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   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
اين اصطالح در .  بيانگر يک ديدگاه علمی از جهان و فعاليت بشر می باشد»رفتار جنسی«مفهوم مدرن 

. می باشدناشناخته » ماقبل مدرن« بود، و حتی امروز هم در جوامع دوران باستان و قرون وسطی ناشناخته
وقتی که آنها از مسائل مطروحه در اين دورۀ آموزشی صحبت می کنند، کلمات خيلی متفاوتی به کار می 
برند، ولی آيا منظورشان با منظور ما يکی است؟ در تالش برای پاسخ به اين سئوال، متوجه می شويم که نمی 

دست زد مگر آنکه ابتدا راه و روش تفکر خود را مورد » رفتار جنسی« طور شايسته ای به مطالعۀ توان به
  .غور و بررسی قرار دهيم

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  تاريخ واژه
  

قرآن يا در هيچ کجای انجيل و .تا دوران مدرن در هيچ زبانی يافته نمی شود» رفتار جنسی«اصطالح 
 نويسندگان کالسيک غرب از هومر گرفته تا دانته، شکسپير، سروانتس، ولتر، و گوته  و برایاستفاده نشده،

که امروزه صدها سال قدمت دارد هم، به ) سکسوال(» جنسی«درحقيقت، حتی خود کلمۀ . ناشناخته بوده است
س داللت نمی اين لغت در ابتدا، بر عمل يا احسا .تدريج معانی و مفاهيم متفاوت امروزی خود را به دست آورد

  )1. (کرده، بلکه صرفًا بر وضعيت نر يا ماده بودن داللت داشته است
 برای اندامهای لغتالبته ما می دانيم که در زمانهای کهن و سده های ميانه، دهها و شايد صدها واژه و 

 که مردمان ما اين را هم می دانيم. داشته اندجنسی زن و مرد و برای عمل آميزش جنسی، در بين مردم رواج 
آنها معنی بوسيدن، در آغوش . صحبت می کرده اند» از گوشت و خون خود«قديم دربارۀ باروری و توليد 

آنها . گرفتن ونوازش کردن را می فهميده اند و با لذت نفس، تحريک جسمی و هيجان ناشی از آن آشنا بوده اند
و زهره ) 2(و دلدادگی، دلباختگی، کوپيدبا افتخار از عشق و شوق، شيفتگی و تمنا، شور و شرر، محبت 

   .حرف می زده اند) ونوس(
، يا تصاوير برهنه، مجسمه ها، يا تماشا کردن و ديد زدن، )3(» زبان کثيف«بعضی از زنان و مردان از 

ديگرانی هم در . برخی عاشق نمايش بدنهای برهنۀ خود يا مشاهدۀ برهنگی ديگران بوده اند. لذت می برده اند
  توسطخود بوده اند و با نفرت، از خواهش تن، هرزگی، نفس پرستی، يا اغوا شدن» شهوت«رکوب پی س

اين دسته، عفت، حيا، پاکدامنی، عصمت و باکرگی را ارج می نهادند و در عين . شيطان صحبت می کرده اند
همه، با نگاهی دقيق تر با اين .  خداوند و طبيعت را محکوم می کردندبرابردر حال، خواهشهای نفسانی و گناه 

 
  لينگام و يونی

 
به اندام ) لينگام(اين سمبل مذهب کهن هند، اتصال اندام جنسی مرد 

اين سمبل در بسياری از معابد . را نشان می دهد) يونی(جنسی زن 
  به عنوان مظهری از نيروید زن و مربين جايی که وصلت ،هندويی

  .پايان ناپذير کيهانی مورد پرستش قرار می گيرد، يافته می شود
  
  
  
  
  
  

  
 ) بعد از ميالد18قرن ( گرفته شده از يک نقاشی هندی              
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معلوم می شود که اجداد ما همۀ اين چيزها را با يک واژۀ سادۀ توصيفی، و از جهت اخالقی بی طرف، تحت 
  .، جمعبندی نکرده بودند»رفتار جنسی«عنوان 

  
ری به معنای و ديگ) مؤنث/ مذکر(در زبان انگليسی از جمله دو معنی دارد، يکی به معنای جنس  (sex)سکس ۀ  امروزه واژ- 1
چون در .  فارسی زبان مبهم سازدۀ سکس را برای خوانندۀ بخش مربوط به تاريخ واژ9همين ممکن است فهم ). عمل جنسی(سکس 

   مترجم- .و در جايی به معنای سکس به کار برده شده است) ماده/نر(جايی به معنای جنس 
  م-شده می رهنه مجسمصورت کودک به خدای عشق در افسانه های يونان که ب:  کوپيد- 2
  م- اشاره به حرفهای رکيک شهوت برانگيز- 3

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  1تاريخ واژۀ 
  

وارد فرهنگ لغت ) Sex(» جنس«زاده شود، می بايست اسم ) سکسوال(» جنسی«قبل از آنکه صفت 
در زبان انگليسی، اين امر همزمان با . شود

يف ترجمۀ انجيل از التين توسط جان وی کل
)John Wycliffe ( 1382و تيم او در سال 

در اين ترجمه، نوح برای کشتی . اتفاق افتاد
. خود، از هر حيوان دو نوع را انتخاب می کند

پيدايش ( . ماده)Sex(جنس  نر و Sex) ( جنس
به سادگی، » جنس« در اينجا کلمۀ .)06:19

چيزی در مايۀ نوع، تيپ، دسته، نژاد و يا گونه 
، حتی تا مدتها در قرن هيجده درواقع. بود

ميالدی، اين واژه به همان حالتی مورد استفاده 
 به ؛ فرقه و دستهواژگانقرار می گرفت که 

پيروان يک عبارتی مثل اشاره به گروهی از 
  .بود، تفکرۀ شيو يا يک فرقه و، يک گروه مذهبی، يک بخش، دسته
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
   2تاريخ واژۀ 

  
در ابتدا کاربرد خيلی محدودی داشت و هيچوقت بر چيزی جز نمونه ای از ) سکسوال(» نسیج«صفت 

تا اينکه در قرن هيجده ميالدی بود که اين لغت معنی ومفهوم گسترده تری يافت و . يک نوع داللت نداشت
داللت کردن بر روند توليد مثل را 

اين امر، تا . هم شامل گرديد
.  بودحدودی، نتيجۀ پيشرفت علمی

 گياه 1735برای مثال در سال 
 Car) کارل ون لينه سوئدیشناس 

Von Linne) آنچه که او 
Methodus sexualis ،می ناميد 

را تهيه کرد که عبارت بود از متد 
يا سيستم طبقه بندی جنسی که 
طبق آن گياهان بر اساس کاراکتر 
يا شماره های ساختاری توليد مثل 

 روش، اين. خود، دسته بندی شدند
که اکنون منسوخ شده، بر 
متخصصان و حتی مردم عوام آن 

 لينهيعنی، سيستم . در برابر آن قد علم نمود يک نوع مخالفت عجيبی هم ، نهاد ولیزيادی بر جایزمان تأثير 
 همزيستی  امکان که متوجه شده بودند که اين سيستم قرار گرفتمورد حملۀ شديد تعدادی از رهبران مذهبی

 اين امر، بی نزاکتی .می کندنرينگی در يک گل واحد را مطرح ) پرچم(ک مادگی با چندين ساقۀ مشترک ي

  
 (Car Von Linne) ل ون لينهکار

خوانده » در طبقه بندیپ«، 1778-1707
لوژيکی چرا که او سيستم بيو ستاشده 

و کالسه جهت نامگذاری، دسته بندی، 
 او.  ارگانيسم ها را تهيه نمودکردن

“binary nomenclature”  را معرفی
به هر گياه يا حيوان دو اسم  کرد، يعنی او
ثل نام م( اول جينوس؛ واگذار کرد

مثل (آن اسمی ديگر ۀ ، و در دنبال)خانوادگی
   .)نام

 ،)بلوط قرمز( Quercus rubra: مثال
Canis lupus )و)گرگ ،Homo 

Sapiens )انسانی که امروز می شناسيم(.  
 

  
 جان وی کليف
(John Wycliffe) 

که  1328-1384حوالی 
صبح ۀ ستار«

هم ناميده » رفرماسيون
، حکيم االهيات »شده است

 و در دانشگاه اکسفورد
رئيس تيمی بود که اولين 

انگليسی انجيل را ۀ ترجم
  .عرضه نمود
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و به اين خاطر، از معلمان .  که غير ممکن بود چنين فسادی را خلق کنداوندآشکاری بود و افترا به خد
  .که از چنين امری با دانش آموزان جوان خود حرفی نزنند گرديدبيولوژی درخواست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  3تاريخ واژۀ 

  
اخالق گرايان بسياری بر اين تصور . ، تا حدودی قابل فهم بود لينه»بندی جنسیطبقه متد «مخالفت با 

عبارتی، نسبت دادن يک هدف ه بکردن طبيعت، يا » سکسواليزه«بودند که لينه و ديگر دانشمندان در پی 
  .ر طبيعت بودشهوانی به رويش هر برگ چمنی د

با پيشرفت سريع . هرچند که اين اتهام منصفانه نبود، ولی به هرحال برداشت عوام را منعکس می کرد
تحقيقات بيولوژی و پزشکی، عرصه های هر چه بيشتری از زندگی بی محابا مورد تحقيق و کالبد شکافی 

 هايی که در گذشته حتی حس هم نشده ، و رفتارها با هم مورد مقايسه قرار می گرفتند، و رابطهقرار گرفته
به محض آنکه مردم گلهای رز و نرگسيها را به عنوان موجوداتی جنسی در نظر گرفتند،  .بودند برمال شدند

يافت، و اين ) 2(عموميت ناگهان سکس  . ابعاد کامًال تازه ای به خود گرفتی فراگير يافت ومفهوم کل سکس
اما، طنز اين است که، . تأثير بدی داشت واه بر اذهان قابل تحريک جواناندرک و فهم، به نوبۀ خود، خواه ناخ

گلها، «بعدها، خود اخالق گرايان از مزايای چنين منظری سود جستند و توليد مثل انسانها را با صحبت از 
  .، برای کودکان خود توضيح دادند»پرندگان و زنبوران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ترجمم. تلقی گرديدسکسی /يک نوع عمل جنسیبه عنوان ه حتی لقاح درختان هم ک است  اينعموميت  منظور از آن-2
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  4تاريخ واژۀ 

  
 دال بر آن لينه» متد جنسی«حول جنجال 

 گسترش يافته sexقبلی بستۀ که مفهوم داشت 
و   نه تنها شامل مذکرجنس حاال ديگر .بود

 نواع توليد و اروندمؤنث می شد، بلکه 
به آن را هم واکنشهای فيزيکی و روانی وابسته 

 150به اين ترتيب، در خالل . در بر می گرفت
سال بعد از آن، تعدادی مفاهيم تازه و کامًال 
ويژه ابداع شدند و سريعًا جذب اغلب زبانهای 

مادگی                                نرينگی

لغات موجود در زبان ۀ کسفورد هموديکشنری انگليسی ا
همچنين، هر جا که الزم باشد، . انگليسی را رديف و تعريف می کند
اولين نقل قولی که ۀ  طريق ارائتغييرات وارده در معانی آنها را هم از

  .توضيح می دهدبه کار رفته در آن 
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برای مثال، . ، اين روند عمومی را منعکس می کندمثل هر زبان ديگریزبان انگليسی، . اروپايی گرديدند
: ديکشنری انگليسی اوکسفورد ليست واژه های زير را همراه با تاريخ اولين کاربرد آنها رديف کرده است

"sexual intercourse" /  1799(مقاربت جنسی( ،"sexual function" /  کارکرد جنسی)1803( ،
"sexual organs"  /1828( و اندامهای جنسی اعضاء( ،"sexual desire"  /ل و شهوت جنسی مي

)1836( ،"sexual instinct"  / غريزۀ جنسی)1861( ،"sexual impulse"  / تکانه و هوس جنسی
)1863( ،"sexual act" /  رفتار وعمل جنسی)و ) 1888"sexual immorality"  / بی اخالقی و فساد

 شروع به دنکاربردی شجالب توجه آنکه بسياری از اين اصطالحات جديد به محض ). 1911(جنسی 
صرفًا اندامهای مذکر و مؤنث » اندامهای جنسی«از  ،در ابتدابرای مثال، .  کردندمعنی و مفهوم گسترش

اين برداشت بعدًا، با گذر زمان، اندامهای . مد نظر بود) هر جنسۀ يعنی اندامهای آناتوميکی متمايز کنند(
. را هم شامل گرديد) ی به کار می رونداندامهايی که در فعاليت لذتبخش جنس(جنسی با لذت اروتيکی 

، به عنوان يک رفتار شددرنتيجه، بالفاصله به هر رفتاری که به تحريک اين اندامها منجر می 
 بين» جنسی« رفتار ز که ا شد فراهمنيز  به همين دليل، حتی اين زمينه.نگريسته می شد» جنسی/سکسوال«

  .آيد، صحبت به ميان هم ددو فرد همجنس که مبنای آناتومی مشابهی داشتن
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  5ۀ  واژتاريخ

  
، تحول در »سکس«نيست که تغييرات تدريجی در مفهوم شکی 

چون به هر حال، . تصوری که مردم از خود داشتند را منعکس می کرد
از اواخر قرنهای ميانه، سبک زندگی در اروپا دچار تحوالت پر شتاب 

ار از فئوداليسم به اقتصاد کاپپتاليستی، رشد تجارت گذ. و ژرفی شده بود
و پيشرفت تکنولوژی باعث شکل گيری رفتارها، عادات و ارزشهای 

طبقۀ متوسط شهری يا بورژوازی در حال ظهور، خود . تازه ای گرديد
 از نظم، انضباط، کنترل و باالتریرا به شکل بی سابقه ای با ميزان 

بهره وری، وقت شناسی، توليد، و .  نمود تربيتبی سابقه ایانکار نفس 
به بدن انسان، به . سود، به عنوان ارزشهای ايده آل جديد، معرفی شدند

عنوان ماشينی که می بايست به اعلی ترين درجۀ ممکن از نظم و 
» ماشين«سوددهی کار کند، نگريسته شد، و توقع بر اين بود که اين 

بنابراين، . ن به صرفه باشدهم، در عملکرد جنسی خود عملگرا و مقرو
از » بهينه«تکانه های جنسی خودانگيخته و اميالی که در استفادۀ 

. اندامهای جنسی، ايجاد اخالل می کردند، به شدت سرکوب شدند
سرکوب، انقياد، مقهورسازی، و ترس از بدن، نظرها همين  ،درنتيجه

   .آن نمود» جنسی« متوجه کيفيت به طور فزاينده ایرا 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 Julien Offray)متریالجوليين اوفرای د
d La Mettrie) 1709- 1751  پزشک

ه فرانسوی و فيلسوف ماترياليسم، بيشتر ب
)  L Homme machine(خلق خاطر 

در اين اثر . معروف استی انسان ماشين
تشريح  ماشينی بدن انسان مثل يک قطعه

جزئيات : خود نويسندهۀ به نوشت. گرديده
 را می چند مهره که موتور انسان کاملی از
از آنجا که کتاب . ارائه شده است گردانند،

 و ابدی باقی نمی مستقلروح  جايی برای
 مفتضحآور و ، شرم گذارد، توسط حاکمان

کشيده  تلقی شد و در انظار عموم به آتش
نويسنده فرار کرد و در برلين، در  .شد
پناه ،  فردريک اعظم،پادشاه پروس دربار

رشد المتری، درواقع صرفًا د .جست
ه فرموله کرد و، ب ادراکی زمان خود را
زيادی بر  تا حدود طور غير مستقيم،
 . گذاشتتأثير  بعد از آنمطالعات رفتاری

  
  دالمتری کتاب جنجال بر انگيز

  )1748(عنوان کتاب به اصل فرانسوی ۀ  صفح:چپ
  )1750(انگليسی ۀ ترجم :راست

 بهبود موتور وات، با حدود بيست سال بعد، جيمز(
، يعنی انقالب صنعتی را شروع »عصر ماشين«بخار، 

  ).کرد
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   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  6تاريخ واژه 

  
در ) سکسواليتی(» تجنسي«در اوائل قرن نوزدهم ضمير اسمی 

 فقط به در ابتدا،اين لغت هم، باز  البته .بحثهای علمی ظاهر شد
ولی، در عرض چند دهه، . کيفيت مذکر يا مؤنث بودن اشاره داشت

جنسی به کار گرفته شد، و برای مشخص کردن اشتغال به موضوعی 
در آخر هم معنای برخوردار بودن از قدرت جنسی يا دارا بودن 

» جنسيت«حاال ديگر . توانايی احساسات اروتيکی را به خود گرفت
معنايی فراتر از داللت بر مذکر يا مؤنث بودن داشت، ) سکسواليتی(

داشت، و لزومًآ هميشه بر مقاربت زن و مرد يا توليد مثل هم داللت ن
) بدون دخالت ديگری(بلکه از آن فراتر رفت و حتی استمناء انفردی 

 هم يک رفتار جنسی تلقی گرديد، و از آن به عنوان تجلی جنسيت فرد
يک چنين تحولی در تصور ادراکی، در ترجمۀ . برداشت می شد

: انگليسی يک کتاب مهم ايتاليايی در آن زمان، نمايش داده شده است
 Gli amori degli( حول عادات جنسی خارجيان ازامونتگمطالعات 
uomini( روابط جنسی نوع بشر«، با عنوان «“The Sexual 

Relation of Mankind”روابط «به کار بردن .  ترجمه شد
 در اين ،)amori(» عشق«به جای ) Sexual Relation( »جنسی

ی ترجمه، بيانگر پيروز شدن تحقيقات مدرن جنسی بر رهيافتهای سنت
 ،)هنر عشق( ars amatoriaبه عبارتی ديگر، . به موضوع می باشد

، »عشق«. کنار گذارده شد) علم سکس ( Scientia sexualisبه نفع
مرموز، و اغلب گريزان، خيلی گنگ، شاعرانه و احساسی تلقی شد 

» سکس«در عوض . و می بايست با سالح علم با آن رو به رو شد
 کمتر مبهم است که، با ذهن باز و بيشتر فنی، بی طرف و موضوعی

خود را برای فلسفه بافی » عشق« بنابراين،. بدون ابهام می توان به بررسی وتجزيه و تحليل آن دست زد
  .داشت مقياسی و طبقه بندی شدن قابليت» روابط جنسی«وانهاد، 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .مونتگازا» عادات جنسی خارجيان«آمريکايی ۀ نسخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Paolo)پاولو مونتگازا

Mantegazza) 1910- 1831 
، سه  ايتاليايیپزشک و مردم شناس

تريلوژی «معروف و علمی  جلد
 ،1872- فيزيولوژی عشق«؛ »عشق

- ؛ و عشق بشر1877 - بهداشت عشق
ۀ در ترجم. را منتشر کرد 1885

ۀ جای کلمه انگليسی کتاب اخير ب
به کار » روابط جنسی« »عشق«

  . گرفته شد



 9

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  7تاريخ واژۀ 

  
مؤنث و مذکر، و » جنسيت«در اواخر قرن نوزده ميالدی، 

 پژوهشهای علمی قرار  و هدف آن موضوعپرشمارابعاد تظاهر 
اما در عين . را در همه جا می ديدند» سکس«درواقع، مردم  .گرفت

، هوسها عواطفحال، با محدوديت واژه ها و اصطالحات جهت بيان 
نوع خارق العاده در زبان ت. حساسات شهوانی خود مواجه شدندوا

انگليسی، فرانسوی، اسپانيايی، ايتاليايی و آلمانی برای اندامهای 
جنسی، عملکرد بدنی، و عشق ورزی، به مرور با واژه ها و 
استعاراتی شرمآگين و تعداد معدودی لغات ناقص يونانی و التين 

 و اصطالحات گستردۀ بومی و چون، واژه ها. جايگزين شده بود
قرار بودن مورد بی مهری » کثيف«محلی به بهانۀ رکيک، مبتذل و 

  .و کنار گذاشته شده بودند گرفته
 مطالعات (Von Kraft- Ebing)»  ابينگ-فون کرافت«وقتی 

 آلمانی، ، را به زبان مادری اش”Psychopathia Sexualis“خود 
ن فقير، و جامعه به حدی حساس آنچنا» عامه پسند«منتشر کرد، زبان 

شده بود، که کسی قادر نبود در مالء عام، در مورد موضوع 
نه تنها خود عنوان کتاب، بلکه حتی . حرفی به ميان آورد» سکس«

بسياری از عبارات و بخشهای صريح کتاب هم به زبان التين نوشته 
ر شدند تا مبادا خواننده معمولی آنها را بفهمد و به رگ غيرتش ب

  .بخورد

  

  
  
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  8تاريخ واژۀ 

  
ممنوع شده بودند، چند اصطالح » کثيف«آنگاه که همۀ کلمات 

باقی مانده، بايد آنچنان کش و قوس داده می شدند تا » قابل قبول«
در همين رابطه، مثًال کلمۀ . کل علم معانی لغات را پوشش دهند

ء ترمينولوژی به وجود آمده، با پر کردن خال) سکسوال(» جنسی«
و آمريکائيان  اروپائيان. پيوسته معانی تازه ای به خود می گرفت

مدرن، هنگام صحبت دربارۀ بسياری از پديده های کامًال مجزا و 
چارۀ ديگری » سکسوال«بی ربط، جز به کار گيری کلمۀ مفرد 

ه چنين کاربردی، به نوبۀ خود، بر ذهن و درک مردم جامع. نداشتند
مردم ديگر به اين عادت کردند که در هر نوع . تاثيرگذار بود

و از جهت جنسی بی مورد می » پاک«رفتاری، که پيش از اين 
به عبارت . نمود، انواع و اقسام تأثيرات ريشه و دالئل جنسی بيايند

ديگر، مردان و زنان، رفتار و نگرشی حساس و به شدت حشری 
 در اوائل قرن بيستم، و تحت تأثير .در قبال همديگر در پيش گرفتند

رشد فزايندۀ تفکر راونکاوانه، مفهوم سکسواليتی هر چه فراگيرتر 
طوری که نه تنها بر توليد مثل و لذت جويی شهوانی، بلکه . شد

 .»شور زندگی«همچنين بر نياز به عشق و احساس کمال فردی هم داللت می کرد، از جمله به خود نفس 
فعاليتهای بشری بيابند ۀ يروانش آموختند که عنصر و جوهری از جنسيت را تقريبًا در همفرويد و پدرواقع، 
  .پايه ای و قدرتمند، توصيف کردند» نيروی« غريزه ای اوليه، تجلی يک مظهر آن را به عنوان ًاو بعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Sigmond Freud)گموند  زي
، »پدر روانکاوی «1856-1939 فرويد

را به مقدار وسيعی گسترش  مفهوم سکس
ه برو   تجلی يک کشش اوليهاو در آن. داد

عليه کششی مخالف   که،)اروس (زندگی
می جنگد، می ) تاناتوس(و رو به مرگ 

  .ديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Richard Von Kraft-Ebing) 
 1840 -1902 ابينگ-ون کرافتفريچارد 

مطالعات . در اتريششاغل روانکاو 
 Psychopathia“گذار خودتأثير

Sexualis” ) را )جنسیسايکوپاتولوژی 
 در اين او.  به چاپ رساند1886در سال 

کتاب، موارد بسياری از رفتارهای جنسی 
غير عرفی را برشمرد و آنها را به عنوان 

او . عالئمی از بيماری روانی دانست
همينطور برای برخی از اين رفتارها 

 مثل ت؛اسامی روانشناسانه در نظر گرف
اروتيک «و » مازوخيسم«، »ساديسم«

  .»بچه بازی
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   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  9تاريخ واژۀ 

  
 :ما را در درک و فهم يک حقيقت ساده کمک کندتاريخچۀ مختصر تاريخ واژۀ رفتار جنسی، می تواند 

بشر صحبت می کنيم فقط ساده و بی طرفانه رخدادهای حقيقی را توضيح » جنسی«وقتی که ما از رفتارهای 
، ما به عبارتی. بلکه همچنين نقطه نظر معينی را برای تمرکز بر اين رخدادها هم انتخاب می کنيم. نمی دهيم

 خاص و مدرنی الزم است تا چارچوب ذهنی .را بيان می داريم)  کوته فکرانهو چه بسا(فلسفه ای شخصی 
، ويی اساسی و نافذ در همه جانوان نيربه ع» سکس«سد و از  را در هر گوشه ای باز شنا»جنسی«عالئم 

، يا زندگی پربار عشقی رانی چنين ذهنيتی لزومًا ظرفيت و توان بيشتری در شهوت.درک و تصور داشته باشد
  .درحقيقت، چنين امری چه بسا نشانه ای از شهوانيتی چالق و زمين گير شده يا بينوا باشد.  بازتاب نمی دهدرا

به هر . داشتن اشتغال ذهنی در رابطه با سکس معادل برخورداری از کاميابی جنسی تمام عيار نمی باشد
  .نزديک شويمحال، به نظر می رسد وقار و متانت آن باشد که به کل موضوع با احتياط 

بر همگان آشکار است که بسياری از مردمان به اصالح بدوی از بازشناسی عنصر جنسی در : برای مثال
چنين چيزی حتی . نيست، باز می مانند» سکس«شرايط خاصی که برای مشاهده کنندۀ مدرن غربی چيزی جز 

آنها کًال متوجه انواع . ای قائلندممکن است در مورد مردمانی صدق کند که برای خشنودی جنسی جايگاه ويژه 
می توان همين را به کودکان در فرهنگ . آن نمی شوند» متمدنانه«متفاوت نشانه ها، عالئم و داللتهای ممکن 

بسياری از اين فعاليتها برای آنها به هيچ وجه . می پردازند، هم تعميم داد» جنسی«خودمان که به فعاليتهای 
که درواقع، برداشتهای بزرگساالن را به مرور و اغلب بر خالف ميل خود، محسوب نمی شوند، بل» جنسی«

  .جذب می کنند
و آخر اينکه، اين يک تجربۀ عام روان درمانگران مدرن است که در گروه درمانيهای مختلط، بسياری از 

شکالت در حالی که، با همين م. توضيح داده می شوند» جنسی«مشکالت روابط دو طرفه با طبيعت و ريشۀ 
چندان » جنسی«در اينجا، بعد . در گروههای کامًال مردانه يا کامًال زنانه، به شکل ديگری برخورد می شود

مهم تلقی نمی شود، بنابراين، شرکت کنندگان آمادگی آن را دارند که به دنبال علل و ريشه های ديگری 
  .بگردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يکی عنوان  ًالمث( .همانطور که ازعنوان پيداست، کتاب از منظر بيولوژيکی نوشته شده است. 1948 کينزی در سال» گزارش«تصوير جلد اولين 
غير بيولوژی عنوان ديگری انتخاب می کرد، ۀ يک مطالع) نرۀ رفتارهای خودآماده سازی در شمپانز: از مطالعات بيولوژی ممکن است چنين باشد

» رفتار جنسی«جالب آنکه، او تعريفی از مفهوم .  آن زمان غالب پزشکی درباره سکس، حفظ کندخود را با ديدگاهۀ اما کينزی می خواست فاصل
  .بلکه خيلی ساده بر اين باور بود که خواننده معنی آن را می فهميد ارائه نداد،

  

  
  
  
  
  



 11

   رفتار جنسی چيست؟ -پيش درآمد
  معانی امروزی واژه

  
 واژۀ ورد برررسی قرار می دهيم، متوجه می شويم که دوران فعلی خودمان را محرفه ایوقتی که زبان 

، می تواند چهار معنی اوليۀ مختلف داشته علمی نويسندهۀ  زمينه و عالقپس به موضوع، هبست» رفتار جنسی«
  :باشد

  
  : اين موارد باشدمی تواند دال بر» رفتار جنسی«ۀ واژ
  
  
  
  
  
  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  اطمالحظه ای برای احتي

  
  
  
  
  

  .)يتیرفتارهای جنس(فرد ) جنسيتی(نقش جندری ۀ کنش و واکنشهای بيان کنندۀ هم .1
  .)تارهای اروتيکیرف(بدن را در بر گيرد » واکنش جنسی«هر رفتاری که . 2
  .)رفتارهای توليد مثلی( لقاح ۀ فعل و انفعاالت ضروری برایهم. 3
 .)زندگی رفتارهای بهبود بخش(» ۀ زندگیغريز «ۀ مظاهرهم. 4

  
 تمايزات و تفاوتهای بين رفتارهای جنسيتی، به خاطر داشتنهنگام صحبت از رفتارهای جنسی، 

. تارهای توليد مثلی و رفتارهای بهبود بخش زندگی، مهم و ضروری استرفتارهای اروتيکی، رف
کار می برند و تمايزی ه صورت گل و گشاد به را ب»  جنسیرفتار«ری از نويسندگان اصطالح بسيا

آنها اين اصطالح را طوری به کار می گيرند که گويا معانی  .بين معانی مختلف آن قائل نمی شوند
معاوضه اند، و در خالل يک بحث، بدون آنکه خود خبردار شوند، ممکن است مختلف آن با هم قابل 

معانی مختلف رفتارهای جنسی را با هم قاطی از منظوری به منظوری ديگر تغيير جهت دهند و 
  .اين امر می تواند به خطايی اساسی منجر شود .کنند

طالعه قرار دادند، يعنی پژوهشگرانی الگوی جفتگيری موشهای صحرايی را مورد م: برای نمونه
رفتارهای باروری و توليد مثلی آنان را، و بعدًا از يافته های خود، به نتيجه گيری در مورد رفتارهای 

چون بدان منجر می شود که هر دو رفتار، بدون توجه . اما، اين کار خطاست. اروتيکی انسان رسيدند
می ماند که هر دو را ميوه » يسۀ سيب و پرتقالمقا«اين مثل . ناميده شوند» جنسی«به تمايزات آنها، 

ولی کًال اين موضوع که رفتارهای اروتيکی کنار، ه بحاال اينکه موش صحرايی انسان نيست، . بناميم
يا، مثال  و رفتارهای توليد مثلی انسان موضوعاتی کامًال جداگانه اند، نيز ناديده گرفته می شود

 بين رفتارهای ی طول سالهای سال، شباهتهای اشتباه و نادرستمحققان در: ديگری را در نظر بگيريم
به همين خاطر، آنها، همجنسگرايی در . ، ترسيم می کردند)جندری(اروتيکی و رفتارهای جنسيتی 

طبق نظر آنان، ميل . ناميدند» انحراف جنسی«مردان را معادل زنانگی در نظر گرفتند و آن را 
شده، يعنی با ميلی جايگزين گرديده که شاخص و معرف زنان » منحرف«جنسی در بعضی از مردان 

اين محققان . خود داشتند» روحی زنانه در بدن مردانهء» «منحرفان«يعنی در واقع اين . می بود
 که آنها با دو موضوع کامًال مجزا رو به - يا نمی خواستند متوجه شوند–متوجه اين موضوع نبودند 

در آخرين تجزيه و تحليل، چه .  ربطی به گرايش جنسی او نداردنقش جنسی يک مرد، هيچ. رويند
از جهت ميل اروتيکی به زنان تمايل ) بسيار فمينين(بسا مرداِن دارای رفتارها و حرکات غليظ زنانه 

و ماسکولين چه بسا به مردان ديگر گرايش » مردانه«داشته باشند، و در عين حال مردان بسيار 
نجا هم، قصور در تشخيص تمايزات ضروری، مانع هرگونه شناخت واقعی باز در اي. داشته باشند

  .در بخشهای بعدی به اين تمايزات با جزئيات بيشتری پرداخته خواهد شد. گرديد
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   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  )جندری(رفتار جنسيتی : 1معانی امروزی واژه 

  
 و واکنشهای ۀ اعمالمی تواند به هم »رفتار جنسی«ح طالاص اين

اين .  فرد، اطالق گردد)جندری(جنسيتی نقش ۀ بيانگر و بازتاب دهند
ين  اولًالو ک. کاربرد رايجی دارد اما ،يک تعريف عام و کلی است

بر جای می نهد را ثبت » جنسی«عنوان يک موجود ه ثيری که فرد بأت
ماسکولين يا فمنين ۀ می کند؛ يعنی مذکر يا مؤنث بودن فرد، و درج

، اغلب ناخودآگاه، متوجه آن می شود ادا و اطوار او که فرد ناظربودن 
  .  می داند، مناسب و يا نامناسبمذکر يا مؤنث برای جنس آنها راو 

خويشتن خويش بودن را از عميق ترين حس رد به نوبۀ خود، فاما 
که از آن ای  جنسيتینقش توانايی يا عدم توانايی اش در ايفاء و ابراز 

جنسيتی واقعی برخوردار است، و منطبق سازی هويت خود با نقش 
فرد، جنسيتی کوتاه سخن اينکه، رفتارهای . اش، دريافت می کند

اروتيکی اش با ديگران ۀ داو از جمله مراجتماعی او،ۀ وداهرگونه مر
  .را شکل می دهد

ارهای جنسی در اين شکل مقدماتی و اوليه، يعنی ايفاء نقش رفت
 رفتار جنسی ديگری، آموخته می هر از قبل مذکر يا مؤنث، جنسيتی

 نقش جنسيتی، بالفاصله از بدو تولد، يعنی از يادگيریۀ پروس .دنشو
 يا مؤنث داده می شود، لباس با رنگ زمانی که به نوزاد اسم مذکر

صورتی يا آبی پوشانده، و به شکلی متناسب با جنس ظاهری اش بغل 
بعدها، از کودک در حال رشد و در سنين . می شود، شروع می گردد

باالتر، توقع می رود که عالئم، حرکات و رفتارهای فمنين يا ماسکولين 
، و همين، به نوبۀ با جنس ظاهری اش از خود بروز دهد» متناسب«

خود، بر ديگر رفتارهای جنسی او که بعد از آن ياد می گيرد، و در زير 
  .به آنها پرداخته می شود، تأثير می گذارد

  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتار جنسيتی: 1معانی امروزی واژه 

  جندر: جدول جمعبندی

  
 ممکن است از )جنسيتی(محتوای نقشهای جندری همانطور که مورخان فرهنگی مطلعند، مفهوم و البته، 

بنابراين، چه بسا مردمان گذشته، از زنانگی . کشوری به کشوری ديگر، و از قرنی به قرنی ديگر، متفاوت باشد
حتی امروز هم، ممکن است در همۀ  اين مفاهيم. و مردانگی برداشتی مغاير با برداشت امروزی ما داشته اند

يک مسئلۀ بيولوژيکی است، اما جندر اغلب توسط » جنس«به عبارت ديگر، . نا نباشندبخشهای جهان به يک مع
در عين حال که زنانگی و مردانگی از يک بعد بيولوژيکی برخوردار است، اما . فرهنگ شکل داده می شود

اينکه اين دو به هرحال، فارغ از . معنی حقيقی و چگونگی ابراز و بيان آنها می تواند با گذشت زمان تغيير کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فمنين يا ماسکولين
از افراد مؤنث و مذکر توقع 

 و رفتارهايی هامی رود که لباس
متفاوت از همديگر داشته باشند و 

ر ی داوت متفجنسيتی نقشهای طبيعتًا
در پيش گرفتن نقش . پيش گيرند

 اجتماعی مذکر يا مؤنث،-روانی
درواقع، ايفاء يک رفتار جنسی 

اين رفتار . اوليه و مقدماتی است
قبل از هر رفتار جنسی ديگری 

ر ب می شود و به اين دليل آموخته
رفتارهای جنسی که بعد چگونگی 

 هم نقشی از آن آموخته می شوند
  .تعيين کننده دارد

  جندر
ادا و اطوار، رفتار، حرکات، شکل صحبت کردن، نشست و  (ماسکولينيتی و فمنينيتی ندر بهج -

 که در يک  خاصی فرد داللت دارد، که براساس کيفيت فيزيولوژيکی...)برخاست، وحتی نوع لباس و
  . و در جنس ديگر بازدارنده می شود، تعيين می گرددقتشوي جنس
  .نين يا ماسکولين می باشند که با جندر آنها مطابقت دارد افراد به آن حد و درجه ای فم-
  .غلب افراد از جهت جندری با جنس فيزيکی خود تناسب دارند ا-
د  فيزيکيشان تناسب نداره با جنسد کنن، تا حدودی، جندری را اختيار می ک از افراداما، اقليتی -

ترانس  (می باشد کامل ،»انحراف« در اقليت باز هم کوچکتری، اين عدم تناسب، ، و)وستيسم ترانس(
 .)سکسواليسم
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در هر جامعه ای چگونه تعريف و تبيين می شوند، ولی در تعيين همۀ مراوده های جنسی بشری نقش عمده ای 
  .دارند

  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای اروتيک : 2معانی امروزی واژه 

  
 می تواند به هر نوع رفتار» رفتار جنسی«اين اصطالح  .2

  .بدن اطالق گردد» یواکنش جنس «مربوط به
تعريفی است مدرن و عملی، وبيانگر مشاهداتی است که اين 

حيوانات هنگام جفتگيری، تغييرات فيزيکی ای با نشان و ويژگيهای 
 پاسخدهی«خاصی را تجربه می کنند که می توان آنها را تحت عنوان 

همچنين .  جمعبندی نمود(SEXUAL RESPOND)» جنسی
نش و پاسخدهی جنسی حتی در شرايطی که مشاهده شده که اين واک

مثًال ديده شده که بعضی . توليد مثل غير ممکن بوده هم اتفاق می افتد
حيوانات، در تنهايی، آلت جنسی خود را تحريک می کنند، يا سوار 
حيوانی همجنس خود می شوند، يا سعی می کنند با حيوانی از گونه 

در همۀ اين . يری کنندجفتگ) که شامل انسان هم می شود(ای ديگر 
اين رفتار جنسی . حاالت، مشخصًا برانگيختگی جنسی دخالت دارد

در مورد انسان، اين حالت اغلب رفتار . به معنای محدود کلمه است
  .خوانده می شود) اروتيکی(شهوانی 

  

  

  

  

 

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای اروتيک : 2معانی امروزی واژه 

  امل يافته ترپستانداران تک
  

رفتارهای جنسی را   تر،تکامل يافتهدر بسياری از پستانداران 
.  با مفاهيم توليد مثل و روابط زن و مرد توضيح دادتنهانمی توان 

راحتی می ه درواقع، در مواردی، اين به اصطالح رفتار جنسی را ب
رفتار  «ًالتوان طور ديگری، ساده تر و بهتر بيان نمود، مث

رفتار «، »یرفتار جلب رضايت«، »استقبالیرفتار «، »هشداری
مثًال نوع خاصی از ميمونهای  .و امثالهم» اعالم جايگاه سلسله مراتب

نر، جهت اعالم خطر به کسی که وارد حريم زندگی آنها شده، آلت 
آنها برای خوش آمد گويی يا جلب . خود را نشان می دهندۀ شق شد

باالتری برخوردارند در ۀ برضايت آنانی که در گروهشان از رت
جفتگيری ظاهر می شوند، يا با سوار ۀ برابرشان با حالتی آماد

به همين خاطر، زمانی که ما . کهتران خود شدن، قدرت و موقعيت برتر خود را در گروه اعالم می دارند
در اهميت آنها چنين رفتارهايی را جنسی می ناميم، صرفًا آنها را توصيف کرده ايم، بدون آنکه چيز خاصی 

ما نمی . ما فقط می گوئيم که اين رفتارها از نوعی بار جنسی، هر چقدر ابتدايی، برخوردارند. بيان کرده باشيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جنسیپاسخدهی
در   جنسیپاسخدهیدر انسان، 

در ) قرمز( زنان  درو) آبی(مردان 
اساس از الگوی مشابهی پيروی می 

  .کند
A= ختگیبرانگي  

B= پالتو 
C= ارگاسم 

D= فرونشينی 
 پاسخدهیيراتی در غولی مت

مثًال  د؛جنسی زنان ديده می شو
که يک زن ممکن ارگاسمهای مکرر 

  . تجربه کندغوشیآ در يک هماست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های در حال جماعميمون
  رفتار توليد مثلی؟

رفتار بيانگر سلسله مراتب و 
  جلب رضايت؟

  رفتار آرامبخش؟
  لذت آور؟رفتار 
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درواقع، چه بسا در بعضی از حيوانات مشاهدات زيادی الزم باشد تا بتوان به . گوئيم که معنای آنها چيست
  . معنای واقعی اين رفتارها پی برد

  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای اروتيکی : 2معانی امروزی واژه 

  انسان 
  

 جنسی ممکن پاسخدهینفس . وجه روشن و مشخص نيست در نوع بشر، معنی رفتارهای جنسی به هيچ
يح اگر بخواهيم برای توض .قی بماند نامعلوم با مبهم و چه بساتاررف  هدف آنانگيزه واست واضح باشد اما 

 به عنوان يک استفاده از اهرم سکس« اصطالح معروف کمک بگيريم آنوقت می توان اصطالح بيشتر از يک
 همچنانهستند، حول اينکه اين اهداف کدامها به هرحال، بحث . را به کار برد» جنسی برای اهداف غير وسيله
  .استباقی  الينحل
  

احتمالی آنها،  ی و منظورالزم به گفتن نيست که، صحبت از رفتارهای جنسی بدون اشاره به معان
 به همين .کاربرد بی طرفانه ما را از پيشداوری نسبت به موضوع باز می دارديعنی مزيتهايی در بر دارد؛ 

 جنسی که برآنند تا تعريفی همراه با جزئيات کامل از عمل فرد، پژوهشگراندليل، اين شيوه امروزه، در بين 
انواع رفتارهای ۀ مشخصًا، اين تعريف، هم. دهند، متداول استقبل از قضاوت در مورد علت عمل او ارائه 

خودتحريکی جنسی، مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه و همجنس گرايانه، و (جنسی بشر را در بر می گيرد 
ر آن، راه وعالوه ب. جايگاه و سلسله مراتب بين آنها را در بر نمی گيردۀ ، ولی درج)تماس جنسی با حيوانات

کوتاه سخن اينکه، تعريف فوق، سکس را .  باز نگه می دارد تفسيرها از هر کدام از اين رفتارهارا برای انواع
بلکه صرفًا توجه را به واکنش فيزيکی خاصی . معادل توليد مثل يا هر منظور خاص ديگری تلقی نمی کند
 در نوع بشر، دست کمکه همه، ما می دانيم  با اين. جلب می کند که در انواع مختلف فعاليتها مشترک می باشد

  .اين واکنش اغلب با يک احساس قوی لذت همراه است
  
  
 
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای توليد مثلی : 3معانی امروزی واژه 

  
انواع ۀ می تواند به هم» رفتار جنسی«اين اصطالح . 3

 .اح، اطالق گرددقلۀ رفتارها و واکنشهای الزم
 که  اين استر تنگ و محدود، و بيانگر تعريفی است بسيااين

هر کدام از گونه های حيوانات تکامل يافته، به دو نوع جنس نر و 
يعنی . ماده تقسيم شده اند، و به صورت جنسی توليد مثل می کنند

. نر و ماده، سلولهای متفاوت اما مکمل يکديگر، توليد می کنند
با ) ماتوزوئيداسپر(حيات تازه زمانی شکل می گيرد که سلول نر 

 الزمۀ تحقق. متحد شده و آن را بارور کند) تخمک(سلول ماده 
 نر و ماده يک رشته از مراحل مشخص و که آن است چنين چيزی

اين . متوالی از کنش و واکنشهای فيزيکی را به اتفاق طی کنند
  .رفتار جنسی خوانده می شود) و هر قسمتی از آن(توالی 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسته شدن نطفه
شرط توليد مثل جنسی، وقوع 

يک رشتۀ متوالی از کنش و واکنش 
. فيزيکی توسط نر و ماده الزم است

توالی مدر پستانداران، اين رشتۀ 
ممکن است به اتصال آلت جنسی آن 
دو به هم منجر شود، و همين اتصال 
به نوبۀ خود به بارور شدن سلول 

توسط سلول ) خمکت(جنس ماده 
. منجر می شود) اسپرم(جنس نر 

مسلمًا تنها بسته شدن نطفه کافی 
نيست، بلکه به دنبال آن بارداری و 
  .تولد موفقيت آميز هم الزم است
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  ی چيست؟ رفتار جنس-پيش درآمد
  رفتارهای توليد مثلی : 3معانی امروزی واژه 

  پستانداران کمتر تکامل يافته
  

ه طور محکمی به ، رفتارهای جنسی بکمتر تکامل يافتهدر پستانداران 
در زمانی خاص، . کنترلهای فيزيولوژی خاصی تنظيم می گردندوسيلۀ 

اشاره «رهای هنگامی که امکان لقاح وجود دارد، نر و ماده نسبت به رفتا
شيوه ای به ه واکنش نشان داده و بنابراين ب خاصی در همديگر» ای

آنها به هم رسانده ۀ جنسی نر و ماد هایسلولمراوده با هم می پردازند که 
شود، آنوقت شايد آلتهای   نر ممکن است بر پشت ماده سوارمثًال. می شوند

 جايی ،بدن ماده نحيوان نر در دروهم متصل شوند و احتماًاله جنسيشان ب
 کلتوالی همه،  با اين. که ممکن است لقاح صورت گيرد، به انزال برسد

اشاره های مورد نياز توسط هر دو طرف ۀ شرطی تکميل می شود که همه  بها کنش و واکنشرشته های
  . دريافت شده باشند

بدن اين  .باشند) نهمخوا(شکلی خاص مکمل همديگر ه رفتارهای جنسی نر و ماده بايد در هر قدمی ب
دو طرفه، ) همخوانی(سازی ل لقاح را ممکن می سازد اما بدون مکم حيوانات طوری برنامه ريزی شده که

بدان معنا است که اين، ازجمله، . شروع هم نشودبرنامه ريزی صورت گرفته مختل می شود و چه بسا 
دايت شده، نمی باشد، بلکه در پاسخ  از درون هًال يعنی کام،»غريزه ای«رفتارهای جنسی اين حيوانات 

  . می شوند» کنار هم رديف«يا » شکل گرفته«به محرکهای خاصی در زمانی که اتفاق می افتند، ) واکنش(
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای توليد مثلی : 3معانی امروزی واژه 

  پستانداران تکامل يافته تر
  

های فيزيولوژيکی ذاتی مربوط به  تکامل يافته تر، کنترلدر حيوانات
را تضمين نمی کنند، بلکه اين » موفقيت آميز«رفتارهای جنسی، جفتگيری 

برای مثال، ميمونها و . کنترلها بايستی با آموزش و يادگيری تکميل شوند
بوزينه هايی که در انزوا رشد کرده و فرصت مشاهده يا تمرين جفتگيری را 

ميمون يا ) جنسی(کنش نسبت به اشاره های نداشته اند، کماکان ظرفيت وا
 اما شايد بلد دارند رابوزينه هايی که ناگهان در برابرشان ظاهر می شوند، 

نباشند که چگونه با آنها تعامل کنند و درنتيجه حرکات بدنی آنها خام، 
ساب، کامًال روشن با اين ح. بنابراين، لقاحی هم صورت نمی گيرد. نامناسب و همراه با دست و پا چلفتی باشد

عالوه بر . اين حيوانات تا حدود زيادی به تمرين و تجربه بستگی دارد» نرمال«می شود که رفتارهای جنسی 
رفتارهای جنسی بسياری از حيوانات تکامل يافته تر بسيار متنوع و مفصل می باشد و اين، روشن است که 

  .ندنظ انسجام اجتماعی هم کمک می کف و حد و به موازنهنکارکردی فراتر از صرفًا توليد مثل دار

  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای توليد مثلی : 3معانی امروزی واژه 

  بشر
  
 تکامل يافته ترين پستاندار، يعنی نوع بشر، انعطاف  رفتاری درلگوهایا

انسانها با ظرفيت پاسخدهی جنسی نسبتًا ساده ای . پذيرتر و پيچيده تر است
به شکل خاصی، برای جفت گيری، برنامه ريزی  می شوند، ولیمتولد 

(programmed)درنتيجه، تقريبًا به طور کامل به مشاهده و تجربه .  نشده اند
ند، و چه بسا توليد مثل، بسيار متغيررفتارهای جنسی انسانها، . وابسته اند
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و اهداف گوناگون اجتماعی او درعوض، ممکن است رضايت و خشنودی فردی . هدف مقدم آن رفتارها نباشد
به طور خالصه، وقتی ما از انسان صحبت می کنيم، نمی توانيم سکس را معادل توليد مثل . خيلی مهم تر باشند

، و به همين دليل نيازمند تعريفی بودهشر خيلی فراتر از رفتارهای توليد مثلی برفتارهای جنسی . قرار دهيم
  .دندر فوق آمد، می باشجامع تر و وسيع تر از آن چيزی که 

  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای بهبود بخش زندگی : 4معانی امروزی واژه 

  
 اين . داشته باشدداللت» زندگیۀ غريز «ۀ مظاهرمی تواند به هم» رفتارهای جنسی«اصطالح اين . 4

تعريف بسيار وسيعی است و رّد پای آن می تواند به فرويد 
» ليبيدو«فرويد بود که مفهوم . اوی او برسدو تئوری روانک

