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اجازه بدھيد با يک شعر شروع کنيم:
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وين حرف معما نه تو خوانی و نه من
ھست از پس پرده گفتگوی من وتو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
خوب عنوان جالبی است بيولوژی سکس ،سخنرانی يک روانپزشک  .واقعيتش اين است که
درخصوص عمل سکس اطالعات بيولوژيک و تنکرد شناسانه يعنی فيزيولوژيک کمی در دست
است )البته اطالعات زياد است( امّا اطالعات جامع و در واقع جمع بندی شده کم است .بله اين
ھورمون باال می رود ،احتقان عروقی ايجاد می شود و ....اين ھا يافته ھايی ھستند که جسته
گريخته بدست آمده اند .امّا ھر درختی را با ميوه اش می شناسند ،می بينيد که اگر ميوه اين
درخت می توانست روشھای بيولوژيک درمان اختالالت جنسی باشد ،اين ميوه بسيار بسيار کال
است .ببينيد در خصوص جنسيت ،تمايز ،تکامل جنسی و اين چيزھا خيلی اطالعات داريم که بنده
ھم خيلی خالصه و بطور اجمالی برايتان نشان خواھم داد .امّا آن مطالب که ارائه خواھم داد و
قطعا ً مطالب تکراری برايتان خواھد بود و فقط برای بنده بعنوان مقدمه و مجوزبحث اصلی
خواھد بود که دراين زمينه می توانم خودم را صاحب کرسی بخوانم ،و در آن زمينه در قسمت
دوّ م صحبت ھايم وارد خواھم شد .اين را ھم اينجا بگويم که مثال ٌ ما درمورد دستگاه گوارش خيلی
خيلی يافته ی علمی داريم و تخصص گوارش به پيشرفت ھای شگرفی نايل گشته است امّا اگر
بخواھيم راجع به عالی ترين عمل دستگاه گوارش که خوردن باشد صحبت کنيم بايد اذعان کنيم
که خوردن تقريبا ٌ عملی است که بيشتر جنبه ھای روانی روشن شده دارد و مثال ٌ اشتھا در اصل
ترمی است روانشناختی و اکثرا ھم بکار روانپزشکان مربوط و مرتبط شناخته می شود.حاال
اشکالی ندارد بگذاريد اين مطالب امروزی اسمش باشد بيولوژی سکس!چون اسم کور را ھم
نورعلی می گذارند و اسم کچل را زلفعلی).عکسھا را نشان بدھيد!(
يک چيزی را اينجا بگويم بنده خودم يک لجی با کامپيوتر و اين چيزھا دارم چون متأسفانه می
بينم که اين چيزھا اين روزھا جانشين فکر شده است! ھر چند موضوع سخنرانی بنده امروز از
موضع ضد فکر ومدرنيته است!
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خب اينجا خواستم ھر کسی يادش بماند که نگرش روانی زيستی اجتماعی مدرن ترين و غالب
ترين نگرش به اکثر بيماريھا در طب و مخصوصا ً در روانپزشکی است يعنی غفلت از يک جنبه
مثالً اجتماعی که در قسمت دوم بحثم به طور جدی بازش خواھم کرد،در خصوص سکس کار را
ناقص و ناتمام رھا می کند.
بعد از اين تمايز کروموزومی در تعيين جنسيت و مراحل تقسيم ھای سلولی اوّ ليه ،کار به اينجا
کشيده می شود و از سلولھای مزودرمال ،ھمه چيز از يک تکمه شروع می شود .يک برجستگی
اوروژنيتال* که به دو جزء ادراری* که موجب تشکيل کليه و مجاری ادراری و غدد جنسی
ومجاری مربوطه تغيير شکل می دھند ،تقسيم می شوند.
در جنس مذکر نزول بيضه ھا کار را قطعی ميکند و رشد بيشتر چيزی که در جنس مونث
کليتوريس باقی می ماند و باز ماندن چيزی که اگر بسته می شد اسکروتوم نام می گرفت باعث
شکل بيرونی متمايز دو جنس می شود و مشکالت خاص دورۀ جنينی چنانچه می دانيم موجب دو
جنسيتی ھای واقعی يا کاذب يعنی ھرمافروديسم ھای مونث و مذکر می شود که ھمه شما بھتراز
