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  نظريه كليشه هاي جنسي و سازه هاي ازدواج به وصال نرسيده
  

عليرضا ، 4مهرداد صالحي ،3رباب لطيف نژاد رودسري، 2عفت السادات مرقاتي خويي، 1ميترا مالئي نژاد
  5يوسفي

  

  
  چكيده

تـري   افظه كار جنسي ابعاد وسيعشود كه عوارض آن در جوامع مح ازدواج به وصال نرسيده از مشكالت جنسي پيچيده محسوب مي :زمينه و هدف
در جوامع علمي توافق جمعي بر اين است كه اين پديده فراتر از مشكل فردي و يا اخـتالل جسـمي و روانـي اسـت و بايـد علـل آن در بسـتر        . يابد مي

هاي جنسي سايمون و گاگنون، مشـكل   ال است كه بر اساس نظريه كليشهؤهدف از اين مقاله، پاسخ دادن به اين س. ايي تبيين گردد فرهنگي هر جامعه
 هاي جنسي است؟ ازدواج به وصال نرسيده در زوجين ماحصل چه كليشه

هـاي   اسـت كـه بـا جسـتجو در پايگـاه      2011تـا   1956هـاي   مطالعه پزشكي و باليني منتشر شده در طي سـال  33اين مقاله مروري بر :ها مواد و روش
 unconsummatedاز طريــق كلمــات كليــدي Magiranو  Medline  ،Proquest  ،Google Scholar  ،SID  ،Iran MEDEXاطالعــاتي 

marriage  ، consummation ، intercourse  ،vaginisums ،wedding night،femininity & masculinity scripts   وvirginity 
  .بازيابي شده و مورد مطالعه قرار گرفته است

بـر حسـب تخصـص     انـد و  كـار مـذهبي پرداختـه    هـاي محافظـه   به مطالعه ايـن اخـتالل در فرهنـگ   شده  اغلب مطالعات باليني جديدتر منتشر :ها يافته
انـد بـر    هاي ازدواج پرداخته مقاالتي نيز كه به كليشه. پژوهشگران و كلينيك محل انجام مطالعه، علل گزارش شده براي اين پديده، متفاوت بوده است

در سـناريوي شـب اول عروسـي ويـا زمـاني نزديـك پـس از برگـزاري          "رفتـار صـحيح جنسـي   "عنوان  هاي زنانگي و مردانگي و لزوم دخول به نقش
  . اند كيد كردهأهاي ازدواج ت آيين
د هاي فرهنگي جامعه خـود در مـور   يند رسيدن به يك نتيجه واحد و قابل قبول با كليشهارسد در ازدواج به وصال نرسيده، افراد مبتال در فر به نظر مي :گيري نتيجه

كنند،كـه در نهايـت منجـر بـه عـدم       انجام دخول براي تحقق ازدواج و احساس كامل شدن، دچار اختالل شده و به دليل عدم دخول، احسـاس متفـاوت بـودن مـي    
هـاي مبـتال    توانـد از شـيوع ايـن پديـده و رنـج زوج      مـي ها توسط كاركنان بهداشتي  آموزش جنسي زوج. شود آشكارسازي مشكل و طوالني شدن اين اختالل مي

  .بكاهد
  مقاربت، ازدواج به وصال نرسيده، واژينيسموس،زوجيت، ازدواج :ي كليديها واژه

هـاي   نظريه كليشه هاي جنسي و سـازه  .يوسفي عليرضا لطيف نژاد رودسري رباب ، صالحي مهرداد، مرقاتي خويي عفت السادات،، مالئي نژاد ميترا: ارجاع
  305-289): 4(11؛ 1392قات علوم رفتاري مجله تحقي. ازدواج به وصال نرسيده

  7/7/1392: پذيرش مقاله              19/10/1391 :دريافت مقاله
  
  دانشجوي دكتري بهداشت باروري، گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران-1
نويسـنده  (رفتارهاي پر خطر و خش سالمت جنسي خانواده، مركز تحقيقات ضايعات نخاعي، دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران، تهـران ، ايـران       استاديار، ارتقاي سالمت جنسي، مركز ملي مطالعات اعتياد و -2

  @yahoo.com Email: effat_mer  )مسؤول
  مشهد، ايران ستاديار ، مركز تحقيقات ايمني بيمار، گروه مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،ا-3
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                 ...هاي جنسي و سازه هاي ازدواج نظريه كليشه

  مقدمه
معادل مقاربت و دخول ها، سكس،  ها در اغلب فرهنگ براي بيشتر زوج

تعدادي بر اين باور هستند كه انجام مقاربت امري طبيعي و فطري . است
كند زن آماده است مقاربت را آغاز و با  معموال مرد وقتي احساس مي. است

هدف سنتي از اين عمل، . كند گذاشتن آلتش در واژن آن را هدايت مي
نزديكي، به جاي  رسيدن به ارگاسم دوطرفه است ولي گاهي ممكن است

دستيابي به اين هدف و توانمند كردن زوج، ترسناك و تهديدكننده باشد 
اين . تواند ازدواج به وصال نرسيده باشد ماحصل اين ترس و تهديد مي ).1(

كه به عنوان يك اختالل خاص تلقي شود، به يك  مشكل بيش از اين 
صي ويرايش پديده اجتماعي اطالق گرديده است و در معيارهاي تشخي

بندي  طبقهNOS) (در طبقه اختالالت جنسي نامعين    DSMچهارم 
اجماعي در مورد تعريف دقيق ازدواج به وصال نرسيده، وجود  )2(شود  مي
شود؛ كه در طي  اما اين پديده معموال به عنوان موقعيتي تعريف مي. ندارد

ي رخ آن دخول واژينال، بين زوج غير همجنس در طي يك رابطه زناشوي
  ).3(نداده است 

در صورتي كه زن . شود بندي مي اين مشكل به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم
ازدواج به "و شوهر هرگز موفق به برقراري دخول نشده باشند، عبارت 

برخالف نوع اوليه در نوع . رود ها به كار مي ، براي آن"وصال نرسيده اوليه
  ). 4- 6(اند  موفق را داشتهثانويه، زوج قبال سابقه دخول واژينال 

هاي تازه ازدواج كرده دقيقا مشخص نيست،  شيوع اين پديده در ميان زوج
 مجرد دختران براي جنسي ليمسا از صحبت سو يك از كه اما درجوامعي

 فرهنگي ارزش داراي زفاف شب در دختر بكارت سويي از آور و شرم امري

 سال در تركيه در اي العهمط )7(دارد  بااليي شيوع اين مشكل است، قوي

درصد  70شيوع را  اين ها، درمانگاه به كننده جمعيت مراجعه اين 1997
در شب اول ازدواج، در  ، شيوع آن را، اما المليقي ).8(است  كرده گزارش

  ).9(زند  درصد تخمين مي 17عربستان تا 
ش شده توان علل گزار با اين حال در نگاهي كلي به مطالعات موجود، مي

براي بروز اين پديده را در سه دسته اختالالت مردانه ، زنانه، و مشترك 
مشكالت زنانه، شامل واژينيسموس به عنوان  ).3(بندي كرد  تقسيم
ترين علت، و ساير ،مشكالت ژينيكولوژيك دردناك است و  شايع