اين مفهوم در ابتدا برای . را توسعه داد) شور جنسی: التين(
او انرژی فيزيولوژيکی مرتبط با اميال جنسی را در خود 
جمع می کرد، اما بعدًا آن را به معنای همۀ تالشهای سازندۀ 

 تحت در انتها، فرويد زندگی انسان را کًال. انسان تعبير نمود
تسلط دو غريزۀ متضاد بنيانی دانست که او آن دو غريزه را 

 و) غريزۀ زندگی (اروس: به نام دو خدای کهن يونانی
بخشی از پيروان او . نامگذاری کرد) غريزۀ مرگ( تاناتوس

اين ديدگاه را نپذيرفتند، اما تصور غريزه يا نيروی 
قع اروتيکی قدرتمند ذاتی، در سطح وسيعی مورد قبول وا

گرديد و حتی به عنوان جزئی از فهم و دانش مدرن عمومی 
کشش و «بر همين اساس، در بسياری از اذهان . جا افتاد

، بازتاب دهندۀ جستجوی انواع لذتها توسط »ميل جنسی
انگيزۀ اصلی هر نوع فعاليت کيفيت زا » سکس«انسان، و 

  .و بهبود بخش زندگی گرديد
  
  

   رفتار جنسی چيست؟-پيش درآمد
  رفتارهای بهبود بخش زندگی: 4معانی امروزی واژه 

  »غريزۀ زندگی«اروس، 
  

، تعريف شود، آنوقت حيات به عنوان بيان و تجلی اروس، غريزۀ بنيانی » جنسیرفتار«هنگامی که 
اصطالحی نسبتًا فراگير می گردد، و نه تنها همۀ » رفتارهای جنسی«

گيرد بلکه همۀ ديگر انواع عشق ورزی بين زن و مرد را در برمی 
 از درواقع، حتی چه بسا. اشکال فعاليتهای انسان را هم شامل می شود

 در کودکی گرفته تا خوردن، نوشيدن، مکيدن انگشت و پستان مادر
خواندن، نقاشی کردن، يا جمع آوری آثار هنری در  رقصيدن، آواز
ها  انگيزه، مسئلۀ اصلی همۀ اين فعاليت.دربرگيردهم بزرگسالی را 

چنانچه رفتاری با انگيزۀ لذت شخصی صورت بگيرد، اگر . است
به احساس کمال فردی انجام گيرد،  رفتاری بنا به انگيزۀ درونی نياز

اگر رفتاری فرد را ارضاء می کند و به او آرامش می بخشد، اگر 
احساس زنده بودن او را تشديد و تقويت می کند، آنوقت اين رفتاری 

توان از اين هم فراتر رفت و از رفتارهای حتی می . است جنسی
جنسی در افرادی صحبت کرد که در مورد عشق خيال می بافند، يا 
به فانتزيهای اروتيکی خود، در جامعه، به شکلی سمبليک و ناشناخته 

  . جامۀ عمل می پوشانند
ميل و «اين را هم می توان گفت که در بعضی از مردان و زنان، 

ر، و يا مختل شده می باشد، و به همين دليل، بلوکه، تا» کشش جنسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تاناتوس، توسط )چپ( خدای عشق ،اروس
  .مهار شده است) راست(

  .)نقاشی بر روی يک گلدان قديمی يونانی(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روسا
در ميدان » اروس«مجسمۀ 

ساخته شده . پيکادلی سيرکوس لندن
، در ابتدا قرار بود که اين 1893در 

را » فرشتۀ رحمت عيسوی«مجسمه 
تداعی کند، اما مردم خيلی زود 

ترجيح دادند که خدای کهن يونانی 
  .عشق را در آن ببينند
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 مورد آزار را آنها، به ديگران آسيب رسانده و يا »منحرفانه«آنها برای رسيدن به ارضاء جنسی، به شيوه ای 
حتی ممکن است سرنخ مسائل  در برخی از اين حاالت،. و ضرب و جرح قرار داده و حتی به قتل می رسانند

 آنها علتولی به هرحال، يک تجزيه و تحليل روانکاوانه ممکن است بتواند رد پای . جنسی کامًال غايب باشد
ممکن است کامًال منفی » حقيقی« انگيزۀ ،از طرفی، در آخر. (عمل را برمال کند» حقيقی«را بيابد و انگيزۀ 

ر جنسی با اين حساب، آنوقت آشکار می شود که رفتا. » غريزۀ مرگ،تاناتوس«از آب درآيد، يعنی تجلی 
  .)مورد شک واقع شده، کًال جنسی نبوده است

.  از رفتار جنسی مشکل ساز است، کافی باشندفوقۀ اينکه تعريف ارائه شداين چند مثال شايد برای اثبات 
دار و حاوی م ارزشبلکه، . مسلمًا اين تعريف، همچون دو تعريف قبل از خود، تشريحی و بی طرفانه نيست

در هر صورت، فايدۀ آن برای دانشمندان ثابت نشده، اما با همين .  و گمان می باشدعناصر قدرتمندی از حدس
  .مشخصه، مورد توجه زياد اخالقگرايان و فالسفه واقع گرديده است

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  »کشش جنسی«
  
  از بيولوژی تا روانکاوی: »کشش«

 بهاضافه بر اين، مشخصًا . »ساده نيستسکس چندان «همانطور که مشاهده شد، حتی در سطح تئوری هم 
صحبت می » نيروی محرکۀ جنسی/کشش«، و يا »رفتار جنسی«، »سکس«آن شکلی که مردم معموالًً دربارۀ 

برای مثال، اگر . کنند هم، چندان دقيق نمی باشد، و مسلمًا، برای يک تجزيه و تحليل مستقل هم مناسب نيست
 ؟ آيا نيرويی است يستی وجود داشته باشد، اين کشش دقيقًا چه چيزجنس) نيروی محرکه(چيزی به اسم کشش 

برای توليد مثل؟ يا نيرويی است برای تخليۀ فشاری خاص به روشی ويژه؟ آيا کششی است برای تجربۀ لذت؟ 
  . کشش واقعًا چه چيزی هست/در ابتدا، بايد روشن شود که اين نيروی محرکه 

کشش سکس، کشش  (”sex drive”, “sexual drive”, “sexual instinct“اصطالحات انگليسی 
، مفهومی که بخصوص در اوائل قرن ”sexualtrieb“در آلمانی معادلی دارند به اسم ) جنسی، غريزۀ جنسی

ادعا می شد که غرائز يا کششها، نيروهايی فطری و درونی هستند که حيوانات . بيستم طرفداران زيادی يافت
بخصوص، نيروهای ويژه ای، حيوان را وا می . اص و قابل پيش بينی، وا می دارندرا به انجام رفتارهای خ

دارند که خود را ازمشقاتی همچون گرسنگی يا تشنگی برحذر دارد، يا تنش درونی را از طريق فعاليت جنسی 
 فعاليت کشش بنابراين، مثًال، وقتی حيوانی به شکار طعمه می پرداخت، اين امر دال بر عملکرد و. تخليه نمايد

 تشنگی را اثبات می کرد، و تالش مربوط بهۀ عملکرد غريزگرسنگی آن حيوان قلمداد می شد، جستجوی آب، 
  .برای فعاليت جنسی، فعاليت و عملکرد کشش با همان نيروی محرکۀ جنسی را ثابت می کرد

ولی . اسی بودزيست شن) در ادبيات(صرفًا يک اصطالح محدود » نيروی محرکه/کشش«ۀ در اصل، واژ
جنسی ابعاد ۀ نيروی محرک/همانطور که پيشترديديم، برای زيگموند فرويد، مفهوم غريزه حنسی يا کشش 

، و بعدها اروس، بخشی از تئوری )ليبيدو(به اين صورت که تحت نام ميل جنسی  بيشتر و وسيعتری يافت؛
رفتارهای )  نهفته در ضمير ناخودآگاهعمدتًا (انگيزه هایبا کمک آن در پی توضيح روانکاوی او گرديد که 

»  نيروی محرکۀ جنسی-کشش«درواقع، تا همين امروز هم رهروان و هواداران فرويد اصطالح . برآمدانسان 
را به شکل خاص خود به کار می برند که هرچند توافق عمومی دربارۀ آن وجود ندارد، اما در چارچوب ديگر 

با اين همه، حتی تا همين امروز هم، روانکاوی پيش از هر چيز، .  استپيش فرضهای روانکاوانه توجيه پذير
  .بيشتر موضوعی است اعتقادی تا سندی علمی
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   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  »کشش جنسی«
  در روانشناسی» کشش« .1
  

مثل سابق، زياد » نيروی محرکه/کشش«در مباحث علمی معاصر، کلمۀ 
اری از دانشمندان کًال اين مفهوم را رد کرده درحقيقت، بسي. به کار نمی رود

نيروی محرکه /آنها بر اين باورند که توضيح گرسنگی به عنوان کشش. اند
کشش تشنگی خود را «گرسنگی هيچ مزيتی ندارد، و به جای گفتن حيوانات 

، ترجيح می دهند بگويند که حيوانات آب می خورند چون »ارضاء می کنند
هستند و توسط » باطنی«اين نظر که حيوانات کًال به عالوه، . تشنه اند

می شوند، هر چه بيشتر مورد سئوال قرار می » هدايت«نيرويی درونی 
با اين همه، برای روانشناسان که در پی توضيح انگيزه هايی هستند که . گيرد

. همچنان جذاب می نمايد» نيروی محرکه-کشش«ريشۀ روانی دارند، مفهوم 
ممکن » نيروی محرکه–مفهوم کشش کتابهای روانشناسی، به اين خاطر، در 

ه در آن رفتار موجود زنده، بی که شرايط«: طور تعريف شود است اين
،  روانی و تعادلاز مشقت و سختی ياعدم توازناز و پرهيز سمت احتر

کشش يا نيروهای محرکه در اين مفهوم، چيزهايی مثل . »هدايت می شود
کمبود . د می باشواب، و نياز به دمای معتدلگرسنگی، تشنگی، نياز به خ

ی هانيرواين  يا دمای حرارت خيلی گرم يا خيلی سرد،  خواب، وغذا، آب
 بيشتر باشد،  و تعادلهر چه عدم توازن. وامی دارد) عمل(محرکه را به فعل 

با همين مختصات، هنگامی که . نيروی محرکه قويتر و شديدتر است/کشش 
نيروی /ی حرارت مناسب فراهم گرديد، آنوقت کششغذا، آب، خواب و دما

 کمبود و عدم تا زمانی که البته .، و آرام می گيرد می شودمحرکه راضی
نيروهای / نهايتًا، معلوم می گردد که اين کششها . توازن مجددًا ايجاد می شود

ارت بسيار گرم يا بدون آب، غذا، خواب، و در دمای حر. محرکه، در زندگی موجود زنده نقش مهمی دارند
  . خيلی سرد موجود زنده تاب نمی آورد و می ميرد

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  »کشش جنسی«
  چطور؟» کشش و نيروی محرکۀ جنسی« .2
  

واقعًا هم » ساده«حتی در موارد نيروی محرکه، /آيا مفهوم کشش استدالل می کنند کهدانشمندان امروزه 
 چه که باشد، هراما، . ی را می رساند يا نهچيز

می توان ديد که اين حداقل در رابطه با سکس، 
  .معنای چندانی ندارد) کشش(مفهوم 
هيچ   فعاليت جنسی برای بقاء موجود زنده،ًالاو

بی غذايی و تشنگی به مرگ . ضرورتی ندارد
منجر می شود، اما زندگی بدون سکس تا به حال 

دوم اينکه، قدرت و . باعث مرگ کسی نشده است
. ت ميل جنسی ربطی به حرمان جنسی نداردصالب

يعنی محروميت جنسی هميشه به افزايش خواهش 
جنسی منجر نمی شود و فعاليت ممتد و مستمر 

بالعکس، جنسی هم، لزومًا آن را کاهش نمی دهد؛ 
کسانی که برای مدتی طوالنی فعاليت جنسی 
ندارند، در آخر کًال به سکس بی عالقه می شوند، 

ه فعاليت جنسی بسيار زيادی دارند، اما افرادی ک
عالوه بر آن، افراد، . راحت تر تحريک می شوند

هميشه آگاهانه خود را تشنه يا گرسنه نمی کنند، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اساسی کشش و نيروهای
   در حيواناتمحرکه
 برای غذا يواناتآيا ح

خوردن، آب نوشيدن و جفتگيری 
به وسيلۀ يک نيروی درونی 
هدايت می شوند؟ يا اينکه نه، 
آنها زنده اند و به اين خاطر 
گرسنه و تشنه اند و گاهی هم 

  جفتگيری می کنند؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هنر عشق ورزی
 و دوره های تاريخی، زنان و مردان، هادر بعضی تمدن
صلی را در پيش می گرفتند که يادگيری تکنيکهای جنسی مف

آن الزمۀ تمرينات مفصل و طوالنی بود و از هدف صرفًا 
در عوض آنها در پی دستيابی به . توليد مثلی فراتر می رفتند

تصوير فوق از يک نقاشی . (سالمت جسمی و روحی بودند
  .)هندی قرن هيجدهم گرفته شده است



 19

همچنين، برخالف گرسنگی و تشنگی، تحريک . ولی اغلب آگاهانه به دنبال تحريک و فعاليت جنسی می روند
و آخر اينکه، تشنگی و . نهايی، شروع و تشديد شودجنسی ممکن است صرفًا به کمک عوامل روانی به ت

گرسنگی تجاربی ناخوشايندند، درحاليکه تحريک جنسی به خودی خود خوشايند است و بر همين اساس خود 
  .نشود» ارضاء«به خود نوعی پاداش است حتی اگر شخص 

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر
  

در عوض، . نيروی محرکۀ جنسی را عمًال کنار گذاشته اند/ائل جنسی مفهوم کلی کششمدرن مسمحققان 
استعداد « بين ديکينسون. ل. ر، 1940در همان سال . ميل به اين دارند که آن را به اجزاء مختلف تقسيم کنند

به  جنسی »قدرت«از  کينزی. س. آلفرد، 1948 در.تمايزاتی قائل گرديد» جنسی، توان جنسی، و کشش جنسی
تمايزاتی بين  کيرکندال. لستر آ ،1958و در سال . صحبت به ميان آورد» عملکرد واقعی«مقابل عنوان نقطۀ 

 .را پيشنهاد نمود» ظرفيت جنسی، عملکرد جنسی، و کشش جنسی«
(“ Toward a Clarification of the Concept of Male Sex Drive, Marriage and Family 
Living, 20. November 1958 ”) 
تا کنون، اين رهيافت اخير اميدوارکننده تر از بقيه به نظر می رسد و به همين دليل شايد بد نباشد که در 

کوتاه سخن اينکه، . به کار گيريم )البته با کمی تعديل زبانی که او به خدمت گرفته(اينجا برهان کيرکندال را 
  :قائل شدن بين سه فاکتور اساسی مفيد فايده می باشدهنگام صحبت دربارۀ رفتارهای جنسی بشر، تمايز 

  
  
  
  
  
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر

  1سه فاکتور نامبرده 
  

 به وضعيت عمومی ) تحريک جنسی شدن و به ارگاسم رسيدنايی فرد بهتوان ظرفيت و يعنی(توان جنسی 
اين ظرفيت در افراد مختلف . ی و ماهيچه ای فرد بستگی داردجسمانی، و بخصوص به کارکرد سيستم عصب

برای مثال، توان جنسی فرد در . متفاوت است و حتی در خود فرد هم در زمانهای مختلف يکسان نمی باشد
  .دوران نوزادی، کودکی، نوجوانانی، جوانی و پيری متفاوت می باشد

ن است تحت تأثير سطح هورمونهای خاصی در بدن ، ممک)يعنی ميل به انجام فعاليت جنسی (جنسیۀ انگيز
عوامل مهمتر همانا شرايط اجتماعی و . باشد، اما به نظر می رسد که عمدتًا به عوامل روانی بستگی دارد

انگيزه های جنسی در افراد ) حد و حدود(با اين حساب، . وضعيت و شرايط خاص هرموقعيت می باشند
  . در زمانهای مختلف يکسان نمی باشدمختلف متفاوت است، و درهر فردی هم

نه تنها به عوامل فيزيولوژيکی و روانی، بلکه به گير آوردن ) صرف عمل و نه چيز ديگر ( جنسیکردعمل
الزم به گفتن نيست که مرز حداکثر عملکرد جنسی با توان جنسی فرد . فرصت و موقعيت هم بستگی دارد

  . محدود می شود
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر

  2سه فاکتور نامبرده 
  

عقل سليم به ما می گويد که توان، انگيزه و عملکرد جنسی هميشه بر هم منطبق نيستند، يعنی همۀ آنها 
حداقل، در رابطه با سکس، تعداد کسانی که فرصت می يابند هر چه را که می . همزمان فراهم نمی شوند

 پژوهشگران جنسی ثابت کرده اند که مثًال ،تازه. ه می خواهند، انجام دهند، محدود استتوانند و هر چه را ک
در افراد مذکر، حداکثر توان جنسی، معموًال بالفاصله بعد از بلوغ به فرد دست می دهد، درحاليکه بنا به انواع 

  .انجام دهدتواند می ، يعنی آنچه که فرد توان جنسی. 1
  . انجام دهدمی خواهد، يعنی آنچه که فرد جنسیۀ انگيز. 2
  .می دهد انجام، يعنی آنچه که فرد درواقع  جنسیکردعمل. 3
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جنسی عملکرد ت، سطح محدوديتهای اجتماعی، عوامل روانی بازدارندۀ درون فرد، و نداشتن فرصت و موقعي
 ممکن آنوقت و سالها بعد، زمانی که موقعيت بهتری برايشان فراهم شود، قرار داردآنها در سطح خيلی نازلی 

 اما در آن زمان، توان جنسيشان ديگر در آن سطح برسد؛ به اوج خود جنسی آنها) عملکرد( فعاليت است
ثابت شده که سطح توان جنسی زنان خيلی باالتر از سطح : يممثال ديگری بياور. بااليی که قبًال بوده، نمی باشد

و باز مشاهده شده که، در برخی افراد، ممکن است درعين پائين بودن سطح انگيزه . انگيزۀ جنسی آنها است
در حالت (برای نمونه زمانی که انگيزه بيشتراقتصادی باشد . جنسی، اما سطح عملکرد جنسی آنها باال باشد

نمونۀ زنانی که خسته اند و رغبتی به سکس ندارند اما برای راضی نگه (، يا بيشتر اجتماعی )زنان روسپی
  .)داشتن شوهر، به سکس تن می دهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انواع ترکيبات فاکتورهای دخيل در رفتارهای جنسی بشر
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   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
  عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر

  3امبرده سه فاکتور ن
  

بشر چندان موجه » جنسی محرکۀ نيروی/کشش« صحبت از  ديگر مدرن،تحقيقات يافته های با توجه به
به نظر می رسد که بررسی جنبه های خاص و .  چنين رهيافت عجوالنه ای، ره به جايی نمی برد.نمی باشد

 از چنين بررسی هايی گفتنی است که بسياری. مشخص فعاليتهای جنسی بشر اميدوارکننده تر می باشد
يعنی تعداد (» خرج کل« کينزی .گاهی تعجب آوری منتهی شده اندپيشاپيش انجام گرفته و به نتائج مفيد و 

جانسون، در آزمايشگاه خود، . ای. ماسترز و ويرجينيا.  ويليام اچ.را شماره گيری کرد)  جنسیکرد عملدفعات
 و بسياری مطالعات ديگر، اينها. گيری کردند را هم اندازه توان جنسینه تنها عملکرد جنسی، بلکه همينطور 

 در دوران فعلی، دانشمندان تحقيقات جزء به جزئی در عرصۀ .در روشن کردن مسائل کمک زيادی کرده اند
به هرحال، اين کوششها و تالشهای مشابه، ممکن است ما را به حقيقتهايی حول . به پيش می برندجنسی ۀ انگيز

می توان اميدوار بود که در آينده شناخت . سی بشر رهنمون کنند که امروزه از نظرها پنهانندرفتارهای جن
  .بهتری از معمای پيچيدۀ رفتارهای جنسی بشر داشته باشيم

  
   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه

  يعنی چه؟» رفتار «-1تعريف ما 
  

برای مثال . ياز به شکافته شدن داردپيچيده می باشد و ن» رفتار«قبل از هر چيز، بايد گفت که خود مفهوم 
  :برای نمونه. تفاوت قائل می شوند» آشکار«و » پنهان«بسياری از نويسندگان بين رفتارهای 

  ) آشکار(و قابل مشاهده » عملی شده«رفتار . 1
  ). پنهان(واکنشهای صرفًا روانی بدون هيچگونه تظاهر بيرونی قابل مشاهده . 2

، و صرف )آشکار( جنسی انجام گرفته اعمالارهای جنسی، می توان بين بنابراين در رابطه با رفت
به . جمعبندی نمود» رفتار«تفاوت قائل شد و هر دو را می توان با هم تحت عنوان ) پنهان ( جنسیاتاحساس

به . هرحال چنين کاربردی نواقص خاص خود را دارد و اشکاالت آن به تخصصهای خاصی مربوط می شود
بلکه، به تعريف . را به کار نگرفته ايم» رفتار«مفهوم  اين دورۀ آموزشی انواع ممکن کاربردی هرحال، ما در

  . کرده ايمهنسبتًا سادۀ خودمان از مفهوم رفتار بسند
  

   رفتار جنسی چيست؟-مقدمه
   تعريف به کار برده شده در اين دورۀ آموزشی-2تعريف ما 

  
 در هر دو شکل معنای وسيع و معنای محدود »ی بشررفتارهای جنس«اصطالح آموزشی، ۀ در اين دور

معنی هر ، به خيلی ساده آنوقت ،به کار برده شدهبه معنای وسيع کلمه وقتی که . کلمه به کار برده شده است
 چگونگی رفتار کردن به ازجمله، اين تعريف .دن جنسی انجام می دهکه مردم به عنوان موجوداتیچيزی است 

ۀ خود، جنسيتی مردانه يا زنانرا هم شامل می شود، يعنی چگونگی ادا کردن نقشهای عنوان مذکر يا مؤنث 
استفادۀ اينچنينی . چگونگی انتخاب شريک جنسی و همينطور چگونگی رهيافت آنان به شريک جنسی خويش

لذا، . از مفهوم رفتار جنسی ممکن است مبهم به نظر آيد، اما وسيعًا پذيرفته شده و عمومًا آن را می فهمند
  .مشکلی جدی ايجاد نمی کند

بدون شک، . در معنای محدود کلمه، دشوارتر می باشد اما، همانطور که ديديم، تعريف مفهوم رفتار جنسی
رفتارهای جنسی به شکلی به توليد مثل ربط می يابند، يا حداقل، در ابتدا در رابطه با توليد مثل نضج گرفته 

قضيه به می دانيم که در حيوانات تکامل يافته تر و بخصوص در نوع بشر، کل در عين حال، ما اين را هم . اند
 بی گمان، فرويد و پيروان او بر اين پيش فرض هستند که در هر انسانی، يک غريزۀ .اينجا ختم نمی شود

ا خوشبختانه، برای اهداف محدود ما در اين دورۀ آموزشی، رد ي. جنسی اوليه، يا کشش قدرتمندی وجود دارد
. در عوض، می توانيم خود را به يک ديدگاه بيشتر عملی محدود کنيم. تأييد چنين پيش فرضی ضرورتی ندارد
  :کار گرفته شده استه  در معنای محدود زير بدر بخشهای بعدی، مفهوم رفتار جنسی

  

 . شودتحريک و برانگيختگی آلت جنسی شامل رفتار جنسی، هر گونه رفتاری است که
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  .ما در مورد علل، انگيزه ها و اهداف چنين رفتاری هيچگونه پيشداوری نمی کنيم
  

  ای جنسیرشد رفتاره
  

تا به منظور درک پيچيدگی رفتارهای جنسی بشر و چگونگی رشد آن از کودکی 
برای مثال، آنها دورۀ آن . مدلها و الگوهای متفاوتی استفاده کرده اند، محققان از پيری

و بعضيها هم . را با يک دايره مقايسه کرده اند، و يا به يک منحنی صعود و سقوط کننده
مد اجزاء متعامل چند نيرو با هم، و يا مظهر تنها يک نيروی کامل آن را به صورت برآ

اخيرًا، يک نفر آن را به صورت عملکرد يک نسخه، يا نتيجۀ تعامل . و جامع، ديده اند
چند نسخه با هم، که از طرف جامعه ارائه گرديده و در فرد درونی شده، تعريف کرده 

انه که در درک واقعيتها به ما کمک می اينگونه مدلها به عنوان ابزاری روشنگر. است
مدلها با هدف . کنند، مفيدند، اما اين مدلها خود واقعيت نيستند و جای آن را نمی گيرند

انجام مقايسه، که ممکن است در توضيح چيزهای غير قابل فهم کمک کنند، تهيه و به 
ين هدفی ديگر پاسخگوی چندرهمين راستا، زمانی که مدلها، . کار برده می شوند

 که مدلی مناسب نيست، با  شدبه محض آنکه مشخص. ، کنار گذاشته می شوندنيستند
مدل ديگری که مناسبتر است و امکان فهم عميق تری را فراهم می کند، جايگزين می 

) paradigm shift( اين مسئله در رشته های علوم تحت نام جايگزينی الگويی. گردد
شه، و اکنون نيز، مشخصۀ پيشرفت علمی بوده و اين جايگزينی، همي. معروف است

اما . در اين دورۀ آموزشی، ما طرحی از رشد جنسی بشر ارائه می دهيم) 1.(هست
درواقع، در آينده، . آگاهی و اشراف کامل هم داريم که اين طرح ممکن است ابدی نباشد

يجۀ مدلی تازه کامًال محتمل است که اين طرح تغيير داده شود، اصالح گردد و يا در نت
آنچه که ما در اينجا می توانيم انجام دهيم . و متفاوت، با طرح تازه ای جايگزين گردد

  . دهيم و ارائهکردهاين است که توافقات امروزی سکسولوژی را جمعبندی 
  

(1) For a detailed discussion, see the book by Thomas S. Kuhn (1922 - 1996), The 
Structure of Scientific Revolutions, 1962  

  
  

  رشد رفتارهای جنسی
  پيش درآمد

  
 قدرت، انگيزه و عملکرد، بين سه عامل اساسی در رفتارهای جنسی بشر، خشهای قبلی،بدر يکی از ما، 

ما اين را هم توضيح داديم که هر کدام از اين سه عامل، کامًال مجزا با نيروی برابر . تمايزاتی قائل شديم
  . اينکه تعادل بين آنها و همينطور اهميت هر کدام در زمانهای مختلف متفاوت می باشدنيستند، و

دستخوش رشد و  خود، از تولد تا مرگ، عملکردو بشر، در قدرت، انگيزه،  جنسی هایدرحقيقت رفتار
، و در )مثًال در دوران کودکی(رشد و توسعه زمانی کند و نه چندان قابل توجه اين . دن می باشتوسعۀ مداوم

 ميانسالی و پيریبه هر حال، تغيير و تحول حتی در . می باشد) نمونۀ دوران بلوغ(زمانی ديگر، سريع، مهّيج 
به ديگر سخن، . ناگهانی، ادامه می يابند  وچشمگيرهم، که بعضی از آنها جزئی و تدريجی، و بعضی ديگر 

در حال تغيير و تحول  و با سرعتی متفاوت، قدرت، انگيزه و عملکرد جنسی فرد در مراحل مختلف زندگی او،
  .می باشند

  
  : ناشی می شوند دسته دالئلاين تغييرات از دو

  
  ابتدا رشد و سپس انحطاط بدن: دالئل بيولوژيکی، طبيعی. 1
    سپس ترک آنهانسخه های جنسی وآموختن : دالئل روانی. 2
  

  . هر چه بيشتری پرداخته می شودبه اين تغييرات و دالئل آنها با جزئيات ، در بخشهای زير
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  پيشگفتار

  يک چرخه؟
  

انسان از تولد تا مرگ، به عنوان مسير زندگی بيشتر اوقات، 
انسان از » چرخۀ زندگی«حتی از . يک چرخه توصيف شده است

 کودکی، سپس عبور از مراحل مختلف رشد و بلوغ و ميانسالی و
او، صحبت به ميان » کودکی دوم« به ، و سپس بازگشتکهولت

اما، اين حرفها تصنعی اند و خردمندانه نمی . آورده شده است
برای مثال، تفسير کهولت به عنوان کودکی دوم به اين . باشند

باور غلط انجاميده که زنان و مردان کهول همچون کودکان 
به هرحال، برای . هستند و نياز يا توان جنسی ندارند» آسکسوال«

خود فرد، زندگی چرخه ای نيست، يعنی وقتی که تمام شد، ديگر 
در مواجه با اين حقيقت ناخوشايند، بعضی از مذاهب، به چرخۀ زندگی از نوع . دوباره شروع نمی شود

، يعنی امکان تولد دوباره در قالب يک فرد ديگر يا در قالب يک حيوان، اعتقاد دارند، »انتقال روح«ديگری، 
با اين همه، شايد بتوان زندگی انواع موجودات، . علمی فعلی، بايد چنين اعتقاداتی را به کنار نهيماما در بحث 

نسل جديدی متولد می شود، زندگی می کند و از بين می : ازجمله انسان را به صورت دوره ای توصيف کرد
ولی در . تکرار می گرددرود، درست همچون نسلهای قبل از خود و اين دور تسلسل همچنان و نسل اندر نسل 

به هرحال، در جهان مدرن ما، تجارب هر نسلی از . هر صورت، اين تصوير درکل چيزی ارائه نمی دهد
و نه فقط اين، بلکه در سطح فردی هم، تفاوت تجارب بسيار مشخص و . تجارب نسل قبل از خود متفاوت است

: کوتاه سخن آنکه.  با هم قابل مقايسه نيستندبرجسته می باشد، و در آخرين تجزيه و تحليل، تجارب نسلها
 زندگی طی شده، ديگر . استمنحصر به فرد و گذار بودن آن  اصلاساس بر هر زندگی انسانیوقارزيبايی و 

وقتی لحظات می . اين حقيقت حتی در مورد هر لحظه گذرای زندگی هم صدق می کند. تکرار نمی شود
  .گذرند، هرگز باز نمی گردند

  
  نمو رفتارهای جنسیرشد و 
  پيشگفتار

  يک منحنی؟
  

ويژگی و منحصر به فرد بودن زندگی هر فرد انسانی خود هنگام توضيح رشد و نمو جنسيت بشر، بايستی 
ممکن است از شروع، رشد و تکامل، و باالخره تحليل رفتن و افول سخن به ميان آورده . را هم در نظر گرفت

ممکن است شکل انحناء و خميدگی يک منحنی را تداعی کند، و اين فقط حداکثر، . شود، اما اين چرخه نيست
به هرحال، . به شرطی صدق می کند که قدرت فيزيکی و توان جنسی به عنوان معيار در نظر گرفته شوند

معيارهای ديگر، همچون ظرفيت و توان عشق ورزيدن، تجربۀ شادی و احساس رضايت و خرسندی، منحنی 
  .می کنند؛ يعنی صعود مداوم و قطع ناگهانی با مرگمتفاوتی را ترسيم 

رشد و نمو رفتارهای جنسی که ما . در هر صورت، بايد از مقايسه های ساده و سهل الوصول پرهيز نمود
الزامی تلقی شود، و طرحی  در اينجا ارائه می دهيم، نبايد به اشتباه، به عنوان، هنجار، نرم، و برای هر کسی

رفتارهای جنسی بشر آنچنان پيچيده و متنوعند . راد بيمار يا بدسرشت از آن تمرد می کنندهم نيست که فقط اف
البته در . که هرگونه طرح، توصيف و توضيحی نمی تواند چيزی فراتر از يک کلی گويی ساده و مبهم باشد

  .همين حد هم، تا حدودی در درک و فهم يک سری واقعيات در مورد خودمان، به ما کمک می کند
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A - و مرگ را نمايندگی می کندتحليل رفتن وسپس کهولتاين منحنی رشد بيولوژيکی انسان از تولد تا  :رشد بيولوژيکی  .

  .در اين منحنی، مثل منحنيهای بعدی، عمر درازی، در نظر گرفته شده است. ندشماره ها به دهه های زندگی اشاره دار
B- پله  نزولبه. اين منحنی، توان جنسی يک مرد متوسط از تولد تا بلوغ، بزرگسالی و کهولت را نشان می دهد: وان جنسیت 

  .به پله، بالفاصله بعد از اوج جوانی، دقت شود
C- اين منحنی توان و ظرفيت انسان در عشق ورزی، شادی و خرسندی را :يت خاطرشادی و رضا و ظرفيت احساس توان 

  .به صعود مرتب تا آخر عمر دقت شود. نشان می دهد
  
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  يک منحنی؟: پيشگفتار

  
  کدام منحنی؟

 احساس توان جنسی فرد ممکن است با گذر زمان کاهش يابد، درحاليکه توان او در، همانطور که ديديم
اين شناخت تازه ای نيست، اما سئوالهای جالبی را برمی انگيزاند . شادی و خرسندی همچنان افزايش می يابد

  :که به ندرت مطرح شده اند
ذات و گوهر واقعی تجربۀ جنسی بشر چه چيزی می باشد؟ آيا تا ابد به توان و قدرت فيزيکی ما وابسته 

مًا به نعوذ و ارگاسم است؟ آيا برای احساس رضايت جنسی، حت
نياز داريم؟ به هرحال، عشق، بله عشق اروتيکی، می تواند در 

وقتی . ، همچنان عميقتر شود»جنسی«غياب هرگونه پاسخدهی 
آنوقت . که عشق يافته شد، ديگر با گذر عمر فرسوده نمی شود

بديهی است که شادی و خرسندی ما، به جوانی و قدرتمان ربطی 
؟ چه بسا لذت جنسی چيزی جز يسته چيزاما شادی چ. ندارد

آيا آغازی بر . مدخلی بر رضايتمنديهای احتمالی ديگر نباشد
رابطه ای هرچه عميق تر و خصوصی تر، يا، به هم رسيدن 
جانها است؟ آيا نقطۀ شروع تحول فردی وسفری معنوی است؟ 
فرهنگهای زيادی، درست چنين اعتقادی داشتند، و به اين دليل 

بۀ معنوی و متعالی لذت جنسی تأکيد می ورزيدند، و هم، بر جن
اين برای آنها، مسيری جهت رسيدن به مرحلۀ باالتری از 

درحقيقت، احساس عمقی تر چه بسا به زنان . هشياری ذهنی بود
و مردان کمک کند تا لحظه را دريابند و به گذرا بودن عمر و 

خود، و پذيرش همديگر به عنوان موجوداتی با عيب و نقصهای 
برای بعضيها تقسيم همين . لذت بری از کنار هم بودن، رو آورند

  . درک و آگاهی عميق، خود سعادتی است
سکسولوگها بايد خود را . البته، چنين اعتقاداتی خارج از قلمرو علم واقع اند، و درنتيجه از آنها می گذريم

ها بايد به گفتن اصول، به شکلی که آنها را می آن. به آنچه که قابل مشاهده و اندازه گيری است، محدود کنند
آنها می دانند . از وضعيت جنسی بشر را بازگو می کنند، راضی باشند» حقيقت کوچکی«يابند، و اينکه تنها 

  .برای هميشه از همۀ ما پنهان خواهد ماند» حقيقت بزرگ«که آن 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عشق به پرواز در می آيد
زن و  قادر استبنا بر باوری کهن، عشق 

جان آنها را و خارج مرد را از دنيای مادی 
  .درآورد به پروازدر آسمان 

نقاشی ديواری در کوئيکی در غرب چين، 
 بعد از 10 تا 7قرنهای (سلسله تانگ 

  .موزۀ سکس چين: گرفته شده از.)ميالد
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  پيشگفتار

  يک کشش؟
  

قرن بيستم، زيگموند فرويد، طرح و مدلی از چگونگی رشد و نمو جنسی معرفی کرد که برای در اوائل 
سالهای سال، در سطح وسيعی نه تنها از سوی روانکاوان پيرو او 
و اهالی ديگر علوم تخصصی، بلکه حتی به شکلی تصنعی، از 

امروزه، تئوريهای . طرف عموم نيز، مورد استقبال قرار گرفت
درواقع، بسياری از سکسولوگها . ابق طرفدار ندارندفرويد مثل س

بی سر و صدا آنها را کنار گذاشته اند، و امروزه از مدلهای 
با . متفاوتی برای توضيح رفتارهای جنسی بشر استفاده می کنند

اين همه، بنا به دالئل تاريخی، بد نيست يک جمعبندی از نظرات 
  : دفرويد حول جنسيت دوران کودکی، ارائه گرد

، اروس: بشر بازتاب و مظهر نيرويی قدرتمند می باشد جنسی رفتار
  : اين مظهر در چندين مرحله رشد می کند. غريزۀ زندگی

 نوزاد از راه دهان به دنبال ارضاء و خوشنودی خود می :دهانیۀ  مرحل- 1
  ). مکيدن پستان مادر، به دهان بردن هر چيزی که به دستش برسد. (گردد

 لذتهای تهيج آور کودک حول مقعد او متمرکز می :دیمقعۀ  مرحل- 2
  ).دفع و نگهداری مدفوع و همينطور تمرين توالت رفتن. (شوند

 کودک به آلت جنسی عالقه مند می شود و از آن لذت می :آلتیۀ  دور- 3
در خالل همين مرحله، تعارض شروع می شود، يعنی عشق به والد . برد

ۀ عقدبه اصطالح .(به جنس مخالفهمجنس خود، و نفرت از تعلق او 
به محض آنکه اين تعارض ).  در دخترانالکتراۀ عقد در پسران، و اويديپوس

  به اين يا آن سمت حل شود، کودک وارد مرحلۀ چهارم می گردد؛
نهان و خفته می که در خالل آن تمام خواهشهای جنسی : نهفتگیدورۀ  - 4
تری بيدار می گردند و اين زمانی ولی در دورۀ بلوغ با قدرت هر چه بيش. شوند

   است که نوجوان وارد پنجمين مرحله می شود؛
) دهانی، مقعدی، و آلتی(در اين مرحله اجزاء نيروها : ۀ تناسلی مرحل- 5

 ، يعنی توانايی»پختگی تناسلی«ادغام موفقيت آميز اين سه نيرو در هم، به. در هم آميخته شده و به تعادل مناسب بين خود می رسند
چيزی دچار اشکال شده ) ی قبلی(درعوض، اگر در يکی از مرحله ها . ورود به رابطۀ دگرجنسگرايانۀ رضايتمند، منجر می گردد

  .باشد، فرد به پختگی آلتی نمی رسد و تجلی و بازتاب جنسی او هم به انواع ممکن دچار نقصان می گردد
ر مراحل مختلف و در طی سالهای طوالنی رشد تئوريهای فرويد د.  البته، کمی تصنعی استاين جمعبندی،

به هرحال، همانطور که قبًال گفته شد، محققان . کردند و پيچيده تر از آنند که بتوان آنها را در اينجا توضيح داد
کشش جنسی هم باور ندارند؛ بلکه در عوض / آنها همينطور به نيرو . جنسی امروزه به آنها توجهی نمی کنند

  .، توضيح دهند)نسخه(که رفتارهای جنسی بشر را به عنوان پيش نويس ترجيح می دهند 
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  پيشگفتار

  يک نسخۀ آماده ؟
  

 دهۀ هفتاد ميالدی، دوجامعه شناس آمريکايی شاغل در انستيتوی کينزی، مدل جديدی را برای در اوائل
 John)جان گاگنون و ويليام سايمون. توضيح رشد و شکل گيری رفتارهای جنسی بشر پيشنهاد دادند

Gagnon and William Simon) نسخه ای / پيش نويسی شده رفتارهای«عنوان ه رفتارهای جنسی را ب« 
 يا مجموعه ای از –يعنی، به عنوان رفتارهايی که مطابق نسخه  (”Scripted behavior“) .توضيح دادند

يک نسخۀ . د آنها را در خود درونی کرده، عمل می کنند که جامعه ارائه داده و فر-نسخه های عجين شده
اجتماعی را می توان با يک فيلمنامه مقايسه کرد که به هنرپيشه ها اينکه چه بايد بگويند و چگونه ) پيش نويس(

عمل کنند، و در صحنه های مختلف چطور بازی کنند، را ارائه می دهد؛ نقش آنها را تعيين می کند، به آنها 
درکل، پيش .  که چگونه لباسی بپوشند، چگونه حرکت کنند و چطور با کاراکترهای ديگر معامله کنندمی گويد

نسخه ها و پيش . نويس برای آنها و تماشاگران روشن می کند که کل نمايش و موضوع آن دربارۀ چيست
. يان نمی گردندنويسهای اجتماعی در همۀ عرصه های زندگی وجود دارند؛ هرچند که بعضی از آنها هرگز ب

قوانين نوشته و نانوشته، چگونگی رفتار کردن در هر شرايطی را پيش پای ما می نهند؛ در مدرسه، محل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارائه شده از طرف  رشد جنسیمدل
  :فرويد

روها در مراحل اجزاء ني: 3 -.1
  .مقعدی و آلتی دهانی،
  .دورۀ نهفتگی. 4

پختگی تناسلی، تجلی مظهر . 5
  .اروس، غريزۀ جنسی: نيرويی سالم
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کار، در جشن، در مالقات با يک غريبه، در مهمانی، صحبت تلفنی، رانندگی، چک کردن در فرودگاه؛ و 
رفتارهای ۀ هم می کند، و به اين دليل، خالصه اينکه هر تعاملی در جامعه، يک نوع نسخۀ رفتاری را دنبال

از اين رفتارهای جنسی هم . درنظر گرفت) پيش نويسی شده(عنوان رفتارهای نسخه ای ه انسانی را می توان ب
ی شده در نظر می ه عنوان نسخه های پيش نويسدرحقيقت، از لحظه ای که ما آنها را ب .مستثنی نيستندقاعده 
  . شکل می گيردمانی از آنها در ذهن تازه اًالتصوير کام گيريم،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1933.م(جان گاگنون  و )1930-2000(ويليام سايمون 

  :برای اطالع بيشتر به سند اصلی مطالعات آنها مراجعه شود.  معرفی می کندآموزشی تنها شمه ای از تئوری آنها راۀ اين دور
J. Ganon, W. Simon, “Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality”, Chicago. 1973 

©Kinsey Ijnstitute 

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  يک نسخۀ آماده ؟: پيشگفتار
  اساس بيولوژيکی

  
اساس و  د شود که همۀ رفتارهای جنسی از يککيأ بر اين نکته تستیباي
فقط قادرند به ) پيش نويسها(برخوردارند، و نسخه ها يکی ژبيولوبنيان 

  .خميرمايه های درونی و مادرزادی شکل دهند
 هر کودکی با توان تکلم زاده :ساده موضوع را روشن می کندۀ يک مقايس

اما، اينکه کودک چه زبانی ياد می گيرد، به محيط اجتماعی او بستگی . می شود
تنها اين . او در انگلستان، انگليسی، و در فرانسه، فرانسوی می آموزد. دارد

 والدينی سخندان، با مهر و عاطفه، که مرتب با او حرف زده می نيست؛ کودک
شود، نسبت به کودکی که نسبت به او بی توجهی شده، از مهارت زبانی بهتری 

و آخر اينکه، بعضی از کودکان از استعداد خاصی در . برخوردار خواهد شد
ز شنيده زبان برخوردارند و اين دسته از کودکان در مقايسه با کودکان ديگر، ا

کوتاه سخن اينکه، خميرمايۀ درونی قدرت . های خود بهرۀ بهتری می برند
تکلم، در مسيرهای مختلفی رشد می کند، و حتی ممکن است در محيطی که به 

، وقعی نمی نهد، زبانی خنثی و به کارگيری تکلمی بهترتالش کودک جهت 
  .شلخته از آب درآيد

يعنی اين . د هم صدق می کندهمين مسئله در مورد پتانسيل جنسی فر
کودکان از . پتانسيل در امتداد خطوط پيشنهادی محيط اجتماعی رشد می کند

والدين و بستگان دور و بر خود می آموزند که کدام نقشهای جنسيتی مناسب آنها 
قلمداد می شوند، کدام رفتارها مجازند و کدامها » جنسی«است، چه رفتارهايی 

مرتبًا گسترش می  نوجوانان، از حلقۀ اطرافيانی که  بزرگتروکودکان. ممنوع
و از دوستان خود، می آموزند که چه موقع و چگونه به شرکای جنسی يابد 

آنها اين . به کدام ترتيببالقوۀ خود نزديک شوند، چه چيزی با آنها انجام دهند و 
 را هم ياد می گيرند که برای يک رابطۀ لذتبخش متقابل جنسی چگونه مذاکره

 بالقوۀ جنسی آنها و ظرفيتولی به هرحال، توان » .خود را از خطرات به دور نگه دارند«کنند، و چطور 
کوتاه سخن اينکه، افراد در . ممکن است تحت تأثير تجارب و آموزشهای منفی، مختل و بازدارنده شده باشد
ا و پيش نويسهايی که محيط مسير رشد خود می آموزند که چگونه رفتارهای جنسی خود را بر اساس نسخه ه
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شکلی انجام دهند که هم ه کار را ب تالش می کنند اينآنها . ها قرار می دهد، شکل دهنداجتماعی در برابر آن
اکثر مردم در اين کار موفق می . مورد پذيرش جامعه واقع شودو هم  ،اسباب خرسندی خودشان را فراهم آورد

  .شوند اما نه همه
  

   جنسیرشد و نمو رفتارهای
  يک نسخه؟: پيشگفتار

  يک فرآيند تعاملی
  

جنسی، يک فرايند تعاملی است، که طی آن فرد و جامعه ) پيش نويس(پذيرش و در پيش گرفتن يک نسخه 
 و هاچنين امری هميشه به سازش. حول يک نتيجۀ مورد پذيرش هر دو طرف مذاکره و به توافق می رسند

  : برای مثال.توافقاتی نياز دارد
، يا تنها بخشهايی به طور کاملسيتی ارائه می دهد، و فرد آن را  اجتماعی نسخه ای را برای نقش جنمحيط

اين امر واکنش جامعه .  يا با توجه به نيازهای ويژه شخصی، تعديلهايی در آن وارد می کند،از آن را می پذيرد
. شکل مخالفت و سرزنش می باشدرا برمی انگيزاند، که به شکل تأييد، در قالب ستايش و حمايت، يا به 

را تضعيف يا تقويت ) پيش نويس(واکنش جامعه، به نوبۀ خود ممکن است تمايل فرد به پذيرش يا نفی نسخه 
  .کند، که اين باز به نوبۀ خود به واکنش اجتماعی می انجامد و الی آخر

پذيرش . ی هم صدق می کندهمين مسئله در مورد نسخه های اجتماعی حول رفتارهای اروتيکی و توليد مثل
 و پر و پيچ و طوالنی، با مشقتو درونی کردن، يا رد و نفی اين نسخه ها و پيش نويسها ممکن است روندی 

د، نخم باشد، و تا حدود زيادی به سرسختی يا منعطف بودن خود نسخه ها و به روشی که به فرد ارائه می شو
با انتظارات اجتماعی تطبيق می دهند، اما بعضی ديگر آنها را  از افراد به راحتی خود را  بعضی.بستگی دارد
، به نوبۀ خود می تواند به واکنش اجتماعی اين. شورش می گذارند و يا حتی در مقابل آنها سر به نفی می کنند

 و فرد هم -و ناچاری  از سرکوب گسترده و آشکار تا تحمل و پذيرش از روی اکراه-بسيار متفاوتی بيانجامد
بسته به موضوع، حل اين تضاد ممکن است بسيار طوالنی . ن است واکنشی درخور انجام بدهد يا ندهدممک
  .باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   محيط اجتماعی متقابل فرد ولتعام
، انواع نسخه ها از منابع مختلف )نمای سرخ رنگ کوچک( فرد .فيدبک را نمايش می دهدۀ فوق، مکانيسم سادۀ نمودارساده شد

بخشهايی ) پيکانهای قرمز رنگ(اما، واکنش فرد . را پيش روی خود می بيند) ی الفبايی در پايۀ پيکانهای خاکستری بزرگبخشهاي(
نسخۀ تعديل شدۀ نهايی که پذيرفته .). حروف سياه رنگ نسخه را به رنگ قرمز در می آورد(را تغيير می دهد ) پيشنهادی(از نسخۀ 

  . و انفعال متقابل منتج می گرددمی شود از همين کنش و واکنش و فعل

  
سخه، بلکه با انواع نسخه های جنسی يک يا دو ن، فرد نه تنها با دوران مدرن فعلیوقتی به ياد آوريم که در 

  . اجتماعی باز هم پيچيده تر، و سردرگمی بيشتر می شود موضوع نسخه های آنوقت،می باشدمواجه رقابتی 
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  يک نسخه؟: گفتارپيش

