستگی

مثًال، جاهايی که روسپيگری غير قانونی بود، پليس فقط روسپيان . برمال می کرد
جديد  » انقالب جنسی«اما با وقوع . را دستگير می کرد و کاری به مشتريان نداشت

، 1973 در سال .متحول شد، همه چيز 1970 و ابتدای دهۀ 1960در اواخر دهۀ 
  : اولين سازمان مدافع حقوق روسپيان به نام

COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics) 
اين .  شدنددر سانفرانسيسکو شکل گرفت، و به دنبال آن سازمانهای مشابهی در کشورهای زيادی تأسيس

جنبش .  را تصويب و منتشر کردندمنشور جهانی حقوق روسپيان در همکاری با هم، 1985سازمانها در سال 
 ای بيماری ، منجر گرديد که در مبارزه با ايدز آموزشیۀشبکسازماندهی روسپيان خيلی سريع به ايجاد يک 

هر . آميزشی که غلبه بر آن همکاری هر دو گروه کارگران جنسی زن و مرد را می طلبد، مفيد واقع شده است
برای . هم به دست آمده استجا که اين همکاری حاصل شده، پيشرفتهای قابل توجهی در امر پيشگيری از ايدز 

  .زداينجا سر دسترسی به وبسايتهای اطالعاتی در رابطه با روسپيگری می توان به 
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  جنبه های قضايی: روسپيگری

  
ممکن  بسته به هر جامعه ای، .از کشورها غير قانونی استروسپيگری در بسياری 

نمونۀ اکثر ايالتهای (قانون   ساده از تخطی بزه کاری وعنوان نوعیه ب با آن است
نمونۀ بعضی از کشورهای (، و يا به عنوان جنايتی عظيم که حکم اعدام دارد )آمريکا
در » تجارت سکس«ويد، که قانون چه می گ فارغ از اين ،ولی. برخورد شود )اسالمی

بنا بر همين واقعيت، کشورهايی چند، در . اين کشورها در حال شکوفايی استۀ هم
از آنجا که غير قانونی . برخورد با اين مسئله رويکردهای ديگری در پيش گرفته اند

ای آن را  بلکه چه بسا ناخواسته ترين جنبه ها و ويژگيه،کردن روسپيگری نه تنها به محو آن منجر نمی شود
  .  کند، اميد آن می رود که تغيير رويکرد، مؤثر واقع شودمیهم تقويت 

  :برای مثال

  
می توان گفت که دررابطه با روسپيگری، توافقی کلی و عمومی حول معانی دقيق واژه های فوق وجود 

ن به نوبۀ خود جرم زدايی معادل قانونی کردن، و اي(درواقع، جای معانی آنها با هم عوض می شود . ندارد
در اين دورۀ آموزشی، ما اين واژه . ، بحث را دشوار می کندمسئله، و همين )معادل هدفمندسازی تلقی می شود

  .ها را معادل تعريفی که در فوق از آنها به عمل آمده، به کار می گيريم
ری را صرفًا به چون روسپيگ. در سه رويکرد نامبرده، اين از کمترين ابهام برخوردار استجرم زدايی، 

، مسکوت می راهرچند که ماليات بستن بر درآمد آنها، که گاهی قابل توجه می باشد . حال خود رها می کند
  .و درنتيجه نسبت به افراد دارای مشاغل ديگر که بايد ماليات پرداخت کنند، اجحاف می شود. گذارد

 اغلب راه دوری نمی رود و در مجموع چه بسا فرصتی برای ماليات گيری فراهم آورد اماقانونی کردن 
  .اما می توان با قوانين عمومی روشن و بدون ابهام، بر آن نظارت کرد. فرق چندانی با جرم زدايی نمی کند

  .، يعنی لغو قوانين جنايی عليه روسپيگری(Decriminalization) م زدايیجر -
  .، يعنی آن را به عنوان فعاليتی دارای قانون و قاعده در آوردن(Legalization)  قانونی کردن-
کمک شيوه ها، مقرارات و مکانيزمهای ه ، يعنی کنترل و هدايت آن ب(Regulation) هدفمند سازی -
.خاص
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برای . به ناچارنيازمند ورود به مقررات، و گاهی مقررات بسيار خرد و ريز، می باشدهدفمندسازی 
اشتن پروانۀ کار مجبور سازد و بازرسی مرتب از آنها را الزامی نمونه، ممکن است فاحشه خانه ها را به د

کند، يا خود روسپيان را به داشتن پروانۀ کار، پرداخت بيمۀ بهداشت و بيکاری، انجام منظم معاينات بهداشتی 
  .و استفاده از کاندوم، مجبور سازد

، و هيچکدام به تنهايی راه حل هرکدام از سه رويکرد فوق، در عمل مزايا و اشکاالت خاص خود را دارند
  .و اين مشکل غير قابل انکاری است. ايده آلی برای مشکالت مربوط به روسپيگری ارائه نمی دهد
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  دفتر کميساريای عالی حقوق بشر
  يگری ديگران افراد و سودجويی از روسپقاچاقکنوانسيون مقابله با 

  
  
  
  
  
  

  
   سازمان ملل1949کنوانسيون 
تا به حال کشورهای .  خريد و فروش سکس را توضيح می دهداين کنوانسيون راههای مبارزه با قاچاق بين المللی با هدف

  . زيادی اين کنوانسيون را امضاء کرده اند، اما برخی از کشورها هم از پيوستن بدان خودداری نموده اند
  .)ئيات بيشتر روی آرم فوق کليک کنيدبرای جز(

  
به منظور پايان دادن به سوء استفاده و بهره کشی از افراد با  سازمان ملل، مجمع عمومی 1949 سال در

در اين سند از جمله درخواست گرديده که همۀ کشورهای امضاء . هدف روسپيگری، قطعنامه ای صادر کرد
ظاهرًا، .  ها را مجازات، و کار به ثبت رساندن روسپيان را کنار نهند و صاحبان فاحشه خانه داللکننده، افراد

بعضی کشورها از امضای قطعنامه خودداری، و بر . برخی از اين درخواستها با موافقت عمومی مواجه نشدند
حق خود مبنی بر دنبال کردن سياست دلخواهشان، که نسبت به سياستهای قطعنامه کامًال متفاوت بودند، 

، به  عليه زنانهمۀ اشکال تبعيضکنوانسيون رفع  همزمان با تصويب 1979درواقع، در سال . ری کردندپافشا
، مثًال هلند در. نظر می رسيد که سازمان ملل به طور ضمنی از جرم زدايی از روسپيگری حمايت می کند

 يعنی شغل آزاد دارند و ؛روسپيان معموًال خود کارفرمای خود هستند. روسپيگری يک حرفۀ قانونی است
حداقل . آنها در جايی ثبت نشده اند و الزامی به چک آپهای بهداشتی ندارند. ماليات بر درآمد پرداخت می کنند

کشورهای .  در نظر گرفته شده استسن روسپيگری هيجده سال است و حداقل سن برای مشتريان شانزده سال
از جرم زدايی تا انواع مختلفی از ، زيادی اين راه دراز را طی نکرده اند، اما سياست نسبتًا آزاد و ليبرالی

آلمان، سوئيس، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، : در اينجا چند نمونه آورده می شود. هدفمندسازی، در پيش گرفته اند
استراليا و ، بعضی از ايالتهای ، بلغارستان، ترکيه، کانادا، کاستاريکا، برزيل، نيوزلنددانمارک، بلژيک، يونان

در آمريکا در پيش گرفته شده  نواداهدفمندسازی در ايالت . ها انواعی از روسپيگری را منع کرده اند تنژاپن،
 جايی که خود روسپيگری در چون، حتی ؛اين ليست نه کامل است و نه قادر به ارائۀ تصوير کاملی است. است

» تجمع«چاپ آگهی و تبليغ، درخواست، . (دنآزاد است، چه بسا فعاليتهای ديگر مرتبط با آن آزاد نباش
عالوه بر آن، جمله بندی دقيق قوانين ). ، دائر کردن فاحشه خانه و غيرهخيابانها، داللیروسپيان، رفتن به 

ق می کند، و در مورد اينکه چيزی قانونی هست يا  به روسپيگری از کشوری به کشوری ديگر فرمربوط
  .و آخر اينکه، در امر اجرای قوانين هم تفاوتهای فاحشی وجود دارند.  وجود داردنظرنيست هم، اختالف 
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 فروش خدمات جنسی آزاد است اما خريد آنها : رويکرد منحصر به فردی در پيش گرفته شده استسوئددر 

. به اين ترتيب، درحاليکه مشتری دستگير می شود، روسپی، آزادانه به راه خود ادامه می دهد. ممنوع می باشد
  :منطق پشت سر اين قانون در اسناد دولتی مربوط به آن چنين آورده شده است

  
  

ش ، طرفداران1999از زمان تصويب اين قانون در سال 
آن را به عنوان يک موفقيت بزرگ ستوده و آن را به ديگر 

مخالفانش آن را به عنوان يک . قانونگذاران توصيه می کنند
ناکامی محکوم کرده و کشورهای ديگر را از تکرار اشتباهی 

اين بحث اغلب . که سوئد مرتکب شده، برحذر می دارند
نی،  حقوقی، روااللهایپرشور شامل انواع زيادی از استد

به سهولت نمی توان   و ادعاهايی است کهاجتماعی، اقتصادی
 به دراينجاکه  بد نيستبنابراين، . کردآنها را رد يا تأييد 

  .برخی از منابع استدالل دو طرف، اشاره شود
  
  
  

 رويکرد سوئد به روسپيگری

  شکست؟  موفقيت؟
برای اطالع بيشتر، با فشار دادن کليد کنترل، روی هر کدام کليک 

  کنيد
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 ، از بی خبراز همه جاصويب قانون سوئد، فعاليت مجرمانه مربوط به کشاندن زنان  تيکی از دالئل
به کشورهای غنی در غرب، به کمک وعده های کار با ) در اين مورد از اروپای شرقی(کشورهای فقير 

  .درآمد خوب، و بعدًا اجبار آنها به تن فروشی، می باشد
معموًال با جرائم سازمان يافته مرتبط است و، قاچاقچيان قاچاق، صنعت پر رونقی است که اين به اصطالح 

  .را هر چه پولدارتر و، زنان را به گونه ای هولناک، مورد بهره کشی قرار می دهد
قاچاق انسانها در جهت بهره کشی . ، جدی تر شده است»تجارت سکس«ۀ اين مشکل با جهانی شدن فزايند

درنتيجه سطح استثمار و بهره . حاصل از آن سرسام آور است مرز قاره ها را در می نوردد و سود ،جنسی
به همين دليل، و مجموعه ای از دالئل ديگر، همۀ دولتها توافق . کشی هم به همان نسبت افزايش يافته است

 اما در مورد چگونگی توقف آن، ديدگاههای کامًال متفاوتی ؛بايد متوقف گردد» کسب و کار«کرده اند که اين 
مورد » کسب و کار«سوئد بر اين باور است که منع خريد خدمات جنسی به موفقيت در توقف . وجود دارد

  کردن قانونی يا هدفمندواشاره، می انجامد اما، کشورهای ديگر بر اين اعتقادند که، تنها جرم زدايی کامل 
  .دکنا می ره يابی زنان می شود و آنها را از کنترل عناصر مجرم قدرتروسپيگری باعث تقويت و 

  

   
  

   قاچاق انسانها
  . اطالعاتی حول الگوهای قاچاق با اهداف جنسی و غير جنسی، ارائه می دهند، سايتهای سازمان مللاين وب

  .)روی آرم کليک کنيد(

در سوئد، روسپيگری به عنوان «
ی از خشونت مردان عليه زنان جنبه ا

و کودکان تلقی شده، رسمًا به عنوان 
شکلی از استثمار زنان و کودکان 

 و يک مشکل مهم اعتراف بوده،مورد 
اجتماعی است که نه تنها برای زن يا 

، بلکه به استکودک روسپی مضر 
تا زمانی . زيان کل اجتماع می باشد

که مردان، زنان و کودکان را مورد 
 فروش و بهره کشی قرار می خريد و

ی دست نيافتنی يتدهند، برابری جنس
 ».باقی خواهد ماند
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ۀ کنترل، جمع وسيله مردان ب ازهميشه اين بوده که بعضی ،  به شدت منفی روسپيگریيکی از جنبه های

ناميده می » جاکش «ی معموًالانچنين مرد. آوری و به دست گرفتن درآمد روسپيان، از آنها بهره کشی می کنند
 کردن و گرداندن يک دائر مثًال از طريق برند؛ مسلمًا زنانی هم هستند که از درآمد روسپيان سهم می .دنشو

بعضی از اين خانمها ممکن است صادقانه به رفاه . دن ناميده می شو»خانم«ی نانچنين ز. فاحشه خانه
خود فراهم کنند؛ » زنان«خود اهميت دهند، و شايد جاکشهايی هم باشند که امنيت الزمه را برای » دختران«
از اين  تارتر تيره وتصوير بسيار » جهان واقع«در .  اين مسائل اسباب نگرانی فزاينده فعلی نيستندا،ام

 جاکشان را امانباشد، هم دربسياری از دولتها، حتی اگر روسپيگری جرم هم  و به اين خاطر حرفهاست
اير کردن فاحشه خانه را می دهند و با آن به عنوان جاکشی البته بسياری از دولتها اجازۀ د. (مجازات می کنند
در جاهايی که روسپيگری ممنوع است، معموًال تعداد روسپيان نيازمند جاکش ، به هرحال.) برخورد نمی کنند
  . و بالعکس، جرم زدايی از روسپيگری، باعث کاهش تعداد ونفوذ افراد جاکش می شود.هم بيشتر است
يا به افراد قربانی، در تهيۀ ويزای . شکل، رابطۀ بين جاکش و قاچاقچی می باشدجدی ترين مامروزه، 

بدون اجازۀ . توريستی و ورود به کشور مقصد کمک شده، يا آنها را به طورغير قانونی وارد کشور کرده اند
اقتصادی می اقامت قانونی، آنها در وابستگی مطلق به دام افتاده و قربانی آزار و اذيت فيزيکی و استثمار 

  .به اين ترتيب، آنها بر خالف ميل خود، به منبع درآمد مالی شبکه ای از مجرمان تبديل می شوند. شوند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خارجی در آلمان» کارگران جنسی«
پای شرقی اهل ارو  ٪69از اين عده، . وردعمل آه  قاچاق، تجزيه و تحليل ب تن از قربانيان987رجنايی آلمان از  دفت2001در سال 
  . سن بقيه مشخص نبود.بودندسال  24 ٪ باالتر از 3 و سال 32 و 24 ،18 درصد بين 51،  سال18 درصد کمتر از 3. بودند

 آنچه در اينجا آورده ). ٪4.1 لتونی ، ٪12.1: ليتوانی( .شان نشان می دهديبر اساس تابعيت کشور رافوق درصد آنها ۀ نقش
  . می باشنداز مناطق ديگر ٪ 21و از آفريقا و آسيا، ن  ٪ قربانيا9.9نشده اين است که 

  )(Bundeskriminalamt(BKA): منبع 
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نوع قانونی آن هم ممکن است با انواع بزه کاری من جمله فرار از  بلکه ،نه تنها روسپيگری غير قانونی

اين بزه کاريها در جاهايی که . ت ماليات، جاکشی، استفاده از مواد مخدر و خشونت فيزيکی، متصل باشدپرداخ
روسپيگری اغلب، جرم بی  ،با اين همه. روسپيگری آزاد است، کمترند اما به طور کامل از بين نمی روند

 چگونه قابل توجيه است؟ و چنين چيزی .ناميده شده است (victimless crime) »جرم فاقد قربانی«آزار يا 
   يعنی چه؟بدون قربانی کًال جرمبرای شروع کار، 

  
. همانطور که تعريف فوق روشن می سازد، اجرای قانون عليه جرم و بزه کاری بی آزار، دشوار است

درنتيجه اقدام بدان، در عمل به سمت به کارگيری روشهای مشکوک، همچون جاسوسی سيستماتيک، مراقبت 
و اين به نوبۀ خود، زمينه را برای .  به کارگيری عوامل مخفی، تطميع و بدام انداختن، گرايش می يابدمخفيانه،

درحاليکه مفهوم نظری . جرمهای ديگری مثل رشوه خواری و اشاعۀ فساد در دستگاه پليس مساعد می کند
. د بحث و مشاجره می باشدجرم و بزه کاری بی آزار به اندازۀ کافی روشن است اما، کاربرد آن در عمل مور

بعضی از جرائم در نگاه اول بی آزار به نظر می آيند اما عمًال به اشخاص ثالثی که دخالتی در آنها ندارند، 
برای مثال، کسی که به صورت خصوصی يک مهاجر غير قانونی را به عنوان سرايدار . آزار می رسانند

مصرف مواد خاصی، چه قانونی و چه غير قانونی، . استخدام می کند، به مأمور ماليات کلک می زند
 به طورنه تنها به مصرف کننده بلکه اگر به اعتياد بيانجامد، آنوقت ) مشروب، ماری جوانا، کوکائين و غيره(

غير مستقيم به خانوادۀ او هم زيان می رساند و اگرباعث حادثۀ رانندگی شود، چه بسا به فرد غريبه ای هم 
اين ترتيب، هرچند که استفاده از مواد به خودی خود ممکن است يک امر خصوصی تلقی به . آسيب برساند

کمک به انتحار : موارد ديگر از روشنی کمتری برخوردارند.  اما چه بسا عواقب عمومی هم داشته باشد،شود
جوامع  اصل اخالقی است که بسياری از  يکممکن است بنا به تعريف فوق، يک جرم بی آزار باشد اما نقض

. چه بسا مباحثی جدی در طول زمان، چنين مسئلۀ پيچيده ای را به شکلی حل کند. آن را با ارزش می شمارند
» قانونیتجاوز «به همين شکل، تعريف .) امروزه کمک به انتحار، در چند کشور قانونی شده است(

(statutory rape) مۀ مباحث فشرده ای، به يعنی جماع با فردی زير سن قانونی، هم ممکن است در ادا
بسته به افکار عمومی، کاهش و يا افزايش داده » سن قانونی«در برخی کشورها، . (شکل جديدی مطرح شود

  و اما در مورد روسپيگری چی؟.). شده است
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ند و به صورت مبادلۀ خصوصی و داوطلبانه بين شرکت  به ديگری آسيبی نرساروسپيگری، تا زمانی که

به اين .  بی آزار می گنجدکاری و جرمکنندگان رسيده به سن قانونی باقی بماند، در چارچوب تعريف بزه 
  :دليل، مباحث مربوط به روسپيگری معموًال روی دو مسئلۀ زير تمرکز می يابند

  
 روسپيان .طلبانه است اما گاهی اوقات چنين نيستهرچند که روسپيگری در بسياری از موارد داو. 1

ممکن است به وسيلۀ قاچاقچيان، جاکشان و يا خيلی ساده به دليل اعتياد خود به مواد مخدر، و يا از روی فقر، 
به همين سبب، رضايت آنها مورد سئوال قرار می .  تن فروشی شوندناچار بهناچار به ارائۀ خدمات، يعنی 

کم درآمدی » روزمرهء«، رضايت مردمی که فقر آنها را وا می دارد تا به انجام مشاغل راز سوی ديگ. گيرد
   دست بزنند، تا چه اندازه می تواند معتبرباشد؟،که مضر بودن آنها برای سالمتيشان محرز می باشد

  

 فاقد قربانی، مبادلۀ داوطلبانه اما غير قانونی کاال و خدمات بين افرادی است که قانونًا توانايی مجر
 مستقيم يا غير به طوراين مبادله در خدمت منافع هر دو طرف بوده و تا زمانی که . اعمال نظر دارند

له به آن خواسته و نيازی با اين حال، اين مباد. مستقيم به ديگری آسيبی نمی رساند، بی آزار می باشد
  . پاسخ می دهد که قانون سعی می کند آن را از مبادله کنندگان منع کند

بنابراين، آنها عالقه ای به اجرای قانون ندارند، و به اين دليل، نه به پيگرد قانونی روی می آورند و 
.نه شواهدی به مقامات ارائه می دهند
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أثيرگذار شخصی بين دو يا چند نفر، اگر نه هميشه، اما گاهی بر ديگری تۀ  به عنوان معامل،روسپيگری. 2
 اما حضور هستند،برای نمونه، هر چند که روسپيان خارجی خود قربانی پديدۀ قاچاق و تجارت انسانها  .است

خود مالياتی  درآمد و برآنها در کشور خارجی اغلب برخالف قوانين و مقرارت مربوط به ويزا و اقامت بوده 
 زنان روسپی بومی دارای پروانۀ کار هم انجام البته فرار از پرداخت ماليات ممکن است توسط.  پردازندنمی
به هرحال، اين کار عادالنه نيست و در آخرين تجزيه و تحليل، به ضرر هر شهروند پايبند به قانون و . گيرد

  .مقرارات، تمام می شود
همانطور که در مثالهای فوق نشان داده شد، مفهوم بزه کاری بی آزار هميشه بر روسپيگری منطبق نمی 

 نداشته باشد و به کسی آزاری نرساند، اما گاهی به خود فرد، جامعه و يا  ایشايد گاهی واقعًا هيچ قربانی. دشو
با اين همه، قربانی دانستن هر روسپی، در هر شرايط و موقعيتی، مسئله را کمی لوث . هردو، زيان می رساند

 می کنند و از انتخاب خود راضی اند، را چون اين واقعيت که برخی از روسپيان بدون وابستگی کار. می کند
موضوع بخصوص در مورد زنانی صدق می کند که در انواع و اقسام وسايل ارتباطی . ناديده می گيرد

در اين رابطه، پيگرد بسياری از . الکترونيکی مشغول به کارند و با مشتريان خود مالقات حضوری ندارند
درواقع، افکار عمومی هم ممکن است از .  سودی نخواهد داشت و هيچ استمشتريان آنالين آنها نامحتمل

از سوی ديگر، اگر اين سياست در همه جا به . اجرای خشک چنين سياستی در عرصۀ جهانی حمايت نکند
  .خواهد بود اجرا نشود، آنوقت مسئله دلبخواهی می گردد و درنتيجه ناعادالنه سانطور يک

  
  

  سیرفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جن
  8جنبه های قضايی : روسپيگری

  
 واقع از بين برد،» خشک شدن تقاضا «بااين ايده که فحشا را می توان با دستگيری مشتريان و درنتيجه 

  .بينانه نيست
، ولی هروقت استبه ندرت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته » تقاضا«در پديدۀ روسپيگری، 

ه بررسی آن پرداخته اند، با تصوير بسيار پيچيده ای مواجه پژوهشگران مشکل را بر خود هموار کرده و ب
هم بسيار پيچيده تر از آن است » عرضه«حتی ). 1(شده اند که تعميم طلبی آسانگير را به چالش کشيده است 

تا آنجا که روسپيگری يک مشکل محسوب شود، اين پديده، همه چيز يا هيچ چيز، در کل، . که تصور می شود
 . بلکه، موضوع دارای ابعاد، جنبه ها، درجات و سايه روشنهای زيادی است،يد نيستو سياه يا سف
تا تجارت سودآور زنان خودمختار » بردگی جنسی« بدترين شکل بهره کشی از نوع  از گستره ایروسپيگری،

سته اند برخی از زنان برای حداقل گذران زندگی و امرار معاش به تن فروشی واب. و مستقل را دربر می گيرد
. ی که دارند، بيفزايندشغل ديگر و برخی هم به صورت نيمه وقت کار می کنند تا بر درآمد نسبتًا خوب خود از

، ترجيح می دهند، راهدفمندسازی دولتی، و امنيتی که اين امر با خود به همراه می آورد ، بعضی از روسپيان
  . که دست و پای خود را آزاد حس کنندو بعضی ديگر با هدفمندسازی مخالفند چون ترجيح می دهند

 اما ،هرجا که خريد و فروش خدمات جنسی ممنوع می شود، اين کار به طور زيرزمينی ادامه می يابد
ولی به هرحال، هدفمندسازی هم، کل روسيپگری را به سطح نمی . همراه با بدترين شرايط کاری برای زنان

 ادامه می يابد؛ چون بعضی از زنان نمی خواهند به تن نوعی از روسپيگری غير قانونی همچنان. آورد
بپردازند و مايل نيستند محدوديتی که اين شغل منظم با خود به همراه می » شغل منظم«فروشی به عنوان يک 
  .آورد را به جان بخرند
تنها امر مسلم اين است که، کشورهايی که با خود .  يک نوع رهيافت وجود ندارد فقطخالصه اينکه،

روسپيگری به عنوان کار و فعاليتی مجرمانه برخورد نمی کنند، از شانس بهتری برای کاهش جرائم 
. آی. برای اين کشورها، مبارزه با گسترش بيماريهای مقاربتی، از جمله اچ. مربوط به آن برخوردارند

  .)برای اطالع بيشتر اينجا را کليک کنيد( .و ايدز هم آسان تر می باشد. وی
   

(1) Julia O'Connell Davidson, Men, middlemen, and migrants - The demand side of "sex 
trafficking", in EUROZINE, 07, 27, 2006). 
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  9جنبه های قضايی : روسپيگری

  
ه قانونی باشد و چه نباشد، به هرحال، در همۀ جهان وجود دارد، و اين واقعيتی است که با روسپيگری چ

و باز اين مسئله هم روشن شد که خطر مبتال کردن . و ايدز، برمال گرديد. وی. آی. آمدن بيماری همه گير اچ
 روسپيگری به يکی از با اين وجود، در بسياری از کشورها،. روسپيان توسط مشتريان بيشتر است تا بالعکس

  .تبديل شد. وی. آی. راههای اصلی انتقال ويروس اچ
به ويژه در کشورهای در حال توسعه، بسياری از روسپيان با چگونگی حفاظت از خود در برابر ابتال به 

 ناتوانی نبود کاندوم،. (اين ويروس آشنا نبودند، و اگر هم آشنا بودند، نمی توانستند آن را در عمل به کار گيرند
لذا، با توجه به خطری که از اين راه، سالمت و ). در اصرار به مشتری جهت استفاده از کاندوم، و غيره

بهداشت عمومی را تهديد می کرد، مقامات راهی نداشتند جز جلب همکاری روسپيان و کسانی که از اين راه 
ود و در بحثهای اغلب داغ و صرفًا اين کار به نوبۀ خود، چشمان زيادی را گش. امرار معاش می کردند

کمپين افزايش مثًال در تايلند که روسپيگری غير قانونی است، مسئوالن . نظری، مقداری واقع گرايی وارد کرد
خانه هايی که با کمپين همکاری می کردند را به ثبت رساندند و  صاحبان فاحشه ،کاربرد کاندوم بين روسپيان

