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 ،توریسکلی و حذف نادیده انگاریز تاریخ باستان تا امروز تلاش زیادی شده است تا با ا

ذت لمبحث . تا جایی که جلوه دهند اعتباربیو  اهمیتکمرا مهم در بدن زنان  انداماین 

و  کت کنار گذاشییته شییده اسییت.  مباحث آناتومیکامل از  طوربهجنسییی زنان ابل  

به  رتندبهتحقیقات پزشیی ی پر از توییاویر تشییریحی از آلت تناسییلی مرد اسییت، اما 

آن نیز ی هو بسیاری از متخووان پزش ی حتی از بحث دربار شودکلیتوریس اشیاره می

 - میو مقالات عل هانشریه، هاها، کارگاهتوان در کنفرانسورزند. بسیار کم میمی امتناع

این حوزه شییماری در انگشییتمتخوییوییان   .پیدا کرد در این زمینه پژوهشییی اطلاعاتی 

زنان هسییتند، اما همانان به دلایل ارگاسییم ی دربارهمعتقد به اهمیت و ضییرورت بحث 

 سیاری ب شمارزنند و به می هنجاری و فرهنگی بال  از نوشتن و کار بر سر این مهم سرباز

 ند.کمی از متخووان پزش ی که همانان قائل به اهمیت این بحث نیستند اشاره

یابی به حقیقت کار سختی دستو اطلاعات،  فناوریشود در عور  توورشاید 

 یینترنتا هایفناوریشود، می وقتی صحبت از کلیتوریسرسد می به نظرنخواهد بود. اما 

ارند تا د ها، بیشتر سعی در تثبیت افسانهآنگرفتن  نیز در همراهی با حذف و نادیده

، جای یک عضو بزرگ به اشتباهبهگوگل همانان  جوگروآش ارسازی حقایق. جست

و دهدکه در قدام وولکوچک از بافت نعوظ در زنان نشان میی هیس را یک تودکلیتور

آلت تناسلی مرد ی هزنان مشابه( قرار گرفته و 1ی وولوارهاواژن، نزدیک لابیای بزرگ )لبه

 توصیف شده است.

 

                                                      

1 vulvar lip 
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نورولوژیست  1،هلن اوکانل

جامع ی هاولین مطالعاسترالیایی در 

اعلام  1991سال  درآناتومی ی کلیتوریس 

مانند کمانکرد که کلیتوریس یک ش ل 

ی بنی از اعواب دارد. یهااست که بده

کلیتوریس فقط آن برجستگی کوچک 

خارجی نیست بل ه اندامی است که به زیر 

امتداد یافته و به اطراف  2پوبیساستخوان 

 مریی که هنگام برانگیختگی متوهابرجستگی واژن پیایده شده است، یعنی یدهانه

تومی اوکانل از آناانگاری کلیتوریس،  پس از نیم قرن حذف و نادیدهدر نهایت شوند. می

جنی رداند. آناتومی بدن زن برگی هکلیتوریس را به نقش واقعی کلیتوریس رونمایی کرد و

دون ب»گوید می اهمیت کلیتوریس مسائل جنسی، دری هو محقق حوز نویسنده 3بلوک

  «وجود ندارد.ای جنسی زنانهکلیتوریس هیچ تمایل 

  

 نادیده گرفتن اهمیت کلیتوریسی هتاریخچ
 عنوانبه وشد منتشر  لندن در 1181 در سال بار برای اولین «گری آناتومی»کتاب 

 ست که برای هرمنابعیاز  این کتاب گرفت. قرار جهانی مورد تمجید آناتومی مرجع

                                                      

1 Helen O’Connell 

 ریسییوگی دلیلبه  شییود. مناسییتخوان شییرمگاهی ترجمه می معادل فارسییی پوبیس در تمامی متون به2 

 .امبرده کار به را آن انگلیسی معادلهمان  اصطلاح، این یمردسالارانه

3Jenny Block: Sex educator, writer and author of O Wow: Discovering Your 

Ultimate Orgasm 
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 یدوره نجمینپ و بیست مایو گاس سردبیرچارلز  دکتر .است تلقی شده ضروری پزش ی

ی تشریحی هامطال  و طرح 1991 در سال 1«گری آناتومی»کلاسیک  اصلیی هنسخ

که  ستا ای شواهد، محتملکرد. بنا بر پاره نمایانگر کلیتوریس را از این منبع مهم حذف

اکه چر ؛کرده باشد استفاده فروید زیگموند یهاآموزه از گاس در حذف کلیتوریس

 لازم شرطیشپآن را  حذف ابتدایی است و و کلیتورال نابالغ معتقد بود که ارگاسم فروید

. بنابراین دارد مردانه زیرا به زعم وی کلیتوریس ماهیتی کرد،می قلمداد زنانگی رشد برای