  نسخه های رقابتی
  

 بخصوص بعد و حتی از همان اواخر دروان کودکی،  می دانيم،ۀ ما بر اساس تجارب خودهمانطور که هم
 که اغلب رقيب ، نمی شويم، بلکه با انواع مختلف نسخه هامواجهجنسی ۀ از شروع بلوغ، تنها با يک نسخ

، که ما قبل صنعتیمسئله شايد در جوامع راکد . جه می شويم، مواانحصاری نسخه هايی  حتی و گاهی،همديگر
استانداردهای جنسی ثابت همراه با مرزهای مشخص داشته اند، متفاوت بوده باشد، اما، جهان مدرن فعلی، 

مثًال بزرگساالن مختلفی ممکن است معنی و مفاهيم . همراه با انواع ارزشهای نامتجانس با ما مواجه می شود
يا ممکن است والدين ما نخواهند که ما مقاربت جنسی داشته .  مردانگی به ما معرفی کنندو زنانگی متفاوتی از

معلمانمان ممکن است در رابطه با اقدام به . باشيم، درحاليکه دوستانمان انجام آن را به ما پيشنهاد می دهند
همان فعاليتهای جنسی را پسنديده و فعاليتهای جنسی خاصی به ما اخطار دهند، درحاليکه وسايل ارتباط جمعی 

رهبران مذهبی ممکن است ما را به خاطر استفاده از کاندوم محکوم کنند، درحاليکه . مطلوب جلوه دهند
  .مسئوالن بهداشت استفاده از کاندوم را توصيه کنند و غيره

م و نسخه ای را بر  ما انتخاب خود را می کنيدرنهايتدر مواجه با اين همه نسخه های متناقض و متضاد، 
ما می توانيم اين امر را با درهم آميزی . می گزينيم که با کاراکتر و شخصيت خودمان همخوانی داشته باشد

به . عناصر انتخابی نسخه های مختلف، در يک نسخۀ تازه و با معيارهای رفتاری فردی، متحقق نمائيم
داد و «و تحليل، نسخۀ شخصی ما، بايد اجازۀ چون در آخرين تجزيه . هرحال، اين کار هميشه آسان نيست

ضمنًا بايد محدوديتها .  که چه بسا نسخه های شخصی خاص خود را دارند، فراهم آوردیجنسی با ديگران» ستد
 های گاهی اوقات، يافتن تعادل مناسبی بين نسخه. و مرزهای تعيين شده توسط جامعه را هم درنظر بگيريم

 و خطا می آزمونجوانی، دوران ۀ مين دليل، دور هبه. ، کار مشکلی استانجنسی رقابت آميز در فرهنگم
  .باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعضی از منابع نسخه های جنسی
 در اين تصوير فقط چند . می باشند گاهی انحصاریبرخی از نسخه های جنسی ارائه شده به جوانان در فرهنگ ما، متضاد هم و

  . برای نمونه آورده شده اندمنبع
موسيقی . 11 ورادي. 10اينترنت . 9تلويزيون . 8فيلمها . 7رهبران مذهبی . 6تئاتر . 5دوستان .4کتابها . 3مدرسه . 2خانواده . 1

  . پسندعامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 29

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  يک نسخه؟: پيشگفتار

  سه بعد نسخه ها و پيش نويسها
  

  :هم متمايز کنيمرا از  جنسی جنبۀ مختلف نسخه گزينی سه يممی توانما 
اين .  طی آن، يک نسخه يا معجونی از نسخه ها را بر می گزينددرکه فرد   روانی درونروند .1

  . موضوعی است که به جنبۀ روانی فرد مربوط می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آن دو يا چند نفر، نسخه های متفاوت خود را، در يک آميزش جنسی با هم،  درکهمراوده ای فرايند  .2

  . و تلفيق می کنندآشتی می دهند
  

  
  
  
  
  
  
  
  

» جنسی «رفتاری آن، فرهنگی خاص، برداشت عام خود از اين که چه طی  در کهفرهنگیفرايند  .3
اين فرايند، .  و به آن پايبند می ماندمی کنداست و کدام رفتار جنسی خوب و کدام بد است را تعريف 

ا حدود زيادی محتوای دو جنبۀ ديگر هنجارها و ارزشهای بنيادی آن جامعه را بازتاب می دهد، و ت
  .را تعيين می کند) درون روانی و مراوده ای(
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  يک نسخه؟: پيشگفتار

  بعد فرهنگی نسخه های جنسی
  

 عمومًا پذيرفته  وسيع تر فرهنگی، که يک تعريفبعد روان درونی و مراوده ای بايستی در چارچوب ابعاد
بر اين اساس، نسخۀ . ارائه می دهد، ديده شوند است و چه چيزی نيست،» جنسی« از اينکه چه چيزی هشد

را هم توضيح می دهد، يعنی هم معنی و منظور، و هم ضرورت و » جنسی«فرهنگی سپس اهميت رفتار 
رفتارهای مهمتر از هر چيز آنکه نسخۀ فرهنگی تعيين می کند که آيا رفتارهای جندری، . اهميت آن را

. و اگر جواب آری است، تا چه اندازه ، به هم ربط داده شوند يا نهبايد اروتيکی و رفتارهای توليد مثلی
برای مثال، بعضی .  بين اين رفتارها، شل، و در بعضی ديگرسفت و محکم اندیدربرخی فرهنگها رابطه ها

زن يک نوع رفتار و (همديگر تعريف شوند بايد در مقابل ) دوجنس(فرهنگها تأکيد دارند که نقشهای جنسيتی 
، و اينکه رفتارهای اروتيکی بايد در چارچوب مقاربت جنسی بين )حرکات دارد و مرد رفتار و حرکاتی ديگر

فرهنگهای ديگر اما . زن و مرد محدود شود، و اين رابطۀ اروتيکی هميشه بايد در خدمت هدف توليد مثل باشد
رهنگها به رفتارهای اروتيکی و رفتارهای توليد مثلی به عنوان دو موضوع اين ف. سخت گيری کمتری دارند

  .جداگانه می نگرند و به همين دليل روابط بين دو همجنس را هم مجاز می دانند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 جنسيت شناسی مطالعات مربوط به سکس و جنسيت يعنی  است کهااينها بدين معنۀ  همًامسلم

 هم در فرم و هم در محتوا، توسط فرهنگی که اين مطالعات در آن صورت می گيرد، شکل ،)سکسولوژی(
 و يک چيز واقعی و قطعی نيست بلکه يک ؛يک ساختار فرهنگی است» سکس«درحقيقت، خود . داده می شود

مفهوم روشنفکری است که مسائل فرهنگی خاصی را منعکس می کند؛ بازنمايی از دانشمندانی با چارچوب 
، قبل از هر چيزی به »جنسيت«به همين خاطر، مطالعۀ . بدان می نگرند از زاويۀ خاصی کهذهنيتی خاص 

  .معنای مطالعۀ ايدئولوژی جنسی جامعه ای خاص در دورۀ زمانی معينی، می باشد
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  يک نسخه؟: پيشگفتار

  1تغيير نسخه های فرهنگی 
  

 بد  بخش آن خوب و کدام بخش آناست؛ و کدام» جنسی« چيزی می کنند که چههای فرهنگی تعيين نسخه 
جنسی را هم مشخص می کنند؛ يعنی شاخصهای » نرمالهای« اين بدين معنا است که نسخه های فرهنگی .است

ولی به هرحال، اين معانی و . مناسب نقشهای جنسيتی، رفتارهای اروتيکی و توليد مثلی را تعيين می کنند
بنابراين، . يم، از فرهنگی به فرهنگی و از دوره ای تاريخی به دورۀ تاريخی ديگری، با هم متفاوتندمفاه

نرمالهای جنسی ممکن است در جامعه ای خيلی بسته و محدود تعريف شوند، در جامعه ای ديگر کمی بازتر، 
  .و باز در جامعۀ ديگری خيلی بازتر و گسترده تر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 رفتارهای جنسی بشر و نرمالهای متغير آنطيف 
  .يرندذبپا  تری از اين طيف ر ممکن است مرزهای محدود و يا گسترده)الف، ب، ث(جوامع مختلف 

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  يک نسخه؟: پيشگفتار
  2تغيير نسخه های فرهنگی 

  
بنابراين، جامعه . ت باشند جنسی ممکن است در ادوار مختلف يک فرهنگ واحد متفاونرمالشاخصهای 

 نرمال پذيرفته باشد، ولی رفتارهایای ممکن است امروزه گسترۀ وسيع تری از رفتارهای جنسی را به عنوان 
خيلی بسته و محدود بوده » نرمالها«يک بررسی تاريخی ممکن است نشان دهد که صد سال پيش اين گسترۀ 

 برگرديم، ممکن است کشف کنيم که گسترۀ نرمالهای جنسی  سال پيش2000اگر باز هم عقبتر، مثًال به . است
تصوير زير شمايی کلی از وضعيت اروپای غربی را . استآن دوره خيلی وسيع تر از گسترۀ امروزی بوده 

  .نشان می دهد
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  2 طيف رفتارهای جنسی بشر و نرمالهای متغيير آن
  .را بپذيرد تری از طيف رفتارهای جنسی گستردهخش محدود و يا بست در دوران مختلف ممکن ا) ث(ۀ حتی خود يک جامع

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  مراحل رشد
  

اولين نسخۀ جنسی که موجود انسان جذب می کند، نسخه ای است که  شد، توضيح داده ًالهمانطور که قب
ه دختران و پسران نامهای مختص جنسيتی داده از لحظۀ تولد، ب.  تعريف می کند رااو »مناسب«نقش جنسيتی 

 با عبور از همراه .می شود و با آنها به اشکال متفاوتی رفتار شده لباسهای متفاوت پوشانده به آنها. می شود
 که می آموزندبه مرحلۀ کودکی، اسباب بازيهای متفاوتی به آنها می دهند، و به آنها و ورود ۀ نوزادی دور

 به بلوغ، رسيدنبه محض .  رفتار می کندچگونه است و چطور» يک پسر واقعی «و» يک دختر واقعی«
 رفتارهای اروتيکی و درونی شده و همين توقعات در آنها تا حدود زيادی جنسيتی نسخه های پيشنهادی نقشهای

تی و ابتدا جنسي(همينطور، الزم به گفتن نيست که، درونی کردن اين دو نسخۀ جنسی . آنان را شکل می دهد
  . اتفاق می افتدآنها، قبل از روند احتمالی توليد مثلی )سپس اروتيکی

در  .زن و مرد، کار خطايی است» جنسی«در رفتارهای » تفاوتهای طبيعی«گشتن به دنبال ، نتيجهدر
عالوه بر . و اروتيکی، نسخه ای و پيش نويس اند) جندری( هر دو رفتارهای جنسيتی آخرين تجزيه و تحليل،

رفتارهای اروتيکی آموخته می شوند، و به اين خاطر از همان ابتدا به آنها رنگ   قبل ازجنسيتی رفتارهایآن، 
) م-.رفتارهای اروتيکی از همان ابتدا از رفتارهای جنسيتی رنگ می گيرند و تأثير می پذيرند. (می دهند

 در ،به طور خالصه. شکل داده می شودنسخۀ احتمالی توليد مثلی که در ادامه می آيد، بر اساس دو نسخۀ قبلی 
» طبيعت«های اجتماعی است، شايسته نيست که به دنبال آموخته ۀ  بسيار زيادی نتيجبه مقدار که امری
 شود، يافتن زيربنای بيولوژيکی در زير در هر حال، تا آنجا که به رفتارهای جنسی بشر مربوط می. بگرديم

  . مشکلی استروبناهای فرهنگی آن، کار فوق العاده 
در تمام  با اين وجود، می دانيم که جنبۀ فيزيکی سکس، يعنی ظرفيت و توان، انگيزه و عملکرد جنسی فرد

 همينطور، پذيرش و درونی کردن نسخه های جنسی کم و .قرار داردطول زندگی در معرض تغييرات مداوم 
تارهای جنسی ثابت نيست و در خالل بيش در بزرگسالی تکميل می شود، ولی اشکال بروز آنها در قالب رف
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در بخشهای بعدی، توضيحات مختصری حول اين تغييرات در خالل مراحل . زمان دچار تغيير می شود
  .، آورده می شودکهولتمختلف زندگی، از نوزادی تا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  مراحل رشد

  نوزادی
  

عوذ را نشان داده اند، و تصاوير سونوگرافی، جنينهای مذکر در حال ن
با اصطالحات به کار .  استحتی در نوزادان مؤنث مهبل خيس يافته شده

پاسخدهی «برده شده توسط ماسترز و جانسون، اين پديده ها را می توان 
چون . ناميد، اما اين کاربرد در مورد نوزادان شايد چندان مفيد نباشد» جنسی

ديرتر » جنسی«ی مرتبط با تحريک می دانيم که واکنشهای فيزيکی و روان
برای نوزادان و کودکان خردسال، بسياری از . از اين زمان ظاهر می شوند

حيات «درحقيقت، صحبت از .  کماکان مبهم اندلذت آورخوش و تجارب 
، که بعضی از سکسولوگها پيش کشيده اند، شايد چندان »جنسی کودک
بدعت مدرن باشد تا يک کشف جنسيت کودکی شايد بيشتر يک . عاقالنه نباشد

نگاه به آن به عنوان يک ساختار فرهنگی، يعنی تفسيری تازه از  با .تازه
 دوران گذشته به شکل در. حقايق قديمی بيولوژيکی، بهتر درک می شود

 می شد، مثًال ما می دانيم، در جوامع پيش الفبايی، و نگاهديگری به مسائل 
، پدر و مادر بزرگها و پرستاران، برای آرام کردن کودکان خردسال، به در سده های ميانه ء اروپا، والدين

برداشت کنيم؟ اجداد ما چنين » سوء استفادۀ جنسی از کودک«آيا ما اين را بايستی . استمناء آنها می پرداختند
ان، با درواقع، حتی وقتی که خود کودکان دست به استمناء می زدند، خانواده ش. برداشتی را درک نمی کردند

که کودک جهت خالص کردن خود از يک ناراحتی مثل خارش يا » طبيعی«اين مسئله به عنوان يک امر 
کودکان شايد شور و هيجان لذت بخشی احساس می کرده . می کردند گرفتن بينی خود انجام می دهد، برخورد

با شروع سپيده . ی شده استتلقی نم» جنسی«اما، موضوع به عنوان يک تجربۀ ، يا به ارگاسم می رسيده اند
 از زمانی که خود دوران کودکی به عنوان مرحله ای يعنی گرديد؛» جنسی«دمی عصر مدرن، موضوع 

 توجهات تازه ای را بر ،و اين، به نوبۀ خود. خاص و محافظت شده از مراحل رشد انسان، درنظر گرفته شد
ان داشته باشد، نياز اين کودکان به محبت را به فرد بالغی که عالقۀ اروتيکی به کودک: ما مکشوف می سازد
کودکان وقتی به منظور اروتيکی فرد بالغ پی می برند، چه بسا . تلقی می کند» جنسی«غلط به عنوان نياز 
 بنا به دالئلی مشکل (childhood sexuality)خالصه اينکه، مفهوم جنسيت کودکی . متعجب و شوکه شوند

، به تصورات غلط می انجامد و به اين دليل بهتر است که چشم بسته پذيرفته کابرد بی رويۀ آن. ساز است
  .کار برده شوده با احتياط ببايد هميشه » جنسی«ۀ در رابطه با نوزادان و کودکان، کلم. نشود

  
   رشد و نمو رفتارهای جنسی

  نوزادی: مرحلۀ رشد
  رفتارهای جنسيتی

  
 کاراکتر نمايانگر يعنی رفتارهايی که ،جنسيتی رفتارهای در رابطه باقطعًا  را»  جنسیرفتار«اصطالح 

 هر کودکی به عنوان پسر يا دختر ،هنگام تولد .تعميم داد هم می توان به نوزادان ،هستندفمنين يا ماسکولين 
 اسم اول نوزاد و لباسی که بر تن او پوشانده .شناخته می شود و اين پيامدهای دراز مدتی به همراه می آورد
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اين رفتار جنسيتی، از طريق واکنشهايی که بزرگترها از خود .  او را تثبيت می کندرفتار جنسيتیود، می ش
فرهنگهای مختلف اسامی و رنگهای مختص جنسيتهای (. می گرددبروز می دهند، تأييد، تثبيت و پااليش 

 زندگی، تفاوت جنسيتی در سالهای نخست.)  به کار می برند که چه بسا در طول زمان تغيير کنندمتفاوت را
پيشنهادی و مورد توقع ممکن است چندان دقيق و برجسته نباشد، ولی حضور دارد و با رشد کودک هر چه 

ی مربوط به تعيين جنس نوزاد هنگام تولد، به بخش انترسکسواليتی هادر رابطه با استثنا. (نمايان تر می شود
نسيت و جامعه، که يک دورۀ آموزش آناتومی و بد نيست به شمارۀ چهار فصلنامۀ ج ().مراجعه شود

  .)م.فيزيولوژيکی جنسيت انسان است، هم مراجعه شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوزادی: مرحلۀ رشد

  »پاسخدهی جنسی«
 

آنها ممکن . در مدت زمان کوتاهی، تغييرات جسمی و روانی چشمگيری را از سر می گذرانند نوزادن
ساده و اوليه برخودار شوند، و برخی حتی شايد ارگاسم را هم » پاسخدهی جنسی« از توانايی است خيلی زود

 ياد می گيرند که از دستهای خود برای شناخت دنيای پيرامون و بدن خويش  دو سالگیتاآنها . تجربه کنند
خود را در ) ر و مدفوعادرا(و در عرض چند ماه بعدی انتظار می رود که فعاليت مثانه و روده . استفاده کنند

اين به نوبۀ خود، به آنها کمک می کند که نوعی حس استقالل را در خود پرورش دهند، و . کنترل داشته باشند
  . ممکن است شروع به تحريک آگاهانۀ آلت جنسيشان کنند- اگر در کارشان دخالت نشود–

ی بزرگساالن قابل مقايسه می باشد، اما اين بدان معنا نيست که اين احساس و تجربۀ آنها با تجارب اروتيک
در دورۀ نوزادی و . ترجمان اين است که توان بيولوژيکی آن را می توان در مراحل اوليۀ زندگی کشف کرد

مرور ياد می گيرند ه کودکان فقط ب. خردسالی، انواع تجارب لذتبخش جسمی، مشخص و دسته بندی نشده اند
عمومی فرهنگی که توسط والدين، ۀ آنها اين را از طريق نسخ .نيستهست و کدام » جنسی« که کدام احساس
   .، ياد می گيرند بزرگساالن به آنها منتقل می شودبستگان و ديگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وزاد دخترن نوزاد پسر
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  مرحلۀ رشد

  کودکی
  

ريخی آن مفيد  شايد يادآوری پيشينۀ تاقبل از ورود به جزئيات مربوط به رشد جنسی در دوران کودکی،
در دوران باستان و قرون وسطی، به کودکان به چشم : واقع شود

که در حد توان خود، در همۀ فعاليتهای روزانه » خرده بزرگساالنی«
در قرنهای هيجده و نوزده ميالدی . شرکت داشتند، نگريسته می شد

کم کم به دوران کودکی  بود که طبقات متوسط اروپايی و آمريکايی،
از مراحل زندگی که نيازها » معصوم«ن مرحله ای خاص و به عنوا

درحقيقت، به مرور زمان، . و قوانين خاص خود را دارد، پی بردند
 هم به عنوان مرحله ای خاص و (adolescence)حتی نوجوانی 

درنتيجه مدت زمان وابستگی، فاصلۀ بين . درآمد» محافظت شده«
ن بايد از فعاليت جنسی کودکی تا بزرگسالی، که در خالل آن جوانا

  . برحذر باشند، هر چه طوالنی تر شد
، يکی از  ژاک روسو-توسط ژانکتاب اوليه ای در اين موضوع، 

اميل يا «او در. مهمترين نويسندگان دوران روشنگری، نوشته شد
 اعالم می دارد که  (Emile or On Education1762)»تربيت

 و ناآگاهی جنسيشان بايستی به زاده می شوند» کامًال بی گناه«کودکان 
بعد از بلوغ، دانش جنسی بايستی . صالح خود آنها به کار گرفته شود

 سئواالت مستقيم ارائه شود، اما حتی در آن صورت در رابطه بافقط 
هم، می بايست با پاسخی که داده می شود، حال نوجوان را به هم زد 

باشد که آموزش حتی شايد بهتر آن .  تحريک نشوداوتا کنجکاوی 
 جنسی با متهوع ترين مدفوعاتشان، آلتهایدهنده، روی جنبه رابطۀ 

در عين حال، می بايست مواظب هم بود که مبادا با . تأکيد کند
.  زندگی نوجوان را تباه کندتواندتنها يک اشارۀ بی جا می . تحريک نمود هنگامنابشهوتی را  صراحت زبانی،

نوجوان را از معرض تأثيرات مخرب اجتماع » طبيعی«ست بی گناهی ، می باياستتا آنجا که ممکن 
ايده های روسو بر نسلهايی از مربيان آموزشی تأثير بسيار عميقی بر جای نهاد، و . بزرگساالن محافظت نمود

  .ياری رسانندآنها هم، به نوبۀ خود به فضای خفقان جنسی قرن نوزدهم 
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  کودکی: مرحلۀ رشد

  رفتارهای جنسيتی
  

بيشتر هر چه  آمد بر.می گرددنقش جنسی اعطايی در زمان تولد، در طول سالهای کودکی تثبيت وپااليش 
نوع اسباب بازيها و غيره، با لطافت، اما آشکار و  آرايش موها، مدل،  لباسهای دختران و پسراندر تفاوت نوع

اين امر، حتی . ان بايد نقشهای اجتماعی متفاوتی به عهده بگيرندعلنی، اين را اعالم می دارد که دختران و پسر
 مثال، دختران کوچولو به عنوان.  گسترش می يابد،به رفتارهای اروتيکی بعدی که از آنها انتظار می رود هم

 با .پيشاپيش ياد گرفته اند که دربارۀ سينه خود، جايی که بعدها پستانشان رشد می کند، متواضع و فروتن باشند
 سينۀ دختران و پسران مثل هم هستند اما دختران کوچولو را معموًال با نيم تنه، يا با ،وجود آنکه قبل از بلوغ

می پوشانند تا قسمت باالی بدنشان پنهان شود، درحاليکه پسران فقط با شرت هستند و سينه هايشان  »بيکينی«
اين يکبار ديگر . (ولی سينۀ پسران نه. شدن می کند» اروتيزه« سينۀ دختران شروع به ،بنابراين. ديده می شود

در رفتارهای اروتيکی زنان و مردان گشتن، امر » طبيعی«به ما يادآوری می کند که به دنبال تفاوتهای 
  .)خطايی است

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  )1712- 1778 (ژاک روسو- ژان
به عنوان نويسنده و اهل ژنو، 

آهنگساز در فرانسه و انگلستان 
» بی گناهی«او از . زندگی کرد

نسی کودکان پشتيبانی، وادعا کرد ج
که نوجوانان را بايد از کنجکاوی 
 .جنسی خودشان محافظت نمود
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چگونه » يک پسر واقعی«يا » يک دختر واقعی«در عين حال، بزرگساالن توضيح می دهند که از 
بيشتر کودکان در پذيرش و درونی کردن نقشهای جنسيتی اعطا شده به آنان، با . هايی توقع می رودرفتار

 را برای خود کسب کرده بی شبهه ایدرحقيقت در چهار سالگی آنها هويت جنسيتی . مشکلی مواجه نمی شوند
و حاال ديگر . ازمی شناسندمذکر ب/ مؤنث، و پسران خود را به عنوان نر/ دختران خود را به عنوان ماده : اند

، و مذکری و )فمنينيتی(مؤنثی و زنانگی : هويت جنسيتی و نقش جنسيتی آنها دو روی يک سکه گشته اند
  .به شکل بی نظيری، يکپارچه و بر هم منطبق شده اند) ماسکلونيتی(مردانگی 

مردانه  دختران.  کنند نقش جنسيتی اعطايی را رد می کل يابخشیاما با اين حال، تعدادی از کودکان، 
ممکن است اسباب نگرانی والدين خود شوند، و در مواردی استثنايی، ) فمينين(و پسران زنانه ) ماسکولين(

که پسر  ورزند کودکانی ممکن است به تعلق خود به جنس مقابل اصرار ورزند؛ دختران ممکن است اصرار
  . دهستند، و پسران ممکن است اصرار کنند که دختر می باشن

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  کودکی: مرحلۀ رشد
  1» واکنش جنسی«
  

انواع  آنها همزمان با کشف . به کشف بدن خود می کننداصلۀ بين يک تا دو سالگی، کودکان شروعدر ف
، معموًال به بازی با اندامهای جنسی خود احساسات لذتبخش
  و،ی از کودکانض بع،در مرز دو سالگی. هم رو می آورند

 را تجربه ارگاسم آنها نزديک به نصف ،در مرز پنج سالگی
آنها حتی ممکن است کودکان ديگر را در آغوش .کرده اند

درحقيقت، اگر کسی در کارشان دخالت . گرفته و ببوسند
نکند، حتی ممکن است به اندامهای جنسی همبازيهای خود، 

، دست بزنند و با آنها همازجمله خواهر و برادرهای خود 
در کل، پسران در اين امر فعالتر از دختران . ر بروندو

با اين همه، اغلب اين کشفهای متقابل بدنهای . عمل می کنند
از حس کنجکاوی ساده ) »دکتر بازی«در قالب (همديگر 

نسبت به بدن همديگر ناشی می شود و فاقد خصيصۀ 
  . اروتيکی در مفهوم بزرگسالی است

 کودکان ادای مقاربت همين مسئله حتی در مواردی که
را درمی آورند » مفعول«و » فاعل«جنسی، و ايفای نقش 

از هر چيزی، بازتاب بيش  همۀ اينها،.  صدق می کندهم،
با اين همه، با . تالش برای شناخت خود و ديگران است

بزرگتر شدن کودکان، ممکن است آنها از تحريک اندامهای 
آنها با » زیسکس با«ببرند، و » لذت خاصی«جنسی خود، 

تهييجی به خود /دوستانشان هرچه بيشتر خصلت جنسی
و رابطۀ نزديکی با هم به وجود » عاشق شوند«کودکان مسن تر حتی ممکن است مجذوب کسی شده، . بگيرد
و اين . ممکن است به جنس مخالف و يا جنس موافق تعلق داشته باشد» دوست ويژه و خاص«اين . آورند

ار مهم است که والدين رابطۀ نزديک با فرزندان خود را حفظ کرده، و هنگام توضيح اما، بسي. مشکلی نيست
کودکان از همان پنج سالگی می خواهند بدانند . اندامهای مختلف بدن و کارکردشان به آنها، احساس راحتی کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  جان باپتيست و عيسای مسيح

نقاشيهای رنسانس به وفور تصويری که در 
تصوير فوق اثر جان ووث کليو . ديده می شود

  .می باشد) 1540-1464(
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در عين . ياز دارندو به پاسخهای صادقانه برای بسياری از سئواالت جنسی خود ن» بچه ها از کجا می آيند«که 
با اين حساب، با کمک والدينی که اين مسائل را درک . نيازمندندحال، آنها به فضايی برای آزمايشات خود هم 

فرا می رويند و برای رفتارهای » جنسی«می کنند، کودکان به مرور به موجوداتی  کمک و به فرزندان خود
  .اروتيکی آگاهانه آماده می شوند

  
  رهای جنسیرشد و نمو رفتا

  کودکی: مرحلۀ رشد
  2» واکنش جنسی«
  

والدين و نزديکان معموًال از خود می پرسند که در برابر خودتحريکی 
و رفتارکشف متقابل بدنهای همديگر که کودنشان انجام می دهند، چگونه 

آيا می بايست مانع آن شوند؟ ناديده بگيرند؟ يا آن را . بايد برخورد کنند
» جنسی«عنوان رفتارهای ه ، آيا چيزی ببه راستی همو تشويق نمايند؟ 

 برای اين سئوال؟ تا امروز، برای کودکان وجود دارددرخور و مناسب 
پاسخی که برای همه پذيرفته باشد، وجود ندارد، و حتی نفس چنين سئوالی 

با اين همه، در جهان .  جلوه کندبسياری از مردم نارواممکن است برای 
 کودکان، با هم در رابطه باما، نسخه های جنسی متفاوتی شدۀ » گلوباليزه«

در رقابتند، که بعضی از آنها بسيار سخت گير و بعضی ديگر بی بند و 
تنها يک اصل وجود دارد که همه جوامع مدرن آن را می . بار می باشند

 اروتيکی کودکان خيلی بزرگتر،  کودکان را می بايست از نزديکی:پذيرند
عنوان يک قاعده، اين نوع تماس ه ب .رگساالن محافظت کردانان و بزنوجو

 دست به چنين کاری بزنند، تحمل نمی شود، و اگر بزرگساالن »جنسی«
پيش (از جهتی ديگر، نسخه ها . به عنوان مجرم مجازات می شوند

جنسی برای کودکان از جامعه ای به جامعه ای ديگر، و از ) نويسهای
  . هم بسيار متفاوت می باشندبامعه، گروهی به گروهی ديگر در جا

غربی، والدين معموًال رفتار واقع بينانه » ليبرال«در طبقات متوسط 
کودکی تا جايی که » سکس بازيهای«به برخی از : ای درپيش می گيرند

خصوصی باقی بمانند، اجازه داده می شود، اما مرزبنديهای دقيقی در 
در پيش .  اعمال می شود،ن هممورد معامله با کودکان ديگر و بزرگساال

را تضمين » ايده آل«گرفتن چنين راه ميانه ای ممکن است رشد جنسی 
. می سازدنکند، اما در اغلب موارد سازش و مصالحۀ کارآمدی است که ادامۀ رشد روانی کودک را هموار 

دورۀ «گ می شوند،  کودکانی که در محيطی حمايتی بزردسته از آن کهمی دانيم  در هر صورت، امروزه ما
 و بدون توقف تا مرحلۀ می کنندآنها احساسات و فعاليتهای جنسی خود را شروع . را تجربه نمی کنند» نهفتگی

  . بلوغ و بعد از آن ادامه می دهند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  »آموزش جنسی«
 بسياری از والدينامروزه 

در امر برخورد با رشد جنسی 
کودکان خود به کمک نياز 

در بسياری از کشورها، . دارند
 دولت، مؤسسه ها و سازمانهای

 مواد آموزشی برای ،خصوصی
کودکان و بزرگساالن را تهيه 

برای کشورهای . می کنند
انگليسی زبان وبسايت آمريکايی 

SIECUSمنبع معروفی است .  
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی : مراحل رشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراسم ختنۀ يک نوجوان . 2 .در خالل اين مراسم در آفريقا ماسکی پوشيده می شود. 1 )راسته از چپ ب(سمبلهای آمادگی 
  .تعميد مسيحيت. 4. سمبل ثواب يهودی. 3. در مصر باستان

  
مابين بلوغ و ۀ از التين گرفته شده و معنای رشد کرده را می دهد، و فاصل (Adolescence) ادولسنس

 اخير، اين دوره طوالنی تر شده است، اما در بخش اعظم در چند قرن )1( .بزرگسالی را دربر می گيرد
 ماقبل صنعتی -درواقع حتی امروز هم، بعضی فرهنگهای سنتی . تاريخ بشر، اين دوره نسبتًا کوتاه بوده است

برای تأييد  آنها در عوض،.  شناسند نمی در مفهوم مدرن آن، به رسميترا ادولسنسدر نقاط مختلف جهان، 
.  به بلوغ، اجرا می کنندرسيدنشانرشد کودکان، مراسم به اصطالح آمادگی را به محض و برجسته کردن 

برخی از اين سنتهای باستانی در جوامع مدرن غربی هم پابرجا مانده اند، اما معنا و مفهوم اصلی خود را از 
اين . ستند مسيحيت عمدتًا مراسمی سمبليک هغسل مراسم ثواب يهودی و به عنوان مثال: دست داده اند

. را تأييد می کنند اما فاقد هرگونه اثر اجتماعی می باشند) خودی( ايمان اعتقادی و عضويت در جامعه مراسم
جوانان، ادولسنت، در معرض انواع محدوديتها و محروم از حقوقی که شامل حال بزرگساالن می شود، باقی 

، تحصيالت خود »روی پای خود بايستند«شوند و درواقع ممکن است سالها هم طول بکشد تا قادر . می مانند
بلوغ در : به عبارتی ديگر. را به پايان برسانند، محل زندگی خود را بيابند، و از جهت اقتصادی مستقل شوند

 با بلوغ شروع می شود و امروز حتی يک دهۀ ادولسنس.  شروع و چند سال بعد تمام می شودنوجوانیاوائل 
  .می کشد تمام و شايد بيشتر هم طول

جنسی را توليد می کند و به باروری صفات ثانويۀ  است که  فيزيکی-جسمی ) بلوغ(فرايند رشد بلوغ يک 
تهی می شود، ن که به شهروندی کامل م،عنوان بلوغ روانی و اجتماعیه ادولسنس ب، درعوض. می انجامد

  . می باشدفرهنگیبلوغ يک پديدۀ بيولوژيکی، و ادولسنس يک پديدۀ  .تعريف می گردد
  
  )مترجم. معادل ادولسنس گرفته شده است» نوجوانی« در اينجا -)1(
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد

  رفتارهای نقش جنسيتی
  

همزمان . در دختران و پسران رشد می کنند جنسیۀ صفات ثانويدر دوران بلوغ، 
کی آنها، تفاوتهای روانيشان هم هرچه برجسته تر می با نمايانتر شدن تفاوتهای فيزي

 خود، می آموزند که گروه همساالن از بزرگساالن، و بخصوص ،دختران. گردند
 و جذابيت زنانه را در خود پرورش دهند، درحاليکه پسران می زنانگیچگونه 
 . گيرندکه مورد تأييد خانواده و دوستانشان است، را فرا» با ابهتیمردانگی «آموزند، 

 درخور هر جنس، ممکن است در جزئيات از یسيت رفتارهای جن مربوط بهنسخه های
جامعه ای به جامعه ای ديگر متفاوت باشند، اما در همۀ آنها از دختران و پسران توقع 

 می متفاوتی استفاده پوشش ازدختران . می رود که رفتارهای متفاوتی داشته باشند
به خدمت می گيرند، به شکل خاصی آرايش می کنند و   راکنند، مدل موی متفاوتی

را برای خود ترجيح می دهند و سعی » زمخت تری«درحاليکه پسران، ظاهر . غيره
 فيزيکی يا از جهت برتری خود را به اثبات برسانند، رقابتهای ورزشی در می کنند

اشت که نه اما، بايد به خاطر د. خود را به اثبات برسانند» مردانگی «می کنندسعی 
 می خواهند که براساس اين نسخه های آنهاهمۀ نوجوانان می توانند و نه همۀ 

هميشه کسانی .  رفتار کنند، و توقعات گنجانده شده در آنها را برآورده کنندقراردادی
بعضی . قرار گيرند، موجود نرمهایهستند که يا نمی توانند و يا نمی خواهند در قالب 

 را سيتی پيشنهادیی و يا کل نسخه های مربوط به رفتارهای جن، بخشهاياز نوجوانان
فرهنگهای متعصب و سرکوبگر، می تواند به مقابله در  اين موضوع، .رد می کنند

برای مثال ممکن است اين شبهه به . جوييهای بی ثمر و انواع مشکالت ديگر بيانجامد
رايشات گ «،»اوا خواهر«، و پسران »مرد صفت«وجود آيد که دختران 

داشته باشند، و يا چنين اتهامی به آنها زده شود، درحاليکه چنين » همجنسگرايانه
به  در کل، نقش جنسيتی و گرايش جنسی،. ادعايی ممکن است عاری از حقيقت باشد

به هرحال، . ، از همديگر مستقل می باشند ابعاد پايه ای جنسيت بشر از بعددو عنوان
 داشته باشد، باز هم دليلی برای طرد و تبعيض نمی حتی اگر آن سوء ظن حقيقت هم

به همين سبب، در همۀ انواع مسائل مربوط به نقشهای جنسيتی، ضروری است . شود
در آخرين . که والدين، خويشاوندان، و معلمان، صبور و حامی خوبی برای فرد باشند

هستند، قبول » عًاواق« بايد ياد بگيرند که خود را آنطور که تجزيه و تحليل، نوجوانان
 هم آنهامحيط و اطرافيان  و شايسته تر آن است که اين مقبوليت مورد پذيرش کنند

  .قرار گيرد
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد
   جنسیپاسخدهی

  
 . جنسی قابل مالحظه ای، بخصوص در پسران، توليد می کندشهوتتغييرات هورمونی ناشی از بلوغ، 

برسند، و در اوقات بيداری، نعوذ ناخواسته به آنها ) استحالم(انزال ها ممکن است در خواب به ارگاسم و آن
آنها وقتی .  چند سال بعد از اولين انزال، به اوج توان جنسی خود می رسندًال، آنها معمواصلدر . دست دهد

مراه يک يا چند نفر از  ه گاهی بهيا. طور مرتب دست به استمناء بزننده  ديگری ندارند، ممکن است بچاره
، آنها با واکنش فيزيکی خود آشنا می شوند، واکنشی که ترتيب اين به. دوستان پسر خود، با هم استمناء می کنند

 اولين بار چنين واکنشی را در کنار  بسياری از دختران،،درمقابل. می نامند» جنسی«آنها، حاال ديگر آن را 
 ی کنند، و حتی در چنين حالتی هم، اين احساس تجربه شده ممکن است تا حدودیتجربه م» دوست پسر«يک 
البته . عالوه بر آن، در اين سن و سال، تنها نصف تعداد دختران نسبت به پسران، استمناء می کنند.  باشدمبهم

 بلوغ فيزيکی درحاليکه دختران زودتر از پسران به :استثناها هميشه وجود دارند، اما درکل می توان گفت که
دختران و  ،کلیۀ به عنوان يک قاعد بنابراين، . رشد می کندکندترآنها » جنسی «پاسخدهیخود می رسند، اما 
پسران تماس فيزيکی بيشتری می طلبند، و .  با هم توازن ندارنداز جهت جنسی ن و سال،پسران نوجوان همس
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طر قراردادهای اجتماعی، بلکه به اين علت هم هست دختران نسبت به آن تمايلی نشان نمی دهند، نه فقط به خا
درواقع، بسياری از دختران، در اواخر دهۀ سوم و اوائل دهۀ . که به شدت پسران، نياز آن را احساس نمی کنند

  . چهارم زندگی خود به اوج شهوت و توان جنسی خود می رسند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد
  2واکنش جنسی 

  
، تصوير خوبی از توان اوليۀ جنسی افراد مذکر ارائه می .و ث. يادداشتهای جنسی دو مرد، آقايان ض

 در دو کشور مختلف اروپايی زندگی می کنند، اما از لحاظ جنسی نقاط اشتراک زيادی آنهابا وجود آنکه . دنده
 جوانی، فرصت مقاربت جنسی نيافتند و درنتيجه به استمناء به عنوان هردوی آنها، در نوجوانی و: با هم دارند

 بهو هردو هم . هردو به محض آنکه بزرگتر شدند، ازدواج کرده و بچه دار شدند. تنها راه موجود پناه آوردند
چنين . دست زدند دهد،يادداشت برداريهای دقيقی که بيش از پنج دهه فعاليت جنسی آنها را توضيح می 

با اين همه، گلچين معرفی .  تعميم پذير نيستند همداشت نويسی هايی به شدت نادرند، و درنتيجه محتوای آنهاياد
جنسی را ثبت می کند که هيچکدام  فعاليتشده، که بيست سال اول زندگی آنها را دربر می گيرد، درجه ای از 

ه، يادداشتها، درواقع نمايی از يک مرحلۀ حداقل از اين زاوي. از آنها قادر به انجام آن در بزرگسالی نيست
 سالگی، هرکدام ساالنه 17 تا 15در ياداشتهای آنها آمده که در فاصلۀ . عمومی رشد و نمو را بازتاب می دهند

از همان . درواقع فعاليت آقای ض. ( ارگاسم در هر روز3 - 2 ارگاسم داشته است، يعنی حدود 900حدود 
  .)مطرح شده توسط فرويد، شروع می شود» مرحلۀ نهفتگی«کودکی، در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤنثح متوسط استروژن در افراد سط
  ) سالگی60 تا 0( از کودکی تا بزرگسالی

مراه  هاستروژن به ) ساعت24/ميلی گرم(
  .دفع می شود ادرار

 

   در افراد مذکرنمتوسط تستستروسطح 
  ) سالگی60 تا 0(از کودکی تا بزرگسالی 

 ليتر اندروسترون در پالسما/ميلی گرم

 

  . تا بيست سالگیعات استمناء در سال، از تولددف
 . آقای ث:نارنجیآقای ض، : سبز
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد

  يادداشتی تاريخی: رفتارهای اروتيکی
  

 تحت و سو زير نظر قرن نوزدهم، نوجوانان طبقات متوسط کشورهای غربی خود را از هر دراواسط
مدت مديد تحصيلی، : مشغول نگه می داشتند» زندگی واقعی« آمادگی برای آنها را در راه. احساس کردندفشار

و مدت زمانهای هرچه طوالنی تر جهت آمادگی برای شغلهای تخصصی، مانع انحراف ذهنی آنها به سمت 
و از آنها . نبودند» بالغ«در آن دورۀ زمانی، جوانان حتی بعد از بلوغ هم . مسائل احساسی وعاطفی می شد

 مگر زمانيکه داماد کاری د،می رفت که تا ازدواج، از مسائل جنسی دوری کنند، اما ازدواج ناممکن بوانتظار 
با اين وجود، افراد بزرگسال . »بتواند نياز مالی خانواده را تأمين کند«يافته و آنقدر پس انداز داشت که 

 همۀ فرهنگها آن را پاس می تحصيلکرده از ظرفيت و نيروی شهوت نوجوانان و جوانان آگاه بودند و در
اروس و سايکه، :  نوجوان می باشند،درحقيقت، بسياری از عشاق مشهور در هنر و ادبيات غرب. داشتند

دافينس و کول، فلوير و بالنچفلور،آوکاژيان و نيکولت، رومئو و  پيراموس و ثايبه، ترويلوس و کرسيدا،
 Eros and Psyche, Pyramus and Thisbe, Troilus and Cressida, Daphins and).جوليت

chloe, Floire and Blancheflor, Aucassian and Nicolette, Romeo and Juliet.)   
هلن فقط : از رمانس و عشق آتشين تصوير می شدند مظهریپسران و دختران جوان اغلب به عنوان 

نارسيس فقط شانزده . تروی رفتدوازده ساله بود که شوهرش منالئوس را ترک کرد و به همراه پاريس به 
 هم کم سن و سالتر بود اينگانيمد حتی از . »بسياری از دوشيزگان جوان در پی عشقش بودند«ساله بود که 

 آپولو و زفيروس برای نوجوانی بود زمانيکههياسينتوس در سن .  زئوس او را محبوب خود کردزمانيکه
ما در اپراهای معروف هم به نمونه هايی از عشاق جوان بر می . رسيدن به عشق او، با هم به مرافعه پرداختند

ی موتزارت حدود پانزده سال سن دارد، » ازدواج فيگارو«چروبينو، اين عاشق پيشۀ دلباخته در : خوريم
در آخر، . ريشارد اشترواس هفده ساله است و معشوق يک زن مسن تر متأهل» روسن کاوالير«اوکتاويان در 

. و طبقات متوسط به سطحی رسيد که ادامۀ آن اسباب شرم و فضاحت گرديد» از ما بهتران «فاصلۀ بين اخالق
 اغلب ،بزرگترها سر به شورش زدند، و در نيمۀ دوم قرن بيستم» ريای اخالقی«بخصوص جوانان عليه

  .ند، زمينی و واقعی در قبال رفتارهای اروتيکی نوجوانان درپيش گرفتگير رفتاری آسان ،کشورهای غربی
 

  
  تصاويری از داستانهای معروف قرن نوزده

  . اروس و سايکه، نارسيسيس، گانيمد، آپولو و هياسينتوس، رومئو و جوليت)راسته از چپ ب(
  :منبع

 clipart/edu.usf.etc://http,  FCIT  
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد

  2رفتارهای اروتيکی 
  

آنها  است که زمانی، ۀ نوجوانیبرای بسياری از دختران و پسران، دور
 ،دوره اين .اولين تماس جنسی خود را با فردی ديگر برقرار می کنند

فيزيکی ، و اهميت واقعی پاسخدهی می شوند» عاشق«ی است که آنها زمان
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 که قبًال به آنها جنسيتینسخه های مربوط به نقشهای »  سکسی-جنسی «معنی و مفهوم . خود را کشف می کنند
 آن رفتارهای متفاوتی که در دختران و پسران رشد داده  ديگر،حاال. آموخته شده هم، برايشان آشکار می شود

درنتيجه آنها، هم توان و ظرفيت آن را .  گردند نسبت به هم، برجسته تر میآنهاشده اند، در جذابيت متقابل 
  . دارند و هم مايلند که آگاهانه به رفتارهای اروتيکی متقابل با هم روی آورند

ی نويسها و نسخه ها قاطی کردن و سرگيجه آور شدن پيشۀ همه، بخصوص جوانی و نوجوانی، دور با اين
، يکی را نسخه های جنسی رقابتیبايد از بين انواع به عبارتی، اين دوره ای است که نسل جوان .  استجنسی

استقالل تدريجی از والدين،  ، از جمله،دست و پنجه نرم کندبرگزيند و به طور همزمان با مسائل ديگری هم 
، کنجکاوی و سئواالت ذهنی حول کارکرد آناتومی مخالففقدان تجربه در امر چگونگی نزديک شدن به جنس 

نسان، ميل به آزادی فردی بيشتر و شورش عليه محدوديتها، بی اعتمادی فزاينده نسبت و فيزيولوژيکی جنسی ا
و برنامه ريزی برای آينده، نياز به » يافتن جايگاهی برای خود در اين جهان«به همۀ مسئوالن، آرزوی 

نکه، نوجوانان کوتاه سخن اي. پذيرفته شدن توسط دوستان و در عين حال به دنبال استقالل خود بودن و امثالهم
و جوانان بايستی در کنار شناخت خود و جهان پيرامون، مهارتهای زندگی اجتماع را هم ياد بگيرند و همزمان 

با اين حساب، در جهان . با همۀ اينها، دردرون بدنشان هم تغييرات هورمونی ژرفی در حال وقوع می باشد
. ا، و حتی بزرگترها هم، به آن دست می زنندمدرن امروزی، نوجوانی دورۀ آزمايش و خطا است، که آنه

والدين و بزرگترها معموًال نوجوانان را، با هدف محافظت از آنها، از نزديک شدن به مسائل جنسی برحذر 
در هر صورت، اغلب آنها .  می يابندگر و حتی سرکوبکنندهمی دارند، ولی خود نوجوانان اين امر را محدود 

  . يا بدون موافقت بزرگترها، برقرار می کنندموافقت خود را، با خيلی زود اولين تماس جنسی
 

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد

  3رفتارهای اروتيکی 
  

 از بعضیالبته در .  سالگی است17 و 18در سراسر جهان، حد متوسط سن هنگام اولين تماس جنسی بين 
ارقام دقيق، از کشوری به کشوری ديگر، متفاوت است، . ن می باشدکشورهای غربی خيلی پائين تر از اين س

، حد 1950در دهۀ . روند کلی به سوی سنين پائين تر سمت و سو دارد اما در رابطه با شروع تماس جنسی،
.  سال بود، اما در همان زمان هم رو به کاهش بود21 اولين مقاربت جنسی کماکان حوالی هنگاممتوسط سن 
در .  اين گرايش را تقويت نمود70در دهۀ » انقالب جنسی«پيشگيری از بارداری، و  مدن قرصهایبه بازار آ

 دختران و پسران در سن و سال پائين تری ،ضمن، اين را هم بايد به خاطر داشت که در سطح جهانی، امروزه
عنای همۀ اينها آن است م. به بلوغ می رسند، و در عين حال سن ازدواج در بسياری از کشورها باالتر می رود

  درنظربا. استکم  و دست به مقاربت جنسی نزنند، بسيار  کننداحتمال اينکه جوانان تا ازدواج صبرکه، 
  . اين مسئله، آمار و ارقام فعلی به هيچ وجه تعجب آور نمی باشندگرفتن
  

  )دختران و پسران(سن متوسط اولين مقاربت جنسی 
  منتخبدر کشورهای 

   2004Durex Global Sex Survey :منبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در کشورهای منتخب اروپايی



 43

   2006IPPF European Network :منبع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد
  4رفتارهای اروتيکی 

  
 اولين مقاربت دخولی .هل مشکل آفرين باشدأغير مت برای نوجوانان و جوانان می تواندمقاربت جنسی 

و به همين دليل ممکن است تا معموًال تجربه ای است که با ناخشنودی همراه است، بخصوص برای دختران، 
دست پاچگی و فقدان تجربه،   به دليل،پسران هم ممکن است در اولين مقاربت دخولی خود. مدتی تکرار نشود