من می دانيد و ھدف از تکامل و طی اين مراحل اين است که يک بزرگسال فعال از لحاظ جنسی
شکل بگيرد که در اينجاھا می بينيد شکل گرفته است.
يک بحث کوتاھی را ھم اجازه خواھيد داد که در مورد مراحل رشد روانی جنسی فرويد داشته
باشيم چون در اين ايام نوزادی و کودکی که به ظاھر انسان احساس جنسی يا فعاليتی که جنسی
ناميده شود ندارد و در واقع غيرفعال از نظر جنسی است فعل و انفعاالتی در روان کودک انجام
می گيرد که ھستۀ رفتارھای جنسی فعال و بزرگساالن را شکل می دھد و از اين تمرين ھا است
که بزرگساالن بعد از بلوغ قادر به برقراری روابط جنسی و انجام سکس*کامل می شوند.
اين ھم چند منحنی که مراحل و جنبه ھای ھورمونال و اجتماعی و روانشناختی بلوغ را نشان می
دھد .ھورمونھايی که در بلوغ موثرند,مناطق مختلف بدن و مغز که در بلوغ جنسی دست اندر
کارند و اين ھم يک شمای پيچيده ای از عوامل جسمی روانی اجتماعی که در بلوغ جنسی نقش
ايفا می کنند و در اين ميان حتی طرز تفکّرسن ّتی و مذھبی و اين چيزھا ھم موثر است.
مراحل رشد روانی جنسی فرويد
ببينيد شما اين مراحل را ھم می شناسيد و می دانيد که تنھا و بھترين مرحله بندی رشد روانی
جنسی است که به ما در تبيين رشد جنسی انسان و شناخت آسيب ھای آن کمک کرده است و اين
مراحل بايد بطورمتوالی ظاھرو ملغی* شوند تا به سازمان روانی شخصيتی نرمال بزرگساالن
برسيم و ھر گونه فيکس شدن*در يک مرحله موجب عدم کفايت فرد در مرحله بعدی خواھد شد.
مثالً خيلی ساده می گوييم که اگر يک کودک از نيازھای دھانی فارغ نشود و در واقع از اين
مرحله سيراب بيرون نيايد ،نياز به کنترل در مرحله بعدی بی معنی خواھد ماند و يک آدم وابسته
از نظر روانی جنسی در بزرگسالی محتمل خواھد بود.
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اشکال در تکامل طبيعی در اين مراحل باضافۀ تقويت يا ضعف درمکانيسم ھای دفاعی خاص
)مثالَ پخته يا ناپخته و نوروتيک( در نھايت منجر به اشکال خاص نوروز ،اختالالت شخصيتی و
اختالالت خاص جنسی خواھند شد.
خوب خالصه تبيين مراحل رشد روانی جنسی فرويد چيست؟
فرويد مسئله وا پس زنی* غريزه جنسی را مطرح کرده است و آن را بيمار گونه خوانده است و
عامل نوروزھا وازجمله اختالالت خاص ميل جنسی ،انگيزش،انزال* و ارگاسم را ھمين واپس
زنی* معرفی کرده است که يعنی پشت گوش انداختن و ناديده گرفتن در اصل می باشد .امّا آيا
منظورش اين بود که ھرج و مرج جنسی انسانھا را از شر اختالالت مھّم روانی نجات خواھد
داد .او درمقابل وا پس زنی*  ،سر کوب ارادی و آگاھانه را به معنی مدارا و کنار آمدن و در
کنترل گرفتن افسار پيشنھاد کرده است ولی اگر بين واپس زنی و سرکوب* مرز بسيار باريکی
را فرض کنيم و اين مرز باريک را مکانيسم ھای دفاعی نا پخته و نوروتيک ديگری پر می کنند
آنوقت می بينيم که حکايت منع جنسی ھمچنان به صورت تاريخی باقی است )،که بنده در اين
قسمت از صحبت ھايم ثابت خواھم کرد که شديدتر ھم شده است( و آن طوری که خيلی ھا
روانکاوی را تاريخ برچيده شدن منع جنسی می دانند ،اثبات خواھم کرد که تلقی اشتباھی است.
حداکثر کاری انقالبی که روانکاوی انجام داده است شايد ازاين بيشتر نباشد :مردی را تصور کنيد
که به يک خانم فاحشه شالق می زند .اين صحنه شايد شما را به ياد برخی از انگيزش ھای
