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 بچھ ھا از کجا می آیند؟
 

 

  

  

  روبی ھریس: نویسنده

  مایکل امبرلی: گرتصویر

  

  

  :ترجمھ، اقتباس، تھیھ و تنظیم

  نسیم عرب، کسری بختیاری

 النا مفتون: ویراستار
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  : زرگترھاسخنی با ب

  
 و رفع مشکالت کودکان و   در پاسخگویی بھ نیازھا، سئواالت، کنجکاوی ھا ادبیات کودکان و نوجوانان، عالوه بر سرگرمی، نقش عمده ای ھم

  . تربیتی ھم می باشد- نوجوانان دارد، و بر این اساس، این نوع ادبیات، آموزشی 

پاسخگویی بھ نیازھای عاطفی، اجتماعی و ارضای حس کنجکاوی نونھاالن، نھ تنھا بھ  تربیتی کودکان و نوجوانان با - کتاب ھای آموزشی 

 کسب شناخت الزم از خود، دنیای پیرامون و شناخت ارزشھا را داده  آموزش و تربیت، بلکھ بھ رشد شخصیت آنان ھم کمک کرده و بھ آنھا امکان

  .و در آنھا امید و آرامش ایجاد می نماید

 پرس و جو و تخلیھ ی ھیجانات، بھ حل مشکالت و رشد شخصیت کودکان و نوجوانان یاری  ین با ایجاد امکان بحث، گفتگو،این کتابھا ھمچن

  .اینگونھ کتابھا ھمینطور بھ درمان افراد مضطرب، وحشت زده و گوشھ گیر کمک می کنند تا ویژگی ھای شخصیتی خود را بشناسند. می رسانند
، یک زن آمریکایی است کھ ابتدا کار خود را با شغل معلمی در یک مدرسھ ابتدایی )بچھ ھا از کجا می آیند؟(کتاب این  روبی ھاریس، نویسنده 

او را ) و بعدھا بھ عنوان مادر بزرگ(عالقھ او بھ موضوع رشد و پرورش کودکان، در کنار تجارب او بھ عنوان مادر . در نیویورک شروع کرد

 الزم و ضروری با کودکان و نوجوانان، یعنی سکس و پاسخ دادن بھ   ی موضوع سخت و دشوار و در عین حالمتوجھ اھمیت صحبت کردن درباره

  .سئواالت آنھا کرد

من می خواستم کھ بچھ ھایم سالم و تندرست باشند، پس بھ آنھا اطالعات صحیح «: می گوید» بچھ ھا از کجا می آیند؟«او درباره ی کتاب 

با آن روبھ رو بودم این بود کھ دانش و اطالعات حیرت انگیز » بچھ ھا از کجا می آیند؟« کتاب  کار سختی کھ در نوشتن «:و ادامھ می دھد. »دادم

  .»علمی درباره تولید مثل و تولد را بھ صورت داستان تخمک و اسپرم درآورده و ساده و صادقانھ برای کودکان و نوجوانان تعریف کنم

 نوجوان بھ مسائل می نگرد، بھ قضاوت نمی نشیند بلکھ واقعیت ھا را می گوید و باحوصلھ و مھارت، -اه کودک او در این کتاب از زاویھ نگ

  .دانش و اطالعات علمی را، با زبانی ساده و داستانی، بھ کودکان منتقل و احساس مسئولیت اجتماعی را در آنھا تقویت می کند

لھ ای از رشد خود ھستند کھ در مورد تولید مثل، تغییرات فیزیکی بدن خود و دوستان ھمبازی کودکان و نوجوانان ھشت تا دوازده سالھ در مرح

و ھمکالسی، و ھمینطور نسبت بھ تفاوت ھای بین دختر و پسرکنجکاو می شوند و خواه ناخواه در این باره با دوستان خود در کوچھ و خیابان و 

اینجا است کھ امکان و میدانی . االنی کھ خود کنجکاوند و بھ ندرت دانشی در این باره دارندمدرسھ صحبت می کنند؛ آنھم با دوستان و ھمسن و س

 تربیتی ای کھ می تواند عواقب - شیوه ی آموزشی .  و مبادلھ اطالعات نادرست فراھم می شود برای توسل بھ شنیده ھای غلط، پیش داوری ھا

  .ناگواری داشتھ باشد

، نوع جدیدی از کتاب ھای آموزشی است کھ برای کودکان و نوجوانان ھشت تا دوازده سالھ نوشتھ شده است و »؟بچھ ھا از کجا می آیند«کتاب 

گفتنی .  تجدید چاپ شد٢٠٠٤ منتشر و در سال ١٩٩٩این کتاب در سال . نیاز آنھا تھیھ و در اختیار عالقمندان قرار داده می شود برای پاسخ بھ 

  : مختلف بھ انگلیسی منتشر شده استاست کھ این کتاب تحت دو عنوان

1. It’s so amazing! 

2. Let’s talk about where babies come from. 

  

این کتاب دانش و اطالعات مربوط بھ تولید مثل، ارگانھای تناسلی نرینھ و مادینھ، بلوغ، عادت ماھانھ، تولید اسپرم، عشق و دوستی، مسئولیت 

جاوز و اغفال را با زبانی ساده و روان، بھ کودکان و نوجوانان یاد داده و بھ بسیاری از سئواالت و کنجکاوی و حفاظت از خود در برابر بیماریھا، ت

  .ھای آنان در این باره پاسخ می دھد

  .این کتاب ھمچنین ترس، تعصب، پیش داوری و بی دانشی را رسوا، احترام متقابل و بزرگداشت تفاوتھا را آموزش می دھد
با انتقال اطالعات بھ طور غیر مستقیم، بھ شناخت کودک و نوجوان از بدن خود یاری رسانده و در شکل دھی » ز کجا می آیند؟بچھ ھا ا«کتاب 

توجھ داشتھ باشیم کھ پاسخ .  خدمت می کند ارزشھا و رفتارھای اجتماعی او تأثیر مثبت می گذارد و از این طریق بھ تقویت دانش و توانایی ھای او

عاطفی، اجتماعی و کنجکاوی ھای کودکان ونوجوانان در زمان حال، بھ رشد مناسب و متعادل آنان کمک کرده، از بروز مشکالت روحی بھ نیازھای 

  .و روانی آنان در آینده می کاھد

 سرکشی و خشم  نوجوان خود اعتماد او را بھ سمت خود جلب کرده و باعث می شوند تا او نارضایتی،- والدین با معرفی این کتاب بھ کودک 

  .خود کھ احساسات رایج این دوره ھستند را بھ شیوه ای مناسب و در محیطی کنترل شده ابراز دارد

این کتاب بھ والدین کمک می کند تا حقایق و دانش مربوط بھ تولید مثل و تغییرات ھورمونی و فیزیکی در بدن فرزند خود، کھ ممکن است باعث 

  با این کار اعتماد فرزندتان بھ شما جلب شده و بھ او ثابت می گردد کھ شما نھ تنھا.  بھ او منتقل کنند ه و روانوحشت او شوند را با زبانی ساد

با این کار شما . نیازھای این دوره ی او را می شناسید و بھ آنھا توجھ دارید، بلکھ در یافتن پاسخ نیازھا و کنجکاوی ھایش بھ او کمک ھم می کنید
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اد محیطی صمیمی بین خود و فرزندتان در خانواده کمک کرده اید، بلکھ احساس با ارزش بودن را در فرزند خود تقویت و ھمچنین او نھ تنھا بھ ایج

  .را با مھارت ھای اجتماعی ھم آشنا ساختھ اید

 دانش آموزان درمدارس  این کتاب برای بچھ ھای ھشت تا دوازده سالھ منتشر شده، اما با توجھ بھ سطح پائین آموزش مسائل جنسی بھ

ھدیھ دادن . کشورمان، بدون شک بسیاری از نوجوانان و جوانان سیزده تا بیست سالھ ھم از اطالعات داده شده در این کتاب استقبال خواھند کرد

ھ در آن فرزندتان بھ راحتی این کتاب بھ فرزندتان بھ ایجاد رابطھ ی دوستانھ شما و او کمک نموده و منجر بھ ایجاد فضا و زمینھ ای می گردد ک

 مادر، بلکھ دوست -آنوقت شما نھ تنھا پدر . بتواند حرف ھا، سئواالت، کنجکاوی ھا و ابھامات خود را بدون احساس شرم با شما در میان نھد

دارد کھ والدین باید بیشتر سالھ در مرحلھ ای از رشد خود قرار  بخصوص کھ کودک و نوجوان ھشت تا دوازده . صمیمی فرزند خود نیز خواھید بود

 معرفی این کتاب بھ فرزندتان، بھ این می ماند کھ شما از یک مشاور برای کمک بھ فرزندتان، در این زمینھ، کمک  .نقش مربی او را داشتھ باشند

زیکی خود را شناختھ و با آنھا کنار  فی- با این کار کودک و نوجوان شما امکان این را می یابد کھ بدن، احساسات و تغییرات ھورمونی . گرفتھ اید

این امر، مستقل اندیشیدن را بھ کودک یاد داده و او را در محافظت از خود در برابر خطراتی کھ . آمده یا آمادگی رو بھ رو شدن با آنھا را داشتھ باشد

  .او را تھدید می کنند، تقویت می کند

عھ نمایند تا اگر احیانًا سئوال و ابھامی برای فرزندشان پیش آمد بدانند کھ چگونھ بھ او  بھ ھمراه فرزند خود کتاب را مطال  بھتر است والدین
کمک کنند، اما اگر فرصت و امکان مطالعھ با فرزند را ندارند، بعدھا می توان بھ شکل مقتضی صحبت کتاب را بھ میان کشید و بھ سئواالت 

  .احتمالی پاسخ داد

 پی دی اف و از طریق ایمیل در اختیار عالقمندان قرار  اب در کشور، ما مجبور شده ایم کتاب را بھ صورتبا توجھ بھ عدم امکان انتشار کت

 جلوگیری از بزرگ شدن حجم پی دی اف بھ ناچار بسیاری از تصاویر و نقاشی ھای کتاب را حذف و تنھا بھ چاپ معدودی از  ھمچنین برای. دھیم

  .ین کتاب مورد استقبال شما قرار بگیرد و بھ زودی فرصت و امکان چاپ کامل آن در کشور فراھم شودامیدواراریم ا. آنھا بسنده کرده ایم
با لینک دادن بھ وبالگی کھ مخصوص معرفی این کتاب آماده شده، با ارسال نسخھ ی پی دی اف کتاب بھ دوستان و آشنایان، با رایت فایل پی 

