
 

 

 

 

 

فمنيست راديكال آمريكايى آه بسيارى از نوشته هاى مربوط به آزادى زنان و سرآوب                    /  آن آووت >  

انفعال زنان در ”  اسطوره ى ارگـاسم مهبـلى" آووت در مهمترين مقاله اش . جنـسى آنان را منتشر آرد

 نيست ، از دگر جنـسگرايى      روانكاوى فرويد را نقد آرده و با بيان اينكه عامل ارگـاسم لزوما عمل دخول               

آووت دگر . به منزله ى وسيله اى از جانب مردساالرى براى جدا سازى زنان از يكديگر رمززدايى مى آند

وظيفه ى اين نهاد تلقين خود به عنوان يك         .  اجتماعى مى شناسد    "  نهاد  "  جنـسگرايى را به عنوان يك      

بدين ترتيب او سرآوب      .  مى نامد ”   اجبارى دگرجنـسگرايى"  امر طبيعى ست آه آدرين ريچ آن را               

 . جنـسى را جزيى از سرآوب سياسى معرفى مى آند

ان آووت در اين مقاله ارگـاسم آليتوريسى را به عنوان تنها منشا لذت جنـسى زنانه تشريح آرده ،                        

زنان انديشه ى او بر جنبش      .  انديشه ى معاصر درباره ى لذت جنـسى را بازتعريف و دگرگون مى سازد              

نفى اسطوره ى   =  امريكا و انگليس تاثير فراوانى گذاشت و به آنان نشان داد آه آزادى جنـسى زنان                    

 .دخول

موتور(      )مايند

 

                                                                                                             

 )١٩٧٠(اسطوره ارگـاسم مهبـلى > 

 آن آووت> 

ىمحمد مهدى نجف ترجمه >  
 

 

 

هر وقت آه ارگـاسم زنانه و سرد مزاجى مورد بحث قرار مى گيرند، تضاد غلطى بين ارگـاسم مهبـلى و ارگـاسم                                        

ناتوانى جنسى زنان به طور آلى توسط مردانى           .   ساخته مى شود    ]  clitoralارگاسم از طريق خروسه،      =  [آليتوريسى  

در حقيقت واژن منطقه ى چندان حساسى نيست و            .  سم مهبـلى زنان ناآام مانده اند، تعريف شده است           آه از داشتن ارگـا    

خروسه مرآز حساسيت جنسى است و همان است آه معادل مونثِ  آلت                .  براى دست يافتن به ارگـاسم ساخته نشده است         

 .رجوليت است

 

اول از همه، در حقيقت اصطالحا ميزان سرد              :  دمن فكر مى آنم اين مسئله چيزهاى خيلى مهمى را توضيح مى ده                       

 متخصصان ما به جاى آنكه سرد مزاجى جنس مونث را به غلط        .مزاجى در ميان زنان به طور شگفت انگيزى زياد است         



زنانى .  در ارتباط با آناتومى زنانه ترسيم آنند، سردمزاجى زنان را به عنوان مشكل روانكاوانه ى زنان شناسايى آردند                      

شان را بفهمند ـ مشكل آنها         "مشكل" آن شكايت داشتند به روانكاوان معرفى مى شدند، بنابراين آن ها ممكن بود                        آه از 

 . معموال به عنوان يك ناآامى براى تنظيم نقش شان به عنوان زن تشخيص داده مى شد

 

رى براى برانگيختگى جنسى      گرچه مناطق بسيا   .  واقعيت آناتومى زنانه و پاسخ جنسى داستان متفاوتى را بازمى گويد                 

همه ى ارگـاسم ها ضميمه هايى      .  وجود دارد، اما فقط يك منطقه براى اوج لذت جنسى هست و آن منطقه ى خروسه است                 

تا زمانى آه الزاما خروسه به عنوان موقعيت قراردادى جنسى به قدر آافى تحريك نشود ما                           .از احساس آن منطقه اند      

 . باقى مى مانيم" سرد مزاج"

 

در آنار تحريك جسمانى آه دليل رايج ارگـاسم براى بيشتر مردم است، به طور عمده در فرآيند ذهنى نيز تحريك وجود                          

