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 : در این شماره می خوانید 
    انسان آناتومی و فیزیولوژی جنسیت  آموزشدوره مقدماتی

                   
  تعریف جنس، عوامل دخیل در شکل گیری جنس فرد،          

فاکتورهای مؤثر در شکل گیری جنسیت، اندام های جنسی زنانه و مردانه و 
  از این اندامها در موضوع جنسیت و تولید مثل، نقش هر کدام 

جنسی زنان و مردان، و تغییراتی که در ) واکنش(سیکل عادت ماهیانه، چهار مرحله عکس العمل 
   ، اتفاق می افتند مواقع فعالیت جنسی در اندام های جنسی و بدن زن و مرد

  .و سواالت امتحانی 
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 نفیزیولوژی جنسیت انسادوره مقدماتی آموزش آناتومی و 

  :شامل

تعریف جنس، نقش کروموزومها و هورمونها در شکل گیری جـنس فـرد،             
 و  اندام های جنـسی درونـی       جنسیت، های مؤثر در شکل گیری    فاکتور 

بیرونی زنان و مردان و نقش و کارکرد هـر کـدام از ایـن انـدامها در                  
حلـه عکـس    موضوع جنسیت و تولید مثل، سیکل عادت ماهیانه، چهار مر         

جنسی زنان و مردان، ارگاسم و انزال و تغییراتی کـه در     ) واکنش(العمل  
سکس در اندام های جنسی و بدن زن و مرد اتفـاق مـی افتنـد،                 هنگام  

 .و سئواالت امتحانی تشابهات و تفاوتهای زن و مرد، 

 :جهت اطالع

 هیچگونـه   برای مطالعه و استفاده بردن از این دوره آموزشی، خواننده نیازی بـه            
 افـراد دارای دانـش و    در عین حـال،  . دانش قبلی در مورد مسائل جنسی ندارد      

اطالعات جنسی گسترده هم ، بدون شک نکات آموزشی مفیـد و جـالبی در آن    

 نسیت و جامعهج 
  فصلنامه  ء فرهنگی و اجتماعی

  1388بهار  ،  چهارمسال اول ، شماره 
  "زیر نظر هیات تحریریه "

  جهانگیر شیرازی ، مهرداد مهرگان
  مهدی منوشان: طرح جلد 

  . آن استمسئولیت هر نوشته با نویسنده ء
انتشار مطالب مگر به قصد نقد و بررسی، فقط با اجازه   ایمیلی  از 

  . میسر است»جنسیت و جامعه«
            :فصلنامهآدرس وبالگ 

http://jenseyatvajameh.wordpress.com/ 
  : فصلنامهآدرس ایمیل 

JenseyatvaJameh@talktalk.net 

پیام شیرازی ، سارا سلطانی: همکاران این شماره  
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تـوان آن   کآل این دوره آموزشی بشکلی طراحی شده که براحتی ب         . خواهند یافت 
بعنوان برنامه آمـوزش     و از آنقرار داده، ،)و یا فیلم(را بر روی سی دی ، اسالید  

تنظیم خانواده، دوره هـای     مسائل جنسی در دانشگاهها، مدارس، مؤسسه های        
 و درمان مشکالت     مشاوره یش از ازدواج، کتابخانه های عمومی، مراکز      مشاوره پ 
که بـه آمـوزش جنـسی مـی          و دیگر مؤسسه های دولتی و خصوصی         جنسی،  

  خـود  ، در صـورت عالقـه،       و حتی، هر فـردی    . ادپردازند، مورد استفاده قرار د    
کالس های آموزش جنسی برگزار کند، و محتوا و تـصاویر            بتواند برای دیگران،    

 .این دوره آموزشی را بعنوان مواد درسی کالس خود، بکار گیرد
هـدف از  . در پایان این دوره آموزشی، دو نوع سئواالت امتحانی آورده شده انـد        

اگر در جایی کالس این دوره برگزار می شـود، معلـم             که  این سئواالت آن است     
بتواند از آنها بعنوان سئواالت امتحانی، سود جوید، و یا خـود خواننـده بعـد از                 

  .اتمام این دوره آموزشی، دانش خود را با آنها بسنجد
اسـالید،   اگر کسانی مایل به قرار دادن این دوره آموزشـی بـر روی سـی دی و        

سها، باشند، جهت تسهیل کار، می تـوانیم فایـل ورد آن را             جهت آموزش در کال   
  .در اختیار عالقمندان قرار دهیم

  .جنسیت و جامعه
  
  

بـرای سـال    ، و   هداشت و تندرستی از یک  بعد جنـسیتی برخـوردار اسـت            سالمتی، ب بدون شک،   : مقدمه
واننـدگان عزیـز ایـن      جدیدی که در پیش رو داریم، چه آرزویی بهتر از سالمتی و تندرستی برای شـما خ                

 یـک دوره کامـل       ترجمـه  پس،  بمناسبت فرا رسیدن نوروز و سال نو،        .  فصلنامه، می توانیم  داشته باشیم     
دوسـتانتان، و   آموزش جنسی، با هدف خدمت به بهداشت، سالمتی و تندرستی، شـما، اعـضاء خـانواده و                  

  .جامعه ای که همگی بدان تعلق داریم، تقدیم حضورتان می کنیم

 "جنـسیت و جامعـه  "، سکسولوگ آلمانی که در شـماره اول    Erwin Haeberle    ای اروین هیبرلهآق
که تا کنـون بـه   ندین دوره آموزش جنسی طراحی کرده است،        ای با او منتشر کردیم، بقلم خود چ       مصاحبه  

 آنـاتومی و  "نام  ما، با اجازه ایشان، یکی از این دوره های آموزشی، ب.  ترجمه شده اند چندین زبان خارجی  
گفتنـی اسـت   .  را ترجمه و بعنوان هدیه نوروزی، در اختیار شما قرار می دهیم"فیزیولوژی جنسیت انسان  

    :قرار گرفته اند تاکنون توسط مؤسسه های معتبر جهانی زیر مورد تĤئید این دوره  های آموزشی که
  
   

the American Board of Sexology (ABS), the American Academy of Clinical 
Sexologists (AACS), the American feminist "New View Campaign", the 
European Federation of Sexology (EFS), the British journal "Sexual and 
Relationship Therapy", the Czech Sexological Society, the Bulgarian 
National Center of Public Health Protection, the Norwegian Society for 
Clinical Sexology (NFKS),  the Institute for Clinical Sexology and Therapy, 
Oslo, Norway, the Finnish Association for Sexology (FIAS), Shu-Te 
University, Kaohsiung, Taiwan, the Wujiang Family Planning Association, 
Wujiang, China, the Family Planning Association of Hong Kong, and the 
World Association of Chinese Sexologists (WACS). 
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 دوره آموزشی پـیش رو ، یـک         ":  می نویسد  آقای هیبرله در مقدمه خود بر متن اصلی این دوره آموزشی،          
نه تنها خودم همه مـتن را       . کار اصلی است و نه  محصولی از جمع آوری و ردیف کردن نوشته های دیگران               

نوشته ام، بلکه، با همکاری یک طراح، عکسها و تصاویر، را هم خودم  تهیه کرده ام؛ بعضی از عکـسها را از                       
 بعضی را از مؤسسه های دولتی، بعضی هم  از  منابع  در دسترس عموم،              آرشیو شخصی ام  انتخاب کرده ام،      

  ".و بعضی  را از همکاران خود گرفته ام
  

  بـه مـتن، سـبک، زبـان و            و کوشش خود را بکار برده ایم که؛        در ترجمه این دوره آموزشی، ما تمام سعی       
  نسخه فارسی پیش رو با مـتن اصـلی           مفهوم و محتوای  متن اصلی، وفادار بمانیم، و  میتوان ادعا کرد که،             

در خالل ترجمه، هر وقت با مشکلی،  مـثآل مـشکل درک منظـور نویـسنده،  مواجـه                    .  داردکامل  مطابقت  
شدیم، با آقای هیبرله تماس گرفته و ایشان با راهنمائی های خود، به ترجمه دقیق متن کمک زیادی کـرده                   

  .دانی کنیمکه الزم است در همین جا از ایشان، قدر.  اند
از . یکی  از خصوصیات خوب و مفید این دوره آموزشی، زبان ساده، تشریحی، علمی و بی طرفانه آن اسـت                   

طرف دیگر، در  تمام طول نوشته، نه عالقه و ارجحیت های شخصی نویسنده،  بلکه نیاز خواننده، در مرکـز                     
  .توجه قرار داده شده  است

ن از ارائه آموزش جنسی، طفره می روند، این دوره آموزشـی، و             برای مردمان کشورهایی که حکومت هایشا     
بـه آمـوزش جنـسی      ،  قمندان می توانند، با کمک آنهـا      دوره های مشابه، فرصت و غنیمتی هستند؛ که عال        

 من بر ایـن بـاورم کـه در    ":  بی جهت نیست که آقای هیبرله خود می نویسد. جامعی دسترسی پیدا کنند 
طالعات جنسی، در دسترس عموم مردم همه جوامع بشری قرار خواهند گرفت، و              دراز مدت، همه دانش و ا     

  ". به اطالعات جنسی، ثابت خواهد شد" دسترسی آزاد عموم"بی ثمر بودن هرگونه مقاومتی در برابر 
ما ترجمه فارسی این دوره آموزشی را، بعنوان هدیه نوروزی خود بـه خواننـدگان، افـراد خـانواده، قـوم و                      

 که چیزی جزء سـربلندی، دانـش، دمکراسـی، سـالمتی،            - و مردمان جامعه امان    - و دوستان آنها   خویشان
رینت پ با ابتکارات خود؛    امیدواریم خوانندگان   . بهداشت  و بهزیستی برایشان آرزو نداریم، تقدیم می کنیم         

ل  پی دی اف آن      ، ارسا ایل بر روی  وب سایت یا وبالگ شخصی        کردن، کپی، و پخش این جزوه، قرار دادن ف        
از طریق ایمیل به دوستان و آشنایان، معرفی آن به  مسئوالن مدارس و دانشکده ها و درخواسـت از آنهـا                      
برای گنجاندن ماده درسی مربوط به آموزش جنسی در برنامه های تحصیلی، برگزاری کالس هـای آمـوزش            

 از امکان دسترسی به آمـوزش       ز جامعه کمک کنند تا طیف های هر چه وسیعتری ا        . .....جنسی فوق برنامه، و   
جنسی علمی، برخوردار شوند، و از این طریق به روشنگری بیشتر در عرصه امور جنـسی  و مـدرن شـدن                      

  .نگاه جامعه به جنسیت، مشارکت نمایند
  .جنسیت و جامعه
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  : تعریف-جنس
  منظور ما از جنس چیست؟

  

  

 

  
گرفته شده و در اصل به چیزی جـزء تقـسیم           ) بمعنای بریدن، تقسیم کردن   (   :Secare از التین    (Sex) جنسکلمه  

. هر فردی به یکی از این گروهها تعلق دارد،یعنی به یکی از دو جنس             . مؤنث و مذکر، اشاره ندارد    : نژاد بشری به دو گروه    
رسـد؛ در بعـضی حالتهـا       اما در نگاهی دقیق تر، مسئله به این سادگی به نظر نمـی              . هر شخصی یا مؤنث است یا مذکر      

  . استمشخص کردن اینکه فرد بخصوصی مؤنث یا مذکر می باشد، بسیار سخت و مشکل
  

   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس
  چگونه می توانیم تعیین کنیم که فردی مؤنث است یا مذکر؟

  
ود، و هر کـدام از ایـن عوامـل    ب) فاکتور(برای تعیین دقیق جنس یک فرد، بایستی قادر به تمایزبین حداقل هفت عامل          

  .هم،  بنوبه خود، دارای استثانĤت نامتعارف می باشند
   جنس کروموزمی-1
   جنس غددی-2
   جنس هورمونی-3
   ساختارهای جانبی ساختمان تولید مثلی-4
   اندامهای جنسی بیرونی-5
   جنس تربیتی و اکتسابی-6
   هویت جنسی که فرد برای خود قائل می شود-7
  

  مل دخیل در تعیین جنس فرد عوا-جنس
   جنس کروموزومی-1

  :حالت متعارف
سلول های بدن یک مذکر دارای یک کروموزم  .می باشند (XX)   سلول های بدن یک مؤنث دارای دو کروموزوم ایکس

  (XY) می باشند (Y) و یک کروموزوم ایگرگ (X) ایکس
  :حالت نامتعارف

 .XXX وXXY, XYY د، برای مثال ترکیباتی از در موارد نادری مشکالت استثنائی وجود دارن
افرادی که با اینگونه ترکیبات استثنائی کروموزومی متولد می شوند، دارای انواع مشکالت رشد فیزیکی و یا نازایی مـی     

  .باشند
   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس

   جنس غددی-2
  :حالت متعارف

  .است) ا غدد جنسیغدد زنانه ی ( تخمدانبدن فرد مؤنث دارای دو 
  .است) غدد مردانه یا غدد جنسی(بیضه بدن فرد مذکر دارای دو 

 سمبل بیولوژیکی برای زن و مرد
)  فرج- آئینه دستی-ونوس( زن : چپ  

)بیضهو تناسلی لت  آ- کمان و پیکان-مریخ( مرد : راست  
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  :حالت نامتعارف
  .در موارد نادری، هم تخمدان و هم بیضه در یک بدن یافته می شوند

  
   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس

   جنس هورمونی-3
  :حالت متعارف

می کنند،  که در رشد بدن زن و مرد، بخصوص  قبل از تولد و در دوران          تولید   "مردانه" و   "زنانه"هورمون های   غده ها،   
  .بلوغ، و همچنین مراحل بعدی زندگی، تĤثیر مهمی دارند

  :حالت نامتعارف
،  می تواند تĤثیر مهمی بر رشد و کـارکرد بـدن داشـته               "زنانه" یا   " مردانه "کم یا زیاد بودن مقدار هورمونهای جنسی        

  . ظاهر فیزیکی غیرمعمول منجر شودباشد، و ممکن است به 
  

   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس
   ساختارهای جانبی ساختمان تولید مثلی-4

  . و غیره می باشدواژن، یک رحم، یک )فالوپ(لوله های رحم بدن یک زن دارای  :حالت متعارف
  . و غیره می باشدپروستات ، یک (Seminal vesicles) کیسه های منی، لوله های اسپرمبدن یک مرد دارای 

  :حالت نامتعارف
  .در موارد نادری، این ارگانهای جنسی رشد نایافته و یا کآل وجود ندارند

  
   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس

   اندامهای جنسی بیرونی-5
  :حالت متعارف

  .ی باشد و غیره م)داخلی(لب های کوچک  و )بیرونی(لب های بزرگ ، کلیتوریسبدن زن دارای یک 
  .می باشدکیسه حاوی بیضه ها ویک  آلت بدن مرد دارای یک 

  
  :حالت نامتعارف

  .در موارد نادری، این اندامها رشد نایافته و یا کآل وجود ندارند
  

   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس
   جنس تربیتی و اکتسابی-6

  :حالت متعارف
  .بصورت یک دختر تربیت می شودکودک با بدن مؤنث، 
  .بصورت یک پسر تربیت می شودکودک با بدن مذکر، 

  :حالت نامتعارف
ایـن مـسئله،     . این امکان وجود دارد که یک نوزاد مؤنث را بصورت پسر و یک نوزاد مذکر را بصورت دختر تربیت کـرد                    

  .جدآ،  در موارد بسیار نادری اتفاق می افتد
  

   عوامل دخیل در تعیین جنس فرد-جنس
  رد برای خود قائل می شود هویت جنسی که ف-7

  :حالت متعارف
  .)تلقی کند( خود را دختر بداند کودک با بدن مؤنت که بصورت دختر تربیت شده، معموآل یاد می گیرد که
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  .)تلقی کند( خود را پسر بداند کهکودک با بدن مذکر که بصورت پسر تربیت شده، معموآل یاد می گیرد 
  :حالت نامتعارف

ث وجود دارند که بصورت دختر تربیت شده اند، اما بهرحال خود را مذکر تلقی می کنند و بلعکـس؛                    کودکانی با بدن مؤن   
  .یعنی کودکانی هستند با بدن مذکر، که بصورت پسر تربیت شده اند اما خود را مؤنث می دانند

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  
خود، مـستقل از    ) متعارف و نامتعارف  ( رایج و غیر رایج     هفت عامل تعیین کننده جنس یک فرد،  در هر دو تفاوت های              

پـس، در  . به همین دلیل، در حالت های فردی، انواع زیادی از اقسام مختلف ترکیبات با هم، وجود دارنـد           . هم می باشند  
ع، با ایـن وجـود، بـرای شـرو        .  پدیده ی پیچیده ای با ابعاد بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و اجتماعی است           "جنس"انسان،  

  :تشخیص سه بعد اولیه امکان پذیر است
  .گرایش جنسی جندر، و ، جنس

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  جنسیت انسان) پایه ای(اولین بُعد اولیه 
  

   :5 تا1) فاکتورهای(عوامل 
   جنس کروموزومی-1
   جنس غددی-2
   جنس هورمونی-3
   اندام های جنسی داخلی-4
    اندام های جنسی بیرونی-5
.  خوانده می شود، جمعبندی کـرد ،جنس فیزیکی می توان بعنوان اولین بعد، که جنس بیولوژیکی، یا بطور مشخص تر       را

  . نامیده می شودجنسو در زبان روزمره و محاوره، 
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  جنسیت انسان) پایه ای(دومین بعد اولیه 

  
  7 تا 6) فاکتورهای(عوامل 

   اکتسابی جنس تربیتی و-6
   هویت جنسی که فرد برای خود قائل می شود-7

خوانـده مـی     جنـدر نامیده می شود، جمعبندی کرد، که اغلب        جنس روانی اجتماعی    را می توان بعنوان دومین بعد، که        
  .و به نقش های روانی و اجتماعی که فرد در جامعه ایفاء می کند، اشاره دارد. شود

  
هویت جنـسی   (  بمعنای نقش جندری  ظاهری که دیده می شود، و عامل هفتم              -ابی جنس تربیتی و اکتس    -عامل ششم   

  .حس می کند، می باشد/ ، به معنای نقشی که فرد در درون خود تجربه)که فرد خود را متعلق بدان می داند
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  جنسیت انسان) پایه ای(سومین بعد اولیه 

  
امروزه، این را عمومĤ    .  دیگری هم وجود دارد، و آن همانا عالقه جنسی به بدن مؤنث یا مذکر می باشد                )پایه ای (بعد اولیه   

  .می نامندگرایش جنسی 
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  مسئله تفاوت درجه ای است

  هر سه بعد اولیه جنسیت انسان؛ یعنی
  جنس

  جندر، و
  گرایش جنسی
دقت ) در صفحه ی بعد     ( به جدولهای زیر    . د، و نباید بعنوان سیاه و سفید تعبیر شوند        اشاره دارن درجه ای   به تفاوت های    

  .شود
  1,1جدول : تفاوت درجه ای

  
  1,2جدول  : تفاوت درجه ای

  
  
  
  
  
  
  
  

  جندر
فرد داللت دارد، که بر اسـاس کیفیـت فیزیولـوژیکی کـه در یـک                ) زنانگی و مردانگی  (و ماسکولینیتی    جندر به فمینینیتی     - 

  .جنس رشد و در جنس دیگر بازدارنده می شود، تعیین می گردد
  . می باشند که با جندر آنها مطابقت داردماسکولین افراد تا درجه ای فمینین یا -
  .ی خود تناسب دارند اغلب افراد از جهت جندری با جنس فیزیک-
، و در اقلیـت  )ترانس وستیسم( اما، اقلیتی، تا حدودی، جندری  را اختیار می کنند که با جنس فیزیکی اشان تناسب ندارند             - 

 .)ترانس سکسوالیسم( کامل است " انحراف"باز هم کوچکتری، این 

 جنس
فیزیکی مشخص می گردد؛ جنس ) فاکتور( جنس بعنوان مذکر یا مؤنث بودن فرد تعریف می شود، و بر اساس پنج عامل - 

.کروموزمی، جنس غددی، جنس هورمونی، ساختار دستگاه تولید مثل درونی، و اندامهای جنسی بیرونی  
.فیزیکی مؤنث یا مذکر بودن، را دارا باشد) فاکتور( که پنج عامل  هر فردی تا درجه ای مذکر یا مؤنث می باشد-  
 اغلب افراد بر اساس پنج عامل گفته شده، بطور مشخص مذکر یا مؤنث هستند،  اما اقلیتی از افراد، این مشخصات را بطور -

).اینترسکسوالیتی(کامل  ندارند و جنس آنها  مبهم می باشد   
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  1,3جدول : تفاوت درجه ای
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  )شمای کامل (1جدول : تفاوت درجه ای
  انسان ابعاد اولیه جنسیت -جنس

  
  
  
  
  
  

 گرایش جنسی
، تعریف )همجنسگرایی(و یا گرایش به جنس موافق) دگرجنس گرایی( گرایش جنسی بعنوان گرایش به جنس مخالف -  

.می شود، که بر اساس ارجحیت های فردی برای  شریک جنسی،  تعیین می گردد  
بیشتر .  افراد،  تا درجه ای که به شرکای جنسی از جنس مخالف یا موافق، کشش دارند، دگرجنسگرا یا همجنسگرا هستند-

). دگرجنسگرایی( جنس مخالف گرایش دارندافراد از جهت ارجحیت های کشش جنسی، به  
، و اقلیتی باز هم کوچکتر صرفĤ به جنس )دوجنسگرایی( اما، اقلیتی از جهت اروتیکی به هر دو جنس زن و مرد گرایش دارد -

).همجنسگرایی(موافق گرایش دارد   

 جنس
فیزیکی مشخص می گردد؛ ) اکتورف( عامل پنج جنس بعنوان مذکر یا مؤنث بودن فرد تعریف می شود، و بر اساس - 

.جنس کروموزمی، جنس غددی، جنس هورمونی، ساختار دستگاه تولید مثل درونی، و اندامهای جنسی بیرونی  
.فیزیکی مؤنث یا مذکر بودن، را دارا باشد) فاکتور( هر فردی تا درجه ای مذکر یا مؤنث می باشد که پنج عامل -  
ه شده، بطور مشخص مذکر یا مؤنث هستند،  اما اقلیتی از افراد، این مشخصات را بطور  اغلب افراد بر اساس پنج عامل گفت-

).اینترسکسوالیتی(کامل  ندارند و جنس آنها  مبهم می باشد   
 جندر

فرد داللت دارد، که بر اساس کیفیت فیزیولوژیکی که در یک ) زنانگی و مردانگی( جندر به فمینینیتی و ماسکولینیتی - 
. در جنس دیگر بازدارنده می شود، تعیین می گرددجنس رشد و  

. می باشند که با جندر آنها مطابقت داردماسکولین افراد تا درجه ای فمینین یا -  
. اغلب افراد از جهت جندری با جنس فیزیکی خود تناسب دارند-  
، و در )ترانس وستیسم(ب ندارند  اما، اقلیتی، تا حدودی، جندری  را اختیار می کنند که با جنس فیزیکی اشان تناس- 

).ترانس سکسوالیسم( کامل است "انحراف "اقلیت باز هم کوچکتری، این   
 گرایش جنسی

، )همجنسگرایی(و یا گرایش به جنس موافق) دگرجنس گرایی( گرایش جنسی بعنوان گرایش به جنس مخالف -  
. تعیین می گرددتعریف می شود، که بر اساس ارجحیت های فردی برای  شریک جنسی،   

.  هستندهمجنسگرا یا دگرجنسگرا افراد،  تا درجه ای که به شرکای جنسی از جنس مخالف یا موافق، کشش دارند، -
). دگرجنسگرایی(بیشتر افراد از جهت ارجحیت های کشش جنسی، به جنس مخالف گرایش دارند  

، و اقلیتی باز هم کوچکتر صرفĤ به )دوجنسگرایی(رد  اما، اقلیتی از جهت اروتیکی به هر دو جنس زن و مرد گرایش دا-
).همجنسگرایی(جنس موافق گرایش دارد   
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  همجنسگرا- ماسکولین-مذکر
شخصی که دارای جنس مذکر است و نقش جندری ماسکولین در پیش می گیرد، چـه بـسا  دارای گـرایش جنـسی                        

 "مذکر  تمـام عیـار     /نر"چنین فردی  ممکن است در همه ابعاد زندگی خود درست مانند فرد                . همجنس گرایانه باشد  
 .کردن شریک جنسیرفتار کند، بجزء در امر اختیار 

  طیفی از انواع  و اقسام مختلف
،  بـه نظـر مـی        3 بسمت شماره    1در نگاه به سه بعد اولیه جنسیت انسان، متوجه می شویم که  هنگام حرکت از شماره                  

  .رسد که طیف انواع مختلف هر چه وسیعتر می شود، و اندازه استثنائات هر بعد، یا اقلیت های آن، بیشتر می گردد
، چرا که تنها تعداد محدودی افراد اینترسکس وجـود          )سکس بیولوژیکی (  کم می باشند      1شماره  ثنائات در   تعداد است 

  .دارند
چرا که تعداد نسبتĤ بیشتری افراد ترانس وسـتایت  ،)جندر( تا حدودی بزرگتر است 2شماره اما محدوده استثنائات در   

  .و ترانس سکسوال وجود دارند
و ) دوجنـسگرا (، چرا که افراد بایسکـسوال       )گرایش جنسی (  باز هم بزرگتر می شود        3ره  شمامحدوده استثنائات در    

  . ی بیشتری وجود دارند-همجنسگرا 
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  مثالها: طیفی از انواع  و اقسام

  :اما، یک مسئله اهمیت بسزایی دارد
بنابراین، ایـن سـه بعـد،       . ، مستقل از هم می باشند     سه بعد اولیه جنس، درست همچون هفت عامل تعیین کننده جنس          

  .ممکن است در انواع و اقسام تعامل و ترکیب ممکن با هم،  واقع شوند
، اما افراد مؤنثی هم هستند بـا        )بقول معروف زن تمام عیار    (برای مثال، افراد مؤنثی هستند با رفتار زنانه و دگرجنسگرا           

ا افراد مؤنثی با رفتار و هیکلی نرینه، ولی دگرجنسگرا، یا  افراد مؤنثی با رفتـار و          رفتار زنانه که همجنسگرا می باشند، ی      
  همینطور در مورد مردان، افراد عضالنی دگرجنسگرا. هیکلی نرینه  ولی همجنسگرا

  .، یا مردان عضالنی همجنسگرا، و غیره)بقول معروف مرد تمام عیار(
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  2,1جدول: مثال: اوتیعرصه های تف

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  2,2جدول : مثال: عرصه های تفاوتی

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  2,3جدول : مثال: عرصه های تفاوتی

  دگرجنسگرا- فمنین-مذکر
شخصی که دارای جنس مذکر است ممکن است نقش جندری فمنین و حتی هویت جندری مؤنث برای خود انتخاب                   

، تا بدن خود را بـا تـصویر         )"جراحی تغییر جنسی  "از جمله   (و در حالت اخیر حتی شاید هر کار ممکنی را بکند            . کند
در این صورت، اگر ترجیح اروتیکی این فـرد بـسمت مـردان باشـد، آنوقـت      . رد، هماهنگ کندمؤنثانه ای که از خود دا  

 .گرایش جنسی او مسلمĤ بعنوان دگرجنسگرایی تلقی می شود

  دگرجنسگرا- ماسکولین-مذکر
. شخصی که دارای جنس مذکر است، معموآل نقش جندری ماسکولین با گرایش جنسی دگرجنسگرایانه رشد می کند                

 .ابقت داردچنین فردی با برداشت ما از یک فرد  مذکر تمام عیار مط
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  2,4جدول : مثال: عرصه های تفاوتی

 
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  )شمای کامل (2جدول : الهامث: عرصه های تفاوتی

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  تفاوت جنسی
  

مربوط به جنس، از همدیگر مستقل می باشند و در زمانها، محیط هـا و شـرایط  خـاص، بـشکل         ) پایه ای (سه بعد اولیه    
  . شکل می دهندجنسی فرد را) شناسنامه( بنابراین، اینها، پروفایل. متفاوتی در تعامل با هم،  قرار می گیرند

. ، اما، موضوعات  اخیر، لزومĤ دائمی نیـستتند        .این مسئله همچنین شامل عالقه و ترجیح جنسی خاص فرد هم می شود            
از طرف  . ممکن است در طول حیات، بطور خود بخود و یا در نتیجه تجارب مثبت یا منفی، یا در نتیجه تراپی تغییر کنند                     

، یا ممکن است در برابر تغییرات مقـاوم  )بطور مثال جنس کروموزومی  (نیستند  دیگر، ابعاد خاصی از جنس عوض شدنی        
  ).مثآل ذهنیت جنسی که فرد از خود دارد و گرایش جنسی( باشند 

  

  همجنسگرا- فمنین-مذکر
و در حالـت    . شخصی که دارای جنس مذکر است، ممکن است نقش و هویت جندری مؤنث برای خـود انتخـاب کنـد                   

 است دست به هر کار ممکنی بزند تا بدن خود را با تصویر مؤنثانـه ای کـه از خـود دارد، هماهنـگ                         اخیر حتی ممکن  
 .اگر ترجیح اروتیکی این فرد بسمت زنان باشد، این گرایش جنسی چیزی جزء همجنسگرایی نیست. سازد

 
  دگرجنسگرا-ماسکولین-مذکر

این فرد با تصور ما از یک  مذکر . دگرجنسگرایانهشخص دارای جنس مذکر با نقش جندری مردانه و گرایش جنسی 
. مطابقت دارد"نمونه"  

  همجنسگرا- ماسکولین-مذکر
چنین فردی . شخص دارای جنس مذکر با نقش جندری مردانه، چه بسا دارای گرایش جنسی همجنسگرایانه باشد