پورنوگرافيک منحرفين جنسی يا گروه ھای پارافيلياک بياندازد.
آن مرد در اصل يک لذت جنسی وا پس زده *شده را تجربه می کند.
روانکاوی فرويديستی انگار به آن آقا ميگويد:آقا نميشود بروی واز سرچشمه آب بخوری؟تو که
دراين مقام ھم آن کاره ای!
چراغ ھا را روشن کنيدو عکسھا تمام!
اجازه بدھيد طور ديگری با شما صحبت کنم.بنده امروز مکلف شده ام که در مورد موضوع
سکس برای شما سخنرانی کنم.خب برای من اين سخنرانی يک امتياز باز آموزی خواھد
داشت.ھمچنين گل کردن موضوعاتی که مطرح خواھم کرد و روند نطق بنده بر اقبالی که ممکن
است به بنده بشود تأثير خواھد گذاشت و در يک زبان ما از موضوعی در ارتقا خود استفاده می
کنيم که نميتوانيم تعيين کنيم که اين ارتقا آيا ميتواند فی ذاته ابزاری برای باال رفتن يا سراشيبی
برای سقوط ما در موضوع باشد .در حالی که ورود جدی به اين مقوله واقعا ٌ ھم پسرفت به ھمراه
می آورد نه پيشرفت!
خواھش می کنم در ابتدا از تأثير خاص نگاه تئوکراتيک به سکس فارغ شويد.منظورم اين است
که يک ذره ھم فکر نکنيد که صحبت ھای من جنبه ی خاص بوم شناختی )يعنی اقليمی( داشته
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باشد .اصال ٌ بياييد فرض کنيم که اين کنفرانس يا ھمايش در يک کشور اروپايی يا مثالً در
آمريکای التين بر پا شده است.
و آنگاه بنده يک دفعه بيايم و به عنوان سخنران چشمھايم را ببندم و ھر چه دوست دارم در مورد
سکس به زبان بياورم.از نوع حرف ھايی که انسانھا مثالً در خلوت خود به زبان می آورند مثالً
عجب چيزيه!يا از نوع حرفھايی که آدمھا در جمع ھای بسيار صميمی و با آدمھای باصطالح
ندار بازش ميکنند .چه اتفاقی می افتد؟
خوب معلوم است کم کمش اينه که ھمه ی شما از ته دل خواھيد خنديد .ما البته خيلی جاھا ممکن
است از ته دل بخنديم اما منظور من خنده ای بود که ھيچگاه در زندگی شما تکرار نشده وشايد
نخواھد شد.اين را)يعنی اين خنده ی فوق لذت بخش را( اجازه بدھيد بال فاصله با انزال يا
ارگاسمی مقايسه يا شبيه سازی کنم که آدم ھا در اين قرن دربدر دنبال آن می گردند) و در واقع
اين قرن به عقيده بنده با تشنگی برای لذت از دست رفته و در يادھا نمانده بھتر است معرفی
شود( اين ارگاسم يا انزالی که با شديدترين درجه ی لذت ممکن روی می دھد ،در اثر چه چيزی
از بين رفته؟
ميخواھم چه بگويم؟
سکس* عالم بی وزنی مطلق ونبود محدوديت ھا وقلمرو بی پايان ممکن ھا است.باز خواھش می
کنم از کلمه بازی شاعرمسلکانه ی اين عبارات بيرون بياييد ويک ذره فکر کنيد که اينھايی که
بنده ميگويم شايد بتواند واقعی باشد.مثل ان لذتی که شيخ صنعان در جنون عشق بازی يافت و
ملعبه ی يک دختر ترسا شدو بخاطر ان لذت ديگر نتوانست به لباس قبلی اش بر گردد و ان
لباس سالوث و ريا را برای خودش تنگ يافت.باز ميگويم اين ادبيات پراکنی من باعث نشود که
باز شما تجزيه ای بين عالم واقعی و اين حرف ھا قائل شويد.واقعا ً برويد در بطن ادعای اينجانب
که تکرار می کنم :سکس* عالم بی وزنی مطلق ونبود محدوديت ھا و قلمرو بی پايان ممکن ھا
است.فرض کنيد زير پای ما کشيده شود.يک لحظه ترس و وحشت از چه از سقوط! امّا تصوّ ر
کنيد برای اين سقوط محدوديتی نباشد يعنی شما قرار باشد به جايی برخورد نکنيد يعنی سقوط در
خالء و بی وزنی!