اما زمانى  .  به ارگـاسم برسند  ]  fetish[براى مثال ممكن است بعضى از زنان در تخيل جنسى يا با انواع فتيش ها                   .  دارد

به اين صورت، زمانى آه دليل           .   به صورت فيزيكى ظاهر مى آند            آه تحريك روانكاوانه باشد، ارگـاسم خودش را             

روانكاوانه است، نتيجه هنوز فيزيكى است و ارگـاسم ناچارا در اندام جنسى جاى مى گيرد، آه خروسه براى اوج جنسى                      

دگى ـ فرق   ممكن است تجربه ى ارگـاسم در درجه ى شدت ـ هم در مكان قرار داده شده و هم در حس و پراآن                      .  آماده شود 

 . اما همه ى آن ها ارگـاسم هايى آليتوريسى هستند. داشته باشد

 

مردان اساسا به وسيله ى      .  س قراردادى و نقش ما در آن منجر مى شوند            .همه ى اين ها به سواالت جالبى راجع به سكـ            

ه عمل جنسى ايجاد مى      مالش واژن به ارگـاسم مى رسند نه منطقه ى خروسه، آه بيرون است و نمى تواند مالشى را آ                        

بيولوژى .  به اين ترتيب زنان از نظر جنسي، متناسب با آنچه خوشايند مردان است تعريف شده اند                    .  آند، به وجود آورد    

به جاى آن ما اسطوره اى را پرورانده ايم آه زن و ارگـاسم                 .  خودمان به طور صحيح مورد بررسى قرار نگرفته است           

 .قيقت وجود ندارد ـ را آزاد آرده استمهبـلى اش ـ ارگـاسمى آه در ح

 

س را رها آنيم و مسير جديدى را          .سكـ”  عادى"  ما بايد مفاهيم     .  آنچه ما بايد انجام دهيم بازتعريف ميل جنسى مان است            

در حالى آه ايده ى لذت متقابل در آتابهاى راهنماى ازدواج،                .  خلق آنيم آه رو به بيان متقابل لذت جنـسى داشته باشد               

ما بايد تقاضاى آن را شروع آنيم آه اگر موقعيتهاى معين جنسى            .  دانه تشويق شده است اما نتايج منطقى آن دنبال نشده         آزا

. آن ها ديگر به عنوان استاندارد تعريف نمى شوند          .  به عنوان استاندارد معرفى شده اند آمك متقابلى براى ارگـاسم نيست           

 .شوند تا جنبه ى سخت گيرانه ى استثمارِ  جنسى  فعلى ما را تغيير دهندفنون جديد بايد استفاده شوند يا ابداع 

 

 فرويد ـ پدر ارگـاسم مهبـلى > 

 

و با بلوغ، وقتى آه زنان آميزش با مردان را شروع             .  فرويد مدعى بود آه ارگـاسم آليتوريسى براى دوره ى بلوغ است             

رض شد آه واژن توانايى توليد ارگـاسمى همانند با خروسه و حتا             ف.  مى آنند، بايد مرآز ارگـاسم را به واژن انتقال دهند          

 .بيشتر روى تئورى اين مسئله نظرپردازى شد، اما فرضيات اوليه مورد سوال واقع نشد. آامل تر را دارد

 

. دبراى درك آامل اين ابتكار باورنكردنى ، شايد بهتر باشد نخست طرز برخورد آلى فرويد راجع به زنان يادآورى شو                        

Mary Ellman نتيجه مى گيرد آه" انديشيدن به زنان "  در : 

 



هر چيزى در الطاف باالى فرويد و طرز برخورد ترسناك او نسبت به زنان از فقدان رجوليت آنان مى                        

 فرويد به صورت آشكارا به مذمت زنان پرداخته آه در                  "روانكاوى زنان    "  آه تنها در مقاله ى         .  آيد

 او سپس براى زنان دست آشيدن از زندگى ذهنى را پيشنهاد مى آند آه                       .ارندآارش جنبه ى ضمنى د      

وقتى بيمار مورد روانكاوى از جنس           .ممكن است باعث شود در عملكرد جنسى شان اختالل ايجاد آند                