مشكالت جنسي مردانه در دو دسته اختالالت نعوظي و انزال زودرس 
كار جنسي  كه در كشورهاي شرقي و محافظه اكثر محققين. دگيرن جاي مي

پديده با عوامل اند، معتقد هستند اين  روي اين موضوع مطالعه كرده

كننده اين ها داليل زير را به عنوان عوامل تشديد آن. فرهنگي مرتبط است
  .)3- 4، 9(: اند اختالل معرفي كرده

  مذهبي بودن يكي يا هر دو زوج - 
 جنسي تا پيش از ازدواج نداشتن تجارب - 

هاي خاص براي انجام مقاربت  فشار اطرافيان و وجود آيين - 
 زده در شب اول عروسي شتاب

هاي محدود، غير علمي و بعضا بزرگنمايي تجربه اول  آموزش - 
 ها جنسي توسط همساالن وساير زوج

  ل جنسييتابو بودن مسا - 
  و مرد ناآشنايي زوج با آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي زن - 

با نگاهي جامع به  در اين مقاله مروري، تالش مؤلفين بر اين است كه ،
مورد اين اختالل پرداخته  بررسي رويكردهاي محققين باليني و اجتماعي در

هاي جنسي گاگنون و سايمون، به  نظريه كليشهز با الهام گرفتن ا و سپس
وجين، مشكل ازدواج به وصال نرسيده در ز: اين سؤال پاسخ دهند كه

 هاي جنسي است؟ ماحصل چه كليشه
اين سه بعد در سه سطح . هاي جنسي شامل سه بعد است تئوري كليشه 

درون رواني و ميان فردي اتفاق  ،جهان اجتماعي يا سناريوي فرهنگي و
بر اساس اين نگاه ،امر جنسي نه يك پديده طبيعي و ذاتي بلكه . افتد مي

ي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي اتفاق ا يك امر اجتماعي است كه در زمينه
بنابراين رفتارهاي جنسي بيش از اين كه حاصل طبيعت افراد باشد . افتد مي

  .شود پذيري افراد آموخته مي هاي فرهنگي و در فرايند جامعه توسط ارزش
افراد يك جامعه، تصور از امر جنسي و الگوهاي رفتار جنسي را در سه 

كشند؛ سناريوي فرهنگي در واقع همان  مي نمايشنامه دريافت و به چالش
الگوي مقبول وتأييد شده جامعه از امر جنسي است كه افراد در قالب ادبيات، 

اما . كنند هاي روزمره و بطن زمينه فرهنگي دريافت مي ها وكنش استعاره
رواني به شرايط رواني و شخصي هر فرد بستگي  سناريو يا نمايشنامه درون

وي در كودكي و طول زندگي و سن؛ جنس و نژاد وطبقه دارد و به تجارب 
سناريوي ميان فردي اشاره به  .گردد اجتماعي كه از آن برآمده بر مي

كنيم و نوع قضاوتي كه از  روابطي دارد كه ما با اطرافيانمان برقرار مي
  ). 10( ها نسبت به خودمان داريم قضاوت آن

تري الزم  ييه، سؤاالت جزبرهمين اساس براي پاسخ به سؤال اصلي مقال
 . است پاسخ داده شوند

  سناريوي فرهنگي شب اول عروسي چيست ؟  - 
 اهميت دارد؟"دخول  "چرا - 
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  ميترا موالئي نژاد و همكاران

در سناريوي فرهنگي  "ال زن ايده"و  "مرد موفق  "الگوي - 
 شب اول عروسي كدام است؟ 

زن ايده ال "و  "مرد موفق "چگونه سناريوي فرهنگي نماد رفتار - 
 كند؟ مايش جنسي هدايت ميرا در اين صحنه از ن"

ها در برقراري و تداوم ارتباط يك  بكارت و دخول و نقش آن - 
 كنند؟  هايي پيروي مي زوج، از چه كليشه

 هاي درون رواني مربوط به دخول و مقاربت كدام هستند؟ كليشه - 
  

  ها مواد و روش
مقاله يافت شده در مورد ازدواج به وصال نرسيده  33اين مقاله مروري بر 

 1956هاي  هاي ازدواج و شب اول عروسي، كه در طي سال ت،كليشهاس
هاي اطالعاتي  براي اين ارزيايي، ابتدا پايگاه. منتشر شده است 2011تا 

Medline ،Proquest Springer   براي كلمات
  unconsummated marriage , consummationكليدي

intercourse  وvaginisums ،  wedding night،femininity & 

masculinity scripts  ،virginity هاي اطالعاتي  و سپس پايگاه
جستجوي همان  براي IranMedex، SID  ،Magiran فارسي زبان، 

حجله و فرهنگ عاميانه، مورد  هاي عروسي، شب زفاف، ها و نيز واژه واژه
 و , Proquestسپس پژوهشگران پايگاه اطالعاتي. بررسي قرار گرفت
Google scholar نامه و منابع فرهنگي و پزشكي  ي يافتن پايانرا برا

هاي كليدي به فارسي و انگليسي مورد  مرتبط با استفاده از همان واژه
  . كاوش قرار دادند

  
  ها يافته

مشخصات مطالعات منتشر شده به همراه نوع مطالعه، تعداد 
ها و نوع مداخله به كار برده شده  كنندگان، محل پژوهش و يافته مشاركت

 نيحوزه با دو نگاه به ا نيا نيمحقق .نشان داده شده است 1دول در ج
كه منجر به  يو پزشك ينيبال دگاهينخست د اند؛ ستهياختالل نگر
 ييبر ساختارگرا يمبتن يشده است و دوم ؛ نگرش يمداخالت طب

كه در  دهيپد نيمرتبط با ا يفرهنگ - يعوامل روان يو جستجو ياجتماع
 يويسنار ها بر آن ،افراد مبتال ياجتماع يزندگو  تيروند رشد و ترب يط

  ؟ ستيچ يشب اول عروس يفرهنگ
كردن  كپارچهي يبرا يازدواج به عنوان عامل ،يطوالن يها سال يبرا

ها از اجبارها و  آن تيتبع جوامع و ياسيو س ياقتصاد يها در واحدها زوج

كرده و  ميافراد را تنظ تهيازدواج، سكسوال). 11( هنجارها عملكرده است
 گريكديبوده كه مردها و همسرانشان در برابر  يا فهيوظ ،يروابط جنس

و  يوستگيبر پ يعموم دييأمهر ت يبه معنا نيچن ازدواج ؛هم). 12( اند شتهدا
  .داشته است ريثتأ )13( بوده است يشدن زوج از نظر جنس يكي
ه ازدواج به كه به علل مردان يمطالعات از ياريبس ،ينيو تفكر بال دگاهيد در

همزمان آن  يبررس اي دهيپد نيبر رد علل زنانه ا. اند پرداخته دهيوصال نرس
و رد اختالالت  ،يو پزشك يجنس خچهيكسب تار.اند  نكرده يچندان ديكأت

