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لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

نکیســا آذری :وقتــی از لــذت
جنســی زنــان حــرف میزنیــم،
بهصــرف ایــن حــرفزدن
بعضــی از تابوهــای جامعــه را
شکســتهایم .تــا همینجــا هــم
بــا قضاوتــی روبــهرو هســتیم کــه
بــا زبــان بایدهــا و نبایدهــا ازجملــه
اخــاق ،شــرع و قانــون بــه مــا
تذکــر میدهنــد کــه ایــن حــق

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

سروناز دارابی متولد سال
 ۱۳۶۱است .او از رشتهی
حقوق فارغالتحصیل شده
است و بهمدت هشت سال
بهعنوان وکیل پایهیک
دادگستری مشغول به فعالیت

را نداریــم .بــرای نمونــه ،بــرای
حفــظ کیــان خانــواده یــا بــرای
او خود را یک زن مستقل
رعایــت شــئونات اخالقــی جامعــه
فمینیست میداند ،به برابری
یــا کشــاندن نوجوانــان و جوانــان به
جنسیتی اعتقاد دارد و برای
چیــزی کــه فســاد اخالقــی خوانــده
دستیابی به این مهم تالش
میشــود یــا انحــراف فکــر جوانــان
میکند.
از مســالههایی کــه بــه باورشــان،
اولویــت مهمتــری بهحســاب
میآینــد .ایــن جملههــا را بــه
زبانهــای مختلــف میتــوان از
تریبونهــای مختلفــی شــنید کــه
گاهــی کاملــن متضــاد بهنظــر میآینــد و در فضــای اجتماعــی و سیاســی ،روبــهروی هــم
قــرار میگیرنــد .گرانــیگاه همــهی ایــن مخالفتهــا هــم بهنوعــی حــقدادن یــا حقنــدادن
اســت .در مرحل ـهای شــخصیتر اگــر هرکــدام از زنــان ،در زندگــی شــخصیاش ،لــذت جنســی
در عرصهی وکالت است.
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را بهعنــوان خواســته مطــرح کنــد ،بــا شــدت بیشــتری مــورد قضــاوت قــرار میگیــرد کــه آیــا
حــق دارد یــا نــه؟ ایــن چیــزی اســت کــه مــا در زندگــی شــخصیمان و همچونیــن فضــای
اجتماعــی اطرافمــان میبینیــم .میخواهــم همیــن را از شــما بپرســم .رابطــهی لــذت جنســی
بــرای زنــان بــا «حــق» و «حقخواهــی» چیســت؟
ســروناز دارابــی :فیلســوف ســنت تومــاس آکوینــاس چهارگونــه قانــون را متمایــز از یکدیگــر
نامگــذاری کــرده اســت .قانــون ابــدی کــه درواقــع خداونــد اینگونــه مقــدر کــرده اســت و
آفریــده اســت ،قانــون طبیعــی کــه مشــارکت عقــل در قانــون الهــی بــه قصــد تبییــن آن اســت،
قانــون الهــی کــه وحــی اســت و در کتابهــای مقــدس آمــده اســت و قانــون بشــری کــه بــر
اســاس عقــل وضــع میشــود و هدفــش خیــر مشــترک اســت.
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قانونهــا در کشــورهای ســکوالر بــر مبنــای حقــوق طبیعــی اســتوار هســتند یعنــی اینکــه
حقوقــی کــه بــا فــرض وجودنداشــتن خــدا هــم همچونــان چونیــن محتوایــی میداشــتند.
قانونهــا بهقصــد حفــظ نظــام یکپارچــهی کشــورها و ایجــاد نظــم وضــع میشــوند.
درعینحــال ،بــه قــول بیشــتر فیلســوفان ازجملــه سیســرو و افالطــون ،قانــون بایــد بــا قانونهــای
طبیعــی منطبــق باشــد در غیــر اینصــورت ناعادالنــه اســت.
اینکــه حــق زن بــر لــذت جنســی از چــه منظــر قانونــی قابــل بررســی اســت ،نیازمنــد ایــن
اســت کــه مشــخص کنیــم کــه منظورمــان از حــق چیســت .اصلــن حــق زن را بــر بهرهبــرداری