در آلمان که .)  آوردندیچون مشتريان بيشتر به اين جاها رو. (همين به موفقيت بزرگی منجر گرديد
روسپيگری آزاد است، دولت بروشورهای اطالعاتی دربارۀ چگونگی محافظت از خود در برابر ايدز را به 

کشورهای ديگر، راه حلهای خاص خود را در پيش .  مهاجر، در بين آنها توزيع نمودزبان مادری روسپيان
  .گرفته و يا در حال تدوين آنها هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشگيری از ايدز برای کارگران جنسی مهاجر
ارگران جنسی  در همکاری با سازمان روسپيان، بسته ها و بروشورهای رايگان پيشگيری از ايدز را در بين کدولت آلمان،

در . اغلب، دسترسی به اين زنان به دليل وضعيت اقامت غير قانونيشان، دشوار می باشد. مهاجر و به زبان خودشان، توزيع نمود
  .، حوله و تامپون، ديده می شود)روان کننده( حاوی کاندوم، لوبريکانت  هایاينجا بروشوری به زبان روسی و يکی از بسته
  (BZgA)زش بهداشت و سالمتی مرکز فدرال آمو: منبع

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  روسپيگری زنان: روسپيگری
  

 .ادوار وجود داشته اندۀ هميشه و در هم، امر مسلم آن است که انواع و اقسام مختلف روسپيان
 اری،چين قديم، بين روسپيان قصر، روسپيان نظاميان، روسپيان خانه ای، و روسپيان باز در مثًال

 همچنين، بسته به درجۀ تحمل حکومتی در ادوار مختلف، می توان روسپيان .تمايز قائل می شدند
در يونان باستان، جايی که روسپيگری آزاد بود، دو نوع . قانونی و غير قانونی را از هم متمايز نمود

اف تک پران ، و روسپيان اشر(porne)عمدۀ روسپيان به رسميت شناخته می شدند؛ روسپيان عادی 
(hetaira) . شاغل » دختران حال ده«روميان قديم، دسته بنديهای زيادی برای روسپيان داشتند؛ از

 تا (noctiliae) و روسپيان شبگرد (lupae) تا روسپيان آزاد ، گرفته(copae)در ميخانه ها 
ن همه دارای فاحشه امپراطوری چين و همينطور يونان و روم باستا. (delicatae)زنان مختص ثروتمندان 

  .خانه های تحت نظارت قانون بودند
  

در دوران فعلی هم انواع و اقسام روسپيان وجود دارند، و انقالب الکترونيکی جديد هم، انواع تازه ای از 
، چون ، کشورهای مختلف با هم فرق دارند با اين همه، در مسائل جزئی قضيه.روسپيگری خلق کرده است
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از جمله، انواع قوانين مدنی و .  و از آن تبعيت می کنندشکل می گيرند فرهنگی –تماعی تحت تأثير عوامل اج
جزائی، نوع تفسيری که از آنها می شود وشدت و حدتی که در اجرای قوانين به کار برده می شود، سنتهای 

 تکنولوژی مذهبی، نقش و موقعيت زنان در آن جامعه، سطح فقر و ناداری، نوع و سطح توريسم، درجۀ رشد
به همين دليل، در اينجا، امکان ارائۀ تصوير کاملی از انواع واقعًا موجود روسپيگری . و بسياری عوامل ديگر

بعضی از اين انواع فقط در برخی . در عوض به چند نوع از سنخهای معمولی آن اشاره می شود. وجود ندارد
ا، روسپيان شاغل در آپارتمانها و محالت روسپيگری خيابانی، فاحشه خانه ه: از کشورها وجود دارند

  .و روسپيگری اينترنتی» سکس تلفنی«، »اسکورتی«، خدمات »دختران تلفنی«خصوصی و کلوبهای شبانه، 
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری خيابانی: روسپيگری زنان: روسپيگری

  
ی  خيابانهاًالمعمو .ا منتظر مشتری می ايستندروسپيان خيابانی، درکنار پياده روها و يا نبش خيابانه

مناطقی خاص در سطح شهر، و يا در خارج از محدودۀ شهری، برای اين 
عمومًا، .  و پليس به خوبی از آن مطلع می باشد،کار انتخاب می شوند

برخی مشتريان .  می ايستندبه رديف در طول خيابانی ن،شماری از زنا
 اغلب آنان با ماشين آنجا را دور زده و با پائين پياده به آنجا می روند، اما

کشيدن شيشۀ پنجرۀ ماشين خود، با يکی از اين زنان به چانه زنی می 
سرويس . به محض رسيدن به توافق، زن وارد ماشين می شود. پردازند

ن منظور  کناری در همان نزديکيها، و يا در اتاقی که برای همي-جنسی معموًال در داخل ماشين، يا گوشه 
بسياری از زنانی که به اين .  استروسپيگری ارزانترين نوعکم مايه ترين و  اين،. کرايه شده، ارائه می شود

بيشتر  (مخدربرخی از زنان هم به مواد . کنترل می شوند» قوادان«نوع تن فروشی مشغولند، معموًال توسط 
چون زنان ممکن است به دام مردان خشن و يا  ؛ شغل پر مخاطره ای است،اين. معتادند )هروئين و کوکائين

زنان معتاد بيشتر از بقيه در معرض کتک خوری، جيب بری، و ابتال به .  و قربانی شوندبيافتند روان پريش
 دقت در انتخاب امکان کمتری برای چون به پول بيشتری نيازمندند و درنتيجه از ؛عفونتهای جنسی قرار دارند
  .اده از کاندوم برخورداندمشتری يا اصرار بر استف

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  محلهای ثابت: روسپيگری زنان: روسپيگری
  

آپارتمانهای فاحشه خانه ها، کلوبهای شبانه و  .بيشتر روسپيان در بنگاهها و محلهای ثابتی کار می کنند
 اختيار می اين محلها، از جنبۀ راحتی و فضايی که در.  از اين جمله اندخصوصی

در آنها متفاوت می  ریگذارند، با هم فرق زيادی دارند، و به همان نسبت هم شرايط کا
زنان شاعل ممکن است توسط .  دهشتناکشرايط مجلل گرفته تا امکاناتباشد؛ از 

 با درآمد خوبی اينکه و يا قرار گيرند استثمار مورد و شوندصاحبان اين بنگاهها، خوار 
 ناچار می شوند از بنگاهی به بنگاهی ديگر تغيير مکان آنهاياری از بس. استخدام شوند

برخی هم شايد صرفًا جايی . جلوه کنند» نوبر «،دهند تا برای مدتی، در نظر مشتريان
برخی از اين زنان دستۀ اخير . را در بنگاه يا فاحشه خانه ای کرايه کرده و به طور مستقل برای خود کار کنند

وضعيت به طور خالصه، .  يعنی مشتری را به خانۀ خود دعوت می کنند؛شان کار می کننددر خانه های خود
گستردگی اشکال اين نوع از روسپيگری به شرايط محلی  نيازی به گفتن هم نيست که،.  نيستيکدست آنها

شور  اقتصادی ک وضعيت شرايط قانونی، کدها و مقرارات ساختمانی، شدت اجرای قانون،يعنی ؛بستگی دارد
فقط در مناطقی خاص ديده می شوند ودر جاهای ديگر  خاص هم،محلها و بنگاههايی . يا شهر مربوطه و غيره

از روسپيگری را با » مختلطی« البته بنگاههايی هم وجود دارند که سرويس خدماتی انواع .نيستاثری از آنها 
 که روسپيگری، مانند هر کسب و کار ، اين را هم بايد به خاطر داشتدر آخر.  يکجا ارائه می دهند وهم

  .بخشهای زير صرفًا مثالهايی از اين مورد می باشند. ديگری، در حال تحول و انطباق با چالشهای جديد است
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
   روسپی خانه ها:محلهای ثابت: روسپيگری زنان: روسپيگری

  
يک ممکن است  .که با هدف تن فروشی داير و اداره می شوديک روسپی خانه، يا عشرتکده، محلی است 

در برخی . خانه يا آپارتمان باشد، و يا مجموعه ای از اتاقکهای ترايلری، و يا ساختمانی کوچک يا بزرگ باشد
 غير قانونی است و ،راز کشورها، روسپيگری قانونی است و تبليغات برای آن آزاد می باشد، و در برخی ديگ

در بعضی شهرهای ). معموًال پليس از آن با خبر است(داير می شود » مخفی «ی محلدردر خفاء و درنتيجه 
 red-light)» محالت شهرآشوب«ممکن است تنها در محدودۀ مناطق معروف به  بزرگ، روسپيگری

districts) نوسان می کار در يک روسپی خانه، از برده داری تمام عيار تا شغلی با درآمد مکفی . باقی بماند
در بعضی موارد، روسپی خانه چيزی نيست به جز آپارتمانی معمولی که در آنجا تعدادی از زنان شاغلند . کند

 ناميده می »مراکز اروس«در آلمان (بعضی روسپی خانه های بزرگ . و از مشتريان خود استقبال می کنند
نوان يک شغل آزاد برگزيده اند، کرايه می  صرفًا جا و مکانی را برای زنانی که روسپی گری را به ع،)شوند
اين نمونه، بيشتر در .  و اين زنان در اتاقی که کرايه کرده اند، از مشتريان خود پذيرايی می کنند؛دهند

در هر صورت، صاحبان اين مراکز هميشه سهم بيشتری می . شهرهای بزرگ و يا حواشی آنها ديده می شود
زنان در برابر اجحافات برخی مشتريان، از نوعی  اما در عوض،.  استبرند، چون کرايه ها معموًال باال

  .محافظت برخوردارند
» سالمتی«باشگاههای وسيع و مجلل :  روسپی خانه ها شکل گرفته اند ازدر سالهای اخير، نوع تازه ای

(“wellness” clubs)  آن واحد می که دارای اکرانهای سينمايی، استخرهای شنا و سونا بوده و هرکدام در
 هزينۀ ورودی، غذا و نوشيدنيهای غير الکلی مجانی هم در. هندند صدها مشتری را در خود جای دنتوا

 و در عين حال می پردازند مردان کًال لم داده، به آرامش و استراحت ،در اين باشگاهها.  شده استمنظور
می ول سرويس جنسی خصوصی مذاکره  و با آنها حکردهزنان برهنه ای را در محوطۀ باز باشگاه مالقات 

 کار به طور مستقلدر اين باشگاهها زنان . ، و در صورت توافق، با هم به اتاقی خصوصی می روندکنند
ناميده می  »عشرتکده های کالن«محالت وسيع اينچنينی .  و مزد خود را مستقيمًا دريافت می کنندکرده
  .شوند

در شهرهای بزرگ اروپايی، به مشتريان خود خدمات جنسی  روسپيگری ، تقريبًا استثنايی،نوع ديگر
 يعنی در آنجا زنان به صورت مجانی به مشتريان خدمات جنسی می دهند، اما تنها به د؛رايگان ارائه می ده

اين فيلمها بعدًا روی شبکه .  حين انجام عمل، از آنها فيلمبرداری شوددرشرطی که مشتريان موافقت کنند که 
اين فيلمها . روی اينترنت مشاهده کننددر قبال پرداخت پول آنها را  وند و عالقمندان می توانندگذاشته می ش

  .و درآمد حاصل صرف اداره کردن و گرداندن فعاليت می شود. به عنوان دی وی دی هم فروخته می شوند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کالنۀ وبسايت يک روسپی خان
فوق بخشی از وبسايت وسيع متعلق ۀ نمون.  کنندمی ها آزادانه روی اينترنت تبليغ در بسياری از کشورهای اروپايی، فاحشه خانه

  .)جهت اجتناب از بازشناسی، نام و طرح تغيير داده شده اند، اما متن نوشته اصل می باشد. (استۀ کالن خان روسپی به يک

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  انواع ديگر: محلهای ثابت: روسپيگری زنان: روسپيگری
  

   شبانهباشگاههای
 وجود دارند که در آنها دختران جوان درصدی رقص اروتيکبعضی کلوبهای شبانه و محلهای 

به اين خاطر، آنها عمومًا مشتريان را به خود جلب کرده و . از درآمد را به خود اختصاص می دهند
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، برای ارائۀ )زنان ساقی(» کارکنان بار«. تشويق می کنند) اغلب گران قيمت( را به خريد نوشيدنيهای آنان
» رقص رو ميزی«چنين ترتيبی ممکن است در بارهای جديد . خدمات جنسی در قبال دريافت پول هم آماده اند

  .هم ديده شود
  
   ها»سينماسکس «

های خاصی وجود دارند که فيلمهای پورنوگرافيک نمايش » سکس سينما«در برخی از شهرهای اروپا، 
در بعضی از اين . به مردان اجازه می دهند که در صورت تمايل، حين تماشای فيلم استمناء کنندداده و 

به هرحال، از آنجا که ويدئو، دی . می رسانند» دست کمکی«سينماها، زنان در قبال دريافت پاداشی، به مردان 
ين نوع سينماها آيندۀ چندان ، به نظر نمی رسد که ادر دسترس قرار می گيرندوی دی و اينترنت هر چه بيشتر 

  .روشنی داشته باشند
  

    (Domina Studios)ااستوديوهای سليطه ه
 برای ، تبليغات نوعاين. تبليغ می کنند» سليطه ها « خدمات خود را تحت عنوانن،در برخی کشورها، زنا

 طور مستقل، و در  بهمعموًال ،سليطه.  عالقه مندندسادومازوخيسم مردانی گيرايی و جذابيت دارند که به
اين مردان به سليطه پول  .کار، و برای مردان مازوخيست، نقش ساديست را ايفاء می کند، آپارتمان خصوصی

حتی . بر آنها حاکم شود، يا به آنها فرمان دهد و تحقيرو تنبيه شان کند، می دهند تا او دست و پايشان را بسته
چون به هرحال، در اينجا، جوانی . وسپيگری افراد موفقی باشندروسپيان مسن هم می توانند در اين شاخه از ر

  . تعيين کننده می باشده،و زيبايی مطرح نيست بلکه پاسخدهی به نياز مشتری و تجرب
   

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  خدمات تلفنی: روسپيگری زنان: روسپيگری

  
  دختران تلفنی

 که خدمات خود را مستقيمًا در روزنامه ها و مجالت روسپيان جوانی هستند، »نیدختران تلف«
 مشتری می تواند به شمارۀ تلفن آنها .کار می شونده ب، و يا در بنگاهی مشغول می کنندمحلی تبليغ 
بسياری از دختران تلفنی . ترتيب دهد ،ی در خانۀ شخصی يا هتل،ا آنها را بمالقاتی زنگ زده و

  .ه طور مرتب به آنها سر می زنندليستی از مشتريان خود دارند که ب
  

  خدمات اسکورتی
، اما روز به روز می شونددر روزنامه ها، مجالت و حتی دفترچه های تلفن تبليغ » خدمات اسکورتی«

شده اند؛ » طبقات باال«بعضی از اين بنگاهها متخصص اسکورت .  به اينترنت کشيده می شوندهرچه بيشتر
ه مشتريان تحويل می دهند که هم زيبايند و با وقار، و هم قادرند در ب» متشخصی«يعنی زنان آراسته و 

، مردان ثروتمند را در سفرهای شغلی و مراوده های اغلباين زنان . مصاحبتهای جدی مشارکت کنند
 بسياری از بنگاهها، ،با اين وجود.  و لزومًا خدمات جنسی ارائه نمی دهند،اجتماعی همراهی می کنند

به مدت چند  و حتی ،هداف جنسی ارائه می دهند و اين زنان را می توان برای چندين روزبا ا» اسکورت«
  . اجاره کرد، مثًال برای يک سفر کاملهفته،

زنان « دارند و عکسهای را خود خاص وبسايتهای ،»یخدمات اسکورت«امروزه، بسياری از بنگاههای 
  .سانندخود را در قسمت گالری سايت به چاپ می ر» سرگرم کننده
» اعالقيمتهای « پسران و دختران تن فروشی هستند که به خاطر زيبايی خود  بنگاهی برایًاآنها صرف

اين نوع . يا هزينه ای ثابت، و يا درصدی از درآمد خود را به بنگاه می دهندين افراد، ا. مطالبه می کنند
  . امروزه از ابعاد بين المللی برخوردار شده است تجارت
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  وبسايت بنگاه خدمات اسکورتی
ق، فوۀ نمون. بعضيها خدماتی جهانی ارائه می دهند. در بسياری از کشورها، خدمات اسکورتی روی اينترنت تيليغ می شوند

  .)، اما متن نوشته اصل می باشدی، نام و طرح تغيير داده شدهجهت اجتناب از بازشناس(. سايت می باشدترکيبی از چند وب
  

  
  ارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسیرفت

  الکترونيک: روسپيگری زنان: روسپيگری
  

اين امر .  مشاهده شده استشکل گيری و گسترش چند نوع روسپيگری الکترونيکی، در سالهای اخير
  :دالئل زيادی دارد اما مهمترين آنها از اين قرارند

  
  

 اما .ده اند که هنوز به اوج خود نرسيده استاين فاکتها در تعامل با همديگر، به گسترش صنعتی منجر ش
  .با اين حال، سئواالت مهمی را در مورد رابطۀ روسپيان و مشتريانشان به ميان کشيده اند

  
   

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  الکترونيک: روسپيگری زنان: روسپيگری
  سکس تلفنی

  
مشتری هنگام زنگ . پيدمی ايدز، محبوبيت يافتاۀ  همزمان با تهديد فزايند1980ۀ در ده» سکس تلفنی«
 ی شهوت به شماره تلفن خاصی، يا به دستگاه ضبط صوتی متصل می شد که حرفهای سکسزدن،

 که با او وارد متصل می شد مستقيمًا به زنی ، و يا)نوع ارزان (گرديد برانگيزی از آن پخش می
تری دنبال می کند، در هر دو حالت هدفی که مش). نوع گران قيمت(صحبتهای شهوانی می شد 

يکی است؛ يعنی او در حالی که به صحبتهای مهّيج آن طرف خط گوش می دهد، برای خود 
انواع راههای پرداخت برای . استمناء می کند و به محض رسيدن به ارگاسم، تلفن را قطع می کند

در مورد تلفنهای صوتی، عمومًا .  باشنداين نوع خدمات وجود دارند که عادی ترين آنها، کارتهای اعتباری می
  .خدمات را هم دربر می گيرد» قيمت«هزينۀ باالی تلفن 

آنها هم ۀ از آنجا که زنان شاغل در اين نوع تجارت تنها از صدای خود استفاده می کنند، بنابراين سن و قياف
ای مشتری و خواسته هرحال برای موفقيت در کار خود بايستی نسبت به فانتزی  ه ولی به.مطرح نيست

زنان لزومی به تهييج . است و برای هر دو طرف کار راحتی است» امن«سکس تلفنی . انعطاف داشته باشند
 لزومی به دالل ندارند، می توانند راحت از خانۀ خود، ،نمی کنندجنسی شدن ندارند و احساس خود را درگير 

ل، تلفنهای تصويری، اينترنت و وب کم يا همان در عرصۀ تلفن، موباي »انقالب الکترونيکی«ادامۀ . 1
  .دوربينهای اينترنتی

  
  .»سکس از راه دور«بودن » بی خطر«ايدز و . / وی. آی. اچ» ابتال به عفونت«ترس از . 2
  
 روسپيگری الکترونيکی در همه جا، حتی جاهايی که سابقًا امکان ارائۀ »دسترس بودن«قابل . 3

 .سکس تجارتی وجود نداشت
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بسياری از زنان شاغل، اين کار را به عنوان يک . نندهمراه با زنان ديگر کار ک» مرکز تلفنی«و يا در يک 
  . در آينده، موبايلهای تصويری بعد تازه ای به اين نوع تجارت خواهند داد. شغل نيمه وقت دنبال می کنند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  الکترونيک: روسپيگری زنان: روسپيگری
  روسپيگری اينترنتی

  
امروزه خدمات جنسی به کمک  .ای پيش روی کسب و کار روسپيگری گشوده استاينترنت امکانات تازه 

 باز در اينجا هم تماس فيزيکی بين .ل ارائه می باشندبا فاصله های بسيار دور قاب) وب کم(دوربينهای اينترنتی 
نجام چه او در حال امرد مشتری قادر است صدای زن را بشنود و ببيند که . روسپی و مشتری او وجود ندارد

 ارائه خدمات جنسیبا اين وجود روسپی قادر است به مشتری .  اما قادر نيست به زن دست بزندکاری است،
انواع روسپيگری اينترنتی که امروزه وجود دارند از اين .  قادر به پرداخت هزينه می باشدهمدهد و مشتری 

  :قرارند
  
  
  
  
  
  

از  بعضی .تهيه و توليد شده اند ، توسط شرکتها و گاهیراد،اينها گاهی به صورت خصوصی توسط اف
 خود لذت می برند برهنگی که از نمايش ، حتی تصاوير و فيلمهای تهيه شده توسط افراد غير حرفه ایسايتها،

برای مشتريان دارای کارتهای اعتباری .  نمايش می دهندمجانی به طور، راو يا به دنبال شريک جنسی هستند 
  .کاربر فقط بايد سن قانونی خود را ثابت کند. اد محرک جنسی قابل دسترس می باشدتقريبًا همه نوع مو

تنها استثناء وارده بر اين قاعده، تماس مستقيمی است که دو نفر در هر سن و سالی، از جمله افراد زير 
رای ديد زدن برخی از اينها از اين نوع تماسها ب. بيست سال، می توانند از طريق وب کم با هم برقرار کنند

 اما مسلمًا هزينه ای هم از همديگر مطالبه نمی کنند و درنتيجه سود می جويند،همديگر در حين استمناء 
قانونی بودن يا نبودن عمل اين افراد بستگی به سيستم قضايی . کارشان هم ربطی به روسپيگری ندارد

تعريف می شود، » کودک«به عنوان »  سال18هر فرد زير «ولی به هرحال، در جاهايی که . کشورشان دارد
را منع کرده، افراد زير هيجده سالی که به مبادلۀ تصاوير » پورنوگرافی کودکان«و قانون، مبادله و نگهداری 

استمناء با هم دست می زنند، بدون آنکه خود آگاه باشند، خواه ناخواه قوانين را به  به کمک وب کم با هم و يا
هم به طور همزمان نتيجه اين می شود که اين جوانان .  قانون مجرم محسوب می شوند و از نگاهاندنقض کرده 

  .مجرمند و هم قربانی
  

   
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  الکترونيک: روسپيگری زنان: روسپيگری
   2روسپيگری اينترنی 

  
  تصاوير ثابت، فيلم و ويدئو

د، نمی مننت که به تعامل دو طرفه نمی انجا شامل تصاوير و مواد جنسی در اينترث،اين بح
.  چون آن تصاوير بيشتر در ردۀ پورنوگرافی می گنجند تا اينکه به روسپيگری مربوط شوند؛شود

 .عوض نمی کند مشتريان برای مشاهدۀ آنها پول پرداخت می کنند، واقعيت قضيه را اين مسئله که
 عنوان يک قاعده، رابطۀ بين خدمت جنسی و هزينۀ اما به، دنهرچند که مسلمًا استثنائاتی وجود دار

  . به مقدار بسيار زيادی غير مستقيم می باشدپرداختی،
  
  
  
  

  عکسها و تصاوير کامًال لخت. 1
   و فيلمهای ضبط شدههاويدئو. 2
  وب کم بدون امکان تعامل. 3
 وب کم با امکان تعامل . 4
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  های غير تعاملی موب ک
شهوانی به وسيلۀ وب کم، حتی در  ۀ زندمی توان استدالل کرد که دريافت پول در قبال انتقال تصاوير

 بيننده قادر به تأثيرگذاری بر فعاليتی که اتفاق .بق استمنط تعريف روسپيگری برغياب تعامل دو طرفه، باز 
 اما قادر است از منوی وسيعی که روی صفحۀ ، ميل خود هدايت کندمطابقمی افتد نيست و نمی تواند آن را 
ته برای الب.  باشدين را انتخاب کند که به سليقۀ جنسی اش نزديکترآن موردیکامپيوتر در معرض ديد اوست، 

  .دريافت می کند بايد هزينه بپردازدسرويسی که 
  

  م های ارتباطی و تعاملیوب ک
شيوۀ ديگری از انتقال تصاوير با وب کم وجود دارد که در آن زنان از بينندگان خود دستور دريافت می 

همجنس يا غير ( گاهی با شرکای جنسی خود ،اين زنان. دهندب انجام را و چگونه حرکاتی چه کاریکنند که 
را انجام می  در برابر وب کم ظاهر شده و کارها و حرکاتی که مشتريان به آنها پيشنهاد می کنند،) همجنس
 به شکل ، و يا از طريق صحبتهای مستقيم، يا از طريق ايميل، خواسته های خود را مشتريان،.دهند

  .، به زنان منتقل می کنندکنفرانسهای ويدئويی
 از خانه های خودشان اداره می شوند و ، و به طور مستقلننا معموًال توسط خود زا،اين نوع وب کم ه

ولی زنان و دختران جوان هم از اين روش برای کسب درآمد .  شوهرانشان هم از آنها حمايت می کنند،گاهی
با اين حساب، شکی نيست که ما در اينجا با نوع .  استاين کار سودآوری کهبه راستی هم و  ،سود می جويند

 مفهوم آن در عرصه های قضايی، اقتصادی، و روانی ز،هرچند که هنو. روسپيگری مواجه هستيمتازه ای از 
اگر روسپيگری خشونت عليه زنان است، در کجای اين کار خشونتی ديده می شود؟ اگر . ناروشن است

   ديگری را استثمار می کند؟،صحبت از استثمار باشد، کدام طرف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وب کمۀ وسيله ب زنده نسیآگهی اينترنتی خدمات ج
  .، اما متن نوشته اصل می باشدی، نام و طرح تغيير داده شده اند اجتناب از بازشناسبرای

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  جمعبندی: روسپيگری زنان: روسپيگری
  

وهشگران ه، حال و آينده، چالشهای جدی پيش روی پژت در گذشبا انواع و اقسام خود ،روسپيگری زنان
 فرهنگی در پيچيده – پديده ای است با ترکيبی از ويژگيهای بيولوژيکی و اجتماعی چون. می دهد قرار جنسی

 ميل جسمی و فيزيکی از يک طرف، و نياز روانی از طرف ديگر، با هم و يعنی، شوق ؛ترين شکل خود
ندۀ الگوی بسيار کهن نابرابری د که منعکس کنن به شکلی پاسخ داده می شوو، عجين می گردند صيقل خورده
به اين خاطر، شايد شناخت روسپيگری بدون درک و فهم جنبه های گوناگون وابستگی انسان، . جنسيتی است