 حد از بیش کمی «گری آناتومی»رود که گاس برای حذف کلیتوریس از می احتمال

 حذف لیتوریسک فروید مشهور تعالیم دلیل به آیا این ه بوده باشد. اما فروید تأثیر تحت

ده راز باقی مان یک بوده است همانان و شخوییک خطای شغلی  صرفاً یا است و شده

و  ایقنال یهاآناتومیست از که هدف این بحث، روایت ی ید کرباید خاطرنشان  .است

 فرهنگی یاهکارکرد سازه چگونگی ازای نمونه نیست، بل ه کژاندیش یویراستار حتی

 .دکنتحریف  و کاملا علمی را منحرفای تواند مسئلهسادگی میبه که است

با اذعان به اهمیت  که است روم امپراطوری مشهورترین پزشک 2،جالینوس کلادیوس

 دارند، یزن زنان دارند، مردان تمام اعضایی که» که کندمی مطرح را نظریه این کلیتوریس،

ن ای که در مردان حالی ، دراست بدن داخل زنان در یاعضااست که  تفاوت فقط در این

در  نهایی آلایده عنوانبه مرد از دیدگاه وی، بدن «ها قرار دارد.از بدن آن اعضا در خارج

. هستند اقصن بدنی با مردانی صرفاً زنان داشت که وجود کلی باور این شد.می گرفته نظر

س بودند، کلیتوری قائل به هارومی و یونانیان چرا این ه درک موضوع، این داشتن نظر در با

 همردان تناسلی داشتن آلت برای زن بدنی هبیهود را تلاش نیست، زیرا این دشوار

 دانستند.می

                                                      

1 Gray’s Anatomy 

2 Claudius Galen 
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 اولین تشریحای گسترده مقیاس در آناتومیست، و (، نویسنده1898)1استین چارلز

 2«نسانتشریح قطعات بدن ا» در کتاب را خود یهایافته تمام وی. داد انجام را کالبدش افی

در  استین یهایافته .کندمی یاد زن «آورشرم عضو» عنوانبه کلیتوریس از او .کرد منتشر

 . است اساسی نقص دارای و نادرست آناتومیک از لحاظ کلیتوریس مورد

 ار کلیتوریس او کرد. اما کشف را کلیتوریس 1889در سال  3کلمبوس رنالدوس

. «است زنان لذت کانون» اندامگذاری کرد و معتقد بود این نام 9«ونوس شیرینی یا عشق»

 اگر» هک جهت این دانست، ازمی مرد تناسلی آلت شبیه کلیتوریس را کاملاً عمل رد وی

 به که بود یکسان اولین از ی ی کلمبوس. «شودمی ترتر و برجستهسفت کمی شود، لمس

 اشاره دهدمی تش یل را خارجی و داخلی کلیتوریس ازای عمده قسمت که نعوظ، بافت

 .کرد

استاد آناتومی مامایی در انگلستان خاطرنشان کرد که  8جین شارپ 1711سال

 گاسممعین، باعث برانگیختگی زن و اری هدر یک محدود کلیتوریس با ایستادن و افتادن»

 لق  داد. «قضی  زن»ی بعدی خود، کلیتوریس را هاوی در نوشته «شود.می

(، پزشک و آناتومیست هلندی است که به اهمیت 1712) 7گراف رگنیر دی

کلیتوریس پی برد. وی هم اران و پیشینیان خود را به دلیل نادیده گرفتن کلیتوریس 

 هابرخی از آناتومیست»کرد بسیار متعج  است که شدت ملامت کرد و اظهار میهب

                                                      

1 Charles Estienne 

2 The Parts of the Human Body 

3 Renaldus Columbus 

9 The Love or Sweetness of Venus 
8 Jane Sharp 

7 Regnier De Graaf 
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 اند و هیچکردهچیزی که در طبیعت وجود خارجی ندارد، ان ار  هماونیتوریس را کل