لذتجویان ـهی جنســی از بــدن خــودش یــک حــق طبیعــی میدانیــم ،یــا صرفــن ماننــد یــک
حــق ابــدی و الهــی بــه آن نــگاه میکنیــم و درنتیجــه ،تابــع اوامــر آن هســتیم؟ بــرای هرکــدام
از ایــن دو نــگاه ،بایــد قانونهــای متناســب بــا آن تدویــن بشــوند .متاســفانه در ایــران و بیشــتر
کشــورهای جهــان ســوم و بهخصــوص خاورمیانــه ،قانــون صرفــن ابــزار حفــظ هنجارهــای
قومــی و قبیل ـهای ،ســنتی و مذهبــی اســت درحالیکــه قانــون بایــد ابــزار ایجــاد عدالــت ،چتــر
حمایــت از مظلــوم و راهبرنــدهی مــردم بهســمت تغییــر پویــا و صحیــح ،باشــد.
نکیســا آذری :بــه جهــان ســوم و نــگاه ســنتی آن اشــاره کــردی .آیــا در نهادهــای بینالمللــی،
ازجملــه در میثاقهــا و پیماننامههــای بینالمللــی ،بــرای مقابلــه بــا ایــن نــوع نــگاه ،حرکتــی
صــورت گرفتــه اســت؟
ســروناز دارابــی :آنچــه کــه بهعنــوان حقــوق بشــر مــورد توافــق اغلــب کشــورها قــرار گرفته
اســت ،شــامل اساس ـیترین و ابتداییتریــن حقوقــی اســت کــه هــر فــرد بهطــور ذاتــی ،فطــری
و بهصــرف انســانبودن از آن بهرمنــد میشــود ،امــا اعالمی ـهی حقــوق بشــر درعینحــال کــه
حــق انســان بــر بــدن خــود را بــه رســمیت میشناســد ،بــه مبحــث لــذت جنســی در ســایهی
ازدوا ج نــگاه میکنــد.
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برای نمونه ،در مادهی  ۱۶اعالمیهی
حقــوق بشــر ،آزادی زناشــویی و
آنچه که بهعنوان حقوق بشر مورد توافق اغلب
ازدواج را بــرای همــهی انســانها
کشورها قرار گرفته است ،شامل اساسیترین
و بــر اســاس رضایــت دو طــرف
و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد بهطور
بــرای تشــکیل خانــواده ،از حقــوق
ذاتی ،فطری و بهصرف انسانبودن از آن بهرمند
بشــر دانســته اســت امــا در مــورد
میشود ،اما اعالمیهی حقوق بشر درعینحال که
لــذت جنســی چیــزی نمیگویــد.1
حق انسان بر بدن خود را به رسمیت میشناسد،
بیشــک مســالههای جنســی ،از
به مبحث لذت جنسی در سایهی ازدواج نگاه
پیچیدهتریــن مســالههای انســانی
میکند.
هســتند .بااینوجــود ،نــگاه قانــون
بــه مســالههای جنســی در اغلــب
کشــورها نگاهــی بــر پایهی قــرارداد
اســت؛ قــراردادی کــه رابط ـهی جنســی را ابــزار فرزنــدآوری ،ازدیــاد نســل و تامیــن نیــروی کار
میدانــد .بنابرایــن ،از واردشــدن بــه جزییــات پرهیــز میکنــد و صرفــن بــر حفــظ حداقــل
منزلــت انســانی اصــرار دارد.
نکیســا آذری :مــاک ایــن مــاده بــرای حداقــل منزلــت انســانی چیســت؟ ازدواج اجبــاری،
بــارداری اجبــاری ،تجــاوز خانگــی و حتــا ناقصســازی جنســی زنــان در جامعههایــی شــکل
میگیرنــد کــه مدعــی هســتند کــه اینهــا را بــرای حفــظ منزلــت زن انجــام میدهنــد.
بهعبارتدیگــر ،در کلیــات ،همــه میتواننــد از واژههــای مشــترک اســتفاده کننــد.
ســروناز دارابــی :بلــه ،مســالههایی ماننــد ناقصســازی جنســی زنــان و دختــران ،تجاوزهــای
خانگــی در چهارچــوب زناشــویی ،نداشــتن حــق تصمیمگیــری بــرای بــارداری و ســقط جنیــن بــا

1

مادهی  ۱۶اعالمیهی حقوق بشر« :مردان و زنان بالغ ،بدون هیچگونه محدودیتی از نوع نژاد ،ملیت یا دین حق دارند که با یکدیگر