، نه تنها از جهت اقتصادی، بلکه  جنس مؤنثکه در کل،ابتدا، ما بايد به اين معترف شويم . غير ممکن باشد
،  بسياری از ساختارهای پدرساالری.به جنس مذکر وابسته استهمچنين از جنبه های سياسی و فرهنگی نيز 

 مهمترين جنبۀ شايد، با وجود اين.  کماکان باقی مانده اند،حتی در جوامع مدرن صنعتی و فرا صنعتی
که به افراد مذکر و مؤنث آموزش داده می  )جندری( رفتارهای جنسيتی  آن. روانی باشدهمانا وابستگی،

  .که راه را برای انواع و اقسام بهره کشی هموار می کنندرند، دل روانی به وجود می آوشوند، نوعی عدم تعا
  ) م.مراجعه شود، رفتارهای جنسيتی: نوجوانی و جوانی: مراحل رشد: رشد و نمو رفتارهای جنسی به بخش(

.  
در . می شوداستثمار اقتصادی زنان در محلهای کار همچنان باقی است و پيشرفت شغلی چندانی نصيبشان ن

 نسبت به مردان، موقعيت پائين تری دارند، از امکانات تحصيلی برابر برخوردار نيستند، ، زنانسراسر جهان،
 دريافت نمی کنند، و تعداد بيشتری از آنان زندگی خود در فقر با مرداندر قبال کار مساوی حقوق مساوی 
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 درواقع، .می کننداق و تجارت زنان را تسهيل همۀ اين عوامل به نوبۀ خود، امر قاچ. زندگی می گذارنند
عالوه بر اين، تصادفی . برای بقای محض به درآمد بسيار ناچيز خود وابسته اند» کارگران جنسی«بسياری از 

و آخر اينکه، قوانين جنايی و . نيست که مراکز بزرگ گردشگری جنسی در کشورهای فقير يافت می شوند
ر مستقيم به روسپيگری مربوط می شوند، تا حدود زيادی دستپخت قانونگذاران  مستقيم يا غيبه طورمدنی که 

  .مرد می باشند
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
   2جمعبندی : روسپيگری زنان: روسپيگری

  
 ، سالهای سال است که جنبش زنان خواستار جهانهمۀ مناطقوابستگی زنان به مردان در ۀ با توجه به ادام

 در عين .است پيشرفتهايی هم حاصل شده حداقل در بسياری از کشورهای غربی، و ،صالحاتی است اانجام
،  اما، به آن حدی نيستند که به تغييراتی بنيادينخوب باشند، که همحال، مشخص گرديده که اصالحات، هرچند 

با اين . بد، بيانجامند در روسپيگری زنان تجلی می يا، که در عمل، عدم تعادل جنسيتیدر جهت از بين بردن
 تنها گزينۀ اصالحات ادامۀ ، در افق چشم انداز ديده نمی شود، و به اين دليل،»انقالب جنسيتی« يک ،همه

  .واقعی است
 مثًال در مورد .هميشه هم نظر نيستند  خاصیاصالحات برخورد با مشاهده شده که فعاالن زنان در گاهی

اينکه اين . ر قضيۀ روسپيگری، فمينيستها در هر دو اردو ديده می شوندد هلند و سوئد دو سياست کامًال متضاد
همين مسئله در مورد مسيری که روسپيگری . مسائل نهايتًا چگونه حل می شوند، فقط به تجربه ثابت خواهد شد

 ممکن است که از نظر دور نمی دارند ناظران اين امکان را برخی.  طی خواهد کرد هم صدق می کندتیاينترن
يعنی زنان کامًال مستقلی پيدا شوند که از ضعف مردان استفاده کرده و ؛ بهره کشی حالت عکس به خود بگيرد

ناظرانی هم، نوع حداقلی از جا به جايی تازه ای در توازن قدرت را حدس . آنها را مورد بهره کشی قرار دهند
از نقطه نظر پژوهشهای . هميت می دانند هر تغييری را تصنعی و فاقد ابرخی ديگر از ناظران هم. می زنند

مورد مطالعه کافی اين نوع روسپيگری به اندازۀ .  استماندهجنسی، مسئله همچنان به صورت الينحل باقی 
  .قرر نگرفته تا بتوان به ارزيابی معتبری از آن دست يافت

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  3جمعبندی : روسپيگری زنان: روسپيگری
  
ۀ وسپيگری زنان، واکنش اجتماعی شديد، دمدمی مزاج و متناقضی را بر می انگيزاند، چون دو مسئلر

جی از بدون شک، بخشی از اين تناقض و دمدمی مزا . نقش زنان و فعاليت جنسی–حساس را در بر می گيرد 
از پايه زنان،  قبال بسياری از مردم چنين احساس می کنند که رفتارهای سنتی در. عذاب وجدان ناشی می شود
 خدشه دار ، جهت کنترل رفتارهای جنسی بشر، کل سيستم ما را، و اين بی انصافی،و اساس غير منصفانه اند

سيستم پدرساالر تا زمانی پايدار می ماند که زنان به جايگاهی که به آنها اختصاص داده شده، راضی . می کند
 بلکه روسپيان هم، از اصل سلطۀ مردان حمايت می کنند و ،ه داربمانند، و آنطور که پيداست نه تنها زنان خان

با اين . فعاليت جنسی هم تا زمانی که در خدمت توليد مثل و لذت بری مرد است، تهديدی محسوب نمی شود
 که خودشان سرنوشت  بخواهندممکن است زنان: همه، تهديد دوگانه ای است که ممکن است در آينده رشد کند

 به نوبۀ خود، مسئله،اين .  گيرند و لذت بری خود را خواستار شوندخودعی خويش را به دست و نقش اجتما
. چه بسا معنی و مفهوم فعاليت جنسی را از نو تعريف کند و آن را ازقيد و بندهای پدرساالرانۀ فعلی رها کند

  .  است، مهّيج هم می باشدسناکاين چشم انداز به همان نسبت که تر
  

  سی ممنوعه و خشونت جنسی رفتارهای جن
  روسپيگری مردان: روسپيگری

  
ه عادی نبوده است، اما قدمت آن نيز به عهد عتيق بر می روسپيگری زنانمثل  هرگز هروسپيگری مردان

در اين کشورها . در اين مورد هم، امپراطوری چين، يونان باستان و روم کهن، مثالهای آشنايی هستند. گردد
 بسياری از کشورهای ديگر هم ، اما، در گذر تاريخ، تنظيم و قانونمند شده بودمردانه» تجارت سکس«
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روسپيگری مردانه هميشه بيشتر در به هرحال، . دارای انواع رسمی و غير رسمی روسپيگری مردانه شدند
  :علت اين امر دو چيز است .خدمت مردان بوده تا در خدمت زنان

  

  
به نياز و تقاضايی پاسخ می دهد که هميشه با محدوديت ی مردان، همانطور که مشاهده می شود، روسپيگر

روسپيگری مردان تعداد و اندازۀ زنان و مردان مشتری بالقوه محدود است، و به اين دليل، . مواجه بوده است
 ابتدا به ، در زير به ترتيب.هيچوقت به وسعت و اهميت روسپيگری زنان نبوده و هرگز هم نخواهد بود

  . مردان همجنسگرا و سپس به روسپيگری مردان دگرجنسگرا می پردازيمروسپيگری
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری همجنسگرايانه: روسپيگری مردان: روسپيگری

  
 زنان همکار خود، به چند گروه تقسيم می شوند؛ از مردان خيابانی و کافه ها رست همانندمردان روسپی، د

در . البته مرزها نه ثابت، بلکه سيال می باشند. کالس باال» اسکورتهای«و »  تلفنیپسران«گرفته تا 
اغلب مردان روسپی به طور . روسپيگری مردانه، قاچاق، روسپی خانه و داللی هميشه امر نادری بوده است

 و (table dancers)» رقصندگان بارها«، »شاغالن کافه ها«مستقل کار می کنند، اما در بعضی کشورها 
هم وجود دارند که درآمد خود را با صاحب بار قسمت می کنند، و ) go boys-go(» پسران بزن برقص«

  . شاغل شوندبعضی از مردان روسپی که از زيبايی خاصی برخوردارند هم ممکن است در بنگاههای خاصی 
  

مردانه، زيبايی و جوانی مهمتر از هر چيزی است و درنتيجه دورۀ اشتغال آنها به اين حرفه، در روسپيگری 
البته در اکثر موارد، مردان جوان قصد ماندگاری در . خيلی کوتاهتر از دورۀ اشتغال زنان روسپی می باشد

ر شرايطی خاص به برای مدتی مديد را ندارند، بلکه در دوره ای خاص از زندگی خود و يا د» کار جنسی«
هم برای آنها ساده تر و » عادی«و بازگشت به زندگی » صحنه«به اين دليل، ول کردن . آن دست می زنند

می خواهند، يا » پول توجيبی«اين موضوع مثًال ممکن است در مورد نوجوانانی که . آسانتر است
گاهی هم .  دست آورند، صدق کنددانشجويانی که می خواهند هزينۀ تحصيلی خود را از طريق روسپيگری به

 و می شوند و يا جوانان بی خانمان به دام دنيای تجارت سکس گرفتار ،پسران جوان فراری از خانه يا بيکار
 هستند، و  سال نادر30مردان روسپی باالی .  تا زمانی که ديگر خريداری نداشته باشندهمانجا می مانند

  .ی باشند ساله م25 تا 18روسپيان مرد بين اغلب 
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری همجنسگرايانه: روسپيگری مردان: روسپيگری

  1سنتها 
  
  »لگوريها«

پياده روها، حوالی ايستگاههای راه آهن و (مردان جوان شايد تنها به فروش خدمات جنسی خود در بيرون 
به . حالت نمايش ويدئوها هم بکشانندبلکه آن را به کافه ها، بارها و مد، اکتفا نکنن) غيره

 يک ،است» لگوری خيابانی« يک فرد ممکن است در عين حال که يک همن دليل
هم باشد که در خالل روز جای خود را از کافه به خيابان و بالعکس » لگوری کافه ای«

برخی . لگوريها همچون روسپيان مؤنث يک گروه يکدست نمی باشند. عوض می کند
و ماندگار شوند و درآمد خود را با صاحب » شاغل«کن است در يک بار لگوريها مم

  .را انتخاب می کنند»  تلفنین پسرا«بار قسمت کنند، برخی ديگر شغل 

 ایاز آنچنان موقعيت اجتماعی و اقتصادی ن، زنااز جهت تاريخی، تنها اقليت بسيار کوچکی از . 1
  .برخوردار بوده اند که قادر به خريد خدمات جنسی شوند

  
و يا همجنسگرايانه ) بايسکسوال(اقليت قابل توجهی از مردان دارای گرايش جنسی دوجنسگرايانه . 2

 به مردان همجنس خود هستند، يعنی يا به هر دو جنس مذکر و مؤنث گرايش دارند يا صرفًا) هموسکسوال(
 . بعضی از اين مردان در خريد خدمات جنسی از مردان ديگر مشکلی ندارند. متمايلند



 189

  
  » اروتيکرقاصان«

جهت سرگرم کردن مشتريان خود از » سينماهای سکس«و » بارهای رقص«برخی از 
بعضی از اين پسران رقاص در قبال . دپسران رقاص برهنه يا نيمه برهنه استفاده می کنن

می » در خلوت خصوصی با مشتری عالقه مند«دريافت پول، مدتی را در اتاقی جداگانه و 
  .گذرانند
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری همجنسگرايانه : روسپيگری مردان: روسپيگری

   2سنتها 
  

   پسران خانه ای
ز مردان پولدار مسن دعوت دريافت می کنند که مدتی  اتن فروش، برخی پسران جوان

در قبال دريافت پول تو جيبی، مسکن، خورد وخوراک،  را در خانه و کنار آنها بگذرانند و
اين نوع قراردادها گاهی فقط برای چند . و حتی حقوق، خدمات جنسی به آنها ارائه دهند

در چنين . می انجامندهه ها هم به طول هفته، يا چند ماه منعقد می شوند اما گاهی سالها و د
وضعيتی، مسلمًا رابطۀ دو نفر کًال دگرگون می شود و مدتی بعد، خصلت روسپيگری خود 

  . را از دست می دهد
  

   پسران تلفنی
بعضی از پسران روسپی، خدمات خود را در روزنامه ها، مجالت همجنسگرايان، و يا 

است؛ يعنی يا » دختران تلفنی«فراد کم و بيش شبيه کار کار اين ا. روی اينترنت تبليغ می کنند
  . به طور مستقل کار می کنند و يا از طريق يک بنگاه

  
   اسکورتی ها

» اسکورت«بعضی از پسران روسپی که از زيبايی خاصی برخوردارند، در بنگاهی ثبت نام کرده و شغل 
اين افراد درست مثل دختران اسکورتی ممکن است . که درآمد نسبتًا خوبی دارد، را برای خود انتخاب می کنند

از يک بعد » کسب و کار اسکورت«امروزه . هزينه ای ثابت و يا درصدی از درآمد خود را به بنگاه بپردازند
  . جهانی برخوردار شده است

  
  
  
  
  
  

  
  وب سايت خدمات اسکورتی

ۀ نمون(. بعضيها دارای ارتباطات جهانی هستند. دندر اينترنت تبليغ می شو» گی«رتی در بسياری از کشورها، خدمات اسکو
  ).، اما متن نوشته اصل می باشد و طرح تغيير داده شدهسايت می باشد که برای اجتناب از بازشناسی، نام معجونی از چند وبفوق

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی

  روسپيگری همجنسگرايانه: روسپيگری مردان: روسپيگری
  الکترونيک

  
از طريق وسايل الکترونيک، نه تنها  در سالهای اخير، مشاهده شده که فرصتهای شغلی

درواقع، فحشای .  بلکه برای روسپيگری مردان هم گسترش يافته اند،برای روسپيگری زنان
مردان، هر چند هرگز به وسعت فحشای زنان همکارشان نبوده، اما امروزه به تجارت قابل 

باز هم در اينجا، ارائۀ يک بحث وسيع ممکن نيست و فقط به . ستمالحظه ای فرا روئيده ا
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  .مواری چند اشاره می شود
  

  سکس تلفنی
کسی که زنگ می زند به . به همان شکل سکس تلفنی بين دو غير همجنس عمل می کند» گی«سکس تلفنی 

 يا با کارت یاست؛ يعننحوۀ پرداخت هم يکی . يک دستگاه خودکار با صدايی ضبط شده، متصل می شود
هم وجود دارد که » مردان عادی«با اين همه، سکس تلفنی بين .  تلفنی با هزينۀ خاصبه صورتاعتباری يا 

هزينه ای از هم مطالبه نمی کنند، ولی گاهی بنگاهی جهت ايجاد امکانات و تسهيالت اينگونه ارتباطات 
ی امکانات مبادلۀ تصاوير، ابعاد تازه ای به بدون شک موبايلهای دارا. مجانی، هزينۀ محدودی دريافت می کند

  . اين مسئله خواهند داد
 

  تصاوير ثابت، فيلم و ويدئو
اما . مواد جنسی از پيش ضبط شده بيشتر در مقولۀ پورنوگرافی می گنجند تا روسپيگری

به عنوان يک قاعده، رابطۀ بين خدمت جنسی و پرداخت هزينه  ولی ،دناستثنائاتی هم وجود دار
  .يار غير مستقيم می باشدبس
  

  های غير تعاملی موب ک
با اين .  اما حالت تعاملی ندارند، را نمايش می دهند زندهبعضی از تصاويرانتقالی به وسيلۀ وب کم سکس

بيننده قادر به تأثيرگذاری بر فعاليتی که اتفاق می افتد نيست و نمی  .همه بر تعريف روسپيگری مطابقت دارند
 ميل خود هدايت کند، اما از منوی وسيعی که روی صفحۀ کامپيوتر در معرض ديد اوست، ابقمطتواند آن را 

البته برای سرويسی که دريافت می کند .  را انتخاب کند که به سليقۀ جنسی اش نزديکتر باشدموردیمی تواند 
  .بايد به وسيلۀ کارت اعتباری هزينه پرداخت کند

  
  م های ارتباطی و تعاملیوب ک
ر آن، آنها با بينندگان مذکر خود تماس ديگری از انتقال تصاوير مردان با وب کم وجود دارد که دشيوۀ 

نتقل می کنند و يا از طريق مشتريان خواسته های خود را يا از طريق ايميل به آنها م. مستقيم برقرار می کنند
ما با نوع تازه ای از روسپيگری بدون شک، در اينجا .  مانند موارد کنفرانسهای ويدئويیم،صحبتهای مستقي
  .در سالهای آينده برای همۀ ما سمت و سوی غافلگير کننده ای به خود بگيردچه بسا مواجه هستيم که 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   با امکانات وب کم» گی« بنگاه  يکسايتوب

مذکر که حاضرند در قبال دريافت چنين بنگاههايی برای مردان مجرد اين امکان را فراهم می آورند که با يک نفر يا با جفتهای 
همانطور که در تصوير ديده می شود، آنها . حق الزحمه، در برابر وب کم های خود دست به عمل جنسی بزنند، ارتياط برقرار کنند

ی تغيير داده شده اند، اما متن نوشته اصل م، برای اجتناب از بازشناسی، نام و طرح. (برای مالقات حضوری هم آمادگی دارند
  .)باشد
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری مردان دگرجنسگرا: روسپيگری مردان: روسپيگری

  
  :د بزرگ تقسيم می شو نوععمدتًا به دورا گری مردان دگرجنسگروسپي

  )پسران تلفنی و اسکورتی ها(» تلفنی«مردان . 1
   معشوقان کوتاه مدت.2
  

با اين حال، . دنجنسگرا در بسياری از جهات شبيه هم می باشروسپيگری مردان دگرجنسگرا و هم
در مجموع، مردانی که خدمات . دنهمانطور که خواهيم ديد، بين اين دو تفاوتهای قابل توجهی هم وجود دار

اين کار برای بسياری از آنان . جنسی خود را به زنان می فروشند، با انگ و ننگ چندانی مواجه نمی شوند
آنها به ندرت با حقارت و توهين مواجه می شوند و کنار گذاشتن حرفۀ . می شود وقت محسوب يک شغل نيمه

  .روسپيگری برايشان آسانتر است
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری مردان دگرجنسگرا: روسپيگری مردان: روسپيگری

  
  تلفنی

» گی«ه زنان مشتری شبيه کار همکاران ، ارائۀ خدمات ب تلفنی و اسکورتی دگرجنسگرایبرای پسران
شان می باشد که به مردان خدمات جنسی ارائه می دهند؛ زنان يا به طور مستقيم و يا از طريق بنگاه با آنها 

زنان : با اين حال، يک تفاوت اساسی وجود دارد. تماس می گيرند، و مالقات بين آنها ترتيب داده می شود
آنها از مردی که برای او پول پرداخت کرده اند توقع دارند . يزيکی می باشندخواهان چيزی بيش از جذابيت ف

که از روش مراودۀ خاصی برخوردار باشد، نسبت به خلق و خوی آنها حساس بوده و قادر به مکالمه ای 
 و ستبه طور خالصه، الزامات مورد نياز برای يک مرد دگرجنسگرای روسپی نسبتًا باال. معنادار باشد

 کلوبهای متشکل از مردان روسپی ،در ژاپن. باالتر می باشدهم به همان نسبت  ينۀ آنهاه، هزيجدرنت
. د که به طور انحصاری با هدف جذب زنان پولدار تشکيل شده اندندگرجنسگرا با قيمتهای گران وجود دار

 می دارند و به پسران گارسن جوان و خوش قيافه، درصدی از درآمد حاصل از فروش نوشيدنيها را دريافت
 ارائه خدمات جنسیدر اين محلها، به طور رسمی، . اين دليل زنان را به خريد هرچه بيشتر ترغيب می کنند

  .اندکمتر اعيانی ی که  اما هر کسی می داند که استثنائات هميشه وجود دارند، بخصوص در جاهاي،نمی شوند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبنگاه خدمات اسکورتی برای زنا وبسايت
 زنان مشترینيازمنديهای جنسی   و هم مونسی ارائه می دهند، اما دسته ای ديگراز بنگاها اسکورتهايی را برای همدمیبعضی 

سايت  معجونی از چند وبفوقۀ نمون( . زنان می پردازندبهسی می دهند و اسکورتهايشان، به فروش خدمات جنخود را هدف قرار 
  ).سی، نام و طرح تغيير داده شده، اما متن نوشته اصل می باشدمی باشد که برای اجتناب از بازشنا
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی
  روسپيگری مردان دگرجنسگرا: روسپيگری مردان: روسپيگری

  معشوقان کوتاه مدت
  

برای   و به طور فزاينده ای زنان ژاپنی هم، کشورهای دوردستی را،بعضی از زنان آمريکايی، اروپايی
اين . گذران تعطيالت خود انتخاب می کنند، با اين هدف که در آنجا معشوقان کوتاه مدتی برای خود بيابند

مقصد ترجيحی اين به . معشوقان معموًال جوان هستند و برخوردار بودنشان از جذابيت فيزيکی مهم می باشد
ب می باشد، ولی بر محبوبيت اصطالح توريسم جنسی، کشورهای جنوبی اروپا، آفريقا، و کشورهای کارائي

  .سطح باالی بيکاری مردان هم افزوده شده است  با کشورهایدارایبرخی از مناطق 
خود را از بين » دوست پسر محبوب«اين زنان اغلب به تنهايی سفر می کنند و هنگام رسيدن به مقصد، 

انان، راهنماهای تور مسافرتی، خدمۀ هتل، گارسنها، صاحبان کافه ها، باغبانهای شاغل در هتلها، تاکسی ر
و وقتی که فرد مورد نظر . گارد شنای ساحلی، خدمۀ کرانۀ ساحل، سوغات فروشان و غيره، انتخاب می کنند

.  پول نقد می پردازندبه اوخود را يافتند، او را به شام دعوت کرده و برايش لباس و هدايا می خرند و حتی 
برای آنها اثبات مردانگی و قابليتهای . چ چيزی مطالبه نمی کنندبعضی از مردان در برخی از کشورها هي

ء ومردان در چنين توافقاتی به ندرت احساس می کنند که مورد ساين نشان می دهد که . جنسيشان، کافی است
 ،درواقع ممکن است با اين کار، حتی وقتی که هدايا و پول دريافت می دارند. استفاده و يا تحقير واقع شده اند
به طور خالصه، اين نوع .  کسب کنند و رشک ديگران را برانگيزند بيشتریدر بين دوستان خود اعتبار

علی . مورد بسيار خاصی است و به سادگی قابل مقايسه با ديگر انواع روسپيگری نمی باشد» تجارت سکس«
ايدز در . / وی. آی.  اچ کل مسئله به طور روزافزونی تحت الشعاع گسترش فزايندۀامارغم همۀ اين مسائل، 

  .بين مردان کشورهای در حال توسعه، بخصوص در کارائيب و آفريقا، قرار گرفته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقصد گردشگری جنسی زنان
در نقاط دور دست، ) که همه به رنگ زرد مشخص شده اند(زنان کشورهايی از اروپا، آمريکای شمالی، استراليا و ژاپن 

مقاصد ترجيحی اين زنان، جنوب . ، به دنبال معشوقان کوتاه مدت می گردند)سرخ رنگ(رهای در حال توسه بخصوص در کشو
اما علی .  ولی اخيرًا اندونزی، تايلند، فوجی و آمريکای التين هم پرطرفدار شده اند،اروپا، آفريقا، و کشورهای کارائيب می باشد

درحقيقت، در مقايسۀ اين دو با . جنسی مردان خيلی گسترده تر از اين می باشد، بايد به خاطر داشت که توريسم اين موضوعرغم 
  .هم، توريسم جنسی زنان بسيار ناچيز است
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  1مقدمه : خشونت جنسی

  
گزارشی در  (WHO)  سازمان بهداشت جهانی،2002در سال 

فصلی طوالنی ن، که در آ رابطه با خشونت و سالمتی منتشر کرد
در پايان اين . به خشونت جنسی اختصاص داده شده بود) فصل ششم(

  : نتيجه گيری شده کهفصل چنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گزارش نامبرده انواع خشونتهای جنسی را از اين قرار می شمارد
  

  
ت و سلطه بر فرد م قدراعمال مداو«سی گزارش همچنين اعالم می دارد که هدف اصلی خشونت جن

   »مورد تعرض واقع شده، می باشد
  
  
  

خشونت جنسی يک مشکل جدی و رايج «
سالمت و بهداشت عمومی است که ساالنه بر 

و . ميليونها نفر در جهان تأثير می گذارد
نيروی محرک آن عوامل زيادی هستند که در 

های اجتماعی، طيف وسيعی از زمينه 
ريشۀ . نندفرهنگی و اقتصادی عمل می ک

خشونت جنسی عليه زنان، نابرابری جنسيتی 
 ».است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
گزارش جهانی از خشونت و 

  سالمتی
Krug EG et al.  

