
رابطھ، فرھنگ و میل جنسی

میل جنسی ھر چند ریشھ ی خود را در غریزه دارد، اما ھمان گونھ کھ
روانشناسان، جامعھ شناسان و مردم شناسان بھ ما نشان می دھند، عوامل
اجتماعی و فرھنگی در شکل گیری و چگونگی بروز این گرایشات، نقشی

انکار ناپذیر دارند.

نھ تنھا در انسان، حتی در برخی حیوانات مشاھده می کنیم کھ تا چھ حد نقش
"آموزش" و "رابطھ" در شکل گیری قابلیت ھای جنسی افراد یک نوع، اھمیت
دارند. بھ عنوان مثال در بابوان ھا مشاھده شده است کھ اگر نوزاد آن ھا را در

زمان تولد از گروھشان جدا کنند، در زمان بلوغ وقتی او را بھ گروه
بازگردانند، قادر بھ برقراری رابطھ ی جنسی نخواھد بود. در حقیقت چیزی کھ

 این میمون جوان کم دارد، "یادگیری اجتماعی و ارتباطی" است.

روابط اجتماعی و خانوادگی ما در اولین سال ھای زندگی مان در شکل گیری
بعد جنسی روابط ما نقشی اساسی بازی می کنند.

باید گفت تجربھ ی "بدن" بھ عنوان منشا لذت، از ھمان زمان تولد آغاز می
شود. فقدان تماس بدنی و رابطھ ی عاطفی در سنین نوزادی، می تواند در رشد

تمایالت فرد تاثیر بسیار منفی داشتھ باشد.

این کھ نوزاد بتواند "دیگری" را بھ عنوان کسی کھ می تواند نیازھای عاطفی
اش را برآورده کند، تجربھ کند، در تجربیات عاطفی - جنسی آینده اش نقشی

اساسی بازی می کند. دوران کودکی و نوجوانی نیز در این باروری بسیار تاثیر
 گذار ھستند. در بسیاری از فرھنگ ھا، محدودیت ھای بسیار شدیدی در این

دوران ھا برای کودکان و نوجوانان قائل می شوند. بھ عنوان مثال عدم اجازه بھ
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 کودکان در سوال کردن در این زمینھ ھا و سکوت کردن و آلوده شمردن تمام
چیزھایی کھ بھ غریزه ی جنسی بر می گردد، باعث ایجاد تابوھایی شدید در
این زمینھ می شوند. این تابوھا می توانند بر قابلیت جنسی فرد تاثیر بگذارند.

 انجام شدKARTUB و WELCH توسط ١٩٧٨یک کار تحقیقی کھ در سال 
نشان می دھد کھ قابلیت مردھا در نعوظ، تحت تاثیر مستقیم محدودیت ھای

 کشور صنعتی و غیر صنعتی بھ مطالعھ ی رفتار٣٠فرھنگی است. آن ھا در 
جنسی افراد پرداختند و بھ این نتیجھ رسیدند کھ در کشورھایی کھ تابوھا و
قوانین نانوشتھ ی محدود کننده ی جنسی بسیار زیاد است، مردھا بیشتر از

کشورھای دیگر مشکل نعوظ پیدا می کنند.

IRA RCISSEجامعھ شناس نیز بر تاثیر فرھنگ بھ عنوان عامل تعین کننده 
 ی رفتار جنسی انسان، تایید می کند. او معتقد است با وجود این کھ تمام زن ھا
 از لحاظ بیولوژیکی توان رسیدن بھ لذت جنسی و ارگاسم را دارند، رسیدن بھ
این تجربھ، تحت تاثیر مستقیم اھمیتی است کھ ھر فرھنگ بھ لذت جنسی زن

می دھد.
برای مثال، زنان قبیلھ ی "سو" رابطھ ی جنسی را اصال لذت بخش نمی دانند و
 اگر این عمل را انجام می دھند، تنھا برای این است کھ بتوانند بچھ دار شوند.
باید گفت در این قبیلھ، لمس ارگان جنسی ممنوع است و این تصور وجود دارد