همانین او عنوان کرد که در تمامی اجسادی که تاکنون  «کنند.نمیاندام به این ای اشاره

این شدت  «یت و قابل لمس بوده است.ؤکلیتوریس مشخواً قابل ر»اند کالبد ش افی کرده

ترین جامع یگراف را تربی  به تهیه در علم آناتومی، دیانگاری کلیتوریس نادیده

 در مورد آناتومی کلیتوریس کرد.تا آن زمان گزارش 

 1،جورج لودویگ کوبلت

 1199آناتومیست آلمانی، در سال 

تحقیقی در مورد کلیتوریس انجام 

ی خود نشان داد که هاداد. او با یافته

زن دارای ساختاری آناتومیک »

ی بود . کوبلت اولین کس«ی آن در نهایت کاملاً شبیه بدن مرد استهاقسمت است که تمام

 کند.می که آناتومی مفول کلیتوریس داخلی و خارجی را ترسیم

 ارگاسم جنسی خود،-روانی رشدی هنظری در 2زیگموند فروید 1999در سال 

 واژن رگاسمِا و نابالغ، کلیتورال ارگاسمِ کرد. فروید ادعا داشت که گذاریرا نام کلیتورال

 به رسیدن اب دانست کهمی بلوغ از قبل ارگاسم برای را محلی کلیتوریس وی. است بالغ

 زنانگی، رد تغییر با»: نویسدمی فروید. کنند شروع را واژن ارگاسم باید سالم زنان بلوغ،

 این «.بسپارد واژن زیاد به حدی تا یا کامل طوربه را خود حساسیت باید کلیتوریس

بسیار  اکنونت زمان آن از اگرچه و شد، پذیرفته جهانی طوربه تقریباً نادرست گیرینتیجه

 راسرس در جنسیی هرابط و اثرات آن بر فرهنگ، جنسیت هنوز اما است، تضعیف شده

 شود.می حساسجهان قویاً ا

                                                      

1 George Ludwig Kobelt 
2 Sigmund Freud 
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 هنگام ارگاسم در یافتن علت ناتوانی خود دنبال به 1بناپارت ماری 1929در سال 

 مم ن است علت آن دور بودن کلیتوریس کرد که مطرح را نظریه س س واژینال، این

 و توریسکلی یگیری فاصلهاندازه با راای مطالعه این مسئله، بررسی برای واژن باشد. از

 لیتوریسک که زنانی که داد این مطالعه نشانی همنتشرشد یهاداد. یافته انجام زن 293واژن 

 نندکمی مش ل پیدا ارگاسم در س س واژینال، هنگام در است، دورتر شانواژن از آنها

 کنند.می است، ارگاسم واژینال را تجربه ترنزدیک کلیتوریس که مواردی در و

 سیجن رفتار» آمری ایی، جلد اول کتاب خود را شناسزیست (،1919) 2کینزی آلفرد

کینزی . کندمی منتشر 9«زن انسانی در جنسی رفتار» عنوان دوم را با و جلد 3«مرد در انسانی

 رینبهت زنان برای ،س س واژینال»: نویسدمی و دهدمی ارائه جسورانه سخنی دوم، در جلد

 «.است زنان لذت کلیتوریس است که کانون نیست، بل ه این لذت

 دو محقق س سولوژیست، 8،جانسون ویرجینیا و مسترز ویلیام 1977در سال 

 مورد جدداًرا م بود زن هزاران روابط جنسیی هتاریخا بر که مبتنی کینزی گیرینتیجه

 رفتندگ واژینال نتیجه و کلیتروال ارگاسمی هآنان با بررسی و مقایس. دادند قرار ارزیابی

 تایید ه دقیقاً است. این یافت کلیتورال ارگاسم مشابه جنسی، پاسخ نظر از واژینال ارگاسم که

 اما نیست، لکلیتورا تر بودن ارگاسمبخشبرتر بودن و یا لذت بر مبنی کینزی ینظریه

است یتورال کل نابالغ ارگاسم و بلوغی هبه چالش کشیدن افسان برای یقاطع روش مطمئناً

 .ه بودکه فروید ارائه کرد

                                                      

1 Marie Bonaparte 

2Alfred Charles Kinsey 
3 Sexual Behavior in the Human Male 

9 Sexual Behavior in the Human Female  

8 William H. Masters and Virginia E. Johnson 
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، منتقد سرسخت کت  تشریحی 1919یدههپزش ی ی هاوکانل دانشجوی رشت