مرد است، بررسى آننده رشد ظرفيت هاى مرد را وظيفه خودش قرار مى دهد، اما آار بر روى بيماران                  

براى فرويد  :   آن را چنين طرح مى آند       Mr. Rieff.  يتهاى جنسى شان تقليل داده مى شود       زن، به محدود  

تحليل نمى تواند نيروهاى جديد زنان را براى موفقيت و آاميابى تقويت آند، بلكه تنها درس رضايت                        "  

 ." عقلى را به آن ها آموزش مى دهد

 

جه دو نسبت به مردانى آه پايه ى تئورى هايش را در                      اين بود احساسات فرويد راجع به فرعيت زنان و ارتباط در                   

 . جنسيت زنانه تشكيل مى دادند

به محض اين آه فرويد يك قانون در مورد رفتار جنسى ما پايه گذارى مى آند، مشكل بزرگ سرد مزاجى را در زنان                               

ى آه از ناآامى روحى اش       زن.  توصيه اش براى درمان زن سرد مزاج ، مراقبت و توجه روانكاوانه بود               .  آشف مى آند  

 : پيرو معاصر اين عقايد بيان مى آند آه Frank S. Caprio. اش به عنوان زن درد مى آشيد”طبيعى"براى تنظيم نقش 

 

هر وقت يك زن نتواند از طريق آميزش جنسى به ارگـاسم دست پيدا آند، در صورتى آه شوهر                                   ...

سه را نسبت به هر چيز ديگرى در فعاليت جنسى             مناسبى باشد ، و تحريك از طريق خرو          |جنسي|شريك

. ترجيح بدهد، اين مى تواند به عنوان دردِ  سرد مزاجى تلقى شود و او به آمك روانكاوانه نياز دارد                                 

The Se.xually Adequate Female, p.64) ( 

 

و اين به عنوان يك     .   به مردان حسادت مى ورزند     – با چشم پوشى از حس زنانگى         –حاصل توضيحات اين بود آه زنان        

 . پديده ى ضد مردانه شناخته شده بود

جاى تاآيد دارد آه فرويد تئورى اش را بر پايه ى مطالعه ى آناتومى زن قرار نداد، بلكه تقريبا بر اساس فرضيات اش                              

 تالش براى   فرويدى ها در  .  از زن به عنوان ضميمه ى درجه دوم مرد و نتيجه اجتماعى و نقش روانكاوانه اش قرار داد                    

 Marie.  دست و پنجه نرم آردن با مشكالت سردمزاجى توده ها، به آارهاى فكرى پرتحرك و مزخرف متوسل شدند                        

Bonaparte عمل جراحى را براى آمك به بازگرداندن زنان به مسير حقيقى شان پيشنهاد                  "سكـسواليته ى مونث       "   در 

  :موقعيت خروسه نزديك واژن آشف آرد آرده ، ارتباطى عجيب ميان زنِ  فاقد سرد مزاجى و 

 

سپس به ذهن من رسيد آه آن جا در برخى از زنان، اين شكاف بيش از حد بود، و استقرار محكم                                         

 آليتوريسى را نتيجه بدهد آه امكان دارد      -آليتوريسى به وسيله ى جراحى ممكن بود يك سازگارى مهبـلي         

 بيشتر به عنوان يك زيست         Vienna از    Halbanر  پروفسو.  در وظيفه ى اروتـيك معمولى مفيد باشد          

در اين  .  شناس تا يك جراح به اين مشكالت عالقه مند شد و نتيجه آارش يك تكنيك ساده جراحى بود                              

جدا مى شد و خروسه در ساختار زيرين            ]  رباط بيرونى خروسه   [  تكنيك، رباط ساسپنسورى  خروسه         

 لبه ى داخلى فـرج ، آن را در يك موقعيت پايينى آار مى                 به اين ترتيب با نهايتا آاهش      .  محكم مى گرديد  

 ) p. 148.(گذاشتند

 



ى داد    ى رخ نم ل جراح يب در بخش عم رين آس زرگ ت د و     . ب ى دويدن رف م رف و آن ط ن ط ا اي رويدى ه ه ف ى آ جاي