سازمان بهداشت جهانی، ژنو 
2002  

برای خواندن فشرده ای از فصل 
6  

  نجا را کليک کنيداي
  و برای مطالعۀ کل گزارش

  اينجا را کليک کنيد
پی دی اف کامل گزارش در بخش (

ج هم موجود .و.انگليسی کتابخانه وبالگ ج
  )م.است

  اشويی يا روابط دوستی تجاوز در زن-
   تجاوز توسط غريبه ها-
   تجاوزات سيستماتيک در خالل درگيريهای مسلحانه-
 دست درازيهای جنسی ناخواسته يا تعدی و ستوه جنسی از جمله درخواست سکس در ازای لطف يا -

  خاصعنايتی 
   ذهنی يا جسمی سوء استفادۀ جنسی ازافراد معلول -
  کان سوء استفادۀ جنسی از کود-
   ازدواج اجباری يا اجبار به زندگی مشترک، از جمله ازدواج کودکان-
 برابر درمحروميت از حق استفاده از پيشگيری از بارداری يا برگزيدن ديگر اقدامات الزم  -

  بيماريهای مقاربتی
   سقط جنين اجباری-
ی جنسی و بازرسی  اعمال خشونت آميز عليه اصل حقوق جنسی زنان، ازجمله ختنه و قطع اندامها-

  اجباری باکرگی زنان
  روسپيگری اجباری و قاچاق انسانها با هدف بهره کشی جنسی-
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  2مقدمه : خشونت جنسی

  
 1992در سال سازمان ملل بخش اعظم خشونت جنسی مبنای جنسيتی دارد، درست به همان شکلی که 

  :عنوان کرد
  

  
 عليه مرد و خشونت جنسی زن عليه زن همانطور که در بخشهای زير خواهيم ديد، خشونتهای جنسی مرد

دارد، » مبنای جنسيتی«اما با اين حال، بخش اعظم خشونتهای جنسی واقعًا .  عليه مرد، هم وجود دارند زنو
  .يعنی زنان قربانی اند و مردان مجرم

  
  

   رفاه و ترقی زنانۀشعب
  و اجتماعی دارايی امورۀ ادار

  
  
  
  
  
  

   به زنانسازمان ملل متحد عليه تبعيض نسبت
 توصيه های کلی 1992 سازمان ملل کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را تصويب نمود، و در سال 1979در سال 

برای مطالعۀ متن کامل .  آن تصريح می کند که خشونت مبتنی بر جنسيت شکلی از تبعيض است19خود را منتشر کرد که بند 
  توصيه ها 

  .اينجا را کليک کنيد
  ). م.آن را می توان از طريق گوگول جستجو کردکنوانسيون و توصيه های مربوط به متن فارسی (

  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  مزاحمت جنسی: خشونت جنسی
  

، به 1992 -ول رفع هرگونه تبعيض عليه زنان توصيه های خود ح19ۀ سازمان ملل متحد در شمار
  :موضوع تعرض و آزار جنسی هم می پرازد

  
البته، بايد به خاطر داشت که هم زنان و هم مردان هر دو می توانند هم عامل و هم قربانی مزاحمتهای 

ر مهم می جنسی شوند، ولی توجه به اين واقعيت که اکثر قربانيان مزاحمتهای جنسی، زنان هستند، هم بسيا
  .باشد

 لطف و خدمت دست رسانيها و دست درازيهای جنسی ناخواسته، درخواستهای مبنی بر انجامرگاه ه«
ر اشتغال فرد و ر، بجنسی، و ديگر سلوک لفظی يا فيزيکی با خميرمايۀ جنسی، به طور ضمنی يا آشکا

کنند، تهديد آميز، خصمانه، و يا توهين آميز  و يا محيط کار را منفی بر جای نهندعملکرد شغلی او، تأثير 
».در زمرۀ مزاحمتهای جنسی قرار می گيرند

نسيت شکلی از تبعيض است که به طور جدی از توانايی زنان در استفاده از حقوق خشونت مبتنی بر ج«
نگرش و برخورد سنتی که زن را مادون .  مبنای برابری با مردان ممانعت به عمل می آوردآزادی خود برو 

شونت يا و تابع مرد می داند و يا نقشهای کليشه ای برای او در نظر می گيرد، به تداوم شيوه های گستردۀ خ
فشار و تهديد مانند خشونت خانوادگی و تجاوز، ازدواج اجباری، مرگ و ميرهای ناشی از خشونت و 

چنين تعصبات و رفتارهايی ممکن است خشونت . ادعاهای مهريه ای، اسيد پاشی، و ختنۀ زنان، می انجامد
».جنسيتی را تحت لوای محافظت و يا کنترل زنان، توجيه کند
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اعالم کرده است که مزاحمتهای  (EEOC)کميسيون فرصتهای استخدامی برابرآمريکا، ۀ در ايالت متحد
 می باشد و دستورالعملهايی دربارۀ چگونگی برخورد 1964ض قانون حقوق مدنی مصوب سال ی، نقجنس

  :همانطور که اين دستورالعملها روشن می کنند. با آن صادر کرده است

  
 مداوم اقدام متلک پرانی تا تالش و ممکن است اشکال مختلفی ازتعرض و اذيت و آزار جنسی واقع، در
البته، موارد شديد و بسيار خطرناک آن را می توان با استفاده از قوانين مختلف  . به خود بگيرد،ز تجاوبرای
  .، تحت پيگرد قانونی قرار دادکيفری
   

  ی رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنس
  انواع مزاحمتهای جنسی: مزاحمتهای جنسی: خشونت جنسی

  
فيزيکی با انگيزه های جنسی به کنار، اما تعدادی از رفتارهای زننده و نامطبوعی موارد بارز خشونت 

يک پژوهش آمريکايی در بين کارمندان فدرال، شش نوع . وجود دارند که در گذشته جدی گرفته نمی شدند
   :را برمال می کند جنسی مزاحمت و اذيت و آزار

  

  
 داشت، بدون آنکه تعجب کسی را برانگيزاند، دال بر آن شد انجام 1995نتيجۀ اين پژوهش که در سال 

 . خيلی بيشتری نسبت به مردان، در معرض اين نوع رفتارهای اهانت آميز قرار دارندبه مراتبکه زنان 
 دليل چندانی برای اين باور که تعادل فوق از آن . سال را نشان می دهد14نمودار زير تحوالت در طول 

  .زمان تا کنون دچار تغييرات عمده ای شده است، وجود ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنگامی که زنان در محيط کار خود در معرض خشونتهای با مبنای جنسيتی همچون مزاحمتهای جنسی «
تعرض و اذيت و آزار جنسی، . واقع می شوند، موضوع برابری در اشتغال به طور جدی نقض و مختل می گردد

شامل رفتارهای مشخص ناخواسته همچون دست درازی و تماس فيزيکی، حرفها و اشارات جنسی، نشان دادن 
چنين اقداماتی می توانند بسيار تحقيرآميز باشند و . پورنوگرافی، و تقاضاهای جنسی، در کردار يا گفتار می شود

ف زمانی اتفاق می افتد که زن به دالئل منطقی باور داشته باشد که اجحا. باعث مشکالت سالمتی و امنيتی شوند
به ضررش تمام می شود، يا باعث  اعتراض او به تعرض و آزار جنسی، در امر استخدام يا پيشرفت کاری

 ».تشويش فضای محيط کار می گردد

  . ناخواسته دارای خمير مايۀ جنسیمسائلنامه ها و تماسهای تلفنی ناخواسته، و يا 
  .نگاه و يا حرکت جنسی ناخواستهتماس و لمس عمدی ناخواسته، 
  .رای يک لطف جنسیوارد آوردن فشار ناخواسته ب

  .وارد آوردن فشار برای قرار مالقات
 .سربه سر گذاشتنها، جوکها ويا اشارات سکسی ناخواسته
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  جنسی در محل کار فدرال اياالت متحدهمزاحمتهای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  چه تعداد از کارکنان در دو سال گذشته با اذيت و آزار جنسی مواجه شدند؟
  .جنسی را تجربه می کنندمزاحمتهای  و ارقام نشان می دهند، زنان بيشتری نسبت به مردان، همانطور که آمار

  :منبع
Sexual Harassment in the Federal Workplace: Trends, Progress, Continuing Challenges 

A Report to the President and the Congress of the United States by the U.S. Merit 
Systems Protection Board. 

  برای مطالعه گزارش کامل اينجا را کليک کنيد
   

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  2انواع مزاحمتهای جنسی : مزاحمتهای جنسی: خشونت جنسی
  

مزاحمتهای وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده، دستورالعملهای خود در رابطه با ، 2001در سال 
  :ار می دارد کهاين سند اظه). 1(بازبينی قرار دادجنسی دانش آموزان و دانشجويان را مورد 

  
  
  :کيد می کند کهأتاين را هم رحال، دستورالعمل جديد  هبه

  

 مزاحمت جنسی شامل دست .جنسی استۀ  رفتار ناخوشايند و ناخواسته همراه با خميرماي،مزاحمت جنسی«
، و يا فيزيکی رفتارهای لفظی، غير لفظیدرازيهای ناخواسته، درخواست انجام لطف و عنايت جنسی، و ديگر 

توان محصل در اذيت و آزار جنسی بر مبنای جنسيت می تواند امکان و . دارای طينت و طبيعت جنسی، می باشد
 ».مشارکت يا دريافت مزايا، خدمات، يا فرصتهايی در برنامۀ آموزشی را انکار يا محدود کند

اعتراف به اين مسئله مهم است که ممنوعيتهای مربوط به مزاحمتهای جنسی، شامل لمس، تماس و «
 معلم ورزش که محصلی را هنگام رفتاربرای مثال، . رفتارهای مشروع و تهی از خميرمايۀ جنسی نمی شوند

غوش تسلی می دهد، زدن گل بغل می کند، يا وقتی معلم کودکستان، کودکی که زانويش زخمی شده را با يک آ
همينطور، اگر اجرای حرکات ورزشی محصلی . محسوب نمی شوندهيچکدام مزاحمت و آزار و اذيت جنسی 

ولی با اين حال، . نيازمند تماس او با محصل ديگری باشد، باز هم اين تماس، از جنس مزاحمت جنسی نمی باشد
يۀ جنسی، به طور ضمنی بار و معنای جنسی گاهی در شرايطی، ممکن است يک رفتار و سلوک تهی از خميرما

رها و بارها و بی جهت، بابی مورد مثًال، معلمی که . به خود بگيرد و سطح مزاحمت جنسی را افزايش دهد
 و نامساعدی ، ناخوشاينداين کار می تواند محيط خصمانه.  حلقه کندویمحصلی را بغل و دستان خود را به دور 

 ».ايجاد کند



 197

القوۀ سوء استفادۀ احتمالی از قانون مقابله با مزاحمتهای احتياط مورد اشاره در فوق، معضل امکان ب
در حالی که موارد بدون ابهام زيادی وجود دارند، مواردی هم هستند که قابليت .  می کندعيانجنسی را 

. بعضی کلمات و ايماء و اشارات می توانند مورد سوء تعبير واقع شوند. تفسيرهای متفاوتی را دارا می باشند
دن و درآغوش گرفتن که برای يکی ممکن است کامًال بی خطر به نظر برسد، چه بسا در نظر يک بغل کر

چون به هرحال، مردمان با پيش زمينه های فرهنگی مختلف، در . ديگری دارای بار و پيامد جنسی باشد
بسيار رابطه با درجۀ نزديکی فيزيکی و تعدد دفعات دست زدن به ديگری، اغلب آداب و رسوم و احساسات 

به هرحال، در يک محيط چند فرهنگی مانند اياالت متحدۀ آمريکا، بسياری از معلمان . متفاوتی با هم دارند
در مورد اينکه تا چه اندازه می توانند به محصالن خود نزديک شوند، نامطمئن و بيش از اندازه محتاط شده 

به . می روابط معلم و دانش آموز منجر شوداين می تواند به ايجاد تصنعی فاصلۀ عاطفی، و فقدان گر. اند
طور خالصه، در حالی که بايد با مزاحمت و آزار و اذيتهای جنسی مقابله شود، اما بايستی از قضاوت 

  .نسنجيده و سرسری در رابطه با هر نوع بی تکلفی فيزيکی يا لفظی هم اجتناب نمود
 (1) U.S. Department of Education: Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of 

Students by School Employees, other Students, or Third Parties. .برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد . 
 

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  3انواع مزاحمتهای جنسی :  مزاحمتهای جنسی:خشونت جنسی
  

 ساله در آمريکا، 17 تا 14 در بين دانش آموزان مزاحمتهای جنسی در مدارسيک گزارش آماری حول 
نوعی مورد مزاحمت جنسی ه نشان می دهد که از هر پنج دانش آموز دختر و پسر، چهارتای آنها در مدرسه، ب

در ؛  در مدارس اغلب اتفاق می افتند- و عملی لفظی-متهای جنسیمزاح«طبق اين گزارش . واقع شده اند
 دختران و  دلگيریمدارس ابتدايی شروع می شوند، در جلو چشمان معلمان رخ می دهند، و باعث رنجش و

دختران و پسران در مدارس ۀ مرمزاحمت جنسی بخشی از زندگی روز«که  خالصه اين» .پسران می شوند
  ) 1(» .می باشد

 طبق اين .است ) ساله18-24افراد (مزاحمتهای جنسی در محيط دانشگاهی مارگيری آدوم حول گزارش 
دو سوم دانشجويان اظهار داشته اند که در محيط دانشگاهی با نوعی مزاحمت جنسی مواجه شده «گزارش، 

رازی  همچون دست د،يک سوم دانشجويان اعالم کرده اند که مورد ضرب و شتم جسمی«، و همچنين، »اند
در اين گزارش اظهار شده که » .فيزيکی، چنگ زدن يا نيشگون گرفتن با حال و هوای جنسی، واقع شده اند

نسگرا، دوجنسگرا و فراجنسيتی با اذيت و آزارهای جاحتمال مواجه شدن دانشجويان دختر و پسر هم«
   )2(».جنسی، بيشتر از احتمال مواجه شدن دانشجويان دگرجنسگرا است

نظرسنجی ملی  در يک مثًال. ست که آيا می توان از اين يافته ها به نتيجه گيری کلی رسيد يا نهمعلوم ني
 سالگی مورد مزاحمت جنسی واقع شده اند 18در فنالند از پرسش شوندگان پرسيده شد که آيا تا قبل از سکس 
افراد مؤنث، و نوجوانان : نتائج کلی هر دو مطالعات آمريکايی و فنالندی مشابه هم از آب درآمدند. يا نه

. همجنسگرا بيشتر از همسن و ساالن خود در معرض مزاحمتها و اذيت و آزارهای جنسی واقع شده بودند
 درصد مردان اظهار داشته اند که با 8 درصد زنان و 17تنها :  بودنداز همولی، ارقام واقعی بسيار متفاوت 
لکه توسط چندين نفر وسط يک نفر، ب بسياری از آنها نه تنها تاز سوی ديگر،. چنين مزاحمتهايی مواجه شده اند

  .مورد مزاحمت قرار گرفته اند) دوست پسر، دوست دختر، دختران و پسران ديگر، بزرگساالن(
فرهنگی بين اروپا و اياالت متحده ۀ برخی تفاوتهای عمدۀ  منعکس کنندًالماری موجود احتماآتفاوتهای 

به چگونگی برداشت پرسش شوندگان تند، بلکه وتها تنها در رابطه با خود رفتارها نيساين تفا. آمريکا می باشند
ممکن است بعضی فرهنگها از . و چگونگی بررسی و درک پاسخها توسط پژوهشگران هم مربوط می شوند

همچنين ممکن است که بعضيها نسبت به کل موضوع . جهت جنسی تهاجمی تر از فرهنگهای ديگر باشند
شده در کار برده ه و آخر اينکه، ابزارهای پژوهشی ب. ای جنسی حساسيت بيشتری داشته باشندمزاحمته

  . معتبر می شوندۀنع يک مقايسکشورهای مختلف، اغلب ما
  

(1) AAUW: Hostile Hallways - Bullying, Teasing, and Sexual Harassment in School 
  کنيد.برای اطالع بيشتر اينجا کليک.(2001)

(2) AAUW: Drawing the Line - Sexual Harassment on Campus (2006). برای اطالع بيشتر اينجا
 .کليک کنيد
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  مزاحمتهای جنسی در فنالند
  . سال که در معرض مزاحمتهای جنسی واقع شده اند را نشان می دهد18تران و پسران زير خنمودار فوق درصد د

  :منبع
O. Kontula and E. Haavio-Mannila, Sexual Pleasures - Enhancement of Sex Life in 

Finland, 1971-1992, Chapter 11 برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد.  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
وان جماع هم به عن» جماع«بود و » جماع قهری« تجاوز جنسی به معنای تنگ و محدود در گذشته،

درنتيجه، بسياری از اعمال خشونت آميز جنسی، تجاوز تلقی نمی شدند و . واژنی، يعنی دخول، تعريف می شد
مثًال آميزش دستی، دهانی و يا . به همين دليل تحت پيگرد قانون مربوط به تجاوز جنسی هم قرار نمی گرفتند

 است که چنين رفتارهايی تحت عنوان ممکن. مقعدی اجباری با زنان و مردان، تجاوز محسوب نمی شد
تعرض جنسی مورد مجازات قرار می گرفته اند اما اين مجازات به شدت مجازات مربوط به تجاوز جنسی 

 قانونی در منع تجاوز شوهر به همسر خود، يا کيفری، عالوه بر آن، در بسياری از قوانين .نبوده و نيستند
، به لطف تالشهای آموزشی جنبش زنان، بسياری از  مدتيندر ا. تجاوز مشتری به روسپی وجود نداشت

اين قوانين امروزه دو مسئله را قبول کرده و .  قوانين خود را اصالح کرده اند، تا حدود زيادی،قانونگذاران
  :مورد تصديق قرار می دهند

  
  ،جانوز جنسی بيشتر يک جرم خشونتی است تا جرم جنسیت. 1
  و
  .به نوع واحدی ازعمل جنسی محدود نمی شودوجه  يچ هجاوز جنسی بهت. 2
  

 ممکن است قربانيان تجاوز و،امروزه، اين امر به خوبی درک شده است که هم زنان و هم مردان، هرد
 .جنسی شوند، و تجاوز جنسی به همسر يا روسپی همانقدر جرم محسوب می شود که تجاز جنسی به ديگری

  . به تاريخچۀ تجاوز جنسی نگاهی بياندازيمقبل از ورود به بحث شرايط فعلی، بد نيست
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  يادداشتهای تاريخی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
 – زئوس، در دو دورۀ متفاوت دلباختۀ دو انسان فانی ،خدای اعظم، اسطوره های يونان باستاندر 

 پاداش سخاوتمندانه ، آنهاعشق باختن باو بعد از ربودن و ا. گرديد،  گانيمد، و پسری به اسماروپاشاهزاده خانم 
  .  خود انتخاب کردعنوان ساقیای به آنان بخشيد؛ اروپا را ملکۀ جزيرۀ کرت نمود، و گانيمد را به 

 از آنجا که شهر تازه، .سيع، سخن می گويند، از تجاوزات جنسی در مقياسی وسيس رومأافسانه های ت
ساکن در همسايگی شهر را به مراسم » نسابين«ين رشد جمعيت خود نداشت، قبائل نسوانهای کافی برای تضم
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را   زنان سابين به مهمانها حمله کرده وغافلگيرانه در وسط جشن، مهمانداران. يک جشن مذهبی دعوت کردند
 خود شدند و  زنان مورد تجاوز واقع شده، مجبور به ازدواج با تجاوزگران.می کنند و به آنها تجاوز می ربايند

اين اسطوره های کهن، پيشاپيش به . نسلی از فرزندان تازه که شديدًا مورد نياز بود، به شهروندان روم افزدوند
، و انقياد از پيش برنامه ريزی شده )نمونۀ زئوس(ميل خودانگيختۀ جنسی : دو انگيزۀ تجاوز اشاره دارند

شده اند، و رّد پای آنها در طول تاريخ بشر تا به امروز اين دو انگيزه اغلب در هم عجين ). نمونۀ شهر روم(
  .ديده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجاوز جنسی در اسطورهای يونان و روم
 زئوس در نقش يک ورزا ظاهر شد و هنگامی که اروپا بر پشتش زاده اروپا،برای نزديکی به شاه:» تجاوز به اروپا«) چپ(

  . اول بعد از ميالد روی ديواری در شهر پمپی ايتاليا نقاشی شده استاين تصوير در قرن. نشست، او را ربود
  .)برای ربودن گانيمد، زئوس به هيبت يک عقاب درآمد(

  )1595 – 1665(اثر نيکوالی پوشين : »تجاوز به زنان سابين«) راست(

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  2يادداشتهای تاريخی : تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

جرم و توهينی  يک زن، قبل از هرچيز، در روم باستان و بسياری از فرهنگهای کهن ديگر، تجاوز به
تعيين ۀ او محسوب می شد، و عدم رضايت خود زن مسئلۀ عليه خانواد

همانطور که در نمونه های اساطيری ديده می شود، . کننده ای نبود
ر بردن زن از ، با هم اتفاق می افتادند و دوربودن و تجاوز جنسی

مجازات چنين تخلفی . خانواده، جدی ترين جنبۀ جرم را تشکيل می داد
. يا مرگ بود و يا جريمۀ نقدی که به پدر يا شوهر زن پرداخت می شد
. تجاوز به يک دختر باکره، يک جرم و تخلف بسيار جدی تلقی می شد

طبق تعريف قانون، امکان نداشت که زنان شوهردار، روسپيان و 
چون حق مقاومت در برابر دست . گان مورد تجاوز واقع شوندبرد

قبل از . درازی جنسی شوهران، مشتريان و صاحبان خود را نداشتند
) 1861- 65(لغو برده داری در اياالت متحده که بعد از جنگ داخلی 

بر . اتفاق افتاد، ايالتهای جنوبی قوانين قديمی خود را حفظ کرده بودند
زنان بردۀ سياهپوست کماکان در اختيار صاحبان اساس آن قوانين، 

سفيد پوست خود بودند و هر مقاومتی در برابر خواستۀ جنسی مالک 
در عوض، مردان سياه پوستی که به زنان . خود، کار بيهوده ای بود

سفيد پوست تجاوز می کردند، اغلب بدون محاکمه بی طرفانه ای اعدام 
 ،م به تجاوز به زنان سياه پوستمی شدند، اما مردان سفيد پوست مته

برای مدتی طوالنی، اجرای . کًال به ندرت مورد پيگرد قرار می گرفتند
قوانين آمريکا در رابطه با تجاوز، از يک بی تعادلی و عدم توازن 

مردان اعدام شده به جرم تجاوز جنسی در آمريکا، سياهپوست % 90در طول قرن بيستم . جدی رنج می برد
اين مسئله تنها بی عدالتی نبود؛ اجرای قانون مربوط به تجاوز به عنف نقض جدی ديگری هم . می باشند
قضات و هيئت منصفه نسبت به اتهام تجاوز با سؤء ظن برخورد می کردند و درنتيجه بی طرف : داشت

  
  

NOW and Violence 
Against Women  

  
  
  
  
  

  
  ) ناو(سازمان ملی زنان 
 بزرگ و يک گروه فمينيستی

آمريکا با نفوذ در اياالت متحدۀ 
خود ۀ مبارز، همچنان به است که

 عليه زنانخشونت با تمام اشکال 
برای اطالع بيشتر  (.ادامه می دهد

  .)روی آرم فوق کليک کنيد
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رد حمله قرار  در داخل دادگاه هم مود، و آنها حتیحرفهای زنان قربانی اغلب اوقات پذيرفته نمی شدن. نبودند
شخصيت و اخالق جنسی آنان مورد سئوال قرار می گرفت، و بسياری از جزئيات زندگی . می گرفتند

به طورخالصه، افرادی که يکبار قربانی . خصوصيشان در انظار عمومی مورد بررسی قرار می گرفتند
در . م قضايی قربانی شوندتجاوز به عنف شده بودند، با اين خطر هم مواجه بودند که بار ديگر توسط سيست

 زمانی که جنبش تازه پای زنان به اين مسائل پرداخت، پيشرفتهای قابل مالحظه ای حاصل ،1960دهۀ 
، کارزاری را برای (NOW)) آمريکا(برای مثال، در اوائل دهۀ هفتاد ميالدی سازمان ملی زنان . گرديد

، جهت ارائۀ کمک، مراکز بحران تجاوز و راه اندازی عنوان يک جرم خشونتیه تجاوز ببازتعريف 
 بر آن، در آمريکا و بسياری از کشورهای ديگر،  اضافه.پشتيبانی، و مشاوره به قربانيان، شروع نمود

  .عنوان جرم شناخته شده تجاوزشوهر به همسر، و همچنين تجاوز به يک روسپی هم ب
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  3يادداشتهای تاريخی : یتجاوز جنس: خشونت جنسی

  
 در چند دهۀ اخير به انصاف و عدالت بيشتری منجر شده و اصالح قوانين ،در بسياری از کشورها

 ديگر لزومی برای د،آنها برای اثبات عدم رضايت خو. قربانيان تجاوز از حمايت بيشتری برخوردار شده اند
به عالوه، امروزه در اغلب اوقات، خود . ندارندرا به کار برده اند، » نهايت مقاومت خود«اثبات اينکه 

 که می تواند در مورد هر دو جنس به کار رود و ،»تعرض جنسی« همچون ،قوانين، تعاريف خنثای جنسی
، را می باشددر عين حال نه تنها شامل دخول مهبلی اجباری، بلکه دربرگيرندۀ همۀ انواع خشونتهای جنسی 

  .به کار می برند
 يعنی زمانی برداشته شد که دادگاه جنايی سازمان ملل برای رسيدگی به ،1998 در سال  مهم ديگرگام

از همان شروع  .جنايت جنگی قرار دادۀ  خشونت جنسی را در زمر،انداجنايات رخ داده در کشور رو
تمام تجاوز قبل از هر چيز به هدف تحقير . تاريخ، تجاوز، يک ابزار جنگی بوده، و در انجيل هم آمده است

عيار دشمن خدمت می کند؛ بخصوص اگر اين کار به آبستن شدن زنان و حمل فرزندان ناخواسته منتهی 
ارتشهای ايران، يونان و روم باستان به طور مداوم زنان و مردان جوان شهرهايی که فتح می کردند را . شود

طی، چنين اقدامی را منع و البته، اولين کدهای نظامی مسيحيان قرون وس. مورد تجاوز قرار می دادند
با اين وجود، همانطور که هر دانشجوی تاريخ و هر روزنامه خوانی می داند، اين . مجازات می کردند

تحت . اقدامات در بسياری از جنگها تا به امروز، و اغلب هم به تشويق فرماندهان نظامی، ادامه داشته اند
مان زيادی طول بکشد، اما دادگاه رواندا رسم و سنت کنترل مؤثر در آوردن اين نوع خشونت شايد مدت ز

  .اميدوارکننده ای را بنيان نهاده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنگ و تجاوزات جنسی
  .اکس، کاساندرا را از معبد بيرون می کشد تا به او تجاوز کندآژ: ی از جنگ تروی را نشان می دهد نماي،تصوير

  .)ز ميالد يونان باستاننقاشی روی گلدانی از قرن چهارم قبل ا(
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  تعريف: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
، مشتق می باشد معنای تصرف با زور به، که ”rapere“از فعل التين ) تجاوز (”Rape“کلمۀ انگليسی 

ض جنسی دالت همانطور که مشاهده گرديد، اين لغت در اصل به هر دو مورد ربودن و تعر. شده است
اين واژه حتی تا امروز هم بعضی از . بودند) جرم(داشت، چون اين دو عمل درواقع دو روی يک سکه 

، و شعر بلند پاپ اسکندر در »تجاوز به يک کشور«مثل اصطالح (معانی ضمنی خود را حفظ کرده است 
  :می بريمدر متن حاضر ما تعريف زير را به کار ). »تجاوز به لوک« به اسم 1712سال 
  

  .يکی از طرفين صورت بگيردبدون رضايت معتبر است که  تماس جنسی  آن نوعتجاوز جنسی
  

بسياری از . اين تعريف بر همۀ موارد خشونت جنسی منطبق است، اما در همه جا پذيرفته نشده است
 اين مشخصًا، تعريف می کنند، و» آميزش مهبلی بدون اذن«قانونگذاران، تجاوز را در قالب تنگ و محدود 