در اثر تکرار  معموًالاين عدم ارضاء ) . م-.انزال و ارضاء دو موضوع جداگانه اند. (آنچنان ارضاء نشوند
عفونتهايی است مشکل جدی ديگر، ترس واقعی از ابتال به . ودمقاربتهای جنسی و کسب تجربه برطرف می ش

 دليل به همين . هم وجود دارد نگرانی از بارداری ناخواستهبه عالوه،. که در مقاربتهای جنسی منتقل می شوند
 بارداری ناخواسته،و  بيماريهای مقاربتی و پسران جوان به دانش چگونگی پيشگيری از ان دخترمجهز شدن
و اگر هم آگاهی داشته باشند، از عمل  ،فاقد اين دانش اندمتأسفانه، بسياری از جوانان .  حياتی استمسئله ای

به کار می » سکس سالم« برای خاصی را،در عين حال، بعضی از جوانان روش . بدان غفلت می ورزند
اين . د، می نامندکه طی آن کًال از دخول پرهيز می شوی يعنی آميزش، »مقاربت بيرونی «که آن راگيرند 
اين شيوۀ . ممکن است تا سالها قبل از اولين آميزش همراه با دخول واژنی، به کار گرفته شود آميزشروش 

، به کار گرفته همعروس تأکيد دارند » باکره بودن«آميزش توسط جفتهای غير متأهل در جوامع سنتی که بر 
ه يا خواهان حفظ باکرگی دختر هستند، از دخول بسياری از جفتها که نگران بارداری ناخواست. (می شود

نه تنها با هدف پيشگيری از ، مقعدی استفاده می کنند، اما منظور نويسنده در اينجا کًال پرهيز از هر نوع دخول
به  با هادرنتيجه، جفت.  بيماريهای مقاربتی هم می باشدشيوع مقابله با بلکه به منظور ی،بارداری و حفظ باکرگ

  .) م-.را ارضا می کنند همديگر روشهای عشق ورزیانواع کارگيری 
در بخش اعظم تاريخ بشر، جوانان برای ازدواج خود زياد معطل نمی امروزه اغلب فراموش می شود که 

نها به محض رسيدن به بلوغ وارد اجتماع بزگترها می شدند و می توانستند برای خود خانواده تشکيل آ .ماندند
و اگر پسران به دليل . فرستاده می شدند» به خانۀ بخت«حض رسيدن به سن باروری،  دختران به م.دهند

 کردن نيازهای جنسيشان همسائل اقتصادی چند سالی بايد صبر می کردند، اما راه و امکاناتی برای برآورد
ا چندان در بسياری از جوامع گذشته، تماسهای جنسی موقتی با همجنس و رفتن به فاحشه خانه ه. وجود داشت

به عبارت ديگر، در طول هزاران سال، چنين . تلقی نمی شد و با سکوت و مماشات تحمل می گرديد» جدی«
 اين امر برای همه مسلم و پذيرفته شده ؛ بلکهتوقعی وجود نداشت که جوانان روزۀ جنسی مديدی را تحمل کنند

  .ی آميزش جنسی، برخوردار است و هم از حق برقرار،بود که بعد از بلوغ، هر کسی، هم از آمادگی
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  نوجوانیازدواج 
 تا همين  اشرافدر اروپا، اين امر، در خدمت منافع سياسی. بسياری از جوامع بود ازدواج در اوان نوجوانی سنتدر گذشته، 

ساله در ورسای در ) 14(ه های  و يکی از شاهزاد) ساله12( ساووی  در اين عکس ازدواج ماری آداليد.دوران مدرن بوده است
  .لويی شانزدهم يدر بزرگ داماد در سمت راست عکس ديده می شود.  را نشان می دهد1697سال 

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد
  5رفتارهای اروتيکی 

  
غير متأهل داده می نان و جواجوانان نو به  از آميزش جنسی تا ازدواج،که در رابطه با پرهيزتوصيه هايی 

 در سطح جهانی در کل، ممکن است با در نظر داشتن مسئلۀ ايدز و امکان آبستنی، قابل توجيه باشد، اما شود،
 . عين حال، سن ازدواج افزايش می يابد، و درسراسر جهان، سن بلوغ کاهشدر . کمتر گوش شنوايی می يابد

جمعيت را تشکيل می % 85، جايی که جوانان اين موضوع بخصوص در مورد کشورهای در حال رشد
جنسی خود  خويشتنداری دوران ی، از طوالنی شدناغلب افراد اين بخش بزرگ جمعيت .دهند، صدق می کند

 بيماريهای مقاربتی، توليد مثل و پيشگيری از در مورد متأسفانه، بسياری از آنها فاقد دانش کافی .ناراضی اند
بر آن، جوانان و نوجوانان  مزيد. ه نمی توانند دست به انتخابی مسئوالنه بزنندبارداری می باشند و درنتيج

بخصوص دختران جوان . اغلب فاقد نيروی اعتماد به نفس کافی جهت رّد تقاضاهای جنسی اجباری می باشند
حال  در بسياری از کشورهای در اضافه بر اين،. در بيشتر مواقع مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می گيرند

 دکترينهای مذهبی و سياسی ، به اين شکل کهرشد، مکانيسمهای کنترل اجتماعی در حال شکسته شدن می باشند
نفوذ خود را از دست می دهند، و در عين حال، شيوۀ زندگی غربی، اغلب بدون هيچگونه نقدی، در پيش 

ی را دامن می زند، ملت را دوشقه  و مقاومتهای فوق محافظه کارانه اهااين امر، گاهی واکنش. گرفته می شود
  .می کند، و سردگمی اخالقی نوجوانان و جوانان را دوچندان می سازد
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آمريکای شمالی   آفريقا  آمريکای التين و کارائيب 
  آسيا و اقيانوسيه  منطقۀ کشورهای عربی  اروپا 

  

  
  2003- 2005جمعيت سنی نوجوانان 

  . را نشان می دهد2003 – 2005سالهای ) در رقم ميليونی(جمعيت نوجوان ۀ نمای فوق انداز
در اينجا  يعنی نوجوان ادولسنس. (اقيانوسيه ديده می شوند /همانطور که مشاهده می شود، بزرگترين ارقام در آفريقا و آسيا 

در حالی که .  ساله اطالق می گردد24 تا 10به افراد » انجوان«چون در بعضی جاها .)  سالگی تعريف می شود19 تا 10سن 
  .) ساله می باشد24ا  ت15افراد بين » جوانان«منظور از 
 UNFPA  /1ch/english/2003/swp/org.unfpa.www:منبع

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد
  6رفتارهای اروتيکی 

  
نمونه های زيادی از رفتارهای اروتيکی همجنسگرايانه در ادبيات اروپا ديده   گفته شد،همانطور که قبًال

بخصوص، شعر، فلسفه و اساطير يونان و روم باستان دارای الگوهايی برای آن دسته از نوجوانان و . می شود
 اقليت  در،اين دسته از نوجوانان و جوانان، در همه جا. جوانانی است که به همجنس خود گرايش جنسی دارند

  .هستند، اما، بايد به مسائل و نيازهای آنان توجه الزم مبذول گردد
، می توان تفاوتهای برخوردی نسبت به  ديگر به دوره ایاز کشوری به کشوری، و از يک دورۀ تاريخی

دسته بندی می توان به اين شکل رفتارهای اروتيکی همجنس خواهانه را مشاهده نمود، اما در کل، آنها را 
  :دکر

  
  . می شوداغماضتلقی نمی شود و آگاهانه نسبت بدان » جدی « همجنسگرايانهرفتار :بی تفاوتی •
  .ات می شود و مجازمذموم، محکوم و ممنوع اعالم شده،رفتار همجنسگرايانه  :ممنوعيت •
  . رفتار همجنسگرايانه با اکراه و بی ميلی تحمل می شود:بردباری •
  . کامل مورد پذيرش قرار گرفته استطوره رفتار همجنسگرايانه ب :پذيرش •

  
 حال حاضر، می توان نمونه هايی از انواع برخوردهای فوق را در جوامع مختلف روی کرۀ زمين، و در

 از برخورد ممانعت ، در چند دهۀ اخير،اغلب کشورهای غربی. حتی گاهی در درون يک اجتماع مشاهده کرد
اين امر . م به سمت پذيرش کامل و تمام عيار قدم برداشته اندبه پذيرش تغيير موضع داده اند، و چندتايی ه

» همجنسگرايی«و بازبينی کتابهای پزشکی که مدتهاست » رهايی بخش همجنسگرايان«عمدتًا به کمک جنبش 
  .را از ليست بيماريها حذف کرده اند، ميسر شده است
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  نگين کمانرپرچم 
طراحی گرديد » رژۀ روز آزادی همجنسگرايان سان فرانسيسکو« برای 1978 در سال (Gilbert Baker) توسط گيلبرت باکر
  . در سراسر جهان شناخته می شوددرآمد که امروزه» آزادی همجنسگرايان« به عنوان سمبل و بعد از آن

  
 خاطر بعضی از نوجوانان و جوانان، حتی در جوامع مدرن هم، کماکان به تها،همۀ پيشرفرغم  علی

 شامل طرد شدن توسط دوستان يا والدين، ه، از جمل،اين مشکالت. گرايش جنسی خود با مشکالتی مواجه اند
 به همين .می باشند مذهبی، احساس انزوا، افسردگی، و حتی افکار مربوط به خودکشی، - ذهنیتناقضات 

تصور مبنی بر اين که همۀ نوجوانان و جوانان هميشه به جنس  ،هم که شده صداقت نيکی ودليل، به نام 
 موجود در عالئق واقعًامخالف خود گرايش دارند، بايد برای هميشه کنار گذاشته شود و بايستی تفاوتهای 

هم هست که مسئوالن آموزشی نبايد نوشته های بدين معنا ،  از جمله،اين. جنسی به رسميت شناخته شوند
کالسيک را پنهان و يا سانسور کنند، چون در آن صورت برای حمايت از يک ديدگاه، تاريخ را جعل وتحريف 

 اين را نشان می دهد که رفتارهای اروتيکی ت،درحقيقت، نگاه بی تزوير و منصفانه به واقعي. ده اندنمو
مسلمًا، اين پديده ای است گذرا، . ن و جوانان هيچگاه غير معمول نبوده و نيستهمجنسگرايانه در بين نوجوانا

از طرف ديگر، آن . ولی اين خود دليل ديگری است که چرا نبايد عجوالنه لکۀ داغ و ننگ بر آن زده شود
حمايت و  به ،می دانند هم، در مسير پذيرش خود» گی«و يا » لزبين«دسته از نوجوانان و جوانانی که خود را 

  .پشتيبانی نياز دارند
  

  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  نوجوانی و جوانی: مراحل رشد

  رفتارهای توليد مثلی
  

امروزه در کشورهای . برخوردار می شوند توليد مثلاز توانايی در دوران بلوغ، ، دختران و پسران جوان
 سالگی، 14 تا 12را، و پسران در سن خود ۀ  سالگی اولين عادت ماهان12 تا 8در حال رشد، دختران در سن 

از منظر فيزيکی، اين بدان معناست که آنها می توانند در سن خيلی پائينی . اولين انزال خود را، تجربه می کنند
کلی، از جهت روانی و اجتماعی برای اين کار آمادگی ندارند و ۀ اما، به عنوان يک قاعد. پدر و مادر شوند

  .مادر شدن نمی باشند وبنابراين، مناسب پدر 
، مقاربت جنسی را بدون آنکه درک کاملی از عواقب آن داشته سفانه، بسياری از نوجوانان و جوانانأمت

 اغلب اوقات، اولين سکس دخولی، .وسائل پيشگيری از بارداری، شروع می کنندباشند و بدون استفاده از 
بخصوص در مورد جفتهای خيلی جوان صدق می اين امر . اتفاق می افتد» تصادفی«بدون برنامه ريزی و 

. آبستن شود» درهمان اولين بار« که عادت ماهانۀ خود را شروع کرده، به راحتی می تواند یولی، دختر. کند
شود که بعدًا با بارداری  الزمبعضی از جفتها هيچ احتياطی به خرج نمی دهند و به همين دليل شايد برايشان 

، مشکل عمده ای است، اما شرايط هميشه هم حتی در بهترين حالت ،اين. م کنندناخواسته دست و پنجه نر
حتی اگر فرزندی سالم به . بخصوص دختر از نتائج پيش آمده گريزی ندارد. مناسب و در بهترين حالت نيست

ن به ولی، در بيشتر مواقع، سقط جني. دنيا بيايد، باز هم باری بر دوش دختر جوان و والدين او خواهد بود
 بار سنگينی بر کار هم اين بازاما . عنوان تنها راه خالصی از وضعيت پيش آمده، در نظر گرفته می شود

مشکل بارداريهای ناخواسته را می توان با ارائۀ آموزشهای سالمت جنسی . دوش دختر جوان می گذارد
وانانی که با کارکرد بدن خود فقط آن دسته از نوجوانان و ج. مناسب و درخور، از همان سنين کم، حل نمود

آشنا، و به راههای پيشگيری از بارداری و شيوع بيماريهای مقاربتی وارد هستند، می توانند عاقالنه و 
  .خردمندانه رفتار کنند و در برابر رفتارهای توليد مثلی خود، مسئوليت بپذيرند
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 تولد و سقط :)ساله 15 -  19زنان  (تين ايج ها

  ) دهۀ نود ميالدیاواسط( در برخی کشورها جنين
  .است معيار يک در هزار در نظر گرفته شده

 

  
مقاربت جنسی در برخی کشورها : تين ايج ها

  .)نود ميالدیۀ اواسط ده(
 ساله که در دوران تين 24 تا 20درصد زنان 

 .ايجی خود مقاربت جنسی داشته اند

  سالگی15تا   تولد   
  سالگی18تا   سقط جنين   
  سالگی20تا      
    .Guttmacher Institute, New York, NY :منبع  

  
   رشد و نمو رفتارهای جنسی

  رشدحلۀ مر
  بزرگسالی

  
جوانی و جوانی متوقف نمی شود، بلکه در رشد جنسی انسان در نو

بزرگسالی است که اکثر دختران و در  . ادامه می يابد، کماکانبزرگسالی هم
و همين مسئله، چشم انداز آنها نسبت به زندگی . پسران، مادر و پدر می شوند

به جز اين، نقشهای جنسيتی و ترجيحات اروتيکی آنها هم . را عوض می کند
يعنی چه بسا مدلهای مختلفی از زنانگی و . حول گرددممکن است دچار ت

رفتار و شيوه های جنسی جديدی  و ،مد) فمينينيتی و ماسکولينيتی(مردانگی 
در طول  حتی شايد گرايش جنسی هم.  و باب طبعشان قرار گيرندشوندآزمايش 

  .زمان به نوعی دچار تحول شود
:  است اقسام و اشکال متفاوتی به خود بگيرددر هر صورت، امروزه، روابط جنسی بزرگساالن ممکن

عالوه بر ازدواج مادام العمر سنتی با يک شخص از جنس مخالف، ما امروزه به انواعی از سبکهای زندگی 
، و گروههايی که سکس »فقط و صرفًا با هم زندگی می کنند«برمی خوريم که در آن يک جفت » مجردی«
دارند، و ديگرانی هم سريال ازدواج » ازدواج درباز« زنان و مردان بعضی از. را آزمايش می کنند» کمونی«

اضافه بر اين، .) ازدواج تکراری يعنی ازدواج، طالق و ازدواج مجدد(را تمرين می کنند ) دربسته(متعهدانه 
جفتهای همجنسگرا، و چند کشوری هم، ازدواج همجنسگرايان را به » پيوند مشترک«برخی از کشورها 

  .شناسندرسميت می 
تعجب آور نيست که تعداد قابل توجهی از زنان و مردان چندين نوع از سبکهای شمرده شده را در طول 
زندگی خود تجربه می کنند، و به همين دليل هم ترسيم خطوط کلی و جمعبندی روابط جنسی امروزی کار 

به احترام، ، اری روابط مشترکشادی و پايدبا اين همه، با اطمينان می توان گفت که، . چندان آسانی نيست
نقش درجه دوم اهميت را ايفا » سکس« ممکن است .اعتماد، و درک متقابل بستگی دارد تا به فعاليت جنسی

درعوض، عشق، که در . کند، اما همراه با باال رفتن سن، تعداد دفعات و شدت آن هم خواه ناخواه فرو می کاهد
  .  عامل تعيين کننده تبديل می شودلمس و نزديکی فيزيکی تجلی می يابد، به

 سوئد

 فرانسه

 کانادا

 بريتانيا

 آمريکا
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  بزرگسالی: رشدحلۀ مر

  رفتارهای نقش جنسيتی
  
 شکل می گيرند، در تولد از بدو  فرد)جندری( ها و خصوصيات جنسيتینقش

کودکی، نوجوانی و جوانی قوام و استحکام می يابند، ولی باز در بزرگسالی ممکن 
 gender)اگر عدم تجانسات جندری .  وارد شوداست تغييراتی بر آنها

incongruities)به کنار را  که در جای جداگانه ای بايد مورد بحث قرار گيرد 
 femininity andنهيم، باز می بينيم که در کل، مفهوم زنانگی و مردانگی 

masculinity) در ذهن زنان و مردان، در گذشته تغيير کرده و همچنان در حال 
حدس و گمان اين که اين تغييرات به کجا ختم می شوند چندان ساده . ی باشدتغيير م
  .باعث سردرگمی زيادی شده است، افزايش آزادی انتخاب، همتا همين جا . نيست

چگونه زن يا » عًاواق«، »واقعی«و يک مرد » واقعی«امروزه، اينکه يک زن 
 حول اين که در حال حاضر، .مردی است، چندان روشن و مشخص نمی باشد

، ديگر مناسب دوران نيستند، کننده امر و مردساالر، نقشهای زن خانه دار مطيع
» فاعل«بودن زن و » مفعول«، و آن کليشۀ ذهنی مبنی بر وجود داردوسيعی توافق 

با اين همه، نسخه ها و . بودن مرد، مدتها است که مردود اعالم شده است
ی که امروزه پيشنهاد می شوند هم، آنچنان دستورالعملهای مربوط به نقشهای جنسيت

مدل دلربا و : برای زنان.  که ثبات الزم را به وجود نمی آورند،متنوع و متغّيرند
، از خود گذشته و مربی کودکان، زن زرنگ و تاجر »مادر شاغل«سحرانگيز، 

ثقل و هستۀ کانون شاغل در امور بازرگانی، رئيس شرکت، فعال سياسی، يا به هرحال، خانه دار و مرکز 
دلربای «و » مرد عياش«و وفادار به خانواده، يا » مرد ماليم«، »شوهر خانواده«: برای مردان. خانواده
شخصيتی ساکت و «، ماجراجويی شجاع، تاجری جسور، مديری بی رحم، نان آوری قابل اعتماد و »زنها
واه و پدری دلسوز، يا تحصيلکرده ای که ، ياری که درک می کند، يا، معشوقی گرم و داغ، شوهری دلخ»متين

  پيشنهادات در پشت همۀ انواع نظرات و اما.سخاوتمندانه در شستن ظرفها به همسرش کمک می کند و غيره
نامبرده، يک فرض بر زبان نياورده ای هم هست که فرد بايستی همۀ اين نقشها و خصوصيات را يکجا و به 

  .طور همزمان داشته باشد
، کار هر دو جنس را در انتخاب و اختيار نقشی که هم منطبق بر نيازهای درونيشان باشد و هم با همۀ اينها

درواقع، بی اعتمادی در نقشهای جنسيتی، بر . آن بتوانند فرد مناسبی را برای زندگی بيابند، مشکل کرده است
  .رفتارهای اروتيکی يک جفت تأثير می گذارد

  
  

  زنان شاغل
همين امر از جمله، نقشهای . ، زنان در مشاغل زيادی که قبًال مختص مردان بودند، به موفقيتهايی دست يافتنددر قرن بيستم

  .جنسيتی سنتی زنان را تغيير داد
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  سیرشد و نمو رفتارهای جن
  بزرگسالی:  رشدحلۀمر

  واکنش جنسی
  
ت آميزش جنسی آنها ، تعداد دفعا مردان جوان، ازدواج رابطه بادر

مردان زير بيست سال متأهل به طور متوسط هفته : را تغيير می دهد
، )زير بيست سال(، درحاليکه غير متأهالن .ای پنج بار ارگاسم دارند

اما بعد از آن، منحنی .  بار در هفته ارگاسم دارند3فقط کمی بيش از 
ر پنجاه د. پيدا می کنددفعات در هر دو گروه سريعًا سير نزولی 

سالگی، دفعات ارگاسم هفتگی برای همۀ مردان، کمتر از دو بار، برای 
افراد شصت ساله، هفته ای کمی بيش از يک بار، و برای افراد هفتاد 

 در کينزی. آلفرد س يافته های ها اينالبته. ساله، هفته ای کمتر از يکبار
 دالئل اواسط قرن بيستم بود، و بنابراين ارقام دقيق ممکن است به

با اين همه به راحتی نمی توان به خطوط کلی ای . متفاوت باشند زيادی
درحقيقت، تحقيقات بعدی . که اين ارقام به تصوير می کشند، شک نمود

در رابطه با زنان، کينزی و همکاران او، . هم آن را تأييد کرده اند
اليت بالعکس، به يک خط بيشترمستقيم دست يافتند که نمايی با دفعات فع

 نه شيب صعودی .می کرد ترسيم راجنسی خيلی کمتری در طول عمر 
 مورد مثلالبته، . اوليه در آن بود و نه سير نزولی آنچنان قابل توجهی

مردان جوان، ازدواج به تغييراتی در دفعات مقاربت جنسی زنان جوان 
 ارگاسم 3 تا 2 آنها هفته ای ،به محض ازدواج. هم منجر می شود

 درحقيقت، درفاصلۀ سی تا پنجاه سالگی، آنها کماکان هفته ای و. دارند
از طرف ديگر، زنان غير متأهل، در طول .  ارگاسم دارند2حدود 

همين رقم در مورد زنان متأهل باالی .  و يا کمتراز آن، ثبت کرده اند، هفته ای يکبار ارگاسم،زندگی خود
د که اين ارقام، حد متوسط هستند، و تفاوتهای عظيمی در بين البته، بايد تأکيد شو. پنجاه سال هم صدق می کند

عالوه بر آن، اين ارقام فقط ارگاسم را نمايندگی می کنند، اما دربارۀ منبع ارگاسم . افراد ديده می شود
ولی . اطالعاتی ارائه نمی دهند، و مهمتر از آن، همۀ واکنشهای جنسی پيش از ارگاسم را مسکوت می گذارند

است که چگونگی رشد و نمو » قابل شمارش«همه، درست همين تقليل ظاهرًا بی فکرانه به ارقام با اين 
، يافته دليل همين به. ، به شکل خيلی مناسبی به تصوير می کشدراواکنش جنسی زنان و مردان در خالل سالها 
  )1.(های کينزی همچنان با اعتبار باقی مانده اند

  :منبع) 1(
: Alfred C. Kinsey et al., “Sexual Behavior in the Human Male”, 1948, p. 267 and “Sexual 

Behavior in the Human Female” 1953, p. 549.  

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  بزرگسالی: رشدحلۀ مر
  رفتار اروتيکی

  
 مربوط به نقشهایرفتار اروتيکی بزرگساالن، دقيقًا مانند رفتارهای 

، يا معجونی از چندين نسخۀ مختلف، )پيش نويس(ه جنسيتی، از يک نسخ
هل أجماع زوجهای متۀ  سادًا ظاهرموضوعدر مورد  اين مسئله. تبعيت می کند

 مابين تعاملی ذهنی، و )پيش نويس(آن نسخه . هل، هم صدق می کندأو غير مت
معنا عمومی در تبيين فرهنگ دو نفر که در اينجا عمل می کند، از نسخه های 

آن، » نرمال«هدف آن، تعداد ايده آل دفعات و مدت ، ت مقاربت جنسیاهميو 
 اين را هم اعالم می کنند که ی مورد نظر،نسخه ها. ثير می گيردأرنگ و ت

چه مواقعی  در و کجا و ،گيرد چه مواقعی بايد انجام درکجا و ، مقاربت جنسی
 اينکه، نسخه های فرهنگی تعيين می کنند که خرو آ. غيره، چه کسی بايد شروع کننده باشد و نبايد انجام بگيرد

.  چه شرايطی ممنوع يا مجاز می باشند، و تحتبه غير از دخول، کداميک از انواع و اشکال فعاليت جنسی

  
  ازدواج و دفعات مقاربت جنسی

  
 هل دفعاتأزنان و مردان جوان مت

 همسن مقاربت جنسی بيشتری نسبت به
 ولی، .دارند هل خودأ غير متو ساالن

گذر زمان، دفعات فعاليت هر دو با 
) متأهل و مجرد(گروه زنان مسن 

  .کاهش يافته و همسطح می شود
برای مردان هم، همراه با گذر 

سطح فعاليت هر دو گروه  ،زمان
کاهش يافته و در ) متأهل و مجرد(

  .سطح پائينتری، يکسان می شود
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 فرهنگی، به احتمال زياد، به تغييراتی در رفتار –همۀ اينها بدان معنا است که تغييرات در محيط اجتماعی 
دهانی در بين ) سکس(برای مثال، در نيم قرن اخير در اياالت متحده، مقاربت . شوندمنجر می اروتيکی افراد 

اين بدون شک، از هر چه ليبراليزه تر شدن جو اجتماعی در . جفتهای متأهل و غير متأهل شايع تر شده است
جنسگرايان اين جو اجتماعی ابتدا به افزايش مقاربت مقعدی در بين هم. همۀ کشورهای غربی، ناشی شده است

،  با هم جنسی افرادمراوده هایخالصه اينکه، . مرد منجر گرديد، اما بعد از آمدن ايدز، به شدت کاهش يافت
، هميشه افرادی حال با اين.  در جامعه می باشندبزرگتربازتابی از تغييرات همچون ديگر رفتارهای اجتماعی، 

 خشونتی است که توسط مردان عليه ،در اين مورديک مثال خوب .  می چسبندرفتارهای قديمیهستند که به 
بسياری از اين خشونتها، نسخه های . زنانی که در پی به دست آوردن استقالل بيشتری هستند، اعمال می شود

 بعضی مردان. فرهنگی اند و يادگاری از دوران پدرساالری که در آن حاکميت مرد امر تضمين شده ای بود
هنه و منسوخ پيروی کرده و در ادامۀ کار آن را به روابط اروتيکی خود هم تعميم  از اين نسخه های ککماکان
از جنبۀ . ، و درنهايت به جدايی منجر می شود گشته باعث ناسازگاری و اختالل جنسیامرهمين . می دهند

دست  هم بيشتری بامثبت قضيه، امروزه بسياری از جفتها، بخصوص در سنين باالتر، به توافق و هماهنگی 
آنها با پشت .  خود را آزاد احساس می کنندکليشه های سنتی، در اين سن، در کنار نهادن آنها چرا که .می يابند

، قدرت ابداع و خالقۀ خود را به کار می گيرند و در سنتی و رفتارهای اروتيکی جنسيتیپا زدن به نقشهای 
  .حساس رضايت و خرسندی بيشتری هم می کنندروابطشان، به نيازهای فردی خود بها می دهند، و درنتيجه ا

همۀ اينها به کنار، اين را بايد به خاطر داشت که بزرگسالی دوره ای است که تأثيرات نسخه های جنسی 
ترجيحات و عالئق اروتيکی فرد خود . دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، در آن هر چه برجسته تر می شوند

درنتيجه، . می سازدوتهای قابل توجهی از فردی به فردی ديگر را برمال را کامًال عيان ساخته و وجود تفا
 .، مبادرت می ورزندانواع رفتارهای جنسیبزرگساالنی را می توان يافت که به يک، چند، بسياری، و يا همۀ 

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

  بزرگسالی: رشدحلۀ مر
  1رفتار توليد مثلی 

  
 زمانی است که زنان و مردان ًالدر سطح فردی، بزرگسالی معمو
 در جوامع مدرن، بچه دار شدن در .تصميم به بچه دار شدن می گيرند

نوجوانی چندان مرسوم نيست و اگر اتفاق بيافتد بيشتر نتيجۀ يک بارداری 
در مقابل، اغلب بزرگساالن آگاهانه تصميم می گيرند که . ناخواسته می باشد

م می گيرند که چه موقع، با کدام فاصلۀ آنها همينطور تصمي. بچه دار شوند
 ازبا به کار گيری روشهای پيشگيری آنها . زمانی و چند فرزند داشته باشند

موضوع رفتارهای توليد مثلی و رفتارهای اروتيکی خود را با هم ، بارداری
 حکومتها که نگران درواقع، اين ديدگاه توسط بسياری از. قاطی نمی کنند، بلکه اين دو را از هم سوا می دانند

هر «يک نمونۀ خوب، چين می باشد، جايی که سياست رسمی . رشد بی رويۀ جمعيت هستند، تبليغ هم می شود
 می جدا از هممسئله  دو سکس و توليد مثلاين را برای هر شهروندی روشن می کند که » جفت يک فرزند

   .باشند
برای مثال، .  اين دو به هم تأکيد می کننداز طرف ديگر، برخی سنتهای مذهبی همچنان روی ارتباط

بر . باز نگه دارد» راه را برای امکان يک حيات تازه«کليسای کاتوليک می خواهد که مقاربت جنسی هميشه 
امروزه در اغلب کشورها، تصميم . و غير اخالقی اند» مصنوعی«اساس اين دکترين، اکثر انواع پيشگيريها 

همين مسئله در . يل پيشگيری از بارداری به وجدان خود فرد واگذار شده استگيری در مورد استفاده از وسا
 زندگی بهبعضيها اين را خواستۀ خداوند می دانند و خود را .  هم صدق می کندعقيمیمورد برخورد با مسئلۀ 

اری از بدون فرزند عادت می دهند، عده ای تصميم به فرزند خواندگی می گيرند، و باز عده ای ديگر، از بسي
  .، استفاده می کنند غلبه بر عقيمیروشهایامکانات مدرن 
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
  بزرگسالی: رشدحلۀ مر

  2رفتار توليد مثلی 
  

جمعيت شناسان، . در سطح جهانی، رفتارهای توليد مثلی بشر، به طور فزاينده ای اسباب نگرانی می شوند
بوده » ازدياد بی رويۀ سکنۀ زمين«، نگران (Thomas Malthus) توماس مالتوساز دو قرن پيش، از زمان 

هرچند که پيش بينی وخيم مالتوس عملی . و افزايش توليد مثل را مشکلی که به راه حلی نياز دارد، دانسته اند
بحث مفصل در اين باره خارج از . نشده، اما بسياری از ترس و نگرانيهای او هنوز به قوت خود باقی اند

  :اين دورۀ آموزشی است، ولی حداقل يک مسئلۀ آن بايد در اينجا مطرح شودحيطۀ 
مسلم به نظر می رسد که در آينده، کشورهای دارای کمترين امکانات، باالترين نرخ زاد و ولد را خواهند 

در سطح جهانی، زوجهای فقير تعداد فرزندان بيشتری نسبت به زوجهای غنی خواهند به عبارت ديگر، . داشت
کشورهای با سطح درآمد باال، :  می شود عنوان اگر موضوع را به شکل ديگری مطرح کنيم، اين طور.داشت

جايی که کودکان از شانس بهتری برای رشد توانائيهای بالقوۀ خود برخوردارند، نسبت به کشورهای دارای 
سطح زاد نايابتر هم می شود،  و احتماًال است، جايی که امکان تحصيالت و کار خوب ناياب  پائينسطح درآمد

  .  داشته و خواهند داشتو ولد پائين تری
زنان در کشورهای رشد يافته، از برابری جنسيتی بيشتری : يافتن علت اين امر چندان مشکل نيست

برخوردارند، به راحتی به وسايل پيشگيری از بارداری دسترسی دارند، و درنتيجه در زمان تمرکز بر 
برعکس، زنان در کشورهای در حال رشد اغلب .  می توانند از بارداری جلوگيری کنندپيشرفتهای شغلی،

از ، و به سختی به وسايل پيشگيری اندتحصيالتی ندارند، به نقش زن خانگی و مادر بودن محدود شده 
  . دسترسی دارندبارداری

جمعيتی، اين پرسش به غير از مشکالت آشکار اقتصادی و زيست محيطی منتج از اين نابرابری رشد 
سئوال مشکلتری هم . مطرح است که کشورها برای کنترل جمعيت خود تا کجا می توانند، و بايد، پيش بروند

کشورهای غنی تا چه اندازه می توانند و بايد رشد جمعيتی کشورهای : هست که چه بسا در آينده مطرح شود
  فقير را کنترل کنند؟

  
  

  1980 – 2015سطح متوسط رشد جمعيت 
  

  

   درآمد باال                      درآمد متوسط             درآمد پائين                

  1980 - 
1998 

  1998 - 
2015 

   
  

ی دارای درآمد پائين، درآمد متوسط، و کشورها: ، رشد فعلی جمعيت در سه گروه از کشورها را نشان می دهد فوقتصوير
رشد جمعيت در هر سه گروه رو به کاهش است، اما، انتظار می رود که ارقام قطعی، در آيندۀ قابل پيش بينی افزايش . درآمد باال

بانک : نبعم. در مقايسه با کشورهای با درآمد باال، رشد جمعيت در کشورهای با درآمد پائين و متوسط سير صعودی دارد. يابند
  جهانی
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
 رشدۀ مرحل

  سن کهولت 
  

نه . اين اواخر، رفتارهای جنسی دوران کهولت، به مد تبديل شده است
تنها انتشارات علمی، بلکه کتابها و مجالت عام هم توجه خود را روی اين 

دالئل يکی از . موضوع، که زمانی رسمًا فراموش شده بود، متمرکز کرده اند
فرد، در » چرخۀ زندگی«فراموشی و بی توجهی، اين باور تأسف انگيز حول 

 يعنی ؛گذشته بود که پيری را به عنوان بازگشتی به دوران کودکی می دانست
چنين باوری وجود داشت که، هر دو گروه خيلی جوان و . »کودکی دوم«

خانه های  «درحقيقت، در. خيلی مسن، هيچ عالقه ای به مسائل جنسی ندارند
، فرصت ادامۀ روابط جنسی ای که مسنو مراکز مراقبت از افراد » سالمندان

قبل از ورود به اين مراکز شکل گرفته بودند را از زنان و مردان سلب می 
اين موضع ادامه داشت تا اينکه دردهۀ . کردند، و حق شروع رابطۀ جنسی جديدی هم به کسی داده نمی شد

رسانه های ارتباط جمعی غرب ناگهان متوجه شدند که افراد پا به سن به . نهادغيير  به ترو ميالدی 1970
.  هدفی برای تبليغات و ديگر استراتژيهای بازاريابی می باشند،عنوان بخش رو به رشد جمعيت، و درنتيجه

پول بيشتری برای ناگهان همه متوجه شدند که افراد نسبت به گذشته، بيشتر عمر می کنند، سالم تر می مانند، و 
به عبارت ديگر، افراد مسن حاال، مشتريان بالقوۀ رديفهايی از محصوالت بودند؛ از . خرج کردن دارند

تورهای مسافرتی به خارج و تورهای دريايی تا هتلها، خانه های موتوری، وسايل ورزشی، کرمهای زيبايی، 
 ناگهان خود را خواستنی، عزيز، و در جايگاه درنتيجه، افراد کهول. قرصهای ويتامين دار، مد و سرگرميها

 ولی، اين تصوير به اندازۀ همان تصوير قبلی، .، يافتندسيری ناپذير ی، لذت جو با شهوت»طبقۀ خوشگذران«
پروسۀ بيولوژيکی کهولت به طور اجتناب ناپذيری به از دست دادن انرژی فيزيکی منجر می . اشتباه است

توان و کارآيی فعاليت جنسی کاهش می يابد، و بدن، . را هم دربر می گيردشود، و اين، انرژی اروتيکی 
موی سر سفيد می شود و يا می ريزد، ماهيچه ها شل می شوند، و پوست چين : کهولت خود را عيان می سازد

، احساس شنوايی و بينايی ضعيف می شوند، و همۀ واکنشها و حرکات فيزيکی آهسته تر می اندازدو چروک 
  .ردندمی گ

در  مسن زنان و مردان. خوشبختانه، هيچکدام از اينها به معنای پايان روابط جنسی رضايت بخش نيست
توانند ، می »سکس«ۀ  سنتی دست و پا گير مرسوم دربارکليشه های راههای بی اعتنايی به  آموختنصورت

  .بدون انکار ضعف فيزيکی خود،به ارضاء اروتيکی برسنددر پيری هم 
 

  مو رفتارهای جنسیرشد و ن
 کهولت: رشدحلۀ مر

  )جندری(نقش جنسيتی 
 
جفتهای مسن شبيه هم می   همراه با گذر زمان،لب مشاهده شده کهغا
منظور نه شباهت فيزيکی، بلکه رفتار و منش کلی، و چگونگی . شوند

در ظاهر، تفاوت . کنش و واکنش آنها با هم و با محيط پيرامون می باشد
نها ممکن است مثل سابق واضح و آشکار باشد، اما  آ)جندری( جنسيتی

 در طول زمان، تعادل آنها به همديگرانطباق پيوسته تعميق يافتۀ متقابل 
 زنانگی که قبًال -خاصی بين آنها به وجود آورده، و خصائل مردانگی 

مسلمًا، اين مسئله . ، رقيق و کمرنگ کرده استراخيلی برجسته بودند 
 همۀ جفتها صدق نمی کند، و به سختی شامل حال به هيچ وجه در مورد

، بار ديگر بررسيهابا اين همه، . آنهايی می شود که تنها زندگی می کنند
، که از همان ابتدا تثبيت شده، و اساس همۀ جنسيتی  نقشهایحتی: حقيقت بيان شده در فوق را تأئيد می کنند

اين پروسۀ . دنان بزرگسالی دچار جرح و تعديالتی شوند در دورنرفتارهای اجتماعی بعدی است، اغلب می توا
بسياری از والدين، بعد از آنکه فرزندانشان بزرگ شده و از آنها . تغيير چه بسا تا دوران کهولت هم ادامه يابد

 ممکن است ،فاکتور دخيل ديگر. مستقل شدند، تعديالتی در تقسيم کار قبلی مابين خود، به وجود می آورند
 که از اين طريق به وجود می آيد ممکن است باعث ایآزادی و وقت اضافی . ستگی از کار باشدعامل بازنش
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 مثًال انجام کارهای داوطلبانه و يا ثبت نام در يک مدرسه يا ؛شود که زن به دنبال چالشهای جديدی برود
 را انجام دهد، و عالئق در مقابل مرد ممکن است ترجيح دهد که در خانه بماند، آشپزی و تميزی خانه. دانشگاه

يا اينکه زن و شوهر، به صورت برابر، پروژه يا برنامۀ کامًال جديدی را مشترکًا با . فردی خود را دنبال نمايد
 می توانند به طرق هم در دوران کهولت نقشها و رلهای جنسيتی، بدان معناست که اينها همه. هم شروع کنند

 قبلی و توان ترک الگوهای رفتاری،  درواقع.د تأثير گذارندمختلفی عوض شوند و بر رابطۀ زن و مر
داقل در ح از بزرگسالی به کهولت،  موفقرابازنويسی نسخه های سنتی برای خود، ممکن است در امر گذ

انع ادامۀ رضايت و ويکی از بزرگترين م:  برای مثال. باشداساسیجنسی انسان، بسيار مهم و ۀ عرص
باشد که مرد هميشه بايد ابتکار عمل را به دست گيرد، و اين که اگر مردی در هنگام خشنودی، شايد اين الزام 

، زنان پا به سن ممکن است ترس اين از طرف ديگر. باشد، حتمًا اشکالی دارد» مفعول و پاسيو«عشق ورزی 
انگی را داشته باشند که در صورت به دست گرفتن ابتکار عمل و شروع عشقبازی، ممکن است لطافت و زن

به احتمال قوی، احساس خرسندی  يک جفت مسن، بدون اين موانع دست و پا گير،. خود را از دست بدهند
  .بيشتری خواهند کرد

 
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

 کهولت: رشدحلۀ مر
  1واکنش جنسی 

  
 ينا . جنسی انسان هم تضعيف می گرددپاسخدهی سن، افزايشهمراه با  ،شدههمانطور که بارها تکرار 

لگی به ، بعد از پنجاه ساشانيس جن، انگيزه وعملکردتوان ًالمعموکه ر مورد مردان، بخصوص د، تضعيف
 جنسيشان کًال عملکرد و کارايیاين افول در زنان، که . می کندطور قابل مالحظه ای کاهش می يابد، صدق 

 می توانند کماکان مقاربتهای با اين وجود، هر دو جنس. هيچوقت به سطح مردان نمی رسد، کمتر مشهود است
 در رابطه با منسوخو پيشداوريهای انتظارات غير واقعی  به شرطی که اما، داشته باشند، مندیجنسی رضايت

   .نداشته باشند،  آميزش جنسی عملو انتهای، ميانه، »درخور«شروع 
ليت جنسی خود را برعکس، بسياری از زنان، فعا. يائسگی به معنای پايان فعاليت جنسی يک زن نيست

از جهت فيزيولوژيکی، . افزايش می دهند، چون آنها ديگر نگران بارداری و وسائل پيشگيری از آن نيستند
اين مسئله را . ديوارۀ واژن درزنان مسن، نازکتر می شود و درنتيجه، ترشح مايع واژنی آنها هم کاهش می يابد

خوردن يا تزريق داروهای هورمونی برای زنان . (نمود هورمونی درمان های پمادموضعیمی توان با ماليدن 
چون ممکن است در مواردی مفيد، و در مواردی . و مردانی که مشکل سالمتی ندارند، هميشه تجويز نمی شود

اين .  هم سست شده و باعث شل شدن آن می شوندمهبل عضالت اطرافدر بعضی از زنان، .) دنمضر باش
از جمله از طريق . (ان از طريق تمرين ماهيچه های پی سی، برطرف نمودشدگی واژن را می تو» شل«نوع 

درواقع، مردان هم می توانند .) اين فايل در کتابخانۀ مجازی جنسيت و جامعه موجود است، م. تمرينات کيگل
 مردان مسن به مدت زمان بيشتری به هرحال،.  جنسی خود را بهبود بخشند پاسخدهیبا انجام اين تمرينات،

، نياز به رسيدن به از سوی ديگر.  و احتماًال به شقی سابق هم نمی رسدرای شق شدن آلت خود نياز دارند،ب
 جنسی را قادر می شود مقاربت، مرد  ترتيبارگاسم و انزال هم معموًال به شدت و حدت سابق نيست، و به اين

هر صورت، تا زمانی که يک جفت،  در .ادامه دهد  طوالنی تری نسبت به دوران جوانی خودزمان مدتبرای 
 پاسخدهی جنسی  آنوقت ضعف و کانال رابطه و گفتگو را بين خود باز نگه دارند،واقعًا با هم صميمی مانده

  . می کند هممحکم ترآنها به رابطۀ شهوانيشان با هم لطمه نمی زند، بلکه بالعکس آن را 
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 pubic) از استخوان واقع در قسمت استخوان زهاری)رنگ سرخ در تصوير فوقه ب( ماهيچه های پی سی

bone) تا استخوان دنبالچه (coccyx)امتداد می يابند .  
  .و آن را دربر گرفته اندشده در زنان اين ماهيچه ها به واژن محاط ) چپ(

  .تصوير ماهيچه های پی سی در مردان) راست(

 

  
  رشد و نمو رفتارهای جنسی

 کهولت: رشدحلۀ مر
  2واکنش جنسی 

  
 سند. را نشان می دهد) دکتر وای( مرد  يکاه با باال رفتن سن جنسی همرکاهش عملکرد زير، نمودار

 از اين جهت قابل اين امر به ويژه. موجود، تعداد دفعات انواع فعاليتهای جنسی ساالنۀ او را به تصوير می کشد
همراه با ، وجودبا اين . توجه است که اين نوع زندگی و حيات جنسی، از بسياری جهات، غير معمولی است

  . شباهت می يابد لش جنسی مردان هم سن و ساعملکرد  به،هر چه بيشتراش   جنسی عملکرداو، يش سنافزا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سالگی65 تا 30از » وای«نمای فعاليت جنسی دکتر 
جنسی خود ، تشويق نمود که از انواع فعاليتهای که تازه ازدواج کرده بود سالگی 30 را در سن »وای«دکتر ، کينزی. آلفرد س

در خالل اين مدت او هيچوقت به طور جدی .  سالگی با دقت و وسواس عجيبی دنبال نمود65پيشنهادی که او تا . ياداشت برداری کند
او هيچوقت با زن . بيمار نشد، او چندين فرزند داشت و در هشتاد سالگی که درگذشت همچنان با زن اول خود زندگی می کرد

زندگی جنسی بسيار غنی ای داشته اما کاهش تعداد دفعات عمل جنسی او بعد از پنجاه سالگی » وای«ر دکت. ديگری ازدواج نکرد
  .کامًال مشهود است

  Erwin J. Haeberle: کپی رايت

  استخوان  دنبالچهاستخوان زهاریدنبالچه
 واژن زهاری
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  رشد و نمو رفتارهای جنسی
 کهولت: رشدحلۀ مر

  1رفتار اروتيکی 
  

تحقق رؤياها و آرزوهای زمان به راحتی می تواند پيری،  دوران
اما، اين به شرطی امکانپذير است که زنان و مردان با ضعف .  باشدجنسی

فيزيکی خود کنار آمده، آن را بپذيرند و با نزديکی عميق تر عاطفی، 
ۀ نگرش و شيو، آنها بايد  روندايندر . ضعف فيزيکی خود را جبران کنند

از برخی خود و همسر خويش، درپيش گيرند و برخورد جديدی در قبال 
برای مثال، ممکن است يکی از .  رفتاری سابق خود را تعديل کنندالگوهای

مشکالت غير ضروری برای جفتهای مسن، تأکيد بر اندامهای جنسی و 
 مدرن ما، اين بند کردن، بخشی از پيش دنيایمتأسفانه در . ارگاسم باشد

بی نويسها و نسخه های فرهنگی ارائه شده می باشد و وسائل ارتباط جمعی 
اما اگر اين نسخه ها بدون هيچگونه . ن را، به همراه تأکيد بر جوانی، زيبايی و انرژی تکرار می کنند آوقفه

 برای شايد امر اين .منجر می شود  جنسیابطرواعوجاج نقدی پذيرفته و در فرد درونی شوند، نتيجه به 
 باقی بمانند، اين توانمندانچه جفتها با اين حال، چن. زوجهايی که هنوز پا به سن نگذاشته اند چندان مشهود نباشد

ولی، با . می توان به نوعی آن را تحمل کردشود، اما می  به صورت مبهمی احساس  کهاعوجاج، هرچند
از  خواه ناخواه بايد تعادل ارتباط جنسی،ۀ در صورت تمايل به ادام، زنان و مردان و زوال قدرت سن افزايش

محرک ۀ کشف تمام بدن به عنوان منطق برای جفتهای مسن، . آورنددوباره به دست بين خود را دست رفته
 ، نتيجۀ نهايیو عمل، تا بر خود پروسه تمرکز بيشتر جنسی، و  انواع ارتباطاتۀبهره گيری از هم جنسی،

دورانی است که در آن،  ت،کهولدرحقيقت، . يعنی ارگاسم احتمالی، بازده خيلی بيشتری برايشان به همراه دارد
را کشف می کنند، و رفتارهای اروتيکيشان، حتی ) انگيزیشهوت (و اروتيسيسم » سکس« تفاوت بين جفتها

 ظرفيت احساس، اين مفهومدر  . جنسی آنها، برايشان رضايت بخش تر می شونددهیدر شرايط ضعف پاسخ
 در مورد وعموضاين . همچنان بيشتر می شود در آنها تا هر زمان که زنده بمانند، ،شادی و رضايت خاطر

تا زمانی که رابطه ها سالم و بدون خدشه باقی بمانند، . هر دو جفتهای غير همجنس و همجنس، صدق می کند
هر دو، تغييرات مشابهی را از سر می گذرانند، و امکان مساوی برای رشد فردی فراهم می کنند، فارغ از اين 

  . دو غيرهمجنس باشد يا دو همجنس بينکه رابطه
  

  و رفتارهای جنسیرشد و نم
 کهولت: رشدحلۀ مر

  1رفتار اروتيکی 
  

زنان و مردان مسنی که تنها زندگی می کنند، با چالش تماس گيری و يافتن ارتباط فيزيکی و عاطفی 
نسخه ای جز  برای ارضاء نيازمنديهای جنسی در دوران کهولت، ،متأسفانه، فرهنگ مدرن ما. مواجهند
 که قابل نسخه و مدلی مسنی که مجرد يا بيوه هستند، برای روابط اروتيکی خود،افراد .  ارائه نمی دهدازدواج
برای مثال، بعضی از جفتهای . راه حلی بيابند نمی يابند، و درنتيجه ناچارند خود برای آن ، اجتماع باشدتأييد

عده ای ديگر، در . مسن جداگانه زندگی می کنند، ولی مرتب به هم سر می زنند يا با هم به تعطيالت می روند
 چون نمی خواهند از حقوق ،خانۀ مشترکی با هم زندگی می کنند ولی بدون آنکه ازدواج کرده باشند