ه را براى متناسب با فرضيات بنيادى شان تغيير دهند         ردند آناتومى زنان مت شامل سالآسيب بدتر . مضحكانه سعى مى آ

ى زنان مى شد،  آه يا از سرزنش خود به آرامى رنج مى آشيدند، يا براى يافتن سرآوب پنهان و هولناآى آه آنها را            روان

 . از سرنوشت مهبـلى شان دور نگه مى دارد ، نوميدانه گردِ  روانكاوان جمع مى شدند

 

 فقدان مدرك> 

 

ن ها مناطق ناشناخته و جستجو نشده اند، اما با بررسى دقيق تر مطمئنا                   در ابتدا ممكن است آسى احتماال ادعا آند آه آ            

براى مثال مردان فهميده اند آه زنان اغلب از          .  امروزه اين مسئله درست نيست و در گذشته هم هرگز درست نبوده است              

يل روشن بسيارى    عالوه بر اين در آن جا دال         .  بنابراين مشكل آن جا بود      .  سرد مزاجى در طول آميزش درد مى آشند           

مردان مى دانستند آه خروسه اندامى ضرورى براى خود ارضايى زنان بوده و هست، چه در بچه ها و چه در                              .  است

 فكر مى آردند تمايالت جنسى شان واقع شده است،               آنهاهمچنين بديهى است آه زنان آن را همان جا آه                   .  بزرگساالن

[ز به طرز مشكوآى از قدرت مربوط به خروسه در طول حال آردن                       به نظر مى رسد مردان ني        .  آشكار مى ساختند   

foreplay  [                         باخبرند، وقتى آه آن ها مى خواهند تمايالت شهوانى زنان را بيدار آنند و نرمى الزم را براى تداخل توليد

 زنان نتيجه   حال آردن يك مفهوم خلق شده براى اهداف مردانه است، هر چند آه براى وضعيت نامطلوب خيلى از                    .  آنند

مى دهد؛ زيرا به محض اين آه زن برانگيخته شده است، مرد تحريك مهبـلى را جايگزين آن آرده است، در نهايت زن                            

 .هر دوى آن ها را ترك مى آند در حالى آه تحريك شده و ناراضى است

شان مى دهد آه در       همچنين مشخص شده است آه زنان در طول جراحى به بى حسى احتياج ندارند، به اين ترتيب ن                             

 .حقيقت واژن منطقه ى چندان حساسى نيست

 

، در اين موضوع      Johnson و    Masters و    Kelly    ، Kinseyامروزه با شناخت جامع از آناتومي، با آسانى چون                 

ندگى ما در يك جامعه ى مردانه ز. با اين حال بنا به داليل اجتماعى ، اين شناخت همه گير نشده است. ابهامى وجود ندارد

 .مى آنيم آه خواستار تغيير در نقش زنان نيست

 

 مدارك مربوط به آناتومي> 

 

 احساس آنند، منطقى به نظر مى رسد آه در ابتدا از واقعيتهاى آناتوميك                        بايدبه جاى شروع از اين آه زنان چگونه               

 .مربوط به خروسه و واژن بيآغازيم

 

نعـوظ آن همچون    .  استثنا آه مجراى ادرار از آن عبور نمى آند             خروسه معادل آوچكى از آلت رجوليت است، با اين               

 .نعـوظ مردانه است  و آّله ى خروسه همان نوع ساختار و آارآرد آّله ى آلتِ  رجوليت را دارد

 

C. Lombard Kellyمى گويد"احساس جنسى در مردان و زنان متاهل"  در  : 

 

است آه توسط انتهاى     ]  epithelium[ پوشش سطحى حساسى       آّله ى خروسه متشكل شده از پوسته اى شق و رق آه                  

سلول هاى    =  genital corpusdes[عصب هاى مخصوصى درست شده است آه به آن سلول هاى عصبى تناسلى                         

آن ها به طور غيرعادى براى تحريك حساس سازگار شده اند آه تحت نظر                        .  مى گويند ]  عصبى گيرايى حس جنسي     