البته برخی قانونگذاران، آميزش دهانی يا . آميزش دهانی اجباری يا دخول مقعدی اجباری را شامل نمی شود
، به »دخول«مقعدی بدون رضايت فرد را در زمرۀ تجاوز جنسی تعريف می کنند اما تنها به شرطی که 

ين می روند و دخول بدون رضايت برخی ديگر فراتر از ا. وسيلۀ آلت جنسی مردانه صورت گرفته باشد
را هم به عنوان تجاوز ) ويبراتور( از جمله با دستۀ جارو، بطری، و يا آلت مصنوعی ،فرد، با هر وسيله ای

و باز قانونگذاران ديگری هم هستند که استنماء اجباری و بدون اجازه ماليدن آلت . جنسی تعريف می کنند
بعضی تعاريف حقوقی فقط تجاوز به . جاوز جنسی تعريف می کنندجنسی خود به آلت فرد را هم در زمرۀ ت

. زن را دربر می گيرند و درنتيجه به کمک قوانين ديگری، به تجاوز جنسی به افراد مذکر رسيدگی می شود
چون به هرحال، موافقت و . هم وجود ندارد» رضايت«و آخر اينکه، توافقی جهانشمول حول تعريف اعتبار 

، و يا دارای اختالل روانی »زير سن قانونی«ه ممکن است به اين دليل که، فرد رضايت داده اجازۀ اعالم شد
بوده، و يا تحت تأثير مشروبات الکلی، مواد مخدر، يا به وسيلۀ تهديد و شکنجه، به دست آمده، از اعتبار 

ی قرار نمی گيرند و همۀ موارد نامبرده، در کشورهای مختلف، به طور يکسان تحت پيگرد قانون. ساقط باشد
  .هر کشوری بنا به قوانين خود و تعريفی که از مفاهيم مربوطه دارد، عمل می کند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  زنان قربانی : تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

که در بخشهای قبلی اين دورۀ آموزشی آمده، در رابطه با رفتارهای همانطور 
هر رفتار جنسی می تواند با قهر و . چ محدوديتی وجود نداردجنسی بشر تقريبًا هي

اجبار هم عملی گردد، و بنا به تعريف ما، کاربرد قهر و اجبار در سکس، تجاوز 
اما، بنا به سنتهای متفاوت حقوقی، اين عمل ممکن است . جنسی محسوب می شود

.  گرفته شوددر همه جا قابل مجازات نباشد و يا مجازات مختلفی برای آن درنظر
بديهی است که در اين دورۀ آموزشی نمی توان به بسياری از حزئيات پرداخت، 
اما ارائۀ ليست مختصری از مهمترين انواع تجاوزات جنسی خالی از فايده نخواهد 

  بود
  

  تجاوز به کودکان
 مسلمًا، بنا وقتی که افراد بزرگسال، تحت هر شرايطی، با کودکان تماس جنسی برقرار می کنند، اين کار

يعنی بر تعريف قانونی تجاوز، منطبق می شود؛ به .  است(statutory rape)» تجاوز کيفری«به تعاريف، 
در قضيۀ تجاوز به کودکان چنانچه والدين يا . اين علت که، کودکان قانونًا نمی توانند رضايت معتبر دهند

نسی جرفتارهای به بخش . ( محسوب می شود هم زنای با محارمخواهران و برادران دخيل باشند، اين امر
  .)مراجعه شود ،زنای با محارم: تماس جنسی بزرگساالن با کودکان: ممنوعه و خشونت جنسی

  
  تجاوز کيفری

(statutory rape) از »سن قانونی« سعی می کند تا با تعيين همچنين به عنوان يک قاعده، قانون ،
نمی » سن قانونی«نوجوانان زير . اد بزرگسال محافظت کندنوجوانان در مقابل دست درازيهای مضر افر
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ولی به . دهند، و هر نوع تماس جنسی با آنان هم تجاوز کيفری تعريف می گرددبتوانند رضايت قانونی 
  .در کشورهای مختلف متفاوت است» سن قانونی«هرحال، مرز 

  
  )مالقاتهای دوستی و آشنايی(ها  تجاوز در دوستی
 آشنا، دوست پسر، کسی که با او قرار مالقات يک فرد( آنها می شناسند سط کسانی کهبرخی از زنان تو

 چنين سوء استفاده ای از اعتماد فرد، برای قربانی، تکان دهنده و .مورد تجاوز قرار می گيرند) گذاشته اند
ار با رضايت خود  اما متأسفانه پيگرد جرم چندان ساده نيست چون متهم ادعا می کند که ک،شوک آور می باشد

موارد چشمگير زيادی وجود داشته اند که در برخی از آنها متهمان محکوم و در . زن صورت گرفته است
  .برخی ديگر تبرئه شده اند

  
  تجاوز همسری

 جرم محسوب نمی ،در گذشته، تجاوزات جنسی شوهربه زن و کًال تجاوزات جنسی در روابط زناشويی
نين مربوط به تجاوز جنسی تغيير کرده اند تا تجاوزات شوهران به همسران خود  اما در دهه های اخير قوا،شد

چون او به راحتی نمی ، اين نوع خشونت خانوادگی برای فرد قربانی ضايعۀ بزرگی است. را هم پوشش دهند
  . تواند درخواست کمک کند

  
  تجاوز توسط غريبه

 جنسی نسبتًا نادر می باشد، با اين حال، برای اين نوع تجاوز جنسی در مقايسه با ديگر موارد تجاوزات
  .قربانی ضايعۀ بزرگی است و متجاوزان اغلب افراد خشن و خطرناکی هستند

 

  تجاوز به روسپيان
کار می کند، با ) خيابان، تنها در يک آپارتمان و يا به صورت تلفنی(فاحشه ای که در يک محيط ناامن 

در کشورهايی که . ريان پرخاشگر و يا روانپريش قرار داردخطر تجاوز و يا ضرب و جرح از سوی مشت
  .حقوق روسپيان تضمين شده، مجرمان مورد پيگرد و محاکمه قرار می گيرند

  
  تجاوز گروهی

توسط » تجاوز باندی«اين . گاهی سه يا تعداد بيشتری از افراد با هم در يک تجاوز گروهی شرکت می کنند
يز و موهن می باشد، چون، در اين مردان نوعی ذهنيت گروهی شکل می شونت آمتر، اغلب خسه نفر يا بيش

بنابراين، اين مردان ممکن است به اعمال و کارهايی . گيرد که در حين ارتکاب عمل نيرومندتر عمل می کند
گنگ «زمانی اين نوع تجاوز در زبان محاوره ای . دست بزنند که اگر تنها بودند، از آن پرهيز می کردند

اما در اين اواخر اين اصطالح هر چه بيشتر به تماسهای جنسی مبتنی بر . ناميده می شد) ترق تروق(» بنگ
  .توافق طرفهای ذينفع در سکس ضربدری، اطالق می گردد

  
  تجاوز به عنوان شکنجه

  .از تجاوز جنسی اغلب در ارتباط با شکنجۀ زنان و مردان زندانی هم استفاده شده و می شود

  
  سی ممنوعه و خشونت جنسی رفتارهای جن
  ذات، اساس و جوهر تجاوز جنسی : زنان قربانی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
امروزه، اين مسئله کامًال پذيرفته شده است که تنها دخول مهبلی، دهانی و يا مقعدی در بدن فرد قربانی، 

و . ، تجاوز محسوب می شودتجاوز قلمداد نمی گردد، بلکه، هر نوع نزديکی جنسی بدون رضايت معتبر فرد
به همين سبب، مشخصۀ بارز تجاوز، نوع . همين عدم رضايت معتبر است که تجاوز را به جرم تبديل می کند

و شکل عمل جنسی نيست بلکه، تخلف و زير پا گذاشتن تماميت حريم جسمی و روانی فرد است که ويژگی 
  .تجاوز را تشکيل می دهد

  
  
  
  
  

تجاوز بيان و نمود . ء استفاده از قدرت می باشدوذات، اساس و جوهر تجاوز، خشونت و س
 ازخشم و نفرت می  بلکه، مظهر و تجسمی،اميال غير قابل کنترل، يا انباشت ميل جنسی نيست

 .باشد
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 همانا تجربۀ نيست، بلکه» سیعمل جن«فرد قربانی، بزرگترين ضربه جزئيات بی جهت نيست که، برای 
  .خشونت، بی قدرتی، بيچارگی، درماندگی، و بدنامی است

  
  
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
کمک به : زنان قربانی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  قربانيان
  

انجام داد تا را به محض وقوع تجاوز، بايد هرآنچه که ممکن است 
اين امر در اکثر موارد مستلزم . متجاوز دستگير و تحويل عدالت گردد

 ولی، در اينگونه مواقع، فرد قربانی خود معموًال .همکاری فرد قربانی است
 و برای کنار آمدن با تجربۀ تلخ خود نيازمند کمک پريشان است و آشفته حال
سئوالن پزشکی و پليس بسيار ضروری است که مبه همين دليل . می باشد

 بدون آنکه ،جهت يافتن مدارک الزم، همکاری نزديکی با هم داشته باشند
اين همکاری  .فشار روحی و روانی بيشتری بر فرد قربانی وارد شود

 بهبود  تا حدود زيادی، در سالهای اخير در بسياری از کشورهاضروری
ت به نيازهای فرد  است، و در عين حال، پزشکان و افسران پليس نسبيافته

در هر صورت، بالفاصله بعد  .قربانی حساسيت مثبت بيشتری نشان می دهند
  :از وقوع تجاوز، فرد قربانی بايد سعی کند که

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تلفنی يا حضوری با يک به صورت(بعد از انجام اين مراحل اضطراری، فرد قربانی بايد به دنبال مشاوره 
ضربۀ وارده شديد بوده و اثرات .  يک جلسۀ مشاورۀ گروهی برود بهاباشد، ي) مشاور متخصص تجاوز

 به تنهايی از پی اينهمه خودفرد قربانی نبايد سعی کند که .  روانی آن طوالنی مدت می باشد-آسيبهای روحی 
  .فشار و سختی برآيد

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

   2به قربانيان کمک : زنان قربانی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

قربانيان معموًال دچار انواع و اقسام مشکالت و ناراحتيهای روحی و  و هفته های بعد از تجاوز، هادر روز
ازجمله عدم توان تمرکز، ترس و دلهره، تحريک پذيری، خواب نامنظم، تکرار بی اراده و . روانی می شوند

 در درون تهاجم راآنها ممکن است جزئياتی از . بیمداوم حادثه در ذهن، کابوسهای تکراری و حمالت اضطرا
در . چنين حالتهايی ممکن است تا ماهها ادامه يابند. خود دفن، يا به طور مرتب در ذهن خود تکرار کنند

انجام . هم وجود دارندبيماريهای مقاربتی مواردی، دالئلی جهت نگرانی از امکان بارداری ناخواسته يا ابتال به 
 و نتائج آنها طول می کشد و اين دليل ديگری است برای ادامۀ مراقبتهای پزشکی از قربانيان اين آزمايشات

بعضيها قادر به کنترل . همۀ قربانيان، با ضربۀ وارده به يک شيوه برخورد نمی کنند. تجاوزات جنسی
 .سر می دهنددی احساسات خود نمی شوند؛ گريه می کنند، از خشم می لرزند، يا خنده های عصبی و ناخوشاين

و . برخی ديگر ظاهری آرام و منطقی به خود می گيرند اما اين فقط سرپوشی است بر آشفتگی درونيشان
. بعضی شايد به انکار روی آورند چون ممکن است يادآوری واقعيت برايشان بيش از اندازه دردناک باشد

خانۀ شخصی، منزل يک دوست،  (.خود را به جای امنی، خارج ار دسترس فرد مهاجم برساند -
  )اورژانس بيمارستان، ايستگاه پليس

پزشکان و . او نبايد لباس خود را عوض کند يا خود را بشورد. رخواست کندکمک پزشکی د -
در اين زمان . پرستاران می توانند با استفاده از ابزار تست تجاوز، مدرک و شواهد الزم را به دست آورند

  .زخم و جراحات احتمالی هم تشخيص داده شده و درمان می شوند
اين . ت دقيق به همراه جزئيات در مورد تهاجم صورت گرفتهو ارائۀ اطالعاگزارش حادثه به پليس  -

.کار به پليس در دستگيری مهاجم کمک می کند

  
  
  
  
  

  
  
  

ۀ آگاهی رسانی دربار
  تعرضات جنسی
 به رنگ روبان کوچک

، که جهت زدن روی آبی سير
روپوش طراحی ۀ لباس يا يق
امروزه اغلب برای  شده،
  حمايت و همدردی باابراز

عرضات جنسی قربانيان ت
  .استفاده می شود

 



 204

دو مرحله ای سخن به  (Rape Trauma Syndrome)»  تجاوزسندروم ضغطۀ«برخی پژوهشگران از 
ناشی از استرس ) اختالل(اول شبيه شوک پزشکی و فاز بعدی يک نابسامانی ) فاز(ميان آورده اند که، مرحله 

قربانيان تجاوز اغلب احساس . می باشد) post-traumatic stress disorder-PTSD(مابعد ضغطه 
 ممکن است خود را منزوی کنند و آنها.  شوندمی کنند که به آنها خيانت شده و نسبت به ديگران مشکوک می

اما با اين حال، در امر بازگرداندن آنها به حالت عادی، . اين کار، کمک رسانی ديگران را دشوار می سازد
اعضاء خانواده، دوستان، مشاوران و ديگر درمانگران بايد با . کمک و حمايتهای روانی بسيار ضروری اند

رطی به درد دلهای قربانی گوش داده و حمايتهای بی دريغ خود را در اختيار او حوصله و بدون هيچ قيد و ش
واداشتن زن قربانی به درک اين موضوع که خود او در باليی که بر سرش آمده خطايی مرتکب . قرار دهند

در حال . نشده و مقصر نيست و کسی او را مالمت و سرزنش نمی کند، از اهميت زيادی برخوردار است
، در بسياری از کشورها مراکز بحران تجاوز و خطوط تلفنی برای ارائۀ کمک و مشاوره به قربانيان حاضر

 بلکه برای خانواده و دوستان آنها هم مفيد ن،بانياين مراکز، نه تنها برای قرتماس با ا. تجاوز داير می باشند
 به شان برخالف ميلا،د افرد قربانی ربا اين وجود، علی رغم نياز شديد به کمک و حمايت، ولی نباي. می باشد

 نياز به زمانآنها برای حالجی و هضم اتفاق پيش آمده . برقراری تماس با مراکز موجود تحت فشار قرار داد
  .دارند
  

  :يک سازمان آمريکايی که عليه تعرضات جنسی مبارزه می کند
  

ملی تجاوز، تعدی و زنای با محارم بزرگترين سازمان کشوری ضد تعارضات ۀ شبک
  .جنسی می باشد
RAINN و برنامه هايی برای خط تلفنی تعرضات جنسی کشوری را اداره می کند 

متجاوزان، به پيش ۀ پيشگيری از تجاوزات، کمک به قربانيان، و حصول اطمينان از محاکم
  .برای اطالع بيشتر روی آرم سازمان کليک کنيد. می برد

   
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  مقدمه: مردان قربانی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
ۀ  نه ميل و خواهش جنسی، بلکه خشونت می باشد، در مسئل،ت، اساس و جوهر تجاوزمسلم که ذاۀ اين نکت

اين موضوع از ابتدا در داستان لوط در انجيل مشخص .  آشکار می شودًالتجاوز مردان به مردان ديگر کام
شهر سدوم در خانۀ خود پناه داد، هر فرد ساکن ) درواقع دو فرشته(زمانی که لوط به دو مرد غريبه . شده است

و خواستار آن شدند که آن دو مرد را تسليم شان » از پير و جوان، همه تا آخرين نفر خانه را محاصره کردند«
  )19:4پيدايش . (کند تا به آنها تجاوز کنند

مردمان شهر وجود »  تا آخرين نفراولين«مسئله بديهی اين است که ادعايی مبنی بر همجنسگرا بودن 
 مردمان شرور خواسته اند که کينه و نفرت خود نسبت به غريبه ها را با نقض رسوم در عوض، اين. ندارد

و به همين دليل هم، آنها پيشنهاد لوط . (مهمان نوازی به اهانت آميزترين و شنيع ترين شکل ممکن ابراز دارند
حميل خواری و تجاوز، محکم ترين شکل ت .)مبنی بر تجاوز به دخترانش به جای مردان غريبه را رد کردند

و به همين خاطر هم ارتشهای باستانی ظفرمند برای به . تحقير و، نهايی ترين نوع انقياد و مقهوريت می باشد
تحقير مطلق دشمن و به .  کشيدن پيروزی خود، به سربازان ارتش شکست خورده تجاوز می کردنددشمنرخ 

  .يل می کرداوج رساندن خواری و زبونی او، پيروزی به دست آمده را تکم
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  2مردان قربانی : تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
تحقير و خوار و زبون کردن قربانی هميشه هدف اصلی بوده، هست و خواهد  تجاوز به مردان،ۀ در مسئل

تناقض اينجاست و . می باشدعليه همجنسگرايان رحقيقت، اين امر گاهی شکلی از خشونت اعمال شده د .بود
آنها در . که مردان دگرجنسگرا برای بيان کينه و نفرت خود نسبت به همجنسگرايان، به آنها تجاوز می کنند

 ناسزا و لعن و نفرين بر سر فرد ،خالل تحميل مقاربت دهانی يا مقعدی اجباری، بارانی از توهين، فحش
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اين نوع خشونتها، در برخی قوانين، تحت .  نهندقربانی فرو می آورند و بر آنها نامهای زشت و ناپسند می
اين جرمهای نفرتی انواع تعرضات و دست . شناخته می شوند (hate crimes)»  نفرتیجرائم«عنوان 

اين مسئله، هنگامی که . درازيها را شامل می شوند و تعرضات جنسی تنها بخش کوچکی از آنها می باشند
دستگير شده مورد استفاده قرار می گيرد، را هم می توان مشاهده دشمن ۀ شکنجنوعی از تجاوز به عنوان 

شکنجه گران در خالل تعرض خود، قربانی را مورد تمسخر قرار می دهند و گاهی حتی زنانی را به . کرد
  .عنوان شاهد يا دستيار خود انتخاب می کنند تا درجۀ احساس زبونی و حقارت قربانی را دوچندان کنند

 رخ می دهند، زندانهاد مفرط و نامتعارف، تجاوزات به مردان به طور مرتب تری در به جز اين موار
يعنی جايی که افراد نگهداری شده قوی تر، بر افراد جوان تر و ضعيف تر از خود غلبه کرده و بر آنها چيره 

اوز به مردان با اين وجود، بيشتر موارد تج. می انجامد بسياری اوقات اين وضع به تجاوز گروهی. می شوند
  .در خارج از ديوارهای زندانها اتفاق می افتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   در کانادا2001 و 2002 در سالهای جرائم نفرتی
  

جرائمی که انگيزۀ آنها اجحاف، تعصب يا نفرت نسبت به نژاد، منشأ  «:را اينگونه تعريف کرده است» جرائم نفرت«کانادا، 
همانطور » .، جنس، سن، معلوليت ذهنی يا جسمی، گرايش جنسی، يا هر عامل مشابه ديگر باشدملی يا قومی، زبان، رنگ، مذهب

در کنار ) يهوديت و اسالم(که آمار پليس در نمودار فوق نشان می دهد، نوک تير جرائم نفرتی متوجه پيروان مذاهب غير مسيحی 
گيزه های جرائم صورت گرفته متوجه همجنسگرايان بوده است،  درصد ان9. می باشد) سياه پوستان و آسياييها(نژادهای غير سفيد 

  :که درصد قابل توجهی است، چون بنا به گزارش پليس
به » .، بيش از ديگران استقرار گيرندامکان اينکه افراد به دليل گرايش جنسی خود مورد حمله، از جمله تعرض جنسی، «

  . را تشکيل می دهندهرحال، تعرضات جنسی تنها بخش کوچکی از آمارهای فوق
  :منبع

Statistics Canada (The Daily, June 1, 2004)  

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  3قربانيان مذکر : تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

  در عين حال، بنا به شواهد.يل می دهنددرصد قربانيان تجاوز را مردان تشک 10چنين برآورد شده که 
جمع آوری ارقام . ی که عليه مردان صورت می گيرند، هرگز گزارش داده نمی شوند، اکثر تجاوزاتمحکمی

دقيق دشوار است؛ چون مردان غالبًا تمايلی به اين ندارند که مورد تجاوز قرار گرفتن خود را به کسی بازگو 
ی چندانی هم بسياری از آنها از اين می ترسند که مهر همجنسگرا بودن بخورند، و به طور کلی، همدرد. کنند

بسياری از افراد در مواجه با مسئلۀ تجاوز به مردان، حتی  .از مقامات، خانواده ها و دوستان خود توقع ندارند
  .بيش از موارد تجاوز به زنان، خود فرد قربانی را مقصر می دانند

که، محلهای در پس کوچه ها، پارکها، جاهای مترو،  در بيرون از خانه،بيشترين موارد تجاوز به مردان
نوجوانان و جوانان بيش از .  ماشين غريبه ها، اتفاق می افتندبه هنگام سوار شدن ل،دورافتاده، يا در اتومبي

  .بزرگساالن در معرض خطر مورد تجاوز واقع شدن قرار دارند
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 از بعضی.  اجباری دهانی يا مقعدی اتفاق می افتندهایتجاوزات به افراد مذکر معموًال به صورت مقاربت
جمله  متخلفان، با زور، قربانی خود را به تن دادن به انواع اعمال جنسی مجبور می سازند، و تهديد فيزيکی از

  .کشيدن چاقو يا اسلحه هم چندان نامعمول نمی باشد
در . احتمال جراحات و آسيب ديدگی مردان قربانی تجاوز بيش از زنان مورد تجاوز واقع شده، می باشد

ادری هم، زنان به مردان تجاوز کرده اند، مثًال با تهديد اسلحه آنها را به ليسيدن مهبل خود موارد بسيار ن
  .مجبور نموده اند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  کمک به قربانيان: قربانيان مذکر: تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

رسانی به مردان مورد تجاوز واقع آنچه که در بخش کمک به زنان قربانی تجاوز گفته شد، در امر کمک 
  :آنها بايد در اسرع وقت. شده هم صدق می کند

  
 چون ضربۀ روانی وارده، ؛بعد از انجام اين مراحل اضطراری، قربانی بايد به دنبال يافتن مشاوره باشد

 مشکل فرد قربانی نبايد سعی کند که به تنهايی در پی حل.  و تأثير درازمدتی بر جای می نهد استشديد
ترس و : مردان قربانی تجاوز معموًال مشکالتی مشابه زنان مورد تجاوز واقع شده، تجربه می کنند. برآيد

 واقعه در ذهن خود، بی خوابی، کابوسهای صحنهدلهره، تشويش و اضطراب، تکرار مداوم و بی ارادۀ 
ن وجود دارد که مردان ، اين امکاو باالخره. تکراری، افسردگی، گوشه گيری و انزوای روحی وغيره

شوند که فاز  (Rape Trauma Syndrome)»  تجاوزۀسيندروم ضغط« دچار نوعی قربانی شده هم،
-post  ناشی از تنش پس ضربه اییاسترس ، اختاللاول آن شبيه شوک پزشکی است و فاز بعدی

traumatic stress disorder) =(PTSD اغلب ،زاضافه بر اين، مردان قربانی تجاو. می باشد 
  .مشکالت خاص ديگری هم دارند چون مجرم و قربانی هر دو مذکر می باشند

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  2کمک به قربانيان : قربانيان مذکر: تجاوز جنسی: خشونت جنسی
 

ۀ از آنجا که در تجاوز به يک مرد، مرد ديگری دخيل است، موضوع همجنسگرايی هم هميشه در پس زمين
قربانيان تمايلی به گزارش جرمی که عليه شان واقع   تعداد زيادی ازمين دليل، هبه .قضيه خودنمايی می کند

 ولی، همانطور که بارها تأکيد .بر آنها زده شود» همجنسگرا بودن«؛ چون نمی خواهند مهر شده را ندارند
در ، درحقيقت .می باشدشده، تجاوز جنسی، يک خشونت است و گرايش جنسی موضوع کامًال مجزايی 

بسياری از موارد، قربانی و مجرم هردو دارای گرايش جنسی دگرجنسگرايانه می باشند، اما حتی اگر يکی از 
اصل .  يعنی تعرض صورت گرفته، تفاوتی ايجاد نمی کند،باشند باز هم در اصل قضيه» گی«) يا هردو(آنها 

  .ويرانگر آن برای قربانی استقضيه در اينجا همانا تهاجم صورت گرفته و عواقب 
هرچند که افراد قربانی گاهی از درک آنچه بر سرشان آمده، عاجزند اما، همچون بسياری از زنان مورد 
تجاوز واقع شده، قربانيان مذکر هم گاهی خود را شماتت می کنند که مبادا خودشان باعث تحريک متجاوز 

برخالف قربانيان مؤنث، .  اندازۀ کافی مقاومت نکرده اندشده اند يا چرا در برابر تهاجم صورت گرفته به
به . برخی از قربانيان مذکر، به خاطر لذتی که از اتفاق پيش آمده برده اند، خود را سرزنش و مالمت می کنند

تجاوز واقع می شوند، علی رغم شرايط، ولی  علت وجود اين احتمال که، افراد مذکر در همان حالی که مورد
 بعضی از درحقيقت، .به انزال هم برسندممکن است شوند و حتی می  وعی، از جهت جنسی برانگيختهباز به ن

را تمام و کمال متجاوزين تمام زور خود را به کار می گيرند تا قربانی را به انزال برسانند تا بدين طريق او 
ه معنای رضايت و موافقت او با  ولی، برانگيختگی جنسی فرد قربانی در حين عمل تجاوز ب.تحقير کرده باشند

چون برانگيختگی جنسی و انزال احتمالی قربانی فقط واکنشهای . اين کار، و عمل صورت گرفته نمی باشد
با اين حال، همين امر ممکن است باعث سردرگمی و . یفيزيولوژيکی غير ارادی او هستند و نه چيز ديگر
  . و را دو چندان کندتشويش بيشتر قربانی شود و فشار و تنش عاطفی ا

   خود را به جای امنی برسانند •
  .و مدرک فيزيکی مبنی بر مورد تجاوز واقع شدن تهيه کنند کی درخواستکمکهای پزش •
 .و در يافتن مجرم با پليس همکاری کنند جرم را به پليس گزارش دهند •
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  3کمک به قربانيان : قربانيان مذکر: تجاوز جنسی: خشونت جنسی

