رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان:از ﻗﺒﺢ ﻟﻮاط ﺗﺎ ﻣﻎ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی آﻗﺎزﻣﺎﻧﯽ -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻏﺮﯾﻀﻪ ﺧﺪا دادی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ دﭼﺎر روﻧﺪی اﻓﺮاﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻼش اﻧﺴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ اﻫﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ ،اﺧﻼق و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺮد ﺳﺎل
ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای درک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در درک دردﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ،در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﻗﺸﺮ
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزیﻫﺎی آﺷﮑﺎر و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ در
ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را زﯾﺮ اﺳﻢ ﻟﻮاط ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺮدار ﻗﻮم
ﻟﻮط اﺳﺖ ﺗﻌﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ را ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده و
ﺑﺮای آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﻟﻮاط ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮد ،در ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺮار از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮاط
ﮐﺮدهاﻧﺪ در دادﮔﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻔﺨﯿﺬ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات ﺣﺪی ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و در ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دارد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮری ﭘﺎﯾﻪ آن ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﻦ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﻠﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﺰﻣﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪ و ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد آن و زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﺳﻼم را ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﻮام ﻋﺮب ﺗﺒﺎر ﺣﺠﺎر
در  1400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان را در ﻣﻮارد
ﮐﺜﯿﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.

در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را روا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﺎوردﻫﺎی
ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎرهاﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪﺑﺎزی و ﯾﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻎ ﺑﭽﻪﮔﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ راﯾﺞ
ﺑﻮدهاﺳﺖ .در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻧﺎﻣﺪاری ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎدهای اﺳﺘﻌﺎرهﮔﻮن از ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯽ ،ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﺖ و ﺻﻨﻢ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻔﺴﯿﺮﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻬﻢ را در
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ”ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از واژﮔﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪای از زﺑﺎن راﯾﺞ ﻫﻤﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد وآﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد آﺛﺎر ﺧﻮد را ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺼﻪ و ﺷﻌﺮ و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ادﺑﯽ
ﺑﻪ زﯾﻮر ﻧﮕﺎرش آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره واژهای ﻣﺎﻧﻨﺪ« ﺧﻮدرو »ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارﯾﻢ-اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﯾﻦ واژه را ﻋﺰﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ -اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ)ﺑﺎ ﺑﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺬﮐﺮ( و ﻣﻎ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﺧﻮد راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮد و اﯾﺎز ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮک ﺑﺎ ﻣﻎ ﺑﭽﻪاش )اﯾﺎز( ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواج وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﮐﺎن ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ و ﯾﺎ ﻧﻮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻗﺮن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮان ،ﻣﻠﯿﺠﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه او ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻌﯽ در ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در دوراﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎدی زﻧﺎن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﺸﻖ ورزی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺪازه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و زاﯾﯿﺪن ﺗﻨﺰل دادهاﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﺎ ”ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻎ ﺑﭽﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روﺷﻨﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )ﭘﺴﺮان ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﻪ( را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻌﺎرض ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮاط را ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه
ﮐﺒﯿﺮه ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دردآور در ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ از آنﻣﻨﺎﻓﯽ اﺧﻼق و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻏﺮور آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ!
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ از ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺣﺪود ازدواج ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ راه ﻓﺮاری از آن را ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﻪ ﺷﺪت داﻣﻦ زﻧﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻃﻮل ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎرج از راﺑﻄﻪ ازدواج( ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﻋﻢ از
ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ و …ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽآورد و رواج ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ ﻫﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺮزی ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ،ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺴﺮان  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ”در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺴﯽ) ﮐﺎﻣﻼ ”ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ( ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ  ،در
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای درک درﺳﺖ ﺗﺮ اﻣﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا را ﺑﺪور از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻋﺮﻓﯽ وﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ:
ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺪّﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از اﺻﻄﻼح« ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاه »اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .آﮐﺎدﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۳۰۰۲ﻧﻮﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ”ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪد ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺲ ﭼﻪ
دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﻃﻮل رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوره ﺑﺎرداری دیاﺗﯿﻞاﺳﺘﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮول ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداری )و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎرداری( اﺳﺘﺮس را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا
ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را از دﯾﺪه دور داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از
رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ در ذﻫﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺠﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ آن در اﯾﺮان را ﻣﺤﺘﺮم
داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ وﺟﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  9ﺗﺎ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ”ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺷﺪهای ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﺮ
رﻧﮓ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد )ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺚ( در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮی آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ”راﯾﺠﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺴﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺒﺎدرت ورزد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮدان ﺟﻮان )از آﻏﺎز ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﺒﻞ از 15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﻠﻮغ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻌﺪ از20ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ -از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ازدواج ﺑﯽﺑﻬﺮه اﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎز
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دوم -در ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ،
ﺳﻮم-ﮔﺮاﯾﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺎزه در ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎری ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدان در دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮان
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎ دار ﻗﺎﺑﻞ ره ﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺨﺼﺎ ”درﺧﺼﻮص آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎری اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﺴﺎب آﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﻢ
ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺰﻣﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﮐﻮدک آزاری( ،ﺳﭙﺲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮی
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﻮدک آزاری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺮوم  ،از ﺣﺪاﻗﻞ آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