س آناتومی آلت تناسلی مرد بود اما کلیتوریی هی گستردهانقاشی پزش ی بود که حاوی

گوید شد. اوکانل میمی یافت اهمیتکم نوشتپاعنوان یک بهها در بهترین حالت در آن

افرادی کامل نیستند و در مقابل این مردها هستند که  هااین باور وجود داشت که زن

اعضای بدن خود هستند. بنابراین مرد عنوان موجوداتی کامل مستحق توصیف کامل به

بندی طبقه« که مرد نیست آناه»ی هعنوان زیرمجموع معیار و هنجار است و زن را به

متوجه شد که در  1999ی دهه اوایل دردر تداوم دیدگاه انتقادی خود،  اوکانل اند.کرده

تا رود ای به کار میحین عمل جراحی برداشتن پروستات، حساسیت، اهمیت و دقت ویژه

ی ی ناخواستهدست ار به اعواب متول به بافت نعوظ آلت تناسلی و یامانع آسی  رساندن 

ای برای این منظور به خدمت گرفته ی پزش ی پیایدههااین اعواب شود و م انسیم

 رایروشی ب هیچ چرا کهد کراین اندیشه را در اوکانل ایجاد ی هسئله جرقشود. این ممی

بر اساس مطالعاتی که برای ندارد.  وجود جراحی درحین زنان جنسی آناتومی از محافظت

انجام شده بود، او متوجه شد که کار مشابهی برای شناسایی  1919یدههاولین بار در 

ی خود مطمئن شد که هادر مسیر جراحیاعواب کلیتوریس انجام نشده است. اوکانل 

احتمال قطع اعواب کلیتوریس توسط  ی لازم،هااحتیاطی و دستگاه اقدامات این بدون

 راحتی وجود دارد. ویبه رحم برداشتن مانند معمول اقدامات انجام درحین پزش ان،

زنان  مورد در اما است، شود دقیق و مناس می انجام مردان مورد در دانست آناهمی

  .ناچیز و در نتیجه اقدامات هم بسیار کم است بسیار اطلاعات
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کرد و بیشتر اطمینان یافت که در  مطالعه بارها و بارها را آناتومی اوکانل، متون

 یابد،نمی زیادی کمک مرجع یهاکتاب

 ئیاتجز خودش تا گرفت تومیم بنابراین

 1991 سال سرانجام در. کند پیدا را گمشده

 نشان داد کرد و منتشر را خود یهایافته او

 یخارج و داخلی ساختاری کلیتوریس که

یش هادارد. او با دلایل علمی که از یافته

دست آورده بود در مقابل باور اشتباه هب

ت و تمامی اعتقادا تقریباً ی اوکانل،هاافتهارگاسم زنان قاطعانه ایستاد. ینسبت به 

 حتشری طریق وی از. کشید چالش به کلیتوریس را آناتومی ها در موردداوریپیش

ی هاندازی هشد. این تشریح در بردارند درونی آن و کلیتوریس موفق به ترسیم ش ل کلی

 دو لیتوریسک عو  داد انتهایمی ین اندام نشانکلیتوریس بود و ساختار عوبی ا حقیقی

 است.  مرد تناسلی آلت از بیشتر برابر سه تا

امتداد کلیتوریس در پشت »دیگری را با عنوان ی همطالع 2998اوکانل، در سال 

ار ی جانبی واژن را کنهااگر پوست دیواره»منتشر کرد مبنی بر این ه  1«واژنی هدیوار

اوکانل، دنیا  یهاقبل ازیافته «مشاهده است.قابل کلیتوریس کاملا یهابزنید، برجستگی

کرد و یم جنسی و س س را دنبال نادرست پیشین، مسیر لذتی ههمانان با اعتماد به نقش

 ارگاسم محروم شده بودند.ی هزنان از تجرب بسیاری ازدر نتیجه 

                                                      

1 the clitoris extends behind the vaginal wall 

http://www.jurology.com/article/S0022-5347(01)68572-0/abstract
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بدن زنان را  هنوز ما چرا

 شناسیمنمی

دانیم بیشتر می همانگونه که

ی کلیتوریس داخلی است و هاقسمت

 قسمت خارجی آن فقط نوک کوه

ندرت بهسختی و بهیخ است. اما در حقیقت یافتن همین اطلاعات ساده اما بسیار مهم را 

افی به کی هتوان در کت  درسی بهداشت جنسی پیدا کرد. در واقع دانشجوها به اندازمی

شوند. استانداردهای آموزش جنسی نمی سوق داده جنسی زن یادگیری آناتومی و لذت

تنها فاقد اطلاعات دقیق و جامع است بل ه حتی در مقابل تغییر اطلاعات و در سراسر دنیا نه