زناشویی کنند و خانوادهای بنیان نهند .همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی ،در طول زمان زندگی مشترک و هنگام
فسخ آن هستند .عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجاند .خانواده یک واحد گروهی
طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا بهوسیلهی جامعه و حکومت نگاهداری شود».
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ایــن اعالمیههــا و پیماننامههــا متاســفانه حــل نشــدهاند .حــق انســان بــر بــدن در خیلــی از
مــوارد توســط والدینــی نقــض میشــود کــه دارای حــق قانونــی بــر بــدن فرزندانشــان هســتند.
بهعنــوان مثــال ،ازدواج کــودکان زیــر هجــد ه ســال در ایــران بــا اجــازهی ولــی قانونــی در
مــادهی  ۱۰۴۱مــاده قانــون مدنــی 2مجــاز دانســته شــده اســت.
نکیسا آذری :بهطور خاص ،قانون ایران چقدر به لذت جنسی زنان پرداخته است؟
ســروناز دارابــی :ببینیــد ،مثلــن نتیجههــای طــرح ملــی بررســی خشــونت خانگــی علیــه زنــان
ایــران نشــان دادهانــد کــه قانونهــا متاســفانه نتوانســتهاند حرمــت زن را بهعنــوان یــک انســان
آزاد و آزاده نــگاه دارنــد۶۶ .درصــد از زنــان ایرانــی خشــونت خانگــی را تجربــه میکننــد .حــال
در چونیــن وانفســا و ولولـهای اصلــن صحبــت از لــذت جنســی زنــان کمــی عیرمعقــول بــه نظــر
میرســد .درحالیکــه بهرسمیتشــناختن چونیــن لذتــی ،مبــارزه بــا ناقصســازی جنســی
زنــان و دختــران و ازدواجهــای اجبــاری را آســان میکنــد ،امــا هیــچ اهمیتــی بــه آن داده نشــده
اســت .مســالههای جنســی خــارج از چهارچــوب ازدواججرمانــگاری شــدهاند و برخــورد جزایــی
3
بــا آنهــا بســیار اتفــاق میافتــد .بهعنــوان مثــال ،در مــادهی  ۶۳۷قانــون مجــازات اســامی
بوســیدن (تقبیــل) بهعنــوان ابــزار ایجــاد علق ـهی جنســیجرمانــگاری شــده اســت.
بنابرایــن ،بایــد برطرفکــردن نیــاز جنســی و چشــیدن ایــن لــذت را در چهارچــوب خانــواده
جس ـتوجو کــرد .بااینحــال ،از آنجــا کــه در کشــور ایــران قــرار نیســت ازدواج ضامــن شــادی
و ســامت روح انســان باشــد بلکــه قــرار اســت ضامــن تشــکیل یــک خانــواده و فرزنــدآوری
باشــد ،ازدواج یکســره قــرارداد دیــده شــده اســت .بــا رجــوع بــه مادههــای  ۱۰۵۹5 ،۱۰۴۳4و

2

ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی :عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  ۱۵سال تمام

شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
3

مادهی  ۶۳۷قانون مجازات اسالمی :هرگاه زن و مردی که بین آنها علقهی زوجیت نباشد ،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی

عفت غیر زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ،به مجازات شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.
4

مادهی  ۱۰۴۳قانون مدنی :نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهی پدر یا جد پدری

او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند
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و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطالع داده
شود و بعد از  ۱۵روز از تاریخ اطالع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازهی نکاح را صادر نماید.
5

مادهی  ۱۰۵۹قانون مدنی :نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

7

لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

 ۱۰۶۷6قانــون مدنــی پــر واضــح اســت کــه اصلــن مســالههای جنســی بــدون هــدف فرزنــدآوری
و حفــظ بنیانهــای خانــواده معنایــی ندارنــد.
بــا مطالع ـهی فصــل چهــارم ،پنجــم و هفتــم قانــون مدنــی متوجــه خواهیــد شــد کــه ازدواج
قــراردادی بــر پایـهی مبادلـهی پــول بــا خدمــات جنســی اســت؛ مثلــن بــه مهریــه مثــل ســایر
درآمدهــا مالیــات تعلــق میگیــرد (مــادهی  ۱۰۷۸قانــون مدنــی .)7زن میتوانــد تــا دریافــت
کامــل مهریــه از حــق حبــس اســتفاده کنــد یعنــی تــا گرفتــن مبلــغ معاملــه ،مــورد معاملــه را

از آنجا که در کشور ایران قرار نیست ازدواج ضامن شادی و سالمت روح انسان
باشد بلکه قرار است ضامن تشکیل یک خانواده و فرزندآوری باشد ،ازدواج
یکسره قرارداد دیده شده است.

