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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﯿﺎنِ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ،دوﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ
و …ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻦ
ﻧﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ
در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و
در اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦِ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل را
داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز
ازﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦﺗﺮ اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻔﻮذی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﺎﻧﺪوم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
راﺑﻄﻪای ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ در آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در آن از ﮐﺎﻧﺪوم
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﯾﻤﻦ در آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺮط اول ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺷﺮوع و ﯾﺎ اداﻣﻪ دادنِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﺼﺪاق ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺷﻨﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺮوط اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اداﻣﻪ آن اﺳﺖ.
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺮط اول اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن و ﺑﺮای داﺷﺘﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦِ آنﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در آن ﺑﻪ اوج ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ۳۲ﺗﺎ  ۳۴درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۸درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و  ۵.۳۲درﺻﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ زن ﮐﺎری ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ و  ۴۳درﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن
ﺷﺮوعﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ» .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺧﻼء ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺮدان ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدان در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﯿﺪن آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺪم آﻣﻮزش درﺳﺖ و وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻋﺪم
آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری

راﺑﻄﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ در
آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﺎرداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،راهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻞ و وﺳﺎﯾﻞ آن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻟﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺪومﻫﺎ ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
اﯾﻤﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪوم را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را داﺷﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻢ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻮال و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻄﻠﻮب راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن و در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب و اوج ﻟﺬت ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻫﺮ
ﮐﻼم و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و آن را در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮدنِ آنﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﺎتِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮدن آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از راﺑﻄﻪ
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﺶ رود ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از راﺑﻄﻪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻦِ
“ﻧﻪ ”در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎنِ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮاﯾﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺖ زﻧﺎن ﺗﯽوی در ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺎ ﻧﺎم “رﺿﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳﮑﺲ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﻪ ﭼﺎی دم ﮐﺮدن ”و در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:رﺿﺎﯾﺖ در ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺳﮑﺲ ﻫﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﮑﺲ
ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ دو ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای وﻗﻮع اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ را در ﺳﮑﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ».
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده و اﺟﺒﺎری در آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻃﺮﻓﯿﻦ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ وﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪنِ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن راﺑﻄﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﻤﻦ داﻧﺴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺟﺒﺎر در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ را ﮐﺮده و از ﻓﺮد آزاردﯾﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ.