چندان کمی هنوز از  نهی هعددهد. می ی بلطِ مرسوم، قاطعانه مقاومت نشانهاآموزه

ی بارههای بلط دربازتولید آگاهیاطلاع هستند و بیواقعی کلیتوریس ی هش ل و انداز

 این ناشی از عدم آموزش مناس  در این زمینه است. .دارد همانان ادامه انداماین 
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که ست  پزش ی 1مولیگان ای 

مشغول ساخت و توزیع هزاران کلیتوریس 

ساختار آناتومیک صحیح که است 

ان . مولیگکندمی توصیف کلیتوریس را

 هاانسکنفر اَش ال صحیح کلیتوریس را در

 و سمینارهای بهداشت عمومی توزیع

گان ، مولیهاکند. در بسیاری از این توزیعمی

زدگی بسیاری از  با حیرت و شگفت

 هاراظ هاشود. اکثر آنمی روروبهواقعی کلیتوریس ی هدانشجویان و پزش ان از انداز

 اند. علت اینبودهاطلاع واقعی کلیتوریس در این مقیاس بیی هکنند که از اندازمی

پزش ی، به نادیده گرفتن و حذف کلیتوریس از ی هدر دانشجویان حوزویژه بهناآگاهی 

 گردد. برمیکت  پزش ی 

، مشخص شد هنوز آناتومی کلیتوریس تا حد زیادی در  در بررسی تیم اوکانل

تاکنون مقاله در مورد 1991 دروس و تحقیقات پزش ی وجود ندارد و از سال  یبرنامه

ها تحقیق دیگر صدکالبدش افی آناتومی ی کلیتوریس در سراسر جهان منتشر شده است. 

ی یا ی بازیابی احساس پس از کلیترادکتومهامنظور روشبهبه آناتومی کلیتوریس فقط 

نیم که بییم» نویسد ، اوکانل میاین  با وجوداند.  دستگاه تناسلی زنان اشاره کرده یختنه

که  پذیرندمی تحقیقات انجام شده در اهمیت ارگاسم زن تردید دارند، و این استدلال را

                                                      

1 Ea Mulligan 
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ظر نمخود از  و به خودی «نظر ت املی، ارگاسم زن صرفاً در خدمت ارگاسم مرد استماز 

 ارگاسم زن اهمیت چندانی ندارد.

 ،در حقیقت. کنندنمی ارگاسم را تجربه از طریق س س واژینال، زنان چهارمسه

 ،طریق این از توانندمی زنان از درصد هشت فقط دهد کهمی شده نشان انجام هایبرآورد

علت این  برای واقعی و لازم توضیح تنها .باشند بخشی داشتهلذتو  اعتمادقابل ارگاسم

 مسائلی هگران حوزشده در میان پژوهش عنوان شناخته- 1«ارگاسم ش اف»همان  مسئله

 تا دو جنسی یرابطه طول در2خواهجنسددگر مردان است. - هاس سولوژیستجنسی و 

ه دلیل است ب کنند. مم نمی ارگاسم را تجربه خواهجنسدگر زنان از بیشتر برابر سه

 ناتوانی جنسی زنان ی اثباتمثابه به هایداده چنین 3،کلیتوریسی هکژسوادی در حوز

ی کافی دازهبه ان بردن لذت برای پنداشته شود که بدن زناننسبت به مردان فهم شوند و یا 

 های خود درجنسبا هم که زنانیدر  شود کهمی نیست. اما واقعیت اینجا آش ار کامل

قط جنسی و ارگاسم را نه ف و به اوج رسیدن است مشابه مردان ارگاسم تعداد رابطه هستند،

نیست  نانز ت که مش ل از بدنگفتوان می پس .کنندمی ی بار که گاه چندین بار تجربه

 ما از آناتومی جنسی زنان است. اکثر از عدم شناخت و عدم درک مش ل بل ه

 رد برم تناسلی آلت نویسنده، گفتمانی که هژمونی و درمانگرس س 9،کرنر یان

 گفتمان» کند رامی تقویت را خطی جنسی بخشد و روایتمی را ارجحیت کلیتوریس روی

 جنسی ه نیازپاسخ ب با متناس  کند که این گفتمان دقیقاًمی نامد. کرنر عنوانمی 8«مقاربت

 جنسی مرد لذتی هو ضمیمی هعنوان امری حاشی به زن از ارگاسم درنتیجه، و است مرد

                                                      

1 orgasm gap 
2 heterosexual 
3 ilcliterate 
9 Ian Kerner 
8 the intercourse discourse 
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 م در زناناهمیت ارگاس»این قبیل است که  از ساز تبلیغاتیزمینهکند. همین مسئله می یاد