 در امر انتخاب شریک - باشد، بجزء "نمونه"چه بسا  از هر جهت دارای شباهت های ظاهری و رفتاری مشابه  هر مرد 
.جنسی  
  دگرجنسگرا- فمنین-مذکر

در حالت اخیر، او . یک فرد مذکر ممکن است نقش جندری مؤنثانه و حتی هویت جنسی مؤنثانه، در پیش گیرد
تا بدن خود را با ذهنیتی که از خود دارد، وفق ) "تغییر جنسیت"از جمله (ممکن است دست به هر کار ممکن بزند 

.در این حالت، ترجیج جنسی او بسمت مردان، مسلمĤ می بایست بعنوان گرایش دگرجنسگرایانه تلقی شود. دهد  
  همجنسگرا- فمنین-مذکر

یک فرد مذکر ممکن است نقش جندری مؤنثانه و حتی هویت جنسی مؤنثانه در پیش گیرد و دست به هر کار ممکن 
اگر چنین فردی ترجیح اوتیکی بسمت زنان داشته باشد، . د، وفق دهدبزند تا بدن خود را با ذهنیتی که از خود دار

.این گرایش جنسی، گرایش همجنسگرایانه، نامیده می شود  



88  بهار   ،چهارم ، شماره ، سال اول جنسیت و جامعه فصلنامه    
 
11 

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  جنسی فردی) شناسنامه(پروفایل 

  
. ا که  در حیوانات مشاهده نـشده انـد  انواع و اقسام متفاوت خالصه شده در اینجا نمای واقعی جنسیت بشری است، چر        

در عـوض، حتـی در مقایـسه بـا          .) البته انواعی از آنها در حیوانات دیده می شوند، اما در مقایسه با انـسان، ناچیزنـد                (
هر انسانی، از جهت جنـسی،      در حقیقت، می توان گفت که       . پستانداران پیشرفته، انسان از جهت جنسی، متفاوت است       

  .)ژگی های خاص خود را دارد و استثناء می باشدوی.(خود ویژه است
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
   اجتماعی- روانی-حیوانی بیولوژیکی: انسان

  
در نگاه به طیف وسیع و چند بعدی جنسیت بشر، متوجه  می شویم که، اگر نه غیر ممکن، اما بسیار مشکل اسـت کـه،                          

بطـور  . تعیین کـرد  ) اجتماعی-جنس روانی ( و عادات اکتسابی    ) ژیکیجنس بیولو ( مرز مشخصی بین ویژگی های ارثی       
حتم، هم طبیعت و هم پرورش نقش دارند، اما مشخص کردن اینکه اندازه نقش هر کدام دقیقĤ چقدر است، مشکل مـی                      

. درک بهتر جنسیت انسان نیازمند مساعی  مشترک علوم طبیعـی و فرهنگـی اسـت               : تنها یک چیز مسلم است    . باشد
بـه مطالعـه    ، سعی بر همین دارد؛ یعنیولوژی، بعنوان یک پروژه سرمایه گذاری مشترک رشته های مختلف علمی سکس

  . روانی و اجتماعی، می پردازد-زنان و مردان بعنوان موجوداتی بیولوژیکی
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  گروه بندی عملی ویژگی های جنسی

  
  :ن سه نوع ویژگی جنسی را از هم متمایز کردجهت پراتیک عملی روزانه، می توا

  
مثآل عالئم و ویژگی های فیزیکی هـر        (اولیه و ثانویه جنسی،  به مؤنث یا مذکر بودن فرد داللت دارند              ) صفات(ویژگی ها   

تماعی اج-مثآل کاراکتر روانی  ( بودن  ) زنانه یا مردانه  (ثالث به فمنین یا ماسکولین      ) صفات(، ویژگی ها    )کدام از دو جنس   
ویژگی های اولیه و ثانویه، اساس بیولوژیکی دارنـد، امـا تـا حـدود زیـادی توسـط                   . داللت دارند ) هر کدام از دو جنس    

  .فاکتورهای فرهنگی تعیین می شوند
  

این اندامها در همان زمان تولد وجود دارند و . ، اندام ها های جنسی بیرونی می باشندویژگی های جنسی اولیه -1
.ختر یا پسر است، را فراهم می کنندامکان مشخص کردن اینکه نوزاد متولد شده، د  

 
، همان ظواهر فیزیکی هستند که در دوره بلوغ رشد می کنند و تفاوت های آناتومی ویژگی های جنسی ثانویه -2

.بین مؤنث و مذکر را برجسته تر می سازند  
 

 دیگر ، کیفیت های روانی و اجتماعی هستند که در یک جنس پرورش و در جنسویژگی های جنسی ثالث -3
ویژگی های جنسی اولیه و ثانویه، ). مثآل دلربایی و شیرین زبانی در زنان، روحیه رزمی در مردان(بازدارنده می شوند 

ویژگی جنسی سوم، فرهنگی است، و فمنین . بیولوژیکی تعیین می شوند، و مؤنث و مذکر بودن فرد را شکل می دهند
.شکل می دهندبودن فرد را ) زنانه یا مردانه(یا ماسکولین   
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  رشد صفات اولیه جنسی

 
تفاوت فیزیکی بین  دو جنس، آنطور که ممکـن اسـت            

حتی اندام هـای    . آید، بزرگ نیست  در نگاه اول به نظر      
جنسی زن و مرد از جهت سـاختاری، خیلـی بـه هـم              

در حقیقت، در اولین هفته های رشد شـان،         . شبیه اند 
تنهـا رشـد    . عمآل از همدیگر بازشناخته نمـی شـوند       

بعدی؛ قبل از تولد و در دوره بلوغ اسـت، کـه آنهـارا              
هـر  ب. مکمل همدیگر، با هدف تولید مثلی، بار می آورد        

حال، حتی بعدآ هم،  بـاز مـی تـوان مـشابهت هـای               
ساختاری که از یک سلول اولیه نشĤت گرفتـه انـد، را            

  .بازشناخت
  
  
  
  

  دختران
  قبل از تولد

  
  هر دو جنس از یک پایه مشترک شروع می کنند

 کـه بـه   "مه هاییتک"آنها دارای سر و . جنین مؤنث و مذکر در هفته های اول زندگی خود، از هم باز شناخته نمی شوند 
در . آنها بافت هایی که بعدآ به اندام های جنسی فرا می رویند، هم دارا مـی باشـند     . دست و پا فرا می رویند، می باشند       

، )دال بر مؤنث بـودن    (و یک شیار    ) دال بر مذکر بودن   ( قوز  /حقیقت، آنچه که در این دوره می توان دید، یک برآمدگی            
  .می باشد

  رشد متعارف زنانه
قوز به کلیتوریس فرا می روید، و شیار همچنان باز نگه داشته می شود، که  به مـرور لبهـای                     /در جنین مؤنث، برآمدگی     

سـلولهای  . دو وصله پوستی در دو طرف، لبهای بیرونی را می سـازند           .  داخلی و قسمت درونی واژن را تشکیل می دهد        
مان تولد، اندامهای جنسی داخلی و بیرونی، بطور مشخص دخترانـه           در ز . اولیه ای،  رشد و تخمدانها را بوجود می آورند         

  .هستند
  در خالل دوران بلوغ

در این معنـا،    .  سالگی، به سایز کامل خود فرا می رویند        13 تا   11اندامهای جنسی دختر فقط در دوران بلوغ، معموآل بین          
  .جنسی و اولین پریود می باشد آلت عالئم بلوغ جنسی، رشد موهای اطراف

  پسران
  قبل از تولد

  هر دو جنس از یک پایه مشترک شروع می کنند
آنها دارای سر و تکمـه هـایی کـه بـه            . جنین مؤنث و مذکر در هفته های اول زندگی خود، از هم باز شناخته نمی شوند               

در .  باشـند  آنها بافت هایی که به اندام های جنسی فرا مـی روینـد، هـم دارا مـی                 . دست و پا فرا می رویند، می باشند       
، )دال بر مؤنـث بـودن     (و یک شیار    )دال بر مذکر بودن   ( قوز  /حقیقت، آنچه که در این دوره می توان دید، یک برآمدگی            

  .می باشد
  



88  بهار   ،چهارم ، شماره ، سال اول جنسیت و جامعه فصلنامه    
 
13 

  رشد متعارف پسرانه
سلولهای اولیه ای رشد، و بیضه      . فرا می روید، و شیار موجود بسته می شود        ) کیر( آلت   قوز به   /در جنین مذکر، برآمدگی   

این هورمون بنوبه خود، رشد بعدی و تفاوتها        . ا تشکیل می دهند،  که شروع به تولید هورمون تستسترون می کنند            ها ر 
دو وصله پوستی در دو سمت برآمدگی، کیسه بیـضه      .)  مؤنث می شود   " خود بخود  "بدون آن، جنین    . (را باعث می شود   
اگـر فـرود نیاینـد،      . (ه ها به درون این کیسه فرود می آیند         ماهگی بارداری، بیض   9 تا   7در فاصله بین    . ها  را می سازند    

در زمان تولد، اندامهای جنـسی داخلـی و بیرونـی، بطـور             .) دست کاری بعدی الزم است تا از عقیم بودن ممانعت شود          
  .مشخص پسرانه هستند

  
  در خالل دوران بلوغ

 17 تا   12اندامهای جنسی پسر فقط در دوران بلوغ، معموآل بین          
در این معنـا، عالئـم      . ی، به سایز کامل خود فرا می رویند       سالگ

جنسی واولین انـزال آب      آلت   بلوغ جنسی، رشد موهای اطراف    
  .منی می باشد

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  رشد صفات ثانویه جنسی
  

در دوران بلوغ، در نتیجه تولیـدات هورمـونی، صـفات ثانویـه             
آنها ابتدا در دختران و     .  جنسی  شروع به ظاهر شدن می کنند       
در پایـان رشـد کامـل    . مدتی بعد در پسران، ظاهر می گردنـد   

فیزیکی، بدن زن و مرد چندین تفاوت برجسته از خود بروز می            
  .دهند

تغییراتی بلوغی ممکن است خیلی آهسته و برای مدت بیش از           
ده سال ادامه یابند، و یا ممکن است خیلی سریع ظاهر شوند و             

عمومـĤ، نوجوانـان    . مانی یکی دو ساله تکمیل شوند     در فاصله ز  
در حقیقـت، در صـد      . را زودتر از پدرو مادر بزرگ های خود، یا اجداد  خود، تجربه می کننـد               ) بلوغی(امروزه، تغییرات   

. سال اخیر، سن بلوغ در اکثر نقاط جهان بطور مرتب کاهش یافته است            
مسئله نقش داشـته    تغییرات اجتماعی و تغذیه ای ممکن است در این          

 بدن زن و مرد  را شـکل         "متعارف"در هر صورت، بلوغ،  ظاهر       . باشند
اما انسان انواع متفاوتی دارد، و تفاوت های منطقه ای وجـود            . می دهد 

برای مثال، مردان آسیایی کمترعضالنی اند و نسبت بـه مـردان            . دارند
  .اروپایی، در صورت و بدن خود، موهای کمتری دارند

  
  ابعاد اولیه جنسیت انسان -جنس

  رشد صفات ثالث جنسی
فرد، از یک جنین غیر قابل تشخیص تا یک         جنس فیزیکی   همانطور که   

 فـرد هـم،     جنـدر فرد بالغ کامآل متفاوت، در طول سالها رشد می کند،           
مسلمĤ، بالفاصله بعـد    . بمراتب در طی دوره ای از زمان ساخته می شود         

ت اولیه جنسی، متعلق به یکـی از دو         از تولد، هر بچه ای بر اساس صفا       
این، بنوبه خود، اسـاس برخـورد خـانواده، دوسـتان،           . جنس می باشد  



88  بهار   ،چهارم ، شماره ، سال اول جنسیت و جامعه فصلنامه    
 
14 

، ماندگار خواهد بود؛ مثآل آیـا خـود کـودک           جنس اعطایی اما، اینکه این    . همسایه و دیگران، با نوزاد را بوجود می آورد        
  .واقعĤ آن را خوهد پذیرفت یا نه، موضوع دیگری است

کـودک بعنـوان     (Sexual self- identification)یا هویت جنسی خود یافته  تلقی جنسی از خویشیم که ما می دان
با اینهمه، کودک ممکن است  نقش بیرونـی را،  بـدون             . مؤنث یا مذکر، در چند سال اول زندگی، حالت ماندگار می گیرد           

 را بـازی کنـد در حـالی کـه مخفیانـه از آن               پس، این کودک ممکن است نقش جندری مؤنث       .  اعتقاد درونی ایفاء کند   
عکـس قـضیه هـم      (بعبارت دیگر، یک کودک  ظاهرآ دختر ممکن است مخفیانه خود را پسر تلقی کند                . ناخشنود باشد 
برای آنها، نقش جنـدری و تعریـف        . خوشبختانه، در بخش بزرگی از کودکان چنین مشکلی وجود ندارد         ). صدق می کند  

-در هر حال، در طول سالها، زنانه یا مردانه بودن هر فـردی از ابعـاد روانـی                 .  یک سکه اند   جنسی خویش، کآل  دو روی     
دوباره، همین رشـد، کـه درهنگـام تولـد          . مشحون می شود  ) زنانگی و مردانگی  (اجتماعی ماسکولینیتی و فمینینیتی     

 " می رود که افراد بالغ به شکل         بخصوص در این دوران، انتظار    . شروع می شود، عمدتĤ در دوران بلوغ  تشدید می گردد          
  . در آیند" مردانی واقعی" و "زنانی واقعی

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  نقش کروموزومها

ایـن تـĤثیر بـا      .  آنان مـی باشـد     هورمونهای و   کروموزومهارشد جنسی زنان و مردان تا حدود بسیار زیادی تحت تĤثیر            
  .جزئیات در زیر توضیح داده شده اند

  ابعاد اولیه جنسیت انسان -جنس
   کروموزوم ها چی هستند؟-نقش کروموزومها

هر کدام از   بدن انسان از سلولهای زیادی تشکیل شده است، و          
 (  کرومـوزم  46 جفت کروموزوم، یعنـی در کـل         23سلولها، از   

) رشـته (آنهـا نـخ     . تشکیل شده انـد   ) بدنه: رنگ، زوم : کروم
می باشند،  که مـی      ) هسته سلول (مانندی ازبدنه درون سلول     

. توان  آنها را رنگی کرد و در زیر میکروسکوپ مشاهده نمـود            
کروموزوم ها، اطالعات ژنتیکی را حمل، و نقـش عمـده ای در             

  .تعیین جنس فرد ایفاء می کنند
  

   جفت کروموزوم می باشد،23هر سلول انسان دارای 
  .تنها یکی از این جفت ها جنس فرد را تعیین می کند

  .)ترکیب ایکس وایگرگ( ومهای فوق سلول یک فرد مذکر را نشان می دهند کروموز
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  :نقش کروموزوم ها

  
  کروموزومها چگونه جنس فرد را تعیین می کنند؟

در بـدن زن دو     : جنس فـرد را تعیـین مـی کننـد          از اینها،    دوتا کروموزوم می باشد، که      46هر سلول بدن انسان دارای      
 .(XY+44)  و در بدن مرد یک کروموزوم ایکس و یک کروموزوم ایگرگ  (XX+44) کروموزوم ایکس 

         اما، قبل از آنکه سلول یک تخمک،  بالغ و آماده لقاح شود، نصف کروموزوم های خـود را از دسـت مـی دهـد؛ نتیجـه                           
(22+X)  وغ کامل، نصف کروموزومهای خود را از دسـت مـی دهـد و              بهمین شکل، سلول اسپرم هم قبل از بل       . می شود

  .می شود ) (Y+22 و یا ( X+22) نتیجه
پس، . در خالل لقاح، دو قسمت باقیمانده  سلول تخمک و اسپرم با هم متحد شده و یک سلول کامل را بوجود می آورند                      

بـا  . ین اساس، مؤنث یا مذکر می شود      و بر هم  . کروموزوم داشته باشد    XY+44  و یا    XX+44  سلول تازه ممکن است   
  .اینهمه، در مرحله جنینی، این دو در ظاهر از همدیگر قابل تشخیص نیستند

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  :نقش کروموزومها
  جنس های مختلف چگونه در ابتدا رشد می کنند؟

ها را می سازد، اما اگـر کرومـوزوم ایگـرگ         اگر سلول لقاح شده، دارای دو کروموزوم ایکس باشد، جنین باالخره تخمدان           
. حضور داشته باشد، محرک توده ای از سلولهای غددی غیر قابل تشخیصی می شود که بعدآ بیـضه هـا را مـی سـازند                        

  .بیضه ها، بنوبه خود، هورمون تستسترون را تولید می کنند که رشد جنین به فردی مذکر را باعث می شوند
  

  نسان ابعاد اولیه جنسیت ا-جنس
  :نقش کروموزومها

  
  جنس اولیه مؤنث و ثانویه مذکر

  
جنس زنانه، جنس پایـه ای و       بعبارت دیگر،   . بدون تولید تستسترون، جنین خود بخود بسمت مؤنث شدن رشد می کند           

جنس مذکر تنها زمانی رشد مـی       . و از نقطه نظر تکاملی بیولوژیکی، جنس قدیمی تر محسوب می گردد           . اولیه می باشد  
در زبان افسانه ای    . ، یعنی هورمونهای خاصی در طول دوران بارداری، به او کمک می کنند            " چیزی اضافه شود   " که   کند

  :یا شاعرانه
  .ابتدا حوا آفریده گردید، و بعدآ آدم از دنده او ساخته شد

  
  آفریدن آدم
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  مشکالت رشدی: نقش کروموزومها

  
  .در رابطه با رشد جنس کروموزمی، و همینطور جنس هورمونی و غددی، ممکن است نامتعارفات و مشکالتی بروز کنند

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  1,1 جدول: مشکالت رشدی: نقش کروموزومها

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

مشکالت کروموزومی
جدولهای زیـر، تنهـا     . تحقیقات مدرن،  به شماری از احتماالت وضعیت های نامتعارف کروموزومی،  دست یافته است              

در کل، این وضعیت ها ی احتمالی به تغییر جهـت، از    . مهمترین و شایعترین نوع  این وضعیت ها را توضیح می دهند           
 . تا یک درصد جمعیت دیده می شوند0,5و در .  می شوندمربوطXY  و یا– XXقاعده 

  مشکالت کروموزومی
تحقیقات مدرن،  به شماری از احتمـاالت        

ــوز   ــارف کروم ــای نامتع ــعیت ه ومی،  وض
جـدولهای زیـر، تنهـا      . دست یافته اسـت   

مهمترین و شایعترین نوع  ایـن وضـعیت         
در کــل، ایــن . هــا را توضــیح مــی دهنــد

وضعیت ها ی احتمالی به تغییر مـسیر از         
 XY  و یا– XXقاعده 

 تا یک درصـد     0,5و در   . مربوط می شوند  
 .جمعیت دیده می شوند

  در دختران
  ،سیندرم ترنر -1

 یعنی تنها فقط یک کروموزوم ایکس وجـود دارد، و          
  این حالت با عدم  رشد، (X0)    . فاقد دومی است

نقض رشد تخمدانها، نبود پریود ماهانـه، عـدم رشـد           
ــردد  ــازایی، مــشخص مــی گ ــستانها و ن ــون . پ هورم

ی، تا حدودی،  ظـاهر فیزیکـی را تعـدیل مـی             درمان
 دختر متولد شده، یک نفـر       3000حدودآ از هر    . کند

  .دارای چنین حالتی است
 (XXX) سیندرم ایکس سه گانه -2

یعنی، عالوه بر دو کرومـوزوم معمـولی ایکـس، یـک            
این دختـر ،    . کروموزوم ایکس اضافی هم، وجود دارد     

امـا،  . گران ندارد و بعدآ زن، در ظاهر خود فرقی با دی        
از احتمال کمتری برای باردار شدن برخوردار اسـت،         
. و ممکن است مشکالت فیزیولوژیکی هـم دارا باشـد         

 نفر دختر متولد شده، یـک نفـر         1000حدودآ از هر    
 .دارای این سیندرم می باشد

 در پسران 
ــر     -1 ــن فلت ــطالح کالی ــیندرم باص س

(klinefelter yndrome)  یعنــی ترکیبــات
و بــصورت خیلــی نــادری، ( XXYکرومـوزمی  
XXXY)(          این حالت خود را در رشـد نـاقص 

ــد    ــسترون، رش ــائین تست ــطح پ ــا، س ــضه ه بی
پستانها، انـدازه هـای نـاهمگون دسـت و پاهـا،          
عقیمی، و احتمال مشکالت زبـانی، نـشان مـی          

 هورمون درمانی در سالهای بعد از بلـوغ ،        . دهد
. اغلب به مردانه شـدن بـدن کمـک مـی کنـد            

 نفرپسر متولـد شـده، یـک        1000حدودآ از هر    
  .نفر دارای این سیندرم می باشد

خود را در رشد نـاقص   : XYY  سیندرم -2
اندامهای جنسی، کمی امکان بچه دار شـدن و         

حـدودآ از  . دیگر مشکالت ممکن، بروز می دهد    
ی  نفرپسر متولد شده، یـک نفـر دارا        1000هر  

 . این سیندرم می باشد
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  )نمای کامل ( 1جدول : مشکالت رشدی: نقش کروموزومها

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  نقش هورمونها
  

رشد جنسی زنان و مردان، تا حدود بسیار زیادی، تحت تĤثیر کروموزومهـا             
توضیح داده  این تĤثیر، با ذکر جزئیات، در زیر        . و هورمونهای آنان می باشد    

  .شده اند
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  هورمونها چی هستند؟: نقش هورمونها

  
موادی شیمیایی اند  یعنی تحریک کردن ، hormaein ):یونانی(هورمونها 

این مـواد، وارد جریـان      . تولید می شوند    که بوسیله ترشحات غدد داخلی    
در .  مـی کننـد    خون شده و پروسه های مختلف درون بـدن را مـساعدت           

 مشکالت کروموزومی
 

تحقیقات مدرن به شماری از امکانات 
وضعیت های نامتعارف کروموزومی 

جدولهای زیر، تنها . دست یافته است
مهمترین و شایعترین نوع  این وضعیت 

بعنوان یک . ها را توضیح می دهند
قاعده، این وضعیت ها به تغییر مسیر از 

 XY  و یا– XX  قاعده ترکیب  
 تا یک درصد 0,5و در . مربوط می شوند

.جمعیت دیده می شوند  

 
  در دختران

  ، سیندرم ترنر -1
یعنی تنها فقط یـک کرومـوزوم ایکـس         

ــت   ــی اس ــد دوم ــود دارد، و فاق  . وج
(X0)          این حالت با عـدم  رشـد، نقـض

رشد تخمدانها، نبود پریود ماهانه، عـدم       
رشـد پـستانها و نـازایی، مـشخص مـی      

هورمون درمانی تا حدودی ظاهر     . گردد
حدودآ از هر   . فیزیکی را تعدیل می کند    

 دختر متولد شده، یک نفر دارای       3000
  .چنین حالتی است

ــه  -2 ــه گان ــس س ــیندرم ایک   س
(XXX)   

یعنی عالوه بـر دو کرومـوزوم معمـولی         
ایکس، یک کروموزوم ایکس اضافی هم      

این دختر ، و بعـدها زن، در    . وجود دارد 
اما، از  .  فرقی با دیگران ندارد    ظاهر خود 

ــاردار شــدن   ــرای ب ــری ب احتمــال کمت
برخوردار است، و ممکن است مشکالت      

حـدودآ از   . فیزیولوژیکی هـم دارا باشـد     
 نفر دختر متولـد شـده، یـک         1000هر  

 .نفر دارای این سیندرم می باشد

 در پسران 
  سیندرم باصطالح کالین فلتر -1
  (klinefelter Syndrome)   
ــوزمی یع ــات کروم ــی ترکیب و  XXY ن

 این   (XXXY) بصورت خیلی نادری،    
حالت خود را در رشد ناقص بیـضه هـا،          
سطح پائین تستسترون، رشـد پـستانها،       
ــاهمگون دســت و پاهــا،   ــدازه هــای ن ان
عقیمی، و امکان مشکالت زبانی، نـشان       

هورمـون درمـانی در سـالهای       . می دهد 
بعد از بلوغ اغلب به مردانه شـدن بـدن          

 نفر  1000حدودآ از هر    . مک می کند  ک
پسر متولد شـده، یـک نفـر دارای ایـن           

  .سیندرم می باشد
  XYY  سیندرم -2

خود را در رشد ناقص اندامهای جنسی،       
کاهش امکـان بچـه دار شـدن و دیگـر           

حـدودآ  . مشکالت ممکن، بروز می دهد    
 نفرپسر متولـد شـده، یـک        1000از هر   

 . نفر دارای این سیندرم می باشد
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  :موضوع جنسیت انسانی، سه غده زیر اهمیت خاصی دارند
  ،غده هیپوفیز -1
  )تخمدانها یا بیضه ها( غدد زنانه یا مردانه   -2
  .غدد ادرنال -3

................................................  
اقع شده و هورمونهایی ترشح می کند که غـدد      ارگانی به اندازه یک بادام زمینی است که در زیر مغز و             غده هیپوفیز     -1

  . نامیده می شود" غده اصلی"و به این خاطر، هیپوفیز، . برای مثال، غدد جنسی. می کنند) مساعدت(دیگر را تحریک 
  غدد زنانه و مردانه -2

انـه،  بیـضه هـا هورمـون جنـسی باصـطالح مرد          . تخمدانها  هورمون جنسی باصطالح زنانه،استروژن، ترشح می کننـد         
  .تستسترون، ترشح می کنند

  .مقدار کمی از همه این هورمونهای گفته شده، ترشح می کنندغدد ادرنال  -3
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  تصویر: نقش هورمونها

  
  

LH = Luteinizing Hormone; FSH = 
Follicle Stimulating Hormone. In 
females: LH plays an important role in 
the productions of estrogens and 
progesterone, FSH stimulates the 
development of egg cells (ova). In 
males: LH plays an important role in 
the production of testosterone, FSH 
plays an important role in the 
production of sperm.  

  
تم فیـدبک   ،  یـک سیـس     "هورمون جنـسی  "تولیدات  

  :را نمایندگی می کند)  بازخوران-بازتابی (
، تخمدانها در زنان،  و بیضه ها در مردان،  را تحریک می کنند، کـه بنوبـه                   )هیپوتاالموس و هیپوفیز  (دو غده در زیر مغز      

ثانویـه  اختالط متفاوت هورمونی در زن و مرد، صـفات          . ، تĤثیر می گذارند   )دو غده گفته شده   (خود بر محرک های خود      
  .جنسی و دیگر تفاوت های جنسی را باعث می شوند

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  :نقش هورمونها
  

  هورمونها چگونه رشد جنسی فرد را مشخص می کنند؟
اما این مسئله گمراه کننـده  .  را باز می شناسند"مردانه" و "زنانه"در زبان محاوره ای، مردم اغلب تفاوت بین هورمون     

وضع متعارف این یا آن جنس، به توازن بین         . دین خاطر که هر دو نوع هورمون،  در بدن هر دو جنس وجود دارند              است؛ ب 
  .این هورمونها بستگی دارد، و این توازن، در مراحل مختلف زندگی فرد، متفاوت می باشد
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  قبل   از   تولد
بارداری، جنین، مؤنث یا مذکر مـی شـود، و ایـن در               17 و 12در فاصله هفته های     : اولیه جنسی ) ویژگی های (صفات   -1

در این دوره، سطح تستسترون در جنین مذکر ده برابر سـطح            . وهله اول، به معنای شکل گرفتن اندامهای جنسی است        
بعد از آن، سطح تستسترون جنین مذکر کاهش می یابد و در سـطح تستـسترون جنـین                  . آن در جنین مؤنث می باشد     

  .د، تا شروع دوران بلوغ،  که سطح آن دوباره باال می رودمؤنث باقی می مان
موضوع کامآل مـشخص    . تĤثیرات هورمونهای اولیه بر رشد مغزی متفاوت  فرد مؤنث و مذکر هم تĤثبر می گذارد               : مغز -2

بنـا  . اشدمی ب ) پریود(است، مثآل غده هیپوفیز در زنان، بر عکس غده هیپوفیزدر مردان، قادر به واکنش سیکلی ماهانه                 
اما، هنوز مشخص نشده که آیـا       .  بمیان کشیده شده است    " جنس مغزی  "بر این تفاوت، و حتی  تفاوتهای دیگر، مفهوم          

این تفاوت مغزی، واقعĤ ابعاد بیولوژیکی و یا روانی اجتماعی جنسی و رفتاری را تعیین می کنند یـا نـه، و اگـر تعیـین                          
  .یقت تحقیقات بیشتری الزمنددر حق. کننده هستند، آنوقت تا چه اندازه

  در خالل بلوغ
در عـین حـال، سـطح       . در خالل بلوغ، سطح تستسترون در پسران، کمی باالتر از سطح آن در دختـران،  مـی باشـد                   

رشـد صـفات ثانویـه    این اختالف در توازن هورمونی بـه  . استروژن در دختران خیلی باالتر از سطح آن در پسران است       
  .منجر می شودجنسی 

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-نسج

  :نقش هورمونها
  هورمونها و رفتار جنسی

چون ممکن است بـه ایـن       .  صحبت می کنند، اما این غلط اندازاست       " هورمون جنسی  "در زبان روزمره، مردم گاهی از       
 یعنـی هورمونهـای جنـسی   :  تعیین کننده رفتار جنسی هستند     " هورمون های جنسی   "تصور نادرست خدمت کند که      

زمانی، حتی  . جنسی بیشتر می باشد، و هورمونهای کمتر بمعنای کاهش میل جنسی است           ) تمنای(بیشتر به معنای میل     
امـا صـحت هیچکـدام از       .  گرایش جنسی فرد را تعیین می کنند       "هورمون های جنسی  "چنین باوری وجود داشت که      

ا تا حدودی بر رفتار تĤثیرگذارند، اما نوع این تـĤثیر           در حالی که می توان  تصور کرد که هورمونه         . اینها ثابت نشده است   
  .روشن نیست

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  نقش هورمونها
  خیلی کم یا خیلی زیاد: تستسترون

رشد ریش در زنان، رشد پستانها      : مثال. عدم توازن هورمونی، می تواند به تغییرات فیزیکی در افراد بالغ هم منجر شود             
سـطح خیلـی بـاالی    .  به زایل شدن میل جنسی می انجامـد    - نه ضرورتĤ  -د تستسرون، در هر دو جنس،       نبو. در مردان 

بهرحال، به نظر می رسـد کـه عوامـل روانـی            . تستسرون ممکن است به تندخویی و افزایش فعالیت جنسی کمک کند          
  .اجتماعی نقش مهمتری در این رابطه ایفاء می کنند

  
  
  
  
  
  
  
  

  Mg/l )60-0(ترون در مردان از کودکی تا بزرگسالیمتوسط منحنی سطح تستس
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  تستسترون: نقش هورمونها

  تستسترون زیاد
افزایش فعالیت جنسی، و یا حتی احساس اجبار درونی به فعالیت جنسی،  اغلب نتیجه باال رفـتن ترشـح تستـسترون                      

مـثآل، یـافتن    . جنسی خاصی در شرایطی خاص می باشد      ) نسخه های (نمی باشد، بلکه دال بر عمل کردن به سناریوهای          
 بعد از جدایی،  یا در هنگام مسافرت، عقده های فردی،            " برای خوش گذرانی   "فرصتی پیش بینی نشده، آزادی ناگهانی       

ت دیگر، این موضوع     از جه . میل به ابراز وجود، یا نیاز به تعمیر و بازسازی تصویری که فرد از خود دارد، نیاز مالی و غیره                   
، معموآل فعالیـت جنـسی را       )مثآل در نتیجه استعمال داروهایی خاص     (هم صدق می کند که،  کاهش ناگهانی تستسترون          
  .فارغ از موقعیت و شرایط اجتماعی، کاهش می دهد

 
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  تستسترون: نقش هورمونها
  تĤثیر عقیمی بر فعالیت جنسی چیست؟

و،  بسته به اینکه قبل یا بعـد از بلـوغ اتفـاق بیفتـد، تـĤثیر                  . شدن، یعنی بریدن بیضه ها با عمل جراحی       / کردنعقیم  
  .در زیر این تĤثیرات توضیح داده می شوند. متفاوتی دارد

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  تستسترون: نقش هورمونها
  تĤثیر عقیمی بر فعالیت جنسی چیست؟

  عقیمی قبل از بلوغ
چنـین پـسری،    . شدن، یعنی بریدن بیضه ها با عمل جراحی، قبل از بلوغ، مانع بلوغ جنسی پسر می شود                / عقیم کردن 

  .صدایش تغییر نمی کند، اندام های جنسی او رشد نمی کنند و بچه دار نمی شود
  

  کاستراتی و خواجه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

From the left: Italy:  

1. The castrato Farinelli (Carlo Broschi 1705-1782) led a fairy-tale life, first on European 
opera stages and then at the Spanish royal court in Madrid.  