ھ خود می دانید، آنرا برای دوستان و آشنایان، اقوام، ھمکاران و ھر کس دیگری کھ با وی در دی اف بر روی سی دی و یا با ھر روش دیگری ک

  .ارتباط ھستید فرستاده، و از این طریق در رساندن این کتاب بھ کودکان مشارکت نمایید
 نسخھ پی دی اف از آدرس و ایمیل زیر برای اطالعات بیشتر در باره نویسنده، اظھار نظر درباره ی کتاب یا نقد آن، تماس با ما و درخواست

  :می توانید استفاده نمایید

 :آدرس ایمیل برای تماس با ما و درخواست کتاب
kudakaniran@yahoo.com 

  : وبالگ مخصوص کتاب آدرس
http://kudakaniran.com/ 

خود معرفی می کنید، بھ ما خبر دھید تا در وبالگ کتاب منعکس ... لطفًا اگر نقدی بر کتاب می نویسید، اگر کتاب را در مجلھ، سایت، وبالگ، رادیو و

  .نمائیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:kudakaniran@yahoo.com
http://kudakaniran.com/
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 بچھ ھا از کجا می آیند؟
  

   نگاه کنی؟تده کھ بھ عکسھای بچگیھیچ وقت ش

  

دانی  اند؟ خودت چی؟ می اند یا چھ طور درست شده ھا از کجا آمده ھیچ وقت از خودت پرسیدی کھ بچھ

  ای؟ طور شروع کرده ای و زندگی را چھ طوری بھ دنیا آمده چھ

  

ر و برادر بینی، از پدربزرگ و مادربزرگ و پدر و مادر و خواھ ھمھ کسانی کھ در اطراف خود می

نشانی و کتابدار  بگیر تا پسرعمھ و دخترعمو و دایی و عمو، از دوست و حتی معلم و مأمور آتش

ھا و دکترھا و رانندگان   و دانشمندان و آشپزھا و فروشندهھاھا و ستاره شناس مدرسھ تا فوتبالیست

 بھ دنیا آمدن بچھ چیز .اند  بوده ھا، ھمگی، یک روز بچھ اتوبوس و پلیس ھا و شھردارھا و خواننده

  .آوری است عجیب و بسیارشگفت

 

چگونھ روی آور   کھ بفھمند این حادثھ عجیب و شگفت  کنجکاوند- آنھا ھ البتھ، نھ ھم–بیشتر بچھ ھا 

 .دھد می

  

ولی . شود  چطوری درست میًادقیق اند کھ بچھ دانی یا حتمًا برایت گفتھ شاید فکر کنی کھ ھمین حاال ھم می

باره  آید، یا با دوستانت در این کرده باشند کھ بچھ چطور بھ وجود می  مامان و بابا ھم برایت تعریفحتی اگھ

این است کھ این سئواالت را از  یک راھش. کرده باشی، باز ھم طبیعی است کھ سؤاالتی داشتھ باشی صحبت

  .بابا و مامان یا پرستاری، دکتری، کسی بپرسی

 

درست شدن بچھ ھا تو فکرت داری خیلی   چگونگیهھ سئواالتی کھ در بارگاھی وقتھا شاید فکر کنی ک

. برایت خیلی سخت است یا خجالت بکشی و احساس کنی کھ پرسیدن این سئواالت اند شخصی و خصوصی

 شوند اصًال  اینکھ بچھ ھا چگونھ درست میهحتی گیج بودن دربار کنجکاو بودن یا خجالت کشیدن یا

  .و غریبی نیست چیزعجیب
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دور، مردم، چھ پیر و چھ جوان، سعی کرده اند برای این سئوال کھ بچھ ھا از کجا بسیار بسیاراز زمانھای 

بھ ھمین علت، ممکن است . ال آسانی نیستؤاما این س. آیند و چطوری درست می شوند، جوابی پیدا کنند می

سالی خیلی جالب و سرگرم کننده شوند برای ھر کسی و در ھر سن و  ھا چگونھ درست می فھمیدن اینکھ بچھ

  .باشد

  

  

  

 تخمک+ اسپرم = کودک 

  تولید مثل
  

تولید مثل یعنی . نامند  می»تولید مثل«د، دانشمندان این کار را کنن  درست ی بچھوقتی حیوان یا درخت

  .، یکی مثل خود درست کردن» ساختن دوباره«

  

  . درست کنندرا حیواناتی مثل خودشان  گیاھان و حیوانات، گیاھان و اینکھتولید مثل یعنی

  

ان گفت این است کھ برای این کار بھ یک  تو  آدم میھ درست شدن بچهای کھ دربار چیز بسیار ساده

  .اسپرم و یک تخمک نیاز است

  

در حقیقت، ھمھ گیاھان و حیوانات، از . اند اسپرم و تخمک، کھ بھ آنھا نطفھ ھم می گویند، سلول

  .و بدن انسان ھم از میلیونھا میلیون سلول ساختھ شده است. سلولھا ساختھ شده اندجملھ انسانھا، از 

  

اولین سلولھای خیلی از حیوانات و .   کھ بچھ از آنھا درست می شوداند اسپرم و تخمک سلولھایی

  .شود کنند کھ یک سلول اسپرم با یک سلول تخمک ترکیب می جانوران وقتی شروع بھ رشد می

  

+ =
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 انسان فقط زمانی شروع بھ رشد ھیعنی اولین سلول بچ. کنند این روش بچھ درست میانسانھا با 

  .کند کھ یک سلول اسپرم و یک سلول تخمک با ھم ترکیب می شوند می

  

  مثل ھم و متفاوت

   ماده–نر 
  

  

دخترھا و زنھا . شوند حیوانات نر و ماده متولد میھ ھای بقی ھای انسان ھم درست مثل بچھ بچھ

  .پسرھا و مردھا نرند. ندا ماده

  

 انگشتان دست و پاھا، -بیشتر قسمتھای بدن. ندا  مثل ھمھا  و مادهھا از قسمتھای بدن نربسیاری

کند کھ آدم نر  و فرقی نمی دان آدمھا شبیھ ھمنشیمنگاه  شکم و ب، قلا،چشمھ،  بازوھا،ساق پاھا، دماغ

  .باشد یا ماده

  

  

  

  

  

  

  

  

 مشابھ

 مشابھ

 مشابھ

 مشابھ

 متفاوت
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. تھایی از بدن نر و ماده با ھم فرق دارند کھ باعث نر یا ماده شدن ھر کسی می شوندآن قسمفقط 

در بعضی . در داخل بدن ما قرار دارند بعضی از این قسمتھا در خارج از بدن ما قرار دارند و بعضی ھم

  .قسمتھا بچھ درست می شود و رشد می کند

  

در جایی از بدن مردھا کھ بیضھ نام دارد، ھا  اسپرم. استبرای درست شدن بچھ اسپرم مرد الزم 

 بھ مقدار  آنھاھای  بیضھشوند، میبزرگ وقتی کھ پسرھا .  بیضھ دارد٢ - مرد-ھر پسر . شود درست می

  .یعنی حدود صد تا سیصد میلیون اسپرم در ھر یک روز. بسیار شگفت انگیزی اسپرم تولید می کنند

  

 تخمکھا در قسمتی از بدن دختر کھ تخمدان نامیده .استبرای درست شدن بچھ تخمک زن ھم الزم 

  . قرار دارندد،شو می

  

، وقتی دنیا می آید، حدود یک تا دو میلیون تخمک در تخمدان او وجود دارند کھ اوھ  بیوقتی دختر

  .کند  برای درست کردن بچھ از آنھا استفاده میبزرگ شد،

  

 تولید می کنند و ھر دختری با اعضایی کھ درست است کھ ھر پسری با اعضایی کھ میلیونھا اسپرم

کرده و بزرگ ن تا زمانی کھ بدن رشد ،آید، این قسمتھا نیا میھ دمیلیونھا تخمک در آنھا وجود دارند، ب

  . نامند می»دوران بلوغ«این دوره را . ای درست کنند  نمی توانند بچھه،شدن
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  رشد کردن و بزرگ شدن

   بزرگساالننوزادان، کودکان، نوجوانان،

  

شود کھ بدن  بلوغ بھ زمانی گفتھ می. ای  بودی تا حاال، ھر روز بزرگ و بزرگتر شدهنوزاداز وقتی کھ 

  .شود  مثل بدن مرد میپسر بچھ مثل بدن زن و بدن دختر بچھ

  

شاید برادر یا خواھر . ندا  بلوغه کھ در دورباشی متوجھ پسر و دخترھایی شده  خودت ھم شاید

ی کھ  باش دیده ات مدرسھدر  راھایی ھای ھمسایھ یا بچھ ای خالھ و عمھ و عمو یا بچھھ چھبزرگتر یا ب

  .شود کند و مثل بدن بزرگترھا می تغییر میشان دارد بدن

  

این تغییرات یکدفعھ و با ھم . کند در دوران بلوغ، بدن دخترھا و پسرھا بھ شکلھای مختلفی تغییر می

  .دھند ھا این تغییرات در طول چند سال روی می چھبرای بیشتر ب. افتند اتفاق نمی

  

 بعد از رسیدن بھ سن  فقطپسر و دختر چون یک تخمک و یک اسپرم الزم است تا بچھ درست شود،

 بھ پرورش، ھا چون بچھ. عجلھ کرد اما برای بچھ درست کردن نباید. ندند بچھ درست کنتوان بلوغ می

  .مراقبت و مواظبت زیادی احتیاج دارند

  

  در دوران بلوغ چھ اتفاقی می افتد؟
  

  .شود  بلندتر میشان قدووزن پسرھا و دخترھا زیادتر 

  

  .آورند دخترھا و پسرھا در زیر بغل و روی دستھا و پاھای خود مو در می

  

  .کنند پسرھا و دخترھا بیشتر عرق می
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  .شوند  و پسرھا پیدا میھا سینھ و کمر بعضی از دخترت و رویجوشھایی در صور

  

  .شود تر می پسرھا کلفتصدای 

  

  .شود بزرگتر میھا  دخترنشیمنپستانھا و 

  

  .دیآ  مو در می–قرار دارد میان رانھایشان  کھ در - دختران )اندام جنسی (اسلیتن آلتدور 

  

  .دکن یاسلی پسرھا ھم مو رشد متن اندامدر اطراف . شود سبز می مو ان پسرھپشت لب و روی سین

  

 از چند ماه تا ًالمعمواین درد . گیردشود و ممکن است درد ب  پسرھا سفت مینوک پستان بعضی از

  .شود کشد و بعد خوب می یک سال طول می

 

  .کنند  تخمک بھ بیرون میفرستادنتخمدانھای دختران شروع بھ 

  

  .کنند بیضھ ھای پسران و آلت جنسی آنھا شروع بھ رشد می

 