رانگیخته خود و آنی بهنیز مانند مردان باید به ش ل خودب زنان» و یا «نیست مردانی هبه انداز

 کند:می رسد فرهنگ اساساً تحت فرمول زیر کارمی به نظر. «شوند

 ی.جنسی، برانگیختگی، خوشبخت آلت تناسلی مرد + واژن = س س، ارگاسم، میل

: تبرای آن این اسشود تنها فرض مم ن نمی جمع گونه این که این معادله هنگامی

حاظ زن از لپیش آمده است.  زنمش لی برای هستم. بنابراین  - یعنی زن - مش ل من»

با وجود اطلاعات و دانش جدید در این زمینه، سعی بر  «.توان و یا ناقص استجنسی کم

ان است و همان - در بالا ذکر شد که - درونی شدهی همعادلاین منطبق ساختن افراد با 

ار گسترده کرنر، تأثیرات این فرضیات بسیی هبه گفتماند. مسئله بر دوش زنان باقی می رنج

از آنجا که در گفتمان مقاربت، تحریک کلیتوریس از اهمیتی برخوردار نیست، »است. و 

در  «ند.رسنمی جنسی به ارگاسمی همداوم در حین رابط طوربهبنابراین بسیاری از زنان 

تری برای کمی هبرند و انگیزنمی جنسی لذت مم ن را ینتیجه، بسیاری از زنان از رابطه

 جای به چالش برقراری رابطه جنسی دارند. این گفتمان چنان قدرتی دارد که زنان به

 شدن حق ارگاسم، مجبور به کشیدن وضعیت موجود و تلاش برای به رسمیت شناخته

  شوند.می تظاهر به ارگاسم
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ی هتوسط تیم تحقیقاتی ایتالیایی در مجل یبرانگیزبحثی ه، مطالع2919سال 

جی در واقع ی هکرد که ارگاسم واژینال و نقطمی منتشر شد که ادعا1آناتومی بالینی 

وکانل ابیش نیست و گفتمان مقاربت را به چالش کشید. در تداوم این مطالعه، ای افسانه

ی آناتومیک ماکروس وپی هااز تشریحای بر اساس مجموعهای مقاله 2917نیز در سال 

به  واژن وجود ندارد، یمنتشر کرد مبنی بر این ه هیچ شواهدی از بافت نعوظ در دیواره

جی وجود خارجی ندارد )لازم به یادآوری است که ی هعبارت دیگرچیزی به نام نقط

اوکانل تأکید کرده است که کارهای بیشتری از 

توویربرداری از مجرای ادرار باید در این جمله 

زمینه انجام شود.( براساس این پژوهش، کلیتوریس 

د شومی تنها بافت نعوظ است که منجر به ارگاسم

یک  یی منقبض شدههاو البته برجستگی

 یهکلیتوریس برانگیخته، مم ن است از دیوار

ژینال ضروری است. واژن نیز احساس شود، یعنی تحریک کلیترویس در ارگاسم وا

آن در  توجهی به کلیتوریس و عدم تحریکبیبیان این است که با  بنابراین، واقعیت قابل

حین س س، ارگاسم اتفاق نخواهد افتاد. اوکانل معتقد است ترویج آگاهی درست در 

 رد.بخش دارضایتتاثیر مهمی روی اطمینان از داشتن زندگی جنسی سالم و  این حوزه

ی اوکانل پیشگامانه و روشنگرانه بود، با گذشت حدود دو دهه هایافتهکه  درحالی

ی مردم بگذارد. تاثیر معناداری روی آموزش جنسی عامه کامل نتوانسته طوربههنوز 

دلیل  بهرسد، می تف ر درباره آناتومی زن و لذت زنی هنوبت به نحوکه چراکه زمانی 

نهان تعمدات پز کارکرد و اهمیت کلیتوریس، اطلاعات کم و باورهای بلط نهادینه شده ا

این  گویدمی و بیرمستقیم همانان سعی در حفظ اقتدار آناتومی قبلیِ بلط دارند. اوکانل

 ندامیاو در بدترین حالت  اهمیتکمکلیتوریس در بهترین حالت یک چیز که  توور

                                                      

1 The Journal of Clinical Anatomy 
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 تنپرداخ در هنوز فرهنگ عمومی و رایجآور است، همانان فراگیر باقی مانده است. شرم