کــه رابطــهی جنســی اســت ،در اختیــار خریــدار قــرار ندهــد (مــادهی  ۱۰۸۵قانــون مدنــی.)8
درصورتیکــه بــرای زن مهریــه مشــخص نشــده باشــد ،مهرالمثــل بــر مبنــای شــرایط مالــی
خانــوادهی زن تعییــن میشــود (مــادهی  ۱۰۹۱قانــون مدنــی .)9یعنــی درنهایــت زن صرفــن
دهنــده و مــرد خواهنــده اســت.
نکیســا آذری :یعنــی مــرد اگــر مبلــغ مهریــه را پرداختــه باشــد ،بهطــور قانونــی میتوانــد از
زن ســکس بخواهــد و زن بایــد بــا او رابطـهی جنســی داشــته باشــد؟
ســروناز دارابــی :بلــه ،زن بایــد پاســخگوی نیازهــای جنســی شــوهرش باشــد و در غیــر

6

مادهی  ۱۰۶۷قانون مدنی :تعیین زن و شوهر بهنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط

صحت نکاح است.
7

مادهی  ۱۰۷۸قانون مدنی :هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تمیز نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

8

مادهی  ۱۰۸۵قانون مدنی :زن میتواند تا مهربهی او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر
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اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
9

مادهی  ۱۰۹۱قانون مدنی :برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به

اماثل و اقران و اقارب و همچونین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود.

8

لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

اینصــورت ،ناشــزه محســوب میشــود و مــرد میتوانــد عالوهبــر ازدواج دوبــاره ،از پرداخــت
نفقــه بــه زن اول خــودداری کنــد (مادههــای  ۱۶10و  ۱۷11قانــون حمایــت خانــواده و مــادهی
 ۱۱۰۸قانــون مدنــی.)12
نکیســا آذری :اگــر مــرد بــا اســتناد بــه وظیفـهی زناشــویی زن ،او را بــا اجبــار فیزیکــی ،وادار
بــه رابطــهی جنســی کنــد یعنــی او را مــورد تجــاوز قــرار دهــد ،آیــا از نظــر قانونــی جرمــی
مرتکــب شــده اســت؟ آیــا زن میتوانــد در ایــن شــرایط ،ادعــا کنــد کــه مــورد تجــاوز جنســی
قــرار گرفتــه اســت و از مــرد شــکایت کنــد؟
ســروناز دارابــی :متاســفانه در تجاوزهــای جنســی خانگــی ،اگــر ضربوجــرح خــارج از
محــدودهی ابــزار جنســی زن صــورت نگیــرد ،امــکان اثبــات وقــوع جــرم ضربوجــرح تقریبــن
ناممکــن اســت زیــرا بهطــور قانونــی ،ابــزار جنســی زن میتوانــد مــورد اســتفادهی مــرد قــرار
بگیــرد و حتــا در صــورت ضربوجــرح هــم از نظــر قانــون چیــزی بــه اســم تجــاوز رخ نــداده
اســت.
نکیســا آذری :آیــا زن هــم بهطــور قانونــی میتوانــد درخواســت رابطــهی جنســی داشــته
باشــد؟
ســروناز دارابــی :مــرد بهصــرف توانایــی دخــول در فاصلههــای زمانــی شــشماهه دارای
ســامت جنســی محســوب میشــود و درصــورت ســرباززدن از رابطــهی جنســی ،زن صرفــن

10

مادهی  ۱۶قانون حمایت از خانواده :مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد - 1 :رضایت همسر اول.

 - 2عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی - 3 .عدم تمکین زن از شوهر - 4 .ابتالء زن به جنون یا امراض صعبالعالج موضوع
بندهای  5و  6ماده  - 5 .8محکومیت زن وفق بند  8ماده  - 6 .8ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند  9ماده  - 7 .8ترک زندگی
خانوادگی از طرف زن - 8 .عقیم بودن زن - 9 .غایب مفقوداالثر شدن زن برابر بند  14ماده .8
11

مادهی  ۱۷قانون حمایت از خانواده :متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دالیل تقاضای خود را در آن

قید نماید.یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابالغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان
تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده  16اجازه اختیارهمسر جدید خواهد داد.به هر حال در تمام
موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.هرگاه مردی با داشتن همسر
بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همینمجازات مقرر است
برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط
درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
12