ضمنًا، عده ای از زنان و مردان ديگر هم که در شرايط مشابهی هستند، به صورت . بازنشستگيشان کسر شود
 ديگر محلهای نگهداری افراد سالمند، شروع و» خانه های سالمندان«اين اواخر . گروهی با هم زندگی می کنند

منطقۀ «ولی اينها و موارد مشابه، کًال در . به تحمل و حتی تشويق روابط جنسی در بين ساکنان خود نموده اند
تعداد بسيار زيادی از سالمندان بدون هيچگونه . جای دارند و از مقبوليت عام برخوردار نيستند» خاکستری

مسئوليت يافتن نسخه ای فرهنگی که نيازهای اروتيکی .  رها شده اندشاندر آخر عمرتماس فيزيکی و عاطفی 
که هرگز » مجردانی«در جهان پيشرفته، تعداد  . است باقیسالمندان را پاسخ دهد، همچنان بر دوش جامعه

 رو به ی می کنند،، و همينطور تعداد زنان و مردانی که قبًال متأهل بوده اند و حاال تنها زندگازدواج نکرده اند
در عين حال، امروزه مردم عمومًا بيشتر عمر می کنند، و بنابراين، احتمال اينکه موضوع . افزايش است

 – 1994تصوير زير، اوضاع را در آمريکا در فاصلۀ . سالمندان مجرد در آينده حادتر شود، بيشتر است
  . بسياری از کشورهای ديگر هم ديده می شود نشان می دهد، اما مسير کلی همچنان رو به باالست و در1970
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  1970 و 1994) مردان: زنان، سمت راست: سمت چپ.(که تنها زندگی می کنندبزرگساالن، بر حسب سن و جنس، درصد 
  

 
  

  .آمار اياالت متحدهۀ ادار: منبع

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  
 - 27 در (Wilhelm Von Humboldt)تويلهلم فون هامبول

کلی پژوهشهای جنسيت شناسی وسيعی تحت عنوان   خطوط1826
برنامۀ او بر اين . ، را ترسيم نمود»تاريخ وابستگی در نژاد انسانی«

. قيق و تفحص کندو تن فروشی تح» زايشۀ غريز«بود که در تاريخ 
برنامۀ کار او هرگز به اتمام نرسيد، اما هامبولت، برای اولين بار، 
رفتارهای جنسی بشر را به صورتی از جهت اخالقی بی طرفانه، بر 

  .اساس احتمال چهارگانۀ آن، کالسه بندی نمود
  ودخ) با. (1
   گرجنسد) با. (2
   نسهمج) با. (3
  يوانح) با( .4

مين امروز هم برای ورود به موضوعی به اين کالسه بندی تا ه
 بنابراين ما هم در بخشهای بعدی اين باشد؛اين پيچيدگی، مفيد می 

ولی، با توجه به . دورۀ آموزشی آن را به کار خواهيم برد
ترمينولوژی علمی امروزی، ما به صورت دوم شخص و سوم 

» همجنسگرا«، و )هتروسکسوال(» دگرجنسگرا«شخص 
هترو و همو دو حرف اضافۀ . (حبت خواهيم کرد، ص)هموسکسوال(

  .)را می دهند» همسنخ«، و »متفاوت«يونانی اند و معنای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تويلهلم فون هامبول
(Wilhelm Von Humboldt) 

 متفکر آلمانی )1767 – 1835(
، اولين نويسندۀ  دانشگاههااصالحگر

رفتارهای مدرن بود که ) دوران(
جهت  صورت ازه جنسی بشر را ب

کالسه بندی  اخالقی بی طرفانه ای،
 .نمود
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  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی
  خودتحريکی جنسی  .1
  

 تکاملی نظرحيوانات از  ازو بسياری ديگر (نوع بشر 
 شده و تحريک ،قادرند که بدون حضور شريک جنسی) پيشرفته

امکان اين گونه خودتحريکی در هر سن و . ه ارگاسم برسندب
احتمال اين که به طور غير ارادی و در خواب . سالی وجود دارد

به طور ارادی، به وسيلۀ   فرداينکهاتفاق بيفتد هم هست، يا 
، تا زمانی که ما سالم هستيم، اينکه خالصه. استمناء به آن برسد

 بدنمان هميشه از توان امانها، فارغ از اينکه با کسی باشيم يا ت
 جنسی هميشه تحريکیخود. پاسخدهی جنسی برخوردار است

 در از قديم االيام  ترين نوع فعاليت جنسی بشر بوده، وشايع
.  آمده استنقاط جهانتصاوير و نوشته های تاريخی در همۀ 

درحقيقت، در بعضی از افسانه های کهن خلقت، خودتحريکی 
  .ندگی استۀ زريشخالق، علت و 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی
  تاريخچه: خودتحريکی جنسی. 1

  عهد عتيق
  

 می دهدتصور بر اين بود که ارگاسم غير ارادی زمانی دست در عهد عتيق، 
 به بسته و  کندکه يک فرشته، يک روح يا شيطان، فرد را در خواب زيارت

يونانيان قديم و اطبای رومی بر .  باشد می توانست اتفاقی خوب يا بد، اينشرايط
شود و به اين خاطر اين عقيده بودند که اسپرم محبوس در بدن، به سم تبديل می 

رس نبود،  شريک جنسی در دستچنانچهو . به بيرون دفع شودبايد با فواصل منظم 
 هر دو حالت، سالمتی فرد را .بود خوبی آنوقت استمناء، آلترناتيو و راه حل

 هميشه منیيهوديان قديمی، اعتقاد داشتند که  از سوی ديگر،. می کردندتضمين 
تلف و ريخت و  نبايد رگزبايد برای هدف توليد مثل، محفوظ نگه داشته شود، و ه

مايۀ تأسف بودند، و ) درخواب( به اين خاطر ارگاسمهای غير ارادی .شودپاش 
   .محسوب می شدخودارضايی يک جرم جدی 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )گالن(وس گالينکالديوس 
  ) بعد از ميالد129 – 201(

بزرگترين پزشک دوران روم 
عنوان ه خودارضايی را ب قديم،
ضروريات حفظ سالمتی،  يکی از

  .شنهاد نموديپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (Atum) وماط
  خالق زندگی

  )نقاشی قديمی مصری(
 ،خدای خالق طبق يکی از افسانه های کهن مصری

به تحريک و مالش اندام وم، که در جهان تنها بود، اط
 بعد با به.  اسپرم خود را بلعيدو پرداخت  خودجنسی

. مرد را خلق کرد بيرون تف کردن آن، اولين زن و اولين
 کهن سامری هم، خداوند اسطوره های بر طبق يکی از

انزال او  ازبزرگ به نام انکی، خودارضايی کرده و 
  .زاده شدندو فرات  رودهای حيات بخش دجله
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  ی اوليۀ رفتارهای جنسیشيوه ها
  تاريخچه: خودتحريکی جنسی. 1

  قرون وسطی
  

 علی رغم .گرديد نفی کلی خودارضايی مردان در مسيحيت باعث منی» ريخت و پاش«نگرانی از احتمال 
، اما مسيحيان برخوردهای سنتی منفی نشده است بردهاين حقيقت که در انجيل، از خودارضايی هيچوقت اسمی 

عنوان يک ه  بروپای سده های ميانه، خودارضايیدر ا با اين همه، .در پيش گرفتندز خود را يهوديان پيش ا
در نوشته های ( در دارالتأديبهای مختلف محکوم می شد، اما خودارضايی  درحاليکه. نمی شدتلقیمشکل 

 کتابهای پرسش و حتی در. يا فقط به طور غير مستقيم به آن اشاره شده است ،به ندرتمذهبی علمای آن دوره، 
از قلم «اين  .پاسخ اصول دين که در قرن شانزدهم طرفدار زيادی داشتند، در اين باره چيزی آورده نشده است

 ممکن است عجيب به نظر برسد، اما اگر به ياد بياوريم که جنسيت در سده های ميانه در اولين نگاه» افتادگی
 اين موضوع درحقيقت خود.  به نظر نخواهد رسيدمفهوم نسبتًا محدودی داشت، آنوقت موضوع، عجيب

آميزش :  جنسی به شمار می آوردندصرفًادر عوض، مردم تنها يک رفتار را به عنوان عمل . ناشناخته بود
 به نظر می رسد که حداقل زنان و کودکان در رابطه با خودارضايی، بنابراين. جنسی دخولی بين بزرگساالن

 ناراحتی فيزيکی، همچون تسکين  به آن به عنوان راهی جهتبه سادگید، بلکه  احساس گناه نمی کردنچندان
  .خارش، می نگريستند

  
  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی

  تاريخچه: خودارضائی جنسی. 1
  اوائل عصر مدرن

  
، موضوع فعاليت جنسی و خودارضايی کودکان، برای اروپا کماکان تا حدود زيادی 17 و 16در قرون 

برای مثال، پادشاه فرانسه، هنری چهارم، درحاليکه تختی را که پسر کوچکش در آن نطفه .  نبودمسئله ای
ببين، «:  به او گفتو با دست کشيده ،بسته بود، به او نشان می داد، پيش چشمان کودک، آلت خود را در آورده

، وليعهد دربارپزشک  درحقيقت، طبق گزارشات .».اين همانی است که تو را آنطور که هستی، درست کرد
تاجگذاری کرد و پادشاه شد، به طور مرتب از پرستاران و ديگر زنان لوئيس سيزدهم جوان، که بعدًا با نام 

او به محض اينکه توانست راه برود، به . قصر درخواست می کرد که آلتش را برای او نوازش کنند و بمالند
در خصوص . می بوسيدندآن را  و آنها با آلتش بازی کرده و اين عادت کرد که آلتش را به بزرگترها نشان داده

 به سن بلوغ رسيد، روزی از شاهزاده که هنگامی:  بودجالينوس آموزه های خانوادۀ پادشاهی، پيرو ،استمناء
خدمتکار هوشيار . او را ديد که با آلت شق شده از حمام به در آمد» رئيس تشريفات «محض آنکهه بروزها 

اين درمانی است که «و گفت  .جلق زد نوجوان  برای وضعيت اضطراری پی برد و با دست خودبالفاصله به
  ».ديده ام در انگلستان آن را به کار می برند

  

 
)1601 – 1643(لوئيس سيزدهم  )1553 – 1610(هنری چهارم 

  
 از جهت جنسی آزاد و بی قيد بودند، ،يزدهمن فرانسه، هنری چهارم و لوئيس سپادشاها

پزشکی را به کار » کالسيک«وزه های ، کماکان آمشاندربارولی با اين وجود، پزشکان 
 .درنتيجه، آنها خودارضايی را امری طبيعی و سالم می پنداشتند. می بردند
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  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی
  تاريخچه: خودارضايی جنسی. 1

  اوائل قرن هيجدهم
  

  : با اين نام در انگلستان ظاهر شد ميالدی، جزوه ای، بدون اسم نويسنده، 1710 در سال
همراه با راهنمائيهای .  آن در هر دو جنسوحشتناکاونانيا، يا گناه شنيع خودآلودگی و تمام عواقب «

  )1(».عملی و معنوی برای آنانی که با اين کار ناپسند به خود آسيب رسانده اند
 حرفهای کهنه و قديمی در باب کهجعلی سابق بوده  بر اين است که نويسنده يک روحانی باورامروزه 

» اونانيا«او اين عمل را .  تزئين کرده و به خورد خوانندگان خود داده است،منی را» ريخت و پاش«رات خط
(Onania) شخصيتی در انجيل که به علت سرپيچی از دستور خداوند مبنی بر آبستن »اونان« ناميد که از نام ،

 او بعد از فوت برادر، با بيوۀ طبق سنت آن زمان،. کردن بيوۀ برادر خود مجازات گرديد، گرفته شده است
مقاربت جنسی داشت اما با استفاده از روش بيرون کشيدن پيش از انزال، هرگونه احتمال آبستن شدن ) برادر(

 غلطمتأسفانه، ايده های مضحک و بی معنی، و اصطالح ). 38:8-10: سفر پيدايش. (زن برادر را منتفی نمود
جزوۀ نامبرده بالفاصله به چندين زبان اروپايی ترجمه . عمومی مواجه شدانداز نويسنده خيلی زود با استقبال 

  . هم رسيدمشد و در آخر به چاپ هشتاد
  

1. “Onania, or the Heinous Sin of Self-Pollution and All Its Frightful 
Consequences in Both Sexes, Considered with Spiritual and Physical Advice 
To Those Who Have Already Injured Themselves By This Abominable 

Practice”.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی
  تاريخچه: خودارضايی جنسی. 1

  (Tissot and Rush)تيسولت و راش
  

ونانيسم، ا«محترم سوئيسی به نام ساموئل تيسوت کتاب تأثيرگذارتری به اسم  پزشک ، يک1760در سال 
نويسنده ادعا کرد که استمناء نه تنها گناه و جرم . منتشر نمود» يا رساله ای حول اختالالت ناشی از استمناء

تحليل قوا، کم سويی، اختالل دستگاه هاضمه، « بسياری از بيماريهای جدی همچون  علت اصلی بلکه،است
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نه تنها همه جا از او نقل قول .  کننده دست يافت تيسوت به موفقيتی خيره.می باشدهم  » جنسی، و جنونناتوانی
 بلکه در همۀ محافل از او به عنوان بزرگترين و معتبرترين منبع آگاه در موضوع استمناء نام برده می ،می شد

در خالل چند دهه، . ، مورد احترام و تقدير قرار گرفتبانی خير مردمشد و در سطح جهانی به عنوان 
مسئله آنچنان حاد شد که در جهان . ن دکترين رسمی پزشکی به رسميت شناخته شدندديدگاههای او به عنوا

  .ريشۀ هر مشکل فيزيکی، به استمناء می رسيدنددر رديابی غرب، پزشکان 
تحقيق و مشاهدات پزشکی حول  «(Benjamin Rush) امين راشبني، هنگامی که 1812در سال 

، در همه جا امر مسلمی دانسته می شد و تأثيرات استمناءاثرات مضر را منتشر نمود، » اختالالت ذهنی
طبق نظر راش، جلق زدن نه تنها به جنون می انجاميد، بلکه . مخرب آن هم به مقدار زيادی افزايش يافته بود

تضعيف اسپرمها، ناتوانی جنسی، ناراحتی کليوی، قوز پشتی، سوء هاضمه، عفونت خونی، ضعف «باعث 
  .ديهم می گرد» ، افکار ماليخوليايی، ضعف حافظه، جنون و مرگبينايی، سرگيجه، صرع

  

  
  

» روشنفکران« پزشک سوئيسی و از )1728 – 1797( ل تيسوتئسامو) چپ(
  .تأثيرگذار بود

  
پزشک آمريکايی، يکی از سرود خوانان ) 1745 – 1813(بنيامين راش ) راست(

معروف » پدر روان پزشکی آمريکا« بود، که بعدها به عنوان 1776اسقالل در سال 
  .گرديد

 
  

  فتارهای جنسیشيوه های اوليۀ ر
  تاريخچه: خودارضايی جنسی. 1

  گراهام و کلوگ
  

» زندگی سالم« دو تن از بزرگان مبارزه با ديو خودارضايی، مناديان راديکال ،مدر آمريکای قرن نوزده
 رژيم غذايی، مرزهای  وآنها، با تلفيق ترسهای کهنۀ روانپزشکی و نگرانيهای جديد مربوط به تغذيه. بودند

 وستر گراهام يليس. ورديدند و بر فرهنگ طبقۀ متوسط آمريکايی تأثير شگرفی گذاشتندتازه ای درن
(Sylvester Graham) کشيش کليسای مشايخی پروتستان، که شايد تا امروز هم به عنوان مخترع ،

)1(“Graham Crackers” در ذهنها به ياد مانده باشد، و الحق که او نوعی رژيم غذايی گياهی را معرفی 
سوء «ولی با اين حال، او ابتدا به عنوان فردی که عليه . د که می توانست شهوت جنسی را فروکش کندکر

او با رديابی ريشۀ هر ناخوشی و ناسالمتی، به . ، نويسندگی و سخنرانی می کرد، معروف شد»استفاده از خود
ندگان، و جمعيت عظيمی که در موفق شد ترس از استمناء را در دل بسياری از خوان» عادت نفرت انگيز«اين 

  . مجالس سخنرانيهايش حضور می يافت، بيندازد
.  بود(John H. Kelogg)کلوگ . جنگاور صليبی بعدی عليه خودارضايی، پزشکی به اسم دکتر جان اچ

ميشيگان راه انداخت و بيماران خود را با تنقيه و انواع » باتل کريک«اين گياهخوار متعصب، آسايشگاهی در 
. را به عنوان فعاليتی ناسالم رد می کرداو، کًال هر نوع عمل جنسی .  حبوباتی، درمان می نمودذيه هایتغ

را مضر می دانست و آن او بخصوص خودارضايی . جنسی باقی ماندازدواج خود او بدون هيچگونه آميزش 
 راه داده نمی شدند، چون او  مسلم بودند، به کلينيک اوانی آنانی که جلق زن.می ناميد»  شبخاموشقاتل «را 

  .، استمناء در خفاء، علت هر بيماری درمان ناپذير شناخته می شددرنتيجه. آنها را درمان ناپذير می دانست
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  (1851-1795) سيلوستر گراهام )چپ(

  (1943-1852) جان هاروی کلوگ  )راست(

 
  
  
  .م . نوعی بيسکويت که با پنير مصرف می شود- )1(
  
  
  

  
  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی

  ريخچهتا: خودارضايی جنسی. 1
  » جنون خودارضايی«
  

در خالل قرن نوزدهم، پزشکان هر چه بيشتری بيماريهای 
هنری . شديد روانی را به استمناء ربط می دادند

 بزرگترين روانپزشک ،(Henry Maudsley)مودسلی
را » جنون خودارضايی« 1867در سال  ،انگليسی آن زمان

ف ذهنی، انحراف شديد احساسی که در مراحل اوليه به انحرا«
و در مراحل بعدی به کم هوشی، هذيانهای شبانه، و افکار قتل 

به ديگر . تعريف کرده است» و خودکشی منجر می شود
سخن، استمناء کنندگان قاتالن بالقوه دانسته می شدند و احتياط 

اگر اين همه . آن بود که در پشت درهای بسته نگهداری شوند
ًال درمان ناپذير تلقی کافی نبود، حتی بعدها اين بيماری ک

پس تنها کاری که پزشکان می توانستند انجام دهند، . گرديد
به اين . کشف آن در مراحل اوليه و کًال پيشگيری از وقوع بود

دليل، به والدين توصيه می شد که شبها دستهای فرزندان خود 
را به کناره های تخت ببندند، يا دستکشهايی با خارهای آهنی 

کمربندهای «نواربندهايی مخصوص و . ندبه دستشان نه
برای پوشاندن و غير قابل  (Chastity belts) »عفت

پزشکان . ، به کار گرفته شدنددسترسی کردن اندامهای جنسی
، اسبابهايی اختراع کردند که مردم را در اهل فوت و فن

و نهايتًا، . می کرد» محافظت» «سوء استفاده از خود«برابر
شکست کشيده می شدند، پيشنهاد جراحی داده اگر همۀ اينها به 

جراحيهای بيشتر مورد پسند، برای مردان، . می شد
گذاشتن يک حلقۀ فلزی در  ((Infibulation)» اينفيبواليشن«

 چفت -درون پوستۀ سر آلت مرد، با هدف پيشگيری از نعوذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسايل ضد استمناء
نعوذ و شق  از که» کمربندهای عفت« 2+1

دومی امکان . (شدن آلت جنسی جلوگيری می کنند
  .)ادرار کردن را می دهد

آلت مردانه که برای خاردار ی لقه هاح 4+3
  .مانع نعوذ می شوند
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. بود)  کليتوريس دخترانبريدن ((Clitoridectomy)» کليتوريدکتومی«، و برای زنان )کردن آلت جنسی
 هم ضروری می و اختگیالبته، گاهی سوزاندن با درفش داغ، يا قطع کردن عصبهای منتهی به آلت جنسی 

الزم به گفتن نيست که همۀ اين وسايل مکانيکی و عمليات جراحی، به تمرکز ذهنها بر روی آلتهای جنسی . شد
خود را » مشکل« هم لحظه ایغير ممکن بود که حتی » ارانبيم«بنابراين، برای . و کارکرد آنها، منجر گرديد

  .  کامل فرا روئيدوسواس که برای بسياری، نگرانی در مورد استمناء به نيست پس جای تعجب. فراموش کنند
  
  

  شيوه های اوليۀ رفتارهای جنسی
  تاريخچه: خودتحريکی جنسی. 1

  قرن بيستم
  

 غربی صنعتی شده و زمانی که همۀ جوامعدر اواخر قرن نوزدهم، 
، پروسۀ آهسته ای کردندشروع به خوردن ميوه های خوان نعمت خود 

از ليبراليزگی جنسی هم شکل گرفت و دکترينهای غالب پزشکی دربارۀ 
در ابتدا، برخی از روانپزشکان . خودارضايی مورد سئوال قرار گرفتند

تيجۀ اين را مطرح کردند که خودارضايی، ممکن است نه سبب، بلکه ن
سپس کًال هرگونه رابطه ای بين جنون و خودارضايی مورد . جنون باشد

بد «شايد فقط يک » سوء استفاده از خود«. شک و شبهه قرار گرفت
اما، . باشد» رشد بازداشته شده«، يا ممکن است عالمت بالينی »عادتی

 همچنان اصرار می ورزيدند که رشد فيزيکی يک ،بعضی از پزشکان
 صرفه جويی در اسپرمش می باشد، و يک جوان با جوان در گرو

ريخت و پاش، و مصرف زود هنگام منی خود، باعث تضعيف بدن خود 
 وولی اين نظريه خيلی زود، در نتيجۀ نداشتن هرگونه سند . می شود

درنتيجه، مد روز اين شد که فقط در . پشتوانۀ علمی، به کنار نهاده شد
ار داده شود، و اين موضع برای در خودارضايی هشد» اصراف«برابر 

و چون حد و مرز . مدتی، موضع مناسب و راحتی به نظر می رسيد
هيچوقت تببين و تعيين نگرديد، پس ارائۀ سند و مدرک » اصراف«

علمی هم الزم نبود، ولی با اين همه، باعث دست نگه داشتن هر فردی 
 از طرف ديگر،. می شد که ممکن بود به خودارضايی بينديشد

 به اين بينش (Wilhelm Reich))1(ايش ويلهلم رروانکاوانی همچون 
و . رسيدند که خودارضايی نوعی درمان است، بخصوص برای زنان

درنهايت، تحقيقات مدرن و پژوهشهای جنسی موفق به نشان دادن اين 
خودارضايی به خودی خود، هيچ ضرر فيزيکی يا :  کهندواقعيت گرديد

درحاليکه . يک مسئلۀ نسبی است» بيش از حد «روانی در بر ندارد، و
 افراد هيچوقت خودارضايی نمی کنند، عده ای ديگردر طول ازبعضی 

دهها سال، روزی چند بار دست به خودارضايی می زنند، و اين رفتار 
  .است که آن رفتار ديگر» سالم«، يا »نرمال«، »طبيعی«همانقدر 

  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  ارگاسم در خواب:  جنسیخودتحريکی .1
  
حالت خواب هم قادر به تجربۀ پاسخدهی در  موضوع همواره آشنايی بوده است که موجود انسانی اين

 در فرهنگها و دوره های تاريخی خاصی، مردم اين خصلت را فقط به مردان نسبت می داده اما. جنسی است
قديم، از مردی که در حين خواب به ارگاسم رسيده به عنوان مثال، در انجيل آمده که در بين عبرانيهای . اند

و خروج منی از  انزال غير ارادی. بود، درخواست شده است که برای پاک کردن خود، به حمام برود
   )15 الويان 23تثنيه ( .شدنش شده بود» ناپاک«باعث  ،کهنام گرفت ) احتالم(» آلودگی«او،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1897 – 1957( ايشويلهلم ر
اتريشی، که او راديکال روانکاو 

را برای درمان  هم خودارضايی
  .توصيه نمود

 کتاب ويلهلم رايش به -) 1(
 -کشف انرژی اورگن«اسم 

 روانشناسی در - فونکسيون ارگاسم
پان سيمونيان توسط است» عمق

. به فارسی ترجمه شده است
رابطۀ سرکوب جنسی «مطلب 

که در شمارۀ » با اختگی روانی
هشت فصلنامۀ جنسيت و جامعه 
به چاپ رسيده، از همين کتاب 

  .م. گرفته شده است
http://www.wilhelmr

eichmuseum.org/index.h
tml 
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 انزال به زنان دست نمی دهد، کسی به ارگاسم از آنجا که .معادل چنين درخواستی برای زنان وجود نداشت
اما، اين مسئله در قرون وسطی، با زنده شدن اعتقادات قديمی مربوط به . غير ارادی آنها هم توجهی ننمود

به شکل زن بر مرد ظاهر شده و در  ، کهجندرنتيجه، خوابهای جنسی، به آمدن . شياطين شبانه، تغيير نمود
اين فکر .  که به شکل مرد بر زن ظاهر شده و بر روی او می افتد، نسبت داده می شدديو ابد، وزير او می خو

 ميالدی ايفاء کرد، که يکی 15 – 17در قرون » ساحره های جادوگر«و پيگرد » کشف«بعدًا نقش مهمی در 
  .از غم انگيزترين دوره های هيستری جمعی و حماقت انسانی است

  
  

 
 

  ديو
 از کتابی از دوران قرون وسطی

  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  ارگاسم در خواب: خودتحريکی جنسی. 1

  واژه ها و اصطالحات
  

آلودگی «ادت داشتند که کل موضوع را تحت نام اولياء امور دينی و پزشکی به اين عتا همين اواخر، 
حوالی نيمۀ قرن بيستم بود که کينزی و همکارانش، . مورد بحث و بررسی قرار دهند» انزال شبانه«يا » شبانه

آمار و ارقام ارائه شده نشان می دادند . آمار قابل اعتمادی دربارۀ دفعات اين نوع عمل جنسی عرضه کردند
بلکه بسياری از زنان هم، البته با درصد کمتری نسبت به مردان، در حين خواب به ارگاسم که، نه تنها مردان، 

رؤياهای جنسی «استفاده نکرد و به جای آن، » انزال شبانه«درنتيجه، کينزی ديگر از اصطالح . می رسند
 می توانست اين اصطالح.  را به کار گرفت(nocturnal sex dreams)) »خوابهای جنسی شبانه«يا (» شبانه

با اين همه، رؤياهای جنسی ممکن است در خالل خواب بعد از ظهر . در مورد هر دو جنس به کار برده شود
عالوه بر آن، . نام نهاده شوند» رؤياهای جنسی روزانه«هم به سراغ فرد بيايند، و در آن صورت بايد 

) جنسی( و کًال به تحريک بوده پراکنده ورؤياهای دارای بار جنسی تقريبًا عادی اند اما اکثر آنها، مبهم 
به حساب آوردن اين گونه رؤياها در اينجا، صحيح به نظر نمی رسد، و . فيزيکی قابل توجهی نمی انجامند

عملی تر آن است که فقط آن دسته از رؤياهای جنسی را به حساب آوريم که تحريک فيزيکی کاملی را شامل 
برای اين  (ساده ترين و صحيح ترين واژه »ارگاسم در خواب«ی رسد که به همين دليل، به نظر م. می شوند

  .باشد) پديده
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  ارگاسم در خواب: خودتحريکی جنسی. 1

  يک عمل طبيعی
  

 اين . هميشه با رؤياهای جنسی همراه استًاتقريب ارگاسم در خواب،
يعنی اگر به بلوغ . ی کندمسئله بخصوص در مورد افراد مذکر صدق م

. جنسی رسيده باشند، اسپرم هم از آنها خارج می شود؛ به عبارتی احتالم
اين رؤياهای جنسی در خالل خواب ممکن است رفتارهای جنسی 

 نزديک، با خويشاونداننامعمول و ممنوع همچون مقاربت جنسی با 
 کودکان و يا با حيوانات، سکس گروهی و دسته جمعی، تن نمايی

(exhibitionism)را هم تجسم کنند  و بسياری رفتارهای ديگر. 
 .به تصور نمی آوردرفتارهايی که فرد در حالت بيداری هرگز آنها را 

به هرحال، در خواب، قيد و بندها و موانع ذهنی معمولی و کنترلهای 
آموخته شدۀ اجتماعی، اثر کمتری دارند، و درنتيجه، بسياری از 

، به خود جامعۀ نمادين و بی ضرره ما، به شکلی آرزوهای ناخودآگا
  .عمل می پوشانند

، در پديدۀ ديگری هم اثر درحين خواب آگاهانه خويشتنداریغياب 
، خيلی سريع تر از اوقات )بخصوص زنان(بسياری از افراد : دارد

  .بيداری، به ارگاسم می رسند
  بهه ایامروز، نگرشهای مذهبی و پزشکی نسبت به چنين تجرب

بعضيها نسبت به اين امر کًال احساس نگرانی نمی کنند، و فقط زمانی آن را گناه . طور کلی بسيار ماليم است
. شود، و يا از آن لذت برده مورد استقبال قرار گرفتهيا  شده باشدمی دانند که به نحوی برای آن برنامه ريزی 

 خواب، ضروری، سالم، و يک جبران درواقع، در حال حاضر باور عمومی بر اين است که ارگاسم در
مثًال بر اساس يافته . اما، اين برداشت عمومی نادرست است. برای روزۀ جنسی محسوب می شود» طبيعی«

های کينزی، زنانی که ناگهان فرصت چندين ارگاسم مقاربتی خود در هفته را از دست می دهند، در کل سال، 
 در سال  يکی که در طولتعداد ارگاسمهاي. (ها دست می دهدتنها چند ارگاسم بيشتر در حين خواب به آن

.) م. يک هفته می باشدی تجربه شده در بيداری در خالل کمی بيشتر از تعداد ارگاسمهاتجربه شده اند خواب
درحقيقت، به بعضی از زنان، زمانی ارگاسم در خواب دست می دهد که در بيداری تعداد بيشتری ارگاسمهای 

طبيعی بدن انسان است، اما  ممکن  عملکردخواب، يکارگاسم در :  خالصهبه طور. اشندارادی داشته ب
  .می باشد ن آگاهانهبرای فعاليت جنسی جايگزينی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رؤياهای سکسی
و » خفتهزيبای «داستانهای 

 که با بوسۀ شاهزاده ای »سفيد برفی«
می شوند،  از خواب بيدارخوش تيپ 

 شکلی سمبوليک به رؤياهای جنسیه ب
  . دارندهدختران جوان اشار
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  خودتحريکی جنسی. 1

  )استمناء(خودارضايی 
  

 masturbareاز فعل التين) استمناء(کلمۀ ماستربايشن 
(manus: hand, stuprare= to defile, or turbare= to 

disturb)با دست،  يا، بر هم زدن با دست آلوده کردن  به معنی
اين اصطالح فقط حدود دويست سال پيش وارد .  استمشتق شده

قبل از آن، مردم ظاهرًا از واژه ها و . زبان انگليسی شد
شهوت  «اصطالحات با بار تصريحی و تشريحی کمتری، همچون

اما کلمۀ . استفاده می کردند» لذت انفرادی«يا » جوانی
امروزه، وارد بيشتر زبانهای اروپايی شده، و در » ماستربايشن«

کتابهای تخصصی جايگزين ديگر واژه ها و اصطالحات شده 
در شرايط فعلی، ما چاره ای جز ادامۀ همين رسم گفته شده، . است
 غلط و نيست دقيقه اين واژه ولی، نبايد فراموش کرد ک. نداريم

انداز می باشد؛ چون هم زنان و هم مردان قادرند بدون استفاده از 
به اين دليل برای محققان مدرن و . کنند» ماستربايشن«دستان خود، 

 فيزيکی که به خودتحريکیبه هر نوع «امروزی، ماستربايشن 
   )1(». جنسی می انجامد، گفته می شودپاسخدهی

  
 با کمک  قادرندکه باشند افرادیا می پذيرند که چه بسا  سکسولوگه- 1

رسند، اما اينگونه  به ارگاسم بو حتی را تحريک کرده خودذهن، فانتزی و 
افراد، بخصوص آنهايی که قادرند با کمک فانتزی به ارگاسم برسند، آنقدر نادرند 
له که در مباحث آموزش جنسی می توان از آنها گذشت و به طور عام به مسئ

 و استمناء تنها نعوذ مد نظر نيست خودارضايیپرداخت چون در صحبت از 
   .م. تحريک تا رسيدن به ارگاسم مد نظر استۀ بلکه ادام

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ديلدو(زنی دو آلت مصنوعی : باال
  .کار گرفته استه  بخودارضايیرا برای 
موجود نيمه انسان و نيمه بز : پائين

در حال  )ای يوناندر افسانه ه(
از نقاشی بر روی . (خودارضايی است

 که از دوران باستان باقی گلدانی يونانی
  .)ده، گرفته شده استمان

 



 66

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  خودارضايی : خودتحريکی جنسی. 1

  تجارب اوليه
  

زادی، استمناء کردن را به خودی خود ياد  در همان دوران نوممکن است، ث و مذکرهردو افراد مؤن
آنها در حال بازی کردن با آلت جنسی خود، ممکن است نوعی لذت تجربه کنند که خيلی راحت بعدًا . بگيرند

اما، اغلب اوقات، استمناء منظم و آگاهانه تا قبل از بلوغ اتفاق نمی . هم بخواهند آن تجربۀ لذت را تکرار کنند
ونه استمناء کردن را به همديگر ياد می دهند، يا در صحبتهای بين خود، دربارۀ آن می پسران اغلب چگ. افتد

از آنجا که پسران خيلی علنی تر از دختران دربارۀ مسائل جنسی بحث می کنند، معموًال دانش و . شنوند
موارد دختران در مقابل، در اغلب . اطالعات جنسی را هم در سنين پائين تری نسبت به دختران فرا می گيرند

با پسران، آن » الس«بعضی از آنها، از طريق . به تنهايی و به طور تصادفی، خودارضايی را کشف می کنند
حتی در مواردی، دخترانی وجود . را ياد می گيرند، و برخی هم در کتابها و مجالت دربارۀ آن می خوانند

. ه بدانند واقعًا دارند چه کاری انجام می دهنددارند که در طول سالها دست به خودارضايی می زنند بدون آنک
  .به هرحال، به نظر می رسد که در کل، دختران کمتر از پسران تا مرحلۀ ارگاسم، استمناء می کنند

  

  

  

  

  

  

  خودارضايی در دختران و پسران از کودکی تا ميانسالی
  .ا مرحلۀ ارگاسم استمناء کرده اندکه به تناسب سن خود، ت) آبی(و افراد مذکر ) قرمز(درصد کل افراد مؤنث 

  1948کينزی و همکاران : منبع
  

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  افراد مؤنث:خودارضايی: خودتحريکی جنسی .1
  

در اغلب  آنها .کار گيرنده دختران و زنان هنگام خودارضايی ممکن است يک يا هر دو دست خود را ب
. و لبهای داخلی فرج را می مالند) کليتوريس(ماليم سر چوچوله  فرج خود را می مالند، يا آرام و  کل،موارد

برخی از زنان، به طور همزمان همزمان با نوک پستانهای خود هم بازی می کنند، و در مواردی، همين مالش 
  .پستانها به تنهايی به ارگاسم می انجامد

ان خود، ممکن است خيلی راحت گاهی به جای استفاده از دست هم دختران و زنان، و هم پسران و مردان،
درواقع برخی از دختران با دوچرخه . آلت جنسی خود را به چيزی مثل بالش، حوله، تخت يا تشک بمالند

بعضی از دختران با روی هم انداختن پاهای خود، يا به هم فشردن رانهای . سواری هم به ارگاسم می رسند
در موارد خاصی، تنها انقباض و . به ارگاسم می رسندخود به همديگر و عقب جلو کردنهای موزون آنها، 

  .انبساط ريتميک ماهيچه ای برای توليد ارگاسم کافی است
بسياری از مردان بر اين تصورند که زنان هنگام خودارضايی، انگشتان و يا يک شيئ استوانه ای وارد 

ود می کنند، اين کار را اغلب برای ولی، زنانی که اشيائی را به طور عميق وارد واژن خ. واژن خود می کنند
اشيايی که برای اين منظور مورد استفاده قرار می گيرند، معموًال وسايل سادۀ . ارضاء لذت مرد انجام می دهند

 آنچه که از قديم االيام معروف بوده و هست، آلت مصنوعی مردانه يا. خانگی همچون شمع و يا خيار می باشند
معنی شعف، خوشی و لذت گرفته شده ه ب، diletto ديلدو احتماًال از کلمۀ ايتاليايی )1.( می باشد(dildo) ديلدو
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امروزه انواع ديگری از وسايل کمکی .  ساخته می شوندالستيک الستيک و يا پ از چوب،هاديلدو. است
دانه که خودارضايی در بازار يافته می شوند؛ برای نمونه وسيلۀ الکتريکی ارتعاش دهنده ای به شکل آلت مر

انواعی از ويبراتورها يا ماساژ دهنده ها هم هستند که با هدف استفاده بر روی .  گفته می شودويبراتوربه آن 
اينگونه وسائل آنچنان تحريک جنسی قوی ای ايجاد می کنند که دخول . اندامهای جنسی بيرونی، ساخته شده اند

  .در واژن به پای آنها نمی رسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   انواع ويبراتورها ازنمونهسه 
  
  .م. مچاچنگ. قضيب مصنوعی، کير کاشی، چرمينه/ نره، ذکر، کير= ديلدو - 1

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  افراد مذکر: خودارضايی: خودتحريکی جنسی .1
  

در اغلب موارد، دستها مورد استفاده . انجام شود می تواند به اشکال مختلفی همافراد مذکر  خودارضايی
يعنی پسران و مردان ممکن است با دستهای خود، آلت جنسيشان را تا رسيدن به ارگاسم، . رندقرار می گي

دست خود را برای نوازش و تحريک نقطه  آنها ممکن است در حين عمل، يک.  يا ماساژ دهندکنندنوازش 
ن را باال مثًال برای افزايش لذت جنسی خود ممکن است تخمهايشا. حساس ديگری در بدنشان به کار گيرند

 جامدی بعضی افراد برای لذت بيشتر، شیء ،ینادر موارد درحتی .  وارد مقعد خود کنندیبکشند، يا انگشت
الزم به گفتن نيست که . (اما اين گونه افراد به شدت نادرند. می کنند خود ذکر ، وارد سوارخرامثًال يک سيم 

 مکانيکی، و حتی الکتريکی ابزارهایاع مختلفی از انو.) اين عمل دردآور و به طور بالقوه خطرناک می باشد
، که عمل مکيدن موزون هوا بر روی ابزارهااين . دن وجود دارهم خودارضايی برای مردان) پمپهای واکوم(

.  کاربرد دارندهم افراد دارای اختالل جنسی و يا معلولين جسمیآلت جنسی را اعمال می کنند، احتماًال برای 
  .  ندارند مزيتیخودارضايی هيچ» سنتی«اين وسائل نسبت به اشکال  و مردان سالم،اما، برای پسران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 “  

   امداد جنسیابزار و آالت
می »  امداد جنسیابزار و آالت«يا » اسباب بازيهای جنسی«، »فروشگاههای سکس«انواع امروزه در بسياری از کشورها، 

 که از موادی سفت، و با هدف کمک به نعوذ و شق شدن ذکر ساخته استوم شفاف يک پمپ واک) سمت چپ: (برای مثال. فروشند
 کمک به استمناء ساخته که با باطری کار می کند و از ماده ای نرم جهت استی  ويبراتور روکشيک): سمت راست. (شده است

  .شده است



 68

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  خودارضايی : خودتحريکی جنسی. 1

  فعاليتی عام 
  
درحقيقت، ما می . خودارضايی را صرفًا کار نوجوانان و جوانان معرفی می کنندکتابهای پزشکی،  از برخی

.  و حتی تنها راه لذتبری جنسی استرايج تريندانيم که برای بسياری از افراد زير بيست سال، خودارضايی 
ۀ رشد جنسی بشر می باشد، که مختص مرحلۀ اوليی است ولی، اين بدان معنا نيست که خودارضايی موضوع

 که نوجوانان و ستبرعکس موضوع بدين معنا. دارد» مناسبت«و درنتيجه، فقط در دوران نوجوانی و جوانی 
وگرنه، در عالم واقع، . جوانان امکانات و فرصتهای کافی برای مقاربت و مقاربت جنسی در اختيار ندارند

خودارضايی يک فرد متأهل، فی .  خودارضايی می کنندبسياری از بزرگساالن، از جمله افراد متأهل هم،
خيلی ساده، يک زن يا شوهر ممکن . النفسه و به خودی خود چيزی را دربارۀ روابط تأهلی او بازگو نمی کند

زنان و مردان مسنی که . دناست در کنار روابط جنسی زناشويی خود، از استمناء و خودارضايی هم لذت ببر
 ممکن است مجددًا، به ، يا همسرشان بيمار، دارای ضعف و يا به عللی ناتوان است همتنها زندگی می کنند،

در اين حاالت و بسياری موارد مشابه، خودارضايی جايگزينی برای . شدت به خودارضايی عالقه مند شوند
مقاربت جنسی است؛ چون از شدت فشار جنسی می کاهد، ورزش و تمرينی برای بدن است، قدرت تصور و 

و نهايتًا اينکه، خودارضايی . جنسی فرد را هم زنده نگه می داردو ظرفيت خيال را تقويت می کند، و توان 
ممکن است برای افرادی که دارای نقص عضوها يا ناتواناييهای خاصی باشند، به عنوان راه حل مهمی جهت 

  .خالصی از تنش و فشار جنسی عمل کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ودارضايی و مقاربت جنسی زناشويیخۀ دفعات ساالن

  .اروپايی متأهل و دارای دو فرزند، فعاليت جنسی خود را از کودکی تا شصت و هفت سالگی ياداشت نموديک مرد . ای ثقآ
تا قبل از ازدواج تنها راه لذت بری جنسی او بوده و در ) منحنی قرمز(خودارضايی همانطور که دو منحنی فوق نشان می دهند، 

با اين . ممکن است به همه قابل تعميم باشد يا نباشد. رفتارهای آقای ث. او هم ادامه می يابد )آبی ( زناشويیجنسیمقاربتهای د امتدا
  .دهد  را نشان می، بالفاصله بعد از بلوغ،افزايش ظرفيت و توان جنسی مرد حال، نمودار فوق
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  يانهمقاربت جنسی دگرجنسگرا .2
  

، مابين رفتنمعنی ه ب intercurrere التينۀ از کلم intercourseطبق فرهنگ لغات، کلمه اينترکورس 
داللت بين افراد  تبادل و ارتباطگرفته شده است و می تواند به هرگونه 

کسی ممکن است از اينترکورس اجتماعی به طور  پس، .داشته باشد
رکورس مشاهده ای بين دو عام صحبت کند يا به طور خاص، از اينت

فرد که به هم چشمک می زنند، يا اينترکورس دهانی بين مردمی که 
با هم حرف می زنند، يا از اينترکورس دستی بين دو فردی که با هم 

 اما با اين وجود، بسياری از نوشته های کتابی، اين .دست می دهند
 ربردو هنگام کا. کار می برنده را در معنای محدود آن ب واژه

ۀ نوع خاصی از رابطۀ جنسی، و آنهم رابطاينترکورس فقط يک نوع 
 سفانه،أمت.  جماع دخولی يعنی مقاربت واژنی:مد نظر دارند جنسی را

. اين کاربرد محدود، حاال ديگر کًال توسط مردم پذيرفته شده است
) مقاربت واژنی(» اينترکورس«برای مثال، در نوشته های عام، بين 

تفاوت ) همۀ ديگر انواع نزديکی و تماس جنسی (»الس زدن«و 
آنها حتی اين را هم اعالم می کنند که دخول واژنی .  می شودگذاشته
کوتاه . همراه شود» نوازشهای بعدی«و » الس زدنهای قبلی«بايد با 

سخن اينکه، آنها اين را می رسانند که تنها تماس جنسی که واقعًا به 
اين . ن واژن زن و ذکر مرد می باشدحساب می آيد، همانا تماس بي
در آخرين تجزيه و تحليل، همانطور . نظر بسيار کوته بينانه ای است

، واکنش جنسی بشر، شامل حال کل بدن می شود، و از راههای )1(که در دورۀ آموزشی شماره يک ديديم 
، اما به هيچ وجه تنها باشدجنسی ۀ دخول واژنی شايد عام ترين نوع رابط. مختلفی می توان به ارگاسم رسيد

 عالوه بر اين، افراد . نمی شمارندبرتر بسياری از زنان و مردان اين روش را درواقع. روش نمی باشد
بيشماری وجود دارند که بنا به مسائلی همچون نقص عضو، بيماری، جراحات و غيره، کًال از جهت فيزيکی 

د، بسياری از آنها ديگر انواع مقاربت جنسی را به کار می ولی با اين وجو. قادر به انجام عمل دخول نيستند
  .گيرند و در روابط خود به ارضای جنسی می رسند

  
  .م.آموزشی شماره يک می باشدۀ کامل همين دورۀ جنسيت و جامعه ترجمۀ چهار فصلنامۀ شمار). 1(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصويری قديمی از مقاربت 
  جنسی

 حوالی ،حکاکی روی سنگ
.  سال قبل از ميالد مسيح1500

  .ايالت گوانگسی در چين
 چين - سکس در تونگلیۀ موز
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  نه فقط مقاربت دخولی 
  

 ، است که به توليد مثل می انجامد، و به اين خاطر، در فرهنگ مامقاربت جنسی تنها شکل دخول واژنی
 ،عنوان عملی برتره ب ،آميزش جنسی ديگر روشهای نسبت به

طبق سنتهای مذهبی يهودی و مسيحی، منظور، . ستوده شده است
يت هر نوع فعال. ده استجدايی ناپذير بودن سکس و توليد مثل بو

 ، به بارداری نمی انجاميد، گناه تلقیجنسی که بنا به طبيعت خود
، در بيشتر درحقيقت .ودمی شد و می بايست از آن اجتناب نم

مقاربت . ، گناه به مرور، به جرم تبديل شدکشورهای اروپايی
جنسی غير دخول واژنی، در طول قرنها به عنوان يک جرم 

و در آخر، . يد و مجازات شديدی داشتجدی تلقی می گرد
روانپزشکان مدرن، با اين ادعا که آن دسته از افراد بالغی که 
دخول واژنی را بر ديگر انواع آميزشهای جنسی ترجيح نمی 

، جرم را به بيماری »نابالغ«روانی هستند، يا حداقل دهند، بيمار 
، ون شکبد، دخول واژنیکيد بيش از اندازه بر أت. تبديل کردند

 درمانگران جنسی .را بينوا کرده است بسياری از افرادزندگی 
مدرن، معتقدند که بند کردن زنان و مردان ) سکس تراپيستهای(

به واژن و ذکر، و بی توجهی به ديگر نقاط و قسمتهای حساس و 
 به حساسيت ،شهوت برانگيز بدن، خود می تواند در نهايت

محدوديت کارکرد جنسی آنها  زيان رسانی و ،زدايی و درنتيجه
  . منجر شود

درواقع، با برتر شمردن و تنها روش اصولی دانستن آميزش 
 به کمتر ارزشمندجنسی دخولی، ديگر انواع مقاربت جنسی، 

يا » فرع«، يا »تنوع«يا حداقل به عنوان . حساب خواهند آمد
تلقی » عمل اصلی«بر » پس درآمدی«يا » پيش درآمد«نوعی 

ه عبارت ديگر، جفتها، می بايست انواع مختلف و ب. می شوند
متنوع مراودۀ جنسی خود با همديگر در حين مقاربت جنسی را با منتهی کردن همۀ آنها به دخول واژنی، به 

آنها با تقسيم کردن مقاربت جنسی خود به بخشهای مختلف، و ارزشگذاری هر بخش، خود . شکلی توجيه کنند
  . توان کامل جنسی خويش، محروم می سازندرا از بهره مندی از رشد و

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  تعريفی که ما ارائه می دهيم

  
از رهيافتهای استاندارد معرفی شده در بسياری از راهنماهای سکس و آموزشی، ۀ ما، در اين دور

م برخورد خواهيم کرد؛ يعنی، به جای تالش برای ازدواج، پيروی نمی کنيم، بلکه با موضوع به شکلی عا
  :تحميل نوع خاصی از ترجيح بند جنسی، با يک تعريف ساده شروع می کنيم

  
  
  
  
  
  

ممکن است افراد در حين . مسلمًا، چنين رابطه ای می تواند، انواع و اشکال متنوعی به خود بگيرد
نسبت به همديگر   يا هنگام صحبت تلفنی با هم،بغل کردن و بوسيدن هم، يا فقط هنگام چشم دوختن به هم،

تحريک جنسی شوند، به عبارت ديگر، آنها ممکن است هيچوقت به اندامهای جنسی همديگر دست نزنند، 