  
.  اغلب مهلک تر می باشدهوارد (Trauma)برای مردان دگرجنسگرا که قربانی تجاوز شده اند، ضغطۀ 
درنتيجه، اين افراد . ا مورد سئوال قرار دهنددر نتيجۀ اتفاق پيش آمده، آنها ممکن است گرايش جنسی خود ر

ممکن است جنبۀ جنسی تهاجم و تعرض صورت گرفته را مشوش آورتر از خشونت به کار برده شده حس 
افراد قربانی برای حل تضاد و تناقضات پيش آمده در درون خود، نيازمند کمک، مشاوره و حمايت  .کنند

  .مشاوران خبره می باشند
است که، همۀ مردان قربانی تجاوز، نه تنها برای مشکالت روانی، بلکه برای مسائل عملی امر مسلم اين 

 آنها کمک شود که دراتفاق پيش آمده  بهقبل از هر چيز، بايد در درک اين مسئله. هم، نيازمند مشاوره می باشند
ثانيًا، . رزنش نمی کندمقصر نيستند، و کسی آنها را به خاطر عملی که بر خالف ميلشان بر سرشان آمده، س

 و کمکها در آن شده پروسۀ التيام يابی شناسايی و بايستیبايد به استرس و تنش روانی آنها هم رسيدگی شود 
افراد خانواده و دوستان هم بايد بدون هيچ قيد و شرطی حمايتهای بی دريغ خود را در . جهت هدايت شوند

 گرانی مهم ديگر هم بايد مد نظر قرار گيرد و آن احتمال انتقالو آخر اينکه، يک ن. اختيار قربانی قرار دهند
اين موضوع بخصوص در . برخی از اين بيماريها عوارض فوری بروز نمی دهند.  استبيماريهای مقاربتی
به اين دليل، قربانيان تجاوز بايستی برای انواع عفونتهای . ايدز صدق می کند. / وی. آی. مورد عفونت اچ
آنچه گفته شد، در . گاهی اين آزمايشات بايد در طی مدت زمانی طوالنی تکرار شوند.  دهندممکن آزمايش

هرچند که افراد در زندان مورد . هم صدق می کند افرادی که در زندانها مورد تجاوز قرار می گيرندمورد 
 تجاوز به افراد در تجاوز واقع شده، اکثريت قربانيان تجاوزات جنسی را تشکيل نمی دهند اما با اين وجود،

اين موضوع نيز بايد درک شود که . زندانها يک مسئلۀ مهم اجتماعی است که نياز به توجه جدی دارد
تجاوزات در زندانها ربطی به همجنسگرايی ندارد چون اکثر زندانيان دارای گرايش دگرجنسگرايانه می 

يکی است که در يک مؤسسۀ دربسته اتفاق تجاوزات جنسی در زندانها درواقع يک خشونت گستردۀ فيز. باشند
 زندان و مسئولينکامًال واضح است که مسئوليت سالمت فيزيکی زندانيان و افراد بازداشتی برعهدۀ . می افتد

در . بازداشتگاهی است که افراد در آنها نگهداری می شوند، اما متأسفانه به اين مسئوليت هميشه عمل نمی شود
های مدنی خاصی وجود دارند که اين مسئوليت را مرتبًا به مسئولين يادآوری می بسياری از کشورها، گروه

  .کنند
  

  تجاوز به زندانيان را متوقف کنيد
  
  
  
  
  

  .يک سازمان آمريکايی که با تجاوزات در زندانها مبارزه می کند
نان و جوانان نگهداری شده در مقابله با خشونت جنسی عليه مردان، ز جهت رافعاليت خود ۀ اين سازمان سراسری و ملی هم

 تدارک ديدهتسهيالتی برای دسترسی به انواع خدمات و امکانات مربوطه  و کرده صرفمؤسسات، زندانها و بازداشتگاهها  انواع
  . برای اطالع بيشتر روی آرم سازمان کليک کنيد.است

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  جمعبندی: تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

با اين . شکی نيست که تجاوز جنسی يک مشکل و معضل جدی است که در بسياری از کشورها وجود دارد
يکی از  . اما بسيار دشوار می باشد،حال، دسترسی به آمار دقيق در مورد گستردگی آن، اگر نه غير ممکن

در اياالت متحدۀ . (د تفاوتهای موجود در تعريف تجاوز در قوانين کشورهای مختلف می باشدالئل اين امر
 نگاه کنيم، با توجه به کهاز منظر جهانی .) آمريکا حتی ايالتهای مختلف هم از تجاوز تعريف مشابهی ندارند

به . تفاوتهای گستردۀ موجود در قوانين جزايی کشورهای مختلف، تصوير هر چه مبهم تر و پيچيده تر می شود
 از طرف ديگر اتهامات دروغين و کاذب اما ،رش نمی شوندعالوه، درحاليکه بسياری از موارد تجاوز گزا

مربوط به با توجه به همۀ اين مسائل، معروف است که به آمار . مربوط به وقوع تجاوز هم نادر نمی باشند
با اين . نمی توان چندان اعتماد کرد، و درنتيجه انجام يک مقايسۀ جهانی هم مشکل می باشد تجاوزات جنسی
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اين روندها در کل مأيوس . ۀ کل آمار يک کشور خاص، می توان به يک روند کلی دست يافتوجود، با مطالع
مثًال، در اياالت متحدۀ آمريکا، آمار تجاوزات جنسی در طول سی سال گذشته، آهسته اما به طور . کننده نيستند

  .)استتعريف شده » دخول اجباری«به شکل تنگ و محدود » تجاوز«. (پيوسته، کاهش يافته است
  

  دفتر برنامه های دادگستری. وزارت دادگستری آمريکا
  آمار دادگستریۀ ادار

  
  
  
  
  
  

  .مار تجاوزات در سالهای اخير ثابت مانده استآ
  . سال12قربانيان باالی ۀ نرخ تعديل شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ن می دهد را نشا1973 – 2003سالهای ۀ نمودار خطی فوق آمار تجاوزات در هر هزار نفر در فاصل
آميزش . زور فيزيکی، تعريف شده استۀ سيله ومعنای آميزش جنسی اجباری، چه با فشار روانی و چه به در اينجا، تجاوز ب

 برای انجام ی صورت گرفتهتالشها، هم تجاوزات کامل و هم نمودار فوق. مجرم) افراد(فرد ۀ وسيله يعنی دخول ب باریججنسی ا
تالش   هم جزءتهديد لفظی به تجاوز. را دربر می گيردن قربانی، هم همجنسگرا و هم دگرجنسگرا تجاوزات، هم زنان و هم مردا

  .برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد .محسوب می شودوز برای تجا
  .ادگستریوزارت دادگستری آمريکا، دفتر آمار د: منبع

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  2جمعبندی : تجاوز جنسی: خشونت جنسی
  

تنگ و محدود، و يا وسيع و گسترده تعريف شده باشد، و همچنين فارغ از اينکه تجاوز جنسی در مفهومی 
مومی در اين باره فارغ از اينکه آمار و ارقام تجاوزات قابل اعتماد باشند يا نباشند، اما يک توافق کلی و ع

بديهی است که،  .بهترين راه برای کاهش اين نوع خشونت جنسی است پيشگيری،،  اينکهوجود دارد و آن
آموزش جنسی در مدارس و دانشگاهها، و دوره های جنسيت شناسی برای پزشکان، پرستاران، مددکاران 

ی انتظامی، می تواند در کاهش اجتماعی، روانشناسان، مشاوران خانواده، روحانيون و همينطور نيرو
افرادی که با جنسيت خود، و مسائل جنسی درکل آشنا هستند امکان . تجاوزات جنسی تا حدود زيادی مؤثر باشد

در هر صورت، آن دسته از افرادی که به . تشخيص شرايط خطرناک و درنتيجه پيشگيری از تعرض را دارند
ری است که با علل و اشکال خشونت جنسی آشنايی داشته کمک قربانيان تجاوزات جنسی می شتابند، ضرو

آنها بايد جنبۀ روانی هر مورد و تأثيری که بر سالمت جنسی فرد قربانی بر جای می نهد، را هم در . باشند
  .نظربگيرند

بنا به همين بينش، امروزه تعدادی از سازمانها مقدار زيادی اطالعات الزم در اختيار متخصصان عرصه 
اين سازمانها درحاليکه امکان ارائۀ کمکهای فردی به . لف، و همينطور عموم مردم قرار می دهندهای مخت
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 پيشگيری از تجاوز و امر قربانيان را ندارند، اما با ارائۀ ليستی از آدرسها و لينکهای مفيد، سهم مهمی در
  . ايفاء می کنندديگر انواع خشونتهای جنسی

  
  دو منبع اينترنتی آمريکايی

روی  (.اطالعات مفيدی در مورد جنبه های مختلف خشونتهای جنسی به متخصصان و عموم مردم ارائه می دهند، ن دو مرکزاي
  .)آرم هر کدام کليک کنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ممنوعه و خشونت جنسی رفتارهای جنسی
  مقدمه:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
 پسران و ،زنان،  و حتی مثله کردن عمدی و آگاهانۀ اندامهای جنسی دخترانآذين بندی، دستکاری پزشکی،

  .مردان، از قديم االيام در بسياری از فرهنگها صورت می گرفته است
  

  پسران و مردان
 يا همان )پوست غلفه( راد مذکر، بهترين نمونۀ شناخته شده ختنه کردن، يعنی بريدن حشفهدر مورد اف

 در شمارۀ چهار -اندامهای جنسی بيرونی: به بخش اندامهای جنسی افراد مذکر. (پوست سر ذکر می باشد
  .)م. فصلنامۀ جنسيت و جامعه مراجعه شود

ی پوست سر آلت و عدم عقب نشينی آن در موارد فيموز يعنی تنگ(دالئل اين امر ممکن است بهداشتی 
اين عمل نسبتًا . ، باشد)امروز اياالت متحده آمريکا(و يا فرهنگی ) يهوديان و مسلمانان(، مذهبی )ضروری

ساده، عواقب جسمانی چندانی ندارد به جز اينکه طبق برخی پژوهشهای اخير، به نظر می رسد که در کاهش 
برخی از انواع حاد آن، انجام تزئينات و قرار دادن موادی . ايدز مؤثر می باشد. / وی. آی. خطر عفونت اچ

اين مورد در تعدادی از جوامع پيش الفبايی ديده شده و . انعطاف پذير و يا سفت در دو طرف آلت جنسی است
مختلف و حلقه انداختن در نقاط  سوراخ کردنامروزه برخی از مردان کشورهای غربی هم آنها را در قالب 

سوراخ کردن و حلقه انداختن سر آلت جنسی، نوک پستانها، ناف، زبان و گوشۀ .(بدن خود، به کار می گيرند
نوع خاصی از سوراخ کردن آلت جنسی، در جهان باستان، گاهی .) م. ابرو از جمله اين موارد می باشند

ی شد تا از دست زدن آنها به روی مردان برده اجرا م (Infibulation) )قالب زنی(چفت زنی معروف به 
برای اين کار، پوست حشفه را روی سر آلت کشيده، آن را سوراخ می کردند و . مقاربت جنسی ممانعت شود

در قرن نوزدهم، برخی از . اين کار هر نوع نعوذ را ناممکن می ساخت. حلقه ای فلزی در آن می انداختند
. وگيری از استمناء کردن مردان، استفاده می کردندپزشکان غربی از اين عمل به عنوان روشی جهت جل

، در قديم حتی عمل راديکالتری هم اجرا می شد »آرايش تزئينی«جهت پاسخدهی به هدفی کامًال متفاوت، يعنی 
به اين شکل که برشی در طول قسمت زيرين ذکر ايجاد . معروف است (Subincision)» زير برشی«که به 

بديهی است که در نتيجۀ اين عمل، ادرار و آبستن کردن همسر هم . عيان می کردمی شد و مجرای ادرار را 
با اين وجود، اين نوع ممارست که به تشديد غرور مرد می انجاميد در ميان قبائل استراليا، . مشکل می شد

 کردن جدی ُمثلههم هست، که  اخته کردنو در آخر، . آفريقا، آمريکای جنوبی و جزائر اقيانوس آرام رايج بود
  .اين کار در طول قرنها در فرهنگهای شرقی و غربی اعمال می شد. اندام جنسی مرد می باشد

  
  دختران و زنان

برای مثال، .  اندامهای جنسی زنان نيز در معرض جرح و تعديل قرار داشته انددر بسياری از فرهنگها،
) پوست سر(بخشی يا کل حشفه يک جراحی نسبتًا ساده ممکن است باعث بريدگی، خراش و يا قطع 

ناميده  زنانۀ ختناين کار ممکن است در قياس با عمل مشابهی روی آلت جنسی مردان، . کليتوريس شود
ولی در قرن نوزدهم، برخی از پزشکان غربی سر چوچوله را می بريدند تا بدينوسيله از استمناء افراد . شود

 ناميده می شود، چيزی جز نقص کليتوريدکتومی شکیچنين عملی که در پز. مؤنث جلوگيری کرده باشند

  منابع خشونت جنسیمرکز ملی   مرکز ملی تحقيقات پيشگيری از خشونت عليه زنان
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امروزه اين عمل به عنوان يک سنت در .  کردن اندام جنسی زن نمی باشدُمثلهخطرناک، فلج سازی و 
پيش از (در آخر، اين را هم بايد اضافه نمود که در عهد عتيق . مناطق خاصی از جهان کماکان اجرا می شود

در اين حالت، به لبهای بزرگ . روی زنان برده هم اجرا می شد» یچفت زن«گاهی عمل ) قرون وسطی
  .در اينجا هم هدف همانا پيشگيری از دست زدن به عمل دخول مهبلی بود. مهبل حلقه انداخته می شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )قالب زنی(زنی چفت 
(Infibulation)  

 و مردان، يعنی حلقه انداختن اندامهای جنسی در دوران باستان، و حتی گاهی در دوران مدرن هم، عمل چفت کردن زنان
 .بيرونيشان، با هدف منع آنها از آميزش جنسی انجام می گرفت

در تصوير فوق آلتهای قالب زدۀ زن .  يا قالب مشتق شده استمعنی سنجاقه ب Fibula ز لغت التينا ”Infibulation“ۀ واژ
  .و مرد ديده می شوند

  
  جنسی رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت 

  اصطالحات:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
  

، برخی دستکاريهای سنتی وارده بر اندامهای جنسی دختران و زنان در بعضی از اخيرۀ در چند ده
ۀ ختن«بيشترين اصطالحاتی که در اين باره به گوش می خورند، . کشورها، باعث جلب توجه جهانی شده اند

  .، می باشند»ُمثله کردن اندامهای تناسلی دختران و زنان«، و »قطع اندام تناسلی«، »دختران و زنان
 “female circumcision”, “genital cutting”, and “female genital mutilation) =(FGM.  

  
 اولی تقريبًا فقط يک نوع تعبير. متأسفانه، هيچکدام از اين اصطالحات به اندازۀ کافی رضايتبخش نيستند

می باشد؛ چون ختنۀ سادۀ پوست سر کليتوريس عمل بسيار نادری است، و اغلب اوقات چيزهای بيشتری 
اصطالح گنگ و مبهم دومی، اين واقعيت که، اين عمل آسيب و جراحات ماندگاری بر اندامهای جنسی . دخيلند

 سومين اصطالح بهتر در اين مفهوم،. زنان و دختران می نهد، را تحريف کرده، و بر آن سرپوش می نهد
 از genitalsکلمۀ اسم . مشکل ساز است (genital)» تناسلی«ولی با اين وجود صفت . منظور را می رساند

گرفته شده است، و اين » اندامهای توليد مثلی«يا » اندامهای زايش نسلی«به معنی  genitaliaلغت التين 
رای توضيحات بيشتر به شمارۀ چهار فصلنامۀ ب. (لغتی است زيانبخش و نامناسب برای اندامهای جنسی

 در اينجا هم بخصوص گمراه کننده می اين لغتو .) م. جنسيت و جامعه، بخش اصطالحات، مراجعه شود
 کليتوريس درحاليکه. است) بريدن سر چوچوله (کليتوريدکتومی باشد، زيرا در بسياری از موارد، صحبت از

و باالخره، همانطور که . نمی باشد» تناسلی«رد، و به اين دليل هم هيچ کارکرد توليد مثلی ندا) چوچوله(
. مالحظه خواهد شد، اين عمل بسيار فراتر از کليتوريدکتومی می رود و آسيبها و صدمات جدی وارد می کند

  .می باشد»  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام«بنا بر آنچه گفته شد، تنها توصيف دقيق همانا 
  

  نسی ممنوعه و خشونت جنسی رفتارهای ج
  انواع:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
در حال حاضر، بريدن و ُمثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان در بخشی از آفريقا و خاورميانه به 

وريس بحث ساده يعنی برداشتن پوستۀ سر کليتۀ ختن يک. يک جنجال بحث انگيز بين المللی تبديل شده است
  :انگيز تلقی نمی شود اما انواع زير اسباب بحث و مشاجره اند
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، و بدون استفاده از داروی بيهوشی يا بی حسی موضعی، )دايه ها(اين کارها معموًال توسط زنان مسن 
سن اين دختران هنگام مواجه شدن با اين عمل، بسته به آداب و رسوم  .عليه دختران جوان اعمال می شوند

 تا 3سن آنها در اکثر موارد بين . لی، متفاوت می باشد و از نوزادی تا اوائل نوجوانی را دربر می گيردمح
، اغلب چاقو يا تيغهای ضد عفونی نشده می برده می شوندوسايلی که برای اين عمل به کار .  سال است8

  . شود گفته شده آورده میُمثلهدر بخشهای زير جزئيات بيشتری از سه نوع . باشند
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  کليتوريدکتومی: انواع:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
فلج کردن ونقص اين کار درواقع  .ساده می باشد» ختنه«قطع وبرش سر کليتوريس خيلی فراتر از يک 

د به داخل بدن امتداد می يابد و درنتيجه در کليت خو  کليتوريس.تشديد اندامهای جنسی دختران و زنان اس
) و شايد بخشی از بدنه(با اين حال، قطع حساس ترين بخش، يعنی نوک . بيشتر يک اندام داخلی است تا بيرونی

البته، مقداری، يا بخش بيشتری از .  منجر می شودپاسخدهی جنسی فرد واکنش و به نقص و فلجی جدی آن
اند چون بقيۀ سيستم کليتوريس دست نخورده باقی می ماند ولی، اين امر، به امکان پاسخدهی جنسی باقی می م

  .هيچ وجه صدمات و لطمه های فيزيکی و روانی وارده را توجيه نمی کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرج بعد از عمل کليتوريدکتومی تصويری از

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  )برش حذفی( اکسشن :انواع: ران و زنان جنسی دختهایُمثله اندام: خشونت جنسی
(Excision)  

  
برش (» اکسشن«وقتی که کليتوريدکتومی با برش جزء يا کل لبه های داخلی ترکيب شود، اين عمل را 

. جزئی يا کامل، منجر می شود Vulvectomy به قطع جزئی يا کامل مهبل يعنی اين عمل، .می نامند) حذفی
در برانگيختگی و پاسخدهی جنسی زن ايفاء می کنند و نبود آنها به معيوبی و لبه های داخلی مهبل نقش مهی 

به طور خالصه، اين عمل نسبت به کليتوريدکتومی به تنهايی، . تضعيف پاسخدهی جنسی فرد می انجامد
  . جدی تر و خطرناک تر می باشد

  
  
  
  

  .يعنی قطع کردن و بريدن سر کليتوريس (Clitoridectomy)کليتوريدکتومی، . 1
يعنی کليتوريدکتومی به اضافۀ قطع و برداشتن کامل لبهای  (Excision) ،)برش حذفی(اکسشن . 2

  .داخلی، يا بخشی از آنها
نوع بسيار خاص، يعنی اکسشن به اضافۀ قطع و برش کامل از  (Infibulation)چفت زنی . 3

بعدًا باقيماندۀ لبها را به هم می دوزند طوری که دهانۀ واژن بسته می . هالبهای بيرونی يا بخشی از آن
 .شود، و تنها سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون قاعدگی باقی می گذارند
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  .تصويری از يک فرج بعد از اکسشن

  
  نت جنسی رفتارهای جنسی ممنوعه و خشو

   دوختن واژن:انواع:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
(Infibulation)   

 
فلزی، صحبت از يک عمل بسيار جدی و ۀ يک حلقۀ در اينجا، بر خالف قالب انداختن ساده به وسيل

گاهی (. د که بريدن کامل مهبل می باش(Total Vulvectomy) خطرناک می باشد؛ يعنی ولوکتومی کامل
 يعنی بعد از بريدن سر کليتوريس و لبه ،)اکسشن(بعد از برش حذفی .). هم ناميده می شود» ختنۀ فرعونی«

سپس حاشيه های باقيماندۀ لبه های .  قطع می شودنيمی از آنهاهای داخلی، لبه های بيرونی هم به طور کامل يا 
سته می شود و تنها منفذ کوچکی برای دفع ادرار بيرونی را به هم می دوزند، طوری که دهانۀ ورودی فرج ب

اين نوع برش مثله ای، بسيار مضر است و برای سالمتی دختران عواقب و . و خون قاعدگی باقی می ماند
ممکن است (قبل از هر چيز، خود اين کارعمل خطرناکی است  .پيامدهای خطرناک و درازمدتی دربر دارد

به عنوان يک قاعده، در اين . ( طول می کشد تا زخمهای وارده التيام يابند معموًال هفته هاو) باعث مرگ شود
دوره، پاهای دختر را به هم گره می زنند تا زخمها زودتر شفا يابند و، تکه ای از نقره يا چوب در سوراخ 

 خطر ادامۀ با اين وجود،.) باقی مانده فرو می کنند که در هنگام ادرار يا قاعدگی می توان آن را بيرون کشيد
مسئلۀ ديگر اين است که عمل دفع ادرار ممکن است آنچنان دردآور شود که . خونريزی و عفونت وجود دارد

تازه ممکن است که دختر به عفونت مجاری ادراری . دختر برای پرهيز از درد، از خوردن آب اجتناب کند
، آبسه و )های مرده حاصل از اليتام زخمبافت(اضافه بر اين، ممکن است مقدار زيادی زخم بافت . مبتال شود

اين احتمال هم وجود دارد که خون قاعدگی به . دمل، و کيستهای چرکين در اين قسمت از بدن دختر ايجاد شوند
 و نهايتًا اينکه، چنانچه يک وسيلۀ ضدعفونی نشده. جای بيرون رفتن، در بدن جمع شده و به ناباروری بيانجامد

ايدز . / وی. آی. و اچ) هپاتيت( استفاده قرار گيرد، آنوقت خطر انتقال ويروس يرقان برای چندين دختر مورد
  .با اين حال، همانطور که مشاهده خواهد شد، مشکالت به اينجا ختم نمی شوند. جدی است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .واژن دوخته شده
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  2 دوختن واژن :انواع: جنسی دختران و زنان هایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
بافت زخمهای بيش از حد . فرا رويد مانعی در راه زايماننوع راديکال چفت زنی يعنی دوختن می تواند به 

که ممکن است بر اثر مثله کردن ايجاد شوند، کار زايمان را مشکل می سازند و در لحظات حساسی از 
 و شوداين امر می تواند به خفگی و مرگ نوزاد منجر . زاد می گردندزايمان، مانع رسيدن اکسيژن به نو

  .درنتيجه عوارضی برای مادر به همراه داشته باشد
  .قابل ذکر است که برای آبستن شدن زنی که مهبل او دوخته شده، ابتدا بايد بخيه های موجود باز شوند 

  
  باز کردن چفت و بست واژن

) باز کردن چفت و بست ها( Defibulationمهبل، تحت عنوان عمل باز کردن چفت و بست موجود 
بخشهای به هم دوخته شده واژن از هم باز می شوند و . معروف است و معموًال در شب زفاف انجام می گيرد

  .مهبل بار ديگر قابل دسترس می شود
  

  دوختن مجدد
اين عمل . باقی بماند» پاک«تواند بعد از وضع حمل، واژن زن را معموًال دوباره به هم می دوزند تا او ب

با اين حال، بعد از چندين بار دوختن و باز کردن، ديگر چيز زيادی از مهبل باقی . را دوخت مجدد می نامند
البته دوختن تکراری نسبت به اولين دفعه، با درد کمتری همراه است اما، تصور اينکه اين کارها . نمی ماند

  . زنی دارد، چندان دشوار نيستچه تأثيری بر تجارب جنسی چنين
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  3 دوختن واژن :انواع:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
عالوه برمشکالت جسمی که قبًال مورد اشاره قرار گرفتند، دختران و زنانی که اين چنين مثله شده اند، 

 آنها ممکن است به بی خوابی و بی اشتهايی دچار شوند. وانی هم می شونددچار آسيبهای روانی و جنسی فرا
آنها ممکن است قدرت تمرکز خود را از دست بدهند و درنتيجه نسبت به . و افسردگی روانی بر آنها غلبه کند
و همين به نوبۀ خود، امکان آنها برای بهبود زندگی خويش و به دست . درس و مشق خود بی عالقه شوند

  . ، از بين می برد راسرنوشت خودفتن گر
برخی از آنها در هنگام . پيامدهای اين عمل بر سالمت جنسی زنان و دختران مختلف، متفاوت می باشد

آميزش جنسی مهبلی دچار درد و ناراحتی می شوند و به اين دليل سعی می کنند که از اين کار پرهيز کنند، و 
بعضی از زنان  . پيش آمده اما همچنان از لذت جنسی بهره مند شوندبرخی ديگر قادرند که علی رغم مسائل

نمی توانند تجربيات تلخ خود را فراموش کنند و درنتيجه نسبت به هر نوع فعاليت جنسی نگرشی منفی 
همه چيز به شرايط . درپيش می گيرند، و بعضی ديگر موفق می شوند که عليه آسيبهای روانی خود فائق آيند

  .ی فردی بستگی داردو موقعيتها
از جهت فيزيکی، چنانچه به مهبل صدمه ای نرسيده باشد، آسيبها ممکن است کمتر از چيزی باشند که به 

چون به هرحال، قسمت بيشتر کليتوريس در درون بدن قرار دارد و کارکرد خود به عنوان . تصور می آيند
  .ه باشنديک اندام لذت آور را حفظ می کند هرچند که سر آن را بريد
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  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  منشاء:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
 مصر هزارۀ ،به نظر می رسد که مبداء و منشاء قطع اندامهای جنسی

به هرحال، ما می دانيم که عبرانيان باستان، رسم . سوم پيش از ميالد باشد
از مصريان به عاريت گرفتند و پس از مهاجرت ختنه کردن پسران را 