2. The “last castrato” Alessandro Moreschi (1858-1922) was a member of  the Sistine 
Chapel Choir in Rome and, in 1902, made some recordings now still available on CD.  

Turkey: The Ottoman Empire also employed castrated men as harem guards. Shown 
here is the “Chief of the White Eunuchs”. China: As this early photograph shows, the 
eunuchs of the imperial court usually had not only their testicles cut off but also the 
penis. 
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. رسم عقیم کردن بعضی از پسران جوان، هر چند بدالئل مختلف، دایر بـود             در قرون گذشته، هم در اروپا و هم در آسیا،           
باصـطالح  (در اروپا  بعضی پسران دارای صدای محکم و بلند، را عقیم می کردند تا آنها را بعنوان ستارگان خواننده اپرا                      

مچـون هنـدل، گلـوک و       بعضی از آنها خیلی پولدار و معروف  شدند و آهنگسازان معروفـی ه             . تربیت کنند ) کاستراتی
). باصطالح خواجه ها  (در آسیا، پسران را برای خدمت در حرمسرا عقیم می کردند            . موتزارت،  اپراهایی برایشان نوشتند    

  .زنان حرمسرا قرار می گرفتندآنها براحتی بدون آنکه خطری محسوب شوند، در خدمت 
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  تستسترون: نقش هورمونها

  
  تĤثیر عقیمی بر فعالیت جنسی چیست؟

  عقیمی در بزرگسالی
  

چنین فردی بچه دار نمی شود، اما توان، انگیزه، و کارکرد  جنسی اش،              : در یک فرد بزرگسال، عقیمی تĤثیر دیگری دارد       
ولی،  در دراز مدت، کاهشی در همه عرصه های گفته شده، احساس می کند، امـا، در               .  فاصله به پایان نمی رسد    لزومĤ بال 

عقیم شدن در بزرگسالی در نتیجه      . سطح فیزیولوژیکی شاید بتواند بعضی از سناریوهای جنسی سابق خود را ایفاء کند            
  .سرطان بیضه ها و بیماریهای دیگر، ضروری می شود

  
  دن مجرمانعقیم کر

  
در سالهای اخیر، عقـیم     . عقیم کردن گاهی وقتها از سوی دستگاه قضایی برای مجرمان خشونت جنسی  صادر می شود               

کردن مجرمان جنسی بوسیله جراحی، هر چه بیشتر جای خود را به باصطالح عقیم کردن شـیمیایی یـا عقـیم کـردن                       
برای بازداشتن ترشح هورمونی غده ها، اسـتفاده مـی    Cyproterone acetate  موادی همچون. هورمونی، داده است

  . البته همراه با توقف درمان، بازگشت پذیر می گردد"عقیمی"این نوع . شود
  

   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  :نقش هورمونها

  یائسگی بر رفتار جنسی چه تĤثیری دارد؟
  

این بدین خاطر اتفاق مـی      . ند؛ یعنی توقف پریود ماهانه    معموآل در ابتدای پنجاه سالگی، زن یائسگی خود را تجربه می ک           
این لزومĤ به معنای ضـعیف شـدن قـدرت عکـس     . افتد که،  تخمدانها بمرور تولیدات هورمونی خود را متوقف می کنند  

در حقیقت، واکنش جنسی، بدالئل روانی، حتی ممکن است قوی تر هم بشود، از جمله               . نمی باشد ) زن(العمل جنسی او    
  .این سبب که او دیگر از آبستن شدن ترسی نداردبه 

  
  ) سالگی60 تا 0از (منحنی متوسط سطح استروژن در زنان 
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   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس
  :نقش هورمونها

  مشکالت رشدی
  

عـدم  . ، ممکن است مشکالت نامتعارفی بـروز کننـد        س هورمونی و همینطور جنس کروموزومی و غددی       جندر موضوع   
تعادل هورمونی در دوران قبل از تولد، می تواند به ساختار نامتعارف اندامهای جنسی منجر شود، طوری که شاید هر دو                     

نین حالتهایی از اینترسکـسوالیتی صـحبت       در چ . ساختار اندامهای جنسی مردانه و زنانه در یک بدن واحد دیده شوند           
  .می شود

  
   ابعاد اولیه جنسیت انسان-جنس

  :نقش هورمونها
  اینترسکسوالیتی

  
  مثالها

در موارد دیگری، غدد جنسی متعلق      . در موارد نادری، هر دو بافت های تخمدانی و بیضه ای در یک بدن یافته می شوند                
اضافه بر آن، وضعیت    . به جنس دیگر،  در یک بدن واحد یافته می شوند          به یک جنس، و اندامهای جنسی بیرونی متعلق         

.  مشخص مـی شـود     " تحریک هورمونی مردانه   "کروموزمی بسیار نادری هم وجود دارد که با عدم حساسیت نسبت به             
ارای انـدامهای   د) ظاهر(در نتیجه نوزاد در بیرون      .  می انجامد  "هورمون زنانه "این امر در جنین پسرانه، به تĤثیر بیشتر         

خالصه اینکه، عرصه وسیعی از مشکالت احتمـالی        . جنسی دخترانه می شود، اما ساختارهای درونی الزمه را دارا نیست          
  .از این دست، وجود دارند

  
  اندام های جنسی

  تعریف
  اندام های جنسی زن
  اندام های جنسی مرد

  
   تعریف-اندام های جنسی 

  ست؟منظور ما از اندام های جنسی چی
  

  :اصطالح اندام های جنسی معنای دوگانه ای  دارد
، و شامل بزرگترین تفاوت از جهت آناتومی بـین دو جـنس مـی               جنس فیزیکی فرد را معین می کنند       اندام هایی که     -1

  .به این دلیل، اندام های جنسی، صفات و ویژگی های جنسی اولیه،  نامیده می شوند. شوند
در واقـع،   . جنسی فـرد دخیلنـد    ) عکس العمل (واکنش  در  ) اندام های جنسی  (ارد که اینها     این اصطالح دال بر آن د      -2

ولی، .  تنها اندامهای دخیل در عکسالعمل جنسی می باشند        " اندام های جنسی   "بعضی از مردم بر این تصور باطلند که           
پـس،  . عمل کل بدن می باشـد عکس العمل جنسی انسان به چند اندام خاص محدود نمی شود،  بلکه، واکنش و عکس ال            

  . هستند؛ چرا که تحریکات جنسی را دریافت، و منتقل می کنند"اندام های جنسی"دهان و پوست، بعنوان مثال، هم 
  

   تعریف-اندام های جنسی 
  اصطالحات نادرست

 نامیـده   "لـی اندام های تولید مث   "اندام های جنسی در بسیاری از کتاب های پزشکی و تخصصی، اندام های تناسلی یا                
این اصطالحات یک جانبه  به کج فهمی می انجامند، چرا که ایدئولوژی زده هستند و فاکـت هـا را نماینـدگی                    . می شود 
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آنها، تولید احتمالی بچه؛ کارکرد تولیدی اندام های جنسی، را به هزینه کارکرد لذت بخشی و اروتیکی اشان،                  : نمی کنند 
ر مواقع، باصطالح اندامهای تناسلی با هدف تولید مثل مورد استفاده قـرار نمـی               در حقیقت، در بیشت   . برجسته می کنند  

این مسئله برای کودکانی که ممکن است ارگاسم را سالها قبل از آنکه بتوانند بچه دار شوند، تجربه مـی کننـد،                        . گیرند
ئسگی، و بسیاری از جفت هـایی کـه         موضوع، برای افراد بالغی که به خودارضایی می پردازند، زنان بعد از یا            . واضح است 

  .وسایل پیشگیری از بارداری استفاده می کنند، هم واضح و مبرهن است
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
 

 
 

  اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
 اندام های جنسی بیرونی

 
کوچـک  برجستگی گوشتی باالی فرج، لبهای      ونی زن شامل    اندام های جنسی بیر   

 فـرج   ،  همه این قسمتها با هم    .  میباشند  و دهانه واژن   ،، غالف کلیتوریس  و بزرگ 
  .زن نامیده می شوند

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  اندام های جنسی بیرونی
 

  فرج باالیبرجستگی گوشتی 
  

 بافت گوشتی است کـه زیـر        یک) له فرج ق: مخفف( فرج   باالیبرجستگی گوشتی   
 از موهـایی   ناحیه ایناز بیرون، .  قرار گرفته است   باالی فرج  روی استخوان    ،پوست

 کـه ابتـدا در دوران بلـوغ رشـد مـی کننـد، و قلـه فـرج را           پوشیده شده است،  
  .آشکارترین بخش فرج می سازند

  
  
  

 

 برجستگی استخوانی باالی فرج -1
 )یک جفت(لب اصلی  -2
 )یک جفت(لب فرعی  -3
 کلیتوریس -4
 دهانه مجرای ادرار -5
 مثانه -6
 دهانه واژن -7
 واژن -8
 گردنه رحم -9

 رحم -10
 )یک جفت(لوله رحم  -11
  )یک جفت(تخمدان  -12

 
  نمودارتصویری از اندام های جنسی بیرونی و درونی زن
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  بزرگلبهای 
 در ادامه ی قسمت پائینی       که هستند کلفتی چین پوستی چرب و    دو    لبهای بزرگ 

ـ   . قله فرج شروع می شوند، و مرزهای بیرونی فرج را تشکیل می دهنـد               ز،آنهـا نی
 فـرج معمـوالً     بـزرگ که لبهـای     از آنجا .  شده اند  نده با مو پوشا   ،همچون قله فرج  

  .نزدیک به هم قرار می گیرند، دیگر بخشهای فرج را نیز می پوشانند
  

  کوچکلبهای 
لـب هـای کوچـک، دو       .  اند ، قرار گرفته  بزرگزیر لبهای   در  درست   کوچک،لبهای  

چین پوستی نازکی هستند که پر از مویرگهای خونی اند و مقدار زیادی از عـصب                
.  حساس هستند  شدن نسبتĤ  لمس    نسبت به  در نتیجه، . ها به آنها منتهی می شوند     

ی دهنـد   غالفی را تشکیل م    شده، در قسمت باالی خود بهم متصل        کوچک،لبهای  
ـ       سـر  پوسـت غـالف،   این  . که سر چوچوله را می پوشاند       ک کلیتـوریس یـا کاله

  . نامیده می شودکلیتوریس
  
  
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
   بیرونیاندام های جنسی

  
  )کلیتوریس(چوچوله 

 کوچک بـه هـم رسـیده و         درزیر قله فرج، در نقطه ای که لبهای       ) به یونانی به معنای کمی مرتفع     (نوک یا سر کلیتوریس   
.  مشخص است  ، زیر این پوسته   )کلیتوریس(از بیرون، سر چوچوله     . پوست سر کلیتوریس را تشکیل می دهند، قرار دارد        

   تشکیل شده اندامی کوتاه و استوانه ای است که از بافتهای شق شدنی،بدنه کلیتوریس
  است؛ یعنی دو بدنه اسفنجی
(Corpora Cavemosa)  

بدنـه کلیتـوریس در امتـداد       .  توانند پر از خون شده، و نتیجتĤ باعث سفتی و بزرگ شدن کل اندام شوند              که سریعĤ می    
ی که در دو طرف واژن واقع شده، قـرار مـی            ه پیازی شکل  دغداخلی خود، به دو شاخه تقسیم شده و هر شاخه در کنار             

این هـم   . متورم می شود  کل این ساختار هنگام تحریک جنسی       . گیرد
  . ادرار را احاطه کرده استرای  یک بافت اسفنجی مجارد کهصحت د

  نمای درونی کلیتوریس و بافت شق شدنی اطراف آن
  

  سر کلیتوریس
 پوشـیده شـده     ) غـالف (ه کالهکـی     پوست تا حدودی، با   ،سر چوچوله 

زیـر ایـن    ) پنیرک(ی   ترشحات آلت  این امکان هم وجود دارد، که     . است
سـر  . یت و مشکالت دیگر گـردد     ، و منجر به حساس    ده ش جمعپوسته  

یـرا تعـداد    می باشد،  ز   حساس   شدیدآ    شدنچوچوله نسبت به لمس     
 بـرعکس . شده انـد   مویرگهای عصبی به این ناحیه منتهی        بی شماری 

 . خـود عقـب مـی نـشیند       ) کالهـک ( سر تحریک شده کلیتوریس بیرون نمی زند، بلکه به زیر غـالف              مرد،  ) کیر(آلت  
  . تحریک میشود و نقش اساسی در هیجان جنسی زنان ایفا می کندتحریک مکانیکی، هر کلیتوریس به راحتی با

  
  ییک اندام لذت بر
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  و   ،)هراینچ حدودآ دو و نـیم سـانتیمتر       ( است   میانگین طول بدنه کلیتوریس در مرحله بدون تحریک کمتر از یک اینچ           
  و مـابقی     ورم می کنـد     اندازه معمولی خود،     و برابر  قطر آن به اندازه د     ، تحریک حالت، در   ولی. بیشتر آن دیده نمیشود   

 بـه اختـصار    سیستم کلیتـوریس یـا   ،کل این سیستم با بافت قابل شق شدگی آن.  متورم میشود  متناسب با آن،   ،بافت
مـرد، حتـی در    آلـت  معادلی  سیستم کلیتـوریس  بـا  / این مسئله،  مقایسه مترادفی . نامیده میشود،کلیتوریسفقط،    
کرد تولیـد    و هیچ کـار    است ، کلیتوریس مشخصاً اندام  لذت جنسی زن          عالوه بر آن،  .  را خیلی واضح تر می کند      اندازه،

  .مثلی ندارد
  

  یک اندام درونی
در اینجـا تنهـا بـه خـاطر         . با تمام این وجود، کلیتوریس بیشتر از اینکه یک عضو بیرونی باشد، یک عضو درونی است               

  .شده است نام برده ، سنتی بعنوان یک عضو بیرونیکاربرد آن در کتابهای قدیمی و
  
 

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
   بیرونیاندام های جنسی

  
  دهانه واژن

 ادرار قرار گرفته اسـت      رای مج  دهانه  واژن در زیر   )در ورودی  (دهانه
 و صـرفاً بـرای دفـع        ، از اندام های جنسی، مستقل بوده        که در زنان  

 حـدودآ در     ادرار بسیار کوچـک اسـت و       رایانه مج ده. ادرار میباشد 
، دهانـه   عوضدر.  بین کلیتوریس و دهانه واژن قرار دارد       وسط  فاصله  

  توسـط   ممکن اسـت تـا حـدودی      واژن نسبتاً بزرگ تر است، اگرچه       
پرده هیمن  در زبان فارسی، بـه        (  بسته باشد هیمن   نام نازکی ب  غشاء

  .)وج.ج. غلط،  پرده بکارت نامیده می شود
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  )هیمن(غشاء نازک 

  
  هیمن چه کارکردی دارد؟

بهر رو، در بعضی از فرهنگ های قدیمی و حتی امروزی، این            . هیمن فاقد هر گونه کارکرد شناخته شده بیولوژیکی است        
  .غشاء نازک از اهمیت اجتماعی روانی برخورداراست

  
  ه بوده و هست؟اهمیت اجتماعی روانی هیمن چ

باور و اعتقادی وجود داشته و دارد که غشاء پاره نشده، دال بر دست نخوردن زن، یعنی عدم داشتن تجربه جنـسی او،                       
هر غشایی ممکن است دارای یک یا چنـد         . در حالی که، چنین اعتقادی چیزی جزء خرافه نمی باشد         . محسوب می شود  

مـرد را برتابـد،    آلـت  اشد و بنابراین بتواند فرو کردن انگشتان، و حتـی       ارتجاعی ب /سوراخ بوده ودارای قابلیت کششی      
از جهتی دیگر، هیمن براحتی پاره هم  می شود؛ نه تنها در نتیجه مقاربت جنسی بلکه در نتیجـه                    . بدون آنکه پاره شود   

  داشـتن یـا نداشـتن    بنا به این دالئل، وضعیت هیمن یک زن، هیچ چیزی را در باره   .  حرکات فیزیکی و فعالیت ورزشی    
در اغلب موارد، چه بسا ممکن است اولین مقاربت جنسی باعث پـاره شـدن               . فعالیت و تجربه جنسی او اثبات نمی کند       

هیمن شود، اما احتمال پارگی در خالل استمناء وانگشت کردن، یا هنگام استفاده از تامپون بعـد از پریـود اولیـه، هـم                        
  .وجود دارد
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ــف  ــکلهای مختل ــواع ش  ان

  هیمن
شــکل هــیمن در زنــان   
. مختلف متفاوت می باشـد    

هیمن ممکن اسـت دهانـه      
واژن را کامآل مسدود کنـد،      

در حالت اخیر، شاید پاره شده به نظـر بیایـد در            . یا شاید چندین سوراخ کوچک و حتی یک سوراخ بزرگ داشته باشد           
  .حالی که در اصل پاره نشده باشد

  
  آیا پاره شدن هیمن دردآور است؟

اما دلیلی بـرای تـرس زن از درد         . ه شدن هیمن ممکن است در ابتدا باعث یک مقدار ناراحتی و کمی خونریزی شود              پار
بافـت  (در هر دو طرف دهانه واژن، در فاصله بین کناره هیمن و لب های کوچک، بافت های وستیبوالر                   . زیاد وجود ندارد  

بافت وستیبوالر بزرگ مقدار کمـی  . مردانه می باشند) کوپر(ترال قرار دارند، که مترادف بافت های بولبور     ) های بارتولین 
اما خیسی عمده واژن برای مقاربت جنسی از ترشحات این بافت ها ناشـی نمـی شـود، بلکـه                    . مایع لزج ترشح می کند    

  .نتیجه ترشحات دیواره خود واژن است
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  

  اندام های جنسی داخلی
  ،)لوله های فالوپ( لوله های رحم ، تخمدانها های جنسی داخلی زن شامل اندام
  . می شوندواژن ، و رحم

  
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  تخمدانها: اندام های جنسی داخلی
  

  محل، شکل و کارکرد
  دو بدنه به اندازه گردو) بافت و ارگانهای جنسی زن(تخمدانها 

  تخمدانها کارکرد. واقع شده اندبوده که در دو سوی رحم 
  :دوگانه دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . تخمک تولید می کنند که بعدآ وارد لوله های رحم می شوند-1
 . هورونهایی تولید، و آنها را مستقیمĤ به داخل جریان خون بدن ترشح می کنند-2
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   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  تخمدانها: اندام های جنسی داخلی

  
  تولید تخمک

قبل از تولد یک نوزاد دختر، تمام سلولهایی که بعـدآ            
تخمک می شوند، پیشاپیش در تخمـدان او تـشکیل          

ولیــه خــود، ایــن ســلولها ، در مرحلــه ا. شــده انــد
این اوگونیا  .  نامیده می شوند    (Oogonia) "اوگونیا"

 (Oocytes)  "اوسایت های"ها ابتدا به 
اولیه و سپس به اوسایت های ثانویه تبدیل می شوند،          
که بعضی از این اوسایت های ثانویه نهایتĤ به تخمـک            

  .های بالغ فرا می رویند
ـ        –اوسایت های اولیه     ه  شـمار بزرگـی کـه رفتـه رفت

  کاهش می یابند
 خوانده مـی    "اوگنیسیس"پروسه تولید تخمک، که     

بنابراین، هـر دختـری بـا حـدود         . شود، در جنین مؤنث شروع می شود، ولی بالفاصله در هنگام تولد متوقف می گردد              
نها از بین   در این فاصله بسیاری از آ     .  اوسایت اولیه زاده می شود که تا مرحله بلوغ دختر، هیچ رشدی نمی کنند              500000

 مـی باشـند کـه       30000وقتی که دختر به سالهای بلوغ می رسد، تعداد اوسایت های باقی مانده  تقریبĤ حدود                 . می روند 
 می رسند، و وقتی زن به       10000در سن سی سالگی، این تعداد باز هم کاهش و به حدود             . قادر به رشد به مرحله بعدی اند      

  .ه دیگر تمام شده اندیائسگی خود می رسد، اوسایت های اولی
  

  . تعداد کمی که تا یائسگی بطور ماهیانه تولید می شوند–تخمک های بالغ 
به محض شروع پروسه تولید تخمک در دوران بلوغ، هر ماه یک یا چند تخمک بالغ توسط یکی از تخمدانها تولیـد مـی                  

 یـک مـاه هـر دو تخمـدان تخمـک تولیـد              بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد؛ به این شکل که ممکن است در            . (شود
 400در دوران زایایی، یک زن ممکن اسـت حـدود           . عمل تخمک گذاری در دوران یائسگی پایان می گیرد        .) ج.و.ج.کنند

همه آنچه گفته شـد تفـاوت حیـرت    . مسلمĤ،  فقط اندکی از این تعداد، به تولید مثل منجر می شوند        . تخمک تولید کند  
  .)با شروع دوران بلوغ، روزانه میلیونها اسپرم تولید می شوند.(  در مرد داردانگیزی با تولید اسپرم

  
  پروسه ماهیانه بلوغ تخمک ها

  :پروسه رشد یک تخمک بالغ چندین پله دارد
. این شاخه ها در زیر الیه بیرونی تخمدان واقع شده انـد           . هر اوسایت اولیه چندین شاخه سلولی حمایتی دارد        •

هورمونهای خاصی، یکی از این شاخه ها به حدی رشد می کند که بـه شـکل یـک تـاول                     هر ماه، تحت تĤثیر     
به نام کالبد شـناس هلنـدی در قـرن    (این تاول،  گرافیان فولیکل      . تقریبĤ بزرگ بر سطح تخمدان، در می آید       

ز سـلولهای   در خالل رشد فولیکل، اوسایت اولیه، که مانند هر کدام ا          . ،  نامیده می شود    )گرافت. هفده رگنر د  
،می باشد، به دو سلول جدید، بـا سـایز خیلـی            )از جمله دو کروموزوم ایکس    ( کروموزوم   46فرد مؤنث دارای    

و هر نصفه   ) دو نصفه شده  ( کروموزوم از هم جدا می شوند        46در این تقسیم،    . متفاوت از هم، تقسیم می شود     
از جمله ( کروموزوم می شود    23ثانویه دارای   با این حساب، اوسایت     . به یکی از دو سلول جدید تعلق می گیرد        

  ).یک کروموزوم ایکس
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فقط اوسایت ثانویه به مرحله بعدی رشد، فرا می روید؛ ابتدا، بطور آزاد در فولیکل در حال رشد، که مایع دار است،                       •
خمگذاری نامیده  این عمل ت  . و در آخر، فولیکل پاره شده، اوسایت ثانویه را در تخمدان خالی می کند             . رها می شود  

  .می گردد) لوله فالوپ(اوسایت ثانویه بعدآ وارد نزدیکترین لوله رحم . می شود
  
سـلول  (یک سلول تقریبĤ بـزرگ      : حاال اوسایت ثانویه باز به دو سلول تازه با اندازه متفاوت از هم تقسیم می شود                •

 مجدد کروموزومهـا، آنهـا را بـاز        ولی این تقسیم بجای دو قسمت کردن      . ،  و یک سلول خیلی کوچک      )بالغ تخمک 
دارا مـی   ) و هرکدام یـک کرومـوزوم ایکـس       ( کروموزوم   23پس بدنه هر کدام از دو سلول جدید،         . تولید می کند  

 کرومـوزوم از    23 کروموزوم تخمک بـالغ بـا        23در حالی که یکی از این سلولها خودبخود از بین می رود،               . باشند
 کروموزوم داراست، بوجـود     46که  همچون دیگر سلولهای بدن       ) نطفه(یدی  سلول اسپرم،  متحد شده و سلول جد       

  .می آورد
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  تخمدانها: اندام های جنسی داخلی

  
  تولید هورمونها

این هورمونهـای غـددی، بـه هورمونهـای زنانـه           . تخمدانها، درست همانند بیضه ها، هورمونهای خاصی تولید می کنند         
ولی، این نامگذاری تا حدودی غلط انداز می باشد، چرا کـه          . تقسیم می شوند  ) اندروژن(و هورمونهای مردانه    ) استروژن(

تنها کمیـت و تعـادل ایـن        .  در بدن هر زن و مرد یافته می شوند         "مردانه" و هورمون های     "زنانه"هر دو هورمون های     
، تخمدانهای یک زن از جهت جنسی بالغ، هورمونی         )و اندروژن (ن  عالوه بر استروژ  . هورمونها در دو جنس متفاوت است     

معروف (تولید پروژسترون عمدتĤ تنها با کمک  ماده زرد رنگ           . تولید می کند   (progesterone) هم به اسم پروژسترون   
در خـالل   . که از دیواره فولیکل پاره شده بعد از تخمک گذاری، بوجود می آیـد، اتفـاق مـی افتـد                   ) به کورپوس لوتیوم  

  .سالهایی که زن توان تولید مثلی دارد، هم استروژن و هم پروژسترون نقش مهمی در سیکل تولید مثل او دارند
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  اندام های جنسی داخلی

  
  )لوله های فالوپ(لوله های رحم 

  
  محل، شکل و کارکرد

از ) گابریـل فـالوپیو    16ی در قرن    به اسم کالبد شناس ایتالیای    (لوله های فالوپ  
 این لوله هـا گـاهی اووی دوکـتس        . تخمدانها شروع و به رحم ختم می شوند       

Oviducts )           جـاده /در التین اووی یعنی تخمک و دوکتس به معنـی مـسیر (
نامی که بدرستی کارکرد لوله ها را توضیح می دهـد؛ آنهـا              . نامیده می شوند  

ند در آنجا قرار بگیرد و به جنـین فـرا           مسیر عبور تخمک به محلی که می توا       
لوله ها مسیری برای شنای اسپرمها  از رحم بسمت          . (روید، را فراهم می کنند    

لوله ها در انتهای خود، نزدیک تخمدانها، امتداد انگشت ماننـدی           .) بال،ا جهت رسیدن به تخمک را هم بوجود می آورند         
لوله ها در انتهای خود، نزدیک رحم،       .  در سطح تخمدان حرکت می کنند     که   (Fimbriae) )پره: مفرد(دارند بنام پره ها     
  .می شوند) رحم(مستقیمĤ وارد آن 
در درون لوله ها، مقدار بی      . عمومĤ در قسمت باالی لوله رحم اتفاق می افتد        ) بهم پیوستن آن با اسپرم    (لقاح یک تخمک    

اه انقباض ماهیچه های دیواره فالوپ، تخمـک را بـسمت           وجود دارند که حرکت موجدار آنها، بهمر      ) مژه(شماری مویچه   
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مرد،  سلولهای اسپرم هم  بهمین شکل حمل می شوند چون در  Vas deferens در درون واس دفررنس.( رحم می راند
  .)این مرحله خود اسپرمها توانایی حرکت ندارند