این حوزه  هایپژوهش دارد. مش ل پرداختن به ارگاسم زن کلی در طوربه و کلیتوریس به

سبت کنند جایگاه فروتر نکار می اندامشوند و محققینی که روی این قلمداد می اهمیتکم

مدیران ارشد مراکز تحقیقاتی این پژوهشگران را  ،به هم اران خود دارند. و حتی بدتر

قابل ی روانی مهای جنسی و م انسیمهاکنند که در پشت چنین موضوعاتی ایدهمتهم می

کند یم عنوان لیوودها به تولیداتهمانین وی با اشاره  کنند.ادیپ را دنبال میی هبه عقد

 و شودمیمرد به توویر کشیده  یک اندازچشم جنسی ازی هرابط که در تمامی آنها

نهایت  انگیزه این که گوییای گونه به ،انداز استآفرینی زنان در خدمت این چشمنقش

ن توور که ای زمانی تا. برساند به رضایت جنسی زن را نوعی به تواندمی که است چیزی

 این همانان ما نرسد، ظهور یمنوه به زنان واقعیت و کذب ش سته نشده و از بین نرود

 زنان دهیم و این تداوم در نهایت به همان اندازه که برایمی ادامه را دروبینی هافسان

 .باشدنمی نیز مردان برای نیست مناس 

 

 1«کلیترسی»جنبش هنری فمینیستی 
 دادند.نمی بازتاب را اوکانل یهااواخر یافته همین تا هاگران رسانهاز گزارش بسیاری

خارج از محافل پزش ی، تحقیقات اوکانل و دیگران در خووص کلیتوریس، با شور  اما

 جای وریس،کلیت یبارهپیشین دری کرکننده س وت به با توجهو شوق پذیرفته شد. 

 را جنبشیک ی هجرق، هنرمند آمری ایی، والاس سوفیا هنری مبارزات نیست تعج 

سپس  و «.مداری نیاز کلیتوریس از بهتری ترسیم به ما»معتقد است  اوکانل .برانگیخت

 کارزار سوفیا والاس «.ببینیم را کلیتوریس هنر باید ما» به این نتیجه رسید که والاس

                                                      

1 Cliteracy 
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وید گمی منظور آگاهی زنان در مورد آناتومی خود ایجاد کرد. اوکانلبهرا  «کلیترسی»

 هنر والاس نوری به تاریخ تاریکِ کلیتوریس انداخته است. 

ی نسبت داده شده به کلیتوریس را به ها، دروغ«کلیترسی» جنبشوالاس با شروع  

ر برد تا گشایشی ب سؤالی روایت شده در این خووص را زیر هاافسانهچالش کشید و 

یس را زن باشد. وی نادیده گرفتن کلیتورجنسی و بدن  یبازنویسی قوانین پیرامون رابطه

 متون و منابع علمی دنبال کرد و پی برد که اطلاعات نه تنها در فرهنگ عامه، بل ه در

 ساتسؤم بالای یهادر رده و منتخ  پزش ی در مجلات فقط را کلیتوریس به مربوط

ف شود. این ضعمی یافت مردم ندرت و بیرقابل دسترس برای عمومههم ب آن دانشگاهی،

زنان و در خدمت کارکردهای  مملو از تواویر بدن هنری تمامی تواویر که درحالی است

نیست،  توجهی و نادیده گرفتن بدن زنبیاست. والاس به این نتیجه رسید که علت  متفاوت

 بل ه نبود تواویر دقیق از کلیتوریس معلول عدم شناخت صحیحِ بدن زن است. 
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 و هنر واکنش دنیای

 تمرکز روی جهان نسبت به

 هنری هکلیتوریس از دریا

 قابل کاملاًبرای این هنرمند 

ن بینی بود. او با علم به ای پیش

عواق ، جنبش کلیترسی را 

هنری  یپروژه در قال  یک

به راه انداخت. این جنبش 

هنرخیابانی،  خواست بامی

تایپوگرافی، در  و منسوجات

فرهنگی که آگاهی آن از 

کلیتوریس اندک و اشتباه 

است تغییر ایجاد کند. 