مادهی  ۱۱۰۸قانون مدنی :هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
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9

لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

بــا مطرحکــردن مبحــث عســروحرج آن هــم در دادگاههایــی کــه رویهشــان بخشــش کلی ـهی
حقــوق مــادی زن اســت ،میتوانــد طــاق بگیــرد.
مشــکل جنســی مــرد اگــر موجــب ازکارافتادگــی کامــل جنســی نشــود ،حقــی بــرای زن بهوجــود
نمــیآورد .در قانــون از ســه مــورد نــام بــرده شــده اســت کــه زن در آن موردهــا میتوانــد از
حــق فســخ قــرارداد ازدواج اســتفاده کنــد؛ عنــن ،خصــاء و جــب یعنــی اختگــی ،ناتوانــی در
راســتکردن (نعــوظ) و قطــع
آلــت رجلیــت (کیــر) کــه جلــوی
دیهی تخم چپ مرد برابر با قیمت  ۶۶شتر
انجــام وظیفــهی زناشــویی یعنــی
و دیهی تخم راستش برابر با  ۳۴شتر است
فرزنــدآوری را میگیرنــد (مــادهی
یعنی قانون به قدری برای لذت جنسی مرد
 ۱۱۲۲قانــون مدنــی .)13در ایــن
احترام قایل شده است که دیهی دو تخمش
مــاده پرواضــح اســت کــه لــذت
برابر با دیهی کامل یک مرد و دو برابر دیهی
جنســی و برطرفشــدن نیازهــای
یک زن است.
جنســی زن بههیچوجــه مــورد
توجــه قانونگــذار نبــوده اســت.
ازآنطــرف ،مثلــن دی ـهی تخــم چــپ مــرد برابــر بــا قیمــت  ۶۶شــتر و دی ـهی تخــم راســتش
برابــر بــا  ۳۴شــتر اســت یعنــی قانــون بــه قــدری بــرای لــذت جنســی مــرد احتــرام قایــل شــده
اســت کــه دی ـهی دو تخمــش برابــر بــا دی ـهی کامــل یــک مــرد و دو برابــر دی ـهی یــک زن
اســت .14تنهــا اهرمــی کــه زنــان بــرای دفــاع از چونیــن حقوقــی دارنــد ،خــروج از ازدواج یعنــی
طــاق اســت کــه آن هــم در دســتان مــرد اســت یعنــی اگــر مــرد نخواهــد میتوانــد زن را
طــاق ندهــد.
پــس همانطــور کــه میبینیــد زن تــا جایــی تصمصمگیرنــده اســت کــه تــا گرفتــن کامــل

13

مادهی  ۱۱۲۲قانون مدنی :عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفهی زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

(اصالحی  - ۱ ) ۶۱/۱۰/۸عنن بهشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود - ۲ .خصاء  - ۳مقطوعبودن
آلت تناسلی.
14
ثلث دیه دارد.

مادهی  ۶۶۵قانون مجازات اسالمی :قطع دو بیضه یکباره دیهی کامل و قطع بیضهی چپ ،دو ثلث دیه و قطع بیضهی راست،

کارگاه خبر ژوپیآ
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لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

مهریــه ،از حــق حبــس اســتفاده کــرده باشــد
و بعــد از اولیــن ســکس کــه حــق حبــس را از
بیــن میبــرد ،اختیــار رابطـهی جنســی در دســت
شــوهر قــرار میگیــرد .ایــن نــگاه کــه دقیقــن
در تاییــد فرهنــگ مردســاالر و ســنت اســت ،بــه
ایــن مهــم اشــاره دارد کــه زن بهخودیخــود
حقــی بــر لذتهــای جنســی خــود نــدارد و اگــر
نیمنگاهــی بــه مســالههای جنســی داشــته
باشــد بایــد بــا حداقــل خواســته و بــه قصــد
فرزنــدآوری باشــد.
نکیســا آذری :بــا نــگاه بــه شــرایط موجــود،
کاری کــه خــود زنــان بــرای رســیدن بــه ایــن
خواســته میتواننــد انجــام بدهنــد چیســت؟