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  رحم: اندام های جنسی داخلی
  
  حل، شکل و کارکردم

رحم یک عضله ماهیچه ای است که بین تخمدانها،  و تا حـدودی در فاصـله                 
شکل رحم، کـه    . پائین تری از آنها، حدودآ در قسمت زیرین شکم، قرار دارد          

. درازا دارد، یک گالبی وارونه را تداعی مـی کنـد    )  سانتیمتر 7( اینچ   3حدود  
قـسمت  . ی وارد رحـم مـی شـوند   در دو سمت بـاالی ) فالوپها(لوله های رحم    

عریض باال، معروف به بدنه رحم، رو به جلو،  در باالی مثانه، خـم شـده، و بـا                    
ایـن قـسمت   . کمی انقباض، تا حدودی از قسمت باریک پائین جدا شده است          

 دارای  گردنـه رحـم،   . نامیده می شود،  و  درعمق معینی در داخل واژن به انتها می رسد              ) سرویکس(پائین، گردنه رحم    
بهر حال، بجـزء در     . دهانه کوچکی است که اسپرمها قادرند از طریق آن، از واژن عبور کرده، و بسمت رحم حرکت کنند                 

  .زمان تخمک گذاری، گردنه رحم بوسیله مخاطی غیر قابل نفوذ، مسدود می ماند
  

  سه الیه ی دیواره رحم
  :دیواره کلفت رحم از سه الیه تشکیل شده است

  
  
  
  

از بافت هایی تشکیل شده که بهمراه آماده شدن رحم برای جا دادن تخمک احتماآل لقاح                ) الیه داخلی رحم  (ریوم  اندومت
اگر لقاح صورت نگیرد، یا سلول لقاح شده بنا به عللی در رحم نماند، آنوقت ضخیمی دیـواره          . شده، ضخیم تر می گردند    

  . گردنه رحم،  و واژن، خارج می شوداندومترویوم سست شده و بعدآ در خالل قاعدگی، از مسیر
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  :اندام های جنسی داخلی

  واژن
  محل، شکل و کارکرد

واژن، یک لوله ماهیچه ای است بطول حدودآ سه و نیم اینچ  که از گردنه رحم شروع و                   
  :واژن سه کارکرد عمده دارد. به دهانه بیرونی ختم می شود

  
  
  
  
  
  
  
  

. الیه بیرونی، پریمتریوم نامیده می شود-1
. الیه میانی یا عضله ای، میومتریوم نامیده می شود-2  
.می شود الیه داخلی، اندومتریوم نامیده-3  

. راه عبور جریان قاعدگی از رحم به بیرون-1  
.مرد و اسپرم خارج شده که بعدآ از طریق گردنه رحم عبور می کند آلت  فراگیرنده-2  
. راه عبور نوزاد از رحم به بیرون در هنگام تولد-3  
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   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  واژن: اندام های جنسی داخلی

  
  دیواره های واژن

داخلـی  ) سـطح (رویـه  . فرو ریخته، یعنی بیشتر یک امکان، تا فضای واقعی، است) لوله(در شرایط عادی، واژن یک راه      
عادل سالم محیطی بـا هـم، مـی         است که در ت   )  سازواره -موجودات زنده (آن، شبیه سطح دهان، میزبان ارگانیسم های        

به این دلیل باید از اسپری و دوش واژنـی          . می تواند  در نتیجه دخالت شیمیایی بهم بخورد        ) باالنس(اما این تعادل    . زیند
واژن با کمک ترشحات خودش، تمیزی خود را نگه می دارد و دارای محافظت خاصی در مقابل عفونت هـا                    . اجتناب شود 

ن، که بصورت افتاده روی هم، قرار گرفته اند، دارای مواد مخاطی و مقدار زیادی مویرگهای خـونی                  دیواره های واژ  . است
در خالل هیجان جنسی، این دیـواره هـا         . می باشند، اما غددی ندارند و تنها چند عصب حسی به آنها منتهی می شوند              

بـدون  . ایفاء می کننـد   )لوبریکایشن(ده  مواد مایعی ترشح می کنند، که در خالل مقاربت جنسی، نقش خیس و لزج کنن              
  .مرد، هم برای زن و هم برای مرد، دردناک خواهد بود آلت لزجی، دخول/ این خیسی

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  واژن: اندام های جنسی داخلی
  

  واژن در خالل مقاربت جنسی
بهرحال، آن بخش واژن که به دهانه       . بزرگ، تنظیم می کند   مرد، هر اندازه که باشد، کوچک یا         آلت   واژن خود را با اندازه    

بیرونی خود نزدیک است، ممکن است در بعضی مواقع، بسته به ارجحیت های هر کدام از دو شریک جنـسی، بـیش از                       
عکس قضیه هم صدق می کنـد، یعنـی         . مثآل بعد از زایمان یا کآل در نتیجه افزایش سن         . گردد) منبسط(معمول ریلکس   

ایـن   . کان هم وجود دارد که دهانه واژن آنچنان سفت و فشرده شود که امکان ورود به آن وجود نداشـته نباشـد                     این ام 
  ، واژینیسموس) گرفتگی عضالت–اسپاسم (تشنج موضعی 
Vaginismus 
ـ    . معموآل هر دو مشکل را می توان با رفتار درمانی و یا تمرینـات مناسـب برطـرف کـرد                   . نامیده می شود   ن بعـضی از ای

،  براحتی توسط    )بنام  پزشک آمریکایی متخصص زنان در قرن بیستم، آرنولد کیگل          (تمرینات؛ باصطالح تمرینات کیگل     
  .)و ج. ج. در اینترنت اطالعاتی بزبان فارسی در مورد تمرینات کیگل یافته می شوند. (هر زنی، قابل اجرا می باشند

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  واژن: ی جنسی داخلیاندام ها
  

  انزال از واژن؟
  در خالل ارگاسم، مایعی از طریق!) و البته نه همه(بعضی زنان 

  در گذشته، اغلب تصور می شد. مجرای ادرار ترشح می کنند
  که این مایع ادرار می باشد، و همین اسباب خجالت و شرمساری

لـزج  –ایع باید از خود واژن نشĤت گرفته؛  شاید از خیس            این م : گاهی هم دالئل دیگری ارائه می شدند      . زنان می گردید  
این مـایع در    . ولی، هر دو احتمال، اشتباه بودند     . شدن شدید و ناگهانی خود واژن باشد، یا نتیجه ترشحات غده بارتولین           

ی در مجرای   تحقیقات اخیر دال بر آن دارند که این مایع توسط سیستم          . حقیقت از مجرای ادرار می آید، اما ادرار نیست        
این سیـستم  . ، یعنی غدد محاط به مجرای ادرار که رو به آن باز می شوند، ترشح می شود)سیستم پارا اورترال( ادراری  
در هر حالت، این مترادف پروستات، که محاط به مجرای ادرار           . در بعضی از زنان رشد یافته تر است       ) پارا اورترال ( بافتی  

 سخن بمیـان مـی      "پروستات زنانه " دلیل، بعضی از محققان تا آنجا  پیش رفته اند که از              به این . مردان است، می باشد   
 نامیـده مـی شـود،       " انزال زنان  "با این حساب، خروج مایع از این سیستم غددی در خالل انقباضات ارگاسمی،              . آورند
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 "انزال زنانه " هیچ اسپرمی در این      البته. (بخصوص که معلوم گردیده که این مایع شبیه مایع پروستات مردانه می باشد            
  .)وجود ندارد

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  واژن: اندام های جنسی داخلی
  

  جی اسپات
 می رسـند،    "انزال"در حالی که زنان نسبتĤ معدودی با این خصیصه به           

حساس خاصی؛ شاخه بافتی محاط     ) مرکز(اما زنان خیلی بیشتری نقطه      
، دارند، که از طریق دیواره داخلی واژن، می تواند لمس و            به مجرای ادرار  

که احتماآل بسیار شبیه، و یا حداقل متصل، بـه          (این بافت   . تحریک شود 
، ابتدا تحت تـĤثیر تحریـک شـدید،         )سیستم غددی مجرای ادرار است    

ارتعاشـات شـدید خـاص      /متورم می شود و بعدآ به رها شدن انقباضات        
) جـی اسـپات    (" گرفنبورگ اسپات  " نقطه نظرآناتومی، این مرکز حساس امروزه تحت نام          از. ارگاسمی، کمک می کند   

 ایـن مرکـز     1950آمریکایی متخصص زنان ارنست گرفنبورگ که ابتدا در سـال           -بنام پزشک آلمانی  . (شناخته می شود  
  .)حساس را توضیح داد

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  بعضی از ساختارهای متجانس
  
  

 تستسترون، جنین اولیه بی شکل او را تغییر شکل می دهد، طوری که به               "مردانه"قبل از تولد یک پسر بچه، هورمون        
تستسترون در این مرحلـه،  ) غیبت(در مورد بچه دختر، نبود . شکل گیری بدن و اندام های جنسی نرینه منجر می شود      

بهرحال، از آنجـا کـه انـدام هـای          . ای جنسی مادینه می انجامد     جنین به سمت بدن و اندام ه       "اتوماتیک وار "به رشد   
مترادف هم می باشند، که     /جنسی مادینه و نرینه از یک توده سلول جنینی نشĤت می گیرند، این اندامها کماکان معادل                 

  . نامیده می شود" متجانس"در زبان علمی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعضی ساختارهای متجانس در سیستم جنسی زن و مرد

 زن
 تخمدانها
)آبراه(مجاری ادرار  

 لب های کوچک مهبل
 لب های بزرگ مهبل

 کلیتوریس
 غدد بارتولین
  -غدد پارا اورترال(غدد محاط به مجرای ادرار

 )"پروستات زنانه"

 مرد
 بیضه ها

 مجرای ادار پروستاتی
 لوله ادارا آلتی
 کیسه بیضه ها

)کیر(آلت   
 غدد کوپر
 پروستات
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   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  عادت ماهیانه) ورهد(سیکل 

  
  سیکل عادت ماهیانه چیست؟

زن، از دوران بلوغ،  توانایی تولید مثل را بدسـت مـی آورد و               
. اوائل پنجاه سالگی، این توانایی را از دست می دهد          بعدآ، در 

درخالل سالهای باوروی خـود هـم، یـک زن           با اینهمه، حتی  
 در طول یکماه، زمـانی  کـه یکـی از           فقط در زمان مشخصی   

می کند، قابلیت آبستن شدن، را       تخمدانهای او تخمکی را رها    
بهمراه تغییرات منظم دیگر      تکرار ماهانه این پدیده،    .داراست

عالمت کامآل  . می دهد  بدن، سیکل تولید مثلی زن را تشکیل      
. اسـت ) خون ریزی ماهانه  ( مشخص بیرونی آن عادت ماهیانه    

 عـادت ماهیانـه   سیکل    می تواند  سیکل باروری به این دلیل،    
بـه تجربـه     در حقیقت، این اصـطالح اخیـر      . نیز نامیده شود  

حتی  مشخصی اشاره دارد که عمآل برای همه زنان آشنا است،         
  .زنانی که باروری نمی کنند

  
  اولین و آخرین عادت ماهیانه

  
ولـی، دومـین عـادت      .  سالگی اتفاق مـی افتـد      13 تا   11معموالً بین   ) نخستین ماهانگی (اولین عادت ماهیانه یک دختر      

در طول سنین بلوغ، سیکل عـادت ماهیانـه تـا حـدودی             . ماهیانه ممکن است تا حدودی، بیش از یک ماه، طول بکشد          
در یک زن بالغ، سیکل عادت ماهیانه معموالً بین         . و بعد از آن است که مدل آن تا حدودی تثبیت می شود            . نامنظم است 

ایـن نـامنظمی    . ز هم ممکن است این سیکل نامنظم باشد، که کامالً طبیعی اسـت            و با .  روز دوام می آورد    35 روز تا    28
تا اینکه، بعد از دوران یائـسگی عـادت ماهیانـه او            . عادت ماهانه، به تدریج، با باالتر رفتن سن یک زن، بیشتر می شود            

  .کامالً متوقف می گردد
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  1سه فاز سیکل عادت ماهانه : انهعادت ماهی) دوره(سیکل 

  
اما بـرای منظـور     . در کتب علمی، سیکل عادت ماهیانه به دو، سه، چهار و یا فازهای مختلف و بیشتری تقسیم می شود                  

  .فعلی ما، تقسیم این سیکل به سه فاز به نظر مناسب می آید
  سه فاز از یک سیکل عادت ماهیانه

  ) ماهیانه در نظر گرفته شدهاز زمان شروع بعد از آخرین روز عادت(
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بعد از سیکل عادت ماهیانه شروع بـه        .) وج. ج -الیه درونی دیواره رحم   (اندومتریوم  :  آماده شدن برای تخمک گذاری     -1
  .بزرگ شدن می کند

سلول اولیـه اسـپرم و تخمـک        ( بالستوسیت) جا دادن (اندومتریوم برای عمل کاشت     : ی عمل کاشت   آماده شدن برا   -2
  .، آماده می گردد)متحد شده

  .اگر عمل کاشت انجام نگیرد، اندومتریوم پاره شده وباخون ریزی ماهانه از بدن خارج می شود:  عادت ماهیانه-3
منطقه بسته  . D.  جدا شده و در حال خارج شدن       C.  گردنه رحم  سردر مخاطی بسته شده   . B. اندومتریوم: A: توضیحات

 .نشده
 

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  2سه فاز سیکل عادت ماهانه : عادت ماهیانه) دوره(سیکل 

  سه فاز سیکل عادت ماهیانه
  )از روز اول عادت ماهیانه در نظر گرفته شده(

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key: FSH: the follicle somulating hormone; E: estrogen; LH: the luteinizing hormone; P: 
Progesterone. 
Note that the progesterone level rises considerably within twenty four hours after 
ovulation. 

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  کارکرد سیکل عادت ماهیانه: سیکل عادت ماهیانه

  
  :اصلی سیکل عادت ماهیانه با زبانی ساده خالصه شده استکارکرد 

  
  
  
  
  

تخمک بارور شده آماده می ) تکاش(سیکل عادت ماهیانه بستر رحم را برای عمل جایگزینی 
اگرعمل کاشت تخمک صورت نگیرد، بستر رحم تخریب میشود و تخلیه آن از طریق واژن  .کند

این عمل تخلیه تحت عنوان خونریزی ماهیانه یا همان عادت ماهیانه شناخته . صورت می گیرد
 .میشود
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از نظـر تئـوریکی،   . هنگامیکه خونریزی متوقف شد، آماده شدن بستر رحم ؛ یعنی سیکل مجدد و کامل آغاز می گـردد     
 نظـر  مثآل، برای محاسـبات پزشـکی، اینطـور در   . تشریح سیکل ماهیانه می تواند با هر کدام از فاز های آن شروع شود             

گرفته شده که شروع سیکل عادت ماهیانه با اولین روز خون ریزی شروع و با آخرین روز قبـل از شـروع خـون ریـزی                        
و ضـخیم تـر شـدن    ) ovum(ولی، در مفهوم فعلی، مفیدتربه نظر می رسد که، از رشد تخمـک      . مجدد، پایان می گیرد   

  .شروع کرد) endometrium(تدریجی بستر رحم 
  

   اندام های جنسی زن–ی اندام های جنس
  )دوره(تشریح سیکل : سیکل عادت ماهیانه

  
  :برای فهم بهتر، در زیر، به ترتیب، سه فاز سیکل عادت ماهیانه با ذکر جزئیات، توضیح داده شده اند

  
  آمادگی برای تخمک گذاری -1
 تخمک) کاشت(آمادگی برای عمل جاگیری  -2
 عادت ماهیانه -3
 

  ی زن اندام های جنس–اندام های جنسی 
  )دوره(تشریح سیکل : سیکل عادت ماهیانه

  
  آمادگی برای تخمک گذاری

 -اما، به تدریج تحت تـأثیرهورمون اسـتروژن       . وقتی خونریزی قاعدگی متوقف می شود، دیواره رحم بسیار نازک است          
ـ .   شروع  به ضخیم شدن می کند        -هورمونی که توسط تخمدان ها تولید و وارد جریان گردش خون می شود             اال رفـتن   ب

، همچنین باعث تحریک رشد برخی از فولیکول هایی میشود که یک تخمک نارس را احاطـه                 )در خون (سطح استروژن   
  .نهایتĤ، یکی از این فولیکولها به رشد کامل می رسد و بقیه از بین می روند. کرده اند

 این آزاد شدن تخمک را عمل .د می کند را آزا )ovum(تخمک بعد از حدود دو هفته، فولیکول رشد یافته  پاره شده و 
در زمان تخمک گذاری، دیواره بستر رحم به طور قابل مالحظه ای ضخیم شده و تقریبـاً بـرای              . تخمک گذاری می نامند   

 روز قبل از شروع خـونریزی       14عمل تخمک گذاری معموالً حدود      . احتمالی آماده شده است   ) کاشته شدن (قرار گرفتن   
فـرو مـی    (به عبارتی، اگر تخمک بارور و در رحم جایگزین نشود، دیواره رحم تخریب خواهد شد                 .مجدد قاعدگی است  

 روزه عـادت    28بنابراین، با شمارش معکوس، در یک سـیکل         . تخلیه می شود  ) با عمل خونریزی  (،  و دو هفته بعد       )ریزد
، تخمک گذاری در روز بیست و یکـم          روزه 35ماهیانه، تخمک گذاری در روز چهاردهم اتفاق می افتد؛ و در یک سیکل              

بعبارتی دیگر، در حالیکه دوره زمانی  بین تخمک گذاری و خونریزی قاعدگی بعدی،  نسبتاً ثابت اسـت،                   . اتفاق می افتد  
زوج هـایی کـه روش      . اما، بین خون ریزی قاعدگی و تخمک گذاری بعدی می تواند بطور قابل مالحظه ای متفاوت باشد                

  .گیری از بارداری بکار می گیرند،  باید این روند را  بدقت در نظر داشته باشندطبیعی را برای جلو
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  )دوره(تشریح سیکل : سیکل عادت ماهیانه
  

  تخمک) کاشت(آمادگی برای عمل جایگزینی 
  به ترشح هورمـونی مـی کنـد،          مدت کوتاهی قبل از عمل تخمک گذاری، فولیکولی که تخمک را پوشانده است، شروع             

تغییر شکل  (corpus luteum) " جسم زرد"بعد از تخمک گذاری؛ وقتی که فولیکول پاره شده به .   بنام پروژسترون
   .می دهد، ترشح هورمون پروژسترون  بطور قابل مالحظه ای افزایش می یابد

  بـه تولیـد هورمـون    "جـسم زرد "ه رحـم دارد،    عالوه بر هورمون پروژسترون، که نقش مهمی در آمادگی نهایی دیوار          
بیشترین ضـخامت الزم     تحت تĤثیر این تحریکات هورمونی، دیواره رحم      . استروژن هم می پردازد و آن را ادامه می دهد         
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بعد از اینکه تخمک از تخمدان آزاد شد، وارد نزدیکترین لوله            .و مناسب را برای عمل جایگزینی تخمک بدست می آورد         
بعد از چند ساعت، به نهایت بلوغ خود می رسد و آماده باروری             . ود و سفر خود بسمت رحم را شروع می کند         رحم می ش  

) لولـه فـالوپ  (بعد از بارور شدن، به شاخه ای سلولی فرا می روید و سفر خود را در امتداد لولـه رحـم        تخمک   .میگردد
سرانجام بعد از سه یا چهار روز دیگر شروع به کاشـته  . دبسمت رحم ادامه می دهد، تا اینکه سه روز بعد به آنجا می رس       

حاملگی،  منجر به نگهداری     .  بدین ترتیب حاملگی اتفاق می دهد     . در بستر حاصلخیز رحم، می کند     ) تثبیت خود (شدن  
در نتیجه، تخمک گذاری دیگری اتفـاق       .  و ادامه تولیدات هورمونی آن؛ استروژن و پروژسترون،  می شود           "جسم زرد "

به سخن دیگر، در صورت حاملگی، عادت ماهیانه در این مرحله متوقف مـی              .  نمی افتد و دیواره رحم تخریب نمی شود       
  .شود و به مرحله تخریب دیواره رحم و خونریزی نمی رسد

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  )دوره(تشریح سیکل : سیکل عادت ماهیانه
  

  عادت ماهیانه
اگر تخمک در ایـن مـدت، بـا سـلول اسـپرمی       . ساعت اولیه بعد از تخمک گذاری ممکن است    24در  عمل باروری تنها    

بدیهی اسـت کـه در اینـصورت هـیچ عمـل جـایگزینی       . مالقات نکند، خیلی راحت از بین می رود و متالشی می شود       
ی شـروع بـه تخریـب و        بنـابراین بـزود   . در نتیجه، دیواره ضخیم رحم دیگر ضرورتی ندارد       . هم رخ نمی دهد   ) کاشت(

مواد زائد، عمدتĤ شامل مـایع خلـط ماننـد، پوسـته سـلولهای تخریـب شـده الیـه انـدومتریوم و                       . فروپاشی می کند  
این عمل تخلیه از طریق واژن همان عادت ماهیانـه، یـا خـونریزی            . مقدارمتغییری خون،  از طریق واژن تخلیه می شود        

.  نام مـی برنـد     "پریود"در بسیاری از زبانها، از این روزها بنام         . ه طول می انجامد    روز ب  5 تا   3ماهیانه نام دارد و معموالً      
  .اولین روز خونریزی معموالً اولین روز ورود به سیکل عادت ماهیانه محسوب می شود

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  برخی مسائل عملی: سیکل عادت ماهیانه
  

  :ماهیانهموارد عملی مربوط به  سیکل عادت 
  

  (PMS)احساس ناراحتی قبل و طی سیکل عادت ماهیانه  -1
 نوارهای پنبه ای و بهداشتی -2
 مقاربت جنسی درخالل سیکل عادت ماهیانه -3
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  برخی مسائل عملی: سیکل عادت ماهیانه

  
  (PMS)احساس ناراحتی قبل و طی سیکل عادت ماهیانه 

 خود ممکن است یک سری ناراحتی های فیزیکی، همچـون کمـردرد، سـردرد یـا گرفتگـی                   "ودپری"یک زن در طول     
در حقیقت، برخی از زنان ممکن است این نشانه ها را از چند روز قبل از شـروع                  . عضالنی در ناحیه لگنی، را تجربه کند      

  " سیندرم قبل از قاعدگی"در این حالت، در کل از . خونریزی حس کنند
(PMS = Premenstrual Syndrome)اغلب اوقات،. سخن گفته می شود  

این ناراحتی های مربوط به قاعدگی، با در پیش گرفتن یک سبک زندگی سالم، تمرینات فیزیکی، و در موارد سخت تـر،    
بـرای مثـال، یـک زن در    . در هر صورت، به ندرت لزومی به ترک فعالیتهای  روزمره می باشد        . با دارو ، تخفیف می یابند     

  .دوران عادت ماهیانه می تواند ورزش کند، بدون آنکه به سالمتی خود آسیبی برساند
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   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  برخی مسائل عملی: سیکل عادت ماهیانه

  
  نوارهای پنبه ای و بهداشتی

اکثر زنان مدرن و امروزی،  در طی پریود خود از نوارهای پنبه ای و بهداشتی                
این نوارها از پنبه و مواد جذب کننده دیگرسـاخته شـده            . کننداستفاده می   

اند، و در واژن جا داده می شوند تا بتوانند مواد خارج شده عادت ماهیانـه را                 
تا زمانیکه به تعداد کافی استفاده و عوض شـوند هـیچ مـشکل              . جذب کنند 

اده از نوارهـا و دسـتمالهای قـدیمی شـاید           در صورت خونریزی شدید، استف    . پزشکی برای استفاده از آنها وجود ندارد      
  .مناسبتر باشد

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  برخی مسائل عملی: سیکل عادت ماهیانه
  

  نزدیکی و انجام سکس در طول سیکل عادت ماهیانه
عمومĤ، .  داشت در قدیم، در بسیاری  از جوامع، قدغن های شدیدی بر علیه مقاربت جنسی در طول عادت ماهیانه وجود                  

 محسوب می شدند، و همچنان در برخی از فرهنگها، اعتقاد بر این بود که عمل سکس بـا زن  "ناپاک"در این دوره زنان     
ولی، تحقیقات مدرن پزشکی، پیشداوری صرف و خرافـه ای بـودن ایـن              . در این دوره، منجر به بیماری مرد خواهد شد        

از نقطه نظر ناب علم پزشکی، هیچ دلیلی بـرای اجتنـاب از مقاربـت               .  کرده است  باورها و اعتقادات مشابه آنها را بر مال       
در حقیقت، بسیاری از زنان، بالفاصـله       . جنسی و انجام سکس در هر زمانی، درخالل سیکل عادت ماهیانه،  وجود ندارد             

بـا  . ن مـی دهنـد  نشا) مثبت(قبل یا در خالل پریود خود، نسبت به تحریکات جنسی بخصوص حساسند و عکس العمل     
در چنین . این وجود،  برخی از زوجها، بخاطر احساس چندش از خونریزی، از عمل دخول در این دوره، دوری می گزینند                   

حالتی، استفاده از کاندوم پیشنهاد می شود، که نه تنها محافظی در مقابل خون می باشد بلکه از بارداری ناخواسته هـم                      
ضیحات اما، سلولهای اسپرم در بدن یک زن می توانند تـا چنـد روز زنـده بماننـد و     چون، با همه تو. جلوگیری می کند 

سیکل عادت ماهیانه می تواند کامالً نامنظم باشد، و نمی توان با یقین کامل، امکان تخمک گذاری زودرس را هم نادیـده          
  .گرفت

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  یائسگی: سیکل عادت ماهیانه
  

 سالگی متوجه می شود که سیکل عادت ماهیانه اش بطور قابل مالحظـه ای نـامنظم و                  50 تا   45معموآل بین سن    یک زن   
دوره "واژه وسیع تـر آن      . این ایست همیشگی و دائمی عادت ماهیانه، یائسگی نام دارد         . در آخر، کامآل متوقف می گردد     

ی در خالل این دوره کـه در زنـدگی  زن رخ مـی دهنـد،      می باشد، که به تغییرات عمومی فیزیولوژیکی و روان         "بحرانی
  .اشاره می کند

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  یائسگی: سیکل عادت ماهیانه
  

  نشانه ها و عالئم یائسگی
همانگونه که قبالً توضیح داده شد، تعداد اوسایت های یک زن به تدریج در طی سالیان عمر او کاهش می یابند، تـا بـه                         

در برخـی از زنـان،      . درهمین رابطه، ترشح هرمونهای الزم برای آمادگی دیواره رحم نیز متوقف مـی شـود              . ر برسند صف
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تغییرات هورمونی، ممکن است برای مدتی منجر به ناراحتی های خاصی برای آنان گردد و نشانه ها و عالئمـی همچـون                      
نشانه دیگری کـه ممکـن      . شان به همراه داشته باشد    سردرد، سرگیجه، احساس خستگی، بی خوابی و افسردگی را برای         

این احساس ممکـن  .   یا همان احساس گرما همراه با عرق کردن کامل بدن می باشد           "گر گرفتگی "است مکرراً رخ دهد     
.  است از یک ثانیه تا چند دقیقه بطول بیانجامد، و ممکن است به همراه آن احساس سرما و تعریق زیـاد بوجـود بیایـد                        

این نشانه های یائسگی و دیگر ناراحتی های ناشی از آن را می توانً با هورمون درمانی تسکین داد و یا کآل از آنها                        اغلب  
  . بیشتر از دو سال طول نمی کشد" دوره بحرانی"در اکثر مواقع، کل . برحذر ماند 

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  یائسگی: سیکل عادت ماهیانه
  

   تدریجی قدرت باروریاز دست دادن
هنـوز  ) و بدنبال آن آبستنی   (هر چند که در این دوره عادت ماهیانه هر چه کمتراتفاق می افتد، اما عمل تخمک گذاری                  

زنی که دوست ندارد در دوره بحرانی خود حامله شود بایستی به روشهای جلوگیری از بـارداری خـود                   .  امکانپذیر است 
از دسـت   .  ون عادت ماهیانه، زن می تواند به این باور برسد که دیگر قدرت باروری ندارد              بعد از یک سال بد    .  ادامه دهد 

در حقیقت، بـسیاری از زنـان       . دادن توان باروری، قدرت واکنش و عکس العمل جنسی زن را تحت تأثیر قرار نمی دهد               
ینبارعالقه تـازه و شـدید تـری بـه          بعد از خالص شدن از نگرانی و اضطراب خود  در برابر احتمال حاملگی ناخواسته، ا               

  مقاربت جنسی نشان می دهند
  

   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  پستانها

  
اگرچه پستانهای مدور زن را نمی توان بعنوان انـدام جنـسی، بـه معنـای                
محدود کلمه، به حساب آورد ، اما پستانها معموالً، نه تنها از نظـر تحریـک                

بـا  . ت تغذیه نوزاد، نقش مهمی ایفاء می کنند       جنسی، بلکه همچنین از جه    
این حساب، می توان گفت که پستانها، هم کارکرد اروتیکی و هـم کـارکرد               

پستانهای یک زن بالغ، دو بالش متشکل از غدد چرجی          . تولید مثلی، دارند  
هرگـاه  .  را احاطه کرده انـد    )  زن(و بافتی اند، که غده های تراونده شیر او          

ید، این غدد شروع به ترشح شیر در درون لوله های مخصوصی می کنند که، بـه نـوک پـستانها منتهـی      زن فرزندی بزا  
نوک پستانها، که از ماهیچه های نرم فیبری تشکیل شده اند، و بسیاری عصب های حسی به آنها منتهـی مـی                  . میشوند

ناحیه اطراف نوک پستانها    .  شوند شوند، نسبت به لمس و تماس بسیار حساسند و در طول زمان هیجان جنسی، شق می               
و در نتیجه حاملگی تیره تر می شوند و بـه همـین             ) بسته به رنگ پوست   (معموالً صورتی رنگ است   ) هاله نوک پستانها  (