  .نندک  می را شروعھای پسران تولید اسپرم بیضھ

  

  .ندا اینھا عالمتھای بلوغھمھ 

  

داشتھ ھر دختری با دختران دیگر فرق زیادی شاید  و یست مثل ھم نان دخترھعالمتھای بلوغ در ھم

  .باشد

  

بلند خیلی زود قد دختری یا شاید . شود  در بعضی از دختران یکی از پستانھا زودتر بزرگ میمثًال

  .استھمھ اینھا عادی . شود

  

ھر پسری با پسران دیگر فرق زیادی در  و شاید نیست پسران ھم مثل ھم ةوغ در ھمعالمتھای بل

  .دداشتھ باش
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 این کامًال.  پسرھا مثل ھم نیستھیا ریش و سبیل ھم. آید  پسرھا مو در نمیھھمھ  روی سین،مثًال

  .عادی است و نباید باعث نگرانی آنھا بشود

  

  بزرگ و بزرگتر شدن

  ، ُمِسنوان، بزرگسال کودک، نوجوان، جد،نوزا

  

  .وندش بالغ می سالگی ١٥ سالگی تا ٨ -٩ بین ًالدختران معمو

  

  .وندش بالغ می سالگی ١٥ سالگی تا ٩ -١٠ بین پسران معموًال

  

  

  زنھا و دخترھا کدام است؟بدن درون  جنسییعضاا

  و

  ؟  زنھا و دخترھا کدام است بدن بیرون جنسییعضاا
  

 

  

 .است و اعضای زنانھ ھا دارای قسمتگی، و بدن زنھا، ھم–تر بچھ ھا حتی بدن دخو  –بدن دخترھا 

  . اما فقط بعد از شروع دوران بلوغ،ندخور کردن می بچھ درست بھ دردند کھ ا ییقسمتھاھمان اینھا 

  

  . در زیر ناف آنھا قرار داردگی،بدن دختر بچھ ھا، دختران بزرگتر و زنھا، ھمھ درون زنانی اعضا

  

  



12 

 یک ه بھ اندازھا دختربچھھای تخمدان کدام از ھر. در داخل دو تخمدان او قرار دارندتخمکھای زن 

 یک توت فرنگی ه بھ اندازکدامکنند و ھر  در طول دوران بلوغ تخمدانھا رشد می. است انگور ھدان

  .شود می

  

 ھر تخمدان -ند ا گویند و مثل نی نوشیدن آب میوه ی فالوپ ھم میاھ  کھ بھ آنھا لولھ-لولھ ھای رحم 

  .کنند را بھ رحم متصل می

  

 رحم تقریبًا. ی ساختھ شده است آمدنی قوی و کشیھا  از ماھیچھ-گویند  کھ بھ آن زھدان ھم می-رحم 

  . یک گالبی وارونھ استهبھ شکل و انداز

  

. است آن بھ سمت واژن ھ بھ سمت رحم و لولاین قیف ھ دھانی شکل است رحم قیف»مدخل«گردنھ یا 

  .کند ، رحم را بھ واژن متصل میآمدنی است کھ کش، ردنھاین گ

  

بھ سوراخ  وشود  می راه عبور کوچکی است کھ از رحم شروع -گویند   کھ بھ آن مھبل ھم می-واژن 

تواند بزرگتر از حالت   یعنی میآمدنی است، ھم کش »مھبل «واژن. درس  میزنھای ھا پامیانکوچکی 

  .معمولی خودش بشود

  

 شروع - محل جمع شدن ادرار –  لولھ باریکی است کھ از مثانھ» شاش-جیش  «رمجرای ادرا

  .درس  میزنھا پاھای میانو بھ سوراخی شود  می

  

مجرای بھ .  دارای مثانھ و مجرای ادرارندگی ھم- و مردان– و ھم پسران – و زنان –البتھ ھم دختران 

  .گویند  میھم» پیشابراه «ارراد
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  .ھا، دختران و زنھا در میان پای آنھا قرار دارند ربچھت دخھ زنانی بیرونی اعضاقسمتھای

  

  .نامند  می)ناز( فرج ست، پای آنھامیان دوکھ را، قسمت بیرونی آلت جنسی دختران و زنان 

  

لـُبھا قسمتھای داخلی فرج را . شوند در داخل فرج دو تا الیھ پوست نرم وجود دارد کھ لـُب نامیده می

  .پوشانند می

  

کلیتوریس برجستگی کوچکی از . است بھ اندازه یک نخود - گویند  کھ بھ آن چوچولھ ھم می- کلیتوریس

  .پوست است و در قسمت باالی لـُبھا قرار دارد

  

  .اند هنداھم لـُبھا پوش را دو سوراخ یعنی سوراخ واژن و سوراخ مجرای ادرار

  

  .آید  از راه ھمین سوراخ بیرون میھا ادرار زن.استین کلیتوریس یسوراخ مجرای ادرار در پا

  

کند و از  بچھ از رحم مادر شروع بھ حرکت می، ھنگام زایمان. استاخ ادرار رین سویسوراخ واژن در پا

  . خود خارج شوددررسد و بعد از سوراخ واژن مابگذرد تا بھ واژن  رحم میھ گردن

  

. ویندگ ی ھم در عقب خود دارند کھ بھ آن مقعد می دختران، زنھا و حتی مادر بزرگھا سوراخ دیگرھھم

  .شوند  از ھمین سوراخ خارج می»باد شکم«  نـَـفخ و باد»پی پی«مدفوع 

  

سوراخ 
 مجرای ادرار

 لـُبھا

  واژن

 لـُبھا

 کلیتوریس

 )ناز(فرج 
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از آن  ارر سوراخی کھ اد–نھا وجود دارد زپاھای میان در مجموع، از جلو تا بھ عقب سھ سوراخ در 

آید و سوراخ مـَقعـَد برای  بیرون میود بدن مادر خ از بچھ  از راه آن کھ، سوراخ واژن؛شود خارج می

  .خارج شدن مدفوع و باد شکم

  

پستانھای دختران بعد از دوران بلوغ رشد . پستانھای دختران و زنان ھم در خارج از بدنشان قرار دارد

 کند تا بتواند میھای او شیر تولید  آورد، سینھ ای بھ دنیا می وقتی کھ زن بچھ. شوند کنند و بزرگ می  می

  .دھدبخود غذا بھ بچھ 

 

  پسرھا و مردان کدام است؟بدن درون  جنسییعضاا

  و

  ؟  پسرھا و مردان کدام است بدن بیرون جنسییعضاا
  

 اندام و اعضای نرینھ گی ھم-ھای کوچولو و بدن مردھا   و حتی بدن پسر بچھ–ھا  بچھبدن پسر

  .عد از شروع دوران بلوغولی فقط ب. توانند بچھ درست کنند میآنھا د، کھ با کمک ندار

  

در زیرناف گی اندامھای نرینھ کھ داخل بدن پسرھا، پسر کوچولوھا، و مردھا قرار دارند، ھم

  .ستآنھا

  

الی پاھای آنھا گی ھمآنھاست، کھ در بیرون از بدن ، پسرھا، پسرکوچولوھا و مردھاھاندامھای نرین

  . استآویزان
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   پسران و مردانبدنبیرون جنسی ی عضاا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 بلوغ، هدر دور. کنند شروع بھ تولید اسپرم می  کھ بعد از سن بلوغ،دو تا بیضھاین اعضا عبارتند از 

 چپ ھ بیض.شود ای می  انگور یا یک تیلھ شیشھھ یک حبهبھ اندازکدام کنند و ھر  ھر دو بیضھ رشد می

و بعضی وقتھا ھم کمی کوچکتر از  راست آنھا قرار دارد ھبعضی از پسرھا و مردھا کمی باالتر از بیض

  . عادی و طبیعی استاین کامًال. آن است

  

.  بھ ھر بیضھ وصل شده است- ولی کوچکتر از آن-گوشی تلفنتابدار و فنرشکل، بھ شکل  ای لولھ

  .کنند ار وصل میر را بھ مجرای اد- گوشی تلفن– فنرشکلھای   دراز و باریک ھم این لولھھدو تا لول

  

 دو این  پروستات وکار.  قرار دارندفنرشکل دراز ھ دیگر در سر راه این لولهغددو  و  پروستاتهغد

  .شود غده ترشح مایعی است کھ غذای اسپرمھا می
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 و تا سر گذرد  از وسط غده پروستات می- شود  از مثانھ شروع میکھلولھ باریکی  -مجرای ادرار 

 ھا دخترھاین لولھ در بدن ھم. شود از مثانھ خارج می ھمین لولھ از راهادرار . رسد آلت تناسلی مرد می

  . وجود دارددخترھا و پسرھای کوچولو و - و مردھا و زنھا–و پسرھا 

  

 قرار  آنھاآن قسمت از اندامھای جنسی پسران و مردان کھ در خارج از بدن

  ددار

  

 برای خارج شدن  و در نوک آن سوراخیاستپاھای آنھا آویزان میان آلت جنسی پسران و مردان در 

  . داردوجودادرار و آب منی 

  

 ،این کیسھ. ھا در ھمین کیسھ قرار دارند بیضھ. خورده  نرمی است با پوست چینھھا کیس  بیضھھکیس

  .کند  میتنظیمھا را   حرارت بیضھھ درج،بعد از بلوغ

  

 ختنھ کردن گویند و در ھنگام سر آلت جنسی پسران با پوستی پوشیده شده است کھ بھ آن حشفھ می

  .دارند آن را برمی

  

اند و فرقی با ھم   ختنھ کردن یا ختنھ نکردن ھر دو عادی.کنند ختنھ نمیرا پسران جاھا بعضی در 

  .ندارند

  

بعد از . شود  خارج میاست، - و مردان–در سر آلت جنسی پسران  کھ ادرار از راه سوراخ کوچکی

اما ادرار و منی در یک زمان و با ھم از این . شود ی بلوغ، منی ھم از ھمین سوراخ خارج مهشروع دور

  .شوند سوراخ خارج نمی
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 می – کون – » مقعد«  بھ آنبیضھ ھا، سوراخ دیگری وجود دارد کھھ در پشت آلت جنسی و کیس

ھم پسران و مردان و .  از راه سوراخ مقعد از بدن خارج می شوند– پی پی – مدفوع  وباد شکم. گویند

  . یک مقعد دارد– ھر کسی -زنانھم دختران و 

  

 کھ در ییکی سوراخ. در کل، از جلو تا عقب، دو تا سوراخ در الی پای پسرھا و مردھا وجود دارند

  .سر آلت جنسی آنھا قرار دارد و یکی ھم مقعد آنھا

  