  
 .فته می شود، گباشد می  جنسیپاسخدهی  شامل بين افراد کهۀ به هر نوع رابطآميزش جنسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دخول واژنی
رسم آناتومی توسط لئوناردو 

  )1452 – 1519(داوينچی 
 سلطنتی ۀوينزا، کلکسيون خانواد

  بريتانيا



 71

با اين همه، تا وقتی که نوعی مبادله و آگاهی . و حتی هيچگونه تماس مستقيم فيزيکی با هم نداشته باشند
 معنای واقعی کلمه، بين آنها  بهاس جنسی بين آنها وجود دارد، آنوقتمتقابل مبنی بر حضور ميل و احس

  .برقرار شده است) سکسوال اينترکورس(آميزش جنسی 
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  انواع اوليۀ مقاربت جنسی 
  

دم در حين عشق ورزی با هم  آنچه را که مرنويسندگان آکادميک اغلب چنين نيازی احساس می کنند که
برای مثال، حتی مقاربت جنسی بدون تماس فيزيکی هم . انجام می دهند را مشخص، کالسه و دسته بندی کنند

بنابراين، در مورد فردی که با صحبتهای تلفنی سکسی، تحريک و . می تواند به چند زير مجموعه تقسيم شود
دامۀ کار تشويق می کند، ممکن است گفته شود که او در آميزش تهييج می شود، و حتی تماس گيرنده را هم به ا

در مورد افرادی که نامه های مهيج و شهوت  به همين شکل، می توان. شرکت دارد» صوتی و سمعی«جنسی 
آميزش «برانگيز، عکس و يا ايميل با هم رد و بدل می کنند، يا با دوربين اينترنتی همديگر را ديد می زنند، از 

با اين همه، در زندگی روزانه، اين نوع . صحبت کرد» آميزش جنسی اينترنتی«، يا »تیجنسی پس
درنتيجه، اغلب متخصصان عمًال حول چند نوع مقاربت جنسی که شامل . ترمينولوژی، غير ضروری است

ئله اين، مس. تماس مستقيم فيزيکی حداقل يک طرف رابطه با اندام جنسی طرف ديگر می شود، توافق کرده اند
به اين دليل، ما هم آن را به کار برده، و بين چهار نوع اوليۀ آميزش و . را عمًال تا حدود زيادی ساده می کند
  :مقاربت جنسی تفاوت قائل می شويم
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  مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  غير انحصاری
  

خص و چهار نوع اوليۀ مقاربت جنسی، آلترناتيوهای مش
حد و مرز داری، يا شيوه های منحصر به فردی را نمايندگی 

 بعضی از مردان و زنان خود کهاين درست است . نمی کنند
را به نوع خاصی از مقاربت جنسی مقيد می کنند، اما امروزه 
اغلب جفتها، خيلی راحت انواع شيوه های مختلف را به کار 

تدا ممکن است يعنی، مقاربت جنسی آنها در اب. می گيرند 
درحقيقت اگر کسی .  آلتیدستی باشد، بعد دهانی، و در آخر

بخواهد به خرده ريزه ها هم توجه کند، آنگاه مثًال وقتی که دو 
نفر با نگاه عميق به همديگر، لذت خود را دو چندان می کنند، 

صحبت کرد، يا زمانی که مرد » مقاربت بينايی«می توان از 
يا هنگامی که مرد آلت » مقاربت فخذی«نهای طرف مقابل قرار دهد می توان آن را آلت خود را در ميان را

 جنسی مقاربتاز طرف ديگر باشد، ما ) های(وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با دست 
  . صحبت می کنيمدستی

دهانی مقاربت جنسی وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با دهان طرف ديگر باشد، ما از 
  .صحبت می کنيم

مقاربت وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با اندامهای جنسی طرف ديگر باشد، ما از 
  . صحبت می کنيمجنسی آلتی 

 مقاربت جنسی مقعدیجنسی يک طرف در تماس با مقعد طرف ديگر باشد، ما از وقتی که اندامهای 
 .صحبت می کنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجسمه ای اروتيکی در يک معبد 
هندويی در خواجورا، مرکز هند، قرن دهم 

  .بعد از ميالد
  با تشکر از سودهر بيرودکار
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به هرحال، يک جفت ممکن . ناميد» مقاربت پستانی«خود را در بين پستانهای طرف مقابل قرار دهد، آن را 
و .  کنند و انواع و اقسام عشق ورزی را تا رسيدن به ارگاسم تجربهوقت گذارندهاست ساعتها در بغل همديگر 

. به ارگاسم برسند شايد زمانی ديگر، آنها فقط به لذت تحريک و تهييج متقابل همديگراکتفا کنند بدون آنکه
  .هيچکدام از اينها، با تعريف ارائه شدۀ ما، تناقضی ندارند

برای نمونه، . از طرف ديگر، بايد به ياد داشته باشيم که اينجا صرفًا جنبۀ جنسی رابطه مد نظر ماست
به . تعريف ما از مقاربت جنسی دستی، شامل حال معاينۀ دستی اندامهای جنسی بيمار توسط پزشک نمی شود

صرف اينکه اندامهای جنسی يک فرد در تماس با دست، دهان، اندامهای جنسی، يا مقعد فرد ديگری قرار 
جنسی زمانی اطالق می مقاربت . گيرند، به خودی خود، دليلی برای اطالق مقاربت جنسی بر آن نمی گردد

تحريک جنسی ای از خود بروز دهد که طرف ديگر متوجه قضيه / گردد که حداقل يک طرف، آنچنان واکنش 
 از جمله بدان معنا است که عمل کودکانی که صرفًا از روی کنجکاوی به ،اين. شده و آن را تشويق کند

  .نسی ناميداندامهای جنسی همديگر دست می زنند، را نمی توان مقاربت ج
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  مقاربت جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  تعريف واحدی وجود ندارد
  

درحاليکه توافق حول يک تعريف عام از مقاربت جنسی، کار آسانی است اما، هر تالشی جهت ارائۀ يک 
در اجتماع . تعريف استاندارد شده از آن، ابلهانه است

هر فردی، . ئلۀ فردی استانسانی، سکس اساسًا يک مس
عالئق جنسی خود را دارا است و به همين جهت، جفتی 
. وجود ندارد که دقيقًا شبيه جفت ديگری، عشق ورزی کند

به يک روش خاص بسنده  فقط ود،خبعضيها در طول عمر 
 بعضی ديگر روشهای خاصی را در مواقعی می کنند،

ه دنبال خاص به کار می گيرند، و برخی هم به طور مرتب ب
جفتهايی هستند که برای مقاربت . روشهای جديدی می گردند

و عشق ورزی خود فقط چند ثانيه يا چند دقيقه وقت الزم 
دارند، و جفتهايی هم وجود دارند که مقاربت و عشق ورزی 

برخی از زنان و مردان . خود را تا ساعتها ادامه می دهند
ا تکرار نمی بعد از اولين مقاربت جنسی، ديگر هرگز آن ر

کنند، ديگرانی، با فواصلی طوالنی آن را انجام می دهند، و 
باز ديگرانی هم ممکن است مقاربت جنسی خود را روزی 

به شرطی که رضايت و خرسندی  )حالتها(بر هيچکدام از اين انتخابها . چند بار تا سالهای سال ادامه دهند
اولياء امور و «رد نيست، و مضحکانه خواهد بود اگر که طرفهای درگير را فرهم آورند، اشکال و ايرادی وا

با اين وجود، در طول دورانی مديد در تاريخ غرب، فقط مقاربت . چيزی غير از اين به آنها بگويند» مسئوالن
خوشبختانه، در اين مدت، اغلب متوليان . و قابل قبول شمرده می شد» طبيعی«جنسی همراه با دخول واژنی 

آنها اين را درک . نونگذاری و پزشکی، برخورد روشن بينانه ای با موضوع درپيش گرفته اندامور دينی، قا
 به صورت تمام و کمال درگير می کند، و درنتيجه درخواست اين ،می کنند که يک رابطۀ جنسی، کل فرد را

ن اساس، بر همي. که رابطۀ جنسی به اجزاء خاصی از بدن محدود شود، خود يک خواستۀ غير طبيعی است
  .امر پذيرفته شده ای است امروزه، حداقل در عمل، تجربۀ انواع و اقسام مقاربتهای جنسی، تا حدود زيادی

در بخشهای بعدی، نگاهی به بعضی از انواع مقاربت جنسی، بدون تأکيدی خاص بر توليد مثل يا ارگاسم، 
ارد، نرم، يا هدف مقاربتهای جنسی، به جز در اين نوشته هيچ تالشی برای جا انداختن استاند. خواهيم انداخت

  .لذت متقابل،صورت نگرفته است
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جفتی در حال شروع آميزش دخولی
  از دوران يونان باستاننقاشی روی گلدانی 

  موزۀ دولتی برلين
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  مقاربت جنسی دستی
  

ديگری، تعريف ) های(در اينجا، مقاربت جنسی دستی به معنای تماس اندامهای جنسی يک نفر با دست 
قبل از » عشق بازی«يا » السيدن« اين نوع مقاربت جنسی به معنای ديمی تر،در راهنماهای ق. شده است

مالش شديد اندامهای جنسی زن، با دست مرد، برای تحريک و . دخول و مقدمه ای بر آن، تعريف شده است
 آمادگی کامل زن، ضروری دانسته می شد، و به مردان پند و اندرز داده می شد که اين کار را به عادتی برای

را » مقدمه چينی«متأسفانه، بسياری از مردان اين . خود تبديل کنند تا بتوانند زنان خود را به ارضاء برسانند
عالوه بر آن، از آنجا که آنها دانش چندانی از واکنش . به عنوان مسئوليت ديگری بر دوش مردها تلقی نمودند

چنان شديد انجام می دادند که درد آن بيشتر از جنسی زنان نداشتند، بعضيها، مالش و تحريک کليتوريس را آن
خالصه اين که، آميزش و . در مقابل، زنان ميلی به دست زدن به اندامهای جنسی مردان نداشتند. لذتش می شد

مقاربت جنسی دستی، به ندرت به عنوان يک تجربۀ مشترک لذتبخش مستقل و قائم به ذات خود، در نظر 
  .گرفته می شد

نظر می رسد که امروزه يک تغيير و تحول کلی در نگرش و رفتارهای جنسی در حال  به رحال، هبه
بسياری از زنان و مردان، خيلی راحت و به طور علنی به همديگر می گويند که در سکس از چه . اتفاق است

چيزی خوششان می آيد، و در عرصۀ جنسی، کًال آمادگی بيشتری برای آزمايش کردن، از خود نشان می 
درنتيجه، آنها متوجه اين امر می شوند که دخول واژنی به هيچ وجه تنها راه رسيدن به ارضاء جنسی . ندده

درحقيقت، آنها چه بسا متوجه شوند که فقط با دست زدن، نوازش و ماساژ بدن همديگر، به لذت . نمی باشد
 ه اين نتيجه رسيده اند که اين مدرن بدرمانگران جنسیعالوه بر آن، . دهی و لذت بری زيادی نائل می شوند

 شده و سرکوب گشته در زنان احساسات و خواسته های جنسی منعوع لذت دهی و لذت بری متقابل می تواند ن
  .شوداز اين طريق بر ناکفايتی جنسی غلبه   و زنده کندو مردان را
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   مؤنث–مذکر 
  
 جفتها نقاط و مناطق حساس و شهوت برانگيز بدن همديگر را کشف می کنند، امکان اينکه آنها  که حالیدر

 - اندامهای جنسی-مجددًا، بارها و بارها به آن نقاط بيشتر حساس
پس، خيلی راحت و طبيعی، ممکن . مراجعه کنند، بيشتر است

  متوجه شوند که مشغول مقاربت جنسی دستی، شدهيکدفعهاست 
چه بسا اين را هم کشف کنند که هرکدام از آنها ممکن است . اند

در . مبتکر و شروع کننده باشد، يا به طور همزمان عمل کنند
. گفتحالت اخير، می توان از استمناء متقابل برای هم، سخن 

مسلمًا چنانچه مردی بخواهد برای زنی استمناء کند، بهتر است 
خواهد برايش مالش دهد و که از او بپرسد که کجاها را می 
شيوۀ خودارضايی کمتر زنی . (چگونه مالشی را بيشتر می پسندد

در بيشتر مواقع .) شبيه شيوۀ خودارضايی زن ديگری است
جوابی که مرد دريافت می کند اين خواهد بود که کليتوريس 
نسبت به تماس مستقيم خيلی حساس است و بهتر است که مالش و 

ی بدنۀ کليتوريس و لبهای کوچک تحريک، روی کناره ها
به عالوه، با تحريک و شهوتی شدن . مهبل متمرکز شود) داخلی(

مرد می بايست با به . زن، واژن او هم مرطوب می شود
کارگيری انگشتان خود، اين مايع لزج ترشح شده در واژن را به 
کليتوريس هم برساند تا مانع سايش دردآور و احساس ناراحتی 

مرد اين را هم بايد به ياد داشته باشد که با .  شوددر آن ناحيه
شدت گرفتن شهوت و هيجان زن، کليتوريس به زير پوستۀ 

اما مرد، . غالف يا کالهک خود رفته و از نظر پنهان می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زاي تراايمار
)1780 – 1717( 
) همسر دوک اعظم( بزرگ دوشس

 زن ا،يميمجارستان و بوهۀ  ملکش،ياتر
در اوائل ازدواجش، .  روم مقدسراطوريام

 را به زبان حتي نصنيپزشک بارگاهش، ا
 : به همسرش دادنيالت

“Ceterum censeo vulvam 
Sanctissimae Majestatis ante 

coitum esse titillandam" 
 است که فرج حضرت نياستنتاج من ا(

 قبل از جماع، غلغلک داده ستي بایمقدس م
 .)شود

 . آورداي فرزند به دن16 آخر، او در
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با مالش کل فرج و ادامۀ انجام دستورالعملهای زن مبنی بر اين که کجاها را مالش دهد، آنوقت معموًال قادر 
درحقيقت، با توجه به اين که زنان قادر به ارگاسمهای متوالی در . د بود که زن را به ارگاسم برساندخواه

فواصلی کوتاه می باشند، مرد می تواند عمل مالش و تحريک کردن زن با دست خود را ادامه دهد يا به 
  .مقاربت جنسی دهانی و يا آلتی رو آورد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  ت جنسی دگرجنسگرايانهمقارب. 2
   مذکر–مؤنث 

  
 معموًال زن را از جهت جنسی، مفعول معرفی می کنند، در آنها، هيچ از آنجا که راهنماهای سنتی ازدواج،

گونه پيشنهادی مبنی بر اينکه زن بايد به اندامهای جنسی شوهرش دست بزند و آنها را تحريک کند، آورده 
. اينکه کسی به آلتشان دست بزند و با آن بازی کند، لذت می برندولی، خيلی از مردان از . نشده است

مسلمًا . درحقيقت، هيچ کار ديگری به اندازۀ همين دست زدن، در تحريک جنسی سريع مرد، تأثيرگذار نيست
زنی که می خواهد برای مردی استمناء کند، بهتر است که از او بپرسد که او دقيقًا می خواهد که آلتش چطور 

او اغلب می تواند با خيس کردن انگشتان خود با بزاق دهانش و . ست گرفته شود و چگونه مالش داده شودبه د
چنانچه مرد در حال استمنا شدن به ارگاسم برسد، . ، لذت مرد را دو چندان کند)لوبريکانت(يا مايع لزج کننده 

ولی با اين وجود، در اين لحظه چنانچه زن . آنوقت به زمان کافی نياز دارد تا دوباره بتواند به نعوذ دست يابد
در اين حالت راه و تکنيک، . بخواهد، مرد توان ارضاء او را دارد

  .مشخصًا همانا مقاربت جنسی دستی و يا دهانی خواهد بود
بعضی از زنان برای دست زدن و بازی کردن با آلت مرد، 

 یو يا کاررغبتی ندارند چون چنين رفتاری را غير زنانه، بچگانه، 
» واقعی«آنها حتی ممکن است فکر کنند که هيچ مرد . بد می دانند

اما بد . قرار بگيرد» سوء استفاده«اجازه نمی دهد که اينگونه مورد 
نيست اين دسته از زنان به ياد بياورند که در طول تاريخ مردان برای 
دريافت چنين خدماتی به زنان تن فروش پول پرداخت کرده اند، و 

ی امروز هم بسياری از مراکز تن فروشی زنان، با ارائۀ اين حت
  .خدمات، به درآمدهای سرشاری دست می يابند

همانطور که قبًال گفته شد، محققان مدرن سکس، در ارزش 
مداوايی مقاربتهای جنسی دستی، شک و ترديدی ندارند، و بسياری از 

به آنها درمانگران جنسی، در طول دوران مداوای بيماران خود، 
: دليل اين راهنمايی ساده است. توصيه می کنند که آن را به کار گيرند

کارگيری دستهايشان به لذت دهی ه که ياد گرفته اند با ب زن و مردی
 از توان و آمادگی خوبی و لذت ستانی متقابل با هم بپردازند، معموًال

 مقاربت جنسیکارگيری بهتر و مؤثرتر ديگر روشهای ه جهت ب
  .وردارندبرخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تکنيک فشار
مردانی که اغلب مشکل کنترل 

را دارند، ممکن است  ارگاسم خود
ه انگران جنسی بدرم روش پيشنهادی

  :دردشان بخورد
نزديک ۀ زن آلت مرد را تا لحظ

مالش می دهد، اما در  شدن به ارگاسم
 اين لحظه و بالفاصله قبل از انزال،

 ،وير ديده می شودکه در تصشکلی ه ب
می فشارد، و با اين تمرين  آلت مرد را
ياد تا کند  اند به مرد کمکومی ت
که چگونه انزال خود را به  بگيرد

  . ندازدأخيرت
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی 
  آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  مقاربت جنسی دهانی 
  

در اينجا به مفهوم تماس شهوانی بين اندامهای جنسی يک فرد با دهان ) سکس دهانی(آميزش جنسی دهانی 
 دو منطقۀ بسيار حساس اندامهای جنسی ودهان. ديگری است

راحتی تحريک می شوند، و به اين دليل، به بدن هستند که به 
هم رساندن اين دو در هنگام مراودۀ جنسی، کامًال طبيعی 

درحقيقت، اين رفتار تقريبًا در همۀ پستانداران ديده می . است
شود، و از نقطه نظر بيولوژيکی، دليلی وجود ندارد که انسان 
ن به عنوان رشد يافته ترين و حساس ترين پستاندار، از اي

  .قاعده مستثنی باشد
 جوامع و دوره های ازبه هرحال، در گذشته، در بعضی 

 می شد، محسوبتاريخی، سکس دهانی گناه، جرم، و بيماری 
. و جفتهايی که به آن دست می زدند، به شدت تنبيه می شدند

علی رغم محکوميت مذهبی، قانونی و پزشکی، اما سکس 
ما رواج داشته دهانی همچنان به طور وسيعی در فرهنگ 

 چون اين نوع سکس به ،تعجب آور نيست البته اين امر. است
به عالوه، سکس .  منجر می شود- هردو–ارضاء زن و مرد 

دهانی باعث آبستنی نمی شود و برای جفتهايی که مايل به 
پيشگيری از بارداری هستند، و برای اين کار داروهای 

جلوه  ه حل طبيعیمناسبی نمی يابند، به عنوان يک عمل و را
  .می کند

جوانان و نوجوانان مجرد ممکن است از مزيتهای سکس دهانی، نه تنها در امر پيشگيری از بارداری، 
  .دختر هم، سود ببرند» بکارت«بلکه برای حفظ 

. خود در دهان دختر احساس لذت کنند» آب«پسران هم شايد به همان اندازۀ انزال در واژن، از ريختن 
ه، جفتهای زيادی، انواع و اشکال مختلف سکس دهانی را کشف و آنها را در جهت لذت و ارضاء خالصه اينک

  .جنسی خود به کار می گيرند
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش دهانی : آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

   (Fellatio) آلت مرد) خوردن(مکيدن 
  

عنی مکيدن گرفته  به مFellare، از کلمۀ التين »فالسييو«لغت 
اندامهای جنسی ) خوردن(شده، و برای توضيح عمل ليسيدن و مکيدن 

 شدن آلت خود ز مردان، از مکيدهبسياری ا. مرد به کار برده می شود
، و بسياری از زنان هم از اينکه مردان خود را با اين لذت می برند

اندامهای جنسی . شيوه به ارگاسم برسانند، احساس لذت می کنند
بيرونی مرد نسبت به تماس بسيار حساسند، و لبها، زبان و گرمی و 
رطوبت درون دهان زن، بيشترين تحريک لذتبخش جنسی را يکجا 

درحقيقت، يک زن می تواند تنها با بوسيدن حاشيه . فراهم می آورند
های داخلی رانهای مرد، در نواحی نزديک منتهی به آلت جنسی، و 

زن، همچنين می . و را به شدت تحريک کنديا با ليسيدن تخمهايش، ا
ناحيۀ بين تخمها و (تواند با استفاده از دهان خود، مثًال با ليسيدن پرينه 

مرد، و يا حتی با ليسيدن مقعد مرد، او را تحريک و شهوتی ) مقعد
  .کند

زنی که می خواهد آلت مرد را بمکد، بهتر است از او بپرسد که 
زن اين را هم بايد . بهتر می پسنددرا » خوردن«نوع و شکل  کدام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آميزش جنسی دهانی
  سفالهای پيش کلمبيايی

  . کشور پرو–فرهنگ موچيکا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوری آلت
آلت مرد جوانی توسط زنی 

  .می شود) مکيده(خورده 
نقاشی گلدانی از عهد يونان (

  )باستان
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درک کند که چه بسا به مقداری تمرين و ممارست نياز دارد تا بتواند مرد را با کمک دهان خود به ارگاسم 
در عين حال، زن بايد مواظب باشد . حرکت آرام اما محکم دهان و زبان معموًال اثربخشی بهتری دارند. برساند

هنگامی که مرد به ارگاسم نزديک می .  با آلت مرد در تماس قرار نگيرندکه دندانهايش، در هيچ نقطه ای
هم به  شود، بهتر است که زن حرکت خود را تندتر کند و ضمن مکيدن سر ذکر، با دهان خود، پايۀ آلت را

با اين همه، اين امکان هم وجود دارد که زن ابتدا عمل مکيدن را . کمک يک يا هر دو دست خود، جلق بزند
به ديگر انواع آميزش ) زن(ای تحريک و هوسی کردن مرد انجام دهد و به محض شهوتی شدن مرد، او بر

در اينجا، مثل هميشه، ترجيحات فردی يک جفت با هم، بهترين راهنمای عمل آنها .  آوردیجنسی با مرد، رو
  . می باشد

زال برسد، لذت می برند، و حتی از همانطور که گفته شد، بسياری از زنان از اينکه مرد در دهانشان به ان
اسپرم، ماده ای تميز و بی خطربوده و بدون هيچگونه اثر منفی، می تواند . مزه اسپرم هم خوششان می آيد

  .تنها استثنا، اسپرم مردی است که به بيماريهای انتقالی از راه آميزش جنسی، دچار باشد. بلعيده شود
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش دهانی :  جنسی دگرجنسگرايانهآميزش. 2

  Cunnilinctus ليسيدن و مکيدن آلت زن
   

 به معنی فرج و Cunnus، از کلمۀ التين »کونيلينکتوس«لغت 
Linguereليس زدن گرفته شده، و برای توضيح عمل   به معنی

در (. ليسيدن و مکيدن اندامهای جنسی زن به کار برده می شود
  ).م.  گفته می شود کس ليسی ياری کس خوفارسی عاميانه،

معموًال آلتهای جنسی بيرونی زن و نواحی اطراف آنها، حساس 
ترين نقاط بدن او هستند، و به راحتی با کمک نوازش ماليم يک 

به عبارتی، يک . دست يا بوسه هايی داغ و آرام، تحريک می شوند
ناحيۀ (ه مرد می تواند تنها با ليسيدن نواحی داخلی رانها و يا پرين

. ، و حتی خود مقعد زن، او را تحريک کند)بين آلت جنسی و مقعد
مرد همچنين می تواند با کمک بوسيدن، ليسيدن و مکيدن لبهای 
کوچک فرج و بدنۀ چوچوله، درجۀ شهوت و هوس زن را دو 

  .چندان سازد
درحقيقت، مرد با کمی تمرين و ممارست، قادر خواهد بود که 

مردی .  روش گفته شده، زن را به ارگاسم برساندبا استفاده از همين
که به ليسيدن اندامهای جنسی زن می پردازد بايد از او بپرسد که 
چه نوع ليسيدنی را بهتر می پسندد و بعد به توصيه های زن عمل 

مرد حتی در شرايطی که مشکل نعوذ دارد، می تواند با . کند
سکس (يک حوصله، تنها با کمک همين شيوۀ نوازش و تحر

گاهی هم ممکن است که مرد . ، زن را به ارگاسم برساند)دهانی
سکس دهانی را به عنوان وسيله ای برای هوسی و شهوتی کردن 

با اوج گيری هوس . به کار گيرد و بعدًا به انواع ديگری از مقاربت جنسی رو آورد) و خود(مقدماتی زن 
در زنان سالم، اين . ن او مايع لزج خاصی ترشح می کندجنسی و به اصطالح عاميانه، با داغ شدن زن، واژ

تنها استثنا، مايع  .مايع لزج ترشح شده، کامًال پاک و بی خطر است و می تواند بدون هيچ مشکلی بلعيده شود
  . زنی است که به بيماريهای جنسی دچار باشد

و دهنده خاصی به اسم مولد وسايل آرايشی، به توليد نوعی اسپری و شستش در سالهای اخير صنايع
»feminine hygine «اين توليدات مصنوعی ممکن است تعادل . و واژن شوييهای خوشبويی دست زده اند

به همين دليل، بهتر است که زنان از . زيست محيطی واژن را به هم بريزند و اسباب حساسيت و عفونت شوند
. ردن اندامهای جنسی خود با آب و صابون اکتفاء کنندکاربرد اينگونه وسايل بپرهيزند و تنها به شستن و تميز ک

ترشحات غير عادی، يا بوی نامطبوع . واژن، به کمک مايعی که ترشح می کند، خود را تميز نگه می دارد
بعضی از . واژن عاليمی از ناسالم بودن محيط مهبل است و در اين صورت زن بايستی با پزشک مشورت کند

. اين يک مسئلۀ شخصی است. بپرهيزند» خوردن فرج«عادت ماهانۀ زن، از عمل جفتها ممکن است در خالل 
اين نظر هم مطرح است که در مراحل نهايی آبستنی، مرد بايستی از ليسيدن و مکيدن واژن و نواحی آن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرج خوری
نقره ای يک وازۀ تزئينات در
   چين-  پکن درعشرتکده

  .قرن نوزدهم
 .نگلیموزۀ سکس چين، تو
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درحقيقت برای هر . بپرهيزد، چون ممکن است هوا وارد واژن شده و سالمت زن و جنين را به خطر اندازد
  .ميزش جنسی در مراحل پايانی بارداری، جانب احتياط بايد رعايت شودنوع آ
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
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 – Soixanteفرانسوی (69انگليسی ۀ عامياناصطالح 
neuf( برای توضيح حالتی از آميزش جنسی به کار برده می 

ر همزمان به ليسيدن و مکيدن شود که در آن يک جفت به طو
در چنين وضعيتی، . آلتهای جنسی همديگر می پردازند

 69( آنها نسبت به هم به حالت اعداد شصت و نه هایبدن
  . قرار می گيرند) انگليسی

می تواند  و همزمان، دست زدن به آميزش دهانی متقابل
ی باشد، و مسلمًا دو طرف، عمل بسيار لذت آور برای هر
ولی عمومًا اکثر زنان و .  به ارگاسم هم بيانجامدمی تواند

مردان، آن را فقط جهت تحريک و شهوتی کردن همديگر به 
کار می گيرند و بعدًا به انواع ديگر آميزش جنسی رو می 
آورند، چون ممکن است نگه داشتن تعادل بدنی نسبت به هم 

به مدت طوالنی برايشان  در حالت نامعمول شصت و نه،
را تغيير البته می توان وضعيت قرار گرفتن . شدمشکل با

 مثًال می توان به حالت عکس رو به روی هم خوابيدن را داد؛
 اما باز در اين حالت شايد فقط يکی از آنها بتواند ؛عوض کرد) افتادن(با حالت عکس روی همديگر خوابيدن 

  . خود را به شکل ديگری ادامه دهنددر اين صورت، شايد بهتر آن باشد که آميزش جنسی. به ارگاسم برسد
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  شرط احتياط
  

ايدز، و گسترش . / وی.آی.با توجه به شيوع اچ
بيماريهای مقاربتی در جهان، زنان و مردان، هردو، 
بايد خطر سرايت عفونت از طريق مقاربت دهانی با 

حتی . اشناس و تازه آشنا را جدی بگيرندافراد ن
چنانچه شرکای جنسی آشنا هم، با افراد ناشناس و يا 
مبتال، به آميزش جنسی دست بزنند، و بعدًا شريک 
جنسی رسمی آنها، اسپرم آلوده، ترشحات واژنی، 
خون قاعدگی، يا هر مايع ديگر بدنشان را ببلعد، 

خطر . آنوقت طرف را به بيماری مبتال می کنند
ايدز از طريق سکس دهانی . / وی.آی.انتقال اچ

  .چندان زياد نيست، اما به هرحال وجود دارد
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شمای کوچک چينی

  .نگ، اواخر قرن نوزدهمسلسلۀ کيو
  .گلیموزۀ سکس چين، تون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايدز/ وی.آی.خطر اچ
خود  شرکای جنسی تصادفی ممکن است بدون آنکه

به اين خاطر،  .ايدز مبتال باشند/ وی .آی.بدانند، به اچ
ابتالء به عفونت، بخصوص  انی با آنها با خطرسکس ده

يا  اسپرم، ترشحات واژنی، خون قاعدگی، برای طرفی که
  .همراه است هر مايع ديگر بدنی را می بلعد،

  .آلمان–کلن  BZgA با تشکر از
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
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  آميزش جنسی آلتی
  

مهای اندا. در اينجا، آميزش جنسی آلتی به معنای تماس شهوانی بين اندامهای جنسی دو فرد می باشد
، جنسی، حساس ترين نقاط شهوانی در بدن انسان می باشند

اکثريت  و به همين دليل، از بين انواع آميزشهای جنسی،
بزرگی از زنان و مردان، آميزش جنسی آلتی را ترجيح می 

هم، واژن ) آناتومی(عالوه بر آن، از جهت ساختاری . دهند
 طول درواقع، در. و ذکر به راحتی به هم متصل می شوند

به (بخش بزرگی از تاريخ بشر، همين نوع اتصال و جماع 
بين اندامهای زن و مرد بوده که زايش ) Copulationالتين 

  . وتسلسل نسلها را امکانپذير کرده است
 می تواند به کمک لقاح مصنوعی يک زنالبته امروزه، (

 مسيحی غربی، سکس –در فرهنگ يهودی .) هم آبستن شود
.  هدف توليد مثل، ربط داده شده استبه طور سنتی به

درنتيجه، به هم رسيدن و جماع واژن و ذکر، به عنوان تنها 
گاهی، تحريک . نوع طبيعی آميزش جنسی معرفی می شد

دستی و دهانی به شرطی مجاز شمرده می شد که دو طرف 
. آن را به قصد اتمام کار با دخول واژنی، انجام می دادند

، گناه )دستی و دهانی(نوع مقاربت بدون چنين قصدی، اين 
به عالوه، در اغلب کشورهای غربی، . محسوب می شد

گناه، تحت عنوان جرم مجازاتی هم در بر داشت، و در قرن 
نوزدهم، روانپزشکان، گناه را به بيماری و اختالل روانی 

بالمنازع دربارۀ هدف با اين وجود، تعداد هر چه بيشتری از روانپزشکان، فرضيات کلی و . فرا روياندند
و درنتيجه، امروزه، با خودارضايی و سکس دهانی به عنوان . رفتارهای جنسی را مورد سئوال قرار دادند

بر اساس اين ديدگاه نسبت به جنسيت بشر، . رفتارهايی سالم و دارای اثر درمانی مثبت، برخورد می شود
، و تا زمانی که به ارضاء طرفهای درگير می مقاربت و آميزشهای جنسی غير دخول واژنی، به خودی خود

البته، دالئلی وجود دارند که باور کنيم که آميزش واژنی، هيچوقت . انجامند، نبايد اسباب نگرانی کسی شوند
در گذشته، اين نوع آميزش جنسی بر ديگر انواع ترجيح داده شده، و . محبوبيت خود را از دست نخواهد داد

  .ين خواهد بودمسلمًا در آينده هم چن
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  مالش اندامهای جنسی به هم
  

 مجرد، دست زدن به مقاربت (teenagers)وقتی که جوانان 
جنسی را شروع می کنند، آنها اغلب از فرو کردن ذکر خود در واژن 

اری ناخواسته می ترسند و يا به دختر می پرهيزند، چون يا از بارد
اما از . خود را حفظ کند» باکرگی«اين خاطر که دختر می خواهد 

 در چنين مواقع عشق ورزی معموًال به شدت تحريک  پسرهاآنجا که
الس «می شوند، گاهی دختران به آنها اجازه می دهند که از طريق 

ياد شهوتی مثًال، دختری که خود ز. به ارگاسم برسند» زدنهای شديد
نشده باشد اما به پسر اجازه دهد که با لباس روی او خوابيده و ادای 

اغلب پسران به راحتی از اين . حرکات دخول واژنی را در آورد
 dry“طريق به ارگاسم می رسند، و در بين خودشان، اين عمل را 

humping”) »دوست دختر، به مرور . می نامند) »جماع خشک
درنتيجه، آنها ممکن است تمام يا بيشتر . ها می دهداجازۀ بيشتری به آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهميت معنوی دخول واژنی
  تصوير اروتيکی بودا

  کيونگ، چينۀ سلسل
  )الد بعد از مي1644 – 1911(

  .سکس چين، تونگلیۀ موز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ۀ يک جفت عاشقانهمآغوشی

جورا، در معبد هندويی در خا
  .نواحی مرکزی هند
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با اين .  شايد هم جفتها تصميم بگيرند که در حين عمل کامًال لخت شوند،لباسهای خود را درآورند، و در آخر
خود واهمه داشته ) پرده بکارت(وجود، ممکن است دختر همچنان از آبستن شدن و يا از دست دادن هيمن 

با اين حال، او ممکن است با . ونريزی، درد، و يا ابتال به بيماريهای مقاربتی هم بترسداو شايد از خ. باشد
رضايت خاطر به دوست پسرش اجازه دهد که ذکر خود را روی فرجش بمالد، اما به شرطی که سعی نکند آن 

دوی آنها چنين تماسی بين اندامهای جنسی فرد مذکر و مؤنث می تواند برای هر . را به داخل فشار دهد
لذتبخش باشد، و با کمی تمرين و ممارست، ممکن است هر دو موفق شوند که با استفاده از همين تکنيک، به 

 ذکر به طور مستقيم تحريک می شود، و درحاليکه به نواحی و قسمتهای چون در اين روش، .ارگاسم برسند
توريس حساس، و لبهای کوچک فرج را خاصی از فرج فشار وارد می کند، می تواند به طور غير مستقيم کلي

، می توانند گاهی از همين شيوۀ آميزش همحتی جفتهايی که به دخول واژنی می پردازند . ماليده و تحريک کند
بخصوص در مواقعی که اندامهای جنسی داخلی زن به خاطر . لذت ببرند) مالش آلتهای جنسی به هم(جنسی 

  .دنباشبيماری و يا جراحات، بسيار حساس شده 
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  آميزش واژنی
  

 به معنی با هم رفتن، مشتق شده، و به دخول ذکر Coire از لغت التين ”coitus” and “coition“واژۀ 
 اين احتماًال شايع ترين نوع مقاربت جنسی -.در واژن داللت می کند

ها نوع آميزش جنسی است که می تواند به انعقاد نطفه است، و تن
 زن و مرد را تماس جنسی بينی وجود داشته اند که جوامع. بيانجامد
، بدون هرگونه مقدمه چينی )دخول واژنی( مقاربت واژنی  بهصرفًا

اينگونه جوامع معموًال روی بازده . محدود کرده اندکم و زيادی، 
داشته و هرنوع لذت جنسی، توليد مثلی سکس تأکيد زيادی 

  . بخصوص برای زنان را، مردود می شمرده اند
هم هنوز ) در غرب(درواقع، حتی در فرهنگ امروزی خود ما 

مردانی وجود دارند که فقط به الحاق ذکر و واژن به هم، عالقه 
اربت واژنی ، مقضمنًا. مندند و هر گونه عشق ورزی و آماده سازی اوليه برايشان مضحک و بی معنی است

و درنتيجه، اين افراد به جز ارگاسم سريع هيچگونه لذت . آنها هم ممکن است بيش از چند ثانيه طول نکشد
البته جفتهايی . از طرفی ديگر، شريک مؤنث آنها کامًال محروم باقی می ماند. جنسی ديگری تجربه نمی کنند

 آئين و آداب در می آورند، و به مقاربت هم هستند که مقاربت جنسی خود را آرام و مفصل به صورت يک
 از انواع راههای به ارضاء رساندن همديگر، می نگرند، و هنگامی که به آميزش یواژنی به عنوان تنها يک

در دهه های اخير، توليد وسايل قابل اطمينان .  می آورند، چه بسا تا ساعتها آن را ادامه دهندیجنسی با هم رو
همين به نوبۀ خود به . نان و مردان را از ترس بارداريهای ناخواسته رهانيده استپيشگيری از بارداری، ز

  .افزايش لذت آنها از مقاربت واژنی منجر شده است
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  مقاربت واژنی
  

  اولين مقاربت واژنی
، همچون در ديگر انواع آميزش جنسی، رضايتمندی کامل طرفين در شروع مقاربت واژنی آسان است اما

.  دارندی زياد و خيلی سريعبسيار اغلب توقعات ،افراد جوان. حاصل می شود نتيجۀ تمرين و ممارست درآن، 
، مدتها قبل از اولين مقاربت واژنی خود، به فکر و خيال آن بوده و حتی دربارۀ آن دختران و پسرانبيشتر 

می کنند، و اميدها، واهمه ها، و رؤياهايشان، می تواند تجربۀ واقعی و عملی آنها را به ضد خود تبديل صحبت 
. يک مثال خوب در اين مورد، اهميت و جايگاهی است که به پاره شدن پردۀ بکارت دختر داده می شود. کند

تيجۀ ورزشهای اندامی خاصی، پاره ، يا در نبا خودارضايی ،پردۀ بکارت ممکن است بر اثر استفاده از تامپون
. تا آن لحظه ای که ذکری به واژن فرو شود، صدمه نديده باقی می ماند ، در اغلب دختران،با اين همه. شود

  
  
  
  

  
  هيروگليف قديمی مصری

شامل سمبل اندامهای جنسی زن و 
  مرد و مفهوم مقاربت واژنی
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بسياری از نوجوانان و جوانان دربارۀ همين لحظه دارای افکار و ايده های اغراق آميز و غير واقعی می 
  .ه آن فکر کنند و نگران آن باشندباشند، و حتی چه بسا از سالها قبل ب

بکارت را پاره ۀ  آنچنان سفت خواهد شد که بتواند پردن است نگران اين باشد که آيا آلتش پسری ممکًالمث
 و از جهت فيزيکی به او صدمه خواهد بوده، يا دختری ممکن است فکر کند که چنين کاری دردآور ند يا نهک
 برای تند رفتن مردان وجود ندارد چون پردۀ بکارت یدليل. واقعی نيستندولی، هيچکدام از اين نگرانيها . زد

. درواقع نزديکی قدم به قدم، آهسته و آرام بهتر از هرچيزی است. معموًال به آسانی و به راحتی پاره می شود
غير  اما ترس از درد خونريزی داشته باشند،دختران ممکن است ناراحتی خفيفی حس کنند و مقدار کمی 

در . تنها در موارد بسيار نادری، ضخامت پردۀ بکارت از پاره شدن آن جلوگيری می کند. ضروری است
  .، پزشک به راحتی می تواند با يک عمل سادۀ جراحی در مطب خود، مشکل را حل کندحالتیچنين 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )هيمن(انواع مختلف پردۀ بکارت 
  .دپردۀ بکارت از دختری به دختری ديگر فرق می کن

پردۀ بکارت ممکن است تقريبًا به طور کامل در ورودی واژن را ببندد، يا ممکن است دارای چندين سوراخ کوچک باشد، و 
  .يا حتی شايد سوراخ بزرگی در وسط داشته باشد

  .در حالت اخير، شايد پاره شده به نظر بيايد در حالی که واقعًا دست نخورده باقی است
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  )دخول واژنی(مقاربت مهبلی 

  
 1 تکنيک آميزش مهبلی

در کل، به جفتها توصيه می شود که آميزش مهبلی را با عجله و بدون مقدمه شروع نکنند، بلکه با صرف 
برای نمونه، . وقت کافی، قدم به قدم و آگاهانه به سمت آن بروند

مکن است ابتدا دست زدن به آميزش جنسی دستی و يا آنها م
حتی قبل از مقاربت ، شايد زن به اين طريق. دهانی را مفيد بيابند

به هر رو، بايد . واژنی، يک تا چندين ارگاسم را هم تجربه کند
اقدام کرد که مهبل به اندازۀ ) دخول(زمانی برای مقاربت واژنی 

بدون اين مايع . خيس شده باشدکافی مايع لزج کننده ترشح کرده و 
تنها . (لزج کننده، دخول ذکر می تواند برای هر دو دردناک باشد

همراه با باال رفتن سن است که لزج شدن طبيعی واژن در برخی 
اين حالت را معموًال می توان به کمک . از زنان کاهش می يابد

حتی در بازار کاندومهای لزج . هورمون درمانی برطرف نمود
.  ای يافت می شوند که در اينگونه مواقع به درد می خورندشده

ولی، لزج کننده هايی همچون وازلين که در آميزش دستی می 
  .)تواند مورد استفاده قرار گيرد را نبايد در واژن به کار برد

وقتی واژن به اندازۀ کافی خيس و لزج شد، آنگاه مرد می 
نيازی به فرو کردن عمقی در همان لحظۀ اول .  درون آن فرو کند ذکر خود را به، و قدم به قدمآرامتواند 

 آمادهوجود ندارد، چون علی رغم هيجان جنسی زن در آن لحظه، باز ممکن است که او هنوز به طور کمال 
 جلو کردن سر آلت خود در همان درگاه –در چنين وضعيتی، معموًال مرد می تواند با آهسته عقب . نشده باشد

بعدًا، وقتی که بيشتر خوشش آمد، آنوقت خودش می تواند با فشار .  شدن زن کمک کندآمادهن، به ورودی واژ
 جلو کردن آن در هنگام مقاربت جنسی -فشار لگن خاصره و عقب . لگن خاصرۀ خود، دخول را عمقی تر کند

گامی که آنها واکنش اين را حتی در نوزادان هم، هن. انجام می گيرد» طبيعی«در همۀ پستانداران به صورت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از پشتمقاربت واژنی 
 وارنا،ۀ مجسمه ای سفالين، منطق

 سال پيش از 2000حوالی . ارستانمج
  .ميالد
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البته، علی رغم غريزه ای بودن اين عمل، عشق .  می کنند، می توان مشاهده کرد کشفجنسی بدن خود را
  .ورزان با تجربه می توانند تا حدود زيادی آن را به صورت بازهم بهتری انجام دهند

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  تیآميزش جنسی آل: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  مقاربت مهبلی

  
  2تکنيک آميزش مهبلی 

بهترين   جلو کردنهای يکنواخت، عميق، و سريع، مؤثرترين و-مردان کم تجربه بر اين تصورند که عقب
 در شروع آميزش واژنی، يک بخصوص ؛اما در عالم واقع، اين تصور به ندرت صدق می کند. روش است

 در همان درگاه ورودی واژن، لذت زيادی نصيب ،سطحیمرد می تواند به کمک حرکات آرام دخول و خروج 
درحقيقت مرد می تواند با واگذاری ابتکار عمل به زن درشروع کار، چيزهای . خود و طرف مقابل بکند

 که طی آنها، سر ذکر در درگاه ورودی  ایزن، اغلب اوقات، حرکات آهستۀ تنظيم شده. زيادی ياد بگيرد
با افزايش هيجان زن، قسمت داخلی : دليل اين امر ساده است. يح می دهد، ترجراجلو می شود -واژن عقب

واژن فراخ تر می شود و همزمان با آن قسمت نزديک به در ورودی، تنگتر می شود؛ چون از خون مشحون 
است که ) معروف به پالتفرم ارگاسم زا(به عبارت ديگر، همين قسمت پرخون و تنگ شدۀ واژن . می گردد

 نمود که بسياری از زنان اضافهاين را هم بايد . ساژ و تحريک بر روی ذکر مرد را انجام می دهدبيشترين ما
پس، آنها . به تجربه می آموزند که ماهيچه های داخلی محاط به قسمت ورودی واژن را به خوبی کنترل کنند

 هر دو طرف، فراهم ذکر را حسابی در بر می گيرند و از اين طريق تحريک و لذت جنسی بيشتری را برای
، يا از ماهيچه های واژن بی اطالعند، يا فکر می کنند که اين استزنانی که ورودی واژنشان شل . (می آورند

 از جمله تمرينات کيگل، وضعيت خود را ،ماهيچه ها چندان رشد يافته نيستند، می توانند با تمرينات خاصی
  .) بهبود بخشند

  

The pubococcygeus) سیماهيچۀ پی ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دنبالچه
 واژن

استخوان 
زهاری
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
آميزش : آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  جنسی آلتی
  مقاربت مهبلی

  
  3تکنيک آميزش مهبلی 

در ادامۀ مقاربت مهبلی، زن و مرد معموًال حرکات 
لگن خاصرۀ خود را افزايش داده و به دخول هرچه عمقی 

ی فقط يکی از آنها اين گاه. تر مهبلی رو می آورند
حرکات را انجام می دهد و ديگری بدون حرکت باقی می 
ماند، و گاهی هم، هر دو به صورت هماهنگ با هم 

به عالوه، در حين حرکات، آنها ممکن . حرکت می کنند
رفت و است شدت عمل خود را از دخول عمقی به 

 سطحی و بالعکس، تغيير دهند، و شايد هم به برگشت
ات باسنی، ذکر مرد را در عمق مهبل، دايره کمک حرک

  .  جلو بگردانند–وار به صورت عقب 
يک جفت تنها به کمک تجربه می آموزد که چگونه 
. در آميزش واژنی، بهترين لذتها را نصيب خود کند

ر معموًال چنانچه دو نفر نسبت به واکنشهای همديگر حساس باشند، خيلی زود ياد می گيرند که چگونه همديگ
 نمی مشاورۀ فنیآميزش مهبلی، کنکاش و داد و ستدی است بين دو فرد، و هيچ  به هرحال،. را ارضاء کنند
 به ويژه زن، هيچگاه نبايد از گفتن .مستقيم و رو در روی خودشان، به آنها کمک کندۀ رابطۀ تواند به انداز

  . ريک و نوازش شود، واهمه داشته باشد می آيد و به چه شکلی دوست دارد تحشدقيقًا از چه چيزی خوش اينکه
زن اين را هم بايد بداند که وقتی خودش را تسليم احساساتش می کند، درواقع به سود هر دو طرف عمل 

 چون تا ،ردندا زن نيازی به اين کار در حاليکهمرد ممکن است سعی به کنترل انزال خود بکند، . کرده است
  .باشد، زن می تواند همچنان به ارگاسم برسدزمانيکه مرد قادر به حفظ نعوذ خود 

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

آميزش جنسی : آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  آلتی

  مقاربت مهبلی
  

  4تکنيک آميزش مهبلی 
ان و زنان، با تمرکز بيش از اندازۀ ی از مردرسفانه، بسياأمت

. د، لذت آميزش مهبلی را فرو می کاهنارگاسمحواس خود بر 
 رسيدن نسبتًا سريع خود به ارگاسم واقفند، و از اين بهمردان 

در . واهمه دارند که مبادا قبل از ارضاء شدن زن به انزال برسند
مقابل، زنان نگران اين می شوند که مبادا دير به ارگاسم برسند، 

الزم به گفتن نيست که چنين . يا کًال ارگاسم به آنها دست ندهد
تأثير می ی، به طور جدی بر رابطۀ يک جفت دلواپسيهای پنهان

، و حتی عملکرد جنسی عادی آنها را غير ممکن می گذارند
  .سازند

حواس خود را دو نفر نظر می رسد که چنانچه ه اينطور ب
ۀ مقاربت مهبلی متمرکز کنند تا نتيجۀ بيشتر بر نفس پروس
 نتائج جنسی رضايتبخشی به  جفتهای بيشتریاحتمالی آن، آنوقت
   .دست خواهند يافت

که بگويد هدف هر مقاربت جنسی،  چنين قانونی ًالواص
تا آنجا که به عشق . رسيدن به ارگاسم می باشد، وجود ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  آميزش مهبلی در حالت نشسته