شکل . پستانهای زن معموالً در سن بلوغ ، در نتیجه  ترشحات هورمومی، بطور کامل رشد می کنند                . رنگ باقی می مانند   
  .ی استو سایز آنها وراثت
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   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 
  پستانها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهمیت جنسی
هر چند که، همچون در دیگر مسائل جنسی، سلیقه         . برای بسیاری از مردان و زنان، پستانها اهمیت جنسی خاصی دارند          

تری دارند، در جای دیگر، پستانهای گـرد و         در برخی جوامع، پستانهای کشیده و آویزان، پسند بیش        . ها بسیار متفاوتند  
در برخی  فرهنگها، پستانهای کوچک زیباتر محسوب میـشوند، در حالیکـه در فرهنگهـای دیگـر،                  . سفت، جذاب ترند  

حتی در یک فرهنگ ممکن است مفهوم زیبایی زن از نسلی به نـسل دیگـر، و حتـی                   . پستانهای بزرگ ایده آل هستند    
  .ر،  تغییر کندشاید از فردی به فرد دیگ

  
   اندام های جنسی زن–اندام های جنسی 

  پستانها
  

  پستانهای مرد
  

بـا  . البته پستانهای مردان رشد کمتری می کنند  . مردها نیز پستان دارند   
وجود این،  این امکان وجود دارد که نوک پستانهای مرد در برابر لمس و               

نقش مهمی  و ممکن است    . تماس بسیار حساس باشند، و شق هم بشوند       
بهر حال، فقط یک تفاوت عمده بین       .  در تحریک جنسی او داشته باشند     

در حقیقـت،   . تراونده شیر را دارا می باشـند      ) ابتدایی(پستانهای زن و مرد  وجود دارد؛ پستانهای مرد تنها غدد  بدوی              
تازه متولد هنوز بـا مـادر خـود         ؛  یک نوزاد     " شیر دهد  "یک مذکر ممکن است  تنها یکبار در زندگی، در هنگام تولد،               

بنا بر ایـن دلیـل، پـستان بچـه،          . برخی شراکت های هورمونی دارد، از جمله هورمونهایی که محرک تولید شیرهستند           
طبیعتـĤ،  . این مسئله در  هر دو مورد نوزادان دختر و پسر صدق می کنـد . مقداری آغوز دارد؛ مواد مترشحه قبل از شیر  

  .ی کشداین وضعیت چندان طول نم
  
  
  

 نـوک پـستان قبـل از اولـین          .A:راسـت.برش عرضی از پـستان زن:چپ
  )هاله قهوه ای(نوک پستان بعد از اولین حاملگی . B) هاله صورتی(حاملگی 
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  مرد  جنسی های اندام–  های جنسی اندام
  
  )کیر (آلت -1
 دو تـا    -کورپـوس کاورنوسـوم     ( سلیندر   -2

  )Corpus- cavernosum هستند
 -کـارپوس اسـپونجیوس   (ی    بافت اسفنج  -3

Corpus spongiosum(  
  کالهکپوست  -4
  )سر آلت(کالهک  -5
   دهانـه (  خروجـی مجـرای ادرار     نه ی اده -6

  )هابراپیش
  )خایه( ها  بیضهکیسه-7
  بیضه ها -8
  )یک جفت( دیدیم اپی -9

ز وا- لولـه اسـپرم   (مجرای عبور اسپرم      -10
  ) یک جفت-دفرن

  )یک جفت(  منی کیسه -11
  هثانم -12
   پروستاتٔغده -13
  )هابرآ(مجرای ادرار  -14
 ) یک جفت-پرو ک هایٔغده(  بولبورترال -15

  
  ی مرد اندام های جنس–اندام های جنسی 

  اندام های جنسی بیرونی
 هـا و     بیضه  . تشکیل شده است   کیسه بیضه ها  و   آلت   نه از  مردا اندام های جنسی بیرونی   

متعلقات آنها، که در داخل  کیسه بیضه ها هستند، معموآل بعنوان انـدام هـای جنـسی                  
  .، هر چند که در بیرون از حفره شکم واقع شده اند.داخلی شناخته می شوند

  
  

   اندام های جنسی مرد– های جنسی اندام
  )کیر( آلت :اندام های جنسی بیرونی 

  
 خوانده می شود، یک اندام سلیندری است، که حاوی بافت های شق شدنی می  =Penis)دم (که در التین، )  کیر(آلت 
متداد می یابند؛  دوتای     وجود دارند که، در تمام طول آن، ا        آلت   ، بعبارت دقیق تر، سه بدنه دراز اسفنجی در داخل         .باشد

  ،بطور موازی، در قسمت باالی آن،(corpora cavernosa)این بدنه اسفنجی 
مجرای آبراه، که ادرار و اسـپرم را  .  ، در سطح زیرین آن(corpus spongiosum)و یکی

  .، قرار دارد )کارپوس اسپونجیوس(بیرون دفع می کند، در همین بدنه اخیر 
  
  
  

  رسمی شمایی از اندامهای جنسی داخلی و بیرونی مرد: تصویر فوق

تنه شده یک مرد    آلت خ 
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corpora cavernosa  
  
  
  
  
  

corpus spongiosum  
  
  
  

   اندام های جنسی مرد–اندام های جنسی 
  )کیر(  آلت :اندام های جنسی بیرونی 

  
  

  )نعوظ(شق شدن 
، پـر خـون     )آلت را (رگهای خون رسان آلت، قادرند، سه بدنه اسفنجی آن را           

عکس قضیه هـم اینکـه،      . کنند، که در نتیجه باعث سفت شدن آنها می شود         
شـق  .   از بدنه های اسفنجی خارج می شود، نعوظ تمام می شـود            وقتی خون 

معموآل در نتیجه هیجان جنسی اتفاق می افتد، ولی بنا بـر دالئـل               آلت   شدن
این امر بدلیل شل بودن پوست پوششی       . بزرگتر می شود   آلت   در خالل نعوظ، اندازه   . دیگری هم ممکن است پیش بیابد     

  .آلت، ممکن می شود
  

   اندام های جنسی مرد–ی اندام های جنس
  آلت: اندام های جنسی بیرونی 

   آلت پوسته سر
، در انتهای آلت، به الیه ای از پوست آویخته تبدیل           )پوششی آلت (همین پوست   

از  آلت   )قله(اما، در حالت نعوظ، سر      . را می پوشاند   آلت   می شود،  که معموآل سر     
  .زیر این پوسته بیرون زده و نمایان می شود

  
   اندام های جنسی مرد–ام های جنسی اند

  آلت: اندام های جنسی بیرونی 
  آلت) قله(سر 

  
ط تـشبیه   معموآل کلفت تر از بدنه آن است، و شکل آن را به یـک بلـو                آلت   سر

اسـفنجی کورپـوس    ) بافـت (لت، ادامه همـان بدنـه       در حقیقت، سر آ   . کرده اند 
از آنجـا کـه انتهـای عـصب هـای حـسی       . آن واقع شده است   اسپونجیوس، می باشد، و  دهانه خروجی مجرای ادار در           

ختم می شوند، سطح صاف سر، بخصوص در اطراف حلقه آن، نسبت بـه لمـس و تمـاس، شـدیدآ                      آلت   بیشماری به سر  
قـسمت زیـرین سـر آلـت، بـا          . منیع مهم لذت جنسی مرد هم می باشد        آلت   حساس می باشد، بنا به همین دلیل، سر       
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در پشت حلقه، و در زیر پوسـت        .  نامیده می شود   =frenum)لگام، مهار   ( که فرینوم . ل شده غشائی، به پوست سر متص    
اگر پوست سر تنگ باشد، .  ترشح می کنندSmegma غددی وجود دارند که ترشحی پنیری مانند بنام / سر آلت، بافت

شـسته و    آلـت    وزانه سـر  در هر صورت، شرط نظافت حکم می کند که، ر         . این ترشحات ممکن است باعث التهاب شوند      
در بعـضی از    . کـشیده شـود    باید بـه عقـب     آلت   برای اینکار، پوست سر   . تمیز شود 

با  عمـل سـاده ای،        آلت   فرهنگ ها، چنین مشکلی پیش نمی آید؛ چون، پوست سر         
  .بنام ختنه، قطع می شود

  
  
  
  
  

   اندام های جنسی مرد–اندام های جنسی 
  آلت: اندام های جنسی بیرونی 

  ختنه
،  یکی از دالئل عمل باصطالح ختنه می باشد، کـه شـامل قطـع کـردن                  )phimosisمعروف به   (تنگی پوسته سر آلت،     
ختنه یک سنت بسیار قدیمی در بین یهودیان و مسلمانان است و این امر برای آنها از اهمیـت                   . پوسته سرآلت می شود   

امروزه در آمریکا، بیـشتر     . قبال عمومی روبرو شده است    مذهبی برخوردار می باشد، ولی بهرحال، ختنه، در کل  با یک ا            
  .ختنه هیچ تĤثیری بر توان جنسی مرد ندارد. پسران، فارغ از اعتقاد دینی اشان،  بالفاصله بعد از تولد ختنه می شوند

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اندام های جنسی مرد–اندام های جنسی 
  آلت: اندام های جنسی بیرونی 

  
  اندازه آلت

، و در حالت نعـوظ      ) سانتیمتر 2,54هر اینچ معادل    ( اینچ   4 تا   3یک مرد بالغ، در حالت غیر نعوظ،  بین           آلت   متوسطحد  
برخالف افسانه مـورد  . ولی، اندازه آلت، از فردی به فرد دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد        .  اینچ می باشد   7 تا   5بین  

کل، رنگ پوست، و دالوری فرد،  ندارد؛ یک مرد کوتاه قـد ممکـن اسـت                 قبول بسیاری، اندازه آلت،  ربطی به اندازه هی        
 آلـت   یک مرد سفید پوست ممکن اسـت بزرگتـر از          آلت   ،  )و بلعکس .(یک مرد بلند قد داشته باشد      آلت   آلتی بزرگتر از  

ارگاسم بزرگتر،   آلت   کوچک ممکن است بیشتر از مردی با       آلت   ، و یک مرد دارای    )و بلعکس (یک مرد سیاهپوست باشد     

 ختنه بدالئل مذهبی

  .قبل از میال مسیح سال 3000ختنه در مصر قدیم، حدود : سمت چپ
امروزه ختنه برای مردان یهودی و مسلمان از ارزش مذهبی برخوردار است، چون بازتابی  از عهد و : سمت راست

 .در هر دو تصویر، وسایل ختنه در زمانهای گذشته هم دیده می شوند. میثاق حضرت ابراهیم با خدا است

  ختنه نشده آلت :چپ
  ختنه شده آلت :راست
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عالوه بر این، بعضی از آلتها که در حالت خوابیدگی و عدم نعوظ  تفاوت زیـادی بـا هـم دارنـد،         ). وبلعکس(داشته باشد   
  .ممکن است در حالت نعوظ  سایزی کامآل هم اندازه داشته باشند

  
   اندام های جنسی مرد–اندام های جنسی 

  آلت: اندام های جنسی بیرونی 
  

  قاربت جنسی اهمیت  دارد؟در م آلت آیا اندازه
 آلـت   ، نسبتĤ کوچک باشد، باز هم، دقیقĤ، تمام کارکردهـای یـک           )شق و ایستاده  (که در خالل نعوظ     ) کیری( آلت   حتی

، وفق مـی دهـد، و از آنجـا کـه تعـداد بـسیار       )فارغ از اندازه آن (مرد   آلت   واژن زن، خود را با    . بزرگ را انجام می دهد    
واره واژن ختم می شوند، هر گونه تفاوتی در احساس زن، به سفتی ماهیچه های محـاط    معدودی عصب های حسی به دی     

فاکتور اخیر، در مورد احساس لذت در خالل مقاربـت مقعـدی هـم              . به واژن، و همینطور عوامل  روانی  او، بستگی دارد          
به این خاطر، کسانی که     . ردصدق می کند؛ در عمل، هیچگونه احساسی در ورای ماهیچه های اسفینکتر مقعد، وجود ندا              

شاید اشیائی  بسیار دراز و محکم در مقعد خود فرو می کنند، ممکن است بدون آنکه متوجه شوند، ضررهای جـدی بـه                
  . خود وارد کنند

 حساس و تحریک برانگیز جنسی اسـت، برخـی از مـردان و زنـان، بنـوعی از                   }اعضاء{از آنجا که مقعد یکی از مراکز        (
تحریک مقعدی در مردان، البته به ماساژ پروسـتات هـم مـی             . در خالل فعالیت جنسی، لذت می برند      تحریک معقعدی   

  .)ج.و.ج.انجامد، کاری که برای برخی از مردان، لذت بخش می باشد
  

   اندام های جنسی مرد–اندام های جنسی 
  آلت: اندام های جنسی بیرونی 

  
سیستمی ون و اسپرم تولید می کنند،       که هورم بیضه ها   اندام های جنسی داخلی مرد، از       

، که ترشحات   غده جانبی دیگر   که اسپرمها را نگه داری و حمل می کنند، و چند             مجرایی
  .آنها بخشی از منی انزال شده می باشد، تشکیل شده اند

  
 د مر  اندام جنسی–  های جنسی اندام

   بیضه ها:اندام های جنسی داخلی
  محل، شکل و کارکرد

، در درون شکم رشـد      ) غدد یا اندام های جنسی مرد     (د جنینی،  بیضه ها      در دوران رش  
در مـرد   . ولی، قبل از تولد نوزاد پسر، به داخل کیسه بیضه ها فرود می آینـد              . می کنند 

هـستند،  )  سانتی متر4(بالغ، بیضه ها دو بدنه بیضی شکل بطول حدودآ یک و نیم اینچ          
در داخل کیسه بیضه هـا، در خـارج از حفـره            که، در درون دو پوسته محاطی جداگانه،        

هر چند که هر دو بیضه تا حدودی هم اندازه انـد، امـا بیـضه                . شکمی، معلق می باشند   
  :بیضه ها  کارکرد دوگانه دارند. سمت چپ کمی پائین تر آویزان می شود و به این خاطر ممکن است بزرگتر به نظر برسد

  
  
  
  
  
  
  

  .ای جنسی، خارج می شوداسپرم تولید می کنند که از مسیر سیستمی از مجراه
 .هورمونهایی تولید می کنند که مستقیمĤ به درون جریان خون ترشح می شوند
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   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  بیضه ها: اندام های جنسی داخلی

  
  تولید اسپرم

یک بیضه از صدها محفظه کوچک حاوی لوله های  فشرده مـارپیچی              
در داخل ایـن لولـه هـا    . نه چندان کلفت تر از مو، تشکیل شده است      

کـه  (  پروسـه تولیـد اسـپرم     )seminiferousمعروف به لوله های (
spermatogenesis   وقتی که یـک    . فاق می افتد  ات)  نامیده می شود

پسر به سن بلوغ می رسد، این پروسه شروع،  و بدون توقف در تمـام         
پروسه تولید اسـپرم دارای سـه مرحلـه         . طول عمر او ادامه می یابد     

  :است
  

   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  تولید اسپرم :اندام های جنسی داخلی

  
   مرحله اول-1

 primitive (اسـپرماتوجونیای اولیـه  این سلولها . ک به حاشیه بیرونی لوله شروع می شودمرحله اول با سلولهای نزدی
spermatogonia)    کروموزوم می باشند، از جمله یک کرومـوزوم  46 نام دارد، و مانند هر سلول دیگری در بدن، دارای 

یه،  به دو سلول کـامآل مـشابه         به وسیله تقسیم سلولی، یک سلول اسپرماتوجونیای اول       . ایکس و یک کروموزوم ایگرگ    
را می گیرد، در حالی که سلول دومی به         ) قبل از تقسیم  (یکی از این دو سلول تازه، جای سلول اولی            . می شود ) تقسیم(

 خوانـده مـی   (primary spermatocyte)اسپرماتوسایت اولیههمین سلول، . لوله حرکت می کند) مرکز(سمت وسط 
  .شود

  
   مرد دام جنسی ان–  های جنسی اندام

  تولید اسپرم :اندام های جنسی داخلی
  
   مرحله دوم-2

از وسـط   : اسپرماتوسایت اولیه خود را همانند سلولهای دیگر، تقسیم نمی کند، بلکه بشکل خاصی تقـسیم مـی گـردد                  
  بـه  (Y) کزوموزوم و یـک ایگـرگ      22، و   )یک سلول ( به یک نصفه    (X)کروموزوم باضافه یک  ایکس      22نصف می شود؛    

 (secondary spermatocyte) اسپرماتوسـایت ثانویـه  دو سلول جدیـد  . ، تعلق می گیرند)سلول دیگر(نصفه دیگر 
یعنی تنهـا   (نامیده می شوند، و هر کدام  فقط نصفی از مقدار کروموزومهایی که سلولهای دیگر دارند، را دارا می باشند                     

  ). کروموزوم23
  

   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  تولید اسپرم :ندام های جنسی داخلیا

  
  مرحله سوم -3

لوله نزدیک می شوند، و هر کدام به شـیوه ای معمـولی تقـسیم      ) مرکز(دو اسپرماتوسایت ثانویه هر چه بیشتر به وسط         
ایـن اسـپرماتید هـا      .  نامیده می شوند   (spermatids) اسپرماتیدچهار سلول جدید،    . شده، خود را باز تولید می کنند      

 نامیده  (spermatozoa)اسپرماتوزوئید  یر شکل داده، دارای دم می شوند، یعنی به یک اسپرم بالغ فرا می رویند و                 تغی
بطوری که مشخص شد، اسپرماتوزوئید هـا از        .  روز طول می کشد    64کل پروسه همه این مراحل رشد،  حدود         . می شوند 
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، و  ) کروموزوم دیگـر   22و  ( ای که دارای کروموزوم ایکس      همان مرحله مقدماتی رشد خود، بر دو نوع می باشند؛ دسته            
در حالت لقاح، اسپرماتوزوئید های حاوی ایکـس،        . هستند)  کروموزوم دیگر  22و  (دسته ای که دارای کروموزوم ایگرگ       

  .به تولید مثل دختر، و اسپرماتوزوئید حاوی ایگرگ به تولید مثل پسر، منجر می شوند
  

  
  seminiferousنمای داخلی یک لوله مارپیچی درون بیضه معروف به لوله های 

سلولهای .6تقسیم سلولی   . 5اسپرماتوزوئید،  . 4 اسپرماتوسایت ثانویه،    -3 اسپرماتوسایت اولیه،    -2اسپرماتوجینیوم،  .1
  .سلول های اسپرم. 7تستسترون تولید کننده 

  
  تولید هورمونها

این هورمونهای غددی، به هورمونهـای      . ، هورمونهای خاصی هم تولید می کنند      )بیضه ها و تخمدانها   (غدد مردانه و زنانه     
، چـرا  اما، این واژه ها، تا حدودی غلط انداز می باشـند   . تقسیم شده اند  ) استروژن(و هورمونهای زنانه    ) اندروژن(مردانه  

تنها کیت و تعادل مابین ایـن       .  در هر دو بدن زن و مرد یافته می شوند          "زنانه" و هم هورمون     "مردانه"که هم همرمون    
  .هورمونها است که متفاوت می باشد

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  بیضه ها :اندام های جنسی داخلی
  

  تولید هورمونها
ایـن  . ، هورمونهای خاصی هم تولید می کننـد       )دانهابیضه ها و تخم   (غدد مذکر و مؤنث     

) اسـتروژن (،  و هورمونهـای زنانـه        )اندروژن(هورمونهای غددی، به هورمونهای مردانه      
اما این اصطالحات، اشتباه آفرین می باشند، چون هر دو هورمـون، در             . تقسیم شده اند  

رمونهـا اسـت کـه      تنها کمیت و تعـادل هو     .  یافته می شوند   "زن" و   "مرد"هر دو بدن    
  .متفاوت می باشد

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

   تولید ات هورمونی :اندام های جنسی داخلی
  

  تولیدات هورمونی در مراحل مختلف زندگی
  قبل از بلوغ

  .قبل از بلوغ، سطح اندروژن و استروژن در پسران و دختران تقریبĤ یکسان است
  دوران بلوغ

غ، سطح  تعادل هورمونها شروع به تغییر می کند؛ در بدن مرد،  مقدار اندروژن  کمی باالتر از سـطح                 در دوران بعد از بلو    
باال رفتن سطح انـدروژن در      . استروژن می رود، و در بدن زن، مقداراستروژن به سطح خیلی باالتری از اندروژن می رود               
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کماکان چیزهای زیادی  بـرای یـادگیری در     . ودخالل بلوغ، به شکل گیری مشخصات ثانویه جنسی  در مرد منجر می ش             
در حـالی   : با این وجود، چند مسئله مهم تا بحال شناخته شده انـد           . مورد نقش هورمونها در بدن انسان باقی مانده است        

که هورمونهای غددی برای رشد فیزیکی یک فرد جوان ضروری اند، اما برای ادامه فعالیت جنـسی در سـالهای بعـد از                       
بعبارت دیگر، مردان و زنان در دوران بلوغ،  به هورمونهای غددی،  برای رشد تمام عیار                 . مل اساسی نمی باشند   بلوغ، عا 

  .توان جنسی خود، نیاز دارند
  بعد از بلوغ

  بدون ایـن هورمونهـا،   - تا مرحله معینی-به محض اینکه توان کامل جنسی در مردان و زنان حاصل گردید، آنها قادرند      
، بعد از یائسگی کارکرد     )تخمدانها(مدتها است که این موضوع در مورد زنانی که غدد آنها            .  داشته باشند  فعالیت جنسی 

بسیاری از مردم کمتر تمایل به      . خود را، بدون زایل کردن واکنش جنسی اشان، از دست می دهند، ، شناخته شده است               
، )مثآل از طریق اختـه کـردن  (ت از غدد جنسی خود اعتراف به صحت همین مسئله در مورد مردانی دارند، که ممکن اس          

اما، اسـتثنائاتی  . اختگی، در اغلب موارد و با گذشت زمان، توان و تمایل جنسی مرد را زایل می کند        . محروم شده باشند  
 باشند، و نیازی به وابستگی مـستقیم بـه سـطح            هم وجود دارند؛ در انسان بالغ، فعالیت های  جنسی می توانند متنوع            

  .هورمونی نداشته باشند، چون از فاکتورهای اجتماعی هم تĤثیر می گیرند
  

   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  سیستم مجاری جنسی :اندام های جنسی داخلی

  
  محل و کارکرد

ی، به محـل    سلولهای اسپرم تولید شده در بیضه ها، توسط سیستمی از مجاری جنس           
این مجاری جنسی، که، به ترتیب، از یک جفت اپی          . نقطه خروج خود، حمل می شوند     

دیدیمیس ها، یک جفت واز دفرنس ها و یک جفت مجاری انزالی، تـشکیل شـده، از                 
بیضه ها شروع، از حفره شکمی گذشته و در انتها ی خود به مجرای ادرار منتهی مـی                  

ت، که هم اسپرم و هم ادرار را به بیرون دفع مـی             مسیری اس /مجرای ادرار لوله    . شود
  .کند

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  سیستم مجاری جنسی :اندام های جنسی داخلی
  

 epididymids)-اپی دیدیمیدس ها(مخازن اسپرم 
 seminiferous)(سلول های اسپرم که مرتبĤ در لوله های مارپیچی درون بیضه هـا              

  تولید می شوند،
ایـن  . که بر سطح هر بیضه قرار دارند، منتقل می شـوند          ) انباری(ه لوله های مخزنی     ب

، )بصورت جمـع اپـی دیـدیمیس هـا        (لوله های محل تجمع اسپرمها، اپی دیدیمیس        
البته این لوله ها پیچ و خمهایی دارند که در ظاهر،  فقط بطول بیضه هـا                 . نامیده می شوند، و حدود شش متر طول دارند        

در طـی  . سلول اسپرم برای طی مسیر خود درطول این لوله های انباری، به هفته ها وقت نیاز دارد   . یده می شوند  نشان د 
  .این مدت، سلول اسپرم ، قدرت حرکت کردن،  را تا حدودی در خود پرورش می دهد

  
  برشی از بیضه که لوله های فشرده مارپیچی درون بیضه

  ی محل تجمع اسپرمهاو لوله های مخزن) محل تولید اسپرم(
  .، را نشان می دهد)در سطح بیضه(
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   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  سیستم مجاری جنسی :اندام های جنسی داخلی

  
  -(Vas Deferentia)مجاری واز دفرنس/لوله ها 

به محض اینکه سلول اسپرم از انبار محل تجمع خود، بر روی هر بیـضه، بیـرون            
بمراتب کوتاهتر و تقریبĤ مستقیم ، به اسم مجـرای          ) مجرایی(می زند، وارد لوله     

این لوله از کیسه بیضه ها تا داخل حفره  شـکم            . ، می شود  )واز دفرنس ( اسپرم  
بخش زیرین این لوله مجرایی را می توان از روی پوست کیـسه             . امتداد می یابد  

ایی است، در   از آنجا که این لوله  مجرایی براحتی قابل شناس         . بیضه ها لمس کرد   
دو لولـه گفتـه     . هم، براحتی قطع می شـود     ) بستن لوله مردان  (عمل وازکتومی   

، در داخل شکم، در یک منحنی درازی، خم می شوند و به پشت مثانـه مـی                  )هر لوله به یک بیضه وصل می باشد       (شده  
 Ampulla انبار مانند، به اسم      ، سایز بزرگتری بخود می گیرند و هر کدام حالت یک قفسه           )این لوله ها  (رسند؛ جایی که    
 هـا بـه دو      " آمپـوال  ". سلولهای اسپرم به این قفسه ها منتقل شده، در انتظار انزال باقی مـی ماننـد               . بوجود می آورند  

 وصل شده، با هم،  دو مجـرای کوتـاه و   (seminal vesicles)مجرای کیسه مانند دو اندام دیگر، یعنی کیسه های منی 
این مجاری انزالی از وسط غده .  نامیده می شوند(ejaculatory ducts)ورند که مجراهای انزالی مستقیم  بوجود می آ

سلول های اسپرم  قبل از ورود به مجاری انزالی،          . ملحق می شوند  )  آبراه(پروستات می گذرند و در آنجا به مجرای ادرار          
، عمـدتĤ بـا کمـک حرکـت موجـدار مقـدار       )رم ها اسپ(توان و امکان محدودی برای حرکت خود دارند، در عوض،  آنها             

بـا اینهمـه،    . در داخل لوله ها و همچنین انقباضات ماهیچه ای، رو به جلو انتقال داده می شـوند                ) مژه(بیشماری مویچه   
این تغییر ناگهانی و شدید،  از چند مـایع کـه در جاهـای               . بالفاصله در لحظه انزال، اسپرم ها بشدت متحرک می شوند         

اسپرمها با شنا کردن در مـایع منـی، انـرژی           . تولید شده و با هم،  آب منی را تشکیل می دهند، ناشی می شود              مختلف  
  .کامل خود را بدست می آورند

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  سیستم مجاری جنسی :اندام های جنسی داخلی
  

 Urethra)  -آبراه(مجرای ادرار 
. ( منتهـی مـی شـود      آلـت     از مثانه شروع و به سـر       مجرای ادار، لوله ای است که     

 که کلیه ها را  به مثانه وصل می کنند،           (uteres)مجرای ادار نباید با دو لوله دیگر        
. خارج کردن ادرار یا منی    : در مرد، مجرای ادرار دو کارکرد مهم دارد       .) اشتباه شود 

در .)  خارج شـوند   بعلت  وجود ماهیچه هایی خاص، منی و ادرار نمی توانند با هم            (
می شـود،  منـی کـه از         ) مجرای ادرار (حالی که ادرار مستقیمĤ از مثانه وارد آبراه         

چند مایع مختلف تشکیل شده، از منفـذ هـای خاصـی عمـدتĤ در ناحیـه غـده                   
  .پروستات وارد مجرای ادرار می شود

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  جانبی/ ابسته اندام های  و :اندام های جنسی داخلی
  

اسپرم ها برای زنده ماندن بعد از انزال، نیازمند شنا کردن در مایعی غلیظ و پـر از                  
  مواد غذایی، به اسم منی

در واقع، مایع منی از چند مایع مختلـف کـه در نقـاط              . می باشند ) مایع منی /آب(
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از ترشحات اندامهایی ناشـی     ) مختلف(مهمترین این مایعات    . مختلف مجرای ادرار به هم می رسند،  تشکیل شده است          
  .می شوند که در زیر تشریح شده اند

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  جانبی/ اندام های  وابسته  :اندام های جنسی داخلی
  

 (seminal vesicle)کیسه های منی 
انتهای بـزرگ شـده واز       ("آمپوال"کیسه های منی دو کیسه ای هستند که در کنار           

رسـمĤ  . ،  در پشت مثانه و نزدیک سر باالیی غده پروستات، واقـع شـده انـد                )دفرن
اعتقاد بر این بوده که این کیسه ها بعنوان محل نگه داری اسـپرمهای جمـع شـده،                  
عمل می کرده اند، اما، امروزه، این نظر غالب شده که،  کارکرد اصـلی آنهـا، ترشـح                   

روسـتات، باعـث تحـرک شـدید     مایعی است که بهمراه مایع ترشح شـده از غـده پ    
  .اسپرمها بعد از انزال می شود

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  جانبی/ اندام های  وابسته  :اندام های جنسی داخلی
  

  غده پروستات
غده پروستات، بدنه ای محکم و مدور به اندازه یک بلوط می باشد، و درست، در                

دو مجرای ادرار و مجاری انزالی، که قـبآل         زیر مثانه واقع شده،  و مسیر عبور هر          
بخشی از  . پروستات مرتبĤ مایعی ترشح می کند     . توضیح داده شده اند، می باشد     

و بخش دیگر آن،  قـسمت عمـده          . این مایع، با ادرار به خارج منتقل می گرددد        
در بعضی از مردان مسن، پروستات رشـد کـرده          . مایع منی را تشکیل می دهد     