جمعی خود از مصر، اين رسم را به نماد و سمبل قبيله ای خود تبديل 
ولی با اين وجود، بسياری از پژوهشگران به وجود منشائی برای . کردند

سنت ختنه اعتقادی ندارند و بر اين باورند که ختنه کردن پسران به طور 
معنی، به همين دليل، . جهان رسم بوده استمستقل در بسياری ازنقاط 
ختنۀ  .افراد مذکر همچنان ناشناخته باقی استۀ منظور و هدف اصلی ختن

پسران شايد از نوع قربانی کردنهای مذهبی باشد، يا، آزمايش توان تحمل 
درد، و يا شايد معادل اولين قاعدگی دختران، يا پاره شدن بکارت او، در 

  .نظر گرفته می شده است
جزئيات مربوط به مبداء و منشاء قطع اندامهای جنسی دختران حتی 

 اما گفتنی است که شواهدی مبنی .پسران ناروشن استۀ بيشتر از مورد ختن
اين کار شايد برای . دنبر انجام اين عمل بر زنان طبقۀ حاکم مصر هزارۀ اول پيش از ميالد وجود دار

به هرحال، مردمان مناطق همسايۀ مصر هم اين رسم . ی شده استافزايش قدرت جادويی آنها درنظر گرفته م
را به کار گرفتند و بعدها همراه با فتح شمال آفريقا توسط اعراب، اين سنت به ديگر نقاط جهان هم گسترش 

در دوران اخير هم، مهاجران آفريقايی اين رسم را با خود به آمريکا و اروپا برده و پزشکان اين . يافت
اخالق پزشکی اجازۀ چنين کاری را نمی دهد اما . ا با تناقضی دراخالق پزشکی مواجه کرده اندکشورها ر

در صورت امتناع پزشکان، اين کار توسط افراد غير حرفه ای انجام می شود و شايد هم والدين، دختران 
  .به زادگاه خود بفرستند» برای گذراندن تعطيالت«خردسال خود را 

  
  عه و خشونت جنسی رفتارهای جنسی ممنو

  2 منشاء:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
  

 عمدی اندامهای جنسی، حدس و گمانهايی  ُمثله و روانکاوان ديگر در مورد مفهوم عميق ترزيگموند فرويد
وريس امروزه بريدن سر کليتبه هرحال، . زده اند، و به شکلی، نوعی سرکوب جنسی از آن برداشت کرده اند

عمدتًا در مناطقی که مردمان فقير و ) اکسشن(، و برش حذفی )اينفيبواليشن(، دوختن واژن )کليتوريدکتومی(
 اين مردمان .بی سواد زندگی می کنند و زنان آنجا از موقعيت اجتماعی کمتری برخوردارند، اتفاق می افتند

» پاکی«باکرگی معادل : مه می دهندکل زندگی خود را در درون ساختار خشک و سختگير مردساالری ادا
مردان بر . دانسته می شوند و ازدواج اجباری رسم جا افتاده ای است» ناپاک«دانسته می شود، زنان قاعده 

قوانين و مقرارات مذهبی، سياسی و قانونی مسلط اند و خود، قوانين حاکم بر خانواده و وراثت را وضع می 
 ُمثله بار آورده می شوند که باور کنند که حتمًا بايد به وسيلۀ نوعی تحت چنين شرايطی، زنان طوری. کنند

البته، ازدواج هم تنها راه آنها برای کسب وجهۀ . شوند وگرنه شانسی برای ازدواج ندارند» پاکيزه«جنسی 
دن  کرُمثلهبنا به همين دالئل، زنان سرسخت ترين مدافعان سنت . اجتماعی و دسترسی به امنيت اقتصادی است

چنين به نظر می رسد که به جان خريدن درد و رنج راحت تر از مطرود شدن و زائدۀ . اندامهای جنسی هستند
  . اجتماع گرديدن می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
پسران در مصر ۀ ختن

  باستان
سوم ۀ نقاشی از دوران هزار(

 .)پيش از ميالد
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  سيمی مصریۀ جغجغ
ی از آن صدايی جغجغه ا، که هنگام تکان دادن  بوداين جغجغه يک ابزار موسيقيايی در مصر باستان بود و طوری ساخته شده

 دانشجويان جنسيت شناسی اغلب به اين پی می برند که اين جغجغه يک مهبل دوخته و چفت و بست شده را تداعی .متصاعد می شد
  . می کند

  .جغجغۀ سيمی، سمت راست يک مهبل دوخته شده: يک زن مصری در حال حمل جغجغه، وسط: سمت چپ

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  شيوع : منشاء:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
  

امروزه بريدن و مثله کردن اندامهای جنسی زنان عمدتًا در مناطق خاصی از آفريقا و شبه جزيرۀ عربی 
 نقشۀ زير مهمترين کشورهايی در. ديده می شود)  به مقدار محدودی، در پاکستان، هند، مالزی، و اندونزیو(

همانطور که مشاهده می شود اين . آنها صورت می گيرند، و نوع عمل، مشخص شده اندکه اين اعمال در 
درحقيقت، اين سنت در بسياری از کشورهای . همۀ کشورهای مسلمان انجام می شوددر و نه ، عمل در برخی

  .مشخصًا اين يک سنت و فرهنگ منطقه ای است و ربطی به مذهب ندارد. مسلمان ناشناخته می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بريدن اندامهای جنسی و نوع آنهاشيوعرواج و 
  .نها رواج دارد را نشان می دهددر آهای جنسی زنان کردن اندام  ُمثلههفوق کشورهايی کۀ نقش

  :رنگها دو نوع اصلی بريدن را نشان می دهند
  )اينفيبواليشن( دوختن  )اکسشن(برش حذفی  

  )افرول نيوز(ارگانهای سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل، خبرگزاری آفريقا :منبع
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 سومالی )29 مصر )22 نيجريه )15 مالی) 8 موريتانی) 1
بورکينه فاسو )9 سنگال )2  جيبوتی )30 سودان )23 چاد )16
عربستان سعودی )31 اوگاندا )24 کامرون) 17 ساحل عاج )10 گامبيا )3

جمهوری  )18 غنا )11 گينۀ بيسائو )4
 يمن )32 اريتره) 25 .مرکزی آفريقا

 عمان) 33 اتيوپی )26 کنگو) 19 وتوگ )12 گينه )5

جمهوری  )20 بنين )13 سری لئون )6
ۀ متحدامارات  )34 کنيا) 27 دمکراتيک کنگو

 عربی 
   تانزانيا) 28 ليبی )21 نيجر) 14 ليبريا )7

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

  2شيوع : منشاء:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
  
در مورد ، ولی شده انداتفاق می افتد، به خوبی شناخته کردن اندامهای جنسی زنان در آنها   ُمثلهاطقی کهمن

بيشتر آمارهای موجود تخمينی اند و بر اساس آمارهای  .گستردگی شيوع اين عمل آمار دقيقی در دست نيست
 مختلف آمارگيری، امکان مقايسه را اضافه بر اين، متدهای. کوچک و بزرگ موجود، به کل تعميم داده شده اند

گفتنی است که، حتی در درون يک کشور هم اين رسم ممکن است فقط در درون گروه . هم مشکل می سازد
با اين حساب، آمارهای موجود تنها يک تصوير . رواج داشته باشد قومی خاصی، و نه کل جمعيت کشور
 ميليون زن و دختر در 130 سازمان ملل متحد، حدود طبق يک برآورد. برآوردی و تقريبی را نشان می دهند

. جهان وجود دارند که اين عمل بر آنها صورت گرفته و ساالنه دو ميليون نفر بر اين تعداد افزوده می شود
 ميليون نفر از آنها در آفريقا 150 ميليون نفر برآورد کرده است که 170سازمان بهداشت جهانی تعداد کل را (

  .)دزندگی می کنن
ليست زير توسط يک خبرگزاری آفريقايی آنالين ارائه گرديده که هرچند آمار دقيقی ارائه نمی دهد اما 

  .درصد زنانی که اندامهای جنسيشان مثله شده، و نوع عمدۀ قطع عضو را ارائه می دهد
  

  مثله کردن اندامهای جنسی بر اساس کشور و نوع عمل
  کشور

درصد 
  شيوع

  نوع
  )اکسشن(برش حذفی   %50-5  بنين

  )اکسشن(برش حذفی   %70 تا  بورکينه فاسو
  یدکتوميتوري و کلیبرش حذف منطقه ای  کامرون

جمهوری مرکزی 
  آفريقا

  برش حذفی و کليتوريدکتومی 45-50%
  برش حذفی و دوختن  %60  چاد

  جزائر قمر
بسيار 
 منطقه ای است

  )اکسشن(برش حذفی 
  )اکسشن(برش حذفی   %60تا   ساحل عاج
  )اکسشن(برش حذفی  منطقه ای  کنگو
  برش حذفی و دوختن  %98  جيبوتی
  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی %95-85  مصر
  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی  %95  اريتره
   و کليتوريدکتومیبرش حذفی، دوختن %90-70  اتيوپی
  برش حذفی و دوختن %90-60  گامبيا
  )اکسشن(برش حذفی  %30-15  غنا



 217

  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی %90-65  گينه
  برش حذفی و کليتوريدکتومی منطقه ای  گينۀ بيسائو

  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی  %50  کنيا
  )اکسشن(برش حذفی   %50  ليبريا
  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی  %94  مالی

  برش حذفی و کليتوريدکتومی  %25  موريتانی
  )اکسشن(برش حذفی  منطقه ای  نيجر
  برش حذفی، دوختن و کليتوريدکتومی %90-60  نيجريه
  )اکسشن(برش حذفی   %20  سنگال

  )اکسشن(برش حذفی   %90  سری لئون
  )اينفيبواليشن(دوختن   %98  سومالی
  برش حذفی و دوختن  %90  سودان
  برش حذفی ، دوختن  %18  تانزانيا
  )اکسشن(برش حذفی   %12  توگو
  برش حذفی و کليتوريدکتومی منطقه ای  اوگاندا

  
  .آمريکا، ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد، و آرشيو خبرگزاری آفريقابر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، دولت 

  خبرگزاری آفريقا: منبع
  .برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد

  
  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 

   توجيهات: جنسی دختران و زنانهایدامُمثله ان: خشونت جنسی
  

 کردن آگاهانه و عمدی اندامهای جنسی دختران، يکی از بدترين اشکال خشونت جنسی ُمثله بديهی است که
با اين وجود، امروزه، اين عمل با وجدان راحت، کماکان در بسياری از کشورها اتفاق . عليه کودکان می باشد

 و والدين سپاسگزارانه، ،، اين رفتار را با جشن و سرور برگزار می کنندبزرگساالن دخيل در قضيه. می فتد
را عليه » اجحاف و تعدی جنسی«به دايه ها، پزشکان و پرستاران پول می دهند تا عمل بی رحمانه و شنيع 

  چرا؟. دختران خردسالشان به اجرا درآورند
ضی ها مثًال می گويند که قطع کردن و بع. فرهنگهای مختلف، به اين سئوال، پاسخهای مختلفی می دهند

  :بريدن بنا به دالئل زير حتمًا بايد انجام بگيرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .در زير، توجيهات فوق به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار می گيرند
  
  
  
  

  رسم و سنتی برای عبور از کودکی و ورود به بلوغ
  بهداشتی

  زيبا شناختی
  سمبلی از عفت و پاکدامنی

  الزام مذهبی
مالی و اقتصادی



 218

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  2 توجيهات : جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
 اندامهای جنسی، ُمثلهوهشگران مردم شناسی، اساطير و تاريخ باستان، در مورد معنی و مفهوم اوليۀ پژ

به عنوان مثال اين نظريه که، در برخی از . حدس و گمانهايی زده و نظريه های حيرت آوری ارائه داده اند
 برخوردار شوند و نمی خواستند که اديان ماقبل تاريخ، تنها خدايان اجازه داشتند که از هر دو قدرت زن و مرد

موجود در خود که همانا پوستۀ » مادينگی«بنابراين، مردان فانی می بايست عنصر . انسان با آنها رقابت کند
موجود در خود که در کليتوريس جمع شده بود » نرينگی«ذکرشان می باشد را قربانی کنند، و زنان هم عنصر 

نه زنيهای جالب در اين بحث نمی گنجند و بهتر است که روی چند استدالل ولی، اين گما. را از خود بزدايند
  . علمی مدرن تمرکز کنيم

  
  رسم و سنت

نقض اين سنت .  جنسی دفاع می کنند بر نقش رسم و سنت تأکيد می ورزندُمثلهاغلب زنانی که از عمل 
از ورودشان به جامعه که معموًال با انجام اين عمل بر روی آنها نمادی است .  می کندطردآنها را از اجتماع 

به طور خالصه، اين کار بخشی از آماده سازی دختر برای نقشهای . آداب و مراسم مفصلی همراه می شود
چنانچه دختری اين اقدام آماده سازی خود را نپذيرد، اين کار به . آيندۀ خود به عنوان همسر و مادر می باشد

عی خود پشت پا زده و درنتيجه، برای او نوعی خودکشی اجتماعی می معنای آن است که او به نقش اجتما
 بلکه والدين او هم تحت فشار قرار ر،در هر صورت، برای گردن نهادن به اين رسم و سنت، نه تنها دخت. باشد

  .می گيرند
  .اين فشار، تنها با کمک به کل جامعه جهت اصالح سنتها و رسوم خود، از بين می رود

  
  شتیدالئل بهدا

آن را پزشکی طرفداران  جهل، به سادگیدختران و زنان برخی از استداللها برای قطع اندامهای جنسی 
به عنوان مثال، مردم برخی جوامع بر اين اعتقادند که اين عمل به افزايش باروری می . برمال می کند

ر است که پيشاپيش از ميان انجامد، و يا، سر کليتوريس مانعی در برابر زايمان بچه ايجاد می کند و بهت
عده ای هم بر اين اعتقادند که اين عمل از آبسه و دمل زدن واژن دختر، و ديگر مشکالت . برداشته شود

  .بهداشتی او پيشگيری می کند
  .تنها از طريق آموزش دهی می توان بر اين جهل و نادانی فائق آمد

  
  دالئل زيباشناختی

 نشده دختران، زشت و نفرت انگيز تلقی می شوند و ايده آل ُمثله اندامهای جنسیدر بسياری از جوامع 
برخی . غالب از زيبايی زنانگی ايجاب می کند که اندامهای جنسی افراد مؤنث به شکلی سنتی دست برده شوند

بوی بد آن را از بين می » ختنه«بوی بدی می دهد و عمل » ختنه نشده«از اين جوامع براين باورند که واژن 
  .برد

  . اين اعتقادات و باورهای عميق را به سختی می توان تغيير داد
  

  عفت و پاکدامنی
 که برخی از آنها دامهای جنسی دختران و زنان، چندين دليل و استدالل دارند کردن انُمثلهمردان مدافع 

  : ابراز نمی شوندًاهرگز علن
نگه می » با عفت و پاکدامن«را  او درنتيجهباعث کاهش ظرفيت و توان جنسی دختر شده و  ين عملا. 1
زياد از حد بوده و برای خير و خوبی خود دختران و زنان هم که شده، » به طور طبيعی«شهوانيت زنان . دارد

ميل . بزرگترين فضيلت زنان همانا عفت و پاکدامنی آنان است. بهتر است که از شدت شهوت آنان کاسته شود
اجازۀ لذت جنسی زياد به زنان و دختران . دامنی و بی اخالقی اوست، تر»هرزگی«جنسی زن نشانه ای از 

  .ممکن است به ناباروری آنها بيانجامد و باعث هرزگی و به فحشاء کشانده شدن آنها شود
اين کار باعث می . دختر بايد تا ازدواج خود باکره، و به دور از هرگونه ميل و خواهش جنسی باقی بماند

البته، دختر از طريق خودارضايی هم . د وفادار باقی مانده و احترام او را نگه داردشود که او به شوهر خو
  . می شود و به اين دليل بريدن سر کليتوريس او از همان کودکی، مانع ناپاکی او می شود» ناپاک«

ندامهای  کردن اُمثلهبيشتر مردان حامل چنين اعتقاداتی، در عين حال بر اين باور هم هستند که انواع . 2
به عبارتی آنها لذت آميزش . جنسی دختران، باعث می شود که هنگام عمل جنسی، خودشان لذت بيشتری ببرند
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لذت مرد به قيمت بی لذتی زنش حاصل می . می دانند» همه چيز بر صفر«جنسی زناشويی را يک بازی 
  .شود؛ يعنی افزايش جنسی شوهر به قيمت کاهش جنسی زن به دست می آيد

حليل نهايی، اين باورها و نگرشها در ساختارهای اجتماعی پدر ساالر ريشه دارند و تغيير آنها امر در ت
  .دشواری است و به مدت زمانی طوالنی نياز دارد

  
  الزامات مذهبی

. دختران يک الزام مذهبی استبرخی از جوامع اسالمی بر اين باورند که قطع اندامهای جنسی 
جنسی دختران پيش از تولد حضرت محمد صورت می گرفته و در هيچ کجای قرآن درحاليکه، قطع اندامهای 

اما با اين وجود، طرفداران اين عمل به ذکر حديث و اعمال و سخنان پيامبر رو می . نشده استآن ذکری از 
 درواقع،. هرچند که بعضی از برداشتهای ارائه شده از احاديث و سخنان پيغمبر نادرست می باشند. آورند

هيچ «باالترين مقام مذهبی مسلمان در مصر يعنی شيخ بزرگ االزهر در يک بيانيه رسمی تأکيد کرده که 
در بين اکثريت بزرگی » ختنه دختران«در ضمن، سنت . »حکم دينی در اسالم، اين عمل را توجيه نمی کند

 مسلمانان هم مرسوم می از مسلمانان در جهان مرسوم نيست و در عين حال، اين رسم در بين بعضی از غير
  .باشد

  
  اقتصادی

  :قطع اندامهای جنسی دختران از ابعاد مالی و اقتصادی هم برخوردار است
برای کسانی که اين کار را انجام می دهند، يک منبع درآمد محسوب می شود، و پايان دادن به اين . 1

  .عمل، آنها را از امرار معاش خود محروم می کند
يعنی خانوادۀ . ا، برای دختری که مثله جنسی شده، قيمت بيشتری پرداخت می شوددر برخی فرهنگه. 2

همين پاداش بهتر، والدين را وا می دارد که بر مثله کردن . داماد پول بيشتری به والدين عروس می دهند
  .اندامهای جنسی دختران خود پافشاری کنند

که دختران به وسيلۀ آن به امنيت اقتصادی دست در بسياری از اين فرهنگها، ازدواج تنها راهی است . 3
  . اندامهای جنسی خود، هيچ شانسی برای شوهر کردن ندارندگیُمثلمی يابند و بدون تن دادن به 

  .مسلمًا عوض کردن و تغييردادن همۀ اين مسائل زمان می برد
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
  پيشگيری: ان و زنان جنسی دخترهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
انواع توجيهاتی که برای مثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان ارائه می شوند، اغلب به هم مرتبط و 

يک يا دوتای اين . مين دليل، مدافعان اين کار، اغلب ترکيبی از دالئل را مطرح می کنند هبه .در هم تنيده اند
  چه بسا که در جوامع ديگرًاشته باشند اما نه لزومادالئل ممکن است در جامعه ای وزن مخصوصی د

 به عبارت ديگر، هر جامعه ای يک يا چند دليل خاص خود را برای .های سنتی و فرهنگی ديگری دارنداولويت
. آنها نوشتۀ پيشگيری واحدی برای همۀ نمی توان نسخادامۀ چنين سنتی، دارا می باشد و به همين دليل هم 

وضع قوانين و غير قانونی کردن آن هم . ن آن به عنوان نقض حقوق بشر کافی نيستپس صرف محکوم کرد
درواقع، افرادی که خود را به پيشگيری از وقوع اين نوع خشونت جنسی متعهد کرده . حتی نويد کمتری دارد

ی افتد را به خوبی اند، بنا به تجربه آموخته اند که ابتدا بايد پيش زمينۀ فرهنگی که چنين خشونتی در آن اتفاق م
 آنها مؤثرترين عوامل محلی کمک به غلبه بر مشکالت و اصالح است کهتنها در اين صورت . بشناسند

فرهنگی را می شناسند و همراه با آنها سياستها و راهکارهای موفقی را برای رسيدن به اهداف مشترک به 
. تأکيد بر پرنسيبهای اصولی کار زائدی استالبته، اين بدان معنا نيست که بيانيه دادن و . پيش می برند

برعکس، اين کار اولين قدم می باشد و بسياری از سازمانهای جهانی هم درست همين کار را کرده و رسمًا 
  .در زير چندتای آنها آورده می شوند. مثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان را محکوم کرده اند
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  نت جنسی رفتارهای جنسی ممنوعه و خشو
  بيانيه های رسمی: پيشگيری:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی

  
  سازمان ملل

 ممنوعيت مثله کردن ، زنان سازمان ملل موقعيت کميسيون،2007 ماه مارسدر 
شش هزار زن از . دواج اجباری را خواستار گرديداندامهای جنسی زنان و از

از دولتها تقاضا می «اين بيانيه . سازمانهای دولتی و مدنی اين بيانيه را امضاء کردند
 از جمله تصويب و اجرای قوانينی جهت محافظت از دختران و ،کند که اقدامات الزم

مصونيت عامالن اين زنان در مقابل مثله شدن اندامهای جنسيشان، و پايان دادن به 
  .». به عمل آورند راخشونت از مجازات،

  
 يونيسف

 International (United Nations)يونيسف( کودکان سازمان ملل متحد  بين المللیصندوق اضطراری
Children's Emergency Fund –(UNICEF يونيسف اعالم نموده . هم موضع روشنی اتخاذ کرده است

اين کار تبعيض آميز بوده و ناقض حقوق . نقض اساسی حقوق دختران است« اندامهای جنسی دختران ُمثلهکه 
عاری از خشونت، صدمه، آزار، شکنجه و رفتارهای بی مربوط به فرصتها و بهداشت برابر، و زندگی 

يونيسف همچنين تأکيد می کند که همۀ اين حقوق هم اکنون در قوانين بين » .رحمانه و تحقيرآميز، می باشد
  . بيشتر اينجا کليک کنيدبرای اطالع. المللی تضمين شده می باشند

  
  انجمن پزشکی جهانی

للی است که خود را وقف  يک سازمان بين الم)World Medical Association( جهانی پزشکی انجمن
اين سازمان با صراحت و بدون . دستيابی به باالترين استاندارد پزشکی برای همۀ مردم جهان کرده است

عمل قطع اندامهای جنسی از جمله ختنۀ زنان و دختران، و همينطور مشارکت پزشکان در «هرگونه ابهامی 
  ».اين کار را محکوم می کند

  
  خشونت جنسی رفتارهای جنسی ممنوعه و 

  استراتژی: پيشگيری:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: خشونت جنسی
  

 که رسمًا مثله کردن اندامهای جنسی را محکوم کرده اند، به  دولتی و غير دولتییبسياری از سازمانها
ين را هم می دانند آنها ا. خوبی از اين امر آگاهند که بيانيه های آنها بايد با گامهای عملی مشخصی دنبال شود
در بسياری از موارد، . که بدون همکاری دواطلبانه جوامع مد نظر، کار چندانی از پيش نخواهد رفت

تغييرات بزرگ اجتماعی زمانی عملی می شوند که سود و مزايايی برای همۀ طرفهای درگير دربر داشته 
حات قانونی را با آموزش دهی عجين کند، و به همين دليل کارزار پايان دهی به مثله جنسی بايد اصال. باشند

اين دو بايد توسط پيشوايان مذهبی، مقامات حکومتی و ديگر رهبران جامعه مورد حمايت و پشتيبانی قرار 
  .گيرند
  

  مراقبت بين المللی
(CARE International)  

ه مثله  فقر در جهان مبارزه می کند هم، در راه پايان دادن بهکه عليسازمان معروف اين 
 طی درخواستی از س اين سازمان خانم رئي2006در سال . اندامهای جنسی تالش می ورزد

مردم جهان تقاضا نمود که بيانيۀ مربوط به درخواست توقف مثله اندامهای جنسی را امضاء 
او در عين حال تأکيد نمود که دستيابی به اين هدف تنها با گفتگوهای محترمانۀ . کنند

  :می گيرداجتماعی صورت 

  :رهيافت ما از اين قرار است
 شروع گفتگوهای اجتماعی و ترتيب دادن ،آموزش رهبران اجتماعی و مذهبی و ريش سفيدان روستاها

 حمايت و پشتيبانی از اقدامات افرادی که در ،مباحث جمعی و گروهی با شرکت گروههای مختلف مردم
.ود اين رسم را به کنار می نهندخانوادۀ خ
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از تجربيات خود سود جسته و اقدامات عملی » مراقبت بين المللی«همانطور که مشاهده می شود، 
  . کنيدبرای اطالع بيشتر اينجا کليک .مشخصی را برای مقابله با مثله اندامهای جنسی به کار می گيرد

  
  يونيسف

راهنمای عملی جهت  فراخوان و يونيسف هم با همين جوهرۀ معنوی، يک
/ مثله : تغيير يک سنت مضر اجتماعی«: رسيدن به هدف مورد نظر، تحت عنوان
  .منتشر کرده است» قطع کردن اندامهای جنسی دختران و زنان

که امکان تغيير محيطی «اين فراخوان روی اقدام اجتماعی تمرکز کرده و ايجاد 
را پيشنهاد می کند و به همين دليل هم بر نکات زير تأکيد می » را فراهم می آورد

  :کند
  
  
  
  
  
  
  
  

  .برای اطالع بيشتر اينجا کليک کنيد
  

  رفتارهای جنسی ممنوعه و خشونت جنسی 
:  جنسی دختران و زنانهایُمثله اندام: نت جنسیخشو
  2استراتژی : پيشگيری

  
، گام مهمی در کسب حمايت رهبران مذهبی و 2003سال در 

 28نمايندگان . با مثله جنسی، در قاهره برداشته شد مبارزه اجتماعی از
کشور آفريقايی و عرب که مثله اندامهای جنسی در آنها صورت می 

ه جهت از ميان بردن مثله اندامهای جنسی دختران و قاهرۀ بيانيگيرد، 
چنين سندی بسيارضروری بود چون نمی توانست .  را صادر کردندزنان
بيانيه دو تن از با نفوذترين . نسبت داده شود» فتنه گران غربی«به 

، شيخ سيد محمد شيخ بزرگ االزهررهبران مسلمان و مسيحی، 
ی سوم از اهميت ويژه ای ، شنوداپاپ قبطیطنطاوی، و نمايندۀ 