 يسونوگراف وداخل كاورنوزا  قينعوظ، تست تزر يها تست قياز طر ،يعضو
. ه آن اشاره شده استاختالل ب نيا صيتشخ ياست كه برا يداپلر از موارد

اختالل  نيا يعلل زنانه برا يكه در جستجو يدر مطالعات گريد ياز سو
قرار  ديمورد تأك دهيپد نيعلت ا نيتر به عنوان مهم سموسينياند، واژ بوده

و  يپزشك و يجنسكامل  خچهيكسب تار زيمقاالت ن نيدر ا. گرفته است
  .دانسته شده است يرد انقباض عضالت واژن ضرور يزنان برا نهيمعا
اختالل به عنوان  نيكه به مردان و زنان دچار ا ينيدر دسته سوم مطالعات بال 
هر دو زوج از جمله  يو روان يعوامل جسم يبررس اند، ستهيزوج نگر كي

ها مد نظر قرارگرفته و  آنشده توسط  افتيدر يجنس يها آموزش
 افزونرا  يجنس - يروان يها و درمان يپژوهشگران آموزش جنس

 نيا. اند كرده هيتوص يريگ جهيدر بحث و نت يبر دارودرمان
در بروز  زيرا ن ياجتماع يو ساختارها يمطالعات عوامل فرهنگ

بخش از مطالعات را با  نيا يها افتهي. اند ثر دانستهؤم دهيپد نيا
ازدواج و شب اول  يها شهيكه به كل يمطالعات ريبه سا ينگاه
 :خالصه كرد ريز يها در بخش انتو ياند م پرداخته يعروس

  سناريوي فرهنگي شب اول عروسي چيست ؟ 
پارچه  هاي طوالني، ازدواج به عنوان عاملي براي يك براي سال
ها در واحدهاي اقتصادي و سياسي جوامع وتبعيت  كردن زوج

، ازدواج). 11(ها از اجبارها و هنجارها عملكرده است  آن
اي بوده كه  و روابط جنسي، وظيفه سكسواليته افراد را تنظيم كرده

ازدواج ). 12(اند  مردها و همسرانشان در برابر يكديگر داشته
چنين به معناي مهر تأييد عمومي بر پيوستگي و يكي شدن  ؛هم

 ).13(زوج از نظر جنسي بوده است 
هاي  ها در فرهنگ شب اول عروسي براي بسياري از زوج
 شوند بار، همبستر ميمختلف، شبي است كه زوج براي نخستين 

شود و  خوانده مي " شب زفاف "اين شب در فرهنگ ايراني. )13(
اصطالحي است كه يا به اولين شب پس از ازدواج، به ويژه در 
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صورتي كه آن شب، عروس و داماد با يكديگر همبستر شوند و 
. )14- 15(شود  يا نخستين تجربه آميزش جنسي واژينال، گفته مي

ها، و متون مختلف به گستره  نامه اجمالي واژهچنين با بررسي  هم
ها و نيز  ها، مكان خوريم كه در برگيرنده نقش بيشتري از لغات برمي

شب : باشند از جمله ها و رسوم مربوط به شب اول عروسي مي آيين
 ،) 17( Barbook)(، بربوك ) 16(، ينگه )15(زفاف، حجله 

دست دادن و  دست به )14، 18- 19(؛ نشان )15(دستمال بكارت 
به عبارت ديگر، مراسم شب .... و) 14، 19- 20(پشت در نشيني 

عروسي نوعي نمايش نمادين است كه سناريوي فرهنگي خاص 

 "حجله  "مكان خاصي به نام  در"زفاف  ". كند آن را هدايت مي
، گيرد و براي هر كدام از افراد درگير در آن صورت مي) 21،14(

گر عروس،  ها و نيز زن حمايت آنخانواده  مانند عروس، داماد، ،
شب زفاف  ) .16(اي وجود دارد  شده هاي از پيش تعيين نقش) ينگه(

گذاري است كه افراد در طي آن مجوز ورود به  از اين ديدگاه، مرحله
تر از عملكرد  كنند كه براي جامعه مهم دنياي باروري را پيدا مي

  ).22(ها است  جنسي آن
  

  
در جهان و ايران 2011تا  1956خالصه يافته ها از سال شده ومطالعات يافت  .1جدول 

تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Abraham )لندن - انگليس زن 50 گزارش موردي )١٩٥٦ - 
بيمارستان جنوب 

 لندن

 زدايي حساسيت - نزديكي موفق واژينيسموس

Friedman )لندن  - انگليس زوج 100 گزار ش موردي )١٩٦٢
 موسسه تنظيم خانواده

 35- واژينيسموس 
 مرد اختالل نعوظ

با روان زوج  71نزديكي موفق در
تمركز بر درمان / درماني

واژينيسموس  - واژينيسموس
در برابر  مكانيسم دفاعي زنان

ل جنسي يشان با مسا هاي تعارض
 .است

Masters and 
Johnson )١٩٧٠( 

  امريكا - زوج 29 ش مورديگزار
 

رفع مشكالت ارگاسم با  واژينيسموس
نفر  3 -  نفر 20زدايي در  حساسيت
–چنان بدون ارگاسم  هم

عوامل / زدايي تدريجي حساسيت
شناخته شده همراه با واژينيسموس 

 - 2زمينه بسيار محدود مذهبي  - 1:
اختالل جنسي در هر كدام از 

سابقه آسيب جنسي  - 3 ها زوج
سابقه تمايالت - 4 زند تجاونما
 ديس پاروني - 5گرايانه  جنس هم

Chisholm )ها آموزش زوج - روان درماني واژينيسموس انگليس - بريستول -  مقاله مروري )١٩٧٢ - 
بررسي افكار و  - معاينه هر دو زوج

ارزيابي ارتباط  - هاي زن  شناخت
  زوج
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  )1دنباله جدول (
تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه

 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

       
Davidson & Yftach, 

)١٩٧٦(  
 

ترس از دخول  فلسطين اشغالي زوج 10 گزارش موردي
 - واژينال

 وازينيسموس

زوج با 7نزديكي موفق 
درماني انفرادي  روان- درماني روان

براي زن، آموزش جنسي و زوج 
  درماني

Szasz, Stuart 
Mauice & Garry 

)١٩٧٧(  

زدايي  حساسيت - نزديكي موفق واژينيسموس ونكوور - كانادا زوج يك گزارش موردي
 تدريجي

Bramley, Brown, D
raper, Kilvington  

)١٩٨٣( 

شفيلد  - انگليس زوج 159 گزارش موردي
 كلينيك رواني جنسي

ها با  درصد زوج60نزديكي موفق  واژينيسموس
 آموزش جنسي و تراپي سكس

Barnes Bowman 
& Cullen. )١٩٨۴( 

 - دوبلين - ايرلند زوج 55 مطالعه باليني كنترل نشده
 كلينيك ازدواج

با روان درماني نزديكي موفق  واژينيسموس
 وآموزش جنسي

Min et al )اختالل نعوظ ماه  كره مرد 25 گزارش موردي )١٩٩٠
  عسل

بررسي با ريجي 
 NPT testاسكن

(nocturnal 
penile 

tumescence 
test  

 زاد روانعلل 

نزديكي موفق با روان درماني 
 - تجويز يوهيمبين - حمايتگرانه

تجويز داخل كاورنوزاو استفاده از 
  واكيوم
 

Schover, Montague
&Youngs.)١٩٩٣( 

باروان درماني نزديكي موفق  واژينيسموس امريكا - كليولند يك زوج گزارش موردي
مانده  برداشتن باقي - وآموش جنسي