  سفر شگفت انگیز تخمک

 

  کند؟ تخمک چھ کار می
  

 بھ رحم -فالوپھ  لول– ای لولھبا ر تخمدان ھ.  زنی دو تا تخمدان داردو ھرمی دانی کھ ھر دختر 

  .شود وصل می

  

 ھر ماه یک دانھ تخمک از یکی از ًاتقریب. انگیز است  شگفتًادھد واقع کاری کھ تخمک انجام می

  .شود  می–لولھ فالوپ  – رحم ھآید و وارد لول تخمدانھا بیرون می

  

  .کنند تخمک و اسپرم در لولھ فالوپ با ھم مالقات می

  

  .دنگذار بنوک مداد روی کاغذبا ای است کھ   نقطھه بھ انداز، ھنگام خروج از تخمدان،کتخم
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 فالوپ بھ سوی ھبا ھم در طول لولیکی می شود و آن ، با کند وقتی کھ تخمک اسپرم را مالقات می

  .افتند  راه میبھرحم 

  

د و در ننر داخل آن رشد کتوانند د  می اند، شدهیکی با ھم ی کھرحم جایی است کھ تخمک و اسپرم

  . ماه بھ بچھ تبدیل شوند٩طول 

  

اسپرم با ھم مالقات نکنند، سلول  و اگر تخمک. کند  بیشتر وقتھا، تخمک اسپرم را مالقات نمی،اما

  .شود  بچھ تشکیل نمیھاولی

  

  .افتد کند، بھ تنھایی بھ سوی رحم راه می وقتی کھ تخمک اسپرمی را مالقات نمی

  

آمیزد،   و با مقدار کمی از خون رحم میشود پاره می سوی رحم، ان سفر تنھایی خود بھ، در پایتخمک

  .آید  بیرون می- زنھا– از راه واژن دخترھا سپس،

  

عادت «بھ آن ، شود  خارج می، از بدنمقدار کمی خون رحمھ ھمراه  ب،شده پارهوقتی کھ تخمک 

  .گویند  می– ، ِرگل پریود– »ماھانھ

  

آید و اگر تخمک با اسپرم  بار یک تخمک از یکی از دو تخمدان بیرون می ھی یک ماًاچون حدود

 جریاناین بھ  آید، بیرون میشود و با مقداری خون از سوراخ واژن  میپاره مالقات نکند، تخمک 

  .گویند  می-بار  یعنی ماھی یک- »عادت ماھانھ«
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دـــپـَ تامپون  

 شاش، –اما ادرار . آید  بیرون می-ھان ز-ھا  از راه سوراخ واژن دخترعادت ماھانھخون مربوط بھ 

کھ در باالی سوراخ ،  ادرارھآید و از راه سوراخ لول  می- یعنی مثانھ– از محل جمع شدن خود –جیش 

  .شود واژن قرار دارد، خارج می

  

 زن  یا طبیعی است و بھ معنای مریض بودن دختر کامًال– عادت ماھانھ –پس خارج شدن خون 

  .نیست

  

مقدار خون و طول پریود در افراد .  حدود سھ تا ھفت روز طول می کشد- ، رگل پریود–ھ عادت ماھان

  .مختلف ھم متفاوت می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

نوار (، اما کوچکتر از آن چیزی مثل پوشک بچھاز  خود، ھدختران و زنان در طول عادت ماھان

قرار خود واژن ست، کھ آن را داخل مخصوص زنان اتامپون  .کنند تامپون استفاده می، یا از )بھداشتی

اما نوار بھداشتی ھم برای زنان کاربرد دارد و ھم برای دختران کھ آن را در داخل شورت خود . دھند می

  . جلوگیری کنندآنتا از خونی شدن گذارند  می

  

  

 َرحـِم
لولھ ی فالوپ 

  یا
  لولھ ی رحم

تخمک از : تخمدان
 اینجا می آید

 مجرای خروج تخمک

 :سوراخ  واژن
  ازودی بعد از شروع بلوغ، خون پر

 . شودی خارج منجایا

 : ادراریسوراخ مجرا

  .دی آی مرونی بنجایاز ا شیج

  خروج ادراریمجرا

 مثانھ

تخمک از : تخمدان
 اینجا می آید

لولھ ی فالوپ 
  یا

  لولھ ی رحم

  تخمک
 . از اینجا می گذرد

  جیش
 . از اینجا می آید
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 سالگی شروع ١٥ تا ٩بلوغ دخترھا  بین . شوند دخترھا تا زمانیکھ بھ بلوغ نرسند پریود نمی

  .شود می

  

. شود  نمی)پریود(عادت ماھانھ  می شود، در طول دوران آبستنی دیگر )حاملھ ( آبستنیوقتی کھ زن

  .شود میعادت ماھانھ اما بعد از زایمان دوباره 

  

 آنھا ھایچون تخمدان. شوند رسند، دیگر پریود نمی وقتی کھ زنھا بھ سن حدود پنجاه سالگی می

  .کنند دیگر تخمکی آزاد نمی

  

وجود آمدن اولین سلول جنین ماجرای بسیار  ھراستی کھ مالقات تخمک و اسپرم با ھم و ب ھب

  .انگیزی است شگفت

  

 با اسپرم مالقات نکند، بھ طرف خارج از یانگیز دیگر این است کھ اگر تخمک ماجرای بسیار شگفت

یگری آماده خروج از و در ماه بعدی باز تخمک د. افتد  اتفاق می عادت ماھانھ وکند بدن زن حرکت می

  .شود تخمدان می

  

  اسپرمسفر شگفت انگیز 

 

  کند؟  چھ کار میاسپرم
  

  .انگیز است دھد واقعا شگفت کاری کھ اسپرم انجام می
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سکوپ و زیر میکر در و فقطودش ھر دانھ اسپرم آنقدر ریز و کوچک است کھ با چشم دیده نمی

  .دیدتوان آن را  می

  

  .می شونداسپرم ھا در بیضھ ھا ساختھ 

  

 کھ در روی ھر بیضھ قرار ،) گوشی تلفنشبیھ( مارپیچی ھ آن لولبھ آرام آرامبعد از آن اسپرمھا 

 تا رشد کنند و از قدرت بھ استراحت می پردازند روز در آنجا ٢٥ تا ١٥مدت ھ وند و بش دارد، وارد می

  .بارور کردن تخمک برخوردار شوند

  

 دیگری کھ ھ خود را برای شروع مسابقھ شنا در طول لول،دندوقتی کھ اسپرمھا در این محل بالغ ش

  .کنند رساند آماده می آنھا را بھ مجرای ادرار می

  

رساند، از کنار غده ھای کیسھ  ای کھ آنھا را بھ مجرای ادرار می اسپرمھا در راه سفر خود در لولھ

  .کنند  پروستات عبور میهای و غد

  

  

  

  

  

  

این . شود کنند کھ با اسپرمھا مخلوط می  مایع شیر مانندی تزریق میای و پروستات ھای کیسھ غده

مخلوط اسپرمھا و . دھد کھ بھ شنای خود ادامھ دھند  مینیرو مواد قندی دارد و بھ اسپرمھا  لزجمایع

  . نامیده می شود)آب منی(» منی«مایع شیر مانندبا ھم 
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 در این مایع شیری با ھم –!است نجومی ای رقم فکرش را بکنید کھ چھ –میلیونھا و میلیونھا اسپرم 

  .دھند  شنا میھمسابقبا ھم ) منیاست و ھم ادرار کھ ھم مال خروج  ( مجرای خروجھبھ سوی لول

  

 یعنی سوراخ سر آلت ،دھند تا وقتی کھ از تھ لولھ  مجرای ادرار با ھم مسابقھ میھاسپرمھا تا آخر لول

  .شوند  خارج می- مردھا– ھاجنسی پسر

  

 بھ این حالت.  آلت جنسی پسرھا و مردھا سفت و بزرگتر از حد معمول خود می شود،عضی وقتھاب

 آب منی از آلت شق شده – نھ ھمیشھ – وقتھا گاھیبعد از شروع بلوغ، .  می گویند)شق شدگی(عوذ ُن

  .شود خارج می

 اسپرم از آلت جنسی جریان خارج شدننزال ھمان ِا .نزال می نامندخارج شدن منی از آلت جنسی را ِا

  .استو مردان  پسران بالغ شده

  

تا ھمین علت است کھ بھ . کنند ھای پسران اسپرم تولید نمی  از شروع بلوغ بیضھباید گفت کھ قبل

ھای مردھا و پسرھای بزرگ کھ  اما بیضھ. شود  ھیچ اسپرمی خارج نمیآنھا جنسی آلتدوران بلوغ از 

  .یابد کنند و این کار تا سالھای پیری آنھا ادامھ می د میاند اسپرم تولی بھ سن بلوغ رسیده

  

 شکلاگر فقط یکی از این اسپرمھای شناگر در مایع آب منی بھ یک تخمک برسد، اولین سلول جنین 

  .گیرد می

  

آلت جنسی . است کامال عادی و طبیعی یسفت و َشق شدن آلت جنسی مرد یا پسر در ھر سنی چیز

 متولد ای حتی قبل از اینکھ پسربچھ. شود ھا َشق میدنوجوان، مردھا و پیرمرھا، پسرھای   پسربچھھھم

  .شود  گاھی آلت جنسی اش در داخل رحم مادر َشق می،شود
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ق می شود و بینند و آلت جنسی آنھا َش بعد از رسیدن بھ سن بلوغ، گاھی پسرھا و مردھا، خواب می

  .گویند می) یعنی خواب دیدن( »المحِتِا«بھ این عمل . شود آب منی از آلت آنھا خارج می

  

بلوغ پسرھا ھم در ده تا پانزده .  احتالم بھ آنھا دست نمی دھد،پسرھا تا زمانی کھ بھ سن بلوغ نرسند

  .استمتفاوت  تعداد دفعات احتالم در افراد مختلف. افتد سالگی اتفاق می

  

شود عبور  ای ادرار نامیده میشود و بعد ازراه لولھ ای کھ مجر  در مثانھ جمع می)جیش(ادرار 

  .ریزد کند و بھ سر آلت جنسی می رسد و از سوراخ سر آلت بیرون می می

  

ھنگام خروج بھ  درست ،چون. اما ادرار و آب منی با ھم از سوراخ سر آلت جنسی خارج نمی شوند

  .بندند شوند و راه خروج ادرار را می ھای زیر مثانھ سفت می ھچآب منی، ماھی

  

  

  

  

  

  

  

 شروع بھ -بچھ  –جنین ھ تخمکی بھ ھم برسند، سلول اولی و کھ اگر اسپرم است انگیز  شگفتھچ