نقش روی ظرف چينی کوچکی، مردی را در 
  .انجام آميزش مهبلی از پشت، نشان می دهد حال

  . اواخر قرن نوزدهمۀ کوئينگ،سلسل
  سکس چين، تونگلیۀ موز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )حالت ايستاده(مقاربت مهبلی 

 مزاحی روی پردۀ ابريشمی نقاشی
توسط هنرمند بزرگ ژاپنی کاتوشيکا 

  )1760 – 1849(هوکوسای 
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» موفقيت«يا » اوج«نه . ورزی مربوط می شود، افراد با تعيين هدف نهايی، درواقع کمکی به خود نمی کنند
بنابراين، برای عشاق . ه مقاربت مهبلی را ارزشمند می سازدنهايی، بلکه تجربۀ مشترک لذت فيزيکی است ک

مجرب، بناسازی هنرمندانۀ شور و شر، کشش و هيجان، هوس و خواهش، و شهوت و لذت، در تار و پود 
ارگاسم، جايزه ای نيست که بايد برايش . جان و روان و بدن همديگر، بيشتر مهم است تا خالص شدن نهايی

که در اوج تحريک و شهوت جنسی، به طور غير  چيزی است  آورد، بلکه خيلی ساده،جنگيد و آن را به چنگ
  . ارادی اتفاق می افتد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  آميزش مهبلی

  
  5تکنيک آميزش مهبلی 

می شد که برای رسيدن پند و اندرز داده  تها به جفدر بعضی از کتابهای راهنمای زناشويی قديمی، نه تنها
 می شد که  هم خواستهبه ارگاسم تالش کنند بلکه از آنها

ۀ خلسه و نشئۀ و تجرب. طور همزمان به ارگاسم برسنده ب
بی نظيری به عنوان پاداش کار، به آنها وعده داده می 

آن بود، ۀ در عمل، ضرر اين راهنمايی بيشتر از فايد. شد
روند  اوًال، نه بر ؛ چونم چندان دشوار نيستو فهم آن ه

دوم اينکه، . آن تأکيد می کندۀ  جنسی، بلکه بر نتيجفعاليت
به هردو طرف فشار می آورد که روش حساب شده ای 

اغلب . را درپيش بگيرند تا کنترل خود را از دست ندهند
. چنين رفتاری، در کل مانع رسيدنشان به ارگاسم می شد

اعث می گرديد که آن دسته از زنان و و آخر اينکه، ب
مردانی که موفق به همزمان کردن ارگاسم خود نمی 

جای بسی خوشحالی است . شدند، احساس بی کفايتی کنند
در عين حال، اغلب . که اين نوع نگاه و رهيافت به مقاربت مهبلی، مدتهاست که از مد افتاده است

ۀ ارگاسم همزمان دليلی بر وجود يک رابط:  کهف می کنندگرا شده، و اعترا بيشتر واقع» متخصصان سکس«
درواقع امروزه، اين باور هرچه عمومی تر و جا افتاده تر می شود که نگرانی در  . نمی باشدصبی عيب و نق

عوض، جفتها می آموزند که هرلحظه همآغوشی با هم را، فی النفسه  در.ارگاسم را کًال بايد کنار نهادۀ مسئل
طنز اينجاست که همين عشق . مزه کنند، بدون آنکه در پی رسيدن به جايی، يا اثبات چيزی باشندارج نهند و 

اين روش، اغلب .  روانی را به همراه می آورد–ورزی تفريحی و خالی از توقع، عميق ترين رضايت عاطفی 
کمک تيکی فرد ، و درنتيجه به افزايش توان ارو می کند جنسی سرکوب شده کمکازشدن گره پاسخدهیبه ب

  .می انجامدبه ارگاسم بيشتر  خود به خود و اين، می کند
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  آميزش مهبلی
  

  6تکنيک آميزش مهبلی 
مسيحت، و ۀ مذهب پروتستان يکی از دو شاخ(در گذشته، بعضی از فرهنگهای پوريتانی مسيحی 

از .)  م.شعبه ای ازمذهب پروتستان می باشد، که پيروان آن بيشتر خشکه مقدس و مذهبی می باشندانيسم پوريت
به صورت رو در رو؛ يعنی :  توقع داشتند که مقاربت مهبلی را فقط به يک شکل خاصی انجام دهندمذهبيون

ی، آسيايی و مردمان جزائر آفريقاي» کفار و مشرکين«. ( و مرد روی او می خوابدمی کشدزن روی کمر دراز 
) حالت ميسيونری(» موضع مبلغ«واقع در دريای آرام، که کمتر احساسات خود را سرکوب می کردند، با 

 به هرحال، با افزايش داد و ستد فرهنگها در قرن .)اربت، آن را به سخره می گرفتندخواندن اين روش مق
 می باشد، و انعطاف ناپذير و  آنها به سکس، خشکيکردونوزدهم، اروپائيان و آمريکائيان متوجه شدند که ر
  به جا مانده ازج تر، به جستجو در نقاشيهای روی گلدانهایدر پی يافتن روشهای مقاربت مهبلی جالبتر و مهّي

  
  
  
  
  
  
  
  

  جفتی در حال مقاربت مهبلی
قرن اول بعد  هان شرقی،ۀ سنگی، سلسلۀ مجسم

  سکس چين، تونگلیۀ موز از ميالد،
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دوران يونان باستان، ديوارهای روم قديم، پرده های چينی، چوب بريهای ژاپنی، و راهنماهای عشقی هندی، 
يک ۀ آنها با نتايج و کشفهايی که به دست آوردند، به اين نتيجه رسيدند که رازهای سالها گم شد. روی آوردند

  . جنسی اصيل و حقيقی را پيدا کرده اندۀرابط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرق و غرب
  .ی نشان می دهدميسيونربه حالت مقاربت مهبلی  در حال را اين نقاشی قرن هيجده هند، زنی هندی و مردی اروپايی

  
ولی، ، چيز خوبی نيستبودن در مسائل جنسی  انعطاف ناپذير هرچند که بدون شک، تکرار و رحال، هبه

 عملبرای » نرمال«يا » طبيعی « شيوه ای، و يا حتی روشترينبه و نه چيزی به عنوان ای،نه سحر و شعبده 
  .مقاربت مهبلی وجود ندارد

 خود می باشند، برخوردها، رهيافتها و ميال جنسیا تخيالت قوی، که در پی ارضاء دارایجفتهای ، کًال
 پيوسته روشهای جديدی را برای طريق،تکنيکهای خود را بنا به شرايط و موقعيت، عوض می کنند، و به اين 

 غير ضروری است، و چه بسا مضر اين روشها در اينجا،تشريح جزئيات . مقاربت مهبلی خود ياد می گيرند
   مساعدت می کندگاهی مکانيکی از مقاربت مهبلی هم باشد چون به ترويج ديد

مقاربت واژنی . درحقيقت، کًال مطرح کردن روش ويژه و خاصی برای آميزش مهبلی، عاقالنه نيست
 ناخودآگاه و بدون برنامۀ قبلی، به طور ، طی آن، اغلب جفتهادر حرکاتی موجدار است که به صورتهميشه 

روش ) يا بيشتر(فايده ای ندارد که بخواهيم ده، دوازده، بيست . دروشی را به روشی ديگر تغيير می دهن
البته می توان در بين چند نوع اوليۀ . مقاربت مهبلی خاصی را برشمرده و به هر کدام معنی خاصی نسبت دهيم
ده،  ايستابه حالتجفتها ممکن است : اشکال آميزش مهبلی، تفاوتهايی قائل شد، اما تعداد آنها جدًا محدود است

 زن پشتش به مرد باشد، يکی از دو نفر در باال ممکن است باشند؛ رو به روی هم و يادراز کشيده ، نشسته
  . هر دو به پهلو دراز کشيده باشندممکن است اينکهقرار بگيرد، يا 

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  آميزش مهبلی

  
  7يزش مهبلی تکنيک آم

چنين باوری وجود داشت که روش خاصی از  ،نیازم
آميزش مهبلی، اثر بهتری دارد چون اين امکان را به مرد 

 عقب رفتنهای خود، به طور –می دهد که ضمن جلو 
همزمان کليتوريس زن را هم با آلت خود مالش دهد و 

در عين حال روشهايی از مقاربت مهبلی . کندتحريک 
لت که واژن را تحريک نشده باقی می هم، به اين ع

تحقيقات مدرن در . گذارند، کم ارزش شمرده می شدند
چون، با . عرصۀ سکس، هر دو تصور را اشتباه می دانند

تحريک شدن زن و افزايش هوس و شهوت او، کليتوريس 
به زير غالف خود می خزد و درنتيجه برای هر نوع 

. می گرددمالش و تحريک مستقيم، غير قابل دسترس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اربت مهبلیجفتی در حال شروع مق
  نقاشی روی گلدانی از دوران يونان باستان

 SPK - موزه های دولتی برلين
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 عقب –مهبل که از جلو ) داخلی(ولی، به وسيلۀ حرکات غالف خودش که از رفت و برگشت لبهای کوچک 
اين تحريک . به طور غير مستقيم، مالش و تحريک می شود رفتنهای ذکر مرد در داخل واژن ناشی می شود،

چه حالت و روشی، و از کدام فرقی هم نمی کند که ذکر در . غير مستيقم، تقريبًا هميشه تضمين شده است
با اين همه، روشی وجود دارد که بسياری از زنها آن را بسيار رضايتبخش می يابند، . زاويه به مهبل فرو شود

درحاليکه مرد به : چون در اين روش، حرکات دخول مهبلی به طور دربست در اختيار خودشان قرار می گيرد
 پائين رفتنهای خود، شدت -و با باال) نشسته( آلت او سوار شده صورتی منفعالنه روی کمر خوابيده، زن روی

اين روش، در بين يونانيان باستان و روميان قديمی محبوبيت داشت، و . و حدت عمل را در اختيار می گيرد
اين روش، امروزه هم، توسط درمانگران جنسی پيشنهاد می شود، . تلقی می گرديد» نرمال«درواقع، حالت 
  .ه بر نارسائيهای جنسی، به زنان و مردان کمک می کندچون در غلب

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  آميزش مهبلی

  
  8تکنيک آميزش مهبلی 

زنانی هم هستند که ترجيج می دهند به صورت منفعل 
. روی کمر خوابيده و وزن مرد را بر روی خود حس کنند

مرد در باالی زن (اين دسته از زنان، حالت ميسيونری برای 
به عالوه، اگر در اين . لذت بيشتری دارد) و رو به روی او

روش، آنها پاهای خود را هم خم کنند، آنوقت اين امکان را 
برای آلت مرد فراهم می آورند که به حداکثر عمق ممکن نفوذ 

می کند و درنتيجه، شانس بهتری برای آبستنی فراهم 
اسپرم انزال شده، در نزديکی گردنۀ رحم، به اصطالح .(شود

استخر اسپرم ايجاد می کند، و زن با باقی ماندن روی کمر 
از .) مدتی بعد از اتمام مقاربت، امکان لقاح را افزايش می دهد

اين گذشته، خود دخول بسيار عميق ممکن است برای زنانی 
اربت جنسی خود به لذتبخش باشد و درنتيجه آنها در شروع مق

خود به روشی قرار می گيرند که امکان دخول عمقی را فراهم 
در آخر اين را هم بايد اضافه کرد که راحترين . می آورد

روش مقاربت برای افراد چاق يا دارای ضعف، روش به پهلو 
اين روش . استدرواقع، برای اين دسته از افراد، ورود از پشت کم دردسرترين راه . دراز کشيدن می باشد

  .طبيعتًا برای زنان آبستن هم مناسب می باشد
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش مهبلی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  شرط احتياط 
  

ايدز، و گسترش بيماريهای مقاربتی . / وی.آی.با توجه به شيوع اچ
 بايد خطر سرايت عفونت از طريق ،در جهان، زنان و مردان، هردو

حتی چنانچه . آميزش مهبلی با افراد ناشناس و تازه آشنا را جدی بگيرند
به آميزش جنسی با افراد ناشناس و يا آلوده  شرکای جنسی آشنا هم،

خطر بيشتر متوجه زنی . دست بزنند، ممکن است ناخودآگاه آلوده شوند
اين ازجمله بدان معنا است که . (است که اسپرم آلوده دريافت می کند

 تن فروش بيشتر در معرض ابتال به بيماريهای مقاربتی از طريق زنان
مرد با خطر کمتری از ابتال به .) مشتريان مرد خود هستند تا بالعکس

بيماريهای مقاربتی از طريق مايع آلوده شدۀ واژن، يا خون قاعدگی 
. مواجه است، اما به هرحال، توصيه می شود که از کاندوم استفاده کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايدز/ وی.آی.خطر اچ
ی جنسی تصادفی ممکن شرکا

خود بدانند، به  است بدون آنکه
به اين  .ايدز مبتال باشند / .وی.آی.اچ

  خطرمهبلی با آنها، باخاطر، سکس 
ابتالء به عفونت، بخصوص برای 

  .همراه است» دريافت کننده«طرف 
–کلن  BZgA با تشکر از

  .آلمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهتر برای آبستنیموقعيت 
چون اين روش مقاربت امکان انزال در 

  نزديکی رحم را فراهم
می آورد، درنتيجه شانس بهتری برای 

  .لقاح بوجود می آورد
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  .ايدز می باشد. / وی.آی.ان، آميزش مهبلی، اصلی ترين راه انتقال اچدر سطح جه
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  آميزش مقعدی
  

در . مقاربت مقعدی دگرجنسگرايانه، در اينجا، به معنای تماس جنسی بين آلت مرد و مقعد زن می باشد
،  بسيار حساس می باشد افراد، مقعد، نسبت به تماس،اکثر

. و درواقع، يکی از حساس ترين محرکهای جنسی است
بنابراين، تعجبی ندارد که بسياری از افراد در خالل 

 شکلی از تحريک مقعدشان يکفعاليت جنسی خود، به 
برای مثال، آنها ممکن است در خالل . لذت می برند

، در رااستمناء، انگشتانشان يا شيئی استوانه ای شکل 
مقعد خود فرو کنند، يا شايد از بازی با مقعدشان همزمان 

بعضی از زنان و . با مقاربت دهانی و يا آلتی، لذت ببرند
مردان دوست دارند که شريک جنسيشان، مقعدشان را 

در زبان تخصصی، اين عمل . ببوسد و بليسد
anilinctus )کون خوری/  کون ليسی -مقعد ليسی (

 به معنی دهانۀ روده و anusن از التي( .اميده می شودن
linguereبه معنی ليسيدن، گرفته شده است (.  

و ) يرقان(به هرحال، بدون تميزی در حد وسواس، اين کار در مواردی می تواند باعث ابتال به هپاتيت 
ر در آخر، اين را هم بايد اضافه نمود که بعضی از مردان از گذاشتن آلت خود د. ديگر بيماريهای جنسی شود

هر چند که در اين حالت .  عقب، تا رسيدن به ارگاسم لذت می برند–بين لمبرهای زن و حرکت به جلو 
  .هيچگونه دخولی صورت نمی گيرد، اما با اين وجود زن هم ممکن است از آن لذت ببرد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش مقعدی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  دالئل آميزش مقعدی

  
عمل روزمره ای نيست، اما برخالف آنچه که اغلب رچند که مقاربت مقعدی در بين دگرجنسگرايان ه

بسته به پس زمينۀ فرهنگی افراد، دگرجنسگرايان به سه دليل به . تصور می شود، چندان نادر هم نمی باشد
  :آميزش مقعدی دست می زنند

  
  
  
  
  

  
  . ر دخليند در اين ام،البته گاهی هم معجونی از اين دالئل

  
که آميزش جنسی بين افراد مجرد را » سنتی« اولين دليل، به احتمالی، برای بسياری از جفتها در جوامع -

چون اين جوامع اصرار می ورزند که دختران هنگام ازدواج بايد باکره . محکوم می کنند، سرنوشت ساز است
پس برای جفتهای غير متأهل، آميزش .  کنندخود را ثابت» بی گناهی«باشند و به اين طريق دست نخوردگی و
  .مقعدی، مشخصًا يک گزينه قطعی است

 دليل دوم، به احتمال قوی برای جوامع و موقعيتهايی است که وسايل پيشگيری از بارداری در دسترس -
در چنين شرايطی، ممکن است دو نفر، آميزش مقعدی را به عنوان آلترناتيوی در برابر آميزش . نمی باشد

  .مهبلی، قلمداد کنند، چون باعث آبستنی نمی شود

  دختر،» باکرگی«حفظ . 1
  پيشگيری از بارداری،. 2
 .به خاطر تنوع اروتيکی صرف. 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نقاشی روی گلدانی از عهد يونان باستان
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 دليل سوم، شايد برای جفتهايی که حالتهای مختلف عشق ورزی را آزمايش می کنند، و می خواهند در -
  .رابطۀ جنسی خود تنوعی ايجاد کنند، جذاب باشد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش مقعدی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  1زش مقعدی تکنيک آمي

  
ۀ عد، برخالف واژن، مايع طبيعی لزج کنندمقاما .  که از آميزش مقعدی به شدت لذت می برندزنانی هستند

 نوعی ژل لوبريکانت زاستفاده ابنابراين، خود را توليد نمی کند، 
 .ت که لوبريکانت به خود مقعد ماليده شودبهتر اس .توصيه می شود

 مقعد که ای حلقه ماهيچه  ماليماين کار فرصتی هم برای ماساژ
ناميده می شود، يا حتی فرو ) چالنه يا همان اسفينکتر(» باسطه«

بعد از اين آماده سازی، ذکر می تواند . کردن انگشت، فراهم می آورد
خود عمل فرو کردن بايستی خيلی آهسته . به داخل فرو داده شود

يد برای وماليم صورت گيرد، و به محض ورود به مقعد، ذکر با
تا ريلکس شدن کامل حلقۀ ماهيچه ای مقعد، بدون حرکت باقی ، مدتی
بعد از آن، مرد و يا زن، و يا هر دو طرف با هم، می توانند . بماند

  .دست به حرکات رفت و برگشت بزنند
سکس مقعدی عادت نداشته باشد، ممکن است در ابتدا،  زنی که به

اما، بعد . ناخوشايند حس کندفرو شدن ذکر به مقعد خود را دردناک و 
از چند بار تمرين آرام و ماليم، ممکن است از آن لذت ببرد، حتی اگر 

البته مرد می تواند در حين انجام . خودش با اين عمل به ارگاسم نرسد
مقاربت مقعدی، برای زن هم استمناء کند، و اگر زن به يک يا چند 

ای مقعدش در حين ارگاسم برسد، آنوقت منقبض شدن حلقۀ ماهيچه 
ارگاسم، به آلت مرد فشار آورده و باعث مالش و تحريک بيشتر آن 

  .می گردد
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش مقعدی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  2تکنيک آميزش مقعدی 
  

مشخصًا، آميزش مقعدی می تواند به اشکال و حالتهای 
غلب حالتها، خيلی راحت، اما عمومًا در ا. صورت گيردمختلفی 

زن ايستاده و به جلو خم می شود، يا روی زانو و دستهای خود 
قرار می گيرد، و يا روی شکم می خوابد، و مرد در پشت او 
قرار می گيرد، يا اينکه زن روی کمر خوابيده و زانوهای خود 
را خم کرده به سمت سينۀ خود باال می کشد و مرد از رو به رو 

  . می شودبه او نزديک
  

سکس مقعدی باعث ايجاد تنوع در رابطۀ جنسی می شود، 
. اما، فقط به شرطی که دو طرف بخواهند، و از آن لذت ببرند
 به: تنها يک مسئلۀ مهم بهداشتی وجود دارد که بايد رعايت شود

 بدون شستن را از مقعد در آورده و بالفاصله،وجه نبايد آلت  يچه
يعنی تغيير حالت از آميزش . ن نمودو تميزی کامل آن، وارد واژ

ۀ مقعدی به آميزش واژنی، بدون تميز شستن آلت مرد در فاصل
بين دو حالت، ممکن است باعث انتقال باکتريهای مقعد به داخل 

 با شستن آلت مرد با آب و .واژن شده و اسباب عفونت گردد
صابون، در فاصلۀ دو روش آميزشی، می توان از چنان مشکلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

انواع مختلفی از ژلهای 
 اين .ر موجودندلوبريکانت در بازا

 -water)ژلها به دو دليل بايد آبکی 
based)حساسيت يا خارش - 1:  باشند 

ايجاد نمی کنند و به راحتی شسته می 
بريکانتهای  برخالف لو- 2. شوند

روغنی، باعث پاره شدن کاندوم نمی 
اين لوبريکانتها اسپرم کشنده . (شوند

  .)م.نيستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ساحل عاج- مجسمه ای برنزی
کوچک را می توان به ۀ دو مجسم

انواع و اقسام حالتهای مختلف آميزش 
  .مقعدی به هم چسباند
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  .نمودپرهيز 
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش مقعدی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  رفتار و برخوردهای فرهنگی
  

های يهودی و مسيحی، آميزش مقعدی، گناه و انحراف شمرده شده است، رفتار و برخوردی در هر دو سنت
» buggery«، و يا »ليه طبيعتجرم ع«مسيحيان قرون وسطی، اين عمل را . که بعدًا به اسالم هم کشيده شد

گرفته شده از نام شهری به اسم (» سودومی«، يا )گرفته شده از نام يک فرقۀ بدعت گذار در بلغارستان(
همانطور ).  م-.گرفته شده است از نام قوم لوط که ساکن سودوم بود –لواط . (نام نهادند )در انجيل» سودوم«

يزش مقعدی در ابتدا به عنوان يک جرم مذهبی تلقی می گرديد، اما که واژه ها و اصطالحات داللت دارند، آم
در بعضی قوانين جزائی، . (بعدها، به يک جرم مدنی هم فرا روئيد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شد

 به مرور و همراه با .)گرفته شده بود، و مجازاتی برای آن درنظر دمقاربت دهانی هم جرم محسوب می ش
 شدند، اما وجود آنها در کتابهای بعضی از کشورهای کمرنگ» لواطقوانين «مقررات خشن گذشت زمان، 

دگرجنس خواهان و همجنس خواهان، هردو، با استفاده از اين . غربی تا قرن بيست و يکم ادامه داشته است
  .قوانين محکوم و مجازات شده اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  انهدام شهر سودوم
  . شهر را به دليل گناهان ساکنانش منهدم کرد خداوند اينطبق انجيل،

  )19: پيدايش(
آميزش مقعدی زن و مرد و بخصوص . خوانده می شدند» غير طبيعی«در سده های ميانه، اين گناهان، عمومًا رفتارهای جنسی 

  .آميزش مقعدی مرد با مرد از جمله اين گناهان بودند
  .)تاليا سيسيل اي-، کليسای جامع مونرل12موزائيک قرن (

  
اثرات روانی اين مسئلۀ تاريخی به کنار، اما بسياری از افراد، همچنان، مقعد را به خاطر کارکردش، 

اندامهای جنسی هم، البته به نسبت کمتری، به خاطرارتباط آنها با خروج ادرار . (کثيف و مشمئز کننده می دانند
فرد تهنشين شده ذهن نه برخوردها اغلب در اعماق اين گو.) از بدن، تنفرآور و منزجر کننده دانسته می شوند

به هرحال، خودخواهی است اگر از هر کسی خواسته شود که بر خالف ميل . اند و بايد محترم شمرده شوند
ولی، دانشمندان که بی طرفانه و از چشم انداز . ، انجام دهدراخود، نوعی فعاليت جنسی که بدان رغبتی ندارد 

ررسی موضوع می پردازند، به اين نتيجه می رسند که انزجار از آميزش مقعدی هرگز تاريخی و جهانی به ب
  . جهانی و همگانی نبوده است
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش مقعدی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2

  رفتارو برخوردهای فرهنگی
  شرط احتياط

  
يماريهای مقاربتی ايدز، و گسترش ب / .وی .آی .با توجه به شيوع اچ

 راه بايد خطر سرايت عفونت از ،در جهان، زنان و مردان، هردو
حتی . ، جدی بگيرندرا عدی با افراد ناشناس و تازه آشناقآميزش م

چنانچه شرکای جنسی آشنا هم، به آميزش جنسی با افراد ناشناس و يا 
جه خطر بيشترمتو. آلوده دست بزنند، ممکن است ناخودآگاه آلوده شوند

می  بردهآلت در او فرو  يعنی ، است می باشد چون دريافت کنندهزن
فرو ( مرد دهنده .يافت می کندر آلوده دًال اسپرم احتمادرنتيجهشود و 
با خطر کمتری مواجه می باشد، اما به مردان هم توصيه می شود ) کننده

سکس . از کاندوم استفاده کنند) و ديگری(که برای حفظ سالمت خود 
 .وی .آی .يکی از راههای احتمالی انتقال اچرايان، ی بين دگرجنسگمقعد

  .ايدز می باشد/ 
ليسيدن : ، به رفتار مخاطره آميز ديگری هم بايد اشاره شوددر پايان

اين عمل عالوه بر دربر داشتن خطر انتقال  ).يا همان کون خوری(مقعد 
س، همچون سوزاک، سيفلي»  آشنا–کالسيک « مقاربتی هایبيماري

و امثالهم، به انتقال روده زيهايی همچون آميبها، کرمهای . هپاتيت ب
  .  و ديگر باکتريهای روده ای هم منجر می گرددانگلی
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش همجنسگرايانه. 3
  

 پستانداران، نه تنها با جنس مخالف، سايرنوع بشر، همچون 
ه ب. به آميزش جنسی بزند دست بلکه ممکن است با همجنس خود هم

 جنسی عبارت ديگر، زنان و مردان نه تنها ممکن است به آميزش
 به آميزش جنسی همجنسگرايانه هم چه بسادگرجنسگرايانه، بلکه 

  .مشغول شوند
در دوران کودکی امر رايجی  بين دو همجنسمراودۀ جنسی 

است، و در نوجوانی و جوانی هم، به هيچ وجه غير معمول نمی 
درحقيقت، در فرهنگ ما، دختران و پسران در سالهای پيش . دباش

از بلوغ و يا در دوران بلوغ، ممکن است تماس جنسی بيشتری با 
در اين سن . افراد همجنس خود داشته باشند تا با افراد غير همجنس

و سال، در برابر بازيهای دگرجنسگرايانۀ آنها مانع تراشی می 
و فعاليتهای همجنسگرايانۀ آنها شود، درحاليکه کسی به اعمال 

اما بعد از اين . وقعی نمی نهد، يا با بی تفاوتی از کنار آن می گذرند
از دختران و . دوران است که، قضيه حالت عکس به خود می گيرد

 چهارده ساله به بعد انتظار می رود که عالقه و –پسران سيزده 
 هر کششی منحصرًا به غير همجنس در خود پرورش دهند، و

ولی با . رفتار و حرکت همجنسگرايانه به شدت محکوم می شود
اين حال، بسياری از افراد روابط همجنسگرايانۀ خود را تا سن 

برای برخی از افراد، تماسهای جنسی با . کهولت ادامه می دهند
همجنس چيزی جز وقايعی منفرد در يک زندگی کامًال 

ديگر، اين تماسها دگرجنسگرايانه، نمی باشند، و برای برخی 
 هرازگاهی با فواصلی همچنان تکرار می شوند، و اند کهتجاربی 

اين تماسها به نوع ارجح آميزش جنسی، و  باز برای عده ای ديگر،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 شرکای جنسی موقتی ممکن است

 .وی .آی . اچه خود بدانند، بهبدون آنک
 به همين خاطر. باشند مبتال ايدز/ 

سکس بدون حفاظ با آنها خطر 
بيشتری دربر دارد، بخصوص برای 

  ).دريافت کنندۀ اسپرم( فرد گيرنده 
  BZgA با تشکر از

  .آلمان–کلن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مردی مسن در حال عشقبازی با 
  .يک مرد جوان

از يونان نقاشی روی گلدانی (
  .)باستان
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  .يا تنها نوع فعاليت جنسی تبديل می شوند
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  مقياس درجه ای کينزی: آميزش همجنسگرايانه .4
  

ۀ  خود حول رفتارهای جنسی انسان، از يک شيوبه يادماندنیکارانش در دو پژوهش آلفرد کينزی و هم
از (هفت درجه ای ) مقياسی(آنها يک جدول پيوستاری . بسيار عملی برای روشن کردن موضوع استفاده کردند

 خواهی در کل جمعيت را اندازه ارائه دادند که تعادل بين تجارب دگرجنس خواهی و همجنس) صفر تا شش
طور محض ، کسانی را قرار دادند که تجارب جنسيشان به )0ۀ دست( آنها، در يک انتهای پيوستار .گيری کرد
 منحصرًاکسانی را قرار دادند که تجارب جنسيشان ) 6ۀ دست(گرايانه است، و در انتهای ديگر پيوستار دگرجنس

 می گيرند که در خالل عمر خود، بين اين دو گروه محض، کسانی قرارۀ در فاصل. همجنسگرايانه می باشد
). 5 تا 1دسته های .(دگرجنسگرايی و همجنسگرايی را، البته به درجات و دفعات متفاوتی، تجربه می کنند

  :يافته های کينزی در جدول زير جمعبندی شده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :منبع
Kinsey et al., Sexual Behaviour in the Human Male, (1948) p. 638. 
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 آميزش همجنسگرايانه. 3

  موضوع به درجه، سطح، قياس و اندازه ربط دارد
  

اين هميشه مسلم بوده است که عده ای فقط به . در اين درجه بندی، انقالب يا چيز تازه ای وجود ندارد، البته
، و عده ای فقط به مقاربتهای جنسی همجنس )مخالفآميزش جنسی با جنس (مقاربتهای جنسی دگرجنسگرايانه 

و عده ای هم با هر دو جنس موافق و مخالف به آميزش . می پردازند) آميزش جنسی با همجنس(خواهانه 
، خيلی »متخصصان«ولی به هرحال، قبل از پژوهشهای آماری گستردۀ کينزی، اغلب . جنسی دست می زنند

 افراد دگرجنسگرای محض آنچنان درصد بااليی از جمعيت را تشکيل ساده، فرض را بر اين می گرفتند که
به . می دهند، و درصد بقيه آنچنان ناچيز است که هرگونه قياس و درجه بندی معنی و مفهومی نخواهد داشت

عبارت ديگر، چنين نظر و اعتقادی وجود داشت که تماسهای همجنسگرايانه آنچنان نادرند که به جز رفتارهای 
کينزی نشان داد که اين تصور سنتی اشتباه . و عجيب و غريب، چيزی بيش نيستند» غير طبيعی«ايی استثن
، تا رسيدن )و بيست درصد همۀ زنان(مثًال، او در آمارهای خود نشان داد که پنجاه درصد همۀ مردان . است

بعدها، اين ارقام مورد . ند آشکارا اروتيکی با همجنس خود را دارا می باشتجارب ازبه مرز ميانسالی، نوعی 
اما با اين وجود، . مناقشه قرار گرفتند، و پژوهشگران بعدی، در تحقيقات خود، به درصد کمتری دست يافتند

دگرجنسگرايی و : استهستۀ يافته های کينزی، با موفقيت از آزمايش گذر زمان، سربلند بيرون آمده 
  . ی باشددرجه، سطح، مقياس و اندازه مهمجنسگرايی موضوع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرايش جنسی
  

اين موضوع بر اساس . فرد تعريف می شود همجنسگرايی  يادگرجنسگرايیگرايش جنسی به عنوان 
  .اولويتهای فرد در انتخاب شريک جنسی تعيين می شود

  
افراد به همان اندازه و درجه ای دگرجنسگرا و يا همجنسگرا می باشند که از جهت اروتيکی به 

  .ا همجنس کشش و تمايل دارنددگرجنس ي
  

 .ارجحيتهای جنسی اکثر افراد به سمت جنس ديگر سمت و سو دارد و دگرجنسگرا می باشند
  ).دگرجنسگرايی(

  
اما به هرحال، اقليتی وجود دارد که اولويتهای جنسی اش هم به دگرجنس و هم به همجنس سمت و 

ی هست که اولويت جنسی اش عمدتًا به سوی ، و اقليت باز هم کوچکتر)دوجنسگرايی(سمت و سو دارد 
 ).همجنسگرايی(همجنس خود می باشد 
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  آميزش همجنسگرايانه. 3

  تسلسلی از تجارب
  

  :کينزی، از يافته های خود به نتيجه ای منطقی رسيد که با قلم خويش آن را بيان نمود

  
  
  
  
  
  
  
  

 در زندگی روزانه، مردم به اين ، ما می دانيمۀاما، همانطور که هم
» دگرجنسگرايان«و » همجنسگرايان« کنند، و از مسائل توجه نمی

. طوری سخن می گويند که گويا آنها دو گروه کامًال مجزا هستند
بنا به دالئل اجتماعی و سياسی  درحقيقت، بسياری از همجنسگرايان،

اما، کسانی هم هستند . ترجيح می دهند که خود را يک گروه مجزا بدانند
 بسيار وسيعتری از گرايشات  طيفشناختنکه خواهان به رسميت 

در مبحث . کل اين موضوع به بحث مفصلی نياز دارد. جنسی می باشند
  .)دوجنسگرايی تا حدودی به آن اشاره شده است

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دنيا را نبايد به . مردان دو گروه مجزای جمعيتی، يعنی دگرجنسگرا و همجنسگرا، تشکيل نمی دهند«

کار طبيعت به ندرت با دسته بندی اينچنينی سر و . همۀ اشياء سياه يا سفيد نيستند. گوسفند و بز تقسيم کرد
تنها ذهن انسان است که دسته بندی را کشف و سعی می کند که با فشار، انسانها را در النه های . دارد

جهان زنده، در هرکدام از ابعاد خود، تسلسلی و زنجيره وار می . کبوتری يعنی چاربستهای مجزا بگنجاند
موزيم، به همان اندازه هرچه که ما زودتر اين موضوع را در خصوص رفتارهای جنسی بشر بيا. باشد

هرگاه که ما افراد را نه به صورت . سريعتر به درک عاقالنه ای از واقعيت سکس، دست خواهيم يافت
دگرجنسگرا و همجنسگرا، بلکه به عنوان افرادی که مقدار معينی تجارب دگرجنسگرايی و مقدار معينی 

  .روشنتری حول موضوع، کمک خواهد کردهمجنسگرايی دارند، ببينيم، آنوقت اين امر، به تفکر  تجارب
  :منبع

Alfred C. Kinsey et al., Sexual Behavior in the Human Male (1948) p. 639 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1956(کينزی. س. آلفرد
تقسيم انسانها به دو گروه  )1894

و » همجنسگرا «- یمجزا
  .قبول نداشت را - »دگرجنسگرا«
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  نه افراد، بلکه رفتارها
  

 –دل بين دگرجنسگرايی ا تعممکن است  در يک فرد نيزحتی با گذر زمان کينزی، اين را پذيرفت که
زنان و مردانی وجود دارند که در دوره .  تغيير کندهمجنسگرايی

ای از زندگيشان، رفتارهای دگرجنسگرايی محض، و در دوره 
ای ديگر از زندگی خود، رفتارهای همجنسگرايی محض، در 

ته به بعضيها هم، به هر دو نوع رفتار، الب. پيش می گيرند
  .درجات مختلف و با شدت و حدتی متفاوت، مبادرت می ورزند

عده ای هم، در ابتدا با يک نسبت کشش و عالقه به هر دو 
جنس شروع می کنند و بعد به مرور، بيشتر مجذوب اين يا آن 

به هر حال، اين ترجيح و اولويت دهی، ممکن . جنس می شوند
يک فرد بر روی درحقيقت، موقعيت . است دائمی باقی نماند

مقياس درجه بندی کينزی، ممکن است در طول زمان، چندين 
و » دگرجنسگرا«اگر تقسيم کل جمعيت به . بار جا به جا شود

» دگرجنسگرا«نادرست است، به همان اندازه هم، » همجنسگرا«
بر اين . ناميدن يک فرد نادرست می باشد» همجنسگرا«و 

عداد از انسانها اساس، غير ممکن است بدانيم که چه ت
  .می باشند» همجنسگرا«و چه تعداد » دگرجنسگرا«

تنها چيزی که می توان تعيين کرد اين است که در هر زمان 
معينی، چه تعداد از افراد به هرکدام از مقياسهای پيوستاری 

سئواالتی مثل .  همجنسگرا، تعلق دارند–درجه ای دگرجنسگرا 
آيا من همجنسگرا «يا » رند؟چه تعداد افراد همجنسگرا وجود دا«

به طور خالصه، . ، هيچ پاسخ علمی ارزشمندی ندارند»هستم؟
» همجنسگرايان«رفتارهای همجنسگرايانه به اقليت کوچک 

، در درجات متفاوتیمحدود نمی شود، بلکه، کم و بيش و به 
بسياری از افراد ديگر که مهر همجنسگرا بودن نمی خورند هم، 

  .)برای مثال به اينجا مراجعه شود (.ديده می شود
به همين سبب، در اينجا، انواع بيشتر معمول آميزشهای 

 اين که چنين رفتارهائی در نهمجنسگرايانه، بدون در نظر داشت
  .ندبين افراد خاصی اتفاق می افتند، توضيح داده می شو

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش همجنسگرايانه. 3
  انواع اوليۀ آميزش جنسی

  
آميزش جنسی دگرجنسگرايانه گفته شد، در مورد آميزش جنسی همجنسگرايانه ۀ آنچه که قبل از اين دربار

 اينجا هم، اغلب پژوهشگران جنسی، روی نمونه هايی از مقاربت جنسی که تماس در .هم صدق می کند
  .فيزيکی مستقيم با اندامهای جنسی حداقل يک طرف رابطه را شامل می شوند، تمرکز می کنند

به اين خاطر، ما هم در اينجا از آن پيروی کرده و چهار . و اين، موضوع را به مقدار زيادی ساده می کند
  :نوع مقاربت جنسی را از هم تفکيک می کنيم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Paiderastia )هاعشق به پسر(  
يونانيان قديم رفتارهای همجنسگرايانه 

عنوان جزئی از فعاليت جنسی مرد ه را ب
 با توجه به سود اجتماعی قبول داشتند و

عشق  (Paiderastia ، آن را تحت ناماش
در جامعه و فرهنگ خود ) به پسرها

ی، عشق گونه روابط اين. پرورش دادند
 دنسدی در برابر ازدواج و بچه دار ش

  .ايجاد نمی کرد
صويری از نقاشی روی گلدانی از ت(

  )يونان باستان
SPK  

  موزه های دولتی برلين
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  همجنسگرايانهآميزش . 3
  مقاربت جنسی دستی

  
ديگری، ) های(در اينجا، مقاربت جنسی دستی به معنای تماس بين اندامهای جنسی يک نفر با دست 

به . جفتهای مؤنث و مذکر، اندامهای جنسی همديگر را نوازش و تحريک می کنند هر دو. تعريف شده است
ر تجارب شخصی خود می داند که چگونه طرف را هر حال، کسی که برای فرد همجنسی جلق می زند، بنا ب

کًال، مقاربت جنسی دستی، به احتمالی، ساده ترين و شايع ترين نوع فعاليت جنسی . به لذت برساند
  . هم هست» سکس بی خطر«همجنسگرايانه می باشد، و در عين حال، بی خطرترين نوع 

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  ربت جنسی دستیمقا: آميزش همجنسگرايانه. 3
  زنان

  
 جنسی مقاربتشبيه تقريبًا  جنسی دستی بين زنان، مقاربت

به طور مسلم، زنان عمومًا عاشق . دستی بين مردان می باشد
لمس و نوازش کل بدن خود می باشند، و مثل مردان، برای 

با اين همه، زنان . ماليده شدن آلت جنسی خود، عجله ای ندارند
آنها قادرند با .  چيزی به زنان لذت می دهدبهتر می دانند که چه

  .استمناء برای همديگر به ارگاسم برسند
اضافه بر اين، از آنجا که برانگيختگی جنسی در زنان، به 
طور طبيعی به خيس شدن واژن می انجامد، ضرورتی برای 

  .کاربرد لوبريکانتهای توليدی هم وجود ندارد
 هنگام استمناء بر خالف تصور بسياری از مردان، زنان

معموًال چيزی به درون واژن خود فرو نمی کنند، بلکه خيلی 
راحت و ساده، به اندامهای جنسی بيرونی خود همچون بدنۀ 

، لبهای کوچک و دهانۀ واژن دست برده و )نه سر آن(کليتوريس 
البته شايد، اين نواحی را به شکل .  لمس و مالش می دهندآنها را
 و کنندور الکتريکی هم تحريک  با يک ويبرات،مؤثری

  .برانگيزانند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنسی مقاربتطرف ديگر باشد، ما از ) های(وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با دست 
  . صحبت می کنيمدستی

دهانی مقاربت جنسی ز وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با دهان طرف ديگر باشد، ما ا
  .صحبت می کنيم

مقاربت وقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با اندامهای جنسی طرف ديگر باشد، ما از 
  . صحبت می کنيم جنسی آلتی

 مقاربت جنسی مقعدیوقتی که اندامهای جنسی يک طرف در تماس با مقعد طرف ديگر باشد، ما از 
 .صحبت می کنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يک جفت زن در حال شروع عشق
  ورزی

  نقاشی چينی
  .اوائل قرن بيستم
  .نگلیموزۀ سکس چين، تو
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  مقاربت جنسی دستی: آميزش همجنسگرايانه. 3

  مردان
  

 استفاده از ،برای همديگر استمناء می کنندمردانی که 
بزاق دهان يا لوبريکانتهای توليدی برای خيس کردن آلت 

ساس آن را ضروری جهت پيشگيری از زخم شدن نواحی ح
بهترين لوبريکانتها برای اين کار، لوبريکانتهای . می يابند

 ژل لوبريکانت ازچنانچه .  می باشند(water-soluble)حالل 
 کافی استفاده شود، آنها می توانند از مقاربت دستی به به مقدار

بعضی از مردان دوست دارند . مقاربت آلتی تغيير حالت دهند
 مقابل را در دست خويش گرفته و به که آلت خود و طرف

مردان ديگری هم . طور همزمان برای هر دو آلت جلق بزنند
هستند که دوست دارند يکی برايشان استمناء کند بدون آنکه 

  .خود برای طرف مقابل چنين کاری انجام دهند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  : آميزش همجنسگرايانه. 3

   مقاربت جنسی دهانی
  

در اينجا به معنای تماس شهوانی بين اندامهای جنسی يک فرد با دهان ) سکس دهانی(آميزش جنسی دهانی 
  .ديگری است

، دو منطقۀ بسيار دهان اندامهای جنسی و
حساس بدن هستند که به راحتی برانگيخته می 
شوند، و به اين دليل، در تماس مستقيم قرار گرفتن 

 آميزش، تعجب آور دهان و آلت جنسی در هنگام
درحقيقت، اين رفتار تقريبًا در همۀ  .نيست

پستانداران ديده می شود، و از نقطه نظر 
بيولوژيکی، دليلی وجود ندارد که انسان به عنوان 
رشد يافته ترين و حساس ترين نوع پستاندار، از 

  .اين قاعده مستثنی باشد
به هرحال، در گذشته، در برخی جوامع و 

يخی، سکس دهانی گناه، جرم و دوره های تار
 می شد، و کسانی که به آن می محسوببيماری 

علی رغم . پرداختند، به شدت مجازات می شدند
محکوميت مذهبی، قانونی و روانپزشکی سکس دهانی در کشورهای غربی، جفتهای دگرجنسگرا و 

 تکنيکی که در بل ذکر است کهقا. همجنسگرا، هردو، در طول تاريخ به طور وسيعی بدان مبادرت ورزيده اند
  .عمل به کار برده می شود، در هر دو گروه يکی است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يک جفت مرد در حال شروع عشق 
  ورزی

  نقاشی چينی
  کيونگۀ سلسل

  .سکس چين، تونگلیۀ موز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در همآغوشی عاشقانهيک جفت زن
  .چوب بری ژاپنی، قرن نوزدهم
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  مقاربت جنسی دهانی : آميزش همجنسگرايانه. 3

  (Fellatio)آلت مرد ) خوردن(مکيدن 
  

عنی مکيدن  به مFellareاز کلمۀ التين  ،)کير خوری، ساک زدن: در فارسی عاميانه(» فالسييو«لغت 
ًا، وقتی که مسلم. گرفته شده، و برای توضيح عمل ليسيدن و مکيدن اندامهای جنسی مرد به کار برده می شود

. برای همديگر هم دست بزنند» فالسيو« می پردازند، ممکن است به نوبت به با هم دو مرد به آميزش جنسی
به توضيحات مربوط به . (ديگر هم مشغول شوندعتًا می توانند به طور همزمان به فالسيو بر هميدو مرد، طب

  .)در زير مراجعه شود» 69«
تمايز قائل شوند، و » مفعول«و » فاعل«، بين »فالسيو«در گذشته مردم سعی بر اين داشتند که در کار 

بر اساس تمايز گفته شده، فردی که آلت . بدين طريق معنی اين لغات را در ذهن خود وارونه جلوه می دادند
می باشد، اما طرف ديگر که » مفعول«گری را به دهان گرفته و با حرکات و فعاليت خود آن را می مکد، دي

اين نوع استدالل بدان انجاميد . است» فاعل«بی حرکت و به حالت سکون قرار گرفته و آلتش مکيده می شود، 
، به نحوی دگرجنسگرايی بدون حرکت» فعال«وهمجنسگرا است، اما آن ) پاسيو( »مفعول« ،که فرد متحرک

در نوع ديگری از همين استدالل، گرفتن ذکر به دهان و مک زدن آن، . (خود را دست نخورده نگه داشته است
حالت مک زدن آلت مرد توسط زن در روابط دگرجنسگرايی را تداعی می کند؛ پس اگر مردی آلت مرد 

و بدون .  نقش فرو کننده و مرد ظاهر می شودديگری را مک بزند، نقش زن را ايفاء کرده و طرف مقابل در
را » نقش مرد«را ايفا کرده، همجنسگرا، و طرف مقابل که » نقش زن«هيچگونه توضيح ديگری، طرفی که 

  .)ايفا نموده، به عنوان دگرجنسگرا شناخته می شود
ان مطمئن و کسانی که نسبت به گرايش خود چند(پس تعجب آور نيست که بسياری از مردان دوجنسگرا 

اين . و پسران تن فروش، از اين استداللها برای توجيه فعاليتهای همجنسگرايانۀ خود سود می جويند) نيستند
اصرار می ورزند و سعی می کنند سرد و بی » فاعل«افراد بر نقش بی تحرک و غير فعال خود به عنوان 
اما درحقيقت، فاعل يا مفعول بودن، . انجام نداده اند» گی«تفاوت جلوه کنند، تا بعدًا ادعا کنند که واقعًا هيچ کار 

وقتی که مردی به کمک مرد ديگری به ارگاسم برسد، اين . ربطی به جنس، جندر، و يا گرايش جنسی ندارد
بدان معنا است که از جهت جنسی به طور تمام و کمال توسط يک مرد برانگيخته می شود، و هيچ لحن و 

  .  پوشانددليلی، اين واقعيت را نمی
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  »69کونيلينکتوس و «: زنان: مقاربت جنسی دهانی: آميزش همجنسگرايانه. 3

(Cunnilinctus and “69”)  
  ليسيدن و مکيدن آلت زن 

 
  کونيلينکتوس: زنان
ه، ليس زدن مشتق شد  به معنیLinguere به معنی فرج و Cunnus، از کلمۀ التين »کونيلينکتوس«لغت 

 از ليسيده  بسياری از زنان،.و برای توضيح عمل ليسيدن و مکيدن اندامهای جنسی زن به کار برده می شود
شدن اندامهای جنسی خود لذت می برند، و چنانچه با زن ديگری سکس داشته باشند، چه بسا با ليسيدن متقابل 

تًا می توانند به طور همزمان به ليسيدن آلت زنان، طبيع. اندامهای جنسی همديگر، با هم به تبادل لذت بپردازند
زنان ممکن است از ليسيدن .) در زير مراجعه شود» 69«به توضيحات مربوط به . (همديگر مشغول شوند

همديگر به عنوان وسيله ای برای برانگيختن جنسی همديگر سود جويند و بعد از آن، به انواع ديگر مقاربت 
از آنجا که . سيدن اندامهای جنسی همديگر را تا رسيدن به ارگاسم ادامه دهند آورند، و يا ليیجنسی با هم رو

يک زن خود بنا به تجربه دقيقًا می داند که چه چيزی به او لذت می دهد، پس در ليسيدن و لذت دهی مؤثر به 
  .زن ديگری که مشغول آميزش جنسی با اوست، هيچ مشکلی ندارد

  »69«شصت و نه 
يح ضبرای تو» Soixante – neuf«فرانسوی  )شصت و نه(سکستی ناين ۀ ياناصطالح انگليسی عام
طور ه  ببه حالت عکس هم دراز کشيده و  يک جفت،کار برده می شود که در آنه حالتی از آميزش جنسی ب