  هايمن
Yanaiara)١٩٩٨(  
 

كلينيك - ژاپن مرد 32 مطالعه باليني
 آندرولوژي

اختالل نعوظ ماه 
 عسل

 نزديكي موفق بااستفاده از واكيوم
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  )1دنباله جدول (

تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Usta et al)كلينيك  - تركيه مرد 90 گزارش موردي )٢٠٠١
 درولوژيآن

اختالل نعوظ ماه 
علل  - عسل

  )بيمار 61(زاد روان
اختالالت 

 )بيمار 25(عروقي
براساس 

 - سونوگرافي داپلر
اختالل نعوظي 

 4(نوروژنيك 
پاسخ مثبت  )بيمار

به تست تزريق 
 داخل كاورنوزا

نزديكي موفق با تزريق داخل 
 كاورنوزا و جراحي عروق

Chakrabarti&Sinha 
)٢٠٠٢( 

نزديكي موفق با آموزش جنسي و  واژينيسموس هند زوج يك گزارش موردي
 تراپي سكس

Gindin&Resnicoff)
٢٠٠٢(  

بوئنوس  - آرژانتين زوج 199 ديرگزارش مو
 ايرس

 تراپي نزديكي موفق با سكس واژينيسموس

Perleman  )نيويورك- آمريكا زوج يك گزارش موردي )٢٠٠٢ - 
 مركز پزشكي

واژينيسموس و 
و ديسپاروني در زن 
اختالل نعوظ و 

انزال زودرس در 
 مرد

نزديكي موفق با سيلدنافيل و 
  تراپي سكس
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  )1دنباله جدول (

تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Jeng )كلينيك  - تايوان زوج 212 گزارش موردي )٢٠٠٣
 اختالالت جنسي

واژينيسموس، 
العات فقدان اط

جنسي،انزال 
زودرس، اختالل 
نعوظ ، اختالل 

مادرزادي دستگاه 
تناسلي و بيزاري و 
 فوبياي جنسي

داليل پيشنهادي  - اي غير مداخله
براي عدم دخول فقدان اطالعات 

 بيزاري و فوبياي جنسي - جنسي

Addar )مطالعه  - گزارش موردي )٢٠٠٤
 همبستگي

 - عربستان سعودي زوج 36
ن كلينيك زنا - رياض

 و مامايي

واژينيسموس در 
در صد  63.9
اختالالت  - موارد

در  2/11نعوظي در 
انزال / صد موارد
كم ميلي  - زودرس

 7/2د، جنسي در مر
كم ميلي درصد

- جنسي در زن
 درصد 9/13

نزديكي موفق ودرمان علت اوليه 
هاي مختلف دارويي و  با روش

 شناختي رفتاري

El-meliegy )گزارش  - گذشته نگر )٢٠٠٤
 - ورديم

- جده - عربستان مرد418
 كلينيك آندرولوژي

اختالل نعوظ ماه 
 عسل

نزديكي موفق با تزريق داخل 
 - كاورنوزا و جراحي عروق

به عنوان  پيشنهاد آموزش جنسي
 روش كمكي در درمان

Al-Sughayir )مورد شاهدي - كمي )٢٠٠٤ - 
 همبستگي

زوج مبتال به ازدواج  37
 37 - به وصال نرسيده
ن زوج شاهد بدو
 اختالل

پزشكي  كلينيك روان
 عربستان

 77(واژينيسموس
 - )درصد موارد

درصد موارد (13
عدم نعوظ ماه 

 )عسل

اي  بررسي مقايسه- اي غير مداخله
نمره اضطراب جنسي و 

هاي دموگرافيك در دو  ويژگي
  گروه مورد شاهدي
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  )1دنباله جدول (

تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Ribner & 
Rosenbaum )٢٠٠٥( 

زديكي موفق با ن - اي غير مداخله واژينيسموس فلسطين اشغالي زوج يك مقاله مروري
زدايي تدريجي پيشنهاد   حساسيت

هاي فرهنگي  در نظر گرفتن ويژگي
 در طي درمان

Robinson )كلينيك رواني  زوج 10 مطالعه كيفي )٢٠٠٥
- جنسي

 - ژوهانسبورگ
 آفريقاي جنوبي

  واژينيسموس
 

  اي غير مداخله
مشكالت مربوط :علل يافت شده

به كنترل، احساسات منفي در مورد 
خود و بدن همسر، ترس از وارد 

شدن به يك رابطه صميمانه ، 
احساس معصيت و تعارض 

اخالقي، احساس گناه و شرم ، نبود 
اطالعات در مورد نحوه برقراري 

 با همسرصميميت جنسي 

Badran Moamen, , 
Fahmy , El-

Karaksy, Abdel-
Nasser  & Ghanem  

)٢٠٠۶( 

كلينيك  - مصر زوج 191 گزارش موردي
 ارولوژي

اختالل نعوظ ماه 
علل (عسل

اضطراب - زاد روان
عملكردي و ساير 
  )اختالالت رواني
علل عضوي 
 - واژينيسموس

انزال زودرس   
 علل نامشخص

يل و نزديكي موفق با سيلدناف
پيشنهاد مداخله براي  - تراپي سكس

 كاهش اضطراب عملكردي

Shamloul et al. 
)٢٠٠٦( 

كلينيك  - عربستان مرد 100 گزارش موردي
 آندرولوژي

اختالل نعوظ ماه 
علل (عسل
علل  - زاد روان
اختالالت (عضوي

 عروقي

نزديكي موفق با تجويزسيلدنافيل و 
زاد براي علل  تراپي روان سكس
عمل جراحي عروق زاد و  روان

 بيمار 4براي 
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  )1دنباله جدول (

تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Akipnar & saatci 
)٢٠٠٧( 

نزديكي موفق با حساسيت زدايي  واژينيسموس تركيه - كلينيك زنان زوج 1 گزارش موردي
 تدريجي و درمان تركيبي