عشق و سکس *در واقع ھمين سقوط است امّا مدرنيته آن را در چرخه ی سود و زيان به کار
گرفته است.اجازه بدھيد به نيابت ازيک ذھن مدرن اينجا از ميان اين صندلی ھا يک شخصی بلند
شود و يک دفعه به بنده چنين اعتراض کند :خجالت بکش پيرمرد! راجع به چه چيزی اينطوری
با حرارت صحبت می کنی و وقت اين آقايان و خانم ھای دکتر را می گيری! اين البته حرف
اينجانب نيست .ميشل فوکو ھم معتقد است که مدرنيته با وجود اينکه فاحشگان را به حاشيه رانده
است امّا از حضور آنھا يعنی حواشی نيز در ھمين چرخه ی سود وزيان استقبال می کند .برای
مدرنيته ھر چيزی که در اقتصاد نقشی نداشته باشد ،بی ثمر و پديده ای غير عقالنی است .امّا می
بينيم که آن چيزھايی که در مدرنيته بعنوان مصاديق کارھای غير عقالنی طبقه بندی می شوند ھم
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ناگزير در اين چرخه حضور می يابند .بعنوان ھمين کنفرانس توجه کنيد  :سخنرانی يک
روانپزشک در مورد سکس که ميشود مصداق عينی و بارز تشبيھی که ميشل فوکو در مقايسه
ی فاحشه خانه ھا و بيمارستانھای روانپزشکی بکار برده است.و باور کنيد چيزی ھم به پای
سودرسانی ھمين دو موضوع در جھان مدرن نميرسد.
ببينيد تجارت پر سود داروھای افزاينده ی ميل جنسی و حوزه ی تبليغات آنھا را .ھر کانالی را
باز می کنيد دو تا تبليغات اينطوری در زير صفحه اش می بينيد  .از طرف ديگر ببينيد شلوغی
غير قابل برگشت مطب ھای روانپزشکان را که با وجود بحران اقتصادی جھانی و داخلی
ھمچنان دارند می تازند !ممکن است خيلی به سادگی خواسته شود به اين سوال پاسخ داده شود و
تئوری ھای فرويديستی به کمک گرفته شود:
منع جنسی بيماريزا است ! و ما با کشفيات پيچيده ی روانکاوی در اصل ضررھای منع جنسی را
تبيين می کنيم و سرکوب غير ضروری را افشا می کنيم و اين در حالی است که ھر چه بر
پيچيدگی فکر و شکل جوامع انسانی افزوده می شود اساسا ھمين سرکوبی فزونی می گيرد).ديديم
که خود فرويد زندگی بی بند و بار جنسی را تجويز نکرده است بلکه بر لزوم سرکوب که عملی
ارادی و خود آگاھانه و داوطلبانه است در اصل بجای واپس زنی در متاپسيکولوژی خود داد
سخن سر داده است( حاال بنده اگر يک واقعيت را اينجا فاش کنم نگوييد که آقا ما اصال خودمان
می دانستيم که شما روانپزشکان خودتان بيشتر از ھمه مشکل داريد :خنده تان ميگيرد اما خود
فرويد در نامه ای که اگر اشتباه نکنم به ارنست جونز نوشته از ناتوانی جنسی خودش پرده بر
داشته بود و آنرا به روش ھای جلوگيری از بارداری منتسب کرده بود .
تعجب نکنيد چاره ای ھم نيست مغز پيچيده تر به سرکوب پيچيده تر متوسل خواھد شد که شده
است!اما ان سوالی که در مورد خودم کردم وقتش رسيد که در اينجا جوابش را بدھم.پرسيدم فکر
می کنيد ممکن باشد که بنده يک دفعه بيايم و بجای بحث آکادميک يک گپ دوستانه عوامانه ی
شيرين در مورد سکس در اينجا در اين جايگاه با شما داشته باشم ؟ نه خير بنده به اين سادگی
خودم را مضحکه نخواھم ساخت و از خير نيم امتياز بازآموزی ھم نخواھم گذشت و حتما شما را
با يک ژست رياکارانه يا ويکتوريايی متقاعد خواھم ساخت که خود افشايی جنسی وابستگان
مونث شما حتی در پيش امثال بنده حائز منافعی است  .و اقلش اين است که ما به آنھا نخواھيم
خنديد و اين است که ميشل فوکو فکر ميکند که ما ويکتوريايی ھايی ديگر ھستيم!