این شود و  ھا تولید می  کھ ھر روز میلیونھا اسپرم در بیضھ استانگیز  شگفتبسیاراین ھم . کند رشد می

  .سریع شنا کنندچنین توانند  میاسپرمھا 

  

  

  

  مثانھ
 

 از شیج
  دی آی منجایا

 :ماھیچھ ھا
مانع خروج ادراراز  شده و سفت ،ی کھ ھنگام خروج منیی ھاچھیماھ

 .شوندی مثانھ م

  :مجرای خروج ادرار
 نیھم از ھم یمن بعد از دوران بلوغ آب

 . شودی متیھدا رونیب مجرا بھ

 :آلت نرینھ
 »یآب من« و »شیج«

 . نھ ھمزمانیول  شوند،ی خارج منجایاز ا 

  :بیضھ ھا
 .دی آی منجایاسپرم از ا، بعد از بلوغ
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  یعنی چھ؟روابط جنسی 

  

   بچھ درست کردن، عشق ورزی، جنسینزدیکی ، عشق،نر و ماده 
  

  

  .داردروابط جنسی ارتباط کوچولو با بچھ  کھ درست کردن ر حدس زده باشیحاال دیگتا  شاید

  

  . را ندانی و فکر کنی کھ چھ ربطی بھ اسپرم و تخمک داردروابط جنسیولی خوب شاید معنای دقیق 

  

ھم روابط جنسی ولی مثل خیلی از کلمات دیگر . شود اسپرم داخل تخمک میروابط جنسی با عمل 

  . داشتھ باشدزیادیمعناھای مکن است م

  

  .ھاستآدم) یعنی دختر یا پسر بودن ( بودننر یا مادهجنس مشخص کردن ی یھامعنی از یک

  

پسر جنس و . است) مؤنث(بزرگھا ماده   جوان، مادرھا و مادرانکوچولو، دخترھای  ھدختر بچجنس 

  .است) مذکر( نر ھمگی ران جوان، پدرھا و پدر بزرگھا کوچولوھا، پس

  

  ی؟یا مذکری خود تو چیست؟ مؤنثجنس 

  

  .مؤنث است یا مذکرجنس ھرکس یا 

  

ھر کسی از نظر . » جنسیت«جای کلمھ سکس از کلمھ دیگری ھم استفاده می شود بھ اسم ھ گاھی ب

  .جنسیت یا مؤنث است یا مذکر
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می ) دوجنسی(» دوجنسھ«بھ آنھا . کھ ھر دو حالت نر و ماده را دارندشوند  ھایی متولد می گاھی بچھ

  .گویند

  

اشان ھم پسرانھ است و  بعضی از افراد ھم ھستند کھ شکل و قیافھ آنھا پسرانھ است و آلت جنسی

  .کنند کھ دخترند  می احساسو بدن خودذھن  اما در ،حتی لباس پسرانھ می پوشند

  

 و بدن ذھنبدن دخترانھ دارند و حتی لباس دخترانھ می پوشند اما در یا دخترانی ھستند کھ شکل و 

  .کنند کھ پسرند  میاحساسخود 

  

گوید کھ بھ جنس دیگر تعلق   مثل یک جنس است، ولی احساسشان بھ آنھا میاین افرادشکل و بدن 

  .گویند می »رانس سکسوالت«بھ این جور افراد . دارند

  

دختر «چیست و ھی می پرسند کھ جنس او د بدانند کھ ن می خواھ ھمھ، متولد می شودنوزادیوقتی 

  .»؟است یا پسر

  

درآغوش مثل عاشق شدن، مواظبت کردن از ھمدیگر و .  معنیھای دیگری ھم داردروابط جنسیکلمھ 

  .کشیدن

  

 کنند، می بوسند و  ھمدیگر را بغل می،کنند  بچھ درست میییوقتی کھ مرد و زن یا مامان و بابامثًال، 

آمیزش «این عمل را . شود شوند کھ آلت جنسی مرد وارد سوراخ واژن زن می قدر بھ ھم نزدیک می آن

  .نامند  می)نزدیکی جنسی(» جنسی
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 واژن وارد او  جنسی آلتراهافتند و از  مرد راه میھ  میلیونھا اسپرم از بیض، ھنگام آمیزش جنسیبھ

  .شوند زن می

  

 ،یک تخمک توی لولھ فالوپ زن مالقات کند و وارد آن تخمک بشودحاال اگر یکی از این اسپرمھا با 

  .شود  و بزرگ میکند  در رحم زن رشد میًاشود کھ بعد کوچولو تشکیل میبچھ اولین سلول 

  

 برای درست کردن ھمین علت،بھ . بچھ درست کردن، مواظبت و نگھداری از آن کار آسانی نیست

قدر بزرگ بشود تا آمادگی بابا و یا مامان شدن را داشتھ  آنبچھ باید صبر کرد و ھر کسی اول باید 

  .باشد

  

  .نامند  می»رابطھ جنسی«را  بعضی از مردم عمل آمیزش جنسی

  

 آنھا بھ ھبرای بزرگترھا یکی از راھھای نشان دادن عشق و محبت و عالقداشتن رابطھ جنسی 

 »عشقبازی«یا » شق ورزیدنع«را داشتن رابطھ جنسی گاھی برای ھمین است کھ . استھمدیگر 

  .نامند می

  

بزرگترھا بیشتر وقتھا عشق . یست یا عمل آمیزش جنسی فقط برای بچھ درست کردن نبازیعشق

دھد و ھم اینکھ  کنند چون ھم از این کار احساس خوبی بھ آنھا دست می مییا عشقبازی ورزی 

  . خود را بھ ھمدیگر نشان دھندھخواھند عشق و عالق می

  

اما وقتی دو نفر بزرگسال ھمدیگر را خیلی . کار خوبی نیستداشتن رابطھ جنسی ر کنی کھ شاید فک

  . و عشق ورزیدن کار بسیار قشنگی استعشقبازید، ان دوست دارند و عاشق ھم
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 برای این کار فرصت زیادی ی،جوان و بزرگ شدوقتی کھ . برای بچھ ھا خیلی زود استعشقبازی 

  .آوردخواھی دست ھ ب

  

.  زشت و ناپسند استراین کار  بسیا.  انجام دھندجنسیترھا بھ ھیچ وجھ نباید با کودکان عمل بزرگ

ر ب باید بھ پدر و مادر یا معلم و پرستار خود خبکند،  با تواگر بزرگسالی بخواھد با زور این کار را

  .دھیب

  

  عشق یعنی چھ؟

  

  . داردگوناگونعشق شکلھای 

  

احساس عمیقی در خودت بھ او بسیار خوب و ت داری و احساس وقتی کھ تو یک نفر را خیلی دوس

  .نامند ، این احساس را عشق میکنی می

  

  .شوند  میھمراه با ھم روابط جنسیگاھی وقتھا عشق و 

  

 فقط ھمدیگر را خیلی دوست دو نفر و ھمراه نیستندبا ھم روابط جنسی بعضی وقتھا ھم عشق و 

  .ورزندب ھم عشق ھن آنکھ بو بد،دارند

  

  

  

  

 انواع عشق و دوست داشتن  
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آدمھایی مثل خواھر، . یشتھ باش تو عاشق خیلی از افراد باشی و آنھا را خیلی دوست داممکن است

ھم تو بعضی .  یا پدر و مادر بزرگ یا یکی از دوستان خودت،برادر، مامان و بابا، عمو، یا خالھ یا دائی

  .دارند را بسیار دوست می

  

خواھد ب کھ دلت –تا دوست خوب   یا چند–ی  باششتھشاید دوست خیلی مھربان و نزدیکی دایا 

 خانگی مثل سگ یشاید تو حیوان. کھ ھمیشھ با تو باشندلشان بخواھد ھمیشھ با آنھا باشی و آنھا ھم د

ی داری کھ ییا شاید اسباب باز. داری کھ خیلی دوستش داری و عاشقش ھستی... یا گربھ یا ماھی یا

  .آید از آن خوشت میخیلی 

  

  

  

  

 ولی با عشق ورزی زن ، عشق استیوع عشق بھ دوستان، بابا و مامان یا حیوان خانگی نوعاین ن

  .و مرد با ھم فرق دارد

  

یا عشق و . ھای خودشان عشق و عشق ورزی انواع مختلفی دارد؛ مثل عشق مامان و بابا بھ بچھ

رفتن با دوستان یا  بھ سینما  مثًال،یا عشق بھ کاری. دو دوست صمیمی و نزدیک بھ ھممیان محبت 

  .بازی فوتبال

  

  

و از خودت ای   را شنیده»دوجنسگرا « یا»دگرجنسگرا« یا »ھمجنسگرا« ھشاید تا حاال کلم

 اینھا انواع عشق انسانھا بھ ھم را ھھم. ای کھ معنی آنھا چیست و چھ ربطی بھ عشق دارند پرسیده

  .دھند نشان می
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ی  عاشق دخترمکن است ھم می پسرھر. یدخترشود یا عاشق ی  عاشق پسرمکن است می دخترھر

  .کند کھ بین چھ افرادی باشد عشق چیز خوبی است و فرقی نمی. شود یا عاشق پسری مثل خودش

  

ی  پسریا عاشق دختر دیگر یدخترممکن است یعنی . شود عاشق ھمجنس خودش می ھمجنسگرا

  . شودعاشق پسر دیگر

  

  .است »نزبَی ِل« و »یِگ«برند  میکار  ھ دیگری کھ برای ھمجنسگرایان باتکلم

  

 پسر عاشق دخترو یعنی دختر عاشق پسر . دنشو  میانعاشق جنس مخالف خودشیان دگرجنسگرا

  .شود می

  

این افراد را دوجنسگرا . توانند ھم عاشق زن بشوند و ھم عاشق مرد آدمھایی ھستند کھ می

  .گویند  می)دوجنسخواه(

  

مامان یا بابا بودن، خواھر و برادر  شتن دوستان، کار کردن،دا( انسانھا ھزندگی عادی و روزان

 دوجنسگرا و یا ترانس ،دگرجنسگرا، کند کھ انسان گی باشد یا لزبین فرقی نمی. اند  ھمھ شبیھ ھم)داشتن

  . دارندبرابر و مساویند و ھمھ ارزش ا  انسانھا محترمھ ھمکند،  فرقی نمی.سکسوال

  

چھ انسانھای  و یند کھ ھمجنسگراھایی چھ انسان؛ترام بگذاریم انسانھا احھپس ما باید بھ ھم

  . یا دو جنسیسکسوال  ترانس،دگرجنسگرا

  

مثل بغل کردن ھمدیگر، یا دست . مردم عشق خود بھ ھمدیگر را از راھھای گوناگون نشان می دھند