 Zargooshi)كرمانشاه - ايران زوج417 - مطالعه كمي طولي )٢٠٠٧ -
 كلينيك آندرولوژي

اختالل نعوظ، انزال 
زودرس، اضطراب 

عملكردي، 
تمايالت همجنس 

گرايانه در 
 مرد،هيپوگناديسم؛

درخواست عروس 
براي به تاخير 
 - انداختن دخول

پرده بكارت ضخيم 
زوج ديگر،  240- 

فشار اجتماعي براي 
در  دخول شتابزده

 شب اول عروسي

تركيب  تزريقنزديكي موفق با
 - بدون فنتوالمين/پاپاورين همراه با 

 آموزش جنسي

Ozdemir , Simsek, 
Ozkardeş, Incesu & 

Kara koç  )٢٠٠٨( 

كلينيك  - تركيه زوج 449 گزارش موردي
 اختالالت جنسي

 علل زنانه
واژييسموس (

، )ترين علت شايع
اختالل ( علل مردانه

ل نعوظ و انزا
اختالل ) زودرس

 درهر دو زوج

نزديكي موفق با روان درماني و 
پيشنهاد  - زدايي تدريجي حساسيت

 - ل جنسييعدم آشنايي زوج با مسا
هاي  شنيدن داستان - شرم و حيا

وحشتناك در مورد شب اول 
 عروسي توسط زن

Ghanem etal  
)٢٠٠٨( 

قاهره كلينيك  - مصر زوج 45 گزارش موردي
 سكسولوژي - آندرو

تالل نعوظ ماه اخ
 عسل

 نزديكي موفق با تجويز تاداالفيل

Bulow  )٢٠٠٩(  
 

 –واژينيسموس  زوج يك گزارش موردي
 اختالل نعوظ

نزديكي موفق با زوج درماني 
 وجهي چند

Gül, & Ruf )٢٠٠٩(  
 
 

 كلينيك - تركيه زوج 4 گزارش موردي
 پزشكي روان

زدايي  نزديكي موفق با حساسيت واژينيسموس
 رمان تركيبيتدريجي و د
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تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
 كنندگان مشاركت

 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

Ribner & 
Rosenbaum  )٢٠٠٩( 

 - فلسطين اشغالي هاي يهودي زوج مطالعه مروري
 كلينيك جنسي

 - واژينيسموس
انزال زودرس و 
 اختالل نعوظ

: شدهعلل يافت  - اي غير مداخله
شرم و حيا و عدم آشنايي زوج با 

پيشنهاد كاربرد  - ل جنسييمسا
نظريه تغيير اجتماعي و نمادگرايي 

سمبليك در درمان ازدواج به 
 وصال نرسيده

كلينيك رواني  زن 42 مطالعه همبستگي )1378( فر شعله شاهين
 تهران - جنسي

دار بين موفقيت درمان  ارتباط معني واژينيسموس
جعه به پزشك سابقه مرابا 

متخصص زنان، سن فرد و 
همسرش، سابقه ترس به هنگام 
ل ياولين قاعدگي، نا آشنايي بامسا

جنسي، تصور كوچك بودن واژن 
براي دخول، ترس از آسيب ديدن 
و حاملگي ، غير اخالقي دانستن 
عمل مقاربت ، ترس از خيانت 

تمايل به برقراري رابطه  همسر و
براي جنسي با شوهر و اصرار همسر 

درمان، نحوه برخورد همسر با 
ل زناشويي و ارتباط والدين با يمسا

يكديگر در دوران كودكي و 
 نوجواني

 - كلينيك ناباروري يك زوج گزارش موردي )1381(ميرزايي و صارمي
 تهران

هاي شناختي  نزديكي موفق باروش واژينيسموس
عدم / موزش جنسيآ - رفتاري 

 آموزش جنسي دليل واژينيسموس
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تعداد  نوع مطالعه  نام مطالعه
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 يافته ها/مداخله علل يافت شده محل پژوهش

 - كلينيك ناباروري زوج يك گزارش موردي )1385( قرباني وهمكاران
 تهران

واژينيسموس و در 
مرد، اضطراب 

عملكرد جنسي و 
 انزال زودرس

هاي شناختي  نزديكي موفق با روش
ترس از  /موزش جنسيآ - رفتاري 

نگرش ناخوشايند يا  نزديكي،
ل جنسي و يتفاوتي نسبت به مسا بي

 نگرش ناخوشايند نسبت به همسر

  
  اهميت دارد؟" (intercourse)دخول  "چرا
به مفهوم به  Webster)(كه در فرهنگ وبستر  consummationواژه 

بسياري از در  تحقق پيوستن يك قرارداد با امضاي هر دو طرف است و
ها ،مذاهب و قوانين، به مفهوم اولين دخول يا نخستين  ها ، فرهنگ سنت

دخول، به . اند نزديكي رسمي بين دو فرد است كه با يكديگر ازدواج كرده
صورت سنتي به عنوان جزئي ضروري از يك ازدواج شناخته شده و 

رابطه  بسياري از آداب مذهبي اديان مختلف ، به وصال رسيدن را از طريق
جنسي، ضروري دانسته و معتقد هستند ازدواج ، به عنوان يك قرارداد 

شود، مگر اينكه منجر به دخول واژينال شده باشد  آور، تكميل نمي الزام
)23.(  

به وارد كردن آلت مردانه در واژن اطالق  كهcoitus) (اصطالح دخول 
 )Sexual intercourse( ترين نوع آميزش يا مقاربت جنسي شود، شايع مي

چنين دخول تنها فرمي از رابطه جنسي است  هم. در جوامع انساني، است
ها به عنوان  شود و بنابراين در طي قرن كه منجر به تداوم نسل مي

اگر چه ساير رفتارها مانند در ). 23(رفتارجنسي برتر شناخته شده است 
ند شو آغوش گرفتن و سكس دهاني، به عنوان رفتارهاي جنسي تلقي مي

 "و ) Proper sex( " صحيح "وارد كردن آلت در واژن به عنوان سكس 
براساس فرهنگ يهودي و ) 24- 26( شود تعريف مي Real sex)("واقعي 

. ناپذير هستند ، فعاليت جنسي و باروري جدايي)27(و اسالم ) 23(مسيحيت 
ها از جمله فرهنگ يهود، به  بر اين اساس، واژن در بسياري از فرهنگ

شود كه مرد نيروي زندگيش  خوانده مي) Life hole( حفره زندگي" عنوان
)his own life forces( ريزد  را كه مايع مني، نماد آن است در آن مي
 (impotency)در اسالم، دو شرط از شروط فسخ نكاح، يعني عنن ). 10(

كه وجود  (Gharan)كه عبارت از ناتواني جنسي مرد در دخول و قرن 
شود، مربوط به امر  دستگاه تناسلي زن، كه مانع نزديكي مي مانعي است در

باشد، به عبارت ديگر در صورت عدم توانايي زوج براي دخول،  دخول مي
شرايط ختم قرار داد زوجيت، بدون نياز به شاهد و انشاي صيغه، فراهم 

  ) .27( "گردد مي
در سناريوي فرهنگي  "زن ايده ال"و  "مرد موفق  "الگوي

  عروسي كدام است؟ شب اول 
در روابط غير هم جنس، هنجارهاي جنسيتي مرسوم بين دو جنس 

در پژوهشي در مورد ) 24(و همكاران  Holland). 24،28(متفاوت هستند 
ساختار اجتماعي سكسواليته در افراد جوان به اين نتيجه رسيدند كه قدرت 

ساس سازد تا برا مردانگي هم زنان و هم مردان جوان را وادار مي
و همكاران معتقد هستند  Holland. هنجارهاي جنسيتي مرسوم رفتار كنند

روابط ) male-in-the-headمرد در موضع برتر ( كه ديدگاه قدرت مردانه 
غير هم جنس را تنظيم كرده و موجب عدم توازن قدرت بين مردان و زنان 