ببينيد بنده چه ميخواھم بگويم؟ ھر چه جامعه مدرن تر و پيچيده تر می شود منع جنسی ھم شديد
تر صورت ميگيرد.تعجب نکنيد ھر چه آدم برھنه تر می شود انگار در لباس ھای نامرئی تری
می پيچد .شما می دانيد که مقوله ی ارتباط جنسی در جوامع ابتدايی و روستايی سھل تر است
)آسانتر(.ترس از ايدز* حاملگی ناخواسته و حتی بی آبرويی در آن جوامع کمتر است آنھا برای
اين موضوع فلسفه نمی بافند و امکان سکس را خيلی ساده تر فراھم می کنند و به قول سھراب
سپھری آب را بی فلسفه سر می کشند.
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يک موضوع در خور توجه در جامعه ی ما اين روزھا موضوع صيغه ھای موقت و اين چيز
ھا است که به طور حتم می دانم که از تمام شماھا چنين چيزھايی بعيد است)مبادا که تصور کنيد
که بنده از اين ايده بخواھم در مقابل عده ای دکتر تحصيل کرده دفاع کنم .نه خير! موضع بنده نقد
پست مدرنيستی مدرنيته است( اين صيغه ھا برای شما غير عقالنی و بدوی می رسد  .به زيان
وضرر مادی و پسرفت شخصيتی که در جريان مثال اين صيغه ھا روی می دھد فکر می کنيد و
شديدا وحشت زده می شويد.و اخرش ممکن است برآورد کنيد که مثال  ١٠تا ارتباط جنسی جمعا
شد  ١٠٠ميليون تومان .حاال ببخشيد بنده ھم با يک ژست ويکتوريايی بايد از شما بپرسم که
مزنده ی بازار اين روزھا چقدر است؟ آن وقت به سوال ديگر شما ھم در ھمين جا می توانم
پاسخ بدھم .لذتبخش ترين فعاليت ھای انسانھا در يک زمينه ی بدون تفکر و پيچيدگی صورت
ميگيرد و عالم سکس يک عالم بی وزنی است که بی تفاوت از چرخه ی سود و زيان کارش را
انجام می دھد .پيچيدگی با خود منع جنسی می اورد واين منع است که لذت را مھار می کند.
صبر کنيد :نکند فکر کرديد که چرا بنده بعنوان روانپزشک از موضع ضد روانپزشکان* وارد
می شوم.در پايان اين بحث ھم اين سوال را جواب خواھم داد و در اينجا خالصه می گويم که اين
نقد را وارد می بينم و ضمنا اشکالی ھم در اين نقد نمی بينم.بگذاريد کمی عملی تر صحبت کنم
و بعدا جمع بندی کنيم:
بنده در کار عملی ام ھم چيزی را به اندازه ی عشق و نوع دوستی تجويز نمی کنم و به ان
ارزش قايل نيستم .سکس را عالمتی از عشق می بينيم .سکس در بی خبری عشاق فرا می رسد
به طوری که نشود حتی توصيفش کرد و بياد آورد که اصال روی داده است يا نه!! چرا که ھر
لحظه شکل تازه ای به خود می گيرد و تکرار می شود ولی نشانی باقی نمی گذارد.چرا!؟ نشانه
ای که باقی می گذارد چيزی است که خود به چشم نمی آيد) :توالی نفس(* شايد از موقعی منع
جنسی شکل گرفته است که خود عمل سکس شناخته شده است و شايد ھر چيزی ھمين گونه باشد
تا جرمی کشف نشود محکوميتی ندارد.و اين است که تمام اختالالت جنسی را فقط با يک نوع
روانکاوی راست آئين فرويديستی)ارتدکس( قابل درمان می بينم که قادر باشد ما را از تمام
دروغ ھا,تزويرھا,سودجويی ھا,جاه طلبی ھا,حسادت ھا,محافظه کاری ھا,توطئه گری ھا,موقع
شناسی ھا و ...بشويد و نه به پيچيده شدن که به بی وزنی مان کمک کند و در اين عالم بی وزنی
شما
است که سکس آنقدربی نشان می شود که رنگ از دست رفته اش را باز می يابد.
ببينيد!زن باره گی* يامرد باره گی *چگونه روی می دھد:مردان يا زنان از بی عشقی به افراط
در روابط بظاھر عاشقانه و بی مھابا شدن در سکس کشانده می شوند,در صورتی که سوژه ی
