ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻨﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
اﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮری ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ اﻣﺎ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ وﻣﺨﺮبﺗﺮی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ« ﺑﺮی »و« اﻣﯿﻠﯽ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ »رواﻧﺸﻨﺎس را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻨﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک »در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
ﭼﻪ ﺗﺼﻮرات و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد؟

●

اﻣﯿﻠﯽ  :اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﺖ »ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻌﺼﺐ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آزاردﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ« ارﮔﺎﺳﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻄﻪی
ﺟﯽ[ ]۱و ارﮔﺎﺳﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ» .ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﮑﺎف ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج-درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻨﺴﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺎﻧﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺗﻔﺎوت در زوجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ «،ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ،ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ[ .»]۲آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ
ﻓﺮدی و زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

●

راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ  ۵۱ﺗﺎ  ۰۲درﺻﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺬارد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻗﺪرت
ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪهی زﯾﺎدی) ۰۵ﺗﺎ  ۵۷درﺻﺪ( در ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻓﺮد و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک او دارد .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﺣﺴﺎﺳﺎت آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ« ﺗﺠﺮﺑﻪی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک »اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪی ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﮑﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮسﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺼﻮص
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

●

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪی ﺳﻨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﺮدان ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﺷﺮوعﮐﻨﻨﺪهی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﺧﻮل ﺣﯿﻄﻪی اﻧﺤﺼﺎری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روﯾﮑﺮد،
از زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و راﺑﻄﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺑﺎورﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد[ ]۳ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن زﻧﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻣﺮدان ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺷﻬﻮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻟﺐ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ[ ]۴و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﻧﻪ[ ]۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻣﻨﻌﻄﻒ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺧﻮد آنﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯽارزشﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد ﺑﻪﺧﺼﻮص در رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎررﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶﺗﺮاﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﺘﺮا )ﻗﺮاﺋﺖ( ﺟﺪﯾﺪ از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ دارد و ﭼﺮا؟

●

ﻣﺎﻧﺘﺮای ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ /ﻟﺬت /ﺗﻦﮐﺎﻣﮕﯽ /ارﺿﺎی اﺷﺘﯿﺎق[ ]۶ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑُﻌﺪ اﺻﻠﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ،دﺧﻮل و ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
زﻧﺎن ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ارﮔﺎﺳﻢ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن
«ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ زن[ ،»]۷ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎﯾﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺧﻮل اﺳﺖ .در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺪﯾﺪ از راﺑﻄﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ« ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک »ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ازﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮاﺗﺮ از ارﮔﺎﺳﻢ ﺻﺮف اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺘﺮا ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﯿﻢﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ]»[۸ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب« یاﻧﺪازهی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻫﺎﯾﺘﺎن از راﺑﻄﻪﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻫﻤﭽﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

●

راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺗﻨﺎﻧﮕﯽ ﺻِﺮف ﮔﺬر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﺬت ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮداﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﺧﻮل و ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب از ﺳﻮی زﻧﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ و
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮدن واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در راﺑﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺘﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﻮل ﻣﺮد
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﺒﺖ و واﻗﻌﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ  ۵ﺗﺎ  ۵۱درﺻﺪ
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽای ﻣﻨﺘﺞ
ﺑﻪ دﺧﻮل[ ]۹ﻧﺸﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺮس ﯾﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ )ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮ اروﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ دﺳﺖ دراز ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اروﺗﯿﮏ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﺳﺮ ﻫﻢ آوردن راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع راﺑﻄﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮدهی ﻃﺮﻓﯿﻦ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ و واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ از ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﻮاﻧﯽ و اروﺗﯿﮏ راﺑﻄﻪﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؟

●

ﺑﻪﺟﺎی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی آن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﺴﯽ
دﯾﻮاﻧﻪوار روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد ،در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ در آن« ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﻧﻪ »زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﻧﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻣﺎﻧﺘﺮای اﺷﺘﯿﺎق،
ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ .رﻣﺰ« ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﻧﻪ » در رواﺑﻂ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ
دارﻧﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک )راﺑﻄﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از رﯾﺴﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﭘﻨﻬﺎن در ﺗﺠﺮﺑﻪی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ
در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺷﻬﻮتاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺒﻞ ﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم دﺧﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻋﺖ دو ﺷﺐ در زﯾﺮ ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن »ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﯿﺪن ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ« اﯾﺪ ﮐﻪﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺘﻪ
از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

●

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﭼﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوﮔﺎﻧﻪی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻗﺒﻼً ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ،
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﺎﻧﺪن زن از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﻮل
ﺷﻮد؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺮب ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ.
روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد زن اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽاش ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎزل ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ «.ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ زن »ﺑﻪ ﻣﯿﻞ زن ﺑﺮای دادن و
درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻤﺲﻫﺎی ﻟﺬتﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽدﻫﺪ .او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﯿﺪن ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت دﺳﺘﯽ ،دﻫﺎﻧﯽ ،ارﺗﻌﺎﺷﯽ و دﺧﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻫﺎ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ در ﻫﻨﮕﺎم دﺧﻮل ﺑﻪ ﺗﮏ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو در راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽآزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻫﺎ اﻣﺎ اﯾﻦ ی ﺟﻨﺴﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و اﻧﺰال ﺑﺮﺳﻨﺪ؟

●

ﻣﺮدان در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺟﻮاﻧﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮی آﺳﺎن ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از زﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻌﻮظ ،دﺧﻮل ﺳﺮﯾﻊ و ارﮔﺎﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺰال زودرس را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﻧﻌﻮظ را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺮداﻧﮕﯽ
و دﺧﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺰال را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﮕﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻌﻮظ و دﺧﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺰال از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎً از دارو ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻌﻮظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داروﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و اﻟﮕﻮی
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﯽ در دﻫﻪﻫﺎی  ۰۷و  ۰۸زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺮدان ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺪﯾﻤﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در دﺧﻮل ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎری
و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺟﻨﺴﯽ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ زوجﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟

●

ﺑﺮی :در ﮐﺎﻟﺞ و در ﮐﻼس درس ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﺪرﺑﺰرگ و
ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎﯾﺸﺎن دارای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال داد .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ زوﺟﯿﻦ در دﻫﻪی  ۰۶و  ۰۷و  ۰۸ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺴﯿﺎر اﺻﯿﻞﺗﺮ و
اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺬت ،رﺿﺎﯾﺖ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ :ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﯿﺮی.
ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و زوجﻫﺎ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻦ ﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۰۱ﻫﺰار دﻻر در ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ورزﺷﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟

●

ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﺗﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﺳﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻃﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺳﻦ
ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﮕﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داروی ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪﺷﺪهﺗﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻟﻤﺲ اروﺗﯿﮏ را ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺧﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺎﻟﺶ زوﺟﯿﻦ ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺗﻨﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎﻫﻢ
درآﻣﯿﺰﻧﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﺪ ﮐﻪ درﻫﻨﮕﺎم رﺿﺎﯾﺖ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻫﻢدﺳﺖ دراز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺘﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮای ﺷﻤﺎ را دارد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ و اﯾﻤﻦ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﻘﺶ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه در ﮐﻨﺎر دﺧﻮل ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺪارزﻧﯽ

●