ه زن در و ن - مرد در موضع برتر - بر اساس اين تئوري، اين قانون. شود مي
اي  بر روابط صميمانه غير هم جنس بين زن و مرد تأثير ويژه - جايگاه باالتر

از سويي انجام مقاربت واژينال صرف نظر از درد و ناراحتي  .گذارد مي
و از سوي  )29(تجربه شده توسط زن، مهر تأييدي بر نرمال بودن او است 

هاي مهم  يژگياز و " مرد موفق "ديگر شروع كننده و فعال بودن براي 
  ).30(شود  هاي مردانگي محسوب مي كليشه

خويي، در فرهنگ ايراني نيز، دختران در طي كودكي و  به عقيده مرقاتي
پس از بلوغ، به عنوان موجودات غير جنسي و يا با حداقل بيان جنسي 

زن خوب و قابل "در اين جامعه، . شوند نسبت به پسران پرورش داده مي
، كسي است كه فعاليت " (proper or respectable woman)  احترام

گيرد و نقش آن  جنسي را به عنوان وظيفه و مسؤوليت خودش در نظر مي
  ). 31(دهند  تنزل مي"وظيفه "اي و يا  را تا حد يك ابزار رابطه
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                     ...هاي جنسي و سازه هاي ازدواج نظريه كليشه

زن "و  "مرد موفق"چگونه سناريوي فرهنگي، نماد رفتار
  كند؟ يرا در اين صحنه از نمايش جنسي هدايت م"ال ايده

جنس در  مقاربت واژينال به عنوان بخشي مهم از رفتارها در روابط غير هم
توان گفت مردان و زنان براي  به عبارتي مي .)24- 25(شود  مي  نظر گرفته

تحقق يافتن هنجارهاي جنسيتي زنانه و مردانه با فشاري اجتماعي براي 
و به صورت سنتي، معاني  )25- 26(انجام دخول واژينال مواجه بوده است 
براي مردان، مقاربت به منزله آزمون . متفاوتي براي مقاربت قايل هستند

رود حداقل يك  رد جنسي است و انتظار ميپيروزي و شكست در عملك
در حالي كه صميميت و معاشقه سهم . ارگاسم را در طي دخول تجربه كنند

ناپذير از فرايند  ي جدايييدر واقع براي بسياري از زنان، مقاربت جز. زن است
معاشقه است و از نظر جسمي و عاطفي ، مقاربت بيشترين حس پيوستگي 

  ). 1(آورد  ن ميرا براي افراد به ارمغا
مرد در "هاي آمريكايي در وضعيت  ها در ميان زوج درصد مقاربت 70قريب 
به عبارتي ) . 1(شود  به عنوان وضعيتي معمول و مكانيكي انجام مي "باال

اي از فعاليت است كه مرد در طي آن، ادراكي  ديگر، فعاليت جنسي، عرصه
دست  يت برتر، بهاز خود به عنوان يك فرد حق به جانب، و در وضع

هاي زندگي اجتماعي اين ادراك را نداشته  حتي اگر در ساير عرصه. آورد مي
تري از  هايي كه ممكن است براي او به عنوان منابع مهم ساير عرصه. باشد

بر همين ). 10(شناخته شده باشند  (Self- validation)گذاري  خودارزش
پارسي، شب زفاف را با  ها از جمله فرهنگ اساس، در بسياري از فرهنگ
 "شب زفاف، كم از صبح پادشاهي نيست ".اند صبح پادشاهي مقايسه كرده

به خوبي ) 14، 32( "شاه داماد"اين تشبيه و نيز به كار بردن اصطالح ). 16(
را به عنوان فردي كه فتحي را انجام داده ، توصيف  "مرد موفق"نقش 
   .كند و بر لذت اين فتح، تكيه دارد مي
سناريوي فرهنگي شب زفاف ايراني، عروس و داماد ، تنها زماني از ديد  در

در اين ). 33(باشند  شوند كه دخول واژينال داشته شمرده مي "موفق"جامعه
در اين . شود تبديل مي"زن "شود و دوشيزه به  مي "داماد"صورت مرد، 

، كسي است كه صحنه حجله را با پيروزي و دخول  "مرد موفق"سناريو،
زني است كه  " (Ideal woman)آل  زن ايده"موفق به پايان ببرد و 

را با ريختن خون ناشي از ) 22(و دست نخوردگي خود  "بكارت"بتواند
پارگي پرده، به جامعه اثبات كند تا از ديد ساير افراد جامعه از اين آزمون، 

  . موفق و سربلند بيرون آيد
آورند و دايره زنند و رقص كنند و نيز واجب است عروس را به مجلس در..."

و همان ابيات را بخوانند و اگر در شب، مقاربت واقع شده باشد و عروس، 

 "نشان"را   زنان در عرف آن باكره باشد، خوني كه از بكارت او آمده كه
گويند، به سيني گذارند و به نظر حاضرين رسانند تا عروس و منسوبانش 

نقل ازباب پنجم كتاب كلثوم ....( ر شوندسرخ شوند وگرنه از لته حيض كمت
  ").18) (ننه

بكارت و دخول و نقش آنها در برقراري و تداوم ارتباط يك 
 كنند؟  هايي پيروي مي زوج، از چه كليشه

اولويت بكارت براي ازدواج، حداقل براي دختران، در رسم رو به فراموشي، 
هاي  ه تستبيرون دادن دستمال بكارت در شب عروسي و تبديل آن ب

تر پزشكي براي اثبات بكارت و يا اعمال جراحي بازسازي هايمن  مدرن
اين ). 34(شود كه البته مورد مطالعه چنداني قرار نگرفته است  منعكس مي

كليشه فرهنگي در گذر زمان دچار تغييراتي شده و به شكل معاينه پرده 
پيش از توسط پزشك زن يا ماما و دريافت گواهي بكارت توسط دختر، 

 "او و داماد و سپردن گواهي به مادر داماد براي "دست به دست دادن"
. دختر مبني بر دوشيزگي و دست نخوردگي، در آمده است "اثبات حقانيت

در برخي از مناطق "ينگه"، و مراسم"پشت در نشيني"اگر چه هنوز هم
 .)33(ايران، رواج دارد 

بايد تا زمان ازدواج حفظ شده و بكارت زن ": نويسد آقاجاني در اين مورد مي
ارزش و حسن شهرت يك دختر در صورت داشتن سكس . اثبات گردد

در مناطق . )22( "افتد  پيش از ازدواج و از دست دادن بكارتش به خطر مي
روستايي، مرسوم است كه زوج پيش از مراسم عروسي هيچ ارتباط 

اسم رسمي ها مر اجتماعي با هم نداشته و نخستين مالقات بين آن
مله داماد آينده جها از  خواستگاري است كه در طي آن عروس از مهمان

و پس از آن در طي مراسم رسمي عروسي، از )  16،21(كند  پذيرايي مي
و اولين مقاربت را انجام دهد، ) 21(رود وارد اتاق حجله شده  داماد انتظار مي

در منتظر اثبات در حالي كه بستگان و يا نماينده عروس و داماد، پشت 
بسيار ) آلود دستمال خون(تحويل نشانه موفقيت . زفاف و دخول هستند

