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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
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   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،
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   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(
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  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
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  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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