اصلی اين رابطه غايب است.ابژه ای که قرار است بر او غلبه حاصل شود و با آن ھمه سوژه ی
جنسی ،ابژه باالخره شناسايی نمی شود و عامل ھمواره سر گردان است و مبتال به بی عملی
جنسی يانا توانی جنسی* در مردان يعنی اساسا موجود اخته ای بشمار می رود.حاال شما ممکن
است داروھای روانگردان ,دارو ھای افزاينده ی ميل جنسی يا تقويت دھنده ی نعوظ و اين چيزھا
را تجويز کنيد.بنده فکر می کنم تا منش ايشان عوض نشود حکايت ھمچنان باقی خواھد ماند.او
يک منش عاشق اگر کسب کند ھمه چيز درست خواھد شد.تازه اين نوع روانکاوی ھم می تواند
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فقط به يک شرط موفق واقع شود .دوستان خوب ما در سالھای  ۵٧يک اصطالح خيلی جالب
بکار می بردند:جامعه ی بی طبقه ی توحيدی! بنده می گويم :در جامعه ی برابر دموکراتيک
)آزاد(ھم از لحاظ انسانی و ھم از لحاظ جنسيتی.با اجازه ی شما در حال حاضر اکثر روابط
جنسی آدميان حتی در يک زمينه ی زناشويی و بھداشتی ,مصداقی از فاحشگی است.اگر ما يک
ذره ھم در موضعی غير برابر,شريک جنسی خود را فريفته باشيم اين برابری از بين رفته است
و مھمترين چيزی که آسيب خواھد ديد,لذت است .شما مثال انزال زودرس* را در نظر
بگيريد:شايد يک معنی انزال زودرس اين باشد:ھمانطوری که مثل يک مرده از من پذيرايی می
کنی,من ھم مثل يک مرده در تو نفوذ خواھم کرد.يا اينطوری:من برھنه شدم تشريف
بياوريد,موجب انزال زودرس می شود,اما اگر اين تشريف بياوريد بطور ظريفی حذف شود)از
طرف و از طريق زن(انزال زودرس درمان می شود.اين مسئله رادر بحث اغواگری باز می
)و
کنم .در انزال زودرس عامل,ناخودآگاه می داند که مورد عالقه ی سوژه نيست
برعکس( و اصال آن چيزی ھم که ناخودآگاه عامل را از چشم سوژه می اندازد,يعنی اختگی
عملی عامل,الزم است که روی بدھد چرا که يک عمل با مشارکت متقابل در ميان نيست بلکه
فعل و فاعل و مفعول وجود دارد.چقدر می خندند بيماران بنده و کسانی که برای مشاوره ی انزال
زودرس به اينجانب مراجعه کرده اند وقتی که بنده توصيه می کنم رانندگی به خانم سپرده شود.
البته اين فقط يک اختالل نيست که بنده اتيولوژی آن را به مرد ساالری جوامع انسانی نسبت می
دھم تا زمانی که زن و مرد برابر نشوند فکر می کنم ھيچ سکسی با روند صحيح روی نخواھد
داد چون عشق و دوستی نيز افسانه خواھد بود.شما فکر می کنيد ھمين موضوع اغواگری *که
در روابط عاشقانه و جنسی بسيار حائز اھميت است و در مدرنيته مورد سرکوبی واقع شده
است,ھمين خودش يک موضوع مھم است يعنی دوباره با يک عمل غير عقالنی ,وقتگير و
بيھوده در مدرنيته طرف ھستيم .باصطالح اگر می خواھی ,يک کلمه بگو آره ,ديگر اين اداھا
چيه؟!
من به شما می گويم يک خانم عرب با آن نقاب و روبنده و اين چيزھا حتی از پشت نقاب
چنان اغواگری يی دارد که قلب ھر مردی را ممکن است ميخکوب کند.باور بفرمائيد ممکن است
حرکات چشم ھای آن خانم انگار از نقاب ھم بيرون بزند و حرکات فريبنده اش ھر مردی را
جلب کند  .اما در دنيای مدرن چه؟! در يک زبان ,برھنگی اغواگری را از بين می برد چون
اغواگری يک القا است نه وعده.يعنی در اصل اغواگری القای وعده ايست تا بی نھايت بدون
تحقق خود وعده! البته صبر کنيد اينجا کسی سوالش شايد از من اين باشد که پس شما با برھنگی