هيچ قسمتى از ناحيه ى مولد زنانه چنين اجزايى               .   به ارگـاسم جنسى منجر مى شوند           اوضاع و احوال مناسب روانى       

 )Pocketbooks; p. 35. (ندارد

 .خروسه غير از لذت جنسى وظيفه ى ديگرى ندارد

 

گنجايش )  ٣دريافت آلت رجوليت       )  ٢قاعدگى   )  ١:  عمدتا.   آارآرد آن وابسته به وظيفه ى توليد مثلى است                  –واژن   

طبق نظر مدافعان ارگـاسم مهبـلي، داخل واژن مرآز و توليد آننده ى ارگـاسم است،                  .  راه زايمان )  ۴ منى   نگهدارى آب 

 :اما

 

ِ        .  تقريبا مثل ديگر ساختارهاى درونى بدن، از عصب هاى المسه ى آمترى برخوردار است                                        منشا انتودرمال

[entodermal]               ديگر قسمت هاى ناحيه ى هاضمه ساخته است            داخلى آسترِ  واژن، آن را شبيه ابتداى روده راست و  .

Kinsey, sexual behavior in the Human Female, p. 580)( 

 .جزيى بوده است) در مقابل يك مرآز ارگـاسمي(حتا اهميت واژن به عنوان مرآز اروتـيك 

 

عامل شروع ارگـاسم    اين دو منطقه ى حساس مى توانند             .   لبه هاى آوچك داخلى فـرج و دهليز واژن              –  ديگر مناطق 

زيرا آن ها مى توانند در طول آميزش جنسى  نرمال به طور موثر اما به ندرت تحريك آننده باشند،                           .  آليتوريسى باشند 

اما بين مناطقى آه مى توانند خروسه را تحريك           .  اين نوع تحريك، انديشه ى نادرستى براى داشتن ارگـاسم مهبـلى است             

د، بدون اين آه براى خودشان ارگـاسمى داشته باشند يا باعث ارگـاسم در منطقه ى خروسه                 آنند مهم تشخيص داده شده ان     

 :شوند

صرف نظر از روش هاى برانگيختگى آه براى رساندن فرد به حالت اوج جنسى استفاده شده است، احساس جنسى به                           

در آّله ى     :  ست توزيع مى شود       وسيله ى سلول هاى عصبى تناسلى بدست آمده و در منطقه اى آه در آن واقع شده ا                            

 )Kelly, p. 49. (خروسه يا آلت رجوليت

 جداى از تمامى تحريكات مستقيم و غيرمستقيم خروسه آه بدان اشاره شد ، اين سومين                           –ارگـاسم انگيخته ى روانى        

ن جا قدرت    است آه در آ    )  آليتوريسي(اگر چه اين تحريك ذهنى        .  راهى است آه ممكن است ارگـاسم در آن روى دهد              

 .تخيل، مغز را تحريك مى آند آه آن هم باعث شروع تحريك سلول هاى عصبى تناسلى مى شود

 

 زنانى آه مى گويند ارگـاسم مهبـلى دارند> 

 

 بعضى از زنان به دليل فقدان آگاهى از آناتومى شان ايده اى را باور آرده اند مبنى بر اينكه در طول                                       –سردرگمى  

. اين سردرگمى به وسيله ى ترآيبى از دو فاآتور نتيجه شده است            .  از طريق مهبـل انجام مى شود     آميزش جنسي،ارگـاسم   

يك، ناآامى در تعيين محل ارگـاسم و دوم، توسط ميل انطباق تجربه اش با عقيده ى تعريف شده ى مردانه از هنجار                                    

 .مى دانند، به سادگى سردرگم مى شوندبا در نظر گرفتن اين آه زنان مقدار ناچيزى راجع به آناتومى شان . جنسي

 

ترغيب "   اآثريت قريب به اتفاق زنان از اين رو به ارگـاسم مهبلى تظاهر مى آنند آه مردهايشان آن ها را براى                         فريب

 Metteنوشته ى       "  I Accuse"  يك آتاب جديد پر فروش دانمارآى به عنوان              .  فريب داده اند    "  آردن به اين آار      