در چنـین حـالتی،     . دن فشار به مجرای آبراه شده، و در نتیجه ادرار کردن آنها را با مشکل مواجه می کند                 باعث وارد آم  
  .احتماآل عمل جراحی الزم می شود

  
   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام

  جانبی/ اندام های  وابسته  :اندام های جنسی داخلی
  

 Cowper`s-پرو کای هٔغده(Bulbourethral Glands   -غدد بولبورترال
Glands(  

در زیر غده پروستات، دو غده کوچک دیگر، به اندازه یک نخود، قرار دارنـد،               
جنسی، مایعی قلیایی به  داخل مجـرای ادرار،         )تحریک( که، در خالل هیجان     

اغلب، قبل از انزال،  قطره ای از این مـایع را مـی تـوان در                 . ترشح می کنند  
بطور قطع نمی توان گفـت کـه ایـن قطـره      . ردسوراخ دهانه آلت،  مشاهده ک     

همین، ممکن اسـت اسـباب      .(حاوی اسپرم های پراکنده، نمی باشد     ) قطرات(
  .)بارداری های بدون انزال یا مایع منی، باشد
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   مرد  اندام جنسی–  های جنسی اندام
  جانبی/ اندام های  وابسته  :اندام های جنسی داخلی

  
  یمتعلقات مایع من: جمع بندی

     ،  از سـلول هـای اسـپرم و ترشـحات،     )ر  چـایخوری   عمومĤ مقداری کمتر از یک قاشق پُ      (منی خارج شده در یک انزال       
هیچکدام از این مایعات حاوی     . اپی دیدیمیس ها، کیسه های منی، غده پروستات، و غدد بولبورترال، تشکیل شده است             

 را می بلعند؛ چه تصادفی و چه آگاهانه، دلیلی برای نگرانی خـود  کسانی که مایع منی. مواد خطرناک یا سمی نمی باشند     
مـایع  .) البته به جزء در مواردی که مایع منی حاوی باکتری یا ویروس عامل بیماری های مقاربتی باشـد                 . (نداشته باشند 

ار دقیـق،   مقـد . ولی،  گاهی ممکن است رقیق و تا حدودی آبکی باشـد           . منی عمومĤ غلیظ و به رنگ سفید شیری است        
 تا پانصد میلیـون سـلول       150در یک انزال معموآل بین      . غلظت، و محتویات مایع منی به تعداد دفعات انزال بستگی دارد          

شماره ها،  از فردی به فرد دیگـر،  و حتـی در              .  میلیون حد متوسط آن  را نمایندگی می کند         200اسپرم وجود دارد که       
  .ت انزال، متفاوت می باشدیک فرد هم،  بسته به سن و تعداد دفعا

  
  
  
  

 تستسترون، جنین اولیه بی شکل او را او را تغییر شکل می دهد، طـوری                "مردانه"قبل از تولد یک پسر بچه، هورمون        
تستـسترون در ایـن     ) غیبت(در مورد بچه دختر، نبود      . که به شکل گیری بدن و اندام های جنسی نرینه منجر می شود            

بهرحال، از آنجا کـه انـدام       .  جنین به سمت بدن و اندام های جنسی مادینه می انجامد           "ک وار اتوماتی"مرحله، به رشد    
متـرادف هـم مـی      /های جنسی مادینه و نرینه از یک توده سلول جنینی نشĤت می گیرند، این اندامها کماکان معـادل                   

 . نامیده می شود" متجانس"باشند، که در زبان علمی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنسی) کس العملع(واکنش 
  تحریک و واکنش

  چهار مرحله واکنش جنسی
  واکنش جنسی زنان

  واکنش جنسی مردان
  

 بعضی ساختارهای متجانس در سیستم جنسی زن و مرد

 مرد
 

 بیضه ها
 مجرای ادار پروستاتی

 لوله ادارا آلتی
 کیسه بیضه ها

 کیر
 غدد کوپر
 پروستات

 زن
 

 تخمدانها
)آبراه(مجاری ادرار  

 لب های کوچک مهبل
 لب های بزرگ مهبل

 کلیتوریس
 غدد بارتولین

-ا اورترالغدد پار(غدد محاط به مجرای ادرار  
)"پروستات زنانه"   
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   تحریک و واکنش-جنسی) عکس العمل(واکنش 
هر زن سالمی و همینطـور      . ، را دنبال می کند    تحریک و واکنش  فعالیت جنسی انسان، همچون هرفعالیت دیگری، الگوی        

در حالی که واکنش هر فردی هرگز دقیقĤ شـبیه          . مقابل تحریک جنسی را دارا می باشد      هر مرد سالمی، توان واکنش در       
واکنش هیچ فرد دیگری نیست، اما، الگوی فیزیولوژیکی پایه ای آن، فارغ از نوع جنس، در همه افـراد بـشری یکـسان         

  .است
  

   تحریک و واکنش-واکنش جنسی
  

  یکباره) رهایی( استخالص -انباشته شدن تنش هیجانی: الگوی اولیه
فعالیت جنسی تغییرات زیادی در بدن انسان ایجاد می کند، از جمله باال رفتن ضربان قلب و فشار خون، متـورم شـدن                       

روی هـم انباشـته شـدن و  اوج          / جمع  اندامهای جنسی، انقباض ماهیچه ها، ترشحات غددی، و بسیاری دیگر از عالئم             
ش هیجانی انباشته شده، بـاالخره، در کنـشی لـذت بخـش، شـبیه صـرع                 ، تا اینکه، این تن    گیری تنش هیجان جنسی   

و در نتیجه آن، تورم اندامهای جنسی کاهش یافته،  و بدن بحالت قبلی خود              . می گردد ) آزاد(، رها   ارگاسمگرفتگی، بنام   
  .باز می گردد) پیش از هیجان(
  

  
  
  
  
  
  

   تحریک و واکنش-واکنش جنسی
  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه

  
  
  
  
  

در زن و مرد، هیجان جنسی ممکن است در هر ساعتی از روز یا شب، با نگاه یا لمس توسط شخص یا شیئی خاص، با بـو    
از آنجا کـه منـابع تحریـک جنـسی زیادنـد و             . یا صدای خاصی، یا صرفĤ با فکر، خیال و تصور، یا فانتزی، شعله بکشد             

نمود، و چنین تالشـی هـم در اینجـا          ) کالسه(د یا آنها را دسته بندی       متفاوت، براحتی نمی توان لیستی از آنها تهیه کر        
بهرحال، شاید بی فایده نباشد که نگاهی گذرا به برخی از محرک های واضح که به تولیـد واکـنش                    . صورت نگرفته است  

  .جنسی می انجامند، بیندازیم
  

   تحریک و واکنش-واکنش جنسی
  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه

  
  اط حساسنق: لمس

شخص از طریق انتهـای     . از همه قوه های انسانی، قوه المسه، یکی از حساسترین قوه ها در برابر تحریک اروتیکی است                
از آنجا کـه سـطح   . عصب هایی که به پوست و بعضی بافت های عمیق تر ختم می شوند، پی می برد که لمس شده است                    

عـصبی را دارا هـستند،      ) انتهای(  مقدار بیشتری از این سر        بعضی از قسمت های بدن نسبت به سطح دیگر قسمت ها،          

 انسان، از جهت جنسی، تقریبĤ در هر زمانی، به روش های گوناگونی، و توسط اشیاء  بسیار متفاوتی،
.می تواند تحریک شود  
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پس،  این قسمت های پر عصب، نسبت به لمس، از دیگر نقاط  بدن،حساس ترنـد، و در نتیجـه، بخـصوص نـسبت بـه                           
  بدین خاطر، این مناطق خاص، اغلب نقاط حساس جنسی. تحریک جنسی از قدرت  حس دریافتی بیشتری برخوردارند

(Erogenous zones: love producing zone. یونانی:eros=love و genesthai=produce) خوانده می شـوند .
جنـسی و   آلـت  زن، منطقـه بـین   آلت   مرد، کلیتوریس و لب های کوچک      آلت   نقاط یا مراکز بیشتر حساس جنسی؛ سر      

گلو و گردن، دهان، و گوشها،      ،  )بخصوص نوک پستانها  (، قسمتهای داخلی رانها، پستانها      )لمبرها(مقعد، خود مقعد، باسن     
 .می باشند

  
   تحریک و واکنش-واکنش جنسی

  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه
  

  واکنش نسبت به لمس شدن در همه افراد یکسان نمی باشد
 -تجارب ذهنی . بنا به تجارب متفاوت فردی،  امکان دارد که در اشخاص مختلف درجات متفاوتی از حساسیت رشد کند                 

در حقیقت، افرادی وجود دارند که در       . ، می تواند هرگونه واکنش جنسی نسبت به لمس شدن را از بین ببرد             روانی منفی 
در مقابل، مقاربت ها و تجـارب مثبـت جنـسی،           . خالل مقاربت جنسی می خواهند  حداالمکان به آنها دست زده نشود           
نتیجه به کشف نقـاط حـساس جنـسی جدیـدی           قادرند به رشد حساسیت  در تقریبĤ تمام نقاط بدن منجر شوند، و در               

) و شریک جنـسی خـود را      (در آخرین تجزیه و تحلیل، هر کسی خود باید نقاط حساس جنسی بدن خویش               . بینجامند
  .کشف کند

  
   تحریک و واکنش-واکنش جنسی

  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه
  

  قوه های دیگر
  

شیئی، تحریک جنسی می شوند، بلکه ایـن  /وسط شخص یا لمس چیزی  اکثر مردم بخوبی بر این امر آگاهند که نه تنها ت          
را هم می دانند که دیدن، شنیدن، بو کردن یا مزه کردن هم به تحریک جنسی آنها منجر می شود؛ نگاه بـه یـک بـدن                           
زیبا، صدای نغمه ای موسیقیایی، بوی عطری، مزه غذاهایی خاص، یا ترشحات غددی معشوق، همه مـی تواننـد بعنـوان         

با اینهمه، تĤثیرات عوامل گفته شده،  به اثرات روانی که در ذهن فرد بر مـی                 . محرک های جنسی بسیار قوی عمل کنند      
انگیزانند، بستگی دارند؛ فردی ممکن است با نگاه، صدا، بو، و یا مزه خاصی هیجانی شود، چرا که این عوامل در ذهن او                       

، تداعی کردن تجارب منفی هم  به واکنش منفی منجر می شود، و به               در مقابل .(تجارب مثبت جنسی را تداعی می کنند      
  .)کاهش یا فروکشی کامل هیجان می انجامد

  
   تحریک و واکنش-واکنش جنسی

  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه
  

   روانی-شرایط  ذهنی 
 
 

.جنسی است، که چنین می شوند/و تنها از طریق تجارب خاص اروتیکی .یکی وجود نداردچیزی بنام نگاه، صدا یا بوی اروت  
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خاصی،  کشش داشته اند، یـا       به همین سبب، تعجب آور نیست که در زمانها و فرهنگ های مختلف، ایده آلهای زیبایی                 
موجود انسانی کآل در    . ممکن است قطعه خاصی از موسیقی برای عده ای میل برانگیزنده باشد ولی برای عده ای دیگر نه                 

روانی خود وابسته است، و بسیاری از انسانها، تنها با تصورات ذهنـی،             -امر عکس العمل جنسی، بشدت به عوامل ذهنی       
 در حقیقت، کسانی هستند که قادرند براحتی از طریق فانتزی جنـسی خـود بـه ارگاسـم                   .به هیجان جنسی می رسند    

  .برسند
  

   تحریک و واکنش-واکنش جنسی
  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه

  
  تفاوت بین زنان زنان و مردان

  به نظر می رسد که افکار، فانتزی و تصورات اروتیکی تĤثیرات خاص بیشتری بر مردان نسبت به زنان،
  .در خالل مقاربت جنسی، اکثر زنان تنها از طریق تحریک فیزیکی ممتد به ارگاسم می رسند .دارند

  
   تحریک و واکنش-واکنش جنسی

  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه
  

  نوازش جنسی/واکنش بدون تحریک 
  
  
  

نگام پر بـودن مثانـه طـوری کـه          برای مثال، بسیاری از مردان می دانند که در هنگام بلند کردن یک وزن سنگین یا ه                
  .ناراحتی فیزیکی برایشان در بر داشته باشد، ممکن است حالت نعوظ به آنها دست دهد

  
  "پریĤپیسم"حالت پاتولوژیکی نادری هم وجود دارد به اسم 

Priapism 
ایـن بیمـاری  دردآور اسـت، و ممکـن     . که در آن مرد قادر به خالص شدن از نعوذ خود نمی باشد     

این حالت به اسم خدای باروری یونان قدیم، پریـاپوس، نامگـذاری            . (مرد صدمه بزند   آلت   هاست ب 
  .)او همیشه در حال نعوذ بوده است آلت شده است، که

  
   تحریک و واکنش-واکنش جنسی

  منابع تحریک جنسی: الگوی اولیه
  

   واکنش نامتغیر-تغییر محرک جنسی
 سعی بر آن می کنند که از طریق نوعی فعالیت جنـسی، خـود را رهـا                  هوسی شدند، /افراد به محض آنکه کامآل حشری     

بهرحال، فارغ از نوع    . البته، نوع فعالیت جنسی که برای اینکار انتخاب می کنند، بستگی به شرایط  دارد              . کنند) خالص(
کی فرقی نمـی کنـد      بعبارت دیگر، از نقطه نظر فیزیولوژی     . انتخاب، واکنش بدن همیشه الگوی مشابهی را دنبال می کند         

از جهت روانی، موضـوع  . که آیا واکنش جنسی صرفĤ از طریق استمناء برانگیخته شده باشد،  یا از طریق مقاربت جنسی           
  .فیزیکی، نامتغیر می ماند) اولیه(، اما واکنش مبدآ .شود) تجربه(چه بسا ممکن است متفاوت احساس 

و زنان راحتر از مردان از طریق حس لمسی و بصری . براحتی بیشتری تحریک می شوند) نگاه(در کل، مردان از طریق تهییج بینایی 
.تحریک می شوند)تماس و صدا(  

کن است در مقابل کنش و دالیل غیر جنسی، ظاهراً بعضی واکنش های جنسی خاص، مم
.بروز کنند  
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   تحریک و واکنش-واکنش جنسی
  تحریک جنسیمنابع : الگوی اولیه

  
  تفاوت های فردی

.  حتی واکنشهای فیزیکی هم  در دو نفر، و حتی در یک فرد در موقعیت های متفاوت، هرگز دقیقĤ مـشابه هـم نیـستند         
هرتوضـیح عـام    . انسانها ماشین نیستند که اعضا و ترکیبات هر کدام، در یک خط تولیدی، روی هم قرار داده می شوند                  

  .  عام-نسان، فقط همین می تواند باشدواکنش و عکس العمل جنسی ا
مثآل، این امکان کامآل برای بعضی از       .(واکنش معین یک فرد ، بدون شک،  تفاوتهای منحصر بفرد ویژه ای نشان می دهند               

  .)تجربه کنند آلت مردان وجود دارد که ارگاسم و انزال را در حالت عدم نعوظ

  
          Ĥمرموز تابانـده شـود، و  بخـشی از دانـش اولیـه در مـورد بعـضی از                     هدف فقط این است که نوری بر موضوعی سابق 

  .کارکردهای خاص بدن، به زنان و مردان ارائه گردد
  

   چهار مرحله از واکنش-واکنش و عکس العمل جنسی

  
بهررو، در تالش برای فهم بهتر این پروسه، دانشمندان مختلف، واکنش جنسی را بـه دو، سـه، چهـار مرحلـه و حتـی                         

مسلمĤ،  باید بخاطر داشت که تجربه جنسی هر فرد بشری یک تمامیت ممتد می باشد، و همـه                   . ، تقسیم کرده اند   بیشتر
با این وجود، این پله ها و مراحل بما کمک          . تقسیم بندی ها به پله ها و مراحل مختلف، همیشه ساختگی و قراردادی اند             

تحریک جنسی واکنش نشان می دهـد، را بازشناسـی و درک   می کنند تا شیوه و روش های زیادی که بدنمان نسبت به             
  .کنیم

  
   چهار مرحله از واکنش-واکنش جنسی

  چرا چهار مرحله؟
  

 ولـی مـا، سـنت و        -وقتی که ما سیکل واکنش جنسی را به چهار مرحله تقسیم می کنیم، هر چند که قراردادی باشـد                  
  .فرهنگ علمی راحتی را دنبال می کنیم

  دا آلبرت مول، سیکل واکنش جنسی را دردر دوران مدرن، ابت
  ، تشریح و)1909 (" زندگی جنسی کودک"مطالعات خود 

  او همینطور تقسیم آن به چهار مرحله عمده را. تعریف کرد
  :هم پیشنهاد نمود

 
  
  
  

Albert Moll (1862-1939)  

) نقش(یا ایده آلی از چگونگی ایفاء ) نرم(بهمین خاطر، جمعبندی زیر از واکنش جنسی زنان و مردان نباید بعنوان یک قاعده 
.فیزیکی که هر کسی باید در پی آنها باشد، تلقی گردند  

آزاد، (تنش و سپس ریزش  ) روی هم ساخته شدن(واند همچون بنا شدن در ساده ترین عبارت، الگوی واکنش جنسی می ت
.شدن ناگهانی آن، تعریف گردد) رها  

1. the onset of voluptuousness, 
2. the equable voluptuous 
sensation, 
3. the voluptuous acme, and 
4. the sudden decline 
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  .رائه داد، تعریف دیگری ا)}1927{1942 (" کارکرد ارگاسم"بعدا، ویلهلم ریش، در کتاب خود 
 
  
  
  
  
  
  

 
Wilhelm Reich (1897-1957)  

  
  

  جینیا جانسونرو وی (William Howell Masters)ماسترز. در دوران اخیر، ویلیام ه
(Virginia Eshelman Johnson)  1966 (" واکـنش جنـسی انـسان   "در کتاب خود (

  :مراحل را به این شکل تقسیم کردند
 
 
 
 
  

  
William H. Masters 
(1915-2001) 
Virginia Johnson 
(1925-)  

  
  ) تمدید قوا-4 ارگاسم، و-3،)فالتی( مسطح -2 هیجان،-1(

  .، را هم مطرح کرده اند)مرحله نافرمانی(  Refractory period  عالوه بر آن، آنها مفهوم مرحله پنجم بنام
رائـه شـده توسـط ماسـترز و         توضیحات زیر در مورد واکنش جنسی زن و مرد بر اساس تقسیم بندی چهار مرحله ای ا                

هر چند که شاید جایی برای مشخص سازی دقیقتر و اصطالحات بهتـری در آینـده وجـود داشـته                    . جانسون، می باشد  
  .باشد، اما مدل ماسترز و جانسون برای منظور فعلی، مناسب می باشد

  
  واکنش زنان-واکنش جنسی 

  
واکنش جنسی عمدتĤ  روند مشابه ای در هر دو جـنس  کرده که تحقیقات مدرن علمی درباره مسائل جنسی کامالً اثبات   

. در واقع، ظرفیت جنسی  زنان حداقل مساوی، و در برخی جهات بیشتر از، ظرفیت جنسی مردان اسـت                  . دنبال می کند  
.  امروزه، ما می دانیم که زنان و مردان هر دو می توانند نسبت به محرکهای حسی واحدی، واکنش جنـسی بـروز دهنـد                       

زنـان و  . مس کردن، دیدن، شنیدن، بوئیدن و مزه کردن، نقش مهمی در تحریک جنسی همه انسانها ایفـاء مـی کننـد      ل
مردان هر دو، دارای نقاط حساس در بخش های عمومی بدن بوده، و قادرند  نقاط شهوت زای مشابهی در خود پـرورش                       

  .دهند
  
  
  
  

1. mechanical tension,  
2. bioelectric charge,  
3. bioelectric discharge, 
and 
4. mechanical relaxation 

1. excitement,  
2. plateau,  
3. orgasm, and  
4. resolution. 
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   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  ا و تفاوتها هتشابه
برخی ازآنـان اسـاس بیولـوژیکی       . ود تشابهات اولیه واکنشهای جنسی زن و مرد، تفاوتهایی چند نیز وجود دارند            با وج 

در حقیقت، مورد اخیر، بخصوص در مورد زنـان،         . دارند و بقیه نتیجه تĤثیرات عمومی و روانی اجتماعی، فردی می باشند           
 فیزیولوژیکی واکنش جنـسی     -بنابراین، تشریح صرفĤ پزشکی   . اهمیتی بیشتر از آنچه بدان اعتراف شده، دارا می باشد         

محققان فیمینیست، اخیراً دیدگاه تازه ای در مورد جنسیت زنان معرفی کرده            . زنان، ناچارآ به ناکفایتی منتهی می شود      
 اسـاس   با این حال، به خاطر ویژه بودن مـسائل جنـسی، تـشخیص تمـایز بـین                . اند که، بر ابعاد رابطه ای،  تĤکید دارد        

  . اجتماعی در هر فرد آسان نیست–بیولوژیکی و شرایط  روانی 
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  تشابهات و تفاوتها

 

 
  

  بعضی تفاوتها
بـرای مثـال،    . بین واکنش های جنسی زن و مرد، تفاوتهایی چند وجود دارند که شاید اساس بیولوژیکی داشته باشـند                 

 که یک زن معمولی کمتر به کمک یک تصویر ذهنی به تنهـایی،  تحریـک مـی                   یافته های بدست آمده نشان می دهند      
زنان، حتی هنگامی که شهوتی باشند، حواسشان راحتر می پـرد،  و بـسیاری از آنـان در نتیجـه ادامـه یـافتگی           . شود

نش بـه تحریـک     بعضی از زنان  قادرند در واک      . استثنائاتی بر این اصل وارد است     . (تحریک فیزیکی به ارگاسم می رسند     
  .)صرفĤ فیزیولوژیکی به ارگاسم برسند

زنان میـل بـدان     . با این حال، بزرگترین تفاوت بین زن و مرد در امر واکنش و عکس العمل جنسی، در حوزه روانی است                   
در حقیقـت، کـاراکتر      .درونی، هیجان شهوتی خود بها دهند تا به تظاهر فیزیکی آن          /دارند که بیشتر به احساس ذهنی     

، تعیین کننده می    )زن(با شریک جنسی اش، تا حدود زیادی در چگونگی تجربه واکنش های جنسی خود او                ) زن(طه  راب
را منعکس  ) زنان(به این خاطر، هیچگونه اندازه گیری فیزیولوژیکی نمی تواند بدرستی درجه رضایت جنسی آنان               . باشد
  .کند

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  تشابهات و تفاوتها
 
   کهنه"الق دوگانه اخ"

با وجود فاکت های بیولوژیکی و یافته های روانشناسی کامآل تĤئید شده، زنان در فرهنگ ما، برای مدت های مدیـدی، از                
عموما اینطور تـصور مـی      . محدودیت های فرهنگی، که آنها را از ابراز تمام عیار جنسیت خود باز می دارد، رنج برده اند                 

 قدرتمندی هستند در حالی که زنان  فاقد تواناتی دارا بـودن نیـروی جنـسی                 "روی جنسی  نی "شده  که مردان دارای      
در نتیجه، مردان تشویق می شدند که از توان جنسی خود لذت ببرند، ولی به زنان آموزش داده می شد                    . قوی می باشند  

انه در رابطه با رفتارهای  زن و        این باصطالح اخالق دوگ   . که تمایل جنسی را کاری پست، نادرست و بی ارزش تلقی کنند           

طی می ) قرمز(و زنان ) آبی(واکنش جنسی روند اولیه یکسانی در مردان 
 : کند
A  شوق و تمنا(مرحله هیجان(،-B  مرحله مسطح)ثبات(، -C،ارگاسم   

 -Dمرحله تجدید قوا، البته امکان یکسری  
 . تغییرات در روند واکنش زنان وجود دارد، مانند چند ارگاسمی
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مرد، بعضی نتائج تĤسف باری، نه تنها برای سالمت اخالقی جامعه، بلکه همچنین برای تندرسـتی فیزیکـی هـر یـک از                   
  .زنان، بهمراه داشته است

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  تشابهات و تفاوتها
  

  نیروی ناشناخته زنان
س العمل های جنسی خود دچار مشکل می شوند، و بخش بزرگی از آنان عمر               زنان اغلب در رشد دادن  واکنش ها و عک         

در حالی که عمآل همه مردان براحتی بعـد از مقـدار معینـی              . خود را بدون شناخت توان اروتیکی خویش، طی می کنند         
 اولـین  برخـی زنـان،   . تحریک به ارگاسم می رسند، بسیاری از زنان در رسیدن به این هدف ساده، شکست می خورنـد                 

چند مورد ناتوانائیهای فیزیکی و یا بیماری بکنار، این         . ارگاسم خود را تنها بعد از سالها مقاربت جنسی، تجربه می کنند           
در طـی دوران سـالهای تکـوینی، بـه          . مشکالت غریب و بیمورد، دقیقĤ به نحوه تربیت زنان در جامعه مربوط می شوند             

نتـائج چنـین    . ا نیاز جنـسی خـود را، حتـی بـرای خودشـان، انکـار کننـد                بسیاری از دختران فشار آورده می شود ت       
عالوه بر آن، انواع فاکت های      . خویشتنداری می تواند آنچنان شدید باشد که هر گونه کارکرد جنسی نرمال را فلج نماید              

 کـارکردی، و نتـائج   بالقوه منفی دیگری هم وجود دارند؛ ازمورد ساده کمبود اطالعات گرفته تا رابطه های مختل و غیـر      
به این دلیل، رهیافت های علمی تازه، مشکالت جنسی زنان را به چهار دسته گروه بنـدی                 . غیر منظوری درمان پزشکی   

 -4 مـشکالت روانـشناختی،   -3 مـشکالت رابطـه ای،   -2فرهنگی در بعد وسـیع آن،  - مشکالت اجتماعی  -1: می کند 
  .)ج. و. ج-.ه جنسیت و جامعه مطالبی در این باره منتشر شده اند فصلنام3در شماره های یک تا . (مشکالت پزشکی

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

خالصه زیر درباره واکنش جنسی انسان، به معنای تثبیت یک قاعده و یا ارائه یک تصویر ایده آل از 
 .چگونگی ایفاء جنسی نیست

   شوق و تمنا-1
   برخی مشاهدات عمومی

                                                 نه تنها مردان بلکـه زنـان                  
حشری شوند، و بعضی از آنـان        هم  قارند از جهت جنسی، ناگهان      
 یک تا چند ارگاسـم را تجربـه          ممکن است در خالل چند دقیقه،     

در واقع، زنانی هستند که پانزده تا سی ثانیـه بعـد شـروع              . کنند
ولی، به نظـر مـی رسـد، در      .ه ارگاسم می رسند   مقاربت جنسی، ب  

 از مردان، حـواس اشـان        مرحله اولیه هیجانی شدن، زنان بیشتر     
منحرف می شود، و بیشتر به تسلسل و ادامه  تحریـک فیزیکـی              

به همین دلیل، بسیاری از زنان، نـسبت  بـه شـریک             . وابسته اند 
ی جنسی مرد خود، در خالل عمل دخول، به وقـت بیـشتری  بـرا              

حس حشری مردان اغلب ادامه مـی       . رسیدن به رگاسم نیاز دارند    
در کل،  زنـان     . یابد و با کمک عوامل فیزیولوژیکی بیشتر می شود        

بمراتب کمتری، براحتی تنها با نگاه و صدا، فانتزهـای اروتیکـی و              
از جهت دیگر، وقتی زنی قـادر مـی         . انتظارات، تحریک می شوند   

تحریکی دلخواه خود متمرکز کنـد      شود حواس خود را روی روش       
، او بهمـان  )) مترادف استمناء در مردان    ( استشهاء  مثآل در خالل    (

  .سرعت مردان به ارگاسم می رسد
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یزیولوژیکی کـه   تنها هدف ما از ذکر این خالصه ارائه یک سری اطالعات عمومی برای زنان و مردان درباره  آن مراحل ف                    
با اینهمـه،   . تفاوت های فردی  باید همیشه درنظر گرفته شوند        . ممکن است با فعالیتهای سکسی همراه گردند، می باشد        

یک زن، فارغ از اینکه چه نوع فعالیت جنسی ای انتخاب کند، معمـوآل در خـالل زنـدگی او    ) پایه ای(واکنش های اولیه  
  .یکسان است

  
  نان واکنش ز-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
  )شوق و تمنا( مرحله هیجان -1

  واژن
  :اوج گیری هوس جنسی دو تغییر بزرگ در واژن تولید می کند

  متورم و قلنبیده شدنپر خون و متورم شدن ، بخوان  -1
 خیمه زدن سوم داخل استوانه واژن، یعنی -عریض شدن دو -2
  

  اکنش زنان و-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
   مرحله شوق و تمنا-1
  

  پرخون و متورم شدن
در طول زمان هیجان و شوق جنسی، اندام های جنـسی پرخـون             

آماسیدن، باد کردن، متورم شدن، بـزرگ       . (شده، متورم می شوند   
مـاس،  در زنان، اولین نشانه هیجـان و شـوق جنـسی و آ            ). شدن

در پاسخ به تحریک مؤثر، دیواره های       . خیس شدن واژن می باشد    
واژن مایع شفافی ترشح می کنند که پوشش مرطوبی بـرای کـل             

بدون این لزجـی، عمـل      . واژن، جهت عمل دخول، فراهم می کند      
. مرد در واژن، برای هر دو طرف، دردناک خواهـد بـود            آلت   دخول

بطـور  . اژن مـی باشـد  مرد مترادف متورم شدن و آلت شق شدن (
مرد آماده ورود به واژن می شـود، واژن          آلت   خالصه، همانطور که  

  .)هم آماده دریافت آن می گردد
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  .دیواره های واژن) ترازهش ("عرق کردن": باال
  