  .»دوستت دارم«ھمدیگر را گرفتن، یا بوسیدن ھمدیگر، یا با گفتن 
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   بزرگھمسابق

  ت تخمک و اسپرممالقا
  

  .برای درست شدن بچھ فقط یک تخمک و یک اسپرم الزم است

  

میلیونھا عدد از اسپرم مرد کھ در آب . جنسی می کنندآمیزش  با ھم عشق ورزی و یوقتی زن و مرد

 از سوراخی کھ در بارهیک بھدھند و  مسابقھ میبا ھم منی او ھستند، برای خروج از سر آلت جنسیش 

  .شوند  سوراخ واژن زن میداخلو ریزند  بیرون می ست اونوک آلت جنسی

  

  .کند کردن کمک میشنا برای  دارند کھ بھ آنھا یاسپرمھا دم

  

گذرند و بھ خود   رحم میھروند، از گردن د بھ واژن زن، شنا کنان باال میو بعد از ور،اسپرمھای مرد

تخمک بعد از ھایی کھ   یعنی ھمان لولھ،شوند ھای فالوپ می و بعد از آنجا داخل لولھ. رسند رحم می

  .شود خروج از تخمدان وارد آنھا می
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 تا از آنھا موفق می شوند ٢٠٠ز میلیونھا اسپرم مرد کھ وارد واژن زن می گردند فقط حدود لبتھ، اا

  .خود را تا نزدیکی تخمک برسانند کھ این سفر چند ساعت طول می کشد

  

ھای فالوپ وجود داشتھ باشد، این تخمک مثل آھن ربا فقط  کی در یکی از لولھحاال اگر در این زمان تخم

  .کشاند مییکی از این اسپرمھا را بھ سوی خود 

  

  .شود  شود، وارد آن می  میکشیدهتخمک سوی وقتی کھ آن اسپرم بھ 

  

  .خواھد شنا کند شود، چون دیگر نمی د، دم آن قطع میشو وقتی کھ اسپرم وارد تخمک می

  

  .د شدن یک اسپرم بھ داخل تخمک، دیگر ھیچ اسپرمی حق ورود بھ آن تخمک را نداردرد از وابع

  

شود، آن اسپرم و تخمک با ھم یک سلول را تشکیل  ھمان زمانی کھ یک اسپرم وارد یک تخمک می

  .شود یعنی اولین سلول یک بچھ درست می. ھندد می

  

تخمک و مثًال، ممکن است . اما نمی شود کنند، خواھد بچھ درست  زن و شوھر دلشان میگاھی اوقات

کردن را زیاد شنا توانایی  مرد آن ھایچون اسپرم، یعنی بھ ھم نرسند، اسپرم آنھا با ھم مالقات نکنند

ممکن است علت ھای دیگری وجود  یا ، فالوپ برسانندھ لولموقع بھ   را بھشانخودتوانند  ندارند و نمی

  .داشتھ باشد

  

 زن و شوھر  اگر پزشک نتواند مشکل آنھا را با دارو یا با تجویزھای دیگر حل کند،،در این مواقع

  .ی قبول کنندفرزندتوانند کودک دیگری را بھ  می
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درست مثل وقتی کھ مامان یا . گاھی دکتر اسپرم مرد را با آمپول کوچکی توی واژن یا رحم زن می ریزد

  .نامند می» لقاح مصنوعی«این کار را . ریزند بابا با قطره چکان تو چشم بچھ قطره می

  

 ولی آنھا ،شود  مرد وارد واژن زن می جنسیکنند و آلت گاھی وقتھا زن و شوھر با ھم عشق ورزی می

یا اینکھ ھنوز برایشان زود است کھ . کافی بچھ دارنده چون بھ انداز، خواھند بچھ درست کنند نمی

  .دار شوند  بچھ

  

این راھھا را . کنند اند کھ از رسیدن اسپرم بھ تخمک جلوگیری می یدا کردهدانشمندان راھھای زیادی پ

  .نامند  می» تولید مثلتنظیم«

  

پالستیکی پوششی  ضد بارداری است یا استفاده از ھایتولید مثل استفاده از قرصتنظیم یکی از راھھای 

  . نام دارد»کاندوم «می پوشاند و  را آلت جنسی خودبا آن کھ مرد 

  

  .شود وارد لولھ فالوپ نمی تخمدان او اززن قرص ضد بارداری مصرف کند، تخمکی اگر 

  

  .کند کاندوم از وارد شدن آب منی و اسپرم مرد بھ داخل واژن زن جلوگیری می

  

از فردی بھ فرد دیگر و میکروب  »ویروس« دیگری ھم دارد و آن اینکھ از انتقال هکاندوم استفاد

 یا مثل ویروسھا. دنکن  کھ انسان را بیمار میاند  موجوداتیبویکرمو ویروس . کند جلوگیری می

  .تب می شوند یی کھ باعث سرماخوردگی ومیکروبھا

  

  .شود  کھ باعث بیماری ایدز می»وی. آی. اچ« خطرناکی  وجود دارد بھ اسم بسیارویروس 
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 کھ بھ راماری مرگ کسانی  این بی،در نتیجھ. اند ھنوز دانشمندان برای بیماری ایدز دارویی کشف نکرده

  . در پی داردشوند آن مبتال می

  

شود، برای اینکھ کسی بھ ایدز مبتال نشود، باید از وارد شدن  وی باعث ایدز می. یآ. چچون ویروس ا

  .وی بھ بدن خود جلوگیری کند. آی. ویروس اچ

  

لت خود کاندوم وی این است کھ مرد روی آ. آی.  ویروس اچانتقال جلوگیری از ھایراھی از یک

  .بپوشاند

  

  .ولی ھمیشھ باید احتیاط کرد، وی ندارند. آی.  افراد اچھ ھم،البتھ

  

صد در صد ھیچ کدام را  ولی ،جلوگیری از ایدز برای دار نشدن خوب است و ھم برای بچھھم کاندوم 

  .کند تضمین نمی

  

د یا دو نفر ھمدیگر را گونھ آمیزش جنسی صورت نگیر تنھا راه صد در صد مطمئن این است کھ ھیچ

  . ولی از وارد شدن آلت جنسی مرد جلوگیری کنند،نددرآغوش بکش و ندوسبب

  

  آبستنی و بارداری

  

شود،تخمک و اسپرم داخل آن  و اسپرم وارد تخمک میرسند  بھ ھم میوقتی کھ تخمک و اسپرم 

  .دھند جنین را تشکیل میھ  اولیھ یعنی ھست،سلول مشترک

  

  . تا بھ رحم زن برسندکنند  و لولھ فالوپ را طی میروند  روزه می٧ تا ٥بھ سفری و از آنجا با ھم 
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شده )  یا حاملھیا باردار( گویند کھ زن آبستن شود، می وقتی کھ سلول مشترک وارد رحم مادر می

  . در رحم خود داردای بچھ آن زن  یعنی.است

  

  .دنیا بیاید ھھ بشود تا روزی کھ بچ با بزرگ شدن جنین، رحم زن ھم بزرگ می

  

  .شود ماند و بزرگ می  ماه توی رحم مادر می٩جنین بھ مدت 

  

جنین توی . ولی این درست نیست. شود کنند کھ جنین توی شکم مادرش بزرگ می  فکر میبعضی

  .رحم مادر بزرگ می شود

  

زن قرار ولی جنین در رحم . او می رود) معده(وقتی کھ زن آب و غذا می خورد، آب و غذا بھ شکم 

  .دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . رودیم) شکم(غذا بھ معده 
 و مواد دیدر داخل معده، اس 

 را می خوری کھ ما مییغذا ،ییایمیش
 یزی ریلیو بھ مواد خ ھضم نموده
 . کنندی ملیتبد

 کند و ی در رحم رشد منیجن
 یرحم در جا.  شودیبزرگ م

  در داخل بدن مادریگرم و دنج
 . دارد ناف او قرارریو در ز
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  .شود شود، رحم مادر دوباره کوچک می وقتی کھ کودک متولد می

  

تواند با کمک دکتر جنین را از رحم خود   ولی دلش نخواھد بچھ دار شود، می،اگر زنی آبستن بشود

  .نامند  می»سقط جنین«این عمل را . خارج کند

  

  .ای سالم درست کند تواند بچھ  می،د اگر دلش بخواھھاکند، بعد زنی کھ سقط جنین می

  

   کوچولو تبدیل شود؟ای بچھکشد تا جنین بھ  چقدر طول می

  

  .دنیا بیاید ھکشد تا ب میطول  سال ٢جنین فیل حدود 

  

  دنیا بیاید کشد تا بھ میسگ حدود سھ ماه طول بچھ 

  

  دنیا بیاید کشد تا بھ میگربھ حدود دو ماه طول بچھ 

  

 ماه طول ٩زمانی کھ بھ دنیا بیاید، شود تا   کھ اسپرم وارد تخمک میمانی برای بچھ انسان، از ز

  .کشد می

  

  .کشد  روز طول می٧٤تا  ١٠ بین ، از تخم خارج شودگان پرندھبچبرای آنکھ 

  

  .دنیا بیاید کشد تا بھ می ماه طول ١١اسب حدود بچھ 
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  خواھد؟ آیا جنین آب و غذا نمی

  کشد؟ آیا جنین نفس ھم می

  

  

  

  

  

  

  

  

تواند مثل ما آب و غذا بخورد یا  اما نمی. و ھم بھ غذا نیاز دارد جنین در رحم مادر، ھم بھ آب و ھوا

  .نفس بکشد

  

  .گویند می» کیسھ آب«گیرد کھ بھ آن  ای قرار می جنین در رحم مادر، داخل کیسھ

  

  .جنین از مایع موجود در ھمین کیسھ، آب می خورد

  

او بھ ذره ھای خیلی خیلی کوچکی تبدیل می شود و وارد ) معده(کم غذایی کھ مادر می خورد، در ش

  .ھوایی کھ مادر تنفس می کند ھم وارد خون او می شود. خون مادر می گردد

  

وصل شده و از این طریق غذا و ھوای » جفت جنین«جایی بھ اسم جنین از طریق بند ناف خود بھ 

  .خود را از راه خون مادر دریافت می کند
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 و صدای خود ضربان قلب مامان  حرف زدن و صدای،مثًال. شنود  ھم میرار رحم صدا جنین د

  .شنود موسیقی را می

  

 کمی جیش بسیارمقدار . کند کھ الزم ندارد از راه بند ناف خود دفع میرا جنین مواد اضافی غذا و ھوا 

  .شود  موجود در کیسھ آب مخلوط میمایعشود کھ با  ھم از جنین خارج می

  