داماد ناموفق، در صورت به بارآوردن اين رسوايي براي خود و . حياتي است
تحت فشار رواني زيادي است و با  ،اش و شكست در دخول خانواده

  . )21(» . شود سرزنش و خشونت و عصبانيت اطرافيان روبرو مي
تواند موجب سرافكندگي  از سوي ديگر عدم خونريزي در هنگام دخول، مي

 " Proud killing)(هاي ناموسي  قتل"عروس و خانواده او شده و حتي 
. )35- 36(به دليل شك در مورد عدم بكارت دختر را به دنبال داشته باشد 

شترين هاي قابل اتساع، بي ها با پرده دوشيزگان يا خانم": نويسد قشالقي مي
. دهند موارد مراجعات به پزشكي قانوني را در معاينات بكارت تشكيل مي
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  ميترا موالئي نژاد و همكاران

عمده اين مراجعات پس از شب زفاف، براي ثابت كردن دوشيزه بودن 
زده كه متهم به باكره نبودن شده به همراه  گيرد و عروس شرم صورت مي

). 37( "كند ،درخواست معاينه مي "اعاده حيثيت "اقوام شوهر جهت
از نظر فرهنگي، پرده  ": نويسد خويي در مورد پرده بكارت مي اتيمرق

اگرچه بيشتر . شود بكارت به عنوان نمادي از نجابت و پاكدامني، معرفي مي
به وجود فيزيكي آن در ارتباط با رسوم مربوط به ازدواج ، پرداخته شده، اما 

سأله ممكن اين م. رود هاي پزشكي آن فراتر مي ارزش پرده بكارت، از جنبه
هاي ديگر از نظر آناتوميك، ناچيز شمرده شود ولي در  است در فرهنگ

يابد كه حتي وضعيت  قدر گسترش مي فرهنگ ايراني، معني نمادين آن 
  ).31( "كند اجتماعي دختر و كل زندگيش را تعيين مي

ها زمان اثبات حقانيت، شرافت  اول عروسي در بسياري از فرهنگشب 
كه با توانايي داماد براي ) 35(فاع از حيثيت دو خانواده است خانوادگي و د

انجام دخول واژينال، و ريختن خون بكارت بر دستمال، صحنه نمايش به 
هر نوع شكست در . رسد برد براي هر دو خانواده، به پايان مي - شكل برد

تواند به منزله شكست و بازنده شدن  انجام دخول و يا اثبات بكارت ، مي
اين انتظار جامعه ). 33،35(اش باشد  رف و سرشكستگي او و خانوادهيك ط

براي خريدن آبروي خود و خانواده در طي يك عمل جنسي موفق، فشار 
هاي درون رواني  كند كه بايد براساس كليشه رواني زيادي را بر زوج وارد مي

) (Intra psychic scriptsآموخته شده، با آن روبرو شده ، موفقيت جنسي 
  .را كسب كنند - دخول واژينال –الزم

  هاي درون رواني مربوط به دخول و مقاربت كدامند؟ كليشه
هاي  ترين عرصه به اشتراك گذاشتن كليشه مقاربت به عنوان مهم

 - رواني هاي درون كليشه و) 38(رواني زن و شوهر شناخته شده است  درون
ط دانستن روابط ، مرتب) 39(فرد در مورد كثيف دانستن دخول و مقاربت 

افكار ) 43- 45(ترس از آلت بزرگ و واژن كوچك  )40- 42( جنسي با گناه
پارگي وخونريزي شديد ناشي از  ترسناك در مورد درد غير قابل تحمل،

، همه از )9، 46(و احساس گناه به دليل عدم توانايي دخول ) 45(دخول 
ان اولين تجربه روان زن در زم - هايي هستند كه در نمايش درون مثال

 .تواند تأثير داشته باشند جنسي مي
، از سوي ديگر تĤكيد جامعه بر دست نخوردگي و دوشيزگي تا زمان ازدواج

و ) 47(به عنوان يك ارزش اجتماعي و برهنه شدن در شب اول عروسي 
، كه جامعه، ارزش زندگي دختر را تا  "نقطه ممنوعه "وارد كردن چيزي به
فرد را با يك دوگانگي، روبرو ) 35،31(داند  به آن مي حد زيادي وابسته

چه مرد  آن. شد و اكنون بايد بشود چه نبايد مي دوگانگي بين آن. كند مي

خواهد يا آنچه زن بايد انجام دهد؟ اين دوگانگي، ناشي از دروني كردن  مي
هايي است كه، تاكنون به  تضاد بين كليشه هاي جامعه و ارزش هنجارها و

برهنه . وزش داده شده و عملكردي است كه امروز، از او انتظار داردفرد آم
شدن و دست زدن به نقطه ممنوعه و يا وارد كردن چيزي به آن نقطه 

)45 .(  
  

  گيري بحث و نتيجه
ها از لحاظ مواد و  ارزيابي مطالعات موجود نشان دهنده، ناهمگون بودن آن

ه علل و درمان اختالل اي است ك ها و فقدان مطالعات كنترل شده روش
چه در اين بررسي  آن. اند ازدواج به وصال نرسيده را مورد بررسي قرار داده

اغلب مطالعات جديد منتشر شده : كند اين است كه مروري جلب توجه مي
در كشورهاي شرقي و خاورميانه انجام شده و به بروز اين اختالل در 

، سعودي، در جوامع ترككار مانند يهوديان، و يا  هاي محافظه فرهنگ
دوم  .اند مصري و ايراني كه متأثر از باور و اعتقادات ديني هستند؛ پرداخته

كه با توجه به محيط پژوهش و يا پيشينه و تخصص پژوهشگران،  اين
بيشترين . نحوه طراحي پژوهش و بررسي اين پديده نيز متفاوت بوده است

پزشكي  روان - نه ارولوژي و يا زنانها و در زمي ها با تأكيد بر يكي از زوج آن
ويژه در حوزه   باليني، به - رسد كه مطالعات با ديد پزشكي به نظر مي. است

ارولوژي ازدواج به وصال نرسيده را معادل يك اختالل مردانه و در حوزه 
  .اند پزشكي، يك اختالل زنانه تفسير كرده زنان و روان

واج به وصال نرسيده در مشكل ازد": در پاسخ به سؤال اين مقاله
از نگاه  "هاي جنسي است؟ زوجين ماحصل چه كليشه

دختر باكره، نماد پاكي و نجابت و ضامن اعتبار و "، ساختارگرايي اجتماعي
دو سازه مهم سناريوي  "مرد توانمند و كارآمد جنسي "و  "آبروي اجتماعي

به بدون تجر در اين كليشه جنسي، دختر بي . باشند فرهنگي شب زفاف مي
مواجهه قبلي در شب زفاف بايد با جامعه خود، به صورت دو طرفه به يك 

رسد در  به نظر مي. نتيجه قابل قبول يعني اثبات پاكي و نجابت خود برسند
ازدواج به وصال نرسيده، فرايند رسيدن به يك نتيجه واحد و قابل قبول 