مشکل داريد ).او بعدا بيايد پيش ما و جوابش را بگيرد(در ھمين حد می گويم که برھنگی پاداشی
است که به آدم ھای کم ھوش و کم جنبه نبايد داده شود چرا که ھر چه برھنگی بيشتر شود)يعنی
از لحاظ فيزيکی حائل از بين برود(رفتار و ظرايف حرکتی برھنه شده بايد حائل کننده تر
باشد.بنده فقط اين موضوع را در قالب يک نوشته ی ادبی می توانم بھتر از اين باز کنم  ,در يک
جايی از کتاب بنده عشق دموکراتيک  ,سرانجام مريم برھنه می شود و کامال برھنه ,اما چنين
نوشته ام:خجالت زده از برھنگی چنان رقص مارناکی را می آغازد که مجال نگاه از اندام ھای
خودش را می ربايد و در واقع فرصت نگاھی نمی دھد .اما گفتم در دنيای مدرن ازاغواگری چه
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مانده است؟ بايداغواگری را فقط از مانکن ھا يا ازفاحشگان ببينيم که در ھر دو مورد ھم
مصنوعی ھستند.از مانکن ھا که در تجارت ھای پر سود و اقتصاد ھای بزرگ استفاده می شود
و فاحشگان ھم چرخه ی خاص اقتصادی خودشان را دارند و آنوقت باز آن چيزی که به آن جا
خالی داده می شود عشق ورزی و سکس است.خب !خانم دکتر  ,استاد دانشگاه يا خانم وکيل پايه
يک دادگستری که نخواھد توانست اغواگری کند و در جريان فعاليت انتفاعی ايشان ھم اغواگری
وی در خدمت چيز ديگری قرار خواھد گرفت .آن وقت ما در جريان سکس تراپی* مسترز و
جانسون چکار می کنيم؟از دو نفر يعنی يک زوجی که قبال ھر کدام از آنھا بخوبی فھميده اند که
طرف مقابل اينکاره نيست ميخواھيم که خانم به اغواگری بسيار شديد مصنوعی تظاھر کند و آقا
ھم نمايش بدھد که فريفته شده است و در صدد برآيد که به طور مردانه سوژه اش را ببلعد .اجازه
بدھيد در قسمت ھای پايانی اين سخنرانی شما ھا را زياد منتظر نگذارم و چشمانم را ببندم و ھر
چه از دھانم در می آيد اجازه بدھم که شما بشنويد:ببينيد! آن کوه است آن آسمان,آن ابر,دريا
,درخت,سگ و اين ھم انسان است.ظريف ترين موجود ھستی که می شناسيم .ھيچ کار اين
موجود نه ھواپيما نه فضاپيما و کامپيوتر ساختن او و نه فلسفه و ھنرو شعرو موسيقی اش
ھيچکدام به اندازه ی عمل جنسی او ظريف و زيبا و خواستنی تر نيست.در مدرنيته ھم ھر کاری
با محصول آن کار سنجيده می شود,عمل جنسی ھم ظريف ترين و زيبا ترين ميوه و محصول را
به بار می آورد:توالی نفس و متولد ساختن يک انسان!اين ايده ی بنده که به زبان خواھم اورد,
شايد در نوع خود يک تلقی خرافی باشد که به دام آن افتاده ام اما بنده معتقد ھستم که روزی بشر
متوجه خواھد شد و مکانيسم ھايی را درک خواھد کرد که بر طبق آن مکانيسم ھا,باھوش
ترين,زيباترين و ظريف ترين متولد ساختن ھا حاصل قشنگ ترين و لذتبخش ترين عشق بازی
ھا خواھد بود .يعنی منع لذت جنسی با مکانيسم ھای نا شناخته ای موجب بقای کھتر می شود و
يک روزی بشر به اين موضوع پی خواھد برد.حاال نمی دانم کی و چطور؟! با معلوماتی که ما
امروز داريم يعنی با علم بشری شايد بتوان تا حدودی اين مسئله را تبيين کرد,در اين جھان پر از
تقلب و صنعتی شده)يعنی تصنعی(تنھا آدم ھای وارسته ھستند که می توانند عاشق بمانند و لذت
ھای طبيعی را احساس کنند و طبيعی است که از عشق بازی چنين آدم ھايی مثل خودشان متولد
خواھند شد.اما يک طورديگری ھم اجازه بدھيد موضوع را جمع بندی کنيم.خيلی ھا اصال پست