  .شود مدفوعی از جنین خارج نمی موًالمع

  

  دوقلو و سھ قلو
  

  . بچھ باید اسپرم مرد وارد تخمک زن بشودھربرای درست شدن 

  

بھ سوی رحم و قبل از ه خود اگر تخمکی کھ اسپرم وارد آن شده، در طول سفر پنج تا ھفت روز

 مشابھ یک جنین دو جنین کامًالجای  ھ  ب، یعنی.آید وجود می ھ  دو تکھ بشود، دو قلو ب،رسیدن بھ رحم

  .گیرند شوند و در رحم مادر جای می تشکیل میھم 

  

  

  

  

یعنی .  آنھا ھم مشابھ است جنس و حتیاند شبیھ ھمًا شوند دقیق دو قلوھایی کھ بھ این شکل متولد می

  . یا دو پسرندھمیشھ یا دو دختر
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ند و شتھ باشرحم وجود داھ  در لول دو تخمک،بعضی وقتھا ھم اتفاق می افتد کھ بھ جای یک تخمک

  .ھر اسپرم وارد یک تخمک شود

  

  

  

  

  

 یا مشابھ آنھا ھم شاید  جنس زیاد شبیھ ھم نیستند و،شوند دوقلوھایی کھ بھ این شکل متولد می

  .دو دختر باشند  یا ھر دو پسر یا ھر،یعنی ممکن است یکی دختر و یکی پسر باشد. غیرمشابھ باشد

 یا تخمکی کھ اسپرم وارد آن شده بھ سھ ،سھ عدد اسپرم وارد سھ عدد تخمک شوندرحم ھ اگر در لول

  .آید وجود می ھ تکھ قسمت شود، سھ قلو ب
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  ستی؟یی و کیست چخود تو

   و چیزھای دیگر–کروموزوم و ژن 

  

ا رنگ ی؟ یا چرا هآیا برایت پیش آمده کھ از خودت یا بزرگترھا بپرسی چرا تو پسر یا دختر شد

  طوری است؟ چشمانت یا موھایت این

  

تعیین ) فالوپ مامانھ در لول(ورود اسپرم بابا بھ تخمک مامان ھ این چیزھا درست در ھمان لحظھ ھم

  . ماه قبل از تولد٩یعنی حدود . شوند می

  

ھای باریکی مثل نخ وجود دارند کھ آنھا را کروموزوم  رشتھ در داخل ھر تخمک و ھر اسپرم،

کروموزوم ھا آنقدر کوچک ھستند کھ با چشم دیده نمی شوند و فقط در زیر میکرسکوپ دیده . دنامن می

  .می شوند

  

  .شود و دیگری ایگرگ  ند، یکی از آنھا ایکس نامیده میا ھا بر دو نوع کروموزوم

  

X Y  

 

س تخمکھا فقط کروموزوم ایکھ اما ھم. یا کروموزوم ایکس دارد یا کروموزوم ایگرگ، ھر اسپرمی

  .دارند

  

بشود، نوزاد دختر ) کھ کروموزوم ایکس دارد( با کروموزوم ایکس وارد تخمک یحاال اگر اسپرم

  .شود می
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بشود، نوزاد پسر ) کھ کروموزوم ایکس دارد(اگر اسپرمی کھ کروموزوم ایگرگ دارد وارد تخمک 

  .شود می

  

  .تو را تعیین کرده استجنس این ھمان چیزی است کھ 

  

آید و  نگام ترکیب شدن کروموزومھای ایکس و ایگرگ با یکدیگر مشکالتی پیش میبعضی وقتھا ھ

بھ این بچھ دوجنسھ ھم باید، مانند بقیھ انسانھا احترام گذاشت و او را دوست . شود بچھ دوجنسی می

  .داشت

  

بھ . تخمکھم در  ھم در اسپرم وجود دارند و ،شوند  کھ با چشم دیده نمی، ریزیبسیار بسیارھای  دانھ

  .ھا قرار دارند ھا در اطراف کروموزوم ژن. گویند ا ژن میھ این دانھ

  

ھا  مھا و کروموزو  شکل قرار گرفتن ژن،ھا را بھ نخ تشبیھ کنیم و ژن ھا را بھ دانھ اگر کروموزوم

  .شود  می یا رشتھ گردنبندمثل تسبیحًا تقریب

  

  

  

  

  

 اطالعات بسیاری پاھا، قد، رنگ پوست و دست وه رنگ چشم، اندازه ھا تمام اطالعات دربار ژن

  . در خود دارند)شود بچھ میًا تبدیل بھ کھ بعد(را جنین مربوط بھ دیگر 
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ھا توی  یعنی ژن .شوند ورود اسپرم بھ تخمک، از پدر و مادر بھ جنین منتقل میھ  در لحظ،ھا این ژن

  .شوند اسپرم و تخمک با ھم مخلوط می

  

یعنی از پدر و مادر بزرگ . اند ود را از پدر و مادر خودشان بھ ارث بردهھای خ ھم ژن تو پدر و مادر

  .خودت

  

 شاید انگشتان دست تو شبیھ انگشتان دست پدر بزرگت باشند، یا دماغ تو شبیھ دماغ علت،بھ ھمین 

  ....مامان باشد، یا چشمانت شبیھ چشمان خالھ ات و

  

فقط ژنھا چون . آنھا و مطابقدر و مادر خود از پ کاملای است  فقط نسخھ  بچھشود گفت کھ  نمی

  .کنند نیستند کھ ھمھ خصوصیات ھر آدمی را تعیین می

  

افتند، بھ   اتفاقاتی کھ برایت می حوادث ودھی یا افراد دور و برت، ھمھ چیزھایی کھ انجام میھ ھم

اند کھ  چیزی کردهتبدیل بھ  ھمھ اینھا تو را ،ژنھایی کھ از پدر و مادر بھ ارث برده ایھ ھمراه ھم

  .ھستیکنی یا  احساس می

  

ًا دقیقنیست کھ یعنی در دنیا ھیچ کسی . یستھیچ آدمی در دنیا مثل آدم دیگر ناست کھ علت ھمین بھ 

  .دباشصد در صد مثل خود تو و 

  

 باز اند حتی دو قلوھایی کھ خیلی شبیھ ھم.  استثنایی و ویژه استی یگانھ،پس ھر انسانی موجود

  .ل ھم نیستند مثکامًال
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پس باید بھ . کنند ھمھ انسانھا مثل ھم نیستند، احساس آنھا ھم با ھم فرق دارد و مثل ھم فکر نمی

کنند، احترام  دیگری دارند یا جور دیگری احساس یا فکر میھ انسانھایی کھ مثل ما نیستند و قیاف

  .انسانھا با ھم برابر استھ چرا کھ ارزش ھم. بگذاریم

  

  یشاوندانخوخانواده و 
  

  

  .شوند ھای مختلفی بزرگ می ھا در خانواده کودکان و بچھ. خانواده ھا ھم مثل ھم نیستندھ ھم

  

و شاید ھم . شوند کھ یک پدر و یک مادر در آن وجود دارند ای بزرگ می ھا در خانواده بعضی از بچھ

  .ی برادریاخواھر 

  

.  مادر یا فقط یک پدر در آن وجود داردشوند کھ فقط یک ای بزرگ می بعضی از کودکان در خانواده

  . یا یکی از آنھا فوت کرده استاند یعنی پدر و مادر از ھم جدا شده

  

ند ا خوانده بعضی از کودکان ھم فرزند. شوند  پدر و مادر بزرگ خود بزرگ می نزدبعضی از کودکان

  .دشون بابا و مامان اصلی خود بزرگ میه ای غیر از خانواد یعنی در خانواده

  

  .ھایی ھم ھستند کھ پدر یا مادر ھمجنسگرا و دوجنسگرا دارند بچھ

  

  .کنند و محبت میورزند  میھا را دوست دارند و بھ آنھا عشق  اکثر مردم بچھ

  

ھا با ھم برابرند و حقوق مساوی  بچھھ ھم. شوند ای بزرگ می کند کھ بچھ ھا در چھ خانواده فرقی نمی

  .دارند
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  مواظب خودت باش

  

 مھمتر از ھر چیز این است کھ خانواده بھ فرزندان و کودکان خود ت،انواده زیاد مھم نیسشکل خ

  .چرا کھ ھر فرزندی سزاوار عشق و محبت است. عشق و محبت نشان دھد و از آنھا مواظبت کند

  

  .ھا باید یاد بگیرند کھ ازخودشان مواظبت کنند بچھ

  

  . ھر کسی بھ خودش تعلق داردراز حفاظت از خود این است کھ تو بدانی کھ بدن

  

 قسمتھای خصوصی بدن او گری دو ھرکسان  مردان یا پسر، وننا زیا اناعضا و آلت جنسی دختر

  .شوند ده میان پوشلباسھای زیربا  این قسمتھای خصوصی معموًال. شوند محسوب می

  

فردی حق ھیچ .  ھمھ جا و بھ ھر کسی اعضا و آلت جنسی خودش را نشان نمی دھد،آدم ھمیشھ

 خود ما ھم حق نداریم بدون اجازه. ندارد بدون اجازه خودمان آلت جنسی ما را ببیند یا بھ آنھا دست بزند

  .فرد بھ اندام جنسی او دست بزنیم یا نگاه کنیم

  

بھ رای معاینھ بھ نزد پزشک ببرند، ممکن است الزم باشد کھ پزشک خود را بھ اگر پدر و مادر بچ

  . نگاه کند و بھ آنھا دست بزند تا از سالم بودن آنھا مطمئن شودقسمتھای خصوصی بچھ 

  

باید بھ پدر و مادرخود ًا  حتم،کنی اگر در قسمتھای خصوصی بدن خود احساس درد یا ناراحتی می

  .ببرندپیش پزشک خبر دھی تا تو را 
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د از جملھ قسمتھای مختلف بدن خوی درباره کنجکاو. بدن خود را بشناسدھ خواھد ھم ھر کسی می

 کنند، کامًال  و چطوری کار میاند کھ چھ شکلیو این) یعنی آلت جنسی خود(قسمتھای خصوصی بدن خود 

  .عادی و معمولی است و ھیچ عیب و ایرادی ندارد

  

 ھم ھیچ عیب و ،خواھد کسی بھ تو نگاه کند اگر در ھنگام حمام کردن یا لباس پوشیدن دلت نمی

  .عادی استچون این ھم . ایرادی ندارد

  

  

  

  

  

  .دارد برای خودش خلوت داشتھ باشدھر کسی حق 

  

 جنسی خود دست بزند و با یاگر کسی در خلوت بھ قسمتھای مختلف بدن خود از جملھ آلت و اعضا