، )A(رگهای خونی واژن و مـایع شـفاف         :  پایین
، ترشح کـردن   )B(دیواره های ماهیچه ای واژن      

  ).C ("عرق کردن"
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   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
   مرحله شوق و تمنا-1
  

  :خیمه زدن
دو سوم ناحیه درون واژن، در طول و عرض،         با ادامه یافتن حس حشری بودن،       

  افزایش می یابد؛ شکل
  

در زمـان بـدون تحریـک، واژن هماننـد          . (یک بالن یا خیمه بخود می گیـرد       
.) استوانه ای فرو ریخته می باشد، یعنی دیواره های آن روی هـم افتـاده انـد            
ر همزمان، رنگ واژن از سرخی به رنگ بنفش و یا کبودی می گراید و حتـی د                

  .فازهای بعدی تیره تر می گردد
 
 

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
   مرحله شوق و تمنا-1
  

  لبهای بزرگ
بصورت متفاوتی واکنش نشان می دهند؛ بستگی به این دارد که آیـا آن زن              ) لبهای بیرونی فرج  (لبهای بزرگ واژن زنان     

اگر زایمان نداشته، هیجان سکسی، باعث مسطح شدن لبهای بـزرگ شـده، دهانـه واژن را                 . ته است یا خیر   زایمان داش 
در عوض،  لبهای بزرگ واژن زنی که زایمان کرده، به خودی خود بزرگترند و در حین سـکس، در نتیجـه                      . عیان می کند  

  .ا عیان می سازندباوجود این، بازهم دهانه واژن ر. متورم شدن، باز هم بزرگتر می شوند
  

  لبهای کوچک
بطور قابل مالحظه ای در همه زنان متورم می شوند و همچنین رنگ آنها به               ) لبهای درونی فرج  (لبهای کوچک واژن زنان     

ایـن  . افزایش می یابد) تناسلی مرد آلت همانند(اندازه کلیتوریس، با پر شدن بافت قابل شق آن        . سرخی تیره می گراید   
  .قابل مشاهده است) چوچوله(موالً تا حد زیادی در قطر بدنه کلیتوریس افزایش سایز مع

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
   مرحله شوق و تمنا-1

  )رحم(زهدان 
طبـق  ( شـدن واژن  زهدان نیز شروع به ورم کردن می کند و به طرف شکم کشیده میشود، بنابراین، منجـر بـه طویـل             

در طول هیجان سکسی، نوک پستانها سیخ میشوند و این سیخ شدگی معموالً در فازهـای بعـدی                  . میگردد) توضیح باال 
اما، از آنجا که ناحیه تیره رنگ دور نوک سینه ها و در حقیقت کل پستانها، پرخون و متورم مـی  . همچنان ادامه می یاید  

  .متر بچشم می خوردشوند، سیخی نوک پستانها، بتدریج ک
  

حجم د اخل : خیمه زدن
واژن

3
 تر میشود  بیش2
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  )سرخی سکس(انقباض ماهیچه ای و برافروختگی جنسی 
اوج گرفتن روند عمل سکس، به انقباض ارادی و غیر ارادی ماهیچه ای، در نواحی مختلف بدن، و همچنـین باعـث بـاال                        

لـت دارنـد،    عالوه برهمه نشانه های فوق که به  اوج گیری هیجان سکـسی دال             . رفتن ضربان قلب و فشار خون میگردد      
بیشتر زنان، به اصطالح سرخی سکس هم از خود بروز می دهند، از جمله کهیرهای پوستی قرمز کـه در ناحیـه شـکم                        

این کهیرها معموالً تا مرحله ارگاسم      . شروع به آشکار شدن می کنند و بعد به ناحیه سینه ها و گردن گسترش می یابند                
  .باقی می مانند

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  )ثبات(مرحله مسطح 

  
  برخی مشاهدات عمومی

. مرحله مسطح چیزی نیست به جز ادامه مرحله هیجان و شـوق جنـسی             
 برای نشان دادن رسیدن به مرحله ای، هر چند مسطح، از            "مسطح"لغت  

اسم، ادامـه مـی     هیجان جنسی است که بعدآ تا  مدتی، قبل از ظهور ارگ           
  .یابد

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  

  مرحله مسطح -2
  

  بستر ارگاسم: واژن
 سوم ناحیه داخلـی     –در طول این مرحله، افزایش بسیار ناچیزی در دو          

ولی، قسمت یک سـوم بیرونـی دیگـر، ازخـون           . واژن صورت می گیرد   
در نتیجه، این قسمت از واژن، کـه شـاید در مرحلـه             . دمشحون می شو  

 درصـد   33هیجان سکسی تا حدودی عریض شده بود، حاال تـا حـدود             
این بخش یک سومی بیرونـی  پرخـون و سـفت شـده               . باریک می شود  

  . نام گرفته است"سکوی ارگاسمی"واژن، توسط ماسترز و جانسون، 
  

  لبهای بزرگ و کوچک
ر مرحله مسطح دچار تغییرات محسوسی نمی شوند، لبهای کوچک اما رنگشان به قرمـز تیـره                 درحالیکه لبهای بزرگ د   

  .این تغییر رنگ آشکار، نشانه نزدیک شدن ارگاسم می باشد. می گراید، بخصوص در زنانی که زایمان داشته اند
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
  حله مسطحمر -2

  کلیتوریس
به محض رسیدن به مرحله معینی از هیجان جنسی، کلیتوریس به زیر غالف یا پوسته خود عقب نـشینی مـی کنـد، و                        

در قدیم، نمی دانستند که     . (بنابراین، برای زن یا شریک جنسی اش، جهت تحریک مستقیم غیر قابل دسترس می گردد              
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بـا اوج گـرفتن هیجـان و میـل     .)ن سکسی است نه کاهش و رکـود آن       این عکس العمل کلیتوریس نشانه افزایش هیجا      
  .جنسی چوچوله به زیر غالف پوستی خود می خزد

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
  مرحله مسطح -2

  
  غدد بارتولین) Bartholin's Glands(داالن بزرگ 

 غددی پیـازی شـکل کـه هنگـام          –در مردان   } کوپر{در زنان، مترادف غدد بولبورترال      ) غدد بارتولین (ا  داالن بزرگ ی  
، می باشند، غدد بارتولین ممکن است در مرحله مسطح و یا در مرحلـه               -تحریک جنسی از خود مایعی ترشح می کنند       

  .بعدی مقدار کمی مایع شفاف ترشح کنند
  

  رحم و پستانها
پستانها نیز تـا حـدی کـه بتواننـد در مرحلـه             . کشیده میشود و سایز بیشتری می گیرد      ) شکم(اال  رحم کمی به طرف ب    

  .، اتساع پیدا می کنند)ثبات(مسطح 
  

  کهیرهای سرخ جنسی و افزایش تنشهای ماهیچه ای
، اگر در واقع روی دهند، حاال ممکن است شـدیدتر           )جنسی(کهیرهای سرخ سکسی    

تنش های ارادی و غیر ارادی ماهیچـه ای         . شش دهند شوند و منطقه وسیعتری را پو     
ضربان قلب و فشار خـون بـاال مـی رود، و            . بشدت در سراسر بدن افزایش می یابند      

  .تنفس تندتر می شود
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
 ارگاسم -3

 برخی از مشاهدات عمومی
ن یکباره تنش های ماهیچه ای و عصبی در اوج هیجان جنسی            ارگاسم، رها شد  

این تجربه شدید ترین و بیشترین لذت جسمی که انـسان ظرفیـت آن را               . است
یک ارگاسم فقـط    . دارد، نمایندگی می کند، و اساسĤ در زن و مرد یکسان است           
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 در بـر مـی گیـرد و بالفاصـله بـه              چند لحظه دوام می یابد و بیشتر شبیه یک حمله است یا یک تشنج که همه بدن را                 
  .آرامش کامل منجر می شود

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
 
   ارگاسم-3

  واژن
در یک سوم ناحیه بیرونی واژن ، ناحیه ای که ماسترز           ) ریتمیک(در زنان، ارگاسم با یک سری انقباضات شدید و موزون           

این انقباضات، که ممکن است شماره آنها از سه تا پـانزده            . نسون آن را سکوی ارگاسمی نامیده اند، شروع می شود         و جا 
  .باشد، ابتدا در کمتراز یک ثانیه اتفاق می افتند، سپس، وقتی خفیف تر شدند با فاصله بیشتری تکرار می گردند

  
  عضله های رحم و مقعد

اما، انقباضات رحمی نامنظم می باشند، از باال شروع می شـوند و             . انقباض می کند  تقریبĤ درست همزمان،رحم شروع به      
نیز ممکن اسـت  ) اسفینکتر( ماهیچه های مقعدی  . تا پائین ادامه می یابند، برخالف  انقباض های در مرحله اولیه زایمان            

  .چند بار درمراحلی مشابه سکوی ارگاسمی دچار انقباض شوند
  

  بان قلب و فشار خونتشنج ماهیچه ای، ضر
بطور کلی، تشنج ماهیچه ای چشمگیری، نه تنها در ناحیه لگن خاصره، بلکه در دیگر قسمتهای بدن دیـده مـی شـود،                       

ضربان قلب و فشار خون  باال است؛ حتی کمی بیشتر از میزانـی کـه در مرحلـه                   . مثل گردن، بازوان، دستها، رانها و پاها      
البته شدت همه این عکس العملهـای فیزیکـی بـه           . س خیلی تند و سریع می باشد      مسطح بدان رسیده بود، و عمل تنف      

  .سکسی بستگی دارد) ارتعاشات(میزان و طول دوره تنش
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
  .این خط سیاه زیر را بردار مرسی( مرحله ارگاسم-3

  
  روندهای احتمالی

ماسترز و جانسون تنها یک نمونه روند سکسی در مردان یافتند، اما، آنها چندین نوع رونـد احتمـالی در زنـان کـشف                        
  .کردند

  
  
  
  
  
  
  

بـه مرحلـه    ) A(از مرحله هیجان و تمنای سکـسی        : روند سکسی در مردان یک الگوی ساده و اصلی را طی می کند             -1
 روند سکسی در زنان معموالً همان الگـو         -2 . (D)ی مجدد یا تجدید قوا       تا مرحله احیا   (C)، مرحله ارگاسم    (B)مسطح  

است اما زنان ممکن است گاهی اوقات چند ارگاسمی را قبل از رسیدن به مرحله تجدید قوا تجربـه کننـد                     ) سرخ تیره (
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رسـیدن بـه    طوالنی تری را تجربه کننـد و بـرای          ) مسطح(  همچنین زنان ممکن است مرحله اثبات         -3). قرمز روشن (
 برخی زنان ممکن است خیلی سریع به مرحله ارگاسمی برسند که در پـی               -4و  . مرحله ارگاسم این زمان به درازا بکشد      

  .آن سریعاً نیز حالت تجدید قوا و مرحله احیا را بدنبال داشته باشد
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
   مرحله ارگاسم-3
  

  ؟انزال
در مردان به بلوغ جنسی رسیده، انزال آب منی با ارگاسـم            

زنان آب منی ندارند و بعنوان یـک قاعـده،          . همراه می شود  
در برخـی از  : ولی، استثنائاتی نیز وجود دارنـد     . انزال ندارند 
یعنـی غـدد محـاطی مجـرای         ( "پارا اورترال "زنان، غدد     

کرده اند کـه مـایعی شـبیه مـایع          تا مرحله ای رشد     ) ادرار
پروستات تولید می کنند که در خالل انقبـاض ماهیچـه ای            

در این مورد،   . منتج از ارگاسم، از مجرای ادار خارج می شود        
 و انـزال زنـان      " پروسـتات زنـان    "بسیاری از محققـان از      

  .صحبت می کنند
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
 شده، نه یک قاعدهیک انگاره مشاهده : سیکل واکنش جنسی

 
 مرحله ارگاسم -3

  
  
  
  
  
  
  
 

  چند ارگاسمی
  

در حـالی کـه تجربـه خـود ارگاسـم در      . همانطور که بارها تĤکید شده، واکنش جنسی درهر دو جنس یکسان می باشد    
البتـه،  . مردان و زنان یکسان است، اما زنان برای داشتن بیش از یک ارگاسم در مدت زمـان کوتـاهی، بهتـر مجهزنـد                      

دی از مردان، بخصوص درسالهای جوانی، ازتوانایی داشتن چند ارگاسم، در توالی کوتاه مدت، برخوردارند، اما ایـن                  معدو
در حالیکه رونـد ارگاسـمی  در مـردان عمـآل هرگـز      : تفاوت دیگری نیز وجود دارد. توانایی در زنان کامالً معمولی است  

به تصویر روندهای احتمالی در باال نگـاه         . (های متفاوتی طی کند   تغبییر نمی کند، روند ارگاسمی زنان ممکن است روند          
حتی  خـود  . در برخی از زنان، ارگاسم تا حدودی کوتاه و مالیم است؛ در برخی دیگر، طوالنی تر و شدید تر است                .) کنید

  نمونه ای از سه ارگاسم پی در پی
) A = مرحله هیجان  
B =مرحله اثبات  

 C =مرحله ارگاسم  
 D =مرحله احیای قوا 
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یولـوژیکی  بهرحال، اسـاس پروسـه فیز     . یک زن ممکن است در مواقع مختلف،  واکنش های متفاوتی از خود بروز دهد              
  .عامل همه این روندهای متفاوت، بدون تغییر باقی می ماند

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
  )فروکش( مرحله بازگشت -4
  

  برخی مشاهدات عمومی
بـه زمـانی بـرای      ) وبهمراه آنهـا کـل بـدن      (بعد از ارگاسم، اندامهای تناسلی      

  .شت به حالت قبل ازهیجان خود، نیاز دارندبازگ
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
   مرحله بازگشت-4

  واژن
سـکوی  (، قسمت یک سومی بیرونی واژن که پر خون بـود   )بازگشت به حالت اولیه   (در طول مرحله باصطالح تجدید قوا       

  .محو می شودبه سرعت ) ارگاسمی
  

  کلیتوریس
  .خود پدیدار می شود) غالف(کلیتوریس دوباره از زیر پوسته 

  
  لبهای کوچک و بزرگ

  .لبهای کوچک و بزرگ دوباره به سایز و شکل اولیه خود باز می گردند
  

  رحم
  شکم فـرود مـی       رحم دوباره جمع میشود و اندازه معمول خود را باز می یابد، و از آنجا که از حالت فوقانی خود بسمت                    

  . قسمت دو سومی خود را هم از دست می دهد"بالنی" یا شکل "خیمه زدن"آید، حالت 
  

  سکسی) سرخی(کهیر 
  .که در ابتدا توضیح داده شد، کامالً ناپدید می شود) سرخی ایجاد شده در نتیجه هیجان جنسی(آثارکهیرهای سکسی 

  
  پستانها

ماهیچـه ای،  ) انقباضـات (با رها شدن تشنج های . ت اولیه خود باز می گردند نوک پستانها و خود پستانها آهسته به حال       
  .ضربان قلب و فشار خون نیز پائین می آید و تنفس دوباره عادی میشود
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   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
   مرحله بازگشت-4
  

  "دوره نافرمان"فقدان 
یعنی دوره استراحتی که طی آن نتوانند    .  ندارند "دوره نافرمان "توجه اینکه، برخالف مردان، خیلی از زنان، به نظر          قابل  

در هر تعدادی، اگر زنان چنـین دوره ای را داشـته باشـند، زیـاد قابـل مالحظـه و                     . به هیچ محرک دیگری پاسخ دهند     
یک بعد از ارگاسم اولیه می تواند،  بالفاصله زنی را به ارگاسـم              در بسیاری از مواقع، ادامه و تکرار تحر       . چشمگیر نیست 

مـسلمĤ در چنـین شـرایطی،    . در واقع، بسیاری از زنان قادرند چند ارگاسم متوالی داشـته باشـند     . دوم و سوم، برساند   
  .رخ نخواهد داد مگر بعد از آخرین ارگاسم) احیای مجدد(مرحله تجدید قوا 

  
   واکنش زنان-واکنش جنسی 

  
  سنواکنش جنسی در زنان مُ

  
         هنوزهم افراد بسیاری وجود دارند که معتقدند زنان بعد از دوران یائـسگی، تـوان واکـنش جنـسی خـود را از دسـت                         

دیگرانی هم هستند که احساس می کنند زنان مسن باید  به خاطر حفـظ ارزش و متانـت خـود، از مقاربـت                        . می دهند 
ه، امروزه اینگونه پیشداوریها با جانشین شدن دانش عملی مدرن بجـای افـسانه هـای     خوشبختان. جنسی دوری جویند  

نه زنان و نه مردان، هیچکدام مجبور نیستند با افزایش سن اشان،            . قدیمی جنسی، بسرعت در حال رنگ باختن هستند       
  .لذت ارتباط جنسی خود را کنار نهند

  
  واکنش جنسی ضعیف تر ولی در عین حال لذت بخش

طبیعتاً، افراد مـسن تـر،      . نش جنسی توضیح داده شده در فوق، در اساس، در زنان مسن تر، بدون تغییر باقی است                واک
تغییـرات معینـی در انـدامهای       . نیروی پیشین خود را از دست می دهند و خیلی از واکنش های آنان کندتر می شـوند                 

  .گذارندجنسی زن هم  اتفاق می افتند که بر واکنش جنسی او تĤثیر می 
  

   واکنش زنان-واکنش جنسی 
  واکنش جنسی در زنان مسن

  واژن
ترشح واژن، که ممکن است در فاصله پانزده تا سی ثانیه           . بیشترین تغییرات قابل توجه به کارکرد واژن مربوط می شوند         

بعـالوه،  . اشـد در زنان جوان اتفاق بیفتد، در زنان مسن ممکن است چند دقیقه بطول بکشد و به میـزان کمتـری هـم ب       
بودن خود را در نتیجه کمبود هورمون های الزم از دست           ) ارتجاعی(دیواره های واژن، نازکتر می شوند و قابلیت کش دار         

ناکفایتی خیسی و لزجی را می توان با        . بهرحال، هورمون درمانی، معموآل به بهتر شدن وضعیت کمک می کند          . می دهند 
  .برطرف نمود) لوبریکایشن صنعتی (استفاده از مواد لزج کننده مصنوعی

  
  رحم

از آنجائیکه رحم در دوران یائسگی کوچک و جمع می شود، برآمدگی دیواره های رحم در خالل فعالیـت جنـسی هـم                       
 قسمت دو سومی ناحیه درونی واژن، هـم کمتـر           "بالن شدن " یا   "خیمه زدن "در نتیجه، عمل    . کمتر برجسته می شود   

  .است
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   مرحله احیا مجددتنشهای ماهیچه ای و
. مرحله احیای مجدد هم خیلی کوتاه تـر اسـت         . تنشها و ارتعاشات ارگاسمی، مالیم تر و با دفعات کمتری رخ می دهند            

در حقیقت، زنانی کـه در زنـدگی خـود          . هیچکدام ازاین تغییرات فیزیکی نباید مانع لذت بری از مقاربت جنسی شوند           
  .تظار داشته باشند که در سن باالی خود نیز زندگی جنسی خوبی داشته باشندفعالیت جنسی داشته اند، می توانند ان

  
  واکنش جنسی مردان–واکنش و عکس العمل جنسی 

  
واکنش جنسی عمدتĤ  روند مشابه ای در هر دو جـنس  تحقیقات مدرن علمی درباره مسائل جنسی کامالً اثبات کرده که   

ن و مردان هر دو می توانند نسبت بـه محرکهـای حـسی واحـدی، واکـنش                  امروزه، ما می دانیم که زنا     .  دنبال می کند  
لمس کردن، دیدن، شنیدن، بوئیدن و مزه کردن، نقش مهمی در تحریک جنسی همه انسانها ایفـاء                 .  جنسی بروز دهند  

ابهی زنان و مردان هر دو دارای نقاط حساس در بخش های عمومی بدن بوده، و قادرند  نقاط شهوت زای مـش                     . می کنند 
  .پرورش دهند

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  
  تشابهات و تفاوتها

برخی ازآنـان اسـاس بیولـوژیکی       . با وجود تشابهات اولیه واکنشهای جنسی زن و مرد، تفاوتهایی چند نیز وجود دارند             
ـ       .  اجتماعی، فردی می باشند    -دارند، و بقیه، نتیجه تĤثیرات عمومی و روانی          ژه بـودن مـسائل     با این حال، به خـاطر وی

  . اجتماعی در هر فرد آسان نیست–جنسی، تشخیص تمایز بین اساس بیولوژیکی و شرایط  روانی 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  ه مشاهده شده، نه یک قاعدهیک انگار: سیکل واکنش جنسی

  
  

تنها هدف ما از ذکر این خالصه ارائه یک سری اطالعات عمومی برای زنان و مردان درباره  آن مراحل فیزیولوژیکی کـه                       
با اینهمـه،   . تفاوت های فردی  باید همیشه درنظر گرفته شوند        . ممکن است با فعالیتهای سکسی همراه گردند، می باشد        

یک زن، فارغ از اینکه چه نوع فعالیت جنسی ای انتخاب کند، معمـوآل در خـالل زنـدگی او    ) پایه ای(واکنش های اولیه  
تجـارب حاصـل از     .  یکسان است، و فرقی نمی کند که واکنش جنسی او ناشی از استمناء باشد یا نتیجه مقاربت جنسی                 

  )آبی(واکنش جنسی روند اولیه یکسانی در مردان 
 : طی می کند) قرمز( و زنان 

-A    شـوق و تمنـا  (مرحلـه هیجـان(،-B    مرحلـه مـسطح
رحله تجدیـد قـوا، البتـه امکـان     مD- ارگاسم، C- ،)ثبات(

یکسری تغییرات در روند واکنش زنـان وجـود دارد، ماننـد            
 .چند ارگاسمی

خالصه زیر درباره واکنش جنسی انسان، به معنای تثبیت یک قاعده و یا ارائه یک تصویر ایده آل از چگونگی 
 .ایفاء جنسی نیست
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کنش بدن  در هـر دو حالـت یکـی اسـت و       این دو نوع ، ممکن است،از جهت روانی، کامآل متفاوت احساس شوند، اما وا             
  .فرقی نمی کند

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

یک انگاره مشاهده   : سیکل واکنش جنسی  
  شده، نه یک قاعده

  
در خالل هیجان جنسی، رگ هـای خـون         

  منبسط شده و باعث   (Artery)رسان 
می شوند که، به نعـوظ       آلت   هجوم خون به  

یچـه  سـیاهرگ هـا  دارای در      . می انجامد 
هایی هستند که بازگشت خون را کند می        

 .کنند
  
  )تحریک(مرحله هیجان  -1

  مشاهدات عمومی
جنسی ، بخصوص در مردان جوانتر، چه بسا که سریع و غیر            ) تحریک(هیجان  

منتظره شکل بگیرد، اما، این امکان هم وجود دارد، که در طول مدت طـوالنی               
بعضی افراد، آگاهانـه و بطـور       در حقیقت،   . تری، آهسته و یواش، انباشته شود     

مرتب سعی می کنند که حواس خود را به جای دیگری متوجه کنند، تا تجربـه                
هیجان جنسی، بخصوص در    . لذت حشری شدن خود را هر چه طوالنی تر کنند         

ن اما، با بیـشتر شـد     . مراحل اولیه خود، با دخالت عوامل بیرونی، یا  اضطراب و تشویش، به آسانی کاهش  می یابد                 
توان کنترل خویش، محدود شده، و خودداری های        . تنش جنسی، تĤثیر اینگونه عوامل منفی، هر چه کمتر می شود          

  .معمولی، رنگ می بازند
  

  )تحریک( مرحله هیجان -1
  

  آلت
  .می شود آلت اوج گرفتن هیجان جنسی، باعث تغییرات آشکاری در

  
 (tumescene)شق شدگی 

، شق می شوند؛    )سلیندر یا همان کورپوس کاورنوسوم، و  بافت کارپوس اسپونجیوس           دو  ( آلت   سه بافت اسفنجی داخل   
مـرد، آشـکارترین     آلـت    به همین دلیل، شـق بـودن      .  می گردند  آلت   یعنی از خون پر شده و باعث سفتی و بلند شدن          

  .عالمت هیجان جنسی او، محسوب میشود
  

  شق شدن ناقص یا غیبت کامل شق شدگی
او شـق   آلـت  است مردی  به هیجان و تحریک جنسی برسد و مایل به مقاربت جنسی باشـد، امـا،          گاهی اوقات، ممکن    

مسلمĤ ، درچنین وضعیتی، او قادر به عبور به مرحله بعدی واکنش            .  خود نباشد  آلت   نشود، یا او قادر به  نگه داری شقی        
اشته باشد، امـا عمومـĤ بـه وضـعیت و          حالت اینچنینی شق نشدن آلت، ممکن است دالئل زیادی د         . جنسی نخواهد بود  

هر دو شریک جنسی می بایست با متانت و مالیمت با قضیه برخورد کرده، و               . موقعیت ها در شرایطی خاص بستگی دارد      
دلیلـی بـرای    . شق شده نباشد، ادامه دهنـد      آلت   شاید بهتر آن باشد که نزدیکی جنسی خود را به شیوه ای که نیازمند             
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رحال،  اگر این مشکل تداوم یابد و حتی بطور مرتب تکرار شود، آنوقت درخواست کمک تخصصی                 نگرانی نیست، ولی به   
  .می تواند مفید واقع شود

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  
  )تحریک( مرحله هیجان -1
  

  کیسه بیضه ها
ضه ها منقبض می شوند، بافت های آن سفت شده، و در نتیجـه ی انقبـاض نـخ                   در این زمان، ماهیجه های نرم کیسه بی       

  .فنری اسپرم،  بیضه ها رو به باال؛ بسمت شکم، کشیده می شوند) لوله ها ی(
  

  تنش ماهیچه ای، ضربان قلب و فشار خون
در عـین حـال،     . هم افزایش می یابـد    ) بدن(جنسی، متناسب با آن، تنش هاهیچه ای        ) تحریک(با بیشتر شدن هیجان     

  .ضربان قلب و فشار خون هم باال می رود
  )کهیرهای قرمز-سرخی سکس(برافروختگی جنسی 

بعضی از مردان هم،  برافروختگی جنسی، یعنی سرخ شدن پوست که معموآل در ناحیه زیرین شکم شروع شده و بعـدآ                      
سکس ممکـن  /این سرخی جنسی. ربه می کنندبه گلو و صورت، و حتی شانه ها، دستها و رانها،  گسترش می یابد، را تج 

با اینهمه،  . ظاهر می گردد  ) فالتی(جنسی شروع شود و بیشتر در مرحله مسطح         ) تحریک(است در اواخر مرحله هیجان      
  .در بسیاری  مواقع، هیچ نشانه ای از این سرخی دیده نمی شود

  
  شق شدن نوک پستانها

) شـق شـدن نـوک پـستانها       (در بعضی از مردان، این      . ست نمی دهد  نوک پستانها، به همه مردان د     ) سیخی(شق شدن   
شق شدن نوک پستانها معموآل در اواخر مرحله هیجان جنسی و یا            . ممکن است با تحریک و لمس مستقیم، اتفاق بیفتد        

  .روی می دهد و تا مراحل بعدی ادامه می یابد) فالتی(در خالل مرحله مسطح 
 

   واکنش مردان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده:  واکنش جنسیسیکل
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  ) Plateauفالتی( مرحله مسطح  2 -
  

  مشاهدات عمومی
 دال بر   " مسطح "کلمه  ). تحریک(در واقع چیزی نیست، جزء ادامه همان مرحله هیجان          )  فالتی -هموار(مرحله مسطح   

وقتی هیجـان   . و  تا قبل از رسیدن به ارگاسم ادامه می یابد          ) ئیدهفرا رو (آن دارد که هیجان به سطح معینی فرا رسیده          
جنسی به این مرحله برسد، آنوقت فرد به آسانی حواس خود را  از دست نمی دهد، و نسبت به محیط دور و بر خود بـی                           

  .تفاوت می شود
  

   واکنش مردان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
  ) Plateauفالتی( مرحله مسطح  2 -

  
  آلت و بیضه ها

اما، بیضه ها متورم شده وهر چه بیشتر بـسمت          . شق شده  بروز نمی کند      آلت   در خالل مرحله مسطح، تغییر چندانی در      
  .کشیده می شوند) بسمت شکم(باال 

  
  )کوپر(غدد بولبورترال 

چنین قطراتـی  .( دیده می شوند آلت رشح کنند، که در نوک  قطراتی از مایع شفاف ت    ) کوپر(ممکن است غدد بولبورترال     
جفت هایی که خواهان پیشگیری از آبستنی هستند، باید این موضوع را  بخاطر داشته               . ممکن است حاوی اسپرم باشند    

  .)باشند
  

  )کهیرهای قرمز-سرخی سکس(برافروختگی جنسی 
ن است ظاهر شوند، و اگر قبل از آن ظـاهر شـده انـد،               که قبآل بدان اشاره شده بود، ممک      ) برافروختگی جنسی (سرخی  

توجه  اینکه،  همه مردان دچار برافروختگی جنسی نمی شوند، و در بعضی ها فقط هـر                  . حاال بیشتر به چشم می خورند     
  .از گاهی بروز می کند

  
  تنش ماهیچه ای، ضربان قلب و فشار خون

. اری و غیر اختیاری،  بیشتری در تمام بدن احساس می شـود            همراه با افزایش تحریک جنسی،  تنش ماهیجه ای؛ اختی         
  .در عین حال، ضربان قلب و فشار خون همچنان باال می رود، و تنفس تندتر می شود

  
  شق شدن نوک پستانها

. موضوع فوق در مورد نوک پستانها هم صـدق مـی کنـد            
ولی، اگر نوک پستانها در خود مرحله مسطح شق شـوند،           

حله بعدی هم،  همچنـان  شـق شـده           آنوقت در طول مر   
  .باقی می مانند

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

یک انگاره مشاهده شده، نه یـک       : سیکل واکنش جنسی  
  قاعده
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   ارگاسم-3
  