)LAIGHIN, ALEGEIR 1979کھ ارگاسم فقط متعلق بھ مردان است. (

در حالی کھ در قبیلھ ی مانگان ھای پولونزی، دختران را بھ یادگیری لذت
بردن و لذت دادن جنسی، تشویق می کنند. زن ھای این قبیلھ می آموزند کھ از
لحاظ جنسی و عاطفی فعال باشند و برای یافتن مردی کھ از لحاظ جنسی با آن

ھا منطبق است، مردان متفاوتی را بر محک آزمون بگذارند.
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تجربھ ی من بھ عنوان روانشناس بھ من نشان داده است کھ در زن و مردھای
ایرانی نیز عامل فرھنگ تاثیر زیادی در ایجاد اختالت جنسی در آن ھا دارد.
برای مثال عدم شناخت مکانیسم ھای لذت جنسی در زن می تواند باعث شود
کھ زن ھای ما سال ھای متمادی ھیچ تجربھ ای از لذت جنسی نداشتھ باشند و

مشاھده می کنیم کھ گاھی آموزش ھای کوتاه می توانند تحول عظیمی در
زندگی جنسی فرد و زوج بازی کند. در فرھنگ ما عضو جنسی زن نھ بھ

عنوان عضوی کھ می تواند منشا لذت باشد، بلکھ بھ عنوان بخشی از بدن کھ
تنھا شرم و گناه را برای او می تواند بھ ھمراه بیاورد تلقی می شود و بسیاری
از زن ھای جوان ایرانی را می بینیم کھ صحبت کردن در مورد عضو جنسی
شان تنھا احساس نفرت و بیزاری در آن ھا ایجاد می کند. تحقیقات نشان داده
است کھ کسانی کھ یاد می گیرند امیال جنسی و حس ھای جسمی شان را بھ

طور دائم سرکوب یا تحقیر کنند، بعد از ازدواج حتی با ھمسرشان نیز احساس
)kaplan1974 , ban crofl 1983معذب بودن می کنند.(

بھ عقیده ی روانشناسان و سکسولوگ ھا، شمار بسیار زیادی از مشکالت
جنسی انسان ھا، ریشھ ی جسمی و فیزیولوژیک ندارد.

تحقیقات نشان داده است کھ فاکتورھای روانی و نیز مشکالتی کھ افراد در
رابطھ برقرار کردن با ھم دارند، از عوامل اصلی بسیاری از ناھنجاری ھای
جنسی است کھ افراد با آن ھا مواجھ می شوند. از طرفی ھمان طور کھ گفتیم،
عامل فرھنگ و عدم اطالعات صحیح در زمینھ ی جنسی نیز نقش زیادی در

ایجاد این اختالالت دارند.

ولی نباید فراموش کنیم کھ فرھنگ در زمینھ ی میل جنسی در ابعادی، نقشی
 نیز تاییدGEORGE BASTINمثبت را نیز می تواند بازی کند. چنان چھ 

می کند، فرھنگ با قوانین و نرم ھا، ممنوعیت ھا و تابوھایش ترمزی در بشر
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ایجاد می کند کھ بھ او اجازه می دھد رانش ھای جنسی اش را با قالب ھای
اجتماعی منطبق کند.

در این میان زبان نقش اساسی بازی می کند. نقش زبان دراین راستا، انتقال
ارزش ھا و نیز ابزاری برای بیان احساسات، خواھش ھا و نیازھای او می
باشد. در رشد کودک، آمیزش زبان با تماس ھای عاطفی، شکل گیری جنبھ

ھای گوناگون زندگی عاطفی - جنسی کودک را باعث می شود.

متاسفانھ در فرھنگ ما اطالعات غلط و ناقصی کھ در زمینھ ی جنسی وجود
دارد، سد بزرگی در مقابل کشف لذت جنسی است. اگر افراد راحت تر می

توانستند از احساسات جنسی شان با ھمسر یا دوستشان صحبت کنند، بسیاری از
 مشکالت جنسی راحت تر حل می شد. در بین ھموطنان ما تعداد افرادی کھ
تنھا با رجوع بھ حدسیات و شناخت ذھنی کھ از فرد مقابل دارند با دیگری

ارتباط جنسی برقرار می کنند بسیار زیاد است. روان درمانی ھای خانوادگی بھ
 ما نشان می دھد کھ زمانی کھ در حضور روانشناس، فرد شروع بھ بیان

نیازھا و احتیاجات جنسی اش می کند، دیگری چقدر خود را نسبت بھ حرف
ھای او بیگانھ حس می کند.