 مورد در بینی والاسپیش

او توسط ی هی هنری رزرو شدهانمایشگاه نبود و خیلی سریع اشتباه ش به این مسئلهواکن

 است کهکید أتلازم به  .قرار گرفت تهدید مورد او هنر ، زندگی ودشلغو  هاگالری

با ترسیم  هانج در سراسر بینی نیز رخ داد. افرادی پیش آور و بیرقابل یی شگفتهاواکنش

 سیرفت به جنبش کلیتورینمی آنار ظانتیی که هام انتواویری از کلیتوریس در 

د. باید ش برانگیزبحث در تمام دنیا بسیار والاس گونه بود که کارهای این .پیوستند

هنری ی هپروژ یک یا زن یک مورد بحث جنجالی فقط در این خاطرنشان ساخت که

ن در ارگاسم اهمیت آ کلیتوریس وی هواقعیت ان ارشده و نادیده انگاشت نیست، بل ه این

 است.  زنان
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 دکی م ثاو ان است، کرده انتخاب کلیترسی را نام چرا پرسیده شد که والاس از وقتی

 عنوان و با هدف به فقط این اما ،«است جذاب»: گفت خود معمول صراحت با کرد سپس

ر مورد د به آموختن کسی وقتی»وی معتقد است . ایجاد نشده است خوب شعار خلق یک

ه این یابی بدستآن بگریزد. ی هاز ف ر دربار تواندنمی آورد، دیگرمی رویای مسئله

اه های اشتببه معنای پایان اقتدار آموزه آگاهی و ارتقای سطح سواد عمومی در این حوزه

نبش ج برای من که است چیزی همان این و نیست برگشتی راه ی کذب است.هاو افسانه

 «.خواستممی کلیترسی

ش ل آناتومی کلیتوریس  2911که در سال است هنرمند دیگری  1،آلی سباستین ولف

ولف که خود در اواسط نامید.  2را با مقیاس صد به یک طراحی کرد و آن را گلیتوریس

د که چرا دنبال این بو واقعی کلیتوریس شده بود، بهی هش ل و اندازی هسالگی متوج 29

 ی دانشکه قبل از بلوغ همه این زمینه داده نشده است در حالی هیچ دانش و آموزشی در

دست هی ش ل رحم و کارکرد آن بهای لازم دربارهآموزان تمام و کمال آموزش

که کاملا مسلم است کدام یک از این دو آموزش در زندگی روزمره  آورند. در حالیمی

 است. انسان بیشتر حائز اهمیت

                                                      

1 Alli Sebastian Wolf, 
2 Glitoris 
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ی هاپیماییولف در راه

و سایر  1زنان، ماردی گراس

رویدادهای عمومی گلیتوریس 

منظور  الجثه و طلایی را بهعظیم

عدم وجود آموزش  تأکید بر

مناس  و صحیح و خلاء دانش 

 ی کلیتوریس، عدمدرباره

 درک آناتومی زنان، و نیز به

منظور انتقال آموزش و آگاهی 

 کنند این موجودمی فقط ف رکند. بسیاری از مردم می در این خووص را با خود حمل

تناک وحش»گوید می ، سنجاقک و یا یک بیضه است. ولف یک ماهی مرک  طلایی، ریه

هیچ  ، بود زمانی که من چندین زن و شوهر را ملاقات کردم که تا قبل از دیدن این مجسمه

  «تووری در مورد کلیتوریس نداشتند.

نسی ی جهاجنسی و اندامی هصحبت در مورد رابط ،گوید برای بعضی از افرادمی ولف

 ان و باره با پرشاینتر از صحبت کردن در با یک زن در یک فستیوال خیابانی آسان

متخووین این حوزه است. وی در حال حاضر در حال کار بر روی یک کلیتوریس طلایی 

زودی  ست که بهگوید امیدوار امی قابل اتساع با ارتفاع ساختمانی یک طبقه است. او

، کلیتوریسی هبرانگیز شود که هنر در حوزبحثدانش در مورد کلیتوریس آنقدر 

ولف امیدوار است سطح آگاهی  همانینسطح هنر در مورد آلت تناسلی مرد باشد. هم

                                                      

1 Mardi Gras  
شود و رجمه میت نیز چاق یشنبهسه او ی کیروز پن  ک،یپن  یشنبهسه ،اعتراف یشنبهسهدر فارسی به 

  ها است.مذهبی/فرهنگی مسیحی ی ی از مراسم
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مردم از کلیتوریس به سطحی ارتقا یابد که دیگر کار هنری در باره موضوعیت و ضرورتی 

است؛ او معتقد است که ضروری هدف اوکانل نیز به همین نسبت معقول  نداشته باشد.

است که آناتومی زن از اهمیت برابری با آناتومی مرد برخوردار باشد. این لزوماً به معنای 

د جنسی خوی هدهد تا از رابطبلبه بر تعو  نهادی و اجتماعی است و به زنان اجازه می

 ه کلیتوریس است.لذت ببرند. این همان معنی مطالع
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