مدرنيسم* را قبول ندارند و می گويند اين حوزه ای است که صرفا در فلسفه ی کالمی شکل
گرفته و در حوزه ی عمل انسانھا ھيچ نفعی وجايگاھی ندارد و از لحاظ عملی باصطالح بدرد
نمی خورد.مگر می شود که در مقوله ی سکس,حتی روانکاوی را ھم محافظه کار خواند ونه
واپس زنی بلکه سرکوبی فرويد را ھم مسخره کرد و آنوقت يکجا روانشناسی,تعليم وتربيت
,روانپزشکی و ھمه چيز را بوسيد و کنار گذاشت.
روانکاوی شايد درست ھم نباشد ولی غلط ھم نيست و نقد پست مدرنيستی روانکاوی ھم ھيچ
اشکالی ندارد چرا که دارد نشان می دھد که آنطوری که فکر می کنيد سر کوب جنسی چيز
کوچکی نيست که با چند جلسه ی شما راست و ريست بشود! اين شايد باعث شود که خود شما
دستاويز سرکوبی واقع شويد.يعنی اگر درست باشد که سرکوبی عامل بيماريزای اختالالت
روانپزشکی است که درست ھم ھست پس شما چکاره ايد؟! فکر نمی کنيد که بودن و وجود شما
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,اراده به دانستن انسانھا را به تعويق خواھد انداخت ؟! يعنی سرکوب را به شکل ديگری باز
آفرينی خواھيد کرد,در مصاحبه ھای روانپزشکی و بيمارستانھا و  ...آنگاه انسانھا ديرتر
زنجيرھای سرکوب را پاره خواھند کرد .اين به يک معنی نفی روانپزشکی نيست بلکه حوزه ی
روانپزشکی را وسيع تر خواستن و ميدان مبارزه با سرکوب را تنگاتنگ کردن است!ھر چه
سرکوب ظريف تر شود,روانپزشکی يعنی لشکر ضد سرکوب ھم بايد قوی تر شود.خب! چی
گفتيم و چی شد؟اين آخرين سوال وبھترين و جالب ترين سوال است که در اينجا الزم است
پرسيده شود؟ما خودمان روانپزشکی را در اينجا کمی ھم خودمان خودزنی کرديم.از مدرنيته بد
گفتيم و قبول ھم کرديم که سرکوب بيماريزا است و...و...و ...و آنوقت شما حق داريد که بپرسيد
:آقا شما اصال حرفتان چيست ؟ و ميخواھيد چه بگوييد؟بقول خودتان پست مدرنيسم که ھيچ راه
حلی ھم در جھان واقعی ندارد!بله شما واقعا حق داريد و من فقط در قالب يک جوک به شما
جواب می دھم.البته اين يک جوک نيست و چيزی است که روزی به سر خودم آمد:
يک خانمی يک روز آمدند و در مطب من درخواست مشاوره کردند و خواھش کردند که ايشان
را با مفاھيمی خيلی ساده بفھمانم که روانکاوی چيه و فرويد و اينھا چه می گويند؟بنده ھی
توضيح دادم و توضيح دادم وتوضيح دادم و يک دفعه ديدم ايشان گفت:خب پس من بروم!)البته
برای خنداندن ما(و بنده گفتم:ولی ھنوز توضيحات من تمام نشده گفت:خب تا ھمين جا فھميدم که
بيخود اينجا آمده ام و ديگر ھم الزم نيست بيايم.بروم و با قدرت شروع کنم و ھر دوی ما خيلی
خنديديم.
٩١/٣/١١
کرج
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لغت نامه
Urogenital
Urinal
kansel

اوروژنيتال
ادراری
ادراری

Fixation

فيکس شدن

Repression

واپس زنی

Ejaculation

انزال

Suppression

سرکوب

Repressed

وا پس زده شده

Sex

سکس

Aids

ايدز

Antipsychiatrists

ضد روانپزشکان

Generation

توالی نفس

Donjuanism

زن باره گی

Satyriasis

مرد باره گی

Impotency
Premature ejaculation
Seduction

نا توانی جنسی در مردان
انزال زود رس
اغواگری

Sex Therapy

درمان جنسی

Generation

توالی نفس

post modernism
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پست مدرنيسم
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