هيچ حکم «هر دوی آنها بر اين نکته تأکيد کردند که . برخوردار بودند
 ». اين عمل را توجيه نمی کند، چه در اسالم و چه در مسيحيت،مذهبی

و بين المللی در  برای همکاريهای محلی بيانيۀ قاهره، شالودۀ جديدی
 دسترسی به متن کامل برای. ايجاد رفرم و تغييرات فراهم می آورد جهت
  . اينجا کليک کنيدبيانيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديالوگ و مباحث تهی از پيش داوری
  )برای اعالم عبور دختر از مرحلۀ کودکی و ورود به بلوغ(مناسک جايگزين 

فرصتهای شغلی جايگزين برای افرادی که اين کار منبع درآمد آنها محسوب می شود، 
  و

 .همکاری با جمعيتهای مهاجر در کشورهای صنعتی

  
  
  
  
  
  

  االزهر در قاهره
 1957که در سال  تمبر پستی

االزهر ۀ برای بزرگداشت هزار
  .منتشر گرديد

مسجد در قرن دهم بعد از اين 
ه ميالد ساخته شد و بالفاصله ب

صورت يک مرکز دانشگاهی 
درآمد که قديمی ترين نوع خود در 

مسلمانان سنی . هان می باشدج
االزهر را معتبرترين ، مذهب

 .مرکز مطالعات اسالمی می دانند
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  درست يا غلط–سئواالت آزمونی 
  
  .چندين بار در آثار شکسپير به کار برده شده است» رفتار جنسی« اصطالح -1
  
 به زبان (Psychopathia Sexualis)» سايکوپاتولوژی جنسی «فون کرافت ابينگ به نام  کل کتاب-2

  .التين نوشته شده بود
  
  .پيشنهاد نمود» رفتار جنسی«کينزی تعريف جديدی برای .  آلفرد س-3
  
  . رفتارهای مربوط به نقشهای جنسيتی بعد از بلوغ آموخته می شوند-4
  
  . و رسيدنش به ارگاسم اشاره داردبه توان فرد در تحريک جنسی شدن» انگيزۀ جنسی« اصطالح -5
  
  . ظرفيت جنسی، انگيزۀ جنسی و عملکرد و کارايی جنسی فرد از بلوغ تا کهولت ثابت باقی می ماند-6
  
 در اکثر بزرگساالن مذکر، توان جنسی همراه با گذر زمان، بخصوص بعد از پنجاه سالگی، تضعيف -7

  .می شود
  
  .اسان شاغل در مؤسسۀ کينزی بودند جان گانون و ويليام سيمون زيست شن-8
  
 نسخه ها و پيش نويسهای جنسی ممکن است از جامعه ای به جامعه ای ديگر متفاوت باشند اما در -9

  .درون يک جامعه فرقی با هم ندارند
  

  .صد مردان و زنانی که به تنهايی زندگی می کنند، افزايش يافته استدر در دهه های اخير، -10
  

  . روم باستان بر اين اعتقاد بودند که استمناء کردن به ديوانگی منجر می شود وان مردمان يون-11
  

  . ويلهلم رايش استمناء کردن را عملی بسيار خطرناک و مضر برای سالمتی می دانست-12
  

  . شيطان روح خبيثی است که با افتادن روی زنان در خواب با آنها به آميزش جنسی می پردازد-13
  

  . می توانند در خواب به ارگاسم برسند- هر دو-ردان زنان و م-14
  

  . افراد بالغ سالم هرگز استمناء نمی کنند-15
  

  .بر هر دو آميزش دهانی و مقعدی داللت می کرد» سودومی« درقوانين قديمی آمريکا و اروپا، -16
  

نسان با حيوان می توانست به رابطۀ جنسی ا» سودومی« در قوانين قديمی اروپا و آمريکا، واژۀ -17
  .اطالق شود

  
  .ازطريق آميزش دهانی غير ممکن می باشد. وی. آی.  سرايت اچ-18

  
  .با تمرين تقويت نمی شوند» پی سی« ماهيچه های -19

  
 استفاده می کنند، شانس (missionary position)» موضع مبلغی« جفتهايی که درآميزش جنسی از -20

  .آبستنی بيشتری دارند
  

 همجنسگرا و هم جفتهای دگرجنسگرا، در آمريکا و اروپا، تحت هایه، ممکن بود که هم جفت در گذشت-21
  .قوانين لواط محکوم شوند
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  . در اوائل قرن نوزده، قوانين مربوط به لواط در اروپا و آمريکا لغو شدند-22
  

  .د رسم پپدراستی يونان قديم هرگز مانعی در برابر ازدواج و پدر شدن ايجاد نمی کر-23
  

  . فرو کردن يک دست کامل در مقعد ممکن است به جراحات شديد و حتی مرگ بيانجامد-24
  

  .منجر به عفونتهای جدی شود  ليسيدن مقعد ممکن است-25
  

 داشت، درنتيجۀ آميزش جنسی يک زن ورزا طبق افسانه های يونان، مينوتاور، انسان هيواليی که سر -26
  .با گاو نر زاده شد

  
  .نسی انسان با حيوان در کشورهای پيشرفتۀ صنعتی امر نادری است تماس ج-27

  
  .اولين بار در يکی از ترجمه های انجيل ظاهر شد» سکس« کلمۀ انگليسی -28

  
  . مقياس اندازه گيری کينزی ظرفيت و توان جنسی فرد را اندازه می گيرد-29

  
  .ظرفيت جنسی او باشد ممکن است عملکرد و کارايی جنسی يک مرد بيشتر از توان و -30

  
  . ممکن است عملکرد و کارايی جنسی يک زن بيشتر ازانگيزۀ جنسی او باشد-31

  
  . ممکن است انگيزۀ جنسی يک مرد بيشتر از عملکرد و کارايی جنسی او باشد-32

  
  . ممکن است توان و ظرفيت جنسی يک زن بيشتر از انگيزۀ جنسی او باشد-33

  
  .زی فقط ارگاسمها را در نظر می گيرد مقياس اندازه گيری کين-34

  
 در اروپای قرن هيجدهم، پزشکان استمناء را به عنوان يک امر مفيد برای سالمتی، توصيه می -35
  .کردند
  

 ويلهلم فون هامبلت اولين نويسندۀ مدرنی بود که طبقه بندی رفتارهای جنسی بشر را به صورتی بی -36
  .ارائه نمودطرفانه و فارغ از قضاوتهای اخالقی 

  
  .دهانی در يونان باستان ناشناخته بود) سکس( آميزش -37

  
  .دهانی، پيش از کشف کلمبو، در آمريکا ناشناخته بود) سکس( آميزش -38

  
  . خودتحريکی جنسی شايع ترين نوع فعاليت جنسی بشر است-39

  
ن کمتر از رواج آن در بين  آلفرد کينزی به اين نتيجه رسيد که رفتارهای همجنسگرايانه در بين زنا-40

  .مردان می باشد
  

  . کينزی به اين نتيجه رسيد که همجنسگرايان به وضوح قابل تشخيص از دگرجنسگرايان می باشند-41
  

  .ناميد» دورۀ خفتگی« زيگموند فرويد اولين مرحلۀ رشد جنسی بشر را -42
  

  .ده اند در سن پنج سالگی، حدود نيمی از کودکان ارگاسم را تجربه کر-43
  

  . کودکان زير سه سال نمی توانند به ارگاسم برسند-44
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  .را ابداع کرد» اروتيک فتيشيسم« ابينگ واژء - ريشارد فون کرافت -45
  

  .ملغی شود» سودومی« آلفرد بينت پيشنهاد کرد که قانون منع -46
  

  .را ابداع کرد» مازوخيسم«و » ساديسم« آگوست فورل واژه های -47
  

  .ونه تفاوت بين جنس و جندر را معرفی کرد جان م-48
  

  . ژان ژاک روسو می خواست که کودکان در اسرع وقت ممکن آموزش جنسی ببينند-49
  

  . شالق زنی به خود در مسيحيت هرگز يک سنت مذهبی نبوده است-50
  

  . ُمثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان يک حکم مذهبی در اسالم می باشد-51
  

  . با محارم در همۀ کشورها غير قانونی است زنای-52
  

  . اکثريت ترانس وستايتها دارای گرايش جنسی دگرجنسگرايانه می باشند-53
  

  . در چين باستان روسپيگری وجود نداشت-54
  

  . در سوئد روسپيگری غير قانونی است، اما فقط روسپيان دستگير می شوند و مشتريان آنها هرگز-55
  

  .ری غير قانونی است، اما فقط روسپيان دستگير می شوند و مشتريان آنها هرگز درهلند روسپيگ-56
  

  . پسران نوجوان بيشتر از مردان در معرض مورد تجاوز واقع شدن قرار دارند-57
  

يف  تعر»هر انسان زير سن شانزده سال« به عنوان »کودک«اسناد رسمی سازمان ملل متحد،  در-58
  .می شود

  
 جنسی عليه کودکان نه به وسيلۀ بچه بازان، بلکه توسط افراد غير بچه باز اعمال می  بيشترين جرائم-59
  .شوند
  

  . آمريکا افزايش يافته استۀ جنسی از کودکان در اياالت متحدۀ گذشته، سوء استفادۀر چند ده د-60
  

 می به جا به عنوان يک سنت سلطنتی  را زنای با محارم،ر مصر باستان، برخی از فراعنه د-61
  .آوردند
  

  . در وين تأسيس شد1905 اولين سازمان مدافع حقوق روسپيان در سال -62
  

  . توريسم سکس زنان وجود ندارد-63
  

  . کلئوپاترا متناوبًا با دو برادر خود ازدواج کرد-64
  

  . در کشورهای غربی، تجاوز شوهر به همسر هميشه به عنوان يک جرم محسوب می شده است-65
  

  .به يک معنا می باشند» ترانس سکسواليسم«و واژۀ جوان تر » ترانس وستيسم«يمی تر واژۀ قد-66
  

  .به کار برد» غريزۀ زندگی«واژه ای بود که زيگموند فرويد به جای اصطالح » عقدۀ اويديپوس «-67
  

  .به کار برد» غريزۀ مرگ«اصطالحی بود که زيگموند فرويد برای »تنتانوس «-68
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  .تعريف می شود» آنچه که او از جهت جنسی می تواند انجام دهد« به معنای  انگيزۀ جنسی مرد-69
  

  .تعريف می شود» آنچه که او از جهت جنسی می خواهد انجام دهد« عملکرد جنسی زن به معنای -70
  

  .تعريف می شود» آنچه که او از جهت جنسی می تواند انجام دهد« ظرفيت جنسی به معنای -71
  

  .می باشد» جاذبۀ جنسی به کودکان خردسال« به معنای Hebephilia اصطالح -72
  

  . سوزاک می تواند از راه مقاربت دهانی منتقل شود-73
  

  . به کار برده شد يونان باستانۀتوسط فالسفاز همان ابتدا » اقليت جنسی«صطالح  ا-74
  

  .به نوع خاصی از سادومازوخيسم اشاه دارد» ضربدری« اصطالح -75
  

  .نبش حقوق همجنسگرايان در ايتاليای قرون وسطی شروع شد اولين ج-76
 

  . هيچ سازمان و تشکل ترانس وستايت وجود ندارد-77
  

  . وستيسم دست زدس هاری بنجامين اولين کسی بود که به مطالعات گسترده ای حول تران-78
  

  . اجرا می شد توسط يک پسر»رومئو و ژوليت« در »ژوليت«ر زمان شکسپير، نقش  د-79
  

  .يک بازيگز زن اجرا می شد توسط »رومئو و ژوليت« در »رومئو«، نقش رر زمان شکسپي د-80
  

  .کراوس ابداع گرديد. توسط س» پارافيليا« اصطالح -81
  

  .اولين سازمانی بود که قانونی کردن روسپيگری را خواستار گرديد» کميتۀ علمی انسانی «-82
  

  .ر سان فرانسيسکو تأسيس گرديد اولين سازمان متعلق به لزبين ها د-83
  

  . هر پدوفيلی با کودکان تماس جنسی ندارد-84
  

  . پدوفيل می باشدجنسی برقرار می کند، نه هر بزرگسالی که با کودکان تماس -85
  

  .به معنای جراحی بريدن کليتوريس می باشد» subincision« واژۀ -86
  

  .، هميشه واژن آنها را دوخته اند برای جلوگيری از استمناء کردن دختران و زنان-87
  

  .زنی هرگز بر روی افراد مذکر اعمال نشده است) قالب( عمل چفت -88
  

  .نوع خاصی از ختنۀ پسران می باشد» ختنۀ فرعونی «-89
  

 عمل سنتی مثله کردن اندامهای جنسی زنان و دختران توسط انجمن پزشکی جهانی محکوم شده -90
  .است
  

  .طی، در اروپا روسپيگری وجود نداشت دردوران قرون وس-91
  

  .وده است سال ب10 به مدت در همه جای جهان همواره حداقل،  بين بلوغ و بزرگسالیۀور د-92
  

  . سال می باشد15 در سراسر جهان، متوسط سن اولين مقاربت جنسی -93
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  . مردان معموًال قبل از بيست سالگی به اوج ظرفيت و توان جنسی خود می رسند-94
  

  . دارندری در جهان، جفتهای فقير نسبت به جفتهای ثروتمند، فرزندان بيشت-95
  

  . همراه با افزايش سن، پاسخدهی جنسی فرد هم تضعيف می شود-96
  

 حيوان بازی (DSM IV) در راهنمای آمار و تشخيص بيماريهای انجمن روانپزشکی آمريکا -97
  .استبه عنوان يک اختالل جنسی آورده شده ) زوفيليا(

  
  . معنی دارا بودن جذبۀ فتشيستی به اتوموبيل می باشدبه» autophilia« اصطالح -98
  

  . ساديسم بيانگر ميل به دريافت و تجربۀ درد در يک مقاربت جنسی است-99
  

  . کريستين جورگنسن يک ترانس وستايت معروف بود-100
  

  .می باشند) یتغيير جنس( همۀ ترانس سکسوالها خواهان عمل اصالح جنسی -101
  

  . ايوان بلوچ، روسپيگری را مهمترين و با ارزش ترين مبحث جنسيت شناسی می دانست-102
  

  . انقالب الکترونيک نوع تازه ای از روسپيگری خلق کرده است-103
  

 آفريقای جنوبی ازدواج همجنسگرايان و تمام حقوقی که ازدواج به همراه می آورد، را به طور -104
  .ت می شناسدکامل به رسمي

  
  . فرانسه ثبت پيوند مشترک دو همجنس را به رسميت می شناسد-105

  
  . دختران زودتر از پسران به رشد و بلوغ جسمی می رسند-106

  
  . سال قبل مردم خيلی زودتر ازدواج می کنند500 امروزه نسبت به -107

  
  . زودتر به بلوغ می رسند سال10 سال پيش،حداقل 100 جهان، نسبت به  کل امروزه پسران در-108

  
 سالگی اولين قاعدگی خود را 12 تا 8در کشورهای توسعه يافته، در سن بين   امروزه دختران-109

  . تجربه می کنند
  

  سئواالت آزمونی چند جوابی
  .جواب صحيح را انتخاب کن

  گاهی بيش از يک جواب صحيح می باشد
  
کداميک ازموارد زير صحيح . خاصی را پيشنهاد می کند مدل زيگموند فرويد ازرشد جنسی اوليه توالی -1

  می باشند؟
   دهانی، مقعدی، فالوسی-
   فالوسی، تناسلی، دهانی-
   مقعدی، دهانی، تناسلی-
  
  . معموًال بين سه جنبۀ نسخه ها و پيش نويسهای جنسی تمايز قائل می شوند-2
   درون فرهنگی، فی مابين افراد، روانی-
  ين افراد، مداخله ای بين المللی، فی ماب-
   جسمانی، فی مابين افراد، فرهنگی-
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   کداميک از پزشکان زير استمناء را به عنوان معياری از سالمتی پيشنهاد نمود؟-3
   ساموئل تيسوت-
   گالن-
   بنيامين راش-
  
   کداميک از پزشکان زير نسبت به خطرات ناشی از استمناء هشدار داد؟-4
   جان کلوگ-
   ويلهلم رايش-
   هنری مودسلی-
  
   روانپزشکان تماس جنسی انسان با حيوان را چه می نامند؟-5
   جانورخواهی-
   لواط-
   حيوان بازی-
  
   چه کسی لغو قوانين مربوط به منع تماس جنسی انسان با حيوانات را خواستار گرديد؟-6
   ساموئل تيسوت-
   اوگوست فورل-
   پاولو مونتگازا-
  
  را ابداع کرد؟» جندر «و» جنس« چه کسی تمايز بين -7
   زيگموند فرويد-
  کراوس.  فردريش س-
   جان مونی-
  
  به وسيلۀ چه کسی ابداع شد؟» پارافيليا« واژۀ -8
   زيگموند فرويد-
  کراوس.  فردريش س-
   جان مونی-
  
  به چه چيزی اشاره دارد؟» ختنۀ فرعونی« اصطالح -9
   کليتوريدکتومی-
   دوختن مهبل-
  )اکسشن( برش حذفی -
  

  در چه زمانی نوشته شد؟»  ماشين–انسان « کتاب تأثيرگذار -10
   در قرن بيستم-
   در قرن نوزدهم-
   در قرن هيجدهم-
  

   سيل وستر گراهام که بود؟-11
   پزشک و روانپزشک-
   خباز-
   يک کشيش مسيحی-
  

  جنسی محسوب نمی شود؟کدام يک از موارد زير يکی از اين سه عامل اساسی در رفتار -12
  نگيزۀ جنسیا -
  لذت جنسی -
  توان و ظرفيت جنسی -
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  توسط چه کسی ابداع شد؟» نسخه نويسی جنسی« مفهوم -13
  ويليام هارتمن و ماريلين فيتيان -
  ويليام ماسترز و ويرجينيا جانسون -
  ويليام سايمون و جان گانون -
  

  است؟پيش نويسی  ۀسه جنب کدام يک از موارد زير ليست درست -14
   روانی، روابط فی مابين افراداجتماع، -
  اجتماعی، فرهنگی-روابط فی مابين، روانی -
  جسمانی، فی مابين افراد، فرهنگی -
  

  را نوشت؟» اميل يا تربيت« چه کسی -15
  ساموئل تيسوت -
  ولتر -
  ژان ژاک روسو -
  

  د؟ کداميک از موارد زير جزء مراسم عبور از کودکی و ورود به بزرگسالی محسوب نمی شو-16
  بارميتزوا  -
  مراسم بلوغ و تکليف در مسيحيت -
  عشای ربانی -
  

 کداميک از مناطق جهان، از جهت افزايش جمعيت نوجوان خود، در دهه های آينده، باالترين نرخ -17
  رشد را خواهند داشت؟

   امريکای التين و کارائيب-
   بخش صحرای پائين آفريقا-
   آسيا و اقيانوسيه-
  

  ؟ه باشدداشتجمعيتی را بيشترين ميزان رشد  در آينده  زير می تواندیروههای جمعيتکداميک از گ -18
  گروههای کم درآمد -
  گروههای دارای درآمد متوسط -
  گروههای با درآمد باال -
  

  :زن قربانی تجاوز جنسی بايد در اسرع وقت -19
  خود را بشويد و تميز کند -
  خود را به جای امنی برساند -
  .به پليس گزارش دهدواقعه را  -
  

 عمل سنتی مثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان در کجا توسط کشورهای عرب و آفريقايی که -20
  اين عمل در آنها صورت می گيرد، محکوم شد؟

  .بود که عليه خشونت جنسی 1921بيانيۀ  -
  . دمشق عليه مثله کردن اندامهای جنسی زنان و دختران1954اعالميۀ  -
  . قاهره جهت محو مثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان2003نيۀ بيا -
  

  ):پيش نويس جنسی( يک نسخه -21
  .يک پروسۀ ممتد و طوالنی می باشد -
  .يک پروسۀ مربوط به روابط فی مابين است -
  .قبل از بلوغ تکميل می شود -
  

  : از جمله. می پردازندموضوع زنا با محارمبه بعضی از شاهکارهای تئاتر  -22
   سوفوکلۀ نوشت»اديپ شاه« -
  ريشارد واگنر» ترستان« -



 229

  توسط ويليام شکسپير» رومئو و جوليت« -
  

  : برخی از آثار تخيلی به ميل جنسی بزگساالن نسبت به نوجوانان می پردازند، از جمله-23
  نوشتۀ توماس مان» مرگ در ونيز« -
  توسط مارک تواين» هاکلبری فين« -
  وسط والديمير ناباکوفت» لوليتا« -
  

  : برخی از اعمال خشونتهای جنسی تاريخ روم را تداعی می کنند، از جمله-24
  تجاوز به لوکريتا -
  تجاوز به اروپا -
  تجاوز به زنان سايين -
  

   کداميک از موارد زير اول آموخته می شود؟-25
  رفتارهای اروتيکی -
  رفتارهای جنسيتی -
  رفتارهای توليد مثلی -

  
  وعات برای مقاالت کوتاهموض

موضوع زير، شش تای آنها را انتخاب کنيد و حول هر کدام مقالۀ کوتاهی 10از 
  .بنويسيد

   ساعت3: وقت برای هر شش مقاله
  
  

  :بخش اول
  .ارائه دهيد» رفتار جنسی« تاريخچۀ مختصری از عبارت -1
  .ارائه دهيد» سودومی/ قوانين لواط « تاريخچۀ مختصری از -2
وت ممکن بين ظرفيت و توان جنسی يک مرد با ظرفيت و توان او در احساس شادی و خرسندی  تفا-3

  .را مورد بحث قرار دهيد
  .را شرح دهيد» چرخۀ زندگی« مفهوم -4
  .های جنسی را مورد بحث و بررسی قرار دهيد) پيش نويس( انواع منابع و سرچشمه های نسخه -5
  .د بحث و بررسی قرار دهيد جنبۀ فرهنگی نسخه های جنسی را مور-6
  .را توضيح دهيد (paradigm shift) اصطالح جايگزينی الگويی -7
، تاريخچۀ آن، معنی، و تأثير آن بر زندگی فرد را مورد بحث و بررسی قرار »پارافيليا« اصطالح -8
  .دهيد

  . و جوهر فتشيسم را توضيح دهيدات ذ-9
  .ا مورد بحث و بررسی قرار دهيد انواع خشونتهای جنسی را توضيح و آنها ر-10
  

  :بخش دوم
  .را مورد بحث و بررسی قرار دهيد» رفتار جنسی« معانی مختلف -1
  . رابطۀ بين توان جنسی، انگيزۀ جنسی، و عملکرد جنسی را مورد بحث و بررسی قرار دهيد-2
  . مدلهای مختلف رفتار جنسی در گذشته و حال را شرح دهيد-3
  . از تولد تا کهولت اتفاق می افتند را به بحث بگذاريد کهرفتارهای جنسی بشر تغييرات حاصله در -4
  . فرايند تعاملی بين نسخه های جنسی مختلف را شرح دهيد-5
  . مذهبی و پزشکی در رابطه با تفاوتهای موجود در رفتارهای جنسی را توضيح دهيدداليل -6
  .ن بحث کنيد و حول آ دهيد ذات و اساس سادومازوخيسم را توضيح-7
  . حول آن بحث کنيدشرح دهيد ورا » جنسيت کودکی« مفهوم -8
  .را مورد بحث و بررسی قرار دهيد» سن قانونی«و » خردسال«، )کودک(» بچه« تعاريف -9

  . شکل گيری و انحالل اقليت های جنسی را مورد بحث و بررسی قرار دهيد-10
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  :مسوبخش 
  .ث و بررسی قرار دهيدجنبه های مالی روسپيگری را مورد بح-1
  . انواع توضيحات حول زنای با محارم را مورد بحث قرار دهيد-2
را مورد بحث و بررسی قرار » پورنوگرافی کودکان«بعضی از جنبه های مشکل ساز مبارزه با -3
  .دهيد

  اميدبخش ترين استراتژی برای پايان دادن به سنت مثله کردن اندامهای جنسی زنان و دختران را-4
  .شرح دهيد

  .را مورد بحث و بررسی قرار دهيد» کشش جنسی« مفهوم -5
و » رفتارهای توليد مثلی«، »اروتيکی/رفتارهای شهوانی«، »رفتارهای جنسيتی« تفاوت بين -6

  .را توضيح دهيد» رفتارهای بهبود بخش زندگی«
  . نظريۀ زيگموند فرويد دربارۀ رشد جنسی را مورد بحث و بررسی قرار دهيد-7
  . انواع توجيهاتی که برای مثله کردن اندامهای جنسی دختران و زنان آورده می شوند را توضيح دهيد-8
  .و حول آن بحث کنيددهيد را شرح ) جرم بی آزار(» جرم فاقد قربانی« مفهوم -9

  . و آنها را توضيح دهيدببريد نام پنج نوع فتيش را -10
  

  3 از 3موضوعات برای مقاالت بلند 
  . حول هرکدام از سه موضوع زير مقاله ای بنويسيدلطفًا
  سه ساعت: وقت

  
  :اولبخش 

 تاريخ مبارزات پزشکی اروپايی و آمريکايی عليه استمناء، پيش زمينۀ فرهنگی آن، و تأثيری که بر -1
  .برخوردهای غربيان نسبت به رفتارهای جنسی برجای گذاشت، را مورد بحث و بررسی قرار دهيد

جنسی، کمکی که در رسيدن به ديدگاههای تازه کرده، و محدوديتهای ) پيش نويسهای(ه ها تئوری نسخ. 2
  .آن را مورد بحث و بررسی قرار دهيد

  .تأثير مذهب بر تئوريهای پزشکی غربی حول سکس را مورد بحث و بررسی قرار دهيد. 3
  

  :دومبخش 
  .بشر را مورد بحث و بررسی قرار دهيد» کشش جنسی« مفهوم -1
  .و تأثيرات آن را مورد بحث و بررسی قرار دهيد» رفتار جنسی« تاريخ اصطالح .2
  . مثالهايی بياوريدبررسی قرار دهيد ومفهوم اقليتهای جنسی را مورد بحث و . 3
  

  :سومبخش 
  .انواع اصلی روسپيگری را مورد بحث و بررسی قرار دهيد. 1
گستردگی اين مسئله، بهانه هايی که برای آن :  زنان کردن اندامهای جنسی دختران وُمثلهدر رابطه با . 2

  .آورده می شوند، و استراتژی مناسب جهت مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهيد
موضوع تماس جنسی بزرگساالن با کودکان را از ابعاد مردم شناسی، قضايی، و روانی مورد بحث و . 3

  .بررسی قرار دهيد
  
  
  
  