حالت ه  آنها نسبت به هم بهای در چنين وضعيتی، بدن.می پردازد های جنسی همديگرآلتهمزمان به ليسيدن 
   . يعنی سر يکی در الی پای ديگری واقع می شودد؛نقرار می گير)  انگليسی69(صت و نه اعداد ش
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دو نفر می .  هر جفتی که با هم به مقاربت جنسی می پردازد، می تواند از اين شيوه استفاده کند،مسلمًا
سی خود توانند از دست زدن به سکس دهانی همزمان برای همديگر به عنوان روشی برای برانگيختگی جن

سود جويند، و يا آن را تا رسيدن به ارگاسم ادامه دهند، بخصوص اگر يک جفت وقت کافی صرف اين کار 
  . کرده و در موقعيت بدنی راحتی قرار بگيرد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  سکس دهانی: آميزش جنسی دگرجنسگرايانه. 2
  شرط احتياط

  
 گسترش بيماريهای ايدز، و. / وی. آی. با توجه به شيوع اچ

 بايد خطر سرايت عفونت ،مقاربتی در جهان، زنان و مردان، هردو
. ، جدی بگيرندرااز طريق مقاربت دهانی با افراد ناشناس و تازه آشنا 

حتی چنانچه شرکای جنسی آشنا هم، با افراد ناشناس و يا مبتال، به 
 آميزش جنسی دست بزنند، و بعدًا شريک جنسی رسميشان، اسپرم

آلوده، ترشحات واژنی، خون قاعدگی، يا هر مايع بدنی ديگر آنها را 
. آی. خطر انتقال اچ.  طرف را به بيماری مبتال می کنند،ببلعد، آنوقت

ايدز از طريق سکس دهانی چندان زياد نيست، اما به هرحال . / وی
  .وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی 
  نه آميزش جنسی همجنسگرايا. 3

  آميزش آلتی
  

بر آموزه های بنا .  بين اندامهای جنسی دو فرد می باشدشهوانیدر اينجا، آميزش آلتی به معنای تماس 
» بلوغ تناسلی« هدف رشد و نموجنسی فرد، ،فرويد و پيروانش

بيان جنسی افراد » بالغ و رسيدهء«است، و آميزش آلتی تنها شکل 
  .بزرگسال می باشد

است که به توليد مثل می نوع مقاربت نها رحال، اين ت هبه
 اما، از آنجا که دو زن، يا دو مرد با هم، قادر به توليد مثل .انجامد

نيستند، چه بسا به ديگر انواع آميزش جنسی دست زده و لذت 
، هم جفتهای زن و هم جفتهای مرد، هردو، وجودبا اين . ببرند

 ارضاء جنسی می گاهی به آميزش جنسی آلتی با هم پرداخته و به
اين موضوع کامًال قابل درک است چون هم آلت جنسی مرد . رسند

و هم آلت جنسی زن، نسبت به لمس و تماس حساس می باشند و در 
 ساختاری، به دالئلمسلمًا، . اثر آن به شدت تحريک می شوند

مقاربت آلتی يک جفت همجنس از مقاربت آلتی يک زن و مرد با 
 اما، اين تفاوت خيلی کمتر از آن چيزی است .هم، متفاوت می باشد

  . باشندبه آنکه بعضيها علنًا حاضر به اعتراف 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ايدز/ . وی .آی .خطر اچ
شرکای جنسی تصادفی ممکن است 

 .وی .آی .خود بدانند، به اچ که بدون آن
به اين خاطر، سکس  .ايدز مبتال باشند/ 

ابتالء به عفونت،  دهانی با آنها با خطر
اسپرم،  بخصوص برای طرفی که

يا هر  ترشحات واژنی، خون قاعدگی،
همراه  مايع ديگر بدنی را می بلعد،

  .است
  BZgA با تشکر از

  .آلمان–کلن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
دو مرد با نعوذ به هم نزديک می 

  شوند
سال قبل از  1500، حدود کنده کاری
  .ايالت گوانکسی، چين ميالد،

  .نگلیموزۀ سکس چين، تو



 98

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی همجنسگرايانه. 3

  هم کناری آلتهای جنسی نسبت به هم
  

 که اندامهای ش بگيرندهمديگر را تنگ در آغودو زن، يا دو مرد همجنسگرا، ممکن است آنچنان 
آنوقت، حرکات موزون لگنها، می تواند به تحريک و شهوانی . واقع شوندجنسيشان در تماس مستقيم با هم 

  .کردن هر دو طرف بيانجامد
مردانی که بدين طريق آلتهای خود را به هم می رسانند، 
استفاده از لوبريکانت برای خيس کردن آلتهای خود و 

مچنين جلوگيری از سايش نقاط حساس افزايش حساسيت، و ه
بدون کاربرد نوعی لوبريکانت، سر . ، مفيد می يابندراذکر 

آلت يک طرف که به موهای اطراف آلت ديگری می خورد، 
بسياری از مردان اين را هم . ممکن است خراش بردارد

دوست دارند که آلت خود و طرف مقابل را با هم، در دست 
جلق ر دو آلت را، تا ارگاسم، گرفته و به طور همزمان ه

دو . می توان آميزش دستی هم ناميد البته اين عمل را. بزنند
. زن هم از در تماس قرار گرفتن آلتهای خود لذت می برند

اين عمل گاهی حتی امکان ارگاسم هر دو طرف را هم 
، حتی شدهمانطور که قبًال اشاره . برايشان فراهم می آورد

 رابطۀ دگرجنسگرايانه هم، در آميزش مهبلی در يک
حساسترين نقاط محرک جنسی زن، کليتوريس، لبهای 

همۀ اين مناطق نامبرده . دنکوچک مهبل و درگاه آن می باش
را می توان با مالش آنها بر بدن زنی ديگر، تحريک نمود و 

 اينگونه زنان چه .با اين همه، زنانی وجود دارند که باالخص از دخول عمقی مهبلی لذت می برند. برانگيخت
بسا به راحتی به آميزش جنسی همجنسگرايانه بپردازند اما حس کنند که لذت فيزيکی آن کمتر از آميزش مهبلی 

  .است
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش جنسی آلتی: آميزش جنسی همجنسگرايانه. 3

  آميزش مهبلی تشبيهی
  

خته اند، يک ذکر مصنوعی به بدن خود ببندد، آنوقت اگر يکی از دو زنی که به عشق ورزی با هم پردا
را شبيه سازی  )زن و مرد (مهبلیدخول آنها می توانند آميزش 

درحقيقت، بسياری از مردان هم، از تصور چنين کاری . کنند
انواع آلتهای . توسط يک زن، در ذهن خود، لذت می برند

ان از مصنوعی مردانه هم در بازار يافت می شوند که يا می تو
تهيه » فروشگاههای سکس«از طريق پستی سفارش داد و يا 

ولی، حقيقت اين است که تعداد بسيار محدودی از زنان به . نمود
و اگر هم چنين کنند، احتماًال بيشتر . چنين کاری دست می زنند

 بيننده است تا برای لذت جويی شخصی مردانبرای تحريک 
ه شد، وقتی که زنان به همانطور که پيش از اين اشار. خودشان

 عام شکلمقاربت با هم می پردازند، دوست دارند که در ابتدا به 
، وقتی که به سطح معينی از تهييج جنسی رسيدند، آنوقت سپس.  قرار گيرندلمس و نوازشو کلی مورد 

  . باشدتحريک و برانگيختن بالانقطاع اندامهای جنسی بيرونی، عامل مهمی در رسيدن آنها به ارگاسم می
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دو زن در حال عشق ورزی
  نقاشی روی يک بشقاب چينی

  کوئينگۀ سلسل
  .سکس چين، تونگلیۀ موز

  
  
  
  
  

  ديلدوی دو سره
  .همزمان توسط دو زنۀ برای استفاد
   چين-سونگۀ سلسل

   سال بعد از ميالد1000حدود 
  .سکس چين، تونگلیۀ موز
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش جنسی همجنسگرايانه. 3

  آميزش مقعدی
  

از آنجا . به معنای تماس جنسی بين آلت يک طرف با مقعد طرف ديگر می باشد مقاربت مقعدی در اينجا،
 که مقعد يکی از حساس ترين نقاط شهوانی بدن می باشد، بسياری از زنان و مردان در خالل عمل جنسی

در اصل، واقعيت اين است که بعضی افراد برای لذت بيشتر . خود، به شکلی از تحريک مقعدی لذت می برند
تعجبی ندارد که  بنابراين، هيچ. در خالل استمناء، انگشت يا شيئی استوانه ای شکل، به مقعد خود فرو می کنند

اين امکان وجود . ه هم رسانده شوندگاهی، در خالل مقاربت جنسی مردان با هم، آلت يکی و مقعد ديگری ب
اما از آنجا که مقعد برخالف مهبل به طور . دارد که يک مرد آلتش را در مقعد شريک جنسی خود فرو کند
 (water-soluble creams)کرمهای آبکی . طبيعی لزج نمی شود، کاربرد نوعی لوبريکانت توصيه می شود

بعد از آن، فرو کردن آهسته و آرام می . يمًا به مقعد ماليده شوند و بهتر است که مستق،برای اين کار مناسبند
البته، مردانی هم هستند که صرفًا از ماليدن آلتشان در بين لمبرهای شريک جنسی خود لذت . تواند شروع شود

  .می برند
هرچند که آميزش مقعدی می تواند برای هر دو طرف بسيار رضايتبخش باشد، اما اين رفتار برخالف 

در فرهنگ ما، بيشتر مردم آموخته اند که مقعد . نيست» روزمره ای«آنچه که بسياری تصور می کنند، عمل 
اندامهای جنسی هم، البته به نسبت کمتری، به . (، کثيف و مشمئزکننده تصور کنندعملکرد آنرا به خاطر 

در ضمن، يک تابوی قوی .) ی شوندخاطرارتباط آنها با خروج ادرار از بدن، تنفرآور و منزجر کننده دانسته م
حتی در بعضی از کشورها اين عمل جرم . عمل می کندمذهبی و اجتماعی عليه تماس بين مقعد و ذکر هم 

بسياری از ۀ در چنين شرايطی، عجيب نيست که بعضی از همجنسگرايان به همان انداز. محسوب می شود
  .دگرجنسگرايان، از آميزش مقعدی منزجرند

، دو زن نمی توانند با هم به )آناتوميکی(اين را هم بايد اضافه نمود که به دالئل ساختار بدنی در انتها، 
اما اين . تنها استثناء اين است که يکی از دو طرف آلت مصنوعی به کمر خود ببندد. مقاربت مقعدی بپردازند

با به کارگيری ردازند، معموًال مسئله بيشتر تئوريکی است تا واقعی، چون زنانی که به عشق ورزی با هم می پ
  .همديگر را ارضاء می کنند جنسی هایآميزشديگر انواع 

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش مقعدی:آميزش جنسی همجنسگرايانه. 3
  دخول مقعدی 

  
 هم اشاره شود که تعداد معدودی از مردان از اين که شريک جنسيشان چيزی در موضوع به اين بد نيست

 در موارد  باشند، و حتیبلندگاهی ممکن است سفت و ) اشياء(اين چيزها . ها فرو کند، لذت می برندمقعد آن
بسيار نادری هم ممکن است يک شريک جنسی دست خود را به طور کامل وارد مقعد ديگری کند، که به آن 

“fistfucking”) می گويند) مشت گايی= فيست فاکينگ.  
آن بی  ات خطرازته از مردانی که به چنين عملی مبادرت می ورزند،  که آن دسحدس زدتنها می توان 

. ، خطر عفونت از راه خراش ديدگی و چرک زير ناخنها وجود داردپيش از هر چيز، با اين کار. اطالعند
 مرگ  حتی خونريزی و داخلی وجود دارد که شايد حس نشود اما ممکن است به ديدگیآسيب همچنين خطر
 که به آرامی آلت مردانهکش دادن توسط  مقعد توان  قابليت ارتجاعی ماهيچه اسفينکتر که هرچند.منجر شود

 قابليت ارتجاعی ماهيچه مقعدآن، به ۀ  با يک مشت يا چيزی به اندازکش دادن آناما ، را داردوارد می شود 
مشت «کند، اما به عبارت ديگر، درحاليکه آميزش مقعدی به خودی خود مشکلی ايجاد نمی . صدمه می زند

  .، بخصوص اگر اين کار به يک عادت تبديل شودبيانجامدمی تواند به وارد آوردن صدماتی » گايی
کارکرد عادی مقعد کامًال مختل و دخالت پزشک » فيست فاکينگ«ۀ مواردی ديده شده که در نتيج

  . ضروری شده است
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  واژنويبراتورهايی برای فرو کردن در مقعد يا 
عرضه می ، را انواع مختلفی از ويبراتورهايی که با باطری کار می کنند » سکسهایهفروشگا«در بعضی از کشورها 

قسمت بيرونی آنها معموًال از التکس می باشد، و . اين ويبراتورها می توانند برای دخول مقعدی يا مهبلی به کار برده شوند. دارند
، يا  )Plug= پالگ (سوراخگير  بعضی فروشگاهها هم نوعی.  مردانه شاخته شده اندبعضی از آنها به شکل و شمايل آلت

  . سوراخگيرهايی که قابليت باد شدن دارند، را برای اهداف جنسی مختلف می فروشند

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

  آميزش مقعدی: آميزش جنسی همجنسگرايانه. 3
  رفتار و برخوردهای فرهنگی

  
 آميزش مقعدی، بخصوص نی طوالنی،برای مدت زما

آميزش مقعدی بين مردان، در دو سنت يهودی و مسيحی، گناه 
و انحراف دانسته می شد، برخوردی که به اسالم هم کشيده 

جرم عليه «مسيحيان سده های ميانه، چنين عملی را . شد
می ناميدند، و مجازات » سودومی« يا» باگری«، »طبيعت

قوانين «درحقيقت، .  گرفتندبرای آن درنظر میشديدی 
در بعضی از کشورهای غربی تا قرن بيستم اجرا » سودومی

  .می شدند، ولی بعدًا به مرور لغو شدند
ادامۀ اثرات روانی اين ميراث تاريخی به کنار، اما 
بسياری از افراد، کماکان، مقعد را به خاطر عملکردش، کثيف 

م، البته به نسبت اندامهای جنسی ه. (و مشمئز کننده می دانند
کمتری، به خاطر ارتباط آنها با خروج ادرار از بدن، تنفرآور 

اينگونه برخوردها اغلب در .) و منزجر کننده دانسته می شوند
به . اعماق فرد تهنشين شده اند و بايد محترم شمرده شوند

هرحال، خودخواهی است اگر از هر کسی خواسته شود که بر 
 رغبتی ندارد به آنليت جنسی که خالف ميل خود، نوعی فعا

ولی، دانشمندانی که بی طرفانه، و از چشم . ، انجام دهدرا
انداز تاريخی و جهانی به بررسی موضوع می پردازند، به 

  . اين نتيجه می رسند که انزجار از آميزش مقعدی هرگز جهانی و همگانی نبوده است
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جان  اسقف ،17 قرن ،در انگستان
 (John Atherton 1598 -1640) اترتون
 سختی عليه  کيفری قوانينتصويببه 

، کمک )آميزش مقعدی (و لواط سودومی
که   سرانجام، خودش و مباشرش.نمود

بود، با استناد به همان » شريک جرمش«
، در مالء عام به دار )اطبه جرم لو(قوانين 

  .ندآويخته شد
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  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  آميزش مقعدی: دگرجنسگرايانهآميزش جنسی . 2

  رفتارو برخوردهای فرهنگی
  شرط احتياط

  
ايدز، و گسترش بيماريهای مقاربتی در جهان، مردان بايد خطر سرايت  / .وی .آی .با توجه به شيوع اچ

، جدی را عدی با افراد ناشناس و تازه آشناق آميزش مراهعفونت از 
 به آميزش جنسی با افراد حتی چنانچه شرکای جنسی آشنا هم،. بگيرند

. اه آلوده شونددست بزنند، ممکن است ناخودآگ ناشناس و يا آلوده
آلت طرف مقابل (خطر بيشترمتوجه طرفی است که گيرنده می باشد 

) .اًال آلوده دريافت می کند اسپرم احتمدرنتيجهاو فرو می شود و در
 می صيهاما تو ،با خطر کمتری مواجه است) نندهفرو ک(مرد دهنده 

 کاندوم استفاده  از هميشه)و ديگری(شود که برای حفظ سالمت خود 
 انتقال رايان يکی از راههای اصلیگسکس مقعدی بين همجنس. کند
  .ايدز می باشد / .وی .آی .اچ

: ، به رفتار مخاطره آميز ديگری هم بايد اشاره شود در انتهاو
داشتن خطر انتقال عالوه بر دربر ، )ليسیيا همان کون (ليسيدن مقعد 

همچون سوزاک، سيفليس، »  آشنا–کالسيک « مقاربتی هایبيماري
و امثالهم، به انتقال روده زيهايی همچون آميبها، کرمهای . هپاتيت ب

  .  و ديگر باکتريهای روده ای هم منجر می شودانگلی
  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
   تماس جنسی با حيوانات-4
  

ه های عاميانه بسياری از فرهنگهای  و قصافسانه هادر 
 به موضوع آميزش جنسی نوع انسان با ديگر انواع جهان،

 اشاره حيوانات، همچون ببر، گرگ، اسب، مار و تمساح
 برخورد با اين نوع رفتار هميشه منفی نبوده .شده است

دگرديسی و زايش «برای نمونه، مذاهبی که به . است
که انسان بعد از مرگ مجددًا مبنی بر اين ۀ يعنی ايد» جانها

در قالب حيوان ديگری زاده می شود، معتقد هستند، با 
موضوع تماس جنسی انسان و حيوان برخورد کامًال 

عنوان متفاوتی نسبت به آن مذاهبی داشته اند که انسان را به 
 جهان حيوانات بامعنوی ۀ و بدون هرگونه رابطيک استثنا، 
ه های کهن، حيوانات هستند که در اغلب افسان. می ديده اند

انسان واقع می شوند، اما ۀ بيشتر مورد توجه و عالق
نويسندگان يونان باستان و روم قديم، مواردی تعريف می 
کنند که در آنها حيوانات ابتکار عمل را به دست گرفته و 

 مثًال، در داستان معروفی از ايلييان .خود پيشقدم شده اند
(Aelian = Claudius Aelianus)  در قرن دوم

 عشق ورزی به با اوميالدی، دلفينی به پسری دل می بندد، 
وقتی که آن پسر در . خود می کندهمدم  را اوو  می پردازد

اثر حادثه ای تلف می شود، دلفين دلشکسته هم ميل و رغبت 
يونانيان بر اين اعتقاد . به ادامۀ زندگی را از دست می دهد

 اعظم آنان، گاهی به قالب حيوانی خدای ، زئوس بودند کههم
 به آميزش جنسی با زنان و دخترانی موفقدر می آمد تا 

 در قالب گاوی ،پس او .» نمی دادند پاکه به راحتی «شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرکای جنسی موقتی ممکن است 
 .آی .اچبدون آن که خود بدانند، به 

به همين . باشند مبتال ايدز / .وی
سکس بدون حفاظ با آنها خطر  خاطر

بيشتری دربر دارد، بخصوص برای 
  ).دريافت کنندۀ اسپرم(فرد گيرنده 
 BZgA ا تشکر ازب

  .آلمان–کلن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيما و منظری مذهبی
 زئوس، به قالب ؛خدای اعظم يونانيان: االب

  . اسپارتا، جماع کندۀقوئی در آمده تا با ليدا، ملک
  )قديمی يونانیۀ مجسم(

مجسمه ها و سنگ تراشيهای برخی از : پائين
 ومعابد کهن هندوئی نحوه های انواع رفتارها 

. فعاليتهای جنسی را در معرض نمايش می گذارند
عبد الکشامانا، خواجو در اينجا نمونه ای از م(

  .)نشان داده می شود. راهو، در مرکز هند
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می گويند که   افسانه های يونان اين را هم به ما.جفتگيری کرد ليدا با در قالب يک قو، و اروپا انر ب
 جزيره کريت، با يک گاو نر آميزش جنسی داشته و انسان هيواليی به اسم ، ملکۀ(Pasiphaë)» پاسيفائی«
داستانها و افسانه های مشابهی .  را از او به دنيا می آورد که سر گاو نر داشته است(Minotaur)» مينوتائر«

 بين برای مثال، قبائل خاصی در. اندروايت شده   مردمان قديم در آسيا، آفريقا و آمريکا،ازتوسط برخی 
اسکيموها اين اعتقاد را دارند که انسان سفيدپوست، در نتيجۀ مقاربت جنسی بين يک زن با سگ پديد آمده 

  .است
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
   تماس جنسی با حيوانات-4

  1تاريخچۀ 
  

مسيحی، تماس جنسی بين انسان و حيوان، برای مدت زمانی طوالنی، جرم محسوب  -در جوامع يهودی
 عبريان کهن، با محکوم کردن ، آمده انجيلآنچه که درطبق  . شدمی

سفر : 20(.افراد به مرگ، از اين عمل جلوگيری می کردند
  ) الويان

به  به زن بيوه،) تلمود( يهود مدنیمجموعه قوانين شرعی و 
اين دليل که مبادا از سگ استفادۀ جنسی ببرد، هيچوقت اجازۀ 

 Abodah). نگی را نمی دهدنگهداری سگ به عنوان حيوان خا
Zarah 22b; Baba Metziah 71 a)  

اين برخورد منفی يهودی بعدًا درآئينهای مسيحی هم به کار 
بسته شد، که به نوبۀ خود، بر قوانين مدنی بسياری از کشورهای 

از نام . (خوانده شد» سودومی«اين جرم . غربی هم تأثير گذاشت
انواع اعمال «ن مردمانش شهر سودوم درانجيل گرفته شده که چو

 –کتاب پيدايش . مرتکب شدند، منهدم گرديد» جنسی غير طبيعی
19 (  

در اذهان مردمان سده های ميانه، اين موضوع همۀ انواع 
آميزش جنسی غير مهبلی، از جمله مقاربت جنسی با حيوانات و 

در اصل، انجيل . (بخصوص اعمال همجنسگرايی را شامل گرديد
، اما، )روندان سودوم چنين تماسهايی داشته اندنمی گويد که شه

در سده های . طنز تاريخ اين است که همان قوانين سودومی سرانجام عليه خود يهوديان به کار برده شدند
ميانه، برخی از علمای مذهبی مسيحی اعالم کردند که تماس جنسی يک انسان مسيحی با يک فرد يهودی يا 

نظر به اينکه «با يک حيوان محسوب می شود، » غير طبيعی«دف مقاربت مسلمان، از جهت اخالقی مترا
  . و چنين جرمی بسيار جدی تلقی می شد. ».اين افراد در دين و قانون ما با حيوان فرقی ندارند

 تا همين اوائل دوران مدرن، زنان و مردان به جرم نزديکی جنسی با حيوانات، زنده به ،در طول قرنها
بعضی اوقات، حيوانی که فرد با او جماع داشته هم، به همراه .  و يا آتش زده می شدندشده  حلق آويزياگور 

، پس. شده بودندپزشکی غربی هم منعکس انديشه های اين قوانين و سنن مذهبی، در . فرد به قتل می رسيد
تی به عنوان  روانپزشکان هم به راحتوسط و جرم تلقی می شدند، ايی که از نظر روحانيون معصيترفتاره

، »کجروی«، »اختالل« به عنوان عالئم بالينی ،، مقاربت جنسی با حيوانات راآنها. می شدندبيماری معرفی 
» جرم عليه طبيعت«و » سودومی«آنچه که کليسا و دولت آن را . می دانستند» انحراف«، و يا »ناهنجاری«

» حيوان بازی «”bestiality“و يا ، )»جانور خواهی« (”zoophilia“ناميد، روانپزشکان با عجله 
در قرن . درنتيجه، مردمانی که به چنين رفتاری دست می زدند، به عنوان بيمار معرفی شدند. نامگذاری کردند

 را به کنار ایبيستم بود که روانپزشکان به نقد نظرات خود دست زده و کم کم چنان قضاوت کلی و عمومی 
  .نهادند
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد هنری
 تماس جنسی انسان با حيوانات از

 آثار همۀ فرهنگها ديده دوران کهن در
در تصوير فوق مردی در حال  .می شود

حکاکی . آميزش با يک االغ ديده می شود
 ايتاليا، حدود –سنگی، وال کامونيکا 

  . سال پيش از ميالد3000
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   جنسیانواع اوليۀ رفتارهای
   تماس جنسی با حيوانات-4

  2تاريخچه 
  

 در اغلب کشورهای غربی ،»دوران روشنگری «،در قرن هيجدهم
به مرور از شدت و حدت محکوميت مذهبی و پيگرد قانونی تماسهای 

،  کبيرفردريک پروس،  پادشاهمثًال. جنسی افراد با حيوانات کاسته شد
ه دگمهای مذهبی وابسته که خود را حاکمی روشن و آگاه می دانست، ب

بود که وقتی که ) عملگرا(نبود و در امور جنسی به حدی پراگماتيست 
يکی از سربازان سواره نظام او، در حال آميزش جنسی با يکی از 

طرف «: ماديان پادشاه ديده شد، شاه مجازات ساده ای را بدعت نمود
  ».بايد به پياده نظام منتقل شود

وزافزون نفوذ مذهبی در قانونگذاری قرن نوزدهم شاهد کاهش ر
مدنی و کيفری اروپا بود، و باالخره، در قرن بيستم، روانپزشک 

 به طور جدی و (Auguste Forel)  اگوست فورلبرجسته سوئيسی
  . گرديد» سودومی«غير مترقبه ای خواستار لغو همۀ قوانين مربوط به 

و  او جراحتی وارد می شود جفتگيری می کند، نه بر گیگاوبا .ابله فقيریوقتی «
 صاحب حيوان هم باشد، باز هم متهمتازه، حتی در صورتی که . ب گاونه بر صاح

قانون چگونه اين حق را به خود می دهد که عملی که . ، حکم سودومی می دهدقاضی
مذهبی ياوه های ، مجازات کند؟ اين سند آشکاری از را هيچ کسی آسيبی نمی رساند به

  )1(»  عليه روح مقدس مجازات گناهشبيهچيزی  است،
درواقع، در دهه های بعد از آن، بسياری از کشورهای غربی به 
بازبينی قوانين کيفری خود پرداخته، و در آخر هم قوانين مربوط به 

امروزه تنها در چند جای محدود، . تماس جنسی با حيوانات را لغو کردند
  .اين قوانين هنوز باقی مانده اند

(1) Forel, A. The Sexual Question (German original 
edition.1905), engl ed: New York 1926., p. 400 

  
  
  
  
  
  
  

  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی
  شيوع و گستردگی:  تماس جنسی با حيوانات-4
  

، ممکن است تماس جنسی بين در جوامع دامداری گذشته
 حدودی عادی چوپانان منفرد، با گاو، گوسفند يا بزهايشان، تا

 تماسها تقريبًا نادر  اينگونهبوده باشد، ولی در جهان مدرن ما،
مسلمًا، دستيابی به آمار دقيق، در اين خصوص کار . می باشند

تا امروز همچنان  کينزی. س. آلفردمشکلی است، اما يافته های 
زنان آمريکايی % 4مردان و % 8تنها : با اعتبار باقی مانده اند

. داشته اند، و اين تجارب معموًال فرعی بوده اندچنين تجاربی 
امروزه اگر هم تماس جنسی بين انسان و حيوان برقرار شود، 

مثًال، ممکن . عمدتًا در مناطق دورافتادۀ روستايی رخ می دهد
است پسران مزرعه داری شاهد جفتگيری دامها باشند و به 

ست وسوسه بيفتند که خودشان هم به آن نوع رابطۀ جنسی د
آنها شايد به جماع مهبلی با گوساله، اسبهای کوتاه با جثۀ . بزنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1786 ،اعظم(فردريک دوم 
1712(  

پادشاه پروس، به سنت مذهبی 
کوميت شديد تماس جنسی انسان حم

  .با حيوان، پشت پا زد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 1931(اگوست فورل 
1848(  

لغو قوانينی که عليه تماس 
 خواستار را، انسان با حيوانات بودند
  .دگردي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نادر يک رفتار
تماس جنسی بين انسانها و حيوانات 

معموًال در اين مسئله . هميشه نادر بوده است
فاق می داری اتمحيطهای کشاورزی و دام

  .افتد
 )نقاشی هندی، قرن نوزدهم(
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  . ، گوسفند، خوک، سگ، و حتی اردک يا جوجه، دست بزنند(Pony- ponies)ريز 
البته گاهی پسری، برای مدت . تنها چند دفعه تکرار، و بعد کنار گذارده می شوند اين نوع تماسها معموًال

آميزش مهبلی تنها نوع ممکن تماس جنسی .  يک حيوان خاصی برقرار می کندزمانی، تماس جنسی منظمی با
مثل زمانی که (برخی از پسران خيلی راحت برای حيوان استمناء می کنند . بين انسان و حيوان نمی باشد

، يا شايد حيوان را به ليسيدن ذکر يا .)دامدار برای گرفتن اسپرم جهت لقاح مصنوعی حيوانات، عمل می کند
تکنيکهای مشابهی توسط دختران و زنان هم به کار برده می شوند، هرچند که تماس جنسی . مقعد خود وادارند

  .بين زنان و دختران با حيوانات خيلی نادرتر از تماس افراد مذکر با حيوانات می باشد
ی مختلف با هم، اگر تماس جنسی انسان با حيوانات نسبتًا نادر است، اما، تماس بين حيوانات از گونه ها

در بعضی موارد جفتگيريهايی همچون اسب با االغ، يا شير با ببر، ممکن است به . چندان غير معمول نيست
حيوان انسان، خويشاوند نزديکی در بين . هم بيانجامد) »شيرپلنگ«برای نمونه قاطر و ( بچه هايی توليد

بديهی است که . جنسی انسان با حيوان باشدشايد همين موضوع سبب محدوديت تماس  پستانداران ندارد، و
  .چنين تماسی هرگز به آبستنی هيچ حيوان يا انسانی، نمی انجامد

  
  انواع اوليۀ رفتارهای جنسی

   تماس جنسی با حيوانات-4
  يک رفتار نادر

  
نظر  عجيب به  دفعات تماس جنسی انسانها با حيوانات،بعد از مطالعات جامع و نفس گير آمارهایامروزه، 

می رسد که مقامات باالی مذهبی، قانونگذاری و روانپزشکی، اصًال 
اکنون، ما . وقت خود را صرف پرداختن به چنين مسئله ای کرده باشند

اين  .واقع بسيار نادر می باشد دراين نوع رفتار،اين را می دانيم که 
 به عبارتی، .است و در بين زنان، نادرتردررفتار در بين مردان نا

ليل، ما بر اين به اين د. ع فاقد هرگونه اهميت اجتماعی استموضو
که محکوميت شديد آن، دراصل در خدمت اهداف سمبليک تصوريم 

  .خاص مذهبی بوده باشد
مقامات قانونگذاری و پزشکی، ،  در آيندهکهمی توان حدس زد 

ذهن خود را خيلی کمتر درگير موضوع تماس جنسی انسان با حيوان، 
 به هرحال، تا جايی که به حيوان صدمه ای وارد نشده، .خواهند کرد

، نيازی به دخالت جامعه در باشديا با آن بد رفتاری صورت نگرفته 
دليلی هم برای زدن برچسبهای روانی بر مسائل . قضيه وجود ندارد

 مردان و زنانی را که ،تنها. پرتی مثل اينگونه تماسها، باقی نمی ماند
 را بر تماس جنسی با انسانی ديگر ترجيح می تماس جنسی با حيوانات

در چنين حالتی،  .دهند، می توان از جهت جنسی، کژرو تلقی کرد
وسواس روانی  که فرد ، رفتارهای جنسیحاالتهمچون در ديگر 

خود را ناچار می خاصی برای دست زدن به آنها احساس می کند و 
خصصی به ، ارائۀ کمکهای ت(confining and compulsive)يابد 

 .) مراجعه شودبه اينجابرای اطالع بيشتر . (فرد، توصيه می شود
  
  
  

  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  

مت و سوهای  مشاهده شد، رفتارهای جنسی انسان، در چندين مرحله، و به اقسام جهات و سهمانطور که
رفتارجنسی، بر پايۀ پتانسيل غريزی بيولوژيکی بنيان شده، و تحت تأثير عوامل . ممکن، رشد می کنند

البته، . فرهنگی، که خود از دوره ای به دوره ای ديگر و از محلی به محلی ديگر فرق می کنند، شکل می گيرد
با يکديگر  ت جنسی مناطق روستايی و شهریهم ارزشهای جنسی و هم امکانا: اين را بايد به خاطر داشت که

اين مسئله در مورد مردم فقير و غنی، جوانان و پيران، تحصيلکردگان و بی سوادان، زاهدان و بی . فرق دارند
به عالوه، بسياری از . دينان، و حتی در خانواده های با پيشينۀ فرهنگی و اجتماعی يکسان هم، صدق می کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   انسان– جنسی حيوان تماس
 يک حکاکی سنگی در ،تصوير

  .چين را نشان می دهد
 1500ايالت گوانکسی، حدود 
  .سال پيش از ميالد
 .نگلیموزۀ سکس چين، تو
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 لذا ؛ختلف و حتی گروههای مهاجر، فرهنگ و سنن خاص خود را دارا می باشندکشورها، گروههای قومی م
افرد در طول رشد خود، در هر صورت، .  می شوداز آن است که تصورمسئله خيلی پيچيده تر و غامض تر 

رو می شوند و آنهايی که به مذاقشان بيشتر خوش می ه ب با نسخه ها و پيش نويسهای جنسی بسيار متعددی رو
 داد و ستدی است که به ۀ تعامل وپروسۀ انتخاب نهايی که فرد انجام می دهد، نتيج.  انتخاب می کنند،ند راآي

، درنتيجه هم متفاوتند، از افراد های و از آنجا که شرايط و موقعيت،ارد بسياری بستگی د و موقعيتهایشرايط
ه تنوع در رفتارهای جنسی بشر، و تفاوت در وجود اينهم بنابراين،.  هم متفاوت می باشندازتخاب آنها نيز ان

 در بعضی حالتها، عالئق آنقدر ويژه و غير معمولی اند که مسئله ،البته. عالئق جنسی انسانها تعجب آور نيست
مسلمًا، هر جامعه ای، مقدار معينی از تنوع در عالئق جنسی را تحمل می کند و، محدوده ای . ساز می شوند

جهانی از ۀ پذيرفته شدتعريف با اين وجود، . می پذيرد» نرمال«سی را به عنوان از گسترۀ رفتارهای جن
 تغيير نسخه - يک نسخه؟ :پيشگفتار -رشد و نمو رفتارهای جنسی« به بخش. (وجود نداردجنسی ۀ نرماليت

  .) مراجعه شود»1های فرهنگی 
ب و مد شوند، يا غير قابل ممکن است انواع مختلفی از رفتارهای جنسی جذابسته به محيط اجتماعی، 

همانطور که گفته شد، عوامل . حتی ممکن است قانونًا مجازات شوند. درک، شنيع، و تنفرآور تلقی گردند
  .تأثيرگذار و تعيين کننده همانا زمان و مکان می باشند

ان امک. در اين دورۀ آموزشی، امکان توضيح همه و يا اکثر تنوعات رفتارهای جنسی بشر وجود ندارد
ولی، می . بحث حول واکنشهای اجتماعی نسبت به اين تنوعات و تفاوتها در گذشته و حال هم وجود ندارد

در چند دهۀ گذشته، خواست حقوق جهانی جنسی، هرچه : توانيم آخرين سمت و سوها را به ثبت برسانيم
نوعات عالئق جنسی را گسترده تر شده است و، درنتيجه، کشورهای هرچه بيشتری هم، گسترۀ وسيعتری از ت

بعد از توضيحات و ارائۀ مدارکی در زير، نمونه های بعضی از رفتارهای جنسی غير معمول . پذيرفته اند
  .آورده می شوند

  
  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 

  1حقوق جنسی 
  

اين . ندعنوان بخشی از حقوق بشر خود مطالبه می کنه امروزه، بسياری از انسانها، حقوق جنسی را ب
 ًاخود حقوق بشر هم موضوع نسبتۀ ، حتی درخواست و مطالبدرواقع. درخواست، در تاريخ بشر تازگی دارد

 ديده شده، اما جنبش حقوق بشری، تا قرن هيجدهم، به جنبشی هرچند در بعضی از تمدنهای کهن .تازه ای است
عصر «ان اروپايی و آمريکايی سينه چاک ترين پيشگامان آن، نويسندگ. جهانی و همگانی تبديل نشد

هدف مشترک آنها، بنا کردن جامعۀ عادالنه ای بود که در آن همۀ افراد از حقوق برابر و . بودند» روشنگری
هر :  تأکيد گرديد که1776در سال » استقالل آمريکاۀ اعالمي«برای اولين بار، در . مساوی برخوردار باشند

انقالب فرانسه، . برخوردار است» ی، و پيگيری شادی و سعادت خوداز حقوق سلب ناپذير حيات، آزاد«فردی 
 را تصويب نمود، که الهام آور انواع جنبشهای اجتماعی در حقوق انسان و شهروندۀ اعالمي 1789در سال 

 جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحدۀ اعالمي، به تصويب 1948کشورهای ديگر شد، و سرانجام در سال 
  .منجر گرديد

  

  

  

  

  

  استقالل آمريکاۀ اعالمي
 باعث گرديده که بسياری از مدافعان حقوق انسانها، به » خودخوشبختی فرد در پيگيری سلب ناشدنیحقوق «اعالم  اين سند، با

  .آن به عنوان منبع الهام و دليل و برهانی برای مطالبۀ حقوق جنسی، از جمله حق لذت فيزيکی، بنگرند
  .)چند سطر اوليۀ آن، ديده می شوددر اينجا، اولين عنوان، و (
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  تفاوتها و تنوعات رفتارهای جنسی 
  2حقوق جنسی 

  
 همچنان آمريکا، برده داری در ايالتهای جنوبی آن کشور استقاللعلی رغم اعالميۀ همانطور که می دانيم، 

ا مواجه شد، و ادامه يافت، انقالب فرانسه، به حقوق زنان بی توجهی نمود که با دلسردی و بی تفاوتی آنه
را اعالميۀ سازمان ملل متحد هم حقوق جنسی، که چند دهۀ قبل از آن به موضوع مهم اجتماعی تبديل شده بود، 

شده بود، اما به دليل ، پيشنهاد 1930 در سال سند پيش نويس حقوق جنسی بشر ، درواقع.گذاردسکوت م
هنگامی که . گسترش هجوم فاشيسم و در ادامۀ آن جنگ دوم جهانی، خيلی راحت به فراموشی سپرده شد

جزوه ورد انتقاد قرار داده و آن را م رنه گايونسازمان ملل باالخره اعالميۀ حقوق بشر خود را منتشر کرد، 
  .که می شناخت، ارسال نمود) سکسولوگهايی (نی را، به هزينۀ خود چاپ و برای همۀ جنسيت شناساای

  

   
  

  سازمان ملل متحد و منتقدان آنۀ اعالمي
از حقوق جنسی، توسط رنه گايون مورد خاطر کوتاهی در امر پوشش دادن و حفاظت ه ب) 1948(جهانی حقوق بشر ۀ اعالمي

  .ديده می شود) 1951(»  آزادی جنسیانکارحقوق بشر و «ۀ رنه گايون در سمت راست تصوير فوق، جلد جزو. انتقاد قرار گرفت
  

اعالميه های حقوق  خود به انواع گروههای ريز و درشت اجتماعی واگذار شد تاسرانجام، موضوع 
حقوق ۀ اعالميدر حال حاضر، مهمترين اين اعالميه ها، .  را منتشر کنندانسانی، جنسی و توليد مثلی بشر

 WAS= world Association ofنسيت شناسیانجمن جهانی ج توسط 1999 می باشد که در سال جنسی
Sexologمتن اعالميۀ مزبور در . ، که امروزه انجمن جهانی بهداشت جنسی ناميده می شود، تصويب گرديد

  .اينجا آورده می شود
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   3حقوق جنسی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  حقوق جنسیۀ اعالمي
  

 همچون ميل به ،رشد و توسعۀ کامل آن به ارضاء و برآورده شدن نيازهای اوليۀ انسان.  است شخصيت هر انسانیناپذيرجدائی يکی از اجزاء جنسيت 
  .بستگی دارد و عشق محبت، صميميت، ابراز احساسات، لذت، ارتباط

  
  و،تندرستی فرد، رابطه اش با ديگرانرفاه و رای جنسيت بۀ  همه جانب و توسعهرشد. بين فرد و ساختارهای اجتماعی قوام می يابدتعامل جنسيت از طريق 

  . است الزم و ضروری،جامعهخير و سعادت 
  

 حق  و تندرستیاز آنجا که سالمتی. استوار استهمۀ انسانها  و برابری شرافت آزادی ذاتی، اساس بشری است که بر شمول حقوق جهان،حقوق جنسی
  .ی هم بايد حق بنيادی بشر محسوب شود جنس و تندرستی سالمتیاساسی بشر است، بنابراين،

  
جوامع به رسميت شناخته شده، با تمام وسايل مورد تبليغ ۀ برای اطمينان از رشد تندرستی و سالمت جنسی بشر و جوامع، حقوق جنسی زير بايستی در هم

رام قرار داده اين حقوق جنسی را به رسميت شناخته، مورد احت ۀمحيطی است که همۀ تندرستی و سالمتی جنسی زاد.  دفاع و حمايت قرار گيرند،و ترويج، احترام
  .دو به آنها عمل می کن

  
، اجبار، بهره کشی، و سوء امکاناما اين .  می باشدشان جنسيپتانسيل آزادی جنسی شامل امکان و فرصت برای افراد جهت بيان کامل .حق آزدای جنسی - 1
  .جنسی را دربر نمی گيردۀ استفاد

  
 در چارچوب اخالق خود زندگی جنسی مورداين حق شامل توان تصميم گيری مستقالنه در.  جنسیايمنی بدن جنسی و تماميت ختاری جنسی،حق خودم - 2

  .شکنجه، قطع عضو و خشونت می باشدهر نوع اين اصل همچنين شامل کنترل و لذت از بدن خود، فارغ از . فردی و اجتماعی می باشد
  
،  تا جايی که وارد حريم حقوق جنسی ديگران نشود، در صميميت و نزديکیفردشامل حق تصميمات شخصی و رفتارهای  .حريم خصوصی جنسیحق  - 3
  .می باشد
  
ۀ ، گرايش جنسی، سن، نژاد، طبق)جندر( بدون توجه به جنس، جنسيت فرهنگی ،ۀ اشکال تبعيض به فارغ بودن از همحق اين .حق برابری جنسی - 4

  . روانی، داللت داردليت جسمی يااجتماعی، مذهب، و معلو
  
  .معنویفکری و  روانی، جسمی، منبعی است برای تندرستی (Autoeroticism)  جنسی لذت جنسی، از جمله خودکامی.حق لذت جنسی - 5
  
ند جنسيت خود را از افراد حق دار.  يا عمل جنسی است(Erotic pleasure) جنسی فراتر از لذت کامروايانه عواطفبيان .  جنسیعواطفحق بيان  - 6
  . و عشق بيان کنند عواطفابراز، لمس، تماس طريق

  
  . مسئوالنهپيوندهای جنسی و برقراری ديگر انواع طالق ازدواج کردن يا نکردن، حق يعنی حق اين .جنسیۀ معاشرت آزادانحق  - 7
  
 فواصل سنی بين آنها، ،داشتن يا نداشتن فرزند، تعداد فرزندانۀ دربار اين شامل حق تصميم گيری . توليد مثلحق تصميم گيری آزادنه و مسئوالنه در امر - 8

  .می باشدو حق دسترسی کامل به تمام امکانات باروری و مقررات مربوط به آن 
  
 فارغ از  فرايندیکه دانش و اطالعات جنسی بايستی از طريق حق تصريح دارد اين . علمیپژوهشهایحق دسترسی به دانش جنسی کسب شده از طريق  - 9
  .اليه های جامعه منتشر شوندۀ و به روشهای اصولی در هم توليد شده علمیات  تحقيقاخالق  مبنایبر در عين حال و، مزاحمت

   
بايد در آن اجتماعی  مؤسساتۀ هم  و،و در تمام طول عمر می باشدتولد  بدواز  ،ۀ مادام العمر اين يک پروس. جنسیجامع  آموزش برخورداری ازحق -10
  .داده شوندمشارکت 

  
 ، مشکالت و اختالالتو درمان همۀ نگرانيها، دلهره هابهداشت جنسی بايد جهت پيشگيری  یمراقبتها .بهداشت جنسی برخورداری از مراقبتهایحق  -11
  .دن دسترس باشدر، جنسی
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  از گناه تا بيماری: پس زمينۀ تاريخی

  
اولين امپراطور مسيحی ) کبير(  اولکنستانتين در قرن چهارم بعد از ميالد،

 درنتيجه، . دين رسمی دولت شدت،روم گرديد، و در دوران جانشينان، مسيحي
اين .  قارۀ اروپا پذيرفته شد، درتدريج به ديدگاه مسيحيت در رابطه با جنسيت،

 کهنۀ انهدا فلسفه های زمتأثر از يهودی، و  قديمیديدگاه که بر اساس سنتهای
استوار شده، حتی بعد از سقوط امپراطوری روم، تا همين دوران مدرن، به 

طبق دکترين  .عنوان ديدگاه غالب در جهان غرب و مستعمرات آنها باقی ماند
 و هرگونه ،موجه می باشد توليد مثل  با هدففقطمسيحيت، فعاليت جنسی 

مقاربت جنسی ديگری که در خدمت چنين هدفی نباشد، گناه و معصيت 
 جنسی همچون آميزش هایدرحقيقت، بعضی از انواع مقاربت. محسوب می شود

دهانی يا مقعدی، و يا تماس جنسی با حيوانات، يا آميزش جنسی دو مرد با هم، 
 که در طول قرنها، افراد خاطی، به عنوان مجرم، ندبودآنچنان مکروه و منفور 

تنها در دويست سال اخير است که . به شديدترين وجهی مجازات می شدند
 کيفریبعضی از کشورهای اروپايی شروع به زدودن نفوذ مذهبی از قوانين 

چنانچه به کسی  :جنسی را کنار نهادند» مکروهات«خود کردند و مجازات 
می  را ناديدهرفتار صورت گرفته  سادگی بهه باشد، قانون، آسيبی وارد نشد

   .گيرد
روانپزشکی .  که قانون عقب نشينی کرد، پزشکی وارد ميدان شدهر جااما، 

 پزشکی، آنچه که در گذشته گناه و معصيت در حال تکوينبه عنوان رشتۀ 
حت ، ت»مکروهات«شمرده می شد را به بيماری روانی تبديل نمود و درنتيجه، 

روانپزشکان برای . بازتوليد شدند» اختالل و آسيبهای روان جنسی«نام 
» کجروی« واژه های مذهبی قديمی مثل حتی مشخص کردن اين بيماريها،

(perversion) ،»جنون« ،(aberration) انحراف«، و «(deviation) را به 
  .کار بردند

 ارای اعتقاداتو رافض د واژه ها به افراد مرتد در سده های ميانه، اين
به کسانی که  مدرنيسم مذهبی اطالق می شدند، ولی در اوائل دوران» التقاطی«

مذهبی  درنتيجه، رافضان و مرتدان که زمانی مجرمان. نسبت داده شدند جنسی بودند،» التقاطی«دارای رفتارهای 
تی الزم نداشتند بلکه بايد مورد بنابراين، ديگر مجازا .شدند به بيماران پزشکی تبديل بودند، در شروع مدرنيسم

در اواخر قرن بيستم بود که باالخره اهالی حرفۀ پزشکی، از اهالی دادگستری پيروی کرده  .گرفتند می مداوا قرار
 متوجه ،»تازه روشنفکر«پزشکان . و به زدودن رد پای مذهب از کتابهای راهنمای تشخيص بيماريها پرداختند

. تۀ ايده های مذهبی، موضوعی بيشتر اخالقی و تهی از بار علمی بوده است چشم بسگيریشدند که به کار 
 از آن به . آوردندوی بی طرفانه برای بررسی رفتارهای جنسی رعينیبنابراين، به کوشش جهت يافتن معيارهای 

ند که صرفًا و امثالهم حرفی نزدند، بلکه در پی يافتن واژه های تازه ای بود» افراد منحرف«بعد، آنها ديگر از 
  .  و از جهت اخالقی و داوری بی طرفانه باشندتوصيفی

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 – 337حوالی  (کنستانتين
  ) بعد از ميالد280

در بستر مرگ غسل تعميد داده شد، 
مسيحی ) قيصر (و اولين اميراطور

در » روم جديدی« او .روم بود
 خود به بخش شرقی امپراطوری

و پايتخت ) روم شرقی(وجود آورد 
و نام آن را به بيزانس منتقل کرد 

 ُکنستانتينوپول(آن را به قسطنطنيه 
 استانبول -شهر کنستانتينيعنی 

در دوران .  تغيير داد)امروزی
 او، مسيحيت، دين رسمی نیجانشي

 عقايد  ویامپراطوری گرديد و
خود نسبت به جنسيت را، به شرق 

 .و غرب اروپا تحميل کرد