روان  - ن درونگونه كه دوگانگي و تعارض بي بدين، شود دچار اختالل مي
اي ممنوعه وغير قابل لمس است، آلت مرد  ناحيه تناسلي، منطقه(دختر 

تمكين بايد (با تعامل نمادين بين فردي ...) بزرگ است، پارگي و خونريزي
صورت بگيرد، مرد بايد اقدام به دخول كند، مرد در حين دخول بايد در 

. شود ن اختالل ميموجب اي...) موضع باال و مسلط بر اوضاع باشد و غيره
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مرد ناموفق نيز در اين صحنه وضع بهتري ندارد، و به دليل عدم اجراي 
هاي مردانگي و قدرت،  شده و تبعيت از كليشه هاي از پيش تعيين نقش

  .كند پيدا مي "مرد ناموفق"دركي از خود به عنوان يك 
هاي شناختي كه بر  گذاري و جنبه كارآمدي، خود ارزش - احساس خود 

كند و  اي پيدا مي گذارد، در تعامالت جنسي اهميت ويژه ار فرد تأثير ميرفت
هاي فرهنگي كه دخول را براي تحقق ازدواج و احساس كامل  كليشه

داند، تعريف دخول به عنوان تنها فرم سكس نرمال،  شدن ضروري مي
و دروني كردن اين ) 29(منوط دانستن لذت جنسي به مقاربت واژينال 

ي كه را عدم موفقيت در دخول را تجربه كرده، در تعارض با فرد ،باورها
از . دهد قرار مي "مرد موفق"و ) 48( "آل زن ايده "هاي مربوط به كليشه

هايي كه براي كاهش بروز ازدواج به وصال نرسيده  سوي ديگر استراتژي
اصل  –در جوامع طراحي شده بر اين نكته تأكيد دارند كه دخول واژينال

رخ نداده و ترجيح زن و شوهر براي انجام ساير رفتارهاي  - تالزم زوجي
غير دخولي لذت بخش به عنوان يك اختالل پزشكي در نظر گرفته شده 

هاي اجتماعي مرتبط با  رسد از ديدگاه اين رويكرد كه به نظر مي. است
هاي فرهنگي الزام براي  برتري قدرت مردانه در روابط جنسي و كليشه

ي شده، فقدان رابطه دخولي در ازدواج را، در حد يك دخول، وارد پزشك
و در نهايت عبارت ) 49(اختالل و يا حتي بيماري تلقي كرده است 

را بدون آن كه يك اختالل طبي  "ازدواج به وصال نرسيده"اجتماعي 
  .هاي پزشكي وارد كرده است نامه مجزا براي آن برشمرده شود ،در فرهنگ

در جوامعي كه سيستم هنجارهاي  )10( به عقيده سايمون و گاگنون
اجتماعي يك سيستم در هم تنيده و تعيين شده است، براي افراد بسيار 

بر اين . كه به رفتارهايي غير از هنجارهاي جامعه بپردازند دشوار خواهد بود
اي براي شب اول عروسي وجود  اساس، وقتي هنجار اجتماعي تعيين شده

كز آن قرار دارد، هر نوع رفتار ديگر غير از دارد كه دخول واژينال، در مر

در نظر گرفته  "ناهنجار"فردي، رفتار  رواني و بين دخول، از ديدگاه درون
شود و فرد به دليل تعارض بين نقش اجتماعي در نظرگرفته شده براي  مي

او و عملكردش دچار تضاد شده و وقتي دخول ناممكن است، احساس گناه 
  ).48(كند  مي

ديگر، هر نوع آشكارسازي اين مشكل، با عوارض اجتماعي زيادي از سوي 
نما شدن و حتي طالق براي  مانند سرزنش، عدم پذيرش اجتماعي، انگشت

بيني اين عوارض براي  و پيش )9 ،50( هاي ناموفق همراه است زوج
ها دليلي براي مخفي كردن مشكلي است كه در تنهايي  بسياري از زوج
ن مسأله منجر به طوالني شدن اين وضعيت و دهد و همي رنجشان مي

كه رفتارهاي جنسي زنان  اين. گردد ها مي عدم جستجوي درمان توسط آن
و مردان مبتال به اين عارضه اجتماعي فرهنگي، در طي چه روندي شكل 

خود "گيري  ها كدام يك از مراحل زندگي خود را در شكل گرفته و آن
دانند، موضوعي است  ت بيشتري ميداراي اهمي "Sexual self) (جنسي 

چنين انجام مطالعات  هم. كه در طي يك تحقيق كيفي ، قابل بررسي است
كار  هاي به هاي تشخيصي، علل و درمان مند در مورد روش مروري نظام

به . برده شده براي اين اختالل به درك بيشتر ابعاد آن كمك خواهد كرد
ه بايد در بستر اجتماعي، فرهنگي رسد پديده ازدواج به وصال نرسيد نظر مي

و تاريخي يك جامعه و داستان زندگي افراد مبتال بررسي شود، تا بتوان از 
پژوهشگران حاضر . بروز دوباره آن و گسترش تعداد افراد مبتال كاست

ها پيش از شروع فعاليت جنسي در مورد  معتقد هستند آموزش زوج
شود از  ها مي ن اختالل در آهاي اشتباهي كه منجر به بروز اين  شناخت

هاي  چنين در نظر گرفتن كليشه هم. اي برخوردار است اهميت ويژه
هاي  فرهنگي و اجتماعي مربوط به دخول و بكارت درطراحي درمان

تواند بسيار مفيد  ها توسط مشاورين آموزش ديده مي شناختي رفتاري زوج
  .باشد
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Abstract  
Aim and Background: Unconsummated marriage (UCM) is a problematic worldwide sexual disorder. It 
becomes complicated in the societies with conservative sexual norms. Yet there is clear consensus in 
scientific societies that UCM should be defined as a phenomenon beyond a specific individual, organic 
and psychological problem. Drawing upon Sexual scripts theory by Gagnon and Simon (1973) this review 
article aimed to answer a question: "Which socio-sexual scripts out of them the UCM in couples emerged 
and is maintained?  
Methods and Materials: This review was conducted focusing on 33 medical and clinical papers 
published between 1956 and 2011 which have been retrieved using Medline, Proquest, Google Scholar, 
SID, Iran MEDEX and Magiran databases with key words including unconsummated marriage, 
consummation, intercourse, vaginismus , wedding night, feminity & masculinity scripts and virginity. – 
Findings: Most of the new published studies were conducted in conservative communities and reported 
varied etiological factors for UCM, based on the specialty of researchers and referred clinics. The studies 
focused on marriage scripts, have also emphasized on feminine and masculine roles as well as necessity of 
intercourse in the wedding night scenario or alternatively at a time just after the wedding ceremonies. 
Conclusions:: It seems that during UCM, mutual transaction between the individual and social norms  in 
her/his community about vaginal intercourse, is impaired and caused to guilt feeling so may lead to 
nondisclosure of the problem and make it prolonged. Sexual education for new couples by health care 
givers may decrease UCM prevalence and its challenges. 
Keywords: Intercourse, Unconsummated Marriage, Vaginismus, Mating, Marriage. 
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