Ejlersen   اين آمدى داليل   .ناميده، دست و پنجه نرم آرده است       "  س.آمدى سكـ "با مشكالت مرسومى آه او آن را           دقيقا

توانايى اش را   ]  مرد[نخست از همه ، مرد براى نگاه داشتن زن، فشار زيادى را متحمل مى شود، زيرا او                     .  زيادى دارد 

د رنج نكشد ، زن نقش تجويز شده اش را خواهد              بنابراين براى اين آه مر     .  به عنوان يك شريك جنسى در خطر مى بيند          

-



از ميان ديگر زنان دانمارآى  ذآر شده، زنانى آه سرد مزاجى را رها                  .   لذت وانمود شده را انجام خواهد داد         پذيرفت و 

ديگران .  س خاموش شده و براى شتاب در عمل جنسى ، به ارگـاسم مهبـلى تظاهر مى آنند                           .آرده اند، نسبت به سكـ       

در يك مورد ، زن به         .  آرده اند آه آن ها براى بدست آوردن يك مرد، ارگـاسم مهبـلى را جعل مى آرده اند                           اعتراف  

 . جدا شود) آه سرد مزاجى مهبـلى داشت( ارگـاسم مهبـلى تظاهر آرده بود تا مرد را قانع آند آه از همسر اولش 

را از طريق خروسه تحريك آند ، مجبور شد اين فريب را               در آخر تا زمانى آه آشكارا نتوانسته بود به او بگويد آه او                   

 .ادامه بدهد

تعداد زيادى از زنان در آغاز براى دريافت حقوق خود در آسب لذتِ  برابر واقعا هراسان بودند، روابطى آه در آن ها                           

ه ى افزوده تلقى    عمل جنسى را به عنوان مقدمه اى براى منفعت مردان ديده مى شد و لذت زن به عنوان يك لذت اضاف                          

 .ميشد

زنان ديگر تنها با خودباورى آافي، از پذيرش عقيده ى مردان مبنى بر اين آه آن ها براى سرد مزاجى به مراقبت روان                         

آن ها از سرزنش خود اجتناب مى آردند ، اما نمى دانستند اين مشكل را آه واقعيت                          .  آاوانه نياز دارند، سر باز زدند        

 .بنابراين آن ها در برزخى عجيب گرفتار مى شدند. شان را نمى دانند چگونه حل آنندروانكاوى راجع به خود

 

آه به زنانى آه از نظر سالمت جنسى بى عيب                  بودشايد يكى ديگر از نتايج عصبانى آننده و مضر ِِ اين ماجرا اين                       

جنسي، آن ها خودشان را سرزنش       بنابراين عالوه بر برخوردارى از محروميت         .  بودند، آموخته مى شد آه سالم نيستند        

در پى درمان بودن براى اين مشكل، نمى تواند زن را در مسير بى پايان                         .  مى آردند در حالى آه مستحق آن نبودند            

توسط متخصص اش به او گفته شده است آه جز در نقشى آه جامعه ى مردانه                 .  ازخود بيزارى و عدم اطمينان يارى آند       

، به او گفته مى شود        او با اطالعات دروغ حالت تدافعى مى گيرد          .   نمى تواند آامياب باشد      – نقش يك زن       –به او داده     

منظور اين است آه    .  بهتر است سعى آند بيشتر زنانه باشد و بيشتر زنانه فكر آند و نسبت به مردان حسادت نداشته باشد                    

 .بيشتر سعى آن عزيزم

 

 چرا مردان اين اسطوره را حفظ مى آنند> 

 

١.

٢.

٣.

 واژن زنان بهترين محرك فيزيكى براى آلت رجوليت است، واژن             –ول جنسى مقّدم شمرده شده است      عمل دخ  

از نقطه نظر آامال فنى ، اين موقعيت بهترين شرايط جسمانى را موجب              .  مالش و نرمى الزم را فراهم مى آند       

 .مى شود، ولو اينكه مرد براى تنوع ديگر موقعيت ها را نيز امتحان آند

 

 يكى از عناصر افراطى مردانه، اجتناب يا ناتوانى است از ديدن زنان به عنوان انسان هايى                            –وم  زن نامعل  