در حقیقت ما تنھا در گفتگو از شخصی ترین حس ھای جنسی مان با زوجمان
است کھ می توانیم او را بھ دنیای خودمان وارد کنیم. بسیاری بر این پنداریم کھ

 لذت بردن یا لذت دادن بھ دیگری نباید پدیده ی پیچیده ای باشد; اما نباید
فراموش کرد کھ ما انسان ھا در ابعاد گوناگون با ھم متفاوتیم و فھمیدن و حس
کردن دیگری ھمیشھ خیلی راحت نیست. زیرا ما ھر کدام دارای پیشینھ ھای

تربیتی و ژنتیکی متفاوت ھستیم. خوشبختانھ در بشر زبان و رابطھ ی کالمی و
 غیر کالمی می تواند فاصلھ ھایی را کھ ما را از ھم جدا می کند، نھ کامال ولی
 تا حدود زیادی برطرف کند. این بھ این معنی نیست کھ دیگری را شبیھ خود
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کنیم و یا خود را شبیھ نیازھای او کنیم. بلکھ بھ این مفھوم است کھ با وارد شدن
 بھ دنیای متفاوت دیگری، بتوانیم با حس ھای جنسی او ارتباط نزدیک تری

برقرار کنیم.

روانشناسان ارتباط بھ ما نشان می دھند تا چھ حد مشکالت ارتباطی کھ در یک
زوج وجود دارد می تواند در نوع برقراری رابطھ ی جنسی آن ھا با ھم تاثیر

گذار باشد: عدم توانایی ایجاد یک رابطھ ی عاطفی درست، بازی قدرت،
ناتوانی در ایجاد دیالوگ بر سر مشکالتی کھ با آن مواجھند، می تواند تاثیر

مستقیم بر رابطھ ی جنسی یک زوج بگذارد.

بھ عنوان مثال زنی کھ این احساس را دارد کھ شوھرش تنھا در زمان رابطھ ی
 جنسی بھ او توجھ می کند، می تواند بھ طور ناخوآگاه این عدم رضایتش را با

حذف میل جنسی یا عدم رسیدن بھ ارضای جنسی بیان کند. بدین ترتیب با
رفتاری غیر کالمی فاصلھ ی عاطفی کھ آن دو را از ھم جدا می کند را بھ

دیگری انتقال می دھد.

عامل "رابطھ ی قدرت" نیز نقش مھمی در میل جنسی افراد بازی می کند.
MC CORNICK, JESSER 1983)افرادی کھ حس می کنند شخص (

مقابلشان تسلط رابطھ را در دست دارد و اوست کھ تصمیمات مھم را می گیرد،
 قادر نیستند خود را در لذت جنسی رھا کنند و ھمیشھ بھانھ ھایی پیدا می کنند
کھ از برقراری رابطھ ی جنسی با دیگری سر باز زنند و بھ این ترتیب احساس

 می کنند کھ آن ھا ھم بھ نوعی کنترل رابطھ را در دست دارند. می بینیم
چگونھ بستر زناشویی می تواند تبدیل بھ میدان کازار شود و در آن ھر کدام از
طرفین سعی می کنند "موضع برتر" را بھ دست بیاورند و در این میان لذت

جنسی بھ دست فراموشی سپرده می شود.
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نکتھ ی مھمی کھ من در این بحث می خواستم نشان دھم این است کھ بھ چھ
میزان عوامل ارتباطی و فرھنگی می تواند در میل جنسی بشر تاثیر گذار باشد.
 تا حدی کھ در خیلی موارد اختالالت جنسی نتیجھ ی مجموعھ ای ازاسترس

ھای روانی،اجتماعی و فرھنگی می باشند. این استرس ھا می توانند در
عملکرد فیولوژیک ما از جملھ کارکرد ھورمون ھا تاثیر بگذارند و در

تجربیات جنسی مان بھ عنوان عواملی باز دارنده عمل کنند.
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