  .نامند  می) زدنجـَلـَق( »ِاستـِمنا«آنھا بازی کند، این عمل را 

  .زنند زنند و بعضی نمی بعضی از مردم جلق می

  

ھا جلق زدن را کار درستی  بعضی از خانواده. کنند جلق زدن مثل ھم فکر نمیه ھا در بار دهخانواھ ھم

  .و یا خدا این کار را منع کرده است. گویند کھ این کار باعث بیماری می شود دانند و می نمی

  

  .ندگویند کھ بھ سالمتی ضرری نمی ز دانند و می ھا ھم جلق زدن را کار غلطی نمی بعضی از خانواده

  . بی ضرر است و عیبی ندارد)جلق زدن(گویند کھ استمنا   میپزشکاناکثر 
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  .اما زیاده روی در ھیچ کاری درست نیست

  

دست ! نھ: ییبھ او بگوًا  باید فور،اگر کسی بھ قسمتھای خصوصی بدنت دست بزند و تو دلت نخواھد

  !نزن

  

ا ت یا کسی از   کسی توی خانوادهحتی اگر.  ھستیتمالک بدن خودمھ آدمھای دیگرچون تو مثل ھ

! نھ:  نزدیک ھم بخواھد بھ قسمتھای خصوصی بدنت دست بزند، تو حق داری بھ او بگوییخویشان

  !دست نزن

  .تر از تو باشد حتی اگر او بزرگتر و قوی

  

 حتی دکتر و پرستار ھم اجازه ندارند، جز برای معاینھ و فقط با حضور پدر و مادر یا یکی از آنھا، بھ

  .آلت جنسی کودک دست بزنند

  

  .باشیھا و کودکان را شنیده   بھ بچھ»تجاوز جنسی «یا» ِاغفال«ھ شاید کلم

  

 کھ اجازه بدھد کسی بھ آلت تناسلی و )بچھ(اغفال کودکان یعنی گول زدن و راضی کردن کودک 

  .قسمتھای خصوصی بدنش دست بزند

  

ا او را بترساند یا بھ او وعده ھای خوب بدھد و ای پول یا شیرینی بدھد، ی گاھی شاید شخصی بھ بچھ

اینھا ھمھ .  را راضی کند کھ بھ او اجازه دھد تا بھ قسمتھای خصوصیش دست بزند  کار کودکبا این

  .اغفال است و نباید تسلیم شد
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یا تجاوز یعنی با زور، تھدید و خشونت بھ آلت جنسی و قسمتھای خصوصی کسی دست زدن و 

  .کسیبا نسی بھ زور برقراری رابطھ ج

  

ًا  باید فور،اغفال و تجاوز ھمیشھ کار غلطی است و اگر کسی خواست تو را اغفال یا بھ تو تجاوز کند

شناسی و بھ او اعتماد داری خبر   یا ھر فرد دیگری کھ او را خوب میپزشکبھ مامان، بابا، معلم، 

  .بدھی

  

  . بگو بھ فرد دیگری،اگر این فرد حرفھای تو را باور نکرد

  

اما . ای ، خود تو ھیچ گناه و خطایی مرتکب نشدهشدتجاوز بھ تو یا شدی یادت باشد کھ اگر اغفال 

بھ او ًا باید یاد بگیری کھ اگر کسی بھ قسمتھای خصوصی بدنت دست بزند و تو دلت نخواھد باید فور

  !دست نزن!  نھ:بگویی

  

  .ھا را در خلوت گیر بیاورد  بچھکوشد  میمعموًال، کند میتجاوز یا بھ آنھا کسی کھ بچھ ھا را اغفال 

  

  

  

  

  

  . و بھ او محبت کننددر آغوش بکشندای دوست دارد کھ دیگران او را  ھر بچھ

  

  .کنند خوبی مواظبت میھ ھا را دوست دارند و از آنھا ب  و بچھبیشترآدمھای بزرگتر کودکان
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 بابا یا پدر و مادر بزرگ و خالھ و عمو و  معمولی ھر روز مامانیدنیادت باشد کھ بغل کردن و بوس

  . نکنیاشتباهبا عمل اغفال و تجاوز را ھا  با بچھ

  

  بیماری خطرناک

  

 شاید ھم .ای را ھم شنیده) وی. آی.  اچ ھمانو یا(» ھیو« کلمھ .ای اسم ایدز را شنیدهحتمًا، تا حاال 

  . و ایدز شنیده باشیه روابط جنسیچیزھایی دربار

  

 از  در برابر بیماری ھمکند کھ  چون بھ تو کمک می،ایدز کار خوبی استه  در باراویپرسیدن و کنجک

  . کنیپیشگیری از دیگران مواظبت و  ھمخودت و

  

  .شود  ویروسی است کھ باعث بیماری ایدز می)وی. آی. اچ(ھیو 

  

اما اگر . شود و ویروس در بدن از بین می رود بعضی از بیماریھا، انسان خوب میابتال بھ بعد از 

  . و از بین نمی رودماند ھمیشھ در بدن میشود، بوی وارد بدن کسی . آی. ویروس اچ

  

  . می شودمریضدوباره ًا  ولی بعد، شاید سالھا سالم بمانداین فرد

  

  .ایدز مرده و از بین رفتھ اندبیماری   از دنیا و ایراندرانسان ھای زیادی 

  

  .ز باعث از بین رفتن آدم ھای زیادی در این دنیا شده استاست کھ بیماری اید غم انگیزبسیار این 

  

دانشمندان در سراسر دنیا شب و روز تالش می کنند کھ دارویی برای عالج بیماری ایدز پیدا کنند 

  .ولی ھنوز موفق نشده اند
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 وی کمک می کند تا برای. آی. ھای زیادی پیدا کرده اند کھ بھ مبتالیان بھ اچ اما دانشمندان راه

  .د، یعنی ایدز نگیرند نشونمریضسالھای ھر چھ بیشتری سالم بمانند و 

  

 خطرناک است و باید از ورود آن بھ ، بسیاروی. آی. ویروسی کھ باعث ایدز می شود، ویروس اچ

  .بدن خود جلوگیری کرد

  

. چ یکی از راھھای جلوگیری از ورود ویروس ا)نزدیکی جنسی(آمیزش ھنگام بھ استفاده از کاندوم 

  .استوی بھ بدن . آی

  

 شاید ویروسھا و بیماریھای دیگری ھم از بدن یکی وارد بدن ،البتھ ھنگام نزدیکی جنسی دو نفر

  . مھم استآمیزش جنسی بسیارھنگام بھ  استفاده از کاندوم سبببھ ھمین . دیگری بشوند

  

زنان و . س مبتال شوند بھ ویروممکن استھا ھمھ   و کودکان و بچھنھم افراد بزرگسال و ھم نوزادا

  .وی مبتال شوند. آی.  بھ ویروس اچممکن استمردان و پسران ھم  دختران و

  

  .شود وی از طریق سوزن و خون منتقل می. آی. گاھی ویروس س اچ

  

وی . آی.  ممکن است ویروس اچ،شود، باردار وی در خون خود دارد. آی. اگر زنی کھ ویروس اچ

  .وارد خون جنین ھم بشود

  

، وی در خون خود دارد. آی.  کھ ویروس اچای ھاند کھ اگر زن حامل نشمندان داروھایی پیدا کردهدا

  .شود وی بھ جنین رحم او منتقل نمی. آی. آنھا را مصرف کند، یروس اچ
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ویروس اچ آی وی در خون خود کھ ویروس اچ آی وی از راه شیر مادری ممکن است کھ گاھی ھم 

دھند  شیرھای دیگری می  شیر مادر،بھ جای ،ھا بھ این بچھ. ارد بدن بچھ بشود ودھد  می شیرھو بچرد دا

  .دکن میوی جلوگیری . آی. از مبتال شدن آنھا بھ ویروس اچکھ 

  

 بوسیدنرفتن بھ مدرسھ، دست دادن، بغل کردن و یا بازی با کسی کھ ویروس اچ آی و دارد و حتی 

  .دشو  ویروس اچ آی وی نمیانتقالصورت او باعث 

  

وی . آی. یا استفاده از دستشویی کسی کھ اچ ویروس اچ آی وی از طریق عطسھ یا سرماخوردگی

  .شود  منتقل نمی نیزوی دارد. آی. دارد یا شنا کردن در استخر مشترک با کسی کھ اچ

  

، یعنی سوزنی کھ استریل باشد و شخص مبتال بھ ایدز یا وی از طریق سوزن سالم. آی. ویروس اچ

  .شود منتقل نمینیز  ھ ویروس اچ آی وی از آن استفاده نکرده باشد،مبتال ب

  

 و سالم باقی ح صحیبسیار زیادیشاید سالھای ، دنوی در بدن خود دار. آی. کسانی کھ ویروس اچ

  .بمانند

  

 با احترام برخورد ندایدزمبتال بھ وی در بدن خود دارند یا . آی.  افرادی کھ ویروس اچاھمھ باید ب

  .احترامی بھ آنھا بپرھیزند از توھین و بیکنند و 
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 بسیاریوی یا ایدز دارد، یا رفتن بھ سینما و رستوران با او و . آی. دوست شدن با کسی کھ اچ

 ھم خوب ًا بسیاراتفاق کارھای دیگر، کھ ھر کسی با دوست خودش انجام می دھد، ھیچ خطری ندارد و

  .است

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

   

حاال دیگھ من متخصص 
کنم کھ یھ اسپرم و یھ تخمک   تعجب میًامن واقع .ام ھا شده بچھ

از و شوند  می کوچولو با ھم قاطی ر بسیاربسیا
  .شود  درست می بچھآنھا

 

 .دنوش ھا بزرگ می و بعد بچھ

ولی اند،  اینھمھ شبیھا ھآدمتر از آن اینکھ  جالب
  .کس مثل ھیچ کس نیستیچ ھ

 
ی یگانھ موجودآدمی آره ھر 
  . استثنایی استو

 .باید بھ ھمھ احترام بگذاریمپس  

چھ ھمجنسگرا و چھ دگرجنسگرا 
ھمھ ارزش مساوی . فرقی نمیکنھ

 .باید بھ ھمھ احترام گذاشت دارند و

 .باید از خودمان مواظبت کنیم

 :آدرس ایمیل برای تماس با ما و درخواست کتاب

kudakaniran@yahoo.com 
  : وبالگ مخصوص کتاب آدرس

http://kudakaniran.com/ 

بدن ھرکسی مال خود اوست و اغفال 
 .نیستکودکان ھم کار درستی 

 

mailto:kudakaniran@yahoo.com
http://kudakaniran.com/