مى )  مردان(در عوض ، مردان مى خواهند زنان را تنها در قالب منفعتى آه به زندگى آنان                       .  آامل و مستقل  

 يكسان در عمل جنسي، در تمايالت جنسى يك زن به عنوان خواسته اى مستقل براى تقسيم     .  رسانند تعريف آنند  

به اين    .بسيار بيش از اينكه به عنوان يك فرد با تمايالت مستقل در جامعه محسوب شود               :  نظر گرفته نشده است   

نمونه ى بارزش اينكه جامعه وظيفه ى تحقق خواسته            .  ترتيب، مهيا آردنِ  آنچه در خور زنان باشد ساده بود             

 .صدايى مخالف در برابر آارشناسان مردانه سامان نيافته بودندهاى مردانه را داشت و زنان براى تشكيل 

 

 مردان زندگى شان را عمدتا با اصطالحاتى از نرينگى تعريف مى آنند،           –آلت رجوليت به عنوان نماد نرينگي      

در غياب  (منظور اين است آه در يك جامعه ى هر چقدر هم همگن              .  اين نمونه اى فراگير از ترفيعِ  خود است         

 .هميشه گروهى هست آه مورد ستم قرار مى گيرد ، و آن زنان هستند)  هاى نژادي، قومى و اقتصاديتفاوت



 پست تر از خود،به      -اين نوع شرح برتر    .  ذات تعصب مردانه در برترى روانكاوانه ى مردان بر زنان است              

 قطع قربانى و      جاى تعريفى مثبت آه بر پايه ى موفقيت و پيشرفت شخص قرار داده شده باشد ، به طور                               

 .اما قربانى به مراتب بيشتر مورد وحشيگرى قرار مى گيرد. ستمگر هر دو را زنجير آرده است

 

نمونه اش نژاد پرستى است، آن جا آه نژاد پرست سفيدپوست از مرد سياه تصويرى پست تر از خود مى                                 

اختار قدرت مردانه ى سفيد، مى       به خاطر موقعيت اش در س      او).    اين عمدتا يك مبارزه ى مردانه است      (آفريند

 .تواند آن تقسيم بندى اسطوره اى را از لحاظ اجتماعى به زور ايجاد آند

 

در اين گستره مردان براى عاقالنه انديشيدن و توجيه برترى مردانه تالش مى آنند، اگر چه تفاوت فيزيكى و                       

. ، صداى ژرف تر و آلت بزرگ تر         مردانگى جسمانى عبارت شده است از داشتن نيروى بيشتر، پشم زيادتر             

 .از سوى ديگر زنان نيز پذيرفته اند آه زنانگى به ظرافت ، خوش اندامي، پاهاى تراشيده و صداى ماليم است

 

از زمانى آه خروسه با آلت رجوليت يكسان دانسته شد، ابتدا بسيارى از مردان در جوامع گوناگون سعى                                

، يا همچون بعضى     )مثل آارى آه فرويد مى آند       (  واژن اهميت دهند   آردند آه خروسه را ناديده گرفته و به             

 فرويد آن رسم تمرين شده ى ثابت و قديمى را به عنوان راهى براى                 .خروسه را ختنه آنند   خاور ميانه   مناطق  

همچنان آه بايد خاطر نشان      .  جنس زن از طريق برداشتن اثرِ  اصلى  مردانگى اش، مى ديد                 "  زنانه آردن "

بعضى از فرهنگ ها بر ريختن يك ماده           .  ك خروسه ى بزرگ، زشت و مردانه تلقى مى شده است              آرد آه ي  

 .تاآيد دارند" مناسب"شيميايى روى خروسه جهت چروك دادن و رسيدن به اندازه ى 

 .به نظر من واضح است آه مردان در حقيقت از خروسه به عنوان تهديدى براى نرينگى واهمه دارند

 

٤.

٥.