  مشاهدات عمومی
ایـن تجربـه، شـدید تـرین و         . ارگاسم، رها شدن یکباره تنش های ماهیچه ای و عصبی در اوج هیجان جنـسی اسـت                

یک ارگاسم  . ی که انسان ظرفیت آن را دارد، نمایندگی می کند، و اساسĤ در زن و مرد یکسان است                 بیشترین لذت جسم  
فقط چند لحظه دوام می یابد و بیشتر شبیه یک حمله است یا یک تشنج که همه بدن را در بر می گیرد و بالفاصـله بـه        

  .آرامش کامل منجر می شود
  

   واکنش مردان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: یسیکل واکنش جنس

  
 ارگاسم -3

  انزال
لوله های اسپرم،   ( در مردان، انزال،  با انقباض منظم و غیر ارادی ماهیچه های مجاری جنسی و اندام های جنسی جانبی                    

سه . شودو باالخره خود آلت، شروع می        آلت   )زیرین(،  مجرای ادرار، ماهیچه های  ته         )کیسه های منی و غده پروستات     
یا چهار انقباض  شدید اولیه،  در فاصله کمتر از یک ثانیه، و بعدآ، همراه با کاهش شدت آنها، در فواصل بیشتری رخ می                         

 در التین است که بـه معنـای         "اجاکوالیشن"انزال همان   . (در مردان بالغ، ارگاسم معموآل با انزال همراه می شود         . دهند
در نتیجه انقباض ماهیچه ای ناشی از ارگاسم، منی جمع شـده، بـه مجـرای ادرار، و از                   .). بیرون انداختن منی، می باشد    

گاهی ممکن است تا فاصله ای طوالنی پرت شـود، و     . آنجا، به صورت جهش هایی تند و ناگهانی، به بیرون رانده می شود            
  .جنسی مرد نداردشدت انزال، ربطی به قدرت و توان .  گاهی هم ممکن است آرام به بیرون جریان یابد

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  

 ارگاسم -3
 

  مقدار منی ترشح شده چقدر است؟
تکرار انزال در فواصل کوتاه     . مقدار آب منی ترشح شده در یک ارگاسم، معموآل حدود یک قاشق چایخوری پر، می باشد               

انقباض اندام های جنسی و انزال ناشی از آن، آشکارترین عالمـت ارگاسـم را               . چه کمتر می کند   مدت، این مقدار را هر      
  .نشان می دهد

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  

 ارگاسم -3
 

  ارگاسم بدون انزال
ارگاسم و انـزال  . انزال منی فقط عالمتی است از این واقعه. ارگاسم،  همان حمله تنشی و ناگهانی، و  افت بعدی آن است         

در حالی که در مردان، انزال بدون ارگاسم اتفاق نمی افتد، اما عکس قضیه کـامآل امکـان                  . دو پروسه جداگانه می باشند    
  .پذیر است؛ یعنی  امکان ارگاسم بدون انزال، وجود دارد
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   واکنش مردان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
  ارگاسم بدون انزال- ارگاسم -3
 

  قبل از بلوغ
آز آنجا که اندام های جنسی داخلی آنها هنوز بطور          . روشنترین مثال، ارگاسم در پسران قبل از سن بلوغ، می باشد          

 این پسران توانـایی رسـیدن   با اینهمه،. کامل برای تولید منی، رشد نکرده اند، چیزی برای نازل شدن، وجود ندارد      
  .به ارگاسم را دارا می باشند

  
  تمام شدن ذخیره سوختی

بعضی از مردان، که از قدرت رسیدن به ارگاسم چند باره در مدت زمان کوتاهی برخوردارند، برای مدت محـدودی،                    
  .ذخیره منی اشان تمام می شود، و بنابراین در هنگام ارگاسم، انزال به آنها دست نمی دهد

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  

   ارگاسم بدون انزال- ارگاسم -3
 

  بعضی از افراد بزرگسال
افراد بالغی وجود دارند که،  تنها چند ثانیه بعد از ارگاسم، به انزال می رسند،  و در نتیجه، برای آنها،  تجربه هر دو                          

  .فاوت می باشدحالت، کامآل مت
. بعضی مردان ادعا می کنند که با تمریناتی، موفق شده اند که به چندین ارگاسم متوالی بدون انزال دسـت یابنـد                     

گفته می شود که چنین چیـزی از        . بعبارت دیگر، برای این افراد، ارگاسم و انزال دو پدیده کامآل جداگانه می باشند             
معموآل، وقتی هیجان جنسی اوج می گیرد، تـنفس         .  مکان پذیر است  طریق تنفس عمیق در طول فعالیت جنسی، ا       

، و کـشیدن آگاهانـه      "طبیعی"این مردان، ادعا می کنند که با اقدام بر خالف  این پدیده              . خیلی سطحی می شود   
  .نفس های عمیق، به ارگاسم های متوالی بدون انزال دست می یابند

  
   واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: یسیکل واکنش جنس
  

  ارگاسم بدون انزال- ارگاسم -3
  

 (Cotius reservatus) جماع محتاط 
 یـا  (بعضی مردان ادعا می کنند که در هنگام جمـاع، بـا بکـارگیری تکنیـک خاصـی، معـروف بـه جمـاع محتـاط           

“karezza”      مردی که ایـن روش را بکـار مـی          . می رسند ، به ارگاسم بدون انزال      )که به ایتالیایی معنی نوازش می دهد
هدف از این روش، یکی شدن و       . خود را حرکت ندهد    آلت   خود در واژن زن، سعی می کند که        آلت   گیرد، به محض دخول   

بـه  . بهم پیوستگی معنوی  دو شریک جنسی است، که گفته می شود به طوالنی شدن لذت و ارگاسم جفت می انجامـد                     
باقی می مانند و به اندازه کافی خرسند و خشنود مـی شـوند،              ) فالتی(نی در مرحله مسطح     نظر می رسد که چنین مردا     

که در این دوره آموزشی توضیح داده       ) ارگاسم(، که چه بسا به آنها  دست بدهد، با پروسه فیزیولوژیکی             " ارگاسم "ولی  
  .شده، یکی نمی باشد
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  واکنش مردان-واکنش جنسی 
   مشاهده شده، نه یک قاعدهیک انگاره: سیکل واکنش جنسی

  
  ارگاسم بدون انزال- ارگاسم -3
 

 (Retrograde Ejaculation)انزال عقب گردی
در تعداد اندکی از مردان، بعضی ماهیچـه هـای داخلـی            . نوعی از انزال وجود دارد که به انزال عقب گردی معروف است           

 عوض وارد مثانه می گردد، که بعدآ بهمراه ادرار          طوری عمل می کنند که باعث می شود منی به بیرون هدایت نشود و در              
این حالت ممکن است در نتیجـه       . شواهد ظاهری دال بر آن دارند که انزال به این مردان دست نمی دهد             . خارج می شود  

عمل جراحی بر روی پروستات ناشی شود، اما مردانی هم هستند که ادعا می کنند که قادرند این تـنش ماهیچـه ای را                        
  .اختیاری هدایت کرده،  و از آن بعنوان روشی برای پیشگیری از بارداری، استفاده می کنندبطور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 باز می شود و راه  برای ورود منی به مجرای ادار و خروج آن از سر  B بسته، و ماهیچهAدر انزال معمولی، ماهیچه : تصویر چپ

  .آلت، هموار می گردد
 بسته می شود و راه  ورود منی به مجرای ادار و خروج آن از سر  B باز، و ماهیچهAردی، ماهیچه در انزال عقب گ: تصویر راست

  .در عوض، منی وارد مثانه می شود. آلت، بسته می شود
  

  واکنش مردان-واکنش جنسی 
  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی

  
 ارگاسم -3
 

  ارگاسم های متوالی؟
ارگاسم های متـوالی    . ودی از مردان، از قدرت ارگاسم های متوالی برخورداند، و آن هم در سالهای جوانی              تنها تعداد معد  

  .خیلی بیشتر در بین زنان رواج دارد
آنها، برای اینکـار    . بعضی مردان ادعا می کنند که با انجام تمریناتی، می توانند به ارگاسمهای متوالی بدون انزال، برسند                

  .عمیق را بکار می گیرندتکنیک تنفس های 
  
 Anal Sphincter) ماهیچه باسطه، ماهیچه ماسکه(ی مقعدهای هیچه ام

  .،   منقبض  می شوند جنسی اندام های  سایرات  هماهنگ با انقباض،  مقعد های هیچهاسم، مادر هنگام ارگ
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  نخوی، ضربان نبض، و فشار ه اهیچا ماضانقب
 یـک    و های هماهنـگ    اضبقیکسری ان . کل بدن در گیر می شود، بسیار مهم است        بیاد آوردن اینکه در هنگام ارگاسم،         

 کـه ی  ه ا زا باالتر از انـد    ی به  حت ،نخوشود و ضربان نبض و فشار        فتد، تنفس بسیار تند می     ا پارچه در کل بدن اتفاق می     
  .رسد  میاست، )تیفال(  مسطح در مرحله

  
  واکنش مردان-واکنش جنسی 

  انگاره مشاهده شده، نه یک قاعدهیک : سیکل واکنش جنسی
  

  )فروکش(بازگشت  -4
  مشاهدات عمومی

بـه زمـان نـسبتĤ      ) و بهمراه آنها، تمام بدن    (بعد از ارگاسم، اندام های جنسی       
طـول ایـن   . کوتاهی برای بازگشت به حالت اولیه ی پیش از هیچان، نیاز دارد     

 بستگی  )تحریک(زمان به اصطالح بازگشت، مستقیمĤ به طول مرحله هیجان          
  .دارد

  
  واکنش مردان-واکنش جنسی 

  یک انگاره مشاهده شده، نه یک قاعده: سیکل واکنش جنسی
  

  )فروکش(بازگشت  -4
  آلت

  
  :می باشد، که در دو مرحله اتفاق می افتد آلت آشکارترین عالمت این تغییر فیزیولوژیکی، شل شدن

  .تد بیشترین قسمت شل شدن بالفاصله بعد از ارگاسم اتفاق می اف-
مقداری از شقی خود را حفظ می کند که  ممکن است تا مدتی ادامه یابد، بخـصوص اگـر مراحـل هیجـان و                          آلت    اما، -

  .مسطح طوالنی مدت بوده اند
  .از طرف دیگر عدم فعالیت جنسی، یا حواس پرتی، به شل شدن تقریبĤ سریع آلت، می انجامد

  
  واکنش مردان-واکنش جنسی 

   انگاره مشاهده شده، نه یک قاعدهیک: سیکل واکنش جنسی
  

  )فروکش(بازگشت -4
  

  تنش ماهیچه ای، ضربان نبض و فشار خون
  .دنگرد ن به حالت طبیعی باز میخو ضربان نبض، تنفس، و فشار .تنش ماهیچه ای در بدن فروکش می کند

  وشقی نوک پستانها  فروختگی جنسی ابر
در عوض، شق بودن نوک پستانها، اگر اتفاق افتـاده          . ف می شود  سرخی سکسی که پیش از این گفته شد، بسرعت برطر         

بعضی مردان بالفاصله بعد از ارگاسم، عرق می کنند، البته اگر چنین شود، ایـن     . باشد، تا مدتی قابل مشاهده خواهد بود      
  .معموآل به کف دست و پاها، محدود می شود) عرق کردن(واکنش 

  
 (Refractory period)نافرمانی ) مدت(دوره
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در خالل این مدت، فـرد قـادر بـه          . بالفاصله بعد از ارگاسم، مردان، مدتی؛  باصطالح دوره نافرمانی،  را تجربه می کنند              
.. او شق نمی شود و به ارگاسم نمـی رسـد           آلت   تازه ای، نمی باشد، از جمله     ) جنسی(در برابر تحریک    ) جنسی(واکنش  

شاید . کن است کوتاه باشد،  اما با افزایش سن، هر چه طوالنی تر می شود              دوره نافرمانی،  بخصوص در دوران جوانی، مم       
چنین دوره های نافرمانی در زنان هم وجود داشته باشد، هر چند که،  بسیاری از زنان می توانند چندین ارگاسم متوالی                      

  .داشته باشند
  

  واکنش مردان-واکنش جنسی 
  در مردان مسنواکنش جنسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در حقیقت، بعضی ها حتی  تصور هم نمـی  . سیاری از مردم جامعه، فعالیت جنسی را موضوعی مختص جوانان می دانند          ب

ولی، نه مردان و نه زنان، لزومی ندارند که به خاطر باال رفتن سن خـود،                . کنند که افراد مسن موجوداتی جنسی هستند      
  .روابط جنسی خود را بکنار نهند

  
  جنسی در زناشویی هادفعات ساالنه مقاربت

  
 

  واکنشی ضعیف تر، اما همچنان لذتبخش
در مردان مسن، تعداد دفعات فعالیت جنسی، کاهش می یابد، اما واکـنش             

مشخصĤ، افراد مـسن، بخـشی از       . جنسی، اساسĤ بدون تغییر باقی می ماند      
قدرت فیزیکی گذشته خود را از دست می دهند، و بسیاری از واکنش های              

برای مثال، یک مرد شصت ساله نمی تواند به طـول  . تر می شوند آنان، کند   
اما، این بدان معنا نیست که      . و سرعتی که در بیست سالگی می دوید، بدود        

در حقیقت، اگر او تمرین کـرده باشـد، مـی           . او دیگر اصآل نمی تواند بدود     
 همین حالت در سکس هم    . تواند از جوانانی که تمرین نکرده اند، بهتر بدود        

مردانی که در زندگی خود، فعالیت جنسی مـداومی داشـته           . صدق می کند  
  .اند، قادر می شوند مقاربت های جنسی خود را همچنان در سالهای پیری هم ادامه دهند

  

، در دو کشور مختلف، دفعات آمیـزش جنـسی          35دو مرد، باالی    
نمای کاهش فعالیت جنسی هرکدام     . ساالنه خود را ثبت کرده اند     

 می شودبعد از پنجاه سالگی در تصویر دیده 



88  بهار   ،چهارم ، شماره ، سال اول جنسیت و جامعه فصلنامه    
 
73 

  واکنش مردان-واکنش جنسی 
  واکنش جنسی در مردان مسن

  )تحریک(مرحله هیجان 
عالوه بر آن، نفس شق شـدن، ممکـن اسـت    . خود نیاز دارندت  آلمعموآل مردان مسن، به مدت بیشتری برای شق شدن       

  .اما، دلیلی ندارد که این موضوع، لذت مقاربت جنسی را کاهش دهد. مثل گذشته؛ چندان کامل  نباشد
  

  )فالتی(مرحله مسطح 
ـ (در حقیقت، در مرحله مسطح، یک مرد مسن، مزیت بمراتب بیشتری نسبت به یک مرد جـوان دارد؛ چـرا کـه او                         رد م

خود را برای مدت بیشتری نگه دارد، چون در سالهای باالتر، نیاز به انزال، چندان شدید                 آلت   می تواند شق بودن   ) مسن
در نتیجه، مردان مسن، ممکن است به تعداد دفعات سابق به ارگاسم نرسند، یا  بهرحـال، کنتـرل بیـشتری بـر                     . نیست

 هم  برای  اهداء یک لذت و خرسندی واقعی بـه شـریک جنـسی                 ارگاسم خود بدست آورند، و نتیجتĤ،  شانس بیشتری        
  .خود را دارا می باشند

  
  )فروکش(ارگاسم و مرحله بازگشت 

همانطور که واکنش فیزیولوژیکی در خالل دیگر دوره ها، مثل گذشته، چندان برجسته نمی باشد، ارگاسم هم،  انفجار و                    
  .هم بالفاصله اتفاق می افتد آلت  در ادامه آن، شل شدنانزال تا حدودی ضعیف تر است، و. شدت کمتری دارد

  
  دوره نافرمانی

دوره نافرمانی هر چه طوالنی تر می شود، یعنی، یک مرد مسن، به مدت طوالنی تری نیاز دارد تا دوباره قـادر شـود در                         
  .برابر تحریک جنسی، واکنش  بروز دهد
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  یح غلط یا صح–سئواالت امتحانی 
  
  . می باشد)غدد بارتولین( لزجی واژنی عمدتĤ  ناشی ازترشحات غدد وستیبوالر -1

  غلط یا صحیح؟
  . در خالل ارگاسم، رحم دچار یک سری انقباضات می گردد-2

  غلط یا صحیح؟
  .کلیتوریس تا مدخل واژن بستگی دارد) سر( درجه لذت یک زن به فاصله بین قلعه -3

  غلط یا صحیح؟
  . از بلوغ می توانند انزال داشته باشند پسران قبل-4

  غلط یا صحیح؟
  . پسران قبل از بلوغ می توانند به ارگاسم برسند-5

  غلط یا صحیح؟
  . دختران قبل از بلوغ می توانند به ارگاسم برسند-6

  غلط یا صحیح؟
  . بعضی از مردان در خالل ارگاسم به انزال می رسند-7

  غلط یا صحیح؟
  .ارکرد فیزیولوژیکی شناخته شده، ندارد پرده بکارت هیچ ک-8

  غلط یا صحیح؟
  . اندازه کلیتوریس در نتیجه تحریک جنسی بزرگتر می شود-9

  غلط یا صحیح؟
فقـط در دختـران   ) یک کروموزوم ایکس اضافی در لولهای بـدن ( (Klinefelter syndrome) سندروم کلین فلتر-10

  .دیده می شود
  غلط یا صحیح؟

  .وجود ندارد)   دوره نافرمان-مرحله غیر قابل تحریکی( زنان، مرحله رفراکتوری در واکنش جنسی-11
  غلط یا صحیح؟

  . جنس یک جنین یک ماهه را می توان از طریق تعیین کاراکترهای جنسی او، مشخص کرد-12
  غلط یا صحیح؟

  . کروموزوم می باشد46 هر سلول انسان دارای -13
  غلط یا صحیح؟

  .نسی نمی باشند زنان دارای غدد ج-14
  غلط یا صحیح؟

  . بیشتر پرده های بکارت سوراخ دار می باشند-15
  غلط یا صحیح؟

  .می باشند) ایگرگ ("وای" افراد مذکر سالم دارای دو کروموزم -16
  غلط یا صحیح؟

  .مرد ارثی است آلت  اندازه-17
  غلط یا صحیح؟

  . ارگاسم و انزال در مردان یکی است-18
  غلط یا صحیح؟

  . تخمک بالغ تولید می کند4000یک زن در طول زندگی خود حدود  -19
  غلط یا صحیح؟
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  . بیشترین بخش منی در بیضه ها تولید می شود-20
  غلط یا صحیح؟

  . ترشحات لزج قبل از انزال بهیچ وجه حاوی اسپرم نمی باشند-21
  غلط یا صحیح؟

  .د ترشحات غدد بزرگ بارتولین حاوی سلولهای اسپرم نمی باشن-22
  غلط یا صحیح؟

  . متر می باشد6، )مخزن انباری سلول های اسپرم( طول لوله اپیدیدیمیس -23
  غلط یا صحیح؟

  .سالم مردانه، دو  بافت اسفنجی شکل، وجود دارند آلت  در یک-24
  غلط یا صحیح؟

  .، بعد از بلوغ برطرف می شود)در افراد ختنه نشده(مردانه  آلت  عدم بازگشت پوسته سر-25
  ط  یا صحیح؟غل

  . در مردان مسن، ارگاسم مدت بیشتری دوام می آورد-26
  غلط یا صحیح؟

  . در زنان مسن، ارگاسم مدت بیشتری دوام می آورد-27
  غلط یا صحیح؟

  . در زنان مسن، تهییج جنسی به ترشحات بیشتر واژنی منجر می شود-28
  غلط یا صحیح؟

  .ثانویه نامیده می شوند اندام های جنسی بیرونی، کاراکترهای جنسی -29
  غلط یا صحیح؟

  . پسران عمومĤ زودتر از دختران به بلوغ می رسند-30
  غلط یا صحیح؟

  . تستسترون فقط در بیضه ها تولید می شود-31
  غلط یا صحیح؟

  . اخته کردن یک مرد بالفاصله به زایل شدن توان و نیروی جنسی او منجر می شود-32
  غلط یا صحیح؟

  . غیر قابل بازگشت می باشد"یایی اخته شیم" -33
  غلط یا صحیح؟

  . روزهای وسط سیکل ماهیانه زن، روزهای آمادگی وی برای باروری  می باشند-34
  غلط یا صحیح؟

  . یائسگی زنان بعد از شصت سالگی  آنها اتفاق می افتد-35
  غلط یا صحیح؟

  .هار مرحله تقسیم کردند برای اولین بار، ماسترز و جانسون واکنش جنسی انسان را به چ-36
  غلط یا صحیح؟

  . با اوج گرفتن هیجان جنسی، برآمدگی کلیتوریس هر چه بیشتر و آشکارتر می شود-37
  غلط یا صحیح؟

  . با اوج گرفتن هیجان جنسی، سومین قسمت بیرونی واژن گشادتر می شود-38
  غلط یا صحیح؟

  . اولین نشانه بلوغ در پسران، رشد بیضه ها می باشد-39
  غلط یا صحیح؟
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  . یک مرد، قادر به تولید آب منی در تمام طول عمر خود می باشد-40
  غلط یا صحیح؟

  . یک زن، قادر به تخمک گذاری در تمام طول عمر خود می باشد-41
  غلط یا صحیح؟

  . بدن یک فرد مذکر تستسترون تولید نمی کند-42
  غلط یا صحیح؟

  .ندارد ختنه هیچ تĤثیری بر توان جنسی مرد -43
  غلط یا صحیح؟

  . دمای حرارت در داخل کیسه بیضه ها، باالتر از دمای حرارت در دیگر قسمت های بدن می باشد-44
  غلط یا صحیح؟

  . اسپرم و آب منی، دو اسم متفاوت برای یک چیز هستند-45
  غلط یا صحیح؟

  .مرد ساختار متجانس و متشابهی دارند) کیر( آلت  کلیتوریس و-46
  یح؟غلط یا صح

  . ساعت بعد از تخمک گذاری امکان پذیر است24 انقعاد نطفه  فقط در خالل -47
  غلط یا صحیح؟

  .ختنه نشده مرد و هم در زیر پوست سر کلیتوریس جمع می شود آلت  ترشحات سفید رنگ هم در زیر پوست سر-48
  غلط یا صحیح؟

  . سانتیمتر می باشد25 طول متوسط واژن تحریک نشده حدود -49
  ط یا صحیح؟غل
  . انتهای تعداد زیادی از عصب ها به دیواره واژن ختم می شود-50

  غلط یا صحیح؟
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   چند جوابی-سئواالت امتحانی
  .بعضی از سئواالت بیش از یک جواب صحیح دارند

  
   تعداد متوسط اسپرمها در یک انزال چقدر می باشد؟-1

  دویست میلیون
  دویست هزار
  بیست هزار

  
  به چه چیزی اشارت دارد؟) رتروگراد اجاکوالیشن( اصطالح انزال عقب گردی-2

  انزال دیررس
  انزال قبل از دوران بلوغ

  سرازیر شدن انزال به داخل مثانه
  
   به چه چیزی اشارت دارد؟" فیموسیس" اصطالح -3

  مرد که به عقب باز نمی گردد آلت پوست ختنه نشده سر
   عضوسوراخ مجرای ادرار در زیر

  مرد که طول غیر عادی دارد آلت پوست ختنه نشده
  
  : کدامیک از واکنش های جنسی زیر مترادف هم نیستند-4

   ترشحات غدد بارتولین–ترشحات غدد کوپری 
   لزج شدن واژن-مرد آلت نعوظ

   عقب نشینی کلیتوریس به زیر غالف خود-مرد آلت شل شدن
  
  : مردی که بعد از سی سالگی عقیم شود-5
  .درت تولید مثل خود را از دست می دهدق

  .صدایش کلفت و ضخیم می شود
  .موهای خود را از دست می دهد

  
   مجاری جنسی-6

(genital ducts) 
  کدامند؟

  .سیستم مجراهایی که واژن از طریق آن خیس می شود
  .هدایت میشود آلت سیستم مجراهایی که اسپرم از طریق آنها به بیرون از

  .که آب زنانی که به انزال می رسند، به بیرون هدایت می شودسیستم مجراهایی 
  
   تستسترون توسط چه چیزی تولید می شود؟-7

  غده های آدرنال
  بیضه ها

  غده های بولبورترال
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   پروسه کامل تولید اسپرم چقدر طول می کشد؟-8
  هشت روز

   روز16
   روز64

  
   تخمک گذاری کی اتفاق می افتد؟-9

  د بعدییک روز قبل از پریو
  یک هفته قبل از پریود بعدی
  دو هفته قبل از پریود بعدی

  
  متشابه نیستند؟/ کدامیک از اندامهای زیر متجانس-10

   بیضه-تخمدان
   پروستات-کلیتوریس

   کیسه بیضه ها-لب های کوچک واژن
  
   اپیدیدیمیدس ها کدامند؟-11

  لوله های کانالی مارپیچی فشرده در داخل بیضه ها
  ز لوله های کانالی برآمده از دو سوی  رحممجموعه ای ا

  مجموعه ای از لوله های قرار گرفته بر سطح هر بیضه
  

   کدامیک از موضوعات زیر ابعاد اولیه جنسیت انسان می باشند؟-12
  جندر

  نیروی جنسی
  گرایش جنسی

  
   مخفف چیست؟" جی اسپات" در اصطالح "جی"  حرف -13

De Graaf 
Grafenberg 
Gonorrhea 

 
   زنان معموآل در چه سنی یائسه می شوند؟-14
   سالگی40
   سالگی50
   سالگی60
  

   انعقاد نطفه در کجا اتفاق می افتد؟-15
  در قسمت پائینی رحم

  در کیسه گرافیان
  در قسمت باالیی لوله فالوپ
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   اصطالح اندومتریوم-16
“ Endometrium”  

  به چه چیزی اشارت دارد؟
  فضای بین واژن و مقعد

  دیواره واژنآستر 
  آستر درون رحم

  
   سلولهای اسپرم در کجا تولید می شوند؟-17

  پروستات
Seminal vesicles بیضه ها(سمینال وسیکل(  

  
   در خالل بلوغ، بدن دختر به کدام ترتیبات زیر تغییر می کند؟-18

  رشد پستانها، رشد مو در نواحی اندام تناسلی، اولین پریود
  رشد مو در نواحی اندام تناسلیاولین پریود، رشد پستانها،

  رشد مو در نواحی اندام تناسلی، اولین پریود، رشد پستانها
  

   در خالل بلوغ، بدن پسر به کدام ترتیبات زیر تغییر می کند؟-19
  رشد مو در نواحی اندام تناسلی، اولین انزال، رشد بیضه ها
  اولین انزال، رشد بیضه ها، رشد مو در نواحی اندام تناسلی
  رشد بیضه ها، رشد مو در نواحی اندام تناسلی، اولین انزال

  
  : مردان مسن-20

  امکان رسیدن به  ارگاسم های متناوب و پشت سر هم را دارا هستند
  توانایی بهتری در کنترل زمان ارگاسم خود را دارا می باشند

  به زمان بیشتری برای رسیدن به انزال نیاز دارند
  

  : زنان مسن-21
  ا خیلی زودتر خیس می شودواژن آنه

  در خالل ارگاسم انقباض های محکم را کمتر تجربه می کنند
  توانایی خود در رسیدن به ارگاسم را از دست می دهند

 
   در تعیین جنس یک فرد، می بایست حداقل چند عامل مختلف را در نظر گرفت؟-22

  سه عامل مختلف
  پنج عامل مختلف
  هفت عامل مختلف

  
  یک فرد مذکر بالغ چقدر است؟ آلت اندازه حد متوسط -23

   سانتی متر10هفت تا 
  سیزده تا هیجده سانتی متر

  بیست و پنج تا سی و هشت سانتی متر
  



88  بهار   ،چهارم ، شماره ، سال اول جنسیت و جامعه فصلنامه    
 
80 

   کدامیک از فاکتورهای زیر در تعیین جنس فرد دخالتی ندارند؟-24
  جنس کروموزومی

  جنس غددی
  جنس ارگاسمی

  
   غده هیپوفیز در کجا واقع شده؟-25

  کلیه هادر نزدیکی 
  در محل پایه ای مغز

  جنسی آلت در زیر ناف، در قسمت باالی
  

  پایان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

به خوانندگان و عالقمندان خود تعلق دارد، و برای ادامه انتشار، »جنسیت و جامعه«فصلنامه 
. بهبود کیفی، توزیع و معرفی وسیع در سطح جامعه، به همت و همکاری شما عزیزان نیاز دارد

:ایمیل برای تماس  
jenseyatvajameh@talktalk.net 

 تـĤلیف" شاهد بازی در ادبیات فارسی"کتاب  
 چـاپ و    1381یـسا کـه در سـال        سیروس شم 

بالفاصله بدستور حکومت جمع آوری شـد، در        
 در وبالگ فـصلنامه     "کتابهای موجود "صفحه  

عالقمندان می  . جنسیت و جامعه قرار داده شد     
. توانند با مراجعه به وبالگ، آن را دانلود کننـد         

 .یا آن را از طریق ایمیل درخواست دهند

پژوهش گردآوری و تهیـه شـده، و   . توسط  ا)استمناء(خود ارضاییمجموعه مقاالتی  در باره
ما ضمن تـشکر از ایـشان، ایـن مجموعـه           .  بصورت پی دی اف در اختیار ما قرار گرفته است         

ـ  "مقاالت را در صفحه    عالقمنـدان  .  در وبـالگ فـصلنامه قـرار داده ایـم    "ای موجـود کتابه
اگر ترجیح می دهید کتابهای مورد نظـر بـا          . جعه به وبالگ، آن را دانلود کنند      می توانند با مرا   

  ایمیل برای شما ارسال شود با ما تماس بگیرید 
jenseyatvajameh@talktalk.net 