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

قانونها عوض نخواهند شد مگر
آنکه از حمایت و برطرفکردن
نیازهای صرفن یک گروه از افراد
در جامعه بپرهیزیم ،به نیاز همگان
فکر کنیم و زن را خارج از الگوهای
جنسی و ابزار فرزندآوری ببینیم و
همینطور نگاه برابر به انسانها
جدای از جنسیتشان داشته باشیم.
تا زمانی که نگاه به زن نگاه کاالیی
باشد ،حق لذت زن و زندگی جنسی
خوشایند او به رسمیت شناخته
نمیشود و تا این حق به رسمیت
شناخته نشود ،تغییر قانونها اتفاق

ســروناز دارابــی :در ایــن مســیر بایــد بــا
نمیافتد.
تمامــی تابوهــا و باورهایــی کــه بــا آنهــا
پــرورش یافتهایــم مبــارزه کنیــم و در آغــاز ،بــه
ایــن بــاور برســیم کــه رســیدن بــه ارگاســم و
تجربـهی یــک لــذت جنســی ،حــق مســلم مــا بهعنــوان انســان اســت چراکــه حــق هــر انســانی
اســت .بایــد بــرای تغییــر قانونهــای ناعادالنــه بکوشــیم امــا همزمــان بایــد از قابلیتهــای
فعلــی قانونهــا ،کمــال اســتفاده را بکنیــم .یعنــی بــا گذاشــتن شــرطهای ضمــن عقــد قانونــی
و صحیــح و اخــذ وکالــت در طــاق از همســر ،در وضعیــت برابــر بــا او قــرار بگیریــم.
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لذت جنسی بهمثابهی حق انسانی

نکیسا آذری در گفتوگو با سروناز دارابی

نکیسا آذری :و سوال آخر اینکه چگونه این شرایط را مینواتیم تغییر بدهیم؟
ســروناز دارابــی :قانونهــا عــوض نخواهنــد شــد مگــر آنکــه از حمایــت و برطرفکــردن
نیازهــای صرفــن یــک گــروه از افــراد در جامعــه بپرهیزیــم ،بــه نیــاز همــگان فکــر کنیــم و زن
را خــارج از الگوهــای جنســی و ابــزار فرزنــدآوری ببینیــم و همینطــور نــگاه برابــر بــه انســانها
جــدای از جنسیتشــان داشــته باشــیم .تــا زمانــی کــه نــگاه بــه زن نــگاه کاالیــی باشــد ،حــق
لــذت زن و زندگــی جنســی خوشــایند او بــه رســمیت شــناخته نمیشــود و تــا ایــن حــق بــه
رســمیت شــناخته نشــود ،تغییــر قانونهــا اتفــاق نمیافتــد.

تمامی کتابچههای پروندهی «لذت جنسی زنان» را در این لینک ببینید:

https://joopea.news/?p=39143
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لــذت جنســی زنــان چیســت؟ بــرای
لذتبــردن و لذتبخشــیدن در رابطــهای کــه
یکطرفــش خــودش را زن میدانــد چــه بایــد
کــرد و چــه کارهایــی را بهتــر اســت انجــام
ندهیــم؟ وقــت پریــود یعنــی کــه ســکس
تعطیــل؟ لــذت جنســی زنــان تراجنســی و
بیناجنســی چگونــه اســت؟ آنهایــی کــه خــود
را کوییــر میداننــد چطــور؟
پرس ـشها زیــاد هســتند و نقطههــای مبهــم هــم کــم نیســتند .دلیلــش
هــم ایــن اســت کــه مــا آدمهــا پیچیــده و مبهــم هســتیم و از ســویی هــم
ســکس و هرچــه بــه ســکس ربــط پیــدا کنــد ،حــرف مگــو بــه حســاب
میآیــد.
بــرای همیــن ،ژوپــیآ دســتبهکار تهیــهی پرونــدهای بــا نــام «لــذت
جنســی زنــان» شــده اســت تــا چندتایــی از ایــن ســوالها را جــواب
بدهــد .بــرای پاســخ بــه ســوالهایی کــه در کتابچههــای ایــن پرونــده
مطــرح کردهایــم ،بــه ســراغ اهــل کار رفتیــم و خواســتیم تــا مــا را نســبت
بــه ایــن مقولــه روشــن کننــد.
ایــن مجموعــه شــامل مقالههــا ،مصاحبههــا و ترجمــه اســت کــه در
هفــت کتابچ ـهی مجــزا بــر روی وبســایت کارگاه خبــر ،در اینجــا در
دســترس همــگان هســتند.
اگــر نقــد ،پیشــنهاد و یــا ســوالی داریــد ،میتوانیــد از طریــق آدرس زیــر
بــا مــا تمــاس بگیریــدfsp.project@joopea.com :