 مردان مى ترسند آه اگر خروسه به عنوان مرآز لذت جانشين واژن                       –بل مصرف مرد      تمايالت جنسى قا    

فقط در واقع اين مسئله اعتبار فوق العاده اى دارد آه در ابتدا                .  شود، تمايالت جنسى آن ها مصرف پذير شود         
 اما لزوما   موقعيت آلت رجوليت داخلِ  واژن، براى توليد مثل عالى است،              .  آناتومى مورد بررسى قرار گيرد     

زنان بايد  .  زيرا خروسه در محيط بيرونى و باالتر از آن واقع شده است           .  ارگـاسمى را در زنان بر نمى انگيزد      

 .به تحريك غير مستقيم متكى باشند” عادى"در وضعيت 

 تمايالت جنسى لـزبين مى تواند نمونه ى خوبى را بسازد آه براى قطع رابطه از اندام مردانه، بر داده هاى                            

 نتيجه گرفت آه يك مرد مى تواند بدون آلت رجوليت،              Albert Ellis.  مربوط به آناتومى پى ريزى مى شود        

 . شريك جنسى زن باشد

 

بررسى اين آه واژن از ديدگاه مرد، منحصرا در بين ساير منطقه هاى جسماني، از محبوبيت بيشترى                                      

 را وامى دارد تا مشاجرات فيزيكى را آنار          و اين ما  .  برخوردار است، وضع غامض مردان را نشان مى دهد          

آنچه باقى مى ماند، به نظر من        .  گذاشته و اين مسئله را تشريح آنيم آه چرا زنان با مردان به بستر مى روند                   

چرا آه زنان مردان را انتخاب مى آنند به دليل اين آه زنان به عنوان شريك                     .  عمدتا داليل روانكاوانه هستند    

 . شده اندجنسى  يكديگر منع

 

 يك دليل بيان شده براى شرح فرايند ختنه ى خروسه در خاور ميانه ، اين است آه زنان را از                          –آنترل زنان    

حتما پنداشته شده آه با برداشتن اندام جنسى مستعد ارگـاسم، تحريك جنسى اش آم خواهد                    .  انحراف حفظ آنند  



وان مايملك نظارت مى آنند، مخصوصا در خيلى         براى بررسى اين آه مردان چگونه بر زنان شان به عن            .  شد

از آشورهاى عقب افتاده ، ما بايد مطالعه ى گسترده مان را از آن جا شروع آنيم آه چرا مردان عالقه ندارند                         

استاندارد دوتايى ، مثال در امريكاى التين، براى نگاه داشتن          .  آه زنان تمايالت جنسى آامال آزادى داشته باشند       

 . در حالى آه شوهر حق دارد آزادانه هوسبازى آند.ان مايملكِ  آامل شوهر ايجاد شده استزنان به عنو

 

 

 جداى داليل مطلق مربوط به آناتومي،آه چرا ممكن است زنان به عنوان شريك                –لـزبينيسم و زنان دو جـنسه        

ه زنان همنشينى با    جنسى سراغ ديگر زنان بروند؛ اين جا ترسى از طرف مردان وجود دارد و آن اين است آ                    

شناخت ارگـاسم آليتوريسى به عنوان حقيقتى آه مى تواند            .  جستجو آنند مبنايى آامل و بشرى      يكديگر را در     

چرا آه مى تواند نشان دهد لذت جنسى از هر دوى مرد يا زن به دست آمدنى                    .   دگرجنـسگرا را تهديد آند     نهاد

با اين  .  گرايانه نه يك امر مطلق ، بلكه يك گزينه است              است ، به اين ترتيب ساختن تمايالت جنسى دگرجنـس            

 را فراسوى نظام مردانه ـ      بشر حساب اين مسئله مى تواند بابِ  پرسش درخورى درباره ى رابطه ى جنسى ؟؟              

 .زنانه ى موجود باز آند

٦.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
www.mindmotor.com 


	�
	> Âä ßææÊ / ÝãäíÓÊ ÑÇÏíßÇá ÂãÑíßÇ�
	> Âä ßææÊ
	> ÝÑæíÏ Ü �ÏÑ ÇÑ�ÜÇÓã ãåÈÜáì
	> ÝÞÏÇä ãÏÑß
	> ãÏÇÑß ãÑÈæØ Èå ÂäÇÊæãí
	> ÒäÇäì ßå ãì �æíäÏ ÇÑ�ÜÇÓã ãåÈÜá�


