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 مقدمه

 بيمارستان ميالد-"سكس نرمال"كنفرانس 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران -پزشك دكتر مجد، روان: سخنران 

  ما بايد مسايل جنسي را از چه كساني ياد بگيريم؟   :يك سوال مهم

اطالعاتشان را در اين زمينه از چه كساني  مگر آنها چقدر در اين زمينه تخصص دارند؟ مگر آنها  از پدر و مادرمان؟ دوستانمان؟
خورم كه ما متخصصان داريم در اين  من واقعا تاسف مي! اند؟ آيا از كساني به جز پدر و مادرشان و يا دوستانشان؟نه گرفته

ماديشان را ترين اطالعات زندگي  ترين و مهم دانند كه اين خصوصي وقت بسياري از هموطنانمان نمي آن  كنيم، مي  مملكت زندگي
دانند رفتار جنسي بهنجار يعني چه؟ و  خورم كه بسياري از هموطنانمان نمي بايد از كجا و چطور به دست بياورند؟ تاسف مي

   .كنم كه آموزگار مسايل جنسي ام افتخار مي

يل جنسي در هاي اوليه مسا به پيشنهاد امام جماعت يكي از مساجد يافت آباد در خصوص آموزش 1362يادم هست كه سال 
كردند، اما در اواخر جلسه احساس  ها در اوايل صحبتم خيلي خشمگين به من نگاه مي آن روز، بعضي. مسجد سخنراني كردم

تر شده و حتي در انتهاي جلسه از من تشكر كردند و تشويقم كردند كه اين كار را ادامه  تر و همراه ها صميمي كردم كه همه نگاه
اين حرف من . ه حتي از نظر مذهبي هم ما مكلفيم كه تمام تعاليم جنسي را قبل از ازدواج ياد بگيريمحقيقت اين است ك. بدهم

قدر جامع و مدرن است كه  تعاليم جنسي اين امام بزرگوار در احاديث پراكنده، آن.) ع(نيست، حديثي است از امام صادق 
  . شود يك مكتب آموزش مسايل جنسي را از آنها استخراج كرد مي

  

   !گرميجات؟

اگر قرار بود تمام مسايل و . گردو، پسته، بادام و ساير گرميجات هيچ ارتباطي با غريزه جنسي ندارند: خيالتان را راحت كنم
سال مداوم درس بخوانيم و امتحان بدهيم و  27بنده و امثال بنده به جاي اين كه   مشكالت جنسي با پسته و گردو حل بشود،

مسئله ارتباط زناشويي،   :تري هم راحت كنم خيالتان را از مسئله مهم !كرديم فتيم مغازه گردوفروشي باز مير مي  زحمت بكشيم،
شود و همين مركز است كه تمام  نظام جنسي ما توسط مركزي در مغزمان كنترل مي. ربط چنداني به دستگاه تناسلي هم ندارد

ايد كه  البد تجربه كرده. ركز در مغز مياني و در سيستم ليمبيك استمحل اين م. آورد هاي تناسلي را به حركت درمي سيستم
چرا؟ چون فرمانِ . ايم يا وقتي اضطراب داريم و يا وقتي كه عصباني هستيم، ديگر ميل جنسي نداريم مان وقتي كه افسرده همه

   . شود دگي، اضطراب و عصبانيت صادر نميو طبيعتا اين فرمان در حالت افسر. ميل و ارتباط جنسي بايد از باال صادر شود، از مغز

هيپوفيز، هيپوتاالموس، تيروييد، آدرنال، بيضه و : ها و غدد مترشحه داخلي است بعد از مغز، همه چيز در كنترل هورمون
بعد از . مان به مشكل خواهيم خورد هر كدام از اينها كه نام بردم، اگر مشكلي پيدا كنند، ما در مسايل جنسي. تخمدان

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٩ 
 

آنچه بعد از ژنتيك . تواند منجر به اشكاالت جنسي شود يعني اشكاالت ژنتيكي هم مي. رسد ها، نوبت به ژنتيك مي ورمونه
مان مشكل  خوني داشته باشيم يا اگر دچار تاالسمي باشيم، در روابط جنسي اگر كم. اهميت دارد، سيستم خوني بدن است

اگر . مان را دچار اختالل كنند توانند ارتباط جنسي اريهايي نظير ديابت هم ميهاي عفوني مثل سل و بيم بيماري. خواهيم داشت
ام چون اهميت آنها در روابط  بينيد كه تا اين جاي كار، هيچ اسمي از دستگاه تناسلي به ميان نياورده دقت كرده باشيد، مي

است كه آلت جنسي براي برقراري يك حقيقت اين . كنند زناشويي خيلي كمتر از آن چيزي است كه عموم مردم تصور مي
  . ارتباط جنسي سالم در رديف ششم اهميت قرار دارد

  

  احساسات مثبت

براي يك ارتباط زناشويي سالم و بهنجار، آموزش مسايل جنسي قدم اول است اما قدم دوم، داشتن احساسات و عواطف مثبت 
من . معالجه احساسات منفي البته كار آساني نيست. شيدبايد همسرتان را صميمانه دوست داشته با. نسبت به همسر است

سال با هم نامزد بمانيم و  20يا  15هاي ايراني  كاش ما زوج كنم كه اي گاه با خودم فكر مي هاست كه مشاور ازدواجم و گه سال
به هر . ريزد به هم مي ام كه بالفاصله پس از آن امضاي كذايي، خيلي چيزها چراكه به وفور ديده! فقط يك سال ازدواج كنيم

بيشتر مردان،  . حال، اگر زن و شوهر نسبت به هم احساس مثبتي نداشته باشند در روابط زناشوييشان مشكل خواهند داشت
ها اين است كه از تاييد  توصيه من به تمام خانم. هايشان را تاييد كنند و قبولشان داشته باشند طالب زناني هستند كه قابليت

اين كار براي همسرتان هم تاثيرات مثبت جسمي در پي دارد، هم . ل نشويد و به قول معروف، تحويلش بگيريدهمسرتان غاف
   . تاثيرات مثبت روحي

  

  اتاق خواب

در اتاق خوابي كه . كند اتاق خوابي كه قرار است ارتباط جنسي در آن صورت بگيرد، نقش مهمي در سالمت اين ارتباط ايفا مي
محيط مورد نظر بايد از هر حيث كامال امن . شود يك ارتباط جنسي سالم و آرامش بخش داشت افتد، نمي آدم به اضطراب مي

نكات ديگري را هم بايد در ساخت  . كند هاي گيرنده مغزي اختالل ايجاد مي ترين عاملي است كه در سيستم اضطراب شايع. باشد
رنگ اتاق خواب بايد حتما روشن باشد، نور اتاق بايد كافي باشد، آينه بايد : كه از جمله اين. و تزيين اتاق خواب مد نظر قرار داد

تان را نوازش بدهد چرا كه در اين شرايط،  حتما وجود داشته باشد و بهتر است كه يك موزيك ماليم و بدون كالم هم گوش
  . شود تر مي مغزتان براي يك ارتباط جنسي سالم، آماده

  

  هاي جنسي بدآموزي

اند  خيلي از دختران ما اين حرف غلط را از بزرگترهايشان شنيده. اي غلط و غيرعلمي را بايد از ذهنمان بيرون بريزيمه آموخته
اين مسئله، . ها كنند و امثال اين حرف شوند يا از آنها دوري مي كه مردها پس از رابطه زناشويي نسبت به همسرشان سرد مي

ام كه به خاطر همين آموزش نادرست، هنگام اولين آميزش جنسي با  ي را ويزيت كردهمن دختران زياد. بسيار شايع و مهم است
تصورات نادرست  .اند شده >واژينيسموس<اند كه دچار  اند و به خودشان فشار آورده همسرشان، آنقدر خودشان را منقبض كرده

ز مردان انتظار دارند كه در اولين ارتباط بسياري ا. مردان هم در خصوص مسايل جنسي، خيلي رايج و البته تاثيرگذار است
و يا انتظار دارند كه در اولين ارتباط ! شان، پرده ضخيمي را به عنوان پرده بكارت به چشم خودشان ببينند جنسي با همسر

اما حقيقت اين است كه پرده بكارت درست مثل مخاط لب، نازك و . با همسرشان، خونريزي شديدي را شاهد باشند  جنسي
خالصه اين كه تصورات نادرست و . چند قطره بيشتر نيست -اگر وجود داشته باشد  - ايد ريف است و آن خون هم كه شنيدهظ
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   . آورند هاي غلط در اين خصوص فراوانند و تاثيرات ذهني نامطلوبي به بار مي آموزش

  

   بهداشت جنسي

استفاده از صابون خوشبو كننده به . ن را خوشبو كنندزن و شوهر قبل از تماس جنسي بايد يك دوش كامل بگيرند و خودشا
هاي تناسلي را هم بايد حتما شستشو داد،  موهاي زايد تناسلي بايد حتما تراشيده شود و سيستم. همين دليل اهميت دارد

آرايش  رسد، آن هم يك پس از رعايت بهداشت، نوبت به آرايش مي.سي سي آب ولرم و يك قاشق ساولن مايع 200ترجيحا با 
ها بيرون از منزل آرايش داشته باشند اما درون منزل و  اين فرهنگ، حتي از نظر علمي هم، صحيح نيست است كه خانم. كامل

كنم كه زن و شوهر، عطر و اودكلنشان را هم زود به زود  توصيه مي. نيازند در مقابل همسرشان تصور كنند كه از اين كار بي
شايد . آدم براي يك مدت طوالني، مثال سي سال، فقط از يك نوع خوشبوكننده استفاده كنداصال خوب نيست كه . عوض كنند

   . شود بعد از رعايت تمام اين مراحل، مغازله و معاشقه آغاز مي. تان ارتباط بهتري برقرار كند همسرتان با عطر و اودكلن تازه

  

  مراحل اوليه

قبل از معاشقه، از چيزهايي مثل سيگار كه . ودن لب و دهان و دندان مهم استشود، بنابراين تميز ب مغازله با بوسيدن شروع مي
بوسه معوال با لمس همراه است و . ترجيحا چيزهايي بخوريد كه نفستان را خوشبو كند. كند، حتما پرهيز كنيد نفستان را بدبو مي

لمس بايد روي صورت، . كند نوازش ميمنظور از لمس، تماس نرم پوست با پوست است، همان طور كه يك مادر كودكش را 
ها هم طي همين  ها خيلي دوست دارند و بسياري از خانم اين لمس را خانم. و به ماليمت انجام بگيرد. . . گردن، موها، تنه و 

كنند كه شوهر از همسرش سوال كند كه مايل است كدام قسمت از بدنش مورد  متخصصان توصيه مي. شوند ارضا مي مرحله، 
هاي  هم نقل شده است كه زنان در روزهاي مختلف ماه، دوست دارند كه قسمت) ع(در حديثي از امام صادق . قرار بگيرد لمس

ها در طي ماه كامال قابل توجيه و تفسير  اين حرف با توجه به تغييرات هورموني خانم. شان مورد لمس قرار بگيرد مختلفي از بدن
   . علمي است

  

  مراحل آخر

سيستم كلي مقاربت به شكل قطع و وصل است كه منجر . كند مقدمات، زن براي مقاربت آمادگي كامل پيدا مي بعد از اين
حركات جنسي بايد به شكل توامان توسط مرد و زن . ها به وجود بيايد شود انبساط عضالني مناسبي در مجاري تناسلي خانم مي

. شوند مردان از نظر فيزيولوژيك خيلي زودتر از زنان ارضا مي. ل كنندصورت بگيرد و هيچكدام از طرفين هم نبايد منفعالنه عم

خروج ترشحات از سيستم تناسلي مرد به معناي ارضاي جنسي است اما در زنان معموال سيستم تناسلي در طي يك تماس  
بت، از رد و بدل كردن در طي مقار. اي، نرم و مرطوب كردن مجرا را به عهده دارند جنسي كامال مرطوب است چون غدد ويژه

مبادا يكي از طرفين دچار . آميز هم غفلت نكنيد و بعد از آن نيز از ابراز محبت به همسرتان غافل نشويد كلمات عاشقانه و محبت
  .اي است اين تصور، تصور زجرآور و آزاردهنده. خواهد و بس اين توهم شود كه همسرش او را فقط براي رابطه زناشويي مي
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 )اسالمي( برخي اصطالحات آشنايي با

   منى

خروج منى در . آيد شود كه از غدد تناسلى مرد، به وسيله نزديكى يا احتالم و يا استمنا بيرون مى منى، به مايع غليظى گفته مى
  : زن و مرد تفاوت دارد و در مرد، داراى سه نشانه زير است

  . همراه با شهوت است. 1

  . آيد با جستن بيرون مى. 2

شود؛  هاى سه گانه و يا يكى از آنها در آن نبود، حكم به منى نمى اگر هيچ يك از اين نشانه. شود پس از آن سست مى بدن. 3
  . مگر آن كه از راه ديگرى يقين به منى بودن آن پيدا شود

ستن بيرون آيد و شود و الزم نيست با ج باشد، حكم به جنابت مى) اوج لذت جنسى(در زن، اگر خروج ترشحات، همراه با شهوت 
هر . شود؛ مگر آن كه از راه ديگرى يقين به منى بودن آن پيدا شود بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حكم به منى نمى

رطوبت و ترشحى كه از بانوان بيرون آيد، الزم نيست براى آن غسل كنند؛ بلكه بسيارى از اين ترشحات كه با اندك تحريك 
  .آيد، منى نيست و پاك است جنسى از آنان بيرون مى

  

   جنابت

شود كه پس از  جنابت در اصل، اسم مصدر از اجناب و به معناى دورى است و در اصطالح، به حالت نجاست باطنى گفته مى
انسان جنب، از آن جهت كه بدون طهارت و غسل، از نزديك شدن به نماز منع و نهى . شود نزديكى يا خروج منى حاصل مى

شود؛ يكى آميزش جنسى به شرط دخول، نسبت به  به طور كلى، انسان به دو چيز جنب مى. ناميده شده است گرديده، جنب
و ديگرى بيرون آمدن منى؛ در خواب باشد يا بيدارى؛ كم باشد يا زياد؛ با شهوت باشد يا ] اگرچه منى بيرون نيايد[مرد و زن 

بنابراين، . گردد و مشخصه ياد شده، به تنهايى باعث وجوب غسل جنابت مىهر يك از د. اختيار شهوت و با اختيار باشد يا بى بى
  .شود ممكن است مرد با همسر خود نزديكى كند و منى از او بيرون نيايد كه در اين صورت نيز بر هر دوى آنان غسل واجب مى

  

   احتالم

ب، باعث انزال منى شود يا نشود؛ ولى در اصطالح احتالم، از واژه حلم و به معناى خواب ديدن با لذت جنسى است؛ خواه اين خوا
از احتالم لغوى است؛ به اين معنا كه هرگاه در خواب، از شخص، منى خارج شود، شخص محتلم شده  شرعى، احتالم، اخص

  .است و در اين صورت، بايد براى نماز، غسل جنابت انجام دهد

  

  استبرا

دهد  شود كه مرد بعد از بيرون آمدن بول انجام مى اصطالح، به عملى گفته مى استبرا در لغت به معناى پاكى خواستن است و در
و كيفيت آن به اين ترتيب است كه سه بار با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشد و بعد با شَست و انگشت 

اين عمل، براى مرد مستحب است و . دهد گاه بكشد و سپس سه بار سر آلت را فشار ابهام، زير آلت گذاشته، سه بار تا ختنه
كند؛ اما اگر استبرا  اش آن است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن از شخص خارج شود، پاك است و وضو را هم باطل نمى فايده

  .نكند و چنين آبى از او خارج شود، بايد وضو را اعاده كند و محل را بشويد
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اش آن است كه اگر آب  شود و فايده منى وجود دارد كه با بول كردن حاصل مى يك نوع استبراى ديگر نيز به نام استبراى از
هاى پاك، غسل ندارد و اگر استبرا نكند و احتمال دهد  مشكوكى بعد از آن خارج شود و انسان نداند منى است يا يكى از آب

براى بانوان، استبرا وجود ندارد و . غسل كندذرات منى در مجرا باقى بوده، همراه بول يا رطوبت ديگرى خارج شده، بايد دوباره 
  .كند باشد و وضو و غسل آنان را نيز باطل نمى اگر رطوبتى از آنان بيرون آيد و در پاكى و نجاست آن شك كنند، پاك مى

  

  استمنا

اى انجام گيرد؛ بلكه  هاستمنا آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد؛ الزم نيست اين عمل با وسيل
اين . ممكن است با نگاه به عكس مبتذل يا فكر مالعبه، معاشقه و نزديكى با جنس مخالف نيز استمنا و خودارضايى صورت گيرد

شود و اگر با اين  عمل، گناهى بزرگ و حرام است و در صورت خروج منى، روزه شخص باطل و غسل جنابت بر او واجب مى
  . اش باطل نيست و غسل هم ندارد يد، هر چند شخص مرتكب گناه شده است، ولى روزهعمل، منى بيرون نيا

اگر شخصى كه استمنا كرده، نزد قاضى اقرار كند يا دو نفر . استمنا، كفاره ندارد؛ ولى بايد توبه كند و از اين كار دست بردارد
زند؛ البته در  داند، به او تازيانه مى ارى كه مصلحت مىكند؛ يعنى به مقد عادل، نزد قاضى شهادت بدهند، قاضى او را تعزير مى

  .اين گونه موارد الزم نيست شخص به گناه خود اقرار كند و بر ديگران نيز الزم نيست كه نزد قاضى آبروى او را ببرند

  

ذْىم   

د كه بعد از مالعبه و بازى گوين رود و در اصطالح، به آبى مى مذى، در اصل، به معناى آبى است كه از روزنه حوض بيرون مى
  .اين رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است. آيد كردن با همسر يا شخص ديگر، از شخص بيرون مى

  

ذْىو   

اين . آيد گويند كه بعد از منى بيرون مى وذيه به معناى آب كم گرفته شده است و در اصطالح، به آبى مى وذى، در اصل، از
  .رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است

  

ىدو   

آيد و كمى  گويند كه بعد از بول بيرون مى ودى، در اصل، به معناى جارى شدن آب و غير آن است و در اصطالح، به آبى مى
  .تاين رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك اس. سفيد و چسبنده است

  

   عرق جنب از حرام

عرق كسى كه از طريق حرام جنب شود، خواه به واسطه زنا باشد يا لواط و يا استمنا، نجس نيست؛ ولى بنا بر احتياط، با بدن يا 
 .لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخواند

 

 روابط جنسي از لحظه شروع تا پايان عصبي و فيزيكي  واكنشهاي و مراحل 

  ز دكتر الناز رفيعي ارسال مقاله ا

بطور كلي واكنشهايي كه بدن در هنگام كورسهاي جنسي و خود ارضايي از خودش نشون ميده ، نقشهاي مهمي رو در سالمتي 
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بصورت تجربي دونستن اينكه االن در چه مرحله اي ...جنسي افراد بازي ميكنه كه متاسفانه از سوي اشخاص جدي گرفته نميشه
روش تخميني ساده اي داره و شناخت علمي اون ميتونه كمك شاياني رو در نحوه ارتباط شما با زوجتون از رابطه قرار داريد 

اينكه بشناسين زوجتون در چه مرحله اي قرار داره به شما كمك ميكنه كه رفتار صحيح جنسي رو انتخاب كنيد و ...فراهم بياره
لزوم براي تغيير حالت و نظاير اينها بشه كه تماماً قدرت جنسي شما رو در لحظه باعث قطع رابطه ، تشديد رابطه يا لزوم يا عدم 

مرحله ميباشد كه هركدام نشونه هاي كامالً  4بطور كلي مراحل جنسي شامل ...در به ارگاسم رسوندن زوج شما فراهم ميكنه
  :قابل رويتي دارد و اين مراحل عبارتست از

  Excitementبر انگيختگي يا - 

در اين حالت فرد احساس كشيدگي .ز ميتواند از تنها چند دقيقه تا چند ساعت بروز كرده و كامالً پايدار بمونهخصوصيات اين فا
معموال فرد از نظر روحي به محركهاي اطراف واكنشهاي سريع و مقطعي ميده و مجدداً در خودش فرو . در عضالتش ميكنه 

بدليل جريان سريع خون در بدن پوست .مقدار سنگين ميشهضربان قلب سريعتر ميشه و همچنين نفس كشيدن يك .ميره
در زنان و تا حدودي در مردها سر سينه ها شروع به سفت شدن .بصورت تيره تر كه البته صحيحترش قرمزتره در مياد

ف خون بسمت جهاز جنسي هجوم مياره و در نتيجه آلت در مردان بر انگيخته شده و در زنان هم ديواره ها واژن پ.ميكنه
در واژن مايع لزجي كه به .همينطور كليتوريس سفت شده و خودش رو از ريز كالهك بيرون ميكشه وآماده تحريك ميشه.ميكنه

منظور سهولت در ايجاد رابطه است شروع به ترشح ميكنه و سطح واژن رو كامالً خيس ميكنه در زنان سينه ها سفت شده و در 
امواج احساسي .پيش آب هم شروع به ترشح ميكنه و سطح اون رو شستشو ميدهمردان ضمن اينكه بيضه ها پف ميكنه يك 

  ...شروع به ساطع شدن ميكنه و مغز تمركزش رو بروي موارد حسي وارتباطي قرار ميده

   Plateauمرحله ثابت شدن يا - 

له در واقع تشديد مراحل فاز اين مرح.اين فاز مرحله ايه كه عمليات جنسي شروع ميشه و در طي اون فرد به مرز ارگاسم ميرسه
در اين فاز ، كليتوريس به رنگ قرمز تيره در مياد و كامالً حساس ميشه تا جائيكه در بعضي افراد ممكنه لمس اون . يك ميباشند
گردش خون و سرعت تنفس باال ميره و ماهيچه ها، .بيضه ها توسط كيسه بيضه جمع ميشن و ضربان قلب باال ميره.دردناك بشه

در اين مرحله مغز زير بار امواج احساسي قرار داره و تمركز خودش رو از . اً بخش دست و پا و صورت منقبض ميشنخصوص
در اين مرحله است كه شما ممكنه دست به كارهايي بزنيد كه بعداً از فكر كردن . جاهاي ديگه مثل بخش تحليل بر ميداره 

  !! بهش احساس شرم كنين

  Orgasmانزال يا - 3

ضربان قلب و سرعت .انقباض ماهيچه ها بطور مقطعي ولي صد در صد صورت ميگيره. از كوتاه بوده و لحظه اي ميباشداين ف
براي توازن بين عمل تنفس و بارهاي احساسي معموالً از اصوات و كلماتي نظير آه كه .تنفس به باالترين حالت خودش ميرسه

در رحم و واژن . در مواقعي حتي حبس كوتاه مدت تنفس صورت ميگيره.ه ميشهقابليت اين مهم رو دارن بطور ناخودآگاه استفاد
كليتوريس . يا مني صورت ميگيره Semenدر مردان اين مرحله با خروج مايع .حركات و انقباضات نبضي شكل صورت مي پذيره

  .....ه باشهو همچنين سر آلت دچار چنان حساسيتي ميشه كه لمس اون ميتونه كامالً با واكنش عصبي همرا

  Resolutionبازگشت يا -4

اندامهاي پف كرده و سفت شده دوباره شل شده و حالت .در اين مرحله بدن شروع به بازگشت به حالت عمومي خودش ميكنه
در زنان عموماُ ميشه با تحريك سريع اونها باعث شد كه دچار چندين ارگاسم سريع .طبيعي از نظر رنگ و اندازه بخودش ميگيره

شت سر هم بشن ولي اين مورد در ميان مردان شايع نيست و اونها براي كورس بعدي احتياج به زماني براي استراحت دارن و پ
  .....كه البته بسته به سن و قدرت جنسي اين زمان متغير ميباشد
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  نكته مهم

فيه شما داراي شرايط و آمادگي روحي يعني اينكه كا.اينكه تمام اين تغييرات فيزيكي بوده ولي الزمه اون مسائل رواني ميباشد
متاسفانه افراد و خيلي از زنها فكر .اين انزال كامالً از نظر رواني مخرب ميباشد.الزم نباشيد تا ارگاسم كامالً ناقصي رو تجربه كنيد

اني فرد بستگي در حاليكه اينطور نيست و كامل بودن اون فقط به مسائل رو!! ميكنن كه ارگاسم نشانه يك رابطه جنسي كامله
تخليه روحي فرد چنانچه صورت نگيره باعث يك تشنگي خطرناك ميشه و اين در حاليه كه فرد ميبينه از نظر جسمي .داره

تخليه الزمه رو انجام داده ولي رابطه نه تنها باعث شارژ روحي وي نشده بلكه تشنگي رو بهمراه آورده كه عمالً كورس جنسي رو 
اين مورد رو براحتي ميشه . در دراز مدت براحتي افسردگي و خستگي جنسي رو براتون به ارمغان ميارهبي مفهوم جلوه ميده و 

در اثر استفاده نامطلوب از خودارضايي در افراد مشاهده كرد كه بدليل فقدان مرحله رواني ، در مقاطع اشتباه زماني و احساسي 
  ....امالً روشن و واضح ميباشدشروع به انجام اين عمل ميكنند كه نتيجه و اثر اون ك

زودرس انزالو  خود ارضايي  

 ! شوند كه گاهي باعث آزار ما مي    خواب هاي جنسي

  )بررسي خواب هاي جنسي در نوجوانان و جوانان(

  پايگاه اطالع رساني پزشكان بدون مرز: منبع 

بـاز هم خيلي از مردم وقتي خوابي در ايـن حـتي در ايـن دوران كـه مسائـل رابطـه هاي جنسي كمـي بـازتـر شـده اسـت، 
بـه ويـژه، اگـر عــملي كه در خواب انجام داده ايد، در زندگي عادي برايتان غير . رابطـه داشتـه باشند، نگـران مي شونـد

  .منتظره و تكان دهنده باشد، اين خواب ها آزار دهنده ترخواهد شد

مي توان گفت اين . نين خواب هايي ناراحت نمي شوند، بلكه از آن لذت هم مي برنداما، خيلي از افراد هم هستند كه اصالً از چ
   .بهترين رفتاري است كه مي توانيد داشته باشيد

  چرا خواب رابطه جنسي مي بينيم؟

رابطه  و از آنجا كه. ما به خاطر فعاليت هاي شديدي كه بطور مداوم در ذهن ناخودآگاهمان در حال انجام است، خواب مي بينيم
  .جنسي يكي از نيرومندترين غرايز و اميال انساني است، حيرت انگيز نيست كه برخي خواب هاي ما محتواي جنسي داشته باشد

اگر ميل و انگيزه شديدي براي انجام برخي كارها داشته باشيم، احتمال اينكه آن را در خواب ببينيم خيلي زياد است و ذهن 
   .اق آن جلوگيري كندخودآگاه ما نمي تواند از اتف

  آيا حقيقت دارد كه ذهن خودآگاه ما خوابهاي جنسي را سانسور مي كند؟
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پس اگر فردي در امور ديني و اخالقي ديدگاهي . كه خواب ها را تصفيه مي كند“ سانسور رويا”ذهن چيزي دارد به اسم . بله
قابليت سانسور روياها در ذهن آن خواب را جوري بسيار سخت گيرانه داشته باشد، و شروع به ديدن يك خواب جنسي كند، 

  .تغيير مي دهند كه صحنه هاي خيلي گستاخانه با سمبل ها و نشانه هايي جايگزين ميشوند

از اينرو، مردي با اخالقيات جنسي بسيار خشك و سختگيرانه، ممكن است در عمق ناخودآگاه خود ميل شديدي به داشتن رابطه 
در اين مورد، به جاي اينكه آن فرد خواب اندام هاي جنسي زنانه را ببيند، در خواب لوله ها يا . باشد جنسي با زني زيبا داشته

  .و به جاي ديدن سينه زنان در خواب خواب تپه هاي بسيار دلپذير و زيبا مي بيند، و از اين قبيل. تونل هايي مي بيند

تگيرانه است، آلت جنسي مردانه در خواب نمي بيند و درعوض به همين ترتيب، زني كه اخالقيات جنسي او بسيار خشك و سخ
  .سمبل هايي از آن مثل موشك، سيگار و دودكش هاي بلند را در خواب مي بيند

مردم نسبت به نسل هاي قبل در امور جنسي . اما تجربه نشان مي دهد اين نوع روياهاي سمبليك نسبت به قبل كمتر شده است
   .را را به وضوح و آشكار مي بينند نه سمبل هايي از آن س ك س اطر است كه در خواببازتر شده اند، به همين خ

  آيا احتمال ارگاسم شدن در خواب وجود دارد؟

البته براي خانم ها خيلي كم پيش مي آيد اما امكان پذير است به ويژه زمانهايي كه آمادگي جنسي الزم را داشته . مطمئناً
  .باشند

   .ردم كه در آن تعداد زيادي از خانم اعتراف كردند كه اولين ارگاسمشان در خواب اتفاق افتاده استروي تحقيقي كار مي ك

  مردها چطور؟

تكرار اين روياها با باال رفتن سن . سالگي خواب هاي جنسي بسيار زيادي داشته اند 30، 20اكثر مردها در دوره نوجواني خود تا 
  .سالگي هم چنين خوابهايي مي بينند 70، 60ه ميل جنسي زيادي دارند، تا سن كمتر مي شود اما بسياري از مردهايي ك

در جواني اين ممكن است مايه خجالت آنها شود، به . در مردها، اين خواب ها تا مرحله ارگاسم و ارضا شدن مرد پيش مي رود
  .از وقوع آن هيچ كاري نمي توان انجام داد اما براي جلوگيري. ويژه اگر بعد از بيدار شدن ببينند كه ملحفه ها كثيف شده است

اگر مشكلتان كثيف شدن ملحفه ها باشد، بهتر است با شرت بخوابيد اما درمورد مردهاي خيلي جواني كه اسپرمشان زياد است، 
  .كثيف شدن ملحفه ها اجتناب ناپذير است مگر اينكه يك حوله ضخيم زير خود بيندازيد

  آيا ارگاسم در خواب مضر است؟

اغلب آنها شنيده اند كه از دست رفتن اسپرم، باعث . خيلي از مردها تصور مي كنند كه ارضا شدن در خواب زيان آور است
اين خواب ها فقط واكنش طبيعي بدن به . اما اين كامالً نادرست است. ضعيف شدن جسمي آنها يا كوتاه شدن عمرشان مي شود

   .انم ها روي مي دهده در ختقريباً مثل عادت ماهيانه ك—هورمون هاست
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  با خواب هاي جنسي آزار دهنده چه بايد كرد؟

گاهي اوقات اين خواب ها فعاليت هايي در خود دارد كه . بيشتر خواب هاي جنسي طبيعي هستند و نبايد احساس نگراني كرد
  .اما اشكالي ندارد. ممكن است تصور كنيد در زندگي واقعي هيچوقت آن را انجام نمي دهيد

اگر اين روياها . مثل رابطه جنسي با محارم، سكس خشن، و تجاوز—اما، بعضي افراد روياهاي جنسي بسيار آزاردهنده اي دارند
  .مكرراً برايتان اتفاق افتاد، احتماالً يك دليل روانشناسي پشت آن وجود دارد

. راه اين است كه با يك روانشناس مشورت كنيداگر اين خواب ها ناراحتتان مي كند و مي خواهيد دليل آن را بفهميد، بهترين 

اما برخي متخصصين هيپنوتيزم درماني مهارت . اين افراد با پيش زمينه روانكاوي خود آشنايي بيشتري با دنياي خواب دارند
اي رويايشان ويژه اي در كمك به افراد براي كنترل خواب هاي خود دارند و با هيپنوتيزم به آنها كمك مي كنند پايان ديگري بر

   .بسازند تا ديگر برايشان آزاردهنده نباشد

  روياي عشق

گاهي اوقات بعضي افراد خواب هايي مي بينند كه در آن فردي عميقاً دوستشان دارد، در آغوش مي گيردشان و نوازششان مي 
  .د مقابلش مي كشاندكند روياهايي كه به آن صورت رابطه جنسي در آن نيست اما فرد را عميقاً در خواب به سمت فر

اين روياها معموالً براي فرد بسيار تكان دهنده هستند، چون معموالً فردي كه در خواب به آنها عشق مي ورزيده، همسر يا 
  .شريك زندگي واقعيشان نيست

ه ما نشان دهد كه ما اينگونه روياها مي تواند ب. تجربه نشان داده كه اين روياها حرف هاي زيادي را مي تواند برايمان بازگو كند
از وضعيت كنوني زندگي خود چندان راضي نيستيم و ميل و اشتياق ما را براي يك تجربه عشقي جديد نشان مي دهد كه در 

  .ازدواج يا رابطه كنونيمان وجود ندارد

نيد تا ببينيد دليل اگر شما چنين خواب هايي مي بينيد و برايتان آزاردهنده است، بهتر است با يك مشاور خانواده مشورت ك
  .اين روياهايتان چه بوده است

مطمئناً همه ما روياهايي مي بينيم كه در آن مسائل نامتجانسي با كساني كه فكرش را هم نمي كنيم برايمان اتفاق مي افتد، اما 
احتمالي آن و پيامي كه  وقتي اين روياها لحظات بيداري ما را در يكي دو روز پس از آن به خود مشغول كند، بهتر است به دليل

  .آن رويا مي تواند براي ما داشته باشد فكر كنيم

 

 ، راه درمان و عوارض آن ) استمناء(خود ارضايي 

  خود ارضايي چيست؟ 
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ارضا شدن به صورت غير عادي بواسطه تحريك مجازي توسط عكس فيلم و يا شخصيت و انجام سكس خيالي در ذهن 
از بارز ترين مشكالت جوانان به خصوص در ايران به علنت نياز ميل جنسي و عدم  يكي. را خود ارضايي مي نامند 

در صد بيش  20ارضا شدن اين غريزه پديده خود ارضايي ميباشد اين پديده در زنان    دسترسي به جنس مخالف براي
شد بر حسب لذت و امنيت درصد بيش از زنان مي با 50از آقايا ن ميباشد اما ضررهاي وارده بر جسم و روان مردان تا 

خاطر و محيا بودن محيط و سهولت انجام اين عمل اعتياد به آن بسيار زياد مي باشد و ترك آن بسيار سخت هرگونه 
خارج شدن اسپرم يا مايع تخاعي از آلت مردانگي بواسطه خود ارضايي باعث مي شود تا انرژي زيادي از بدن به هدر 

، بي حوصلگي ، عدم تمركز ذهن را مي توان از مهمترين مشكالت رواني اين  رود خواب آلودگي ، احساس خستگي
  .عمل به شمار آورد 

  :راه درمان

وابسته شده اند و بارها تصميم گرفتند كه دست به اين عمل نزنند    هيچ وقت به افرادي كه به عمل خود ارضايي
ن قوي ترين غريزه انسان است پس به آساني پيشنهاد ترك فوري نمي دهم چون عملي نيست اين يك ميل است ، اي

نمي توان با آن مبارزه كرد افرادي را مي شناختم كه بيان مي كردند روزانه سه يا حتي چهار مرتبه اين عمل را انجام 
مي دهند و امروز ترك كرده اند راه درمان احتياج به صبر و مقاومت دارد اگر شما از آن دسته از افرادي هستيد كه 

  .ترك پيشنهاد مي كنم روشهاي زير را به كار گيريد   نه اين عمل را انجام مي دهيد برايروزا

  از تنها بودن خودداري كنيد ) 1

  اگر با نگاه كردن به اندام جنس مخالف تحريك مي شويد بال فاصله روي خود را برگردانيد ) 2

  رهيزيد ار ديدن عكس ، فيلم ، تصاوير و خواندن مظالب تحريك كننده بپ) 3

  يك ماه نمي توانيد اين عادت را ترك كنيد    ته و يا حتيفهشما در يك ) 4

اگر روزانه يك بار اين عمل را انجام مي دهيد در ابتدا به جاي آنكه هر روز يك بار اين كار را بكنيد هر دوروز يكبار ) 5
يكبار آنرا به هر سه روز يك بار كاهش روز بجاي انجام اين عمل هر دوروز  10اين عمل را انجام دهيد پس از مدت 

روز را به يك هفته برسانيد به مراتب  4هفته  3روز سه روز را به چهار روز و بعد از مدت  15دهديد اينبار پس از مدت 
  ماه از اين روش مي اتوانيد به ترك كامل برسيد  3پس از مدت زمان حدود 

  :عوارض خود ارضايي

  :عوارض روحي و رواني) 1
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عارضه هم در مردان و هم در زنان مشترك ميباشد زماني كه شما شخصي را در ذهن خود تجسم مي كنيد و عمل  اين
سكس را بازسازي مي كنيد به مغز يك دستور مجازي مي دهيد در اين صورت مغز هم به اندامها دستور مجازي خواهد 

و در خاتمه كه ارضا مي شويد يك انرژي  داد بالفاصله حركت خون به قسمتهاي قابل تحريك شما زياد مي شود
از شما بواسطه يك حركت مجازي به هدر مي رود به مراتب مغز به اين پديده عادت خواهد كرد و زماني   زيادي

   ميرسد كه شما فقط با ساختار مجازي ذهن خود تحريك مي شويد و از حقيقت دور مي شويد پس زندگي زناشويي
خود را تا حدودي از دست خواهد داد دير فكر مي كنيد ، زود    غز شما قدرت تصميم گيريشما به خطر خواهد افتاد، م

خسته مي شويد ، بي حوصله و عصبي ، گوشه گير و خواب آلودگي رنجتان مي دهد ، ضريب هوشي شما كاهش مي 
  يابد و در نتيجه توانايي مغز شما پايين مي آيد 

  :عوارض جسماني) 2

  : در آقايان

تخوان ، ديسك كمر ، عارضه كم بيني با دوبيني ، الغري ، به هم خوردن ريتم ضربان قلب ، ابتال به عوارضي اس  پوكي
همچون نارسايي قلبي و تيروئيد ، احساس گرسنگي ، كم شدن آب بدن ، عدم بابري بيضه ها ، عدم توليد اسپرم يا 

  ...كاهش آن و در نتيجه كافي نبودن اسپرم براي توليد جنين و

  :در خانمها

انگشتان دست ، كم بيني ، درد استخوان و مفاصل ، عدم باربري تخمكها ،   سردرد ، كم شدن قدرت شير دهي ، لرزش
 ....تغيير مدت زمان دوره ماهانه ، انحراف استخوانها و البته تاثير مستقيم بر روي جنين و 

 خود ارضائي... مرد ... زن  

اين عامليست كه همه از .امالً افراد را گيج و دچار استرس كرده است مورد خودارضايي ميباشديكي از موارديكه در امور جنسي ك
دختران به انجام آن % 70پسران و % 90آن به عنوان يك اعتياد نام ميبرند و آن را شديداً پنهان ميكنند در حاليكه به نظر من 

  !!مشغولند

انستند و آنها را به بهانه عوامل گوناگون خانه نشين ميكردند تا از جلوي در گذشته اخالقيون زنها را عامل تحريك جنسي ميد
چشم دور باشند ولي در مورد پسران كاري نمي توانستند بكنند براي همين با استفاده از دروغ سعي در شستشوي مغزي آنها 

با اينكه در علم نوين از خودارضايي به .ندميكردند و افكار پوچي را براي جلوگيري از مبادرت به اين كار وارد مغز آنان مينمود
عنوان يك پديده كامالً طبيعي در پروسه تكاملي جنسي فرد ناميده ميشود ولي متاسفانه بدليل سانسور شديد خبري دريچه 

  ..هاي اطالعاتي كامالً بسته ميباشد

ي و سياهي چشم ، مشكل ارگاسم ، مواردي همچون كاهش قواي جنسي در آينده ، ضعف بينايي ، لرزش دست ، الغري ، گود
 .مشكل در زايمان و نظاير اينها از جمله اختالالت ناشي از عمل خودارضايي ميباشد
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در اين باره نقل شده اما هنوز مشخص نشده كه آيا خود ارضائي  سر خودارضائي همواره وجود داشته و نظريات متعددي  بحث بر
  . عتياد به آن منظور از اعتياد اقراط در انجام اين عمل است باعث بروز اين مشكالت مي شود يا اينكه ا

خود ارضايي در بعد از ازدواج بدليل عدم رفتار جنسي مناسب صورت مي گيرد و مي بايست فرد را با ايجاد رويه درست زناشويي 
ود را آدم ضعيف النفسي مي فرد پس از خود ارضايي خ..روال عادي بازگرداند  همانطوري كه در مطا لب قبل توضيح داده شده

بار به خود قول مي دهد كه ديگر اين  60پس از آن روزي .يابد و تا حدودي خود را مريض و متفاوت از ديگران احساس ميكند
   .…اين باعث ميشود كه فرد فكر كند اراده نداشته و خود را ضعيف احساس كند!!!.!…كار را نكند ولي مجدداً

  .…نشان كرداما موارديكه بايد خاطر 

مورديكه اشكال خود ارضايي ميباشد اين است كه شما صرفاً از نظر جنسي ارضا .افراط در هر چيز نتيجه اي جز ضرر ندارد-1
به همين دليل خود ارضايي شما را مانند يك رابطه واقعي .ميشويد و ساير حواس شما مثل المسه و غيره همچنان تشنه ميباشند

پس افراط در آن مي تواند باعث بهم ريختگي توازن .ش روحي بعد از رابطه واقعي را به شما القا نميكندارضا نميكند و حالت آرام
  .شما گردد

پس سعي كنيد كه حتماً بعد از آن مواد مقوي و همچنين . در زمان حالت جنسي شما براي انزال كالري زيادي ميسوزانيد -2
  غذاي گرم بخوريد

  .عدم تحريك جهاز جنسي خود را با آب سرد بشوييد قبل از خواب سعي كنيد براي-3

  هيچگاه در حالت ايستاده مبادرت به انجام اين كار نكنيد-4

از اينها .مواد شوينده از قبيل شامپو و صابون باعث خشكي پوست و سائيدگي ميشوند و همچنين ايجاد سوزش مينمايند-5
  .استفاده نكنيد

نيد و سعي كنيد تا زمانيكه غدد شما ترشح طبيعي نكرده و امكان برون ريزي طبيعي خود را تحريك به انجام اين كار نك- 6
  .بوجود نيامده دست به اين كار نزنيد

  .غذاهاي سرد در كم كردن التهاب شما موثرند-7

  . بعد از انزال سعي كنيد حتماً ادرار كنيد-8

  روشهاي ترك خودراضائي 

وابسته شده اند و بارها تصميم گرفتند كه دست به اين عمل نزنند پيشنهاد ترك    هيچ وقت به افرادي كه به عمل خود ارضايي
مي توان با آن مبارزه فوري نمي دهم چون عملي نيست اين يك ميل است ، اين قوي ترين غريزه انسان است پس به آساني ن

ل را انجام مي دهند و امروز ترك كرده اند كرد افرادي را مي شناختم كه بيان مي كردند روزانه سه يا حتي چهار مرتبه اين عم
ترك   راه درمان احتياج به صبر و مقاومت دارد اگر شما از آن دسته از افرادي هستيد كه روزانه اين عمل را انجام مي دهيد براي

  .شنهاد مي كنم روشهاي زير را به كار گيريدپي

  از تنها بودن خودداري كنيد ) 1

  دام جنس مخالف تحريك مي شويد بال فاصله روي خود را برگردانيد اگر با نگاه كردن به ان) 2

  ار ديدن عكس ، فيلم ، تصاوير و خواندن مظالب تحريك كننده بپرهيزيد ) 3
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  يك ماه نمي توانيد اين عادت را ترك كنيد   شما در يك هفته و يا حتي) 4

ي آنكه هر روز يك بار اين كار را بكنيد هر دوروز يكبار اين عمل اگر روزانه يك بار اين عمل را انجام مي دهيد در ابتدا به جا) 5
روز بجاي انجام اين عمل هر دوروز يكبار آنرا به هر سه روز يك بار كاهش دهديد اينبار پس از  10را انجام دهيد پس از مدت 

 3به مراتب پس از مدت زمان حدود روز را به يك هفته برسانيد  4هفته  3روز سه روز را به چهار روز و بعد از مدت  15مدت 
  ماه از اين روش مي اتوانيد به ترك كامل برسيد 

 مقاله تكميلي؟    چيست) خود ارضايي(عوارض استمنا 

در آرشيو وبالگ همچنان ايمليها و سواالت زيادي   پس از درج مقاله اي تحت عنوان خود ارضائي و عوارض آن و روش ترك آن
ارا اينبار از منابع خارجي استفاده كرديم و از مقاالت ترجمه شده رضايي براي ما ارسال مي گردد كه ناچراجع به اعتياد به خود ا

اعتياد به خودارضايي يك عمل ويران كننده روحي ، جسمي و جنسي . در سي دي آموزشي اين مقاله را بريا شما انتخاب كرديم 
دكتر رابرت   توسط 2007سپتامبر  25ن علم پزشكي در همايش است حال جاي تعجب است كه با توجه به گفته هاي بزرگا

و از آن به   چرا برخي افراد يا سايتها بحث استشهاد و استمناء را تلفيق مي كنند   و همچنين گفته هاي ديني   شوخ آلماني
  ) .مكرر عمل خودارضايييعني انجام ( صورت عملي مفيد ياد مي كنند توجه داشته باشيد بحث ما اعتياد به خود ارضايي است 

زيرا بزرگترين مزيت سكس احساس پذيرفته شدن . بد بيني و گوشه گيري و احساس پوچي ست-بزرگترين عارضه آن افسردگي
-تندخو - كمرو -تنبل-افراد جلقي افرادي بي اراده. مي باشد كه فرد را ارضا مي كند كه در خود ارضايي ايجاد نمي شود 

  : اما در پسران عوارض آن به صورت افراطي عبارتند از . ند و قدرت سازش با مردم را ندارندخودخواه بدبين عبوس هست

استمنا باعث انزال زودرس در آينده مي  - 5........ضعف عمومي و - 4سياهي افتادن دور چشمها  - 3قوس كمر -2ضعف بينايي -1
) مني هنگام خواب به طور غير ارداي بيش از حد معمول خروج ( احتالم مكرر - 7) اسپرماطوره( دفع بي اختيار مني - 6. گردد

  : راههاي موقت : اما راه ترك اين عمل عبارتند از 

  ورزش بسيار بسيار سنگين تا سر حد خستگي  -1

عدم مشاهده  -3) قبال در ضعف جنسي توضيح دادم....عدم مصرف غذاهاي محرك مثل شكالت و موز و ( روزه گرفتن  -2
  پر هيز از تنهايي -5عدم خواندن داستانهاي پور نوگرافي  -4ي سكسي و محرك فيلمها و عكسها

  ايجاد يك رابطه عشقي شديد با جنس مخالف - 6

  پر كردن كامل وقت خود تا جايي كه وقت بيكاري براي خيالپردازي نماند  -7

  . عدم معاشرت با دوستاني كه فكر و ذكرشان سكس است  -8

يگانه : راه هاي دايم ... روي اندامهاي بانوان و يا پر هيز از صحبت كردن شهوت آميز با جنس مخالف عدم تمركز و اختالط بر -9
بعد از سكس منظم به ندرت مي . راه دايم ترك استمنا ازدواج از نوع دايم يا موقت است به طوري كه سكس منظم داشته باشيد 
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در پاسخ سوال چهارم كه خانم محترم مطرح كرده اند عرض نمايم . توانيد خود را متقاعد كنيد كه سمت چنين اعمالي برويد 
  : كه دو احتمال وجود دارد

احتمال قويتر آن كه شوهر شما شديدا به استمنا خو گرفته و مقاربت وي را ارضا نمي كند و در حين مقاربت در فكر و خيال -1
  ... سير مي كند

وي نيستيد كه البته با توجه به اين كه گفته ايد خيلي شهوتي هستيد تقريبا  احتمال ضعيفتر ان كه شما قادر به ارضاي كامل-2
. در مورد سوال بعدي شما نيروي جنسي بله به ژنتيك خيلي وابسته است. منتفي ست مگر آن كه خيلي زود ارگاسم شويد

البته تغذيه و عوامل روحي و . دمعموال زنان عرب و همچنين زنان شمال ايران و نيز زنان با پوست تيره شهوت بيشتري دارن
در مورد شوهرتان هم سعي كنيد علت اين . امنيت فكري و رضايت از زندگي و منظم بودن عادت ماهيانه نيز بسيار موثرند- رواني

امر را از وي جويا شويد و به وي بيشتر محبت كنيد در سكس سعي كنيد مانند ستاره هاي سكسي در فيلمها عمل كنيد تا 
با عنايت به مباحث مذكور وظيفه همه جوانان جامعه عزيزمان . ما را با هنرپيشه هاي سكسي خيالي ذهنش تعويض كندايشان ش

است كه به سكس اهميت خاصي در زندگي خود قايل شده و آن را با احساس تلفيق نموده و لذت سكس توام با عشق را چشيده 
  .مان باشدتا زير بنايي باشد براي ارتقاي خود و ايران عزيز

 تاثيرات منفي و مخرب تماشاي تصاوير و فيلمهاي غير اخالقي 

  آيا ديدن فيلمهاي غير اخالقي يك كالس آموزشي براي رابطه جنسي ما در اينده با همسرمان است ؟

  مه اينها يكو البته در كنار ه  ...هر فيلم از چند بخش تشكيل شده يك فيلمنامه يك كارگردان چند بازيگر و تصوير بردار و 
همان فيلمهايي كه براي   امروز قصد باز كردن تصاوير پشت صحنه فيلمهاي غير اخالقي رو دارم. منشي صحنه نيز وجود داره 

... ساسي براي سكس شده فيلمهايي كه عموما ساخته و توليد كشورهاي اروپايي همچون فرانسه ايتاليا و اكثر جوانان يك الگوي ا

اما بهتره بدانيد كه ساخت اينگونه فيلمها هم همان . كشورهاي عربي نيز به اين سمت و سو كشيده شده اند  ميباشد البته برخي
صدا و   ابزارهاي ساير فيلمها را نياز دارد يك فيلنامه تهيه مي شود و نقش آفرينان اين فيلمنامه در سكانسهاي مختلف بايد

ذارند شايد به نظر شما در اينگونه فيلمها دو نفري كه در حال انجام رابطه به اجرا بگ  حركاتي كه در فيلمنامه درج شده را
ي به پشت صحنه اين فيلمها بزنيد كه جنسي هستند واقعا دارند اين رابطه را بر حسب ميل خود انجام ميدهند اما بهتره سر

براي ساخت يك رابطه جنسي بايد روز  3برايگرفتن يك صحنه تحريك اميز برداشتهاي مختلفي انجام ميگيرد شايد طرفين 
كه ايا   اينگونه فيلمها سوالي پرسيده شد  مشهور مرد  تالش كنند تا مطابق فيلمنامه پيشروي كنند و قتي از يكي از بازيگران

گفت حتي كوچكترين حركت و حرفها و حاالت در فيلنامه قيد شده و مگر با   انجام حركات بر عهده شماست در پاسخ  اقعاو
كارگردان در صحنه يا فيلنامه تغييري ايجاد شود و ما فقط بازيگريم در حين انجام فيلم گاهي مجبوريم مواد غذايي يا  نظر

ي مختلف گرفته ميشود و من فكر ميكنم بازيگري در اينگونه فيلمها سختر از ساير پروتيئني خاصي مصرف كنيم مدام برداشتها
فيلمها براي شبكه هاي داخلي اصلي ممنوع ميباشد و تنها شبكه هاي خصوصي يا  جالبتر اينكه پخش اينگونه.   فيلمهاست

  . ندارند محلي مجاز به پخش اينگونه تصاوير هستند و البته شبكه هاي ماهواره اي محدوديتي 

تا حركت  4ور بر ميگيرديم به ايران اگر از يك مرد ايراني يا يك زن ايراني بپرسيم در سكس چه كارهايي انجام ميدهند به ز
جنسي و حالت سكسي رو كه يا تو گوشي موبايل ديده يا از فيلمهاي غير اخالقي و اينترنت ديده نام ميبره و در همين حدم 
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. خودش رو راضي نگه ميداره اما در همان كشورهايي كه اين فيلمها ساخته ميشود فيلمهاي اموزشي نيز ساخته ميشود 

پس تماشاي فيلمهاي غير   بال كسب تجارتي سودمند هستندو انحرافات فكري ديگر جوامعسازندگان اين فيلمها فقط به دن
  .اخالقي را به منظور آموزش سكس برداشت نكنيد 

غير اخالقي تحريك مي شوند كه ابلته اگر يكبار پشت صحنه اي از اين فيلمها   درصد افراد با ديدن فيلمهاي 95تا  90تقريبا 
وقيت   شوند چون ميدانند كه همه صدا ها حاالت و حركات بر اساس فيلمنامه پيش روي ميكند ببينند ديگه تحريك نمي

انگيخته ميشود در اين صورت عطش جنسي انها بيشتر ميشود تماشاي مكرر اين هورمونهاي جنسي ان بر   فردي تحريك شود
اما با تماشاي اينگونه   يست طبيعي و البته مقدستصاوير بر روح و روان انسان تاثير گذار است چرا كه وجود غريزه جنسي عامل

رواني اين   زاد سازي غريزه خود ميرويم تاثيراتتصاوير تنها باعث تحريك قواي جنسي خود شده ايم و نهاياتا به دنبال تخليه و ا
اوز و يا روابط نا مشورع در برخي مواقع به قدريست كه ميتواند انسان را از خود بيخود كرده و نهايتا پديده تج  اينگونه تصاوير

  .   جامعه گسترش يابد

  سخن اخر 

آن و يا خويشتن داري بسيار سخت ميباشد اما اگر واقعا در غريزه قوي ميباشد و مبارزه با   سنين جواني بسيار  غريزه جنسي در
شمان بشتر شود ؟ مثل اين شرايطي به سر ميبريد كه قادر نيستيد غريزه جنسي خود را تخليه كنيد چرا كاري كنيم كه عط

ميمونه كه ما گرسنه باشيم و دسترسي به هيچ غذايي نداشته باشيم اما مدام به فكر مثال يك غذاي لذيذ باشيم و بگوييم اگر 
  موفق و پاينده باشيد   .اين غذا اينجا بود چه خوب مي شد اگر اينكارو بكنيم باعث شديم تا گرسنگي بيشتر بر ما فشار بياورد 

  

  :ستمنا يا اونانيسم يا ماستور باسيون يا خود ارضايي ا

  له از داود خداپرست منبع پايگاه پزشكان بدون مرزارسال مقا 

استمنا يا اونانيسم يا ماستور باسيون يا خود ارضايي يا به اصطالح عوام جلق عبارت است از سكس با خود تا سر حد ارضاء شدن 
ود رابطه جنسي خود ارضايي در قبل از ازدواج يك امر طبيعي و بدليل كمب.  ي گيردكه بيشتر توام با خيال بافي صورت م

از بلوغ كم كم تحت فشار جسمي قرار خواهد گرفت و  مدتي بعد  نوجوان و جوان .ميباشد و در نزد هر دو جنس شايع است 
الزم به ذكر است زمان اولين . گرفت تخليه و ارگاسم صورت خواهد   حتي در صورت عدم اقدام به اين مورد در هنگام خواب

انسان تنها موجودي . ساله نيز گزارش شده است  2وناگون است و حتي خود ارضايي در كودك خود ارضايي در افراد مختلف گ
  در ميمونها نيز اين مورد مشاهده شده است  نيست كه خود ارضايي مي كند، و 

   

  :خود ارضايي در بعد از ازدواج 

ر بعد از ازدواج بدليل عدم رفتار جنسي مناسب زوجين صورت مي گيرد و مي بايست فرد را با ايجاد رويه درست خود ارضايي د
  .البته در زمان بارداري و در هفته هاي آخر بارداري نيز خود ارضايي در مردان ديده مي شود.زناشويي به روال عادي بازگرداند

  :حاالت روحي افراد بعد از خود ارضايي

پس .س از خود ارضايي خود را آدم ضعيف النفسي مي يابد و تا حدودي خود را مريض و متفاوت از ديگران احساس ميكندفرد پ
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اين امر باعث مي شود كه فرد   !از خود ارضايي بارها به خود قول مي دهد كه ديگر اين كار را نكند ولي مجدداً تكرار مي گردد
بستگي به نوع تربيت و اخالقيات خود دچار بعضي افراد بعد از خودارضايي .حساس كندفكر كند اراده نداشته و خود را ضعيف ا

 .عذاب وجدان نيز مي گردند

  

  معايب خود ارضائي چيست ؟

مسائل رواني اگرچه اين مسئله بصورت عيب فيزيكي براي اين مورد گنجانده نشده است ، اما به هر حال خود ارضايي تحت  -1 
بطور كلي كودك از ابتدا شديداٌ . ، ديني ، اجتماعي و فردي دچار نا بساماني هايي در اين زمينه گرديده تاثير مسائل فرهنگي 

چه در زماني كه بطور ساده و از روي حس كنجكاوي خود، براي شناسايي . گيرد     تحت تاثير فشار مستقيم والدين خود قرار مي
ماني كه بزرگتر شده و در ضمير شخصي خود بدنبال حل معماي آفرينش و اندامهاي بدن خود به آنها دست مي زند و چه در ز

والدين همانطور كه گفتم به هيچ عنوان به . جنسيت است ، و چه در وقتي كه بالغ شده و تحت تحريكات جنسي بسر مي برد 
! موجود آن در نظر بگيرند  اين مسائل بصورت ساده نگاه نمي كنند و عادت دارند بي مورد همه چيز را در كثيف ترين وضعيت

البته اصالٌ عنوان نمي . به هر جهت كودك در خارج از خانه همه چيز را مي آموزد و هرگز خود را معطل فيلتر خانواده نمي كند 
بلكه عنوان مي كنم . كنم كه حريم رفتاري خانوادگي شكسته گردد و همه چيز بصورت عريان در آن به تصوير كشيده گردد 

از طرف ديگر نگراني والدين صرفاٌ بخاطر نا آگاهي از . دي هر شخص محترم شناخته شود و بي مورد وارد آن نشوند حريم فر
اما در حقيقت مسئله . اعتياد به هر چيزي مي تواند اثرات مخرب داشته باشد . ميزان و چگونگي عملي است كه انجام مي گردد 

  .الدين باز هم در حريم فردي افراد طبقه بندي مي گردد و نبايد وارد آن گرديد شناسايي اعتياد داشتن به چيزي آنهم توسط و

  احكام و قوانين شرعي اسالم در مورد عمل استمناء يا خود ارضائي 

يكي از گناهان كبيره به حساب مي آيد مطمئنا هر آنچه از نظر اسالم نقض شده باشد از ) خودارضائي( از نظر اسالم استمناء 
و روانشناسي به اين مهم دست يافته كه   ني يا روحي براي انسان مضر بوده و هست كما اينكه امروزه علم پزشكينظر جسما

از نظر اسالم هر نوع رابظه جنسي فقط و فقط مابين زوجين تعريف شده كه باز . اعتياد به خودارضائي يك عمل ويرانگر ميباشد
ينه دچار با افراد مختلف تجربه كرده اند در زندگي زناشوئي خو در اين زم هم امروزه ثابت شده افرادي كه رابطه جنسي را

مشكل هاي جدي شده تا جائي كه زندگي مشترك آنها به جدائي ختم گشته پس عمل خود ارضائي هم كه به نوعي يك رابطه 
  .جنسي يكطرفه ميباشد گذشته از اينكه گناه كبيره محسوب مي شود بسيار بسيار مخرب ميباشد

  :اعتياد به خود ارضايي 

حال اگر خودارضايي در فرد خارج از كنترل گردد و مثل بعضي افراد مدام مشغول انجام اين عمل باشيد ، مسلماٌ اين سيكل 
آسيبهايي كه بشما ميزند بخاطر عدم دريافت كالري و از سوي ديگر سوزاندن . محاسبه شده توسط بدن به هم خواهد خورد

يا كالٌ هر اختاللي را در . الغري و حتي چاقي مزمن براي شما به ارمغان بياورد . دن ، مي تواند شديد باشد كالري ذخيره شده ب
خروج مني در آقايان و عدم ادرار و در نتيجه . آنها را تحليل ببخشد . به اندامهاي تناسلي ضربه وارد كند . بدن شما توليد كند 

تخليه عروقي بدن و شدت گرمايي باالي آن در . عث عفونت در دراز مدت گردد باقي ماندن بخشي در لوله خروجي آلت با
مسئله زود انزالي را براي شما به ارمغان بياورد . صورتي كه شستشو را رعايت نكنيد مي تواند باعث ناراحتي هاي پوستي گردد 

ضعف بدني . (دچار ضعف بدني گرديد . ضربه بزند  به پروستات شما. مي توانيد مطالعه كنيد . كه توضيح الزمه آن را اينجا دادم 
و كالري الزمه به سلولهاي ضعيف و حساس از قبيل آنهايي كه در چشم وجود دارند نمي رسد و به ) بخاطر كالري سوخته شده
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كنيد از طرف فاصله بين مهره ها را از ماده الزمه و نرم كننده خالي . بسادگي دچار دردهاي كمر گرديد . آنها آسيب برساند 
در خود ارضايي بطور مثال بخش المسه چندان مورد : ديگر سكس امري رواني و الزم براي شركت تمام اعضاي بدن ميباشد

اشكال اين مسئله اين است كه زماني كه تمام . در نتيجه نمي تواند به هيچ عنوان جايگزين سكس گردد . توجه قرار نمي گيرد 
مانند آب شور به ! مورد تخليه قرار نگيرد ، شما آنها را تشنه كرديد و به آن پاسخ نداديد) كس مثل زمان س( اعضاي بدن شما 

در مواقع بحراني از تحريك تخليه به اين صورت همانطور كه در قسمت باال ! در نتيجه تخليه شده ايد اما كامل خير. فرد تشنه 
،  فرد از روي بيكاري يا يك تحريك قابل كنترل و يا هر مورد ديگري گفتم داراي مزايا مي باشد اما در حالت معمول كه  مقاله

. بي جهت بدن خود را فعال مي كند، باعث مي گردد كه ااقدام به انجام به اين عمل را باال ببرد و در روز به چندين دفعه برساند 

  .در نتيجه آسيبها كامالٌ تشديد شده و مشخص است 

  خود ارضايي خوب است يا بد؟

پر واضح است كه اگر از چيزي درست استفاده نكنيد قادر است . د ارضايي مثل هر چيز ديگري داراي فايده و ضرر است خو
استفاده نا مربوط از اين امكان و ايجادشرايط خارج از وضعيت معمول آن، مي تواند مثل ساير چيزها به .   .بشما ضربه وارد سازد

  .هر فردي لطمه وارد سازد

  

  :خودارضايي كه بصورت اعتياد و بيش از حد باشد پيامدهاي

  )Problematic(مرحله مشكل ساز . 1

، زودرس ترين ) بار2تا 1روزانه بيش از (اعتياد شده اند در افرادي كه مدتي است گرفتار خودارضايي بيمارگونه و به شكل 
  :از خودارضايي بسيار زياد عبارت است از عوارض ناشي

  ،)Fatigues/Tiredness( خستگي و كوفتگي. الف

  ،)Lack of concentration(عدم تمركز حواس . ب

  ،)Poor memory(ضعف حافظه . ج

  ).Stress/Anxiety(استرس و اضطراب . د

   

  )Severe(مرحله گرفتاري شديد . 2

حتي در  ست و فردبروز عاليم زير در فرد گرفتار، نشان دهنده آن است كه شدت ابتالي وي يا مدت آن بيش از مرحله اول ا
  :وارض شديدتري ظاهر شده استو در نتيجه ع بار استمناء مي كند  4 تا 3 روز

  ،)Fatigues/Tiredness(خستگي و كوفتگي . الف

  ،)Mood swings(نوسان خلق يا تغييرات سريع خلقي . ب

  ،)Irritability( حساسيت بيش از حد و زودرنجي . ج

  ،)Lower back pain(كمردرد . د

  ،)Thinning hair(نازك شدن موها . ه

  ،)Youth impotence(ناتواني جنسي زودرس در جواني . و

  ).Insomnia/Sleep problem(خوابي يا بدخوابي و مشكالت مشابه  بي. ز

  

  )Addictive(مرحله گرفتاري بسيار شديد يا حالت اعتياد . 3
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حتي در   ابتالي وي يا مدت آن بيش از مرحله دوم است و فردبروز عاليم زير در فرد گرفتار، نشان دهنده آن است كه شدت 
  :و در نتيجه عوارض بسيار شديدتري ظاهر شده است  بار استمناء مي كند  5 روز

  ،)Fatigues/Tiredness(خستگي و كوفتگي . الف

  ،)Severe hair loss(ريزش شديد موها . ب

  ،)Blurred vision(ها  تارشدن ديد چشم. ج

  ،)Buzzing in the ears( وز وز گوش. د

  ،)prematurelyEjaculation( انزال زودرس و غيرارادي يا خروج مني به صورت قطره قطره . ه

  ،)Groin/Testicular pain(درد كشاله ران و ناحيه تناسلي . و

  ).the pelvic cavity or tail bonePain or cramps in( دردهاي قولنجي در ناحيه لگن و استخوان دنبالچه . ز

   

هاي كلينيكي، در شناخت هر چه بيشتر يك  چگونگي بروز عوارض و نشانهدر دانش پزشكي، روند پيدايش عاليم يك بيماري و 
به اين دليل . تواند پزشك را در تشخيص و درمان بهتر بيماري و مريض را در پيشگيري كمك كند بيماري بسيار مهم است و مي
ش برخي از عوارض خود ارضايي كه در به آن اشاره شد بيشتر به آن توضيح داده شود تا خواننده مناسب است درباره نحوه پيداي

  .آن آشنا شود) Pathophysiology(عزيز با روند پيدايش اين عوارض، يا به اصطالح پاتوفيزيولوژي 

  :خستگي و كوفتگي. 1

، باعث مصرف سريع مواد غذايي )ا اوج لذت جنسيارگاسم ي(انقباض شديد و يك مرتبه تمام عضالت بدن در جريان انزال 
خستگي عضالني . شود مي) ماده اصلي الزم براي توليد انرژي عضالني(ذخيره شده در عضالت و به طور عمده كاهش گليكوژن 

 در.تقريبا با سرعت تهي شدن عضالت از گليكوژن رابطه مستقيم دارد و هرچه اين سرعت بيشتر باشد، خستگي بيشتر است 
شود و  هاي مكرر عضالت بدن، ذخاير گليكوژن عضالت به سرعت تمام مي خودارضاييبسيار زياد و بيمار گونه، به علت انقباض

  .خستگي و كوفتگي هميشه از عوارض بديهي آن است

  :ريزش مو. 2

باعث افزايش هورمون جنسي كند،  خودارضايي شديد و بيمارگونه به تدريج با تغييرات هورموني و شيميايي كه در بدن ايجاد مي
شود كه از عواقب باال بودن ماده  مي) DHT=Dihydrotestosterone(مردانه؛ يعني، تستوسترون به دي هيدرو تستوسترون 

DHTدر خون، ريزش موها و تاسي و بزرگ شدن پروستات و عوارض ناشي از آن در پيري است.  

ه اَستيل تحريك بيش از حد سيستم عصبي پاراسمپاتيك و افزايش تخلي باعث خود ارضايي مكرر و بيمار گونه و اعتيادي . 3
اي از عوارض جسماني و رواني، چون  گردد كه اين خود باعث پاره از انتهاي اين رشته ها در مغز مي) Acetyle Choline(كولين 
شم و در نهايت تاري ديد ، عدم تمركز حواس، سياهي رفتن چ)Memory(، كمي حافظه )Absentmilndedness(پرتي  حواس

هاي عصبي رد و بدل  ها ناشي از تغيير تعادل ميزان مواد شيميايي موجود در مغز است كه بين سلول تمام اين عالمت. شود مي
  .هاي مختلف را بر عهده دارد شود و انتقال پيام مي

ناشي از ) تمركز حواس و كاهش حافظه مانند حواس پرتي، عدم(اند كه علت بروز اختالالت مغزي  برخي نيز بر اين عقيده
رود؛ زيرا مايع مني حاوي مقدار  ظرفيت عظيمي از انرژي بدن است كه در انزال هاي مكرر در يك روز ، تخليه شده و هدر مي

ها، مواد قندي، لسيتين  ها، پروتئين آنزيم RNA، )شود ، اسپرمي كه در هر انزال خارج مي300-400هسته ( DNAبسيار زيادي 
)Lecithin(كه بايد در بدن براي رشد و  -اين ذخاير عظيم انرژي . است …هاي بيولوژيك، تستوسترون و ، كلسيم، فسفر، نمك

شود و هر كدام عوارضي را به دنبال  بيهوده و به طور مكرر از بدن خارج مي - هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد  تقويت بخش
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  .آورند مي

رسد و براي توليد آنها  د و به تكامل نهايي ميشو ها توليد مي ها در مغز استخوان هاي خوني و پالكت لولبراي مثال از آنجا كه س
هاي خوني با  نيز انرژي بسيار زيادي مورد نياز است؛ در افراد گرفتار خودارضايي، تكامل مغز استخوان و در نتيجه توليد سلول

نيز دفع فسفر و ليستين بيش از حد از طريق . در اين افراد استمشكل مواجه شده و منشأ كم خوني، ضعف و خستگي 
هاي عصبي هستند و در نتيجه اختالل  شود كه مواد حياتي براي سالمتي سلول هاي مكرر، باعث كاهش ذخاير اين مواد مي انزال

  .بروز خواهد كرد …عملكرد سيستم عصبي، مانند حواس پرتي، عدم تمركز حواس و

   رواني هاي روحي و آسيب 

نشاطي و لذت نبردن از زندگي، پرخاشگري،  گيري، افسردگي، بي شهپرتي، اضطراب، منزوي شدن و گو ضعف حافظه و حواس
بداخالقي و تندخويي، كسالت دائمي و ضعف اراده، احساس حقارت، عدم اعتماد به نفس، احساس گناه و عذاب وجدان 

اي از اين موارد در مباحث گذشته روشن  شرح پاره. و به شكل اعتيادي است بروندادهاي رواني و روحي خودارضايي بيمارگونه
  .شد

  :  هاي اجتماعي آسيب 

، )استمناء بعد از ازدواج (، ناتواني در ارتباط با جنس مخالف و همسر  ميل شدن به همسر و ازدواج ناسازگاري خانوادگي، بي
  شتركيگاه اجتماعي، دير ازدواج كردن و لذت نبردن از زندگي ماحساس طرد شدن، از بين رفتن عزّت، پاكي، شرافت و جا

  جهت آگاهي بيشتر

  :براي اعتياد به خود ارضايي بيمار گونه   هاي درمان راه

اما . پذيري آن و دوري از يأس و نااميدي است نخستين گام براي درمان خود ارضايي بيمار گونه ، اعتقاد و ايمان به درمان. 1
. ه و ايجاد هرگونه تغيير و دگرگوني نيازمند گذشت زمان، انتخاب راه صحيح و به كارگيري دقيق دستورها استرسيدن به نتيج

تر، اراده و  از همه اينها مهم. البته ترك اعتياد و عادت نامطلوب، در زمانِ كوتاه بدون راهنماي كارآزموده و دلسوز، امكان ندارد
درمان و چاره جويي بايد منطبق بر خواست فرد باشد؛ زيرا تا وقتي كه او . كند فا ميخواست فرد، نقش كليدي و محوري را اي

  .توان با قاطعيت گفت كه درمان نخواهد شد نخواهد، مي

اراده . ، عين حقيقت است»خواستن توانستن است«تواند بر بيماري اش غلبه كند و جمله معروف  بنابراين بيمار اگر بخواهد، مي
ت كه بايد آن را پرورش داد تا به مرحله خودشكوفايي و ثمردهي برسد؛ به عبارت ديگر، اراده تقويت شدني و همچون نهالي اس

برخيزد تا   اعتياد پرورش يافتني است و راه پرورش و تقويت آن اين است كه برخالف ميل خود، اندك اندك به مقابله با ايك
  پس از مدتي لذت توانستن را بچشد

ممكن است اراده انسان ضعيف ! نگوييد اراده از ما سلب شده است. هاي مهم در امر بهبود است ويت اراده از گامتالش براي تق. 2
نشانه اينكه هنوز اراده باقي است، اين است كه شخص اين عمل را در حضور ديگران و در هر . رود شود؛ ولي هيچ گاه از بين نمي

   هاي زيادي پيشنهاد شده كه از جمله آنها تلقين به خود است راهبراي تقويت اراده، . دهد شرايطي انجام نمي

، هر روز به دفعات مختلف با  استمناء بيمار گونه و اعتيادي افراد مبتال به اين: گويد مي -روان شناسِ فرانسوي  -ويكتور پوشه 
تكرار اين عبارت ساده، اثر عجيبي در . »ادرماعتياد را از خود دور كنم، من ق من به خوبي قادرم اين«: تمركز فكر به خود بگويند

  .ده و روحيه داردتقويت ارا

  »تلقين، قبل از خواب نيز مؤثر است«: بر آن است كه "پل ژاگو"

  .سعي شود شكم به هنگام خواب، بيش از حد معمول پر نباشد. 3
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  .هاي تنگ و چسبان اجتناب گردد از پوشيدن لباس. 4

  ها و تصاوير تحريك كننده، خودداري شود يلماز نگاه كردن به مناظر، ف. 5

  .كننده و فكر كردن در اين امور، دوري شود هاي تحريك از شنيدن و خواندن مباحث و مطالب جنسي و حتي شوخي. 6

اجتناب و به ميزان ضرورت  - مرغ، گوشت قرمز و غذاهاي پرچرب  از خوردن مواد غذايي محرك، مانند خرما، پياز، فلفل، تخم. 7
  .كتفا شودا

  .قبل از خواب مثانه تخليه شود. 8

  ).ها و قبل از خوابيدن به خصوص شب(از نوشيدن افراط گونه آب و مايعات پرهيز شود . 9

  !ورزي كرد ورزي با اندام جنسي، بايد اجتناب نمود و در هيچ شرايطي، نبايد دست از دست. 10

  .هرگز نبايد به رو خوابيد. 11

  .زايد بدن، به طور منظم و زياد بايد ورزش كرد -نرژي به منظور تخليه ا. 12

  .پر كند …براي اوقات فراغت خود، برنامه داشته باشد و آن را با مطالعه، ورزش، زيارت، عبادت و   .13

  .سعي كنيد كمتر در مكاني خلوت و تنها و دور از نظر ديگران باشيد.14

ج شود و خود را به كاري يد بالفاصله از مكان خلوت و دور از نظر ديگران خارمورد هجوم افكار جنسي واقع شديد، با  هرگاه. 15
  .بسيار مفيد است  جمعي  برنامه هاي در اين زمينه گفت و گو با دوستان، مشاركت در. سرگرم كند

  منبع پايگاه پزشكان بدون مرز

   

 آيا خودارضايي عامل اصلي بروز مشكالت جنسي ماست؟

در واقع . است "خودارضايي"تحقيق در مورد مسئله   ايعي كه در حال حاضر در جامعه ما مطرح استيكي از سواالت بسيار ش
. درحال حاضر سردرگمي عميقي از نظر درست بودن يا نبودن انجام خودارضايي در ذهن بسياري از افراد جامعه وجود دارد

اجعه به پژوهشگران زمينه هاي مختلف علوم تجربي و با مر سواالت بسيار زيادي در اين زمينه مطرح شده است، سواالتي كه
بعضي ها با خودارضايي موافق اند و معتقدند هيچ دليل علمي براي خودداري از . انساني با پاسخ هاي متفاوتي روبرو شده است

بعضي ديگر با . بعضي ديگر بشدت با آن مخالفند و سعي ميكنند ديگران را به خودداري از آن تشويق كنند. آن وجود ندارد
) و بخصوص عدم دسترسي به همسر(خودارضايي مشروط موافقند و بعضي ديگر خودارضايي را تنها محدود به شرايط خاص 

بعضي فكر ميكنند . بعضي معتقدند خودارضايي با مشكالت جسمي و روحي زياد و متنوعي همراه است. شمارند مجاز مي
همه ما اين كار را : اما همه در يك چيز اشتراك نظر داريم. ف سردرگمي استواقعاً كال. خودارضايي هيچ عارضه اي ندارد

كه به هرحال چندان تفاوتي در اصل انجام كار نميكند چون به ! (ميكنيم، فقط نميدانيم بعدش چه باليي به سرمان مي آيد؟
اما وقتي داراي همسر  "ربط دارداين موضوع به خودمان "حاال تا وقتي مسئله شخصي است ). كنيم هرحال كار خود را مي

رسمي هستيم واقعاً معلوم نيست واكنش همسرمان به اين امر چيست و اين دفعه ديگر واقعاً نميدانيم بعدش چه باليي به 
با  -فيلم زيبايي آمريكايي را ديده ايد؟ ظاهراً نظر همه خانمها بر اين است كه سرنوشت شوم آقاي برن هام! (سرمان مي آيد؟

بصورت  - شايد بد نباشد اينجا!) لياقت همه مرداني است كه كنار همسرشان اقدام به آن جور كارها ميكنند - كوين اسپيسي بازي
  .بدنبال پاسخي براي برخي از سواالت شايع در مورد خودارضايي باشيم - پرسش و پاسخ

  آيا خود ارضايي از نظر علمي براي انسان عارضه يا خطري ندارد؟. 1
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درصد از مردان در طول زندگي حداقل يك بار اقدام به  90بيش از (در ميان مردان امر كامال شايعي است  خودارضايي
فرهنگ و مذهب . بشمار ميرود) و البته يك زن(كه به اعتقاد بعضي عالمت سالمت جنسي يك مرد ) خودارضايي كرده اند

نهي ) كه شامل خودارضايي هم ميشود(خارج از رحم زنان  ساله يهوديت و اسالم بشدت افراد را از ريختن آب مني به 2000
در واقع تا آنجا . در واقع آنچه در اسالم منع شده است نه لذت بردن از خود، كه ريختن آب مني به بيرون بوده است. (كرده است

مذهبي  –شار فرهنگي وجود چنين ف) كه من يادم است هيچ اظهار نظر مخالفي در مورد خودارضايي خانمها وجود نداشته است
شايعاتي مانند . ريشه داري باعث شده است تا در ميان مردم شايعات فراواني در مورد عوارض ناشي از خودارضايي شكل بگيرد

تقريباً اغلب افرادي . و موارد بسياري مانند آن - غش و ديوانگي -ضعف عمومي قواي جمساني - احتمال كاهش بينايي و كوري
رضايي ميكنند، سعي ميكنند در اولين برخورد با عالئم يك اختالل، آن را به موضوع خودارضايي خود نسبت خوداكه بطور مرتب 

ظاهراً هنوز داليل علمي قاطعي به نفع اين شايعات يافت نشده است و از آن طرف مزاياي بسياري چون امكان تقويت . دهند
شايد . تنشهاي روحي و جنسي افراد، براي آن برشمرده شده است تخيالت و توانايي و اعتماد به نفس جنسي و همينطور كاهش

البته با (متعجب بشويد از اينكه بدانيد يكي از روش هاي موفق درمان زودارضايي مردان نوعي خودارضايي هدايت شده است 
ودارضايي دليل بر بي يكي از دوستان سوال ميكرد آيا نبود دليل علمي دال بر عارضه دار بودن خ). روش و جزئيات خاص خود

خطر بودن آن است؟ پاسخ اين است كه با توجه به اصل برائت در زندگي روزمره وقتي دليلي بر خودداري از انجام كاري وجود 
  !)سوءتفاهم نشود من اصراري ندارم. البته ميل خودتان است(ندارد واقعاً اجازه داريم كه آن را انجام دهيم 

  ت جنسي طبيعي است؟ آيا خودارضايي يك فعالي. 2

با رسيدن زمان بلوغ و افزايش سطح هورمون هاي جنسي و بروز صفات ثانوي در اندام هاي تناسلي، كنجكاوي هاي جنسي نيز 
اين نوجوانان هرچند از لحاظ عملكردي داراي توانايي داشتن رابطه جنسي و نزديكي با جنس مخالف اند، . افزايش مي يابد

تجمع اين فشارهاي دروني غريزي باعث چاره جويي فرد و . ارهاي محيطي از اين كار بازداشته ميشوندبدليل مخالفت ها و فش
در اين زمان خودارضايي اغلب ساده ترين راه براي فروكش كردن اين . يافتن راهي براي تخليه اين تنشهاي جنسي است

كه با توجه به اختيارات و آزادي هاي (خودارضايي ميكنند  در اين بين پسرها زودتر و بيشتر از دخترها اقدام به. هيجانات است
هرچند بسيار ديده شده است كه دختران و پسران از سنين پايين ). بيشتر آنها در جامعه چندان هم دور از انتظار بنظر نميرسد

سالگي اقدام  5يا  4از سنين بارها دخترخانم هايي با من صحبت كرده اند كه به ياد داشتند (تر هم اقدام به خودارضايي كنند 
اين تخيالت . ، تفاوت عمده خودارضايي در سن بلوغ در حضور تخيالت جنسي غني و متنوع است)به خودارضايي ميكردند

جنسي نقش مهمي در شكل دادن هويت جنسي فرد دارد، در پناه اين تصورات وي ميتواند در يك محيط شبيه سازي شده به 
در . نوع و محتواي اين تخيالت در دو جنس كمي متفاوت است. رابطه با جفت احتمالي بپردازدتمرين نقش جنسي خود در 

در دخترخانمها اين فضا بيشتر شامل صحنه . مردان تصورات جنسي بيشتر شامل زنان برهنه و رفتارهاي جنسي آلت محور است
نند طبيعت دور از غوغاي انساني، به شدت به آنها ابراز هايي است كه در آن مرد مورد عالقه اشان در موقعيت هاي عاشقانه اي ما

بنابراين در اين دوران خودارضايي يك مرحله . بوسه و نوازش جزء مهم اين صحنه ها را تشكيل ميدهد. عشق و عاطفه ميكند
از احساس ترس و  به دور(در بزرگسالي نيز خودارضايي . مياني در شكل دادن هويت و توانايي هاي جنسي فرد را تشكيل ميدهد

هنگام خشم و ترس و ناراحتي . بعهده دارد) اعم از جنسي و غير جنسي(نقش مهمي در كاهش تنشهاي دروني ) گناه و تشويش
اما در مورد كلمه . هاي دروني معموالً خودارضايي يك واكنش دفاعي براي برگشت به تعادل روحي ابتدايي به شمار مي رود

مشكل دارم و فكر ميكنم در جامعه يك معناي روشن و مشخصي  "طبيعي"اهيد من با اين كلمه راستش را بخو. طبيعي بودن
از نظر من بعنوان يك سكسولوژيست، خودارضايي دركل يك . اگر طبيعي را به معناي سالم بگيريم پاسخ مثبت است. ندارد

صورت ميگيرد و مانند آن هم ) پارتنر(= ت اما كامل نيست ناقص است، چون بدون حضور فيزيكي جف. فعاليت جنسي سالم است
فقط تجسم و تصور است كه . ارضاء كننده نيست چون حواس پنجگانه كارايي واقعي الزم در افزايش تحريكات حسي را ندارند
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سبي براي توضيح بيشتر بايد دقت كرد كه خودارضايي هم مانند بقيه فعاليت هاي جنسي اگر در شرايط نامنا. وارد ميدان ميشود
مثالً در شرايط ترس و اضطراب و عجله و (انجام شود يك فعاليت جنسي ناسالم است كه با عوارض بعدي همراه خواهد بود 

  .و اين مسائلي است كه خيلي ها نميتوانند از هم جدا كنند و خيلي سوال ميشود) هيجان شديد و احساس گناه

تعيين اينكه چه موقع . وب مشخصي بعنوان محدوده نرمال تعيين كرددر مورد تعداد و مدت خودارضايي نميتوان هيچ چهار چ
ميتوان با قاطعيت اظهار نظر كرد كه فرد بصورت افراطي معتاد به خودارضايي شده و بايد به فكر چاره بود هميشه هم آسان 

ا مختل كند بايد براي تعديل يك معيار خوب اين است كه اگر خودارضايي به قدري افزايش يابد كه زندگي روزمره فرد ر. نيست
  ). بار اقدام به اين كار بكند 20گاهي گزارش شده كه يك فرد ممكن است تا روزي (آن چاره انديشيد 

آيا خودارضايي باعث بي نيازي از روابط جنسي طبيعي بين زن و مرد ميشود؟ آيا خودارضايي براي كسي كه همسر دارد . 3
  درست است؟

و اين دو معني دارد اول اينكه . وان جايگزيني براي روابط جنسي طبيعي با جنس مخالف تصور نميشوددر واقع خودارضايي بعن
يك رابطه جنسي با جنس مخالف نيست و معني دوم اينكه رابطه ) ويا لزوماً بي توجه به(اگر كسي خودارضايي ميكند بي نياز از 

اگر ما چنين نگرشي را بپذيريم هيچ ترسي از . ارضايي نيستجنسي دوطرفه زن و مرد هم به معني لزوم كنار گذاشتن خود
عالوه بر ) در كنار و(خودارضايي فرآيند لذتبخشي است كه ميتواند . انجام خودارضايي حتي در كنار همسرمان نخواهيم داشت

و بدون واكنش بدي از آن  هستند افرادي كه اين كار را در كنار همسرشان انجام داده اند. معاشقه و نزديكي دوطرفه انجام شود
نكته قابل توجه اين است كه خودارضايي خانم ها يكي از مهمترين موضوعات فيلم هاي جنسي تحريك كننده . لذت برده اند

اما علت مخالفت . اقايان را تشكيل ميدهد و براي بسياري از آقايان خودارضايي همسرشان بسيار لذتبخش و تحريك كننده است
شايد نگراني از اين باشد كه خودارضايي بتدريج جايگزين ) بعنوان يك توهين بزرگ(ها با خودارضايي شوهرشان بسياري از خانم

خودارضايي شوهر . براي آنها خودارضايي شوهر نشانه پايان دوره جذابت هاي جنسي زنانه است. جنسي با او شود -روابط عاطفي
خشم و تعارضات . و نشان از احتمال جدايي و عوارض ناشي از آن خواهد بود با اين ديد بسيار غم انگيز و دردناك بنظر ميرسد

از آن طرف بايد توجه داشت كه در دعواهاي خانوادگي . دروني و عدم ارتباط كالمي ميتواند تشديد كننده چنين حسي شود
يك فرايند شرطي شدن منفي . يكندبسيار پيش مي آيد كه شوهر آگاهانه براي تنبيه همسرش در كنار او اقدام به خودارضايي م

بنابراين در تكميل سخن اولم، خودارضايي مرد و زن اگر جايگزين . كه باعث تشديد احساس بد نسبت به خودارضايي خواهد شد
فكر ميكنم اين به نظر . (رابطه جنسي طبيعي شود بعنوان يك مشكل بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد در غيراينصورت خير

اما به هرحال ) كه نگرانند ممكن است خودارضايي جاي يك رابطه جنسي ارضاء كننده دونفره را بگيرد نزديك ميشود نه؟آنهايي 
“ The Sexual Man”كه در كتابي به نام  Dr. Archibald Hartدر يك مطالعه توسط . نظر جامعه ممكن است جز اين باشد

درصد از مردان متأهل اقدام به خودارضايي  61يحي، با وجوديكه حدود آمريكايي مس 600منعكس شد، بنا به يك بررسي روي 
درصد از مردان متاهل خودارضايي را يك  13درصد از اين افراد از اين مسئله احساس گناه نداشتند، تنها  90ميكردند و بيش از 

متأهل، در حد هفته اي يكبار اقدام به  درصد از اين مردان 80بنا بر اين گزارش بيش از . تلقي ميكردند) نرمال( "عمل طبيعي"
  .خودارضايي ميكردند

  آيا خودارضايي منجر به ترس، اضطراب، افسردگي و انواع ناراحتي هاي روحي در انسان نميشود؟. 4

شايد بسياري ديده باشيد افراد افسرده و پريشان حالي كه قسمت قابل توجهي از دلمشغولي هاي روزانه شان را خودارضايي 
آيا واقعاً اين خودارضايي نبوده كه منجر به چنين عوارض جسمي و روحي دلخراشي در آنها شده است؟ پاسخ ما . يل ميدهدتشك

نه علت بلكه خود معلول و ) و در واقع محدوديت فعاليت جنسي به خودارضايي(در اين افراد خودارضايي . اين است كه خير
انوادگي ناسالم، درگيري ها و اختالفات هميشگي والدين، نبود آموزشهاي صحيح روابط خ. نشانه عوامل زمينه ساز ديگري است

 - براي داشتن يك زندگي بدون تنش، عدم حمايت خانوادگي، كمبود دانش و مهارتهاي جنسي الزم، حضور اختالالت روحي
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جي ارتباط فرد با محيط و روي همه و همه عواملي است كه منجر به قطع تدري!) رفيق بد، ذغال خوب(رواني با منشاء زيستي 
در اين حال فرد سعي ميكند تمام تنشها و هيجانات دروني . آوردن به خلوت انزواي ترديد و ترس و تعارضات بي پايان ميشود

خود را با خودارضايي تخفيف دهد كه اتفاقاً كمك بزرگي است اما به تنهايي نميتواند جايگزين زندگي سالم و ارضاء كننده وي 
. در اين صورت فرد به زندگي عادي برميگردد. براي كمك به فرد بايد به بررسي و رفع عوامل زمينه ساز ابتدايي برگشت. شود

  . يادتان نرود كه خودارضايي عامل نيست يك نشانه است

  خودارضايي چقدر در جامعه شايع است؟ چه تفاوتي بين زن و مرد از اين لحاظ وجود دارد؟. 5

بررسي مهم آلفرد كينزي در مورد رفتارهاي جنسي آدمي در ميانه قرن بيستم، بررسي هاي متعددي در مورد از زمان اولين 
 Edward O. Laumann, John H. Gagnon ,Robertدر يكي از اين بررسي ها توسط . ابعاد مختلف اين رفتارها بعمل آمده است

T. Michael, and Stuart Michaels  شگاه شيكاگو منتشر شد، براساس مصاحبه هاي رودرو و از طرف دان 1994كه در
درصد از  42سال مشخص شد كه حدود  89تا  18نفر از زنان و مردان بين سنين  2969پرسشنامه هاي انفرادي پر شده توسط 

  . درصد از مردان در آن سال اقدام به خودارضايي كرده بودند 63زنان و 

كه روي تعداد زيادي از آمريكائيان ) معروف به گزارش يانوس(و همكارانش  Samuel S. Janusبراساس مطالعه ديگري توسط 
درصد از خانمها داراي خودارضايي  10درصد از آقايان  25انجام شد، در مقابل  1992تا  1983سال بين سالهاي  18باالي 
درصد از خانمها داراي خودارضايي منظم  38درصد از آقايان،  55همچنين در مقابل . بودند) چندين بار در هفته يا روز(مرتب 

و  1948در بررسي هاي سال (بر اساس مطالعات كينزي و گزارش منتشر شده از سوي موسسه كينزي . بودند) در ماه يا روز(
 62درصد از آقايان و  92، )ميالدي به ترتيب در كتابهايي به نام رفتارهاي جنسي در مردان و رفتارهاي جنسي در زنان 1953

مطابق اين بررسي ها خودارضايي شايعترين . درصد از خانمها حداقل يك بار در طول عمر خود اقدام به خودارضايي كرده بودند
البته بايد توجه داشت كه نمونه . فعاليت جنسي خانم هاي مجرد و دومين فعاليت جنسي شايع خانم هاي متأهل بوده است

با اين حال گزارش كينزي حتي تاكنون (سال بود  35كرده سفيدپوست و زير سن مورد بررسي كينزي فقط شامل افراد تحصيل
انتظار بر اين است كه در جامعه ايران بدليل ). هم بزرگترين بررسي بر روي رفتارجنسي انسان در نوع خود محسوب ميشود

در مورد علت پايين تر بودن آمار . دمحدوديت هاي جنسي بيشتر، آمار شيوع و دفعات خودارضايي بيشتر از ارقام گفته شده باش
اجتماعي و آموزشهاي ابتدايي دخترخانمها در سنين كودكي  -خودارضايي در خانمها نسبت به آقايان بطور سنتي علل فرهنگي

 "هوايي"از قديم نشانه ) خارج از خدمات جنسي براي شوهر(ابراز تمايالت جنسي مستقل . بعنوان عامل اصلي ذكر ميشده است
نگاه كنيد به فيلم آقاي هالو اثر (وي در تعهد به روابط جنسي با شوهرش محسوب ميشده است  "غيرقابل اعتماد بودن"و 

ختنه كردن دختران كه همچنان در نواحي مختلف ايران ادامه دارد نمونه اي از تالشهاي جامعه سنتي در ). داريوش مهرجويي
از نظر فرهنگ سنتي، فعاليت جنسي براي يك زن تنها زماني مورد تأييد . تخفيف خطر بروز تمايالت جنسي مستقل خانمهاست

تجربيات من در . و توليد مثل، قرار بگيرد) بعنوان خريدار خدمات جنسي زن(است كه در خدمت تقويت روابط زناشويي با مرد 
ترين دوستان و حتي همسراني كه با  ايران نشان داده است كه امروزه هم خانم ها ترجيح ميدهند خودارضايي خود را از نزديك

از نظر آنان آشكار شدن اين مسائل نتيجه اي ندارد جز احساس كم شأني . جنسي خوبي دارند پنهان كنند -آنها روابط عاطفي
حتي بعضي از مالش دستي كليتوريس توسط همسرانشان بشدت احساس . شديد ناشي از ابراز نياز و اغناء كنش هاي جنسي

  ).كه خود همين ميتواند يكي از علل مشكالت ارگاسم حين نزديكي در آنها باشد(كنند ناراحتي مي

روش درست خودارضايي چيست؟ به چه نكاتي بايد توجه كرد؟ و چه نكاتي را بايد براي اجتناب از عوارض ناخواست رعايت . 6
  كرد؟

ر مردان و خودارضايي در زنان اختصاص داده ام دو بخش را هم به خودارضايي د "پيشگيري از اختالالت جنسي"من در كتاب 
توجه داشته باشيد كه موقع . كه شايد بهتر باشد در فرصت ديگري مشروح اين نكات را جداگانه در دسترس خوانندگان قرار دهم
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دگي و ممكن است منجر به درد و سوزش و خراشي) و گاه ديگر مواد شوينده(خودارضايي استفاده از صابون و مواد شوينده 
  .التهاب پوست آلت شود و توصيه ميشود درصورت لزوم از پمادهاي چرب كننده يا مواد لغزنده اي چون وازلين استفاده كنيد

تعبير شده  "گناه كبيره"آيا خودارضايي لزوماً با باورهاي مذهبي ما مغايرت دارد؟ با توجه به روايت هايي كه از خودارضايي به . 7
  دارضايي به نوعي امتناع از شريعت و مخالفت با احكام الهي نخواهد بود؟است آيا توصيه به خو

من . پاسخ اول ميتواند اين باشد كه وظيفه پاسخ به اينگونه پرسشها بعهده من نيست. به اين سوال به دوصورت ميتوان پاسخ داد
صورت ) امار زيستي(لم بيواستاتيك فقط بعنوان يك پزشك ميتوانم نظريات جديد علمي كه بر اساس بررسي هاي آماري و ع

شما خوانندگان عزيز براي يافتن پاسخ چنين پرسشهايي بهتر است به مراجع تقليد و . گرفته است را به خوانندگان منتقل كنم
ست و اظهار نظر شرعي و فقهي در اين باره از حوزه اختيارات من خارج ا. آيات عظام كه در اين موارد فتوايي دارند مراجعه كنيد

بعبارت ديگر همانطور كه مجتهدين در كار ما بعنوان پزشك دخالت نميكنند من هم بعنوان پزشك . نظري در اين باره ندارم
اما پاسخ دوم ميتواند به صورت ديگري . نبايد اظهار نظر غيرمسئوالنه در اين زمينه داشته باشم) الاقل از روي ادب و احترام(

براساس برداشت هاي من از (ت خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه جواب به اين سوال منفي است و در مقاله اي ديگر ثاب. باشد
آموزه هاي فقه شيعي و نظريات خاص بيانگذار انقالب اسالمي در باب حكومت اسالمي، توصيه به خودارضايي لزوماً به معناي 

انجام خودارضايي همراه احساس گناه و حضور تعارضات  به هرحال آنچه كه مسلم است. مخالفت با احكام الهي نخواهد بود
از اين رو بايد از آن دسته از افراد كه قلباً اين كار را مخالف . دروني ممكن است منجر به عوارض كوتاه مدت يا درازمدتي شود

متاسفانه بارها شاهد بوده . دخواست از انجام اين كار خودداري كنن) تا وقتي كه به اين عقيده پايبندند(اعتقادات خود ميدانند 
ايم كه افراد بسياري هرچند شفاهي بصورت شديد از خودارضايي بعنوان يك عمل قبيح ياد ميكنند، خود بصورت مرتب مرتكب 

راستش . و اين همان چيزي است كه بعنوان موتور مولد بسياري از تعارضات دروني ما عمل ميكند! اينگونه اعمال قبيح ميشوند
يد بعد از گذشتن قرنها از زمان بوعلي سينا ها و رازي ها و بيروني ها، شايد اين اولين بار است كه يك بار ديگر حكمت را بخواه

فقط اميدوارم به منظور رفع پاره اي مشكالت ناچار از ورود به بحث كواكب و (و طبابت به ناچار بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند 
هرچند از ظواهر امر چنان بر مي آيد كه فعال قمر . و علم نجوم و احياناً ديگر علوم غريبه نشويم رصد سيارات و رمل و اصطرالب

  .....).بدجوري در برج عقرب جاخوش كرده است و اوضاع كواكب داللت دارد بر

 انزال زودرس در آقايان

ب در مورد اين افراد ترك عادت معموال افرادي كه عادت به خود ارضايي دارند بيشتر دچار اين عارضه هستند كه خو
روش درمان ميباشد كه من در همين سايت توضيح دادم اما اگر افرادي بدون اينكه عادت به خود ارضايي داشته 

باشند مبتال به انزال زودرس هستند در مورد اين افراد بايد عرض كنم تعداد دفعات رابطه با همسرشان را افزايش داده 
ت به مراتب سعي كنند دو مرتبه ارضاء شوند البته اين بدين معني نيست كه هر روز و روزي البته منظورم دخول نيس

دومرتبه مثال رابطه داشته باشند منظور اينست كه اگر مثال در طول هفته يك بار نزديكي دارند آنرا به دومرتبه 
عت قبل از عمل نزديكي از مصرف سا 24اقزايش دهند من باز هم تاكيد ميكنم به خوردن پياز تخم مرغ و جعفري و 

 غذاهاي چرب و تند خودداري كنيد 

  قسمت اولانزال زود رس 

اين مورد درصد باالي از ايميلهاي .يكي از موارد بسيار متورم و سوال برانگيز براي مردان مسئله انزال زودرس در آنان مي باشد
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 3قبل از هرچيز بايد شما . ح بدم و آن را خاتمه يافته بدانمشخصي را تشكيل ميدهد كه تصميم دارم امروز اين مسئله را توضي
اين توضيح را هم بدهم كه ترتيب مراحل بصورتي كه آنها را عنوان مي كنم نيست و هر . مرحله را در مردان تشخيص دهيد

  `.كدام مي تواند جايگزين ديگري گردد

در . د كه آلتش براي خارج كردن اسپرم از بدن آمادگي دارداين مرحله زمانيست كه فرد به اصطالح حس مي كن -پيش انزال -1
  . اين مرحله نقاط حساس در طول آلت و همچنين فشار رواني در فرد كامالٌ باال مي رود

  

انزال بدليل تمركز فيزيكي و فكري بروي نقاط حساس در . اين مرحله زمانيست كه اسپرم از بدن خارج مي گردد -انزال  -2
! اين همون مرحله ايست كه آقايان ازش فرار مي كنند. انزال مي تواند كامل و با ناقص باشد. ال صورت مي گيردمرحله پيش انز

  )مقاله هاي بعدي (

  

 .در اين مقاله بهش مي پردازيم - ارگاسم -3

  

كامالٌ مجزا از ارگاسم وانزال دو مورد . اين مرحله اي است كه افراد بخاطرش رابطه جنسي برقرار مي كنندارگاسم چيست؟ 
يكديگر مي باشند و به اعتقاد من مشكل عمده آقايان از اينجا آغاز مي گردد كه اين دو مرحله مي توانند بدون يكديگر اجرا 

ارگاسم يكي از موارديست كه خانمها در آن خيلي موفقتر . ارگاسم هم مي تواند همانند مرحله انزال كامل و يا ناقص باشد. شوند
  .به زبان ساده تر ارگاسم در خانمها خيلي كاملتر از آقايان صورت مي پذيرد! البته از نظر كمي و نه كيفي! تنداز آقايان هس

چون زنها قدرت آزادسازي حود را براحتي دارا هستند و براي همين گاهي مي شنويد كه فالن زن مثالٌ در صورت ارگاسم شديد 
خاطر اينكه از نظر شخصيتي قصد كنترل بر همه چيز را دارند هيچگاه ارگاسم اما در مردان ب! لحظاتي اصالٌ از حال مي رود

متاسفانه چون آقايان حتي در طول رابطه نيز مجبور هستند كه انزال و ارگاسم را كنترل كنند هيچگاه . كاملي صورت نمي گيرد
ز مردان عنوان مي شود كه آنها در مدت از سوي بعضي ا. درصد در طول رابطه جنسي دست يابند 60نمي توانند به لذت باالي 

دليل اصلي اين است كه فرد هنوز به ارگاسم نرسيده . كمتر از يك دقيقه به انزال مي رسند و اين براي آنها ناراحت كننده است
ن زمان كوتاه نيز اگر انزال و ارگاسم در مردان همزمان اتفاق مي افتاد مسلماٌ همي. و انزال براي وي نشانه پايان رابطه خواهد بود

ارگاسم همانطور كه در مقاالت . براي تحصيل لذت كافي بود ولي بدليل وجود اين فاصله ديگر چنين امكاني شدني نخواهد بود
ارگاسم در يك .گذشته ذكر كردم كامالٌ موردي رواني مي باشد و زندگي و تكنولوژي بشري نيز توانسته در آن كامالٌ دخالت كند

بعضي از اين . خيلي راحتتر و شيرينتر و كاملتر از فردي است كه در شهر زندگي مي كند! ) به زبان خودي جنگلييا ( فرد بومي 
  ! دليل آن را هواي سالم و غذاي سالم ميدانند كه به اعتقاد من اينها اصالٌ درست نيست! محيط زيستي ها

`  

ارگاسم يك مورد كامالٌ روحي بوده و هيچ ارتباطي به موارد ! سمچراكه اين موارد در كيفيت انزال نقش دارد و نه در مورد ارگا
, در صورت رعايت اصول موارد باال اگر بخواهيم ارگاسم را در مردان مثل تعاريف قديمي مرحله انزال ندانيم . ياد شده باال ندارد

م در مردان زمان دستيابي به رفتارهاي در واقع به اعتقاد من تعريف ارگاس. تعريف ارگاسم در مردان چيز بسيار سختي مي گردد
هر چقدر كه مرد در طول رابطه به اين رفتارها بيشتر دست . جنسي فرد مي باشد و برخالف زنان اين زمان نيز مقطعي نيست

در مردان حتي تحرك و خود عمل فيزيكي رابطه نيز بخشي از ارگاسم آنان . پيدا كند رضايت و ارگاسم بهتري خواهد داشت
براي همين است كه مردان عموماٌ انتظار دارند كه بتوانند زمان طوالني در حال رابطه باشند و به اصطالح زن را . مي گردد تلقي

نكته قابل ادراك از اين مسئله اين است كه با توجه به توضيح باال افراد مسلماٌ درجه ارگاسم متفاوتي از يكديگر ! زير و رو نمايند
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  .خواهند داشت

مرحله اول رشد جنسي معادل با ( خود ارضايي , رشد جنسي , زندگي شخصي اجتماعي كاري , ملتر اينكه فتيش توضيح كا
آب و هوا وبسياري از چيزهاي ديگر در تشكيل درجه , سن , ) شناسايي خواستهاي جنسي فردي و نحوه پاسخگويي به آنان 
يكي از ! ديگري فرق دارد وداراي مزيت بر دبگري نيست ارگاسم فرد نقش اساسي دارد و اين درجه در هر فرد نسبت به

سوت شروع شده و پايان مي  3نارضايتي هاي خانمها اين است كه عنوان مي كنند زوج آنها هر شب به كنار آنها مي آيد و رابطه 
چون مبحث (ه مي گبريم حاال بطور كل فشار وارد آمده به زن را ناديد! مرد انزال مي گردد و همه چيز پايان مي پذيرد! گيرد

آنها . و به اين مورد بسنده مي كنيم كه خود آقايان هم بشدت با اين كابوس دست به گريبان هستند) مربوط به اين مورد نيست
در نتيجه براي تشنگي جنسي . هر شب انزال مي گردند اما بدليل عدم دستيابي به رفتارهاي دلخواه جنسي ارگاسم نمي گردند

بايد دوباره در اولين فرصت براي دفع فشار حاصل تالش كنند كه نتيجه قطعاٌ چيزي جز ! ) تشديد شده حتي و( رفع نشده 
چراكه در واقع خودارضايي يك مرحله . عامل مهم افراط در خود ارضايي نيز از همين جا نشات مي گيرد! نتايج قبلي نخواهد بود

شناخت فرد از چگونگي پاسخي كه مي طلبد اما بدليل عدم دسترسي  ابتدايي تشكيل خواستها و احساسات جنسي مي باشد و
و ) خودارضايي در بعد از ازدواج و يا روابط جنسي دليل ديگري دارد ( به روابط جنسي اين عامل جايگزين خود رابطه مي گردد 

. ارگاسم ناقص به چشم مي خورد مسلماٌ هم نمي تواند پاسخگوي كاملي باشد و در آن انزال و. سعي در پاسخگوي پيدا مي كند 

ارگاسم ناقص فرد را بسمت انزال دوباره خواهد كشانيد و نتيجه اينكه حتي مي شنويد فردي چندين بار در روز خود ارضايي 
  ...ميكند

  

  نقش زن در رساندن مرد به ارگاسم چه مي تواند باشد؟

م تمام تالشي كه كرده اند نتوانسته اند زوج را مجاب و راضي نكته ديگر اينكه خانمها دربعضي موارد عنوان مي كنند كه عليرق
و آنها توان پاسخگويي به آن را ! عنوان كنند كه زوج آنان داراي قدرت باالي جنسي است!) الكي(آنها گاهي مجبورند . كنند 
انجام داده ام و هرچه خواست تمام توانم را براي ارضاي وي  "در صحبتهاي آنان اين جمله مدام به چشم مي خورد كه ! ندارند

 "! كردم اما رابطه به سمت تكراري شدن و مكانيكي شدن رفت و در انتها نيز خبر دار شدم كه همسرم با زن ديگه اي رابطه دارد
شن در واقع با توضيحي كه از ارگاسم در مردان عنوان شد اكنون بايد يكي از داليل اين اتفاق براي اين دسته از زنان كامالٌ رو

آنها نتوانسته اند فتيش و . شده باشد كه با وجود تمام كارهايي كه انجام داده اند نتوانسته اند ارگاسم كاملي براي وي بسازند
مرد همواره گفته و زن همكاري . رفتارهاي جنسي خواسته شده در مرد را شناسايي كنند و خود در صدد انجام آن بر بيايند

زنهاي . وي مرد به زن كه در اين مورد اين تحميل به هيچ عنوان براي مرد دوست داشتني نيستاين يعني تحميلي از س! كرده
در ! بسياري هستند كه در طول رابطه آرام و حرف گوش كن رابطه را انجام مي دهند و فكر مي كنند كه رفتار صحيحي دارند

از ازدواج مردان با وجود داشتن همسربه خود ارضايي  يكي از داليل اينكه در بعد. حاليكه رابطه را بسمت مرگ سوق مي دهند
و خواستهاي يك مرد همواره در فتيشھا يعني زن نتوانسته مرد را كامل كند و در نتيجه . روي مي آورند همين مورد مي باشد

مرد در نهان همسر را مقصر مي داند اما از بيان آن . ي نبوده استرابطه براي وي پاسخ خوب! پستوي ذهنش خاك خورده است
اگر . تالش براي ساخت وضعيت و لحظات دلخواه از طريق خود ارضاي مي كند, وي براي پاسخگويي به خود . خودداري مي كند

من متاسفم براي زناني كه  !شايد آنجا آسمان آبيتر باشد! جسورتر باشد ممكن است كه نگاهي به بيرون از خانه هم بياندازد
و براي آنهايي كه همه چيز را فداكاري براي . متاسفم براي آنهايي كه سكس را يك پاداش مي دانند . سكس را وظيفه مي دانند 

و به اعتقاد من ( متاسفم براي افرادي كه با شجاعت ! ديگري مي پندارند و چيزي را براي خود نمي خواهند و نمي پندارند
تمام اين افراد در زندگي بسرعت . عنوان مي كنند كه از سكس متنفرند يا عالقه و كششي به آن احساس نمي كنند) ! حماقت
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جدا از اين مسائل نكته ديگر اين است كه يكي از داليلي . مي توانند باعث شوند كه موارد ياد شده باال بسمت آنها هجوم بياورد
چراكه هنرپيشه هاي جنسي دقيقاٌ مي توانند دست . ن مي دهند همين مسئله استكه مردان بديدن فيلمهاي پورن عالقه نشا

به هر حال جمع بندي از پاراگراف . بروي رفتارهايي بگذارند كه مي تواند نقاط حساس رفتارهاي ارگاسمي در مردان تلقي گردد
. نحوه رفتاريست كه زن از خود نشان مي دهد باال اين نكته را بيان مي كند كه در ارگاسم مردان يكي از داليل حساس حرارت و

اينكه زن در رابطه شركت جويد و همه چيز . شناسايي اين رفتارها نيز يكي از چيزهاي است كه زن بايد در انجام آن تالش كند
را عصبي ارگاسم ناقص موردي است كه مردان . را پايان يافته تلقي كند حماقتيست كه در زندگي بهاي آن پرداخته خواهد شد

اگر زوج . پس در رفتارها دقيق شويد. مردان بشما نخواهند گفت چراكه خود نيز شايد ريشه اش را دقيق نشناسند. خواهد كرد
اگر وي با كوچكترين حرفي از كوره در مي رود و اگر نسبت به گذشته در , شما داراي خلقي بد و متفاوت با گذشته گرديده 

اگر ترجيح مي دهد كه بيشتر زمان خود را سر كار بگذراند و اگر شما , مايل يا كم تمايل شده زمينه انجام روابط جنسي بي ت
  شايد اشكال از شماست. دليل خاصي براي اين رفتارها تا بحال پيدا نكرده ايد اندكي بيشتر سطور باال را بخوانيد و بيانديشيد

 رس قسمت دومانزال زود

 
در واقع مي توان اينگونه تشبيه كرد كه بخواهيم به بشكه باروتي . ن تمرين امكان نداردانزال از موارديستكه كنترل آن بدو

داستان انزال داستان پيچيده اي است ولي بايد گفت كه سنگين ترين عامل ! كبريت بزنيم و انتظار داشته باشيم كه منفجر نشود
چيزي كه من آن را . از افراد تاپيرات جالبي مي گذارداسترس ناشي از رابطه در خيلي . در زود رس شدن آن اضطراب مي باشد

اضطراب و عدم داشتن كنترل كافي بروي مراحل باعث مي شود كه افراد از مرحله پيش انزال . انزال پنهان نامگذاري مي كنم 
! من را فهميده باشند اين مرحله چيزيست كه گروهي از آقايان بايد تا بحال دقيقاٌ منظور! بسرعت به مرحله انزال پنهان برسند

در صورت ) و البته من فكر مي كنم كه تجسم قوي از رابطه را هم فرض مي كنند ( بعضي از افراد كه شديداٌ تحت فشار هستند 
قرار گرفتن در شرايط حقيقي به آنچنان استرسي دچار خواهند شد كه نفس كشيدن برايشان دشوار خواهد بود و برخي از آنها 

اما داستان اصلي اينجا نيست بلكه گروه كثيري از آقايان ماجراي ! تماس كنترل خود را از دست خواهند داد در صورت اولين
آنها ! آنها در زمانيكه شروع به معاشقه با يك زن مي كنند تحت فشار و استرس قرار مي گيرند! شنيدني تري از انزال پنهان دارند

اين زمان زن را براي معاشقه آماده . ك زن نمايند تا وي نيزبراي رابطه آماده گردد مي دانند كه بايد مدتي را صرف معاشقه با ي
يعني معاشقه مرد را به مرحله اي مي رساند كه با وجود اينكه در وي ! خواهد ساخت اما مرد را نيز دچار انزال پنهان خواهد كرد

رايطي ميبيند كه با شروع رابطه و با كوچكترين تحريكات و هنوز انزال فيزيكي و آشكار صورت نگرفته اما مرد آلت خود را در ش
 !يا تماس كنترل خود را از دست خواهد داده و انزال مي گردد و بازي تمام

خود ارضايي به تنهايي ربطي به زود انزالي . يكي از داليل تحريكات استرسي و عدم كنترلي در اين موارد خود ارضايي مي باشد
ا ما نكته ظريفي وجود دارد كه باعث مي .ي تواند تمرين باشد براي كنترل انزال در طول لحظات تحريكندارد و حتي كامالٌ م

. خود ارضايي اولين مرحله اي است كه بدن در آن شرايط خود را مي شناسد و تعليم مي بيند. شود نتيحه كامالٌ بر عكس شود

غير اصولي به اين مسئله بطور كلي باعث مي گردند كه بدن آنها تعليم بسياري از افراد با دست زدن بي رويه و خارج از كنترل و 
بطور مشخص منظور افرادي مي باشند كه خود ارضايي را در شرابطي انجام مي دهند كه بدن آنها اصالٌ در . غلطي را دريابد

مي گيرد كه لذت جنسي را براي  ناگهان تصميم! ) از سر بيكاري يا هر چيز ديگري( سياق جنسي بسر نميبرد ولي ناگهان فرد 
در اين شرايط فرد با تمركز و فشار و گوش سپردن به تحريكاتي كه به خود وارد مي آورد تالش مي كند تا هرچه ! خود رقم بزند

  !سريعتر به انزال و لذت ناشي از آن دست پيدا كند
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موقتي بودن يا مناسب نبودن از نظر آمد و شد باعث حتي محيطي كه در آن اقدام به انجام اين عمل مي شود مي تواند بدليل 

اما به هر حال در تمام اين شرايط .شود كه فرد بخواهد هرچه سريعتر كارش را انجام دهد و در اسرع وقت به لذت مربوطه برسد
آلت  خود ارضايي با شيوه و روشهاي اينچنيني باعث مي شود كه يدن به غلط آموزش ببيند كه تحريك و تمركز بروي

پس از اين آموزش غلط تماس با آلت مي تواند به حدي تحريك پذير باشد كه به محض شروع افراد ! درخواستي براي انزال است
حتي اين آموزش غلط به بدن تا جايي مي تواند شدت يابد كه آلت قبل از مرحله نعوذ كامل هم بتواند به . بتوانند به انزال برسند

( ه مي كنم كه كارهاي عجيب و غريبي را كه مي شنويد بعضي ها براي خود ارضايي انجام مي دهندشديداٌ توصي. انزال برسد

بشدت مي تواند باعث گردد كه بدن  (مثل ماليدن آلت به لباس يا بالشت و كارهاي ديگري كه توضيحش رو ضروري نمي بينم 
قوياٌ توصيه مي كنم كه خود را مجبور به خود ارضايي ! دهدشما آموزش غلطي را در يابد و باد بگيرد كه كنترل خود را از دست ب

اگر در شرايط الزمه بسر نمي بريد و تحريك نشده ايد سعي نكنيد خود را به شرايط الزمه برسانيد تا اينكار را انجام ! نكنيد
 !دهيد

مازاد آن از بدن بيرون ريخته  بدن مرد بطور مداوم در حال ساخت اسپرم مي باشد ودر صورت تخليه نشدن آن بطور اتوماتيك
در موقع بيداري اگر صورت مي گرفت شما  -2انرژي بي موردي را نسوزانيد  -1عموما در هنگام خواب چراكه . ( خواهد شد

توصيه مي كنم كه سيكل ياد شده باال كامآلٌ ! ) . تحريك مي شديد و شرايط محيطي شما كامآلٌ با مسائل روانيتون قاطي مي شد
 .حس و شناسايي است و سعي كنيد در صورتي كه به اين عمل دست مي زنيد اينكار را در اين زمان انجام دهيدقابل 

تاكيد مي كنم در صورت فروكش نكردن حس جنسي عامل آن عدم پاسخ مناسب براي شرايط آن لحظه شماست پس از انجام 
 ... ري كه از مبحث مقاله خارج استو توصيه هاي زياد ديگ. چند باره آن در طول روز خود داري كنيد

به هر حال در بسياري از افراد پس از اينكه رابطه مداومي را از نظر جنسي تجربه كردند از هيجانات و استرسها تخليه خواهند 
شده را شد و انزال تا حدي به فرم و زمان طبيعي آن بر خواهد گشت و بايد بگويم نگراني بسياري از افراد كه هنوز شرايط ياد 

در اين افراد در حالت طبيعي اضطراب ناشي از رابطه قدرت . كامالٌ بي مورد است) به اصطالح سكس آرام (تجربه نكرده اند 
همانطور . تمركز بروي آلت را افزايش خواهد داد و نا خود آگاه بدليل عدم تمرين فرد كنترلي بروي انزال نمي تواند داشته باشد

مرين حل خواهد شد اما در موارد جدي تر اين موارد مي تواند باقي بماند و من در ميل باكسم ببينم كه كه گفتم اين مورد با ت
زود انزالي براي افراديكه هنوز مرحله سكس آرام را طي نكرده اند چيز نگران . سال سن هنوز دچار زود انزاليست 35آقايي با 

اما نگراني براي مردانسيت كه به اين مرحله رسيده اند ولي . نيستند كننده اي نيست چرا كه آنها حتي در مرجله درمان هم 
 .بدليل شكل گيري عادتهاي بدن ديگر توان نگهداري خود را ندارند

  انزال زود رس قسمت سوم

چرا . اينكه اونها چي هستند و چرا افراد انزال ديرتري مي خواهند.و انزال رو دادم  در مقاله هاي گذشته توضيح كامل ارگاسم
اينكه متاسفانه شهريت و تكنولوژي و رشد فكري افراد قادر بوده كه تمركز انسان رو بهم بزنه و . نمي توانند انزال را كنترل كنند 

مان اون رسيده كه شروع كنيم و يكي يكي راههاي جاري رو كه افراد براي دير انزالي انجام ميدهند حال ز. انزال رو تشديد كنه
  رو بررسي كنيم تا در نهايت ببينيم چه بايد كرد؟

  

نكته اساسي اين است كه براي جلوگيري از انزال زودرس بايد توانست كه استرس و تحريكاتي رو كه به ذهن و آلت وارد مي آيد 
حال ببينيم اينها چقدر عملي . تمام راههاي فعلي هم كه تا كنون پيشنهاد شده در راستاي اين اهداف است. ي كردرو خنث
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من كاري به . اما توضيح اينكه تمامي اين راهها توسط بعضي ها اجرا ميشود و براي بعضي ها هم به داليلي تاثير دارد! هستند
هر . اين راه رو انتخاب مي كنند ندارم و تنها دليل رد كارهاي اونها نظر شخصي منه تاثير اين راهها بروي بعضي ها و اينكه چرا

  كس مختاره كه كاري رو كه صالح مي دونه و روش تاثير داره انجام بده

  

م خودم و البته من با توجه به اينكه آن را قبالٌ توضيح داد( يكي از كارهايي كه براي به تعويق انداختن انزال توصيه مي شود  - 1
در مرحله اول ! اين است كه عنوان مي شود در طول رابطه به آلت خود فكر و يا تمركز نكنيد! ) اين راه را اصالٌ قبول ندارم

توصيه مي كنند كه براي اين منظور سعي كنيد درلحظاتي كه حساس مي باشد ديگر به رابطه فكر نكنيد و حواس خود را 
نتيجه نداد در مرحله دوم بطور كلي حواس خود را از رابطه پرت كنيد و به ناراحتي ها و اگر ! معطوف به واكنشهاي زن كنيد

حتي بعضي ها عنوان مي كنند كه در ذهن شعر مي خوانند تا بتوانند به هر !! مشكالتي كه با آن در گير هستيد فكر كنيد 
ه مرد قادر است هر زمان كه خواست به رابطه برگردد اين تئوري اعتقاد دارد ك! نحوي شده كنترل خود را از رابطه منحرف كنند

در واقع اين تئوري مي خواهد رابطه از جانب مرد را يك فداكاري نيز از ! و براي خود جشني از شادماني و لذت فراهم سازد
ز طرفي اين راه با ا. به هر حال هر چيزي كه هست اين راه به اعتقاد من كامالٌ احمقانه و مسخره است ! جانب وي القا بنمايد

تعريف كه از ارگاسم ارائه كرده بودم اصالٌ همخواني ندارد و فرد مجبور است كه مدام در طول رابطه گريز بزند و از رابطه خارج 
  .اينكار به اعتقاد من پاياني بغير از يك ارگاسم ناقص ندارد. گردد

  

آلت كمتر گردد اين است كه پيشنهاد مي گردد از مواد مخدر و راه ديگري كه پيشنهاد مي دهند تا بواسطه آن تمركز بروي  -2
چرا كه اين موارد فرد را تا حدي به اصطالح خمار ميكند و آرامش خاصي را بر وي حاكم مي . يا مشروبات الكلي استفاده گردد

رت تمركزي مغز بروي در نتيجه ديگر از هيجان و اضطراب خبري نخواهد بود ضمن اينكه اين حالت با كند كردن قد. سازد
در نتيجه تمام اين تاثيرات باعث مي شود كه . اطراف باعث مي شود كه مغز نتواند خود را مدام بروي يك منطقه متمركز كند

اينكه . اين راه نيز به اعتقاد من به همان مسخرگي راه قبلي مي باشد و كامالٌ بي مصرف تلقي مي گردد. انزال بيشتر طول بكشد
چه خوب و چه (رار كنيد اما كامالٌ خمار به آن ادامه بدهيد خارج از در نظر گرفتن مسائل جانبي استفاده از اين موارد رابطه بر ق

  ...چيزيست كه بطور كلي خنده دار و فاقد فايده توصيف خواهد شد! ) بد

  

داليل استفاده از آن دقيقاٌ طبق مورد تاثيرات آن و . راه ديگري كه عنوان مي كنند استفاده از داروهاي آرام بخش مي باشد - 3
از طرف ديگر اين داروها بعد از . مسلماٌ نتيجه و نظري كه بروي آن خواهد بود چيز جالب توجه اي نخواهد بود. باال مي باشد

  ..مدتي تاثير خود را بروي بدن از دست خواهند داد و ديگر بدن نسبت به آنان واكنشي را نشان نخواهد داد

  

قصد از اين مورد !! عدي راهي است كه شنيده ام بعضي ها تجويز مي كنند مبني بر ماليدن كره و چربي به آلت جنسيمورد ب-4
اين است كه فكر مي كنند با اين شيوه مي توان آلت را بطور مصنوعي چاق كرد و توسط چربي جذب شده قدرت حساسيت آلت 

دوماٌ اينكه . آلٌ پوست به اين شيوه تحت هيچ شرطي چربي جذب نخواهد كرددر اين زمينه بايد بگويم كه او!! . را پايين آورد
خواهشاٌ اگر هر . سوماٌ اين كار بشدت كثيف و غير بهداشتي است . پوست آلت چربي داشته باشد ربطي به دير انزالي ندارد 

جاي ديگر اين چرنديات را تحويل  زماني چنين اراجيف بي پايه اي را شنيديد بسرعت گوينده را مورد شماتت قرار دهيد تا
  ...سايرين ندهد
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البته از . اين روش به اعتقاد من چيز چندان جالبي نيست.. راه بعدي از طريق اقدام به خود ارضايي پيش از رابطه مي باشد- 5
رايط پيشين بر خواهد اين طريق تا حدي اضطراب و هيجان فرد مي خوابد اما باز هم اگر رابطه گرم بشود مجدداٌ فرد به همان ش

از طرف ديگر اينگونه خود ارضايي در راستاي خود ارضاييهاي مسموم و آموزشهاي غلطي است كه بدن دريافت مي كند و . گشت
در ادامه ايرادات اينكار مي توان ذكر كرد كه اوالٌ هيچ زني از اين حركت زوجش . توضيح دادمانزال بطور كامل آن را در مقوله 

احساس خوبي نخواهد داشت و دوماٌ با انجام اين عمل انرژي بي خودي از فرد تلف خواهد شد كه در طول رابطه كامالٌ نياز 
  ....است

  

ن راه را فقط بصورت اتفاقي از چند نفر بومي شنيدم و هيچ ايده اي در موردش من اي!! مورد بعدي استفاده از حنا مي باشد - 6
از نظر تئوري ماليدن حنا به آلت مي تواند باعث دير انزالي گردد اما اينكه واقعاٌ در عمل هم اين نتيجه را بدهد و داراي . ندارم

گرچه بعداٌ ( پوست باعث سفت شدن آن مي گردد  حنا در سطح. موارد جانبي هم نباشد چيزيست كه من اطالعي از آن ندارم
اين بوميان ماهي گيراني بودند كه مدام مجبور بودند طنابهاي ! ) پوست سياه رنگ مي شود و شكل وحشتناكي بخود مي گيرد

ت آنها به كف دستهاي خود حنا مي زدند و با ضخيم كردن پوست كف دس. ضخيم آويخته به تور ماهيگيري را با دست بكشند
اين افراد ادعا مي كردند كه با استفاده از حنا پوست آلت خود را ضخيم مي . مانع از ايجاد جراحت برروي سطح دست مي شدند

كنند و ديگر از تحريكات شديد خبري نيست و در نتيجه مدت زمان طوالني مشغول رابطه هستند و تنها به ارگاسم رسيدن 
در اين ماجرا مي تواند صحت داشته باشد من نمي دانم و اين تنها توسط تحقيقاتي كه چق...روحي در آنان باعث انزال مي گردد

  ..شايد بتوانند داروي جديدي را به ثبت برسانند. دانشجويان گياه شناسي و دارو سازي مي توانند انجام دهند معلوم خواهد شد

  

براي اين منظورها ساخته نمي شود ولي افراد در واقع  اين داروها عموماٌ. راه بعدي استفاده از داروهاي بي حسي مي باشد-7
اين داروها مي تواند ... داروهايي مثل ليدوكايين و يا اسپري هاي بي حسي دندان و غيره ! يك بي حس كننده مي خواهند

ا اضطراب فرد از در واقع مي تواند براي درمانهاي مقطعي بكار رود ت. نتيجه بخش باشد و عوارض خاصي هم در كوتاه مدت ندارد
از طرفي ممكن است كه حتي در همان كوتاه مدت هم براي . اما در دراز مدت مي تواند به بيضه ها آسيب برساند. بين برود

اسپري ها و كرم هايي البته به طور كل براي اين منظور . بعضي ها كه مورد حساسيت دارند نا راحتي هاي پوستي فراهم سازد
استفاده از اسپري براي بعضي افراد كه . ها هم همين موارد را دارند ضمن اينكه ناياب و گران هم هستندساخته شده است اما آن

بيش از اندازه تحت تحريك باشند بدليل مورد آموزش بدني غلط كه در مبحث انزال گفتم بطور كل مي تواند حتي بي تاثير هم 
  !! ل گشته و اكنون آلتش ديگر امكان نعوذ را هم نداردو بدتر اينكه فرد مشاهده مي كند كه بسرعت انزا! باشد

اين سوال رو اينجا پاسخ بدهم كه چگونه آنها مي توانند زمانهاي . اين اسپرها عموماٌ توسط هنرپيشه هاي پورن استفاده مي گردد
  طوالني رابطه داشته باشند؟

). بحثي در مورد اينان نيست (و قادرند خود را نگه دارند  گروه كمي از آنان كه بطور كامل كنترل بدني خود را تصحيح كرده اند

گروهي از آنان از اسپري هاي ياد شده استفاده مي كنند و در سكانسهاي متفاوت مدام آن را تجديد مي كنند و طبيعتاٌ شما 
اما از همه ! د تا شما نبينيدبسياري از آنها بارها و بارها انزال مي گردند ولي اين سكانسها از فيلمها حذف مي شو! نمي بينيد

و بعد در زمان تدوين آن را آخر !! شنيدني تر براي شما اين است كه اين افراد سكانس مربوط به ارگاسم رو در اول كار مي گيرند
  ! در نتيجه شما مي بينيد كه فرد بعد از مدتي طوالني انزال شديد و قوي نيز دارد! فيلم مي گنجانند
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نوان مي كنند اين است كه در لحظه انزال سريعاٌ آلت خارج گردد و محكم زير آلت را با دو انگشت فشار راه ديگري كه ع -8
اينكه شما يكمرتبه درد شديدي را به خود ! حاال اين وسط معلوم نيست كه رابطه جنسي بر قرار شده يا شكنجه جنسي! دهند

  ! اي مي زند وارد كنيد تا انزال فراموشتان گردد كار بنظر من احمقانه

از همه بدتر اينكه اين خود آزاري مي تواند در . ضمن اينكه اصالٌ با تعريفي كه از ارگاسم و انزال ارائه داديم جور در نمي آيد
باعث آسيب وارد شدن به اندام جنسي ! لحظاتي كه فرد تحت تحريكات جنسي مي باشد و به اصطالح حواسش سر جاش نيست

  ..گردد

 درسانزال زوادامه 

  . هرگاه مرد زودتر از زن ارضا گردد و لو نيم ساعت به طول بينجامد گوييم اين پديده رخ داده است : تعريف

... در پي افزايش سن ازدواج و رواج پديده هايي همچون خود استمنا و . اين بيماري در جامعه ما بسيار شايع شده است

رگ كند كه وقتي با آن مواجه ميشود قدرت كنترلي كمتري بر باعث شده فرد آنقدر سكس حقيقي را در نظر خود بز
  ...خود دارد فلذا زود ارضا ميشود

  : علل

 مقاربت با فواحش -

كه توام با ترس از رسوايي باشد باعث ميشود كه فرد سريعتر طلب انزال .. سكس در اماكن نامناسب مثال در ماشين و  -
 .شرطي شده و به آن خو بگيردكند و در صورت تداوم از نظر روانشناسي 

كه معموال پس از آن خود  (هرزه نگاري ( مشاهده فيلمها و عكسهاي محرك و مطالعه داستانهاي پور نوگرافي  -
  . ارضايي صورت ميگيرد نيز در ايجاد اين حالت موثر است

  .ضعف قواي بدني نيز كه در ياداشت قبلي بحث كرديم در ايجاد اين حالت موثر است -

در كشور هاي اروپايي به علت ديدگاه انساني و روابط آزاد كه وجود دارد فرد از زمان كودكي همه را برهنه مي بيند در 
نتيجه چشم عادت مي كند اما متاسفانه در كشور ما جوانان با ديدن يك ساق پا بر انگيخته شده و اقدام به خود 

  . براي فرد عامل مهمي در در مان اين بيماري ستدر نتيجه طبيعي شده اين مسايل . ارضايي مي كنند 

. اين بيماري كامال ريشه عصبي دارد در نتيجه فرد بايد تكنيكهاي آرامش و تمركز را فرا بگيرد و انجام دهد : درمان

بي حس  متاسفانه عده اي با خوردن ترياك كه گاه تا دو ساعت عمل انزال را به تاخير ميندازد و يا استفاده از اسپريهاي
اقدام به درمان اين حالت مي كنند كه بر همگان روشن نيست به ويژه در مورد مواد مخدر چه آثار زيانباري .... كننده و 

اما من به . تمامي داروهايي كه در اين مورد مصرف مي گردد رفلكس را به تاخير انداخته و اعصاب را آرام مي كند .دارد
  : عي اقدام به مهار خود بنماييدشما توصيه مي كنم با روشهاي طبي
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البته استفاده از كاندوم ضروريست منتها  .استفاده از كاندوم كه البته برخي مواد بي حس كننده در خود دارند )1
براي كساني كه تنها يك شريك جنسي دارند استفاده از آن اختياري ست به شرطي كه از ديگر تكنيكهاي 

  . ماس مستقيم را كاهش داده و در رفع اين حالت بسيار موثر استكاندوم ت. جلوگيري استفاده نمايند

به جاي تمركز بر اندام طرف مقابل و يا .... تمركز بر اموري به غير از سكس مثل يك موزيك آرامش بخش و  )2
. بر اعصاب خود مسلط شويد و اصول آرامش را تمرين كنيد .اين روش مهم ترين روش است.... حاالت سكس

ساعت نيز ركورد داشته ام به نحوي كه اختيار اتمام  1ازين روش بهره جسته و اكنون حتي تا بنده خود 
سكس به دست طرف مقابل ميفتد و اين براي زنان بسيار حايز اهميت است كه شما او را به اوج لذت رسانيده 

 ...ب رئوف او را بدانيداين امر باعث وابستگي عميق وي به شما خواهد شد كه البته اميدوارم قدر قل... ايد

بار در هفته افزايش دهيد  6-5افزايش تعداد مقاربت نيز بسيار موثر مي باشد مثال از هفته اي دو بار آن را به  )3
 !بار نيز كم نخواهيد آورد 20اگر از معجون يادداشت قبلي استفاده نماييد تا هفته اي 

ا دست در حين مقاربت تا جايي كه درد جاي فشار به آلت توسط شريك جنسي ب( روش ماسترز و جانسون  )4
 .كه البته بنده زياد به آن اعتقاد ندارم) لذت را بگيرد

در نهايت تجربه من مي گويد ورزش سنگين به همراه خوردن غذاهاي كم حجم ولي پر انرژي به جاي وعده  )5
ه نيز در دير ارضا شدن تاثير اصوال قند خون پايين و تهي بودن معد. هاي سنگين در دير ارضا شدن تاثير دارند

 .دارند

 )به صورت استعمال خارجي( قديميها نيز از سفيده تخم مرغ استفاده مي كردند 

وقتي انسان كامال ارضا نمي . خيانت و يافتن شريك جنسي جديد از عاليم اين بيماري ست : عوارض انزال زودرس
در هر حال به  . ره تا حدي ميتواند اين وضعيت را تحمل نمايدشده و باالخ... شود دچار عقده هاي رواني و افسردگي و 

اما اگر شما به اين حالت دچاريد تا زماني كه معالجه شوي سعي كنيد قبل از دخول . نفر ثاني گرايش پيدا خواهد نمود
يشه بهتون همه چي رو كه نم.... ( و تحريك آلت با نوازش نواحي حساس مثل الله گوش و سينه ها و نواحي گردن و 

كه ) چوچوله ( و نيز سكس دهاني به ويژه تحريك كليتوريس !) تا ترفند هم واسه خودش نگه ميداره  4استاد . ياد بدم 
بنا به اعتقاد بسياري از اهل فن حساسترين نقطه زن و در حقيقت آلت جنسي اوست كه بسيار حساس مي باشد و 

 .نبايد با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود

 .مي توانيد در صورت ارضا شدن با توسل به اين اعمال موقتا شريك جنسي تان را ارضا نماييد تا درمان شويد

  رس در مردانانزال زود  ارگاسم طوالني و روشهاي جلوگيري از 

 اين مقاله هنوز تاييد نشده 

بل از انزال،تحريك راقطع نموده وبعداز چند سال قبل من يادگرفتم كه چطورخودم را به آستانه انزال برسانم ولي درست ق 
لذت .به اين ترتيب من بدون اينكه انزال داشته باشم از ارگاسمهاي متعدد ولي كوچك،لذت ميبردم.مدتي دوباره از نوشروع نمايم
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ديگر ازطرف .نصف يك ارگاسم معمولي همراه با انزال ، ولي تعداد دفعاتشان نامحدود بود "هريك از اين ارگاسمها تقريبا
متن .اندامهاي جنسي من تمرين خوبي براي تمركز وكنترل ميكردند ولذت جنسي من بطورقابل مالحظه اي افزايش مي يافت

يكبار .من بطوراتفاقي راه دستيابي به ارگاسم طوالني را كشف كردم:زير به آموزش نكاتي پيرامون ارگاسم در مردها ميپردازد
بهمين .آلت من بخوبي تحريك نشده و ممكن است ارگاسم خوبي نداشته باشمموقعي كه جلق ميزدم احساس كردم كه 

اين بار متوجه شدم كه لذت لمس و تحريك آلتم بيشتر از دفعه قبل .خاطرجلق زدن رامتوقف كرده و دوباره از نو شروع كردم
من اين .آنرا شروع كردم "ي مجددااست و بهمين خاطرهنگاميكه به انزال نزديك شدم تحريك با دست را قطع نموده و بعداز مدت

شايد بارپنجم بود كه احساس كردم عليرغم تحريك زياد .عمل را بارها پشت سرهم تكراركردم وهربار احساس بهتري داشتم
به اين ترتيب دريافتم كه آستانه تحريك من براي رسيدن به .وتورم غده پروستات وسفتي آلتم، هيچ اسپرمي از من دفع نميشود

شايدبعد از .دربيضه هايم احساس لذت عجيبي ميكردم وآنها بنظرم بزرگتر ازحالت عادي ميرسيدند.تدريج باال رفته استانزال ب
گذشت حدودچهل دقيقه از اين عمليات من احساس خستگي نمودم و تحريك را آنقدر ادامه دادم تا به انزال كامل به همراه يك 

بدانيد كه مقدارمايع مني من خيلي بيشتر از قبل شده بود و خروج آن لذت  جالب است.ارگاسم فوق العاده لذتبخش رسيدم
هنگام فعاليت جنسي ابتدا خون زيادي در اندامهاي .در اينجا بهتر است به بررسي مكانيسم انزال بپردازيم .زيادي برايم داشت

گر شدت تحريك از اين آستانه ثابت آنگاه ا.سپس تحريك باال رفته و مدتي در يك حدثابت باقي ميماند.جنسي جمع ميشود
بطورعملي مرحله بعد ازاين مرحله ثابت را ميتوان به چند مرحله مجزا .فلكس ارگاسم ودفع مني از بدن رخ ميدهدباالتر برود ر
در آغاز ارگاسم اپيديدم وطنابهاي مني بر،منقبض شده و مني را به سمت .ابتدا بيضه ها كمي سنگين بنظرميرسند.تقسيم كرد

ادامه تحريك آلت .انباشته شدن مني در آمپول باعث تشديد احساس لدت جنسي ميشود.مجراي مني برو آمپول هدايت ميكنند
بتدريج وباافزايش فشار،پروستات سفت تر .باعث سفت شدن كيسه هاي مني شده و ترشحات آنها به داخل آمپول را بيشتر ميكند

وباالخره .باسفت شدن پروستات ديگر انزال غيرقابل اجتناب خواهد بود.ميكندشده وترشحات خود را به مجراي ادرار تخليه 
مايع مني شامل تركيبات زير  "معموال.دريچه هاي مجراي مني بر باز شده و با تخليه مني به بيرون،انزال صورت ميگيرد

وجوددارد كه باافزايش در انتهاي مجراي مني بر دريچه هايي %85،ترشحات ديگر% 5،اسپرم% 10ترشحات پروستات:است
رمز اينكار در اين است كه .شمابايد يادبگيريد كه اين دريچه ها رابسته نگه داريد.فشارداخل مجرا بازشده و موجب انزال ميگردند

هنگاميكه شما به انزال نزديك شديد،درست قبل از اينكه انزال برايتان اجتناب ناپذيرشود،تمام عضالت اندامهاي جنسي خود را 
شل كردن عضالت در اين حالت دريچه هاي مجرا رابسته نگه داشته و عليرغم .كرده و تحريك آلت رامتوقف نماييدشل 

متوقف كردن تحريك آلت نيز مانع ايجاد رفلكس انزال بدليل افزايش فشارمجرا .توليدترشحات توسط غدد،انزال صورت نميگيرد
زم درون مجرابراي ايجاد رفلكس انزال راافزايش ميدهيد وبتدريج ارگاسمهاي به مرور زمان و باتمرين شما ميزان فشارال.مي گردد

اگرشما يك انگشت .بعالوه باافزايش تجمع مايع در آمپول شمالذت زيادي ازانزال خواهيدبرد.شما قويتر و طوالني تر خواهدشد
عالوه ماساژدادن و فشار پروستات ب.خودرا درون مقعدفروببريد،ميتوانيدسفت شدن پروستات و كيسه هاي مني را حس كنيد

  .نيزدر اين حالت لذت آوراست

به مرور زمان و با تمرين ميزان توليد مايع مني توسط بيضه هاي شما بيشترشده،تعداد دفعات انزال شما افزايش مي يابد و بعد  
كز و كنترل شما روي ارگان قدرت تمر "ضمنا.از هرانزال در مدت زمان كوتاهتري ميتوانيد دوباره تحريك شده وسكس كنيد

  .جنسي افزايش يافته و از اين طريق ميتوانيد لذت بيشتري از سكس ببريد

  :روشهاي تمرين براي ارگاسم طوالني 
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  :مراحل زير را بترتيب انجام دهيد 

  :مكث و ادامه تحريك -1 

بعد از .كمي مكث دوباره ادامه دهيد هنگاميكه احساس كرديدكه به ارگاسم نزديك ميشويد،تحريك آلت را متوقف كرده،بعداز
سعي كنيد اين عمل را پنج مرتبه انجام داده و بار ششم به .هربارتوقف،شمالذت بيشتري از تحريك مجدد آلتتان خواهيدبرد

اگراين تمرين را باموفقيت انجام دهيدحجم مني و لذت شما بهنگام خروج آن افزايش قابل مالحظه اي مي .ارگاسم برسيد
  .اين مرحله بايد بتوانيد روي ارگان جنسي خود تمركز و كنترل داشته و بين ارگاسم و انزال فاصله ايجادكنيد در.يابد

  :فروكردن انگشت در مقعد -2 

بعد ازاينكه مرحله باال را خوب انجام داديد سعي كنيد حين انجام آن انگشت مياني را در مقعدفروكرده و پروستات را فشار دهيد 
  .ا زيردستتان حس كنيدو سفتي آن ر

  :ريالكس كردن ماهيچه ها -3 

در طول زمان كه تمرين شماره يك را انجام ميدهيد سعي كنيد بتدريج به ارگاسم نزديكتر شده و تحريك آلت را ديرترقطع 
امه تحريك سپس دوباره اد.باقطع تحريك،ماهيچه هاي اندام جنسي را ريالكس كنيد و بگذاريد بدن شما از تحريك بيفتد.كنيد

  .آلت را از سربگيريد

  :بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديك شويد -4 

به اين ترتيب ترشح جنسي شما ادامه مي يابد ولي .بتدريج سعي كنيدهربار بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديك شده و مكث كنيد
  .انزال رخ نميدهد

  :سفت كردن كيسه هاي مني -5 

رسيدن به آستانه تحريك براي انزال مكث كنيد و با سفت كردن كيسه هاي مني،مني را به  همانطوركه گفته شد پنج باربعد از
به اين ترتيب در بار ششم تحريك كه انزال ميشويدخواهيد ديدكه حجم مني دفع شده از شما بيشتر از سابق .آمپول برگردانيد

  .است

بق روش باال خود را تحريك نموده و حجم مني راافزايش حال بعد از اينكه مراحل فوق را بخوبي آموختيد،سعي كنيد مطا - 6 
ولي هنگاميكه متوجه فشار ناشي از تجمع زياد مني در بيضه ها شديد،تحريك را متوقف كردهسعي كنيد براي چندساعت .دهيد

انجام اين  ممكن است با.هرچند اينكار مشكل است ولي كمك زيادي به كنترل شما روي ارگاسم مينمايد.تحريك نداشته باشيد
  .تمرين در بيضه خود كمي احساس درد يا ناراحتي داشته باشيد

به همان روش قبل پنج بار مكث نموده و بار ششم لذت غير .به سكس بپردازيد "حال بعد از يك توقف چند ساعته،مجددا -7 
    .قابل توصيفي از يك ارگاسم طوالني با خروج مني زياد، ببريد
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 جنسي و جلوگيري از انزال زودرس بين زوجينافزايش مدت زمان رابطه 

   دكتر مجتبي پوراحمد: مقاله از  گلچين

  :يكي از رايج ترين سواالتي كه در مبحث ارتباط جنسي مطرح مي گردد به شرح زير مي باشد

   "چگونه مي توانم مدت زمان رابطه ي جنسي ام را افزايش دهم؟" 

فرد بايد توانايي كنترل انزال را پيدا كند تا بواسطه ي آن از انزال زودرس : نيست پاسخ اول و آخر به پرسش اخير چيزي جز اين
  !جلوگيري بعمل آورده و نهايتاً مدت زمان بيشتري به رابطه ي خود ادامه دهد

اما چگونه؟ در اين مقاله قصد داريم تا برترين و بي نظيرترين تكنيك هاي موجود در خصوص نحوه ي باالبردن مدت زمان 
  :ارتباط جنسي را به شما آموزش دهيم

   

  از فنون و ترفندهايي كه به واسطه ي آنها مي توان انزال را به تعويق انداخت، اطالع داريد؟

درست لحظه اي كه حس انزال به شما دست مي دهد، بايددست نگه داريد و براي چند لحظه فشار جنسي موجود بر روي 
مي شود تا برانگيختگي شما قدري افت پيدا كند و راحت تر بتوانيد به ادامه ارتباط اين امر سبب . خودتان را كاهش دهيد

شايد در نگاه اول كار ساده اي به نظر برسد، اما به شما اطمينان مي دهيم كه به نوبه ي خود يكي از . عاشقانه ي خود بپردازيد
  . تري را در تختخواب باقي بمانيدموثرترين شيوه هايي است كه به وسيله ي آن مي توانيد مدت زمان بيش

  .فشردن پرينه است  يكي ديگر از روش هاي حيرت انگيز،

در اين قسمت يك نقطه ويژه وجود دارد كه اگر با . طالق مي شودبه حدفاصل ميان بيضه و مقعد ا) يا ميان دو راه(پرينه  
البته شايد قدري طول بكشد تا جاي دقيق آنرا پيدا . آوريدانگشت خود به آن فشار وارد كنيد، مي توانيد از انزال جلوگيري بعمل 

  .كنيد، اما زمانيكه متوجه محل دقيق آن بشويد، مي توانيد به طور شگفت انگيزي انزال را به تعويق بيندازيد

چراكه چندان خوشايند نبوده، همراه با درد است و اثر  .را به شما پيشنھاد نمی کنيم" فشردن"ما تکنيک 
اگر به آن اندازه به آلت تناسلي خود فشار وارد كنيد كه حس انزال برطرف گردد، مسلماً . در حد مطلوب نمي باشد بخشي آن

  .بايد اين فشار زياد باشد و بيشتر جنبه ي نوعي تجاوز بيرحمانه به خود مي گيرد

عنوان بهترين گزينه براي عدم خروج مني  شايد اين شيوه تا حدي در به تعويق انداختن انزال به شما كمك كند، اما هيچ گاه به
  :حال به تشريح ادامه ي گزينه هاي موثر خودمان مي پردازيم. تلقي نمي شود

  .از شدت برانگيختگي فردي در كل مدت نزديكي آگاه باشيد
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اگر بيش . شويد البته منظور ما اين نيست كه آنقدر ذهن خودتان را درگير اين مسئله كنيد كه به طور كلي دچار وسواس فكري
از اندازه به اين موضوع اهميت بدهيد، مزيت لذت بردن از ارتباط جنسي را از دست خواهيد داد؛ اما گاهگاه مي توانيد به ميزان 

به . با يك تمرين ساده مي توايند كنترل بيشتري بر روي رفتارهاي جنسي خود بدست آوريد. نعوذ و انگيختگي خود توجه كنيد
 1به اين ترتيب كه عدد . تعريف كنيد 10تا  1توانيد ميزان تحريك فردي خود را به عنوان مثال در يك بازه ي اين منظور مي 

پيرو اين شماره گذاري شما هميشه بايد ميزان . بيانگر مرحله ي انزال باشد 10نشانگر پايين ترين ميزان برانگيختگي و عدد 
با بكار بستن اين تكنيك ساده هيچ . ين تر از مرحله ي غير قابل كنترل باشدتحريك فردي خود را روي عددي نگه داريد كه پاي
  . گاه در حين رابطه دچار انزال اجباري نخواهيد شد

  تقويت ماهيچه هاي كجل

شايد تا كنون در موارد بسياري مشاهده كرده باشيد كه تمرين هاي مختلفي كه براي ماهيچه هاي كجل وجود دارد سبب مي 
كنترل ماهيچه هاي كجل هيچ اثري بر . متاسفانه اين امر حقيقت ندارد. مدت زمان بيشتري در بستر دوام بياوريد شود كه شما

عضله ي عانه (تقريباً غير ممكن است كه بتوانيد به طور ارادي برروي ماهيچه هاي پوبوكسيك . روي كنترل خروج مني ندارند
حتي تالش براي انجان دادن يك . ختگي اجازه ندهيد كه مني از آن خارج شودخود كنترل داشته و به هنگام انگي) اي دنبالچه

مطمئن باشيد افرادي كه اين گزينه را به منظور دوام آوردن بيشتر در . چنين كاري هم كل ارتباط جنسي را خراب ميكند
  .رختخواب و يا تعويق انزال پيشنهاد مي كنند، خودشان هم تا كنون آنرا امتحان نكرده اند

   بهترين راه؛ آنوقت ديگر مهم نيست كه شما چه مدت مي توانيد دوام بياوريد -اول خانم ارگاسم شود

از . يكي از راههاي جلوگيري از انزال زودرس اين است كه به خودتان بگوييد كه ابتدا بايد شريك جنسي ام را به ارگاسم برسانم
س از تجريه اولين ارگاسم به سرعت افت پيدا نمي كند، پس از اينكه براي آنجايي كه خانم ها انرژي جنسي شان مانند آقايون پ

با به كار گرفتن . مرتبه ي نخست به رضايت رسيدند، باز هم مي توانند نسبت به ادامه ارتباط جنسي از خود تمايل نشان دهند
 !ه خواهيد كرداين تكنيك عالوه بر باال بردن مدت زمان ارتباط، يك مرد عاشق پيشه ي بهتر هم جلو

  مجدداً ارگاسم شويد

فقط به جاي اينكه پس از اولين . اگر دفعه اول انزال صورت بگيرد، مطمئناً مدت زمان رسيدن به انزال دوم طوالني تر خواهد شد
زماني . مرتبه، يكدفعه به خواب برويد بايد خودتان را بيدار نگه داشته و مرحله دوم را پس از گذشت مدت كوتاهي شروع كنيد

كه براي بار اول ارگاسم مي شويد به بوسيدن و نوازش كردن ادامه دهيد تا هم شما و هم همسرتان دوباره به اندازه كافي 
  . تحريك شده و آمادگي انجام رابطه جنسي مجدد را پيدا كنيد

   

  !به طور كلي بر روي لذت بردن تمركز كنيد نه اينكه چقدر بيشتر مي توانيد ادامه دهيد
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در عوض سعي كنيد به احساسي كه در كل . انيكه دائماً به ارگاسم فكر كنيد، بي شك زمان فرارسيدن آن را جلو مي اندازيدزم
ذهن خود را به سمت لذت فيزيكي، بو و يا منظره ي شريكتان و يا هرچيز ديگري كه حس . بدنتان بوجود مي آيد فكر كنيد

  .ط به اين امر كه هر لحظه امكان دارد انزال شويد فكر نكنيدفق. خوبي به شما القا مي كند، منحرف كنيد

  برخي از حالت ها هستند كه مي توانند به شما در تعويق انزال كمك كنند - حالت هاي مختلف را امتحان كنيد

و يا تغيير در همه حال بايد توجه داشته باشيد كه صرف مدت زمان بيشتر تنها با اتكا به پيدا كردن راههاي جديد لذت بردن 
اگر به اين . بلكه همه چيز بر مي گردد به نگرش و طرز تفكر شما در طول زمان سكس. حالت هاي مختلف ميسر نخواهد شد

مطلب كه مي توانيد از انزال زودرس خود جلوگيري نماييد خوش بين باشيد، آنوقت كنترل بيشتري بر روي آن پيدا خواهيد 
  . كرد

هر چقدر پيش نوازي بيشتر به طول انجامد و ارتباط جنسي روند آرام تري را از . زي را باال ببريدسعي كنيد مدت زمان پيش نوا
  . آغاز تا اوج در بر داشته باشد، لذت قسمت پاياني نيز دو چندان خواهد شد

ازي افزايش مي زمانيكه در تخت خواب با شور و اشتياق برخورد ميكنيد و وقتي مدت زمان ارتباط جنسي را به وسيله پيش نو
آرام و راحت باشيد و توجه خود را بر روي كاري كه با هم . دهيد، مي توانيد از منفعت ايجاد صميميت بيشتر نيز بهرمند شويد

هر چقدر از نظر عصبي فشار بيشتري بر روي خود . در حال انجام دادن آن هستيد معطوف كنيد و فقط به سكس فكر نكنيد
ن بيشتري به شما دست مي دهد و اين امر سبب مي شود كه انزال سريع تر از زمان معين انجام وارد كنيد، استرس و هيجا

  . پذيرد

با تمرين و تكرار سعي كنيد آستانه انزال را در خودتان معين كنيد و سپس تالش كنيد تا بر روي كنترل آن اجحاف كامل پيدا 
سعي كنيد زمانيكه به آستانه انزال نزديك مي شويد . ا افزايش دهيدكنيد تا بواسطه ي آن قادر شويد مدت زمان رابطه جنسي ر

هرگاه كه . هميشه خودتان را پايين تر از حدي نگه داريد كه انزال اجباري صورت پذيرد. كاري كنيد تا برانگيختگي كمتر شود
چند ثانيه به خود فرصت  احساس كرديد در حال نزديك شدن به مرحله ي انزال هستيد، حركت دادن بدن را متوقف كنيد،

  . بدهيد تا آرام شويد و زمانيكه تحريك اندكي كمتر شد، مجدداً به كار خود ادامه دهيد

  براي انزال زودرس "درماني"ساير روش هاي  

انواع مختلفي از قرص ها، شربت ها، اسپري ها، و ساير داروهاي جنسي وجود دارند كه اميد انزال ديررس را به شما نويد مي 
حتي در برخي موارد مشاهده شده است كه بخشي از . دهند، ولي در كمال ناراحتي بايد گفت كه هيچ يك از آنها موثر نيستند

اين داروها موجب مي شوند كه آلت آنقدر بي حس شود كه فرد بطور كلي در طول رابطه ي جنسي هيچ چيزي احساس نمي 
  . كند و بالطبع لذتي هم نمي برد

نون فوق الذكر و ساير تكنيك هايي كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد، يقين داشته باشيد كه هم قدرت با بكارگيري ف
بيشتري در خود احساس مي كنيد و هم مي توانيد كنترل شخصي خود را ارتقا داده و مدت زمان بيشتري در تخت دوام 

  . بياوريد
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  دست بكشيدبايد بدانيد كه چه موقع مي بايست از حركات ريتميك 

وقتي متوجه شديد كه در حال نزديك شدن به آستانه انزال هستيد و احساس كرديد كه اگر بيش از آن ادامه دهيد اين امكان 
اگر مي بينيد كه تنها متوقف . وجود دارد كه كنترل امور از دستتان خارج شود، بايد انجام حركات ريتميك را متوقف سازيد

  .ي كند، مي توانيد آلت را به طور كامل از واژن خارج نماييدنمودن حركات به شما كمك نم

  نفس عميق بكشيد –تنفس خود را كنترل كنيد 

  .اين امر ميزان برانگيختگي شما را كاهش داده و هيجان را كنترل شده مي كند و مجدداً كنترل امور را به دست شما مي سپارد

  از كاندوم استفاده كنيد

البته اين . حان به اين نتيجه برسيد كه مي توانيد با استفاده از آن مدت زمان نزديكي را افزايش دهيدممكن است با يك بار امت
ضمناً به طور حتم از كاندوم هاي معمولي استفاده كنيد نه كاندوم هايي كه آغشته . امر در مورد همه ي مردها صدق نمي كند

  . به لوسيون هاي بي حس كننده هستند

  ريكتان فكر كنيد نه خودتانبه تحريك كردن ش

شما هر چقدر بيشتر به همسرتان لذت بدهيد، خودتان هم بيشتر لذت خواهيد برد و هر چقدر او را بيشتر تحريك كنيد خودتان 
بنابراين زمانيكه احساس مي كنيد كنترل اوضاع قدري برايتان دشوار مي شود، از دخول خودداري . هم بيشتر تحريك مي شويد

  كنيد

  انجام حركات ريتميك را تغيير دهيد نحوه

با اين روش تحريك و فشار كمتري بر . استفاده كنيد] با كمك عضالت باسن[جلو از حركات دوار  -به جاي انجام حركات عقب 
  . روي آلت وارد مي گردد

  يك حقه مرموز

 .فشاريدب) در نقطه ي پشتي دندان هاي رديف باال(خيلي ساده نوك زبان خود را به سقف دهان 

  متمركز و قابل كنترل باقي بمانيد 

. به خودتان اجازه ندهيد كارهايي را كه در آنها شك و ترديد داريد، انجام دهد. ذهن خود را بر روي كنترل امور متمركز نماييد

يد كه درست بايد به خودتان بقبوالن. نيمي از جدال براي كنترل انزال زودرس بكارگيري صحيح يك الگوي فكري سودمند است
  ......زمانيكه همه چيز به سرعت به جلو پيش مي رود، شما مي توانيد از انزال جلوگيري نماييد

  پرينه را بفشاريد
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زمانيكه احساس كرديد در حال نزديك شدن به مرحله ي انزال . يا از همسرتان تقاضا كنيد تا اين كار را برايتان انجام دهد
اگر محل دقيق آنرا پيدا كنيد به راحتي مي توانيد از انزال . را بفشاريد) ميان دو راه(در پرينه هستيد، با انگشت محل مورد نظر 

    .زودرس جلوگيري بعمل آوريد

 بيماري ها

  

 چگونه فرد به يك بيماري آميزشي مبتال مي شود؟

 منبع پايگاه پارسي طب

 مقدمه

 چگونه فرد به يك بيماري آميزشي مبتال مي شود؟

 طر آلودگي را افزايش مي دهند؟چه عواملي خ

 عاليم بيماريهاي آميزشي چيست؟

 آيا بيماريهاي آميزشي درمان پذيرند ؟

 چگونه خود را از تماس جنسي نامطمئن حفاظت كنيم؟

 
 

 مقدمه

 .رابطه جنسي يكي از غرايز اصلي براي بقاء بشر است ولي مي تواند راهي براي ورود عوامل بيماري زا باشد

از اين ميان مي توان .د بيست نوع بيماري شناخته شده كه مي توانند از طريق تماس جنسي سرايت كنندتا كنون حدو
 .را نام برد... ايدز،سوزاك،سيفيليس،تبخال تناسلي و

 
 

 چگونه فرد به يك بيماري آميزشي مبتال مي شود؟

بسياري از اين عفونتها مي توانند در طي .وندعفونت هاي آميزشي عمدتا به دنبال برقراري روابط جنسي نا مطمئن ايجاد مي ش
 .حاملگي و زايمان از مادر آلوده به نوزاد سرايت كنند

برخي از اين بيماريها عالوه بر آميزش جنسي ، از طريق تماس خوني مثل استفاده مشترك از سرنگ و سوزن و يا ساير وسايل 
 .را نام برد C و B ز و هپاتيتتيز و برنده سرايت مي كنند ، كه از آن جمله مي توان ايد

 
 چه عواملي خطر آلودگي را افزايش مي دهند؟

 شركاي جنسي متعدد -
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 تكرار تماس هاي مشكوك -

 ايجاد زخم و خراشيدگي در زمان تماس جنسي -

 تماس جنسي در زمان قاعدگي -

 ( كاندوم( عدم استفاده از پوشش محافظ  -

 
 عاليم بيماريهاي آميزشي چيست؟

 :ئم زير ممكن است به دليل يك بيماري آميزشي باشدبروز عال

 از دستگاه تناسلي زن) افزايش مقدار ، تغيير رنگ و بو همراه خارش و سوزش ( ترشح غير طبيعي  -1

 زخم دستگاه تناسلي -2

 برآمدگي جديد در كشاله ران به صورت يك طرفه يا دو طرفه -3

 ئم فوق در زندرد قسمت تحتاني شكم به همراه يكي از عال -4

 تورم بيضه -5

 ترشح از مجراي تناسلي مرد -6

 (بدليل عفونت مادر( تورم ، قرمزي و ترشح چشم نوزاد  -7

 
 آيا بيماريهاي آميزشي درمان پذيرند ؟

 .اغلب بيماريهاي آميزشي درمان پذيرند -

شده باشد بنابراين با توجه به نظر پزشك ممكن است همسر يا شريك جنسي شما در حالي كه عالمتي از بيماري ندارد آلوده  -
 .در غير اين صورت احتمال آلودگي مجددا به شما سرايت كند. ضرورت دارد همسر شما نيز همزمان تحت درمان قرار گيرد

 .در طي دوره درمان از تماس جنسي پرهيز كنيد و يا از كاندوم استفاده نماييد.دوره درمان را كامل كنيد -

از مصرف خودسرانه دارو يا مراجعه به افرادي كه صالحيت .مشكالت خود را با وي در ميان بگذاريد.ر شماستپزشك محرم اسرا
 .ندارند پرهيز كنيد

 
 چگونه خود را از تماس جنسي نامطمئن حفاظت كنيم؟

ي مشكوك و كم كردن دفعات تماس جنس .مطمئن ترين راه پيشگيري نداشتن رابطه جنسي خارج از چهارچوب خانواده است -
 .تعداد شركاء جنسي از احتمال آلودگي مي كاهد

از تماس جنسي حفاظت نشده با افراد مشكوك،ناشناس يا كسانيكه رفتارهاي پرخطر جنسي و اعتياد تزريقي دارند بايد پرهيز  -
 .كرد

 .ابر آلودگي حفاظت نمايدجلوگيري از تماس با خون يا ترشحات جنسي در يك رابطه مشكوك مي تواند تا حدي فرد را در بر -

روش استفاده از كاندوم را از پزشك يا كاركنان بهداشتي ،درماني سوال . كاندوم وسيله مناسبي براي حفاظت فرد مي باشد -
 .كنيد

 .استفاده از الكل و مواد مخدر مي تواند قدرت تصميم گيري فرد را در زمينه انتخاب يك تماس جنسي مطمئن مختل سازد -

 
 : توجه

بسياري از افراد آلوده به عفونتهاي آميزشي و ايدز عاليمي از بيماري ندارند در حاليكه مي توانند آلودگي را به ديگران سرايت 
 .دهند پس در هر تماس جنسي مشكوك ، خطر آلودگي را در نظر داشته باشيد
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 عوامل بوجود آورنده بيماري ايدز

در افراد برقراري رابطه جنسي  hivود آمدن بيماري ايدزو انتقال ويروس همانطور كه همه ميدانيم يكي از عوامل بوج
ميباشد يادتان باشد حتي ليسدن در اين رابطه باعث انتقال اين ويروس ميشود نكته اي كه قابل بررسي است اينست 

اما ليسيدن مقعد ميتواند اين ويروس را منتقل كند  hardكه همه ما فكر ميكنيم تنها عمل دخول يا رابطه به صورت 
باعث وجود بيماريهاي عفوني مثل سفيليس يا  hivواطراف آن همينطور واژن زن يا آلت مرد درصورت مبتال بودن به 

را از فردي به فرد ديگر انتقال دهند و باعث بوجود آمدن ايدز  hivزخم دهان ميشود اين بيماريها ميتوانند ويروس 
ان ميباشد يعني ممكن است فردي اين ويروس را در خون خود داشته باشد ويروس نه hivشوند نكته ديگر ويروس 

اما هيچ موقع دچار بيماري ايدز نشود اما زماني كه فرد مبتال به بيماريهاي عفوني نظير آنچه در باال گفته شد شود اين 
دچار بيماري  ويروس فعاليت خود را در بدن ناقل نيز شروع خواهد كرد در اين صورت فرد ناقل ويروس خود

AIDS ميشود اين بيماري سيستم دفاعي بدن را ضعيف كرده و پس از مدتي باعث مرگ فرد مبتال ميشود متاسفانه
در فرد ناقل به سختي قابل شناساي است وحتي در آزمايشات نشان داده نميشود اما فرد مبتال به  hivوجود ويروس 

اشد نكات مهم در برقراري رابطه جنسي براي جلوگيري از ابتال به بيماري ايدز با آزمايش مخصوص قابل شناسايي ميب
hiv :  

استفاده از كاندوم  - 3قبل و بعداز رابطه رفتن به حمام الزاميست  - 2قبل از هر چيز از سالمت يكديگر مطلع شويد  - 1
ش از يك بار از آن استاندارد چه كاندومي استاندارد است؟ كاندوم را تحت فشار قرار ندهيد در جيب نگزاريد بي

 )waterbase(استفاده نكنيد از زدن مواد لغزنده كننده به آن جلوگيري كنيد تنها استفاده از ژلهايي كه بيس آب
محيط  -4دارند مجاز ميباشد يك كاندوم مرغوب خاصيت ارتجاعي دارد سوراخ ندارد يك طرف آن لغزنده ميباشد 

  بايد تميز باشد 

HIV 1 

 عالئم بيماري 

ابتال به عفونتها و سرطانهايي مي شود كه به طور معمول در مردم  ٔبه مرور زمان بدن آماده ،كاهش قدرت سيستم دفاعي با 
  كاهش وزن ،تبهاي طوالني ،   عادي ديده نمي شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوي ، اسهالهاي شديد و مزمن ،

  . ي خود را نشان مي دهند كه درنهايت منجر به مرگ فرد مبتال خواهد شدبيماريهاي مغزي و پوست  اختالالت شخصيتي ،

   

  .بسيار پيچيده است و داراي مراحل چندي است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده نمي شود HIVعالئم آلودگي با   

   : اين مراحل عبارتند از

    

  )مرحله اول: ( HIVمرحله عفونت اوليه  -1

عالئمي . (هد كشد و معموالً با يك حالت شبيه سرماخوردگي كه بالفاصله بعد از عفونت رخ مي چند هفته طول مي اين مرحله
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نظير تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و عضالت ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي ، تهوع و استفراغ، كاهش 
  )ت عصبيوزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرا

شود و حتي اگر  كند ولي معموالً تشخيص داده نمي اي است كه فرد به پزشك مراجعه مي موارد عالئم به گونه% 20در حدود 
  .آنتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن است هنوز مثبت نباشد HIVتست 

، و )آنتي بادي ها(توليد پادتن ها در خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با  HIVطي اين مرحله مقدار زيادي 
  كنند شروع به پاسخ در برابر ويروس مي) لنفوسيتهاي سيتوتوكسيك(لنفوسيتهاي سلول كش 

  )مرحله دوم(مرحله بدون عالمت باليني  - 2   

رچند كشد و همانطور كه از نام اين مرحله پيدا است، خالي از هر عالمتي است ه سال طول مي 10اين مرحله بطور متوسط 
در خون محيطي به سطح بسيار پائيني كاهش  HIVسطح ). لنفادنوپاتي(ممكن است غدد متورم لنفاوي هم وجود داشته باشند 

  .در خون قابل ارزيابي است HIVيابد ولي بيماري همچنان مسري است و آنتي بادي  مي

  .د لنفاوي بسيار فعال استطي اين مرحله غير فعال نيست و در غد HIVتحقيقات اخير نشان داده است كه 

    )مرحله سوم(AIDS  تا HIVپيشروي از :مرحله عالمتدار  - 3  

      .رود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شود بيماري به سمت بدتر شدن پيش مي با آسيب بيشتر سيستم ايمني، 

البته در صورت (اينها هستند  "زايد"يعني  HIVبه طور كلي ميتوان گفت كه عاليم اصلي و فرعي، مرحله نهايي آلودگي با 
 )مشاهده هر كدام از عاليم زير با پزشك مشورت كنيد

  : عالئم اصلي ايدز

  درصد  10كاهش وزن بيشتر از  •

  اسهال مزمن بيشتر از يك ماه  •

  تبهاي متناوب يا ثابت بيش از يك ماه  •

   :عالئم فرعي ايدز  

  سرفه پايدار به مدت بيش از يك ماه  •

  ت پوستي منتشر همراه با خارش عفون •

  تبخالهاي عود كننده  •

  برفك دهاني  •

  عفونت تبخالي مزمن پيشرونده  •

 بزرگ شدن عمومي غدد لنفي •

Hiv2  
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  ايدز چيست ؟

  .باشد به معني سندرم نقص ايمني اكتسابي مي Acquired Immune Deficiency Syndromeمخفف ) AIDS(ايدز  

بلكه نسبت به بقيه عفونتها هم ) كه در آغاز به آن صدمه زده( HIVآسيب ببيند، نه تنها در برابر ويروس  وقتي سيستم ايمني
شود و ديگر قادر به كشتن ميكربها و ويروسهايي كه قبالً برايش مشكلي  آسيب پذير مي

بيشتر و بيشتر بيمار  HIVردند ،نيست لذا با گذشت زمان، افراد آلوده به ك ايجاد نمي
شوند  شديداً مبتال مي ،شوند و معموالً سالها پس از آلودگي به يكي از بيماريهاي خاص يم

زماني كه فرد آلوده به   بنابراين. اند شود كه آنها به ايدز مبتال شده و در اين زمان گفته مي
براي اولين بار به يك بيماري جدي مبتال شود و يا وقتي كه تعداد سلولهاي  HIVويروس 
باقيمانده در بدن او از حد معيني كمتر شود، مبتال به بيماري ايدز شناخته مي ايمني 

  . شود

،  HIVدر واقع هر فرد آلوده به ويروس . ايدز يك مرحله كامالً جدي است كه بدن، دفاع بسيار كمي در برابر انواع عفونتها دارد
  .تواند ديگران را آلوده كندالزاما مبتال به ايدز نمي باشد اما در طول مدت آلودگي خود، مي 

     

HIV  چيست ؟  

 HIV  مخففHuman Immunodeficiency Virus    ويروس ، يك ذره زنده   .باشد مي "ويروس نقص ايمني انسان"به معني
لي را وقتي ويروس، سلو. تواند تكثير و پخش شود اما براي زندگي نياز به موجود زنده ديگري دارد خيلي كوچك است كه مي

ويروسهاي مختلف به   .شود كند كه در نهايت منجر به آسيب آن سلول مي وده كند شروع به تكثير در داخل آن سلول ميآل
كنند ، در  حمله مي …برخي ويروسها به پوست، برخي به دستگاه تنفسي و . كنند سلولها و بافتهاي مختلفي از بدن حمله مي

سيستم ايمني، . و اين خصوصيت ويروس است كه آنرا خطرناك كرده است كند به خود سيستم ايمني حمله مي HIVحاليكه 
توانايي بدن براي مبارزه با نواع عفونتها  ،كند و بدون آنها گروهي ازسلولها هستند كه بدن را در برابر انواع عفونتها محفاظت مي

ن وي ضعيف مي شود و اين فرد در برابر وارد بدن فردي شود به تدريج قدرت دفاعي بد HIVلذا وقتي ويروس . شود تضعيف مي
  . انواع بيماريها و عفونتها حتي آنهايي كه در حالت عادي بيماريزا نيستند آسيب پذير ميگردد

 HIVتواند بقيه افراد را آلوده كند و بر اين اساس  مبتال است آلوده شود و او نيز مي HIVتواند توسط فرد ديگري كه به  انسان مي
  .شود منتشر مي

  .شود اطالق مي  )مثبت HIV+   (آلوده است HIVبه فردي كه به 

ولي آزمايش   ،مبتال هستند يا خير HIVاين روند قابل رؤيت نيست و راهي وجود ندارد تا با نگاه كردن به افراد بگوئيم كه آيا به 
  .پس از چند ماه از اولين تماس، ويروس را در خون آشكار كندتواند  خون مي

  .ممكن است سالها كامالً سالم بمانند و حتي خودشان ندانند كه آلوده هستند HIVه به افراد آلود

   

     از چه راههايي سرايت مي كند؟) HIV(ويروس ايدز 

  }.وساير ويروسها وباكتري ها است HIVيك سد بسيار قوي دربرابر ورود  ،پوست سالم{  

   

  تماس جنسي نا امن   - 1 

، ترشحات دستگاه تناسلي زنان وخون ) همچنين شامل مايعي كه قبل ازمني خارج مي شود(مني از طريق مايع  HIVويروس *
افراد مبتال به آن منتقل مي شود و افرادي كه با اين ترشحات ، چه از طريق همجنس بازي و چه از طريق روش معمول جنسي ، 
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  .مي گردند HIVتماس حاصل نمايند دچار عفونت 

  .ي مثل سوزاك، سفليس و همچنين زخمهاي دستگاه تناسلي خطر آلودگي را چند برابر خواهد كردوجود بيماريهاي مقاربت

  .مبتال نباشيد از راه جنسي به اين بيماري مبتال نخواهيد شد HIVبديهي است اگر شما و يا همسرتان به عفونت 

به خصوص .(گردد HIVست فرد دچار عفونت بعضي از داليل حاكي از آن مي باشد كه از طريق روابط جنسي دهاني نيز ممكن ا
  ) زماني كه زخم يا آسيبي در دهان باشد

از مردان آلوده به زنان در طول ارتباط جنسي به مراتب بيش از انتقال اين عفونت به مردان مي  HIVالبته احتمال انتقال عفونت 
سلولهاي ناحيه دهانه رحم نيز داراي استعداد زياد  .باشد و مايع مني آلوده ممكن است براي چند روز در واژن زن باقي بماند

از طريق ارتباط جنسي معمول در بسياري از كشورهاي افريقايي و  HIVابتالي افراد به عفونت .هستند HIVبراي ابتال به عفونت 
  . برخي از مناطق آمريكاي جنوبي مشاهده مي شود

مي شود؛ به ويژه شخصي كه مفعول واقع شده است، در  HIVعفونت همجنس بازي از روشهايي است كه موجب ابتالي افراد به 
معرض بيشتري از اين آلودگي قرار دارد زيرا آلت تناسلي فرد موجب پارگي اليه هاي داخلي مقعد شده و اين امر موجب مي 

  .كه درون مايع مني قرار دارد به راحتي وارد جريان خون شود HIVگردد تا 

   

  ده به جنين در داخل رحم و يا انتقال به كودك درطي دوران شيردهيسرايت از مادرآلو -2 

   

  . از مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگي، هنگام وضع حمل يا كمي بعد از زايمان انتقال يابد HIVويروس 

HIV شانس اين  ،اروهاي خاص تواند در شير پستان زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود اما با وجود د مي
  .يابد هر چند در بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت و فقير، چنين داروهايي در دسترس نيست انتقال بسيار كاهش مي

   .كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم است بسرعت به طرف ايجاد بيماري ايدز پيشرفت مي  HIVآلودگي به  ،در كودكان

     

   

كه اين عمل ميان افراد معتاد به مواد (استفاده مشترك از سرنگ آلوده  وده جهت تزريقاز سرنگ و سوزن آلاستفاده مشترك  -3
 HIVو يا برخورد تصادفي با سوزن آلوده به عفونت ) مخدر تزريقي بسيار معمول مي باشد 

 HIVموجبات ابتالي افراد به عفونت ) شكي اتفاق مي افتدگاهي اوقات اين امر در مراكز پز(
  .را فراهم مي آورد 

خالكوبي با سوزن آلوده؛ سوراخ كردن گوش بوسيله سوزن و وسايل آلوده؛ استفاده از  
مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار؛ درمانهاي دندانپزشكي، ختنه و يا جراحي هاي ديگر 

  .مي باشد HIVبا وسايل آلوده از ديگر موارد انتقال 

   

 هاي خوني وردهسرايت از طريق خون و فرآ -4 

به سرعت ميان افرادي كه به علت ابتال به بيماري هموفيلي مجبور به تزريق خون بودند  HIVعفونت  1980در اوايل دهه 
خونشان منعقد نمي شود به همين علت هنگام آسيب ديدگي  ،افراد مبتال به هموفيلي در هنگام خونريزي. افزايش پيدا نمود

فرد مبتال به هموفيلي دچار  20000در اوايل شيوع اپيدمي ايدز بيش از نيمي از . خارج مي شودزيادي خون از بدنشان  مقدار
  .گرديدند HIVعفونت 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٥٢ 
 

دردسترس عموم   )را مشخص مي نمود HIVاين آزمايش وجود عفونت ( HIVآزمايش تشخيص آنتي بادي  1980در ميان دهه 
به بعد ديگر هيچ فرد مبتال به هموفيلي به  1987از سال . هدايي نمودقرار گرفت و بانك خون نيز آغاز به شناسايي خونهاي ا

  . نگرديد HIVعلت تزريق خون دچار عفونت 

مي شدند ولي هيچ فردي از طريق اهداي خون به اين  HIVاگر چه تزريق خون يكي از مواردي بود كه افراد دچار عفونت 
اي يكبار مصرف استفاده مي شد و نيز خونهاي تزريقي قبال از نظر وجود زيرا هنگام اهداي خون از سوزنه. عفونت مبتال نگرديد

HIV بررسي مي گرديد.  

   

  :هاي ديگر سرايت عبارتند از راه   

  . HIVاعضا ويابافت آلوده به عفونت  پيوند

  دارد؟ HIVچه كسي نياز به انجام آزمايش  

  :داريد HIVنياز به انجام آزمايش   ،زير را داشته ايددام از رفتارهاي خطرناك در صورتي كه شما سابقه انجام هر ك 

  )حتي براي يك بار (استفاده از سوزن و سرنگ مشترك در اعتياد تزريقي  *  

  )مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسلي(ابتالء به بيماري هاي آميزشي * 

  .داشته ايد "حفاظت نشده"تماس جنسي  HIVبا فرد آلوده به * 

  .داشته ايد "حفاظت نشده"تماس جنسي ) حتي همسر(تزريق كننده مواد مخدر با فرد * 

  .داشته ايد "حفاظت نشده"با فرد داراي سابقه ابتالء به بيماريهاي آميزشي تماس جنسي * 

  .داشته ايد "حفاظت نشده"بدون اطالع از سابقه ابتالء فردي به بيماريهاي آميزشي تماس جنسي * 

  .داشته ايد "حفاظت نشده"ه روابط جنسي با مردان يا زنان ديگر تماس جنسي با فرد داراي سابق* 

خصوصاً اگر رابطه بين دو مرد . (داشته ايد "حفاظت نشده"با فرد داراي سابقه روابط جنسي با نوع همجنس تماس جنسي * 
  .)بوده و در اين رابطه وي مفعول بوده باشد

مناطقي كه در آن آمار ميزان افراد . (داشته ايد "حفاظت نشده"كند، تماس جنسي با فردي كه در نواحي پر خطر زندگي مي * 
مثالً بعضي كشورهاي آفريقايي، كشورهاي تازه استقالل يافته روسيه، افغانستان و كشورهاي ناحيه . زياد مي باشد HIVآلوده به 

  )خليج فارس

  .... )ترياك، هروئين، قرص اكستاسي، حشيش، گرس و (استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر قبل از تماس جنسي * 

  .سابقه تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار گرفتن * 
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  داد؟ HIVچه زماني بعد از رفتار خطرناك بايستي آزمايش 

   

ح آنتي ويروس به بدن تا رسيدن سطوسرعت افزايش آن در افراد متفاوت است ، از بدو ورود   با توجه به اينكه ميزان آنتي بادي
ماه طول بكشد ،در افرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اما  6هفته تا  2بادي به حد قابل تشخيص در آزمايش ممكن است بين 

  .ماه بعد و در صورت تداوم رفتار، هر شش ماه آزمايش تكرار شود 3تست منفي دارند الزم است 

  چيست؟ HIVداليل انجام دادن تست 

  :دليل نگرانند چرا كه اند بي انجام داده HIVبسياري از كساني كه تست 

و اگر نتيجه تست مثبت . تواند باعث آرامش خيال شود مي) آلوده نيستند HIVيعني اينكه با (اگر نتيجة تست منفي باشد  * 
  .توان انجام داد و مراقبت از سالمت مي HIVشود كارهاي بسياري براي فائق آمدن با نتيجه مثبت تست 

مثبت  HIVبسياري از كساني كه تست . تواند بدقت مراقب سالمت شما باشد شما مثبت باشد پزشك مي HIVتست اگر نتيجة *
وجود دارند كه  antiretroviralمانند ولي اگر به سمت بيماري پيش برويد داروهاي بسياري بنام  دارند سالها سالم باقي مي

نگهدارنده سيستم ايمني باشند همچنين داروهايي براي پيشگيري و تواند سرعت پيشرفت ويروس و بيماري را كم كنند و  مي
همچنين ممكن است تحت درمان با . شوند را دريافت كنيد گرفتار مي  به آن  HIVدرمان برخي بيماريهايي كه افراد مبتال به 

   .داروهاي جديد در روشهاي درماني قرار بگيريد

شويد با جديت و دقت بيشتري عالئم را پيگيري  هنگاميكه به بيماري مبتال ميمثبت هستيد  HIVند كه شما اگر پزشك بدا   *
  .كند مي

مثبت هستيد بيشتر مراقب خواهيد بود تا ديگران آلوده نشوند بعنوان مثال رابطه جنسي ايمن داشتن  HIVاگر بدانيد كه      *
)safe sex (و آگاه كردن شركاي جنسي قبلي خود.  

مثالً در مورد تشكيل ( ، ممكن است بر روي برخي تصميمات آينده شما تأثير گذار باشد    HIVدگي با آگاه بودن به آلو     *
  ) خانواده

  به ايدز تبديل شود؟ HIVكشد تا  چه مدت طول مي

سال  10رود كه البته اين مدت  به سمت ايدز پيش مي HIVسال آلودگي به ويروس  10بدون درمان دارويي، بطور متوسط طي 
شود ممكن است بسيار  و بخوبي تغذيه نمي  اما فردي كه در منقطه فقيرنشين است. فردي است كه تغذيه مناسبي دارد براي

  .سريعتر به سمت ايدز و نهايتاً مرگ پيش برود

  :منابع

www.iranhiv.com  

www.avert.org  

www.fa.wikipedia.org  

www.irteb.com  

www.pezeshk.uk  

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٥٤ 
 

 

مواجه با ويروس ايدزاقدامات الزم در صورت   

  
 

  اگر به هر دليلي با ويروس ايدز مواجه شديد چه اقداماتي را بايد انجام داد؟

  .هر چه سريعتر با آب و صابون محل را شستشو بدهيد    -1 

  .اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدهيد    -2 

  .زمان وساعت تماس را يادداشت واطالع دهيد    -3

  ) ساعت پس از آلودگي اثر بخش است 72حداكثر تا(شروع ميگردد HIVهفته عليه  4بال فاصله درمان به مدت حداقل     -4 

  ) هفته ششم وماه سوم وماه ششم( در سه نوبت  HIVآزمايش     -5 

  قبل از شروع درمان) BHCGدر خانمها, Lft,CBC,BUN,CR , BS(انجام آزمايشات    -6 

اعضاء خوداري نمايند همچنين در خانمها عالوه بر موارد مذكور توصيه ميگردد تا از بارداري وشيردهي از اهداء خون و    -7 
  .پرهيز نمايند

  .ماه درمان انجام ميگردد 12اگر جواب آزمايش مثبت بود     -8 

م انجام پذيرد مانند به ويروس هپاتيت هاگر آلودگي از طريق سوزن باشد توصيه ميگردد تا تدابير الزم جهت آلودگي  "   -9
  "تزريق بال فاصله ايمونوگلوبولين و واكسن همزمان در دو نقطه متفاوت و انجام آزمايشات مربوط به ويروس هپاتيت

 

  سواالت رايج و مهم در مورد هپاتيت

      زردي يا يرقان چيست؟ - 

  . است نه خود بيماريزردي نشانه بيماري . هاي كبدي در بين مردم زردي است يماريمشهورترين نشانه ب 

  شود، يك بيماري كبدي است؟ كه در برخي نوزادان تازه متولد شده ديده مي   آيا زردي -2

د باشد، زردي در صورتيكه زرد شدن پس از روز سوم و تا پايان هفته اول تول. علت زرد شدن نوزادان بستگي به زمان وقوع دارد
  .پس از هفته اول تولد بروز كند، ممكن است به علت مصرف شير مادر باشد شود و در صورتيكه زردي فيزيولوژيك ناميده مي

در هر صورت . هاي ژنتيكي آنزيمي است در صورتيكه زردي همراه با تشنج، خوب شير نخوردن باشد، احتماال ناشي از نقص
  .زردي نوزاد در اغلب موارد منشا كبدي ندارد و واگيردار نيست
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  هپاتيت چيست؟ -3

  .سازد بيماري است كه كبد را متورم كرده و فعاليت آن را مختل مي هپاتيت يك

  .شود ايجاد مي …ها ، داروها، الكل و  ها، باكتري هاي مختلفي از قبيل ويروس اين بيماري به علت

  هپاتيت ويروسي چيست؟ -4

  .مي باشدEو D,C,B,Aهاي مختلفي است كه شايعتر از همه هپاتيت ويروسي  روسهپاتيت ويروسي ناشي از وي

  چيست؟ Aهپاتيت  -5

شود و اغلب  دهاني منتقل مي_بيماري است كه از راه مدفوعي  Aهپاتيت . شود ايجاد مي Aبه علت ويروس هپاتيت Aهپاتيت 
  .رود شود و بطرف مزمن شدن نمي بيماري خودبخود خوب مي

  چيست؟  Bهپاتيت  - 6

به سه حالت متفاوت ممكن است ديده شود  Bدگي به ويروس هپاتيت آلو. شود ايجاد مي Bبه علت ويروس هپاتيت  Bهپاتيت 
  .كه شامل هپاتيت حاد، هپاتيت مزمن و آلودگي بدون عالمت است

  نمايد؟ حاد به چه صورت تظاهر مي Bهپاتيت  -7

كم، دچار زردي هايي مانند تب، سرماخوردگي، تهوع، استفراغ و درد ش در اين حالت، بيمار پس از يك دوره مقدماتي با نشانه
حاد به طور معمول خودبخود بهبود  B  هپاتيت. ها است چشم  شود، سفيدي اولين عضوي كه زردي در آن مشاهده مي. شود مي
  .درصد بيماران بالغ ممكن است آلودگي مزمن شود 10تا  5شود و فقط در  ماه خون از ويروس پاك مي 6يابد و پس از  مي

  يابد؟ تظاهر مي مزمن به چه صورت Bهپاتيت  -8

يابد و  در اين حالت عالئم كمتري تظاهر مي. نامند ماه طول بكشد، بيماري را مزمن مي 6در صورتيكه درگيري كبد بيش از 
  .اين افراد بايد تحت نظر پزشك قرار گيرند. شود هاي آزمايشگاهي شناخته مي بيماري فقط از طريق بررسي

  چه صورت است؟ به Bآلودگي بدون عالمت در هپاتيت  -9

تواند آنرا به سايرين  در اين حالت فرد بدون هيچگونه نشانه باليني بيماري كبدي ويروس هپاتيت را در خون خود دارد و مي
  .گويند به اين افراد ناقل سالم مي. انتقال دهد

  چه اقداماتي براي ناقل سالم مورد احتياج است؟ -10

فقط براي كنترل كار كبد، بايد هر شش ماه يكبار توسط پزشك بررسي . برداري ندارد فرد ناقل سالم احتياج به درمان و نمونه
الزم است براي اطرافيان فرد واكسيناسيون .شود و رعايت دستورات بهداشتي براي عدم انتقال ويروس به سايرين را انجام دهد

  .انجام گردد Bهپاتيت 

  كدام است؟ Bراههاي انتقال هپاتيت  -11

  Bاز مادر آلوده به هپاتيت تولد     -1

  تماس جنسي حفاظت نشده با فرد آلوده    -2

  استفاده مشترك از ابزارهاي آلوده تيز و برنده مانند سوزن و سرنگ، تيغ و مسواك    -3

  هاي خوني آلوده تزريق خون و فرآورده    -4

هاي نامطمئن و با وسايل  پزشكي در مكاناقداماتي مانند خالكوبي، حجامت، سوراخ كردن گوش، خدمات پزشكي و دندان    -5
  آلوده و غير استريل

  يابد؟ از چه راههايي انتقال نمي Bهپاتيت  -12

. يابد هاي معمول انتقال نمي از طريق دست دادن، در آغوش گرفتن، بوسيدن، نشستن در كنار فرد آلوده و ساير تماس Bهپاتيت 

  .مانع استهاي كار و اجتماع بال حضورافراد آلوده در محيط
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  بايد از بقيه جدا شود؟ Bآيا ظرف غذاي فرد مبتال به هپاتيت  -13

شود، بنابراين فرد  هاي خوني و ديگر ترشحات بدن منتقل مي از راه خون و فرآورده B، ويروس هپاتيت Aبرخالف هپاتيت - خير
  .خون و بقيه ترشحات او پرهيز كرد احتياجي به ايزوله شدن ندارد و فقط بايد از تماس نزديك با Bمبتال به هپاتيت 

وجود دارد، براي جلوگيري از سرايت، آيا الزم است كه  Bميليون ناقل هپاتيت  3با توجه به اينكه در كشور ما، حدود  -14
  واكسن هپاتيت به همه مردم تزريق شود؟

ان و گروههاي در معرض خطر انجام تزريق واكسن فقط در نوزاد. بنابه داليل علمي واكسيناسيون در همه مردم الزم نيست
مانند پرسنل پزشكي و .گروههاي در معرض خطر يعني كسانيكه در معرض يكي از راههاي انتقال ويروس قرار دارند.شود مي

  .پيراپزشكي

  دهد؟ حاد مبتال شود، آيا بدين معني است كه كبد خود را از دست مي Bاگر كسي به هپاتيت  -15

يابند و ويروس از بين  گيرند، با واكنش مناسب بدن خود بهبود مي حاد مي Bادي كه هپاتيت درصد افر 95تا  90 - خير
در گروه مزمن هم اغلب افراد فقط ناقل سالم محسوب . شوند درصد اين افراد مبتال به هپاتيت مزمن مي 5فقط تا .رود مي
  .شوند دچار عوارض شديد مي) %5-10(شوند و درصد كمي  مي

  كدام است؟ Bشايعترين راه انتقال ويروس هپاتيت در ايران  -16

  .در كشور ما شايعترين راه انتقال از مادر آلوده به نوزاد است

  براي جلوگيري از ابتال بقيه افراد خانواده بايد چه كار كرد؟. باشد Bاگر همسر فردي ناقل هپاتيت  -17

كنند بايد واكسينه شوند و وسايلي كه موقع استفاده از آنها  همسر و فرزندان بيمار و كسانيكه با وي در يك منزل زندگي مي
  .رود مثل مسواك، شانه و به خصوص تيغ ريش تراشي، بايد براي هر فرد منحصر به فرد باشد احتمال ايجاد جراحت مي

  شود؟ تزريق مي Bبه چه كساني واكسن هپاتيت  -18

  1372كليه نوزادن متولد شده از سال        -

  .هاي خوني دارند هاي خاص مانند تاالسمي يا هموفيلي نياز به تزريق مكرر خون يا فرآورده ادي كه به علت بيماريافر       -

  .شوند افرادي كه دياليز مي       -

  )…پزشكان، پرستاران و(پرسنل پزشكي        -

  .كنند كسانيكه با فرد ناقل در يك منزل زندگي مي       -

  

  

  همكاران ناقل هپاتيت باشد، آيا الزم است كه واكسن هپاتيت تزريق گردد؟ اگر يكي از دوستان و -19

ندارد، بنابراين نيازي به  Bروابط دوستانه، همكار بودن، داشتن رفت وآمد خانوادگي شانسي براي انتقال هپاتيت  - خير
  .واكسيناسيون نيست

  چيست؟ Cهپاتيت  -20

تقريبا بدون عالمت است و ممكن است  Bو A  حاد بر خالف نوع Cهپاتيت . شود ايجاد مي Cبه علت ويروس هپاتيت  Cهپاتيت 
  .عالئم غير اختصاصي مانند سرماخوردگي و بي اشتهايي ايجاد نمايد

  يابد؟ ، اغلب خودبخود بهبود مي Bو  Aحاد مانند  Cآيا هپاتيت  -21

  .گردد شود و باعث اختالل كاركرد كبد مي ن مياي مزم موارد تبديل به عارضه) %85تا 70(حاد  Cهپاتيت  - متاسفانه خير 

  چيست؟ Cراههاي انتقال هپاتيت  -22

  هاي خوني آلوده تزريق خون و فرآورده          -
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  ند سوزن و سرنگ، تيغ اصالح و مسواكاستفاده مشترك از ابزارهاي آلوده تيز و برنده مان          -

  تماس جنسي حفاظت نشده با فرد آلوده          -

  هاي نا مطمئن و با وسايل آلوده خالكوبي، حجامت، سوراخ كردن گوش، خدمات پزشكي و دندانپزشكي در محل          -

  Cتولد از مادر آلوده به هپاتيت           -

  در كشور ما كدام است؟ Cشايعترين راه انتقال هپاتيت  -23

  .ايعترين راه انتقال در كشور ماستهاي مشترك بين معتادان تزريقي ش درحال حاضر استفاده از سرنگ

  ؟ Bداشته باشد، هم هپاتيت  Cآيا ممكن است فردي هم هپاتيت -24

اغلب كسانيكه آلودگي به هر دو ويروس را دارند، معتادان . با توجه به راههاي مشترك انتقال اين دو ويروس پاسخ مثبت است
  .تزريقي هستند

  وجود دارد؟ Cت واكسن براي جلوگيري از انتقال هپاتي -25

  .مصونيت ايجاد كند Cتاكنون واكسني ساخته نشده كه بتواند در برابر ويروس هپاتيت 

  شود؟ كدام ويروس هپاتيت از راه جنسي بيشتر منتقل مي -26

ناشي از تماس جنسي غالباً در  Cموارد هپاتيت . شود از راه تماس جنسي منتقل مي Cبيش از هپاتيت  Bويروس هپاتيت 
  .شود ي كه شركاي جنسي متعدد دارند ديده ميافراد

با توجه به شباهت راههاي انتقال هپاتيت و ويروس عامل بيماري ايدز، بسياري از مبتاليان به ويروس ايدز بطور همزمان به 
  . شود هم آلوده اند، كه اين امر موجب تشديد عالئم و مشكالت بيماران و كوتاه تر شدن عمر آنان مي Cو Bويروس هپاتيت 

  شود؟ ها باعث انتقال ويروس مي آيا تاتو-27

در صورت تمايل . كند را منتقل مي Cو  Bهاي سنتي و آلوده انجام شود، هپاتيت  انواع خالكوبي و تاتو بويژه اگر در مكان –بله 
  .هاي مطمئن استفاده شود به انجام تاتو حتما از وسايل يكبار مصرف و مكان

  كدام است؟ Cو  Bابتال به هپاتيت راههاي پيشگيري از  -28

  :راههاي پيشگيري عبارتند از Cو  Bباتوجه به راههاي انتقال هپاتيت 

  در افراد در معرض خطر Bتزريق سه نوبت واكسن هپاتيت     -1

وبي، تاتو و عدم استفاده از وسايل آغشته به خون مانند تيغ، خالك(يا ساير ترشحات افراد آلوده  جلوگيري از تماس با خون    -2
…(  

  ها هاي مصرف و پرهيز جدي از استفاده اشتراكي از سرنگ ترك اعتياد، تغيير شيوه    -3

  پرهيز از تماس جنسي مشكوك و حفاظت نشده    -4

  شود، چه اقداماتي بايد انجام داد؟ Cو يا B به هپاتيت اگر لباس كسي آغشته به خون بيمار مبتال -29

ديگري به خون فرد آلوده آغشته شود، در ابتدا بايد خون را با آب سرد در حالي كه دستكش به  در صورتيكه لباس يا هر شيئي
. ماند، بنابراين بايد خون كامال پاك شود چون ويروس در خون خشك شده هم تا مدتي باقي مي. دست است كامال شسته شود

  :توان وسيله را ضد عفوني كرد سپس با دو روش مي

  دقيقه 20اد ضد عفوني كننده مانند مايعات سفيد كننده و مواد كلر دار براي مدت استفاده از مو    -1

  دقيقه 30تا  20جوشاندن براي مدت     -2

  ارد؟از نظر ازدواج وجود د  محدوديتي  Cآيا براي مبتاليان به هپاتيت -30

باشد،  ي شانس اين انتقال بسيار پايين مي، انتقال از راه تماس جنسي با فرد آلوده است، ول Cيكي از راههاي انتقال هپاتيت
تواند ازدواج  مي  Cبنايراين فرد آلوده به هپاتيت. شود از همسر به طرف مقابل منتقل نمي  Cبطوريكه در اغلب موارد هپاتيت
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  .كند

  د ناقل در منزل خطرناك است؟آيا وجود يك فر -31

بين افراد خانواده  Bون انجام شود، شانسي براي انتقال هپاتيت در صورتيكه دستورات ساده بهداشتي رعايت شده و واكسيناسي
  .ماند باقي نمي

  تواند ازدواج كند؟ مي   Cآيا يك فرد ناقل هپاتيت -32

خطري از نظر ازدواج وجود ندارد و باردار شدن دختر ناقل هم براي جنين با انجام واكسيناسيون براي همسر فرد ناقل هيچ 
  □. توان از آلودگي فرزند جلوگيري كرد هاي پيشگيري مي ستفاده از روشخطرناك نيست، چون با ا

   

 *********************  

  Bهپاتيت   

  اطالعات اوليه 

اين ويروس در خون ، مني و . توان افراد را عليه اين بيماري واكسينه كرد مي. آيد بوجود مي HBVبوسيله ويروس  Bهپاتيت 
توانند از  زنان باردار آلوده مي. شود طريق تماس جنسي ، وسايل آلوده تزريق دارو منتقل مي مايعات واژينال وجود دارد و از

بسشتر است و همين  Aيت ويروس هپات   در خون نسبت HBVميزان . طريق جفت يا در موقع زايمان ، ويروس را منتقل كنند
تواند به دو شكل مزمن و حاد ديده  د در موقع تولد ميمنتقل شده از مادر به نوزا Bهپاتيت . شود تر آن مي باعث انتقال راحت

تواند ويروس را شناسايي و نابود كند، در حالي كه ويروس براي ماهها و سالها  ماه نمي 6تا   مزمن يعني دستگاه ايمني بدن. شود
  .دهد ر كبد باقي مانده و به فعاليت و تكثير ادامه ميد

دهند، در حالي كه  درصد بزرگساالن بيماري را به شكل مزمن نشان مي 10كمتر از  .شود اين باعث سرطان كبد و آسيب آن مي
خطر ابتال به . رسد درصد مي 25 -  30درصد و در نوجوانان به  90اند به  اين رقم در كودكاني كه در موقع تولد آلوده شده

كه دستگاه ايمني آنها به داليلي مانند پيوند براي مثال افرادي . ويروس در بزرگساالن بستگي به سالمتي دستگاه ايمني دارد
گزارشها نشان داده . شوند عضو ، دياليز و مشكالت كليوي ، شيميوتراپي و ايدز تضعيف شده است بيشتر از افراد سالم مبتال مي

  .دهند زمن نشان ميدرصد ، آن را به شكل م 15اند و از اين تعداد  درصد افراد مبتال به ايدز به هپاتيت آلوده شده 90است كه 

  هاي بيماري نشانه

درصد افراد آلوده شده عالمت خاصي را  30 -  40. دهند تمام افراد آلوده شده با اين ويروس عاليم بيماري حاد را نشان نمي
ويروس افراد آلوده شده با  Aمانند هپاتيت . كند هفته بعد از ورود ويروس بروز مي 4 -  6معموال عاليم حدود . دهند نشان نمي

كمتر از يك درصد افراد آلوده اين بيماري را به شكل . كنند و قادر به انجام كاري نيستند حاد احساس بيماري مي Bهپاتت 
  .شود دهند كه منجر به از كار افتادن كبد و مرگ مي خيلي شديد و سريع نشان مي

هاي هپاتيت مزمن  نشانه. دهد پاتيت مزمن را نشان ميماه مراقبت كند، شخص عاليم ه 6اگر دستگاه ايمني نتواند بيماري را تا 
معموال در افرادي كه چندين سال است مبتال به بيماري هستند گروهي از عاليم اضافي را نشان . مشابه هپاتيت حاد باشد

) Polyneuropathy(اين عاليم شامل كهير، جوش هاي پوستي ، آرتريت ، سوزش يا مورمور كردن در بازوها و پاها . دهند مي

  .باشد مي

  Bچگونگي تشخيص هپاتيت 

اولين راه تشخيص استفاده از آزمايش خون است كه آنتي ژن ها و آنتي باديها كه بوسيله دستگاه ايمني در مقابل ويروس 
آنتي ژن سطحي ( HBSAgآزمايشهاي ضروري براي تشخيص آلودگي ، تشخيص آنتي ژن . كند شود را مشخص مي ساخته مي

B ( آنتي بادي و دوHBS  )آنتي بادي مربوط به آنتي ژن سطحي ( و آنتي باديHBC  )آنتي بادي مربوط به آنتي ژن مركزيB (
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  .باشد مي

  HBVآزمايش با ويروس 

ليتر  اگر بار ويروسي بيشتر از صد هزار نمونه در ميلي. توان تعداد ويروس را در خون مشخص كرد بوسيله آزمايش بار ويروسي مي
وقتي بار ويروس از اين مقدار باالتر رود و آنزيمهاي كبدي نيز افزايش يابد . باشد دهنده فعاليت ويروس در كبد مي باشد نشان

منفي باشد بايد دستگاه ايمني را  HBeAgمثبت و  HBe Antiاگر تعداد كمتر از اين مقدار باشد و . درمان بايد شروع شود
  .منتقل شود تواند در اين حال نيز ويروس مي. كنترل كرد

  آزمايش آنزيمي كبدي

را مشخص ) AST(و آسپارتات آمينو ترانسفراز ) ALT(آزمايش آنزيم كبدي ميزان آنزيمهاي كبد مانند آالنين آمينو ترانسفراز 
ا كند ولي موقتي است و ندرت در هپاتيت حاد اين آنزيمها افزايش پيدا مي. افزايش اين آنزيمها نشانه آسيب كبد است. كند مي

يابد و خطر  اي يا دائمي افزايش مي كبد به شكل دوره ALTدر هپاتيت مزمن مقدار . آورد مشكالت دراز مدت كبدي بوجود مي
  .دهد آسيبهاي كبدي دراز مدت را افزايش مي

  بيوپسي كبد

براي افرادي كه بار بيوپسي . شود كنند به همين دليل از بيوپسي كبد استفاده مي اين روشها ميزان آسيب كبدي را مشخص نمي
  .شود ويروسي خيلي باالتر از صد هزار دارند و آنزيمهاي كبد در آنها افزايش پيدا كرده است استفاده مي

  و ايدز Bارتباط هپاتيت 

درصد احتمال دارد آلودگي را به شكل مزمن نشان دهند ولي اگر  10اند كمتر از  آلوده شده Bبزرگساالني كه به ويروس هپاتت 
در افراد مبتال به ويروس . زيرا اين افراد دستگاه ايمني ضعيفي دارند. رسد درصد مي 25ه ايدز مبتال باشد اين احتمال به شخص ب

شود و در نتيجه خطر آسيب كبد را  اين موضوع باعث فعال شدن ويروس مي. رود ، پاسخ به هپاتيت ضعيف شده يا از بين مي
هپاتيت كامال معلوم نيست ولي گزارشها نشان داده است كه در افراد آلوده با هر دو ارتباط بين ايدز شدت . دهد افزايش مي

همچنين در اين افراد خطر از كار افتادگي كبد دو . رود شود و بار ويروسي باالتر مي ويروس خطر ابتال به سيروز كبدي بيشتر مي
  .شود برابر مي

  Bدرمان هپاتيت 

تواند با استراحت و قرصهاي ايبوپروفن و نوشيدن مايعات بيماري را  ج به درمان ندارد و ميفرد مبتال به نوع حاد بيماري احتيا
  .باشد مي  هدف از درمان ، كاهش بار ويروسي. شود درمان فقط براي افراد مبتال به هپاتيت مزمن تجويز مي. تحت نظر قرار دهد

  

  :***هپاتيت در ايران  وضعيت انواع

  در ايران رعايت نكردن بهداشت غذايي است     )اي (  Aاتيتعلت عمده بروز بيماري هپ

دولت با كلرينه كردن آب آشاميدني وظيفه خود را در راستاي پيشگيري از بيماري هپاتيت انجام مي دهد، و مردم بايد با 
  .اين بيماري جلوگيري كنند ضدعفوني كردن ميوه، سبزيجات و رعايت بهداشت فردي از ابتال به

آبهاي آلوده و فاضالبها بيشتر است، در نتيجه درصورت رعايت نكردن بهداشت محيط زيست و    در Eيروس هپاتيت مقاومت و 
  .تواند بصورت اپيدمي شديد شيوع پيداكند بهداشت عمومي جامعه، اين بيماري مي

جالب است كه وزارت  آمارهاي دقيق درخصوص وضعيت و شاخصهاي بيماريهايي نظير هپاتيت در كشور ايران وجود ندارد و
بهداشت و سازمان هاي وابسطه نه تنها فعاليتي در رابطه با آمارگيري صحيح در مورد موارد بيمار و آلوده انجام نمي دهد بلكه 

  .بصورت تحقيق را مي گيرد  جلوي انجام فعاليت تحقيقي سازمان ها و افراد را جهت انجام

درصد افراد جامعه به نوعي با اين  7الي  2سالمت كشور ايران است و نزديك به يكي از مشكالت عمده  Bدر حال حاضر هپاتيت 
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  ).درگير بودن به معني بيمار بودن همه اين افراد نيست.( بيماري درگير هستند

فراد داردبا تزريق يك دوره كامل تقريبا مي تواند ا  در ايران وجود  واكسني كه به منظور پيشگيري از اين بيماري در حال حاضر
  .مصون كند Bرا كامالً در برابر هپاتيت 

در ايران بدليل آلودگي باال الزم است،در بخش سالمت اقدامات كافي جهت افزايش آگاهي افراد، ارتقاي سطح بهداشت فردي و 
  .اجتماعي و آموزش به گروه هاي پرخطر انجام پذيرد

سنل پزشكي، بيماران دياليزي، بيماراني كه به هر دليل خون را شامل كليه پر“ C”و ” B“ گروه هاي پرخطر در مورد هپاتيت
  دريافت مي كنند، معتادان تزريقي و نوزاداني كه از مادر مبتال به هپاتيت به دنيا مي آيند،

درصد باقي مانده ممكن است دچار شكل  10درصد بيماران هپاتيتي با اقدامات ساده نگهدارنده كنترل مي شود اما  90مشكل 
  .ده و مزمن بيماري شده و امكان بهبودي نداشته باشندپيشرون

  .ويروس هپاتيت بي در مقابل حرارت و رطوبت مقاوم است 

اند آنها روشي را براي  آوري ژنتيكي را تحت كنترل درآورده ، يك فنBدانشمندان به منظور ايجاد روش موثر براي درمان هپاتيت 
هايي كه در تكثير ويروس نقش  اند كه ژن گر كوچك به جريان خون يافته خلههاي مدا RNAهاي كوچك به نام  تزريق ملكول

در اين بررسي . شوند ها در پوشش چربي قرار داده شده و سپس به خون تزريق مي اين ملكول. كنند مهمي دارند را خاموش مي
  اند درصد كاهش داده 90تزريقات انجام شده سطوح ويروسي را در حيوانات آلوده تا 

طبق تخمين سازمان جهاني . شديدترين عفونت ويروس كبدي در جهان است و ظاهرا عامل اصلي سرطان كبد است Bتيت هپا
  .شود منجر به مرگ بيش از يك ميليون نفر در سال مي Bبهداشت هپاتيت 

  .ر استهايي وجود دارد اما درمان دارويي آن گران و تقريبا غيرموث براي حفاظت در برابر اين بيماري واكسن

  .دانشمندان در نظر دارند سال آينده اولين آزمايشات را بر انسان آغاز كنند

ولي آمار غير .آلوده اند Cو  B هزار نفر در كشور ايران به هپاتيت 200كارشناسان وزارت بهداشت ايران مي گويند يك ميليون و  
هزار نفر مبتال به هپاتيت  300تا  200و بين  Bس هپاتيت ميليون نفر آلوده به ويرو 2حدود  در كشور ايران    رسمي مي گويد

C درصد جمعيت كشور ناقلين مزمن هپاتيت  7/1به عبارتي، . داريمB  درصد جمعيت كشور نيز به ويروس هپاتيت  1/3وC 
  .آلوده هستند

كساني كه فقط ويروس در ( آلوده هستند، هپاتيت غيرفعال دارند Bالبته خوشبختانه اكثر كساني كه در ايران به هپاتيت  
بيشتر در سنين بين  Bو  Cماه يك بار آزمايش بدهند، ولي در عوض، متاسفانه هپاتيت  6و فقط بايد هر ) بدنشان وجود دارد

  .شود سالگي ديده مي 40تا  20

  .در كشور گزارش مي شود Cو  Bهزار نفر آلوده به هپاتيت  10ساالنه نزديك به 

هزار مورد آلوده در سال به صورت متغير بوده  11هزار تا  7تا كنون بين 1377از سال Cو  Bه هپاتيت در ايران آمار مربوط ب
اتيت ها در كشور وجود داشت اما در سال هاي اخير اين نوع هپ به هزار مورد آلوده 7حدود  77است، به گونه اي كه در سال 

نزديك  Bهزار مورد آلوده به هپاتيت  8و از ميان .هزار مورد است 8 و بيش از Bهزار مورد بوده كه شايع ترين آنها هپاتيت  10
  .به دو هزار نفر فاز بيماري را طي مي كنند

و در  Bدرصد جمعيت كشور را آلوده شدگان به هپاتيت  7/1كه بر روي جمعيت عمومي كشورنشان مي دهد ،   مطالعات ايران
در كشور تخمين زده مي  Cدرصد نيز آلوده به هپاتيت  1/0شود همچنين  درصد را شامل مي 3تا  2ساير مطالعات اين ميزان 

  .مي زنندو درصد افراد آلوده را بيشتر تخمين  البته كارشناسان غير دولتي اين آمار را واقعي نمي دانند.شود

اگر چه شيوع آن نسبت به بيماري مي روند ،بنابراين   به سمت مزمن شدن Cدرصد افراد آلوده به هپايتت  80تا  60از آنجا كه 
، Bبيشتراست چرا كه درصد كمي از افراد آلوده به هپاتيت  Cكمتر است اما مشكالت و معضالت مربوط به هپاتيت  Bهپاتيت 
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  .بيماري آنها مزمن مي شوند

فعاليت كبدي  زماني كه هپاتيت اثر منفي خود را بر كبد بگذارد ، سبب از بين رفتن سلول هاي كبدي و از كارافتادن سيستم
آسيب شكمي را به همراه دارد بنابراين نگراني هاي مربوط به بيماري هپاتيت زماني است كه اين   مي شود كه به دنبال آن

  .بيماري به سمت مزمن شدن مي رود

كه درصد در كشور ايران شيوع بااليي دارد اما خوشبختانه از نوع هپاتيت هايي است كه سرانجام خوبي دارد چرا  Aهپاتيت 
بسياركمي از افراد آلوده به اين نوع هپاتيت به طرف مزمن شدن مي روند، به گونه اي كه بسياري از افراد ممكن است در 

كودكي به اين بيماري مبتال و يا نسبت به آن ايمن شده اند اما چون در صورت ابتال به آن نيز، سير طوالني و مزمن شدن را طي 
  .اند مشكل ساز باشدنمي كند بنابراين نمي تو

ايران به موفقيت هايي   Bدر نوزادان و برنامه كشور ي در خصوص كنترل هپاتيت  Bپس از ادغام برنامه واكسيناسيون هپاتيت 
  .در جمعيت كشور ايران تا حدودي كاهش يافته است B  ميزان هپايتت رسيده است به گونه اي كه

با توجه .البته از كل انواع هپاتيت اطالعات دقيقي در دست نيست. يك درصد است در كشور زير Cتعداد مبتاليان به هپاتيت   
   .يشه در معرض خطر است هم   قرار دارد،   Bو  C  ايران در مجاورت كشورهايي با آمار باالي هپاتيت  به اين كه

توزيع سرنگ يك بار مصرف در بين درصد بود كه با  20در حدود  Cاپيدمي هپاتيت  هاي كشور ايران  در زندان 1379در سال  
درصد از معتادان  5حدود  84اي كه در سال  ها از تزريقي به خوراكي، اين بيماري كاهش يافت به گونه زندانيان و تغير اعتياد آن

  .اند مبتال بوده Cتزريقي به هپاتيت 

خطرساز و اعتياد تزريقي در دنيا روند رو به در جهان وجود دارد، و با توجه به اين كه رفتارهاي  Cميليون ناقل هپاتيت  200
  .نيز در حال افزايش است Cرشدي دارد، تعداد مبتاليان به هپاتيت 

  .اند در ايران شناسايي شده Cهزار بيمار هپاتيت  200در حال حاضر حدود   

ها كه به  ران تاالسمي و هموفيليدر افرادي مانند بيما Bتر از زنان است، و بيماري هپاتيت  در مردان شايع Bهمچنين هپاتيت 
سازي  تر است كه البته با كارهاي صورت پذيرفته در زمينه سالم كنند، شايع هاي خوني دريافت مي صورت مداوم خون و فراوده

مورد  2تاكنون تنها  75اي كه از سال  تعداد اين بيماران نيز كاهش يافته است، به گونه خون در سازمان انتقال خون ايران
  .گزارش شده است هاي كل كشور ايران  يماري هپاتيت در هموفيليب

به بعد تمام نوزادان متولد  72داشته است و از سال  Bواكسيناسيون هپاتيت نقش موثري در كاهش تعداد مبتاليان به هپاتيت 
  .ثال اين واكسن را دريافت كرده اندنيز از ام 72تا  68كنند و متولدان  را دريافت مي Bشده در ايران در بدو تولد واكسن هپاتيت 

هاي  نيز در سال 72تا  69هاي  اند و متولدين سال اين واكسن را دريافت كرده 68متولدان سال   1385اسفند ماه سال  15از  
  .واكسينه خواهند شد Bبرابر بيماري هپاتيت  بعد در

در كشور ايران رو به افزايش  Bزريقي ، ويروس هپاتيت به علت افزايش رفتارهاي پرخطر در بين معتادان ت الزم به ذكر است
  .است

مبتال هستند ،گرچه اطالعات آماري دقيق در ايران وجود ندارد ولي به نظر  Cو   Bدرصد جمعيت جهان به ويروس  3هم اكنون 
  .ير استالبته اين رقم در برخي از استانهاي كشور نيز متغي. حدود يك درصد باشد مي رسد اين رقم در ايران

با ساخت و توليد واكسن هاي هپاتيت در كشور ايران ، هم اكنون شيوع اين ويروس در ايران بسيار كاهش يافته و در سطح 
  .هتري قرار داردكشورهاي همسايه نيز ، ايران در وضعيت ب

  .ه استسال جامعه را مبتال كرد 40تا  20بيشتر افراد در گروههاي سني  Cو   Bهم اكنون ويروس هپاتيت 

اين هپاتيت هم اكنون به عنوان يكي از اصلي ترين   ايران است و  شايع ترين نوع هپاتيت در كشور Bهپاتيت  الزم به ذكر است 
  .است ايران گزارش شده  بيماريهاي كبدي در
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  .غاز شده استدر كشور ايران مطالعات اين ويروس در چند استان كشور آ Bهم اكنون براي كاهش و مبارزه با ويروس هپاتيت 

 Cهزار نفر مبتال به هپاتيت  300تا  200و بين  Bميليون نفر آلوده به ويروس هپاتيت  2در حال حاضر ما در كشورمان حدود 
آلوده  Cدرصد جمعيت كشور نيز به ويروس هپاتيت  1/3و  Bدرصد جمعيت كشور ناقلين مزمن هپاتيت  7/1به عبارتي، . داريم

  .هستند

مناطقي با آلودگي كم، كه  -  1  :شود دسته تقسيم مي 3هاي آلوده به هپاتيت به  دنيا از نظر درصد انسان مناطق جغرافيايي
 -  3. درصد است7تا  2مناطق با آلودگي متوسط، بين  - 2. درصد و شامل آمريكا و اروپاست 2ميزان ناقلين هپاتيت آن كمتر از 

  .درصد و شامل كشورهايي همچون چين و تايوان است 7مناطقي با آلودگي باال كه ميزان ناقلين بيش از 

كرش اما باز جاي ش) درصد ابتال به هپاتيت در كشور3حداقل (سال پيش در منطقه با شيوع متوسط قرار داشت  10ايران تا  
درصد رسيده  2باقي است كه در حال حاضر با پيشگيري و اجراي واكسيناسيون كشوري، در برخي از نواحي، ميزان ابتال به زير 

  درصد است 2است؛ به عنوان مثال در تهران ميزان شيوع كمتر از 

  بيماري هايي كه از طريق مقاربت جنسي منتقل مي شوند چه هستند؟

 منبع پايگاه پزشكان بدون مرز

كه از طريق امراضى هستند ) مي گويند STDsكه به اختصار به آنها (بيمارى هايى كه از طريق مقاربت جنسى منتقل مى شوند 
اين . ، باكتري و يا پارازيت رخ مى دهند  اين امراض از طريق ويروس. تماس فيزيكى مقاربت جنسي به بدن منتقل مى شوند

و يا به اسم قديمي شان ) STIs(» عفونت هايي كه از طريق مقاربت جنسي منتقل مي شوند«بيماري ها همچنين به نام 
نوع امراضي وجود دارد كه از طريق مقاربت جنسي منتقل مي  25حداقل . مي شوندشناخته ) VD(» بيماري هاي مقاربتي«

آنچه وجه اشتراك اين امراض است اين است كه همه از طريق تماس جنسي، منجمله واژن، مقعد و دهان منتقل مي . شوند
  . . ه صرفا رايج ترين اين امراض هستندامراضي كه در اين جزوه از آنها نام برده شده به هيچوجه ليست كاملي نيستند، بلك. شوند

  چگونه مي توانيد دريابيد كه مبتال به اين امراض هستيد؟

برخي از اين نوع بيماري . هر كس كه از نظر جنسي فعال است در معرض خطر مبتال شدن به اين دسته از بيماري ها قرار دارد
. ترشح مي شوند، درد هنگام ادرار و يا تورم و بادكردن اندام تناسليها عوارضي دارند، مانند مايعاتي كه از طريق اندام تناسلي 

از اينرو مناسب است كه يك معاينه . اغلب موارد بدون عوارض هستند) Chlamydia(بسياري از اين بيماري ها، مانند كالميديا 
. بتالء به آنها قرار گرفته باشيدجنسي براي تشخيص اين بيماري ها داشته باشيد اگر كه فكر مي كنيد ممكن است در معرض ا

برخي اوقات مدت زيادي طول مي كشد قبل از اينكه اين بيماري ها عوارض خود را نشان بدهند و طي چنين دوره اي ممكن 
. از اينرو الزم است كه شما براي اين بيماري ها معاينه شده و آزمايش شويد. است شما عفونت خود را به ديگران منتقل كنيد

ما با كسي رابطه داريد و تشخيص داده شده كه به اين بيماري ها مبتال هستيد اين به اين معنا نيست كه همزي شما اگر ش
  . عوارض اين بيماري ها اغلب ماها بعد از سرايت بروز مي كنند. لزوما فاسق است

  چگونه مي توانيد از ابتالء به اين بيماري ها ممانعت كنيد؟

ء شدن به اين بيماري ها را كم كنيد اگر كه هنگام مقاربت جنسي از كاپوت و وسايل مشابه استفاده شما مي توانيد خطر مبتال
هر چه با افراد بيشتري مقاربت جنسي داشته باشيد ريسك . كنيد و خود و همزي تان براي اين گونه بيماري ها معاينه شويد

ليل خطر ابتالء به اين بيماري ها استفاده از كاپوت و وسايل روش هاي ديگر تق. مبتالء شدن به بيماري ها بيشتر خواهد شد
مشابه در هنگام تماس جنسي دهني، تميز كردن وسايل تحريك جنسي بعد از استفاده، شستن دست هاي خود بعد از آميزش 
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  . جنسي، و بهبود روش هاي تميزكردن اندام تناسلي هستند

  مبتالء هستيد؟چرا مهم است بدانيد كه آيا به اين بيماري ها 

بسياري از . بسياري از بيماري هاي مقاربتي بسيار عفوني هستند و مي توانيد تاثيرات درازمدت منجمله عقيم شدن بجا بگذارند
اين بيماري ها از طريق فرد مبتالء به طرف ديگر او در يك رابطه جنسي منتقل مي شوند و برخي ار آنها از طريق مادر به نوزاد 

را تسريع مي ) HIV(» ويروس نقص ايمنى انسان«بيمارهاي آميزشي حتي امكان انتقال . و مي توانند منتقل شوندمتولد نشده ا
  . كنند

  يك راهنمايي درباره بيماري هايي كه از طريق مقاربت جنسي منتقل مي شوند

يست زيرا كه از طريق مقاربت به معناي دقيق كلمه يك بيماري آميزشي ن) Bacterial Vaginosis – BV(واژينوسيس ميكروبي 
ولي اين بيماري از طريق رابطه جنسي تشديد مي شود و اغلب موارد در زناني كه از نظر جنسي فعال . جنسي منتقل نمي شود

عامل اين بيماري به هم خوردن توازن در وضعيت يك . هستند پيدا مي شود تا در زناني كه هيچوقت مقاربت جنسي نداشتند
امن است كه در واژن زن وجود دارد و هر چند كه نسبتا بي خطر است و توجه به خود جلب نمي كند ولي  باكتري عادي و

هر چند كه توضيح . برخي اوقات ممكن اسـت به ترشح بيش از حد مايعي منجر شود كه بوي نامطبوع ماهي گنديده مي دهد
ه كه تركيب بازي مني مرد ممكن است يك عامل باشد روشني براي وقوع اين بيماري وجود ندارد ولي اين توضيح مطرح شد

يك عامل ديگر مي تواند استفاده از كويل بعنوان يك وسيله . زيرا كه مي تواند محيط اسيدي باكترهاي واژن را عوض كند
ورد يك زن نمي تواند واژينوسيس ميكروبي را به يك مرد منتقل كند ولي ضروري است كه او م. پيشگيري توسط زنان باشد

درمان قرار گيرد چه اينكه اين بيماري اغلب از واژن به رحم حركت كرده و وارد لوله فالوپ شده و مي تواند باعث عفونت بسيار 
  . درمان اين بيماري از طريق ماليدن يك كِرِم به واژن و استفاده از آنتي بيوتيك است. جدي شود

به معناي . عفونيت و نه لزوما نوعي عفونت به اعتبار خود شناخته مي شود اغلب بعنوان يكي از عوارض) Balanitis(باالنيتيس 
فقط مردان به اين بيماري مبتال مي شوند . دقيق كلمه يك بيماري مقاربتي نيست بلكه بيشتر يك از عواقب فعاليت جنسي است

. رداني وجود دارد كه ختنه نشده انداين بيماري بيشتر در م. و اغلب خود را بصورت تورم سر آلت تناسلي مرد نشان مي دهد

عامل اين بيماري بهداشت كم، سوزش ناشي از كاپوت و يا وسايل كشنده اسپرم، استفاده از برخي وسايل آرايش معطر و شستن 
  . درمان آن شامل استفاده از كرِم براي تخفيف تورم و در صورت لزوم آنتي بيوتيك است. زير پوست ختنه گاه مي باشد

اين بيماري اگر كه درمان نشود مي تواند باعث مشكالت . رايج ترين بيماري قابل درمان مقاربتي است) Chlamydia(ديا كالمي
مجراي خروجي مثانه . در زنان مي شود) cervix(كالميديا باعث عفونت مدخل رحم . جدي در مراحل بعدي زندگي شود

)urethra(عوارض عفونت در هر زماني ممكن . ست از اين بيماري عفونت يابند، مقعد و چشمان در هم زن و هم مرد ممكن ا
البته عوارض بيماري ممكن . اغلب اين عوارض چيزي بين يك يا سه هفته بعد از ابتالء به بيماري رخ مي دهند. است بروز كنند

  . است براي مدت مديدي خود را نشان ندهند

اي كوچكي به شكل خرچنگ هستند كه در بين مو زندگي كرده و از خون انگل ه) Crabs or Pubic Lice(شپش ناحيه تناسلي 
اينها عمدتا در بين موهاي ناحيه تناسلي زندگي مي كنند ولي ممكن است در بين موهاي زير بغل و همينطور . تغذيه مي كنند

خود ادامه بدهند و از اينرو در اين انگل ها مي توانند بيرون از بدن هم به زندگي . موهاي صورت و ابروي چشم هم زيست كنند
شما ممكن است اين نوع شپش را با خود حمل كنيد و از آن مطلع . لباس، مالفه هاي تُشك و حوله هم ممكن است پيدا شوند

اين نوع انگل عمدتا از طريق تماس فيزيكي در حين مقاربت . ولي دو تا سه هفته بعد از آن دچار نوعي خارش مي شويد. نباشيد
منتقل مي شود ولي ممكن است از طريق استفاده مشترك از لباس، حوله و يا مالفه با كسي كه آن را دارد نيز منتقل جنسي 

هيچ روش موثري براي جلوگيري از سرايت اين انگل به خودتان وجود ندارد ولي شما مي توانيد با شستن لباس ها، حوله و . شود
محلول ضدعفوني ويژه اي را مي توان از داروخانه خريدو به بدن . ان جلوگيري كنيدمالفه تان با آب داغ از سرايت آن به ديگر
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  . تراشيدن موهاي ناحيه تناسلي لزوما باعث از بين رفتن اين انگل نمي شود. ماليد تا اين انگل را از بين ببرد

باالي بيضه ها قرار دارند و اسپرم  اشاره به تورم اپيديمتيس، كه يك مجموعه از مجاري كه در) Epididymitis(اپيديميتيس 
ولي اگر چنين باشد، اغلب ناشي از . اين وضعيت هميشه نتيجه بيمارهاي مقاربتي نيست. توليد شده را ذخيره مي كنند، دارد

عوارض اين بيماري خود را بشكل تورم دردناك بيضه ها و كيسه بيضه ها . است) Gonorrhoea(وجود كالميديا و يا گانوريا 
)scrotum (بهترين روش جلوگيري از اين بيماري استفاده از كاپوت در حين مقاربت جنسي است زيرا اين . نشان مي دهند

اپيديمتيس خودش به كسي سرايت نمي كند ولي عفونت هاي . بهترين روش جلوگيري از سرايت كالميديا و گانوريا است
درمان اين بيماري ). كالميديا و گانوريا به بخش هاي بعدي رجوع كنيددر باره . (ديگري كه مسبب آن بودند قابل سرايت هستند

  . از طريق استفاده از آنتي بيوتيك براي درمان عفونت هايي كه باعث آن بودند صورت مي گيرد

اين ويروس . رخ مي دهد) herpes simplex(توسط ويروسي بنام هرپيس سيمپلكس ) Genital herpes(تب خال ناحيه تناسلي 
بعد از اولين شيوع تب خال، اين ويروس مي تواند در . ي تواند بر دهان، ناحيه تناسلي، پوست اطراف مقعد و انگشتان اثر بگذاردم

عوارض اولين . بين بافت هاي عصبي مخفي بماند، يعني جايي كه كامال غير قابل تشخيص است و باعث عوارضي نمي شود
. در معرض اين بيماري قرار گرفتن رخ مي دهند و براي دو تا سه هفته دوام مي آورند روز بعد از 26عفونت معموال بين يك تا 

چه مرد و چه زن ممكن است يك يا چند نوع از عوارض اين بيماري را داشته باشند كه شامل حس خارش يا سوزش در ناحيه 
دردآور كوچك به جا بگذارند، برخورداري از تناسلي يا اطراف مقعد، تاول هاي آبدار كوچكي كه ممكن است بتركند و زخم هاي 

درد هنگام ادرار اگر كه ادرار از روي زخم هاي باز بگذرد، كسالت شبيه ابتالء به آنفلونزا، كمردرد، سردرد، غدد متورم و تب مي 
  . باشند

يه تناسلي مرد يا زن تومورهاي گوشتي كوچكي هستند كه ممكن است در هر كجا از ناح) Genital warts(زگيل ناحيه تناسلي 
. باعث مي شود) Human Papilloma Virus – HPV(» ويروس پاپيلوما انسان«اين بيماري در اثر ويروسي بنام . پديدار شوند

بعد ازاينكه ويروس زگيل ناحيه تناسلي به . زگيل ممكن است روي آالت تناسلي، و يا اندام مختلف بدن، مانند دستان رشد كند
شما و يا همزي . عموال بين يك تا سه ماه طول مي كشد كه اين زگيل ها بر روي اندام تناسلي شما ظاهر شوندشما منتقل شد م

. صورتي كوچكي يا تكه هاي بزرگتري شبيه كلم روي ناحيه تناسلي شويد/تان ممكن است متوجه ظاهر شدن تكه هاي سفيد

ممكن است به تنهايي يا بصورت . ه و مقعد ظاهر مي شونداين نوع زگيل در حوالي ناحيه خارجي واژن، پنيس، پوست بيض
اغلب بجز خارش عارضه ديگري ندارند و ممكن است به . باعث خارش مي شوند ولي بدون درد هستند. گروهي رشد كنند

  اگر زني در. سختي قابل ديدن باشند

و بصورت نادر ممكن است نوعي مايع مدخل رحم اش زگيل داشته باشد، در آنصورت ممكن است باعث خونريزي جزيي شود  
  . رنگي از ناحيه واژن ترشح شود

معموال از طريق تماس جنسي منتقل مي شود و ممكن است باعث عفونت . نوعي عفونت ميكروبي است) Gonorrhoea(گانوريا 
د از ابتالء به آن ظاهر روز بع 14تا  1عوارض اين بيماري ممكن است بين . مدخل رحم، مجراي خروجي مثانه، مقعد و گلو شود

در مردان احتمال تشخيص عوارض اين . ممكن است به اين بيماري مبتالء شد و در عين حال هيچ عارضه اي هم نداشت. شوند
  .بيماري بيش از زنان است

ين عفونت دو تا از رايج ترين ا. ممكن است در هنگام رابطه جنسي منتقل شوند) Gut Infections(عفونت هاي دستگاه گوارشي 
اينها عفونت هاي ميكروبي هستند و وقتي كه به . هستند) Giardiasis(» جياردياسيس«و ) Amoebiasis(» اَمويي بياسيس«ها 

عفونت هاي دستگاه گوارشي بين دو نفر منتقل مي شود بويژه . ناحيه شكم مي رسند باعث اسهال و درد شديد معده مي شوند
استفاده از وسايلي . ها مبتالء باشد و در رابطه جنسي تماس با مدفوع و يا مقعد صورت گيردوقتي كه يك نفر به اين عفونت 
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وسايلي كه براي تحريك . مانند كاپوت و يا استفاده از دستكش هاي پالستيكي مي تواند جلوي سرايت اين بيماري را بگيرد
. ر در تماس با مدفوع قرار گرفتند بايد شسته شوندجنسي هستند بايد بعد از استفاده شسته شوند و همينطور دستان تان اگ

درمان هايي كه براي مداواي اسهال وجود دارند براي درمان بسياري از اين عفونت ها كافي هستند ولي ممكن است استفاده از 
  . آنتي بيوتيك هم الزم شود

هر . هستند Cو  A ،Bرايج ترين آنها هپاتيس  .انواع مختلف هپاتيس وجود دارند. باعث تورم كبد مي شود) Hepatitis(هپاتيس 
هپاتيس ممكن است در اثر اسفاده از الكل و يا مواد مخدره رخ دهد ولي . كدام از اين ويروس به نحو متفاوتي عمل مي كنند

  .اغلب ناشي از نوعي عفونت ويروسي است

اين بيماري . رخ مي دهد» نتاجيوسويمموالسكوم كا«يك بيماري پوستي است كه توسط ويروس ) Molluscum(موالسكوم 
. بصورت برجستگي هاي كوچكي بر روي پوست ظاهر مي شوند و ممكن است براي يكي دو هفته تا چند سال باقي بمانند

موالسكوم باعث برجستگي هاي مرواريد شكلي به اندازه يك خال بر روي ران، كفل، اندام تناسلي و برخي اوقات صورت مي 
جلوي انتقال اين بيماري را . ي از طريق تماس فيزيكي در عين مقاربت جنسي و يا تماس پوستي منتقل مي شوداين بيمار. شود

مي توان با استفاده از كاپوت، اجتناب از تماس پوستي با كسي كه به اين بيماري مبتالء است و يا نداشتن رابطه جنسي با چنين 
ولي آنها را مي توان خشك كرد و يا . موارد موالسكوم بدون درمان رفع مي شوددر بيشتر . فردي تا زماني كه درمان شود، گرفت

  . با استفاده از مواد شيميايي پوشاند

اين تورم ناشي از چند . تورم مجراي خروجي مثانه مرد است) Non-Specific Urethritis - NSU(يوره ثرايتيس غير مشخص 
يوره ثرايتيس غير مشخص ممكن است براي ماهها و حتي در مواردي . يديا استنوع عفونت مختلف است كه رايج ترين آنها كالم

درد و يا حس : عوارض يوره ثرايتيس غير مشخص ممكن است شامل اين موارد شود. براي سالها در يك رابطه تجربه شود
است بيشتر مورد  شيري از نوك آلت تناسلي مرد كه در اول صبح ممكن/سوزش هنگام دفع ادرار، ترشح يك مايه سفيد

اغلب ممكن است هيچ عارضه اي وجود نداشته باشد ولي اين به معنا . تشخيص باشد، و اين حس كه بايد بكرات دفع ادرار كنيد
  . نيست كه ممكن نيست اين عفونت را به همزي تان منتقل نكنيد

اين كرم ها بسيار . شوند رخ مي دهدتوسط كرم هاي انگلي كه به زير پوست مي روند و باعث خارش مي ) Scabies(جرب 
اينها باعث خارش مي شوند و . كوچك هستند و قابل رويت نيستند و بسياري افراد نمي دانند كه آنها را با خود حمل مي كنند

عاليم اين بيماري وجود خط هاي قرمز در زير پوست دست، . هفته بعد از سرايت به مرض شروع مي شود 6تا  2اين وضعيت 
رايج ترين نحوه سرايت اين بيماري از طريق تماس فيزيكي در حين مقاربت جنسي است هر چند . اندام تناسلي است كفل و

اين نحوه سرايت . ممكن است با استفاده مشترك از حوله و يا لباسهاي فرد ديگري كه به بيماري مبتال است سرايت صورت گيرد
كه از سرايت بيماري به خود جلوگيري كنيد وجود ندارد هر چند كه مي توانيد هيچ روش موثري براي اين. البته غير معمول است

مايعات ضدعفوني وجود دارد . با شستن لباس ها و مالفه هاي خود در آب داغ از سرايت اين بيماري به ديگران جلوگيري كنيد
  . كه مي توانيد از داروخانه بخرييد و به بدن خود بماليد تا اين انگل از بين برود

اين بيماري نوعي عفونت . يك عفونت رايج در بريتانيا نيست ولي در برخي كشورهاي ديگر بيشتر رايج است) Syphilis(سفليس 
اغلب از طريق معاشرت جنسي منتقل مي شود ولي ممكن است از طريق مادري كه به آن مبتال است به نوزاد . باكتريايي است

اين عوارض ممكن است به سختي قابل . و عوارض سفليس براي مرد و زن يكي استعاليم .متولد نشده اش هم سرايت يابد
تشخيص باشند و از زمان مقاربت جنسي با كسي كه به اين بيماري مبتال است ممكن است تا سه ماه طول بكشد قبل از اينكه 

  .هستندمراحل اول و دوم آن بسيار مسري . سفليس چندين مرحله دارد. عوارض بيماري ظاهر شوند

است كه برروي پوست زندگي مي كند و رشد ) yeast(هم مي گويند قارچي ) candiasis(آن كندياسيس  كه به) Thrush(برفك 
اگر اين قارچ خود را تكثير كند مي تواند باعث خارش، . آن توسط باكترهاي بي ضرر ديگري كه وجود دارند محدود مي شود
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. زنان ممكن است هنگام دفع ادرار نوعي ترشح غليظ سفيد را تجربه كنند. ن شودتورم، زخم شدگي و ترشحات در مرد و ز

بسياري از مردان ممكن است چنين ترشحي را از آلت تناسلي مرد تجربه كنند و برايش سخت باشد تا پوست ختنه گاه خود را 
ي همينطور در صورتي كه لباسهاي ول. برفك هنگام مقاربت جنسي با كسي كه به آن مبتال است سرايت مي كند. عقب بزند

برخي اوقات علت وقوع . بسيار تنگ نايلوني يا اليافهاي مصنوعي بپوشيد و يا آنتي بيوتيك مصرف كنيد نيز ممكن است بروز كند
 براي جلوگيري از سرايت اين بيماري استفاده از كاپوت هنگام مقاربت جنسي موثر است و تا آنجا كه به مردان. آن روشن نيست

معالجه برفك شامل استفاده از درمانهاي ضد قارچ مي . مربوط مي شود شستن منظم زير پوست ختنه گاه شان نير مفيد است
  . برفك ممكن است بويژه در زنان دوباره عود كند. شود

پارازيت كه  هم مي گويند در اثر يك) Trich(كه به اختصار به آن تريش ) Trichomonas Vaginosis(تراكومانوس واژينوسيس 
اگر عوارض اين بيماري . اغلب عارضه اي وجود ندارد. در واژن زنان و در مجراي خروجي مثانه مردان وجود دارد رخ مي دهد

ظاهر شوند در آنصورت در مردان به شكل درد در حين ادرار و يا انزال در طي مقاربت جنسي و در زنان بصورت زخم زدگي در 
سرايت اين بيماري معموال از طريق رابطه جنسي از . ار و تورم ناحيه بيروني واژن بروز مي كنندطي مقاربت جنسي و دفع ادر

معالجه اين بيماري شامل استفاده از آنتي بيوتيك مي شود . طريق دهان، مقعد و واژن با كسي كه به آن مبتال است رخ مي دهد
  . و در صورت درمان مجددا عود نمي كند

 )از جنبه پزشكي( و مسايل پيرامون آن   پرماس -بررسي مايع مني 

رم و يا كميت پايين مايع مني بوده است و از .ي مردان كمبود ميزان اسپ.بارها در آزمايشگاه ديده ام كه علت ناتواني جنس
يلم اكثر مرداني كه در ديدن ف. موجب رضايت رواني مردان مي شود) در هر بار تخليه مني ( طرفي افزايش حجم مايع مني 

در چگونگي افزايش فوران .هاي غير اخالقي زياده روي مي كنند ، بسيار مشتاقند كه حجم مني تخليه شده شان افزايش يابد
فاكتورهاي ساده اي مانند غذا مي تواند در حجم ،غلظت و حتي كيفيت مني .مني به بيرون رازهاي كشف نشده اي وجود دارد

يك فرد هميشه عالقمند .وفقيت در ذهن انسان زنده داشتن يك رابطه جنسي عالي استيكي از ساختارهاي م.تاثير داشته باشد
لذا داشتن يك رابطه جنسي رضايت .است كه تصور مثبتي نسبت به دنيا ، زندگي اطرافش و احساس رضايتي از خود داشته باشد

 .بخش عميقن با دو جنبه ي اجتماعي و شخصي زندگي فرد گره خورده است

 

 :وريمني وبار

رم .براي يك لقاح طبيعي، وجود يك تخمك ومقدار زيادي اسپ
  .الزم است

  رم در .يك مرد متوسط مي تواند بيشتر از صد ها ميليون اسپ

 .هر روز توليد كند
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 .رم سازي را مختل نموده و اثرات سويي داشته باشند.فاكتورهايي وجود دارند كه مي توانند روند اسپ

مصرف مواد مخدر، فقر غذايي ،عدم فعاليت جسماني ،گرما و حتي پوشيدن لباس هاي تنگ وچسبان در فاكتورهايي نظيرسيگار، 
 .اطراف ران هاافزايش حجم مني موجب افزايش درصد باروري مي شود

رم .به اندازه ي كيفيت اسپ“رم توليد شده در هر بار تخليه كامال.اگر زوجين قصد بچه دار شدن را داشته باشند، شماره ي اسپ
 .مهم است

 :چگونه مي توان حجم مني را افزايش داد

 به دو چيز بستگي دارد“افزايش مني عمدتا

 گرفتن مكمل هاي غذايي -1

 افزايش تحرك و فعاليت جسماني-2

 .توسط غذاهايي معين مي توان به حجم و كيفيت مني توليد شده كمك كرد

 روي-1

 .غذايي در نظر گرفته شود، مقادير كمي از اين مواد معدني استاولين زير گروهي كه بايد به طور منظم در رژيم 

 .نقش دارد بلكه در سالمتي بدن نيز دخيل است) ي مردانه.هورمون جنس(رم سازي و توليد تستوسترون .روي نه تنها در اسپ

 از جمله. براي به دست آوردن بهترين اثرات مثبت روي، استفاده از مواد ذيل در رژيم غذايي بسيار مفيد است

 ،صدف خام ،تخم كدو، كره بادام زميني وآجيل) …لوبياو(نخود فرنگي ،بنشن هاي پخته شده

 .اين غذاها شامل مقادير زيادي روي هستند و به طور معجزه آسايي باروري را تقويت مي كنند

،زيرا ميزان تخليه مني اش .ي خيلي فعال است نسبت به يك مرد متوسط نياز بيشتري به روي دارد.اگر مردي از لحاظ جنس
 .بيشتر است

 b6 ويتامين-2

 .در هر دو جنس دارد)ليبيدو ( ي .اين ويتامين ارتباط مستقيمي با ميل جنس. است b6دومين زير گروه ويتامين

 .موجب افسردگي ،كاهش ليبيدو و بي خوابي مي شود b6 كمبود ويتامين
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، سيب زميني پخته ،موز، جوجه ،گوشت خوك ماهي قزل، آال )ثل گندمم(عبارتند از صبحانه نشاسته دار b6غذاهاي غني از
 ماهي تن و اسفناج

 eويتامين-3

 .س و باروري مرتبط بوده و تقويت كننده مي باشد.ك.يكي ديگر از زير گروه ها يي است كه با س e ويتامين

 .د، روغن هاي گياهي ،آجيل ، جوانه گندم و ماهي مي باش e بهترين منابع ويتامين

 cويتامين-4

است كه اين ويتامين يكي از شگفت انگيز ترين ويتامين هاست كه در ساختار بافت هاي بدن شركت  c زير گروه بعدي ويتامين
 .دارد

 .در بيضه ها وجود دارد c بار كوانتوم ويتامين 50تا  10دانشمندان در يافتند كه 

مركباتي نظير پرتقال، ليمو، گريپ فروت وكيوي باالترين “ صوصامخ.هستند c ميوه ها و سبزي جات بهترين منابع ويتامين
 .در خود دارند c ميزان ويتامين

 .با وجود رژيم غذايي و فعاليت مناسب هيچ چيزي بهتر از ريلكس بودن و احساس آرامش نيست

 .اين سومين موردي است كه در داشتن رابطه جنسي بهتر نقش دارد

 .استرس خراب كننده ي هر چيز است“ ي فرد اثرات منفي زيادي به بار مي آورد و اصوال.استرس و ناآرامي در زندگي جنس

 :آمينو اسيد هاي پيشنهادي براي تقويت بيشتر مني عبارتند از

l-arginine همراه با l-lysine 

 :تركيبات مني

م ،پروستاگالندين ،پتاسيم و روي مي رم حاوي اسيد سيتريك ، آمينو اسيد هاي آزاد، فسفريل كولين ،آنزي.مني عالوه بر اسپ
 .باشد

مني به علت مواد پروتئيني در آن در بعضي از محصوالت بهداشتي وآرايشي مثل كرم ها و لوسيونها كاربرد دارد و موجب نرم 
 .كنندگي ولطافت بخشيدن به پوست مي شود

 :آزمايش مني مرد يا ارزيابي مني
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 .نازايي انجام مي گيردبيشتر براي بررسي علل مربوط به مرد در 

 .ي خود داري شود.روز از تماس جنس 3الي2براي ارزيابي ابتدا بايد 

 :در حالت طبيعي آناليز مني در اين موارد صورت مي گيرد

 ميلي ليتر 6تا2حجم -

 دقيقه30زمان ابكي شدن مني -

 ميليون در هر ميلي ليتر 25تا  20رم ها .شمارش اسپ-

 ٪50سمت جلوبيش از رم با حركت به .درصد اسپ-

-(ph) 8/7الي2/7هاش .پ 

 ٪50شكل يا مرفولوژي بيش از -

 .علل مربوط به مرد در نازايي رد مي شود“ در صورتي كه نتايج آناليز طبيعي باشد تقريبا

 آيا مني خوردني است؟

 .ي جوانان پيش آمده خوردن مايع مني است.يكي از انحرافاتي كه در اين دهه اخير در رفتار جنس

مانند .وچندش آور است غير قابل خوردنهرچه كه از بدن انسان طي فرايندي خاص، طبيعي ويا غير طبيعي دفع مي شود “اصوال
 .… مني و–شوره –ناخن -خون- مدفوع-ادرار–عرق 

ب ها مي حاصل از فعل وانفعاالت بدن يا محل مناسبي براي تجمع ،رشد وتكثير مبكرو مواد دفع شده جزوء سمومبه دليل اينكه 
 .لذا بدن به طور طبيعي ميلي به خوردن اين مواد دفعي ندارد.باشند

 .ي خوردن اين ضايعات غير معمول نيست.البته در بعضي از بيماري هاي خاص رواني وانحرافات جنس

افرادي كه ،خوردن ناخن در بعضي از  (آنمي(مثل خوردن خاك در بعضي از بيماري هايي كه در اثر كمبود آهن ايجاد مي شود
  … مي باشند و ي.انحرافات جنسدچار اضطراب هستند ويا خوردن مني ادرار و مدفوع در بعضي از افرادي كه داراي نوعي از 

  : بخش افزودني به مقاله

  

 مايع مني از نظر شرعي نجس ميباشد و پس از خارج شدن آن غسل واجب است 
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 رم.راه هاي افزايش مقدار اسپ

 .رم خود دارند.بخاطر بچه دارشدن و چه بخاطرلذت بردن از انزال،تمايل به افزايش مقدار اسپ بيشتر مردان چه

صرف نظر از صحت وسقم اين گفته،بدون .به نظر برخي زياد بودن حجم مايع مني ميتواند نشان دهنده سالمت جسمي باشد
 .ر نمايدم رابيشتر و مدت آنرا طوالني ت.اس.شك افزايش حجم مني ميتواند لذت ارگ

 

ي .رم در بيضه ميتواند ميل جنس.بعالوه افزايش توليد اسپ
 .شما را هم بيشتر سازد

 : راه هاي افزايش مايع مني

سيگار عالوه بر تمام مضراتي كه دارد،مقدار :ترک سيگار -١
رم افراد .گاهي مقدار اسپ.رم شما را كاهش ميدهد.اسپ

 .درصد كمتر از سايرين است22سيگاري حدود

علت اينكه بيضه ها :لباس زير راحت و گشاد بپوشيد -2
درون كيسه اي خارج از بدن قرار دارند اين است كه بايد 

بهمين .دماي آنها چند درجه خنك تر از دماي بدن باشد
خاطر پوشيدن لباس زير و شورت تنگ كه بيضه ها را به 

اگر بتوانيد بهتر است .بدن شما ميچسباند كار مناسبي نيست
 .خت بخوابيدشبها ل

غذاهايي كه چربي كم و كربوئيدرات و .بدون شك بعضي از غذاها روي توليد مايع مني اثر دارند:تغذیه مناسب داشته باشيد -٣
ورزش به همراه تغذيه سالم، باعث تضمين سالمتي .پروتئين فراوان دارند بعالوه سبزيجات وغالت موجب تقويت مني ميشوند

 .شما ميشود

 .هرچقدر تعداد دفعات انزال شما بيشتر باشد حجم و غلظت مني شما كمترخواهد شد: ود ارضائیپرھيز از خ -۴

در بدن شده و ) هورمون زنانه(الكل به علت اثر روي كبد باعث افزايش سطح هورمون استروژن:اجتناب از مصرف مشروبات الکلی -۵
 .كاهش ميل جنسي و مقدار مايع مني را بدنبال دارد

رم ندارد،ولي به كمك آن ميتوانيد قدرت پرتاب مني .هرچند اين تمرينات اثري روي مقداراسپ:کات ورزشی کجلتمرین حر -۶
 .خود را بيشتر كنيد و لذت بيشتري از انزال ببريد
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 .رم ميشوند.ماري ژوانا و بعضي داروها موجب كاهش اسپ:ویتامين ھا و مکملھای غذایی -٧

 :مانند. هستند كه توليد مني را بيشتر مي كنند در مقابل مكمل هاي غذايي طبيعي هم

 .در گوشت قرمز و شير وجود دارد: كارنيتين

 .در آجيل،كنجد،تخم مرغ و گوشت وجود دارد و تقويت كننده مني است: آرژينين

    .اين دو ماده نيز باعث افزايش توليد مني ميشوند: ويتامين ايي و سلنيوم

  ني از نظر شرعي نجس ميباشد و پس از خارج شدن آن غسل واجب استمايع م : بخش افزودني به مقاله 

 *دانستنيهاي الزم در مورد اسپرم و مني 

  دكتر ياور ، رنگ طبيعي و غير طبيعي اسپرم

  

و اين بيرنگ شدن دليل بر .دقيقه بيرنگ ميشود 30- 5وقتي مايع اسپرم خارج ميشود بالفاصله رنگ سفيد دارد ولي پس از 
ارتباطي بين رنگ مني و اسپرم ها نيست ولي اگرهر رنگي به غير از سفيد و يا بيرنگ ديده شود به ..ودن آن نيستمشكل دار ب

  به اين لينك هم توجه كنيد . پزشك كليه و مجاري ادراري بايد مراجعه بشه

  

نها اسپرم مردانه است كه همين مايع شفاف حاوي ميليو...شفاف بودن و بيرنگ بودن مني دليل بر مشكل دار بودن مني نيست
و اصال از روي رنگ مايع مني نميشه قضاوت كرد كه مني مشكل دار هست ... فقط يكيشون براي بارورنمودن اسپرم كافي هست

حتي ...كه همان مالكهائي را كه اشاره كردم را بررسي كند... بهترين روش قضاوت دادن نمونه آزمايش به آزمايشگاه است...يا نه
  .در دستگاه تناسلي زن زنده بماندساعت  48باز هم اسپرم اين قدرت را دارد كه تا .. هم باشد اگر مايع

  دكتر ياور ، آناليز آزمايشگاهي مايع مني

  

مشخص شده سازمان مطابق مقادير . ي را مطرح ميسازدغير طبيعي بودن آناليز مايع مني به سادگي احتمال كاهش بارور
  . اقل نرمال كيفيت مايع مني به ابن تر تيب استبهداشت جهاني شاخص هاي حد 

  

  سي سي  5.5-1.5: حدااقل حجم 

  ميليون  20حد اقل :حد اقل تعداد اسپرم در واحد يك سي سي

  اسپرم ها بايد حركت داشته باشند % 50بيش از : حركت

  : ظاهر آزمايشگاهي اسپرم ها

  اسپرم ها ظاهر نرمال داشته باشند % 30بايد حد اقل 

  : يه ها براي اينكه نمونه بهتري گرفته شودتوص

  . ساعت پس از آخرين مقاربت گرفته شود 72- 48توصيه ميشود جمع آوري اسپرم  -1

  نمونه كمتر از  2نمونه اسپرم گرفته شود اما اگر اختالف  3براي بدست آوردن ميزان پايه اي كيفيت اسپرم بايستي -2
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  وجود نداشته باشد  باشد ممكن است نيازي به نمونه سوم% 20

  . آميزش منقطع و يا كاندوم هاي مخصوص بدون مايع كشنده اسپرم جمع آوري ميشود, نمونه مايع مني از طريق استمنا -3

  يا ظرف پالستيكي ريخته ميشود ) نيازي نيست استريل باشد( نمونه بايد داخل ظرف شيشه اي دهان گشاد تميز-4

  .دقيقه بعد از انزال مايع ميشود 30-5شد كه در مدت مايع مني تازه بصورت لخته ميبا-5

  دكتر حميد سجاد ، سواالت متداول در مورد اسپرم و مني

  :سوال 

هايم داشتم، به دستور پزشك برايم آزمايش مايع مني انجام  ام اما به علت دردهايي كه گاهي اوقات در بيضه من ازدواج نكرده
    دار نشوم؟ آيا ممكن است من بچه. تر از ميزان طبيعي بوددر اين آزمايش حجم مايع اندكي كم. شد

   

خاطر داشته باشيد كه  نگراني شما منطقي است اما بايد اين نكته را به) مدير سايت ايران سالمت ( دكتر حميد سجاد  : پاسخ 
. شوند ها نيز بررسي مي ضههاي ديگري از عملكرد بي شاخص. گيرد در اين آزمايش تنها حجم مايع مني مورد بررسي قرار نمي

ها، تعداد  هاي سالم و فعال به غير سالم و غير فعال، سرعت اسپرم ها، نسبت اسپرم طور كلي در اين آزمايش تعداد اسپرم به
گيري صحيح  شوند كه همه آنها براي تصميم مايع و چندين مورد ديگر هم بررسي مي PHهاي سفيد خون در مايع مني،  سلول

دار نخواهيد  توان گفت كه شما بچه واسطه غير طبيعي بودن يكي از چندين مورد نمي يت شما مهم هستند و تنها بهدر مورد وضع
دار شدن مشكل داشته  طور قطع در مورد مشكل شما مطمئن شد كه ازدواج كنيد و در بچه توان به در كل تنها زماني مي. شد

روز و  3شود كه حداقل  در حالت عادي توصيه مي. ، نحوه انجام آزمايش استنكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد. باشيد
تواند  عدم رعايت اين موارد هم مي. گونه تخليه مايع مني صورت گرفته باشد روز قبل از انجام اين آزمايش نبايد هيچ 7حداكثر 

  روي نتيجه آزمايش تاثيرگذار باشد

  : سوال

مثال دو يا سه قطره مني خارج ميشود علت چيست ايا به ضعف دستگاه تناسلي بر مي بعضي وقتها پس از ادرار مقدار كمي 
گردد من قبال استمنا ميكردم اما به دليل حرام بودن انرا كنار گذاشتم ايا به دليل استمنا دستگاه تناسلي من ضعيف شده است 

  ي باشم من نگران اينده خود ميباشم ايا من قادر به نزديكي با همسر اينده خود م

  : جواب

  مسئله اي عادي هست و جاي نگراني نداره .. و خروج مايع مني به هنگام ادرار و يا حتي مدفوع كردن.. شما هيچ مشكلي نداريد

  

  : سوال

گاهي بعد از ادرار . و همينطور حالت لخته سفيد خيلي چسبناك داره. بعضي وقتها موقع ادرار چند قطره مني خارج ميشه
  مقداري 

بدون اينكه آلتم بزرگ و راست شود از من مايع , وهمينطور مدت زيادي هست كه شبها . يا حباب از آلتم خارج ميشه كف و
  مني 

  آيا من مشكل دارم؟ ..در حالت نعوظ بوده.. در صورتيكه قبال اگر محتلم ميشدم... خارج ميشه
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  : جواب

براي .اون كف و حباب دار شدن هم عادي هست.هادي هسترنگ سفيد . خروج مني هنگام ادرار و يا حتي مدفوع عادي هست
  انزال صورت ميگيره .. اما گاهي بدون اينكه نعوظي رخ داده باشه.. درسته كه اغلب ديده ميشه كه با نعوظ هست.. خروج مني

  . و همينطور اون مسئله لخته شدن و بقول خودتون چسبناك شدن هم عادي هست. و اونهم عادي هست

  : سوال

سالي است كه بدون تحريك جنسي در موقع دفع ادرار ازمن مني خارج ميشود البته هميشگي نيست ودر هر هفته يك بار  چند
  . اين اتفاق مي افتد 

  است وبدون اينكه تحريك شوم اين اتفاق مي افتد  23سن من 

  : جواب

  اين مسئله عادي هست و جاي نگراني و پيگيري هاي بعدي رو نداره

  : سوال

  مايعي كه بدون رنگه و قبل از خروج مايع مني خارج ميشه ميتونه حاوي اسپرم باشه و حاملگي ايجاد كنه؟ آيا 

  : جواب

در حالي كه حاوي صد ها ميليون اسپرم در يك سي سي .. چون اوال گاهي خود مايع مني ميتونه كامال شفاف باشه .بله ميتونه
 ايجاد ناسلي ترشح ميشه و وظيفه اصليشوناز غدد اندام هاي ت..ميگن pre cumدوما اون مايع رو خارجي ها بهش ..هست

  محيطي براي نگهداري و بهينه كردن اسپرم ها هست و مسلما حاوي ميليونها اسپرم است حتي اگر ظاهرا اسپرمي ديده نشود 

  : سوال

آيا همه مردان اونو دارند؟ و آيا ختنه  دليل بر مشكل دار بودن او هست و.. رو نداشته باشه pre cumآيا اگر مردي اون مايع 
  كردن يا ختنه نكردن ارتباطي با اين مايع داره؟ 

  : جواب

  نداره  pre cumختنه ارتباطي با . بله ممكنه گاهي ديده نشه و نبودش دليلي بر نگراني نيست

  : سوال

  چي هست؟  pre cumوظيفه اصلي اون مايع 

  : جواب

ميتونيم بگيم يك حالت نرم كننده براي خروج اسپرم ها .. براي خروج مايع مني آماده ميكنه اين مايع كارش اينه كه محيط رو
  ايجاد ميكنه 

  : سوال

  آيا با چشم غير مسلح هم ميتوان حركات اسپرم را در مايع مني مشاهده نمود 

  : جواب

گاهي . بدون ميكروسكوپ ديد.كان نداره ام.. ميليون اسپرم توي يك سي سي مايع مني وجود داره 20وقتي حد اقل .. نه نميشه
  مايع مني كامال شفاف هست كه مسئله غير عادي نيست

  : سوال

همسر بنده در خواب محتلم مي شود و خواب مي بيند كه با زن ديگري همبستر شده است من هميشه فكر مي كردم مردان 
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ي چه ايشان به اين صورت خواب مي بينند وظيفه بنده در مجرد اين مشكل را دارند و از اين موضوع خيلي ناراحتم نمي دانم برا
لطفاً قضيه را براي من روشن كنيد آيا اين حالت طبيعي است يا قصور .اين راستا چيست؟ در ضمن من از ايشان تمكين مي كنم

  ممنون .از بنده است

  

  : جواب

ميكرد ميشود گفت كه احتماال در روابط سكسي اگر همسر شما در عين داشتن همسر و روابط زناشوئي اقدام به خود ارضائي 
  . ولي خوشبختانه چنين حالتي وجود ندارد...كه بايد ريشه يابي شده و پيگيري شوند.. شما اشكالي وجود دارد

  

از ميل جنسي شما بيشتر است وشايد از ميل , ميل جنسي همسر شما . تنها مسئله اي كه در اين بين وجود دارد اين است كه
مايع مني سه ماه قبل توليد شده ولي به دليل تحريكات جنسي كه اغلب ناخود آگاه رخ ..قيه آقايون هم بيشتر باشهب جنسي

البته فاكتور هاي .. اين مسائل بيشتر جنبه ژني دارد. و شبانه خارج ميشود.. ميدهد هورمونهايجنسي بيشتري توليد شده
آقا با ديدن اندام هاي برجسته يك زن كه مانتو تنگي پوسيده اصال تحريك ممكن است يك . هم نقش دارد.. .. خانوادگي مذهبي

  ... شديدا تحريك شود... ولي فردي ديگرحتي با ديدن صورت خانمي كه سعي ندارد با عث تحريك ديگر مردان شود.. نشود

  

دو سعي كنند كه براي هرچه چه خوب است كه در سكس هر دو لذت ببرند و هر .. همانطوري كه خودتان هم اشاره داشته ايد
  نسبت به مسئله جنسي ..ولي اكثر صاحبنظران معتقد هستند كه بايد بانوان گرامي ما . بيشتر لذت بردن طرف ديگر تالش كنند

يا بقول خودشان به ارگاسم نميرسند وهميشه .. گاهي لذت هم نميبرند ( حتي اگر...شوهرانشان تمايل بيشتري نشان دهند
  . حتي ميتوان گفت ارضا مردان يكي از وظايف زنان است...)..و از اين جور حرفا. ..يكطرفه هست

  

جذابيت سكسي شما براي ..احتماال ...وخود ارضائي هم نميكند.. همسر شما به اندازه كافي ارضا نشده است. كنم من احساس مي
 دت كوتاهي از ازدواج ديگه مرد تمايلي براي ويچه بسيار زنان زيبا وخوش اندامي ديده ميشود كه پس از م...وي كم شده است

و بي توجهي اونها نسبت به اين مسئله .. غرور بيجاي زنان.. ولي يك دليل عمده ... دي داشته باشهالبته ميتونه داليل زيا.. ندارد
ر زيبا و خوش اندام او بسيا.. من همسرم را خيلي دوست دارم..حتي اينم بگم نامه اي از آقائي داشتم كه ميگفت.. مهم هست

اما چه بايد .. ولي اجازه سكس براي تفريح را به من نميدهد و معتقد است سكس فقط براي بچه دارشدن بايد صورت گيرد..است
  . بكنيد

  

شبها در بستر هاي جداگانه بخوابيد و فقط وقتي ..اوال من پيشنهاد ميكنم براي اينكه شما جذابيت سكسي الزمه را داشته باشيد
و اينكه سعي كنيد او به شما بيشتر تمايل نشان .. وبعد اينكه تعدادسكستان را بيشتر كنيد. ل به سكس داريد با هم باشيدمي

غذاهاي .. بيشتر پاي حرف وي بشينيد..براي وي بيشتر آرايش كنيد.. تصوير شما در ذهن باشد.. و اگر خواب زني را ميبيند.. دهد
كه .. وغيره.. مثل پياز..از آنها پرهيز كنيد.. گاهي بعضي مواد غذائي محرك جنسي است .. نيدمورد عالقه وي را بيشتر درست ك

سعي كنيد حتي المقدور به نوع سكس بخصوصي كه ميدانيد وي دوست دارد تمايل ...در اين لينك خودمان به اون اشاره شده
  ....... بيشتري نشان دهيد
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  : سوال

و ورزشكار هستم يعني فوتبال بازي مي كنم ولي در مواقع ورزشهاي سنگين مثل بدنسازي  ساله و اهل تهران 19من يك پسر 
مثل انزال شدن (يا هنگامي كه بارفيكس ميروم خود به خود انزال مشوم و مني با شهوت از من خارج مشود و بدنم شل مي شود 

ي چه كار كنم كه موقع ورزش سنگين يا وقتي لطفا مرا براي حل اين مشكل مرا راهنمايي كنيد يعن) بهد از عمل استمنا
دارد يعني اگر در آن لحظه كه دارم تحريك ) استمنا(موقعي كه انزال ميشوم حالت خوداضايي(بارفيكس ميروم انزال نشوم 

  ماه پيش خود ارضايي ميكردم  6البته حدود ) .ميشوم ورزش را قطع كنم حالت شهوت فروكش ميكند

  : جواب

ردان و پسران باال هست وهمين مسئله باعث ميشه كه بطور ناخود آگاه هورمون هاي جنسي در شما ترشح ميل جنسي بعضي م
.. طبيعت بدن مردانه به گونه اي هست كه اگر با سكس عادي و يا با خود ارضائي مايع مني خارج نشه...بشه و اسپرم توليد بشه

و يا .. هنگام ترس.. هنگام هيجان..مثل هنگام استرس.. حريكات ديگريا با ت..خودبخود دفع ميشه كه ميتونه هنگام خواب باشه
فقط اگر ميتوانيد هوش و .. بنا براين شما مشكلي نداريد و نيازي هم به مالقات پزشك نداريد.. نوعي كه شما بيان ميكنيد

  در شما آزاد شود  تا كمتر هورمونهاي جنسي.. حواستون رو از مسائل جنسي و سكسي به چيز هاي ديگه معطوف كنيد

  

  : سوال

  بدون هيچگونه تحريك جنسي عادي هست؟ .. آيا خروج مايع مني

  : جواب

  مشكلي نيست و نياز اقدامات و پيگيري هاي بعدي نداره

  : سوال

  . .خارج ميشه) beige(يكي دو قطره مايع مني به رنگ قهوه اي.. ثانيه بعد از اينكه آلت من از حالت نعوظ خارج شد 30تا  10

  آيا مشكلي وجود داره؟ 

  : جواب

گاهي در حالت طبيعي رخ ميده و اگر به تعدا د زياد و مكررا ديده بشه بهتره به پزشك .رنگ قهوه اي نشانه خونهاي مرده است
  ولي اگر به تعداد كم باشه نيازي نيست .. متخصص مراجعه كنيد

  : سوال

  چه رنگي از مايع مني غير عادي هست؟ 

  : جواب

   -صورتي -قهوه اي - قرمز

  نخير : جواب. آيا شفاف بودن مايع مني دليل بر مشكل دار بودن است: سوال

  

  : گزارش از طبيعي بودن مايع مني در اين حاالت

  

حالت لخته دار  - حباب دار بودن-ضخامت داشتن -ژالتينه بودن -كف آلود بودن -تيكه اي بودن - قلنبه بودن - موج دار بودن
  بودن 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٧٦ 
 

  : سوال

  ساله هستم مدتي است كه بعد از ادرار از من مايع سفيدي خارج ميشود چه كنم ؟ ايا به مرض انزال دچار شدم  23ري پس

  : جواب

  اين مسئله عادي هست و جاي نگراني و پيگيري هاي بعدي رو نداره 

  : سوال

  اون پارچه به چه رنگي در مياد در مورد رنگ مني يه توضيحي بديد و ميخواستم بدونم اگر مني روي پارچه اي خشك بشه 

  : جواب

معموال اگر مايع مني روي پارچه .. دقيقه بيرنگ ميشه 30- 5موقعي كه مايع مني خارج ميشه به رنگ سفيد هست اما پس از 
بطور كلي رنگ مايع مني زرد و يا سفيد و يا حتي . پس از مدتي پارچه به رنگ زرد در مياد...سفيدي ريخته بشه وخشك بشه

  اف مسئله اي عادي هست و نياز يه پيگيري ندارد شف

  

  عللي كه ميتونيم براي مايع مني خون آلود بحساب بياريم 

  مقاربت ناگهاني  - مقاربت مكرر -خودداري طوالني مدت از مقاربت  -پروستاتيت  - به دستگاه ژنيتال  MINORتروماي 

  بي دليل - حتقان عروقي ا- بدخيمي ها  - تنگي پيشابراه  -اختالالت خونريزي دهنده 

  : سوال

وقتي كه كاندومش رو در مياره و بعضي از اسپرم ها در قسمت خارجي  مهمسر.آيا اسپرم ها در درجه حرارت اتاق زنده ميمونن
.. اون فكر ميكنه كه حتي اگر اسپرم ها در قسمت خارج از مهبل هم ريخته بشه. عصبي ميشه.. دستگاه تناسلي من ريخته ميشه

  نظر شما چي هست؟ .من خودم فكر ميكنم كه اسپرم ها در درجه حرارت اتاق زنده نميمونن. م ممكنه حاملگي رخ بدهباز ه

  : جواب

از دستگاه .. اونهم به تعدا د كافي.. اما خيلي بندرت ممكنه اين اتفاق رخ بده كه چنين اسپرم هائي .. احتياط همسر شما بجاست
شايد بهترين راه حل اين باشه كه كاندوم رو جوري .خودشون رو به لوله فالوپ برسونند تناسلي و مجراي رحم عبور كنند و

  دربياره 

  كه از دستگاه تناسلي شما دور باشه 

  : سوال

  اسپرم ها چند روز زنده هستند 

  : جواب

مثل ايدز و سيفليس و يا .. اما اگر مايع مني آلوده به عفونتي باشه. چند روز زنده هستند.. اگر در شرايط محيطي خوبي باشن
من فكر ميكنم تا موقعي كه مايع . مشخص نيست كه نا چند روز ميتونن زنده باشن و آلوده كننده باشن... سوزاك و يا هپاتيت

گرچه به نظر من حتي .. آلوده كننده هست يا نه... من نميدونم اگر مايع مني خشك بشه. آلوده كننده هست... مني مايع باشه
  . د خشك شده هم احتياط الزمهبراي موار

  : سوال

  باعث بيمار شدن زنان ميشه؟ .. اون اسپرم هائي كه مجراي رحم زن و دستگاه تناسلي زن ميميرند..آيا اين مطلب درسته كه

  : جواب
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هم براي اون  و اتفاقي.. در هر بار مقاربت ميليونها اسپرم در بدن زنان ريخته ميشه كه بسياري از اونها ميميرند.. درست نيست
  زن نميوفته

STDs ست؟يچ 

  

يا دستگاه ( عبارتند از بيماري مقاربتي كه از شخصي به شخص ديگر در طي تماس دستگاه ژنيتال STDsبيماريهاي جنسي يا 
ممكن است توسط ويروس، باكتري يا  STD. دهان يا حلق پارتنر ديگر صورت ميپذيرد - مقعد-يك پارتنر با ژنيتال   )توليد مثلي

توانند داخل بدن شده و پوست، مخاط، واژن، ركتوم، حالب، سرويكس، چشم و  اين ميكروارگانيسمها مي. انگل نيز منتقل شود
غير عادي و بدبو، خارش، سوزش، ديزوري، ديس پارونيا، زخم در نواحي   وجود هر گونه ترشح. دهان و حلق را گرفتار كند

 .به پزشك مراجعه كرده و تحت درمان قرار گيرددر چنين مواردي فرد بايد . تناسلي، نشانه احتمالي وجود عفونت است

 *STD در خانمها، تمايل به شدت بيشتري از آقايان دارد .  

  . ها باعث سرطان سرويكس شود STDممكن است * 

 *STD   تواند از مادر به بچه، قبل، در طي حاملگي يا بالفاصله بعد از زايمان منتقل شود مي.  

  . افزايد شانس ابتال به ايدز را مي) ايدزبه غير از ( STDين بر اين باورند كه داشتن محقق* 

   :در آمريكا وجود دارد STDكليد اساسي در رابطه با 5حداقل دانستن 

 *STDسال  25نوجوان و زير  صادي و تحصيلي وجود دارد و بيشتر در بين دختران، بر روي خانمها و آقايان در هر سطح اقت
  .افتد سال اتفاق مي 25در جمعيت جوان زير  STDتقريبا دو سوم همه . شود ديده مي

باال رونده است به دليل اينكه در چندين قرن گذشته از نظر جنسي افراد زودتر فعال شده و ازدواج ديرتر صورت  STD  وقوع*  
  . گيرد و بعالوه طالق بيشتر شده است يم

كند در واقع پارنتر هم درگير  و زماني كه عالئم پيشرفت مي) مخصوصا در خانمها(عالمتي ندارد  STDدر بيشتر موارد * 
  . دهند پزشكان براي افرادي كه چند شريك جنسي دارند تستهايي براي غربالگري و تشخيص بيماري مي بنابراينباشد  مي

نسبت به آقايان وجود دارد و در واقع  )شود عفونتي كه از راه جنسي منتقل مي(  STIخانمها خطرات بيشتري از عفونت در * 
از  نمايد كه بعضي شودو ايجاد عوارض بيشتري در خانمها مي تر مي بيماري در حالت بدون عالمت، پيشرفت و بيماري پيشرفته

شود كه بعضي از اين عفونتها در بچه به آساني درمان  فاصله بعد از زايمان منتقل مياين عفونتها قبل و در حين حاملگي و يا بال
  . شود و حتي مرگ بچه مي) disability(شود ولي بعضي از اين عفونتها باعث عوارض  مي

شانس ابتال ، STD ها بيماريهايSTDشود و در بعضي از  وقتي بيماري در مراحل اوليه تشخيص داده شود به آساني درمان مي* 
  كنيم؟ پيشگيريتوانيم از بيماريهاي آميزشي  چطور مي. افزايد به ايدز را مي
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   :، ازراههاي زير امكان داردSTDكاهش خطر ابتال به 

  داشتن يك رابطه جنسي با شخص غير عفوني* 

  استفاده صحيح و مداوم از كاندوم در آقايان * 

  استفاده از سرنگهاي تميز براي تزريق * 

   STDو كاهش خطر ابتال به  HIV، براي كاستن خطر ابتال به عفونت STDشگيري و كنترل بيماريهاي پي* 

دارند به مراتب استعداد بيشتري  sexبه تاخير انداختن اولين رابطه جنسي تا حد ممكن؛ افراد جوانتر زماني كه براي اولين بار * 
  . دارند STDبراي ابتال به 

   :است بايستي لشخصي كه از نظر جنسي فعا

  .داشتن روابط جنيس با پارتنر جديد مخصوصا در صورت، حتي در صورت عدم وجود عالئم و STDكنترل مرتب براي بيماري * 

  . و در صورت ديدن كوچكترين عالئم، به واحدهاي درماني مراجعه كند STDدانستن عالئم * 

، HIVبيشتر عفوني شده و افراد غير عفوني  HIVاي مبتال به اجتناب از داشتن روابط جنسي در زمان قاعدگي، كه خانمه* 
  . شوند بيشتر مستعد گرفتن عفونت در طي اين زمان مي

  .شود، استعمال كاندوم در مرد اجتناب از تماسهاي مقعد، و در صورتي كه اين عمل انجام مي* 

  .كند را بيشتر مي STDده و احتمال خطر اجتناب از دوش واژينال، به دليل اينكه بعضي از باكتريها وارد واژن ش* 

  گروه سالمت سيمرغ: گردآوري 

  

  

 )T.S.E(معاينه شخصي بيضه 

  جهت كشف سرطان بيضه (Testicular Self Examination) معاينه بيضه توسط خود فرد

سرطان اين سرطان به طور كلي يك درصد انواع . ساله مي باشد 35تا  25سرطان بيضه شايعترين بدخيمي مردان 
 .هاي آقايان را تشكيل مي دهد، لذا بسياري از افراد غير پزشك با آن آشنايي ندارند
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 : دو گروه از مردان جوان بيشتر از ساير همساالن خود در معرض ابتالي اين بيماري مي باشند

 .آن هايي كه به طور كلي بيضه در كيسه موجود در زير آلتشان وجود ندارد: الف

 17تا  3در اين افراد شانس سرطان بيضه . سالگي بيضه شان در محل مزبور قرار مي گيرد 6عد از آن هايي كه ب: ب
  .برابر ساير افراد مي باشد

بيضه ها اعضاي باروري مردانه بوده و كارشان ساختن اسپرماتوزوييد و ترشح هورمون مردانه يعني تستوسترون مي 
  .رشد موهاي صورت و تون صدا است ماده اخير عامل صفات ثانويه جنسي مثل. باشد

 : بيضه طبيعي

بيضه ها به طور معمول، صاف، بيضوي شكل و تا حدودي سفت بوده و در زير آلت، در داخل كيسه هاي بيضه قرار 
اولياي نوزادان بايد پس از تولد، از طريق  .بيضه ها به طور طبيعي قبل از تولد در محل اصلي قرار مي گيرند. گرفته اند

در صورت عدم استقرار بيضه ها در . شك اطفال از وجود بيضه ها در كيسه مطلع گرديده و اطمينان خاطر پيدا كنندپز
  .محل طبيعي خود، مشكل قرار گرفتن بيضه ها در محل طبيعي خود به راحتي با عمل جراحي برطرف مي شود

دام هاي بدن منتشر مي شد، در حالي كه امروزه سال قبل، سرطان بيضه اغلب كشنده بوده و بسيار سريع به ساير ان15
  .به علت پيشرفت هاي انجام شده در اكثر مواقع كامالً قابل درمان است، به خصوص اگر سريعاً تشخيص داده شود

 : بيضه غيرطبيعي

ه بزرگتر گه گاه اندازه بيض. از نظر عاليم، ابتدا برجستگي سخت، كوچك و بدون درد را مي توان روي بيضه لمس نمود
غالباً الزم است افراد با قوام و اندازه بيضه خود آشنا باشند تا هر نوع تغييري را حس . از معمول احساس مي گردد

 .نمايند

اين اتفاقات ممكن است همراه . احساس سنگيني و درد مبهم بيضه، كشاله ران و زير شكم از ديگر عاليم بيماري است
همين جا است كه پزشك به شما در تشخيص و درمان . ونت بيضه نيز مشاهده گرددبا بعضي بيماري هاي ديگر مثل عف

  .كمك خواهد نمود

 : روش معاينه بيضه

اگر حداقل به طور ماهانه در حمام و زير دوش آب گرم  (TSE) يك روش ساده به نام معاينه بيضه به وسيله خود فرد
. در تشخيص زودرس سرطان بيضه كمك فراواني مي نمايد انجام شود، در حاليكه چند دقيقه بيشتر طول نمي كشد

  .الزم به ذكر است كه اين روش يعني معاينه عضو توسط خود فرد در خانم ها جهت معاينه پستان ها توصيه مي گردد

  :روش انجام معاينه بيضه توسط خود فرد

نگشت شست در روي بيضه انجام مي معاينه بيضه به آرامي با قرار دادن انگشت وسط و نشانه در زير بيضه و ا )1
 .بيضه ها با آرامش در زير انگشتان غلطانده مي شود تا هر نوع تغييري مشخص گردد. شود
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مجراي مني يا اپيديديم به صورت توده نواري شكل به اندازه نخود در پشت يا كنار بيضه قرار دارد كه نبايد با  )2
  .برجستگي ناشي از سرطان يا توده اشتباه گردد

به طور مستقيم روبروي آينه بايستيد و هر نوع برجستگي غير معمول را در كيسه بيضه يا كشاله ران مشخص  )3
 نموده و به پزشك نشان دهيد

اگر عفونت . در لمس هر نوع برجستگي در بيضه، نبايد در مراجعه سريع به جراح كليه و مجاري ادراري درنگ نمود
دارد به خاطر داشته باشيد كه اين بيماري بسيار خوب به درمان جواب داده و  وجود نداشته باشد احتمال سرطان وجود

  .در ضمن وجود فقط يك بيضه سالم براي فعاليت جنسي كافي مي باشد. بيماران مي توانند عمر طبيعي داشته باشند

شك خود بخواهيد از پز. اگر چه معاينه بيضه توسط شخص مفيد است ولي هيچگاه جايگزين معاينه پزشك نمي گردد
 نهايتاً هدف از معاينه، مراجعه سريع شما به پزشك مي باشد .تا معاينه بيضه را به شما آموزش دهد

 واريكوسل 1

  دكتر مجيد حقيقت: نوشته 

  بيماري واريكوسل چيست؟ 

غ به آن مبتال درصد مردان بال10باشد و  واريكوسل يا واريسي شدن عروق بيضه شايعترين بيماري مردان پس از بلوغ مي
سن شروع بيماري معموالً در زمان بلوغ و يا بالفاصله پس از بلوغ . باشد واريكوسل شايعترين عامل ناباروري مردان مي. باشند مي
 . باشد ولي در سن كمتر يا سن باال نيز ممكن است ايجاد گردد مي

  عامل ايجاد بيماري واريكوسل چيست؟ 

گردد كه در دو گروه اوليه و ثانويه  بيضه ظاهر مي) سياهرگهاي(و گشادشدن عروق وريديبيماري واريكوسل با واريسي شدن 
هاي النه  در نوع اوليه، هيچ عامل ايجادكننده مشخصي وجود ندارد، گرچه تئوري اشكال در دريچه. گردد بندي مي تقسيم

باشد ولي  مطرح مي ير عروق و احشاء شكميكبوتري وريدهاي بيضه، طوالني بودن مسير اين وريدها و احتمال اثر فشاري سا
  .هنوز علت مشخصي براي آن ثابت نشده است

نوع ثانويه كه بدنبال وجود عامل مشخص ايجادكننده . باشد درصد در سمت چپ مي90اين نوع عامل عمده واريكوسل است و  
هاي  ود و علت ايجادكننده آن غالبا تودهها را شامل ميش از واريكوسل انسداد در عروق داخل شكم ايجاد مي گردد درصد كمي

  . باشد كه تشخيص آن مهم و حياتي است ، بخصوص تومورهاي بدخيم ميشكمي

  عالئم بيماري واريكوسل چيست ؟ 

ولي . ها، يا درد بيضه، و يا پس از ازدواج، با ناباروري مراجعه كند بيمار ممكن است با شكايت بزرگي، يا عدم تقارن بيضه
درمعاينه، بزرگي و تورم عروق بيضه، بخصوص . گردند رم آن، بدون عالمت، و بطور اتفاقي، حين معاينه، متوجه آن ميشايعترين ف
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رود  يابد و در حالت خوابيده از بين مي تشديد مي در سمت چپ مشهود است و درحالت ايستاده، و يا افزايش فشار شكمي 
  .) رفت، بايستي به نوع ثانويه آن شك كرددرصورتيكه تورم عروق درحالت خوابيده از بين ن(

  

  : افتراق واريكوسل ازنظر شدت بيماري 

در لمس   اتساع عروق فقط حين فشار شكمي 1در نوع درجه . گردد بندي مي درجه تقسيم 3بيماري واريكوسل ازنظر شدت به 
و در نوع . گردد روق، قابل مشاهده ميبا فشار شكمي، اتساع ع 2در نوع درجه . باشد توسط پزشك قابل لمس، و تشخيص مي

آن ازنظر  3الزم به ذكر است نوع درجه . باشد حتي بدون فشار شكمي، اتساع عروق، درحالت ايستاده قابل مشاهده مي 3درجه 
 . معافيت از رزم خواهد داشت 2و  1قانون خدمت سربازي در ايران معافيت دائم و انواع درجه 

  ان دارند ؟چه بيماراني احتياج به درم

اگر . آنها احتياج به درمان ندارند درصد مردان پس از سن بلوغ درجاتي از واريكوسل دارند ولي همه10كه گفته شد  همانگونه
  .درغيراينصورت احتياج به درماني نيست. الزم است درمان انجام گردد اي ايجاد كند واريكوسل براي فرد، عارضه

 
  عوارض واريكوسل چيست ؟

درد ناشي از . ناباروري مي باشد و) كوچك شدن سايز و نرم شدن قوام بيضه(واريكوسل شامل ايجاد درد، آتروفي  عوارض
  .فعاليت و ايستادن تشديد يافته و با استراحت بهبود مي يابد واريكوسل دردي با كيفت احساس سنگيني، كه با

 
  ي دارد ؟آيا بيمار مبتال به واريكوسل بدون عارضه احتياج به پيگير

ولي الزم است بيمار بصورت ماهانه، . نيست همانگونه كه گفته شد اگر واريكوسل عارضه اي ايجاد نكند احتياج به درمان بلي؛
  .شدن سايز بيضه، و يا تغيير در قوام آن، الزم است توسط پزشك معاينه شود و درصورت كوچك. خود را معاينه كند

ماه با  6در آينده مي باشد، بايستي هر  كوسل ازدواج نكرده و يا خواستار داشتن فرزند ديگرياگر بيمار مبتال به واري همچنين
  .گردد و درصورت شروع تقييرات و ضعيف شدن نطفه احتياج به درمان دارد آزمايش اسپرم، ازنظر باروري بررسي

 
  آيا درمان دارويي براي واريكوسل وجود دارد ؟

  .خير: جواب

در ساده ترين روش . مي باشد) ازطريق تزريق غيردرمان خوراكي يا دريافت دارو(فقط اقدامات مداخله گرانه  واريكوسل درمان
كمتر و  عروق از طريق پوست بداخل وريدهاي بيضه مبتالست كه اين روش درصد موفقيت تزريق مواد ايجادكننده انسداد

  .عارضه درد مزمن و يا هيدروسل بيشتري مي باشد

 
  راحي واريكوسل چيست ؟روشهاي ج

مبتال مي باشد كه پس از انسداد اين  واريكوسل يا به اصطالح پزشكي واريكوسلكتومي اقدام به بستن وريدهاي بيضه جراحي
اين  .وريدهاي مسدود شده كوچك شده و از بين مي رود و واريكوسل برطرف مي گردد وريدها بتدريج بدليل عدم حركت خون،

  .انجام است سانتيمتر قابل 2-4كوچكي بر روي پوست شكم به طول اقدام از طريق برش 

 
  روشهاي جديد جراحي واريكوسلكتومي چيست ؟
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كه هزينه آن . عروق مبتال است جديد واريكوسلكتومي يكي انسداد عروق از طريق كاتتريزاسيون وريدي و انسداد روشهاي
  .و با كمترين درد انجام مي گردد سرپايي باالست و درصد موفقيت آن باال نيست ولي بصورت

 
بزرگنمايي حين جراحي، ولي بدليل عدم  كه امتياز آن برش كوچكتر و (laparoscopic varicocelectomy)الپاروسكوپي روش

عود واريكوسل بيشتر است و همچنين سه برش بر روي پوست بجاي يك برش انجام  دسترسي جراح به وريدهاي فرعي، احتمال
  .گيرد مي

 
. عقيده بسياري بهترين روش جراحي واريكوسلكتومي مي باشد كه به (microsurgical varicocelectomy)روش ميكروسرجري

جراحي طوالني تر مي گردد  بزرگنمايي حين جراحي و دسترسي به تمامي وريدهاي فرعي مي باشد ولي مدت زمان امتيازات آن
  .و ازنظر تكنيكي نيز مشكل مي باشد

  چيست ؟ روش ميكروسرجري نسبت به روش معمولي واريكوسلكتوميامتيازات 

جراح، قادر است با دقت بيشتر وريدها را از  روش ميكروسرجري با توجه به استفاده از ميكروسكوپ حين جراحي و بزرگنمايي در
  .جدا كند و فقط وريدها را مسدود نمايد) عروق برنده آب  ) و عروق لنفاتيك) سرخرگ ( شريان 

 
در . واريكوسل درآينده خواهد بود وريدهاي با سايز كوچك را كه استعداد واريسي شدن در آينده دارد و منشاء عود همچنين

 برابر توسط ميكروسكوپ، 4-6درحاليكه در روش ميكرسرجري بدليل بزرگنمايي  باشد روش جراحي معمولي قابل تشخيص نمي

  .شريان مجزا نمايد و مسدود كند اهده كند و از عروق لنفاتيك وجراح قادر است اين وريدهاي كوچك را نيز مش

 
همچنين  باشد مي) درصد  5/99يعني موفقيت ( اين روش بسيار كمتر و حدود نيم درصد  در نتيجه شانس عود واريكوسل در

آب آوردگي ( ايجاد هيدروسل  آتروفي بيضه بدنبال جراح و يا بدليل قابليت بهتر در تمايز شريان و لنفاتيك و حفظ آنها احتمال
  .باشد نادر مي بسيار) بيضه 

 
  اي دارد ؟ عارضه آيا واريكوسلكتومي 

  .درجواب بايستي گفت كه هر اقدام پزشكي احتمال عارضه دارد همانگونه كه عدم درمان واريكوسل نيز احتمال بروز عارضه دارد

 
  : شامل عوارض واريكوسلكتومي

ذكر شده و در روش ميكروسرجري نيم % 5 - % 25 ل كه در روش معمولي و سنتي واريكوسلكتومياحتمال عود واريكوس -1
  .باشد درصد مي

 
درصد و در روش  5 -15 واريكوسلكتومي كه احتمال آن در روش معمولي جراحي) آب آوردگي بيضه ( ايجاد هيدروسل  -2

  .ميكروسرجري بسيار نادر گزارش شده است

 
ميكروسرجري بسيار نادر گزارش شده  و در روش% 3ال آتروفي بيضه كه در روش جراحي معمولي كمتر از عارضه سوم احتم -3

يا  مورد عود و هيچ مورد هيدروسل 4ميكروسرجري كه انجام داده ام  واريكوسلكتومي مورد 700اينجانب طي حدود . ( است
بوده اند كه قبال در مراكز مختلف تحت عمل  مواردي مورد از اين بيماران، 200در حاليكه بيش از . آتروفي نداشته ام

مجددا تحت عمل  قرار گرفته بودند ولي واريكوسل برطرف نشده بوده و يا عود كرده بود كه به روش معمولي واريكوسلكتومي
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  (.ميكروسرجري قرار گرفتند و موفق بوده است واريكوسلكتومي

 
  ت يا ناباروري مي گردد ؟منجر به معلولي آيا عمل جراحي واريكوسلكتومي

جهت  بايستي گفت كه عمل واريكوسلكتومي كنند و درجواب سؤالي است كه بسياري از بيماران قبل از جراحي سؤال مي اين
به فعاليتهاي  تواند گردد و پس از جراحي نيز فرد مي گردد و خود منجر به ناباروري نمي مي درمان يا جلوگيري از ناباروري انجام

  .لذا معلوليتي ايجاد نميكند. بازگردد وزمره و انجام ورزش و كار بطور معمول و قبل از جراحيعادي ر

 2 واريكوسل

از مردان كلي جمعيت % 15شرايط متداول فعلي در . گشادشدگي رگ هاي داخلي اسپرم باعث از بين رفتن بيضه ها مي شود
زيرا رشد كردن يك واريكوسل ناقص كه معموال . نازايي صادق استاز مردان ارزشيابي شده طي تحقيقات براي % 40كره زمين و 

مجاز دانستن براي جريان مداوم خون در جهت بيضه ها به شكم مشكل ايجاد ميكند و اكثراتفاق افتادن آسيب هاي بيضه ايي به 
  . م ميباشدعلت جريان برگشت غير طبيعي خون از شكم در بيضه دان و بر ضد ساخت محيط زيستي براي رشد اسپر

در اولين سده سليوس فيزيكدان يوناني براي اولين بار واريكوسل را . اهميت اين شرايط بايد براي هزاران سال ديگر مشخص شود
  . كوچكترند و تغذية نادرست تري دارند) از نظر طول (رگ هاي متورم و غير طبيعي سر تا سر بيضه كه:چنين تعريف كرد

  : ر مورد چگونگي بوجود آمدن واريكوسل و مبتال كردن افراد وجود دارد عقايد و نظرهاي گوناگوني د

  . بيضة برآمدة طوالني درجة حرارت زيانبخشي كه موجب توليد اسپرم مي شود. ـ درجه بيضه دان1

  . ـ تراكم غير طبيعي غدة فوق كليوي و اجسام كليوي ممكن است مانع رشد عادي اسپرم شود2

ياهرگ از رشد بيضه دان جلوگيري كرده توليد محصوالت زائد سوخت و ساز را افزايش مي دهد و ـ جريان غيرعادي خون س3
  . كاهش دستيابي به اكسيژن مغزي و ضروري براي رشد اسپرم را موجب ميشود

  . ـ جريان غير طبيعي خون مي تواند مانع تراكم تستوسترون شود كه اين تغيير مي تواند مانع توليد اسپرم گردد4

  . رة طوالني واريكوسل باعث ميشود جريان خون مانع توليد معمولي دو جنسيتي در مردان شوددو

از % 15و واريكوسل سمت راست در ) برگشت غير طبيعي خون (از مردان با اين مسئله % 85واريكوسل جانبي سمت چپ در 
در طول مدت . از مردان مشاهده شده% 20اين مسئله در ) چپ و راست (مردان مشاهده شده و گرفتار شدن هر دو قسمت 

بيشترين شرح احتمالي براي رشد معمولي واريكوسل . زمان طوالني يك واريكوسل يك طرفه ممكن است دو بيضه را مبتال كند
  . روي سمت چپ تنهاست زيرا رگ چپي اسپرم درازتر از راستي است

مدتي كه رگ اسپرم ) محل تراكم سرخرگ منستريك  نزديكتر به( منعقد كردن رگ چپي در رگ كلية چپ به سمت راست 
در حوضچه . راست فشار ضعيفي به سمت دروني واناكا وا دارد جريان برگشتي خون را در رگ اسپرم چپي به وجود مي آورد

آثار  خون افزايش دما و تراكم در بيضه بوجود مي آيد و در بسياري از مردان واريكوسل اصلي ممكن است بعدا و توسط مطالعه
آسيب ديده شده به بيضه ظاهر شود در اين زمان ديگر با واريكوسل كوچكتر ساس سينيكال روبرو هستيم و ممكن است فرد 

  . مبتال عقيم شود

بنابراين تشريح و پيش بيني آن مشكل بوده و به اصطالح فشار نمونه . نتايج يك واريكوسل روي كيفيت و كميت اسپرم است 
. دن واريكوسل كه شامل يك كاهش رشد اندام هاي غير عادي اسپرم و كاهش ماكيليت است ختم ميشودغالباٌ به ايجاد كر

  . تشخيص واريكوسل معموالٌ مي تواند روي مطالعات فيزيكي بيضه دان روي بيماران مستمر انجام شود

طور چشمگيري كوچك ميشود و يا  احساس واريكوسل معموالٌ مانند يك كيسه دماست و هنگامي كه بيمار دراز كشيده باشد به
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بيماران مي تواند به پايين نگه داشتن زياد جوابي دهند و غالباً جريان برگشتي خون مي تواند در رگ هاي سمت . از بين ميرود
  . چپ باشد گاهي اوقات يك واريكوسل ممكن است برآمده باشد كه تشخيص آن مي تواند از ميان مشاهدات پوستي صورت گيرد

در دسترس نبودن سونوگرافي بايد به ساختن يك راه . بيضه روي يك طرف از واريكوسل كوچكتر از طرف ديگر استاغلب 
اندازة رگ ها و جريان غيرعادي خون مي تواند به صورت سنجيده و . صحيح براي تأييد شدن ابتال به واريكوسل منتهي شود

و ترميم بيضه ها بايد وقتي باشد كه منشأ عذاب يا درد يك واريكوسل اصالح . حساب شده در سونوگرافي مورد بررسي قرار گيرد
  . يك تفاوت مهم در ميان اندازة دو بيضه بوجود آورد

آنژوگرافي، ايمبوليزيشن، بارورسازي : امكانات درماني براي كمك در برداشتن جراحي باروري و اصالح واريكوسل عبارتند از 
  . وانپزشكي با كلومايدآزمايشگاهي و تلقيح درون رحمي و ر

% 65و توانايي بارداري براي باالي . از مردان پيش بيني شده است% 75انجام جراحي و رسيدن به نتيجه بهبودي كامل در باالي 

  . از اين افراد بعد از گذشت دو سال از ترميم موفقيت آميز بيضه اين مردان بدست آمده است 

رد مناسب براي بارورسازي آزمايشگاهي نبود توانستند قدرت بارداري خود را بدست حتي اين مردان در بدترين جايي كه موا
  . آورند

نفر از اين مردان قادرند بعد  20از بيماران موفقيت آميز بوده است كه % 69تا  55باز گرداندن واريكوسل اسپرم يا ماتيلستي در 
يك عمل جراحي داخلي و يك نيم اينچ شكاف در زير خط  .از اصالح واريكوسل بيروني بدون مساعدت هاي ديگري پدر شوند

  . كمر ساخته شده با يك گوشي تكنيكي ميكروسورجيكال اينگوآنيال موجب ترميم واريكوسل ميگردد

در اين عمل رگهايي كه زائد شناخته شده اند از اطراف حوضچه خون و بيضه جدا ميشوند و پس از مسدود كردن آنها پوست را 
  . مي زنند دوباره بخيه

دقيقه زمان  45دقيقه و تا تكميل كامل آن در نهايت دقت  30كل زمان مورد نياز براي انجام اين عمل جراحي سرپايي حدود 
از افرادي كه مورد عمل جراحي قرار گرفته اند به بهبودي كامل رسيده /. 95الزم به ذكر است كه تا كنون نزديك به . الزم است 

  . بوده است/. 1اين روش و ميزان عدم موفقيت 

 )همواسپرميا(خون در اسپرم

اسپرم محصول دستگاه تناسلي مرد است كه براي .دراين دوره بحث در مورد بيماريهاي جنسي و راههاي انتقال آنها داغ است
يكي از اين  بنا بر اين بحث در مورد اين سلول زنده بدن انسان و بيماريهاي احتمالي آن كه.باروري زن ضروري و الزم است

  .بيماريها خون در اسپرم است، جالب خواهد بود

وجود خون در انزال موجب نگراني شديد بيمار مي شود كه بةشتر به علت ترس از ابتالي به سرطان است، با آنكه از نظر 
ه ايدز به شيوع اين در سنوات اخير به خاطر استفاده بيشتر از كاندوم جهت جلوگيري از ابتال ب.كلينيكي ارزش چنداني ندارد

  .بيماري شايعي است "بيماري پي برده شده است و نسبتا

ميانسالها بيشتر و بعد  "در جوانها، ميانسالها و افراد مسن ديده مي شود، معموال.آمار دقيقي از ميزان شيوع آن در دست نيست
ستند ولي در بسياري كه سنگ مجرا داشته اند ابتدا سنگ مجراي انزال را موجب آن مي دان.جوانها و افراد مسن دچار مي شوند

  .همواسپرميا نداشتند

  :علل همواسپرميا

به چاپ رسيد، بيماريهاي خارج پروستات مانند سنگ  1991در سال  Griffithsبوسيله  Clinical radiologyدر مقاله اي كه در 
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ولي در بررسي و مقاالت سالهاي بعد اين گروه از كليه، مثانه، سيروز كبد و بيماريهاي خوني را جزء علل آن ذكر كرده است 
  :علل آن را به شرح زير ذكر مي كند Richardsبيماريها از علل آن حذف شده اند و 

، التهاب )بدون همواسپرميا مي باشد "اين خيلي شايع است واكثرا(سرطان پروستات، سنگ مجراي انزال، سنگ پروستات
، افراط در نزديكي و در فواصل كم، نداشتن نزديكي به مدت )خيلي نادر است(كيسه مني پروستات،التهاب كيسه مني، تومورهاي

  .طوالني، طوالني بودن مدت نزديكي و تخليه ناگهاني كيسه مني اتساع يافته

است اين امر ناشي از انقباض شديدي .بايد توجه داشت كه نيروي خروج انزال آنقدر زياد است كه آن را چند متر پرتاب مي كند
  .كه موجب آن مي شود كه مي تواند به عروق ظريف كيسه مني آسيب رسانده و باعث خونريزي شود

  :علل ديگري منتشر شده كه به شرح زير است "اخيرا

  ).درصد انزال محصول بيضه است 10تا  5چون (تومورهاي بيضه-1

  .خوش خيم يا بدخيم Adamantinomaمتاستاز مالنوما -2

  .ارپوليپ مجراي ادر-3

  .بيوپسي پروستات-4

  .تزريقات داخل پروستات-5

  . Schistosomaعفونت پروستات و همچنين ابتال به - 6

  .متاستاز به كيسه مني-7

  .تومور كليه-8

  .ساركوم پروستات-9

  . BPHترموتراپي براي درمان -10

  .ممانژيوماي مجراي پروستات-11

  .آميلوئيد كيسه مني-12

شده بودند، اولين عالمت آن همواسپرميا  Schistosomaريقا سفر كرده بودند،دو نفر آنها كه مبتال به كساني كه از نيوزيلند به آف
  .بوده است

روي هم رفته نيمي از كساني كه به همواسپرميا مبتال هستند عفونت علت آن است و چنانچه در بررسي ها و سونوگرافي ترانس 
  .بيمار اطمينان داد كه بيماري اهميتي نداردركتال علتي براي آن تشخيص داده نشد بايد به 

 تبخال ناحيه تناسلي

  يتبخال ناحيه تناسل 

هاى مقاربتى در كشورهاى توسعه  ترين علل بيمارى عفونت اعضاء تناسلى و نواحى مقعد با ويروس تبخال ساده يكى از شايع
مدت كوتاهى بعد از آن . صورت سوزش موضعى است بهشود كه ابتدا  روز بعد از تماس جنسى شروع مى 7تا  4عالئم . يافته است

گاه، نوك و جسم   ها دردناك هستند و پوست ختنه اين زخم. شوند كنند كه پاره زخمى مى هاى كوچك پر از مايعى بروز مى تاول
آنها نيز  ◌ٔ است رودهدر مردان و زنانى كه ر. شوند هاى فرج، كليتوريس، مهبل، و دهانه رحم در زنان ظاهر مى آلت در مردان و لب

  .ها ممكن است در راست روده و حوالى مقعد بروز كنند در معرض تماس جنسى است، تاول

هنگام . شوند روز با گذاشتن اثر زخم يا بدون آن ناپديد مى 10بندند و طى  مانند و بعد از آن رويه مى روز باقى مى 5تا  3ها  تاول
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ى ممكن است با اين عالئم عمومى مثل تب و كوفتگ. متورم و دردناك شوندران ممكن است  ◌ٔ عفونت، غدد لنفاوى كشاله
شود و از آنجا ممكن است ظاهر شود و در  هاى عصبى ناحيه مخفى مى بعد از بهبودى ويروس در عقده. عفونت همراه باشند

بيماري، آفتاب سوختگي، يا حمالت عود بيمارى ممكن است توسط تب باال، . فواصل زمانى مختلف پوست را دوباره عفونى كند
شوند و معموالً شدت آنها كمتر از بيمارى اوليه  روز برطرف مى 9تا  7اين موارد عود ظرف . فشارهاى روحى برانگيخته شوند

  .است

  عوارض

  :عبارتند از) دهانى و تناسلي(هاى ويروس تبخال ساده  عوارض عفونت

اطفال، ). نسى در مردانشامل يبوست، ناتوانى در دفع ادرار، و ناتوانى ج( و درگيرى اعصاب محيطى) مغز ◌ٔ التهاب پرده(مننژيت 
) اند؛ مبتاليان به ايدز؛ و غيره مدت طوالنى از استروئيدها استفاده كرده افرادى كه به(سالخوردگان، و افراد مبتال به نقص ايمنى 

مكن است براى جلوگيرى از عفونت نوزدان آنها با مبتال به تبخال تناسلى فعال م ◌ٔ زنان حامله. پذير هستند ويژه آسيب به
بيماران مبتال به التهاب پوستى . ماندگى ذهنى آنها، نياز به سزارين داشته باشند هاى متنوع و شديد و پيشگيرى از عقب مارىبي

  .مبتال شوند) اگزماهرپتيكوم(حساسيتى ممكن است به شكل مهلكى از عفونت ويروس تبخال ساده 

  درمان

هائى مثل آسپيرين و استامينوفن مناسب  براى درد ناشى از تبخال مسكن. ال حاضر درمانى براى تبخال تناسلى وجود ندارددر ح
ها  دهنده اسست و به پاكيزه نگه داشن تاول تسكين) يك قاشق چايخورى نمك در يك ليوان آل(كمپرس با سرم نمكى . هستند

اين دارو در كاهش شدت عالئم در . صورت موضعى يا خوراكى تجويز خواهد كرد پزشك داروى آسيكلووير را به. كند كمك مى
با وجود اين حتى اگر اين . دهد هاى اوليه و ثانويه مؤثر است و وقتى براى پيشگيرى مصرف شوود ميزان عود را كاهش مى عفونت

  . كند هاى اوليه مصرف شود، از عود بيمارى جلوگيرى نمى دارو در آغاز عفونت

هاى ويروس تبخال  هاى خاص غذائي، همگى در درمان عفونت ان با ويتامين، مواد معدنى و داروهاى رنگي، نوردرمانى و رژيمدرم
براى (تواند به اعضاء تناسلى سرايت كند و باعث تبخال ناسلى شود  خاطر داشت كه تبخال دهانى مى  بايد به. تأثير هستند بى

هاى فعال دهانى  بنابراين بايد هنگام عفونت). س تبخال به مبحث اين بيمارى مراجعه كنيدهاى دهانى ناشى از ويرو توضيح زخم
دوم از اعضاء تناسلى محافظت هاى فعال تناسلي، بايد با استفاده از كان هنگام عفونت. از تماس دهانى تناسلى اكيداً خوددارى كرد

  منبع پايگاه اينترنتي آفتاب  .كرد

2تبخال دستگاه تناسلي   

تبخال . عليرغم پيشرفت هر روزه دانش پزشكي تبخال تناسلي همچنان يك بيماري جنسي شايع در جوامع محسوب مي شود 
تناسلي در مردان و زنان يك بيماري منتقله از راه جنسي است كه براي ريشه كني آن تا كنون روش درماني قطعي يافت نشده 

به نام   در واقع اين دو ويروس از يك خانواده. وس تبخال معمولي شباهت دارداست كه به وير ويروس نوعي عامل بيماري. است
  .ناحيه تناسلي رخ مي دهد  در اين بيماري حمالت عود كننده به شكل بروز ضايعات دردناك در پوست و مخاط. هرپس هستند

  :عالئم تبخال تناسلي

به جا مي گذارند كه بهبودي  پاره شدن زخمهاي دردناكز كه پس ا. در نواحي تناسلي است شامل تاولهاي كوچك و متعدد -1
روي  اولين عود مجدد چند هفته و يا چند ماه بعدمعموالً . به طول بيانجامد هفته2- 4آنها در اولين بار ظهور بيماري ممكن است

درگيري مجدد، كمتر  مي دهد كه به اين دليل كه ايمني بدن اين بار آمادگي بيشتري دارد تقريباً هميشه شدت و طول مدت
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  .است

  .وجود دارد ادرار  دفع  درهنگام  خصوصاً  درد و سوزش -2

پس از بهبود اوليه، بيماري . ممكن است وجود داشته باشد لنفاوي  هاي گره  شدن  كسالت، تب و برجسته  همچنين احساس -3
  . زخمها نيز معموالً بر جا نمي مانددر اثر عواملي مجدداً شعله ورمي شود ولي معموال عوارض نادر هستند وجاي 

ضعيف شدن ايمني بدن ،استرس، داروهاي ضد سرطان، موجب بروز مجدد  ويروس در بدن باقي مي ماند و شرايط مختلفي مانند
بيماري تنها در افراد دچار نقص . مي شود ولي دفعات بروز مجدد در طول يك دوره يكساله به تدريج كمتر مي شود زخمها

به همين دليل الزم است تا زنان باردار مبتال براي جلوگيري از عفونت نوزاد خود، حتماً در . نوزادان مشكل آفرين است ايمني و
  .اين زمينه با پزشك مشورت كنند

  :نشانه هاي تبخال تناسلي

  .احتمال آلودگي بدون وجود عالمت وجود دارد  -1

  .آغاز مي شودت زخمها به اين صور  ايجاد برامدگيهاي قرمز رنگ، -2

  .گاهي زخمهاي سطحي تبديل به تاول شده و بعد تاولها پاره مي شوند -3

  :انتقال وتشخيص

ممكن است كه ويروس تبخال معمولي . مملو از ويروس بوده و انتقال از طريق تماس با زخمها صورت مي گيرد  ترشحات زخمها
سلي منتقل شده و موجب ايجاد تبخال شود ولي اين مورد به ندرت نات  از طريق زخمهاي ساير نواحي به ناحيه) هرپس نوع اول(

شود، اما مي  مي  ها تشخيص داده تاول  ديدن  با. روي مي دهد و هرپس نوع دوم بيشترين نقش را در ايجاد تبخال تناسلي دارد
  .قرار داد  مورد بررسي  تاولها را در آزمايشگاه  داخل  توان مايع

  :درمان

نيز موجود   داروها  اين   مي باشد انواع موضعي... استفاده از داروهاي خوراكي ضد ويروسي مانند آسيكلوويروشامل درمان  
بايد از تماس دست با زخمها خودداري شود براي . دارو بايد توسط پزشك تجويز شود. مؤثر نيستند  خوراكي  اندازه  هستند اما به

ارتباط جنسي در اين مراحل موجب ابتالي فرد سالم . بار مصرف استفاده كردكش يكمصرف داروهاي موضعي مي توان از دست
مي شود در حال حاضر روشهاي متعددي براي پيشگيري از اين بيماري توصيه مي شود ولي هيچيك از اين روشها نمي توانند 

تبخال تناسلي را مي توان با داروهاي   حمله.بيشتر افراد مبتال عالمت ندارند و يا عالئم خفيفي دارند. كامالً قابل اطمينان باشند
  .خوراكي و موضعي كنترل كرد

  :پيشگيري

  .بهترين راه پشگيري،ارتباط جنسي معقول ومطمئن است -1

  .شود  وجود دارد بايد از ارتباط جنسي خودداري  زماني كه زخم يا تاول -2
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  .تا بهبودي كامل از رفتن به استخر خودداري شود -3

  .شود  استفاده  باشد، بايد از كاندوم  است مخصوصاً اگرعود مكررضايعات و جود داشته غيرفعال  اگرعفونت-4

  .سزارين به جاي زايمان طبيعي است  در مواردي كه مادر مبتال ميباشد بهترين روش جهت پيشگيري از ابتالي نوزاد، انجام -5

  گروه سالمت سيمرغ ـ دكتر سميرا سرخوش: تهيه و ترجمه

  

 ات چيست؟پروست

پيشابراه مجرايي . پروستات غده ي كوچكي است كه پائينتر از مثانه قرار گرفته و قسمت ابتدايي پيشابراه را احاطه كرده است
اين غده در زير مثانه و در محل خروج ادرار از آن و نيز در جلوي . كند است كه ادرار را از مثانه به طرف خارج از بدن هدايت مي

دهد از دو  اين غده كه اعمال مختلفي انجام مي. پروستات طبيعي در معاينه قوام نرم دارد و فاقد توده است. دارد راست روده قرار
  .اند قسمت تشكيل شده كه توسط يك اليه ي بافتي پوشيده شده

  دهد؟ پروستات چه كاري انجام مي

همچنين پروستات، مايعي . ت ابتدايي پيشابراه استيكي از كارهاي پروستات كمك به كنترل ادرار، با وارد كردن فشار به قسم
اين مايع . كند اين مايع پيشابراه را مرطوب و لغزنده مي. دارد كند كه سلولهاي جنسي مرد، يا اسپرمها را فعال نگه مي ترشح مي

دهد،  كه پروستات انجام مي اعمالي. اي دارد كه براي فعال باقي ماندن اسپرمها، الزم است ماهيت قليايي داشته و نيز مواد مغذي
  .دهد كه اگرچه بدون پروستات، تقريبا مردان نابارور هستند اما نبود آن نيز تاثير چنداني در زندگي فرد ندارد نشان مي

  عالئم بيماريهاي پروستات كدامند؟

  .مشكل در ادرار كردن، احساس فوريت و يا تكرر ادرار *

  .اسليخون در ادرار و يا مايعات دستگاه تن *

  .سوزش ادرار يا ادرار دردناك *

  .يمشكل در فعاليت جنسي طبيع *

  .سفتي و درد متناوب در پايين كمر، لگن يا باالي رانها *

  .بند آمدن ادرار يا قطره قطره آمدن ادرار *

  كند؟ چه بيماريهايي پروستات را درگير مي
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  :دهد سه گروه بيماري پروستات را تحت تاثير قرار مي 

  شدن خوش خيم پروستات بزرگ *

  التهاب پروستات يا پروستاتيت *

  .كند سرطان پروستات، كه يك سوم مردان را تهديد مي *

  شدن خوش خيم پروستات چيست؟ بزرگ

به اين افزايش . يابد ي اين غده نيز افزايش مي با افزايش سن اندازه. ي يك گردو است در مردان جوان، پروستات تقريبا به اندازه
  .شود گفته مي)) BPHه، بزرگ شدن خوش خيم پروستات انداز

  شود؟ از چه زماني آغاز مي

بزرگ شدن پروستات كه بيشتر در . شوند سالگي عالئم پديدار مي 50شود و اغلب موارد بعد از  سالگي شروع مي 30اين فرايند از 
  . كند ايجاد مي شود عالئمي  افراد مسن ديده مي

  كند؟ ايجاد مي چه عالئمي 

اين اتفاق منجر به ايجاد . تواند به قسمت خروجي مثانه و به ابتداي پيشابراه فشار وارد كند است مي پروستاتي كه بزرگ شده
. دهد شود كه به خصوص بيشتر در شبها رخ مي شده و تكرر ادرار ايجاد مي جريان ادرار آهسته. شود مشكالتي در ادرار كردن مي

تري مانند عفونت مجاري ادراري و يا انسداد كامل پيشابراه و آسيب به  مشكالت جدي. دهدممكن است احتباس ادراري روي 
  . ها نيز در مواردي ممكن است ايجاد شود كليه

  شيوع آن چقدر است؟

ان آن% 10دهند اما  از بزرگي پروستات را نشان مي سال دارند عالئمي 50از مرداني كه باالي  نيمي. اين بيماري بسيار شايع است
  .شود دهد تشخيص داده مي بزرگي پروستات با معايناتي كه پزشك انجام مي. كنند به مداخالت دارويي و جراحي نياز پيدا مي

  آيا اين بيماري با سرطان ارتباطي دارد؟

  .خيم است و ارتباطي با سرطان پروستات ندارد اين بيماري كامال خوش. نه

  التهاب پروستات چيست؟

شود و تشخيص آن به دليل اينكه عالئم، در افراد  متناوباً درد ايجاد مي. دهد در مردان جوان تا ميانسال رخ مي اين بيماري بيشتر
ممكن است در هنگام ادرار كردن سوزش يا درد ايجاد شود و مثانه كامالً خالي نشود كه اين . مختلف متفاوت است، مشكل است

  . كنند درصد از مردان اين عالئم را تجربه مي 12تا 10. شود عالئم در بيماريهاي ديگر نيز ديده مي
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  سرطان پروستات چيست؟

كند و در  سرطان پروستات، رشد بدخيم سلولهاي پروستات است كه معموالً آهسته و در درون پروستات در طي سالها رشد مي
ممكن است به بافتهاي دورتر مانند . يابد ياما به مرور زمان به بيرون از پروستات گسترش م. كند ايجاد مي اين مدت عالئم كمي 

اين بيماري شايعترين . ها به ميزان پيشرفت بيماري بستگي دارد عالئم و نشانه. اندازي كند ها و كبد نيز دست استخوانها، ريه
  . منجر به مرگ، بعد از سرطان ريه است بدخيمي

  :عوامل مستعد كننده عبارتند از

  . سال دارند 65، باالي مردان مبتال% 70سن، بيش از  *

  رژيم غذايي *

  .يابد ، در واقع اگر اقوام نزديك فرد مبتال باشند خطر ابتال افزايش ميعوامل ژنتيكي  *

  پيشگيري از سرطان پروستات 

شك و معاينه توسط پز) از طريق آزمايش خون  PSA(  سال براي غربالگري اين بيماري، ساليانه آزمايش 40مردان باالي   به  _1
  . گردد توصيه مي

، Dاست كه مصرف بعضي از مواد غذايي مانند سلنيوم، ويتامين  شده بر اساس تحقيقات اخير ديده: رعايت رژيم غذايي  _ 2
  .در پيشگيري و حتي كاهش رشد اين تومور موثر بوده است) ماده موجود در گوجه فرنگي (سويا، چاي سبز، ليكوپن 

يا همان چربي مضر، جهت  LDLاي و چربيها به خصوص  مانند موادي قندي و نشاسته مصرف بعضي غذاها عدمهمچنين  
 گروه سالمت سيمرغ ـ دكتر حانيه تركمان:تهيه و ترجمه  . گردد پيشگيري در ابتالء اين بيماري توصيه مي

 سوزاك

اين بيماريها  بايد بدانند كه تمامي كنند اما اين مطلب را گاهي بيماران از بيان بيماريهاي مقاربتي خويش احساس شرمساري مي
  .باشد اولين قدم در پيشگيري مي  وآموزش در اين زمينه قابل پيشگيري استبراحتي 

در   عفونت  ، اين در مردان. شود مي  منتقل  آميزشي  از راه  كه  تناسلي  در دستگاه  عفوني  بيماري  از يك  است  عبارت  سوزاك
، و در  توليد مثل  و نيز دستگاه) كند مي  هدايت  بيرون  به  ادرار را از مثانه  كه  مجرايي(  ، در پيشابراه زنان دهد، در مي  رخ  پيشابراه

  كودكان  حتي(دهد   رخ  سنين  در تمام  عفونت  اين. ها نيز درگير شوند ، يا چشم ، گلو، مفاصل روده راست  است  ممكن  هر دو جنس
از (  بيماري  كمون  دوره.  است  سالگي 30تا20  بين  عفونت  اين  حداكثر شيوع). گيرند ورد تجاوز قرار ميم  كه  سال  و سن  سن  كم

  .  روز است 10تا 2)  تا بروز عاليم  ورود ميكرب  زمان
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روز  2-7در مردان . باشد  شود و عامل آن گنوكوك مي همانطور كه در باال ذكر شد اين بيماري از طريق تماس جنسي منتقل مي
. . باشد پس از تماس جنسي با فرد آلوده ترشحات چركي از مجراي ادرار خارج شده و ميزان دفع ادرار نيز كاهش و با سوزش مي

  . از مردان بدون نشانه باليني هستند  درصد كمي

ي در برخي از خانمها پس از در خانمها پس از آلودگي ، التهاب دهانه رحم به وجود آمده كه در بيشتر موارد بدون نشانه است ول
  . نزديكي ترشحات غيرعادي يا خونريزي وجود دارد 

لوله هاي زهدان و برخي نواحي  در بيست درصد از موارد ، عفونت در مراحل عادات ماهانه به رحم رسيده و باعث التهاب رحم ، 
  . شود  م ميحاملگي خارج از رح  شود كه گاهي چنين حالتي منجر به عقيم شدن و يا لگن مي

دختران در سنين قبل از بلوغ ممكن است در اثر تماس جنسي مستقيم با ترشحات بالغين آلوده ، دچار التهاب گنوكوكي واژن و 
نوزادان و ندرتاً بالغين ممكن است مبتال به عفونت كنوكوكي ملتحمه چشم شوند كه اگر به سرعت و به مقدار كافي . رحم شوند 

در صورتيكه آلودگي به صورت سيستميك در بدن پخش شود منجر به درگيري . ست منجر به كوري گردد درمان نشوند ممكن ا
در صورتيكه درمان آلودگي و التهاب مفصلي به تأخير افتد . شود  مفاصل و پوست و گاهي بندرت قلب و پرده هاي مغزي مي

  . مفصلي ميشود  منجر به ضايعات دائمي

تناسلي و التهاب چركي مخاطي رحم كه ممكن است با عوامل ديگر غير از گنوكوك  - ي ادراري التهابهاي غيرگنوكوكي مجار
  . كند  ايجاد شده باشند ، در اغلب موارد با عفونت گنوكوكي همراه بوده و تشخيص باليني سوزاك را دچار اشكال مي

آميزي شده با روش گرم يا كشت اين  تشخيص بيماري از طريق آزمايش ميكروسكوپي گسترش ترشحات دستگاه تناسلي رنگ
  . گيرد  صورت مي …ترشحات در محيطهاي اختصاصي كشت 

  . وجود دارد    حداكثر شيوع اين بيماري در طبقات اقتصادي پائين جامعه

  . افزايش يافته است و داروهاي جديد تنها كاربرد درماني دارند  در حال حاضر موارد مقاوم به داروهاي قديمي

  :مخزن  

  . انسان تنها مخزن شناخته شده اين عامل عفوني است  

  : دوره واگيري 

بيماري   در حاليكه با مراجعه سريع و به موقع چند ساعت بعد از شروع درمان مؤثر ، واگيري(اين زمان نزد موارد درمان نشده
   .ممكن است براي ماهها ادامه داشته باشد) يابد خاتمه مي

   شايع  عاليم
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  .تر هستند معموالً برجسته  در مردان  اما عاليم. ندارند  دارند يا اصالً عالمتي  كمي   عاليممعموالً  زنان

   ادرار  هنگام  به  سوزش   *

   يا مجراي  مردان  تناسلي  سبز ـ زرد از آلت  رنگ  به  غليظ  ترشحات   *

  تب  يا لرز بدون  و خفيف   تب    * 

  مقاربت  هنگام  درد به  گاهي   *

    پا درد مفاصل به خصوص در ناحيه مچ دست و مچ     * 

  مفاصل به همراه بثورات ورم   *

   ) دست  كف  نقاط قرمز وصورتي خصوصاً روي(  بثورات    * 

  گلو درد خفيف  گاهي    * 

   علل

  انتقال  آميزشي  ها معموالً از راه باكتري. كنند رشد مي  خوبي  به  و مرطوب  نرم  در بافت  كه  گنوكك  هاي از باكتري  ناشي  عفونت
  يابند،  مي

نيز دچار   يا دهان  روده راست  است  ، ممكن غيرطبيعي  هاي مقاربت  در صورت.  نيست  مشخص  از موارد منشأ عفونت  اما در بعضي
  .شوند  عفونت

  خطر  دهنده  افزايش  عوامل 

  متعدد  جنسي  شركاي  داشتن      *

   خودفروشي     *

   از كودكان  جنسي  سوءاستفاده    *

  . است  دچار عفونت  كه  مادري  زايماني  عبور نوزاد از كانال    *

  : پيشگيري 

ر با يك نف به ارتباط  كنيد و  خودداري  جنسي  بند و باري پس بهتر است از بي. باشد  اولين اصل مبتني بر رابطه جنسي سالم مي
  .اكتفاء كنيد

  . باشند حتماً بايستي از كاندوم استفاده شود  در اشخاصي كه مشكوك به آلودگي به اين بيماري مي جهت جلوگيري از ابتال
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اقدامات ديگري كه خاص پيشگيري از ابتال به سوزاك است مثل پيشگيري داروئي در چشم نوزادان و توجه به تماسهاي بيماران 
  . گردد  مبتال به ساير بيماريهاي عفوني نيز اجرا مي

  ات بيمار و اشيايي كه به آنها آلوده شده اند بايستي گندزدايي شود ترشح

  كالميديايي  و عفونت  با سيفليس  همزمان  گاهي  عفونت  اين. شود  جلوگيري  آن  شود تا از گسترش  بايد گزارش  عفونت  موارد اين
  شما نزد پزشك شما محرمانه  هويت  باشيد كه  و مطمئندارد   زيادي  اهميت  مناسب  همكاري  باشيد كه  داشته  توجه. دهد مي  رخ

  .خواهد ماند

  مورد انتظار  عواقب

  .شود مي  خوب  هفته 2-1معموالً در   با درمان

   احتمالي  عوارض

  .شود  در كودكان  نابينايي  تواند باعث مي  عفونت  اين.  چشم  گنوككي  عفونت     *

  ) كيگنوك  سمي  سپتي(  خون  مسموميت    *

  ) مفصل  عفونت(  عفوني  آرتريت    *

  ) در زنان  تناسلي  احشاي  منظور عفونت(  لگن  التهابي  بيماري    *

   آندوكارديت    *

  .دهد مي  رخ  جنسي  ناتواني  در مردان  ، گاهي درمان  عدم  در صورت    *

    در زنان  ناباروري    *

 سميرا سرخوش گروه س�مت سيمرغ ـ دکتر: تھيه و ترجمه 

 

 سيفليس

  سيفليس اوليه

صورت يك زخم قرمز با  اين ضايعه يك زخم كوچك بدون درد است كه به. شود اوليه در سيفليس شانكر خوانده مى ◌ٔ ضايعه
كند اين ضايعات  تظاهر مى) بسته به موضع تماس جنسي(ها، مقعد، مهبل، يا دهان  سفت روى جسم آلت، فرج، لب ◌ٔ حاشيه

غدد لنفاوى موضعى اغلب بزرگ . يابد هفته بهبود مى 8تا  4و معموالً طى شود  هفته بعد از تماس ظاهر مى 4تا  3اوليه ظرف 
گيرد و به اين  توجهى قرار مى كند و بدون درد است اغلب مورد بى چون شانكر خونريزى نمى. شوند ولى دردناك نيستند مى

  .شود ترتيب زمينه براى شروع مرحله دوم فراهم مى

  سيفليس ثانويه

اين بثورات كه بدون خارش . شوند و هنگام بروز آنها شانكر در حال بهبودى است بثورات پوستى بعد از ظهور شانكر ايجاد مى
در (اى روشن يا مسى  آنها به رنگ قهوه. كنند ها، كف پاها، بازوها، تنه و داخل دهان بروز مى هستند اغلب روى كف دست

مو ممكن است بريزد و نواحى گرد بدون مو شبيه بيد خوردگى . ، اندكى برجسته و گرد هستند)نگدانهصورت ر پوستان به سياه
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. كشد تب، دردهاى عضالني، درد مفصلى و سفتى گردن شايع است هفته طول مى 4تا  3در طى مرحله دوم كه . باقى بماند

  .تقريباً هر عضوى از بدن ممكن است گرفتار شود

  سيفليس نهفته 

با . ات پوست و لب ممكن است ظرف دو سال اول بعد از عفونت سيفليسى دوباره ظاهر شوند و اينها نيز عفونى هستندضايع
  . يابد شوند و عفونى بودن بيمارى خاتمه مى وجود اين بعد از گذشت دو سال ضايعات پوستى معموالً دوباره ظاهر نمى

  سيفليس ديررس يا ثالثيه 

هر عضوى از بدن . شوند ان نشده اغلب چندين سال بعد از عفونت اوليه دچار سيفليس ثالثيه مىسوم بيماران درم حدود يك
هاى  آسيب مغزى با زوال عقل، ضعف، و گام. ترين نقاط درگير هستند ممكن است مبتال شود ولى عروق خونى و مغز شايع

در اين مرحله تشخيص بيمارى ممكن است . شود به همين دليل نام ديگر آن فلج خفيف عمومى است  نامتعادل مشخص مى
  . مشكل باشد

  تشخيص

هاى خونى قابل  در سيفليس ثانويه و ثالثيه آزمايش. شود سيفليس اوليه با يافتن اسپيروكت در زخم شانكر تشخيص داده مى
  .اعتماد متعددى براى نشان دادن ترپونما پاليدوم وجود دارد

  درمان

اكثر . توان اريترومايسين را جايگزين آن كرد سيلين حساسيت داريد مى اگر به پنى. سيلين است درمان كليه مراحل سيفليس پنى
اى به نام واكنش   بيوتيكى دچار عارضه درمان آنتى ◌ٔ ساعت بعد از شروع دوره 12تا  6بيماران مبتال به مراحل ابتدائى سيفليس 

علت . كشد عت طول مىسا 24ريق، و دردهاى عضالنى كه حدود تب، سردرد، تع: عالئم آن عبارتند از. شوند هركس هايمر مى
  . بيوتيك است زا توسط آنتى هاى عفونت اسپيروكت ◌ٔ بروز اين عارضه نابودى گسترده

افرادى كه تازگى  ◌ٔ به كليه. نظر دقيق پزشك باشند تا از بهبودى كامل آنها اطمينان حاصل شود بيماران درمان شده بايد تحت
هاى جنسى بايد تا درمان  فعاليت. شود كه معاينه و درمان آنها ضرورى استاند بايد اطالع داده  اس جنسى داشتهبا فرد بيمار تم

  .بيماران مبتال به سيفليس ثالثيه ممكن است نياز به معاينات ادوارى در طول زندگى خود داشته باشند. كامل به تعويق افتد

 http://aftab.irپايگاه اينترنتي آفتاب : منبع 

 كالميديا

عامل اين بيماري باكتري كالميديا تراكوماتيسس است كه . بيماري مقاربتي باكتريايي است  يكي از رايجترين و قابل عالجترين 
 .مي تواند گاهي به همراه ديگر بيماريهاي مقاربتي مانند سوزاك و سفليس وجود داشته باشد

از زنان بدون عالمت واضحي وجود داردبه همين دليل توصيه مي گردد تا  درصد 30درصد مردان و  25اين بيماري متاسفانه در 
افرادي كه شريك جنسي مشكوك به بيماري دارند يا با بيش از يك نفر در ارتباط بوده اند حتماً با مراجعه به پزشك مورد 

و همچنين سبب بيماري در چشم  اين باكتري باعث ايجاد عفونت در مدخل رحم زنان مي شود.بررسي قرار گرفته و درمان شوند
برخي اوقات كالميديا ساير نقاط بدن مانند گلو، شش ها .ها ، مجراي خروجي مثانه و مقعد هم در زنان و هم در مردان مي گردد

  .و كبد را هم آلوده مي كند

  عالئم و عوارض
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  زنان

هفته بعد از ابتالء به بيماري بروز مي كند كه   3 تا 1معموالً عالئم مي توانند در هر زماني خود را نشان دهند ولي اغلب طي 
  :عبارتند از

  افزايش ترشحات واژني    

  احساس سوزش در هنگام دفع ادرار    

  درد در هنگام مقاربت    

  در قسمت تحتاني شكم درد     

  خونريزي نامنظم دوره قاعدگي    

  گاهي تورم و و خارش دردناك چشمان    

  مردان

اين . درصد آنها هيچ عالمتي ندارند 25در مردان راحتتر قابل تشخيص است هر چند همانطور كه گفته شد حدود عالئم بيماري 
  :عالئم خيلي شبيه به عالئم سوزاك مي باشند كه عبارتند از

  احساس سوزش در هنگام دفع ادرار 

  .ترشح مايعي از پنيس كه ممكن است سفيد يا شيري رنگ باشد

  در بيضه هاوجود درد و حساسيت 

  :آزمايشاتي كه براي تشخيص كالميديا وجود دارد 

  .هيچكدام از آزمايشات دردناك نيست و بسيار راحت و آسان قابل انجام است

  . جهت معاينه دستگاه تناسلي از تكه پنبه يا ابر براي نمونه برداري استفاده مي گردد

  نمونه ادرار  

  .به آزمايشگاه جواب حاضر مي گردد معموالً يك هفته پس از ارسال نمونه ها  

 گروه سالمت سيمرغ ـ دكتر سميرا سرخوش: تهيه و ترجمه 
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  2 الميدك

كند، البته شيوع آن در  هاي سني مبتال مي رده كالميديا هم زنان و هم مردان را در تمام هاي مقاربتي ترين بيماري يكي از شايع
   جوانان بيشتر است

به ايدز  ن است كه احتمال ابتالاز ديگر عواقب كالميديا اي
  .بار بيشتر از ديگر زنان است 5در مبتاليان، 

 ؛ دكترفرشاد كسرايي

ايد  را هم نشنيده احتماال بسياري از شما حتي نام كالميديا
هاي  ترين بيماري ولي اگر بدانيد كه كالميديا يكي از شايع

 است كه غالبا در ابتدا عاليم چنداني ندارد ولي مقاربتي
ناباروري و  تواند منجر به عوارض سنگيني مانند مي

خواهد در مورد آن  حاملگي خارج رحمي شود، دلتان مي
 .كنيد اطالعات كسب

كالميديا يك عفونت باكتريايي است كه به سادگي از 
كوچك   اين باكتري. شود مي طريق ارتباط جنسي منتقل

به  ولي بعدا جاروجنجال زيادي. كه در ابتدا خاموش است
در ابتدا شما هم ممكن است متوجه . زنده، رشد كند هاي ل تواند خارج از سلو نام دارد كه نمي "ديا تراكمايتيكالمي" كند مي پا

مبتال و  درصد از زنان 75شوند، بسياري از افراد يعني حدود  هاي آن فورا شروع نمي و نشانه نشويد كه كالميديا داريد زيرا عاليم
نيز نام برده  <بيماري خاموش> عنوان جهت از آن به بتال، هيچ عاليمي دال بر عفونت كالميديايي ندارند و از ايننيمي از مردان م

و دليل  .كند، البته شيوع آن در جوانان بيشتر است هاي سني مبتال مي هم مردان را در تمام رده شود اين بيماري هم زنان و مي
هر چه تعداد شركاي جنسي بيشتر باشد  تواند به آن مبتال شود و جنسي دارد مي آن هم واضح است زيرا هر فردي كه رابطه

 اينكه دهانه رحم در دختران و زنان جوان كامال به بلوغ نرسيده است، اين گروه از دليل البته به. شود احتمال ابتال نيز بيشتر مي

درمان است ولي اگر بدون درمان رها  ي به سادگي قابلدر هر حال اين بيمار. افراد احتمال بيشتري براي ابتال خواهند داشت
 .شود تواند منجر به عوارض بسيار شديدتري شود، مي

 شود؟ هايي مي كالميديا منجر به چه بيماري

ترين داليل نابينايي به شمار  شايع ترين بيماري ناشي از كالميديا، تراخم بود كه يك بيماري چشمي است كه از گذشته، مهم در
در . شود ناقال بيشتر شايع شده است كه منجر به عفونت در دستگاه تناسلي مي اي از اين باكتري ولي در حال حاضر گونه. درو مي

تواند دهانه رحم را  هم مي در زنان،. ترين دليل غيرگنوكوگي التهاب مجراي ادراري است كالميديا تراكمايتيس، شايع مردان،
تواند باعث ايجاد  مي) هاي رحمي اندومتر رحم و لوله(فوقاني زنان  عفونت در دستگاه تناسلي .گرفتار كند و هم مجراي ادراري را

  .لگن شود كه عوراض زيادي در پي خواهد داشت بيماري التهابي حاد

 به عفونت دستگاه تناسلي، معموال دچار بيماري چشمي كالميديايي كه كونژكتيويت دنيا آمده از زنان مبتال نوزادان به

دهد و در آينده  عاليم خود را نشان مي كالميديا در طي يك هفته پس از زايمان. شوند الميديايي يا چشم صورتي نام دارد ميك
 .شود الريه در نوزاد نيز تواند باعث ذات مي
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 هاي آن كدامند؟ عاليم و نشانه

شوند  اي نمي هاي هشدار دهنده نشانه عاليم و كالميديا ممكن است مشكل باشد زيرا عفونت در ابتدا معموال باعث ايجاد تشخيص
و . شوند هفته پس از ورود ميكروب كالميديا آغاز مي 3آيند، معموال يك تا  وجود و اگر عاليم به. تا فرد به پزشك مراجعه كند

 .گيرند مي وجود آيند، غالبا خفيف و گذرا هستند و افراد آنها را ناديده عاليم به حتي اگر اين

تواند عاليمي مانند ترشح غيرطبيعي از واژن كه  كند و مي مي طور اوليه دهانه رحم و مجراي ادراري را گرفتار باكتري به در زنان،
از دهانه  هنگامي كه عفونت. آلود و به رنگ سفيد مايل به سبز است و سوزش ادرار را ايجاد كند كف معموال همراه با بوي بد،

گسترش پيدا كند، بعضي از زنان ممكن ) كنند مي ها را از تخمدان به رحم منتقل تخمك كه(هاي رحمي  رحم به رحم و لوله
 در بقيه عاليمي مانند درد شكم، كمردرد، تهوع، تب، درد هنگام مقاربت و خونريزي است همچنان بدون عالمت باقي بمانند و

دهاني يا مقعدي، ممكن است  جنسي رت وجود رابطهدر صو. وجود آيد تواند به غيرطبيعي از واژن در فواصل عادات ماهيانه مي
 .وجود آيند عاليمي در نواحي مربوطه نيز به

آلت، سوزش ادرار و در موارد  صورت ترشح از تواند به از مردان هم ممكن است بدون عالمت باشند و در بقيه عاليم مي نيمي
صورت خارش و سوزش در محل خروجي  ت عالمت فقط بهممكن اس همچنين در مردان. ها باشد نادري هم درد و تورم در بيضه

برود ولي  مانند تا عالمت از بين شود كه در اين موارد معموال فقط منتظر مي روز ناپديد مي 3 تا 2مجراي ادراري باشد كه طي 
 .ارض آينده آن شوندوخودشان نيز مبتال به عو را به ديگران انتقال دهند توانند آن متاسفانه عفونت از بين نرفته است و مي

 
 كالميديا عوارض

كند و تبديل به اختالالتي در باروري و سالمتي شود كه  تواند پيشرفت چنانچه كالميديا درمان نشود، عفونت كالميديايي مي
 كالميديا. عوارض كالميديا، اغلب خاموش هستند. همانند خود بيماري. خواهند داشت عواقب كوتاه مدت و طوالني مدتي

تواند به لگن  اند مي در زناني كه درمان نشده كالميديا. ترين دليل بيماري التهابي لگن، حاملگي نابجا و نازايي در زنان است شايع
 عاليم. گويند مي )PID( ها را عفوني كند كه به اين حالت بيماري التهابي لگن تخمدان هاي رحم و گسترش پيدا كند و رحم، لوله

در نتيجه بيماري التهابي . تب هستند دشكم، كمردرد، درد هنگام مقاربت، خونريزي غيرطبيعي از رحم وبيماري التهابي لگن، در
هاي رحمي شود كه در  تواند باعث انسداد كامل لوله رسد و اين آسيب مي مي هاي رحمي آسيب لگن، در برخي از زنان به لوله

. آيد وجود مي نازايي به تواند روي بدهد و صورت طبيعي نمي املگي بهتواند صورت بگيرد و ديگر ح تخم به رحم نمي نتيجه انتقال

آسيب ديده است، حاملگي نابجا خواهند داشت كه در اين نوع حاملگي  شان هاي رحمي زناني كه در اثر بيماري التهابي لگن، لوله
خونريزي شديد  ه شود و باعث درد ولوله رحمي ممكن است پار. كند هاي رحمي رشد مي معموال در لوله جنين خارج از رحم و

تواند باعث درد  بيماري التهابي لگن همچنين مي .تواند باعث مرگ شود هاي پزشكي است و مي شود كه اين يكي از اورژانس
  .مزمن لگني شود

 .است بار بيشتر از ديگر زنان 5كالميديا اين است كه احتمال ابتال به ايدز در مبتاليان،  از ديگر عواقب

ها و مجاري انتقال دهنده اسپرم در مردان  بيضه ترين دليل التهاب كالميديا شايع. شود ساز مي الميديا براي مردان نيز مشكلك
 پوست پوشاننده(گويند كه باعث درد، تورم و قرمزي در اسكروتوم  اپيديدميو اوركيت مي به اين بيماري. سال است 35زير 

تواند به پروستات  كالميديايي همچنين مي عفونت. شود منجر به عقيم شدن آن فرد مي شود و در موارد نادري مي) ها بيضه
 .از آن، تب و لرز، سوزش ادرار و كمردرد در مردان شود گسترش يابد و باعث درد هنگام مقاربت يا پس

 شد، يك عفونت چشميآلوده به ترشحات با چشم تماس داشته با هاست؛ چنانچه دست عفونت چشم از ديگر عوارض كالميديا،

 .شود نابينايي مي آيد، كه اگر درمان نشود منجر به وجود مي مانند كونژكتيويت يا بيماري چشم صورتي به
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 تشخيص و درمان

كه عاليمي مشابه ايجاد  را از سوزاك گيرد تا بتوان آن هاي آزمايشگاهي صورت مي كالميديا به آساني توسط تست تشخيص
 .گيرد اي از ترشحات مورد بررسي آزمايشگاهي قرار مي نمونه ادرار و يا  ه اين منظور يا نمونهب. كند افتراق داد مي

يا  يك دوز منفرد آزيترومايسين و. گيرد ها صورت مي بيوتيك نيز به آساني و با كمك آنتي درمان اين بيماري خاموش
اين بيماري، يك بيماري مقاربتي است بايد  از آنجا كه. دروز بيشترين استفاده را به اين منظور دارن 7سايكلين به مدت  داكسي

و درمان قرار گيرند، افراد مبتال نيز بايد تا زمان درمان كامل خود و يا همسرشان  توجه كرد كه همسر فرد مبتال نيز تحت بررسي
 .است صورت عود بيماري كامال قابل تصور رابطه جنسي خودداري كنند، در غير اين از

هاي كالميديايي  داشتن عفونت. بيماري هستند اند در خطر بيشتري براي عود خوبي يا كامل درمان نشده همسرشان بهكه  زناني
 4تا  3خصوص براي بزرگساالن،  برد بنابراين آزمايش مجدد، به نازايي را بسيار باال مي متعدد، احتمال عوارض شديد باروري مانند

 .شود ماه بعد از درمان توصيه مي

 
 است شگيري بهتر از درمانپي

رابطه جنسي و يا داشتن يك رابطه متقابل طوالني مدت با  هاي مقاربتي، اجتناب از بهترين راه براي پيشگيري از انتقال بيماري
دايمي  كه صحيح و به صورت استفاده از كاندوم التكس در صورتي. مبتال به بيماري مقاربتي نيست دانيد يك همسر است كه مي

 .دهد مي ده شود، احتمال انتقال كالميديا را تا حد زيادي كاهشاستفا

همچنين . شود از نظر جنسي فعال هستند، توصيه مي سال كه 25صورت ساليانه براي تمام زنان زير  غربالگري براي كالميديا به
 ستند يا همسر جديدي اختيارسال كه مستعد ابتال به كالميديا ه 25با سن بيشتر از  آزمايش غربالگري ساليانه براي زنان

 .كالميديا آزمايش شوند عالوه بر اين موارد تمام زنان حامله نيز بهتر است كه براي. اند نيز ضرورت دارد كرده

هاي خوني را نيز كه در واژن وجود دارند و احتمال  واژينال باكتري زنان بايد استفاده از دوش واژينال را قطع كنند زيرا دوش
 .برد كنند، از بين مي مي ترابتال را كم

اي براي قطع  يا سوزش ادرار يا هر زخم و ضايعه پوستي بايد نشانه در هر صورت توجه كنيد كه هر عالمت كالميديا مانند ترشح
 .فوري با پزشك باشد رابطه جنسي و مشورت

ند كه همسر وي نيز بايد همزمان درمان درمان است، بايد توجه ك تحت) يا هر بيماري مقاربتي ديگر(اگر فردي براي كالميديا 
مبتال بايد تا زمان كامل  فرد. كند جلوگيري از عوارض شديد كالميديا موثر است و احتمال عود بيماري را كم مي كار در اين. شود

  شدن درمان كالميديا از رابطه جنسي خودداري كند

 

(GENITAL HERPES)  

 ) penile fracture( شكستگي آلت تناسلي مردان 

  منبع پايگاه پزشكان بدون مرز
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واقعيت   .در آلت تناسلي استخواني وجود ندارد كه بشكند يا نشكند: شايد شكستگي مناسب ترين واژه براي اين حادثه نباشد 
و اين غشاء مي تواند در اثر فشار . دور آلت تناسلي و ستون هاي غاري را مي پوشاند)  Albuginée(ست كه غشاء سختي  اين ا

  .پاره شود» آكروباتيك « حركت هاي كمي 

سفت و سخت مي شود و مي تواند  Erection) (اين غشاء در آلت تناسلي خوابيده ، نرم و با انعطاف ست ؛ اما در هنگام خيزش  
ت تناسلي را با در چنين حادثه اِي بايد به سرعت به اورژانس مراجعه كرد، تا رسيدن به اورژانس بايد آل. »بشكند « پاره شود ، 

  .پارچه اي پر از يخ پانسمان كرد تا هماتوم بدتر نشود

  .پارگي غشاء با شنيدن جريان حادثه و معاينه با ليني عضو بيمار تشخيص داده مي شود

جهت . اورژانسهاي ارولوژي شكستگي آلت مي باشد در تصور اوليه افراد شكسته شدن آلت قابل توجيه نباشد ولي يكي از شايد
  الزم است ساختمان و عملكرد آلت را در حالت عادي و ك و توضيح اين حالت ابتدادر

  .نعوظ توضيح دهيم تا مفهوم و مكانيسم شكستگي آلت مشخص گردد

 آلت تناسلي مردان اندامي است بدون استخوان و غضروف، ولي بافت نعوظي آن از سه سيلندر به طولي

  ) . Corpus Spongiosumو    Corpus carernosumبنام( نتيمتر تشكيل شده سا 5/2سانتيمتر و قطر حدود  20حدود  

خاصره و قسمت خارجي آن توسط پوست  سيلندرها كه در كنار هم قرار گرفته در قسمت داخلي متصل به استخوانهاي لگن اين
  .تشكيل مي دهد پوشانيده كه نماي اندام تناسلي ظاهري را

 2( از داخل به خارج توضيح دهيم در داخلي ترين قسمت گفته شد كه از سه سيلندر طولي قسمت بيروني بافت نعوظي را اگر 
سيلندر  2عدد بافت اصلي نعوظ كورپوس كاورنوزوم و سومي بنام كورپوس اسپانژيوزوم كه حاوي مجراي ادراري است و در زير 

 ).قبلي قرار گرفته 

ضاي زيادي را هنگام نعوظ جهت ورود خون ايجاد مي كند و ديواره آن داخل سيلندرهاي نعوظي بافت اسفنجي قرار گرفته كه ف
  .از بافت بسيار قوي و ضخيم بنام تونيكا آلبوژينه تشكيل شده است

گيرند تا خود شكل سيلندري  در كنار هم قرار مي ( Bucks fasia ) توسط بافت قوي ديگري بنام فاسياي باكس سيلندرها
لغزنده زير جلدي و پوست است كه قابليت حركت و لغزندگي بين پوست و  را بافتهاي نرم و واحدي را تشكيل دهد و روي آن

  .نعوظ چند برابر بزرگتر شود نعوظي را ايجاد مي كند تا بدون كشش وفشار بر روي پوست، سايز آلت در حالت بافت

به توضيح مكانيسم نعوظ و شكستگي آلت  با توجه به ساختمان آلت و درنظر گرفتن تصويرهاي ارائه شده در قسمت اول مطلب،
 .ميپردازيم
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مكانيسم نعوظ بدين شرح است كه هنگام تحريك جنسي و يا فعال شدن مكانيسم نعوظي به هر دليل، جريان خون بداخل بافت 
. دارداسفنجي اين سيلندرها به سرعت و شدت افزايش يافته بطوري كه خون ورودي، فرصت خارج شدن از طريق سياهرگها را ن

 .سيلندرها افزايش بارز حجم پيدا كرده و همچون بادكنكي كه بطور كامل پر باد شده باشد حجيم و سفت مي گردد

اين . تا بافت آلت پر خون باقي بماند قابليت خروج خون از سيلندرها مي گردد %90ديواره سيلندرها باعث بسته شدن  سفتي
دو  ميلي متر جيوه مي رسد و باتوجه به محصور بودن خون با 120يعني حدود  فرد، فشار به باالتر از حد متوسط فشار خون

   بافت قوي تونيكاآلبوژينه ديواره سيلندرها و فاسياي باكس

 .پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبيه به استخواني بافت آلت تناسلي مردان درحالت نعوظ ميگردد

  جهت خم كردن اين سيلندرهاي پرخون انجام گيرد، هماننداگر در حالت نعوظ كامل و سفت، فشار زيادي 

خميدگي پاره شده و خونريزي شديد در زير  پربادي كه در اثر فشار پاره مي گردد، بافت سيلندرهاي آلت نيز از محل بادكنك
ناحيه سينه  حتي تادرد شديد و تورم شديد آلت مي شود كه ادامه خونريزي در زير پوست  پوست ايجاد مي كند كه باعث ايجاد

 .و زير گردن نيز ممكن است ادامه يابد

استخوان مي شنود ، درد شديدي حس مي  واقع در حين معاشقه با يك حركت نا بجا ، مرد ناگها ن صدايي شبيه شكستن در
 .نگاهي به عضو دردناك نشان مي دهد كه انگار آلت تناسلي شكسته .كند و مي بيند كه بيضه هايش ورم كرده

ترميم نشود، در نعوظ بعدي، خون در داخل  از گذشت زمان حاد شكستگي آلت، اگر فرد مراجعه ننمايد و بافت تخريب شده سپ
 بادكنك سوراخ، از همان محل آسيب خون خارج شده و در نتيجه تشديد خونريزي سيلندرها محصور نمي گردد و همچون

 .نيز گردد اند باعث ناتواني جنسيزيرپوستي و عدم توانايي در نعوظ مي گردد كه مي تو

غيريكنواخت ترميم شد كه خود باعث عدم  بافت به مرور زمان خودبخود ترميم شود، محل پارگي بصورت ناهمگون و درصورتيكه
آينده مي  ضايعه شديد نباشد اين غيريكنواختي بافت منجر به كجي آلت، هنگام نعوظ در توانايي در نعوظ در آينده و يا اگر

 .دگرد

كه آلت در نعوظ كامل باشد و فشار  درك مكانيسم نعوظ و شكستگي آلت پس مشخص است كه اين حادثه زماني رخ مي دهد با
 .بصورت خم كردن آلت وارد گردد

فرد فعال عمل مي كند بدين  حالتي كه منجر به شكستگي آلت مي گردد زماني است كه هنگام نزديكي زن بعنوان شايعترين
 خوابيده و زن به حالت نشسته به روي آلت تناسلي مرد اقدام به نزديكي مي ي كه مرد بصورت درازكش به پشتصورت كه زمان

 .كنند

بكند و يا به سمت عقب، خود را حركت دهد به  اين حالت اگر حين نزديكي، زن بطور ناگهاني اقدام به خوابيدن بر روي مرد در
 .آلت مرد فشار آورد منجر به شكستگي آلت مرد خواهد شد بر روي تنه گونه اي كه استخوان شرمگاهي زن
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در كلينيك و اورژانس ارولوژي موارد ديگري نيز مشاهده مي شود كه نمونه هايي از آن در قسمت تجربيات پزشكي سايت ذكر 
 .شده است

 :درمان شكستگي آلت

  .ر انجام گيرد احتمال عوارض كمتر استترميم به روش جراحي و بصورت اورژانسي مي باشد كه اين ترميم هرچه سريعت 

آلت تناسلي شكل و حا لت غير طبيعي بدهد، به  هماتوم تخليه نشده مي تواند فيبروزه شود، به. هماتوم و ترميم غشاء پاره تخليه
 .جدي برساند و سرانجام به ناتواني جنسي منجر شود كاركرد طبيعي خيزش آسيب هاي

 .حت عشقي پيشگير چنين ضايعاتي ستدرمان بهنگام و چند هفته استرا

با كمي احتياط ، و فقط كمي ، مي توان بسيار لذت برد و نه ) چون بسياري ديگر از زمينه هاي زندگي ( ورزي هم  -در عشق
 .خود و نه عضوي از خود را برباد داد

  :عوارض عدم ترميم يا ترميم ديررسي 

شدن قسمت كوچكي از تنه  نازك( يير شكل آلت به شكل ساعت شني جنسي، خميدگي و كجي آلت هنگام نعوظ، تغ ناتواني
  .قسمت باريك و ضعيف خواهد شد كه حين نزديكي باعث كج شدن مكرر آلت از همان) آلت 

 : انجام شد به شرح زير است  1375 - 83سال   شهيد بهشتي بابل، طي  همچنين طبق يك بررسي كه در بيمارستان

 :سابقه و هدف 

در وضعيت غير عادي، خود  هاي مختلف بداليل متعددي از قبيل مقاربت جنسي تناسلي در جوامع و فرهنگ آلت شكستگي
خصوص پارگي  مطالعه كسب آگاهي از فراواني، علل و ضايعات همراه به هدف از اين. ارضايي و ضربه مستقيم ايجاد مي گردد

  .و عوارض آن گامي موثر برداشت ي علل در پيشگيري از ضايعهدر اين بيماران بوده تا بتوان با آگاهي و شناساي پيشابراه

 :ها  مواد و روش

به ) مورد 84(شكستگي آلت تناسلي كننده به علت مقطعي بوده و بر روي كليه مردان مراجعه -مطالعه ازنوع توصيفي اين
هاي  روش و SPSS افزار آماري ا نرمآوري و ب ها با پرسشنامه جمع داده. انجام شد (1375 -83(بيمارستان شهيد بهشتي بابل 

  .تست تجزيه و تحليل شد آماري كاي دو و تي

 :ها  يافته

 28 ± 7/4ها  ميانگين سني نمونه. كردند بيمار به علت شكستگي آلت تناسلي به بيمارستان مراجعه 84طي مدت مطالعه،  در
  و تورم آلت) درصد 36(درد ترين شكايت باليني،  مهم. بودند مجرد) درصد 78(سال و اكثريت آنان 
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و اطالعات مشكوك ) درصد 18(جنسي  ، آميزش)درصد 74(اي ايجاد كننده شكستگي؛ خود ارضايي  علل زمينه. بود) درصد 30)
 داري بين علل بود و ارتباط معني) درصد 8(پارگي پيشابراه در اين بيماران  فراواني. بود) درصد 8(و تروما و جسم خارجي

 .د شكستگي و پارگي پيشابراه وجود داشتاي ايجا زمينه

 :استنتاج 

اين گروه در مورد پيامدها و عوارض مهم  توجه به درصد زياد موارد شكستگي آلت به علت دستكاري در بين جوانان، آموزش با
  پيشگيري و درمان به موقع اين ضايعه و عوارض آن داشته باشد تواند نقش مهمي در اين مشكل، مي

  :ادامه 

اگرچه كه اين .چه كه اين مسئله خيلي بندرت اتفاق مي افتد اما واقعيت اين است كه آلت تناسلي مردان مي تواند بشكنداگر
  .مورد اصال به شيوه اي كه شما فكر مي كنيد اتفاق نخواهد افتاد

خوان است اما در آلت ما وقتي از شكستن اندامي در بدن مثل پا يا دست صحبت مي كنيم در اصل منظور ما از شكستن ، است
اگر آلت در حالت خوابده و نعوذ نكرده باشد شما نخواهيد توانست آن را بشكنيد بمانند مثال يك   .مردان استخواني وجود ندارد

  .كل كاري كه ممكن است اتفاق بيافتد اين است كه آن را خراش دهيد ، ببريد يا بپيچانيد اما شكستن اتفاق نخواهد افتاد. گوش

تيوپي است كه در آن وجود دارد و از  3اين بخاطر .مانيكه آلت نعوذ كرده باشد كامال سفت و مانند يك استخوان مي گردداما ز
در اين زمان اگر شما كاري انجام دهيد كه حركت و يا فشار نا گهاني باشد ين تيوپها مي توانند بشكنند و در .خون پر خواهد شد

يك چنين چيزهايي در مطبهاي پزشكي . واهند ديد و توانايي خود را از دست خواهد دادواقع نه اينكه بشكنند اما اسيب خ
گزارش گرديده است كه بخاطر عواملي همچون كارهاي عجيب و غريبي كه بعضي ها انجام مي دهند و يا مثال زن تصميم گرفته 

  .اتفاق افتاده است! بروي آلت بپرد و هدف خود را پيدا نكرده

متاسفانه براحتي نيز درمان نمي گردد و حتي .امري بسيار دردناك است و احتياج به مراقبت پزشكي فوري دارد موردي ،  چنين
افرادي كه درمان شده اند نيز در زمان نغوذ دچار درد و يا درون ريزيهاي داخلي ممكن است بشوند و همچنين آلت ديگر ان 

  !خوشبختانه اين امر موردي نادر است.خواهد بودقدرت و نعوذ اوليه را نخواهد داشت و توام با درد 

  

  ناتواني جنسي مردان

توان اين بيماري را با موفقيت به وسيله  اغلب مي. شود ناتواني در رسيدن به نعوظ يا حفظ آن، اصطالحاً ناتواني جنسي ناميده مي
نياز اسـت به مصـرف  همان زماني كه به نعوظهايي كه بيشترين تأثير را دارند آنهايي هستند كه در  درمان .دارو درمان كرد

انواع ديگر داروها يا توسط . داروهاست كه يك داروي خوراكي است از جمله اين) وياگرا(بـراي مثـال سيلـدنافيـل . شـوند مي
از . براه وارد كردپيشا توان آنها را داخل هايي هستند كه مي شوند يا آنكه به صورت ژل داخل آلت تزريق مي خود فرد مستقيماً به

در صورت ابتال به مشكالت قلبي ـ عروقي ممكن است داروهاي  هاي خوني است آنجايي كه تأثير اين داروها به خاطر اثر بر رگ
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اين . شوند توانند مفيد واقع امكان استفاده از اين داروها وجود ندارد، وسايل كمكي فيزيكي مي در صورتي كه. مناسبي نباشند
شود تا باعث افزايش جريان  قرار داده مي يك بخش ايجادكننده خأل هستند كه قبل از شروع مقاربت، روي آلت وسايل داراي

روش ديگر اين است . شود محكم به دور ريشه آلت، نعوظ ايجاد شده حفظ مي خون به داخل آلت شود سپس با بستن يك بند
  . ) .امـكان پذير شود دهنـد كـه نعـوظ را ـت قـرار مـيكاشتني انعطاف پذيري را از طريق جراحي درون آل كه وسايل

  چگونه احتمال بارداري را زياد كنيد؟ 

موارد، علتي براي اين امر يافت  در بسياري از. زوجي كه خواهان فرزند هستند، يكي دچار مشكل باروري است  10از هر 
اين نمودار فقط به آن دسته . يا گاهي هر دوي آنها باشد مشكل يك طرف ناتواني در باردار شدن، ممكن است به خاطر. شود نمي

  :دو علت عمده ناباروري در مردان عبارت است از. كنند پردازد كه مردان را گرفتار مي از مشكالتي مي

  .اسپرم عدم توليد كافي -1

  انزال كننده اسپرم به آلت در طي مجاري منتقل(هاي خروج مني بسته بودن لوله -2

ريزي براي يك بارداري سالم با  برنامه دار شدن، بايد شما و همسرتان به پزشك مراجعه كنيد تا درباره ايل به بچهدر صورت تم 
توان از آنها براي به حداكثر رساندن احتمال بارداري  واضح نيز وجود دارد كه مي كننده ساده و چند اقدام كمك. وي گفتگو كنيد

الكل، همگي در افزايش احتمال  استراحت كافي و عدم مصرف  تازه و پر از ويتامين،رژيم غذايي سالم، غذاهاي . گرفت كمك
در صورتي كه . شود نيز مفيد واقع مي) مطلوب حداقل سه بار در هفته به طور( مقاربت منظم . كننده هستند باردار شدن كمك
روزهاي . برود صت تا چرخه بعدي از دستكمتري انجام شود، ممكن است روزهاي باروري زن رد شود و فر مقاربت به دفعات

در اين دوران انجام شود، احتمال باردارشدن  در صورتي كه مقاربت. وحوش وسط چرخه قاعدگي است باروري زن معموالً حول
وارد  اسپرمدهد تا حداكثر تعداد  اين كار اجازه مي. دقيقه دراز بكشد  15تا   10زن بايد بعد از مقاربت،. بيشتر از بقيه اوقات است

هاي اين چنين، باعث افزايش دماي  چون لباس عالوه بر آن، مرد بايد از پوشيدن شلوار يا لباس زير تنگ بپرهيزد،. رحم شوند
  .كنند مي شوند و توليد اسپرم را كم كيسه بيضه مي

  :آزمايش مني ) 3- 2-3

از مرد خواسته . شود كه انجام مي هايي است زمايشهرگاه زوجي داراي مشكل باروري باشند، آزمايش مني معموالً از اولين آ
سپس بايد نمونه را در دمايي ). شده از كاندوم مناسب آزمايش نيست مني جمع(شود كه به داخل ظرف تميزي انزال كند  مي

 اي از آن زير شود و سپس نمونه حجم مني اندازه گيري مي. ساعت بررسي كرد  2داشت و ظرف معادل دماي بدن نگه

ليتر از مايع  هر ميلي. شمارش شود ها مشخص شود و تعداد آنها كروسكوپ بررسي مي شود تا مشكل و ميزان فعاليت اسپرممي
ميليون   20بنا به تعريف، هر گاه شمارش اسپرم كمتر از. آنها سالم هستند ميليون اسپرم است كه اكثر 50مني، حاوي حدوداً 

  .شود مي تكرار  ورت مشاهده هرگونه مورد غيرطبيعي، آزمايش مجدداًدر ص. شود آن كم محسوب مي باشد، تعداد

  :مشكالت بيضه و كيسه بيضه مردان 
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هاي خود را معاينه كنند چون احتمال كمي وجود دارد كه برخي  همه مردان بايد به صورت منظم بيضه: مشكالت بيضه  
. زياد است آميز آن رت تشخيصِ به موقع احتمال درمان موفقيتاي از سرطان باشند كه در صو نشانه تغييرات ايجاد شده در بيضه

ها يا هر جاي ديگري داخل كيسه بيضه  بيضه در صورتي كه دچار درد هستيد يا متوجه توده يا تورمي در داخل يا اطراف
موارد الزم است كه در برخي . مشخص شود كه چه زماني بايد به پزشك مراجعه كنيد ايد، از اين نمودار استفاده كنيد تا شده
  :حفظ باروري، درمان سريع و صحيح انجام شود براي

معاينه كنند چون درمان  ها ها يا تورم هاي خود را براي جستجوي انواع توده همه مردان بايد به طور منظم بيضه: معاينه بيضه 
دوش آب گرم انجام دهيد، چون كيسه  معاينه را بعد از. است سرطان بيضه، در صورت شناسايي سريع و به موقع، بسيار آسان

 اي سفت بر سطح تومورهاي سرطاني بيضه ممكن است در مراحل اوليه به صورت توده. شده است بيضه در اين حالت كامالً شل

كرديد، هر چه سريعتر به پزشك خود  ها يا كيسه بيضه مشاهده چنانچه هرگونه تغييري در هر يك از بيضه. بيضه لمس شوند
  .كنيدمراجعه 

در صورت پيدايش توده يا تورم در داخل كيسه بيضه حتي در صورتي كه بدون درد هم باشد ، به پزشك خود مراجعه : توجه
اين بيماري در صورت تشخيص به . ساله هميشه جزء احتماالت ممكن است  40تا  20سرطان بيضه به ويژه در مردان . كنيد 

  .ت غفلت ، كشنده خواهد بودموقع به راحتي درمان مي شود ولي در صور

  :مشكالت نعوظ  

هر از . مشكالت آلت تناسلي مراجعه كنيد در صورت ابتال به نعوظ دردناك، به . گويند  "نعوظ  "بزرگ شدن آلت مردان را  
ناخوشايند است، اما  هرچند اين موضوع. شوند اكثر مردان دچار مشكالتي در رسيدن به نعوظ يا حفظ آن مي چندگاهي،

در صورتي . شوند خستگي، اضطراب يا مصرف الكل ايجاد مي مشكالت گاهگاهي نعوظ طبيعي هستند و معموالً به علت استرس،
جنسي  هاي مؤثري براي ناتواني در حال حاضر درمان. مشكل داريد، به پزشك خود مراجعه كنيد كه دايماً در رسيدن به نعوظ

  .وجود دارد

  :مشكالت انزال  

اي در اوج لذت جنسي كه  لحظـه(در صورتي كه انزال . مشكالت نعوظ مراجعه كنيد واني در رسيدن به نعوظ، به در صورت نات 
رغم نعوظ طبيعي، انزال  افتد يا آن كه علي خواهيد اتفاق مي زودتر از آن چه كه شما يا همسرتان مي) شود مايع مني خارج مي

مشكالت انزال شايع هستند و به علت ايجاد اضطراب، خود . ودار استفاده كنيددهد يا با تأخير رخ مي دهد، از اين نم رخ نمي
تواند بسياري از اين مشكالت را تسكين  گفتگو با همسرتان در مورد نيازهاي جنسي مي. توانند باعث بدتر شدن مشكل شوند مي

لذت جنسي بدون آن كه انزال اتفاق رسيدن به اوج . انزال زودرس به ندرت داراي علت جسمي يا عاطفي داشته باشد. دهد
  .بيفتد، معموالً نتيجه جراحي پروستات در گذشته است

  :روش فشردن آلت براي عقب انداختن انزال  

درست قبل .توانند آن را انجام دهند اين روش براي پيشگيري از انزال زودرس به كاربرده مي شود و هم مرد و هم همسروي مي 
اين امر .تنه آلت را درست در ناحيه زير سرآلت محكم بين انگشت شست و انگشت اشاره فشار دهيد از آن كه انزال روي دهد،
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تواند  با تمرين مرتب اين روش، فرد مي. باعث ميشود كه بخشي از نعوظ ايجاد شده از دست برود و موقتاً از انزال جلوگيري شود
  .گر استفاده از روش فشردن لزومي نخواهد داشتدر نهايت، دي. كنترل بيشتري بر انزال خود به دست بياورد

  :مقاربت دردناك در مردان  

علل مختلفي براي . مي تواند به ايجاد مشكالت نعوظ و انزال هم منتهي شود   علل مختلف و احتمالي دردناك بودن مقاربت ، 
لغزنده گي   عفونت ها و عدم سر آلت ، دردناك بودن مقاربت در مردان وجود دارد از جمله بيماريهاي سطح آلت ، تنگي پوست

  .كافي

  درمان انزال جنسي زود رس چيست؟     

نزديك است الت تناسلي خود را بيرون اورده و خود يا  هنگام نزديكي با شريك جنسيتان هنگامي كه فكر مي كنيد موقع انزال
كنيد همين احساس در باعث خواهد شد كه  از ناحيه سر الت فشار دهد تا احساس درد شريك جنسي شما بايد ان را شديدا

  .انزالتان به عقب بيفتد شما

است اگر بتوانيد به طريقي شريكتان را زودتر و بيشتر تحريك كنيد  اعتماد به نفس داشته باشيد چون اين مشكل خيلي شايع
مي شود بنابرين  زود تر ارضاشد چون در تعريف انزال زود رس امده است كه به طور پيا پي از شريك خود  مساله حل خواهد

موال اقايان پس از بار اول كه ارضا مع  تا او زود تر ارضا شود قبل از نزديكي از طرق ديگر ناحيه تناسلي شريكتان را تحريك كنيد
جنسي قانع نشويد  چندين دقيقه ديگر ارضا نخواهند شد پس براي ارضا شريك جنسي خود به يك بار ارتباط مي شوند به مدت

خود ارضا شديد ولي شريكتان ارضا نشده است پس از  يعني پس از يك بار سكس كه  پس از ارضا اول خود او را ارضا كنيد و
،اگر شما و شريك جنسيتان از     مطمئن باشيد كه در مرتبه دوم ارضا خواهد شد كنيد ، يك مدت كوتاه دوباره با وي نزديكي

مدت طبيعي است ولي اگر احساس رضايت نداريد و نمي توانيد شريكتان را ارضا  نسكستان لذت ببريد و هر دو ارضا شويد اي
ارضا مي شود و  است كه دچار انزال زود رس باشيد ،يك مثال مردي را در نظر بگيريد كه پس از يك دقيقه كنيد ممكن

فرد دومي را در نظر بگيريد كه  نمي باشد ، حال شريكش هم در همين مدت يك دقيقه ارضا مي گردد ، وي دچار انزال زود رس
تاكنون نتوانسته است كه شريك جنسيش را ارضا كند ، وي ممكن است كه دچار انزال زود  پس از چهار دقيقه ارضا مي شود و

اين مساله خيلي    نمي شود باشد ، البته ممكنه كه طرف مقابل مشكل داشته باشد و بايد بررسي كرد كه چرا زود ارضا رس
رس از دارو استفاده مي كنند و گروهي هم به مواد مخدر رو مي اورند  ع است ، وبعضي از افراد براي درمان انزال زودخيليي شاي

احمد سوال كرده است   مساله ساده كه با رفتار درماني به سادگي قابل رفع بوده است سر اغاز اعتياد باشد و ممكن است كه اين
   .مي توان استفاده كرد مدت انزال كه از چه دارو هايي جهت طوالني كردن

را با رفتار درماني درمان كرد نه با دارو، براي اين كار بايد  دوست گرامي اگر شما دچار انزال زود رس هستيد بايد اين مشكل
ط را توس جنسيتان هنگامي كه حس مي كنيد كه به زمان انزال نزديك شده ايد ، سر الت تناسلي خود هنگام نزديكي با شريك

مي نماييد و دوباره مشغول سكس مي  خودتان يا شريكتان به شدت فشار دهيد تا احساس درد كنيد ، سپس پنج ثانيه صبر
ارضا گرديد پس از دو الي سه هفته خواهيد ديد كه مشكلتان حل شده است ،  گرديد اين كار را چندين بار انجام مي دهيد ، تا

زود رس اتفاق نيفتد  د به نفس و رواني دارد و اگر در يك الي دو هم اغوشي انزالاين مشكل اغلب جنبه اعتما از ان جا كه
انزال در مرد به علت دوره نهفتگي در دفعات نزديكي دوم به  معموال ديگر اين مساله پيش نخواهد امد ، و از انجا كه مدت زمان
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تكرار ) بعد به فاصله پنج الي ده دقيقه(بار دوم نزديكي مي گردد كه پس ازاولين بار نزديكي ، براي بعد طوالني تر است ، توصيه
   .گردد تا طول مدت انزال در بار دوم طوالني گردد

شما مي توانيد قبل از انكه به سكس مشغول شويد ،  ، دير ارگاسم رسيدن همسر است ، بنابرين   يك دليل انزال زود رس يا
 ، نحوه تحريك را خود بايد پيدا ?انكه الت تناسلي خودتان تحريك گردد بدون ?كنيد  همسر خود را پنج الي ده دقيقه تحريك

، حس كرديد   انكه وي را تحريك كرديد ، پس از   كنيد ، چون اين گونه مسايل به فانتزي طرفين و تمايالت انها بستگي دارد
كند و از چهره شان هم معلوم تناسلي خانمها خيس مي گردد ، ورم مي  در اين حالت الت ?كه به خوبي تحريك شده است 

مبتال به انزال  شويد ، اگر در اين حالت او ارضا شود و شما هم حتي پس از يك دقيقه ارضا گرديد ، ديگر مشغول سكس   ?است 
مرتبا زودتر از شريك جنسي خود ارضا گردد ، براي  زودرس نيستيد چون بر اساس تعريف كسي مبتال به انزال زودرس است كه

كلك ديگر هم مي توانيد استفاده كنيد ، پس از سكس اول كه شما ارضا شديد كمي دست  ق انداختن انزال خود از يكبه تعوي
، در اين پنج دقيقه شما بايد الت  داريد تا الت تناسلي شما از حالت عدم تحريك خارج گردد ، مثال پنج دقيقه صبر نماييد نگاه

دوم نزديكي كنيد ، مطمئن باشيد كه همواره انزال دوم در مرد طوالني تر از  براي بارتناسلي همسرتان را تحريك نماييد ، سپس 
الي هفت دقيقه ارضا  است ، مثال اگر بار اول شما پس از دو دقيقه سكس ارضا مي شويد براي بار دوم پس از شش انزال اول

صل با همسرتان نزديكي مي كنيد و چون اين مدت جنسي در ا خواهيد شد ، در اين روش دوم در واقع شما پس از يك بار انزال
بايد همه  زياد همسرتان به ارگاسم خواهد رسيد ، توجه داشته باشيد در هر كدام از اين روشها طوالني تر است به احتمال خيلي

اگر با اين روش ها  انزال دوم همراه كنيد ، حتي روشها را با هم به كار ببريد ، يعني روش تحريك همسر را بايد همزمان با روش
 همان دو روش تحريك همسر قبل از نزديكي را با روش انزال دوم ، ولي فعال خوب است روش فشار دادن الت را هم بكار ببريد

روش دارويي استفاده نماييم ، چون  همراه كنيد ، اگر پس از يك ماه باز هم مشكل شما برطرف نشد باز هم مراجعه كنيد تا از
در بي پرده توضيح دادم ببخشيد ، ، از اين كه اين ق  رود  اخر به كار مي راي اثرات جانبي است به عنوان مرحلهروش دارويي دا

  .مشكالت جنسي بايد خجالت را كنار گذاشت تا بيمار بدون خجالت مشكل خود را ذكر كند در درمان

 اطالع رساني در مورد بيماري

  . و لو نيم ساعت به طول بينجامد گوييم اين پديده رخ داده است  هرگاه مرد زودتر از زن ارضا گردد: تعريف 

در پي افزايش سن ازدواج و رواج پديده هايي همچون خود استمنا و . اين بيماري در جامعه ما بسيار شايع شده است
ي كمتري باعث شده فرد آنقدر سكس حقيقي را در نظر خود بزرگ كند كه وقتي با آن مواجه ميشود قدرت كنترل... 

  ... بر خود دارد فلذا زود ارضا ميشود

  : علل

 مقاربت با فواحش -

كه توام با ترس از رسوايي باشد باعث ميشود كه فرد سريعتر طلب انزال .. سكس در اماكن نامناسب مثال در ماشين و  -
 .كند و در صورت تداوم از نظر روانشناسي شرطي شده و به آن خو بگيرد

كه معموال پس از آن خود ) هرزه نگاري ( و عكسهاي محرك و مطالعه داستانهاي پور نوگرافي مشاهده فيلمها  -
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  . ارضايي صورت ميگيرد نيز در ايجاد اين حالت موثر است

   .ضعف قواي بدني نيز كه در ياداشت قبلي بحث كرديم در ايجاد اين حالت موثر است -

روابط آزاد كه وجود دارد فرد از زمان كودكي همه را برهنه مي بيند در در كشور هاي اروپايي به علت ديدگاه انساني و 
نتيجه چشم عادت مي كند اما متاسفانه در كشور ما جوانان با ديدن يك ساق پا بر انگيخته شده و اقدام به خود 

  . در نتيجه طبيعي شده اين مسايل براي فرد عامل مهمي در در مان اين بيماري ست. ارضايي مي كنند 

. اين بيماري كامال ريشه عصبي دارد در نتيجه فرد بايد تكنيكهاي آرامش و تمركز را فرا بگيرد و انجام دهد: درمان 

تفاده از اسپريهاي بي حس متاسفانه عده اي با خوردن ترياك كه گاه تا دو ساعت عمل انزال را به تاخير ميندازد و يا اس
مي كنند كه بر همگان روشن نيست به ويژه در مورد مواد مخدر چه آثار زيانباري اقدام به درمان اين حالت  ... كننده و

اما من به . تمامي داروهايي كه در اين مورد مصرف مي گردد رفلكس را به تاخير انداخته و اعصاب را آرام مي كند. دارد
  : شما توصيه مي كنم با روشهاي طبيعي اقدام به مهار خود بنماييد

ا يك شريك جنسي دارند استفاده از آن اختياري ست به شرطي كه از ديگر تكنيكهاي كساني كه تنه .1
  . كاندوم تماس مستقيم را كاهش داده و در رفع اين حالت بسيار موثر است .جلوگيري استفاده نمايند

و يا  به جاي تمركز بر اندام طرف مقابل.... تمركز بر اموري به غير از سكس مثل يك موزيك آرامش بخش و  .2
. بر اعصاب خود مسلط شويد و اصول آرامش را تمرين كنيد. اين روش مهم ترين روش است.... حاالت سكس

ساعت نيز ركورد داشته ام به نحوي كه اختيار اتمام  1بنده خود ازين روش بهره جسته و اكنون حتي تا 
شما او را به اوج لذت رسانيده  سكس به دست طرف مقابل ميفتد و اين براي زنان بسيار حايز اهميت است كه

 ...اين امر باعث وابستگي عميق وي به شما خواهد شد كه البته اميدوارم قدر قلب رئوف او را بدانيد... ايد

بار در هفته افزايش دهيد  6-5افزايش تعداد مقاربت نيز بسيار موثر مي باشد مثال از هفته اي دو بار آن را به  .3
 !بار نيز كم نخواهيد آورد 20 ييد تا هفته اياستفاده نمااگر از معجون 

فشار به آلت توسط شريك جنسي با دست در حين مقاربت تا جايي كه درد جاي ( روش ماسترز و جانسون  .4
 .كه البته بنده زياد به آن اعتقاد ندارم) لذت را بگيرد

ر انرژي به جاي وعده در نهايت تجربه من مي گويد ورزش سنگين به همراه خوردن غذاهاي كم حجم ولي پ .5
اصوال قند خون پايين و تهي بودن معده نيز در دير ارضا شدن تاثير . هاي سنگين در دير ارضا شدن تاثير دارند

  )به صورت استعمال خارجي( قديميها نيز از سفيده تخم مرغ استفاده مي كردند  .دارند

وقتي انسان كامال ارضا نمي شود . اين بيماري ست خيانت و يافتن شريك جنسي جديد از عاليم: عوارض انزال زودرس 
در هر حال به نفر . شده و باالخره تا حدي ميتواند اين وضعيت را تحمل نمايد ... دچار عقده هاي رواني و افسردگي و 

و  اما اگر شما به اين حالت دچاريد تا زماني كه معالجه شوي سعي كنيد قبل از دخول. ثاني گرايش پيدا خواهد نمود
همه چي رو كه نميشه بهتون ياد .... ( تحريك آلت با نوازش نواحي حساس مثل الله گوش و سينه ها و نواحي گردن و 

كه بنا ) چوچوله (و نيز سكس دهاني به ويژه تحريك كليتوريس !) تا ترفند هم واسه خودش نگه ميداره  4استاد . بدم 
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و در حقيقت آلت جنسي اوست كه بسيار حساس مي باشد و نبايد  به اعتقاد بسياري از اهل فن حساسترين نقطه زن
 .با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود

 .مي توانيد در صورت ارضا شدن با توسل به اين اعمال موقتا شريك جنسي تان را ارضا نماييد تا درمان شويد

 ):رابطه جنسي(دوست دختر دوست پسر

    

كه خواستند در مورد رابطه دوستي ميان پسرها و دخترها مطلب درج كنم نوشتم  اين متن را پس از درخواست خانمي
البته شخصا اعتقادي به اين رابطه ها ندارم تنها به عنوان شناخت اميال جنس مخالف مي پذيرم و هرگونه وابستگي در 

شديدي به يكي از دو  اين دوره را رد مي كنم چرا كه پس از شكست و يا خيانت كه امروزه مد شده ضربه احساسي
  .طرف يا هردو وارد مي كند كه بي تاثير نيست 

در هر رابطه اي وجود روابط جانبي اجتناب ناپذير مي باشد تا حاال هيچ دختري نبوده كه با دوست پسر خود در خانه و 
م اگر جايي شنيديد يا محلي مشابه تنها بوده و پسر در گوشه اي از اتاق و دختر در گوشه ديگر نشسته باشند شما ه

حكم دروازه را اجرا كنيد ميل جنسي يك ميل دو طرفه ميباشد از لحظه اي كه دو جنس مخالف عالقه مند به هم در 
محيطي بدون وجود فرد بيگانه در كنار هم قرار بگيرند خواه يا ناخواه افكاري در ذهن آنها بوجود مي آيد كه آنها را به 

براز نكنند اما مطمئن باشيد اين افكار طبيعي هستند چرا كه چيزي كه شما نياز ميل جنسي سوق مي دهد شايد ا
داريد و نياز خود را مي توانيد در جنس مخالف خود برطرف كنيد اين حس در جنس مخالف شما هم وجود دارد پس 

تي دست همديگر را اگر دختراني پيدا مي شوند كه چنين ادعايي دارند كه با دوست پسر خود در منزل بوده اند و ح
هم نگرفته اند بهتره پوز خندي بزنيد و حرف را عوض كنيد چرا كه اگر واقعا انساني اينچنين باشد بايد بداند كه دچار 
مشكل روان جنسي است و بايد به يك روانپزشك مراجعه كند البته هميشه استثنا هم وجود دارد اينم بايد اضافه كنم 

يست كه هر پسر و دختري در حكم دوستي اين رابطه را تجربه كنند اما بايد بدانند كه من منظورم به هيچ وجه اين ن
درصد امكان پيدايش رابطه جنسي را بدهند پس اگر  50در رابطه اي مثل رابطه دوستي با جنس مخالف بايد بيش از 

و مرز يكديگر را تعيين كنيد اين  از آندسته از افرادي هستند كه نمي توانند اين مسئله را بپذيرند در آغاز دوستي حد
بهترين روش ميباشد در اين صورت جلوي پيدايش رابطه جنسي گرفته مي شود در دوستيهاي امروزه متاسفانه هميشه 

يكي بايد كوتاه بيايد و اعتقادات و يا نيازهاي خود را نديده بگيرد بايد عرض شود اين قانون زندگيه شما با به دست 
ك چيز خيلي چيزهاي ديگر را از دست خواهيد داد پس در انتخاب خود دقت كنيد باز هم توصيه آوردن شايد حتي ي

روزانه چنيدن ايمل  وابسته نشوند اين را به اين علت گفتم كهميكنم امروزه پسرها بيشتر مراقب باشند و به دخترها 
همه شما دوستان دوست دختر يا دوست دريافت ميكنم كه متاسفانه حرفهاي منو اثبات ميكند اميدوارم در هر حال 

    پسري پيدا كنيد كه همانند خودتان باشد

  HIV خطر و دهان راه از جنسي تماس

  ) دهاني سكس( دهان راه از جنسي تماس
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 نمي امن جنسي تماس را مرد تناسلي آلت با يا و) زنانه جنسي عضو( واژن با دهان راه از تحريك و جنسي تماس

 ديگر آن بر عالوه و. وي. آي. اچ ويروس تواند مي دهان راه از تماس كه اند كرده ثابت نونتاك تحقيقات. شناسند

 .دهد انتقال را سرايتي مقاربتي هاي بيماري

Oral Sex is a Common Practice 

  دارد عموميت كه اي مسئله دهان راه از جنسي تحريك

 تناسلي آلت( پنيس مكيدن طريق از كار اين. دهد مي تحرك را جنسي قوه و انگيزبوده بر تحريك دهان راه از تماس

 .گيرد مي صورت مقعد و) زنانه جنسي عضو(واژن لسيدن يا و ،)مرد

"Fellatio" شود مي تحريك زبان توسط مرد آلت آن در كه است روشي التين نام. 

"Cunnilingus" پردازد مي لهچوچو و) زنانه جنسي عضو(واژن تحريك به دهان كه شود مي گفته روشي به. 

"Anilingus" است تماس در تحريك براي مقعد با دهان كه است روشي التين اصطالح.  

 مي شامل هم را جوانان اين كه سني هاي گروه همه دربين معموالً دهاني جنسي تماس كه دهد مي نشان مطالعات

  .دارد رواج جنس هم جنسي شركاي بين وهمچنين مرد و زن جنسي شركاي از بسياري بين در و است رايج شود،

 نوعي عنوان به بكارت حفظ و دخول به تمايل عدم دليل به است ممكن جوان هاي خانم خصوص به جوانان دربين

 خطر به توجه با كه باشد جالب عمل اين جنسي روابط هاي كنجكاوي به پاسخ ويا جنسيتي توانايي رشد در تمرين

  .ندهيد انجام جنسي شركاي هاي گروه از يك هيچ با كه است بهتر ويروس انتقال

 ناچيز بسيار انتقال خطر كاندوم، محافظ از صحيح استفاده صورت در مردانه تناسلي آلت دهاني درتحريك البته(

 .)بود خواهد

Oral Sex and the Risk of HIV Transmission 

  .وي. آي. اچ ويروس انتقال خطر و دهاني جنسي تماس

 ريسك از كمتر بسيار دهاني جنسي تماس طريق از آلوده جنسي شريك يك از. وي. آي. اچ ويروس انتقال خطر

 ريسك خطر دقيق ميزان كردن مشخص كه، جهت اين از. است واژينال و مقعدي نزديكي طريق از. وي. آي. اچ انتقال

 شكل شان جنسي بطروا در اشخاص بيشتر اينكه بعالوه. است مشكل دهاني سكس راه از. وي. آي. اچ ويروس انتقال

 مشكل دليل اين به. مقعد يا و واژن در دخول مانند. دارند دهاني رابطه بر عالوه را جنسي هاي تماس از ديگري هاي

 .است ديگربوده خطرناك هاي تماس نتيجه يا و بوده دهاني تماس نتيجه انتقال اين كه كرد مشخص توان مي
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 راه اين از نيز مقاربتي سرايتي هايي بيماري دهاني تماس در. وي. يآ. اچ ويروس انتقال برخطر عالوه كه اين ضمن

  .شوند مي منتقل

 خطر" اصطالح از بيشتر كنند مي توصيف را وي. آي. اچ مانند مسري آلودگي يك دادن خطرانتقال پزشكان كه وقتي

 شخصي به شخص يك از قالانت يعني "بالقوه خطر" تر ساده زباني به. كنند مي استفاده "نظري خطر" ويا "بالقوه

  .ندارد وجود آن قطعي اثبات براي مستند مداركي تاكنون كه چند هر است، ممكن ديگر

 نظري" نظر از. وي. آي. اچ ويروس با آلودگي انتقال ديگر كالم به. نيست "مستند خطر" معني به "بالقوه خطر "

 مي استفاده "انتقالي" توصيف در "مستند خطر". افتاد خواهد اتفاق حتماً كه نيست اين منظور الزاماً اما است "ممكن

 .باشد داشته وجود آن اثبات براي كافي علمي مستند مدارك كه شود

Theoretical and Documented Risk of HIV Transmission 

During Oral-Penile Contact 

  )مردانه تناسلي آلت(  پنيس با دهاني تماس در ويروس انتقال خطر

 :قوهبال خطر

 كسي( دهد مي انجام را دهاني تماس كه شريكي براي انتقال خطر "نظري" شكل به مردانه آلت با دهاني تماس در

 به مني و ازمني پيش ترشحات طريق از آلودگي اينكه بدليل. دارد وجود) كند مي تحريك خود دهان با را آلت كه

 .كند مي پيدا راه دهان

 آلودگي انتقال خطر "نظري" نظر از نيز، شود مي تحريك اش جنسي شريك ندها بوسيله وي آلت كه شخصي براي

 طريق از همچنين و پنيس روي بريدگي خراش، بوسيله دهان ترشحات از مستقيماً آلودگي كه آن دليل به دارد وجود

 .كند مي پيدا تماس خون با مني

 :مستند خطر

 .است واژينال و مقعدي سيجن تماس خطر از كمتر بسيار مراتب به خطر ميزان البته

 صورت انزال كه مواقعي در حتي كند پيدا انتقال كننده دريافت شخص به تواند مي. وي. آي. اچ ويروس ضمناً"

 ".باشد نشده خارج مني مايع و نگرفته

Theoretical and Documented Risk of HIV Transmission 

During Oral-Vaginal Contact 
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  )زنانه جنسي عضو( واژن با دهاني تماس در ويروس انتقال خطر

 :بالقوه خطر

 دهد مي انجام را دهاني تماس كه شريكي براي انتقال خطر "نظري" شكل به زنانه جنسي عضو با دهاني تماس در

 مي آلوده واژن خون و آلوده مهبلي مايعات اينكه بدليل. دارد وجود) كند مي تحريك خود دهان با را واژن كه كسي(

 .)شود نمي قاعدگي دوران خون به محدود مسئله اين. (كند مي پيدا راه دهان داخل به تواند

 انتقال خطر "نظري" نظر از نيز، شود مي تحريك اش جنسي شريك دهان بوسيله وي جنسي عضو كه خانمي براي

 تماس واژن ديواره يا و مهبلي هاي زخم و واژن به و دهان ازمايعات آلوده خون يا و ويروس اگر دارد، وجود آلودگي

  .كند پيدا

 :مستند خطر

 جنسي تماس طريق از ويروس انتقال خطر از كمتر بسيار مراتب به نيز مورد اين در. وي. آي. اچ انتقال خطر ميزان

 تماس بيشتر دهان، ازطريق ويروس انتقال از شده گزارش مورد چندين در صورت هر در. است واژينال و مقعدي

 .است شده گزارش لواژينا با دهاني

Theoretical and Documented Risk of HIV Transmission 

During Oral-Anal Contact 

  مقعد با دهاني تماس در ويروس انتقال خطر

 :بالقوه خطر

 كه كسي( دهد مي انجام را دهاني تماس كه شريكي براي انتقال خطر "نظري" شكل به نيز مقعد دهاني تحريك در

 از كه دارد قرار آلوده خون معرض در عضو اين اينكه بدليل. دارد وجود) كند مي تحريك خود انده با را مقعد

 مي پيدا راه دهان داخل به آيد مي پديد مقعد اطراف در خراش يا و زخم برش، اثر بر كه خوني و ترشحات ضايعات،

 .كند

 آلودگي انتقال خطر "نظري" نظر زا نيز، شود مي تحريك ديگري دهان بوسيله وي مقعد كه جنسي شريك براي

  .كند پيدا تماس مقعد با و دهان ازمايعات آلوده خون يا و ويروس اگر دارد، وجود

 :مستند خطر

 .است شده ثبت مقعد با دهاني تماس بوسيله انتقال از ومستند مستدل مواردي
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Reducing the Risk of HIV Transmission Through Oral Sex 

  دهاني جنسي تماس در. وي. آي. اچ ويروس لانتقا خطر كاستن

 .است يافته انتقال دهاني جنسي تماس طريق از. وي. آي. اچ ويروس كه اند كرده گزارش را مواردي پزشكان

 هاي كاندوم از استفاده با توان مي را دهاني جنسي تماس طريق از. وي. آي. اچ ويروس به آلودگي دريافت خطر

  .داد كاهش التكس

 زارت بهداشت به جوانان ايرانيهشدار و

شود،  ميهايي كه از راه تماس جنسي منتقل  بيماريجوانان هوشيار باشند و خويشتنداري كنند، : وزارت بهداشت ايران “ هشدار”
  . عواقب خطرناكي دارد

هاي  وزارت بهداشت نسبت به شيوع بيماري“ هشدار”  دومين به نقل از ايرنا ، زبه گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مر
اين وزارتخانه نيز نگران جدي سالمت عمومي به خصوص جوانان از ناحيه  ه اخير، نشان ازآن دارد كه مقاربتي در كمتر ازشش ما

  .اين نوع بيماري هاست

هاي تشخيص طبي رو  وع بيماري مقاربتي براساس آمارهاي آزمايشگاهطي پنج سال اخير شي”گويد كه  وزارت بهداشت ايران مي
  “.توان آن را كتمان كرد به افزايش بوده و نمي

هاي مقاربتي، گفت كه در  وگو با خبرنگار ايرنا درباره بيماري هاي عفوني روزشنبه در گفت متخصص بيماري“ مينو محرز“دكتر
  .شود ها به فرد منتقل مي ميكروب ها و همه جاي دنيا از راه تماس جنسي ويروس

هاي  ها يا عفونت ها مثل سوزاك و سفليس، شانكرنرم، پرانولوم مغبني و اورتريت ها، ميكروب هايي مثل برخي تبخال ويروس
  .شوند مجاري ادرار توسط گنوكوك كه عامل سوزاك است، به فرد منتقل مي

كنند كه با سوزش و  د، ولي به طور كلي يا به صورت تورم مجرا، بروز ميها عاليم متفاوتي دارن گويد اين عفونت دكتر محرز مي
  .دهند ها و ضايعات مشهود پوستي خود را نشان مي درد و ترشح عفونت از مجرا همراه است و يا به صورت زخم

شده را مشاهده كند، اگر فردي تماس جنسي نامطمئن داشته باشد و عالئم ياد ”كند  رييس مركز تحقيقات ايدز ايران تاكيد مي
  “.بايد بالفاصله به يك پزشك عمومي مراجعه كند

هاي خاصي بيماري را تشخيص و  ها درمان قاطع دارند و برخي هم درمان موقت ، لذا پزشك با آزمايش وي گفت كه اغلب عفونت
  .كند درمان را آغاز مي

است زيرا يك بار ابتال موجب پيشگيري از ابتالي  نسيترين درمان، درمان هر دو شريك ج مطمئن“ دكتر محرز خاطرنشان كرد 
  .“شود بعدي نمي
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شود ابراز نارضايتي كرد و گفت  هاي الزم داده نمي نايب رييس انجمن حمايت از بيماران عفوني از اينكه به جوانان آموزش
  .هاي نامطمئن است پيشگيري، خويشتنداري و دوري از تماس بهترين راه

  .ها گفته شود تر است به جوان هاي ديگركه عملي يشتنداري هميشه عملي نيست، لذا بايد راهدكترمحرز گفت كه خو

كند و قدرت تصميم را  خود مي دهد استفاده از مواد روان افزا و مخدر كه افراد را از خود بي دكتر محرز گفت مطالعات نشان مي
  .شود نسي است كه درآن بسياري از موارد بهداشتي نيز رعايت نميروابط ج بيماري ازراه گيرد، يكي از عوامل انتقال از جوان مي

باشد، پس  تواند عواقب خطرناكي داشته بايد ياد بگيريم كه برخي از اين روابط مي”اين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت 
هاي نابجا از اين  - برابر استفاده هاياد بگيرند از اين غريزه طبيعي سوء استفاده نشود و سالمت خودشان را در بهتراست جوان

  .“غرايز طبيعي حفظ كنند

  .“منتقله از راه تماس جنسي است كه بايد مراقب باشيم اكنون يك بيماري نيز هم ايدز“دكترمحرز خاطرنشان كرد

يكي از علل آن را سفر جوانان به برخي كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي خليج  وي با اشاره با افزايش آمار بيماران مقاربتي ،
  .فارس يا تركيه دانست كه امكانات تماس روابط غيراخالقي فراهم است

مسوول كميته اهداف “ بهرام يگانه”امسال در تهران برگزار شد،  در همايش اهداف توسعه هزاره سوم نيز كه دوازدهم تيرماه
هاي مقاربتي مانند سوزاك و سفليس در ايران خبر داد و  بيماري“ رشد شش برابري”هاي غير دولتي، از  ه سازمانتوسعه هزار

  .هايي داشته باشيم گفت كه به همين دليل براي كنترل ايدز از راه جنسي هم بايد برنامه

دومين بيماري شايع محسوب “ سوزاك - رهگنو”ترين بيماري مقاربتي در دنيا بوده است و  شايع“ سفليس ”سال اخير  50  در 
  .شود مي

هاي اخير صورت گرفته، شمار مبتاليان و نرخ واگيري سوزاك كاهش  توصيه سازمان بهداشت جهاني در سال بااقداماتي كه به
است كه نياز دارد  هاي مقاربتي افزايش يافته و قارچ“ تبخال ژنيتال”ك مانند هاي مجاري ادراري ازنوع غير سوزا يافته، اما عفونت

  .در اين زمينه اطالع رساني شود

حاملگيازدواج و   
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  از ازداواج  آزمايش هااي قبل

به همين منظور، عروس و داماد با مراجعه به .براي آغاز يك زندگي سالم، مسلماً چيزي جز سالمت و صحت طرفين مالك نيست
  .فرستد دار مهرشده به آزمايشگاه مي نامه عكس محضر، زوجين را با معرفي. شوند اي آزمايشات مطلع مي محضر از انجام پاره

  : آزمايشات مربوطه شامل 

آزمايش عدم اعتياد از هر دو نفر؛ اعتياد به عنوان يك معظل اجتماعي است و تأثيرات سويي كه بر ادامه يك زندگي دارد  -1
  .ه ويژه قرار گرفته استمورد توج

  .بررسي بيماري سيفليس؛ انجام اين تست براي آقايان الزامي است -2

  .گيرد بررسي زوجين از نظر تاالسمي؛ تاالسمي يك نقص ژنتيكي است كه به دليل شيوع باالي آن مورد توجه قرار مي -3

  .ها تزريق واكسن كزاز براي خانم -4

  .نوادهگذراندن كالس مشاوره تنظيم خا -5

  :در ادامه مطلب به بررسي تك تك موارد باال مي پردازم 

  VDRLآزمايش 

اين باكتري به طور .باشد سيفليس يك بيماري مقاربتي عفوني است كه عامل آن يك نوع باكتري به نام ترپونما پاليدوم مي
يجاد بيماري در بيشتر موارد تماس جايي كه بسيار حساس و ظريف است براي ا كند و از آن طبيعي فقط انسان را آلوده مي

ترپونم از طريق خراش جزئي در پوست يا غشاي مخاطي اندام تناسلي يا دهان و غيره وارد . مستقيم با منبع آلودگي الزم است
  :شود دوره تقسيم مي 3سير بيماري سيفليس به .شود بدن مي

شود، پايان اين دوره همراه  يه تناسلي به نام شانكر مشخص ميدوره اول با ورود باكتري و ايجاد يك زخم نسبتاً سفت در ناح -1
  .با بهبودي خود به خود اين زخم است

طور وسيعي در بدن  شود كه مشخصه بارزآن ايجاد يك عفونت فراگير است، يعني باكتري به پس از آن، دوره دوم شروع مي -2
عروقي و عصبي مركزي  - ها، مفاصل و سيستم قلبي انها، استخو ها، چشم شود و سبب ايجاد ضايعاتي در مخاط پخش مي

به عبارت . نشده، قادر به مقابله با اين هجوم گسترده باكتري در خون است سيستم دفاعي بدن در اكثر بيماران درمان. شود مي
  .رندنشده، قابليت الزم براي از بين بردن عفونت و ايجاد بهبودي بيولوژيك را دا ديگر بيشتر مبتاليان درمان

هاي  در اين مرحله به علت واكنش. شود نشده از حالت ژنراليزه خارج و وارد دوره سوم مي درصد بيماران درمان 40بيماري در  -3
ترين ضايعات، مربوط به  مهم. شوند ها و اعضاي بدن تخريب مي بافت) سيفليس هيپرآلرژيك(بيش از معمول دفاع سلولي بدن 

سال پس از  20تا  10اين عوارض . است) سيفليس عصبي(و دستگاه عصبي ) عروقي - قلبي سيفليس(عروقي  -دستگاه قلبي
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  .است) عروقي - سيفليس عصبي يا قلبي(ومير اين بيماري مربوط به دوره سوم  موارد مرگ.شوند شروع بيماري ظاهر مي

  سيفليس مادرزادي

اگر عفونت مادر شديد باشد، جنين سقط . د را آلوده كندتواند جنين خو مادر مبتال به سيفليس پس از ماه چهارم بارداري مي
سال پس از ابتال،  2اگر .دهد آيد و عاليم مختلفي از خود نشان مي شود ولي اگر عفونت مادر خفيف باشد، بچه زنده به دنيا مي مي

 2ولي اگر بعد از . متولد شود تواند سقط شود يا با عاليم دوره دوم سيفليس اكتسابي مادر باردار و جنين مبتال شود، جنين مي
تواند بدون عاليم خاصي باشد يا  سال يعني زماني كه مادر وارد دوره سوم سيفليس شده بارداري رخ دهد، نوزاد متولدشده مي

سالگي خود را نشان  20معموالً اين سه عالمت هوچينسون كه تا . گانه هوچينسون را نشان دهد عاليم مشخصي مثل سه
  : تند ازدهند عبار مي

  . يافته ثناياي دايمي است هاي تغيير شكل هاي هوچينسون كه دندان دندان -1

  . شود كدورت قرنيه كه منجر به كوري مي -2

  .شود ضايعه عصب زوج هشتم كه منجر به كري مي -3

يزان مصرف آن به شود، ولي نوع و م سيلين انجام مي بيوتيك پني درمان اين بيماري در كليه مراحل ذكرشده به كمك آنتي
مجدداً تعداد  1958سيلين از تعداد مبتاليان به آن كاسته شد ولي از سال  پس از كشف پني.مرحله بيماري بستگي دارد

مثل عدم رعايت اصول . توان به عوامل متعدد اجتماعي و اخالقي ربط داد داليل آن را مي. مبتاليان، سير صعودي پيدا كردند
و باري، افزايش روابط جنسي، مهاجرت مردم و جهانگردي و وجود بيماراني كه به بيماري خود توجهي  بند اخالقي، آزادي و بي

  .ندارند

در كشور ما به منظور پيشگيري از شيوع اين بيماري با توجه به شرايط حاكم بر جامعه، انجام آزمايش تشخيصي براي كليه 
همچنين براي جلوگيري از بروز موارد سيفليس . دد هستند، اجباري استهايي كه ازدواج مج مردان در زمان ازدواج و فقط خانم

نامه خود از اين آزمايش با  هاي معرفي محضرها در فرم.مادرزادي، اين آزمايش جزء آزمايشات روتين دوران بارداري هم است
  .VDRLايش خون، آزمايش تست بيماري آميزشي، تست بيماري مسري، آزم: به عنوان مثال. برند عناوين متفاوتي نام مي

، يك قطره )يا پالسما(گيري و جدا كردن سرم  پس از خون. خون مورد نياز است) يا پالسما(براي انجام اين آزمايش كمي سرم 
دقيقه روي  8دهند  كنند و اجازه مي دهند و به آن يك قطره معرف مربوطه را اضافه مي از سرم را روي صفحه خاصي قرار مي

رنگ مورد  هاي سياه با يكديگر مخلوط شوند و پس از آن تشكيل دانه) روتاتور(ركت چرخشي در سطح افق دارد دستگاهي كه ح
هاي غربالگري محسوب  كه اين روش جزء روش جايي از آن. رنگ يعني مثبت بودن هاي سياه حضور دانه. گيرد بررسي قرار مي

هاي  تواند به دليل برخي بيماري ولي نتيجه مثبت آن مي) صي دارديعني در بيشتر موارد نتيجه منفي آن ارزش تشخي(شود  مي
لذا . هاي ويروسي مفيد باشد هاي عروقي و عفونت بيماري...) هپاتيت حاد (هاي كبدي  هاي خودايمن، بيماري ديگر مثل بيماري

شود در  مراكز بهداشتي انجام نميهاي  اين روش در اغلب آزمايشگاه. نتايج مثبت حاصله را بايد با يك روش تأييدي اثبات كرد
نام  FTA-Absآزمايش تأييدي، . شود نامه به سازمان انتقال خون فرستاده مي گونه موارد، شخص مورد نظر با يك معرفي اين
مثبت  FTAدر كليه مراحل اين بيماري آزمايش (با نتيجه مثبت اين آزمايش، مرحله بيماري قابل تشخيص نيست . دارد
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. لذا فرد بايد توسط متخصص مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز اقدام درماني انجام شود) در دوره بهبوديشود، حتي  مي

  .پس از پايان درمان و اجازه كتبي پزشك معالج صدور گواهي ازدواج توسط آزمايشگاه بالمانع خواهد بود

  آزمايش اعتياد

مصرف مواد مخدر جزء . شود كنند، گرفته مي تركيبات ترياك را استعمال مينمونه ادرار از زوجين به منظور شناسايي افرادي كه 
كند سعي  كننده اين مواد كه براي ازدواج مراجعه مي شود، لذا دور از انتظار نيست اگر مصرف هاي اجتماع محسوب مي ناهنجاري

گيري در اين بخش با حضور ناظر  اطر نمونهبدين خ).مثالً از طريق تقلب در گرفتن نمونه ادرار(داشتن آن نمايد  در مخفي نگه
اگرچه . شد گيري انجام مي شده روي ديوارهاي اتاق نمونه هاي نصب هاي قديمي نظارت به كمك آينه در سيستم. شود انجام مي

هاي مداربسته در برخي  كنند، ولي به كارگيري تكنولوژي دوربين گيري مي هايي بدين طريق نمونه هنوز هم آزمايشگاه
اولين بار در . كند گيري را هم تضمين مي ها ضمن رعايت اصول اخالقي و احترام گذاشتن به شأن افراد، صحت نمونه زمايشگاهآ

مجهز به اين سيستم شد كه  1376نژاد وابسته به مركز بهداشت غرب تهران، در سال  تهران آزمايشگاه شهيد هاشمي
الزم به ذكر است انجام اين آزمايش نيازي به ناشتا بودن ندارد و .ا دربر داشتكننده و پرسنل ناظر ر مندي توأم مراجعه رضايت

  .شود گيرد، گرفته مي كننده قرار مي بار مصرفي كه در اختيار مراجعه نمونه ادرار در ليوان يك

سريع نتيجه آن  به طور كلي اگر آزمايش خاصي بايد روي تعداد زيادي از افراد انجام شود، بايد از تستي استفاده كرد كه
ها با اطمينان قابل گزارش است ولي  گويند، نتيجه منفي اين تست هاي غربالگري مي ها، تست به اين تست. شود مشخص مي

آزمايش كرد كه البته به زمان ]) TLC[جداسازي به روش كروماتوگرافي اليه نازك (ها را بايد با روش تأييدي  نتيجه مثبت آن
  .نياز استبيشتري براي انجام آن 

بدين ترتيب كه قسمت . شود انجام مي) Rapid Test(يا ) Strip Test(هاي نواري  تست غربالگري عدم اعتياد به كمك تست
كار رفته  تكنيك به. دقيقه قابل گزارش است 5گيرد و نتيجه حداكثر پس از  كننده اين نوارها در داخل ادرار تازه قرار مي جذب

  .وماتوگرافي استدر اين نوارها ايمن و كر

شود نمونه ادرار با روش غربالگري نتيجه  سري داروها باعث مي در تست عدم اعتياد، جدا از مصرف تركيبات ترياك، مصرف يك
بيشترين دارويي كه در روش غربالگري باعث نتيجه مثبت . بايد مورد بررسي قرار گيرد) TLC(مثبت دهد، لذا با آزمايش تأييدي 

تعداد ) به خصوص استامينوفن كدئين(دار  رويه داروهاي كدئين متأسفانه به دليل مصرف بي. دار است كدئين شود، داروهاي مي
از نظر آزمايشگاه جداسازي، يعني . شود كم نيستند هايشان براي آزمايش تأييدي كنار گذاشته مي مراجعين ازدواجي كه نمونه

ولي از نظر زوحين يعني پرداخت . اند از كساني كه كدئين مصرف كرده اند كه تركيبات ترياك مصرف كرده  جدا كردن افرادي
  .شده مراسم عقد هاي از پيش تعيين ريزي هزينه بيشتر و به هم خوردن برنامه

تواند به همه تكليف كند قبل از آزمايش دارو  كنند لذا آزمايشگاه نمي برخي افراد داروهاي كدئين را با تجويز پزشك مصرف مي
ساعت قبل از آزمايش، از مصرف داروهاي كدئين  72االمكان  رساني اعالم نمايد حتي تواند با اطالع يد بلكه ميمصرف نكن

كوشند مشكالت  ها در تهران با مكاتبه به محضرها و پيغام روي نوار تلفن گوياي خود مي بعضي از آزمايشگاه. خودداري نماييد
شود كساني هزينه آزمايش جداسازي را پرداخت نمايند كه واقعاً  امر باعث مياين .مراجعين خود را در اين خصوص كمتر كنند

اين نكات به شما در انجام آزمايش و به .نخواهند داشت  مجبورند داروها را مصرف كنند و لذا انتظار بيش از وظيفه، از آزمايشگاه
  .كنند آزمايشگاه در ارايه نتيجه صحيح كمك مي
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: گويند تيجه آزمايش ازدواج يك سال قبلش را به همراه دارد، با داد و فرياد به مسؤول آزمايشگاه ميمادر و دختري كه كپي ن -1

كرده و نتوانستيم تركش دهيم؛ به خاطر همين  آزمايش شما نشان نداد كه آقا معتاد است، ولي بعداً فهميديم ترياك مصرف مي«
ظاهراً آن موقع هم معتاد بوده، پس چرا «: دهد دخترش ندارد ادامه مي مادر كه در عصبانيت دست كمي از» .كار به دادگاه كشيد

دهد كه وقتي كسي مواد مخدر مصرف  پس از آرام كردن آن دو، مسؤول آزمايشگاه توضيح مي» آزمايش شما اين را نشان نداده؟
شود، به تدريج از بدن خارج  مي مواد مخدر مثل هر چيز ديگر كه وارد بدن. كند، بنا نيست اين مواد جزء وجود فرد شود مي
به عبارت . بنابراين اگر كسي به خودش فرصت دهد و از مصرف مواد خودداري كند، نتيجه جوابش منفي خواهد شد. شود مي

ها نبايد با اتكا به اين آزمايش مهر  لذا خانواده. دهنده وضعيت فرد در چند يا چندين روز اخير است ديگر جواب منفي فقط نشان
  .هاي رايج در عرف را رها كنند يد روي فردي بزنند و بررسيتأي

ام، بلكه  گويد من نه تنها دارو نخورده كننده ديگري كه برگه جواب مثبت در دست دارد به مسؤول آزمايشگاه مي مراجعه -2
هاي متعدد  رسش و پاسخپس از پ. ايد حاال حاضرم دوباره نمونه بدهم تا ثابت شود كه شما اشتباه كرده. كشم سيگار هم نمي

مسؤول . رنگي را مصرف كرده است اي شود كه وي چند روز قبل به دليل درد كمر، يك قاشق از شربت گياهي قهوه مشخص مي
شوند،  ها موجود است و به عنوان ضد درد تجويز مي مانند كه در عطاري كند در اغلب داروهاي شربت آزمايشگاه يادآوري مي
  .ها بايد پرهيز كرد ر رفته است و از مصرف آنتركيبات ترياك به كا

كند ولي تا به حال خودش  كرد يكي از بستگان نزديك وي در خانه مواد مخدر مصرف مي مورد ديگر فردي بود كه اظهار مي -3
كه در معرض  افرادي: مصرف نكرده، چطور آزمايش او مثبت شده است؟ با همين توضيحات جواب سؤال اين فرد روشن است

ها  استنشاق مستقيم دود ناشي از مواد مخدر هستند، تا حد زيادي در معرض آلودگي قرار دارند و ممكن است نتيجه آزمايش آن
  .مثبت باشد

وي درخواست . اش را براي تست عدم اعتياد به آزمايشگاه بياورد شود داماد آينده نگراني بيش از اندازه پدر دختري باعث مي -4
: كند زده است كه در ادامه اظهار مي قدر از مواد مخدر وحشت وي آن. ظر مواد اعتيادزاي قديمي و جديد را داردانجام آزمايش از ن

شود در حال حاضر تركيبات ترياك چون شيوع  به وي توضيح داده مي» ممكن است چيزي خورده باشد تا جوابش منفي شود؟«
بيشتر مورد ) كمتر نسبت به ساير مواد اعتيادزا و بومي بودن آن در منطقهبه دليل فراواني آن و قيمت (بيشتري در كشور دارند، 
از نظر علمي وجود هيچ دارو يا تركيب ديگري كه در . اند ها تجهيز شده ها فقط براي شناسايي آن توجه هستند و آزمايشگاه

نمونه و  pHنمونه گرفته شده،  جهت اطمينان از صحت. صورت مصرف نتيجه آزمايش را منفي كاذب نمايد، اثبات نشده است
  .شود وزن مخصوص آن و درجه حرارت نمونه كنترل مي

  آموزش و مشاوره تنظيم خانواده

هاي  افزايش آگاهي. ساز است هاي بعد هم سرنوشت مرحله بسيار مهمي از زندگي است؛ نه تنها براي زن و شوهر، بلكه براي نسل
واحدهاي بهداشت خانواده در تمام مراكز .ها و جامعه دارد و سالمت افراد خانوادهبهداشتي نقش مهم و مؤثري در تأمين سعادت 

بهداشتي و درماني كشور وظيفه دارند درباره مسائل بهداشتي ازدواج، بارداري، زايمان، نگهداري و تأمين سالمت كودكان بهترين 
آموزش تنظيم خانواده كه در ادامه . با صالحيت معرفي كنند ها را به افراد ها را در اختيار مراجعان خود قرار دهند يا آن راه حل

اگرچه زمان كافي در اختيار پرسنل اين بخش وجود ندارد . شده است شود، در راستاي اهداف مطرح آزمايشات ازدواجي انجام مي
گشاي مشكالت آنان در  تواند گره دهد، ولي آشنايي زوجين با اين واحد مي و نيز حجم مطالب اجازه توضيحات بيشتر را نمي
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هاي ارثي، بارداري، سن مناسب براي بارداري،  به پيشگيري از بيماري هاي الزم راجع در مشاوره قبل از ازدواج توصيه.آينده باشد
  .شود هاي جوان داده مي ها و روش مناسب تنظيم خانواده به زوج تعداد بچه

  واكسن كزاز

شكل فعال باكتري در برابر . هاي اسپوردار و عامل بيماري كزاز در انسان است باكتري كلستريديوم تتاني يك نوع باكتري از دسته
ماند و نسبت به  ها در خاك خشك و گردوغبار زنده مي سال  حرارت و مواد شيميايي مقاومت چنداني ندارد، ولي اسپور آن

كند كه  قوي به نام تتانواسپاسمين ترشح مي )اگزوتوكسين(اين باكتري يك سم . حرارت و مواد شيميايي مقاومت زيادي دارد
عاليم اين بيماري با فعاليت شديد اعصاب حركتي، سفتي و انقباض شديد عضالت مشخص . عامل اصلي بروز عاليم بيماري است

  .شود مي

جزيه باشد و سريع ت سم كزاز يك تركيب پروتئيني است كه نسبت به حرارت، مواد شيميايي، اسيدها و قلياها حساس مي
 64تا  20(تواند خاك  منشأ عفونت كه حاوي اسپور باكتري است، مي.كند درجه آن را زود خراب مي 70حتي الكل . شود مي

، خار گل، ميخ، وسايل جراحي )بيشتر مربوط به اسب(، لباس كثيف، گردوغبار، مدفوع )هاي خاك، آلوده هستند درصد نمونه
  .باشد) نشده كامل استريل(

اين . آيد با اسپور باكتري به وجود مي) شده داشته باشد اغلب زخم عميقي كه بافت له(تيجه آلودگي يك زخم بيماري در ن
كنند سم توليدشده به طور موضعي عضالت  شوند و سم توليد مي هوازي به فرم فعال تبديل مي اسپورها درون زخم در شرايط بي

حركتي در شاخ قدامي نخاع  -هاي عصبي هاي عصبي خود را به سلول هكند و همچنين از طريق رشت همان ناحيه را منقبض مي
پس از آن با انتشار سم در تمام قطعات نخاعي، تمام . كند ها انقباض موضعي ناحيه آلوده را تشديد مي رساند و با تحريك آن مي

شود هرگونه عامل تحريكي  ث ميهاي عصبي شاخ قدامي باع پذيري شديد سلول تحريك. آيند عضالت بدن به حالت انقباض درمي
تعداد اين .اسپاسم عضالني را تشديد كند) هر چند ضعيف مثل تماس دست با بدن بيمار يا محركات بينايي و شنوايي(محيطي 

مشكالت تنفسي عامل بيشتر موارد منجر به مرگ . و زمان آن در بيماران، بسيار متفاوت است) انقباض عضالني(حمالت تشنج 
  .اري استدر اين بيم

  كزاز نوزادان

شود كه به علت استفاده از وسايل آلوده ضمن بريدن بند ناف، ختنه كردن،  به بيماري كزاز در يك ماه اول عمر اطالق مي
كزاز نوزادان با واكسيناسيون مادر حداكثر تا ماه ششم بارداري قابل پيشگيري . آيد پانسمان و سوراخ كردن گوش به وجود مي

هاي جلوگيري از بروز اين بيماري كشنده اين است كه به واكسن كزاز هنگام ازدواج توجه كافي  بهترين راهيكي از . است
واكسيناسيون عليه اين بيماري با توجه به پراكندگي گسترده اسپور اين باكتري در اغلب نقاط دنيا، راه پيشگيري از بروز .شود

شده باكتري  واكسن كزاز، سم غير فعال.شود له با سم باكتري انجام مياين واكسيناسيون به منظور مقاب. اين بيماري است
بدين لحاظ به . شوند سرفه هم، همراه آن تزريق مي جهت اثربخشي بيشتر اين واكسن، واكسن ديفتري و سياه. است) توكسوييد(

مراحل بعدي به ترتيب . شود ام ميماهگي انج 2اولين تزريق اين واكسن در . شود گفته مي) DPT -ثالث(ها واكسن سه گانه  آن
با اين تزريقات مصونيت در مقابل كزاز . پذيرد انجام مي) بدو ورد به مدرسه(سالگي  6تا  4ماهگي و  18ماهگي،  6ماهگي،  4در 

. ظ شودسال تزريقي به نام يادآور بايد انجام شود تا مصونيت در برابر كزاز همچنان حف 10آيد و از آن به بعد هر  به وجود مي

  .شود گفته مي) DT(واكسن يادآور شامل واكسن كزاز و ديفتري است كه به آن واكسن دو گانه 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

١١٩ 
 

  شود؟ كننده براي ازدواج واكسن كزاز تزريق مي هاي مراجعه به همه خانم

سال پس  10فاصله لذا اگر خانمي در . با رعايت فواصل زماني تزريقات ذكرشده، سال پايان دبيرستان زمان يادآور اول خواهد بود
از يادآور اول ازدواج كند نيازي به تزريق واكسن در زمان ازدواج ندارد، در غير اين صورت بايد واكسن به صورت داخل عضالني 

شود  ها كارت واكسن كزاز صادر مي ولي جهت اطالع محضر براي هر دو نفر آن. براي وي تزريق شود) دلتوييد - عضله پشت بازو(
  .شود ها اعالم مي در ضمن زمان يادآور بعدي هم به آن. نياز محضردار، براي ثبت عقد كامل باشد تا مدارك مورد

  تاالسمي

هاي ارثي باعث بروز يك بيماري  برخي از اين صفت. كنند صفت ارثي يك ويژگي است كه والدين به فرزندان خود منتقل مي
توان  مثالً رنگ چشم، يك ويژگي است كه توسط آن افراد را مي.كنند شوند، ولي برخي ديگر فقط يك ويژگي را توصيف مي مي

در اين . كند ولي تاالسمي يك صفتي است كه بيماري را منتقل مي... !فالني رنگ چشمش آبي يا سبز است . توصيف كرد
اهش هموگلوبين ميزان ك. هاي قرمز نيست بيماري مغز استخوان قادر به ساختن مقادير كافي از هموگلوبين طبيعي در گلبول

  .كند كه اين صفت ارثي را دارند، تاالسمي به يك شكل بروز نمي  لذا در افرادي. ها متفاوت است طبيعي در انواع مختلف تاالسمي

  :در انتقال صفات ارثي از والدين به فرزندان به دو نكته توجه نماييد

اريم پدر و مادري كه يك صفت را دارا هستند، آن را حتماً به هاي ارثي تابع قانون احتماالت است، يعني انتظار ند بروز صفت -1
  .فرزندان خود منتقل كنند

  

ها شيوع بيشتري دارند  تعدادي از آن. دهند، از تنوع زيادي برخوردارند هاي ارثي كه به صورت بيماري خود را نشان مي صفت -2
  .و پراكندگي اين صفات در جوامع مختلف متفاوت است

  .ها، نوع بتا شيوع بيشتري دارد ترين بيماري ژنتيكي است و از انواع تاالسمي يران شايعتاالسمي در ا

  .طبيعي متفاوت است Hbدر انواع مختلف آن، ميزان كاهش . شود تاالسمي بتا خود به انواع مختلف تقسيم مي

كند، چون بدن با افزايش  جاد نميطبيعي مشكل حادي را اي Hbبتا تاالسمي مينور، نوعي بتا تاالسمي است كه در آن كاهش 
اين افراد اگر با كسي كه اين صفت را ندارد ازدواج كنند، هيچ . نمايد قرمز خود اين مشكل را تا حدودي جبران مي  تعداد گلبول

اگر ولي . كند و حداكثر ممكن است فرزندي مثل خود فرد، به صورت ناقل مينور متولد شود ها را تهديد نمي خطري فرزندان آن
  .درصد احتمال دارد كه فرزند مبتال به تاالسمي ماژور به دنيا بيايد 25با كسي كه اين صفت را دارد ازدواج كنند، 

 700كه هر سال بيش از  نفر است و اين 20نفر از هر  1در جامعه ايران حداقل ) بتا تاالسمي مينور(وقتي بدانيد فراواني ناقلين 
زوج ناقل تاالسمي تشخيص داده  2500شوند و از اين تعداد  السمي با آزمايش خون غربال ميهزار داوطلب ازدواج از نظر تا

هاي مراكز بهداشت  برنامه ملي پيشگيري تاالسمي به طور رسمي در رأس برنامه 1376شوند، حتماً خواهيد گفت چرا از سال  مي
  ...!سراسر كشور قرار گرفته است؟ چقدر دير 

هاي ناقلي  آيد تا از تولد فرزند مبتال به تاالسمي ماژور جلوگيري كند، زوج رهايي كه به كمك زوج ناقل ميكا امروزه با وجود راه
. شود، اصرار به ازدواج دارند ها داده مي هايي كه در واحد مشاوره تاالسمي به آن ها و آگاهي شوند كه با وجود تمام مشاوره پيدا مي

ها را ندارد ولي تولد يك بچه  توجهي به تصميم آن و البته هيچ مرجع قانوني حق بيها باشد  اين تصميم شايد حق مسلم آن
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درماني هم كه بايد تاوان حس  -مبتال به تاالسمي ماژور تنها مشكل پدر و مادر وي نخواهد بود بلكه سيستم بهداشتي
هاي ويژه تاالسمي تشكيل پرونده  از مشاوره ها را تنها نگذارد؛ اين زوجين پس پذيري خود را بپردازد، وظيفه دارد آن مسؤوليت

  .گيرند دهند و ضمن تأييد و تأكيد بر تصميم خود، زير نظر مركز بهداشت نزديك محل سكونت خود قرار مي مي

نتيجه اين آگاهي از جهش ژني، بعداً در دوران . هاي مينور تعيين شود البته الزم است قبل از بارداري جهش ژن بتاگلوبين زوج
  .كند داري خانم به تعيين الگوي وراثت جهش تاالسمي جنين كمك ميبار

برداري از پرزهاي جفتي  با روش تكه 12تا  10برداري در هفته  براي تعيين وضعيت جنين از نظر تاالسمي ماژور نياز به نمونه
)CVS ( يافته  هاي جهش نين ژنهاي الزم مشخص شود ج اگر پس از بررسي.با روش آمنيوسنتز است 16تا  14يا در هفته

درماني با  در اين صورت سقط. درصد است 25والدين را دريافت كرده است، جنين به تاالسمي ماژور مبتال است، كه احتمال آن 
در اين صورت بارداري ادامه . درصد موارد هم احتمال دارد جنين سالم باشد 75البته در . مجوز پزشكي قانوني ميسر است

  .يابد مي

ها  رساني به بافت در اين نوع به دليل كاهش هموگلوبين طبيعي، اكسيژن. السمي ماژور نوع شديد بيماري بتا تاالسمي استبتا تا
ساز، قادر به جبران كمبود هموگلوبين طبيعي  هاي خون رغم فعاليت كليه استخوان بدن اين افراد علي. با مشكل همراه است

لذا هر چند ). شود ها و پيشاني در اين افراد مي ناحيه صورت سبب درشت شدن گونه ساز در هاي خون فعاليت استخوان. (نيست
شود و براي جلوگيري از  تزريق خون باعث افزايش سطح آهن بدن مي. بار بايد به اين افراد خون سالم تزريق شود وقت يك

  .است كننده آهن، تزريق آمپول دسفرال براي خارج كردن آهن اضافي ضروري افزايش مسموم

  

  شود؟ روش غربالگري تاالسمي چگونه انجام مي

اند كه  شده) سل كانتر(هاي ازدواج مجهز به دستگاه شمارش سلولي خودكار  براي شروع برنامه غربالگري ابتدا كليه آزمايشگاه
ون است كه در سي خ سي 2نياز به حداقل ) CBCآزمايش (براي اين آزمايش . ها از نوع سيسمكس هستند عمده اين دستگاه

دقيقه روي دستگاهي به  5اين خون براي مخلوط شدن با ضد انعقاد، حداقل . شود هاي محتوي ماده ضد انعقاد گرفته مي ويال
پارامتر و اندكس  8ها قادرند در كمتر از يك دقيقه حداقل  اين دستگاه. نام ميكسر بايد بچرخد و سپس به دستگاه داده شود

ها و بررسي صحت  لذا تعمير و نگهداري اين دستگاه. ها است گيري ها مالك تصميم ايج حاصل از دستگاهنت. خوني را نشان دهند
هاي خوني  از بين پارامترها و اندكس.ها هستند ها داراي برنامه مدوني است و پرسنل فني آزمايشگاه ملزم به رعايت آن و دقت آن

  .ستا MCVو  MCHشود  چه در وهله اول به آن توجه مي آن

MCH  متوسط غلظت هموگلوبين وMCV دهد براي  هاي قرمز نشان مي متوسط حجم گلبولMCH  و براي  27مقادير بيش از
MCV  نرمال تعريف شده است) 100و البته كمتر از (، 80مقادير بيش از.  

لذا اگر يكي . ر ازدواج كننددر طرح غربالگري تاالسمي، هدف، شناسايي زوج ناقل صفت تاالسمي است كه تصميم دارند با يكديگ
بدين منظور در ابتدا نمونه آقا . از طرفين صفت تاالسمي را نداشته باشد مشكلي براي آينده زندگي مشتركشان پيش نخواهد آمد

  .شود گيري مي شود و در صورت نياز از خانم نمونه گرفته مي

  شود؟ گيري انجام مي چرا ابتدا از مردان خون

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

١٢١ 
 

هاي  در اين بيماري اندكس. خوني حاصل از فقر آهن مبتال هستند تعداد زيادي از زنان در جامعه به كم دليل آن اين است كه
هاي فوق است، بنابراين  جايي كه مالك غربالگري فقط اندكس مورد نظر مثل تاالسمي مينور كمتر از حد نرمال است و از آن

گيري پارامترهايش  هر نمونه پس از اندازه.را مورد بررسي قرار بدهيمها، مردان بيشتري  مجبور خواهيم بود در مقابل اين خانم
توسط دستگاه، اگر مقادير يكي يا هر دو اندكس مورد نظر را كمتر از حد نرمال را نشان دهند به عنوان مشكوك در نظر گرفته 

هاي وي  گيري خون و بررسي اندكس اقدام بعدي فراخواندن خانم مورد نظر براي نمونه.شوند تا اقدامات بعدي انجام شود مي
در صورتي كه خانم نرمال باشد، وضعيت آقا براي ازدواج از نظر صفت تاالسمي اهميتي ندارد لذا بدون مشاوره ويژه، . باشد مي

، توسط پزشك مشاوره )زوج مشكوك به تاالسمي(هاي پايين داشته باشند  اگر هر دو نفر اندكس.شود ها صادر مي جواب آن
گيرد، در صورت نياز يك  ها مورد ارزيابي قرار مي در اولين اقدام وضعيت آهن بدن آن. گيرند مي تحت مشاوره ويژه قرار ميتاالس

  .شود دوره درمان آهن تجويز مي

در صورت عدم . شود ها، مجدد ارزيابي مي گيري انجام و نتيجه از نظر مقادير اندكس پس از سپري شدن طول درمان، نمونه
هاي پزشك مشاور  نتايج حاصل از پيگيري. شود درخواست مي Hb A2گيري  هاي مورد نظر، براي هر دو نفر اندازه ندكستصحيح ا

گيرد تا با مراجعه به يكي از مراكز مشاوره ژنتيك مورد تأييد و معرفي شده از  نامه در اختيار زوجين قرار مي بر اساس يك معرفي
هاي طبيعي است  يكي از انواع هموگلوبين Hb A2.ها به طور قطعي مشخص شود ر آنوزارت بهداشت، وضعيت صفت تاالسمي د

، )درصد 7حداكثر تا (مقدار بيش از آن . دهد درصد از مقدار هموگلوبين كل را تشكيل مي 5/3كه در يك فرد نرمال حداكثر 
لذا در اين غربالگري . كند مي را رد نميولي مقادير در حد نرمال در افراد مشكوك، تاالس. كند تشخيص تاالسمي را قطعي مي

  .مقادير باالي آن داراي ارزش است

پس از آن متخصص ژنتيك . گيرد هاي ژني هموگلوبين از نظر صفت تاالسمي مورد بررسي قرار مي در آزمايشگاه ژنتيك، جهش
يا يكي از زوجين تأييد نشود، پايان در صورتي كه صفت تاالسمي در هر دو نفر . كند نظر خود را به مشاور تاالسمي اعالم مي

رساني كامل در مورد آينده  ولي اگر هر دو نفر ناقل تشخيص داده شوند، پس از اطالع. مشاوره ويژه براي آنان خواهد بود
شود، ولي اگر  ها بسته مي اگر منصرف شوند پرونده آن. شود گيري براي ازدواج به عهده خودشان گذاشته مي مشتركشان، تصميم

ها صادر خواهد شد و نيز به مركز بهداشت محل  هاي الزم مجوز ازدواج براي آن اصرار به ازدواج داشته باشند پس از تكميل فرم
شود تا اقدامات الزم در زمان  شوند و از طريق كارشناسان آن مركز وضعيت بارداري خانم پيگيري مي سكونتشان معرفي مي

سمي در جنين قبل از ماه چهارم بارداري انجام شود تا در صورت نياز مجوز سقط بارداري براي تشخيص وضعيت صفت تاال
 3تا  2براي اجراي دستورالعمل شناسايي زوج ناقل تاالسمي تا رسيدن به يك نتيجه قطعي و مطمئن، گاهي .جنين صادر شود

نتيجه آزمايشات، مراسم ازدواج خود را كنند و قبل از  از طرف ديگر زوجي كه به آزمايشگاه مراجعه مي. ماه زمان نياز است
هاي الزم نتيجه  ها گفته شود بايد منتظر بمانند تا بررسي اند و فقط منتظر جواب آزمايش هستند، اگر به آن ريزي كرده برنامه

  .شتها به دنبال خواهند دا رواني براي آن - قطعي را مشخص كند، روزهاي انتظار، دوران سختي را توأم با فشارهاي روحي

كنند تا امروز و آينده  به جاي ناراحتي و دلخوري، همراهي زوجين با سيستم بهداشتي و پرسنلي كه در اين خصوص تالش مي
و . تر خواهد كرد گيري سريع ها را شفاف به خودشان نشان دهند، كمك بزرگي به اجراي دقيق دستورالعمل موجود و نتيجه آن

در ابتداي آشنايي يك زوج انجام شود تا مشكالت روحي و  CBCمي با يك آزمايش ساده چه بهتر خواهد بود اگر بررسي تاالس
  .ها كند مالي كمتري را متوجه خانواده
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هاي ژنتيكي زيادي وجود دارند ولي به طور رسمي و قانوني هنگام  در پايان اين قسمت ذكر اين نكته ضروري است كه بيماري
ضرورت اين . ها را بايد پيگيري كنند ز، خود زوجين از طريق مراكز مشاوره ژنتيك آندر صورت نيا. شوند ازدواج بررسي نمي

گردد، بلكه در هر دو خانواده پسر يا دختري كه با هم ازدواج  دهند برنمي پيگيري فقط به كساني كه ازدواج فاميلي انجام مي
  .گيريها انجام گيرد وابستگان وجود دارد بايد اين پي هاي مكرر، مشكالت مادرزادي در كنند اگر مثالي از نقص ژنتيكي، سقط مي

 برگرفته از پيك تندرستي

 2سواالتي در مورد پرده بكارت

  دكتر رهام صادقي 

  ؟خواهش مي كنم از اندازه پرده بكارت از جنس اون وآيا استمنا تاثيري روي آن دارد يا نه؟؟؟؟و عكسي از ان  

م در خارج از واژن قرار گرفته و قسمتي از دستگاه تناسلي خارجي زنان به حساب بر خالف تصور عمو Hymenپرده بكارت يا 
بد نيست بدانيم نام اين . ( پرده بكارت از جنس همان بافت ورودي واژن بوده و دورتادور ورودي واژن را گرفته است . مي آيد 

  ) . گرفته شده است كه خداي ازدواج و عروسي بوده  Hymenaeusقسمت از يك خداي يوناني به نام 

  : اين پرده انواع مختلفي دارد 

  
  . مورد دوم از سمت راست نوع حلقوي و مورد دوم از سمت چپ دو قسمتي نام دارند: در تصوير باال* 

اين پرده . اين غشا در اثر ايجاد صدمه به شكلهاي مختلف ممكن است در جاهايي دچار زخم و پارگي شود و ديگر ترميم نشود 
و نيز ممكن است به طور ) اگرچه در اكثريت خانم ها هست ( است به طور مادرزادي در افرادي وجود نداشته باشد  ممكن

  . مادرزادي كل ورودي واژن توسط اين غشا پوشيده شده و سوراخي در آن وجود نداشته باشد 

به اين پرده صدمه اي وارد شود ... )ستمنا و ، ا) چرخ سواري ، ژيمناستيك ، اسب سواري( ورزشهاي مختلف ( حاال به هر نحوي 
  . باعث پارگي آن مي شود

  پس به نظر مي رسد بودن يا نبودن اين پرده دليلي قطعي بر باكره بودن يا نبودن فرد ندارد

 --------------------  

  فاصله اولين نقطه ورود آلت تاپرده بكارت چقدر است؟ 

  

  ): نماي شماتيك از دستگاه تناسلي زنانه(ه كنيد براي فهم بهتر لطفا به تصوير زير توج
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بالطبع براي رسيدن به ناحيه صورتي ابتدا مي بايست از ). ناحيه صورتي(در هنگام نزديكي، آلت مردانه وارد واژن مي شود 
ر هنگام وجود رد شد و با توجه به اينكه قطر آلت مرد در هنگام نعوظ بيش از قطر ورودي واژن د) پرده بكارت(خطوط قرمز 

آلت، اولين نقطه عبور از » ورود«پس براي . پرده بكارت هست، به دنبال ورود آلت به واژن اين اليه نازك دچار پارگي مي شود
  .پرده بكارت مي باشد

نداشته آيا ممكن است با ورود آلت باز هم به پرده آسيبي نرسد؟و يا اگر پاره شد در د بسيار خفيف داشته باشد و هيچ خونريزي 
  باشد؟ 

  

  

بله ، همانطور كه در باال هم ديده مي شود، برخي از انواع پرده بكارت حالت حلقوي و ارتجاعي داشته و در هنگام ورود آلت مرد 
كه البته تشخيص نوع پرده نيازمند تجربه بوده و معموال . يا دچار پارگي نمي شوند و يا درحدي نيست كه فرد متوجه آن شود 

  .ان در اين زمينه تبحر دارندمتخصصين زن

سالمه و قبال استمنا داشتم ولي مدتيه به خاطر ترس از پارگي پرده بكارتم از استمنا دست كشيدم ولي قبال  20اقاي دكتر من 
كه خود ارضايي داشتم چون اطالع زيادي در مورد پرده ي بكارت نداشتم و استمنايم با انگشت نبوده احتمال مي دهم به پرده 

  بكارتم اسيبي رسيده باشه البته هيچ خونريزي ودردي وجود نداشته خواهش مي كنم كمكم كنيد ي 

چه طور مي تونم از پارگي يا سالم بودن پرده ي بكارتم اطمينان حاصل كنم؟من جرئت مراجعه به متخصص زنان براي معاينه 
جود نياز شديدي كه به رابطه جنسي احساس مي كنم تمام رو ندارم البته به خاطر نگراني از سالم بودن پرده ي بكارتم و با و

  موقعيتهايي رو كه براي اشنايي و ازدواج پيش مي ياد رد مي كنم 

  

  . اين مساله را متوجه شويد و معاينه مي بايست توسط فرد ماهر و متخصص انجام شود» خودتان«راهي نيست كه 

  انتخاب باز : نقل قول

يده باشه چي كار كنم؟خانوادم شديدا تاكيد به ازدواجم دارن من بايد چي كار كنم؟اونا ادمي و اگه پرده ي بكارتم اسيب د
  نيستن كه اگه پرده ي بكارتم اسيبي ديده باشه قبولم كنن 

  خواهش مي كنم جوابمو كامل بدين 

ت را انجام مي دهند ولي اين افرادي هستند كه عمل ترميم پرده بكار. متاسفانه پارگي پرده بكارت خودبخود ترميم نخواهد شد
  .كار غير قانوني بوده و عواقب خاص خود را دارد
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براي پارگي پرده ي بكارتم حتما بايد خونريزي و درد اتفاق بيفته؟يعني چون خونريزي اتفاق نيفتاده مي تونم به سالم بودنش 
  اميدوار باشم؟ 

ارد و بسته به نوع پرده و خونرساني ناحيه دارد و ممكن است حتما خونريزي به آن صورتي كه انتظار مي رود هميشه وجود ند
شايد هم پارگي كامل به وجود نيامده باشد و تنها آثاري از ورود جسم خارجي در لبه هاي . تنها به صورت چند لكه كوچك باشد

  .اميد هست هميشه. پرده ديده شود كه تمام اينها بايد توسط فرد متخصص و در وضعيت معاينه مناسب ديده شود

  اگر پرده ي بكارت اسيب ديده باشد مرد هنگام نزديكي غير از خونريزي از روش ديگري مي تونه متوجه بشه؟ )2

اما چون قطر ورودي . خونريزي همانطور كه در باال هم گفته شد ، مالك مناسبي براي وجد يا عدم وجود پرده بكارت نيست
مرد به دنبال اولين نزديكي با مانعي در سر راه ورود آلت به داخل واژن مواجه خواهد پرده بكارت از قطر آلت كمتر است معموال 

  .كه اين هم به نوع پرده و جثه زن نيز مربوط مي شود. شد

فاصله ي پرده ي بكارت تا بيرون الت چقدره؟تو مطالب قبلي فاصله از وازن و رحم رو گفته بودين ولي به اين مورد اشاره اي )3
  نشده بود 

پرده بكارت اولين قسمتي است كه در زير لب بزرگ و كوچك قرار دارد، پس اگر از خارج به داخل در نظر بگيريم به اين ترتيب 
كه در صورتي كه لب بزرگ و كوچك كنار زنده شوند اولين . واژن و رحم -پرده بكارت  - لب كوچك  -لب بزرگ: خواهد شد

  .رودي واژن خواهد بودچيز بعد از آنها پرده بكارت يا دهانه و

  

  و حداقل قطر الزم براي پارگيه پرده ي بكارت چقدره؟ )4 

  

چيز ثابت و استانداردي وجود ندارد و به چثه و خصوصيات بدني مربوط مي شود ولي معموال قطر آلت در حالت نعوظ از 
  سوراخي كه در پرده بكارت وجود دارد بيشتر خواهد بود

  يا ارگاسم به هايمن اسيب ميزند؟ ايا باز كردن زياد پاها و 

خير، با توجه به موقعيت آناتوميك پرده با باز كردن پاها در شرايط عادي هيچگونه آسيبي به پرده بكارت نمي رسد اما در برخي 
 كه ضربات مكرر به ناحيه تناسلي در(يا اسب سواري ) كه حركات پا بيش از حد معمول و مكرر است(ورزشها مثل ژيمناستيك 

  . .ممكن است به پرده آسيب برسد) حالتي كه پاها بازتر حد معمول هستند، وارد مي شود

  ميتوان سوراخ پرده بكارت را ديد؟ )مثل زمان دفع(ايا با زور زدن 

  .خير، مي بايست معاينه در وضعيت مخصوص و توسط معاينه كننده متبحر انجام شود

ه دكتر مراجعه نمودم، دكتر پس از معاينه تشخيص دادند كه از نوع كنگره جناب دكتر من سال گذشته جهت معاينه بكارت ب
  . خواهشمند است در خصوص نوع و سختي اين نوع بكارت توضيحي بفرمائيد. اي مي باشد

ضخامت پرده هم در . نوع پرده با توجه به شكل ظاهري آن تقسيم بندي مي شود و نشاندهنده سختي و ضخامت پرده نيست
لف تفاوت مي باشد ولي در هر صورت اگر جسمي داراي قطري بيش از قطر سوراخ موجود در پرده ، وارد واژن شود افراد مخت

  .باعث آسيب به پرده خواهد شد) بجز موارد خاص(

سال هست كه نامزد هستم و هنگام ارضا شدن گاهي دردي را در ناحيه آلت احساس مي  1و سؤال ديگر اينكه من حدود به 
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  ين باعث مي شود كه كناره گيري كنم، چاره كار چيست و آيا بايد به دكتر مراجعه كنم؟؟ كنم و هم

  . علل مختلفي باعث آميزش دردناك مي شود كه اينجا به طور كامل بحث شده است

  . و سؤال آخر آيا در روز آخر پريود امكان حاملگي وجود دارد؟؟؟ با تشكر از راهنماييهاي شما

  .رخ مي دهد) ميان دوره قاعدگي(تمال باال در حوالي روزهاي تخمك گذاري خير، حاملگي با اح

وجود ترشحات شفاف و رقيق و بي بو ) روز40وگاهي تا 28هي گا(ساله و مجرد بي نظمي در زمان پريود  20دختري هستم 
  كنم؟ با تشكر وخروج خون همراه ادرار در زمان پريود نشانه چيست آيا پرده بكارتم سالم است و چكار بايد ب

مقدار اين ترشحات در افراد . (ترشحاتي كه ذكر كرديد، معموال در همه زنان وجود دارد و ترشحات طبيعي دستگاه تناسلي است
خروج خون همراه ادرار در زمان خونريزيهاي ماهيانه معموال به دليل خونريزي در دستگاه ادراري ) مختلف متفاوت مي باشد

اگر پس از قطع خونريزيها باز هم خون مشاهده كرديد به پزشك . همان خونريزيهاي ماهيانه مي باشد نيست و بيشتر ناشي از
  . مراجعه نماييد

اگر كاري كه باعث آسيب به ناحيه تناسلي شده و يا نزديكي و رابطه جنسي نداشته ايد، . پرده بكارت خودبخود آسيب نمي بيند
  .پرده شما سالم خواهد بود

  ؟؟؟ ... پزشكان قانوني نسبت به پزشكان زنان ارجحيت دارند براي مراجعه و معاينه و گواهي و به نظر شما  

  .تنها مرجع قابل استناد در اين مورد پزشكي قانوني است

شما كه مي گوئيد با ورزش بكارت پاره مي شه آيا با ورزشهائي مثل ايروبيك شنا يا ورزشهاي ديگر احتمال پارگي براي همه 
  ارد يا نه ؟ لطفاً در اين باره بيشتر توضيح دهيد وجود د

قطعا و لزوما با انجام ورزش آسيب به پرده بكارت وارد نمي شود، بلكه ممكن است در ورزشهايي كه پاها زياد از هم باز مي شوند 
ده بكارت آسيب وارد است، به پر) اسب سواري(و يا ناحيه نشيمنگاه در معرض آسيبهاي جزئي و مكرر ) كاراته ، ژيمناستيك(

  .شود ؛ البته تشخيص و افتراق آسيب به اين صورت و ناشي از نزديكي توسط مراجع قانوني امكانپذير است

  ببخشيد ميخواستم بدونم بغير از خودارضايي و نزديكي چه عاملي مي تونه باعث پارگي پرده بكارت بشه؟ 

  رساندن و يا پارگي كامل پرده بكارت گردد  وارد كردن هر چيزي به داخل واژن مي تواند باعث آسيب

  همچنين در بعضي مواقع ضربات شديد نيز ميتوانند پديد آورنده اين ضايعه باشند

  . ميخواستم بدونم تعداد نزديكيها در تشخيص بكارت اوليه توسط پزشك اثر ميگذاره

كارت شده باشه كه تشخيص نوع اوليه غير ممكن شده يعني اگه تعداد نزديكيها زياد بوده باشه ميتونه طوري باعث تغيير شكل ب
  باشه در 

  . سال از آخرين نزديكي گذشته باشه 1حالي كه حدود 

  .بله اين احتمال وجود دارد

سالي است كه پرده بكارتم را ازدست داده ام ولي االن تصميم به ازدواج گرفته وبه  3بنده تازه عضو سايت شما شده ام وتقريبا 
روز براي ترميم پرده بكارتم به  2اجعه كرده وپس از معاينه دكتر از من خواست كه قبل از شب عروسي به يك يا دكتري هم مر

  ايشون مراجعه كنم 
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  ميخواستم بدونم كه ايا بعد از عمل جراحي ميتون با خيال راحت شب عروسي را بگذرانم 

  ه دكتر رفته املطفا جواب منو بدهيد در ضمن من ساكن ايران نيستم ودر اروپا ب

ولي در هر صورت وقتي ترميم كنيد مشكلتان حل ميشود  ترميم پرده بكارت براي گول زدن همسر اخالقاً كار درستي نيست
  البته بهتر اينه كه چند روز جلوتر اين كار را انجام دهيد 

  است قابل تشخيصدر ضمن پرده ترميم شده توسط پزشك 

  در دوره پريودي بوجود مياد؟  در صورت پاره شدن پرده چه تغيراتي

  .هيچ تغييري ايجاد نمي كند

  ديگه اينكه فاصله ابتداي وازن تا پرده بكارت به چند سانت مي رسه؟؟؟؟  

  اردهيچ فاصله اي وجود ندارد، ابتداي واژن پرده بكارت قرار د

  آيا پاره شدن پرده بكارت هميشه همراه با درد و خونريزي است؟  

  خير 

  و شنا كردن در استخر يا دريا ممكن است موجب پارگي پرده بكارت شود؟ آيا آب ) 3

  خير 

  آيا خودارضايي ممكن است منجر به پاره شدن پرده بكارت شود؟ ) 4

  بله 

  آيا فشار آب در دستشويي مي تواند به پرده بكارت آسيبي برساند يا منجر به پارگي آن شود؟ ) 5

  خير

 ر ايران گزارشي از جراحي ترميم بكارت د

در شب زفاف و پس از آن كه عروس و داماد به حجله مي رفتند، فردي به عنوان ينگه در پشت در منتظر مي ماند تا دستمالي «
اگر . را كه نشان از سالمت دختر است تحويل بگيرد و با نشان دادن آن به مادر شوهر و مادر زن انعامي نيز نصيب خود كند

به پا مي شد و بي آبرويي دختر و خانواده وي را به همراه داشت و احتمال داشت به دست پدر يا  دستمال سفيد بود كه غوغايي
گاه عروس سر داماد را كاله مي گذاشت و . البته اين اتفاق كم مي افتاد. ريخته شود "مثل سگ"، خونش "باغيرت"برادر 

  .دستمالي را كه به خون كبوتر آغشته بود، به كار مي برد

  

تمال بيني، مربوط به ايراني است كه هنوز علم پزشكي در آن پيشرفت نكرده بود و جراحي دختراني كه پيش از رسم دس«
   از خشت تا خشت - محمود كتيرايي   ».داده بودند، رايج نشده بود "لو"ازدواج خود را 

  

چرا كه همواره پنهاني انجام مي شده و من يا پرده بكارت در ايران از نظر تاريخي داراي مبناي دقيقي نيست؛ سابقه جراحي هاي
  .به همين دليل، سابقه و ميزان رواج آن، ثبت نشده است. كمتر سخني از آن مي رفته است

اما مي توان گفت به موازات افزايش آزادي هاي روابط دختران و پسران و گسترش روابط جنسي، اين نوع جراحي نيز افزايش 
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   .داشته است

  

   هاي علمي استفاده از روش جراحي پنهاني، بدون

  

است، اما همچنان  را به همراه داشته  افزايش روابط جنسي دختران و پسران  هنجارهاي اجتماعي و سبك زندگي، تغيير در
  . وان پيش شرطي براي ازدواج، مهم مي شمارندرا به عن) پرده بكارت(بسياري از دختران و پسران، وجود هايمن 

طوري كه به نظر مي رسد بسياري از ماماها و  حي ترميم هايمن در ايران رشد قابل توجهي داشته، بههمين دليل، انجام جرا به
 .جراحي را انجام مي دهند پزشكان متخصص زنان اين نوع

 
است،  به اين معنا كه فردي كه داراي اطالعاتي در حد يك فوق ديپلم مامايي. است اين نوع جراحي به صورت تجربي فراگرفتن

جراحي كه شامل زدن چند بخيه است كه بيش از . كرد با چند بار حضور هنگام اين جراحي، توانايي جراحي را پيدا خواهد تنها
 .هميشه نيز در مطب و در ساعات خلوت انجام مي شود نيم ساعت وقت نياز ندارد و

 
سبب شده تا اين عمل، به  آموزشي د منابعنبو مي گويد كه كه خود نيز چند مورد جراحي هايمن انجام داده، خانم دكتر شيوا،

پزشكي كه در دانشگاه ها تدريس مي شود، براساس منابع خارجي است و روش  تمام منابع علمي« :صورت تجربي فراگرفته شود
امثال آن روش هاي مختلفي وجود  به طور مثال براي جراحي هاي گوش، حلق، بيني و. خاص آن نيز تشريح شده است هاي

 آن جايي كه اين نوع عمل در ديگر كشورها معنايي ندارد، هيچ منبع علمي براي هر كدام نيز تشريح شده است؛ اما از دارد كه

اين موضوع، مخفي مانده و يا مي ماند و تنها از  در فارسي هم اگر منابعي باشد، براي سرپوش گذاشتن بر روي. آن موجود نيست
 «.دادرا انجام  طريق تجربي مي توان اين كار

 
  .در واقع هر كس شيوه خاص خود را به كار مي گيرد كه حاصل مشاهدات پيشين وي به عنوان دستيار پزشك بوده است

 
  دستمزدهاي ميليوني براي چند بخيه

 
. منجر به خونريزي در شب زفاف شود اظهارات دكتر شيوا، كل جريان عمل محدود به زدن چند بخيه است كه در نهايت براساس

بخيه ها  تومان و خارجي آن سه هزار تومان است؛ اما هزينه زدن اين 600بخيه ايراني  ساس نرخ بازار دارويي كشور، قيمت نخبرا
 .در نقاط مختلف تهران متفاوت است

 
. تهران متغير است هزار تومان تا هفت ميليون تومان در 200كه همراه با بي حسي موضعي است، از  هزينه اين عمل نيم ساعته

 .واقع شده باشد) شمال، شرق، غرب و يا جنوب(تهران  اين نوع نوسان قيمت بستگي به اين دارد كه مطب در كجاي

 
هايي كه از روش هاي جراحي  ميليون تومان متغير است؛ اما در جراحي5/1هزار تا  200ساده هزينه ها از  در جراحي هاي

 اين نوع. ميليون تومان نيز افزايش مي يابد 7ستفاده مي شود، ارقام تا ا پالستيك و ليزر به عنوان از بين بردن جاي بخيه

امتياز آن اين است كه در اين شيوه، حتي پزشكي  تنها. ساعت زمان مي برد 5/1جراحي ها نيز در مطب انجام مي شود و حدود 
 .هايمن نمي شود قانوني نيز متوجه ترميم
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چند سال پيش در ورامين كار مي كرده، بعد از ارتقاي محل كارش به  ايي كه تارونق بازار اين ماماها به حدي است كه مام
  .است خراسان، پيروزي و بعد از آن ميدان هفت حوض، اكنون در جردن مطب داير كرده خيابان

 
  گروه سني مراجعان و انگيزه جراحي

اين پزشكان . با خبرنگاران پرهيز دارند آن، بخصوص از پزشكاني كه اين عمل جراحي را انجام مي دهند، از گفتگو درباره بسياري
جراحي  صرفا در صورت داشتن معرف مي پذيرند، حتي اگر تاييد كنند كه اين در اين عمل كه مراجعان خود را هم با احتياط و

به قصد «فقط معدود براي دوستان و آشنايانشان، و  شركت داشته اند، بالفاصله تاكيد مي كنند كه آن را صرفا در مواردي
  .انجام داده اند» كمك

از سوي ديگر، مراجعان هم تالش مي كنند تا حد امكان هويت و مشخصات شخصي خود را پنهان نگه دارند و ردي از خود، 
 .برجاي نگذارند

ته سال هاي گذشته در اين خصوص داش اين شرايط، نمي توان آمار درستي در خصوص سن مراجعان و يا تغييراتي كه ظرف در
از  دكتران از روي چهره مراجعانشان زده اند، مي توان تخمين زد كه سن مراجعان ارايه كرد؛ اما بر اساس حدس هايي كه برخي

 .سال است 30تا زير  14

 
 عذاب«ساله بوده اند، علت تمايل دختران به انجام اين جراحي را نوعي  24تا  20دكتر شيوا كه بيشتر مراجعانش دختران 

  .مي داند» تسكين روح«براي  و» وجدان

بيشتر دختراني كه به من مراجعه مي كنند، به دليل قرار گرفتن در شرايط عاشقانه و يا وابستگي به طرف مقابل تن به اين «
رابطه داده اند و پس از آن به دليل درگيري هاي روحي كه برايشان ايجاد شده و يا موقعيت ازدواجي كه برايشان پيش آمده، 

اين گروه . اين دختران به نوعي، اخالقيات برايشان اهميت بااليي دارد و درونشان ريشه دارتر است. به جراحي مي كنند اقدام
اين گروه . گروه ديگري هستند كه روابط جنسي بخشي از زندگي شان استاز خانواده هاي مذهبي و سنتي هستند؛ اما  معموالً

  ».نياز و ضرورتي براي جراحي نمي بينند

  

و بازرس مجمع انجمن هاي علمي گروه پزشكي،  رييس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايرانبه اعتقاد دكتر مصطفي اقليما، 
است كه وجود هر رابطه اي را براي » متعصبي«دليلي كه دختران را به اين نوع جراحي ترغيب مي كند، خانواده هاي سنتي و 

 . دخترانشان ننگ آور مي دانند

تلقي مي » دختران بدي«اين خانواده ها، اگر از روابط دوستي دخترانشان، حتي در سطحي ساده باخبر شوند، آنها را  ببرخي از
  .كنند كه بايد طرد يا مجازات شوند؛ مجازاتي كه در جامعه هاي بسته تر و سنتي تر، حتي تهديد به مرگ را هم شامل مي شود

  

  تنهايي در اتاق جراحي

در اكثر موارد دختران تنها به مطب مراجعه مي كنند و حتي پسراني كه با آنها رابطه داشته اند نيز حاضر «: دكتر شيوا مي گويد
ند مسووليت عملي را كه انجام داده اند، برعهده بگيرند؛ حتي در حاضر نيست نيستند با آنها همراه شوند؛ شايد به اين دليل كه

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

١٢٩ 
 

در اين موارد نوعي اصرار از سوي پسر براي انجام اين عمل وجود دارد كه . شندشرايطي كه هزينه آن را خود پرداخت كرده با
  ».دختر است "از سر باز كردن"دليل آن 

  

دختران در بدو ورود ابتدا سناريويي را «: شرح حال خود، مي گويد ييهنگام بازگو هاي دختران»داستان سرايي«او در خصوص 
اكثراً مي گويند كه يا وقتي از ديوار مي پريدند، ضربه خورده اند، يا با شدت به تخت  .كه از پيش طراحي كرده اند را مي گويند

ما پس از آن، گريه و ناله شان شروع مي شود خورده و يا زماني كه پدرش در حال تنبيه وي با چوب بوده، دچار اين اتفاق شده؛ ا
  ».و حقيقت را مي گويند

  

   ادهاي سنتي در كنار روابط آز حاكميت روش

  

و آن را  روابط جنسي را جزيي اصلي و تفكيك ناپذير از دوستي هاي خود مي دانند كنوني،  بسياري از پسرهاي نسل
اما عمر اين باور، تا زماني است كه بخواهند . است» پوسيده و سنتي رهايي از تفكرات«طبيعي بر مي شمرند كه نشانه   روابطي

  .شريك زندگي مشترك خود را انتخاب كنند

از همين رو است كه . پسرهاي امروزي هنوز هم هنگام ازدواج خواهان دختري هستند كه پيش از آن رابطه اي نداشته است
هنوز هم همچون ساليان پيش، نامعمول نيست كه خانواده دختر و پسر، دختر را پيش از ازدواج نزد ماما ببرند تا از صحت و 

  . سالمت وي مطمئن شوند

هستند، چند روز پيش از مراجعه همراه خانواده، به تنهايي مي آيند و  "مشكل"معموالً دختراني كه دچار «: دكتر شيوا مي گويد
  ».با اعالم مشكل خود، درخواست مي كنند كه مساله پنهان بماند

  

ات و داشتن دكتر اقليما، مدعي است كه بخش عمده اي از مردان در يك رابطه به دنبال برقراري روابط جنسي هستند و احساس
  . دوستي هم فكر برايشان بي ارزش است

داشته اند؛ اما هنگام ازدواج به سراغ فردي  بسياري از مردان با وجود آن كه با دختران زيادي دوست بوده و رابطه«: گويد مي او
ندانستن را  در واقع. روابطش نمي دانند و يا خانواده سالمت اخالقي وي را تاييد مي كنند مي روند كه چيزي از گذشته وي و

. برايمان لذت بخش تر است، دروغ را بهتر باور مي كنيم بهتر از دانستن مي دانند و از سوي ديگر براي آن كه شنيدن دروغ

انسان بايد از لذت هاي  شرايط نامناسب فرهنگي و اجتماعي كه وجود دارد، علي رغم آن كه به عنوان يك دختران نيز به دليل
 «.پس بسياري اقدام به جراحي مي كنند. به پنهان كاري هستند ند شوند؛ اما براي ادامه زندگي مجبورزندگي بهره م

 
مي نويسند، همه چيز به نفع آنان و در  زماني كه قانون را مردان«: انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران، معتقد است رييس

 است كه بايد سركوب شود، زيبايي هاي خود را پنهان كند؛ چرا در مقابل اين زن جهت لذت بردن و جلب رضايت آنان است و

كه با استفاده از روش هاي مختلف چرب  كه شهوت طلبي مردان به پاي آنان نوشته مي شود، غافل از اين كه اين مرد است
كند و  را رها مي دنبال به دست آوردن زن است كه پس از بهره مندي نيز به سادگي وي زباني و بازي در نقش يك عاشق، به

 «.جاي مي گذارد زني را براي مدت ها شكست خورده، افسرده و نامطمئن نسبت به جامعه بر
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گذشته تغييرات زيادي ايجاد شده، اما همچنان تفكر سنتي وجود  با وجود آن كه در روابط دختران و پسران ظرف سال هاي
آزادي روابط » تفكر نوي«را با  طي اين سال ها، دختران بسياري خودچه . آن در مردان، قوي تر از دختران است دارد كه ريشه

تفكرات «  آنچه عالوه بر ارضاي يك نياز، براي افزايش عشق و عالقه الزم است و بايد از وفق داده اند و باور دارند كه اين روابط
ردان وجود دارد كه دختري كه امروز با تو همچنان اين تفكر در م مي نامند، گذر كرد؛ اما از سوي ديگر» پوسيده مادربزرگ ها

 .خواسته تو داده، فردا روز نيز مي تواند از آن ديگري باشد است و تن به

 
سال، رابطه جنسي را به طور كامل  27 در شرايطي كه بيشتر پسران مخصوصاً زير«: اقليما، در اين زمينه نيز مي گويد دكتر

حذف و  افراد با زنان و دختراني كه در همين جامعه هستند، رابطه داشته اند؛ اما با تجربه كرده اند، مي توان دريافت كه اين
ندارند، كه اين اين امر ناشي از عدم قبول واقعيات موجود و  نديده گرفتن موارد خود، به سراغ فردي مي روند كه اطالعاتي از وي

  ندانستن حقيقت و دروغ شنيدن است تمايل به

 نشانه حاملگي 10

براي بقيه ممكن است بعد از پنج تست . ي از زنان از همان لحظه انعقاد نطفه به حامـله بـودن خود پي ميـبـرندبرخ
اگر تصور ميكنيد كه باردار هستيد، اميدواريم ايـن . عـالئـم ايـن اطـمينان حاصل گردد حاملگي يـا ظـهور يـك سـري مثبت

بخاطر داشته باشيد كه همه زنان با .ملگي مي بـاشـد، پاسخ سؤال شما را بدهدين نشانه هاي حالـسيـت كـه شـامـل متـداولتر
   :از اين عالئــم را تجربه نكنند) يا برخي(هم تفاوت داشـتـه و در نتيجه ممكن است هيچ يك 

  نوك سينه  درد سينه و -1

قاعدگي حدود يك  وقتـي(د مي شـويد هنگام حاملگي تقريبا سه هفته بعد از عمل لقاح متوجه درد در سينه و نوك سينه خو
  . قاعدگي زمان همانند نزديك شدن به -- همچنين ممكن است متورم شوند ). هفته دير مي گردد

  لك ديدن خفيف يا گرفتگي عضالت شكم -2

ل وقتي كه جنين در داخ-- اگر باردار باشيد، لكه هاي خفيف صورتي رنگ در زمان تشكيل جنين مي تـوانـد نمايان گردد 
. كمي زودتر از رسيدن موعد قاعـدگي  اين تقريبا هشت تا ده روز بعد از تخمك گذاري روي مي دهد،. پوشش رحم قرار ميگيرد

اگر كمي زود تر از زمان مورد انتظار رخ : از قاعدگي معمولي تشخيص داد مـعـموال مي توان خونريزي ناشي از تشكيل جنين را
و از ) نه قرمز و غليظ همانند قاعدگي معمولي(ت لـك باشد، مايل به رنگ صورتي بـاشد و به صـور و اندكدهد، اگر خفيف 

گرفتگي عضالت شكم نيز ميتواند در ). خفيف، به تدريج شديد و سپس دوباره خفيف(الگوي يك قاعدگي نـرمـال پـيـروي نكند
ورده و در سه ماهه دوم توسط استخوان لگن سط خود را بدست آوقتي كه رحم حالت متو. مراحل آغازين بارداري شايع باشد

  .خاصره بهتر نگهداري مي شـود، بـدن هـمـانند زمان قاعدگي مستعد گرفتگي و درد عضالت شكم ميگردد

  تيره شدن دور نوك سينه -3

ا احاطه ري كه نوك سينه ربخـش تـيره ت(ممكن است دور نوك سيـنـه    --  نزديك زمان قاعدگي -- دوران اوليه حاملگي  در
در يافتن نوك سينه بـراي شـيـر  گفته مي شـود كـه رنــگ تـيره تر دور نوك سينه به نوزاد. تيره تر و قطور تر گردد) كرده

همچنين ممكن است رگهاي سينه نمايانتر شده و برامدگي هاي كـوچكي كه در اطراف نوك . خـوردن كـمـك مـي كـنـد
  .عدد به ازاي هر سينه 28تا  4بطور متوسط بين  -- دشـــان افزايش يابد زرگتر شده و تعداقرار دارند ب سينه
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  خستگي مفرط -4

وقتـي باردار . تا ده هـفـتـه اول خسـتـگي و فرسودگي مي بـاشد در صـورت حـامـلـگي، يكي از شايع ترين عالئم در هشت
خشهاي بدن بايد خود را براي فرايند رشد يك تمامي ب. ي گـرددميشويد، بدن شما دچار يك سري تغييرات متابوليك مهم م

  .براي اغلب زنان، خستگي بعد از هفته دوازدهم بارداري از بين ميرود. كودك آماده كنند

  حالت تهوع و استفراغ -5

متوجه حالت تهوع و ناخوشي صبحگاهي  -- يـك هفـته بعد از عمل لقاح  -- اگر باردار باشـيد، مـمـكن اسـت خـيـلي سـريع 
  .روز يا شب -- حالت تهوع ميتواند هر زماني اتفاق بيفتد . ديدگر

  ادرار مكرر - 6

زمانيكه قاعدگي به مدت يك تا دو هفته به تاخير مي افتد، ممكن است مـتـوجـه شويـد كه بيشتر از حد معمول ادرار 
  .رد مي آورداين به آن دليل است كه كودك در حال رشد درون رحم، به مثانه شما فشار وا. ميـكنيــد

  يبوست -7

هورمونهاي اضافي توليد شده در حين حاملگي، . ممكن است در روزهاي اوليه بارداري متوجه تغير در اجابت مزاج خـود گرديد
  .باعث ميگردد روده كارايي خود را از دست بدهد

  طبيعي بدن افزايش دماي -8

باال ماند و به مـيزان قبل از تخمك گذاري تقليل نيافت،  اگر دماي طبيعي بدن حتي بعد از سپري شدن زمان مقرر قاعدگي
بارور  )محل رشد جنين(هنگامي كه شما حامله ميشويد، تخمك در لوله هاي رحم . احتمال حاملگي بسيار افزايش مي بايد

ترشح  hCGن وقتي هورمو. ميتواند تشخصي دهد كه شما حامله هستيد تادر ايـن هنگام است كه بدن شما نهـــاي. ميـگردد
مي شـود، زنـان مـعـموال بـراي بـار سـوم يـك افـزايش دما احساس ميكنند كه به اندازه تغيير دماي اوليه نيست، اما در خالل 

  .روز بعد از اولين افزايش دماي مربوط به تخمك گذاري ميتوان آن را مشاهده نمود 12يك هفته تا 

  قطع قاعدگي -9

اين نشانه بـه همـراه . بـخصوص اگر روال قاعدگي شما بـصـورتـي منظم بوده باشد بشمار آيد املگياين ميتواند اولين نشانه ح
  .نشـانـه هاي مثـبـت ديـگر مـمكن است بارداري شما را به اثبات برساند

  تست حاملگي مثبت -10

بـخواهـيد يك تست حاملگي خانگي  اگر قاعدگي شما حداقل يك روز دير شد، و آماده ايد كـه حـقـيقت را بدانيد، ممكن است
اگر نميتوانيد تا . روز بعد از عـمـل لقـاح دقــيق عمل نمايد 14تا  10تست حامـلگـي ادرار مي تـوانـد در فاصله . را انجام دهيد

طر داشته بخا. روز بعد از عمل لقاح دقيق عمل نمايد 10تا  8موعد قاعدگي صبر كنيد، تست حاملگي خوني مي تـواند در فاصله 
اگـر نتـيـجـه تـست شـما . درصد بدون خطا و اشتباه نيـستـند 100) حتـي تسـت خـونـي(باشيد كه تسـت هـاي حـاملـگي 

  .رده و با پزشك خود درميان بگذاريدباز احساس حاملگي نموديد، يك هفته بعد تست را تكرار ك مـنفي بـود و
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  دارد؟ چند درصد احتمال حاملگي در رابطه جنسي وجود

سواالت زيادي پيرامون اينكه آيا ورود اسپرم به دهان يا مقعد باعث باردار شدن يا همان حاملگي مي شود از من پرسيده مي 
 شود به همبن دليل الزم شد كه نكاتي پيرامون اين مسئله در وبالگ درج كنم

 :جنس مونث در رابطه جنسي از نوع مقعدي) حاملگي(احتمال باردار شدن ) 1

ز آنجايي كه مقعد يكي از واحدهاي خروجي اندام بدن مي باشد داخل شدن هر چيزي در مقعد يك امر غير طبيعي ا
ميباشد چرا كه اگر سكس مقعدي يك سكس مطمئن بود خداوند دليلي براي آفرينش واژن در زن نداشت به هر حال 

) مني(چنانچه پس از عمل دخول اسپرم  همانطور كه عرض كردم چون مقعد يك واحد خروجي مي باشد بطور طبيعي

وارد مقعد شود پس از لحظاتي اين مايع لزج و سفيد رنگ از دهانه خروجي مقعد خارج مي شود كه خروج اسپرم به 
و اسپرم از مقعد خارج شده و به سمت واژن رفته ) به پشت(صورت غير ارادي ميباشد حال اگر در حالت خوابيده باشيد 

سپرم به دهانه واژن مي رود اما اين در مورد افرادي است كه پرده بكارت آنها از بين رفته باشد در امكان وارد شدن ا
غير اين صورت امكان عبور اين مايع نخاعي از غشاء پرده ضعيف ميباشد اما غير ممكن نمي باشد كال در مورد اسپرم 

با اكسيژن موجود در هواي آزاد خاصيت  نكته اي كه بايد عرض شود اينست كه اسپرم پس از چند ثانيه تركيب
  .بارگزاري را از دست مي دهد و تواناي تحريك تخمكهاي جنس مونث را نخواهد داشت اما استثنا هم وجود داشته 

  :احتمال باردار شدن جنس مونث در رابطه جنسي از نوع دهاني) 2

و جه باعث حاملگي جنس مونث نخواهد شد ليسيدن ، و مك زدن آلت مردانگي و وارد شدن اسپرم در دهان به هيج 
  آيا 

  آيا وارد شدن اسپرم در دهان ضرر دارد و باعث بيماري خاصي مي شود؟) 3

در پاسخ بايد عرض شود به هر حال تماس دهان با آلت مردانگي و زنانگي يكي از روشهاي انتقال بيماريهاي همچون 
خود اطمينان داردي وارد شدن اسپرم در دهان و قورت دادن آن  ميباشد اما چنانچه از طرف جنسي... ايدز، سفليس و 

حتي باعث بيماري نخواهد شد اما اين مايع سفيد رنگ يك مايع نخاعي ميباشد و از نظر منطقي و علمي بهتر است 
ست قورت داده نشود اما چون رابطه جنسي بر گرفته از احساسات و در برخي موارد شهوت است اصوال منطقي در كارني

بهتر است قورت داده نشود در ضمن در خيلي از سايتها خوانده ام و شنيده ام كه اعالم داشتند اين مايع براي پوست و 
بخصوص پوست صورت مفيد است اينجا بايد ياد آور شوم اين مسئله جنبه پزشكي نداشته و اسپرم هيچگونه خاصيتي 

  .براي پوست و ساير جاهاي بدن ندارد 

 ابر حاملگي ناخواستهمحافظت در بر

  راهنمايي براي انتخابهاي جلوگيري از بارداري
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انتخاب روشهاي پيشگيري از بارداري بستگي به عواملي مانند سالمتي فرد، تواتر فعاليت جنسي، تعداد شركاي 
ميزان اثربخشي بر اساس تخمين هاي آماري، نكته كليدي . جنسي و ميل به فرزند دار شدن در آينده دارد

  .گري استدي

  :روشـــهاي ايجاد كننده مانــــع 

  كاندوم مردانه

و به وسيله ايجاد مانع در برابر . كاندوم مردانه غالفي است كه روي آلت نعوظ يافته پيش از دخول قرار مي گيرد  
ماده به بعضي از انواع آن . كاندوم فقط مي تواند يكبار استفاده شود. عبور اسپرم از حاملگي پيشگيري مي كند

اضافه نمودن يك ماده اسپرم كش، از نظر علمي نشان نداده . شيميايي براي از بين بردن اسپرم اضافه شده است
از آنجا كه اين وسيله به . است كه مي تواند اثر مضاعفي در جلوگيري از بارداري نسبت به كاندوم تنها داشته باشد

با اسپرم، ترشحات تناسلي، عفوني و چرك و زخمهاي  عنوان يك مانع مكانيكي عمل مي كند از تماس مستقيم
كه به نام (روده گوسفند و درصد كمي از آنها از  صمغ التكسبيشتر كاندومها از . تناسلي جلوگيري مي كند

از  پلي اورتان كاندومهاي ساخته شده از پالستيكي به نام . ساخته شده اند) پوست گوسفندي خطاب مي شوند

از موثرترين روشها براي كاهش خطر عفونت كاندومهاي التكسي . ا به فروش مي رسنددر آمريك 1994سال 
ناشي از ويروسهايي كه باعث ايجاد ايدز، ساير بيماريهاي وابسته به ايدز و ديگر بيماريهاي منتقله از راه جنسي 

  . مناسبي هستند براي افرادي كه به التكس حساس هستند كاندومهاي پلس اورتان جايگزين.مي شوند، هستند

اين مواد لغزنده حفاظت عليه بارداري يا بيماريهاي منتقله از راه جنسي را . هستند كاندومها لغزنده شدهبعضي 
مي توانند در همراهي با كاندومهاي ، K-Yمواد لغزنده بدون چربي مانند ژل آبكي يا ژل . افزايش نمي دهند

لوسيونها يا روغن ) وازلين(مواد لغزنده چرب مانند ژل پتروليوم اما . التكسي يا پوست گوسفندي استفاده شوند
  . بچه يا روغن ماساژ نبايد استفاده شوند چرا كه باعث ضعيف شدن و پاره شدن كاندوم مي گردند

  كاندوم زنانه

نظر  پلي اورتان كه ازتأييد شد، حاوي يك غالف لغزنده  توسط اداره دارو و غذا 1993كاندوم زنانه كه در سال 
انتهاي بسته آن كه يك حلقه انعطاف پذير دارد در داخل مهبل . ظاهري كامالً مشابه كاندوم مردانه است مي باشد

كاندوم   .مي شود و تا اندازه اي لب ها را مي پوشاندانتهاي باز آن بيرون قرار داده  قرار داده مي شود در حاليكه
دسترس است و فقط براي يكبار مصرف مي باشد و نبايد در همراهي زنانه هم مانند كاندوم مردانه بدون نسخه در 

  . با كاندوم مردانه استفاده شود چرا كه باعث لغزيدن و خروج از محل مي شود

  ديافراگم
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اين روش فقط با نسخه در دسترس است و توسط يك كارشناس براي آنكه اندازه مناسب داشته باشد، اندازه 
صفحه سمغي گنبدي شكل است كه يك حاشيه انعطاف پذير دارد كه از دو طريق ديافراگم يك . گيري مي شود

ديافراگم دهانه رحم ار مي پوشاند وبنابراين اسپرم نمي تواند به رحم دست يابد در . از بارداري جلوگيري مي كند
. مي كشد حاليكه كرم يا ژل اسپرم كشي كه پيش از كارگذاري در ديافراگم به كار رفته است اسپرم ها را

ساعت يا براي ارتباط  6براي ارتباط جنسي پس از . ساعت پس از كارگزاري حفاظت كننده است 6ديافراگم تا 
ساعت بايد اسپرم كش تازه در داخل مهبل در حاليكه ديافراگم هنوز در جاي خود باقي است  6مكرر در طي اين 

اما اين زمان . جنسي بايد، در مكان خود باقي بماند ساعت پس از آخرين ارتباط 6ديافراگم حداقل . به كار برود
كه يك عفونت نادر اما بالقوه كشنده   ساعت طول بكشد چرا كه خطر سندرم شوك توكسيك 24نبايد بيش از 

عالئم و نشانه هاي سندرم شوك توكسيك شامل تب ناگهاني، ناراحتي معده، دانه هاي . است را افزايش مي دهد
  .فشار خون است خورشيدي شكل و افت

  روشهاي هورموني

  قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري تركيبي

سال در بازار به  40قرصهاي خوراكي پيشگيري از بارداري تركيبي كه به صورت خاص به آن قرص گفته مي شود 
اين . دفروش مي رسيده است و يكي از عمومي ترين روشهاي پيشگيري از بارداري بر گشت پذير در آمريكا هستن

را به وسيله اثر مركب ) آزاد شدن ماهيانه يك تخمك از تخمدانها( شكل از روشهاي جلوگيري تخمك گذاري 
اگر زني به ياد آورد كه هر روز دقيقاً در يك ساعت معين قرص   .هورمونهاي استروژن و پروژسترون مهار مي كند

اگر اين زن بعضي داروها مانند آنتي بيوتيكهاي اما . را مصرف كند، شانس بسيار كمي براي باردار شدن دارد
. در كنار پيشگيري از بارداري قرصها مزاياي ديگري نيز دارند. خاصي را مصرف كند اثر بخشي قرصها كم مي شود

در ضمن اثر . همانگونه كه در ابتدا توضيح داده شد، قرص مي تواند عادت ماهانه را منظم تر و سبكتر كند
و ) يا رحم كه علت عمده ناباروري در زنان است   عفونت لوله هاي فالوپي(ريهاي التهابي لگن حفاظتي عليه بيما

تصميم به استفاده از قرص بايد با مشاوره با يك كارشناس . عليه سرطانهاي تخمدان و اليه داخلي رحم دارد
بسيار كم خطر تر از به  قرصهاي پيشگيري از بارداري براي بسياري زنان ايمن است حتي. بهداشتي گرفته شود

قرصهاي كم هورمون فعلي خطرات    .دنيا آوردن كودك، اما در عين حال برخي خطرات را نيز به همراه دارند
سال سيگاري و زناني كه وضعيتهاي پزشكي خاص مثل  35اما زنان باالي . كمتري نسبت به انواع ابتدايي تر دارند

سرطان اليه داخلي رحم دارند، ممكن است توصيه به عدم دريافت اين  سابقه ايجاد لخته خوني يا سرطان رحم يا
يكي از   . قرص ممكن است با بيماري قلبي عروقي شامل فشار خون باال و انسداد رگها مربوط باشد. قرصها شوند

بزرگترين سواالت اين است كه آيا قرص خطر سرطان سينه را در مصرف كنندگان قديم و جديد قرص افزايش 
در مجله پيشگيري از بارداري به چاپ رسيد  1996يك مطالعه بين المللي كه در سپتامبر . دهد يا خير مي

سال پس از قطع مصرف قرص بيشتر از زناني كه هرگز قرص  10استنتاج كرد كه خطر سرطان سينه در زنان 
خطر سرطان سينه درزنان سال پس از توقف استفاده از قرص  10در طي مصرف قرص و . استفاده كرده اند نيست
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زناني كه سرطان سينه داشته يا دارند، نبايد از    .فقط كمي بيش از زناني است كه از قرص استفاده نمي كنند
عوارض قرص كه معموالً .قرص استفاده كنند چرا كه استروژن درون قرص ممكن است وضعيت آنها را بدتر كند

ل تهوع، سردرد، درد پستانها، اضافه وزن، خونريزي نامنظم و چند ماه پس از مصرف قرص از بين مي روند شام
  .افسردگي است

  )قرص شير دهي(ميني پيل   

گرچه ميني پيل هم مانند قرصهاي تركيبي خوراكي به صورت روزانه مصرف مي شود، فقط حاوي هورمون 
هانه رحم از رسيدن اسپرم اين قرصها از طريق افزايش ضخامت مخاط ناحيه د. پروژسترون بوده و استروژن ندارد

در ضمن اين قرصها اليه داخلي رحم را از ضخامت محافظت مي كنند كه باعث . به تخمك جلوگيري مي كنند
اين قرصها مختصري كم اثرتر از قرصهاي تركيبي . مي شود، تخمك بارور شده نتواند در رحم جايگزين شود

ركيبي مي تواند، خونريزي قاعدگي و گرفتگي هاي قرص شيردهي نيز مانند قرص هاي ت     .خوراكي هستند
از آنجا كه اين . ماهيچه ها را كم كند و خطر سرطان تخمدان و رحم و نيز بيماريهاي التهابي لگن را كاهش دهد

. قرصها حاوي استروژن نيستند خطر ايجاد لخته خوني كه در همراهي با قرصهاي تركيبي اتفاق مي افتد، را ندارند

ا انتخابهاي خوبي براي تازه مادراني است كه به كودك خود شير مي دهند چرا كه قرصهاي تركيبي اين قرصه  
در ضمن اين قرصها انتخابهاي خوبي براي افرادي . خوراكي ممكن است كيفيت و كيت شير مادر را كاهش دهند

وارض جانبي قرصهاي ع.هستند كه با قرصهاي تركيبي خوراكي دچار سردرد شديد و فشار خون باال مي شوند
  .شيردهي شامل تغيير چرخه قاعدگي، اضافه وزن و دردهاي پستاني است

  روش اورژانس پيشگيري از بارداري

دو نوع قرص پيشگيري ازبارداري اورژانس توسط اداره دارو و غذا براي پيشگيري از بارداري پس از ارتباط جنسي، 
استفاده نمي شده يا دچار شكست شده است، به تأييد زماني كه روش پيشگيري از بارداري استانداردي 

هر دو نوع . يكي از اين محصوالت حاوي تركيب استروژن و پروژسترون و ديگري فقط پروژسترون است.رسيده
محصول كه فقط با نسخه پزشك در دسترس هستند، از طريق به تĤخير نداختن يا مهار تخمك گذاري يا 

اين قرصها در صورتي كه تخمك بارور شده . ارور شده در رحم عمل مي كنندجلوگيري از النه گزيني تخمك ب
درصد موثر هستند كه به معناي اين است كه  75روشهاي اورژانس حدود .جايگزين شده باشد ديگر اثري ندارند

اين  در زناني كه از 2به  8تعداد زناني كه انتظار مي رود پس از ارتباط جنسي حفاظت نشده، حامله شدند از 
عوارض جانبي شامل تهوع و استفراغ است كه هر دو مورد در زناني كه .روش استفاده مي كنند، كاهش مي يابند

  .فقط از قرصهاي پروژستروني استفاده كرده اند كمتر گزارش شده است

  پروژسترون تزريقي

ناس بهداشتي هر دو ماه توسط اداره دارو و غذا تأييد شد به وسيله يك كارش 1992آمپول دپوورا كه در سال 
تخمك گذاري را مهار : دپو ورا از سه طريق از بارداري پيشگيري مي كند   .يكبار در بازو يا باسن تزريق مي شود
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ميكند، مخاط دهانه رحم را براي جلوگيري از دستيابي اسپرم به تخمك تغيير داده و آستر رحم را براي 
تزريق پروژسترون در جلوگيري از بارداري بسيار مؤثر . غيير ميدهدجلوگيري از النه گزيني تخمك بارور شده، ت

زني كه از اين روش « . است، چرا كه نياز به تالش بسيار كمي از سوي زن براي جلوگيري از حاملگي را بردارد
مزاياي اين روش مشابه . »استفاده مي كند به راحتي هر سه ماه يكبار يك تزريق توسط پزشك دريافت مي كند

عوارض جانبي هم مشابه است و شامل . است) نورپالنت(ميني پيل و ديگر روش پروژستروني پيشگيري از بارداري 
كه آسيب زننده نبوده و به معناي اين نيست كه اين روش درست عمل (قاعدگي هاي نامنظم يا فقدان قاعدگي 

  .، اضافه وزن و دردهاي پستاني مي باشد)نمي كند

  پروژسترون كاشتني

به وسيله اداره دارو و غذا تأييد شدند  1996در سال  2و نوع جديدتر آن نورپالنت  1990ورپالنت كه در سال ن
اين روش پيشگيري از بارداري كه به شكل استفاده از . نوع سوم روشهاي پيشگيري از بارداري پروژستروني هستند

در زير پوست بازو جايي كه به طور مداوم استوانه ها ي رزيني در اندازه چوب كبريت است، به روش جراحي 
يا (سال  5استوانه نورپالنت به مدت  6    .هورمون استروييدي لوونورژسترل را آزاد مي كند، كار گذاشته مي شود

به مدت  2در حاليكه دو استوانه نورپالنت   .در برابر حاملگي ايجاد حفاظت مي كنند) تا زماني كه برداشته شوند
شكست نورپالنت بسيار نادر است اما با افزايش وزن اين احتمال بيشتر . لگي پيشگيري مي كنندسه سال از حام

ساير عوارض . بعضي زنان ممكن است دچار عفونت يا التهاب در محل كاشته شدن نورپالنت شوند   .مي شود
  .جانبي آن شامل تغييرات چرخه قاعدگي، اضافه وزن و درد پستاني است

  وسايل داخل رحمي

   IUD دو نوع آي . وسيله اي مكانيكي است كه توسط يك كارشناس بهداشتي در داخل رحم جاگذاري مي شود
آي يو دي مسي مي تواند به . آي يو دي مسي و آي يو دي پروژستروني. يو دي در آمريكا در دسترس هستند

به طور كامل مشخص . ن شوددر حاليكه آي يو دي پروژستروني هر سال بايد جايگزي. سال باقي بماند 10مدت 
به نظر مي رسد كه اين وسايل از طريق بي حركت . نيست كه آي يو دي چطور از حاملگي پيشگيري مي كند

كردن اسپرم در مسيرش به سمت لوله هاي فالوپي از مالقات اسپرم و تخمك جلوگيري مي كنند يا با تغيير اليه 
آي يو دي ها يكي از كمترين ميزانهاي    .گيري مي نمايندداخلي رحم از النه گزيني تخمك بارور شده جلو

وقتي هر دو زوج (وقتي آي يو دي براي فرد مناسب باشد . شكست را در بين روشهاي پيشگيري از بارداري دارند
آي يو دي يك روش ) داراي يك شريك جنسي باشند و ارتباطات آنها با ثبات باشد كه در خطر عفونت نباشند

  . ارداري بسيار امن و موثر استپيشگيري از ب

  روشهاي سنتي

  آگاهي از باروري
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آگاهي از باروي مستلزم . به اين روش، روش طبيعي پيشگيري از بارداري يا پرهيز دوره اي هم گفته مي شود
پرهيز از ارتباط جنسي يا استفاده از روشهاي سد كننده پيشگيري از بارداري در روزهايي از چرخه قاعدگي زن 

روز مي تواند در راههاي  7از آنجا كه اسپرم تا حدود    .كه احتمال بيشتري براي حاملگي اش وجود دارد است
ساعت پس از آزاد شدن قابل بارور شدن است، يك زن مي توند از رابطه  24تناسلي زنانه باقي بماند و تخمك تا 

روشهايي كه تخمين مي زنند چه زماني . ساعت پس از آن باردار شود 24روز پيش از تخمك گذاري تا  7جنسي 
اين . يك زن بارور است بستگي به چرخه قاعدگي، تغييرات مخاط دهانه رحم يا تغيير در درجه حرارت بدن دارد

  .روش مي تواند اثر بخش باشد ولي احتياج به يك زوج بسيار با انگيزه و هوشمند براي اثر بخشي اين روش است

  )withdrawal(روش صرفنظر كردن 

در اين روش كه قطع رابطه جنسي هم خوانده مي شود، مرد آلت تناسلي خود را قبل از انزال از مهبل خارج مي 
اثر بخشي اين روش بستگي به توانايي . در صورتيكه اسپرم وارد مهبل نشود از بارداري پيشگيري مي شود. كند

تي عليه عفونتهاي منتقله از راه جنسي مانند اين روش هيچ حفاظ. مرد براي صرفنظر كردن پيش از انزال دارد
  .بيماريهاي عفوني به وسيله تماس مستقيم با ضايعات سطحي و مايع پيش انزالي قابل انتقال است. ايدز ندارد

  جراحي روشعقيم سازي به 

اين . عقيم سازي به روش جراحي براي افرادي به كار گرفته مي شود كه تصميم ندارند در آينده بچه دار شوند
  .روش دائمي تلقي مي شود، چرا كه برگشت پذيري آن منوط به جراحي بزرگي است كه اغلب نيز ناموفق است

  عقيم سازي زنان

در روش عقيم سازي زنان لوله هاي فالوپي بسته مي شوند و بنابراين تخمك نمي تواند به درون رحم مهاجرت 
عوارض اين جراحي .  زير بيهوشي عمومي انجام مي گيردعقيم سازي با تكنيكهاي مختلف جراحي و معموالً. كند

ها نادر است و شامل عفونت، حاملگي خارج رحمي، خونريزي و مشكالت مربوط به استفاده از بيهوشي عمومي 
  . است

  عقيم سازي مردان

سپرم كه اين روش كه وازكتومي هم ناميده مي شود از طريق دوختن، گره زدن يا بريدن مجاري انتقال دهنده ا
وازكتومي يك جراحي سريع است كه معموالً . اسپرم را از بيضه ها به آلت تناسلي منتقل مي كند عمل مي كند

  .دقيقه طول مي كشد و عوارض پس از جراحي اندكي مانند خونريزي يا عفونت دارد 30كمتر از 
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 شناسايي كاندوم استاندارد

  : خصوصيات كاندوم استاندارد

 وم درون بسته اي نايلوني دوجداره و دربسته قرار دارد اوال يك كاند -1

جنس كاندوم از يك اليه پالستيك به نام ميتاكروم ميباشد و زماني كه روي اليه بيروني آن دست بكشيد كمي لزج  -2
 ميباشد اگر لزج نبود هرگز استفاده نكنيد

 تمامي انواع كاندوم يكبار مصرف ميباشند -3

 قب شلوار يا جاهايي كه تحت فشار است نگذاريدكاندوم را در جيب ع-4

 هنگام استفاده از كاندوم دقت كنيد تا سوراخي در آن ايجاد نشود-5

 هيچ نوع پماد يا كرم معمولي يا روغن را برروي كاندوم نماليد-6

 براي ليز شدن كاندوم ميتواند از ژلهايي كه بيس آب دارند استفاده كنيد -7

 رتجاعي خود را حفظ كندكاندوم بايد خاصيت ا-8

براي تهيه كاندوم براحتي و بدون هيچ مشكلي ميتواندي از ساير داروخانه ها تهيه كنيد پيشنهاد من استفاده از كاندوم 
 در روابط جنسي الراميست در ضمن تفاوتي در لذت حاصله از اين رابطه نخواهد كرد 

  

   اسفنج ضد بارداري چيست؟

در . كش است هاي كوجكي هستند كه حاوي يك ماده اسپرم س پلي اورتان بوده و به شكل بالشهاي ضدبارداري از جن اسفنج
ها به  شود و به عنوان سدي جلوي عبور اسپرم فرو رفتگي وجود دارد كه روي دهانه رحم قرار داده مي ها،  يك طرف اين اسفنج

توان با كشيدن  د كه در هنگام خارج كردن اسفنج ميدر طرف ديگر اسفنج، يك حلقه وجود دار. گيرد داخل دهانه رحم را مي
  .توان آنها را بدون نسخه پزشك تهيه كرد اند و مي ها در يك اندازه ساخته شده اسفنج .آن، اسفنج را بيرون آورد

ساعت پيش از مقاربت در  24توان تا  ها را مي اسفنج
پس از شش ساعت كه از مقاربت . مهبل قرار داد

ها اغلب  اسفنج. اسفنج را خارج كردتوان  گذشت، مي
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ها به مدت  اسفنج. شوند تا ميزان كارايي آنها افزايش يابد استفاده مي) مانند كاندوم(هاي جلوگيري از بارداري  همراه با ساير روش
 .كش خود را آزاد كنند و پس از اين مدت بايد آنها را عوض كرد توانند ماده اسپرم ساعت مي 24

 

 ها دن اسفنجشيوه قرار دا 

 

به طوريكه قسمت فرو (ايم  در حالي كه با يك دست اسفنج را گرفته. هاي تميز بايد اسفنج را از پاكت خود بيرون آورد با دست
سپس آن را فشار . كنيم آن را زير شير آب تميز گرفته و خيس مي) رفته آن در جلو قرار گرفته و حلقه آن به سمت پايين باشد

. كند شود و قرار دادن آن به داخل مهبل را آسان مي كش مي اين كار موجب فعال شدن ماده اسپرم .كف كنددهيم تاتوليد  مي

 .دهيم به طوري كه قسمت فرو رفته آن روي دهانه رحم قرار گيرد اسفنج را به آرامي داخل مهبل قرار مي

 شيوه بيرون آوردن اسفنج 

يك انگشت خود را به داخل . و سپس اقدام به خارج كردن اسفنج كنيدپس از انجام مقاربت، حداقل شش ساعت صبر كنيد 
  .مهبل فرو كنيد و با گرفتن حلقه اسفنج، آن را به آرامي بيرون بكشيد

 ها ميزان كارايي و تاثير اسفنج 

 .درصد است 91تا  89ها ميزان كارايي آنها در جلوگيري از بارداري حدود  در صورت كاربرد اسفنج

 ها تفاده از اسفنجمزاياي اس 

  :ها عبارتند از مزاياي اسفنج

 

شوند، براي تهيه آنها، نيازي به  استفاده از آن راحت است، فقط داراي يك اندازه هستند، پس از هر بار مصرف به دور انداخته مي
 .نسخه پزشك وجود ندارد

 ها معايب استفاده از اسفنج 

 .آن، آلرژي يا حساسيت داشته باشند كش ها ممكن است به ماده اسپرم بعضي از خانم

 .كنند از انتقال بيماري ايدز پيشگيري نمي كنند،  هاي مقاربتي جلوگيري مي گرچه تا حدودي از انتقال بعضي از بيماري

 .نباد آن را در طي دوره عادت ماهيانه استفاده كرد

 .به ندرت ممكن است سبب ايجاد نشانگان شوك توكسيك شود
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 )جلوگيري از بارداري پس از مقاربت(رداري اورژانسي جلوگيري از با

  سايت جوان سالم: منبع 

پيش بيني در  و يا نقص غيرقابل  اين روش براي جلوگيري از بارداري پس از برقراري رابطه جنسي بدون داشتن روش پيشگيري
ين منظور از قرصهاي جلوگيري از بارداري اكثرا براي ا. مناسب است) مانند پاره شدن كاندوم حين مقاربت(روش مورد استفاده 

ها كه هورموني هستند در  اين قرص. نيز مي نامند "قرص روز بعد"بنابراين بعضي اين روش را . به نحو خاصي استفاده مي شود
زشك يا بهتر است قبل از استفاده از اين روش با پ. ساعت پس از برقراري رابطه جنسي قابل استفاده هستند 72هر زمان در طي 

  . ماما مشورت كنيد

. گيرد نيز گاهاً به عنوان وسيلة پيشگيري از بارداري اورژانس مورد استفاده قرار مي) IUD(عالوه بر قرص، دستگاه درون رحمي  

  .شود با اين وجود اين روش كمتر براي زنان جوان توصيه مي

كاربرد ) مثال پاره شدن اتفاقي كاندوم(  موارد اضطراريپيشگيري اورژانسي همانگونه كه از نامش مشخص است تنها در : توجه
اين روش هيچ پيشگيري در مقابل . رار گيرددر مقاربت هاي عادي مورد استفاده ق  دارد و نبايد به عنوان روش پيشگيري

ايندي را بهمراه بيماريهاي مقاربتي نمي دهد و مصرف ميزان باالي هورمون كه در اين روش مورد نياز است عوارض بسيار ناخوش
به درصورتيكه بدون مراجعه   .دارد كه تنها در شرايط اورژانس كه چاره ديگري وجود ندارد ممكن است قابل پذيرش باشد

پزشك يا ماما اقدام به استفاده از اين روش نموده ايد، در اسرع وقت جهت مشاوره هاي بعدي و انتخاب روش مناسب پيشگيري 
  . همسرتان به پزشك يا ماما مراجعه كنيداز بارداري براي خود و 

  كند؟  اين روش چگونه عمل مي

  .توانند از حاملگي بعد از برقراري رابطه جنسي پيشگيري كنند مي) HD) (مقدار زياد(هورمونهاي استروژن با دوز باال 

دوز بعدي . جنسي مصرف شود ساعت پس از رابطة 72اولين دوز بايد در طي . تعداد قرص مورد نياز بستگي به نوع قرص دارد
در صورتيكه اولين دوز . ها استفاده شود، احتمال حاملگي كمتر است هر چه سريعتر از اين قرص. شود ساعت بعد مصرف مي 12

اما در صورتيكه لقاح اتفاق افتاده باشد ديگرمؤثر . يابد كاهش مي% 75-89ساعت اول استفاده شود، خطر حاملگي  72در طي 
  . نيست

را باهم همراه با شير يا آب زياد مصرف  HDقرص خوراكي  2از مقاربتي كه احتمال بارداري وجود دارد، در اولين فرصت  بعد
  . ديگر با هم مصرف كنيد HDقرص  2ساعت پس از خوردن قرصهاي نوبت اول،  12. نماييد

ديگر  HDقرص  2شد، در اولين فرصت بايد ساعت پس از مصرف قرصها در نوبت اول يا دوم، دچار استفراغ  2اگر فرد در طي 
ساعت بعد از نوبت  12اگر اين اتفاق بعد از خوردن قرصها در نوبت اول رخ دهد، قرصهاي نوبت دوم كماكان بايد . مصرف كند

 ساعت از 2استفراغ اگر بعد از . بصورت عضالني مي تواند در كاهش تهوع مؤثر باشد 6تزريق يك آمپول ب . اول مصرف شوند
  . مصرف قرص رخ دهد، اهميتي ندارد زيرا دارو جذب شده است
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ساعت  12قرص ابتدا و  4كنيد بايستي  استفاده مي) نوع با دوز پايين دارو( LDدر صورتيكه از قرصهاي جلوگيري از بارداري نوع 
  . قرص ديگر باهم خورده شود 4بعد 

  كارآيي اين روش چقدر است؟

كارآيي اين روش به دليل نحوة استفاده از آن متفاوت از . شوند نفر حامله مي 1- 2ز اين روش زن استفاده كننده ا 100از هر 
اين روش تنها روشي است كه بعد از انجام رابطة جنسي براي . شود و نبايد با ساير روشها مقايسه گردد ساير روشها محاسبه مي

بنابراين، حتي بايد . مصرف شوند، احتمال حاملگي كمتر استهر چه كه اين قرص ها سريعتر . جلوگيري از بارداري وجود دارد
ممكن  "قرص روز بعد"بالفاصله بعد از رابطة جنسي آن را مصرف نمود و هيچگاه نبايد تا صبح روز بعد، چنانكه اسم مستعار 

  .است به غلط پيشنهاد كند، به تأخير انداخته شود

از مصرف اين قرصها رابطة جنسي بدون داشتن روش مطمئن جلوگيري از  تواند جلو باردار شدن زني را كه پس اين روش نمي
بنابراين اين روش تنها براي زماني مناسب است كه رابطه جنسي بدون داشتن روش پيشگيري مناسب . بارداري دارد را بگيرد

جنسي نداشتيد و به دنبال  اگر هنوز رابطه. انجام شده است و حال به دنبال روشي براي پيشگيري به صورت اورژانسي هستيد
راهي براي پيشگيري از حاملگي ناخواسته و پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مقاربتي هستيد، روش مناسب خود را انتخاب و به 

  . درستي و در زمان مناسب از آن استفاده كنيد

هفته پس از  3ند، بنابراين زني كه در طي از حاملگي پيشگيري ك  تواند همواره از آنجا كه جلوگيري از بارداري اورژانس نمي
  . شود بايد به پزشك مراجعه نمايد تا از نظر احتمال بارداري بررسي شود ها قاعده نمي مصرف اين قرص

  پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مقاربتي

در . تواند مؤثر باشد ده از كاندوم ميبراي اين منظور تنها استفا. تواند از انتقال بيماريهاي مقاربتي پيشگيري نمايد اين روش نمي
  . بايستي بالفاصله به پزشك مراجعه نمايد داند، مي صورتيكه فردي خود را در خطر ابتال به اين بيماريها مي

  عوارض جانبي احتمالي

اك شدن پستان و ها، بسياري از زنان را دچار عوارضي مانند تهوع، استفراغ، دردن دوز باالي مورد استفاده هورمون در اين قرص
  .شوند روز خوب مي 1- 2اين عوارض اكثراً محدود هستند و در طي . كند سردرد مي

  . گردد بعد از مصرف اين قرصها، قاعدگي تا مدتي نامنظم مي

  جلوگيري از بارداري اورژانس براي چه كساني مناسب است؟

شود بلكه تنها در شرايط اورژانس كاربرد دارد مانند  اين روش هيچگاه به عنوان روش دائمي پيشگيري از بارداري توصيه نمي
زمانيكه در حين رابطة جنسي كاندوم پاره شود و يا از آلت بيرون كشيده شود، زمانيكه ديافراگم از محل مناسب خود خارج 

دي كه فردي به همچنين در موار. روز متوالي مصرف نمايد 2شود، زمانيكه زني فراموش كند كه قرصهاي ضد بارداري را براي 
داند كه باردار شده است  درصورتيكه زني مي. زور به رابطة جنسي بدون روش پيشگيري مناسب مجبور شود نيز كاربرد دارد
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در برخي از بيماريها نيز نبايد از اين روش استفاده كرد كه مشورت با پزشك قبل از مصرف كمك . نبايد از قرص استفاده نمايد
  .كننده است

  ها را تهيه كرد؟ توان اين قرص چگونه مي

ها را در اختيار قرار  بسياري از درمانگاهها و مركز بهداشتي نيز اين قرص. كنند ها را تجويز مي در اكثر موارد پزشكان اين قرص
 جنسي بدون داشتن روش جلوگيري از بارداري مطمئن به پزشك  پس از انجام رابطة "در اسرع وقت"بايستي  شما مي. دهند مي

  .يا اين مراكز مراجعه نماييد چرا كه هر چه سريعتر از اين روش استفاده كنيد احتمال بارداري كمتر است

  سايت جوان سالم: منبع 

  !حتمال حاملگي در دوران پريودا

خيلي ها فكر ميكنند كه اگر فرد در زمان عادت ماهيانه اقدام به رابطه جنسي نمايد ، احتمال بارداري وجود نخواهد 
تعدادي دليل براي اين مهم . اما بايد گفت كه اين امكان وجود دارد كه وي در دوران خونريزي نيز باردار گردد. اشتد

  :وجود دارد كه برجسته ترين آنها عبارت است از

مواقعي وجود دارد كه زنان خونريزي كمي رو در زمان . دليل تمام خونريزي هاي مهبلي عادت ماهيانه نمي باشد
اين زمان درست زماني مي باشد كه فرد براي باردار شدن كامالٌ آماده بوده و به . اري مشاهده مينمايند تخمك گذ

در زمان تخمك گذاري يك تخم از لوله تخمدان رها شده و بسمت پايين و لوله . اصطالح كشش رحمي وي باالست
مان تخمك گذاري مقداري خون را اين بسيار طبيعي است كه دختري در ز. حركت ميكند) شيپور رحمي(فالوپ 

 مشاهده نمايد و آن را حمل بر تغيير زمان عادت ماهيانه و يا به اشتباه خود عادت ماهيانه تلقي نمايد

بعضي وقتها تخمك گذاري مي تواند قبل از اينكه خونريزي پريود در فرد به پايان برسد اتفاق بيافتد و بعضي وقتها نيز 
روز بعد از رها  3از طرفي اسپرم نيز مي تواند تا . بعد از پايان يافتن عادت ماهيانه نيز مي باشد ميتواند اتفاقش بالفاصله

 . شدن تخمك رو باردار نمايد

بنابراين داشتن رابطه جنسي در هر دو صورت ميتواند بارداري نا خواسته رو بهمراه داشته باشد داشتن سكس بدون 
، در زمان عادت ماهيانه و حتي در زمان خونريزي همچنان داراي ريسك استفاده از وسايل جلوگيري از حاملگي

خارج از اين مسئله ، روابط جنسي در زماني كه فرد داراي شرايطي اينچنين مي باشد هم از نظر روحي و هم . ميباشد
يل ايدز و يا در اين شرايط حتي ريسك مبتال شدن به انواع بيماريهاي جنسي از قب. از نظر جسمي توصيه نمي گردد

زگيلهاي واژن و انواع ديگر بيماريها كامالٌ باال مي باشد تنها راه قابل اطمينان و شايع براي جلوگيري از بارداري نا 
 .خواسته و بيماريهاي واگيردار، در شرايط فعلي استفاده از كاندوم ميباشد

 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

١٤٣ 
 

 )افشب زف(   ترس زنان از اولين رابطه جنسي با همسرخود و پايان باكرگي

  شب عروسی

سالگي به آن فكر ميكنيم ، شبي كه تا قبل از آن به آن مي انديشيم و شبي كه پس از سپري شدن آن تا  6شبي كه از سن 
  ....پايان عمر از آن ياد خواهيم كرد براي خود براي همسر و فرزندان و 

رتان شبي شاد شبي زيبا و البته پر از استرس براي شبي كه در آن دو نفر هستند كه همه مايلند اين دونفر را ببينند شما و همس
اگر قصد داريد اين استرس را كاهش دهيد بهتر است در اين شب فكر رابطه جنسي را از ذهن   .يكي از آنها وشايد هر دوي آنها 

ي مهم ترين رابطه جنسخود بيرون كنيد شما به هدفتان رسيده ايد و يك عمر وقت داريد كه به اين رابطه بپردازيد اولين رابطه 
جنسي شما خواهد بود دختران از اولين زابطه مي ترسند چرا كه در اولين رابطه پرده بكارت آنها از بين خواهد رفت فكر به اين 

قضيه خودش استرس آور است حاال اگر قرار باشد اين اعمال شب عروسي انجام شود اين استرس از ابتداي روز تا پايان شب 
  .ادامه دارد 

  آیا الزاما باید شب عروسی اولين رابطه جنسی ھم باشد ؟

پاسخ منفي است هيچ الزامي وجود ندارد خستگي زياد ، استرس زياد و از همه مهمتر ترس جنث مونث از برقراري اولين رابطه 
ه خود به يك معاشقه خود به اندازه كافي الزم است تا از كيفيت اين رابطه بكاهد پس پيشنهاد من به شما محدود كردن رابط

بايد زماني انجام شود كه هر دوطرف بدون استرس و در آرامش ) دخول( كامل و پر از احساس در اين شب است رابطه كامل 
از پاره شدن پرده بكارت شايد برداشت درستي نباشد اكثريت تصور مي كنند كه پرده   برداشت خانمها و آقايان. كافي باشند 

ا يك اليه پوست ضخيم ميباشد و پارگي آن همراه با خونريزي شديد و درد و يا سوزش شديد است به ت يهمانند يك اليه گوش
هيمن دليل ترس واسترس از اولين رابطه جنسي در زوجه شكل ميگيرد اين ترس تا جايي است كه برخي از دختران حتي 

همين   ضخامت پرده به اندازه پوست روي لب نازك ميباشد به .آيا وا قعا چنين است ؟ خير . ازدواج خود را به تاخير مي اندازند 
مقدار خوني هم هنگام پارگي خارج مي شود شايد فقط يكي يا دو قطره باشد كه در بعضي . دليل هم است كه آسيب پذير است 

ارد اما نه به آن د دافراد مقدار آن كمتر است از نظر سوزش و يا درد نه اينكه احساسي وجود ندارد احساس سوزش و درد وجو
  .حدي كه در ذهن افراد شكل گرفته حتي برخي از افراد هيچ احساسي ندارند پس جاي نگراني نيست 

  زندگي مشترك  و مختصر بعد از شب عروسي و آغاز  نكات مهم

ك افت شب عروسي هر چقدر هم كه زيبا باشد هر چقدر هم كه شاد و مفرح باشد زود سپري مي شود و پس از اين شب ي
روحي به دو طرف اعمال مي شود كه البته بيشتر شامل حال جنس مونث مي شود چرا ؟ عروس خانم بايد تمام وابستگي هاي 

خود را از خانواده در يك شب رها كند هر چند كه قطع رابطه در كار نيست اما همين كه در محيط خانوادگي خود نيست براي 
حتي اگر هر روز يك بار به خانه پدري خود سر بزند و يا ساعتها پاي تلفن با مادر .ت او يك افت روحي موقتي شكل خواهد گرف

و اما در اينجا وظيفه آقاي تازه . اين امريست طبيعي . و اعضاي خانواده خود صحبت كند اين افت روحي همچنان وجود دارد 
ست اجازه ندهيد كه همسر شما تنها بماند البته برخي بهتر ا) حداكثر يك ماهه( داماد زيادتر مي شود در اين دوران چند روزه 

از رسمهاي ما ايرانيها در اين مواقع بسيار زيبا ميباشد رسم پاگشا كردن و دعوت كردن تازه عروس و تازه داماد به مهماني هاي 
ضروري ميباشد البته هر اقوام بسيار رسم خوبيه كه از اين افت روحي خارج شويد به جز اين مباحث محبت كردن در اين دوران 
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توجه داشته باشيد در دوران اوليه زندگي امكان دارد به علت عدم تجربه كافي در طبخ : يك مثال . رابطه اي بايد دو طرفه باشد 
خانم غذا شور بشه شرين بشه بي نمك بشه و يا حتي بسوزه مطمئنا اين عمل عمدي صورت نگرفته و خود خانم در   غذا توسط
ي ناراحت و نگران مي شود به جاي آنكه شما همسرتان را سرزنش كنيد بهتر است با نوازش و برخوردي محبت خيلدرجه اول 

بياوريد كه شما چقدر مايليد تا آميز او را به يك رستوران دعوت كنيد و البته بعد از خوردن غذاي رستوران اين جمله را بر زبان 
  .تار شما بسيار نيكو تر و پربار تر از برخورد تند و شديد ميباشددست پخت همسر خود را نوش جان كنيد اين رف

  رسم ورسومات برخي از اقوام ايراني 

در شب حجله پشت در اتاق عروس و داماد منتظر مي مانند تا عروس ازباكرگي دربياد زماني كه اين اتفاق افتاد   برخي از اقوام
ا جاي آن عروس خانم باشيد زماني كه از اتاق خارج مي شويد از بچه شم رقص و پايكوبي اقوام آغاز مي شود حاال فرض كنيد

كوچك گرفته تا سنين باال به شما نگاه مي كنند واقعا اين خجالت آور نيست ؟ متاسفانه برخي از آداب و سنن كهن همچنان 
  .عادي و ناچارا الزم الجرا  انجام مي شود و البته مردم آن اقوام اين رسومات را پسنديده اند و براي آنها امري است

  سخن آخر

ترس و اظطراب از اولين رابطه جنسي امريست عادي امكان دارد در اولين رابطه با برخوردهاي غير عادي مواجه شويد به خاطر  
به شن قطع شود اينكار را انجام دهيد برقراري رابطه جنسي خ  داشته باشيد هرزمان كه همسر شما از شما خواست تا اين رابطه

افسردگي موقتي پس از ازدواج در آغاز زندگي مشترك نيز امري است طبيعي ، صبر و . هيچ وجه نشانه مردانگي نيست 
شكيبائي در اين دوران اهميت بااليي دارد سعي كنيد همسر خود را تنها نگذاريد فراموش نكنيد زنان تشنه ابراز احساسات 

برطرف كنيد اما آنها را سيراب نكنيد انرژي خود را براي موقعيتهاي مختلف ... دن و هستند عطش آنها را با محبت با نوازش كر
مردان نيز در اين دوران . ذخيره سازيد سعي كنيد هميشه رفتاري زيبا و متفاوت داشته باشيد و همه رو به يكباره رو نكنيد 

در آخر . بهانه گيريهاي بچه گانه را كنار بگذاريد . د انتظارات زيادي دارند آنها را درك كنيد عطش جنسي آنها را برطرف سازي
  .سعي كنيد خاطرات خوبي را از دوران اوليه زندگي براي خود بسازيد 

  

 ..شب عروسي و حجله عروس

اين رسم بدليل تمدن كهن ايران و .يكي از رسومي كه در ايران همچنان رايج است مربوط به شب ازدواج و حجله عروس ميباشد
در قرون وسطي كه ديگه .مسائل ناموسي به فرهنگ ما وارد شده تا حدي كه نمي توان تاريخ ورود آن را حدس زد همينطور

در اون جو زنها دچار يك !!!..شورش را در آورده بودند و مرد و زن بايد در حضور خويشاوندان علني رابطه برقرار مي كردند
در گذشته نزديكتر باز اوضاع !كسي كه هنوز بچه است معروف ميشدند سرخوردگي اجتماعي شديد شده و مردها هم به عنوان

بهتر شد ولي فكر ميكنين چقدر؟وقتي دوشيزه دوطريش اسپانيايي را براي لويي سيزدهم عقد كردند تا صبح چهل نفر از 
يكي در اتاق رو باز ميكرد و  دقيقه يكبار هم 10هر !..مستخدمين دور اتاق رژه ميرفتند و منتظر بودند ببينند كار به كجا ميكشد

لويي سيزده بعد از آن ديگر هرمرتبه كه با زنش در اتاقي بود منتظر بود كه ......زهر مار..دوشيزه خانم عروس شدند؟؟: ميپرسيد 
  !!!كسي داخل شود
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كه دليل آن هم  هزاران حرف و حديث گفته ميشود..در حال حاضر در ايران هم اين رسوم حاكم است ولي ديگر نه با اين شدت
  ..!!!د ياال:يك گروه زن و مرد را همان شب اول در اتاقي ميچپانند و ميگويند ..اينست كه هر خانواده رسوم خاص خود را دارد

ولي در حال حاضر و در !!...گروهي ديگر خاله اي ، عمه اي ،كسي را اجير ميكنند تا پشت در سرك بكشد و صداي جيغ بشنود
تر كه تعداد آنها هم خوشبختانه كم نيست عروس و داماد را به حال خود رها ميكنند و به آنها فرصت  خانواده هاي متمدن

ولي تمام اينها بستگي ..!!!..ميدهند تا بعد از اتمام ، دستمال معروف سفيد آغشته به خون بكارت را به بزرگان فاميل نشان دهند
نكاتي را در اين زمينه بايد حتماً گوشزد كرد كه آنها را بترتيب و كوتاه . استبه عرف اجتماعي و خانوادگي دارد وكامالً متفاوت 

  .توروخدا ديگه در اين زمينه ايميل نزنيد.…فهرست كرده ام 

  

نيد بالفاصله همان شب دست اگر مي توا.ماه عسل يكي از بهترين راههاي فرار از اين مخمصه است…آقايان عزيز-1
  !!!ن بشيد و خود را به مكان امني برسانيدعروس را گرفته و سوار ماشي

در شب يا روزهاي نخستين ازدواج شما هزاران مشغله فكري داريد و بايد بدانيد كه اولين رابطه شما كامالً مهم ..آقايان گرامي-2
ه جنسي فراموش نكنيد اسمش رابط..پس الزم نيست كه حتماً گير بديد كه شب اول بايد كار تموم بشه.و حياتي مي باشد

  روحي است% 80ميباشد ولي 

خيلي طبيعي است كه شما رو پس بزنند و حاضر به .آنها را درك كنيد…زنان در اين لحظات در وضعيت بدي قرار دارند-3
اجبار .بذاريد به آرامش برسه..نده فرتي احساس بدبخت شدن بهتون دست.اين يك امر طبيعيست!همخوابي با شما نشوند

سعي كنيد به هيچ .روز طول بكشه هر مقدار كه زمان الزم بود بپردازيد 10شايد حتي اين وضعيت .ك كنيددر.زور نگيد.نكنيد
او خودش از اينكه جلوي شما را ميگيرد فوق العاده ناراحت است پس فشار روحي مضاعف وارد .عنوان همسرتان را وادار نكنيد

  .نكنيد

گوريل بازي .واقعيت اين است كه زنان از اين لحظه وحشت دارند.مشغول شويدبا آرامي !!قرار نيست شيرجه بزنيد!!آدم باشيد-4
معموالً با كمي درد و خونريزي همراه است ولي گاهي يك يا ..سعي كنيد همسرتان به آرامش رسيده باشد…در نيارين خواهشاً
زنان در چندين .زنيد اگه خون نديديددو دستي تو سرتون ن.. اصالً غير طبيعي نيست!.م نداردفاكتور را ه 2هيچكدام از اين 

بايد سعي كنيد كه اين فقدان را حتماً با نوازش و .مرتبه ابتدايي و حتي تا مدتي ممكن است از جهاز جنسي خود ارضا نشوند
  .آنها به زمان نياز دارند.اصالً نترسيد چون اعصاب زن در آن لحظات كامالً به هم ريخته ميباشد.صميميت جبران كنيد

وزن .سعي كنيد فشار جسمي به وي وارد نيارين.مجراهاي وي در ابتدا كارايي دارند ولي اصالً آماده نيستند.شار وارد نكنيدف-5
از مايعات چرب كننده براي چرب كردن جهاز جنسي خود و .سعي كنيد حتماً پاها را باز نگه داريد.خود را به او تحميل نكنيد

ممكن است احساس ضعف به همسرتان دست بدهد ، اشكال از خونيست كه .ن كار را نكنيديك مرتبه اي.همسرتون استفاده كنيد
  !!دو دستي تو سرتون نزنيد.از وي خارج ميشود

 deflorationبه اورگاسم برسانيد و بعد شروع به  oral sexبهتر است سري اول يك يا چند بار همسرتان را از طريق - 6
نكته آخر اينكه زماني .باسن وي قرار داده تا جهاز جنسي وي در حالت بهتري قرار گيردبهتر است يك بالشت كوچك زير .بكنيد

  .را كه او مايل به انجام است انتخاب كنيد و نترسيد
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 آن سوي زفاف

و پايان  "زنانگي"پاره شدن پرده بكارت ، در حقيقت نمود خارجي جرياني بسيار پيچيده است كه بايد آن را آغاز 
  .دشمر "دوشيزگي"

تازه عروس بنا به طبيعت ، از نخستين اكراه و هراس دارد و علت آن معموال درد جسماني نيست كه اگر همراه با 
غالبا خود دختر هم نمي داند علت اين هراس و اكراه در . آرامش و خودداري و صبوري مرد باشد خيلي جزئي است
همه اين علت ها را بايد در جاي ديگري . نيز هست  "م شر "كجاست ؟ در واقع تازه عروس در اين مرحله دچار نوعي 

  .جستجو كرد

در حقيقت چون زن در اين مرحله كه وارد حيات زناشويي مي گردد دگرگوني مهمي در برابر خود مي بيند و به 
آگاه همه اين واهمه ها ، چه زن از آن . زندگي آينده و مسووليت ها و خطرهاي آن مي انديشد و از آن واهمه دارد

  .باشد و چه نباشد ، قابل مالحظه و شايسته توجه است

بهترين فرصت براي .اين وظيفه شوهر است كه وجود اين هراس فطري زن را دريابد و همواره آن را به ياد داشته باشد
  .جلب اطمينان زن همين دوره كوتاه است

  

ار پاره شدن پرده دوشيزگي نه تنها جبر نبايد در معروف است كه زفاف را نبايد با جبر آغاز كرد ، ما مي گوييم در ك
كار باشد بلكه اين عمل بايد دنباله و نتيجه نوازشي صبورانه و معاشقه اي جانانه باشد و شوهر بايد عروس را به تدريج 

در اين . متمايل و راغب به عمل نمايد نه آن كه با شتابكاري و به كار بردن زور ، تنها حس شهوت خويش را فرو نشاند
بنابراين شوهر در شب زفاف بايد تمام . صورت تنها جسم زن را تصرف كرده و از تصرف روح او ناتوان مانده است

تمهيدات الزم را به كار گيرد و در نهايت ماليمت و ظرافت عمل كند و بداند كه كوچكترين اشتباه ، چندان او را 
نخواهد بود و گاه تا پايان زندگي زناشويي آثار آن بر جاي مي  خسته و دل آزرده مي كند كه به آساني التيام پذير

  .ماند

  

از نظر روانشناسي اين دردهاي روحي منجر به پيدايش هزاران نوع اختالالت فكري ، غم و اندوه مزمن مي گردد كه 
  .درمان آن بسيار مشكل خواهد بود زيرا اغلب منشا و علت اصلي آن ناشناخته مي ماند

  

ت سرد مزاجي بسياري از زناني كه لذت جنسي نمي برند آن است كه در شب زفاف ناگواري ديده و رنج و در واقع عل
  .تب روحي كشيده اند و اين تالمات در ضمير پنهان آنها مانده و اختالالت جسمي و رواني بعدي را با خود آورده است

  

با در اثر همين رويدادهاي به ظاهر كوچك شب بسياري از امراض ديگر چون پريشان خيالي و بيماريهاي عصبي غال
زفاف ايجاد مي شود و گاهي اين عوارض روحي به قدري پيچيده و شديد مي شود كه روان پزشك بايد مدتها وقت 

اين است كه باز . صرف كند تا پس از جلب اعتماد و اطمينان بيمار ، شايد موفق به كشف ريشه اصلي اختالل گردد
  .نوازش و مهرباني و رعايت حال تازه عروس به ويژه در شب رفاف به هيچ نبايد كوتاهي كردتكرار مي كنيم در 
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هيچ دختري فطرتا مرد را مختار نخواهد دانست تا هر چه مي خواهد بكند و اگر حجب و حياي عروس يا هر علت 
متعدد ، زفاف را به عقب  ناشناخته ديگر مانع از آن است كه به ميل تسليم شود بهتر است يك شب يا حتي شبهاي

  .انداخت تا عروس به تماس جسماني خو بگيرد و با آرامش خاطر مشتاق و راغب به ارتباط جنسي شود

  

عمر انسان آن قدر كوتاه نيست كه چنين شتابكاري الزم باشد و به خصوص در اين دوره ، صبر و متانت و حوصله به 
  .پيروزي و كامروايي خواهد انجاميد

  

ا بايد يادآور شويم اگر داماد به دليل ضعف نفس و سستي در رفتار ، بخواهد به هر نحو عمل را انجام دهد به در اينج
  .نتيجه نمي رسد و الزم است اصرار در اين باره خيلي ماليم و صبورانه باشد

  

عاشقانه و استيالي  اصوال زن وقتي هم حاضر و راغب به تسليم است طبيعتا مي خواهد بر او ظفر يابند ولي بين فتح
  .وحشيانه تفاوت بسيار است و مرد بايد با فراست دريابد كه هنگام دخول فرا رسيده است

  

شوهر .به طور كلي در هفته هاي اول ازدواج براي نزديكي نبايد پافشاري كرد جز آن كه عروس خود ابراز تمايل كند
ر كند يا اظهار تعجب كند مبادا زن اندوهگين شود و آن را اگر عيبي در بدن زن مشاهده كرد ، هرگز نبايد آن را آشكا

  .مايه حقارت پندارد

 

 ان بارداريرآميزش جنسي در دو

   

  آيا مي توانيم در طول بارداري آميزش داشته باشيم؟

زش جنسي را آمي برخي پزشكان. در يك بارداري عادي مقاربت براي زن باردار سالم و همسرش ايرادي ندارد معموال! البته كه بله
نيستند در اين مورد مي توانيد نظر پزشك خود را  در هفته آخر بارداري ممنوع مي كنند، ولي همه پزشكان با اين نظر موافق

   .جويا شويد

توانند فعاليت جنسي قبلي خود را ادامه  معموال زوجين مي. فعاليت جنسي مكرر نبايد در يك بارداري سالم، مشكلي ايجاد كند
يا يكي از مشكالت بارداري مانند كوتاهي يا اتساع دهانه رحم، نشت مايع  بته اگر در معرض زايمان زودرس باشيدال. دهند

باشيد احتماال پزشك  سرراهي يا خونريزي داشته باشيد و يا اينكه سابقه سقط ناشي از زايمان زودرس را داشته آمنيوتيك، جفت
   .ردمعالج شما را از انجام نزديكي منع خواهد ك

   آيا آميزش جنسي در دوران بارداري به جنين آسيب مي رساند ؟ 
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انزال، هيچ يك در  آميزش جنسي و. مي خواهند بدانند كه آيا فعاليت جنسي به جنين صدمه مي رساند يا خير بسياري از مردان
مايع آمنيوتيك و كيسه آمنيوتيك به و از جنين بوسيله  جنين در محفظه عضالني رحم قرار دارد. بارداري كم خطر ايرادي ندارد

 ممكن است. مخاطي ضخيم دهانه رحم را مي پوشاند و مانع از انتقال عفونت نيز مي شود يك پوشش. خوبي محافظت مي شود

اين افزايش تحرك بدليل افزايش  در اين مورد نيز نگران نباشيد چون! چندي بعد از اوج لذت جنسي جنين شما تكان بخورد
اينكه جنين احساس درد مي كند يا از آنچه روي داده چيزي  ناشي از افزايش ضربان قلب شماست نه بخاطر جريان خون

   .فهميده است

بارداري كه هر دو حضور داريد آنرا مطرح  با اين حال اگر هنوز نگرانيد و پرسشي در اين باره داريد، در يكي از جلسات مراقبت
   .كنيد

   داري تغيير مي كند؟آيا ميل جنسي در دوران بار 

  :از يكي از دو الگوي زير پيروي مي كند عموما تمايل جنسي زنان باردار

   كاهش ميل جنسي در سه ماهه اول و سوم بارداري و افزايش آن در سه ماهه دوم

   كاهش تدريجي ميل جنسي با پيشرفت بارداري

وم ممكن است افزايش وزن، بزرگ شدن شكم و طي سه ماهه س. و ضعف باشيد طي سه ماهه اول ممكن است دچار تهوع
مورد حس  در. اين حالت طبيعي است. ساير مشكالت باعث شوند كمتر ميل به تماس جنسي داشته باشيد حساسيت سينه ها و

بارداري در بعضي زنان باعث  .بخش باشد خود با همسرتان صحبت كنيد و سعي كنيد راهي بيابيد كه براي هر دوي شما رضايت
در برخي . احتمال بارداري به برخي از زنان احساس رهايي مي بخشد فارغ شدن از نگراني در مورد. ايش ميل جنسي مي شودافز

. را تجربه مي كند دوران بارداري است كه براي اولين بار به اوج لذت جنسي مي رسد و يا چند بار اوج لذت موارد، يك زن در

برخي زنان فكر مي كنند كه بدليل افزايش  .لگن است ورني و بيشتر شدن گردش خوناين موضوع به دليل افزايش فعاليت هوم
 ممكن است بعد از مقاربت احساس گرفتگي در. بارداري، جذابيت خود را از دست داده اند اندازه و تغييرات جسماني ناشي از

همسرتان صحبت كنيد، درك  خود با در مورد اين احساسات. شكم يا حساس شدن ناراحت كننده در سينه ها داشته باشند
   .متقابل و محبت مي تواند به هر دوي شما كمك كند

  آيا بارداري مي تواند موجب تغيير در ميل جنسي همسر شود؟ 

براي سالمت مادر و  خانم باردار خود را جذابتر از هر وقت ديگر مي بينند و گروهي ديگر از شدت نگراني بعضي از مردان! بله
در هر صورت صحبت كردن مي تواند باعث شود تا . كنند الت جنسي خود را سركوب كرده يا اصال آنرا احساس نميجنين تماي

   .قابل درك شود تغيير در رفتارها براي طرف مقابل

   چه وضعيتهايي براي يك زوج باردار مناسب و راحت تر است؟ 
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 ممكن است. ي جديد براي آميزش جنسي ضروري استبارداري متوجه شويد كه انتخاب وضعيت ها ممكن است با پيشرفت

هفتگي به  16توصيه مي كنيم كه حدود  به عالوه،. شكم شما باعث شود انتخاب برخي وضعيت ها براي شما ناراحت كننده باشد
بهتر است براي . لگن ممكن است گردش خون اين ناحيه را مختل كند پشت نخوابيد چرا كه وزن رحم بر روي عروق اصلي

   .پهلوي خود بخوابيد و يا رو قرار گيريد آميزش جنسي يا به

  چه زماني بايد از آميزش جنسي اجتناب كرد؟ 

ممكن است پزشك . اگر سابقه زايمان پيش از موعد داريد. عدم انجام آميزش آگاه سازد برخي وضعيت ها بايد شما را نسبت به
مواد . خفيف رحمي مي شود اوج لذت جنسي باعث انقباض هاي. دارد را آميزش جنسي و يا رسيدن به اوج لذت جنسي باز شما

بنابراين شايد بهتر باشد كه . باعث تحريك انقباضات رحمي شوند نيز مي توانند) مني ( شميايي موجود در ترشحات جنسي مرد 
خودي داشته باشيد ممكن  اگر سابقه سقط خود به .تخليه ترشحات جنسي خود داخل واژن اجتناب كند همسر يك زن باردار از

با اين حال هيچ رابطه اي بين آميزش جنسي و سقط . رسيدن به اوج لذت بر حذر دارد است پزشك شما را از رابطه جنسي و
راهي يا پايين واقع شدن  جفت سه: در صورت وجود موارد زير از فعاليت جنسي پرهيز كنيد. به خودي پيدا نشده است خود

زايماني، پاره شدن كيسه آب، درد به هنگام آميزش جنسي،  دهانه رحم، آغاز پيش از موعد دردهاي جفت در رحم، نارسايي
  . يا ترشح از آن، وجود ضايعه بهبود نيافته هرپسي در همسر و يا آغاز زايمان خونريزي بدون علت از واژن و

 

 نقش مردان در زندگي زناشويي 

م برخي از افراد تصورشان از لغت زندگي زناشويي فقط رابطه جنسي ميباشد اوال نكته اي در ابتدا الزم ميدونم عرض كن
مثل خوبي بدي منظم بودن احساسا تي    اما زندگي زناشويي به مجموعه رفتارهاي دو زوج در طول زندگي ميگويند

اينجا ميخوام  حاال كه اون افراد معني زندگي زناشويي را متوجه شدن در  ...بودن بد اخالق يا خوش اخالق بودن و
  :برخي از رفتارهايي را كه خانمها دوست دارند همسرشان انجام دهند را باز گو ميكنم

خانمها از اينكه همسرشان در مورد نوع لباس پوشيدن و نوع ارايش كردن پيشنهاد بدهند يا انتقاد بكنند خيلي  - 1
اين رو عرض كنم منظور از انتقاد گيرههاي خوشحال ميشوند چرا كه مي فهمند براي شوهرشان اهميت دارند البته 

  .عهد قجر نيست و تو ذوق طرف زدن هم نيست 

  هميشه با ماليمت با اون صحبت كنيد زماني كه حرف ميزند به چشمانش نگاه كنيد  - 2

كنيد زناان از اينكه توسط همسرشان نوازش شوند لذت ميبرند بهتر است آنها در آغوش بگيريد با موهاي آنها بازي  - 3
  با بوسه اي داغ برروي پيشاني صورت آنرا از نعمت احساس آرامش كردن بهره مند سازيد 
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بعضي وقتها بهتره از سركار كه به منزل تشريف مياوريد دست خالي نيمنده و حتي با يه شاخه گل كوجك هم كه  - 4
استفاده كنيد چرا كه زن شما ... ال يا شده او را غافلگير كنيد حتما احتياجي نيست كه براي غافلگير شدن از سرويس ط

  از توانايي مالي شما با خبر است 

بهتر است قبل از برقراري رابطه جنسي او را مطلع كنيد چرا كه امكان دارد در شرايطي نباشند كه تمايل به برقراري - 5
  زمان ديگري موكول كنيد رابطه داشته باشند در اين صورت با بد اخالقي با هاش رفتار نكنيد و اين رابطه را به

ولنتاين هم    تاريخ ازدواج ، تاريخ تولد همسر و   آقايان بايد چند تاريخ را حتما يادداشت كنند و به خاطر بسپارند - 6
  بهتر است براي اين سه تاريخ پس اندازي داشته باشيد) 20از معايب زندگي در قرن (امروزه اضافه شده 

در طول زندگي ميباشد همانطور كه كسب درآمد وظيفه شما ميباشد به همان  گردش و تفريح از كارهاي واجب - 7
  مقدار درست و بجا خرج كردن هم واجب ميباشد

  زنان عادت دارند يك حرف را چند بار تكرار كنند بهتر است با اين قضييه كنار بياييد چون راه درمان ندارد - 8

در رفتارهاي انها تغييراتي صورت ميگيرد كه موقتي هستند كم هستند )Period(دز هنگامي كه در دوران قائدگي  - 9
  حوصلگي زود عصباني شدن احتياج به هم صحبت و در برخي احتياج به رابطه جنسي در اين دوران وجود دارد

كفش هميشه واكس زده انداختن جواربهاي    پوشيدن لباسهاي شيك و تزو تميز استفاده از عطرهاي خوشبو -10
مرتب صورت صاف روي خندان روابط عمومي باال نكاتي هستند كه حتما شما ميدانيد و انجام ميدهيد  سوراخ موهاي
  ؟...اينطور نيست

استفاده       شما      از واژه       تو      بهتر است در جمع همسرتان را با اسم صدا نزنيد و بجاي استفاده از واژه -11
  كنيد احترام گذاشتن را فراموش نكنيد

رابطه خود با رفقاي مجرد خود را اگرچه صميمي هم كه باشند در حد تماس تلفني و مالقات يك جلسه در ماه   -12
ادامه دهيد اگر قصد دعوت كردن دوست مجرد خود را به منزل داريد قبلش با همسرتان هماهنگي كنيد بهتر است 

ا تشويق به ازدواج كردن بشود هرگز خونه دوستان مجرد و متاهل خود را دريك جلسه دعوت كنيد تا دوست مجرد شم
  .دوست مجرد نرويد

لج و لجبازي زندگي را به آتش ميكشد بهتر است شما همسرتان را شرمنده كنيد پيش ار اينكه اون اينكار را انجام  -13
  دهد
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 تناسب

 تناسب جسمي

اساسا هر . سي ابدا مشكلي نخواهند يافتدر مورد تناسب جسمي همين كه طرفين ظاهر همديگر را بپسندند در مورد مسايل جن
خانوماي عزيزي كه از آلت مردانه . نوع احليل و واژني مي توانند به راحتي و بدون درد سر با تكنيك صحيح با هم آميخته شوند 

حجيم تر از كيلويي بسيار  3- 2و صد البته يك بچه حداقل !! وحشت دارند توجه نمايند كه اوال از مهبل آنان بچه خارج ميشود 
از طرفي همين خاصيت ارتجاعي عضالت مهبلي ست كه باعث ميشود كه ! سانتي ست  5- 3سانتي و با قطر  20يك آلت نهايت 

فقط بايد از عجله و اعمال زور قبل از مقاربت توسط مرد به شدت ممانعت . مهبل سايز خود را براي هر نوع پنيسي منطبق كند 
! جلوه دهند همان شب اول مانند قهرمانهاي فيلمهاي سوپر !! ني براي اين كه خود را بسيار مرد بسياري از مردان ايرا. نمود 

- و اين خود باعث ترس از مقاربتهاي بعدي  ...!!آنچنان با شدت با همسر خود برخورد مي كنند در حين رابطه جنسي كه 

فلذا به اعتقاد  .جنسي و خيانت و جدايي منجر خواهد شدبه سردي و در نهايت ) واژنيسم( ممانعت از دخول به شكل غير ارادي 
حقير بايد مقاربت در شب اول ازدواج ممنوع گرددو بعدها سر حوصله و بدون عجله و خستگي با نرمي و ظرافت دخول اوليه را 

قا بنا به تجربيات بنده انجام داد نكته ديگر اين كه بر خالف تصور عموم افراد درشت هيكل الزاما آلت كلفت تري ندارند و اتفا
ايميلهاي بسياري از آقايان و خانومهاي عزيز براي همسرانشان دارم كه ! افراد الغر تر داراي احليل بلند تر و كلفت تري بوده اند 

اصوال دخول تنها چيزي حدود در مورد اين تفكر هم بايد بگويم كه . از كوچكي آلت شاكي هستند و طالب بزرگ كردن هستند
لذت بخش   براي هر زني  و نقاط حساس بدن وي بسيارند كه توجه به آن نقاط و نوازش آن درصد به زن لذت ميدهد 10-02

مراجعه كرد و با عنايت به سن ) اورولژيست( سانتيمتر در حال نعوظ بايد به دكتر مربوطه  5لبته در موارد حاد مثال ا! است 
  . ردبيمار روش درمان مناسب را براي وي تجويز ك

بسياري خانومها را ديده ام كه به خاطر سايز زياد آلت آقايان از رابطه جنسي وحشت دارند كه اين ممكن است در زمان ازدواج 
بنابرين در كل بهترين راه حل اين معضل زدودتن اين افكار خرافي از ذهن است و . به واژنيسم يا ديس پاروني تبديل گردد

اينم   !وندي هر نوع احيلي و مهبلي مي تواند به راحتي در هم بياميزند و لذت بخش باشند مطمئن باشيد بنا به حكمت خدا
اضافه كنم البته گرچه تا حدودي از ميل جنسي مردان مي توان از حركات آنها قبل از ازدواج چيزهايي فهميد اما بدون مقاربت 

به عالوه تحت تاثير برخي هيجانات و استرسها . ده برداشت پر... نمي توان از مشكالتي چون ناتواني جنسي و انزال زودرس و 
بار رابطه عادالنه خواهد  3بنابرين قضاوت بعد از حداقل . ممكن است بار اول نزديكي ناتواني جنسي و يا انزال زودرس رخ دهد

  .بود

 .شكل يابند نظر رواني با هم م اختالف سن براي آقايان هر چه بيشتر باشد از نظر رابطه جنسي بهتر است ولي ممكن است از 
. دارند كه ممكن است مشكل ساز شود ... ساله قطعا تفاوتهايي از نظر حوصله گردش رفتن و  23ساله با دختري  35مثال مردي 

ولي از نظر جنسي !! ساله شنگولتر  22ساله ها از يك جوان  45ساله ها ممكن است افسرده باشند و برخي  20كه البته برخي 
در روابط جنسي همچنان مي   !!سالگي  80تا سن ... ! زنان زود تراز تب و تاب ميفتند كه يايسگي اوج آن است اما مردان  چون
و   با دوست پسر ميبينم   ساله اي را 23وقتي دختر  . لبته ناتواني جنسي در سنين باال براي مردان بسيار شايع ميشودا.!!!! تازند 
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وقتي ازاو علت اين كارش را جويا !! ساله دارد 2كه وي شوهر و حتي بچه     وجدان دارد در حاليپس از مدتي مي گويد عذاب 
سال از من بزرگتر است و در بازار تهران  10شوهر من : شدم كه چگونه با وجود شوهر در پي دوستي بر آمده چنين جواب داد

شب هنگام خسته به خانه ل كاسبي ست و وقتي شب دنبا 10صبح تا  8به همين دليل از . براي خود صاحب منصب است
و بعدش هم پشتشو به من مي كنه و ! ميرسد شام خورده و ناهيتا يك مقاربت از روي عجله وبيحالي صرفا براي ارضا شدن 

ا به اما اكنون خود ر. خالصه جووني كنم....من هم جوونم دلم ميخواد سينما برم تفريح كنم پارك و كوه و شمال و... ميخوابه
فلذا آقايان هم به ويژه در شهرهاي ! سان شي اي مي پندارم كه در خدمت موجودي استخدام شده ام و خود هيچ سهمي ندارم 

به خاطر مشغله زياد  با همسر خودبزرگي مثل تهران بايد بدين نكته متوجه باشند كه از تفريح و رابطه جنسي ارضا كننده 
  جدايي خواهد بود فكري غافل نشوند كه پايه خيانت و 

 

  ) دارويي براي نعوظ آلت مردانه(وياگرا 

  :ابتدا چند اصطالح 

Erect  :مردانه  نعوظ يا راست شدن ،به اصطالح عاميانه شق كردن آلت تناسلي  

Impotence  :ضعف و سستي آلت مردانه  

Virile : داراي نيروي مردانه  

Sildenafil citrate فروخته مي شود دارويي است كه براي نقص  كه به نام وياگرا شناخته شده وerect  شدن آلت تناسلي
همچنين تحقيقات جديد نشان مي دهد كه به دليل افزايش خونرساني به آلت تناسلي زن .استفاده مي شود) impotence(مردان

گرفته شده باشد vy?ghraنام وياگرا ممكن است از زبان سانسكريت .مي تواند باعث رضايت بيشتر زن از رابطه جنسي خود شود
  .است Virileو  Vigorهمچنين تلفظ آن يادآور .كه به معني ببر است

اين دارو توسط .هم مي گويند Vگويند و در زبان غيررسمي به آن ويتامين) Sextasy(به تركيب وياگرا و اكستازي، سكستازي
و در طرف ديگر آن  Pfizerطرف آن نام  قرصهاي آن آبي رنگ هستند كه در يك.ساخته شده است Pfizerشركت دارويي 

VGR xx(xx  حق ساخت انحصاري وياگرا توسط اين .وجود دارد) ميلي گرم است 100يا  50يا  25به معني دوز قرص است كه
  .اعتبار دارد 2011-2013شركت تا سال 

شدن آلت  erectكه طي آن افزايشمورد استفاده قرار گرفت ) بيماري قلبي(وياگرا براي اولين بار براي درمان آنژين صدري
. در آمريكا استفاده شد impotenceبه عنوان اولين داروي  1998مارس  27تناسلي مردان مشاهده شد كه از آن به بعد از 

اين .مصرف اين قرص بدون تحريك جنسي معموال هيچ اثري ندارد و براي اثر آن حتما بايد تحريكات جنسي وجود داشته باشد
وياگرا توسط آنزيمهاي كبدي متابوليزه مي شود و كبد و كليه در . ي و به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي شودقرص به راحت

اگر به همراه يك رژيم غذايي پر جرب استفاده شود باعث كاهش جذب و سرعت اثر و غلظت آن در خون مي .دفع آن نقش دارند
  .شود
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  :در بعضي موارد استفاده از وياگرا منع شده است

،نارسايي هاي كبدي شديد، glyceryl trinitrate, sodium nitroprusside, amyl nitriteاستفاده از تركيبات نيتروژني مثل 
  .نارسايي كليه، فشارخون پايين، سكته مغزي يا قلبي و يا مشكالت ارثي شبكيه چشم

  :عوارض جدي وياگرا هم بدين قرارند

  .اهش فشارخون، سكته قلبي و مغزي، مرگ ناگهاني و نا منظم شدن ضربان قلبدائمي و دردناك،ك erectآلت تناسلي با 

  :عوارض معمولي وياگرا عبارتند از

هم مانند وياگرا عمل مي  Levitraو  Cialisداروئهايي مثل .عطسه، سردرد، ترس از نور، احساس نبض و ديدن اشيا به رنگ آبي
هرچند اين دارو .ساعت قبل از ارتباط جنسي بايد مصرف شود 4قيقه تا د 30دوز دارو توسط پزشك مشخص مي شود اما .كنند

و بسياري از سايتهاي اينترنتي تبليغ شده و ) خصوصا آمريكا(بدون نسخه پزشك نبايد استفاده شود اما در تلويزيونهاي خارجي
  يليارد دالر فروش داشته استم1نزديك به  2001تا  1999حتي فروش اينترنتي هم دارد به طوريكه در فاصله بين سالهاي 

 جنسي در اثر حساسيت فصلي  كاهش ميل

  دكتر سيدمحمدابوترابي

كسي در هنگام ارتباط  كنيد، ولي مسلما تواند ميل جنسي را زياد كند، حتما تعجب مي هيستامين ناقابل مي آنتي اگر بشنويد كه
شايد به همين دليل وقتي كسي سرما . مواجه شود ريزش و يا عطسه و سرفه جنسي دوست ندارد با آبريزش بيني و اشك

شان آويزان است و عطسه و سرفه امانشان را  بيني ولي بيچاره آنهايي كه دائما آب خورد خيلي رغبتي براي نزديكي ندارد مي
اي براي  هدانشمندان تركي به همين دليل. اين افراد كساني نيستند جز مبتاليان به رينيت آلرژيك درمان نشده. است بريده

 .كنند مي هيستامين را توصيه افزايش ميل جنسي اين افراد به آنها آنتي

 
 درد سرفصلي

توانند روي لذت  عاليم بيماري حساسيت فصلي يا رينيت آلرژيك مي دهد، مي تحقيقات دانشمندان دانشگاه مانيساي تركيه نشان
هاي فصلي باعث كاهش  حساسيت پيش از اين ثابت شده بود كه. ارتباط جنسي اثر بگذارند و باعث دلزدگي از آن شوند بردن از

بار است كه تحقيقات حاكي از آن است كه اين بيماري و عاليم  شود ولي اين اولين تحصيلي و حتي اجتماعي مي كارآيي شغلي،
 72بررسي  ل بايار بااي در بيمارستان دانشگاهي سال محققان تركيه. شود و لذت بردن از آن مي آن باعث كاهش عملكرد جنسي

هاي فصلي  مرد سالم دريافتند كه حساسيت 02 زن و 02مرد مبتال به حساسيت فصلي و مقايسه عملكرد جنسي آنها با  61زن و 
 كند، همچنين در رسيدن به ارگاسم را كاهش داده و رضايت از نزديكي آنها را كم مي درمان نشده در زنان، ميل جنسي و توانايي

محققان همچنين اين . دهد مي اختالل در نعوذ شده و ميل جنسي و رضايت از ارتباط با جنس مخالف را كاهش مردان باعث
نتايج . قرار دادند و سپس مجددا فعاليت جنسي آنها را بررسي كردند هيستامين روز تحت درمان با آنتي 03بيماران را به مدت 

آنها بهتر شده و  عملكرد جنسي رود، حساسيت فصلي اين بيماران از بين مينشان داد بعد از آنكه عاليم  اين مرحله از تحقيق
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 .تفاوتي با افراد عادي ندارند

 
 كاهش ميل جنسي

درصد  05اين ميل در  مختلف، جنسي يكي از غرايز طبيعي است كه بايد همه از آن برخوردار باشند، اما به داليل بااينكه ميل
شود  كم باشد كه در اين صورت ميل جنسي كم اوليه ناميده مي جنسي ممكن است از ابتداميل . درصد مردان كم است 5زنان و 

در  اما ميل جنسي ممكن است. مطالب منفي در مورد مسائل جنسي يا مشكل غدد جنسي ايجاد شود و معموال به داليل القاء
. گويند آن ميل جنسي كم ثانويه مي ت بهابتدا خوب و طبيعي باشد ولي پس از مدتي كاهش يافته و كم شود كه در اين صور

 البته پيش از اين ثابت شده بود كه. نامطلوب زن و شوهر يا افسردگي ايجاد شود اين نوع از ميل جنسي كم معموال در اثر رابطه

ولي اين اولين بار است كه  توانند باعث كاهش ميل جنسي شوند هاي جسمي خاصي مثل صرع و سكته قلبي هم مي بيماري
البته در مورد سكته قلبي . تواند باعث كاهش ميل جنسي شود مي شود، بيماري مثل رينيت آلرژيك و حساسيت فصلي ثابت مي
فعاليت  چرا كه در اثر. كاهش ميل جنسي، ترس از بروز حمله بيماري در حين رابطه جنسي است شود كه علت اصلي گفته مي

آنهايي كه بيماري قلبي دارند، در اثر اين دچار  يابد و ز به اكسيژن قلب افزايش ميبدني زيادي كه هنگام نزديكي وجود دارد، نيا
ولي در مورد رينيت آلرژيك ترس از حمله خاصي در كار نيست و تصور . سكته كنند شوند و حتي ممكن است، حمله قلبي مي

شود در  اي را كه توصيه مي رابطه شود و ميهاي مكرر خسته كننده، باعث دلزدگي  ها و سرفه كه آبريزش بيني و عطسه شود مي
تواند اولين گام در جهت  مسلما پيدا كردن علت كاهش ميل جنسي، مي .كند با مشكل مواجه مي كمال پاكيزگي انجام گيرد،

همين اساس،  بر. شود اي كاهش ميل جنسي در اغلب موارد باعث بهبود ميل جنسي مي درمان علت زمينه درمان آن باشد و
به همين دليل يك  جمله ميل جنسي كم شود، من تواند باعث بهبودي عوارض ناشي از آن ان عاليم رينيت آلرژيك ميدرم

جنسي  توانند باعث افزايش ميل تر مثل دسلوراتادين مي هاي جديدتر و پيشرفته هيستامين آنتي هيستامين ساده و گاهي آنتي
  شوند

  

 )ت بهداشتينكا( پوست خود را چگونه مرطوب نگه داريم

 بهداشت و زيبايي صورت به لطافت گل:برگرفته از كتاب

جريان خون   اگر رطوبت پوست در اثر خشكي و گرماي محيط و يا. طراوت و شادابي پوست عمدتا به علت رطوبت آن است
يكي از . پوست در اثر سرماي يا كهولت سن كاهش يابد، پوست دچار چروكيدگي ميشود و طراوت خود را از دست ميدهد

مواقع ديگر عبارتند از فصول گرم سال، پس از . مواقعي كه بايد مراقب خشك شدن پوست شد، هنگام خروج از حمام است
  .كساني كه پوست خشك دارند بيش از سايرين بايد مراقب باشند. شستن صورت و سنين پيري

وييد، بلكه برعكس، اين كار باعث پاك شدن اليه بايد بدانيد كه براي حفظ رطوبت پوست الزم نيست مرتب صورت خود را بش
كرم هاي . براي مرطوب نگهداشتن پوست بايد از مرطوب كننده ها استفاده كنيد. چربي محافظ پوست و خشونت آن ميشود

ت طرز استفاده از مرطوب كننده ها به اين صور. در داروخانه ها براي اين منظور بسيار مناسب هستند  مرطوب كننده موجود
است كه پس از خروج از حمام با شستشوي صورت و خشك كردن آن، كرم را به صورت نقطه نقطه بر روي نواحي مختلف 

پوست پيشاني، گونه، بيني و چانه بماليد و سپس آن را با ضربات آهسته نوك انگشت بر روي تمام پوست صورت و گردن خود 
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خود با آب و صابون، كرم مرطوب كننده را بماليد و چند دقيقه صبر بهتر است هر روز صبح پس از شستن صورت . پهن كنيد
يك بار مرطوب كردن پوست در ابتداي روز كافي است ولي اگر . كنيد تا جذب شود و آنگاه اگر مايل بوديد به آرايش بپردازيد
ك هستيد و يا پوست شما خشك اگر در آب و هواي گرم و خش. حمام رفتيد، پس از خروج از حمام نيز اين كار را انجام دهيد

 .است، بهتر است روزي دو بار پوست خود را مرطوب كنيد

 

 

 آيا مهم است ؟ اندازه آلت تناسلي مردانه

   دكتر حسيني اورولوژيست

آلت مردانگي ميباشد جالب اينست كه مردان ايراني اصل را رها كرده و  يكي از بيشترين سواالت مطرح شده توسط آقايان اندازه
  .آنچه مسلم است اندازه آلت مردانگي تاثيري در كيفيت رابطه جنسي ندارد. به جوانب امر مي پردازند

   

  اندازه طبيعي آلت مردانه چقدر است؟

  

  اضطراب در خصوص اندازه آلت* 

مجموعه ايميل ها و سواالتي كه در اينترنت در .ضطراب در دوران نوجواني و جواني استرشد آلت و اندازه آن نوعي تشويش و ا
  .مويد اين مساله است- بويژه در سطح وب-اين زمينه مطرح اند و همچنين ميزان روز افزون آگهي هاي تجاري در اين زمينه

  .يا چگونه بايد باشد ،يك تست اطمينان است مقايسه در رختكن هاي ورزشي در مورد اين كه آلت با اندازه طبيعي چگونه است

باوجود اينكه مردان مي دانند كه اندازه آلت از فردي به فرد ديگر متفاوت است اما اين افسانه دايمي و هميشگي وجود داشته و 
  .دارد كه شجاعت جنسي وابسته به بزرگي آلت است

  .است كه اندازه آلت تنها يكي از آن هاستاين در حالي است كه رضايتمندي جنسي به چندين عامل وابسته 

  .بايد توجه داشت، بزرگي آلت معادل رضايتمندي كامل جنسي نيست

  

اگرچه اندازه آلت به عنوان يكي از جنبه هاي آناتومي بدن انسان مورد توجه بوده ،اما گرايش تمايالت و توجهات به اندازه آلت*
  .گرايش و توجه به آن نيز متفاوت بوده و هست

  .به عنوان مثال در روم يا يونان قديم آلت بزرگ مايه خنده و تمسخر بوده كه آثار آن در موزه ها موجود است

  چه چيزي اندازه آلت را تعيين مي كند؟* 

تا  10رشد آلت بين سنين . اندازه آلت در طي بلوغ تغيير مي كند.اندازه آلت بر مبناي زمينه هاي ژنتيكي فرد تعيين مي شود
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  .الگي شروع مي شود،البته اين زمان در بعضي پسربچه ها زودتر و بعضي ديرتراستس 14

رشد آلت ابتدا در طول وسپس درقطر .در ابتدا بيضه ها شروع به بزرگ شدن كرده و رويش مو هاي ناحيه تناسلي آغاز مي شود
نوجوانان براي آگاهي از اندازه .نتي متر استسا 11تا  6بين) شل(اندازه متوسط آلت افراد بالغ در حالت معمولي.صورت مي گيرد

  .سال پس از توقف رشد قدي خود صبر كنند 2تا 1قطعي آلتشان بايد تا 

  

  اندازه متوسط آلت*

اگر فردي چاق و ستگين وزن باشد آلت او كوچكتر به نظر مي آيد،چون .ابعاد بدن فرد ،طول آلت را تحت تاثير قرار مي دهد
اين حالت در اصطالح پزشكي آلت پنهان شده ناميده .ه شده و گاهي در چربي هاي بدن فرو ميرودتوسط بافت هاي بدن احاط

  .مي شود

اين ها در زمان تولد آشكار هستند و نيازمند مداخله طبي .تعدادي از حاالت طبي وجود دارند كه بر اندازه آلت تاثير مي گذارند
  .هستند

پرده (آلت شبكه اي.التي است كه ناشي از اختالل ژنتيكي يا هورموني مي باشدح)سانتيمتر3/1طول آلت حداكثر (ميكروپنيس 
اين .،آلت پنهان شده و آلت تله دار همه حاالتي هستند كه اندازه آلت طبيعي است اما به ظاهر كوچك به نظر مي آيد)دار

ميليون 20مورد از هر 1(به دنيا مي آينددر موارد بسيار نادر كودكاني بدون آلت .مشكالت با عمل جراحي قابل اصالح مي باشند
  ).پسري كه متولد ميشود

  اندازه طبيعي آلت*

با آن مواجه مي شويم ) در حالت شل يا راست شده(يكي از مشكالتي كه در بررسي و تحقيق در مورد اندازه طبيعي آلت تناسلي
  .اين است كه آمارهاي جهاني به راحتي و به صورت علمي قابل تلفيق نيست

  .داد زيادي سرشماري اينترنتي و مطالعات آماري وجود دارند، امااين تفكر كه آمارها بدون نقص باشند چندان واقعي نيستتع

اغلب نتايج حاصل سرشماري گزارش فردي است،و اين متكي به صداقت كامل مردان در مورد اعالن اندازه آلتشان مي باشد،در 
وقتي از شما مي خواهند خودتان را اندازه گيري كنيد چه خواهيد گفت؟آيا .يز استحالي كه گرايش به سمت ادعاهاي اغراق آم

  اندازه ها را به سمت مقادير بيشتر گرد نمي كنيد؟

  اندازه آلت در حاالت شل و راست شده*

  .اندازه آلت شل به هيچ وجه نشانگر اندازه آلت در حالت راست شده نمي باشد

اسلي به سختي بين حالت شل و راست شده تغيير ميكند،اما اغلب مردان آلتي با اندازه متوسط در بعضي از مردان اندازه آلت تن
  .در حالت شل دارند كه در حالت راست شده به طور قابل توجه بزرگ مي شود

  !جالب توجه اين است كه اغلب اندازه آلت در حالت شل، مردان را نگران مي كند

  :ما برخي آمارهاي خالص و كلي را در اين جا ذكر مي كنيمبه هر حال به جهت رفع نگراني هاي ش

  .سانتي متر است 11تا  6متوسط اندازه آلت در حالت شل در محدوده *

  .سانتي متر است 20تا  10متوسط اندازه آلت در حالت راست شده در محدوده * 

  .دبايد توجه داشت كه سرما و خستگي اندازه آلت را به صورت موقت كوچكتر مي كن.

  :تعدادي از سواالت رايج و پاسخ آن ها* 
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  آيا قرص ها،شربت ها،لوسيون ها وروغن ها اتدازه آلت را افزايش مي دهند؟-1

  .هيچ مدرك معتبرعلمي وجود ندارد كه قرص ها،شربت ها،لوسيون ها وروغن ها اثر دايمي در بزرگ كردن آلت داشته باشند

  !لطفا پول خود را پس انداز كنيد

  ت به طور دايمي ممكن است كوچك تر شود؟آياآل-2

همچنين شواهدي وجود دارد كه ناتواني جنسي طوالني مدت مي .ممكن است كوچك تر شود - كهنسالي- آلت در سنين باال!بله
وقتي فردي چاق و سنگين وزن است ،آلتش كوچكتر و جمع شده به نظر مي .تواند موجب كوچك شدن اندازه آلت شود

  .وزن كاهش مي يابد اندازه آلت به وضعيت قبلي خود برمي گرددمعموال وقتي .آيد

  

  آيا روش جراحي براي بزرگ كردن آلت وجود دارد؟ -3

كه آلت )ليگامنت(با آزاد كردن رباطي.تعدادي تكنيك هاي جراحي وجود دارند كه مي توانند قطر و طول آلت را افزايش دهند!بله
  .سانتي متر طوالني تر كرد 5/2ا تا حد را در جاي خود نگه مي داردمي توان آن ر

  .ابمپلنت هاي پوستي نيز مي توانند طول و قطر آلت را اضافه كنند

  .در مورد هر يك از مداخالت جراحي بايد در نظر گرفت كه آيا منافع جراحي برخطرات آن غلبه دارد يا خير

  .آن ارزش نخواهد داشتبايد توجه داشت كه در مقابل عوارض جانبي اين اعمال،نتايج تزييني 

يا علت طبي خاصي وجود دارد ،اقدام به اين نوع اعمال جراحي )دفورميتي(اكثر اورولوژيست ها به جز در مواردي كه بدشكلي
  .نمي كنند

  آيا ورزش آلت مي تواند موجب دراز شدن آن شود؟ -4

  .نخواهد شدآلت تناسلي هيچ عضله اي ندارد بنابر اين هيچ ورزشي موجب افزايش طول آن 

  آيا دستگاه واكيوم، آلت تناسلي را بزرگ مي كند؟-5

  ).ساعت 24حداكثر (دستگاه هاي واكيوم اندازه آلت را بطور موقت افزايش مي دهد

البته اين دستگاه ها نيز بويژه اگر از استاندارد الزم برخوردار نباشند،مي توانند عوارضي همچون تركاندن عروق خوني را به دنبال 
  ته باشند كه موجب درد و تورم مي شودداش

  ضعف فيزيكي در آلت جنسي مردان و استفاده غلط از برخي داروها 

  دكتر ميرزائي  :ارسال مقاله از 

  آيا واقعاٌ اندازه آلت جنسي مهم هست؟

جنسي شما واقعيت اين است كه شريك .مردان همواره فكر مي كنند كه شريك جنسي آنها از آلت بزرگتر بيشتر لذت ميبرد
نسي فقط و فقط بيشتر ترجيح ميدهد كه شما مهارت بيشتري در امور جنسي داشته باشيد و بدانين كه منظور از رابطه ج

  .و همچنين در طول رابطه فقط بخود فكر نميكنين و يك عاشق با بازوهاي گرمي هستيد  دخول نيست

كه باشگاهي تشكيل شده كه امثال شماها در اون عضو در واقع مدتهاست ! شما در حقيقت خيلي هم غير طبيعي نيستيد
  !جنسي يكنفر ديگر حسودي مي كنند واقعيت اين است كه تقريبا همه مردان نسبت به آلت! هستند
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اما حقيقت اين است كه تفاوت خيلي كمي ميان آلتهاي درشت تر و كوچكتر وجود دارد چون آلت كوچكتر اندازه بيشتري رو در 
توضيح اينكه آلت هاي درشت و بلند بعد از تخليه مني سفتي خود . خواهد گرفت تا آلتهاي قطور تر و سنگينتر  زمان نعوذ بخود

اندازه درشت آلت در رابطه جنسي مي تواند باعث . را سريعتر از دست ميدهند و اين چيزيست كه زنان اصالٌ ترجيح نمي دهند
  .فشار و زدگي زن از رابطه نيز گردد

اشد كه شما پسرها اينقدر بروي اندازه آلت خود تمركز نكنين و سعي كنين يكمفدار بروي تكنيكهاي معاشقه و شايد بهتر ب
  مواظبت و بوسه ها و المسه كار كنيد بجاي اينكه همواره خود را درگير بزرگتر كردن اندازه آلت خود كنيد

  افسردگي به علت تصورات غلط از اندامهاي جنسي

ايان پيرو شنيده ها كه عموما پايه ي علمي ندارند دچار افسردگي مي شوند خيلي ها چون فكر ميكنند كه برخي از پسرها و آق
آلت جنسي آنها بيش از حد كوچك است و به خاطر همين موضوع از ازدواج صرف نظر كرده و به علت عدم بازگو كردن اين 

 16تا  10دارند اندازه طبيعي آلت مردانگي ميبايد بين موضوع دچار افسردگي مي شوند حال آنكه در واقعيت هيچ مشكلي ن
  متاسفانه برخي. سانتيمتر باشد كه بيشتر از آن بر كيفيت يا كميت رابطه تاثيري ندارد نه براي خود فرد و نه براي همسر وي 

متياز فروش باالي شركتهاي توليد كننده داروهاي تقويتي در قالب مطالب پزشكي جعلي و بي پايه و اساس به نيت كسب ا
بزرگي براي خود دست و پا كرده داروهاي قواي جسماني سعي در منحرف كردن افكار جوانان داشته و با تبليغات گسترده بازار 

  .اند 

نكته مهم و كليدي اينست كه تمامي داروهاي تقويت كننده قواي جنسي يا جسماني عوارض زيادي بهمراه دارند كه در قالب 
ارائه مي شود از اينرو از داروهايي كه به صورت غير مجاز به فروش ميرسد يا در برخي ... م ، پماد ، اسپري و قرص ، ژل ، كر

شبكه هاي تلويزيوني يا سايتهاي اينترنتي معرفي مي گردد استفاده نكنيد و اگرم قصد مصرف داويي داريد از داروهايي كه تحت 
البته همانطور كه عرض شد اكثر اين داروها چه با مجوز و چه بدون ( ه كنيد مجوز وزارت بهداشت و درمان ميباشند استفاد

  .آلت جنسي مردان عمل جراحي ميباشد  بهترين روش براي تقويت و بزرگ شدن   )مجوز عوارض زيادي بهمراه دارند 

 دكتر ميرزائي  :ارسال مقاله از 

 ارگاسم 

 ارگاســــــــــم در خانم ها

   

هرچند در آن موقع .درصد خانمها،بعد از ازدواج به ارگاسم ميرسند 30طالعه مشخص شد كه تنها سالها پيش در يك م
درصد خانمها توانايي رسيدن به ارگاسم را دارند، ولي امروزه ميدانيم كه تمام زنها  30به غلط چنين تعبيرشد كه فقط 

  .به دنبال هم داشته باشندميتوانند به ارگاسم برسند و حتي گروهي از آنها قادرند چند ارگاسم 

    

  :براي به ارگاسم رسيدن خانمها چند عامل مهم وجود دارد

  .در حالت بي اعتمادي، هيجان و اضطراب،دستيابي به ارگاسم براي زن غير ممكن است:شرايط روحي - 1
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ن مشكلتر بوده و هرچه فاصله بين فعاليت جنسي بيشتر باشد، امكان تحريك ز:تعداد دفعات و فاصله بين نزديكي - 2
 36در اين بررسي مشخص شد كه اگر فعاليت جنسي مجدد در فاصله كمتر از .شانس به ارگاسم رسيدن او كمتر است

برعكس اگر فاصله .ساعت صورت گيرد،زن از لحاظ فيزيكي و روحي زودتر تحريك شده و راحتتر به ارگاسم ميرسد
  .تالش زيادي براي تحريك جنسي او الزم است ساعت نباشد،آنگاه 36ميان انجام دو سكس كمتر از 

    

ساعت به تخليه  72تا  24مردان بسته به سن، وضعيت سالمت،شرايط روحي و رژيم غذايي بطور متوسط هر  - 3
اگر فاصله سكس بين زن و مرد بيشتر از اين مدت باشد مرد خيلي زود و قبل از آنكه بتواند زن را به .جنسي نياز دارند

  .ند انزال ميشودارگاسم برسا

    

در بسياري از جوامع هيچ آموزشي در مورد لذت جنسي وبرقراركردن ارتباط لذت بخش با جنس مخالف، به جوانان  - 4
در معدود .بسياري از زنها و مردها رابطه جنسي را در طول زمان و برحسب تجربه خود ياد ميگيرند.داده نميشود

  ).از لحاظ جنسي(ازدواجها موفق تر است "مرد آموزش داده ميشود معموالجوامعي كه در مورد تحريك جنسي به زن و 

    

  :الزم به تذكر است كه زنها بسته به محل تحريك دو نوع ارگاسم دارند

  .در اين روش كليتوريس بايد با لمس تحريك شود.نوع اول ارگاسم بوسيله تحريك كليتوريس است كه شايع ميباشد

روي نقطه جي ايجاد ) فشار نوك آلت مرد"معموال(اين نوع ارگاسم از طريق فشار.ن ميباشدنوع دوم ارگاسم از طريق واژ
  .اينچي از مدخل آن قرار دارد 2نقطه جي در ديواره قدامي واژن در فاصله حدود .ميگردد

 در احساس اين دو نوع ارگاسم تفاوت زيادي وجود داردكه شايدبه علت تفاوت عصب گيري كليتوريس با نقطه جي
  .                                                             باشد

    

دو وضعيت رايج نزديكي كه در آنهانقطه جي .بعضي از پوزيشن هاي نزديكي براي تحريك نقطه جي مناسب تر هستند
  :بخوبي تحريك ميشوند عبارتند از

  .زانو ميزندمرد به پشت خوابيده و زن پاهايش را دو طرف مرد گذاشته و  - 1

  .زن به شكم خوابيده و مرد از پشت آلت خود را وارد واژن نموده و نزديكي مينمايد - 2

  .در هردوي اين وضعيتها زاويه آلت مرد با واژن به گونه اي است كه نقطه جي بخوبي تحريك ميشود

    

ش ماهيچه هاي كف لگن چند بار در اين ورز.راه ديگر براي تقويت ارگاسم در خانمها انجام تمرينات ورزشي كجل است
الزم به تذكر است كه اين نوع ورزش عالوه بر تقويت ارگاسم و لذت جنسي در پيشگيري از .در روز شل و سفت ميشوند

  عوارض زايمان و افتادگي مثانه نيز بسيار موثر است
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١٦٠ 
 

  :آشنائي با اميال زنان

د هيچ موقع زنان را نميشود به يك ديد نگاه كرد چون هر يكي از تفاوتهاي بارز ميان مردان وزنان اميال آنها ميباش
كدام از آنها داراي دنياي بزرگي ميباشند كه شناختن اين دنيا حتي براي خود شخص آسان نميباشد اميال زنان را به 

  چهار گروه تقسيم ميكنيم

ن باشند برخي از زنان حتي بطور كلي زنان ترجيح ميدهند هر لحظه عاشق همسرشا: زنان و ميل دوست داشتن آنها   
دوست دارند دوست داشتنشون رو نسبت به همسر با دعواهاي كوتاه نشان بدهند شايد در ظاهر از اينكه همسرشون 

مثال ميگه فالن لباس نپوش ناراحت بشوند اما در باطن از اينكه ميبينند براي همسرشون اهميت دارند احساس خوبي 
اي اينكار به صورت عمدا لباسي در تن يا آرايشي ميكنند كه ميدونند همسرشون به خواهند داشت حتي بعضي وقتها بر

  .آن ايراد ميگيرد تا ببينند آيا هنوز هم ايراد ميگيرد يا خير

هميشه تصور اين است كه مردان به اين ميل بيشتر از زنان عالق دارند اما در حقيقت اينطور : زنان و ميل جنسي 
مقدار كه براي مردان لذتبخش ميباشد براي زنان هم هست اما برخي از اميال زنان نهان  نيست ميل جنسي به همان

ميباشد و برخي بارز اين اصل در مردها هم صادق ميباشد بعنوان مثال كمتر ديده ميشود مردي احساس خود را نشان 
نيم ببين چي شده كه فالن آقا بدهد يا اگر دقت كنيم براي ما گريه كردن مرد خيلي عجيبه و پيش خودمون فكر ميك

درجه تفاوت ميكند البته استثناء هم دارد زنان از نظر ميل  180براي فالني گريه كرد اما برعكس در زنان چنين چيزي 
سال بسيار كنجكاو در اين زمينه عمل ميكنند  19تا  15جنسي را بايد از دوران كودكي بررسي كرد دختران در سنين 

درصد دختران و زنان نسبت به جنس  90الگي ترجيح ميدهند اين رابطه را تجربه كنند حدود س 18يا  17و در سن 
موافق خود عكس العمل نشان ميدهند و رابطه با جنس موافق را راحت ميپذيرند بعد از ازدواج نيز عالقه زيادي به اين 

توسط همسر ميتواند ضربه اي شديد به سالگي اوج گرايش به اين ميل ميباشد اما عدم ارضاء شدن  30ميل دارند سن 
زنان باشد زنان ترجيح ميدهند عمل رابطه جنسي زياد به طول انجامدو همينطور عمل هارد به تنهايي را نميپذيرند 

دختران و زنان موجوداتي لطيف زيبا و مقدس ميباشند از اينرو در برقراري رابطه جنسي يا آنها متانت شرط اول 
ميپذيرند بازي كردن با موهاي سر حس خوبي به آنها ميدهد آرامش را بايد در برخورد با آنها  ميباشد لمس كردن را

رعايت كرد البته برخي از زنان تا زماني كه در برقراري رابطه جنسي احساس درد نكنند ارضاء نميشوند معموال آنگروه 
  از زناني كه پرده ارتجاعي دارند از اين دسته ميباشند

و زنان زود وابسته ميشوند و زود هم دلسرد ميشوند نوع برخورد براي آنها مهم ميباشد    دختران   :گي آنهازنان و دلبست
از اينكه طرفشون احساسشو نشون نده بيزارند اونا دوست دارند وقتي با شوهر يا نامزدشون بيرون ميروند دست در 

روغ يكي از عوامل بي اعتنائي آنها نسبت به همسر از نوازش لذت ميبرند د   دست هم بدهند از افراد خصيص بيذارند
  .ميباشد
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١٦١ 
 

توصيه من به زنان اين است كه كاريكنند همسرشون بدون آنها نتوانند حتي ساعتي زندگي كنند و هر : زنان در عشق 
لحظه احساس نياز كنند اينرو خود زنها مي دانند كه همسرشون به چه چيزهايي عالقه دارد سعي كنيد اول همسر 

شما عاشق شما بشود اما منظور من اين نيست كه شما هيچ حسي به شوهرتان نشان ندهيد زنان را تنها نگذاريد كار 
  خونه وظيفه آنها نيست و اگر اين كار را انجام ميدهند دليلي بر انجام وظيفه نيست بلكه همكاري در كارها ميباشد

 انتظار زنان از شوهر هنگام برقراري رابطه

ن نكته كه زنها چقدر مردها را بخاطر ناموفق بودن و عدم رضايت كافي در سكس مقصرميدانند، خيلي جالب دانستن اي
من ميتوانم ! اكنون بعد از تحقيق و بررسي بسيار و بحث و گفتگو با دوستان و همكالسيها، حتي دوست دخترها. است

 :به شما ارائه دهم ليستي از فانتزي هاي شهواني زنها و انتظارات آنها از مردها را

  

بسياري از دخترها و زنها دوست دارند كه مردشان به تمامي بدنشان توجه داشته  :توجه كامل به تمام بدن او )1
 :بعضي از اظهار نظرهاي خانمها در اين مورد از اين قرار است. باشد و فقط متوجه اندامهاي جنسي نباشد

 «م را ببوسد و ليس بزندمن ميخواهم او سراسر بدن من ازمچ پا تا پشت »

 «من دوست دارم مرد نواحي حساس ديگر بدنم غير از واژن را هم تحريك كند »

بعالوه او هم به همين روش .اگرشما كمي وقت صرف نوازش داخل رانها يا بوسيدن دست او بكنيد مفيد است
  .واهيد برداز نزديكي لذت بيشتري خ "شما را تحريك ميكند و به اين ترتيب هردو شما بعدا

حاال كمي «:گفتن عبارتها و جمالتي مانند. زنها جمالت تحريك كننده را خيلي دوست دارند :استفاده از لبها )2
زنها دوست دارند موقع سكس صداي حاكي از . اووه و بله» حاال بيا باال«يا  «سمت راست را تحريك كن

 .ا انجام ميدهند خوب استرضايتمندي شما را بشنوند تا مطمئن شوند آنچه را كه براي شم

بعالوه آنها دوست دارند موقع سكس شما با آنها صحبت كنيد،آنها را ببوسيد و پايين برويد و سكس دهاني 
ولي بعد از انجام . انجام دهيد، با انگشتتان آنها را تحريك كنيد، و در موقع مناسب آلت خود را وارد واژن كنيد

 .و باز هم كلمات محبت آميز بگوئيد و دوباره آنها راببوسيد!ها باشيدنزديكي بازهم با لبهايتان مشغول آن

بسياري از خواسته ها و روياهاي سكسي خانمها هرگز تحقق  :!موقع سكس با آنها مانند يك فاحشه رفتاركنيد )3
ديگر از اينكه در اتاق خواب يك خانم محترم باشيم و با ما به نرمي : بعضي از آنها ميگويند .نمي يابد

 !ما دوست داريم مردمان با ما خشن تر و حتي شايدگاهي سكس كند!رفتاركنند، خسته شده ايم

البته استنباط من اين است كه عده اي از خانمها دوست دارند در اتاق خواب قدري هرزگي جنسي ببينند تا 
هم ميترسند كه مردشان البته آنها از اين نكته . بدون مالحظه و تعارف بتوانند سكس كنند و از آن لذت ببرند

 !!با آنها در بيرون از اتاق خواب نيز همانطور رفتاركند

بعضي از زنها دوستدار كلمات و سخنان نيش دار و گاهي حتي بي ادبانه اي هستند  :سخنان نيش دار و گزنده )4
ذارد و با آنها در در واقع آنها ميخواهند مرد تعارف را كنار بگ. كه در ساير مواقع از شنيدن آن شرمنده ميشوند

 .مورد سكس، بي پرده سخن بگويد
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من با هر زني كه در اين باره صحبت كردم خواستار هجوم و حمله به او  : !در رختخواب به آنها حمله كنيد )5
ضربه زدن، كشيدن موها احساس : حتي بعضي از آنها از خشونت به هنگام سكس مانند.بهنگام سكس بود

 .رضايتمندي ميكردند

بلكه منظور اين است كه هنگام انجام عمل !منظور من اين نيست كه شما به خانه برويد و همسرخود را كتك بزنيدالبته 
بدون شك هيچ زني از اينكه شوهر .جنسي قدري نرمي و لطافت را كنار بگذاريد و خشن تر با او سكس كنيد

  .پرخاشگري داشته باشد لذت نميبرد

  

 

 فاُرگسم، چيست و كي ،وقوع آن در زن و مرد چگونه است ؟ارضاء!  

 بخش نخست؛

در زنان فرآيندي است بس پيچيده كه تمام وجود يك زن، هم ذهن و هم بدن » رضاء«تحريكات جنسي و گاه طبعاً   
ذهن انسان هنگام تحريكات جنسي از اعضا و پوست بدن عالئم يا سيگنالهاي مختلف بسياري . وي، را در بر ميگيرد

آنها را پردازش مي كند و بر اساس فطرت وتا حدي تجربه و يادگيري هاي قبلي تبعاً بدانها پاسخهاي  دريافت كرده،
، تحريك )آميزش(ممكن است فرآيند تحريكات جنسي در مغز ما در پاسخ به يك هوس، تصور. مناسب را نيز ميدهد

بوي فرِمون (، تحريكات شامه اي ...)زشنيدن صداهاي وسوسه انگي(، تحريك شنيداري ... )ديدن بدن لخت ( ديداري
آغاز فرآيند تحريكات جنسي در يك زن زماني شروع ميشود . آغاز بشود....) طعم قسمتهائي از بدن ( و يا طعم ...) بدن 

كه يا فردي اندام تناسلي و سينه هايي او را به طُرقِ مختلف تحريك بكند و يا اينكه احساس كند پوست بدنش با 
باري، . يم هوا در نوازش است و يا لباسهايش با سينه يا اندام تناسلي وي در تماس و اصطكاك قرار بگيرندجريان نس

رضاءِ كامل تنها زماني اتّفاق مي افتد كه هم ذهن و هم بدن در يك وفاداريِ بازخورندي، فيدبك، و به طور همزمان 
لذّت ميشود، اما باز شما اين لذّت را در بدن خود يكسويه مي بله، ذهنيدن به تنهايي نيز منجر به . درگير آميزش باشند

    .در تعاطي با يكديگر قرار بگيرند» ذهن -بدن«بهرحال؛ نهايت لذت، رضاء، زماني حصول مي يابد كه هر دو، . يابيد

يازهاي يك طفل اگر احساس ايمني كند و ن. ما در زمان تولّد به تحريكات جنسي فقط از روي غريزه پاسخ ميدهيم
و شايد به همين علّت است . اوليه اش را بطور مثبت پاسخ بيابد، آنگاه خيلي آسان به محرِك جنسي نيز پاسخ ميدهد

كه شير دادن و لخت گذاشتن بچه در معرض هوا مايه بروز تحرّكات جنسي در وي ميگردد و او را به يك نوع جنب و 
هشت ماهه نشان ميدهند كه -الً مشاهدات اخير از جنين هفتاص...! جوش عجيب و غريب و گاه مضحك واميدارد

دقيقاً از . در اينباره بيشتر صحبت خواهيم نمود. ارضائي، استشهاد، دختر در بطن مادرش بوقوع ميپيوندد-اولين خود
اگر !) دهكما اينكه از صدرحياتش بو(كامالً حساس است  ،همينروست كه يك نوزاد در هنگام تولّد به محرّكهاي جنسي

در نتيجه در هنگام تولد؛ يك نوزاد بيشتر توسط . چه هنوز نداند كه چطور بايد آنها را ارزش نهد و يا مقوله بندي كند
اين همان پديده ايست . محرّكهاي فيزيكي لذت ميبرد تا پردازش فكري و ذهني نسبت به واقعيت سكس و احياناً عشق

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

١٦٣ 
 

خالصه، رضاء صرفاً در حد يك پاسخ فيزيكي ساده يا ليبيدوئي در كودكان . ميدنا» ليبيدو«آنرا » زيگموند فرويد«كه 
  .خود را بروز ميدهد

غالباً تا آن زمان ذهنمان دچار  .در زمان بلوغ؛ ما پاسخهاي جنسي مناسب را كم و بيش از محيط خود آموخته ايم
  “. ك.ر(عفونت اين ميم، 

اثر اين تلقين ممتيكي گاه آنقدر . است» بد«شده است كه هر پاسخ جنسي به محرّكات مربوطه اصوالً  (“ميم چيست
شديد است كه به علّت پرهيز ازآميزش فيزيكي واقعاً ندانيم اصالً كي از لحاظ جنسي تحريك شده ايم و اين قضيه البتّه 

علتش هم دو امر . ميكند تا پسرها؛ صرف نظر از تربيت يا فرهنگي كه به آن متعلّق باشند بيشتر در مورد دخترها صدق
اما دختران در اين سن . واضح است؛ نعوظ و انذالًِ براي پسرها تجربه اي كامالً عيان و قابل لمس و مشاهده است

دغدغه حلِّ اين مشكل است كه چه كساني هستند و ذهنشان در » دخترهاي بد«و » دخترهاي خوب«آموخته اند كه 
در اكثر فرهنگها اين فقط پسرانند كه آزادند تا به سه امر مجزّا يعني سكس، . چه جفتي براي آنها مناسبتر ميباشد

به طور جداگانه و در مقام و مكان خود هم بينديشند و هم ) از همخوابي دوستانه گرفته تا ازدواج)تناسل و ارتباط 
ديني و -اما متاسفانه اين آزادي از شما دختران بدليل تابوها و اوامر و نواهي سنّتي--مل كنندتصميم بگيرند و هم ع

باشد، سه نشان را در آنِ واحد » نجابت= بكارت «هنجارهاي عرفي سلب شده است و شما بايد با يك تير، كه همان 
ر ميان جنس شما و يا در نهايت، طالقْ موفّقيت و اينهم نتيجه اي به جز افزايش پديده نارضايتي و سرخوردگي د. بزنيد

اما بايد اين چرخه شيطاني را يكبار و براي هميشه از كار انداخت؛ كما . چنداني را براي زن و مرد آنهم تواماً در برندارد
  ! . . .بگذريم. اينكه فعاليت ما در اين وبالگ به همين خاطر است

بدانند، شايد به خود ” بد و قبيح“ان جوان، اگر احساس يا تمايل جنسي را و البتّه زن 19 – 13دختران بين سنين 
شايد آنان اين تحريك . اجازه ندهند در موقعيتي تجربي قرار گيرند كه اصوالً احساس نياز جنسي را در خود بيابند

طبعاً در خود منكوب  يا شايد هر نوع نياز جنسي را. جنسي را در ماسك كاذب عشق و عشق ورزيدن به يك فرد ببينند
نموده و يا بروز آن را از ريشه انكار كنند و آنقدر مفرطانه به محرّكهاي جنسي پاسخ منفي بدهند كه نفس آميزش را 

خوش همي آمديدــ يكي از عوامل مهم » سرد مزاجي«به دنيا و يا پديده . براي خود اصالً امري غير ممكن تصور نمايند
 است ي جسمي خود زن، تلخي و كسالت روابط آميزشي او با جفتش و بنابراين مثالً طالقدر فشارهاي روحي و دردها

 .»زنان حرفه اي«و البتّه بيائيد غفلت نكنيم از گرم شدن بازار 

زنهائي هم هستند كه نسبت به آميزش جنسي احساس، آنهم برغم تحميل هنجارهاي اجتماعي، منفي ندارند و از اين   
از تحريكات جنسي درست مانند مردان و آنهم بدون كتمان آن لذّت مي برند و آزادانه دنبال  آنان. لحاظ آزادند

البته . حال چه چيزي و يا چه كسي آنان را از لحاظ جنسي تحريك كند؛ بحثي ديگر است. محرّكات جنسي نيز هستند
مي ” فاحشه“و ” زنان سليطه“ان را جامعه نامنصفانه به اينگونه دخترها و زنهاي سكسي به ديد منفي مي نگرد و آن

از دختري قلمداد ميشود » تر- نرمال«در جامعه آشفته خود ما، دختري كه از احساسات جنسي خويش دوري كند . نامد
شايد اكنون اين حرف كمتر از بيست سال پيش درست باشد، اما . بوده باشد» روشنفكر«كه از لحاظ جنسي بخواهد 
خاص خودش كه من در مقاالت » تكاملي-ژنتيكي«بعالوه علل  ما هو السابق واقعيت دارد بهر حال هنوز اين موضوع ك

  .بعدي حتماً به آنها اشاره خواهم كرد
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از . بنابراين، پديداري رضاء در يك زن؛ آنهم نسبت به يك مرد، بيشتر تابع ذهن او شده است تا نفس تجربه فيزيكي
تو گوئي كه . ي مستقيم ذهن وي حين آميزش در مقايسه با مرد بيشتر استهمينرو شدت رضاء در زن بعلّت در گير

  زن، در تضاد با مرد، بيشتر با ارگان مغزش آميزش ميكند تا عضوهاي 

ن تحت فشارهاي معمول، كنترل و سركوب زنا» شدن-شرطي«يكي از عوامل مؤثّر در بروز اين رفتار  .ابزارش- سكس
داللت بر » مثبت«توانايي يك مرد براي رسيدن به حالت نعوظ و انزال به طور . سائقهاي جنسي آنان، در جوامع است

در حاليكه تحريك جنسي زن و لذّت وي از آن دائماً نا . وي ميكند كه در ضمن به آن نيز افتخار هم دارد» رجوليت«
ه تلقي و منكوب شده است و به همين جهت، و تنها به عنوان يكي از عوامل، زنان اغلب كمتر از مردان مطلوب و ناموج

در هنگام تولد بطور مساوي از تحريكات جنسي ) زن و مرد(ارضاء ميشوند، اين در حالي است كه ما ميدانيم هر دو 
به عرضه و » ژنها«است در رقابت با » ميمها«كالم و اين البتّه سهم تربيت، فرهنگ، تمدن و يا در يك . لذت مي برند

  .توليد جنس زن و مرد چنانكه ميبينيم

 

  بخش دوم؛ 

، در زنان آنهم در چندين مرحله همراه است با يكسري تغييرات، عالوه بر Orgasmفرايند آميزش تا حالت رضاء، 
يعني تجمع فروان ” تراكم رگي“له اول با پديده زنان در مرح. تغييرات هرموني و مغزي، فيزيكي و تدريجي در بدن آنها

ابزار خويش مواجه ميشوند كه اين خود منجر به برجسته و برانگيخته و حساس شدن اين -خون در سينه ها و سكس
و نسبتاً تمام بدنشان در اين مرحله نسبت به هر گونه تماس، مالمسه، ليسش و ماساژ واجد يك سري . اندامها مي گردد

در همان حال , ابزار تغيير، نموده -ت گرم و داغ و مطبوع مي شود، رنگ پستونك، نوك پستان، و سكساحساسا
يعني، : مواجه مي شوند” انقباض عصبي عضالت“زنان در مرحله دوم با پديده . بابهشت آنها مرطوب و لغزنده مي شود

همان ” انقباض عصبي عضالت“. كلي تمام بدن توليد انرژي در انتهاي رشته هاي عصبي و بافتهاي ماهيچه اي و بطور
بعداً   . ، به زنان قبل از رضاء پيشنهاد مي كنندMasturbationحد از سكس است كه دانشمندان آنرا در استشهاد، 

فقط . به تفصيل در باره استشهاد اعم از فوايد و روشهاي مناسب انجام آن مطالب مفيدي را به شما عرضه خواهيم كرد
يك حالت بد كه در نتيجه احساسات منفي به آدم دست مي ” انقباض عصبي عضالت“نجا تاكيد بايد نمود كه در اي

يا انقباض در سرتاسر بدن خويش آنهم » پرشدن«شايد شما اين انقباض را در خود به عنوان احساس . دهد نيست
از زنان وقتي در اين مرحله، دوم، يكنوع  جالب اينجاست كه گاه برخي. حس كنيد» نقطه برگشت«يا در » ماقبل رضاء«

انقباض شديدي را در خود احساس كنند ديگر قادر به رهائي خود از تاثيرات بازدارنده آن در سير به رضاء خويش 
بايد اين نكته را در نظر گرفت كه هر نوع عدم تمايل به امر آميزش، بيزاري از فردي كه ميخواهيد با وي سكس . نباشند
، يا )تجويز شده يا غير آن(، عدم تمركز، فشار عصبي، بيماري، دارو )از خودتان گرفته تا شخصي ديگر(اشيدداشته ب

اصوالً هر گونه مرضي كه بنحوي از انحاء بر جريان خون يا بافت ماهيچه ها و يا سر رشته هاي عصبي تأثير بگذارد 
به سمت رضاء شده و يا حداقل منجر به كاهش مدت و بالقوه ميتوانند مانع سير طبيعي و تدريجي زنان و دختران 

  . سقف رضاء در آنها بشوند

كه ذكر شد آنهم در اثر مواجهه با ) ”انقباض عصبي عضالت“= و دوم” تراكم رگي“= اول(اگر شما از دو مرحله اي 
اگر شما بنا بعللي . نخواهيد شد تحريكات جنسي مناسب نگذريد آنگاه طبعاً قادر به تجربه رضاء نيز، متاسفانه، در خود 
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از عدم حس رضاء گرفته تا نوع ناقص آن و يا كاهش مدت و سقف آن در : كه در باال گفتيم و عالئمش چنانكه آمد
جريان آميزش، چه با خودتان و چه با فرد ديگري، در خود احساس ميكنيد لطفاً به يك متخصص، سكسشناس، 

بنابر درك . نا اميدي شما بايد گفت چنين متخصصاني بسيار نادرند؛ بخصوص در ايرانو بدون قصد بر . مراجعه كنيد
شما را در جريان ثمرات آخرين تحقيقات در مورد » وبالگ«همين نقيصه است كه ما بنا داريم تا در اين 

  .قرار بدهيم» آميزششناسي«

، در Orgasm، گرفته تا رضاء، Plateauتد، ، و لذّت ممExcitementرا از تهييج، » شدت ارضاء«در نمودار زير 
، را Resolution، تا فرود تدريجي به برگشت، 3و  2و  1با سه الگوي، » دامنه يا دوام زماني«روي محور عمودي و 

پس زنان و دختران قادر به تجربه سه الگوي ارضائي مشخّص، اعم از . متمايز نموده بر روي محور افقي مشاهده ميكنيد
  :ا كامل، هستندناقص ت

» لذّت ممتد«و » تهييج«است كه به تدريج با عروج ارضاء از مراحل  2گانه، مورد - مطلوبترين الگو از ارضائات سه :توجه

اُفت و خيزهاي پي : نيز جالب است آنهم به دو علّت 3كما اينكه الگوي . ميرساند» رضاء«شما زنان را به عرش با شكوه 
م و سپس صعود ناگهاني آن به فاز رضاء و تداوم نسبي بيشتر آن در اين مرحله نسبت در پي آن در دو مرحله اول و دو

به . . . ! باري، تا سليقه و شانس و هنر و مهارت شما و فرد، يا افرادي، كه با آنها آميزش ميكنيد چه باشد . 2به الگوي 
البتّه زناني هستند كه . در خودتان از آن استخراج كنيد نمودار باال با دقّت نظر كنيد و احتماالت متفاوت ارضاء شدن را

هر . بار و يا حتي بيشتر به قلّه رضاء برسند-ممكن است با تناوب چرخه هاي ارضاء آنهم در طول يك معاشقه تا پنج
و  كُش، تسكين دهنده و آرامبخش در بدنتان بيشتر-هاي شما بيشتر باشد تبعاً وفور هرمونهاي درد- چه تعداد رضاء

در ضمن، رضاء عالمت برخورداري شماست از يك . بنابراين ظرفيت شما در مواجهه با چالشهاي روزمرّه زندگاني باالتر
  .بنوبه خود يك هنر است» رضاء«در يك كالم، دستيابي به . سالم و بهينه» قلب و سيستم عروقي«

ه اندكه بترتيب و همانطور كه در نمودار باال آميزششناسان، دوره هاي پاسخهاي جنسي را به چهار مرحله تقسيم نمود
. Resolution؛ و برگشت، Orgasm؛ رضاء، Plateau؛ لذّت ممتد، Excitementتهييج، : ميبينيد عبارتند از

البته زمان و كيفيت و خودآگاهي زنان و دختران در هر مرحله و حتي گاه ترتيبش براي هرفرد ممكن است متفاوت 
  . باشد

لطفاً با مشاهده و دقّت در دو نمودار زير . ذهني همراه است- غالباً با پاسخهاي زير به محركهاي فيزيكيتحريك جنسي 
  :به مكانيزم مراحل ارضاء توجه كنيد

  :»تهييج«مرحله 

   ، مي گردد،Vaginal Lubricationابتدا در طي ده تا سي ثانيه بابهشت مرطوب، لزج و ليز،          •

  ، بزرگتر و برافراشته ميشود، Clitorisكچولْ،         •

   ، متورم شده،Labiaملَبان و كلبان،          •
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   ، به سمت عمود ايستادن حركت ميكند،Uterusجسم رحم،          •

     

  :»لذّت ممتد«حله مر 

 - پر« را شيفته و طالبِ و بالوني گشته و طبعاً زن Vaginal Expanssionدوسوم بابهشت، از داخل، منبسط،                   •
   ميكند،» شدن 

   رحم به اهتزاز درآمده، عمودي مي ايستد و قيف آن تا حدي خود را به باال ميكشد،                   •

   رنگ ملبان و كلبان تغيير ميكند،                   •

ج، بابهشت را كمي تنگتر نموده و با آماس خود ديواره مجانب بابهشت و مثانه متورم شده يك سوم، تا خار                   •
از همينروست كه تا حدي در اين مرحله به زن كمي حالت ادرار نيز . آورد را پديد مي»  Orgasmic Platformبالش رضاء،«

   دست ميدهد،

  :»رضاء«مرحله  

   ، ميشود،Rhythmic Contractionsدچار يك سري رعشه هاي متناوب انقباضي، » بالش رضاء«                   •

   رحم منبسط شده،                   •

   .تا حدي منقبض ميگردد»  Rectal Sphinkter ،ماهيچه چِلّانيِ مكُونْ«                 •

   

  :»برگشت«مرحله 

   ناپديد ميشود،» بالش رضاء«                  •

   بابهشت به حالت عادي خود باز ميگردد،                  •

   پديد ميĤيد،»  Seminal Poolحوضچه مني،«در زير قيف رحم در بابهشت                  •

   .به حالت عادي خود برميگردد»  Rectal Sphinkterماهيچه چِلّانيِ مكُونْ،«                  •

  :البتّه در طول سه مرحله اول و بخصوص در مرحله دوم و سوم نيز 

  ، شده و حجم پستانها افزايش ميابد،Erectاثر انقباض عضالني وابسته شَقُّ و رقْ،  ، سينه ها درNipplesپستونك،  
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  .و باالخره در مرحله چهارم پستانها بوضع عادي خود برميگردند؛ اگر چه پستونكها ظاهراً همچنان راست ايستاده باشند 

 

 تحريك كننده جنسي زنان

ان هميشه در روابطشان با جنس مخالف دنبال ارضاء حس قدرت جويي دوست دارم همين ابتدا اين توضيح را بدهم كه مرد
خودشان هستند و اين به لحاظ تاريخي و اجتماعي اثبات شده است كه مردان بنا به ساختار فيزيولوژيكي شان موجوداتي خشن 

به تامين امنيت و احساس هستند، اما زنان برعكس بنا به ساختار رواني، فيزيولوژيك و فكريشان موجوداتي هستند كه نياز 
تحريك كننده جنسي زير عمدتا در همين راستا عمل ميكنند و با دادن احساس امنيتي پايدار موجب  20آرامش هستند، لذا 

اين ميشوند كه زن از حالت تدافعي در سكس بيرون بي آيد و به نقطه اي برسد كه مطلوب اكثر مردان تلقي ميشود و اين همان 
مرد با احساس فرمانفرمايي سكسي به لذت جنسي ميرسد و هم زن با احساس امنيت در سكس به اوج نقطه  جايي است كه هم

  .لذت جنسي اش نزديك مي شود

در خانه بايد مرد پادشاه و زن نخست « : اين مثال را هم قبل از خواندن مقاله بشنويد كه استاد بزرگ روانشناسي ميگفته اند كه 
يه وقت فكر نكنيد من انگليسيم، منظورم اينه كه مرد بايد حس فرمانفرمايي اش تامين ( نوع انگليسيش البته از » وزير باشد 

، اگر رابطه اين گونه باشد و بر اساس درك و تامين نيازهاي متقابل باشد مي شود به پايداري و محكم بودن آن مطمئن )شود 
جنسي مردان را بخوانيد تا خداي ناكرده تلقي استبدادي از اين جمله براي درك درست اين جمله، مقاله سرد كننده هاي . ( بود

    . )نداشته باشيد 

  .براي رسيدن به دركي متقابل از نيازهاي جنس مخالفتان ميتوانيد ادامه مقاله را مطالعه فرماييد

  :تحريك كننده جنسي زنان  20 

از سكس به قهرمانان داستانهاي عشقي تبديل ميكنند، آيا دوست اين مردان تحريك كننده، زنان را از موجوداتي ترسو و متنفر 
مرد باشيد تا ببينيد كه هيچ  20داريد همسرتان را به يكي از اين قهرمانان تبديل كنيد ؟ اگه دوست داريد سعي كنيد جزء اين 

  !!!زني توان رد كردن و پس زدن جنسي شما را ندارد 

آقايوني كه به سرعت ميروند سراغ شورت خانمشان و عمل دخول را ( شق ورزي ميكنند مردهايي كه به آرامي و با ماليمت ع -1
شروع ميكنند و فوري و باعجله ميخواهند كار را تمام كنند به اين نكته دقت كنند كه اگر شعله هاي جنسي خانمشان را به 

  . )آرامي روشن كنند اين شعله ها تا مدت بيشتري روشن خواهند ماند

آقايوني كه نميخواهند احساساتشان را با كلمات عاشقانه در حين ( يي كه در بستر نيز با همسرشان صحبت ميكنند مردها  -2
محبوبيت و  سكس بيان كنند، به اين نكته دقت كنند كه بيان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از سكس به زن احساس

    . )بوب در دربار شما تبديل خواهد كردامنيت ميدهد، احساسي كه همسرتان را به وزيري مح
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عاشقانه كه بر لبان همسرتان ميزنيد ميتواند به مانند پيامي پرقدرت بر   هر بوسه( مردهايي كه در بوسيدن مهارت دارند  -3
  ! )جمله را هرگز فراموش نكنيد قلب همسرتان فرود مي آيد و اورا شعله ور سازد، اين

اين را بدانيد كه ارتباط ( به همسرشان نشان ميدهند اورا دوست دارند و به او عشق مي ورزند  مردهايي كه با چشمان خود -4
چشمي بين دو نفر نيرومند ترين و موثرترين ارتباطات است كه پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هر دو طرف است، 

  . )ين ارتباط لذت ببريداهي عاشقانه به همسرتان احساس محبوبيت بدهيد و از مزاياي اپس با نگ

قابل توجه آقايوني كه تا شهوتي ميشوند فوري و با عجله ( مردهايي كه لباس هاي همسرشان را به آرامي در مي آوردند  -5
شروع ميكنند به كندن لباسهاي خانمشون و حتي گاهي تمايل دارن كه معشوقشون لخت كرده روي تخت آماده و منتظر 

ن را براي بار آخر ميگوم، زنان در پروسه جنسي شان نياز به آمادگي دارند و اين كار ميتواند يكي از رفقا اي! خوابيده باشه 
  . )آمادگيهاي الزم را به آنها بدهد 

ا در پروسه آمادگي براي سكس نياز دارند زنه( مردهايي كه در تحريك كردن همسرشان به وسيله لمس كردن مهارت دارند   -6
  . )آرام، آماده دخول و عمليات جنسي شوند، اين نكته را هم به داشته هايتان اضافه كنيدكه با نوازش و لمس 

فكر نميكنم هيچ زني در دنيا وجود داشته باشد كه درهنگام معاشقه از ( مردهايي كه با موهاي همسرشان بازي ميكنند  -7
  ! )چنگ زدن دستهاي معشوقش در موهاي سرش لذت نبرد 

خيلي ساده است هنگامي كه معاشقه بكنيد و احساساتتان را به ( معاشقه سكسي با همسرشان لذت ميبرند مردهايي كه از  -8
  . )بيرون تراوش كنيد اين خود مهمترين جذب كننده براي همسرتان است

بوبيت وادار ب نيز به همسرشان نشان مي دهند و او را به احساس و باور محمردهايي كه عشق خود را در بيرون از اتاق خوا -9
، يك شاخه گل ، يك اس ام اس عاشقانه و يك تك زنگ نيم روزي كه به همسرتان احساس » دوستت دارم«يك ( مي كنند 

  ! )محبوبيت بدهد ، ميتواند در شب هنگام به طوفاني عشقي تبديل شود، باور نميكنيد، فردا صبح امتحان كنيد 

  . وئث همسرشان را ارضاء كنندمرداني كه مي دانند چگونه بدن زنانه و م -10

  . مردهايي كه ميدانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسي فريبا و دلنشين كنند -11

كارهايي ماننده خوشبو كردن دهان، . ( مردهايي كه پيش از عشق ورزي خود را به لحاظ فيزيكي و جسماني آماده ميكنند -12
  . )يتوانند براي آماده كردن جسمي شما موثر باشندم …ازاله موهاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و 

اينجا يك راز را بهتون ميگم ، هنگامي كه يك زن احساس بكند . (مردهايي كه به همسرشان احساس زيبا بودن مي دهند -13
  )گفتن  ازمن! كه براي شما زيبا است ، مثله توپ ميتركه 

زبان عشق لمس كردن است، دستهاي شما زايده هايي فيزيكي . ( رندمردهايي كه از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميب -14
نيستند بلكه فرستده هايي قوي اند كه نيروي جنسي شما را منتقل ميكنند، با نوازشي عاشقانه معناي واقعي اين جمله را درك 

  . )كنيد
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  . در آغوش گرفتن همسرشان هستندمردهايي كه عاشق  -15

  . خود را در دست ميگيرند و آن را نوازش ميكنند مردهايي كه دستهاي همسر -16

آهان اين نكته . ( مردهايي كه پس از گذشت ساليان همچنان مانند روزهاي اول آشنايي شان با همسر خود رفتار ميكنند -17
نگاه اول باشد، اگه اجازه ندهيد همسرتان برايتان عادي شود و نگاهتان همان ماله كهنه كاراست، رفقا با تجربه دقت كنند كه 

  . )اين طوفان عشقي تبديل به امواجي پايدار خواهد شد كه ضامن پايداري رابطه تان در تمام زندگي باقي مانده خواهد شد

  . ميدهند» خاص بودن«احساس و باور مردهايي كه به همسرشان نشان ميدهند كه او تنها زن زندگي آنهاست و به او  -18

  .دوست دارند و به او عشق ميورزند مردهايي كه همسرشان را -19

مردهايي كه چنين باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي سختي هاي زندگي را براي آنها سهل و آسان و حتي ارزشمند  -20
 .ميكند

 نشانه ارضاء شدن در زنها

  ما ارضاء شده نوك پستانها سفت ميشود نفس نفس زدنهاي تند ممكن است نشان دهنده اين باشد كه خانمتان حت- 1

  

احساساتي ميشود بعضي از مواقع به ارگاسم رسيدن زن چنان موجي از احساست در او بوجود مي آورد كه شروع به - 2
  گريه ميكند 

به خواب ميروند البته بيشتر مردم تصور ميكنند اين حالت درمردان بيشتر نمايان ميشود اما در حقيقت اين چنين  - 3
باشيد اگر زن شما بعد از برقراري رابطه جنسي به خواب رفت و پشتش را به شما كرد بي نمي باشد به خاطر داشته 

  احترامي از جانب او تلقي نكنيد اين خود نشانه خوبي از ارضاء شدن آن ميباشد 

بعد از به ازگاسم رسيدن مايلند كه شما محكم آنها را در آغوش بگيريد اين كار احساس : نياز به آغوش صميمي - 4
  بي به آنها دست ميدهد و به عنوان خاتمه كار مفيد ميباشد حو

بعد از به ارگاسم رسيدن به علت لرزش پاها قادر به راه رفتن نميباشد لرزش پاها و بدن بدين : نميتواند راه برود- 5
  معني است كه شما بعنوان يك مرد وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده ايد 

اگر خانمتان پس از اتمام كار نتوانست در مورد سكس با شما صحبت نكند يا : نزند  نميتواند در موردش حرف- 6
  برخي مواقع حرفهاي حين سكس را تكرار ميكند اين نشانه خوبيست 

شما ميدانيد راجع به چه چيزي ميگويم زماني كه خانمتان تا مدتي بر اساس بوجود آمدن حس : لبخند رضايت - 7
  از انجام سكس و به ارگاسم رسيدن دارند لبخند بر لب دارد  خوبي كه تسبت به شما بعد
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     ازدواج و جنسي رابطه در نوازي پيش اهميت

 فضاي و اشتياق آيا است؟ داده دست از را خود انرژي و گرما و رغبت و ميل مشتركتان زندگي كه كنيد مي احساس همسرتان و شما آيا

 يك گذرد، مي نفر دو مشترك زندگي از سال چند وقتي كه است اين بر تصور كنيد؟ مي تصور رفته دست از را خود ي رابطه رمانتيك

 چه افتاده؟ اتفاقي چه اما است؛ بوده شور پر و گرم خيلي آنها ي رابطه ابتدا در كه گويند مي ها زوج اكثر. آيد مي بوجود حالتي چنين

  . است درك قابل و ساده كامالً سوال اين پاسخ گرفته؟ آنها از را ابتدايي هيجان و شور چيزي

 شناسايي را يكديگر هاي محدوده و مرزها كه دارند تمايل آنها. هستند يكديگر خصوصيات يافتن و درك حال در طرفين رابطه ابتداي در

 نمي برقرار هم با نسيج ي رابطه گونه هيچ كنند، مي ازدواج هم با كه وقتي تا شوند، مي آشنا يكديگر با كه زماني از ها زوج بيشتر. كنند

 است كاري همان دقيقاً اين اصالً؛ كنند؟ لمس را يكديگر وجه هيچ به توانند نمي هم عقد دروران در كه معناست بدان امر اين آيا اما كنند؛

 نسبت را خود ميل. ندببوس و بگيرند آغوش در را يكديگر. كنند نوازش و كرده لمس را يكديگر بايد آنها. دهند انجام بايد دوران اين در كه

  . دارند او به نسبت زيادي احساس كه دهند نشان مقابل طرف به و كنند، ابراز ديگري به

 فراي امري دليل به مسئله اين. بود خواهند برخوردار هم به نسبت بااليي پذيري تحريك از برسند، معاشقه ي مرحله به زوجين زمانيكه

 مي بوجود ها گرفتن آغوش در و ها كردن نوازش دليل به آن از اعظمي بخش كه گفت توان مي و آيد مي بوجود بين ما في مطلوب شيمي

 ناپديد چيز همه مدتي از پس چرا اما. مدت طوالني هاي معاشقه و نفره دو گرم آب هاي حمام از است سرشار ازدواج ابتدايي دوران. آيد

   شود؟ مي

 كه است اين رود مي بين از زوجين ميان در چندي از پس جنسي ارتباط براي اشتياق و ميل كه امر اين اصلي دليل كه كنم مي تصور من

  . نيستند پرنشاط و باروح و جديد هم براي ديگر جنسي شركاي

 اين به فقط كه رسد مي نظر به. كنند نمي نوازش و ناز و گيرند، نمي آغوش در كنند، نمي لمس را همديگر گذشته مانند ديگر زوجين

 از ناچيزي بخش تنها ارگاسم كه اند كرده فراموش آنها آيا. نيست مهم برايشان ديگر چيز هيچ و شوند ارضا كه روند مي رختخواب به خاطر

   است؟ جنسي ارتباط

 گرفتن آغوش در و كردن لمس و نوازش آن در كه چرا است برخوردار بااليي جذابيت از آشنايي ابتداي در دليل اين به جنسي ي رابطه

 بيشتر يا سال 10 براي كه هايي زوج كه افتد مي اتفاق چقدر اما شود؛ مي اطالق "نوازي پيش" كلي طور به امور اين به. دارد وجود ديزيا

 ندرت به كه بگوييم بايد دهيم، پاسخ پرسش اين به صادقانه بخواهيم اگر دهند؟ انجام هم براي را كارهايي چنين اند، كرده ازدواج هم با

  . ندرت به متاسفانه دهند؟ خرج به شيطنتت و بگيرند آغوش در را يكديگر كه افتد مي اتفاق چقدر. ميدهد روي قياتفا چنين

 و اشتياق كه داريد را توانايي اين گذارانيد مي نيز را مشتركتان زندگي سال بيستمين اگر شما ندارد؛ وجود نگراني گونه هيچ جاي اما

  . است نوازي پيش قدري نيازداريد آن به كه چيزي تنها! بازگردانيد خود زندگي به را داشتيد عسل ماه در كه تمايلي

 بيش مقابل طرف شود مي سبب كه است چيزي. ميدهد تشكيل را آميز موفقيت جنسي ارتباط يك از مهمي بخش نوازي پيش حقيقت در

 همه و رفته بستر به فقط زمانيكه. شود چندان دو شما به مقابل طرف ميل شود مي سبب كه است كوچكي حركت. شود تحريك پيش از

 برخي كه دارد وجود امكان اين. كنيم پيدا دست جنسي لذت اوج به و شويم تحريك كه باشيم انتظار نبايد كنيم، شروع مقاربت با را چيز

 فاصله كار اين.بكنند مقابل طرف و خود كردن تحريك صرف را خود وقت از نيمي بايد اما برسند، نيز ارگاسم به شوند موفق حتي افراد از

  . دارد رمانتيك ي معاشقه يك با زيادي
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 دو هر. رسند مي شدگي تحريك ي مرحله به نفر دو هر مقاربت از پيش آنوقت بياميزيد، نوازي پيش قدري با را خود جنسي ارتباط اگر اما

 نفر دو هر و كرده برقرار را بهتري رابطه شود مي سبب امر اين .اند شده برانگيخته كافي ي اندازه به و دارند تمايل هستند، آماده نفر

  . كنند احساس خود ارتباط از را بيشتري رضايت

 حتي كنيد، شروع صبح توانيد مي حتي را نوازي پيش. كنيد شروع جنسي ارتباط از قبل آنرا باشد الزم حتماً كه نيست چيزي نوازي پيش

 كوچك هاي بوسه و ها گرفتن آغوش در ها، نوازش همان كه باشيد داشته خاطر به. كنيد برقرار سيجن ي رابطه نتوانيد شب پايان تا اگر

 كمي و بگيريد او از لطيف و آرام هاي بوسه  و كنيد شروع خوب. كنند مي ايجاد مقابل طرف در زيادي برانگيختگي و تمايل كه هستند

 نيست چيزي بخش، رضايت جنسي رابطه يك قسمت مهمترين كه كنيدن فراموش فقط  شماست همسر او ندارد كنيداشكالي شيطنت

  ! .نوازي پيش.... جز

  

 

  ارگاسم طبيعي زنان و مشكالت مربوطه 

    دكتر حميد سجاد مدير پايگاه ايران سالمت

  گزارش آمار 

  

درصد  7/14از تحريك را درصد و نرسيدن به ف 43تا  5/23وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به ارگاسم نرسيدن زنان را 
درحالي كه تحقيقات در شمال و شرق تهران نشان ميدهد كه ميزان به ارگاسم نرسيدن در جامعه از حداقل . اعالم كرده است

  . درصد در تغيير است 5/85درصد تا  8/62

  

  ارگاسم يعني چي؟ 

  

يا مردي به عناوين مختلف تحريك جنسي ميشود وقتي زني . ارگاسم يعني بدن از لحاظ احساسي و بدني به اوج فعاليت ميرسد
آلت :در مردان.به تدريج تمام بدن چها ز نظر فيزيو لژي و چه از نظر احساسي به حالتي ميرسد كه هرلحظه در حال افزايش است

ال ميرود نبض و فشار خون با.كيسه بيضه ضخيم شده باال مي آيد.نعوظ پيدا كرده و مجراي ادرار به طور مكرر منقبض ميگردد
لبهاي مهبل بزرگتر ..آرئول ها بزرگ شده.سينه ها سفت ميشود:در زنان.تنفس افزايش پيدا ميكند.كه به تدريج هم بيشتر ميشود

گاهي مجراي رحم منقبض .مجراي رحم نرم شدهبزرگ گرديده و اتساع پيدا ميكند...كليتوريس بزرگتر ميشود.ميشود
  ..تنفس افزايش پيدا ميكند..ضربان و فشار خون كمي باال مي آيد.باال مي آيدخود رحم هم منقبض شده وبيشتر .ميگردد

  عاليم پاسخ جنسي در بانوان 

  

  : تحريك اوليه

, بزرگي و گشاد شدن دو سوم دهانه رحم, نرم شدن دهانه رحم, تورم سر كليتوريس, )در برخي( سفت شدن نوك پستانها
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  ش ضربان و فشار خون كمي افزاي, باالآمدن تنه و دهانه گردن رحم

  

  : با ادامه تحريك

تورم دو سوم خارجي وا تساع بيشتر دوسوم ,كوچك شدن سر كليتوريس, بزرگ شدن البيا ها, بزرگي آرئول و بزرگي سينه
  افزايش تعداد تنفس , افزايش بيشتر ضربان و فشار خون, باالآمدن بيشتر رحم, داخلي

  

  : در مرحله ارگاسم

ضربان , )انقباضات(رحم , دهانه رحم انقباض يك سوم خارجي, البيا ها بدون تغيير, كليتوريس بدون تغيير,  سينه ها بدون تغيير
  تنفس افزايش بيشتر , و فشار خون ادامه افزايش 

  

  : در مرحله فروكش

بازگشت به حالت  واژن, كليتوريس بازگشت به حالت نرمال, البياها بازگشت به حالت نرمال, سينه ها بازگشت به حالت نرمال
  تنفس برگشت به حالت نرمال , ضربان و فشار خون برگشت به حالت نرمال, رحم برگشت به حالت نرمال, نرمال

  ارگاسم مهار شده زنان 

  

ديده شده كه يك چهارم زنان در اولين سال . اين حالت شايع است هرچند اغلب زنان با تحريك كليتوريس به ارگاسم ميرسند
علل آن ممكن است ناشي از ظرفيت پايين مرد در تحريك زن يا عدم توجه به . اصال ارگاسم را تجربه نكرده اند پس از ازدواج

خستگي , علل ديگر . گاه زني كه با استمناء به ارگاسم ميرسد ممكن است در حين مقاربت به اين حالت نرسد. احساساتش باشد
در صورت عدم وجود اين امر . درمان در جهت رفع علل زمينه اي است. ستبيماري فيزيكي و عوارض داروها , اختالل افسردگي

در صورت روابط ضعيف دوزوج درمان ). مثل درمان جنسي ميباشد( وپاسخ به آنها,تشويق زن به بيان احساساتش به مرد, 
  . زناشويي مفيد است

  : فقدان ارگاسم در زنان 

ارگاسم نمي رسند و حدود بيست درصد بندرت ارگاسم را درحين نزديكي  حدود پانزده درصد زنان امريكا تحت هيچ روشي به
  . تجربه كرده اند اما به روش هاي ديگر ممكن است به ارگاسم برسند 

  

  : داليل روانشناسي شامل 

  ره تصور گناه بودن ارتباط جنسي ، حيا و شرم از ازتباط جنسي ، استمنا ، نزديكي دردناك ، سابقه سواستفاده جنسي وغي

  

  : درمان 

در درمان اين افراد بايد بيشتر به فاكتورهاي احساسي توجه شود درمان شامل دادن اطالعات و تكنيك هاي مخصوص جهت 
تمرين در منزل در اين مرحله پزشك كمك مي كند تا اضطراب و يا هيجان كاهش پيدا كند همچنين براي كشف احساساتي 

  يند است يك برنامه منحصر بفرد طراحي مي نمايد كه در به ارگاسم رسيدن براي زن خوشا
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  هر چه آلت تناسلي مرد بزرگتر باشد، لذت جنس مخالف بيشتر ميشود  –تصور غلط 

  

اندازه آلت تناسلي مرد بر  ".سايز مهم نيست، بلكه نحوه استفاده از آن است كه اهميت دارد"از قديم گفته اند كه  –حقيقت 
. هم آلت كوچك و هم آلت بزرگ مي توانند به يك اندازه به خانم ها لذت برسانند. خاصي نداردير روي ارضاي زن هيچ گونه تاث

دليل علمي اين مطلب آن است كه هر چه به سمت قسمت هاي انتهايي واژن پيش رويم، تعداد سلول هاي عصبي به تدريج 
نقطه قابل تحريك اكثر خانم ها . قه ايفا نمي كندكاهش پيدا مي كنند و نتيجتا سايز آلت مرد هيچ نقش خاصي را در آن منط

  . دو سانتي متر داخل واژن قرار گرفته كه يك مرد با سايز معمولي هم مي تواند به راحتي آن نقطه را تحريك كند 

  سواالت شما 

  : سوال

  يك خانمي از مشاور گله كرده كه چرا خيلي كم به ارگاسم ميرسه؟ 

  

  : جواب

ناگفته نماند بي . يعني عدم رسيدن به ارگاسم مشكلي بسياري از زنان است كه بيشتر علل رواني داردمشكل شما دوست عزيز 
احساسي و عدم مهارت مرد در معاشقه قبل از دخول و شيطنت و نوازش و حرفهاي تحريك آميز زدن قبل از سكس بسيار موثر 

شوهرتان باشد كه با توجه به مشغله فراوان ايشان بعيد اين كه شما ارگاسم نمي شويد ممكن است در اثر كم كاري .ميباشد
از سووي ديگر حرفي كه به شما زده اند اگر واقعيت داشته بيشتر نشانه آن است كه ايشان . نيست كه كم حوصله شده باشند

جاد نموده تا نتوانيد به از سوويي ديگر اين گفته ايشان استرسي نا خود آگاه در شما اي...بيشتر به ارضاي خود توجه دارند تا شما
البته . زنان جوان ارز اين حيث بيشتر دچار مشكل هستند و در اين زمينه همكاري صد در صد مردان را ميطبد. ارگاسم برسيد

در تحقيقي كه در يكي . مشاهده فيلمهاي سكسي نيز مي تواند تحريك بيشتري را در شما ايجاد نموده و سريعتر ارگاسم شويد
انزال زودرس شوهر -مشغوليت با افكار غير جنسي-خستگي- معاشقه قبل از دخول) 1995(وپايي به طبع رسيده از مجالت ار

  از مهم ترين عوامل موثر در اين امر بر شمرده شده اند ..و -تعارض و كشمكش ميان همسران 

  

  

آيا اين . ام ه جنسي بطور كامل ارضاء نشدهسالي كه ازدواج كرده ام هيچ وقت در هنگام رابط 6من در طول : ه ، ورامين  - سميرا 
  شود؟  وضعيت غيرطبيعي است و مشكل و بيماري محسوب مي

يا همان اوج لذت (برند اما هيچگاه به ارگاسم  جنسي خود لذت مي  ها اگر چه از رابطه بايد گفت كه تعداد قابل توجهي از خانم
ر تمام طول مدت برقراري رابطه جسماني از سطوح تقريبا يكساني در اصل در اين خانم گاهي لذت جنسي د. رسند نمي) جنسي

بدين ترتيب در صورتي كه اين روابطه به اندازه كافي لذت بخش است .رسد برخوردار است و هيچگاه به حد اعالي خود نمي
ند، غير طبيعي است و اما اگر رابطه جنسي بدون لذت جنسي باشد و زن را ارضاء نك. احتياج به درمان يا مداخله طبي ندارد

ها به تدريج از اين رابط دل سرد شده و تمايل به آن  اين خانم. تواند با عوارض ناخوشايندي در سطح خانواده همراه باشد مي
در . برد همين امر در نهايت باعث دور شدن و سرد شدن زوجين شده صميميت الزم بين زوجين را از بين مي. دهند نشان نمي

  .ا به درمان روانپزشكي حتي در صورت لزوم، به درمان طبي نياز استاين موارد حتم
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. شود رسم و اين امر باعث ناهماهنگي در روابط جنسي با همسرم مي ساله كه دير به ارگاسم مي 33زني هستم : ط، تهران. مريم 

رويي وجود دارد كه رسيدن به ارگاسم در آيا دا. ام ولي پاسخي نگرفتم البته چند بار اين مسئله را با متخصصان زنان مطرح كرده
  ها را تسريع كند؟  خانم

بنابراين وجود اين حالت در شما . رسند ها طوري است كه نسبت به آقايان ديرتر به اوج لذت جنسي مي طبيعت بدن خانم
بدن . جنسي را آغاز كنيداوال نبايد خيلي سريع و مستقيم يك رابطه . تنها بايد برخي مسائل را رعايت كنيد. غيرطبيعي نيست

مسائل رواني و . اين كار بايد توسط همسر شما انجام شود. زنان احتياج دارد كه قبل از روابطه جنسي اندكي آماده شود
به هر . شود در تسريع تحريك جنسي شما موثر خواهد بود هايي كه در اين فاصله زماني بين شما و همسرتان ردوبدل مي صحبت

قبل از شروع رابطه مستقيم جنسي حتما با ارتباط جسمي با همسرتان خودتان را به سطحي از تحريك  حال سعي كنيد كه
در صورتي كه . در ضمن از همسرتان بخواهيد كه طول مدت رابطه جنسي را افزايش دهد تا شما هم به ارگاسم برسيد. برسانيد

هر چه . يم حركات، شرايط ارگاسم او را به تاخير انداختتوان با تنظ شود مي همسر شما نزديك رسيدن به حالت ارگاسم مي
توانيد رضايت  با همين اقدامات طبيعي مي. شود طول مدت رابطه شما بيشتر باشد احتمال رسيدن شما به ارگاسم هم بيشتر مي

  . گونه داروي خاصي نداريد كافي از روابط جنسي خود را به دست آوريد و نياز به مصرف هيچ

 ي رسيدن خانمها به ارگاسمروش برا 20
   

در اين مقاله نكاتي را برايتان مطرح . يكي از نگراني هاي خانم ها درمورد رابطه جنسي مشكل آنها در رسيدن به ارگاسم است
  :مي كنيم كه مطمئناً موثر خواهد بود

  :نکات روحی* 

البافي ميكنند، مي توانند از قدرت ذهنشان براي خيلي از خانم ها وقتي درمورد رابطه جنسي خي—پيشبينی رابطه جنسی) ١
اين روش همچنين به خانم ها كمك مي كند  .براي تحريك شدن خود، هم فيزيكي و هم روحي، استفاده كنند) خيالپردازي(

مثالً داستان هاي رمانتيك و شهواني، آهنگ هاي عشقي، (بفهمند كه چه چيزهايي در محيطشان باعث تحريك آنها مي شود 
مي تواند به راحت تر رسيدن به  "شروع گرم"اين . و از اين ابزارها قبل از رابطه جنسي استفاده كنند) هاي ويدئوييفيلم 

  .كمك كند "پايان"

اين به خاطر آن است . خيلي از خانم ها براي اينكه بتوانند به لذت جنسي برسند، نياز به برزخ و وقفه دارند—ریلکس باشيد) ٢
پس قبل از يك رابطه جنسي، به موسيقي آرامش بخش گوش كنيد، يك . واكنش جنسي اثر منفي داردكه فشار احساسي بر 

ريلكس و آرام بودن به رسيدن . ب بخوانيد يا هر كار ديگري كه براي ريلكس كردن شما جوابگو استحمام داغ بگيريد، يك كتا
  .به ارگاسم كمك شاياني مي كند

خيلي از خانم ها موقع رابطه جنسي مداوم فكرشان به وظائف روزانه، —ود را از بين ببریدچيزھایی که موجب حواسپرتی می ش) ٣
بايد ببينيد كه چه چيزهايي موجب . ، وجود حيوانات داخل اتاق و از اين قبيل پرت مي شودنور زياد داخل اتاق، سروصدا

جنسي خوب روي جسمتان و احساس خوبي كه پيدا مي حواسپرتي شما مي شود و آنها را از ميان برداريد تا بتوانيد حين رابطه 
  . كنيد، تمركز داشته باشيد تا راحتتر به ارگاسم برسيد
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اين احساسي است كه خيي از خانم --- داشتن رابطه جنسي با يك جوجه تيغي خيي سخت است—عصبانيتتان را خاموش کنيد) ۴
براي خانم ها الزم است كه . ت آدم ها را از هم دور مي كندعصباني. ها وقتي از دست همسرشان عصباني هستند، حس مي كنند

اكثر خانم . را خاموش كنند تا بتوانند صميمانه با همسرشان رابطه برقرار كنند قبل از هرگونه رابطه جنسي، شعله عصبانيتشان
  .رتباط قلبي با او برقرار كرده باشندها براي اينكه بتوانند از طريق دستگاه تناسليشان با كسي ارتباط برقرار كنند، بايد قبالً ا

. به رابطه جنسي، قبول كردن و تحسين كردن بدنتان است كليد اصلي در واكنش پذيري—نگران بدنتان و نقص ھای آن نباشيد) ۵

 به. اگر بيش از حد دغدغه نقص هاي جسميتان را داشته باشيد، واكنش جنسي شما از بين مي رود و به ارگاسم نخواهيد رسيد
يادتان باشد كه اكثر مردها با يك همسر عالقه مند و مايل است كه . عبارت ديگر، ذهنتان جلوي واكنش بدنتان را مي گيرد

  .تحريك مي شوند نه با يك اندام كامل و بي نقص

د تا براي اين منظور الزم است كه ذهنتان را وارد حيطه شهواني و جنسي كني—حين سکس، تمرکز شھوانی داشته باشيد) ۶
در واقع .تمركز كنيدبراي كمك به اينكار روي كارهايي كه همسرتان انجام مي دهد . قدرت تحريك پذيري جسميتان بيشتر شود

  . بهترين روش نگاه كردن به كارهاي همسرتان و نگاه كردن به چشمهاي اوست

به خصوص حسي كه در دستگاه (ود خيلي از خانم ها بعد از تحريك شدن بايد روي احساسات لذت بخش خ—تمرکز کنيد) ٧
  .تمركز كنندو بيشتر و بيشتر شدن اين احساسات ) تناسلي خود احساس مي كنند

اشتباهاً تصور مي كنند كه واقعي ترين راه به ارگاسم فقط از ) در هر دو جنس(خيلي از افراد —"راه واقعی"بيرون رفتن از دام ) ٨
، مورد عالقه )با دست يا زبان(راه هاي ديگر رسيدن به ارگاسم، مثل تحريك چوچوله . طريق رابطه جنسي از واژن ايجاد مي شود

اين عقيده غلط باعث شده است كه خيلي از خانم ها تصور كنند كه دچار . اين افراد نيست چون از رابطه از واژن پست تر است
يادتان باشد، اكثريت خانم ها از . به ارگاسم برسندمشكلي هستند چون قادر نيستند از طريق رابطه از واژن يا همان راه واقعي 

مهم نيست كه ارگاسم از چه . طريق تحريك چوچوله يا تحريم واژن است كه به ارگاسم مي رسند و اين هيچ اشكالي ندارد
  . طريق اتفاق بيفتد، آنچه اهميت دارد اتفاق افتادن آن است

نسيشان را براي ديروقت ميگذارند كه بدن كششي به آن ندارد و فقط خيلي افراد رابطه ج—برای بازی ھم وقت بگذارید) ٩
اگر براي بازي كردن قبل از رابطه هم وقت بگذاريد مطمئناً رابطه جنسي بسيار بهتري خواهيد . نيازمند خواب و استراحت است

وقتي بدنشان پرانرژي باشد اين مسئله به خصوص براي خانم ها اهميت بيشتري دارد چون رسيدن ارگاسم براي آنها . داشت
  .راحت از زماني است كه خسته باشند

  :نکات جسمی* 

مطلع شدن از وضعيت بدنتان و واكنش هاي آن براي رسيدن به ارگاسم خيلي از خانم ها الزم —متخصص بدن خودتان باشيد) ١
نيد و بعد به همسرتان ياد بدهيد كه كدام بايد بتوانيد كنترل بدنتان را داشته باشيد و شخصاً واكنش هاي آن را بررسي ك. است

شما خودتان ! يادتان باشد همسرتان متخصص بدن شما نيست. تنوع لمس كردن و نوازش كردن براي شما لذت بخش تر اس
اين خانم ها . خانم هايي كه هيچ اطالعي از بدن خود ندارند نمي دانند كه از چه چيز رابطه جنسي بيشتر لذت مي برند! هستيد

  .عموالً به ارگاسم نمي رسند چون نمي دانند كه چه كاري به درد آنها مي خوردم
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ارتباط آزاد و راحت براي ارضاي جنسي بسيار مهم است چون آدم هاي ديگر نمي توانند —حرف ھایتان را راحت بر زبان آورید) ٢
ما اگر دست همسرتان را حين رابطه راهنمايي اينكه راحت حرفتان را به زبان بياوريد خيلي خوب است ا. ذهن شما را بخوانند

گوي آزاد درمورد رابطه جنسي نيازمند اعتماد، اطمينان، احترام و توانايي گفت. كنيد يا اشاراتي به او بنماييد هم موثر است
  .ريسك پذيري است

ري نداشته باشد، به هيچ اگر همسرتان موقع تحريك بدن شما تمركز فك—مطمئن شوید که ھمسرتان روی کارش تمرکز دارد) ٣
  .هم روي كارش متمركز است پس مطمئن شويد كه جز خودتان همسرتان. عنوان به ارگاسم نخواهيد رسيد

اين مسئله در هر دو . ايجاد كشش و فشار عضالني حين تحريك جنسي و ارگاسم طبيعي است—در فشار جنسی مبالغه کنيد) ۴
  .اغراق كردن در اين كشش و فشار عضالني به تشديد ارگاسم كمك مي كند. تر استجنس اتفاق مي افتد اما در خانم ها آشكار

منقبض كردن عضالت دور واژن به آوردن خون به دستگاه تناسلي و درنتيجه ايجاد تحريك و —عضPتتان را فشرده کنيد) ۵
شردن و منقبض كردن اين ف. اين عضالت همان عضالتي هستند كه موقع ارگاسم منقبض مي شوند. ارگاسم كمك مي كند

  .عضالت به تشديد ارگاسم كمك مي كند

در برخي از خانم ها، اينكار فشار عضالني تحريك را . آويزان كردن سر از تخت ارگاسم را تشديد مي كند—سرتان را آویزان کنيد) 6
  . چند برابر مي كند

  .ي را تشديد مي كندتغيير الگوي نفس كشيدن هم ارگاسم و تحريك جنس—متفاوت نفس بکشيد) ٧

اينكار راه . د را با لمس كردن تحريك كنيدشما هم مي توانيد در كنار همسرتان بدن خو—خودتان ھم دست به کار شوید) ٨
  .بسيار خوبي براي رسيدن به ارگاسم است

دشان را رها كنند، مي تكرار و تمرين ارگاسم به تنهايي براي خانم هايي كه نمي توانند كنترل خو—ارگاسم را تمرین کنيد) ٩
  .تر شويد و استرس و اضطرابتان پايين بيايدتمرين ارگاسم به شما كمك مي كند با اين مسئله راحت . تواند موثر باشد

زن روي (براي خانم هايي كه مي خواهند با رابطه جنسي روي قدرت ارگاسم خود كار كنند، وضعيت زن باال —باU باشيد) ١٠
ترل اين وضعيت به زن اين امكان را مي دهد كه كن. بهترين وضعيت براي رابطه جنسي براي آنها است) مرد قرار داشته باشد

اين وضعيت به خصوص براي خانم هايي كه مسائل . رابطه را در دست بگيرند و درنتيجه بيشترين تحريك را داشته باشند
  .شند، عالي استشخصي دارند و نياز دارند كه ازنظر جنسي كنترل كامل را داشته با

زي هاي جنسي مشكلي نداريد، ويبراتورها اگر با اسباب با—اگر مي خواهيد از اسباب بازي هاي جنسي هم استفاده كنيد) ١١
اين وسائل ارگاسم را خيلي راحت تر مي كنند و مسئوليت و فشار همسرتان را . ابزار بسيار خوبي براي انجام عمل جنسي هستند

از اين ويبراتورها مي توانيد موقع بازي قبل از رابطه يا حين . مسئوليت لذتتان ديگر با خودتان است هم كمتر مي كنند چون
  . رابطه جنسي استفاده كنيد تا راه ارگاسم برايتان آسانتر شود
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 اسرار مربوط به روابط جنسي خانمها 

   : يا مي دانيد چه روزهايي خوب است براي 

Ø      پوستتان؟    

Ø      تان؟خالقيت  

Ø      اُرگاسمتان؟  

نوسانات ماهانه ي هورمون ها مي تواند باعث افسردگي و يا خوشحالي، خستگي يا پر انرژي بودن، بي عالقگي به 
اما اگر شما بتوانيد اين تغييرات را پيش بيني كنيد، مي توانيد از لحظاه هاي . شهوتي شدن شما شود  سكس و يا

 28تا  1در اينجا چرخه ي خصوصيات شما را از روز . اين زمان را طوالني تر كنيد خوبتان بهترين استفاده را برده و
      .بررسي كرده و راهبردها و متدهايي براي كنترل و تنظيم رفتارهايتان به شما معرفي مي كنيم

  : 7   تا  1  روز

  بدنتان هفته ي بدي است براي 

به خاطر باال رفتن (خود حاالت بدي مثل اسهال نيز مي آورد دوران قاعدگيتان روز اول شروع شده است و به همراه 
افرادي كه مبتال ). ميزان پروستاگالندين، ماده ي شيميايي كه باعث تحريك روده مي شود اين حالت ايجاد مي شود

        .به آسم يا ميگرن هستند، بيماريشان در اين دوره تشديد مي شود

   مغزتانهفته ي خوبي است براي 

اين زمان دوران آرامي است كه . كه به روز ششم نزديك مي شويد، وارد يك مرحله ي فوليكولي مي شويد همينطور
براي كارهايي كه نياز به خالقيت و ابتكار دارد، . تخمك ها رشد كرده و آماده مي شوند كه از تخمدان بيرون بيايند

  . دوراني فوق العاده است

  رابطه ي جنسي در اين دوره 

استروژن باعث مي شود كه ديرتر تحريك شويد، به همين خاطر بايد از شريك جنسيتان بخواهيد كه كمي  ميزان كم
  . بيشتر فعاليت كند

   :14   تا  8  روز

   بچه سازيهفته ي خوبي است براي 

عالئمي كه . آماده مي كند، ميزن استروژن كم كم افزايش مي يابد 14همينطور كه بدنتان خود را براي تخمك گذاري در روز 
تغيير رنگ   :به شما كمك مي كند تا بفهميد تخمك گذاري انجام شده است يا خير و قدرت باروري داريد شامل موارد زير است

در بعضي زن ها خونريزي و دل درد هم اتفاق مي . سفيد گرفته تا اينكه كامالً شفاف مي شود- مايع تخليه شده از مهبل از زرد
  . افتد
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   خُلقتانست براي هفته ي خوبي ا

شما ديگر ) تخمك گذاري( 14روز . استروژن در ابتدا به صورت يكنواختي افزايش مي يابد، اما بعد اين افزايش سرعت ميگيرد
    . حال و حوصله پيدا مي كنيد و اعصابتان راحت است. احساس تعادل مي كنيد

  رابطه ي جنسي در اين دوره 

شريكتان نيز همراه شما در اين دوران   .رلذت خواهد بود و اُرگاسم بهتري خواهيد داشترابطه ي جنسي در اين دوره بسيار پ
  . لذت زيادي خواهد برد

  : 21  تا  15روز 

   پوستتان هفته ي بدي است براي

در چنين . پوشش رحم دوباره در حال ساخته شدن است و ممكن است در اين دوره جوش و لك روي پوستتان مشاهده كنيد
احتماالً متخصص مربوطه برايتان آنتي بيوتيك براي مصرف يك هفته . مي توانيد با يك متخصص پوست مشورت كنيدوضعيتي 

  . تجويز خواهد كرد

   اعتماد به نفستانهفته ي خوبي است براي 

. مي دهد به اواسط هفته كه مي رسيد، ميزان پروژسترون رو به افزايش مي رود كه يك خوشحالي و خوشبيني ناگهاني به شما

تا ميتوانيد از . در قرعه كشي ها شركت كنيد، يا ترفيع رتبه اي كه خيلي وقت بود مي خواستيد را با رئيستان در ميان بگذاريد
      .اين دوران لذت ببريد

  : 28  تا  22روز 

  ) عالئم قبل از قاعدگي( PMSهفته ي بدي است براي 

البته . نشانه اي است براي اينكه شما به دوره قبل از قاعدگي وارد شده ايد ميزان پروژسترون به باالترين حد خود رسيده و
نداشته باشيد و يا فقط بعضي از آنها را در خود ) همه ي عالئم، از درد سينه گرفته تا سردرد(ممكن است هيچگونه عالئمي 

ممكن است با عالئمي مثل زياد شدن  به خاطر ترشح ميزان كمي هورمون مردانه ي تستوسترون در اين دوره،. مشاهده كنيد
  . موي صورت يا تند شدن عرق بدن مواجه شويد

   روحيه تانهفته ي بدي است براي 

اشتهايتان نيز بسيار باال خواهد رفت و ممكن است براي رفع اين گرفتگي و . ممكن است در اين دوران احساس افسردگي كنيد
تر است از غذاهايي استفاده كنيد كه حال شما را هم بهتر كند مثل برگر بوقلمون پس به. افسردگي زيادتر از معمول غذا بخوريد

اگر احساس نفخ داشتيد از . يا سيب زميني پخته كه هر دو حاوي آمينو اسيدي هستند كه باعث باال بردن روحيه مي شود
ن خواهد برد و هم به تقويت روحيه ي پروتئين، كم كربوهيدرات و كم نمك استفاده كنيد، هم حالت نفخ را از بي- غذاهاي پر

  .نگران چاق شدن هم نباشيد، به خاطر باالتر بودن درجه حرارت بدن كالري بيشتري خواهيد سوزاند. شما كمك مي كند
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  اشتباهي كه نبايد در رابطه جنسي انجام داد9

 رابطه جنسين است كه وي از حس مسلما زماني كه مي خواهيد با فردي سكس داشته باشيد آخرين چيزي كه مي خواهيد اي
   .اشتباه وجود دارد كه به هيچ قيمتي نبايد آنها را انجام بدهيد 9براي اينكار ! خارج شود

  !وي را نمي بوسيد-1

مردان پس از ! در مردان در هنگام رابطه جنسي زنان را نمي بوسند 90باور كنيد يا نكنيد حقيقت اين است كه درصد باالي 
بعضي ها داليلي نيز دارند مبني . ز اينكه مشغول انجام رابطه گشتند بوسيدن زن را بطور كامل فراموش مي كنندمعاشقه و پس ا

بر اينكه ذهن آنها در آن لحظه به حركتي و كاري كه انجام مي دهند مشغول است ، يا پوزيشني را كه انجام مي دهند امكان 
دهانشان خشك مي شود و طعم ترشي مي گيرد براي همين از بوسيدن و  بعضيها در طول رابطه. برقراري بوسه در آن نيست

به   اين اولين اشتباهي است كه باعث مي شود وي سير صعودي را براي ارگاسم. بوسيده شدن جلوگيري ميكنند و مسائل ديگر
  . آنها بوسه مي خواهند. زنان دوست دارند در زمان دخول عمال مكيده شوند.تاخير بياندازد

  !ي هنوز آماده نيست و شما شروع مي كنيدو-2

وي نيز با شما همراهي مي كند اما وي هنوز كامال تحريك نشده . شما شديدا تحريك شده ايد و معاشقه مي كنيد . بسيار ساده
ر هنگام زنان دوست دارند كه د.در اين مواقع از تماس با نقاط فوق العاده حساس بپرهيزد.و به اصطالح تنها فقط سرش گرم شده

اما . كليتوريس را لمس كنيد و يا آنال را براي آنها ماساژ دهيد.سكس سر سينه هاي آنها را به آرامي بفشاريد و يا گاز بگيريد
همين كارها اگر به اشتباه در زماني شروع شود كه زن هنوز كامال تحريك نشده و شما رابطه را آغاز كرديد ، مي تواند كامال 

اين نيز باعث دورتر شدن آنها از ارگاسمشان . در اين زمان بسرعت دچار درد و تيك هاي عصبي مي شوند زنان. دردناك باشد
  در نتيجه به هيچ قيمتي اگر حس نكرديد كه در زمان معاشقه وي به مرحله اي رسيده كه بشما هجوم . مي گردد

  .مي آورد ، رابطه را آغاز نكنيد

  !كه حساس است تنها سينه ها و جهاز جنسي زن نيست-3

مرداني كه زمان ندارند و يا حوصله ندارند و يا شديدا تحريك شده اند و تحمل ندارند و ! اين كار افراد بسيار ناشي در رابطه است
و جهاز جنسي آنها   آنها براي آماده سازي زنان مي دانند كه لبها و سينه ها! يا وارد نيستند ، تماما اينكار را انجام مي دهند

يك مرد نا آزموده فراموش مي كند ! س است و وقت خود را تنها بروي آن صرف مي كنند و ديگر به ساير نقاط كاري ندارندحسا
مردان فراموش مي كنند كه بايد شانه هاي زن را .و يا نمي داند كه تمام بدن زن سرشار از نقاط حساس براي جذب لذت است

از ماساژ عضالت كول كه باعث . از ماساژ عضالت ساق پا و تاثيرات آن خبري ندارند .پاهاي وي را ماساژ دهند و ببوسند.ببوسند
در نتيجه بسيار ساده . از بوسيدن كمر و تاثيرات آن هيچ گونه برداشتي ندارند.مي شود بدن وي كامال شل گردد اطالعي ندارند

توجه به نقاطي ديگر در بدن زنان باعث مي شود نكته ديگر اين است كه . است كه زنان را بصورت تيكهاي عصبي تحريك كنند
كه زنان تا حدي از خود بي خود گردند كه اينبار آنها بسمت شما هجوم آورند و سعي كنند شما را نيز به همان شيوه به سطحي 

  كه در آن قرار گرفته اند برسانند
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  !وزن خود را بروي وي نياندازيد-4

اشكالي ندارد كه در رابطه ديوانه شويد و يا بخواهيد كه مقداري به وي .رد انجام ميدهنداين نيز كار ديگري است كه افراد نا وا
فشار اوردن به زنان يكي از نكات كليدي برقراري رابطه و خواست زنان است اما اصال معني فشار آوردن چنين چيز . فشار آوريد

د را فراموش مي كنند ، خود را بروي وي مي اندازند و مردان نا وارد خو.يا چيزهاي مشابه اين عنواني كه ذكر كردم نيست
بسياري از زنان ترجيح مي دهند كه در طول رابطه تحت .چنين چيزي تنها يك كابوس براي زنان است. مشغول مي گردند

مورد . باشند كنترل باشند و مرد باشد كه آنها را در بر مي گيرد اما تحمل كردن وزن مرد اصال چيزي نيست كه آنها خواستار آن
چراكه اصال به زاويه .گرفته است بسياري از پوزيشنها را نمي توانند انجام دهند  ديگر اينكه بخاطر تصور اينكه مرد بروي زن قرار

مچ پاها و شكل سائدها در پوزيشنها توجه نمي كنند كه باعث شده تمامي وزن بدن بروي زمين منتقل گردد و زن چيزي را 
  .حس نكند

  !يا دير ارگاسم مي شويد و يا زود ارگاسم مي شويدشما  -5

در هر دو جنس انسانها بعد از ارگاسم تماس با آلت جنسي به دليل تحريك بااليي كه .اينهم مورد عذاب آوري براي زنان است
ن حسي را اينكه شما نمي توانيد ارگاسم خود را كنترل كنيد باعث مي شود كه فقط چني. شده بسيار شوك آور و عصبي است

اگر زود ارگاسم مي شويد زمان .بايد ارگاسم خود را كنترل كنيد و سعي كنيد كه در لحظه مناسب به ارگاسم برسيد! وارد كنيد
وارد مرحله   سكس دهاني را انجام دهيد تا زمانيكه ببينيد وي.خود را براي معاشقه بيشتر كنيد تا وي نيز به مرز ارگاسم برسد

اگر برعكس دير انزال هستيد ، وي را .در اين زمان شروع به انجام دخول كنيد.ل رفتن به ارگاسم استارگاسم شده و در حا
به وي استراحت بدهيد و از وي . ارگاسم كنيد و ديگر به دخول ادامه ندهيد چون براي وي لذت بخش نيست و درد آور است

  .هاني شما را تحريك و به مرحله ارگاسم برساند اورال سكس و يا همان سكس د  شيوه اي ديگر مثل  بخواهيد كه با

  .به وي نمي گوييد كه مي خواهيد ارگاسم شويد- 6

حال اين تخليه كجا قرار است . در حال رابطه هستيد و ديگر آماده تخليه هستيد .اينكه مي خواهيد چه كنيد بسيار مهم است
در ابتدا بايد حتما به وي بگوييد كه در حال ارگاسم شدن . نددهان ، بدن و يا هر جاي ديگر بما  صورت بگيرد ، مثل واژن ،

بحث نكنيد و الزم نيست توضيح زياد بدهيد و يا .و اينكه آيا وي با اين كار موافق است يا خير.هستيد و چه مي خواهيد بكنيد
بعد در صورت .مي خواهيد بكنيدتنها به وي اطالع بدهيد و بگوييد چه .اينكار مال االن نيست.اينكه توضيح بشنويد كه چرا نه

  .وي بايد بداند. در سكوت كارتان را نكنيد .اما حرف بزنيد.ديگر را به وي اطالع بدهيد   امكان  عدم موافقت سريعا

  ! شماها به يكباره هنرپيشه فيلمهاي پورن مي شويد -7

كارتان خيلي درست است و سعي مي   كنيد كهبه محض برقراري رابطه فكر مي .اين هم عادتي است كه يه تعداد از شماها داريد
بسياري از زنان از رفتارهاي متفاوت و پورن ! كنيد تمامي كارهايي را كه ديده ايد و خواسته ايد روزي انجام بدهيد انجام بدهيد

 استقبال نمي در رابطه استقبال مي كنند اما بسياري از آنها هم درگير مسائل عاطفي بيشتري هستند و از چنين كارهايي اصال
آيا وي به گروه خون شما مي خورد؟ آيا تقاضاهاي شما در سكس با هم تناسب دارد؟ آيا .شما بايد شريك خود را بشناسيد.كنند

قبل . وي فردي است كه دلش مي خواهد تحت فشار قرار بگيرد و يا خير؟ تمام اينها بايد در قبل از هنگام سكس شناسايي شود
اما اين دليل نيست كه . زنان زيادي از لحظات ديوانگي و فشار استقبال مي كنند ! فردي وحشي خطاب كنداز اينكه وي شما را 
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  موهايش را در زمان اورال سكس محكم بگيريد و.شما فردي را كه ازشيوه ذهني وي اطالعي نداريد ناگهان تحت فشار بگذاريد
بخواهيد كه كارهايي را انجام دهد كه عموما مطلوب ذهنش نيست ، چنگ بزنيد يا به باسنش با كف دست ضربه بزنيد ، از وي 

اگر شما به چنين سكسي . ، حرفهايي بزنيد كه چندان دلپذير نيست و يا هرچيز ديگري   وي را بخواهيد فينگر يا فيست كنيد
وگيري كنيد و يا اينكه از وي جدا تمايل داريد بسادگي يا بايد از رفتاري كه خواستار انجام آن هستيد با فرد مورد عالقه خود جل

اما فكر نكنيد كه چون زنان زيادي بدنبال ماجراهاي متفاوت در سكس . شده و به دنبال فردي باشيد كه با شما جور گردد
  !اينگونه اند  هستند همه زنها

  !ساكت هستيد-8

بگويد كه تندتر يا . ند و سر و صدا كندمن مطمئن هستم كه شما مي خواهيد زن در طول رابطه بلند بلند آه بكشد و چنگ بز
بسيار طبيعي است كه زنان نيز در طول رابطه مي خواهند واكنش شما را ...آرامتر و مدام بگويد كه خوبه و حرفهاي ديگر

اگر  شما.اينكه بدانند قدرت ارگاسم كردن شما را دارند.آنها بايد بدانند كه كار خود را خوب انجام مي دهند و يا خير.بدانند
اينكه شما هم صدا كنيد و يا ساده اعالم كنيد كه چه حس خوبي .ساكت باشيد فكر مي كنند كارشان را درست انجام نمي دهند

  الزم داريد  داريد چيزيست كه شما براي تبديل از يك آماتور به يك حرفه اي

  !شما بسيار نا بخردانه است  نحوه حركتي-9

تمام اينها غلط ! سرعت باال داشته باشند و مدت طوالني  د بايد مثل چكش بروي هاون بكوبندبسياري از مردان فكر مي كنن. بله
اما مردان . تبديل كند  "آي  "را به  "آه "زن   زنان بسياري از اين وضع اصال خوششان نمي آيد ودرد باعث مي شود كه.است

آنها بخاطر اينكه نحوه عملكرد ! يعني دارد لذت ميبردآنها فكر مي كنند فقط زن صدا بدهد ! همچنان گوششان بدهكار نيست
اين آن جايي    .جنسي خود را عموما فارغ از درد ميبينند اصال متوجه نيستند كه درد در اين رابطه مي تواند وجود داشته باشد

رعت و نفوذ خود را با س.آلت را وارد مي كنند و پمپ مي كنند   آنها آرام.است كه كه حرفه اي ها مي دانند چگونه عمل كنند
نه اينكه سرعت .زن هرچه به ارگاسم نزديكتر ميشود سرعت و قدرت را باال ميبرند. شرايط پوزيشن و خواسته زن همراه مي كنند

آنها مي دانند كه زن اكنون در چه حسي و كجا قرار گرفته و اكنون چه ميزان   !و قدرت را باال ببرند تا زن را به ارگاسم برسانند
  آيا شما هم مي توانيد زنان را بخوانيد ؟. ار و نفوذ آلت را الزم داردفش

  

 G-spotاطالعات جامع تر در مورد نقطه جي 

  

  با سالم

  :در اختيار سايت قرار بدهم) G-Spot(راجع به نقطه جي يا  مي خواستم كمي از اطالعات خودم رو 

در واژن در ديواره قدامي ) 1957- 1881بين سالهاي  Ernst Gräfenbergبرگرفته از نام دكتر  -  Gräfenberg Spot(نقطه جي 
بافت اين نقطه در موقع لمس حالتي نرم و اسفنجي و در . واژن و در عمق تقريبي دو سوم آن قرار گرفته است) ديواره جلويي (
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  .از باقي ديواره دارد) مانند آدامس جويده(عين حال كمي چروك خورده تر 

كه اين كار را به دليل موقعيتي ورود، شخص (ر زن روي كمر دراز بكشد با داخل كردن انگشت مياني يا اشاره اگ: يافتن اين نقطه
داخل واژن به طوري كه كف دست رو به باال باشد؛ با حركت خم كردن انگشت به ) ديگر بهتر از خود زن ميتواند انجام دهد

تقريبا ورود دو بند انگشت براي . ن اين نقطه را يافت و تحريك كردميتوا) Come Here Gesture(سمت جلو مانند عالمت بيا 
  .تحريك اين نقطه كافيست

اما خانمهايي كه داراي اين نقطه هستند لذت بسيار زيادي را با . الزم به ذكر است كه همه خانمها داراي اين نقطه نمي باشند
ممكن است خانمهايي كه تحريك . باقي ديواره واژن خواهد بودتحريك اين نقطه ميتوانند تجربه نماييد كه بسيار متفاوت از 

) يا مني(صحيح اين نقطه را تجربه ميكنند به مرحله انزال و خروج مني از واژن نيز برسند اما همه خانمها به خروج آب 

  .نميرسند و فقط برخي از آنها اين توانايي را دارند

، در صورتي كه جهت ورود آلت به گونه اي باشد كه آلت اين نقطه را لمس در موقع دخول آلت تناسلي مرد به داخل واژن زن
ضمن آنكه با فشار كف دست روي بخش فوقاني برجستگي بااليي آلت تناسلي . كند لذت زن در حين نزديكي بيشتر خواهد بود

ست، لذت زيادي را براي زن به در زماني كه آلت تناسلي داخل واژن ميباشد و عمل نزديكي در حال انجام ا) Pubic Area(زن 
  .همراه خواهد داشت

براي تحريك اين نقطه توسط آلت تناسلي مرد از حالت هاي نزديكي مناسب ميتوان حالتي را نام برد كه در آن زن بر روي كمر 
يا . انجام شودخوابيده و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن ميشود، باسن زن كمي از روي زمين بلند شده تا دخول بهتر 

اين حاالت منجر به تحريك نقطه جي با استفاده آلت مرد در حين نزديكي . اينكه دخول در واژن از پشت زن صروت گيرد
  .خواهد بود

  

اميدوارم اين اطالعات . اطالعات فوق بر اساس مطالعات پراكنده بوده و به همين دليل به دقت نمي توانم منابع را به ياد بياورم
  .ا مفيد واقع شودبراي شم

  

  تصور هاي اشتباه در مورد ارگاسم 

  

اجازه دهيد در اين قسمت چند تصور اشتباه كه در مورد احساسات جنسي خانم ها شايع هستند را مورد بررسي قرار داده و شما 
  ! را با حقايق آشنا كنيم

  

  ج لذت برسد يك خانم تنها زماني از نظر جنسي احساس رضايت ميكند كه به او –تصور غلط 

  

اگر چه توافق عام بر . ي كنندبسياري از خانم ها بدون رسيدن به اوج لذت هم از نظر جنسي احساس رضايت پيدا م –حقيقت 
اين اصل استوار است كه بهتر است آنها در هر تجربه جنسي خود، ارگاسم را تجربه نمايند، اما بسياري از خانم ها اغلب هم از 

منتهاي . احساسي حتي زمانيكه به اوج لذت هم نرسيده باشند، باز هم از شريك خود رضايت خاطر دارندنظر فيزيكي و هم از 
  . مراتب مشكل زماني ايجاد مي شود كه خانم براي مدت زمان طوالني در هيچ يك از هم آغوشي هاي خود به اوج لذت نرسد
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  ارضاي واژينال بهتر از انواع موضعي آن است  –تصور غلط 

  

برخي خانم . تندتمام خانم ها زمانيكه نوبت به نحوه برقراري ارتباط جنسي مي رسد، داراي اولويت هاي متفاوتي هس –قت حقي
به عنوان نمونه مي توان به اين مطلب اشاره . ها به صورت موضعي و سايرين از طريق شدت ارتباط داخلي به اوج لذت مي رسند

نمي توان گفت كه تحريك يك نقطه خاص، بهتر . واژن را آزار دهنده قلمداد مي كنندكرد كه برخي از خانم ها تحريك خارجي 
  . از مناطق ديگر است، بلكه اين امر صرفا به سليقه شخصي افراد مربوط مي شود

  

  ختنه توانايي خانم ها براي رسيدن به ارگاسم را كاهش مي دهد  –تصور غلط 

  

برخي از آقايون اظهار داشته اند . صد از بافت سر آلت تناسلي مرد برداشته مي شوددر 50تا  30در زمان ختنه، حدود  –حقيقت 
البته تا كنون . يت آلت تناسلي آنها در هنگام برقراري رابطه جنسي نسبت به گذشته كمتر شده استكه پس از ختنه حساس

در حقيقت تمام اين موارد . ت نرسيده استهيچ گونه مطالعه رسمي در مورد ارتباط ختنه و قابليت ارگاسم در خانم ها به ثب
تصور برخي از خانم ها اينچنين است؛ در صورتيكه بسياري از . صرفا با خصوصيات فردي و عاليق شخصي افراد بستگي دارد

  . خانم هاي ديگر هيچ تفاوتي ميان اين دو مقوله احساس نكرده اند

  

  ي دهد كاندوم توانايي ارضاي خانم ها را كاهش م –تصور غلط 

  

اي جنسي به حساب مي كاندوم يكي از روش هاي موثر و ضروري در جلوگيري از بارداري و سرايت ساير بيماري ه –حقيقت 
برخي از آقايون شكايت مي كنند كه استفاده از كاندوم ميزان حساسيت آنها در زمان برقراري رابطه جنسي را كاهش . آيد

برخي خانم ها نيز شكايت . ي ديرتر و سخت تر به اوج لذت جنسي دست پيدا كنندميدهد و همين دليل سبب مي شود كه قدر
اما اگر ) به ويژه در ارضاي خارج از واژن(مشابهي را مطرح مي كنند؛ اما اگرچه كاندوم دخالتي در ارضاي جنسي خانم ها ندارد 

د از همسر خود تقاضا كند كه از انواع بخصوص آن خانمي احساس كند كه كاندوم در روند ارضاي او خللي وارد مي آورد، مي توان
  ) مثال از كاندوم هاي راه دار . ( كه براي اين امر تعبيه شده ،استفاده نمايد

  

  هر چه آلت تناسلي مرد بزرگتر باشد، لذت جنس مخالف بيشتر ميشود  –تصور غلط 

  

اندازه آلت تناسلي مرد بر  ".ز آن است كه اهميت داردسايز مهم نيست، بلكه نحوه استفاده ا"از قديم گفته اند كه  –حقيقت 
. لت كوچك و هم آلت بزرگ مي توانند به يك اندازه به خانم ها لذت برسانندهم آ. روي ارضاي زن هيچ گونه تاثير خاصي ندارد

به تدريج  دليل علمي اين مطلب آن است كه هر چه به سمت قسمت هاي انتهايي واژن پيش رويم، تعداد سلول هاي عصبي
نقطه قابل تحريك اكثر خانم ها . كاهش پيدا مي كنند و نتيجتا سايز آلت مرد هيچ نقش خاصي را در آن منطقه ايفا نمي كند

  .دو سانتي متر داخل واژن قرار گرفته كه يك مرد با سايز معمولي هم مي تواند به راحتي آن نقطه را تحريك كند 
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   بهترين حاالت جنسي براي زوجين

بزرگترين ترس . ي از چالش هاي متعدد آقايون اين است كه در روابط جنسي خود با همسرشان چه حالتي را انتخاب كننديك
آنها اين است كه خانمشان از آن وضعيت هميشگي خسته شده و درنتيجه ميل و عالقه خود را به رابطه جنسي با آنها از دست 

ايگاه هاي جنسي چه مواضعي است؟يكي از چالش هاي متعدد آقايون اين پس سوال اين است كه بهترين مواضع و ج. بدهد
بزرگترين ترس آنها اين است كه خانمشان از آن . است كه در روابط جنسي خود با همسرشان چه حالتي را انتخاب كنند

وال اين است كه پس س. وضعيت هميشگي خسته شده و درنتيجه ميل و عالقه خود را به رابطه جنسي با آنها از دست بدهد
  بهترين مواضع و جايگاه هاي جنسي چه مواضعي است؟

مورد از اشتباهات  5با به ياد داشتن اين، به . بهترين راه براي توضيح مسئله اين است كه چه كارهايي را نبايد انجام بدهيد
  آقايون در مسائل جنسي اشاره مي كنيم تا شما ديگر مرتكب آنها نشويد

. اين مي تواند بزرگترين اشتباه آقايون در مسائل جنسي باشد.يد همه چيزهايي كه در فيلم هاي پورنو مي بينيدتقل :اشتباه اول.

مردان بي تجربه ممكن است تصور كنند كه فيلم هاي پورنو مي تواند الگوي خوبي برايشان باشد اما با واقعيت مسئله آشنا 
مي كنند كه صحنه خوبي را براي بيننده بسازند نه اينكه لذت و ميل مشكل اينجاست كه آن دسته فيلم ها تالش . نيستند

و درواقع، يكي از بدترين راه هاي تحريك اندام جنسي خانمها، زماني است كه وي پاهايش را روي .هنرپيشه ها را بيشتر كنند
. نه رحم احساس درد كنددر اين حالت كه لگن او آنقدر به عقب خم شده است، ممكن است در گرد. شانه هايتان بگذارد

  .همچنين اين وضعيتي است كه فشار زيادي به زن وارد مي كند

تالش زياد براي نينداختن وزنتان روي زن، در هر وضعيتبراي خانم ها رابطه جنسي راهي براي نزديكتر شدن به  :اشتباه دوم
پس دفعه بعد كه با همسرتان رابطه جنسي برقرار . وقتي وزنتان را روي بدن او مي اندازيد او لذت زيادي مي برد. آقايون است

همانطور كه مي بينيد، طي رابطه جنسي، تقريباً همه خانم ها از اينكه . مي نماييد سعي كنيد وزنتان را بيشتر روي او بيندازيد
يد؟ آنقدر كه بعد از تمام اما چه مقدار از وزنتان را بايد روي آنها بينداز.بدن مردشان به بدن آنها بچسبد بسيار لذت مي برند

چون . حد و مرز را نگه داريد! شدن رابطه جنسي خانمتان نگويد احساس مي كند كه تريلي از روي او رد شده و صافش كرده
اما واقعيت اين است كه اكثر خانم ها دوست . اگر به مدتي طوالني همه وزنتان را روي او بيندازيد براي او دردناك خواهد بود

  طي رابطه جنسي كمي از وزن همسرشان روي آنها بيفتد دارند كه

تقريباً براي همه خانم ها، رابطه جنسي .اينكه وقتي همسرتان روي شماست، اجازه بدهيد همه كارها را او انجام دهد :اشتباه سوم.
ن كامالً برهم خواهد به همين خاطر اگر شما هم بي حركت باشيد و هيچ كاري انجام ندهيد، رابطه جنسيتا. عملي پويا است

صحبت هاي تحريك كننده و آرام در حين رابطه جنسي نيز تاثير شگفت . خورد و مفهوم رابطه جنسي براي او تغيير خواهد كرد
  .انگيزي خواهد داشت كه نبايد از آن غافل شويد

و به همين خاطر تصور مي كنند كه زن  را خوانده اند“ آقايوني مريخي“منفعل بودنخيلي از آقايون انواع كتاب هاي :اشتباه چهارم
به جاي اين روش فقط هر . ها دوست دارند كه همه چيز را به او بسپاريد و براي هر كاري كه مي خواهيد بكنيد اجازه بگيريد

حتي وقتي مي خواهيد حالتتان را تغير دهيد، خشن رفتار كنيد و به اينطرف و آنطرف . كاري كه مي خواهيد را انجام دهيد
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اگر چيزي اتفاق بيفتد كه همسرتان . اصالً نگرانش نباشيد. پرتابش كنيد و مطمئن باشيد كه عاشق اين رفتارتان خواهد شد
  .دوست نداشته باشد، مطمئناً به شما خواهد گفت

ديوانه تصور اينكه حالت هاي عجيب و غريب بهتر عمل مي كندالزم نيست معكوس از سقف آويزان شويد و كاري  :اشتباه پنجم
براي اكثر افراد بهترين حالت رابطه ) مرد روي زن خوابيده(قديميترين حالت رابطه جنسي . فقط طبيعي باشيد. وار انجام د هيد

  . جنسي است

حالت هاي عجيب و غريب فقط بدنتان را خسته مي كند و روحيه تان را هم برهم مي زند چون گمگشتگي در اين حالت ها هم 
  تد و نمي دانيد دستتان را كجا بگذاريد و پايتان را كجا زياد اتفاق مي اف

  

  آيا خانمها انزال ميكنند؟

اين سوال براي آقايان و خانمها هميشه مطرح بوده كه آيا خانمها هم انزال داشته و مايعي از خود دفع ميكنند؟ خانمها 
نظرغالب براين است كه تحريك نقطه  .يندخود دفع مي نما) در داخل واژن ( بهنگام ارگاسم، مايعي از غدد بارتولن 

البته برخي از دخترها حتي با سكس دهاني و يا تحريك دست هم . جي ميتواند به دفع مايع بهنگام ارگاسم منجرشود
 .ميتوانند چنين مايعي دفع كنند

 .اين مايع بهنگام خروج گرم،چسبنده و كمي تيره رنگ است. مقدارمايع دفع شده كامال متغيراست

ر عوام فكر ميكردند كه اين ماده از پيشابراه ترشح ميشود ، اما اين مسئله اصال صحت ندارد و اين ماده صرفا از واژن د
 .) براي ليز كردن مجرا و ورود راحت اسپرم به داخل رحم ميباشد.( ترشح شده و جنبه پزشكي دارد

 : اي اين منظور اصولي را براي شما ذكر ميكنيمبر.شناسائي طرز ترشح براي رساندن زن به ارگاسم كامال مهم است 

 
 :اصل اول

بعالوه بايد ارتباط شما صميمانه  .در ابتدا خيلي مهم است كه سكس شما در محيطي آرام و بدون استرس صورت گيرد
راين اهميت اين موضوع از آن جهت است كه موقع ارگاسم، خانمها احساسي مشابه دفع ادرار دارند، بناب. و راحت باشد

شما با اطمينان بخشيدن به او از اينكه هيچ اتفاق بدي نمي افتد و مانع شدن از ايجاد اضطراب در او بخاطر اين 
 .احساس ميتوانيد شانس ارگاسم را در شريك جنسيتان باالتر ببريد

 
 :اصل دوم

ميتوانيد انگشت . يداكنيدبا استفاده از نوك انگشتتان در داخل واژن به فاصله يك بند انگشت قسمت اسفنجي را پ
همين موقع ممكن . فشار كمي به آن وارد كنيد. ديگرخود را هم وارد واژن كرده و اين نقطه را به سمت باال مالش دهيد

 . اين حالت دقيقا برابر با ارگاسم است .است به او احساس دفع ادرار دست دهد
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 :قدم سوم

از داخل واژن، با انگشت ديگرخود كليتوريس را هم )  ذكر شدنقطه اي كه در باال( همزمان با تحريك نقطه جي 
 .با دست شكم او را نوازش كنيد. از او بخواهيد تا ماهيچه هاي لگني خود را منقبض كند. تحريك كنيد

   .با تمرين اين روش ميتوانيد لذت زيادي از سكس خود ببريد و ارگاسم را براي او لذتبخش تر كنيد

 د انزال در خانمھانادانستنيھا در مور

  نادانستنيها در مورد انزال در خانمها

   

خيلي ها در والگم پيام گذاشتند كه اين مورد را تشريح كنم ، نگاهي به ايـن قضـيه كـه چـرا خـانـم هـا تـصـور مـي كـنـند 
شايد در مورد ! شند؟ بله؛ حقيقت داردتـوانايي اش را ندارند؛ آيا ميـدانيد كه تمام خانم ها قادر به رسيـدن به اين مرحله مي با

  . انزال خانمـها چـيـزهايي شنيده باشيد و يا مانند خيلي از افراد، اصالً بـه هيچ وجه با آن آشنا نباشيد

رسيدن بـه اوج . اين امر نه تنها درمورد خانمها صحت دارد، بلكه امري است كه همه خانم ها مي توانند به آن دست پيدا كنند
  . زنـان يـك واكنش طبيعي جنسي است كه تا كنون به صورت معمايي سربسته باقي مانده است لـذت در

تمام خانم ها مي توانند به آساني بياموزند كه چگونه مي توانند به اوج لذت برسند و انزال در آنها صورت پذيرد؛ البته پيرامون 
  .اين مطلب تصورات اشتباه بسيار زيادي وجود دارد

از خانم  "خاصي"دند كه به طور كلي مسئله انزال در خانم ها وجود ندارد، عده اي ديگر بر اين باورند كه تنها تعداد برخي معتق
ها قادر به تجربه چنين موضوعي هستند، جمعي ديگر نيز همچنان به شايعه پراكني در مورد اين مطلب ادامه مي دهند و هر 

به عنوان مثال توصيه مي كنند كه خانم ها مي بايست براي رسيدن به . مي دهند روز تكنيك و استراتژي هاي جديدي را ارائه
  . اوج لذت حتما ديواره هاي رحم خود را به يكديگر بفشارند

هر چند تمام خانم ها در ساختار اندام هاي تناسلي با يكديگر متفاوت هستند . چنين اظهاراتي، اصوالً بي پايه و اساس هستند
درست مانند آقايون . ، اما همه آنها با بكارگيري روش مناسب، قادر به چشيدن طعم چنين لذتي مي باشند)يوندرست مانند آقا(

دليل اينكه بسياري از افراد تصور مي كنند . كه بدون توجه به سايز، و يا حالت و شكل اندام تناسلي خود، قادر به انزال ميباشند
  . كنند نشئت گرفته از اطالعات ناكافي آنها در اين زمينه مي باشد كه خانم ها نمي توانند به انزال دست پيدا

با . سالگي را سپري مي كردم 20خودم، زمانيكه براي اولين بار در مورد انزال خانم ها چيزهايي به گوشم خورد، تقريباً اواخر 
حصيل مي كردم، شكه شدم كه چرا اينكه از نظر جنسي اطالعات كم و بيش كاملي داشتم و در رشته روانشناسي جنسي نيز ت

  .تا به حال در اين مورد چيزي به گوشم نخورده بود

من به شخصه زماني توانستم به حقايق، در مورد انزال خانم ها پي ببرم كه با يكي از دوستان دخترم در اين زمينه گفتگوي بازي 
ديوانه كننده ترين "به او دست مي دهد في الواقع او به من گفت زمانيكه اين احساس هنگام رابطه جنسي با شوهرش . داشتم
بعد از آن تصميم گرفتم تا از . خيلي شيفته شدم و سؤال هاي متفاوتي را از او در اين زمينه پرسيدم. را تجربه مي كند "حس
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يك خانم بايد چه  .طريق اينترنت اطالعات بيشتري كسب كنم، اما متاسفانه به منابع نادرست و غير قابل اطمينان برخورد كردم
در ادامه تحقيقات گسترده ام را با بررسي ژورنال هاي پزشكي، . كار كند؟ مي خواستم اطالعات بيشتري در اين زمينه پيدا كنم

  . مصاحبه هاي پزشكي، و مشاوره درماني آغاز كردم

يم چه چيزي به راستي صحت دارد و پيش از هر چيز اجازه دهيد تصورات غلط در اين زمينه را مورد بررسي قرار دهيم و ببين
  . چه چيزهايي در اين زمينه نادرست ميباشند

   

  تصورات غلط و حقايق در مورد انزال خانم ها 

    تصورات غلط

  .انزال در خانم ها وجود ندارد) 1

  .تنها درصد كمي از خانم ها قادر به تجربه انزال مي باشند) 2

  .ها كمك كند تا بتوانند به انزال برسندتمرين هاي واژينال مي تواند به خانم )3

  فقط خانم هايي كه داراي آلت تناسلي برجسته هستند، مي توانند انزال داشته باشند) 4

  .واژينال صورت مي پذيرد انزال در خانم ها تنها از طريق ارگاسم)5

اهي دارد و مي توانند خانم ها را با روش پزشك زنان و زايمان در اين مورد آگاهي دارد و مي توانند خانم ها را با روش آگ) 6
  .هاي صحيح انجام ان آشنا كنند

به ويژه تا حدي كه برخي (قطره از ماده درون بدن خود را بيرون مي دهند و اگر بيش از اين حد باشد  2يا  1خانم ها تنها ) 7
   .گرديده باشدممكن است با ادرارشان مخلوط ) فنجان نيز مي شود 2- 1خانم ها ادعا مي كنند تا 

  .انزال خانم ها نوعي بي اختياري در تخليه ادرار است) 8

  . تنها خانم هايي كه زايمان كرده اند قادر به تجربه انزال مي باشند) 9

  .تنها يك راه براي رسيدن به انزال در خانم ها وجود دارد) 10

  

  حقایق
  باشدانزال در خانم ها نشئت گرفته از ترشح غدد پارارترال مي ) 1

  . به اين دليل كه زمان انجام آنرا نمي دانند خانم ها متوجه نيستند كه توانايي رسيدن به انزال را دارند، تنها) 2
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تا هر زمان كه اراده مي كنند به انزال برسند و يا آنرا    تكنيك هاي ويژه اي وجود دارد كه به خانم ها آموزش مي دهد) 3
  متوقف نمايند 

  . مهبلي به انزالبرسند و حتي الزم نيست اصال ارگاسم شوند تا انزال رخ دهد يست كه فقط از طريق ارگاسمخانم ها الزم ن) 4

  . مراحل خاصي، افزايش دهند خانم ها مي توانند ميزان انزال خود را با پشت سر گذاشتن) 5

  .ل را تجربه كنندخانم ها قادر هستند كه در مدت زمان بسياركوتاه چندين مرتبه، پشت سر هم، انزا) 6

معموالً چيزي شبيه به آب است، كه تقريبا بي رنگ بوده وبوي خاصي .ماده اي كه از بدن خانم ها خارج مي شود، ادرار نيست) 7
  .هم نمي دهد و يا اگر بو بدهد، كمي بوي شيرين است

نمي دانند و يا اينكه درك صحيحي  خانم كساني كه ادعايي مي كنند انزال نوعي بي اختياري ادرار است چيزي در مورد انزال) 8
  .از اين مطلب ندارند

اگر تمام خانم ها توانايي انجام چنين كاري را دارند، پس چرا بسياري از آنها هيچ گاه چنين امري را ": شايد شما از خود بپرسيد
اجازه بدهيد ابتدا مطالبي . ساده استاين سؤال بسيار خوبي است و توضيح آن نيز بسيار  "در زندگي زناشويي تجربه نكرده اند؟

  . را در مورد آناتومي بدن خانم ها بدانيم و سپس به ادامه مسائل بپردازيم

   

  انزال خانم ها از چه نقطه اي سرچشمه مي گيرد؟

تفاوت  با اين) همان محلي كه ادرار خارج مي شود(انزال خانم ها شامل جريان رواني است كه از مجاري ادراري خارج مي شود 
  . اين غدد تنها در زمان تحريك جنسي از خود ماده خاصي ترشح مي كنند. كه از غدد پاراترال جريان مي گيرد

   

   انزال خانم ها با ارگاسم معمولي چه تفاوتي دارد؟

يشتري دارد از نظر باليني يك نوع آن ارضاي واژينال است، رواج ب. ارضاي جنسي در خانم ها به دو دوسته طبقه بندي مي شود
اين مايع حالت شير مانند دارد و شلي و سفتي و بوي آن وابسته به رژيم غذايي خانم . و عبارت است از خروج مايع رواني از واژن

  . و سالمت كلي بدن او و چرخه عادت ماهانه اش مي باشد

در زمان انزال معموالً مايع با فشار و به . يستنوع دوم، انزال از طريق مجراي ادراري نام دارد و معموال در خانم ها چندان رايج ن
دليل عدم تجربه بسياري از بانوان به اين دليل نيست كه . حالت اسپري و يا فواره اي از داخل مجراي ادرار به بيرون مي ريزد

افراد در مورد ساختمان  تنها تعداد كمي از بانوان توانايي تجربه چنين انزالي دارند، بلكه دليل آن تنها اين است كه بسياري از
  . جنسي و يك رابطه جنسي سالم مطالب درستي نمي دانند
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   مايع انزالي از چه چيز تشكيل شده است؟

در آزمايش هايي كه از اين ماده به . اين مايع، ادرار نيست - اجازه دهيد همين جا بزرگترين تصور غلط را از ذهنتان پاك كنم 
و آنزيم ديگري به نام پروستات اسيد فوسفات تشكيل ) شكر(يجه رسيدند كه از مقداري گلوكز عمل آمد، دانشمندان به اين نت

نوع مواد تشكيل دهنده آن، تقريباً شبيه به ترشحات پروستات در . شده است كه تقريبا اجزاي تشكيل دهنده مني را مي سازند
) اوره و كريتنين(ماده ديگري كه معموال در ادارا نيز هست، همچنين دو . مردان مي باشند، با اين تفاوت كه فاقد اسپرم ميباشد

  . اين ماده كامال منحصر به فرد مي باشد و تنها در هنگام انزال از خانم ها خارج مي شود. نيز در آن يافت مي شود

   

   چه ميزان از اين ماده بيرون مي ريزد؟

اين موضوع به اموري ديگري از قبيل اينكه بدن خانم چه . كنند فنجان از آن را تخليه مي 2تا  1. 5بيشتر خانم ها در حدود 
  .ميزان آب دارد و اينكه شدت تحريك جنسي تا چه حد بوده نيز ارتباط دارد

   

   چرا اكثر خانم ها در اين مورد بي اطالع هستند و يا آنرا انجام نمي دهند؟

. ؛ فقط افراد زيادي با تكنيك هاي اجراي آن آشنا نيستندانزال در خانم ها آنقدرها هم كه فكرش را مي كنيد دشوار نيست

يكي از داليل از اين قرار است كه چون آنها . داليل كليشه اي بسيار زيادي براي دوري خانم ها از اين لذت مطبوع، وجود دارد
هند و نسبت به آن بي ارگاسم را تجربه مي كنند، معموالً به راحتي حاضر مي شوند تا فرصت هاي خود براي انزال دست بد

  . توجهي كرده و تمايل كمي نشان مي دهند

يكي از مهمترين داليل اين است كه زمانيكه خانم ها به مرحله انزال مي رسند، اغلب به اين دليل كه تصور مي كنند ممكن 
شته باشند كه در اين حالت به است ادرار نيز همراه با آن بيرون بريزد، از آزاد كردن خود خودداري مي كنند؛ اما بايد دقت دا

زمانيكه ماده انزال در داخل مجراي ادراري جمع مي شود، احساس تخليه ادرار به فرد . هيچ وجه ادرار از آنها خارج نخواهد شد
ه اگر خانم ها ياد بگيرند كه به جاي نگ. دست مي دهد كه در واقع با وقوع انزال احساس ادرار نيز خود به خود از بين مي رود

داشتن، خود را آزاد كنند، آنگاه متوجه مي شوند كه پس از تخليه مجراي ادرار، احساس ادرار داشتن نيز به صورت ناخودآگاه از 
  . بين مي رود

اما نبايد . تكنيك هاي متفاوتي براي رسيدن به اين مرحله و همچنين دوري ورزيدن از بازدارنده ها در طي مسير، وجود دارد
روش هايي كه در اين زمينه . ترس از ادرار، باعث مي شود بسياري از خانم ها خود را همواره عقب نگه دارند فراموش كرد كه

عرضه شده اند، داراي فوايد كاربردي بسيار زيادي هستند و معموالً نتايج چشمگيري را به همراه داشته اند و موجب شده اند تا 
  .تجربه نمايندزوج ها روابط جنسي فوق العاده لذت بخشي را 
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  آيا خانم هايي كه انزال مي شوند داراي بيماري خاصي هستند؟ 

اكثر خانم ها و آقايون تصور ميكنند كسانيكه قادر به انجام چنين كاري : نه؛ دليل توضيحات من نيز دقيقاً به همين خاطر است
د ساالنه چه تعداد از خانم ها با اين تصور اشتباه آيا مي داني. اما حقيقت اين نيست. هستند بايد دچار بيماري هاي خاصي باشند

دست و پنجه نرم مي كنند و به همين دليل از رها سازي خود جلوگيري مينمايند؟ آنها احساس مي كنند كه اگر خود را آزاد 
خليه ادرار بگذارند، ممكن است كه نفس خود را از دست داده و به عبارتي تصور مي نمايند كه نبايد در كنار همسر خود ت

  !نمايند

به اين دليل كه خانم ها در حدود يكي دو فنجان مايع جهنده در هنگام انزال از خود خارج مي نمايند، اكثرا تصور مي شود كه 
اغلب آنها اصالً متوجه نمي شوند كه چه اتفاقي مي افتد و پس از اين عمل احساس آزردگي . "ادرار"اين ماده چيزي نيست جز 

برخي از مشاوران نيز به شخصه از وجود چنين واكنشي با خبر نبوده و فكر مي كنند كه خانم مورد نظر . شديدي پيدا مي كنند
  !فقط به خاطر يك عكس العمل كامال طبيعي بايد مورد جراحي قرار گرفته و يا روان درماني شود؛ آن هم

تنها نكته اي كه در آخر مي توانم به آن اشاره كنم، اين است كه انزال خانم ها نه تنها از نظر بصري تحريك كننده مي باشد، 
انوان دست تخليه جنسي و حس رضايتي كه از اين طريق به ب. بلكه انجام آن احساس فوق العاده اي به هر دو طرف القا مي كند

  . ميدهد، با هيچ چيز ديگري قابل مقايسه نيست 

  

  

 در هنگام ارگاسم   زنان و برون ريزي مايعات از واژن

  دکتر الناز رفيعی: ارسال مقاله از 

  آيا زنان مي توانند مثل مردان در هنگام ارگاسم مايعات ترشح شده را بيرون بريزند؟

اوال اين   .مي كنند و مثل مردان آن را با فشار و شدت زياد به بيرون مي پاشند برخي زنان در هنگام ارگاسم مايعي را ترشح
  آيا اين مايع چيزي شبيه ادرار است؟ .نشات مي گيرد   مايع چي هست و از كجا ترشح ميشود؟ آيا مثل مردان از بيضه

مي ترساند و بسياري را مجذوب   را بسياري. هم بحث برانگيز است   خب مثل خيلي از عجايب جهان اين هم چيزيست كه هنوز
طبق اصول زنان عموما ترشح با فشار ندارند و مايعات مترشحه آنها عموما در تمام حاالت در داخل واژن ترشح . خود مي نمايد

فشار است اما مواردي مشاهده مي گردد كه همچنان نتيجه قطعي در مورد آن اخذ  بدون  مي گردد و خروج آن هم بسيار كم و
در توضيح حالت مورد نظر معتقد هستند كه اين پديده   بسياري از محققان ، زنان و همچنين شريكهاي جنسي آنها. شده استن

  . از آب و ناگهان خالي كردن آن مي باشد كيسهبه باد كردن يك    شگفت آور چيزي شبيه
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رحم زنان   از غده هايي موجود در  ح مي گردد ،زنان ترش  امروزه محققان معتقد هستند كه اين مايعاتي كه در هنگام ارگاسم
و آنااليز اين مايع از حضور مواد شيميايي   همينطور تحقيقات. پروستات در مردان مي باشد  كه چيزي شبيه  ترشح مي گردد

باشد حكايت و همينطور موجود در مايع مني مي   در پروستات  پييچيده   كه يكي از فرمولهاي همچون اسيد فسفات  با دز باال
  . اين مي تواند داليلي باشد كه نتيجه بگيريم برون ريزي در زنان كامال چيزي مشابه در مردان از نظر تركيبي مي باشد.مي كند

دقيقا چه   اگرچه كه بايد خاطر نشان كرد كه علم مدرن امروزي هنوز نمي داند كه ارگاسم زنان و برون پاشي مواد ناشي از آن
نيز نمي توانند اطالع دقيقي از آن ارائه نمايند ولي كامال از اتفاق افتادن   كه چنين ارگاسمهاي را تجربه كرده اندزناني ! مي باشد

ر استفاده از پوزيشنهايي كه باعث اين است كه مالش نقطه جي و همينطو  چيز كه مشخص گرديده است. آن خوشحال هستند 
در مدلهاي مشابه . قيما زنان را به ارگاسمهايي با چنين شدتي تشويق مي نمايدآلت با نقطه جي در تماس باشد مست  سر  گردد

شديدا كنترل خود را از دست مي دهند ، نفس   نيز مي توان خاطر نشان گرديد كه زنان از شدت تحريك و همينطور فشار
اما اينكه . د را بهمراه مي آورندبرايشان سخت مي گردد ، پاهايشان شروع به تكان خوردن شديد مي كند و ادرار شديكشيدن 

دقيقا چه عصبي يا چه رفتاري باعث چنين امري مي گردد همچنان مشخص نيست و فعال چنين رفتارهايي باعث ايجاد شبهه و 
علم بجايي برسد كه بتواند اين مسئله را شناسايي   اميدواريم.ترس بي مورد در افراد ميگردد و جزء فتيش طبقه بندي ميگردد

   دنماي

 زنان و تظاهر به ارگاسم شدن در آنها

  روانشاس: رادفر  - خانم م 

اگر زني در طول رابطه احساس كند كه براي ارگاسم شدن تحت فشار قرار گرفته است چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟ تظاهر 
زنان تظاهر به % 70هد كه تحقيقات نشان مي د! به ارگاسم شدن يكي از راههايي است كه زنان درچنين شرايطي بر مي گزينند

اگر وي در حال تظاهر كردن به .اين يعني واقعا احتمال اينكه شريك شما نيز يكي از اين افراد باشد وجود دارد! ارگاسم مي كنند
  .ارگاسم شدن باشد بايد نتيجه گرفت كه حتما شما كارتان را غلط انجام مي دهيد

يد كرد به خاطر اين حقيقت كه وي مي داند شما منتظر هستيد تا وي از از طرفي شما وي را بيشتر ناراحت و عصبي خواه
  !شدت لذت فرياد بكشد

بسياري از زنان . چگونه ارگاسم مي شود شمابراي اينكه بتوانيد ارگاسم مصنوعي را شناسايي كنيد در ابتدا بايد بدانيد كه همسر 
  .توسط تحريك و ماساژ مستقيم كليتوريس ارگاسم مي گردند

عموما زناني كه براي ارگاسم شدن به تحريك وماساژ . ضي ها با تحريك و ماساژ نقطه جي به اين مهم دست پيدا مي كنندبع
اين يكي از رفتارهايست كه شكل گيري آن در طول .جي اسپات احتياج دارند نمي توانند با ماساژ كليتوريس به ارگاسم برسند

زنان بسياري هستند كه فقط از طريق ماساژ كليتوريس . و در آن تاثير داردزمان رشد فرد در خودارضايي شكل مي گيرد 
ارگاسم مي شوند در نتيجه فايده ندارد كه شما با آنها يك ساعت رابطه داخلي داشته باشيد چراكه اگر به كليتوريس و ماساژ آن 

  !توجه نداشته باشيد تنها وي را با رابطه گرم نگه داشته ايد
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شناسايي ارگاسمهاي مصنوعي در زنان اين است كه بدانيد شريك شما چه مراحلي را بايد طي كند تا به ارگاسم نكته ديگر براي 
تحقيقات نشان مي دهد كه درصد بااليي از زنان توسط معاشقه بايد گرم شوند تا كم كم به حسي برسند كه احساس . برسد

در اين مرحله رابطه داخلي آغاز شده و در نهايت به . يز پر شوندكنند به چيزي احتياج دارند و دلشان مي خواهد توسط آن چ
در مغزتان فرو كنيد . اين اصال ساده نيست.اما شما سعي كنيد كه ببينيد وي چه قدر براي چه مرحله نياز دارد. ارگاسم فرد ختم مي گردد

ارگاسم شود خيلي خوب است اما شانس اينكه وي در حال اينكه شما چيز جديدي را امتحان كنيد و وي .. كه وي را كامال زير نظر بگيريد

اگر ناگهان بصورت نا مربوط ديديد كه وي ارگاسم شد بدانيد كه شانس بااليي .تظاهر كردن است تا از شر آن خالص شود هم وجود دارد

 . براي تظاهر و خواستن براي رهايي از اين شرايط وجود دارد

سمهاي دروغين وجود دارد اما قبل آن بايد ارگاسم صحيح شريكتان را حتما شناخته راههاي فراواني براي شناسايي ارگا
  چندين مورد از راههاي شناخت ارگاسمهاي دروغين اينها هستند.باشيد

اگر مي بينيد كه وي مدام يك خط جمله را تكرار مي كند و ناله هاي وي شبيه به چيزيست كه در ! آه و ناله هاي مكانيكي-1
  ده و همينطور ناله اي وي بدون نفس عميق است شانس بنا به داليلي براي تظاهر به ارگاسم وجود داردفيلمها دي

مثال   !برقصد  مثل اينكه شما ضبط صوت را خاموش كنيد و فرد همچنان براي خود! صداي وي با حركات هم خواني ندارد-2
اي لحظه اي دست مي كشيد تا ري ست شويد و دوباره شما در حال اجراي اورال سكس و يا همان سكس دهاني هستيد و بر

  .در اينجا شانس براي تظاهر باالست  !شروع كنيد ناگهان صداي آه و يا ناله بشنويد

يكسري از ماهيچه ها جمع شدنش اختياري نيست .زني كه به سمت ارگاسم مي رود تمام ماهيچه هايش جمع خواهد شد-3
اگر ميبينيد كه وي بسمت ارگاسم رفته يا در حال ارگاسم است اما حس نمي . دهانه واژن مثل مثال ماهيچه داخل پا و يا خود

  .كنيد كه ماهيچه هاي وي آلت شما را اندكي قفل كرده اند شانس براي ارگاسم مصنوعي وجود دارد

م تا مدتي به همان وي بايد اين نفس كشيدن را بعد از ارگاس. نفس كشيدن وي در طول ارگاسم براي مدتي شديد مي شود-4
چون عموما زنان تظاهر به ارگاسم طوالني مي كنند تا شما بفهميد (شدت ادامه دهد اما اگر يبينيد كه وي ارگاسم شديد داشته 

  .برق ناگهان قطع شد بدانيد چنين ارگاسمي مصنوعي بوده است  اما نفس وي مثل سويچ  ! )و ول كنيد

وي به ارگاسم شدن تظاهر مي كنند اين معني را نمي دهد كه وي از روي منظور چنين اينكه .الزم نيست از وي متنفر بشويد
بعد از سكس به وي يك جايزه اسكار براي ايفاي بهترين نقش مكمل بدهيد و ببينيد چگونه عكس العمل . رفتاري انجام مي دهد

  ي مي زنند؟اما چرا چنين كاري انجام مي دهد؟ چرا زنان دست به چنين رفتار! نشان ميدهد

زناني كه خود ارضايي نداشته و . بنظر عجيب مي ايد اما بسيارند از اين گونه افراد! شايد و اصال نمي داند كه ارگاسم چيست-1
چنين  1فكر مي كنند ارگاسم همان مرطوب شدن است.اصال هم نيا موخته اند كه چه در سكس مي خواهند و چه الزم دارند

من به . ارگاسم چيست  من با زناني از اين قبيل برخورد داشته ام كه واقعا نمي دانستند.ا بلد نيستندافرادي اصال ارگاسم شدن ر
  !آنها گفتم كه مي توانم براي شما اين را بوجود بياورم و بايد بگويم كه موفقيتي نداشتم

بسيار ساده است كه شروع به رابطه .زنان در طول سكس دچار درد واژن مي گردند.بسيار ساده است. واژن انها دردناك ميشود-2
بسياري از زنان ديواره ها و .دقيقه زن را به مرزي برسانيد كه از درد واژن ضجه بزند و گريه كند 20داخلي كنيد و در مدت 
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اسم اين افراد عموما بسرعت زير فشار و وزن و سرعت رابطه و آلت داراي درد مي گردند و ارگ.لبهاي واژن ضعيف و الغري دارند
  !شدن آنها نا ممكن مي شود

وي در شرايط ارگاسم نيست و مي داند . زن تظاهر به ارگاسم مي كند فقط براي اينكه شما آرام بگيريد و به خود افتخار كنيد-3
پس وي دست به اين رفتار ميزند تا همه از اين مرحله شاداب و سالم . اين مسئله كه ارگاسم شود چقدر براي شما حياتي است

از من بپرسيد خواهم گفت شما وادارش . براي همين است كه مي گويم براي ارگاسم به كسي فشار وارد نكنيد! يرون بي آيندب
  !مي كنيد كه بخاطر شما به شما دروغ بگويد

ورد اين از وي بخواهيد كه براي شما حرف بزند و مستقيم در م.شما بايد ذهن باز داشته باشيد و با وي در اين مورد صحبت كنيد
اينكه چه چيزي مي تواند وي را ارگاسم كند و شما چه مي توانيد باري رسيدن به آن نقطه انجام . موضوع با هم صحبت كنيد

اگر شما به اندازه كافي جنتلمن باشيد وي درها را براي شما خواهد گشود و براي شما توضيح خواهد داد كه چه مي شود . دهيد
  .اين رفتار را انجام ندهد و چه بايد بشود تا وي ديگر

  

  اهميت المسه در روابط زناشويي

من هيچ شكل،رايحه ، صدا ويا تماسي را مانند وجود يك : بودا در يكي از جلسات براي شاگردان خويش چنين گفت
ي ما درواقع زماني كه ما چيزي را ميبوئيم فقط بين .زن سراغ ندارم كه بتواند اينچنين در يك مرد ايجاد هيجان كند

در تمام سطح پوست ما …اين وضعيت براي در كالم و ساير حواس نيز صادق است بجز حس المسه. آن را حس ميكند
وقتي مي گوييم كه كسي را با تمام وجود دوست داريم اغراق نكرده ايم چون در عشق هر .مراكز المسه وجود دارند

كه پيرمرد و پيرزنها اينهمه با عالقه يكديگر را نوازش دليلي .نقطه از سطح بدن ما مركزي براي احساس لذت ميباشد
حال با اين مقدمه مي خواهم …ميكنند اين است كه آنها ضعف قدرت جنسي را براحتي با المسه جبران ميكنند

 …مطلبي را برايتان روشن كنم

دواي دردش رابطه  آقايا ن متاسفانه بدليل عدم تربيت جنسي فكر ميكنند كه كشش جنسي يك مرحله دارد و آن هم
خب ديگه، االن : ..آقايان بمحض اينكه گرايشي از همسرشان به سمت خود احساس كنند ميگويند!!..جسمي ميباشد

و شروع به رابطه جنسي ميكنند و بعد هم فكر ميكنند كه عجب !!!وقتشه كه من نقش يك شوهر ايدآل رو بازي كنم
نتيجه اينكه بدليل عدم استفاده درست از !!نشان رسيدگي ميكنندشوهران كار درستي هستند كه اين همه به همسرا

زيرا كه مانند كسي ميماند كه آب ميخورد ولي هنوز تشنه .رابطه جنسي زن دچار يك نارضايتي پنهان مي شود
الزم  7يا  6تا  1قسمت تقسيم كنيم از درجه  10مثالً اگر آن را به ..بايد بدانيد كه كشش جنسي مراحل دارد..ميباشد

تعبيير ميكنيد و  10ولي شما هر مرحله اي رو …نيست شما را رابطه جنسي داشته باشيد چون خواست زن نيست
 !!!!!خانم ، برو تا بريم…:ميگوييد 

چيزي كه بايد بدانيد اين است كه حس المسه يكي از عوامليست كه براحتي نياز جنسي زن را بدون ايجاد رابطه در 
متاسفانه آقايان فكر ميكنند كه رابطه مانند چراغ برق است كه تا كليد آن را بزني …ميباشد مراحل ابتدايي پاسخگو
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آقايان بايد بدانند كه !!..همه جا روشن و غرق شادي شود و به محض خاموشي همواره براي روشن شدن آماده باشد
ايد كشش را در مراحل ابتدايي شناسايي حتماً ب.اهميت المسه براي همسرانتان خيلي بيشتر از ميكانيسم اقتران ميباشد

از آن جمله من به تكنيك ماساژ دادن …كنيد و از تكنيك هاي مختلف براي ارضاي روحي و جسمي وي استفاده كنيد
 …اشاره ميكنم

ماساژ دادن اندام هاي بدن ضمن اينكه باعث بهتر بحركت در آمدن خون در بدن شده و خستگي را دفع ميكند از نظر 
و نيز امكان ارضا جسمي و روحي را در مراحل پايين كه منظور . ك نوع قدرداني مرد را براي زن تداعي ميكندروحي ي

زن به محض تماس دست يك مرد با خود احساس لذت و شعفي را در تمام بدن .…زن ايجاد رابطه نميباشد را داراست
خلصه روحي براي زن بوجود مي آورد كه اين  ماساژ دادن و لمس كمر و نقاط بدن عموماً يك حالت.خود حس ميكند

حالت براحتي ارضا كننده روح وي ميباشد و ديگر نيازي نيست كه شما از رابطه فيزيكي استفاده كنيد و پدر خود و 
 !!انگار يه چيزي كمه؟؟..آخرش هم خسته و كوفته يواشكي فكر كنيد چرا ديگه لذتي نداره؟؟…همسرتان را ر آوريد

كه در همسرتان احساس سبك كشش جنسي ميكنيد با ماساژ دادن وي را به آرامش برسانيد و انرژي  پس در لحظاتي
  ...…خود را حفظ كنيد ضمن اينكه از بي اثر كردن رابطه جنسي با همسرتان جلوگيري كرده ايد

 چرا خانم ها ارتباط جنسي را متوقف مي سازند

نفر در يك رابطه دو جانبه ي تعهد آور قرار ين مطلب است كه وقتي دو و حاكي از ا تصورات كليشه اي متعددي وجود دارد
دارند و پس از گذشت مدت زماني ديگر با هم ارتباط جنسي برقرار نمي كنند، تنها كسي كه پايان اين رابطه را طلب مي كند 

ي كند، لباس ها به در يك چنين حالتي خانم ترجيح مي دهد كتاب بخواند، به موهايش رسيدگ. بدون شك خانم است
خشكشويي ببرد و خالصه هر كاري كه ممكن است انجام دهد، فقط ارتباط صميمانه فيزيكي با همسر مهربان و دوست داشتني 

البته او هميشه اينگونه نبوده؛ به هر حال زمان هايي وجود داشته كه ارتباط آنها پر شور و حرارات بوده و هر . خود برقرار نكند
هم از جذابيت بااليي برخوردار بوده اند؛ اما در حال حاضر بايد با تاسف زياد گفت كه آن عشق و شور و حرارات اوليه دو نفر براي 

  . از بين رفته و خبري از آن نيست

 10ميليون زوجي كه رابطه زناشويي خود را به تازگي آغاز كرده اند و كمتر از  20روانپزشكان بر اين باور هستند كه از ميان 
رتبه در سال با هم ارتباط جنسي برقرار مي كنند تقريباً نيمي از آنها به دليل تصميم جنس مونث يك چنين رابطه اي را م

هنگاميكه آقايون از ادامه برقراري رابطه (“ شوهرم ديگر رابطه جنسي نمي خواهد”البته اخيراً كتابي با عنوان . تجربه مي كنند
اين كتاب از طريق . در حال چاپ و انتشار مي باشد) م ها چه عكس العملي انجام مي دهندجنسي سرباز مي زنند و اينكه خان

ما مطمئنيم كه ميليون ها نفر به اين كتاب . به نشر انبوه خواهد رسيد 2008انتشارات هارپر ويليامز و ويليام مارو در ژانويه سال 
به آنها باشد به ويژه زمانيكه جنس مذكر تصميم به متوقف عالقمند خواهند شد و همچنين اين كتاب مي تواند كمك بزرگي 

  . ساختن ارتباط جنسي ميگيرد

زماني كه ما مشغول تحقيق و بررسي پيرامون اين كتاب بوديم با مردهاي بسيار زيادي برخورد مي كرديم كه در زندگي هاي 
كردند، اما درصد بسيار زيادي از اين افراد اظهار  مشتركي قرار داشتند كه هيچ گونه ارتباط جنسي با همسران خود برقرار نمي

اين مردها گيج مي شدند، از . مي داشتند كه اين همسرانشان هستند كه از برقراري رابطه جنسي امتناع مي ورزند نه خود آنها
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. پيدا مي كردندنظر عاطفي و روحي آسيب مي ديدند و از اينكه شريك زندگيشان تمايلي به آنها ندارد، احساس ناخوشايندي 

برخي از آنها حتي دليل يك چنين مسئله اي را نيز نمي دانستند و از ما سوال مي كردند كه چرا يك چنين اتفاقي در زندگي 
بسياري از . شان روي داده و براي بازگرداندن شور و حرارات و عشق و عالقه اوليه به زندگي خود چه كاري مي توانند انجام دهند

ما هم برآن شديم . ي ما نامه نوشته و از ما درخواست مي كردند كه اين قضيه را از نقطه نظر خانم ها بررسي كنيمآقايون هم برا
  . تا تحقيقات جديد خود را در اين مورد كه چرا خانم ها ناگهان از ادامه برقراري رابطه جنسي صرفنظر مي كنند، شروع كنيم

عدم تمايل به شريك زندگي معموالً مقوله اي است . ن پرسش امر ساده اي نيستدر هر صورت بايد توجه داشت كه پاسخ به اي
كه به دليل مسائل مختلف ايجاد مي شود و امروزه جزء يكي از حادترين مشكالت مربوط به روابط جنسي ميان همسران قلمداد 

انجمن روانشناسي امريكا آن را به . اطالق ميشود) HSDD(“ اختالل عدم تمايل جنسي”از نظر پزشكي به اين بيماري . ميشود
غياب يا كمبود تمايالت و افكار جنسي كافي براي برقراري يك رابطه جنسي مي داند كه منجر به ايجاد استرس ها و “ عنوان 

  “ .اضطراب هاي دروني و بيروني در فرد شده و دليل آن هم به خاطر مصرف الكل يا دارو و يا مواد مخدر نيست

وجه داشت كه اگر فردي در يك رابطه طوالني مدت شهوت بااليي از خود نشان نمي دهد و اين امر هيچ گونه البته بايد ت
در اين قسمت . دانست HSDDناخوشي را براي هيچ يك از آنها ايجاد نكند، نميتوان نام بيمار بر او گذاشت و او را دچار اختالل 

اگر دو نفر با عالقه ي زياد با هم ازدواج كنند، و پس از مدتي رابطه . داردنكته اي كامالً بديهي اما در عين حال مهم وجود 
آنها در ) و اصالً رابطه به دليل يك چنين مسئله اي ايجاد نشده باشد(جنسي براي هر دوي آنها از اهميت بااليي برخوردار نباشد 

يچ گونه استرس بيروني و يا دروني را متحمل زندگي خود به مشكلي برخورد نخواهند كرد چرا كه هيچ يك از اين دو نفر ه
  . نشده و بر شخص مقابل نيز متحمل نمي كنند

در بيشتر موارد يكي از طرفين تمايل شديدي به برقراري . اما متاسفانه هميشه اوضاع به همين آرامي و ماليمت پيش نمي رود
چرا؟ چه نوع اختالف هاي جنسي ممكن . اين كار ندارد اين رابطه از خود نشان مي دهد و طرف ديگر هيچ گونه ميلي به انجام

  است در يك چنين شرايطي وجود داشته باشد كه يك نفر منزجر شده و ديگر تمايل پيدا ميكند؟ 

  . در اين قسمت قصد داريم تا مروري بر روي چند پاسخ ابتدايي كه روانپزشكان در اين مقوله مطرح كرده اند، داشته باشيم

. خانم ها صحبت مي كنيم تعداد بسيار زيادي از آنها در پاسخ به پرسش ما مي گويند كه خودشان هم نمي دانندزماني كه با 

برخي ديگر قدري ريزتر شده و . آنها گيج مي شوند و آرزو مي كنند كه اي كاش شهوت و حس عالقه ي خود را مجدداً باز يابند
برخي . را از جمله داليل خود براي عدم عالقه به اين ارتباط ذكر مي كنندمسائلي نظير نزديكي دردآور، عصبانيت و افسردگي 

  . ديگر هم اظهار مي دارند كه مي خواهند به طور قطع مطمئن باشند كه باردار نمي شوند

اس احساس درد در حين برقراري رابطه جنسي براي يك خانم به بدي احس: اجازه دهيد با مثالي اين مطلب را بهتر توجيه كنيم
اكثر خانم ها خجالت مي كشند كه در اين مورد با همسران خود صحبت كنند و در . عدم توانايي در نعوذ براي يك مرد مي باشد

به هر حال اگر رابطه جنسي با درد . عوض ترجيح مي دهند كه در سكوت رنج كشيده و از برقراي رابطه جنسي امتناع ورزند
ت دارد يك چنين رابطه ي دردآوري را تجربه كند؟ همچنين اين امر عواقب متعدد شديد همراه باشد، آنوقت چه كسي دوس

درمان برخي افراد بسيار ساده بوده و تنها با تجويز مصرف دز پاييني . رواني و جسماني را نيز با خود به همراه خواهد داشت
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ما هنوز هم مي توان به بهبود آنها اميدوار درمان برخي ديگر قدري دشوار بوده ا. هورمون هاي مخصوص قابل درمان مي باشد
  . بود

افسردگي نيز يكي ديگر از داليل عمده تحليل شهوت جنسي در خانم ها به شمار ميرود و بايد اظهار داشت كه بسياري از قرص 
وعي بازدارنده داروهايي كه به ن. هاي ضد افسردگي نيز مي توانند به عنوان دليل كاهش ميل جنسي در خانم ها به شمار روند

جذب مجدد سروتين هستند، نه تنها تمايل جنسي را كاهش مي دهند بلكه مي توانند توانايي حس عشق ورزي و رابطه 
  . رمانتيك را نيز به طور موقتي از فرد بگيرند

تصور مي كنند كه  آنها. برخي خانم ها نيز به دليل عصبانيت هيچ گونه تمايلي به برقراري رابطه جنسي با همسران خود ندارند
گاهي اوقات هم مشكوك مي شوند كه شايد . آقايون بايد بيشتر در كارهاي خانه به آنها كمك كنند و بيشتر با بچه ها باشند

همسرشان معشوقه دارد و يا متوجه مي شوند كه چند سال قبل معشوقه داشته و اين امر آنقدر برايشان گران تمام مي شود كه 
برخي از خانم ها هم ميگويند كه . نظر روحي آسيب ميبينند و به هيچ وجه نمي توانند همسر خود را ببخشندبيش از اندازه از 

عده ي ديگري هم اظهار مي دارند كه . همسرشان اضافه وزن پيدا كرده و ديگر نمي تواند مانند گذشته آنها را تحريك كند
صحبت كردن با آنها مهم تر است و خانم هم ديگر نميتواند يك  تماشاي تلويزيون يا بازي هاي ورزشي براي شوهرانشان از

همه اين ناراحتي ها روي هم جمع شده و سبب ميشود كه احساس نزديكي كه خانم نسبت به . چنين شرايطي را تحمل كند
به جاي هر كار بعد خانم به عنوان نوعي مجازات از برقراري رابطه جنسي خودداري مي كند و . همسر خود دارد از بين برود

  . نادرستي كه آقا انجام مي دهد، خانم مجازات هاي جنسي را شديد تر مي كند

بعضي از خانم ها هم به طور كلي خسته مي شوند، آنها فقط در صورتي مي خواهند رابطه جنسي داشته باشند كه اين رابطه 
  . چنين رابطه اي احساس نمي كنند واقعاً ارزشش را داشته باشد در غير اينصورت هيچ دليلي براي برقراري

ما در مورد اين مطلب كه چرا آقايون از برقراري رابطه جنسي امتناع مي ورزند به طور گسترده مطالعه و تحقيق انجام داديم و 
ود را در ميان يافته هاي خود به داليل بسيار عجيبي برخورد كرديم؛ اما اكنون كه قصد داريم در مورد خانم ها نيز مطالعات خ

خوشحال خواهيم شد اگر بتوانيم . شروع كنيم، مطمئنيم كه به موارد جالب تر و تعجب آورتر بيشتري برخورد خواهيم كرد
اگر شما هم جزء افرادي هستيد كه در يك زندگي زناشويي بدون رابطه . نظرها و پيشنهادات شما را نيز در اين رابطه بشنويم

  .است كه از برقراري اين رابطه امتناع مي ورزد، ما را هم در جريان بگذاريدجنسي به سر مي بريد، و خانم كسي 

  ھفت دليل دلزدگی جنسی خانم ھا
  

  ارسال مقاله از سعيد خداپرست

براي اينكه به شما كمك . ارتباط برقرار كند "عاشق خسته كننده"من مطمئن هستم كه هيچ كدام از شما دوست ندارد با يك 
موردي كه به نظر خانم ها در روابط جنسي مالل آور است را جمع آوري  7وحشتناك را برگردانيد، ليستي از  كنيم تا اين تقدير

پس اگر مي خواهيد همسرتان را در حالتي نگه داريد كه همواره تقاضاي بيشتري از شما داشته باشد، مقاله زير را . كرده ام
  بخوانيد؛ 
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  اجازه گرفتن - 1

يك عاشق واقعي به . د مردي كه براي برقراري رابطه جنسي از همسر خود اجازه مي گيرد، وجود نداردهيچ چيز شهواني در مور
درستي مي داند كه چگونه با رفتار خود مي تواند به خانمش بفهماند كه در موقع بخصوص آماده انجام آن كار است و به هيچ 

و عاشقانه و يا لمس كردن محل بخصوصي مي تواند گوياي همه  براي شروع، يك نگاه عميق. وجه نيازي به سوال پرسيدن ندارد
  . چيز باشد

  

  قابل پيش بيني بودن -2

يكي از داليلي كه . اگر مدتي است كه با هم رابطه داريد، پس اين گزينه شايد حاال به صورت يكي از مشكالت شما در آمده باشد
م مي كرديد تنها به اين خاطر بوده كه از چگونگي روحيات و در ابتداي رابطه، شما و همسرتان احساس نياز شديدي به ه

اگر شما براي ساليان دراز همان روش هاي جذب كردن قديمي را به كار بگيريد، ديگر هيچ . تمايالت يكديگر آگاه نبوديد
بريد، ترس و از امتحان كردن روش هاي جديدي كه ممكن است هر دوي شما از آن لذت ب. جذابيتي براي او نخواهيد داشت

هيچ گاه اجازه ندهيد رابطه شما به جايي برسد كه همسرتان بتواند به راحتي حركات شما را پيش بيني . واهمه نداشته باشيد
دقيقه اين كار را انجام دهيد، و او را بيش از  15دقيقه صرف پيش نوازي مي كرديد اين بار  5به عنوان مثال اگر هميشه . كند

از اين طريق او ديگر نمي تواند حركات بعدي شما را پيش بيني كند و خيلي زود خودتان هم متوجه آنها . دپيش به وجد بياوري
  . نخواهيد شد

  

  سكس مكانيزه - 3

هيچ خانمي دوست ندارد كه به او مثل . امروزه اكثريت خانم ها معتقدند كه سكس بدون احساس، خسته كننده و بيهوده است
ته منظور من اين نيست كه شما مجبوريد تمام خواست ها و تمايالت خود را كنار بگذاريد، اما او هر الب. يك بازيچه نگاه شود

. چقدر هم كه خونسرد باشد باز هم يك زن است و هيچ چيز را بيشتر از اين دوست ندارد كه مانند يك خانم با او رفتار شود

  .يكبار با او معاشقه كنيدبنابراين سعي كنيد كه مرد رويايي او باشيد و هر چند وقت 

  

  فرا نرفتن از مرزها -4

احساس مي كنند كه بايد نسبت به هر نوع عمل جنسي كه با شريك زندگي ) و همچنين آقايون( هرچند بسياري از خانم ها 
ر خسته شان انجام مي دهند، در آخر به رضايت دست پيدا كنند؛ اما حقيقت اين است كه باالخره يك روز از روال عادي امو

پس اگر نميخواهيد كه او هيچ وقت از دست شما خسته . ميشوند و به اين فكر مي افتند كه به دنبال يك كيس جديد بگردند
اين جاست كه صحبت از كلمه ترسناك . شود، هر چند وقت يكبار تالش خود را بيشتر كنيد و پايتان را فراتر از مرزها بگذاريد

خانم ها به هيچ وجه دوست ندارند كه فضاي رمانتيك موجود در رابطه از بين . رمانتيك: دبله درست حدس زدي. مي آيد "ر"
به . برود، آقايون هم مي توانند از اين مسئله به نفع خود استفاده كنند و هر چند وقت يكبار تبديل به يك مرد رمانتيك بشوند

ي رود كه شما از كدام سياره پاي خود را بر روي زمين من اعتماد كنيد، مطمئن باشيد كه او تعجب ميكند و به فكر فرو م
او برايتان چه كارهايي انجام دهد، : به عنوان مثال براي او نامه هاي عاشقانه بنويسيد و در آنها بگوييد كه دوست داريد. گذاشتيد

براي او يك . ام دهد و يا ندهدشما چه كارهاي دوست داريد با او انجام دهيد، و زماني كه منتظر ورود شماست چه كارهايي انج
سعي كنيد كه او را به آخرين . شام دونفره رمانتيك درست كنيد، موسيقي آرام بگذاريد و با حركات خود او را به وسوسه نماييد

 درجه رضايت و خشنودي برسانيد آنوقت او نه تنها از دستتان خسته نمي شود، بلكه تمام تالش خود را نيز به كار مي گيرد تا
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  . شما را راضي نگه دارد

  

  مكان هميشگي - 5

اما نگران نباشيد راه حل . اگر همسرتان شكاف هاي روي سقف اتاق خواب را از حفظ شود، آنگاه شما در دردسر بزرگي افتاده ايد
ي متفاوت بيشماري مكان ها. انجام دهيد... مي توانيد اين كار را در حمام، اتاقهاي ديگر، هنگام مسافرت و. شما تغيير مكان است

  .از قوه تخيل خود استفاده كنيد و سعي كنيد كه جايي نرويد كه شما را دستگير كنند. وجود دارند

  صداي بيش از اندازه يا بي صدا بودن - 6

. به همان اندازه كه بي صدا بودن آزار دهنده است، ناليدن بيش از اندازه و يا تكرار كلمات بخصوصي موجب رنجش مي شود

راين سعي كنيد هميشه حد تعادل را حفظ كنيد، تا هم او متوجه شود كه شما در حال لذت بردن هستيد و هم اينكه تمام بناب
و لزوما هم نبايد حرف زدن را به . انتخاب كلمات مناسب، حرارت و اشتياق همسرتان را افزايش مي دهد. محله خبر نشوند

رهايش موجب لذت بردن شماست، چهره جذابي دارد، چه كارهايي دوست داريد به او بگوييد كه كا. آخرين مرحله موكول كنيد
همه و همه موجب مي شود كه شما هيچ گاه از در كنار هم بودن . در قبال او انجام دهيد و اينكه او از شما چه انتظاراتي دارد

  . خسته نشويد

  

  كارهاي تجربه نشده -7

گذرد و همچنان تمايل داريد كه احساسات يكديگر را پر حرارت نگه داريد، بهتر  اگر مدت زماني از رابطه شما با همسرتان مي
است چند وضعيت جديد را امتحان كنيد، آرزوهايتان را جامه عمل بپوشانيد، براي هم نقش بازي كنيد و هر عملي را كه فكر 

حكوم به ماللت و خستگي در اتاق خواب ميكنيد باعث تحريك پذيري بيشتري مي شود انجام دهيد؛ چرا كه در غير اينصورت م
. براي خودتان يكي دو ليوان نوشيدني بريزيد و در مورد چيزهايي كه شما را تحريك ميكنند با هم صحبت كنيد. خواهيد شد

  . آنوقت متوجه مي شويد كه شما خيلي زودتر از آنچه كه تصورش را مي كنيد به آرزوهايتان خواهيد رسيد

  

  عاشق رويايي

همسرتان انتظارات جنون آميزي از . اما اصال نترسيد. نمونه از بدترين خطاهاي ممكنه در زمينه رابطه جنسي بودند 7وارد اين م
به خاطر داشته . شما ندارد، بلكه فقط دوست دارند كه شما هر چند وقت يكبار تالش بيشتري در اين زمينه از خود نشان بدهيد

بنابراين اگر گاهي اوقات دومي را . مالل، انجام كارهاي برانگيزنده و غير قابل پيش بيني استباشيد كه چاره مبارزه با خستگي و 
فقط مطمئن شويد كه با خانمي ارتباط برقرار مي كنيد كه هيچ چيز . امتحان كنيد، او هيچ گاه از دست شما خسته نخواهد شد

  جز خشنود كردن و ايجاد رضايت در شما برايش مهم نيست
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 ه در مورد ماساژچند نكت

   

چنانچه ماساژ بدن توسط . همه از اينكه بدنشان توسط فرد ديگري از روي احساس لمس و نوازش شود لذت فراواني ميبرند
 .شريك جنسي و يا فرد مورد عالقه شما انجام شود، آنگاه لذت آن براي شما چند برابر خواهد بود

 "حتما. لي گاهي هم انجام ماساژ ميتواند مقدمه عشق بازي و سكس باشدو. گاهي ماساژ فقط براي رفع خستگي انجام ميشود
 .براي يكبار هم كه شده لذت يك سكس واقعي به دنبال عشق بازي و ماساژ خوب را تجربه كنيد

ه شما در اينجا ما چند نكته ساده را ب. براي انجام اين كار مفرح در اتاق خوابتان شما بايد با چند تكنيك ساده آشنا باشيد
 !آموزش ميدهيم تا شبي خوب و بيادماندني با يكديگر داشته باشيد

از طرف ديگر اين . روغن ماساژ نبايد خيلي چرب باشد تا باعث ناراحتي شما بشود. ابتدا يك روغن ماساژ مرغوب تهيه كنيد 
همچنين روغن . گر را بماليدروغن نبايد به سرعت هم جذب پوست شود، تا شما بتوانيد به كمك آن مدت زيادي بدن يكدي

ممكن است بتوانيد روغن يا لوسيونهايي با عطرهاي گوناگون كه عطر بعضي . ماساژ نبايد بوي زننده و نامطبوعي هم داشته باشد
 .از آنها بسيار محرك هم هست، تهيه كنيد

 
هيچ عاملي كه آرامش شما را برهم . چراغها را خاموش كرده، چند شمع يا چراغ خواب با نور كم روشن كنيد: محيط مناسب -2

 .در صورت تمايل ميتوانيد يك موزيك ماليم و مورد عالقه تان را پخش كنيد. بزند نبايد در محيط وجود داشته باشد

 
 براي شروع. بهتر است لباسهاي خود را در آورده و بدنتان را با حوله بپوشانيد تا بتوانيد در زمان مناسب به راحتي لخت شويد -3

پشت گردن، شانه و بازوها را به ! مقدار كمي از روغن مخصوص ماساژ روي دستها ريخته و ابتدا بدن خودتان را ماساژ دهيد
بعد از . بهتر است فك و شقيقه خود را هم با حركات دايره اي بماليد تا عضالت اين نواحي شل شود.آرامي با نوك انگشت بماليد

 .الش داديد حاال دستهاي شما آماده ماساژ طرف مقابل استاينكه قسمتهايي از بدن خود را م

 
مقدار زيادي از . راحت است "مطمئن شويد كه او كامال. شريك جنسي شما بايد با بدن لخت يا نيمه لخت روي شكم بخوابد -3

ادي به بدن او وارد مراقب باشيد كه فشار زي. روغن ماساژ را روي سراسر پشت او ريخته و با كف دستهايتان آنرا پخش كنيد
بياد داشته باشيد كه اين عمل را . بدن او را به آهستگي و بطور عميق مالش دهيد. نكنيد زيرا موجب ناراحتي وي خواهيد شد

هرگز گوشت . به او اين اختيار را هم بدهيد كه هر وقت كه خواست بدن شما را ماساژ بدهد. بايد با احساس انجام دهيد "حتما
بدن طرف مقابل را به آرامي فشار داده و گاهي قسمتهايي از آنرا به نرمي درست مثل حالت نيشگون . ا چنگ نزنيدبدن يكديگر ر

 .گرفتن، بين انگشتانتان بگيريد

 
. مراقب باشيد كه گردن او را زياد فشار ندهيد. ماساژ را از ناحيه پشت گردن او شروع كرده به سمت شانه ها پايين بياييد -4

بعد از دو طرف از سمت بازو به . او را از هم باز كرده و ماهيچه هاي بازو را با نوك انگشتانتان به آرامي ماساژ دهيدبازوهاي 
اطراف مهره ها را در دو طرف بماليد و همينطور . سمت ستون مهره ها بياييد ولي روي خود استخوان مهره ها زياد فشار نياوريد

مراقب باشيد كه قسمت انتهايي مهره ها بسيار حساس است و نبايد آنرا زياد فشار . اييدبه سمت استخوان دنبالچه پايين بي
 .دهيد
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قسمت داخلي رانها را كه فوق العاده حساس است با دقت  "مخصوصا. بعد از ماساژ بازو و پشت، حاال به سراغ پاها برويد -5
 .نيداز ران تا ساق پا و نوك انگشتان را با ظرافت نوازش ك. بماليد

 
انجام اين عمل نقش زيادي در تحريك . پشت او را طوري ماساژ بدهيد كه گاهي سينه شما با پشت و كمر او تماس پيدا كند -6

هر از چند مدت يكبار ! همچنين در بين ماساژ ميتوانيد ساير قسمتهاي بدن خود را هم به او بماليد. جنسي طرف مقابل دارد
همچنين گاهي بدن خود را به او چسبانده . تماس هواي گرم بازدمي شما به او آرامش ميبخشد. دبازدم خود را روي بدن او بدمي

 .و گوشهاي او را به آرامي بمكيد يا اينكه بخوريد

 
 !هيچوقت كلمات محبت آميز و عاشقانه به همراه بوسه هاي داغ را از ياد نبريد: و مثل هميشه -7

 
صحيح عالوه بر زدودن خستگي از بدن شما، ميتواند تاثير شگرفي در روح و روان داشته و  بياد داشته باشيد كه انجام يك ماساژ

ماساژ همواره بعنوان يكي از بهترين مقدمات سكس و . ضمن ايجاد آرامش ذهني، لذت سكس را براي شما دوچندان سازد
 .سيدن زن داردمعاشقه مورد توجه زوجها بوده و تاثير زيادي در رضايت جنسي و تسهيل ارگاسم ر

  :ادامه 

   .يكي از مهمترين و موثرترين راههاي برقراري ارتباط بدني و روحي با همسر انجام دادن ماساژ از روي شهوت است

  .اين ماساژ به هردوي شما كمك ميكند تا از استرس و خستگي كار روزانه خالص شويد و از يكديگر لذت ببريد

فراموش نكنيد كه پيام .حيط اطراف را با استفاده از نورچراغ خواب وموزيك آرام آماده كنيدشما باتوجه به عاليق خود ميتوانيد م
  !صداي زنگ تلفن مزاحم كار شما نشود"گيرتلفن خودرا هم روشن كنيد تا بعدا

ستگي او ابتدا صورت او را نوازش كنيد تا اضطراب و خ.بعداز آماده شدن شرايط بدون معطلي ماساژ همسرتان را شروع نماييد
   .برطرف شود

   .ماساژ گردن و شانه و پشت به رفع دردهاي عضالني كمك ميكند

   .شما ميتوانيد ازاو با ماساژدست وپا پذيرايي كنيد

   .ماساژ سراسربدن از فرق سرتا انگشت پا بسيار تحريك كننده است

  .محكم و با فشارماساژ دهيدشما ميتوانيد بعضي جاهاي بدنش را به نرمي و با ماليمت وبعضي جاهاي ديگررا

بسياري از زوجها كه بعد از كار روزانه خسته بوده و ميلي به انجام رابطه جنسي ندارند بوسيله ماساژ بخوبي تحريك و آماده 
   .ازطرف ديگرماساژ ارتباط و اطمينان ميان شما را بيشتر ميسازد.انجام اين رابطه ميشوند

ي و بدني طرف مقابل خوب توجه كرده و با توجه به ميزان رضايت و نياز او به ماساژ ماساژدهنده بايد به عكس العمل كالم
   .سايرقسمتهاي بدنش ادامه دهد
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هميشه بدن همسر خود را باعشق و حساسيت لمس كنيدو بياد داشته باشيد كه يك ماساژموفق فقط با لمس عاشقانه انجام 
    .ميشود

   .شما به دستهايتان منتقل و از آنجا به بدن او هدايت ميشودچنين تصور كنيد كه عشق و عالقه از قلب 

    :اصول ماساژ شھوانی
  .تخت خوابهاي فنري براي اينكار مناسب نيستند.بهتر است ماساژ روي يك پارچه نرم و لطيف و روي زمين انجام شود -1

  .ن ومزاحمت ديگران نباشيدبراي انجام ماساژ بايد محيط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و رفت سايري -2

  .دستهاي خود را تميز شسته و آنها را گرم كنيد -3

  .مواظب باشيد كه روغن ماساژي كه استفاده ميكنيدخيلي گرم يا خيلي سرد نباشد -4

  .ساعت مچي انگشتر و زيورآالت خود را خارج كنيدتا به پوست او آسيبي نرسد -5

روي  "گاهي اگر روغن يا لوسيون ماساژ را مستقيما.خودريخته بعد به بدن او بماليد هميشه اول روغن ماساژ را روي دستهاي - 6
  .بدن بريزيد آزاردهنده خواهد بود

  .از شروع ماساژ تا پايان آن هيچوقت هردو دست خود را باهم از بدن او برنداريد -7

   .هميشه با نرمي و صرف وقت ماساژ دهيد و هيچگاه عجله نكنيد -8

   :ام ماساژروشھای انج
    .با استفاده از كف هردو دست بدن طرف مقابل را دايره وار ماساژ دهيد -1

   .اين دايره را از مركز به خارج بكشيد و روي قسمتهاي استخواني بدن زياد فشار ندهيد

   .ميتوانيد ماساژ را با نوك انگشتان يا كف دست انجام دهيد

  .هميشه بدن او را به آهستگي ماساژ دهيد

   .همسر شما به شكم دراز ميكشد وشما روي رانهاي او مينشينيد -2

   .نگه داريد) سرش(كف دست خود را روي باسن او گذاشته انگشتها را بطرف باال

   . حاال با فشار بدن خود دستتان را روي پشت او بطرف سرش باال ببريد

و را بماليد و از آنجا به سمت باسن برويد و دوباره از اول شانه و باز.هنگاميكه به گردن رسيديد دستها را بطرف شانه ها ببريد
  .شروع كنيد

  .در يك طرف او بنشينيد و دستها را دوطرف ستون مهره ها بگذاريد و كمر او را به طرف لگن و ران بماليد -3

   

آنكه از خودشان اغلب مردان و زنان از اين نكته شكايت دارند كه از لحاظ ج ن س ي به رضايت كامل نميرسند بدون 
  .بپرسندآنها ازرابطه جنسي چه ميخواهند وچرا به ارتباط جنسي نياز دارند

   .در اولين قدم شما بايد بدن خود را بخوبي بشناسيد
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   .بدن خود را لمس كرده و آنرا نوازش كنيد تا بفهميد كه چه ميخواهيد

ا اينكه دست او را بگيريد و روي را راهنمايي كنيد ي  ر خودجنسي شما ميتوانيد با صدا وتغيير قيافه خود همس. در حين رابطه
   .را راهنمايي كنيد  قسمتهايي از بدنتان بگذاريد كه از تحريك آنها احساس لذت بيشتري ميبريد و به اين همسرتان

  .مواقعي هست كه گفتار كاربردي ندارند و شما بايد با رفتارتان با طرف مقابل ارتباط برقرار نماييد

   .سان نيازفراواني به لمس دارد و همين موضوع اهميت ماساژ را براي زوجها يا دختر و پسرها بيشتر ميسازدان

  .گاهي همين لمس بدن و ماساژ عالوه بر لذت زياد حتي ممكن است به ارگاسم نيز منجر شود

   .فضاي محيط پيرامون نقش مهمي در ميزان رضايت شما از رابطه جنسي دارد

   .جنسي تزيين ميكنيد. اتاق خواب خود را مطابق فانتزي هاي "شما معموال

   .يكي از مهمترين نكات محيط اطراف مسئله نور و روشنايي است

   .ميتوانيد از آباژور يا چراغ خواب با نور كم استفاده كنيد

   .المپهاي پرنور و همچنين تلوزيون و هر وسيله پرسروصداي ديگري را خاموش كنيد

    .موزيك ماليم نيز پخش كنيد بهتر است يك

پوشيدن یک سوتين قرمز که از .نوع پوشش و حتي رنگ لباس شما ميتواند براي طرف مقابل حاوي پيام و نكته خاصي باشد

   ميتواند نقش مهمي در تحريك شوهر شما داشته باشد زیربلوز ھم معلوم باشد

   .شيدبراي راحتي بهتر است لباس نرم و كوتاه و به رنگ روشن بپو

ھنگامرابطه جنسی خود را تسليم .لباس زير مرد بايد نرم و به شكلي باشد كه اندامهاي جنسي او در آن خوب جلب توجه كند

  .و قبالز انجام نزديكي از لمس بدن يكديگر و ماساژ لذت ببريد احساستان کنيد

  :چند نکته مھم در مورد ماساژ شھوانی
  .يك مداد به سراسر بدن اوبكشيد با انگشت اشاره ومياني خود مانند -1

  .قسمتهاي تحريك كننده بدن مثل آرنج و داخل رانها را غلغلك بدهيد -2

انگشت خود را مانند روش اول روي بدن بكشيد ولي اين بار انگشتتان را مرتب از روي بدن برداشته و دوباره روي آن  -3
  .بگذاريدونقطه نقطه جلو برويد

  جنسي خانم ها را خاموش مي كندخصوصياتي كه شعله تحريك 

  . اگر مي خواهيد همسرتان را از سكس بيزار كنيد، يا او را به آن عالقه مند كنيد، بايد همه اينكارها را انجام دهيد
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اما اگر مي خواهيد يك زندگي جنسي كامالً راضي كننده و خالق داشته باشيد، پس به هيچ عنوان نبايد كارهاي زير را انجام 
     .دهيد

 10اول اينكه، اگر مي خواهيد واقعاً حال و هواي يك سكس عالي را از بين ببريد، بايد آن را هر هفته، شب جمعه ها ساعت 
     .اين مي تواند خيلي خسته كننده باشد. انجام دهيد

يكي ديگر از كارهاي روزمره با ايجاد برنامه براي زندگي جنسي خودتان، همه لذت و تفريح آنها را از بين مي بريد و آن را هم به 
  . درعوض بايد كاري بكنيد كه همسرتان را به شوق بياوريد. تبديل مي كنيد

اگر براي ابراز . يك نبايد ديگر براي سكس اين است كه فقط زماني به همسرتان دست بزنيد كه مي خواهيد سكس داشته باشيد
چون ديگر براي او . زود سكس با شما را كنار خواهد گذاشتاحساس به همسرتان به خودتان زحمت ندهيد، همسرتان خيلي 

  . آشكار خواهد شد كه شما او را فقط به خاطر رابطه جنسي مي خواهيد نه چيز ديگر

همچنين اگر هميشه . احساس چيزي است كه بايد هميشه و در همه اوقات بين شما رد و بدل شود نه فقط حين رابطه جنسي
ان كارهاي هميشگي و پيشنوازي هاي هميشگي را داشته باشيد، اين هم براي همسرتان خسته به يك طريق سكس كنيد، هم

    .كننده خواهد شد

تنوع دادن به رفتارهايتان حين سكس و اضافه كردن عنصر هيجان به زندگي جنسيتان، آتش آن را هميشه شعله ور نگه مي 
اينكار . هدانه هستيد، از او انتظار داريد كه با شما سكس داشته باشدنبايد به همسرتان بگوييد كه چون در يك رابطه متع. دارد

    .چون رابطه جنسي نبايد به شكل يك اجبار و وظيفه درآيد. مسلماً تحريك او را متوقف مي كند

ي كه به اگر بخواهيد همسرتان را مجبور به سكس كنيد، وقت. رابطه جنسي تجربه اي است كه بايد با رضايت دو طرف انجام شود
اگر همسرتان خسته است . هيچ وجه تمايلي به آن ندارد، مطمئن باشيد كه ديگر هيچ تمايلي به سكس با شما پيدا نخواهد كرد

  . يا حال و حوصله ندارد، به هيچ وجه نبايد او را مجبور به اينكار كنيد

ون هيچ مقدمه سازي و پيش نوازي يك يك مسئله ديگر كه ميل جنسي همسرتان را به كلي كور مي كند، اين است كه بد
صادقانه بايد بگويم كه اينكار يكي از مهمترين . راست به سراغ بخشي از سكس برويد كه بيشتر از همه به آن عالقه داريد

  . رفتارهايي است كه همسرتان را از سكس با شما بيزار مي كند

    بهداشت ضعيف

قبل از اينكه حتي فكر رفتن در رختخواب با همسرتان به ذهنتان خطور كند، بايد . زنها از اينكه مردشان بوي بد بدهد بيزارند
عالوه بر اين، كارهايي مثل اصالح صورت، زدن عطر، تميز كردن گوش ها، و مسواك زدن دندانها نيز نبايد . حتماً دوش بگيريد

بوي . اما بيش از اندازه آن هم نفرت انگيز استبااينكه خيلي از زنها ممكن است از بوي بدن شما خوششان بيايد . فراموش شود
  . بد دهان، به خصوص بوي سير يا پياز، يكي از مهمترين داليل متوقف شدن تحريك خانم هاست

  سست نباشيد 
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. يك حقيقت ساده درمورد سكس اين است كه زنها دوست دارند با مردهايي سكس داشته باشند كه واقعاً مثل مردها رفتار كنند

از جمله اين رفتارها . اتاق خواب مثل اواخواهرها برخورد كنيد، مطمئن باشيد كه هيچ كششي به شما پيدا نخواهد كرد اگر در
  . اين است كه از او بپرسيد، آيا لذت مي برد يا نه يا اينكه از انجام كارهاي جديد واهمه داشته باشيد

  خشونت بيش از حد 

اگر او تصور كند كه . دي است كه مي تواند كشش خانمتان را تحت تاثير قرار دهدخشونت بيش از حد هم از جمله خصوصيات ب
بااينكه زنها از مردهايي خوششان . فقط به فكر لذت خودتان هستيد مطمئن باشيد كه هيچ لذتي از سكس با شما نخواهد برد

ماليم . نها بيش از حد خشونت به خرج دهيدمي آيد كه با اعتماد به نفس عمل مي كنند اما نبايد هيچوقت در برخورد خود با آ
در . و در عين حال محكم باشيد و قبل ازاينكه هر نوع رفتار خشونت آميز را شروع كنيد، اطمينان يابيد كه او به آن عالقه دارد

  . غير اينصورت شعله كشش او را به كلي خاموش خواهيد كرد

  رفتارهاي عجله اي 

اگر شما هم يكي از آن . عواملي است كه كشش طرف شما به رابطه جنسي كاهش مي دهد بدون مقدمه رفتن سر سكس يكي از
مردهايي هستيد كه فكر مي كنيد سكس اصالً نيازي به مقدمه و پيش نوازي ندارد، و مي توانيد بدون آن سريعاً به سراغ قسمتي 

پس اگر او هم خيلي در رفتارش . حت خواهيد كردبرويد كه خودتان بيشتر مي خواهيد، مطمئن باشيد كه فقط همسرتان را نارا
زنها براي تحريك شدن نياز به عشق دارند و . با شما خوب نبود، ديگر گاليه نكنيد چون اين عمل واقعاً براي او رنج آور است

  .براي آنها پيش نوازي و مقدمه به همان اندازه عمل اصلي اهميت دارد

  سايت مردمان : منبع

 د از انجام رابطه جنسي چيست؟خواسته هاي زن بع

دوست  و ارگاسم رابطه جنسياز نظرخواهي از عده زيادي از زنها ليستي از مواردي كه آنها بعد از  در يك مطالعه در اروپا بعد
خانمها تمايالت متفاوتي داشته و حتي  البته بايد توجه داشت كه گروههاي مختلف.دارند برايشان انجام شود، تهيه شده است

 بعبارت ديگر موارد زيرقابل تعميم به كل جامعه زنان.وجودنداشته باشد كن است چيزهاي موردعالقه عده اي در اين ليستمم

 .نيست

در .دارند كه بعد از رابطه جنسي ،توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند همه خانمها دوست "تقريبا: درآغوش گرفتن  -  1 
و  حتي اگر بسيارخسته شده ايد.زن و نوازش او احساس بسيارخوبي به زن ميبخشد دستها بدور آغوش گرفتن و حلقه كردن

   !آميز به او بگوييد وبعد بخوابيد ديگر انرژي براي ادامه دادن نداريد،دستهايتان را بدور اوحلقه كرده چندكلمه محبت

 

،ديگر هيچگونه تماس جسمي و عاطفي را ي رابطه جنسهم هستند كه بعد از پايان  درمقابل گروه قبل،عده قليلي از زنها -  2
برايشان لذتي نداشته  افراد اظهار ميكنند كه آنهابقدري تحريك شده اند كه بعد از آن هرگونه تحريك ديگري اين.دوست ندارند

آنها فقط دوست دارند مدت كوتاهي .اين زنها نيست البته اين خواسته هرگز به معني سرد مزاجي.و عذاب آورخواهدبود
   .كنيد اخودشان تنهاباشند،پس آنها را دركب

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٢٠٥ 
 

خوبه؟آيا همه چيز مرتب است؟ يا آيا چيزي  عزيزم حالت«:دربرخوردبا اين زنها بايد بعد از انجام رابطه جنسي از آنها بپرسيد 
  .با او،زن را نيم ساعتي تنها بگذاريد تا استراحت كند سكسازانجام  و بعد از ابراز خوشنودي» احتياج نداري؟

گروهي از زنها  هرچند اكثرمردها بدنبال رابطه جنسي خسته شده و ياراي انجام هيچكاري را ندارند ولي:كردن صحبت -  3 
اگرخوش شانس ! خود را به اوبسپاريد در اين مواقع فقط بايد گوش.كمي صحبت كنند رابطه جنسيدوست دارند كه بعد از 

اما مواظب باشيد كه در بين صحبتهاي او صداي .شما مي پردازد با ه جنسيرابطباشيد او به شرح آنچه گذشت و احساسش از
  !نشود خوروپف شما بلند

  

   

ولي به شريك جنسيتان هم توجه داشته باشيد .طبيعي است"امركامال همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند كمي بخوابند،اين 
   .ه شما فقط به فكر خودتان هستيدكنارشما باشد، تا اين تصورپيش نيايد ك واجازه دهيد او در

   

دراين حالت اگرشماهم .اشتياق داشته باشد گاهي ممكن است زن همچنان براي انجام يك عمل جنسي ديگربراي باردوم -4
 .دوم تحريك شويد رابطه جنسي بازي كند تا براي آمادگي داريد بهتر است او كمي با آلت شما

 رابطه جنسي قادر به ادامه نيستيد،براي او توضيح دهيد كه شما اكنون توانايي انجام ديگري اما اگر به دليل سن باال يا هر علت 

   .دوباره سرحال شويد نداريد و براي اينكه بتوانيد اين كار رابخوبي انجام دهيد بايد كمي استراحت كنيد تا مجدد را

 

  

 ساير اختالالت ارگاسمي 

  روانشناسي آزاد  پايگاه  :منبع 

طبقه جداگانه اي براي ارگاسم زود رس زنها در نظر گرفته نشده dsm-ivي در مورد ارگاسم زود رس زن وجود ندارد ودر داده ها
است يك مورد ارگاسم خود به خودي در زني مشاهده شده است كه بدون تحريك جنسي ودر اثر صرع كانوني در لوب 

وكلو ميپرامين )پروزاك (اروهاي ضد افسردگي مانند فلئو كستين گيجگاهي ايجاد مي شد در مواردي از زنان تحت درمان با د
  .گزارش شده است كه با خميازه كشيدن دچار ارگاسم خود به خودي شده اند 

  اختالالت درد جنسي 

  آميزش دردناك 
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ي دهد اين آميزش دردناك درد تناسلي مداوم يا تكرار شونده اي است كه در زن يا مرد هنگام نزديكي يا پس از آن روي م
اختالل در زنان شايعتر از مردان است و با واژنيسم در ارتباط بوده واغلب همراه با آن ديده مي شود دوره هاي مكرر واژينيسم 

ممكن است منجر به اميزش دردناك شود هر چند حالت عكس ان نيز صادق است و دوره هاي تكراري آميزش دردناك مي تواند 
هر حال بايد علل عضوي را رد نمود زماني كه درد منشا عضوي داشته باشد و يا فقط در اثر  منجر به واژينيسم گردد در

واژينيسم و يا فقدان ليز شدن روي دهد تشخيص اميزش دردناك گذاشته نمي شود ميزان بروز آميزش دردناك معلوم نيست در 
سابقه تجاوز به عنف و يا سو رفتار جنسي در دوران  اكثر موارد عوامل سايكو ديناميك عامل سببي محسوب ميشوند در زناني كه

كودكي دارند درد مزمن لگني شكايت شايعي است اميزش دردناك ممكن است ناشي از تنش و اضطراب در مورد عمل جنسي 
تحمل باشدو باعث شود عضالت واژينال زن به طور غير ارادي منقبض شود درد واقعي بوده وآميزش را ناخوشايند يا غير قابل 

مي سازد انتظار كشيدن و پيش بيني درك بعدي ممكن است سبب شود كه زن براي هميشه از نزديكي دوري جويد اگر شريك 
جنسي بدون توجه به ميزان آمادگي زن آميزش را پيش ببرد مشكل وخيمتر مي شود آميزش درد ناك ممكن است در مردها 

ا ه با يك اختالل عضوي نظير عفونت هر پس التهاب پروستاد يا بيماري هم ديده شود ولي حالت ناشايعي است كه اغلب همر
  پاپرونيه است در بيماري پاپرونيه پالك هاي اسكلر وتيكي روي آلت تناسلي ايجاد مي شود كه سبب انحناي آلت ميگردد

  واژينيسم 

تناسلي مرد و نزديكي ميشود اين  واژينيسم عبارت است از انقباض غير ارادي عضالت ثلث خارجي واژن كه مانع دخول آلت
واكنش ممكن است در معاينه زنانه نيز ظاهر شود و مانع ورود اسپكولوم به داخل واژن گردد وقتي اختالل عملكرد منحصرا 

است اين تشخيص گذاشته نمي شود شيوع واژينيسم  Iناشي از عوامل عضوي است يا عالمتي از يك اختالل رواني ديگر محور 
اقتصادي باالرا گرفتار ميكنند زنان  –ختالل ارگاسمي زن است و اغلب زنان تحصيل كرده و متعلق به طبقات اجتماعي كمتر از ا

ت خود اگاه مايل به نزديكي باشند ولي ناخود آگاه مايلند مانع از ورود آلت تناسلي مرد به مبتال به واژينيسم ممكن است به صور
جنسي  –نند تجاوز به انف ممكن است سبب واژينيسم شود زناني كه تعارضات رواني داخل بدنشان شوند يك حادثه جنسي ما

د درد يا پيش بيني درد در اولين آميزش سبب دارند ممكن است آلت مردانه را همچون يك اسلحه بپندارند در برخي موار
و مذهبي افراطي بار آمده اند كه در  واژينيسم ميشود پزشكان اغلب متوجه شده اند كه بيشتر اين بيماران در محيط هاي خشك

ان ها مسائل جنسي با گناه ارتباط داده مي شود در برخي موارد نيز واژينيسم بازتاب نامطلوب بودن روابط است اگر شريك 
   ابراز كند) واژينيسم (جنسي زن از لحاظ عاطفي از او سو استفاده كند ممكن است زن اعتراض خود را با اين شيوه غيركالمي 

   اختالل عملكرد جنسي ناشي از اختالل طبي عمومي

طبقه اختالل عملكرد جنسي ناشي از اختالل طبي عمومي دربرگيرنده گروهي از اختالالت عملكردي جنسي است كه سبب 
ناراحتي بارز و مشكالت بين فردي ميشوند و شواهد حاصل از شرح حال معاينه جسمي و يا يافته هاي آزمايشگاهي نشان 

  دهد كه اختالل طبي عمومي با اختالل عملكردي جنسي رابطه سببي دارد مي

  اختالل نعوظي مرد ناشي از يك اختالل طبي عمومي 

ميزان بروز اختالل نعوظي رواني بر خالف نوع عضوي مورد مطالعات بسياري قرار گرفته است شاخص هاي آماري نشان ميدهد 
نعوظي يك علت عضوي براي اختالل وجود دارد علل عضوي اختالل نعوظي مرد در  مردان مبتال به اختالل%  50تا  20كه در 
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امده است عوارض جانبي داروها ممكن است به طرق گوناگون كاركرد جنسي را مختل كنند اختگي در آوردن  9- 13جدول 
دهد يك قوس رفلكسي بيضه ها هميشه منجر به اختالل عملكرد جنسي نمي شود و نعوظ پس از اختگي هم ممكن است روي 

كه با تحريك قسمت داخلي ران شروع مي شود از طريق مركز نعوظي نخاع ساكرال مسئول بروز اين پريده است برخي روش 
هاي تشخيصي چه تهاجمي و چه غير تهاجمي براي افتراق ناتواني عضوي از ناتواني عملكردي به كار گرفته مي شوند اين روش 

) rem(كه به طور طبيعي همراه حركات سريع چشمي ) نعوظ هاي هنگام خواب (شبانه آلت تناسلي  ها عبارتند از كنترل تورم

روي ميدهد كنترل تورم به كمك نوار مدرج سنجش فشار خون آلت با استفاده از پله تيسموگرافي آلت يا دستگاه جريان سنج 
مگاهي داخلي و سنجش زمان نهفتگي عصب شرمگاهي ساير به منظور اندازه گيري جريان خون در شريان شر) داپلر (اولتراسوند 

روش هاي تشخيصي كه علل عضوي ناتواني را مشخص ميكنند عبارتند از آزمون هاي تحمل گلوكز سنجش هورمون هاي 
و بررسي هاي سلول سنجي ) fsh(پالسما آزمونهاي عملكرد كبد و تيروئيد تعيين ميزان پروالكتين وهورمون محرك فوليكول 

كاورنوگرافي انفوزيوني و پنو گرافي گزنون  –آلت  –آرتريوگرافي : مطالعات تشخيصي تهاجمي عبارتند از ) يتومتريك س(
ر تخصصي بوده و فقط براي بيماراني به كار ميرود كه نامزد اعمال جراحي عروقي ترميمي راديواكتيو اين اعمال مستلزم تفسي

  هستند 

  طبي عمومي اميزش دردناك ناشي از يك اختالل 

 40تا  30همه اعمال جراحي كه روي ناحيه تناسلي زنان انجام ميگيرد موجب اميزش دردناك ميشود به عالوه % 30حدود 
درصد زناني كه به درمانگاه هاي اختالالت جنسي مراجعه ميكنند آسيب لگني دارند ناهنجاري هاي عضوي كه به آميزش 

عفونت غدد  –اسكارهاي اپيزيوتومي  –عفونت يا تحريك بقاياي پرده بكارت : ند از دردناك و واژينيسم منجر مي شوند عبارت
و ساير اختالالت لگني در زنان مبتال به ميوم يا  –ريوز آندومت –و التهاب گردن رحم  –انواع مختلف التهاب واژن  –بارتولين 

حم در حين ارگاسم نسبت داد شده است زنان يائسه آندومتريوز درد پس از آميزش گزارش شده است كه اين مساله به انقباض ر
مردها نيز ممكن ممكن است به دليل نازكي مخاط واژن و يا كاهش ليز شدن دچار درد هنگام آميزش شوند آميزش دردناك در 

پالك است ديده شود ولي پديده نا شايعي است معموال مربوط به يك اختالل عضوي ميباشد مانند بيماري پيرونيه كه شامل 
  هاي اسكلروتيكي روي آلت تناسلي است كه سبب انحنا الت ميشود 

   

  اختالل كمبود ميل جنسي ناشي از يك اختالل طبي عمومي 

 –ميل جنسي اغلب پس از بيماري يا جراحي عمده كاهش مي يابد به خصوص اگر متعاقب اعمالي نظير برداشتن پستان 
مخدوش شده باشد بيماري هايي كه نيروي شخص را  –كه تصوير بدني  –تاد هيستر كتومي و برداشتن پروس –ايلئوستومي 

هاي وخيمي كه ممكن است موجب  تحليل مي برند اختالالت مزمني كه مستلزم انطباق جسمي و رواني هستند و بيماري
خي موارد عوامل بيو افسردگي فرد شوند هم در زن و هم در مرد مي توانند ميل جنسي را به ميزان زيادي كاهش دهند در بر

شيميايي با اختالل كمبود ميل جنسي ارتباط دارند در مطالعه اي كه اخيرا در يك آزمايشگاه خواب انجام شد ميزان 
تستوسترون سرم مرداني كه از كاهش ميل جنسي شاكي بودند بسيار كمتر از شاهد بود داروهاي ضعيف كننده دستگاه عصاب 

  نده توليد تستوسترون ممكن است سبب كاهش ميل جنسي شوند و داروهاي كاهش ده cnsمركزي 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٢٠٨ 
 

  واكنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان 

پاسخ جنسي يك تجربه رواني فيزيولوژيك واقعي است انگيختگي هم با محرك هاي روانشناختي ايجاد مي شود و هم با محرك 
اظ هيجاني و با ارگاسم به طور طبيعي ادراك هاي جسمي ميزان تنش هم از لحاظ فيزيولوژيك تجربه مي شود و هم از لح

نگرش به جنسي نگرشهاي روانشناختي نسبت به تمايالت جنسي و  –ذهني اوج واكنش جسمي و تخليه وجود دارد رشد رواني 
شريك جنسي مستقيما با فيزيولوژي پاسخ جنسي انسان ارتباط دارند و بر آن تاثير مي گذارند مرد و زن طبيعي تحريك جنسي 

يك ريشته واكنش هاي جنسي نشان مي دهند ويليام مسترز و وير جينيا جانسون در نخستين توصيف مفصل اين پاسخ ها 
و سپس در نتيجه ارگاسم كاهش فعاليت  )تورم (مشاهده كرده اند كه فرايند فيزيولوژيك شامل افزايش احتقان عروقي و ميوتوني 

يك  DSM-Ivد مي آيند چهار چوب كتابچه تشخيصي و آماري اختالالت رواني به وجو) فروخوابيدگي (عروقي و تون عضالني 
  چرخه پاسخ چهار مرحله اي را مشخص نموده است 

  ميل جنسي  )1مرحله 

  بر انگيختگي ) 2مرحله 

  ارگاسم  )3مرحله 

  فرونشيني ) 4مرحله 

  ميل جنسي  – 1مرحله 

ته مي شوند متمايز است و گنجاندن آن در اين طبقه بندي نشان اين مرحله از مراحلي كه صرفا از طريق فيزيولوژي شناخ
دهنده توجه روانپزشكان به انگيزش ها سائق ها و شخصيت است اين مرحله با تخيالت جنسي و ميل به برقراري جنسي 

  مشخص است 

  برانگيختگي  – 2مرحله 

يا تركيب هر دو ) نوازش يا بوسه (ك فيزيولوژيك تخيلي يا وجود شي محبوب يا تحري(اين مرحله در اثر تحريك روانشناختي 
ظاهر مي شود و شامل احساس ذهني لذت است در طي اين مرحله احتقان آلت مردانه به نعوظ منجر مي شود و احتقان آلت 

ايع تر زنانه به لبز شدگي واژن مي انجامد نوك پستان ها در هر دو جنس بر امدگي پيدا ميكنند هر چند اين حالت در زن ها ش
است كليتوريس زنان سفت و متورم مي شود و لب ها ي كوچك در نتيجه پرخوني وريدي كلفت تر مي شوند بر انگيختگي اوليه 

بزرگتر مي شوند و باال مي ايند لوله %  50ممكن است چند دقيقه تا چند ساعت طول بكشد با ادامه تحريك بيضه هاي مرد تا 
اض مشخصي پيدا مي كند كه به سكوي ارگاسمي معروف است كليتوريس باال آمده پشت واژينال زنان در ثلث خارجي انقب

سمفيز پوبيس قرار ميگيرد در نتيجه به آساني قابل لمس نيست ولي تحريك اين ناحيه سبب كشش لب ها ي كوچك و حركت 
رم در آلت مرد و واژن زن تغيير رنگ افزايش مي يابد با ادامه تو% 25تنه كليتوريس و پره پوس آن مي شود اندازه پستان زن 

ايجاد مي شود كه به خصوص در لب هاي كوچك مشخص مي شود به گونه اي كه لب هاي كوچك پهن تر شده و رنگ قرمز 
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روشن يا تيره پيدا مي كنند انقباضات ارادي در گروه وسيعي از عضالت صورت مي گيرد ميزان نبض و تنفس افزايش مي يابد و 
  ثانيه تا يك دقيقه طول مي كشد  30 مي رود اوج برانگيختگي از فشار خون باال

  ارگاسم  – ٣مرحله 

مرحله اوج لذت جنسي است كه همراه با رفع تنش جنسي و انقباضات موزون عضالت مياندوراه و اعضا تناسلي لگني است در 
از آن خروج با فشار مني صورت مي گيرد  مرد احساس ذهني انزال به طور غير قابل اجتناب سبب آغاز ارگاسم مي شود و پس

همراه  –پيشابراه  –مجراي ترشحي بيضه ها  –كيسه هاي مني  –ارگاسم نر همچنين با چهار يا پنج اسپاسم موزون پروستات 
 است در زنان ارگاسم با سه تا پانزده انقباظ ثلث تحتاني واژن و انقباض هاي قوي و پايدار رحم از عمق به طرف گردن رحم

ثانيه رخ ميدهد ساير تظاهرات عبارت است از % 8مشخص است اين انقباضات و ساير انقباضات در طي ارگاسم با فواصل زماني 
ه وسيعي از عضالت از جمله عضالت صورت و اسپاسم كارپوپدال فشار خون دياستوليك و حركات ارادي و غير ارادي گرو

ثانيه طول  25تا  3در دقيقه مي رسد  160ش مي يابد و ضربات قلب به ميلي متر جيوه افزاي 40تا  20سيستوليك حدود 
  ميكشد و همراه با تيرگي خفيف هشياري است 

  فرونشينی  -٤مرحله 

شامل رفع احتقان خوني آلت تناسلي فروخوابيدگي است كه بدن را به حالت سكون قبلي باز مي گرداند اگر ارگاسم روي دهد 
اه با احساس ذهني خوشي آرميدگي عمومي و تمدد ماهيچه اي است ولي اگر ارگاسم رخ ندهد مرحله فرونشيني سريع و همر

ساعت طول بكشد و همراه با تحريك پذيري و ناراحتي باشد پس از ارگاسم مرد يك دوره بي  6تا  2فرونشيني ممكن است 
د قدرت نيل به ارگاسم ديگري را ندارد پاسخي دارد كه ممكن است چند دقيقه تا چند ساعت طول بكشد در طي اين دوره فر

ولي زنان دوره بي پاسخي ندارند و مي توانند ارگاسم هاي متعدد و موفق داشته باشند چرخه هاي پاسخ جنسي مرد و زن در 
  نشان داده شده است  7- 2و  7- 1و الگوي آن ها در اشكال  7-2و  7-1جدول 

  تفاوت ھادر محرک ھای شھوانی 

نزد مردان و زنان شايع است محرك هاي بيروني اغلب در دو جنس متفاوت است بسياري از مردها نسبت  تخيالت جنسي واضح
به محرك هاي بينايي زنان لخت يا نيمه برهنه كه شهواني تصور مي شوند و فقط به فكر ارضاي جسماني هستند پاسخ مي 

ي واكنش نشان مي دهند كه هيجان آن ها براي قهرمان آن دهند زن ها به داستان هاي عاشقانه با قهرمانان مهربان و احساسات
ها را به تعهد هميشگي نسبت به او وا مي دارد ويليام مسترز و ويرجينيا جانسون چرخه پاسخ دوره واكنش جنسي مرد و زن را 

  به چهار مرحله تقسيم نموده اند 

  مرحله انگيزش ) ١

  مرحله پ�تو ) ٢

  مرحله ارگاسم ) ٣

  ونشينی یا تحليل بمرحله فر  )٤
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براي مرد فقط يك نوع الگوي پاسخ جنسي تصوير شده است مسلما معادل هاي قابل تشخيص متعدد ي در پاسخ جنسي مرد 
وجود دارد معهذا چون اين معادل ها معموال به طول مدت واكنش مربوطند تا شدت ان تصاوير متعدد بيش از آن كه فزاينده 

بود در مقايسه با مرد براي زن سه الگوي پاسخ جنسي متفاوت فرض شده است بايد تاكيد شود  اطالعات باشند تكراري خواهند
كه اين الگو ها شكل ساده شايع ترين انواع قابل مشاهده پاسخ جنسي زن بوده و نمونه هايي از انواع بي شمار ان است در 

بايد در نظر گرفته شوند مرحله نخستين يا ارزيابي واكنش جنسي زن هم شدت و هم طول مدت پاسخ عواملي هستند كه 
مرحله انگيزش دوره پاسخ جنسي انسان از هر منبع تحريك جسمي يا روان زا ممكن است پديد آيد عامل تحريكي تاثير عمده 
اي در برقراري افزايش كافي تنش جنسي و ادامه دوره پاسخ جنسي دارد اگر تحريك كافي براي توقعات فرد باشد شدت پاسخ 

عموال به سرعت افزايش مي يابد در اين حالت مرحله انگيزش تسريع يا كوتاه ميگردد اگر روش تحريكي از نظر فيزيكي يا رواني م
نامناسب بوده يا قطع شود مرحله انگيزش ممكن است بسيار طوالني شده يا حتي قطع شود اين قسمت و قسمت انتهايي مرحله 

ني است كه در يك دوره واكنش جنسي انسان صرف مي شود در صورت دوام محرك فرونشيني در برگيرنده قسمت عمده زما
جنسي موثر مرد يا زن از مرحله انگيزش وارد مرحله پالتو مي گردد در اين مرحله تنش هاي جنسي شدت يافته و به باالترين 

بستگي به ميزان موثر بودن سطح خود مي رسد و باالخره ممكن است فرد به ارگاسم نزديك شود طول مدت مرحله پالتو 
محرك مورد استفاده و انگيزاه فرد براي رسيدن به اوج تنش جنسي دارد اگر محرك يا انگيزه ناكافي بوده يا تمام محرك ها 

ناگهان قطع شود فرد به رفع تنش ارگاسميك دست نيافته و به آرامي از مرحله پالتو وارد يك مرحله بسيار طوالني فرونشيني 
ديد مرحله ارگاسمي محدود به چند ثانيه اي است كه ضمن ان احتقان عروقي و ميوتوني حاصل از تحريك جنسي خواهد گر

آزاد مي گردد اين نقطه اوج غير ارادي در هر سطح كه نشان دهنده حداكثر افزايش تنش جنسي براي هر مورد خاص است 
لگن است و در زن مخصوصا در جسم كليتورس واژن و رحم پديد مي آيد كانون آگاهي ذهني احساس شهوي ارگاسم در ناحيه 

و در مرد در آلت مردانگي پرستات و كيسه هاي بيضه مي باشد درگيري كل بدن در واكنش به تنش هاي جنسي هرچند از نظر 
زنانه فيزيولوژيك به خوبي معين شده است از نظر ذهني بر اساس الگوهاي پاسخ فردي تجربه مي شود در تجربه ارگاسمي 

تغييرات فاحشي چه از نظر شدت و چه از نظر طول مدت مشاهده مي شود در حالي كه در مورد الگوهاي استاندارد پاسخ انزالي 
مردان تغييرات فردي اندكي مشاهده مي گردد مرد و زن از اوج حالت ارگاسميك وارد آخرين مرحله دوره پاسخ جنسي يعني 

بازگشت و زوال تنش به صورت الگوي پاسخ معكوس شخص را از مراحل پالتو و انگيزش به مرحله فرونشيني ميگردند اين دوره 
حالت بدون تحريك باز ميگرداند در زن ها اين توانايي وجود دارد كه از هر نقطعه مرحله فرونشيني در صورتي كه در معرض 

ن براي ارگاسم هاي متعدد خصوصا زماني آشكارتر تحريك كافي ديگر قرار بگيرند به يك تجربه ارگاسمي ديگر برگردند اين امكا
  refractory(است كه برگشت در سطح تنش پالتو صورت گرفته باشد در مرد مرحله فرونشيني شامل يك دوره بي پاسخي 

اضافي است كه ممكن است در مرحله بازگشت تا پايين ترين سطح انگيزش در دوره واكنش ادامه يابد تحريك مجدد  periodو
سطح باالتر تنش جنسي فقط پس از ختم اين دوره بي پاسخي امكان پذير است به استثنا موارد معدود توانايي فيزيولوژيك  به

مردها براي واكنش به تحريك دوباره به مراتب كمتر از زن ها است بقاياي فيزيولوژيك تنش جنسي معوال در مرد و زن به كندي 
يي ارگاسميك بسياري عميق و مغلوب كننده اي تجربه شده باشد برگشت به حال عادي از بين مي روند مگر اين كه حالت رها

زماني تكميل ميشود كه تمام محرك هاي جنسي موقوف شده باشند هميشه بايد به خاطر داشت كه تفاوت هاي فردي قابل 
ه از واكنش هايي كه در توجهي در طول مدت و شدت هر پاسخ فيزيولويك خاص نسبت به تحريك جنسي وجود دارد آن عد

مثل نعوظ آلت درمرد و ليز شدن (اوائل دوره ظاهر شده و بدون انقطاع در طول چند مرحله ادامه مي يابد بارز و آشكار هستند 
معهذا برخي از پاسخ هاي فيزيولوژيك ماهيت زودگذار داشته و ممكن است محدود به يكي از مراحل دوره باشند ) واژن در زن 

آن عبارتند از تغيير رنگ لب هاي كوچك فرج در مرحله پالتو در زن و احتقان سر آلت درمرد به طور خالصه تقسيم  نمونه هاي
بندي دوره پاسخ جنسي مرد يا زن به چهار مرحله خاص مسلما براي ارزيابي جنبه هاي روان زاي تنش هاي جنسي ناكافي 
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نشان دادن طرح تشريحي شمول و جايگزيني صحيح خصوصيات پاسخ  است معهذا برقراري اين طرح كامال اختياري عالوه بر
فيزيولوژيك را در طيف متوالي واكنش انسان به تحريك جنسي موثر تامين ميكند پاسخ هاي فيزيولوژيك اساسي بدن انسان به 

افزايش عمومي قوام تحريك جنسي ماهيت دوگانه دارد پاسخ اوليه نسبت به تحريك جنسي احتقان عروقي وسيع و پاسخ ثانوي 
عضالني است انتشار احتقان عروقي ممكن است سطحي يا عمقي بوده و ميوتوني با انقباض هاي عضالت ارادي يا غير ارادي 

خودنمايي كند شديد ترين واكنش هاي احتقاني ميوتونيك به مراحل پالتو وارگاسميك دوره پاسخ جنسي محدود هستند نمونه 
  . فيزيولوژيك افزايش تنش جنسي وجود داردهاي زيادي از اين قرائن 

 فورپلي چيست ؟
   

  دكتر پرديس

   

  فورپلي چيست؟: سوال 

كه بين دو نفر از جنس مخالف صورت اي از رفتارها و اعمال فيزيكي و روحي است  در حقيقت مجموعه "فورپلي": دكتر پرديس 
  .مي گيرد كه باعث تحريك جنسي مي شود

تلفي مثل بوسيدن، لمس كردن، بغل كردن، صحبت كردن، بازي كردن و سربه سر گذاشتن مي فورپلي شامل رفتارهاي مخ
  . شود

در مناطق جنسي گيرنده هاي عصبي تعدادشان . تحريك جنسي اشكال مختلفي دارد، مثل تحريك دستي، يا تحريك دهاني
در واقع . كليتوريس در بيشترين ميزان استتراكم گيرنده هاي لمسي در خانم ها در . بيشتر است و تحريك پذيري بيشتر است

بنابراين با تماس و نوازش اين نقطه، . در كليتوريس تعداد زيادي از اين گيرنده هاي سلولي، در منطقه كوچكي تجمع كرده اند
  . زن خيلي سريعتر به مرحله اورگاسم مي رسد

  

  اورال سكس تا چه اندازه موثر است؟: سوال

  

نام دارد و بر عكس آن اورال سكسي كه مرد روي زن انجام  Fellatioي كه زن روي مرد انجام مي دهد اورال سكس: دكتر پرديس
مي نامند كه اگر به طور صحيح انجام شود، يعني شخص از آناتومي طرف ديگر اطالع داشته باشد،  Cunnilingusمي دهد را 

  . ميتواند تكنيك موثري باشد براي تحريك كردن پارتنر

  

اين رفتارهاي جنسي را چگونه مي توان انتخاب كرد؟ بعضي ها ممكن است به راحتي نتوانند به سراغ اين تكنيك ها   :سوال
  . بروند
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اگر دو نفر واقعاً در همه امور زندگي تفاهم دارند، ارتباطات آنها هم با هم صحيح و راحت است و به هم مي : دكتر پرديس
  . فهمانند كه چگونه لذت مي برند

عني از واكنش هاي طرف مقابل بايد سريع برداشت شود كه پارتنر از چه كارهايي بيشتر لذت مي برد، و آن حركات لذت بخش ي
  . بيشتر انجام شود

گفته مي شود، يعني  Cuesبه اين عالئم . گاهي اين رضايت خاطر با صدا يا با عالئم بدني به طرف مقابل اطالع داده مي شود
  .صدايي كه شخص به طريق آنها ميزان رضايت خود را به پارتنر خود اطالع مي دهداشاراتي بدني يا 

براي مثال، برخورد دندان از طرف زني كه عمل فالشيد انجام مي دهد، اگر نداند سرآلت مرد بسيار بسيار حساستراست زيرا 
د به وجود مي آيد و مرد خيلي سريع ممكن مقدار گيرنده ها در آن بسيار بسيار بيشتر است، اگر تماس دندان انجام شود، در

  .خود را از دست بدهد erectionاست 

  

  درد يك مكانيسم

Fight and Flight كند و به طور خودكار بدن خودش را براي فرار يا براي  انسان يا حيوان آن را نشانه خطر احساس مي. است
يعني درد باعث مي شود مكانيزم . كانيزم جنسي مي خوابددر اين صورت سكس ثانويه مي شود و م. مبارزه آماده مي كند

  .تحريك جنسي مختل شود

تواند تمام رابطه جنسي آن جلسه را از بين ببرد، و حتي گاهي به بحث و مشاجره  پس يك خطا از روي ناآگاهي جنسي مي
  . بكشاند

  

  عات مي رسند؟  به خود به اين اطالاين اطالعات را چگونه مي توان به دست آورد؟ آيا افراد به طور خود :سوال

  

عات دقيق و فراگرفتن تكنيك هاي خاص همه اكتسابي هستند، و به داشتن سكس بهتر و با كيفيت  داشتن اطال: دكتر پرديس
ن  به خاطر همين است كه آموزش علمي مسائل جنسي بخصوص به نوجوانان و جوانان و حتي بزرگساال. بهتر كمك مي كنند

  .قرار مي گيردمورد تاكيد 

  .پس داشتن خصوصيات فيزيولوژيكي چه در مورد مرد و چه در مورد زن نقش مهمي بازي مي كند

  

  آيا اين تكنيكها هميشه سبب تحريك و لذت جنسي مي شوند؟ :سوال

شود،  از نظر فيزيولوژيكي، هر چقدر هم كه يك حركت لذت بخش باشد، وقتي در يك مقطع زماني كوتاه تكرار: دكتر پرديس
پس شخص بايد بداند كه وقتي حركتي را انجام مي دهد، شرايطي ايجاد كند كه حالت . مغز خود به خود سيستم را مي بندد

  . اينها فقط مثال است تا اشخاص بدانند كه اين جزئيات فيزيولوژيكي از چه اهميتي برخوردار است.يكنواختي به وجود نيايد

  

  است؟  چقدر "فورپلي"ميزان تاثير :سوال

  . حتي تا مرحله ارضا  كند، حالتي است كه شخص را از مرحله تحريك مي كشد باال فورپلي نقش مهمي بازي مي: دكتر پرديس

هدف فورپلي اين است . خيلي از خانم ها گفته اند كه به وسيله فورپلي خيلي راحت تر و سريعتر ارضا مي شوند تا در حالت ديگر
اين است كه . رسند آقايان خيلي سريعتر تحريك و راحت تر به قله تحريك يعني اورگاسم مي.ندكه شخص را به اورگاسم برسا
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  .فورپلي نقش مهمتري را در مورد خانمها بازي مي كند تا آقايان

در مورد آقايان .دهد يعني تماسهاي فيزيكي مختلف زوجين را به هم نزديكتر مي كند فورپلي يك بعد احساسي هم به رابطه مي
  .بوجود آيد erectionيعني اجازه مي دهد كه مرد تحريك شود و حالت . مسئله فورپلي خيلي مهم است هم

قه داشته باشند، اگر براي حفظ رابطه خود فعاليت سريع و پيوسته  واقعيت اين است كه هرچقدر هم زوجين در ابتدا به هم عال
پس براي آنكه .بدهند اين عادي شدن زودتر به وقوع مي پيونددحال اگر فيزيك را هم از دست . شوند نكنند از هم خسته مي

  . طرفين ازهم خسته نشوند، تنوع بايد وجود داشته باشد

وقتي دو نفر پيوسته باه هم هستند و . آورد و رابطه خسته كننده مي شود نكته ديگر اينكه حركات يكنواخت عادت به وجود مي
وقتي دو نفر . زم است اين است كه گاهي جدايي براي مدتي ال. رابطه از بين مي رود همه اش يكديگر را زير نظر دارند، تازگي

  .باهم هستند اما از هم خسته شده اند اگر كمي از هم جدا شوند اين مي تواند به تازگي مجدد رابطه آنها كمك كند

  

 تكنيكهاي ارگاسم چندگانه در مردان
 

براي اينكار فقط كافي است اطالعات كافي درمورد تمايالت . بار ارگاسم شود هر مردي مي تواند در رابطه جنسي خود چندين
وقتي . هدف اكثر مردان در س ك س، انزال است نه عشق بازي. جنسي مردانه، س ك س و تكنيك هاي خاص آن داشته باشيد

بلش را هم بسيار بهتر ارضا خواهد يك مرد چند بار ارگاسم را تجربه مي كند، نه تنها خودش بهتر ارضا مي شود، بلكه طرف مقا
 .كرد

 

خانم ها . ارگاسم هاي چندگانه به دنبال هم اتفاق مي افتند، بدون اينكه فرد در خالل آنها تحريك جنسي خود را از دست بدهد
ي توانند به راحتي مي توانند ارگاسم چندگانه داشته باشند اما تعداد كمي از مردان مي دانند كه با آموزش صحيح آنها هم م

درمورد خانم ها، ارگاسم چندگانه به اين معناست كه مدت زمان . س ك س ارگاسم شوند دقيقاً مثل خانم ها چندين بار در
وقتي زني . يابند، كه معموالً بالفاصله يا بعد از چند دقيقه اتفاق مي افتد كمي بعد از اولين ارگاسم، تحريك جنسي خود را بازمي

 .دين بار به ارگاسم مي رسد ارگاسم او چندگانه خواهد بوددر يك رابطه جنسي چن

 

تحريك شوند و به يك انزال ديگر دست پيدا كنند،  دوبارهخيلي از مردان اشتباهاً تصور مي كنند كه وقتي بتوانند بعد از انزال 
ته مي شود كه در خالل س ك س چند ارگاسمه مردانه به س ك سي گف. اين اشتباه است. يعني ارگاسم چندگانه داشته اند

تنها استثناء آن زماني است . ارگاسم چندگانه فقط شامل ارگاسم است نه انزال. نرود ارگاسم ها، نعوظ يا تحريك جنسي از بين
 .كه انزال با آخرين ارگاسم همراه مي شود

 .آشنا شويد "چرخه تحريك جنسي"قبل از توضيح بيشتر بد نيست كه با فرايند تكنيكي 
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 له تحريكمرح .1

 گرفتگي عروق ·

 نعوظ ·

 باال رفتن ضربان قلب ·

 بلند شدن نسبي بيضه و افزايش سايز ·

 سفت شدن نوك سينه ها ·

 مرحله پايا .2

 بزرگ شدن بيشتر سر آلت تناسلي و بيضه ها ·

 بلند شدن كامل بيضه ·

 بنفش شدن سر آلت تناسلي ·

 ترشح غدد كوپر ·

 نفس نفس زدن ·

 (از دفع مايع و انزال تشكيل شده است(مرحله ارگاسم  .3

 دفع مايع

اسپرم و مايعات از رگ وابران، كيسه هاي مايع مني و غده پروستات خارج شده و در ته مجراي پيشاب در نزديكي پروستات  ·
 .جمع مي شوند

 كشش ماهيچه اي درست قبل از رها شدن فشار و تنش ·

 باال رفتن بيشتر ضربان قلب و تنفس ·

 هوشياري از انزال قريب الوقوع: انزالضرورت 

 انزال

 .عضله تنگ كننده ادرار محكم بسته مي شود ·
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 .انقباضات ريتميك پروستات، عضالت مياندوراهي و آلت تناسلي و خارج شدن مايع مني ·

 تيرگي جزئي هوشياري ·

 مرحله تحليل .4

 از بين رفتن تحريك ·

 هخوابيدن آلت تناسلي و جمع شدن پوست بيض ·

  برگشت كشش عضالني ·

 پايين آمدن ضربان قلب و فشارخون ·

 ارگاسم چندگانه دربرابر ارگاسم همراه با انزال

در اين نقطه، مرد يكسري انقباضات . از تحريك تا نقطه اي نزديك به انزال: هر دو نوع اين ارگاسم ها يكسان شروع مي شوند
شوند كه ابتدا حس لرزش  اين انقباضات، ارگاسم هاي لگني ناميده مي. ي كشدثانيه طول م 5تا  3تناسلي را تجربه مي كند كه 

وقتي اين نقطه كامالً تشخيص داده شده و كنترل شود، مي توان اين احساسات را بيشتر و . يا رهايي جزئي فشار را به همراه دارد
 .شديدتر كرد

كاهش تحريك است، فقط به اندازه اي كه بتوان ميزان وقتي فرد به اين نقطه مي رسد، هدف رسيدن به انزال نيست بلكه 
  .مي توان با فشردن عضالت لگني ميزان تحريك را به خوبي كنترل كرد. تحريك را كنترل كرد

در شكل زير مرحله پايا به صورت باالترين وضعيت تحريك نشان داده شده است كه اگر به تحريك اجازه ادامه يافتن داده شود، 
 .گاسم منتهي خواهد شددر آخر به ار

در يك ارگاسم تكي عادي كه همراه با انزال است، مرحله پايا سريعاً گذشته ، ارگاسم  .تفاوت دو نمودار با هم را مالحظه كنيد
س ك س با ارگاسم چندگانه، مرحله پايا پس از اولين ارگاسم و ارگاسم هاي بعدي  در يك. فروكش كرده و انزال اتفاق مي افتد

ارگاسم هاي پي در پي معموالً كمي قوي تر از ارگاسم قبلي هستند تا جايي كه مرد تصميم مي گيرد در . باقي مي ماند همچنان
حتي پس از چند ارگاسم فرد مي تواند تصميم بگيرد كه اصالً انزال . انزال كامالً انتخابي است. آخرين ارگاسم انزال داشته باشد

يك ساعت بعد فروكش مي كند، برخالف انزال كه تحريك جنسي دفعتاً و به  ك تقريباًنداشته باشد كه در اين حالت تحري
 .سرعت فرومي نشيند

 چطور ارگاسم چندگانه ممكن است؟
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زنهايي كه ارگاسم هاي چندگانه . تفاوت جزئي بين آنها انزال مرد است. مردها و زنها تقريباً شبيه به هم است "چرخه واكنش"
كاهش تحريك به مدت زمان كوتاهي بعد از اولين ارگاسم خود، ارگاسم هاي متوالي و پي در پي داشته  دارند قادرند درصورت

 .باشند، دليل آن اين است كه آنها انزال ندارند

طي اين مدت، اكثر مردها نمي توانند به خاطر از دست دادن تنش جنسي . انزال دوره بي پاسخي را در مردها آغاز مي كند
ازآنجا كه خانم ها از نظر بيولوژيكي قادر به انزال . شوند و آلت تناسلي نسبت به هرگونه تماس حساس مي شود دوباره تحريك

 .نيستند، اين خصوصيت را ندارند و مي توانند بسيار آسانتر از مردها ارگاسم هاي چندگانه داشته باشند

ه داشته باشند اين است كه بدانند ارگاسم و انزال دو اتفاق اولين قدم در فهميدن اينكه مردها چطور مي توانند ارگاسم چندگان
اكثر مردها هميشه ارگاسم و انزال را به طور همزمان تجربه كرده اند به همين . كامالً مجزا و قابل تشخيص از همديگر هستند

 .دليل قادر به تشخيص آنها از هم نيستند

 .ز هم تشخيص دهيددومين قدم اين است كه بتوانيد ارگاسم و انزال را ا

اين همان عضله اي است كه جريان ادرار را در نيمه راه متوقف مي . توانايي تشخيص ايندو از هم شامل عضله لگني مي شود
در اينصورت بايد روي قوي تر كردن . اگر نگه داشتن جريان ادرار برايتان دشوار باشد يعني عضله لگني شما ضعيف است. كند

وقتي عضله لگني را فشار داده و منقبض مي كنيد بايد احساس كنيد كه . نيد ارگاسم چندگانه داشته باشيدآن كار كنيد تا بتوا
 .همه آنچه در عمق لگنتان است به سمت باال كشيده مي شود

 تمرينات تنفسي

 .يك صندلي راحت بنشينيد و شانه هايتان را ريلكس كنيد روي ·

 .ار دهيددستها را روي شكمتان درست زير ناف قر ·

 .عميقاً از بيني نفس بكشيد طوريكه شكمتان باد كند. نفس را عميقاً توي ريه بكشيد ·

احساس خواهيد كرد كه لگن و آلت تناسليتان  .نفس را به طور كامل بيرون دهيد طوريكه شكم دوباره به ستون فقرات بچسبد ·
 .به سمت باال كشيده مي شود

 .ار كنيدمرتبه تكر 36تا  9اين حركت را  ·

 آماده سازي خود

همانطور كه قبالً هم . يك مرد قابليتي درخور توجه است اما به آماده سازي زيادي نياز دارد توانايي داشتن ارگاسم چندگانه براي
ي ياد بگيريد كه چطور آنرا به درست براي اينكه با آن آشنا شويد بايد. ذكر شد، يكي از قدم هاي اوليه شناخت عضله لگني است

قسمتي از اين كنترل به مرور زمان و با تجربه به دست مي آيد اما بخش اعظم آنرا بايد با تقويت از طريق تمرين  .كنترل كنيد
 .اين تمرينات را مي توانيد در هر مكاني بدون اينكه كسي متوجه شود انجام دهيد. مداوم به دست آوريد
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 تمرين

 .خود رابطه جنسي را شروع كنيدراحت بنشينيد و مثل زمان عادي با همسر  ·

 .بشماريد 10عضله لگني خود را منقبض كرده و نگه داريد و تا . درست همانجايي كه نزديك به انزلتان است متوقف شويد ·

 .سپس خود را ريلكس كنيد و چند دقيقه استراحت كنيد ·

 .شويد و دوباره عضله لگني خود را منقبض كنيددوباره شروع به رابطه جنسي كنيد و اينبار كمي به نقطه انزال نزديكتر  ·

كليد كار اينجا اين است كه درمورد . دوباره رابطه را ادامه دهيد و به تحريك جنسي و احساسات خود توجه خاص داشته باشيد ·
 .واكنش جنسي خود بيشتر بفهميد تا بتوانيد راحت تر آنرا كنترل كنيد

 توقف درست قبل از انزال

درست قبل از ارگاسم . بطه جنسي ادامه دهيد، با اين تفاوت كه اينبار تا جايي پيش برويد كه به انزال برسيددوباره به را
با . يا حتي عميق تر در لگنتان است انقباضات متعددي را احساس خواهيد كرد كه نشاندهنده شروع انزال در ته آلت تناسلي

احتماالً حس  .را متوقف كرده و عضله لگني را سفت منقبض كنيد يا درست قبل از شروع آن تحريك شروع اين انقباضات
سفت كردن و منقبض كردن درست عضله لگني انزال را نگه مي  .خواهيد كرد كه در حال انزال هستيد اما بايد آنرا متوقف كنيد

 .دارد

اگر موفق شديد انزال را بعد از . كنيد مقدار كمي ازمايع مني خارج مي شود اما نه با آن فشار كه در ارگاسم هاي تكي تجربه مي
تحريكتان بايد بسيار باال باشد و بايد بتوانيد اينكار را به مدت . ارگاسم خود متوقف كنيد دوباره شروع به خودارضايي كنيد

 .كوتاهي ادامه دهيد تا به يك ارگاسم ديگر برسيد

عضله لگنيتان به اندازه كافي قوي نيست و يا در زمان مناسبي آن را اگر بار اول نتوانستيد انزال خود را متوقف كنيد، احتماال يا 
منقبض كردن آن بكنيد انقباضات انزال ديگر شروع شده اند و ديگر متوقف كردن آن  اگر دير شروع به. منقبض نكرده ايد

 .با تمرين بيشتر زمانبندي آن دستتان مي آيد. غيرممكن است

 نقش شريك جنسي

بهترين تكنيك ممكن تمرين آن با شريك . راي باال بردن موفقيت خود در ارگاسم چندگانه وجود داردتكنيك هاي زيادي ب
اگر بتوانيد در اين كار موفق شويد مي توانيد هم خودتان و هم شريك جنسيتان را به لذت بسيار بيشتري . جنسيتان است

 .برسانيد

 غلبه بر مشكالت
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در ارگاسم چندگانه تجربه مي كنند، ناتواني در انقباض عضله لگني در طي ارگاسم  بدون شك بزرگترين مانعي كه اكثر مردها
ممكن است يكسري انقباضات را حس كنيد اما نبايد منقبض كردن را در اين نقطه رها كنيد . براي متوقف كردن انزال است

اگر موفق شويد،  .وع را حس خواهيد كردچون حتي اگر در متوقف كردن انقباضات انزالي موفق هم شويد، چند انقباض از آن ن
  .انقباضات قبل از انزال متوقف مي شوند و بايد بتوانيد دوباره تحريكتان را ادامه دهيد بدون اينكه حستان از بين برود

انزال را اگر نتوانيد فرق بين ارگاسم و . يك مشكل ديگر ناتواني در تشخيص آغاز و پايان مرز مراحل پايا، ارگاسم و انزال است
 .تشخيص دهيد، كه كليد كار در تجربه ارگاسم چندگانه است، اگر موفق هم شويد فقط تصادفي بوده است

بعضي از مردها سعي مي كنند خيلي سريع و شديد خود را تحريك كنند ولي اين راه خوبي براي آگاهي از سطح هوشياري 
يد مي توانيد مرز بين تحريك، مرحله پايا، و ارگاسم را خيلي اگر سعي كنيد تحريك را آرامتر انجام ده .جنسي خود نيست

با اين روش خيلي بهتر متوجه خواهيد شد كه چه زمان بايد عضله لگني خود را منقبض كنيد، كي . راحت تر تشخيص دهيد
 .آغاز كنيدتحريك را متوقف كنيد، و كي عضله لگني را ريلكس كنيد و براي تجربه يك ارگاسم ديگر دوباره تحريك را 

 فشار لگني بعد از تحريك

اگر ميزان اين فشار قابل تحمل نباشد، مي توانيد . فشار در ناحيه لگن نتيجه طبيعي افزايش جريان خون در ناحيه تناسلي است
ير قسمت اين كار باعث مي شود انرژي بيضه به سا. با تنفس عميق، بلند كردن پايين تنه و ماساژ بيضه به آرامي آنرا كمتر كنيد

 .دقيقه به پشت بخوابيد 10تا  5مي توانيد  همچنين. هاي بدن منتشر شود

 ساير فوايد

با اين روش نه تنها مي . يادگرفتن ارگاسم چندگانه مي توانيد ساير مشكالت جنسي مثل انزال زودرس را هم برطرف كنيد با
هم كمتر شده و مي توانيد بيشتر روي ارضاي خود و  توانيد زمان س ك س خود را بيشتر كنيد بلكه استرس و اضطرابهايتان

 .شريك جنسيتان تمركز كنيد

 سن

موفقيت . يا شكست اين تكنيك تاثير داشته باشد يا نه ممكن است خيلي از شما سوال كنيد كه آيا سن هم مي تواند در موفقيت
ان از سطح هوشياري جنسي خود يكسان يكسان نيست چون فعاليت جنسي آنها و ميزان آگاهيش همه مردها در اين تكنيك

 .نيست

ياد گرفتن ارگاسم  اگر در رسيدن به ارگاسم هاي تكي چه به تنهايي چه همراه با شريك جنسي خود مشكلي نداشته باشيد،
ا اما اگر در داشتن ارگاسم هاي تكي هم مشكل داريد در ارگاسم چندگانه نيز ب. چندگانه فقط نيازمند صبر، عزم و تالش است

به همين دليل اگر احساس مي كنيد كه در روابط جنسي خود مشكالت جدي . بود مشكالت و مسائل بيشتري روبه رو خواهيد
 .داريد حتماً با پزشك متخصص درميان بگذاريد

 تفكرات قديمي
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اري از رمز و بسي. فالسفه چين قديم، هزاران سال پيش آن را مي شناخته اند .مسئله ارگاسم چندگانه ايده جديدي نيست
باوجود اينكه طي دهه چهل و پنجاه محققان زيادي در زمينه مسائل جنسي در غرب . رازهاي جنسي هنوز ناشناخته مانده است

اما حتي در اين عصر ميزان ناآگاهي جنسي، راهنمايي هاي غلط و . توانايي مردان در داشتن ارگاسم چندگانه را تاييد كردند
 .يده مي شودسردرگمي جنسي به وفور د

 خط آخر

خط آخر اينكه توانايي شما در داشتن ارگاسم چندگانه به آگاهي و هوشياري كلي شما در زمينه جنسي و قدرتتان در كنترل 
بااستفاده از مطالبي كه در . يك شبه به دست آوريد شايان ذكر است كه اين قابليت را نمي توانيد. عضالت لگني بستگي دارد

، احتماالً بايد متوجه شده باشيد كه هفته ها يا حتي ماه ها ممكن است طول بكشد تا بتوانيد در اين زمينه اين مقاله ذكر شد
 .نتيجه اي كه به دست مي آوريد به تالش و اراده خودتان بستگي دارد. موفق شويد

  

  روش هاي ديگر براي ارگاسم طوالني و ضد انزال زود رس در مردان 

  :درمان هاي موضعي

استفاده . ده از كرم هاي كاهش دهنده حس سطحي ناحيه دستگاه تناسلي مانند ژل ليدوكايين دو درصد توصيه شده استاستفا
دقيقه سبب كاهش زود انزالي مي  ??درصد و كشيدن كاندم روي آلت پس از  ?.?كرم پريلوكاين + درصد  ?.?از ليدوكايين 

   تا از بي حسي بيشتر آلت و واژن زن جلوگيري شود توجه شود قبل از نزديكي با صابون شستشو شود. شود

  :استفاده از متد ماستر و جانسون

اين روش نياز به اراده و تمرين دارد . اين شيوه شامل يادگيري تشخيص و كنترل احساسي است كه منجر به ارگاسم مي شود
انجام تحريك تا رسيدن . ج جنسي مي باشدماستر و جانسون، شامل تحريك سكسي توسط خود فرد يا زو. ولي بسيار موثر است

اين كار در چند نوبت و اوقات مختلف انجام مي شود و به تدريج زمان هر . و متوقف كردن آن است) ارگاسم(به نزديكي قله 
تحريك افزايش مي يابد تا فرد احساس مي كند زمان طوالني تري را صرف هر بار تحريك مي نمايد پس از چند نوبت و چند 

به محض اينكه تحريك . مرد به پشت مي خوابد و به آرامي كار نزديكي انجام مي شود. ز تمرين انجام نزديكي شروع مي شودرو
  .مدتي حالت ريلكس به خود گرفته و مجددا نزديكي شروع مي شود) پارتنر(به قله نزديك مي شود با عالمت دادن به زن 

  :تكنيك فشار

اين حالت سبب كم شدن تجمع خون در آلت و . از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم مي شود فشار سر آلت يا انتهاي آلت قبل
  . مي شود) اركسيون(كاهش نعوظ 

  :تكنيك هاي ديگر
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بسياري از جوانان براي افزايش كنترل انزال اقدام به استمناء قبل از نزديكي مي كنند تا با اين كار كنترل بيشتري بر ارگاسم 
  )گناه كبيره .(ا اين تكنيك خيلي موثر نيستخود پيدا كنند ام

  :كاندم 

كاندم سبب كاهش تحريك پذيري مي شود در صورتي كه يك كاندم قادر به اين كار نباشد از دو كاندم مي توان استفاده كرد 
  .ضمن اينكه كاندم سبب جلوگيري از بيماري هاي مقاربتي و حاملگي هم مي شود

  :پوزيسيون خوب نزديكي

مرد به پشت مي خوابد و زن فعال تر عمل مي . كمكي به كنترل انزال زود رس نمي كند) مرد در باال(عمول نزديكي وضعيت م
  .كند و مرد مي تواند جريان نزديكي را هدايت كند

  :درمان طبي 

اره اين داروها به براي اطالع درب. استفاده از داروهاي مهار كننده باز جذب سروتونين در كنترل انزال زودرس موثر مي باشد
  . پزشك مراجعه كنيد

  

 

 ها و آقايان تكنيك كگل يا تمرين هاي عضالت كف لگن در مورد خانم

اين تكنيك توسط دكتر آرنولد كگل براي كمك به بهبود وضعيت جسماني زنان پس از زايمان ارائه شد و هدف از انجام آن 
دكتر كگل بعدها دريافت كه انجام اين . ردن خونريزي پس از زايمان بودها و در نتيجه بند آو تقويت عضالت لگني در خانم

  .ها يكي است ي همگي آن تنوع اين حركات زياد است اما ريشه. كند ها به افزايش لذت جنسي هم كمك مي نرمش

  :براي مردان و زنان

  

  .و بعد دوباره رها كنيدي سفت كردن عضالت لگني متوقف كنيد  خروج ادرار را در هنگام ادرار كردن بوسيله

  . اين حركت را روزي سه بار و هربار ده مرتبه انجام دهيد. عضالت لگن را منقبض كرده، به مدت يك ثانيه نگه داريد و رها كنيد

  .تدريج تعداد انقباضات و دفعات را به ده بار انقباض به تعداد بيست دفعه در روز برسانيد به

  . ها مدت نگاه داشتن انقباض را به سه ثانيه افزايش دهيد و بعد عضالت را رها كنيد براي تنوع در انجام اين تمرين

  ).يكبار دفعات را طوالني و كوتاه كنيد و بار بعد تعداد انقباضات را(ها را انجام دهيد  توانيد مخلوطي از تمرين شما مي

  

  .كنيد خوانيد يا با تلفن صحبت مي يد، وقتي كتاب ميكه پشت كامپيوتر هست حتي هنگامي: در هر حالتي اينكار را انجام دهيد

  .تان خواهد بود در هنگام نزديكي انقباض عضالت لگني موجب ايجاد لذت براي شما و شريك جنسي
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  .شود اما تدريجاً تفاوت را متوجه خواهيد شد نتيجه يكباره حاصل نمي. تكنيك كگل را حداقل براي شش هفته انجام دهيد

  تقدند زنان باردار بايد تعداد تمرينات خود را صد بار بيشتر از افراد عادي انجام دهند برخي پزشكان مع

  . تر داشته باشند تر و سالم تا آمادگي الزم را براي انجام زايماني راحت

  .در آقايات انجام مرتب اين تمرين ها به بر طرف شدن انزال زودرس و كيفيت نعوظ كمك بسياري ميكند

  

 وجهاي جوان جهت انتخاب مكان مناسب جهت رابطه جنسينكاتي براي ز

  .اتاق خواب خصوصی ترين محل خانه و مکان مقدسی است  

محل انجام سكس مي تواند در ايجاد يك رابطه . اما اين بدان معنانيست كه سكس لزوماً بايستي در اتاق خواب صورت بگيرد 
شما معموالً بايستي اتاق خوابتان را بر طبق فانتزيهاي . ا ايفا نمايد بهتروموثرترو لذت بخش ترو حتي متنوع تر نقش مهمي ر

  :براي انتخاب مكاني جهت داشتن يك سكس با كفيت باال مي توان نكات زير را در نظر گرفت . جنسي تان تزئين نمائيد 

خواب نبوده و در مكانهاي ديگر  اين مكان مي تواند صرفاً محدود به اتاق. هراز چند گاهي محل انجام سكس را تغيير دهيد -1
برروي يك كاناپه  گاهي انجام سكس. كه مكان مورد نظر آرامش و امنيت داشته باشد  اين به شرطي است. منزل نيز انجام شود 

  .راحت كه در سالن پذيرايي خانه مي باشد بسيار لذت بخش تر از انجام سكس در مجلل ترين تختخوابهاست 

  بهترين وامن ترين قسمت منزلتان انتخاب نمائيد به نحويكه هيچ مكان ديگري به آن مشرف نباشد  اتاق خوابتان را در-2

  . حتماً براي اتاق خوابتان قفل و كليد جداگانه داشته باشيد و به افراد ديگر اجازه ندهيد كه بدون اجازه شما وارد آن شوند -3

سعي كنيد حتي المقدور و تا جائيكه امكانات مالي شما اجازه مي دهد هراز  اتاق خوابتان را بسيار جذاب و زيباتزئين نمائيد و-4
  .چند گاهي دكوراسيون و رنگ آن را تغيير دهيد 

  .تختخوابتان را طوري تزئين كنيد كه مركز تو جه قرار گيرد -5

  .رطوبت و دماي اتاق خواب بايستي مناسب باشد - 6

  .و پاكيزه باشد تخت يا رختخواب شما بايستي همواره راحت -7

اگر به رنگهاي گرمتر عالقه منديد . رنگ اتاق خوابتان را از رنگهاي آرا مبخشي مثل آبي و سفيد و صورتي انتخاب كنيد -8
  . رنگهائي مثل نارنجي يا قرمز عنابي بسيار رويائي هستند 

عالوه بر حفظ ) نگ اتاق و دكوراسيون آن به تناسب ر( آويختن پرده هاي كافي و زيبا با رنگ هاي صورتي نارنجي يا قرمز -9
  .خلوت شما به مهيج ترين شدن اتاق خواب شمانيز كمك مي كنند 
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ترجيحاً از آباژورها يا المپهايي كم نور با نور ماليم قرمز استفاده كنيد . بهتر ست نور اتاق خواب شديد و مستقيم نباشد -10
استفاده از شمع هاي معطر عالوه . د مي نمائيد مناسب به نظر مي رسد نورپردازيي كه فضائي به رنگ غروب خورشيد ايجا.

  براينكه فضاي رومانتيكي ايجاد مي كند هوارا نيز عطر آگين مي نمايد 

  حتماً آيينه بزرگ و قدي در اتاق خوابتان تعبيه نمائيد -11

  .جاي انباري خانه استفاده نكنيد  هر وقت لباسهايتان را به درو ديوار اتاق خواب آويزان ميكنيد و از آن به-12

  . سعي كنيد فضاي اتاق خواب بسيار مرتب و جالب توجه باشيد -13

فراموش نكنيد كه شما در دفتركارتان نمي . وسايلي نظير تلويزيون كامپيوتر و يا وسايل كارتان را از اتاق خواب خارج كنيد -14
  يتان را انجام دهيد و يا به سرگرمي هاي تلويزيوني بپردازيد خوابيد و قرار نيست در اتاق خوابتان وظايف حرفه ا

پخش يك موسيقي ماليم با صداي مناسب به افزايش . يك وسيله پخش موسيقي با كاستهاي مناسب در اتاقتان بگذاريد -15
  .كيفيت سكس شما كمك خواهد كرد 

  ر اتاق خوابتان تعبيه نمائيد حمام و دستشوئي در اتاق خواب وجود داشته باشد امكانات زير را د-16

ميز توالت و وسايل كامل آرايش و عطريات انواع لباسهاي خواب و لباسهاي زير دستمالهاو نوارهاي بهداشتي وسايل آرايش موو 
    ملحفه هاي تميز

 

 عشق در روابط جنسي

ن زوجين شود اما به بطور كلي روابط جنسي عالوه بر لذت شهواني كه دارد ميتواند باعث بوجود آمدن عشق ميا
بهترين رابطه جنسي رابطه اي ميباشد كه از  .نباشد شرطي كه هدف طرفين از برقراري رابطه جنسي تنها ارضاء شدن

دوست داشتن بوجود آيد نه از شهوت اگر رابطه جنسي تنها به نيت ارضاء شدن باشد لذتي زودگذر شايد براي دقايقي 
نيد بعد از اين رابطه روز از نو روزي از نو كه ديگر همان لذت كوتاه هم از دست كوتاه داشته باشد و زماني كه فكرك

خواهيد داد اما اگر اين رابطه از روي دوست داشتن باشد لذتي چند برابر و ماندگار نصيب زوجين ميشود و عشق ميان 
زش شوند به زبان آوردن حرفهاي زيبا آندو پر رنگتر ميشود زنان به حاشيه بيشتر فكر ميكنند از اينكه بيشتر مايلند نوا

ميتوانند احساس خوبي نسبت به شما در آنها بوجود آيد و مردان مايلند توسط زن تحريك ... نظير دوستت دارم و 
شوند لباسهاي آزاد آرايش كامل بدني پاك و آماده از شرايطي است كه خانمها بايد در نظر بگيرند فداكاري در رابطه 

ئله ميباشد يادتان باشد هر رابطه اي در زندگي زناشويي دو طرفه ميباشد تنها شما نبايد سعي در جنسي مهمترين مس
ارضاء كردن خود داشته باشيد بلكه هنرمند در اين رابطه كسي است كه به ديگري ارزش دهد يادتان باشد حس 
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ه وشيرين است و لذتي ماندگار شهوت از غرايز انسان است و لذتي زود گذر دارد اما عشق در زندگي حسي جاودان
  خواهد داشت 

 

  

ناسالم سالم يا رفتار جنسي
 

 

و رفتارهاي جنسي پرخطر ) UnsafeSex(رفتار جنسي ناسالم 

 كدامند؟

  

از دختران كه در سنين نوجواني و جواني هستند با ما تماس گرفته و از داشتن رابطه جنسي كه با عدم رضايت متاسفانه تعدادي 
بيشترين مكان هاي استفاده شده . اكثر افراد متجاوز دوست پسر هاي اين دختران بود اند . آنان صورت گرفته خبر داده اند 

اكثر اين رفتارها از قبل برنامه ريزي شده بوده .و داخل خانه بوده است داخل ماشين ، مكانهاي خلوت ، جاده هاي بين شهري 
و متاسفانه اين دختران مجبور به سكوت و پنهان كاري شده اند .است و دختران بدون اطالع به مكان مورد نظر كشيده شده اند

. يدز و بيماريهاي مقاربتي فكر نكرده اند و تنها نكته اي كه آنان را ترسانده ترس از بارداري بوده است و به هيچ عنوان به ا

. اين سايت را به دقت مطالعه كنيد “ درگوشي با نوجوانان و جوانان ” نوجوان و جوان عزيز اين مقاله و ديگر مقاالت مبحث 

  .مطمئن باشيد مطالعه سلسله مقاالت ما به شما كمك شاياني خواهد كرد تا زندگي سالمي داشته باشيد

  .باشد ع در آموزش رفتارهاي پرخطر، آموزش رفتارهاي جنسي سالم ميمهمترين موضو

  ابتدا بايد ببينيم رفتار جنسي ناسالم و پرخطر چيست؟

  ) :UnsafeSex(رفتار جنسي ناسالم 

مشكل از اين جا ناشي . آگاه نباشد گويند كه در آن فرد از سالمت خود يا شريك جنسي خود  هر گونه تماس جنسي را مي
مثبت از  HIVدرصد افراد  90بعنوان مثال؛ در حدود . كه آگاهي از سالمت خود يا ديگران به راحتي امكانپذير نيستشود  مي

تواند دليل  نمي HIVاز طرف ديگر؛ منفي بودن آزمايشات تشخيصي در ابتداي آلودگي با . آلوده بودن خودشان اطالعي ندارند
  پس چاره چيست؟. باشد ت در اوايل دوره آلودگي معموالً منفي ميسالم بودن فرد باشد زيرا نتيجه اين آزمايشا
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تواند در  اگر فردي از رفتارهاي پرخطر آگاهي داشته باشد بهتر مي. براي آگاهي از سالمت افراد بايد به رفتارهاي آنها توجه كرد
و ساير  HIVبه داشتن رفتارهاي پرخطر احتمال آلودگي . خصوص سالمت خود يا شريك جنسي خود قضاوت كند

  .كند آميزشي را بيشتر مي هاي عفونت

  رفتارهاي جنسي پرخطر كدامند؟

  :رفتارهاي حنسي پرخطر عبارتند از 

  داشتن شركاي جنسي متعدد •

  )تماس مقعدي و دهاني(هاي جنسي نامعمول  تماس •

  متوسل شدن به خشونت در زمان تماس جنسي •

  قبل از برقراري تماس جنسيو يا روانگردان  مصرف الكل، مواد مخدر •

  )عدم استفاده از كاندوم( تماس جنسي محافظت نشده  •

  .و ايدز در جامعه بايد رفتارهاي جنسي سالم را به افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آموزش داد HIVبنابراين براي پيشگيري از 

  د؟مقاومت در برابر فشارهاي جنسي چيست و چگونه مي توان آن را عملي نمو

هنگام مستولي شدن هيجان بر شما امكان دارد تمامي توصيه هاي ما از ياد شما برود متاسفانه شما در اين زمان در معرض 
  .كافي نمي باشد HIVفشارهاي جنسي قرار داريد داشتن اطالعات الزم در مورد راههاي انتقال عفونت 

شما بايد از انواع فشارهاي جنسي آگاهي داشته و بتوانيد در برابر  پرهيز، وفاداري به همسر و روابط جنسي سالم نيز كافي نيست
  .آنها مقاومت نماييد ما در اين بخش به توضيح و بررسي فشارهاي جنسي كالمي و فيزيكي خواهيم پرداخت

  

  مقاومت در برابر فشارهاي جنسي فيزيكي

والدين همواره به فرزندان خود به خصوص دختران سفارش مي كنند تا از رفتن به مكانهاي ناشناخته 
  .خودداري نمايند

والدين و جوانان بايد همواره اين نكات را مد نظر . امكان تجاوزات جنسي در اين مكانها بسيار زياد مي باشد
  .شندداشته با

مورد تجاوز جنسي در  70000بيش از  1990طبق آمارهاي ارائه شده از سوي دفتر آمار دادگاه جنايات ملي آمريكا در سال 
تجاوز  350000نزديك به  1990تعداد تجاوزات انجام شده مي باشد يعني در سال  5/1و اين تنها . آمريكا گزار شده است

  .جنسي در آمريكا به وقوع پيوسته است

آنها توسط افراد  %20در مورد دانشجويان دانشگاهي به انجام رسيده است كه تنها  سياري از تجاوزات جنسي خشونت آميزب
  .بسياري از اين تجاوزات در قرار مالقاتهاي گذاشته شده به انجام رسيده است. غريبه صورت گرفته است 

ساالنه در سراسر دنيا هزاران و شايد هم ميليونها دانش آموز و دانشجوي دختر ، قرباني تجاوزات جنسي پسران دانشجو و يا 
دانش آموز مي شوند بسياري از اين افراد مدعي هستند كه آنها به علت تهديد و فشار فيزيكي مردان مجبور به قبول برقراري 

  .ارتباط جنسي شده اند
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٢٢٥ 
 

  .اجباري نمونة واضحي از تجاوز محسوب مي شود و دختران و زنان همواره بايد جوانب احتياط را رعايت نمايند روابط جنسي

  .زيرا گاهي اوقات هر چند كه يك متجاوز مقصر مي باشد ولي قرباني نيز عاري از گناه نيست

  مقاومت در برابر فشارهاي جنسي كالمي

ور قبول برقراري ارتباط جنسي توسط جنس مخالف مي باشد و متاسفانه امروزه ما فشارهاي جنسي كالمي ، اغوا نمودن به منظ
  .شاهد بسياري از فشارهاي جنسي كالمي و فيزيكي مي باشيم

  :توجه به نكات زير بسيار مهم ضروري است 

  .از صحبت نمودن با افراد غريبه و نا آشنا بپرهيزيد ) 1

  .آنها رعايت نمي شود بپرهيزيداز رفتن به مجالسي كه شئون اخالقي در ) 2

  با همكالسيهاي و يا دوستاني كه به خوبي آنها را نمي شناسيد قرار مالقات خصوصي نگذاريد) 3

  از پوشيدن لباسهاي نامناسب بپرهيزيد) 4

  همواره به توصيه والدين و مسئوالن مدارس و دانشگاهها توجه نماييد - 

  .است ولي رعايت عفت اخالقي از واجبات مي باشد اگر چه روابط جنسي بخشي مهمي از زندگي - 

  : براي اغوا نمودن شما براي برقراري روابط جنسي ممكن است از كلمات زير استفاده شود

  ديگر تو را دوست ندارم ،اگر قبول نكني - 

  با فرد ديگري دوست خواهم شد ،اگر قبول نكني - 

  ح هستيسرد و بي رو ،اگر قبول نكني - 

  حتما داراي عيب و نقصي هستي ،نياگر قبول نك - 

  .و جمالتي از اين قبيل كه نبايد فريب اين قبيل حرفها را بخوريد

  :نكات مهم در تماسهاي شغلي 

  .از راه پوست سالم در هيچ مكان يا شرايطي به اثبات نرسيده است  HIVانتقال  -1

با قطرات پخش شده در هوا و حتي تماس با سطوح  از راه تماس نزديك با بيماران، مواجهه HIVهيچگونه خطر انتقال  -2
  .محيطي مشاهده نگرديده است 

مربوط به خون يا ديگر مايعات آلوده به خون بوده و تنها دو مورد انتقال غير اين راه  HIVتقريبا تمام موارد قطعي انتقال  -3
  )HIVيك مورد در اثر مايع جنب خوني وديگري دراثر كشت غليظ شده (بوده است 

تاكنون هيچ مورد انتقال شغلي از راه ترشحات مهبل، مني و شير گزارش نشده است، باوجود اين مسئله ، بايستي درتمام  -4
  .تماسها اصول احتياطات استاندارد را رعايت نمود

تقال عفونت از راه تنفس دهان به دهان گزارش نشده است ولي براي پيشگيري از ان HIVو  HBVتاكنون هيچ مورد انتقال  -5
در اين موارد از ماسكهاي مخصوص استفاده  HBVو  HIVهرپس سيمپلكس و نايسريامننژيتديس و احتمال تئوريك انتقال 

  .شده و بعد از مصرف ضد عفوني گردند

  .از تماس باخون پيشگيري مي نمايد %93رعايت احتياطات استاندارد در موارد جراحي تا - 6

  :شود عبارتند از  HIVجب انتقال تماسهاي شغلي كه مي تواند مو

  آسيبهاي مربوط به تماس جلدي مثل فرورفتن سوزن يا بريدگي توسط سوزن يا اشياء تيز ديگر-1
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٢٢٦ 
 

  آلودگي غشاء هاي مخاطي-2

البته در پوست منافذ غير قابل تشخيص وجود (آلودگي پوست غير سالم يا اسيب ديده از طريق خراشيدگي يا درماتيت ها -3
  )از اين منافذ مي تواند وارد شود HIVاهي دارد كه گ

مايع  ،نخاعي-شامل خون ،مايعات خوني بافت ها و ديگر مايعات بدن نظير مني ، ترشحات واژينال، مايع مغزي HIVمنابع 
ر د. به ديگران شوند HIVسينوويال، پريتونئال پريكارديال و مايع آمنيوتيك كه همه اينها مي توانند موجب انتقال عفونت 

در صورتي كه خون قابل روئيت در آن وجود نداشته باشد بعنوان  HIVخصوص بزاق به طور كلي تماس با بزاق يك فرد آلوده به 
مطرح نمي شود تماس با اشك، عرق ادرار و مدفوع غير خوني شخص آلوده نمي تواند  HIVيك عامل خطر آفرين براي انتقال 
  .حسوب گردندم HIVبه عنوان عامل خطر آفرين انتقال 

HIV اما تماس با شير انسان بعنوان يك تماس شغلي براي . از طريق شير انسان آلوده مي تواند به نوزاد يا كودك منتقل شود
توسط سوزن و يا ديگر آسيبهاي  HIVدرنظر گرفته نمي شود مطالعات نشان داده است كه متوسط خطر انتقال  HIVانتقال 

  .است  %0.32حدود  HIVه جلدي توسط اشياء تيز آلوده ب

  )تماس از طريق غشاي مخاطي يا پوست آسيب ديده  2885يك عفونت بعد از (

  :از بيماران آلوده به ساير بيماران  HIVخطر انتقال بيمارستاني 

كودك بستري دربيمارستهاي شوروي سابق ، موجب آلودگي آنها  41و استفاده مجدد از آنها در  HIVسوزن هاي آلوده به 
  .رديده استگ

از بخشهاي همودياليز از كلمبيا گزارش گرديده است كه به علت استريليزاسيون ناكافي وسايل  HIVمورد انتقال  9حداقل 
  .وسوزنهاي آلوده بوده است وموارد مشابهي از كشورهاي آرژانتين گزارش شده است 

گردد وتوصيه به انجام آن نمي  HIVابتالي شغلي قبل از عمل جراحي نمي تواند موجب ممانعت از  HIVدر ضمن انجام تست 
  .شود

اين است كه خون تمام افراد مي بايست آلوده فرض شود مگر خالف آن  HIVاساس پيشگيري اوليه پرسنل پزشكي دررابطه با 
  )رعايت احتياطات استاندارد(ثابت شود 

بايد در اسرع وقت به مراكز بهداشت استان و …به دست و  HIVپرسنل پزشكي درصورت فرو رفتن سوزن مشكوك يا آلوده به 
  ).جهت كموپرفيالكسي توصيه شده اند Zidovudine Lamivudine , Indinavirداروهاي (يا شهرستان مراجعه كنند

  :توصيه مي كند كه ) CDC(به محيط ،مركز كنترل بيماريها  HIVدرصورت پاشيده شدن خون و مايعات آلوده به 

  .زوم ساير وسايل محافظ پوشيده شوددستكش و درصورت ل -1

  .با دستگاه كاغذي حوله اي ، خون و مواد ريخته شده در محيط پاك شود  -2

  .محل با آب و صابون شسته شود-3

عفونت زدايي شود و اگر ) وايتكس(هيپوكلريت سديم ) ppm 10000( 1:100درصورتي كه سطح آلوده صاف باشد با محلول -4
سي سي خون 30اگر بيش از . گندزاديي شود) ppm 100000( 1:10داراي خلل و فرج باشد با محلول سطح آلوده ناهموار و 

 10هيپوكريت سديم ريخته پس از 1:10درمحلي ريخته شود بايستي خون را با حوله كاغذي بپوشانيم وبرروي حوله محلول 
 .سديم گندزدايي نماييمدقيقه محل را با آب صابون شستشو دهيم و دوباره آنها را با هيپوكلريت 
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 آميزش دردناك در مردان

  مقيم كشور فرانسه -سكسولوژيست  - مقاله از دكتر نادر و دكتر حسين فرهمند 

  آميزش دردناك در مردان 

  

  : در مردان دو نوع درد داريم 

  )  Erection( در حال خيزش )  Verge Pénis(درد نرّگي  - 

  )  Ejaculation( درد هنگام انزال  - 

  

  درد آلت تناسلي 

  

  . ست ، يا بيماري هاي مربوط به آلت تناسلي ختنه نشده)  La Peyronie( اين درد ها يا ناشي از بيماري پيروني 

  

اين قطعه هاي فيبروزه مي توانند ضخيم و كلسيفيه . ست ) Corps Cavrneux(بيماري پيروني فيبروز ستون هاي غاري  -1
. در چنين حالتي دخول مشكل و گاهي نا ممكن ست. سمتي ست كه پالك فيبروزه وجود داردنتيجه كج شدن نرٌگي به . شوند

  . درمان در بيشتر موارد جراحي است و حذف پالك فيبروزه

  

چنين تنگي و چسبندگي خيزش را دشوار و )  Phimosis( بيماري فيموسيس ) =  Prépuce( تنگي حلقه ي پيرا پوست  -2
  . ست)  frein du pénis(بيشتر اوقا ت اين چسبندگي همراه با كوتاهي لگام نرٌگي . آميزش را دردناك مي كند

را مي فشارد، اين را پارا فيموسيس مي )  gland du pénis( گاهي اين تنگي و چسبندگي چنان شديد ست كه كالهك نرٌگي 
  . ناميم و يكي از اورژانس هاي پزشكي ست 

اين پارگي درد و خون ريزي چشمگيري به . ارضايي مي شود-ورزي يا خود-در حال عشق گاهي كوتاهي لگام منجر به پارگي آن
  . همراه دارد، اما عارضه ي خوش خيمي ست

  

  : دردهاي انزال 

 IST : Infection Sexuellement Transmissible( بيشتر ناشي از عفونت هاي آميزشي ) :  urétrites( عفونت هاي پيشابراه  -1

  . ست) 

  .  اين بيماري ها با ترشحات مجراي ادراري همراهندمعموال

  

  معموال همراه با سوزش هنگام ادرار : عفونت هاي ادراري  -2

  

آزمايش و درمان زوج . در جوانان پيش از هر تشخيص ديگر بايد به كالميديا شك برد. كمتر شايع ست : عفونت اسپرم  -3
))partenaire  ه مورد آزمايش ادرار و اسپرم ضروري ست و گاهي نيز اكوگرافي پروستاتدر هر س. را نبايد از ياد برد .  

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٢٢٨ 
 

  درد هاي حاد ويكطرفه بيضه 

  

  : چرخش طناب بيضه-1

بطوري كه اگر درمان . و منجر به اختالل خونرساني بيضه مي گردد. پديده غير شايعي است كه اكثرا در مردان بالغ ديده ميشود
مستعد پيچ ... در بيضه هاي پائين نيامده . كن است باعث چروكيدگي دائمي بيضه گرددساعت انجام نشود مم 4- 3در عرض 
  خوردگي 

در نيمي از . آسيب فيزيكي نيز مي تواند زمينه ساز باشد. بسياري از موارد پيچ خوردگي در زمان نوزادي رخ ميدهد. هستند
بنظر ميرسد . ص مادرزادي يك قسمت كيسه بيضه وجود داردو در اكثر موارد نق.. بيماران پيچش در زمان خواب اتفاق مي افتد

گرفتگي . در اكثر موارد علت ايجاد پيچ خوردگي وجود يك قسمت كيسه بيضه حجيمي است كه باعث چرخيدن بيضه مي شود
اگر از پائين تخت ( بيضه در خالف جهت عقر به هاي ساعت, يك عضله مخصوص اون قسمت باعث مي شود كه در سمت چپ

درد شديد ناگهاني در يك پسر جوان كه .و در سمت راست در جهت عقر به هاي ساعت بچر خد) بيمار خوابيده نگاه شود به
نشانه پيچ خوردگي ... درد پائين شكم و تهوع و استفراغ ايجاد ميشود , بدنبال آن تورم بيضه و قرمز شدن پوست كيسه بيضه 

در بيماراني . مشاهده ميشود... به باال كشيده شده است, عضو حساس و متورم , ه در معاين.طناب حاوي اسپرم هاي مردا نه است
پبچش طناب بيضه منجر به ايجاد . بيضه هايي كه مستعد پيچ خوردن هستند به حالت افقي قرار ميگيرند.. كه ايستاده باشند

ممكن است درد را ... باال آوردن بيضه  .درد بيضه و عدم وجود يك رفلكس طبيعي اون قسمت بنام رفلكس كرماستريك مي شود
و در عرض .. معموال با مانور مذكور كاهش مي يابد... كه خيلي شبيه درد پيچش بيضه است.. درد عفونت اپيديديم.. تشديد كند

يكي .. البته همانطور كه گفتم اين مشكل را بايد حتما از چند بيماري افتراق بدهيم... چند ساعت چرك هاي خون باال مي رود
روشهاي ... و ديگري ضربه است... يكي اوريون اون قسمت هست... عفونت قسمت ديگري ار كيسه بيضه بنام اپيديديم است

  .. ولي قطعي ترين روش اسكن ايزوتوپ است... يكي سونو گرافي داپلر است... تشخيصي خاصي دارد

  

  

   :چرخش ضمائم بيضه -2

. سال رخ ميدهد 16اين پديده معموال در پسر بچه هاي زير .. چار چرخش شوندممكن است بطور خودبخودي ضمائم بيضه د

اون عالمت بسيار .درد بيضه اولين عالمت است كه پس از آن توده كوچك و حساس در قطب فوقاني بيضه لمس مي شود
  اختصاصي 

  . تمام بيضه متورم و حساس استدر معاينات بعدي . هست بطوري كه اگر با كشيدن پوست روي آن توده آبي رنگي ديده شود

  در صورت هر گونه شكي به پيچ خوردن طناب حاوي اسپرم ها . كه در اين مرحله افتراق پيچش بيضه از ضمائم مطرح مي شود

  . روز بعد برطرف مي شود 7- 5معموال درد و تورم طناب حاوي اسپرم ها در عرض . بالفاصله بايد عمل جراحي انجام شود

  

  ربه هاي بيضه صدمات و ض -3

  سرطان هاي بيضه  -4

  اوريون بيضه -5

  درد پس از وازكتومي - 6

  بي دليل -7

  اصال از لوله ادراري از كليه به مثانه هست كه به , يعني كيسه بيضه هيچ مشكلي نداره و درد: درد ارجاعي از ميز ناي -8
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٢٢٩ 
 

  كيسه بيضه كشيده شده 

  عفونت پروستات  -9

  تحريكات جنسي  -10

  د فتق پيشرفته با -11

  گرفتگي عضله مخصوص اون قسمت  - داروها - سرطان خون بيضه اي -  lyme-PAN: اختالالت موضعي بيضه -12

  بنام كرماستر 

بعضي از  - گشاد شدگي يك شريان بزرگ نزديك بيضه بنام ايلياك - آپانديسيت حاد -سنگ ميزناي: درد هاي راجعه -13
  التهابات 

  اعصاب اون منطقه 

  

  

  اي مزمن و ثابت بيضه درد ه

  اختالل رواني  -1

  التهاب اعصاب اون قسمت  -2

   constrictive albuginitis... التهاب بعضي اليه هاي پوستي كيسه بيضه  -3

  بيضه نرمال  -4

  باد فتق زود هنگام  -5

  التهاب غددلنفاوي اون قست به علت عفونت  - 6

  اون منطقه  كشش اتصالت عضالني اون قسمت به استخوانهاي -7

  بيماريهاي مفصل ران  -8

  التهاب پس از وازكتومي  -9

  عفونت اپيديديم باكتريال مزمن  -10

  چرخش ناكامل و عود كننده بيضه  -11

  

  بررسي رابطه جنسي از راه مقعد و عوارض پزشكي و احكام شرعي آن

  :  رابطه جنسي از طريق مقعد و احكام شرعي در مورد آن

و از نظر شرعي اين رابطه هرگز نبايد ) منظور كراهت است بر مبناي فتواي فقها ( شرعي كامال مردود است  اين رابطه از نظر
تا جايي كه در قوانين مجازاتهاي اسالمي اگر مردي همسر خود را مجبور به انجام چنين رابطه اي با وي كن زوجه . انجام گيرد 

كه هر چيزي كه از نظر اسالم مردود شناخته شود حتما به ضرر انسان ميباشد مي تواند از شوهر خود شكايت كند كما اين) زن( 
  بطه يك رابطه پرخطر است از نظر پزشكي نيز ثابت شده كه اين را  كه امروزه

  :از منظر پزشكي   بررسي رابطه جنسي از نوع مقعد و آسيبهاي جسماني آن

نظريه مبني بر سايم بودن و بي ضرر بودن اين رابطه ارائه نگرديده ، هيچ پزشكي چنين رابطه اي ا توصيه نميكند و مسلما هيچ 
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  .بر عكس اين رابطه هميشه از نظر پزشكي نقض گرديده 

در نواحي مقعد رشته هاي عصبي زيادي پراكنده شده كه اين رشته هاي عصبي بسيار بسيار آسيب پذير و حساسا ميباشند و 
از عملكرد داخلي   من اينجا مكانيزمي  شود سريعا واكنش نشان ميدهند) ANAL (نسبت به هر چيزي كه وارد دهانه مقعد 

  :  بدن رو براي شما شرح ميدم تا بهتر متوجه بشويد

و خروج   كه يكي از انها داخلي و غير اراديست و دريچه ورودي غذا به معده sphincterدستگاه گوارشي داراي دو نوع اسفنكتر 
از طريق مري پايين , اين اسفنكتر ها خارجيست كه اين يكي اراديست وقتي كه غذا بلعيده مي شود  آن ميباشد و يكي ديگر از

( "اسفنكتر"عضالت حلقوي وجود دارند كه به آنها اصطالحا , در محل ورود و خروج معده . آمده و به سمت معده مي رود 

sphincter  (گفته مي شود و به عنوان دريچه عمل مي كنند  

باز  2ه شما احساس ميكنيد كه نياز به عمل خروج مدفوع از دريچه مقعد را داريد اين زمانيست كه اسفنكتر داخلي زماني ك
و در كل دفع مدفوع ) اسفنكتر خارجي( شده كه خب همانطور كه گفته شد غير اراديست اما عمل باز كردن دريچه مقعد 

داريد و خودتون رو نگه ميداريد تا به محل مناسب   WCرديد نياز به اراديست و دست شما ميباشد يعني از زماني كه احساس ك
ود اين نگه داشتن و اين عمل خارج كردن مدفوع توسط برسيد و سپس به اراده خودتون باعث خارج شدن مدفوع مي ش

بطه جنسي از راه مقعد حاال همه اين مسائل را مطرح كردم كه به اينجا برسيم كه را. اسفنكتر خارجي كه اراديست انجام ميشه 
يا كال وارد شدن هر شئي در درون مقعد باعث آسيب ديدگي اسفنكتر خارجي شده و باعث ميشه كه درچه خروجي مقعد يا 

همون آنال به درستي كار خودش رو انجام نده يعني از قدرت ارادي خارج ميشه پس به مرور زمان امكان ارادي خروج مدفوع يا 
مدفوع از درچه مقعد خارج ميشود در اينصورت   دست ميدهيد در اين صورت نا خواسته و غير ارادي نگه داشتن خود را از

  .كه خب مسلما اين براي هيچ آدمي خوشايند نيست. لباس زير مشاهده مي گردد در  هميشه لكه هايي از مدفوع

ير بيماري هاي مقاربتي از طريق مقعد راحتر از جهتي ديگر ساير بيمارهاي عفوني ، ويروسي همانند هپاتيت ايدز سفليس و سا
منتقل مي شوند خيلي از افراد تصور ميكنند كه در رابطه مقعدي هيچ خطري آنها را تهديد نمي كند كه بايد عرض كنم اتفاقا 

هاي با شستشو راحتر انجام ميگيرد اين باكتري... چون درون مقعد حاوي باكتريهاي زيادي ميباشد انتقال ويروسهاي نظير ايدز و 
از آن گذشته دريچه مقعد يك درچه خروجيست پس وارد شدن هر چيزي از اين دريچه عالوه بر آسيب به . از بين نميروند 

و به مرور باعث باز شدن هر چه بيشتر درچه مقعد و پيدايش عوارض ذكر شده . درچه و موارد ذكر شده همراه با درد است
  .طه حتي براي يك مرتبه هم به هيچ وجه به زوجين توصيه نمي شودبه طور كلي انجام اين راب.ميشود

  :احتمال بارداري از طريق رابطه مقعدي 

اينكه آيا رابطه جنسي از راه مقعد و وارد شدن اسپرم در مقعد باعث بارداري مي شود يا خير جاي بحث دارد از آنجايي كه مقعد 
اشد به سمت بيرون رانده ميشود يعني اگر مني وارد مقعد شود مقعد امكان واحد خروجي ميباشد عموما هر چيز يكه وارد آن ب

خارج راندن آنرا دارد از طرفي ديگر تخمگذاري درون رحم انجام ميگيرد و مقعد دريچه ورودي به رحم نميباشد با اين حال نه 
  .اين موضوع تاييد ميشود و نه رد ميشود 

  :انوني حكم قضائي ، برگه سالمت پزشكي و پزشكي ق

سوالي كه مطرح مي شود اينست كه آيا اگر فردي قبل از ازدواج رابطه جنسي مقعدي داشته باشد مشخص مي شود يا خير ؟ در 
پاسخ به اين سوال بايد عرض شود طبق قانون مرد مي تواند از طريق مراجع قضائي تقاضاي برگه سالمت پزشكي در مورد همسر 

از مراجعه به پزشكي قانوني اين مسئله قابل بررسي مي باشد در پزشكي قانوني زن هر گونه خود كند كه طبق حكم دادگاه پس 
  ل از ازدواج داشته چه از راه واژن چه از راه مقعد قابل تشخيص ميباشد كه قب) از نوع دخول   (رابطه جنسي 

  :  نا سالم اجتماع و روابط دوستي 
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ين دو جنس مخالف متاسفانه رابطه جنسي از راه مقعد زياد انجام مي شود دانستن اكثر مواقع در روابط دوستي ب  از آنجايي كه
 يچرا كه در مواقع بروز بيماري نم. نسي پيش از ازدواج به افراد توصيه مي شودمطالب فوق و پرهيز از انجام هر گونه رابطه ج

  .تواند باعث مرگ هم بشود يتي مشده كه ح به پزشك مراجعه كنند از اينرو عفونت يا بيماري گسترد ه ندتوان

  سخن نويسنده

در كل رابطه جنسي مقعدي بسيار بسيار پر خطر ميباشد متاسفانه جوانان ما تحت تاثير تصاوير يا فيلمهاي مبتذل قرار گرفته و 
دام مي نمايند حال اعمال انجم شده در اينگونه تصاوير را از جنبه آموزشي برداشت كرده و نسبت به انجام آن در دنياي واقعي اق

رسانه ها و  همان كشورهايي كه چنين فيلمهايي در آنها توليد ميشود بارها در مجالت و ساير  آنكه مراجع پزشكي و مذهبي
اينگونه فيلمها فقط و فقط به منظور تحريك افراد توليد . حتي كتابهاي آموزشي رابطه جنسي مقعدي را صراحتا رد كرده اند 

  .ر گونه جنبه آموزشي ميباشد شده اند و فاقد ه

 مواردي در مورد فتيش

اما مسئله اي كه !! يه مدته كه دارم مي بينم يه سري افراد اومدن و توي بالگهاشون در مورد فتيش صحبت مي كنن
تمام اونها هم سعي ! وجود داره اينه كه ميان و يه سري سخن پراكني مي كنن تا چيزي رو بهش شكل قابل ارائه بدن

مثالٌ مي گن فالن دكتر از ! كنن خودشون رو به يك سري حرفها و استدالالت لحيم كنن تا بتونن موفقتر باشنمي 
متاسفانه ما ايراني ها هم فقط ياد گرفتيم ببينيم كي داره ! موردي نيست! فالن جا فالن چيز رو گفته و ديگه آقا تمومه 

ز اين وبالگها رومي خوندم و مي ديدم كه يه كله داره محمالت يكي ا! و نه اينكه چي داره گفته ميشه! حرف مي زنه
مينويسه و داستانهاي چرت و پرتي از اينكه مثالٌ در طول روز چه كارهاي شاخداري رو انجام ميده و از انجام اونها لذت 

م مجبور شدم در در نتيجه من ه! تازه توضيح هم ميده كه قبلش با هم در مورد حد اينكارها به توافق رسيدن! ميبره
 اين زمينه صحبت كنم تا اگه حداقل نويسنده اِينگونه وبالگها اينجا رو ميخونه ديگه دست از گفتن اين محمالت برداره

.                                                                   
 

اين بت بمعناي . راي فارسي اون واژه پيدا كنمنمي دونم چطور ب( واژه فتيش در زبان انگليسي به معناي بت مي باشد 
در زمينه جنسي . در زندگي همه آدمها چيزي وجود دارد كه باعث مي شود ساليق بوجود بياد! ) كلمه ايدول نيست

مثالٌ اينكه يه نفر از پوست سفيد خوشش . همه آدمها اين فتيش رو دارا هستند . اين ساليق فتيش ناميده مي شود 
زندگي و شخصيت و روان فرد در ساخته شدن اين فتيش نقش اساسي داره و به همين . از چشمهاي قهوه اي مياد و يا 

مثالٌ من دوستي رو دارم كه در زمانيكه براي ماموريت ! دليل ساليق و در نتيجه فتيش افراد كامالٌ با هم فرق مي كنه
ميگه وقتي چمدونم رو باز . همسرش رو هم ميبره  كاري به سفر ميره هميشه توي چمدونش يه دونه از لباسهاي زير

يا كسي رو مي شناسم كه ديدن جورابهاي ساق بلند در پاي .مي كنم از ديدنش توي وسايلم حس خوبي دارم 
همه افراد در وضعيتي گرايشي رو نسبت به كسي . اِينها تماماٌ طبيعي است . همسرش كامالٌ مي تونه تحريكش كنه

د براتون اتفاق افتاده باشه كه مثالٌ فالن دختر با اينكه زياد جذاب يا گيرا نيست بخاطر پوشيدن شاي. حس مي كنند 
يا فالن پسر با وجود داشتن . خيلي دلنشين شده باشه ) فرضاً شلوار جين با فالن رنگ پيراهن ( فالن لباس و ست 

 ذاب شده باشهصورت نچندان جالبش بخاطر استفاده از فالن ادوكلن خيلي براي شما ج

.                                                         

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٢٣٢ 
 

  

اينكه مثالٌ فالني موي بلوند دوست داره و به اصطالح . اينها تماماٌ فتيش ناميده ميشه . و هزاران مثال ساده ديگه 
. در تحريك همسر پرسيده بود  يكي از شماها در مورد نقش لباس خواب زنها و رنگ اون! عاميانه اينجوري سكسي تره 

و ! اينكه همسر مثالٌ لباس خواب رو با رنگ آبي روشن دوست داره و نه سياه . اين مسئله دقيقاٌ فتيش ناميده ميشه 
همونطور كه گفتم فتيش . چقدر هم اينكه يه زوج بدونن فتيش همسرشون در چيه براي روابط في مابين اهميت داره 

البته من بشخصه ! خته ميشه ولي هنوز نتونسته اند دقيق مشخص كنند كه چرا بوجود مياددر طول زندگي افراد سا
عقيده دارم كه دليل قدرتمند فعلي اون تنها و تنها رسانه ها هستند كه تعاريف زيبايي و روابط رو براي ما تفسير مي 

افراد مسلماٌ به چيزهاي ديگه اي فتيش در گذشته ! كنند و درواقع اونها رو ميسازن و فرو مي كنن توي مخ انسانها 
! در واقع فتيش و زيبايي يك توده تو در تو است كه وجود يكي به ديگري بستگي داره. داشتند و اونها رو مي شناختند

طراحان زيبايي و مد و همه كساني كه قدرت بنمايش گذاشتن زيبايي رو دارند با استفاده از ساليق و فتيش خودشون 
در واقع اگر فتيش . همين چيزهاي جديد ديگر باعث ساخت فتيش جديدتري مي گردد . نجام مي دهند اينكار رو ا

اما حاال ميبينيد كه بطور مداوم طرحها و ابداعات متفاوتي در زمينه . نبود ما دنياي احساسي با دايره كوچكي داشتيم 
  !ستارتباطات انسانها بوجود مياد كه باعث ايجاد كلمه نو آوري شده ا

اين تفاوت ساليق و فتيش باعث شده كه بعضيها بخوان با استفاده از اين تدبير يكسري كارها رو توجيه منطقي بهش 
از اين .ولي نخير پدر من ! همه هم طبيعي هستيم! تو از اين خوشت مياد؟ من از اون. بدن و ادعا كنن كه آقا جان 

                                                          !خبرها نيست

درجه سبك فتيش و درجه سنگين . براي قابل فهم شدن اون به اعتقاد من فتيش رو بايد به دو دسته تقسيم كرد
اما در هر دو مورد يك قانون كامالٌ واضحه كه مرز فتيش رو از افراطي گرايي رواني جدا ميكنه . فتيش

..                                                   

اينكه در سكس هر كاري با نوافق دو نفر مجاز مي باشد به شرطي كه اين كار باعث ضربه روحي و جسمي به فرد نگردد 
  . و اينكار از خود سكس لذت بخشتر نباشد 

  

  

  

. مثالٌ بوسيدن پاهاي زنان ! در مورد درجه سبك فتيش ميشه گفت در واقع كارهاي غير رايجي هستند و نه غير عادي 

نورونهاي عصبي و حسي احساسي زنان برخالف مردان در تمام سطح بدن آنها پخش شده اند و در نتيجه مي توان از 
پاهاي زن عضو زيبايي از بدن وي مي باشد كه در طول رابطه خيلي مورد كم . تمام ظرفيت احساسي زن استفاده كرد

البته بعضي زنها از اينكار احساس . آرامش خاصي مي دهد در حاليكه بوسيدن و ماساژ آنها به زن. لطفي قرار مي گيرد 
نا راحتي مي كنند و آنهم به اين خاطر كه فرصت نداشته اند پاهايشان تميز كنند و يا از اينكار خجالت مي كشند و يا 

مام اين اما به هر جهت همانطور كه ميبينيد ت. و مسائل اين چنين ! حتي فكر مي كنند اينكار از مردانگي مي كاهد
مراحل در راستاي آرام كردن و مهيا كردن زن مي يباشد و هرگز آسيب رواني يا جسمي به كسي وارد نمي آيد و اينكار 

در نتيجه تمام اين هجوياني كه بعنوان فوت فتيش يا نظاير اينها مي بينيد تنها از بيماري . جايگزين سكس نمي شود 
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اين نويسنده ياد شده با آب و تاب توضح مي داد كه چگونه با . شي مي گردد رواني فرد و مازوخيسم يا ساديسم فرد نا
اين مسائل اصالٌ ديگه جزو سكس نيست و ! دستهاي بسته و در حال شالق خوردن ته كفش مثالٌ فالني رو ليس مي زنه

ن مورد رو براي خودتون ياد واقعاٌ خواهشم اينه كه در صورت ديدن اين چنين افراد بيماري اي. اصالٌ رابطه تلقي نميشه 
اعتقاد .آوري كنين كه اين صحبتها صرفاٌ از حسرتهاي جنسي و مسائل و عقده هاي ناشي از اون حاصل مي شود 

به نظر من افراد بدليل عدم دستيابي جنسي و . شخصي من در اين زمينه بر پايه حسرتهاي جنسي مي باشد 
از سكس انتظاراتي رو پيدا مي ) دسترسي جنسي اما عدم اقناع صحيح يا حتي امكان( شكستهاي ارتباطي و جذابيتي 
در اين مرحله افراد در اثر فشار دچار يك خود تخريبي مي گردند كه در راستاي . كنند كه بر پايه حقيقت نيست 

اين رفتار لذت نمي در واقع آنها از . مسائل اينگونه نمود مي كنه و افراد چنين برخوردهايي با اونها را ترجيح مي دهند 
ولي در كل اين اتفاقات تا حدي هم بزرگنمايِ بي ! . برند بلكه در واقع از خود بخاطر مسائل ياد شده انتقام مي گيرند

به اعتقاد من همه اين حسرتها قابل درمان مي باشد ولي اينكه بخواهيم با اين حسرتها زندگي كنيم و . خود مي باشد
يك چنين ارتباطاتي را حتي اگر اينها را در غالب بازي هاي جنسي نيز عنوان ! عقالني نيستخود را سالم بخوانيم چيز 

!! مي كردند باز قابل توجيه بود ولي در حقيقت هيچ زن سالم العقلي از همسرش انتظار رفتار يك سگ را در خانه ندارد

اين حركات چيزي نيست كه حتي خودمحورترين زن نيز آن را خواهان 
                                                          ...باشد

  

در اين زمينه خود . در مورد درجه سنگين فتيش هم كه ديگه فكر نمي كنم با توضيحات باال چيز ديگه اي الزم باشه 
تواند بخود  هم مي) از خود و يا ديگران( تخريبي ياد شده تا جايي پيش مي رود كه ديگر اين مسئله حتي حالت انتقام 

آنهم اينكه همواره در قالب داستان و تصوير چيزهاي دروغين . اما چيز ديگري اين وسط قابل توضيح است . بگيرد
اين رفتار حتي در رواني ترين آدمها هم باز به اين صورت نيست كه خود را در برابر عموم نمايان . زيادي رخ خواهد داد 

هيچ آدم عاقلي هم خودش رو در اختيار تخليه يك رواني قرار . پنهان مي كنندافراد همواره اين احساسات را ! كند
گستردگي اين موارد تنها توسط هنرپيشه هاي جنسي و فيلمهاي پورن صورت مي گيرد كه اين افراد هم . نخواهد داد 

آنها هم بيماران . رد ندارند خارج از مسائل مادي و حرفه اي كاري به اتفاقاتي كه اين اعمال در روان افراد ديگر مي گذا
  .رواني نيستند و تنها خوب قادرند نقش خود را بطوري بازي كنند كه فرد را پاي تصوير ميخكوب نمايند

اين دري وري هايي كه ممكن است بچشمتان بخورد مبني بر اينكه اين رفتار شناخته شده و قابل تائيد است به هيچ 
آويز كمپانيهاي جنسي است كه مخاطبان خود را از ميان افرادي انتخاب مي  عنوان صحت ندارد و تمامي اينها دست

  ...كنند كه خود بداليل ياد شده باال در مرز بيماري يا سير مي كنند و يا بدرون آن افتاده اند 

  هستم؟ Foot Fetishآيا من 

 آيا من داراي فتيش به پا هستم؟. من عالقه دارم كه پاهاي همسرم را ببوسم
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پاهاي وي شما را به اين   براي ارضا شدن فقط   در سكس  الزم نباشد  ما فوت فتيش نيستيد ، در صورتيكهش.نه
در فتيش شيئي كه فرد را . فتيشيسم خيلي نادر است و در مردان هم خيلي بندرت اتفاق مي افتد. مرحله برساند

مي تواند چيزي هم باشد كه . اها و غيرهشديدا تحريك مي كند مي تواند جزيي از بدن باشد مثل گوش ، چشم ، پ
در فتيش تحريك و وجود آبجكت بيشتر از   .اصال ربطي به سكس ندارد مثل لباس ، چكمه ، دستكش و نظاير آن

اينكه شما به پاهاي وي اهميت مي دهيد و يا آنها شما را تحريك مي كنند و شما . خود رابطه براي فرد اهميت دارد 
ا را ببوسيد اگر تنها باعث گرمتر شدن شما در معاشقه و حرارت شما در ايجاد رابطه مي گردد دلتان مي خواهد آنه
اين اصال بد نيست كه . زن موجود زيبايست و براي مردان بخش بخش بدن وي بسيار زيباست.چيز عجيبي نيست

اما اگر ميزان . باز مي گرددنقطه اي از بدن وي شما را بيشتر تحريك كند و تمامي آن به گذشته فكر و زندگي شما 
در رابطه مهم مي پنداريد و با آن   بيشتر از هر بخش ديگري   اين مهم از اين حد باالتر ميرود و شما پاهاي وي را

و يا لذت آن كمتر است مسلما بهتر   ارگاسم مي شويد و ارگاسم شما با ساير بخشهاي بدن وي خالي از لذت است
  مراحل درماني خود را آغاز كنيداست پيش روان پزشك رفته و 

كاري كه شما صورت مي دهيد احتماال يك راه موثر و سازنده در نحوه آماده سازي وي براي رابطه و همينطور 
در بازي ها و معاشقه هر بخشي از بدن مثل الله گوش ، زير گلو ، ساقهاي . خودماني شدن بيشتر شما با وي مي باشد

از همسر خود بپرسيد كه چه دوست دارد و از وي بخواهيد وي نيز با شما . آميز باشدپا و غيره مي تواند تحريك 
 .راحت باشد

 )ويژه متاھلين( در دو جنس مرد و زن    بررسی رفتارھای فيتيش

  سایت بھداشت تن و روح:منبع

   

ز اون بعنوان تابو و یا بت یاد شده چيزی در جنس مقابل ھست که باعث ميشه تا یک فرد چه مذکر و چه مونث به ھر تقدیر فيتيش که ا

  .بشدت تحریک بشوند 

  .برای ھمين ھم از فيتيش ميشود بعنوان محرک عاطفی و خصوصاً محرک جنسی شدید نام برد

محرک ميتوانند جنس مقابل را به تحریک وادارند و گاھی ھم خوب ميدانيد که بعضی از اعضا و قسمتھای بدن بعنوان یک فيتيش یا 

  .چيزھای دیگری مانند رفتار و یا نوع لباس محرک شدیدی خواھند بود که ميگویيم به اون موضوع فيتيش داریم

   

زنھا ميتوانند که البته تمامی اعضای بدن  بيترین انواع فيتيش که شناخته شده ھستند انواع فيتيش مردان به اعضای بدن زنھا است 

برخی از مردھا حتی به . دارای قدرت تحریک کنندگی باشند که در افراد متعدد فرق دارد و بستگی تمام و کمالی به تجربه ھر فرد دارد

سابقه   ممکن است   ناخنھاو یا شصت پا رنگ مو حالت چھره و جزئيات خاص غير قابل درکی در وجود یک زن دارای فيتيش ھستند که

مثP در روزگار نوجوانی که آمپر جنسی ھمينطوری و بدون دليل ھم از صد باUتر . ھنی این فيتيش رو در اونھا ایجاد کرده باشدای ذ

ثانيه زمان نياز داریم یک نگاه کوچک به عضوی از بدن یک زن در مرد فيتيشی را ١ھست و گفته شده برای ارکت یا نعوظ کامل تنھا به 

از ھمين جاست که خط . که در تمام عمر بار فيتيش را به دوش خواھد کشيد) رت دقيقتر اورا تا حدی شرطی ميکندیا بعبا(ایجاد ميکند 

بنابر این اصل اول این است گه افراد . محرک است   وسط سينه در یک نفر و برجستگی سينه ھا بدون توجه به خط وسط آن در دیگری

خصوصاً در فرھنگای پوشيده ای مانند ایران ساق پا در برخی افراد محرکی قوی . ده اندمتعدد فيتيشھای متعددی را در خود ایجاد نمو

ھمه جوانان مذکر به ندرت در خيابان ساق پایی را مشاھده می کنند اما در اروپا وضع به  زیرا در ایران . استاما در فرھنگی دیگر کمتر 
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ورد تجاوز قرار ميگریند از طرز پوشش مناسبی برخوردار نيستند و یکی از عموما افرادی که مبه ھمين دليل است که . دیگر گونه است

  .توصيه مسئولين و نيروی انتظامی مبنی بر حفظ پوشش ميتواند ھمين فاکتور باشد  دUیل 

ده است وجود دارند که باعث عموميت یافتن آن فيتيش ش) دUیل منطقی(  البته گاھی ھم رابطه ای بين واقعيت و فيتيشھای معروف 

زن    مثPً زنھا به موھای فراوان سينه فيتيشی عجيب دارند که ميتوان گفت اینگونه مردان در سينه خود ابزاری برای مPعبه و سرگرمی

در زمان ھم آغوشی دارند زیرا موھای سينه لقمه دندان گيری است برای ایشان و از سوی دیگر ھم مردان پر مو گرمی مزاج بيشتری 

   .دانی که موی زیادی در سر اما موی کمی در بدن خود دارنددارند از مر

حتی در روایات متعددی ھم نقل (  و یا گفته شده است که زنھای دارای ساق پای کلفت از آلت بزرگ و پرگوشتی بھره مند ھستند 

   )به این موضوع اشاره کرده اند) ص(شده که پيامبر اکرم

ست که گاھی یک پوشش و یا حتی قسمتی از بدن جنس مقابل که تا دیروز محرک و فيتيش یکی دیگر از نکات مھم در فيتيش این ا

شاید . که باید ریشه آن را در تصاویر ذھنی جمع قالب مردم جستجو نمود  انگيز مھمی نبوده است تبدیل به محرکی قوی می گردد

بوده و نمایش مناسبی لز آن عضو را ارائه نموده است و یا  ھنر پيشه ای و یا رقاصه معروفی که از آن قسمت به صورت بارزی برخوردار

برای .حتی داستان و رمانی که خواننده زیادی یافته است در ذھنھای مردم نقش بسته است سبب عموميت یافتن آن فيتيش گردد

  انتخاب رنگ سال اشاره ميکنم که آن موضوع ھم تنھا یک قرارداد نيست    شاھد مثال به

   ین مقدمات که بگذریماما از ھمه ا 

   :فيتيش را ميتوانيم در سه دسته ذیل طبقه بندی کنيم 

  :فيتيش بدنی     )١      ١

طبيعی است که اعضای بدن دارای تاثيرات بسزایی بر روی جنس مقابل ھستند و تاثير پذیری ھریک از ما انسانھا از عضو خاصی از 

ریشه این تاثير پذیری ھم در تفاوتھای جنسی و روانی و نيز تجربيات ما و یا . نماید بدن جنس مقابل ما را در مقابل آن آسيب پذیر می 

اما این فيتيش در مرد و زن تفاوتھای فاحشی دارد . حتی محدودیتھای ما دارد که در این مقاله قصد بازشکافی و بازشناسی آن نيست

  که به آنھا ميپردازیم

تيش دارند که از نوک سر تا نوک انگشتان پا را شامل ميشوند و در راس ھمه خود آلت به قسمتھای زیادی از بدن زنھا في مردان 

تا قسمتھای دارای اھميت کمتر عبارتند   ازمھمترین قسمت   تناسلی است و از این جزء مھم که بگذریم سایر قسمتھای بدن به ترتيب

ت که نمود پيدا ميکند زیرا کمر باریک تر باسن را چاق و چله تر و کمر باریک در مواجھه با سينه و باسن اس. و مچ پا   باسن  از سينه

اما . سينه را فراخ تر و زیباتر نمایان ميکند برای ھمين دختر کمرباریک در فرھنگ ھای مختلف تا این اندازه معروف گردیده است

که بگذریم بھره مندی از قد و باUی بلند جذابيت  برخورداری ازقد و قواره و ھيکل مناسب برای اغلب مردان تاثير گذار است و از فيتيش

    .عمومی جنسی را ھم در حد بسيار باUیی نگاه می دارد

برخی به .نيز به قسمتھای زیادی از بدن آقایان فيتيش دارند که شاید در راس آن اندام و عضPت نسبتاً قوی و یا قد بلند می باشد زنان 

و عمومی  بدن پر مو نيز از فيتيشھای بسيار مھم   . ضPت سينه یا بازو و یا گردن بھا ميدھندعضPت ورزیده پاھا و برخی ھم به ع

  بستری با مردی کم مو مانند یک زن را برنمی تابند  اشارات زیادی به این موضوع شده است که زنھا ھم. خانمھا می باشد

  فيتيش در پوشش              )٢

ھم به این دليل <و > آنجایی که ھمان اعضا و جوارح فوق اUشاره را می پوشانند مھم ھستندھم از < البسه . البسه و پوشش ھا 

بطور مثال در ھمين فرھنگ مانتویی ایران که نمایش سينه . که اعضا و جوارح فوق را به صورت مناسبی می نمایانند اھميت می یابند 

يسی شدنی نيست گاھی برخی خانمھا با استفاده از برگه یقه ھای و یا شکاف ميان آنھا بدون پرداخت ھزینه ھای اجتماعی و پل

اشاره کنيم که . (خاصی که در مانتوھای خود تعبيه می کنند برجستگی و زیبایی سينه را بدون آنکه عریانشان کنند دوچندان می کنند

محرک قلمداد می کنند ) ش مناسبی باشدو ھنگامی که دارای لفافه و پوش(برخی آقایان ھم ھستند که زیبایی سينه را در خيابان 

   )وگرنه خود این عضو را بصورت عریان زیبا نميدانند
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در ) گفتيم که مردان به سينه حساسيت خاصی دارند(پوششھا و بر خPف آنجا که راجع به اعضای بدن گفته شد  در راس ھمه   مردان

از ھمين روی است که نيروی  .بوتھای ساق بلند ورنی دارند قسمت پوشش بيشترین آسيب پذیری را از چکمه ھا و بعبارت دیگر

دیگر موارد نيز کفشھای خاص دارای پاشنه باریک وبلند و یا لباسھای  .انتظامی ھم در سال گذشته پوشيدن چکمه را ممنوع نمود

و عينکھایی که بسته به مد ھمچنين برخی جواھرات . دارای براقی خاص ھستند که بدن و پستی بلندی ھای آن را نمایان می کنند

  باشند ) حتی بزرگتر از پھنای صورت(روز ميتوانند بسيار کوچک و یا بسيار بزرگ 

از مردان فيتيش نداشته باشند با اینحال لباسھای اسپرت و یا چسبان در راس لباسھای    اما به نظر می رسد به لباسھای زیادی زنان

بسياری از مردان ھم (  و چيزی که نباید فراموش شود آن است . ذاری استفاده می کنندمحرکی ھستند که برخی آقایان برای تاثيرگ

ورزشھای مناسب و رژیم غذایی  که ھرگونه لباسی در بدن یک مرد به شرطی نمود پيدا ميکند که مرد با پرداختن به ) اشاره ميکنند

در استفاده کننده آن می دانند و گرنه بھترین لباسھا ھم در بدن  لذا فخر یک لباس را) بادی بيلدینگ(سالم بدن زیبایی را ساخته باشد

  .نازیبا ھيچ ارزشی را ندارد

  فيتيش دررفتار و افکار     )٣     ٣

و اخر را ميزند ممکن است زنی و حتی مردی پيدا شود که دارای افکار مازوخيستی بوده و از   در این قسمتھا روانشناسی حرف اول 

لذت ببرد لذا نسبت به فحاشی و یا برخورد خشن جنس مقابل ) وگاه بزرگ مانند کتک خرد و درد کشيدن(د کوچک آزار دیدن در ابعا 

  .لذت وافری ببرد در حالی که ھمين برخورد خشن نه تنھا سبب لذت دیگری نخواھد شد بلکه اسباب رنجش وی را فراھم ميکند

....  

دلنشين شدن رفتار زن    مانند خنده ھای باصدای زیر که سبب(ژگيھای بارز زنانه یک مرد درصورت برخورداری یک خانم از وی: مردان

برای . به شدت در مقابل وی آسيب پذیر ميگردد) از صدای مPیم به شدت تحریک ميشوند  ميگردد و در راس ھمه اینھا برخوردار بودن

زیبا برای منشی و علی الخصوص بازاریابھای تلفنی ھمين است که برخی شرکتھای خصوصی در زمان استخدام کارمند داشتن صدای 

  را از داشتن ھوش و ذکاوت باU ھم مھمتر می دانند 

مسلط و به ظاھر قوی از آنجایی که در ھمه فرھنگھا نقش حامی و بانی خانواده را بازی می کنند در صورت  بعنوان جنس   :زنان

  . ر روی زنھایی می گذارد که قصد دارند تا تمام زندگی خود را به مردی تکيه دھندبرخورداری از منش مقتدرانه تاثير بسيار زیادی را ب

برخی موارد ھم ھستند که ظاھراً ھيچ ارتباطی به شریک جنسی شخص ندارند اما سبب  در آخر این مطلب Uزم است اشاره کنم که 

بطور مثال دوستی دارم مدتھاست دارای . اد دارندتحریک وافری ميشوند که ریشه در عوامل روانشانسی و یا تجربيات شخصی افر

بسيار مناسبی برای خودش داشت که ھردو از در کنار    این دوست بنده تا ھمين اواخر شریک جنسی. پژویی به رنگ بژ می باشد

در خيابان انزال ميگردیده  یکدیگر بودن لذت وافری را برده اند و طرف خانم نه تنھا با دیدن شریک مذکر به سرعت و به مقدار بسيار زیاد

  .به محض دیدن ھر اتومبيل پژویی که دارای رنگ بژ باشد انزال ميگردد  شریک خود اذعان نموده بود که   به   است حتی یکبار ھم

  :سخنی بادوستان و عزیزان خواننده 

با داشتن شناخت نسبت به این موضوع و  نباید نااميد باشيم از این که قد بلندی را نداریم و یا اعضای بدنی برجسته ای نداریم و

شاید انسانھایی که با داشتن . از درجه حسادت و یا خواھشھای نفسانی ما ھم ميتوانيم به خود شکوفایی برسيم  اندکی کاستن

لذا اگرچه . این اعضا در شھوت و فساد جنسی دست و پا می زنند کمتر بتوانند به کماUتی برسند که برخی دیگر انسانھا رسيده اند

به ھر تقدیر . داشتن شاخصه ھا یا بعبارتی وجود بتھای محرک در وجود یک انسان مھم ھستند اما گاھی ھم درسر آفرین می باشند

زیرا عواطف جنسی و نيازھای نوازشی . داشتن اینھا در تحریک کنندگی جنس مقابل تاثير بسزایی خواھد داشت. کاری نميتوان کرد

  . د برای تکامل انسان که نباید کتمان گردندھستن  پله ھایی  ھم
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  عتياد به سكسا

  دكتر بهنام اوحدي: نويسنده

اين واژه براي توصيف افرادي به كار  .ميالدي مطرح شد 1980ي  ي اعتياد به سكس، براي نخستين بار در دهه واژه
شان را ارضا  وانستند نيازهاي جنسيت چه نمي اي وسواسي در پي تجارب جنسي بوده و چنان شد كه به گونه گرفته مي

يا رفتارهايي چون ) مواد(به داروها ) اعتياد)در واقع، اين مفهوم از الگوي وابستگي . گشت كنند، رفتارشان مختل مي
به سكس در اين جا به معني وابستگي روان شناختي، وابستگي جسمي و ) اعتياد(وابستگي  .قمار برگرفته شده است

) مانند قمار(يا ناكامي رفتار ) ماده(رسي به دارو  در صورت عدم دست) محروميت(عاليم سندرم ترك ها و  وجود نشانه

  .است

ي جنسي  وجوي رابطه ها و رفتارهايشان در زندگي معطوف به جست ي كوشش شوند كه همه افراد بسياري ديده مي
د كه اين رفتار را متوقف كنند ولي در عمل، كنن نمايند و اغلب تالش مي است؛ زمان زيادي را صرف چنين رفتاري مي

اي رو به رو شده باشند اما اين پديده، براي شمار  شايد بسياري براي نخستين بار با چنين واژه. توانايي اين كار را ندارند
ي جنسي  دهند كه رابطه اين افراد، كوشش فزاينده و مكرري انجام مي. گران كامالً شناخته شده است فراواني از درمان

توان گفت كه  مي. شوند ها پيروز و كامياب نشوند، دچار ناراحتي و رنج و عذاب مي چه در اين تالش داشته باشند و چنان
اي اين رفتار، هشيار  گر را براي علت زمينه به سكس، يك مفهوم اكتشافي مفيدي است كه درمان) اعتياد(وابستگي 

ها طيف كاملي از رفتار يا تخيالت  اين تكانه. هاي جنسي خود را كنترل كنند توانند تكانه معتادين جنسي نمي. سازد مي
يابد و ميل مداوم  سرانجام، نياز به آميزش و به طور كلي هر گونه فعاليت جنسي، افزايش مي. گيرد جنسي را در بر مي

 .شود ي رفتار فرد مي ي جنسي، تنها انگيزه به رابطه

درازمدتي از اين رفتار وجود دارد كه شخص بارها تالش داشته تا آن را متوقف كند،  ي شخص، معموالً الگوي در سابقه
هر چند ممكن است پس از چنين اعمالي، فرد دچار پشيماني و احساس گناه و عذاب وجدان . ولي موفق نشده است

است بيمار بيان نمايد كه  ممكن. ي اين رفتار، كافي نيستند گيري از بروز دوباره شود، ولي چنين احساساتي براي پيش
هاي پر استرس يا هنگام تنش، اضطراب و خشم، نياز بيشتر و شديدتري در خود براي برون ريزي احساس  در دوره

 .نمايد مي

يابد؛ هر چند اين يك قانون و اصل كلي نيست و  به طور كلي، بيشتر اعمال شخص در اين زمينه، با ارگاسم پايان مي
ي جنسي به ميزان زيادي با تهييج و تحريك همراه است كه نياز و الزامي به رسيدن به ارگاسم  هوجوي رابط رفتار جست

 .ندارد

كند و سبب از دست رفتن كاركرد  اي شخص تداخل مي در نهايت، فعاليت جنسي با زندگي زناشويي، اجتماعي يا حرفه
 .شود ها مي شخص در اين زمينه

 :توان اين چنين فهرست نمود به سكس را مي) اعتياد(هاي وابستگي  عاليم و نشانه

 رفتار خارج از كنترل (1

 پيامدهاي قانوني، پزشكي و بين فردي نامطلوب و زيان آور  (2
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 گيري هميشگي رفتار جنسي پر خطر يا رفتارهاي خود تخريبي پي (3

 هاي مكرر براي متوقف نمودن رفتارهاي جنسي كوشش (4

 آميزشي  –وسواس فكري و تخيالت جنسي  (5

 هاي جنسي اي از فعاليت نياز براي حجم فزاينده (6

 )…افسردگي، خوشي، (تغييرات خلقي شديد در ارتباط با فعاليت جنسي  (7

 ي جنسي ي جنسي، شهوت انگيز بودن يا رهايي از تجربه يابي به رابطه صرف زماني غير عادي براي دست (8

 غلي يا تفريحيتداخل رفتار جنسي با فعاليت اجتماعي، ش (9

. شود به سكس بيشتر ديده مي) اعتياد(هاي جنسي، در افراد دچار وابستگي  به طور كلي، انحرافات و هنجار گسيختگي

گري، يادگار خواهي،  ي جنسي مانند نمايش رفتار يا ميل شديد و عود كننده: هاي اصلي اين انحرافات عبارتند از ويژگي
اين انحرافات، همراه با ناراحتي قابل . خواهي  پوشي، تماشاگري جنسي، بچه مالش، آزارگري، آزارخواهي، مبدل

كنند و اغلب به مشكالت قانوني منجر  ي باليني هستند و تقريباً هميشه در روابط بين فردي اختالل ايجاد مي مالحظه
آميزش جنسي و ولي اعتياد به سكس ممكن است افزون بر انحرافات جنسي، شامل رفتارهايي نظير . شوند مي

 .بندوبار باشد شوند، به جز مواردي كه كنترل نشده يا بي خودارضايي باشد كه البته طبيعي و بهنجار تلقي مي

افزون بر انحرافات جنسي  .در بسياري از موارد، اعتياد به سكس، مسير نهايي و مشترك انواعي از اختالالت ديگر است
اختالل شخصيت . اي چون اسكيزوفرني نيز وجود داشته باشد واني عمدهكه اغلب وجود دارند، ممكن است اختالل ر

 جامعه ستيز 

  .و اختالل شخصيت مرزي نيز شايع هستند

تواند با  به سكس مي) اعتياد)براي نمونه، وابستگي . شود گاه، اعتياد به سكس با اختالل رواني ديگري همراه مي گه
و اختالالت ) …چون افسردگي، سرخوشي و (محرك، اختالالت خلقي  و سوء مصرف مواد مخدر و) اعتياد(وابستگي 
 .توأم گردد) …ها و  ها، وسواس چون هراس(اضطرابي 

. به سكس بايد مورد اشاره قرار گيرند) اعتياد(اي هستند كه پيرامون وابستگي  دو واژه» نيمفومانيا«و » دون ژوآنيسم«

هاي جنسي خود  ها از فعاليت شود دون ژوآن گفته مي. اند ان قرار دادهدون ژوآنيسم را گاه برابر اعتياد به سكس مرد
هاي ناخودآگاه همجنس گرايي داشته و  ها، تكانه برخي از آن. كنند براي پوشاندن احساسات عميق حقارت استفاده مي

ا از لحاظ جنسي، پر كار خواهند خود ر اين مردان، مي .كنند ها را انكار مي با روابط جنسي وسواسي با زنان، اين تكانه
 .اي به آن زن ندارند ي جنسي، ديگر تمايل و عالقه نشان دهند و اغلب پس از رابطه

به طور . نيمفومانيا، معادل اعتياد به سكس زنان و به مفهوم ميل مفرط يا بيمارگونه زن براي آميزش جنسي است
زن . اند داشته) اغلب شامل اختالل ارگاسمي زنانه(معمول، زنان دچار اين حالت، يك يا چند اختالل كاركرد جنسي 

و نه (كوشد با انجام اين اعمال، نيازهاي وابستگي  مبتال، اغلب ترس شديدي در مورد از دست دادن عشق داشته و مي
 .خود را ارضا كند) هاي جنسي تكانه

دار نمود، و به از دست  عي را خدشهبه سكس در يك جامعه، شرم و آزرم اجتما) اعتياد(گير شدن بيماري وابستگي  همه
انساني  –هاي اجتماعي و ويران گشتن جايگاه الهي  معنوي، رشد انحرافات و آسيب –هاي اخالقي  رفتن چارچوب

هاي  اجتماعي، بلكه بحران – رواني –هاي فرهنگي  به سكس، نه تنها بحران) اعتياد(اپيدمي وابستگي  .انجامد سكس مي
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 .دهد را هدر مي» زمان كار و انرژي ملي«آورده و ساعات و دقايق فراواني از  اقتصادي را نيز پديد

هاي روان  ي درمان به مواد مخدر بر پايه) اعتياد(به سكس، مانند الگوي درمان وابستگي ) اعتياد)درمان وابستگي 
 .ودش هاي مختلف انجام مي هاي متنوع و دارو درماني شناختي و روان پزشكي چون روان درماني

  

X-tasi  عملكرد مخرب قرصهاي روان گردان اكستازي 

   Timesروزنامه  Slowly Dieمقاله از سوي مينا دادفر بعالوه تلفيقي از مقاله 

اما با نشانه هاي مثل چهره هاي خندان يا   .ميلي گرم وزن دارند مي توانند سفيد باشند 120تا  8قرص ها ي اكس كه بين 
قرصهايي كه روي آنها آرم شبدر يا ميتسوبيشي حك شده باشد بسيار . شده است به فروش ميرسد ستاره، كه روي آنها حك

چرا كه به صورت مقطعي قدرت درك انسان ، بويايي ، . ناميده مي شود  LovePillاين قرص اغلب به نام . خطرناك هستند
دقيقه بعد از مصرف نمايان مي شود اين نسانه  20 عالئم قرص اكستازي تا حدود. المسه ، چشايي و شنوايي را تقويت مي كند 

ها شامل زدن نبض ضربان باالي قلب ، دهان خشك ، مردمك گشاده شده ، تنش عضالني ، گرفتگي عضالتي تالطم معده و 
به نورنهاي سروتونژيك در مغز آسيب مبزند اين نورنها سروتئين ترشح مي  MDMA. همچنين گرم و مرطوب شدن است 

ماده بعد از ترشح باعث ايجاد گشادي در فرد مي شود و اصوال وقتي ترشح آن زياد مي شود كه فرد بايد احساس شادي  كننداين
  .بكند ، بعد از اين مرحله شادماني ، سلولها مواد ديگري ترشح مي كنند كه سطح سروتئين را پايين مي آورد

راي مدت بيشتري باقي بماند ، براي اينكه فرد بريا زمان بيشتري اكس اين سلولها را بلوكه ميكند و باعث مي شود سروتئين ب
مصرف طوالني مدت اكس چرخه توليد و متابوليسم سروتئين را مختل مي كند ودر نتيجه ميزان .احساس شادي و بي غمي كند

  .همين امر باعث بروز افسردگي ميشود. سروتئين مغزي كاهش پيدا مي كند

  :زير استخطرات اكستازي شامل مراحل 

  درصد خالص هستند 40به دليل شرايط نا مساعد ساخت اغلب قرصها تا -1

مصرف كنندگان معتقد هستند كه هر چه از مدت زماني كه قرص را مصرف مي كنند بگذرد براي گرفتن نتيجه مشابه بايد -2
  ميزان بيشتري مصرف كنند

ين بردن دردها و بيماريهاي بعدي به مواد مخدري چون كراك درصد افرادي كه اكستازي مصرف ميكنند بريا از ب 90حدود  -3
  .يا هروئين روي مي آورند

درصد افرادي كه اين قرصها را مصرف مي كنند پس از مدتي بنده قرص شده و مجبور مي شوند طي برنامه خاصي آنرا 67 -4
  .مصرف كنند
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، صليب سرخ ، رنو ، سان شاين ، سوپرمن ، هوندا ، اپل ، امگا ، دلفين لنگر : قرصهاي موجود در بازار ايران عناوين مختلفي دارند 
جواناني كه اقدام به مصرف . هزار تومان به فروش ميرسند 12تا  6اين قرصها با قيمت هر عدد . پليكان ، الو ، مرسدس و غيره 

د بدون آنكه متوجه خطرات بشوند اين قرصها مي كنندبه دليل اينكه دچار تبهماتي در بينايي ، شنوايي و ديگر حواس مي شون
دست به كارهايي ميزنند مثال پنجره را باز كرده و به بيرون ميپرند ويا درم اشيني كه به سرعت حركت ميكند در را باز كرده و 

بيرون ميپرند اين افراد چيزهايي را كه وقتقعيت ندارند ميبينندو مي شنوند و در مصرف طوالني مدت اكس بايد گفت اين 
صها به كبد و كليه آسيب ميرسانند فشار خون را باال ميبرند و در يكي از حمله هاي فشار خون دچار خونريزي مغزي مي قر

اين مواد اعتياد آور هستند به اين معنا كه فرد تمايل به استفاده مجدد بريا رسيدن به حالت دلخواه پس از مصرف را پيدا .شوند
از افزايش پيدا ميكند و شخص بعد از عادت به اكس بريا كنار گذاشتن آن دچار عالئم ميكند وبه سرعت ميزان دوز مورد ني

  .اظطراب و عالئم ترك ميشود

  چرا اكستازي توليد شد؟

تحت عنوان داروئي براي كم كردن اشتها و نيز الغري به بازار عرضه شد )) مرك((نخستين بار اكستازي توسط كمپاني آلماني 
سربازان به دليل اثرات ناشي از جنگ دچار . هاني دوم هم بريا سربازان امريكائي و آلماني به كار رفتاين دارو پس از جنگ ج

بريا رفع مشكل سربازان جنگ ) با دوز پايين( افسردگي هاي حاد شده بودند كه پزشكان اروپائي شروع به ساخت اكستازي 
اما بعد از مدتها هوش آنها تحليل رفته و آنها را از . گه مي داشتسربازاني كه مصرف اين قرص ها آنها را ساعتها شاد ن. كردند

حل ساده ترين مسائل نيز عاجز بودند تاثيرات جانبي شديدي كه بر روي سيستم بدن به خصوص مغز ميگذاشت از سوي 
  .سازمان جهاني بهداشت در رده داروهاي غير قانوني قرار گرفت

  

 گزيده اي از سواالت جنسي 

  )و وبالگ آميزش جنسي يت پزشك سا: منبع (

  پاسخ مثبت است در اين مورد چه مي توان كرد؟ اگرآيا اين ممكن است كه خانمي ميل جنسي بيش از حد داشته باشد؟ و  

اين مسئله بسيار نسبي است و برخي اوقات يكي از افراد در رابطه تصور مي كند كه شريك جنسي اش ميل جنسي غير طبيعي 
اما در مواردي هم كه يكي از طرفين . ر موارد در واقع به دليل نابرابر بودن ميل جنسي افراد در يك رابطه استدارد كه در اكث

خود ارضايي با رضايت دو طرف مي تواند كمك ) در حدي كه رابطه زوج را تحت تاثير قرار داده(ميل جنسي بيش از حدي دارد 
اشت كه هر دو طرف به يك حد نسبت به برقراري ميل جنسي ميل داشته كننده باشد، براي اينكه نمي توان هميشه توقع د

  .اما اين مسئله مهم است كه فرد از خودارضايي براي خودداري از برقراري رابطه با شريك جنسي اش استفاده نكند. باشند

   

  خود ما بتوانيم انجام بدهيم؟ ديگريآيا كاري هست كه بدون كمك گرفتن از شخص 
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صيه ها براي جلوگيري و رفع تمامي اختالالت جنسي كه ريشه هاي پزشكي ندارند، اين است كه هميشه ساده ترين تو
با توجه كافي به پيش نوازي و پس . از مواد لغزنده كننده به مقدار كافي استفاده كنيد. احساسات طرف مقابل را در نظر بگيريد

رعايت اين موارد، . آهسته پيش ببريد آهستهد و رابطه را خيلي نوازي رابطه جنسي تان را به مراسم عشق ورزي تبديل كني
به خصوص در مورد درد در . استرس را كه دليل اصلي ايجاد اكثر اختالالت جنسي بخصوص براي خانم ها است از ميان مي برد

  .هنگام دخول و كاهش ميل جنسي رعايت اين نكات ميتوانند كارگشا باشند

  در است؟مقدار طبيعي مايع مني چق 

اما اين . تعداد دفعاتي كه فرد به انزال ميرسد، قواي جسمي فرد، سن و غيره: مقدار مايع مني بسته به شرايط زير متفاوت است
برخي افراد نسبت به ميانگين مردها مقدار كم تري مايع مني توليد ميكنند كه . مقدار معموال به اندازه يك قاشق چايخوري است

  .حسوب نميشودلزوما مشكل پزشكي م

  آيا ممكن است در هنگام دخول ادرار مرد به همراه مايع مني وارد واژن شود؟ 

چون . اما در حالت معمول خير. ممكن است چند قطره از ادرار كه از قبل در مجراي ادراري مانده با مايع مني قاطي شود
در برخي افراد كه اين . مجراي ادرار را مسدود مي كند سيستم كاركرد نعوظ و انزال به شكلي است كه راه ورود دريچه مثانه به

  .دريچه به خوبي محكم نمي شود، اين احتمال وجود دارد اما مقدار آن خيلي زياد نيست

  آيا راهي براي افزودن به قطر و يا طول آلت تناسلي وجود دارد؟ 

ه نمي شود مگر در شرايطي كه اين جراحي به توصيه بعد از سن بلوغ تنها راه اين كار جراحي است كه معموال بداليل زير توصي
اين جراحي ها ممكن است به اعصاب ناحيه تناسلي آسيب وارد كند كه فرد را در احساس جنسي اش دچار مشكل . پزشك باشد

افراد  پژوهش ها نشان داده كه برخي. نتيجه عمل از نظر زيبايي ممكن است نتيجه اي نباشد كه فرد در ذهن داشته است. كند
بر اساس پژوهش هاي انجام شده افرادي كه تن به اينگونه . پس ار انجام اين جراحي ها به اختالالت نعوظي دچار شده اند

جراحي ها مي دهند غالبا از اعتماد به نفس خوبي برخوردار نيستند و از روان درمانگري و مشاوره نفع بيشتري ميبرند تا اينگونه 
  .جراحي نيز از وضعيت خود راضي نيستند معموال پس از. جراحي ها

  آيا استفاده از وياگرا در دراز مدت به اندازه آلت تناسلي اضافه ميكند؟ 

  .وياگرا تنها براي نگهداشتن خون در آلت تناسلي و در نتيجه كيفيت نعوظ تاثيرگذار است. به هيچ عنوان

  يا پمپ ها بر روي طول و يا قطر آلت تناسلي نقش دارد؟آيا استفاده از كرم ها و يا اسپري هاي موجود در بازار و  

نهايت تاثيري كه اين ابزار دارند اين است كه بر اثر تحريك موضعي و يا بخاطر جنبه رواني و اطميناني كه به فرد ميدهند، . خير
جاي ممكن از اين تحريكات  اما بهتر است تا. يا مثال مثل ويكس باعث پرخوني آلت تناسلي شده وروي كيفيت نعوظ اثر بگذارد

استفاده نشود چون اعصاب آلت تناسلي ممكن است در طول زمان به محرك هاي ديگر كمتر جواب بدهد و روي روابط جنسي 
  .فرد با شريك جنسي اش اثر منفي بگذارد
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  آيا استفاده از كاندوم دربه تعويق انداختن زمان انزال تاثير دارد؟ 

كاندوم . اندومهاي ضخيم استفاده شود، حس را كم تر كرده و ممكن است انزال را به تاخير بياندازداگر از ك. در حالت كلي بله
اين كاندوم ها به موادي آغشته هستند كه احساس آلت تناسلي . بطور خاص براي اين موضوع ساخته شده اند) تاخير(هاي ديلي 

  .را به تاخير مي اندازندرا كم ميكنند و بنابراين تحريك را كم كرده و زمان انزال 

كشم به  خجالت مي.دهد ام كه بوي ترشيدگي مي پس از داشتن ارتباط جنسي ترشحات شيري رنگ، ضخيمي از واژنم پيدا كرده 
  پزشك مراجعه كنم ممكن است كمكم كنيد؟

محل سكونتتان   ر درمانگاهي جنسي داريد و ترشحات واژنتان متفاوت از قبل است بايد حتماً به پزشك و يا ماما د اگر رابطه
خجالت كشيدن براي طرح همچين مسائلي نزد . هاي مقاربتي شده باشيد مراجعه كنيد چون ممكن است دچار يكي از بيماري

ي اصلي اين است كه اگر شما به آن حد بالغ  مسئله. مورد است شخصي كه در روز مرتباً با مواردي اينچنين سروكار دارد بي
به ياد . ي جنسي را تجربه كنيد حتماً آنقدر بلوغ فكري داريد كه براي درمان پزشكي مناسب اقدام نماييد هايد كه رابط شده

تواند در مواردي به نازايي ختم شود پس با خودتان تعارف نكنيد  داشته باشيد كه مراجعه نكردن به موقع به پزشك و يا ماما مي
  .ان اين مسئله باشيدو حتماً در اولين فرصت به دنبال تشخيص و درم

  چرا واژن من ترشح دارد؟

اين ترشحات همچنين در خارج كردن . ترشحات واژن براي مرطوب و سالم نگاه داشتن اين عضو حساس ضروري هستند
ضرر در خود دارند در مقابل  كنند و چون مقداري باكتري بي هاي وارد شده به واژن، مانند يك فالش تانك عمل مي ميكروب
كنند  ي جنسي محيط واژن را مرطوب مي همين ترشحات هستند كه در هنگام برقراري رابطه. نمايند ها بدن را حفظ مي عفونت

  .تا عمل دخول به آساني صورت پذيرد

  هايي براي نزديكي از راه دهان وجود دارد ممكن است توضيح دهيد كه اين مسئله درست است يا خير؟ ام كاندوم شنيده 

كه ظاهر اين . هاي مختلف براي اين مورد وجود دارد ها و رنگ هايي با طعم ه در سئوال باال هم اشاره كردم كاندومبله، همانطور ك
هاي ديگر تفاوت زيادي ندارد مگر در رنگ و بو و طعمشان و اينكه ساده بوده و خاردار نيستند همچنين مواد  ها با كاندوم كاندوم
در صورت عدم .. هايي وجود دارد كه بر روي آلت تناسلي قرارمي گيرد ها نيز كاندوم انمبراي خ. ندارند) لوبريكَنت(لغزنده 

هاي آقايان را تهيه كرده، ازكنار برش داده و بصورت يك اليه درآوريد و از آن استفاده  توانيد كاندوم ها مي دسترسي به اين كاندوم
  .نماييد

گويند كه اين بيماري از طريق  دكترها مي. تيت نوع ب دچار استايم همسرم به هپا مدت يك هفته است كه متوجه شده 
  توانيم نزديكي داشته باشيم؟ اين موضوع چقدر براي من خطر دارد؟ چه بايد بكنيم آيا ديگر نمي. شود ي جنسي منتقل مي رابطه

) در مردان(و مايع مني ) در زنان (هاي خوني و ترشحات واژن  هپاتيت نوع ب بيماري است كه مانند ايدز از طريق انتقال فراورده

شود تا حدي از ابتال به اين  توانيد پس از زدن واكسن مربوطه كه در سه مرحله انجام مي شما مي. يابد به ديگران انتقال مي
 ي در مورد نزديكي تان بايد از كاندوم استفاده كنيد و در صورت داشتن جراحت و يا زخم در ناحيه. مريضي در امان باشيد
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زيرا انتقال . تا بهبود كامل آن و گرفتن تاييد پزشك معالج اقدام به نزديكي نكنيد) بطور مثال تبخال تناسلي(تناسلي 
ها و آزاد شدن مايع آن  و از طريق تركيدن تبخال. باشند با كاندوم قابل جلوگيري نمي) تبخال(هاي مقاربتي چون هرپس  بيماري
  .تيت را به شريك جنسي خود منتقل كندهاي عامل هپا تواند ويروس فرد مي

آيا پوشيدن لباس زير تنگ مردانه در باروري و يا توانايي جنسي : باالخره كسي را پيدا كرديم كه اين سئوال را از او بپرسيم 
  گذارد؟ مردان اثر مي

هايي جهت  ن هم به انجام آزمايشسئوال خوبي است، با توجه به فرم آلت تناسلي مردان كه در بيرون از بدنشان قرار دارد محققا
اما گزارشي هم مبني بر . اند به نتايج مشابهي دست پيدا كنند  البته تا كنون كه نتوانسته. اند روشن شدن اين مسئله پرداخته

ي كه ا ي مطالعه نتيجه. ايم شود نداشته اثرگذاري منفي لباس زير تنگ در مردان بر روي تعداد اسپرمي كه در بدنشان توليد مي
هاي تنگ بر روي قدرت باروري  ي ارولوژي به چاپ رسيده بود حاكي از اين بود كه پوشيدن شورت در نشريه 1998در اُكتبر 

ها كار چندان صحيحي نيست چون مي تواند خونرساني را  اما در مجموع، تحت فشار قرار دادن بيضه. مردان اثر سوئي ندارد
  .مختل كند

ها و هم براي آقايان به تفصيل  يك كگل يا تمرين هاي عضالت كف لگن را هم در مورد خانمممكن است خواهش كنم تكن 
  .ها را انجام داد تا در عين اثرگذاري وقت كمتري هم بگيرند توضيح دهيد؟ مثالً بگوييد كه چند بار در هفته بايد آن

نان پس از زايمان ارائه شد و هدف از انجام آن اين تكنيك توسط دكتر آرنولد كگل براي كمك به بهبود وضعيت جسماني ز
دكتر كگل بعدها دريافت كه انجام اين . ها و در نتيجه بند آوردن خونريزي پس از زايمان بود تقويت عضالت لگني در خانم

  .ها يكي است ي همگي آن تنوع اين حركات زياد است اما ريشه. كند ها به افزايش لذت جنسي هم كمك مي نرمش

  :مردان و زنانبراي 

  .ي سفت كردن عضالت لگني متوقف كنيد و بعد دوباره رها كنيد خروج ادرار را در هنگام ادرار كردن بوسيله

. اين حركت را روزي سه بار و هربار ده مرتبه انجام دهيد. عضالت لگن را منقبض كرده، به مدت يك ثانيه نگه داريد و رها كنيد

  .ات را به ده بار انقباض به تعداد بيست دفعه در روز برسانيدتدريج تعداد انقباضات و دفع به

توانيد  شما مي. ها مدت نگاه داشتن انقباض را به سه ثانيه افزايش دهيد و بعد عضالت را رها كنيد براي تنوع در انجام اين تمرين
  ).تعداد انقباضات را يكبار دفعات را طوالني و كوتاه كنيد و بار بعد(ها را انجام دهيد  مخلوطي از تمرين

  .كنيد خوانيد يا با تلفن صحبت مي كه پشت كامپيوتر هستيد، وقتي كتاب مي حتي هنگامي: در هر حالتي اينكار را انجام دهيد

  .تان خواهد بود در هنگام نزديكي انقباض عضالت لگني موجب ايجاد لذت براي شما و شريك جنسي

  .شود اما تدريجاً تفاوت را متوجه خواهيد شد نتيجه يكباره حاصل نمي. دهيد تكنيك كگل را حداقل براي شش هفته انجام

برخي پزشكان معتقدند زنان باردار بايد تعداد تمرينات خود را صد بار بيشتر از افراد عادي انجام دهند تا آمادگي الزم را براي 
اين تمرين ها به بر طرف شدن انزال زودرس و كيفيت نعوظ در آقايات انجام مرتب . تر داشته باشند تر و سالم انجام زايماني راحت

  .كمك بسياري ميكند

با وجود اينكه مايع مني خارج از واژنم ريخته شد اما پريودم عقب افتاده است . ام اي داشته من به تازگي ارتباط حفاظت نشده 
  آيا امكان بارداري وجود دارد؟
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پس بله، احتمال دارد كه باردار شده . آيد مقداري اسپرم وجود دارد بيرون مي در ترشحي كه پيش از انزال از نوك آلت مردان
نوازي  شود كه كاندوم را پس از پيش البته معموالً توصيه مي. مردها حتماً بايد در موقع دخول كاندوم را پوشيده باشند. باشي

ن ماليده شدن به اطراف تخت و لحاف و غيره پاره ي دخول هستيد بپوشيد چون ممكن است در حي اوليه و دقيقاً زماني كه آماده
  .تواني براي تست حاملگي نوارهاي تست ادرار را از داروخانه بخري و يا به دكتر مراجعه كني مي. و يا آلوده شود

  ام آيا هنوز احتمال حاملگي براي من وجود دارد؟ ماه پيش من ارتباط جنسي بدون پيشگيري داشتم اما پريود شده

ها بعد از برقراري ارتباط جنسي احساس گناه  خيلي از دختر خانم. كني كه باردار هستي تست بارداري را بده  مان مياگر گ
ها هستند كه پس از باردار شدن و  البته تعداد كمي از خانم. كه نيستند كنند كه حامله هستند در صورتي كنند و فكر مي مي

  .ات دير شد حتماً تست بارداري را بده اگر پريود بعدي. ا دارندحتي در طول مدت بارداري هم پريود سبكي ر

ايم اما فقط در حد بوسيدن و بغل كردنِ هم با لباس البته او انزال هم داشته است آيا  ام ارتباط داشته من و شريك جنسي 
  ممكن است من حامله شده باشم؟

اش  خيلي پيش بروي ممكن است كارهايي را انجام دهي كه آمادگياما مراقب اين موضوع هم باش كه اگر . نه، اصالً نگران نباش
اگر خواستيد . يا به خواست طرف مقابلت سطحي از رابطه جنسي را تجربه كني كه بعداً پشيمان بشوي. خواهي را نداري و يا نمي

ات بخواه كه كاندوم  جنسيارتباطي داشته باشيد كه در حين آن احتمال برخورد اسپرم با واژن وجود داشت حتماً از شريك 
  .براي احتياط بهتر است كه هر دو كاندوم تهيه كنيد و در گوشه كيفتان داشته باشيد. بپوشد

گويند كه در اولين ارتباط جنسي حاملگي امكان ندارد آيا  دوستانم مي. ام شروع كنم خواهم ارتباطم را با شريك جنسي من مي 
  اين درست است؟

تواني در  قطعاً مي. شوند كنند و بعد دچار بارداري ناخواسته و عواقب آن مي ها همين اشتباه را مي ترخانمبيشتر دخ! به هيچ وجه
پس بايد . بخصوص به دليل اينكه جوان هستي بدنت آمادگي بيشتري براي بارداري دارد. ات باردار شوي اولين ارتباط جنسي

در صورتي كه مايلي از قرص استفاده كني براي اطمينان از . فاده كنيكش است حداقل از كاندوم و بر روي آن ، از ژل اسپرم
  .ماه پيش از برقراري ارتباط جنسي مصرف مرتب آن را شروع كرده باشي 3كاركرد قرص هاي ضد بارداري الزم است كه از 

ام  حامگي وجود دارد؟ من شنيدهاگر در هنگام انزال مرد، زوج در موقعيتي باشند كه زن روي مرد قرار داشته باشد آيا احتمال  
  .برد كه در اين حالت مايع مني بيرون ريخته و احتمال حاملگي را از بين مي

شوند كه  ميليون اسپرم همراه مايع مني به بدن زن وارد مي 500تا  300در هربار انزال تعداد . خير، اين موضوع درست نيست
نكرده باشند احتمال حاملگي خانم وجود دارد و اين به نحوه دخول بستگي  ي جلوگيري از بارداري استفاده اگر زوج از وسيله

اما اين نيز . رسد كنند كه اگر مرد در وقت انزال كاندوم بپوشد احتمال باروري خانم به صفر مي برخي افراد تصور مي  ضمناً. ندارد
شود كه غالباً حاوي اسپرم است و  ارج ميقطراتي از نوك آلت مردان خ) پيش از انزال(درست نيست چون در هنگام دخول 

كنند، در  ي جلوگيري استفاده نمي هايي كه از هيچگونه وسيله از خانم %85كالً . همان قطرات مي توانند مسبب بارداري باشند
اگر خانم در زمان . ي رحم بگذرد تواند در جهات مختلف جهش كند و از دهانه اسپرم مي. شوند عرض يكسال باردار مي

گذاري باشد و اسپرم هم سالم باشد احتمال برخورد تخمك و اسپرم باال رفته و به احتمال زياد عمل لقاح صورت  تخمك
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رسد كه شما تمايلي به باردار  بنظر مي. ها ممكن است از واژن به بيرون بريزند اما همان يكي كافي است و مابقي اسپرم. پذيرد مي
هاي الزم را براي  توانيد آموزش عه به پزشك و يا درمانگاه نزديك محل سكونت خود ميشدن نداريد اگر چنين است، با مراج

  .ي كاندوم رايگان استفاده كنيد توانيد از سهميه در ايران اگر عضو درمانگاه محل خود باشيد مي. جلوگيري از بارداري ببينيد

ز به دنيا آوردن نوزاد چنانچه عمل دوختن اپيزيوتومي ام كه پس ا اين سئوال ممكن است به نظرتان عجيب باشد اما من شنيده
ي آن  تواند در حين دوختنِ پارگي طول آن را افزايش دهد تا واژن تنگ شده و در هنگام دخول دهانه دكتر مي.انجام شود 

  كنم يا همچين چيزي ممكن است؟ آيا اشتباه مي. تر باشد تنگ

در هنگام زايمان طبيعي چنانچه پزشك و يا ماماي شما تشخيص (شده است،  اگر هنگام زايمان براي شما اپيزيوتومي انجام
كنند و پس از  ي واژن مي بدهند كه نوزاد فضاي بيشتري براي خارج شدن احتياج دارد اقدام به بازكردن قسمت تحتاني دهانه

ها  ي خانم اين مسئله براي همه( ايد  ن شدهو يا دچار پارگي واژن در طول زايما) دوزند  تولد نوزاد دوباره آن را بخيه زده و مي
تواند  شود در صورت تمايل شما، پزشك يا ماما مي  هايي كه براي بسته شدن اين شكاف زده مي عالوه بر بخيه). آيد پيش نمي

عمل دخول اما فراموش نكنيد كه در صورت تنگي بيش از حد واژن . يك يا دو بخيه به آن اضافه كند تا تنگي مطلوب ايجاد شود
افتد  ها اتفاق مي به سختي و همراه با درد انجام خواهد شد كه اين مسئله با كاهش ميل جنسي كه پس از زايمان در اكثر خانم

هاي كگل يا ورزشهاي عضالت كف لگن  البته با انجام ورزش. مزيد بر علت شده و سردي زوجين به يكديگر را سبب خواهد شد
  .هاي اضافي هم نيست ي به زدن بخيهدر طول مدت بارداري نياز

كند  تر نمودن عمل وضع حمل مي  انجام ورزشهاي كگل بطور مرتب در دوران بارداري و پس از آن كمك شاياني به آسان
همچنين با سفت كردن عضالت واژن درباالبردن لذت جنسي در هنگام عمل دخول، بند آمدن خونريزي، داشتن نزديكي بدون 

  . يمان موثر استدرد پس از زا

   

شوند و احتمال  ها كشته مي دليل گرماي آب اسپرم  ام كه اگر در وان آب داغ و يا در زير دوش آب داغ نزديكي كنيم، به شنيده
  حاملگي وجود ندارد، نتوانستم باور كنم و بهتر ديدم كه از شما سئوال كنم،

تواند منجر به حاملگي شود و هم انتقال يافتن امراض  يخير، نزديكي كردن در وان حمام، زير دوش، در استخر، هم م
كار كيسه مذكور . تشكيل شده است ) حاوي دو بيضه( ها  ي بيضه دستگاه تناسليِ خارجيِ مردان از يك آلت و كيسه.مقاربتي

سبت به تغييرات دما بسيار سازي ن عمل اسپرم. دارد تر از دماي بدن نگاه   درجه خنك 5ها را در دمايي برابر با  اين است كه بيضه
ها  شوند و حرارت آن ها از بدن دورتر مي شود و در نتيجه بيضه ها شل مي ي بيضه هاي كيسه  در هواي گرم ماهچه. حساس است

البته . كنند اي خود را حفظ مي درجه 5ها اختالف  شوند و بيضه ها منقبض مي برعكس در هواي سرد، اين ماهيچه. آيد تر مي پايين
براي مرداني كه . كند اما براي جلوگيري از بارداري كافي نيست سازي اختالل ايجاد مي ستن در آب داغ در عملِ معمول اسپرمنش

بطور كلي . شود كه از نشستن در آب داغ، گرفتن سونا و اعمال مشابه خودداري كنند دچار اختالالت باروري هستند توصيه مي
  !هميشه از كاندوم استفاده نماييدحتي در وانكنم براي اطمينان بيشتر  توصيه مي

  روش هاي جلوگيري از بارداري چيست؟ 
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استفاده از قرص هاي ضد بارداري در انواع مختلف، كپسول هاي زير پوستي، كاندوم، بستن لوله در خانم ها، بستن لوله در 
كه چنانچه . اي جلوگيري از بارداري هستندآقايان يا وازكتومي، آيودي، روش طبيعي و تزديكي منقطع از شايع ترين راه ه

  .هركدام صحيح استفاده شوند در صد موفقيت بااليي دارند

  نحوه كاركرد قرص ضد حاملگي چگونه است؟  

در اين حالت بدن زن ديگر . آورند هاي ضد بارداري تركيبي حالتي شبيه به حالت بارداري را در بدن فرد به وجود مي قرص
شود در نتيجه اسپرم نمي تواند به آساني وارد آن شود و چنانچه اسپرمي وارد رحم  تر مي ، مخاط رحم كلفتكند تخمك آزاد نمي

  .رود دهند در نتيجه اسپرم از بين مي النه گزيني را نمي  هاي آن اجازه شود ديواره

مگر در مواقع خاصي كه مصرف هاي ضد بارداري تركيبي از دوهورمون پروژسترون و استروژن هستند  در حال حاضر اكثر قرص
آن را به تشخيص پزشك خود استفاده   ها براي فردي در شرايط خاص مضر باشد و نوع غير تركيب نشده يكي از اين هورمون

  .نمايد

روز  7كند و  ها را بطور منظم و هرروز مصرف مي روز قرص 21هاي تركيبي معموالً به اين صورت است كه فرد  مصرف قرص  نحوه
پس از . افتد و هنوز جلوگيري از بارداري ادامه دارد در اين هفت روز خونريزي شبيه به پريود اتفاق مي. دهد آن فاصله ميبين 

خورد  ها را مي ها فرد هر روز قرص ها هستند براي مصرف آن برخي از اقسام قرص. شود ها شروع مي جديد قرص  روز هفتم دوره
تاي آخر هيچ اثري ندارند و  7قرص اول قرصهاي ضدبارداري هستند و  21. بت را رعايت كندها نو اما بايد در ترتيب خوردن آن

  .شوند ي بعدي را سهواً دير شروع نكنند تجويز مي فقط براي اينكه افراد دوره

ي به ترين راه جلوگير ها مرتب و سر زمان معين خورده شوند مطمئن بايد بدانيد كه در صورتيكه قرص  در مورد مصرف قرص
به ياد داشته باشيد كه برخي . ها براي اولين بار بايد تحت نظر پزشك يا ماما انجام شود استفاده از اين قرص. آيند حساب مي 

اگر براي هر موردي دارو برايتان تجويز شد به پزشك مربوطه اطالع . داروها اثر قرصهاي ضد بارداري را كم و يا خنثي مي كنند
تا چنانچه تداخل دارويي وجود داشت از وسيله جلوگيري ديگري بطور همزمان . رداري استفاده مي كنيددهيد كه از قرص ضد با

  .در طول آن مدت استفاده كنيد

كنيد تا چه  هاي ضد حاملگي وجود دارد يا خير و اگر جواب منفي است فكر مي خواهم بدانم كه آيا براي آقايان هم قرص من مي 
  بازار خواهد آمد؟ هايي به زماني همچين قرص

دهد كه بين پنج تا هفت سال  اكنون در اياالت متحده و اروپا در حال انجام است اين نويد را مي تحقيقات آزمايشگاهي كه هم
كشد؟ به دليل اينكه كنترل سيستم  پرسيد چرا اينقدر طول مي حتماً مي. ها داشته باشيم هايي را در داروخانه آتي چنين قرص

ساعت در  48اي كه دارند تقريباً منظم است و تنها  ها بدليل پريود ماهيانه دوران باروري خانم. اي نيست كار ساده باروري مردان
  ).شان در كدام زمان از ماه است هنوز مشخص نيست ساعت باروري 48البته اين نكته كه ( ماه قدرت بارورشدن را دارند 

ها،  برخالف خانم. هاي ضد بارداري توليد نمايند ها قرص اند براي آن ها توانسته خانم ي دانشمندان با توجه به زمان پريود ماهيانه
يعني تقريباً نيم ميليارد اسپرم در روزاست به همين دليل است كه ابداع روش جلوگيري  7/24سازي در بدن آقايان  عمل اسپرم

  .از بارداري توسط قرص براي آقايان هنوز مورد بحث و بررسي است
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  ترين شيوه برقراري جنسي كدام است؟به 

  .هيچ تجويز خاصي در اين مورد وجود ندارد. حالتي كه هر دو با آن راحت باشيد بهترين است

  ها هم ارتباط جنسي از راه دهان مقدور است؟ آيا براي خانم 

تر نمودن زمان رسيدن آنها به  نزديكها و  نوازي و يا آماده سازي خانم بله، و بر طبق آمارهاي موجود اين روش كه به عنوان پيش
با اين روش چون از . هاي مورد تحقيق به عنوان روش محبوب شناخته شده است خانم %95رود، در  اوج لذت جنسي بكار مي

كنيد هم او و هم خود شما لذت بيشتري از عمل  نظر ذهني و جسمي شريك جنسي خود را آماده برقراري ارتباط جنسي مي
بيشتري ) مواد لغزنده(اي كه در طرفين داخل واژن وجود دارند به توليد لوبريكنت  برد زيرا غدد مترشحهدخول خواهيد 

 .تر مي كند پردازند كه عمل دخول را آسان مي

نعوظ  شوم بدون اختيار حالت دانم چطور بگويم اما وقتي با خانمي تنها مي نمي. ساله كه مشكل بزرگي دارم 19پسري هستم  
آيا اين تنها . گويند در اين حالت بايد به باال و پايين بپري كه وضعيتت به حالت طبيعي برگردد دوستانم مي. كنم يدا ميآلت را پ

  راه است؟

اولين كاري كه بايد بكني اين است كه اگر با خانمي . دوست عزيز حالت شقي يا نعوظ حالتي بي اختيار و كنترل نشدني نيست
چون هرگاه كه شما به عنوان . كند كر نكني و براي اينكار بهترين كمك را كنترل نگاه به انسان ميتنها شدي به مسائل جنسي ف

شوي كه البته امري است كامالً  پردازي مشغول مي باز طرف مقابل خود نگاه كني بي اختيار در پي آن به خيال  مثال به يقه
ن مسئله خيلي خوشايند نخواهد بود وممكن است دوستان دانيم كه براي خانمي كه مقابل شماست اي طبيعي ولي همه مي

در مورد روشي هم كه دوستانتان . كوچك كه با كمي تمرين قابل اصالح است از دست بدهي  خوبي را بخاطر همين مسئله
ل به باال دهد كه آلت تناسلي پر از خون شود، وقتي شما در آن حا اند بايد بگويم كه هنگامي شقيِ آلت رخ مي پيشنهاد كرده

خواهي جريان خون را به حالت اول برگرداني و اين مسئله ممكن است عواقبي چون عقيمي را  پايين بپري در واقع به زور مي
كشيدن نفس عميق هم كمك زيادي در كنترل سركشي . برايت به دنبال داشته باشد پس مراقبه فكري بهترين كار است

يط بهتر است لباس زير و شلوار خود را طوري انتخاب كني كه تنگ نباشد چون در ضمن در اين شرا. كند احساس جنسي مي
  .هاي تنگ هم عامل تحريك هستند لباس

  تواند بفهمد كه او پيش از ازدواج خودارضايي كرده است يا خير؟ شخص مي  آيا همسر آينده 

در حالت كلي همه فكر . طرف مقابلتان بگوييدهيچ راهي وجود ندارد كه كسي اين مسئله را متوجه شود مگر اينكه خودتان به 
  .كنند كند چون اكثريت اينكار را مي كنند كه يك فرد جوان خودارضايي مي مي

  چرا پس از چند بار به انزال رسيدن مقدار مايع مني كم مي شود؟ آيا اين جاي نگراني دارد؟ 

  اين زمان در ميان افراد( بطور معمول اگر فاصله بين دفعاتي كه به انزال مي رسيد كم باشد 

اين مسئله ربط چنداني به قدرت باروري ندارد، چون در هر . بطور طبيعي از مقدار و غلظت مايع مني كم مي شود) متفاوت است
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در ضمن ضعف كلي بدن هم مي تواند بر روي توانايي جنسي و مقدار مايع مني اثر . قطره مايع مني ميليون ها اسپرم وجود دارد
 ). به عنوان مثال شنونده اي كه پرسيده بود چرا پس از ماه رمضان اين حالت برايش پيش آمده است( بگذارد

 مسائل روانشناسي

 خانم ها چه خصايصي را دوست دارند

  سارا رحماني: ارسال مقاله از 

الً هنگاميكه زمان معمو. خيلي سخت است كه بتوان بر طبق خصوصيات اخالقي كه جنس مخالف آنها را ميپسندد رفتار كرد
قرارهاي مالقات فرا مي رسد، خانم ها از هر نظر به خودشان مي رسند، اما در مقابل آقايون همان چهره خسته و عرق كرده 

نكته مهمي كه آقايون نبايد هيچ گاه از نظر خود دور كنند اين است كه خانم ها هميشه آنطور كه . باشگاه را ترجيح مي دهند
شايد . نيستند و هيچ گاه حقيقت چيزهايي را كه دوست دارند در همسر خود ببينند را به زبان نمي آورند وانمود مي كنند،

برخي از خانم ها نسبت به بعضي از خصوصيات اخالقي همسرشان دل خوشي نداشته باشند و هميشه از او ايراد بگيرند و به او 
اتي كه مي تواند يك خانم را همواره عالقمند به شوهرش نگه دارد نيز غر بزنند؛ اما بد نيست كه در اين قسمت از برخي خصوصي

شايد خانم ظاهراً از تعدادي از رفتارهاي بخصوص آقا رضايت نداشته باشد، اما واقعيت اين است كه او در باطن . چيزهايي بدانيم
  ! تعجب آور است؟. خود، از زور خوشحالي در حال انفجار ميباشد

همسرتان را بر مي انگيزد و براي تغيير آنها مجددا  عالقه تان حس "مردانه"نيد تا ببينيد كداميك از رفتارهاي اين مقاله را بخوا
  . كنيدفكر 

   مردها مرد  -1

مي آيد، اما گاهي اوقات اگر با لباس هاي  هر چند خانم ها ادعا مي كنند كه از مردهاي مرتب و تميز و شيك پوش خوششان
را بدون رعايت آداب ويژه بخوريد، و در كوچه فوتبال بازي كنيد، شايد به نظر  ي آنها ظاهر شويد، غذاورزشي كج و كوله جلو

كنيد، و يا اگر از عهده  او بدش نمي آيد كه هر چند وقت يكبار براي نجاتش تالش. خيلي جذاب تر هم جلوه كنيد خانم ها
يك خانم با يك آقا قرار نمي گذارد  .حتي با دوستان خود گپ بزنيد ياتعمير برخي وسايل بر مي آييد اين كار را انجام دهيد، و 

يا موهاي شيك تري دارند با او به رقابت بپردازد؛ بلكه اين تفاوت هاي موجود ميان  تا بر سر اين موضوع كه كدامشان كفش ها و
تئاتر  كنيد كه زمانيكه براي مشاهده اموشالبته نبايد فر. دو نفر است كه منجر به اتصال هر چه بيشتر شما به هم مي شود شما

انتظار دارد كه لباسهاي مناسب و آراسته اي به تن كنيد، اما در عين حال بايد در  و يا صرف شام به بيرون مي رويد، او از شما
هرگز به اين امكان وجود دارد كه  هر چند اين - داشته باشيد كه در بقيه ساعات بيشتر از حس مردانگي شما لذت مي برد  نظر

ها را به تن كنيد و درهاي مختلف را پيش از او برايش باز كنيد،  هميشه الزم نيست شيك ترين لباس - موضوع اعتراف نكند
   .بزنيد هاي بعد از نوشيدني را در زمان مناسب و هنگاميكه با دوستانتان هستيد فقط كافي است كه آروغ
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   گفتن نه  -2

عقلتان به شما دستور مي دهد، عمل كنيد؛ حتي  تان را مي رسد را انجام دهيد و بر طبق آنچهشما بايد تصميماتي كه به ذهن
آقايون تصور مي كنند كه دخترخانم ها به دنبال نامزدهايي مي گردند كه او را  .اگر اين كار سبب عصباني شدن خانم شود

آنچه به شما ديكته مي  اگر بخواهيد هميشه مطابق. روي يك انگشت خود بچرخانند و هر چه كه مي گويند انجام دهد بتوانند
خانم ها به دنبال مردي هستند كه . مالل آور مي شود شود، عمل كنيد، ديري نخواهد گذشت كه رابطه تان كسل كننده و

دنبال  آنها به. داشته باشد و بتواند عقايد و مالحظات شخصي خود را در بحث ها وارد كند چيزي براي ارائه كردن در دست
تشكيل دهد، آنگاه ديگر  "همسرش" اگر تمام زندگي يك مرد را تنها. مردي هستند كه شخصيت منحصر بفردي داشته باشد

حتي  .زيادي باقي نمي ماند كه بتواند در مواقع ضروري آنها را رو كند چيزهاي زيادي براي گفتن ندارد و برايش سورپرايزهاي
خانواده را بدست بگيرند، باز هم بدش نمي آيد كه  باشد كه دوست دارند قدرت و كنترل اگر همسر شما از آن دست خانم هايي

را به  بنابراين اگر تا به حال تصور مي كرديد كه بايد كنترل تمام امور. برابر داشته باشد گه گاه با شما قدرت آزمايي و جدلي
حفظ رابطه و نگه داشتن او حتماً نبايد خودتان را  يد؛ به منظوركار بردار دست او بسپاريد، بهتر است از اين به بعد دست از اين

   .تبديل كنيد خدمتكار خانگي دست آموز به يك

   داشتن شهوت جنسي شديد -3

طرف مقابل احساس مي كند كه مورد سوء  كامالً روشن است كه اگر يك رابطه، تنها به برقراري روابط جنسي محدود شود،
او   شوهرش در مقابل اين امر را نيز در نظر گرفت كه يك خانم زمانيكه مي بيند ما از سوي ديگر بايداستفاده قرار مي گيرد؛ ا

شما شاغل است و شب هنگام پس از  اگر همسر. وي داده اند خود را از دست ميدهد و ابزار عالقه مي كند انگار دنيا را به كنترل
كاران او را در خانه مي بينيد هيچ چيز جز معاشقه نمي تواند او را هم يك روز سخت كاري و سرو كله زدن با ارباب رجوع و

و با ارزشي  اگر او شغل حساس. امر سبب مي شود كه او خودش را در راس تمام شادي هاي جهان قرار دهد خوشحال كند؛ اين
و اجازه مي دهد كه با خيال اين امر به ا. باشيد دارد و در سمت مهمي قرار دارد، بهتر است شما شروع كننده ارتباط جنسي

   .ببرد راحت از رابطه خود لذت

   مستقل بودن -4

اندازه شلوغ است، به آنها توجه كافي مبذول  شايد هميشه خانم ها به اين دليل كه همسرشان ادعا مي كنند سرشان بيش از
. گذراني مي كنند، ناراحت مي شوندسپري مي كنند و يا با دوست هاي خود خوش  نمي دارند، وقت زيادي را در محل كار خود

با او رفتار كنيد؛ اما از طرف  داشت باشيد كه اگر مي خواهيد همسرتان در كنارتان باقي بماند، بايد مانند يك پرنسس بايد توجه
خانم  تفريح و كارهاي ديگري براي انجام دادن نداشته باشيد، ممكن است ديگر، همواره در نظر داشته باشيد كه اگر سرگرمي،

نيز از آزادي خود  همان اندازه كه شما در رابطه نياز به فضا داريد، خانم ها. حال خفه شدن در رابطه است احساس كند كه در
نفس در نظر خانم ها از جذابيت بيشتري برخوردار مي  يك مرد مستقل و متكي به. لذت مي برند و شديداً به آن محتاج هستند

با  بنابراين شما مجاز هستيد كه. هاي بزرگ، براي بيشتر خانم ها هيچ گونه جذابيتي ندارد آرزو يك مرد محتاج و بدون. باشد
   .باشيد دوستان مختلف خود قرار مالقات بگذاريد و شغل و سرگرمي مخصوص به خودتان را داشته

   بودن حسود 5
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يزان دقيق حسادت خود را كنترل نمايند، اما م هر چند انسان ها نمي توانند. حسادت يكي از احساسات قوي به شمار مي رود
اگر شما نسبت . اتفاقي، به راحتي مي تواند حس جاذبه شما را در نظر او افزايش دهد مقدار كمي حسد، آن هم به طور گاه گاه و

برايش  كند كه به هيچ وجه مردهايي كه با اوصحبت مي كنند، هيچ گونه عكس العملي از خود نشان ندهيد، او تصور مي به
اگر او در مورد يك همكار مذكر خيلي . اين خال را برايش پر كند ارزش قائل نيستيد، به همين دليل به دنبال كسي مي رود كه

. خواهد بست بازخواست نماييد، شايد در ظاهر به شما غر بزند، اما در باطن لبخندي بر لب هايش نقش صميمي و يا مربي اش

واقع شود، پس در خرج كردن آن به شدت صرفه  ت مي رسد، مقدار كمي از آن مي تواند مثمر ثمرزمانيكه نوبت به حساد: توجه
او مي تواند عاشق مردي شود كه نسبت به دارايي هاي شخصي او حساس : شويد از قدرت فوق العاده آن با خبر. جويي كنيد

   .آنها محافظت كند بوده و از

   آسيب پذيري گاه به گاه6

آنجايي كه كمتر اتفاق مي افتد يك خانم بتواند  ت دارد كه احساس كند ديگران به وجود او نيازمند هستند و ازهر انساني دوس
 براي مثال بد. به او اجازه دهيد اين كار را از طريق روش هاي ديگر به شما اثبات كند از شوهر خود محافظت كند، بد نيست كه

اينكه هميشه يادتان مي رود رخت ها را  كند نياز به جوراب هاي بيشتري داريد، يا نيست كه به او اجازه دهيد تا به شما گوشزذ
شايد احمقانه به نظر برسد اما گاهي اوقات همين  .كمك او احتياج داريد به خشك شويي ببريد، و براي بستن كروات خود به

 .يدا كند و بيش از پيش جذب شما شودسبب مي شود كه او احساس بهتري نسبت به خودش پ موارد ساده و پيش پا افتاده

اما اين امر  - او از اين كار بدش نمي آيد  هر چند - البته اين امر بدان معنا نيست كه سعي كنيد از او براي خود يك مادر بسازيد 
ديد كه او انتظارش را از شما دارد؛ فقط زمانيكه نياز به كمك داشتيد و احساس مي كر شايد جزء آخرين چيزهايي باشد كه او

قدرت، سودمند واقع شدن، و   احساس با اين كار بدون شك به او. تواند به شما كمك كند، از او درخواست همكاري كنيد مي
تصور مي كنند كه براي كشاندن خانم ها به سمت خود بايد از خودشان يك قهرمان  اغلب مردها. مهم بودن دست خواهد داد

كه شما در نظر او تا حدي  مقداري نيازمندي و كمك خواستن سبب مي شود. ر صحت نداردنيافتني بسازند، اما اين ام دست
   .ايستاده اند تا به داخل رابطه شما آمده و به شما كمك كنند آسيب پذير جلوه كنيد، و در چنين موقعيتي تمام خانم ها حاضر

   پنهان كردن احساسات7

شايد دوست داشته . به چه موضوعي هستيد اند كه شما در حال فكر كردنشايد او هميشه اعتراض مي كند كه چرا نبايد بد
ما چه اتفاقاتي رخ داده، شايد هميشه از شما بخواهد تا در مورد همه چيز با او  باشد بداند كه در طول روز و در محل كار براي

شما   .احساساتتان دسترسي پيدا كند نقطه از كنيد، و به اصطالح سفره دلتان را براي او باز كنيد تا بتواند به عميق ترين صحبت
. دختر در مورد جزييات تمام مسائل به خصوص در مورد نگراني هاي خود، صحبت مي كنند مي دانيد كه خانم ها با دوست هاي

ر برخي د .تواند به شما نمره دهد همين دليل اگر بخواهيد تمام احساست خود را در مقابل او بازگو كنيد، خيلي راحت مي به
نكته جالب . دهيد، او عالقه بيشتري به شما پيدا خواهد كرد مواقع اگر كمي از او دوري كنيد و خود را كمي اسرار آميز جلوه

چيزي  خانم ها لذت مي برند تا بدون اينكه شما به آنها. براي پيدا كردن حقيقت تالش مي كند اينجاست كه خودش به شخصه
   .تصور مي كنيد از اين كار متنفر نباشد شايد آنقدرها هم كه شما. اسرار شما سر در بياورندبگوييد، خودشان بتوانند از 

   سرتاپاي او را وارسي كنيد8
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هاي ذهني و عملي شان تحسين كنند، و زمانيكه كاري  خانم ها به اندازه آقايون دوست دارند كه ديگران آنها را به خاطر توانايي
خانم با حالت  اگر يك. قرار بگيرند؛ آنها در چنين حالتي انتظار ترفيع رتبه و تشويقي نيز دارند شويقرا درست انجام دادند مورد ت

به شرايط و كسانيكه به او توجه مي كنند هم بستگي  البته اين امر. دلش مي خواهد مورد توجه قرار بگيرد جذابي صحبت ميكند
او اجازه مي دهد كه كليه متعلقاتش را  ستش مي دارد، با كمال ميل بهاما زمانيكه نوبت به مردي مي رسد كه خانم دو .دارد

و اين  اگر به او توجه كنيد او واقعا خوشحال مي شود. آقايون از تعريف و تمجيد لذت مي برند خانم ها هم مانند  .چك كند
   .خوشحالي شما را به هر كجا كه بخواهيد خواهد رساند

   نكنيد هميشه بهترين رفتارهايتان را رو

به ويژه زمانيكه آشغال (كامالً جدي هستند،  هر چند خانم ها در بيشتر موارد، زماني كه غر زدن هايشان را شروع مي كنند
بخواهيد  اما بايد اين امر را هم در نظر داشته باشيد كه اگر) جوراب هايتان را برنداريد غذاهاي خود را روي ميز بگذاريد و يا

اين دست رفتارها  .واقعي شما تنگ خواهد شد نيد و مطابق خواسته هايش رفتار كنيد، او دلش براي خودهميشه با او موفقت ك
از . نمايان مي سازند و آن دسته اي كه شما را به او نشان مي دهند آنهايي كه خود واقعي شما را: به دو قسمت تقسيم مي شوند

آقايون مي شود، اين  توجه هستند و همين توجه باعث جذب خانمها به كامالً واقف هستيم كه خانم ها نيازمند آنجايي كه ما
گل لبخند را بر روي لب هاي او بنشاند و در وجود او  احتمال وجود دارد كه برخي رفتارهاي منحصر بفرد شما باعث شود تا

شما  جه كنيد؛ در بيشتر مواقع اوبنابراين هيچ گاه نبايد به ظاهر صحبت هاي او تو. نمايد جذابيت بيشتري نسبت به شما ايجاد
  .را فقط به خاطر وجود خودتان دوست مي دارد

  بايدها و نبايدها در اولين قرار مالقات

بتـوانيد همه تالشتان را مي كنيد تا . آيد مـجـرد بـه حـسـاب مــيز مهم ترين مسائل در زندگي افراد قرارهاي مـالقات يكي ا
در اولـيـن روز اغلب خانم ها و آقايان  اميدها و انتظارات و ترس هايي كهبا همه . ان بگذاريدرف مـقـابــلتتاثير خوبي روي طـ

شـمـا كـمـك كنـيـم مي خواهيم به . اين مسئله ندارند ايـن روزهـا تـوجهي بهدارند، خيـلي عجـيب است كه مردم مالقات 
نبايد در اين زمينه اشاره مي در اينجا به چند بايد و . بنشيند ابلمـهرتان به دل طرف مقطور با اولين مالقات كـه يـاد بـگيريد چ

 : كنيم

  بايد ها

  ـــــــــــــــ

آن روز وقت آن نيست كه بخواهيد از . البته بهتر است بگويم كه بهترين حالت خودتان را در آن روز نشان دهيد. خودتان باشيد
دست از داستان . خيانت نامزدتان را براي او تعريف كنيد ارد كه داستاندردها و نگراني هايتان صحبت كنيد، همچنين لزومي ند

  . پردازي برداشته و در عوض خاطراتي را براي او تعريف كنيد كه شخصيت شما را بهتر به او معرفي مي كند

طرفتان مي خواهد اگر شما زياد سخنگوي خوبي نيستيد و در عوض . اين مسئله دو هدف را دنبال مي كند. شنونده خوبي باشيد
به او اجازه دهيد كه صحبت كند، و با اين كار مي . فرصت اين را پيدا كند كه با تعريف داستان هايش، شما را مجذوب خود كند

اگر شروع به بدگويي از دوست دخترهاي سابقش كرد، كمي هم مسئله را از جانب آنها . توانيد بيشتر با اخالقيات او آشنا شويد
  . گر گفت كه اهل ازدواج و تشكيل خانواده نيست، خيلي خوب است كه از حاال بدانيدا. تصور كنيد
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اين فقط يك قرار مالقات ساده . زندگي را نمي توان پيش بيني كرد. سعي كنيد كه تا مي توانيد تفريح كرده و خوش باشيد
  . پس سعي كنيد كه خوش بگذرانيد. كنيدتنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه با يك آشناي تازه كمي گردش . است

  نبايد ها 

  ـــــــــــــــ

اگر كسي . گياه خوار است، دروغ نگوييد اگر شما گوشت مي خوريد اما او يك. سعي نكنيد كه خود را طوري ديگر جلوه دهيد
ماه هيچوقت پشت ابر . بگوييدسيگار مي كشيد اما او به آن لب هم نمي زند، به او حقيقت را  هستيد كه حداقل روزي دو پاكت

  . نمي ماند، پس بهتر است خودتان همه حقايق را همان اول به او گوييد

تيپ آمد آن را همان موقع بر زبان  اگر به نظرتان خيلي دهاتي و بد. سعي نكنيد كه آنچه راجع به او فكر مي كنيد را برمال كنيد
اگر براي ابراز نظرتان در مورد او عجله كنيد، مطمئناً بعد پشيمان خواهيد . دباز به او فرصت دهيد كه خود را نشان ده. نياوريد

  . زيرا ممكن است همين شخص تبديل به مرد يا زن زندگيتان شود. شد

بله، مي . كنيد، بگوييد كه وقت خوبي را با او گذرانده ايد و اينكه چقدر زمان زود مي گذرد  باز او را مالقات  اگر مي خواهيد
بگذاريد پيشنهاد از طرف مقابل . د آنشب به او شب به خير بگوييد ولي براي گذاشتن قرار مالقات بعدي خيلي تالش نكنيدتواني
  . باشد

اينكه . حواستان باشد كه امنيتتان را به خطر نيندازيد. بي خطر داشته باشيد  سعي كنيد قرار مالقاتي :مهمترين نكته اين كه
در . را به شما معرفي كرده، دليل نمي شود كه فرد سالمي باشد و شما او را به منزل دعوت كنيددوست رئيس پسرخاله تان او 

  .ضمن اگر صميميتتان را كم كم جلو ببريد، هميشه چيزي باقي مي ماند كه قرار مالقات هاي آينده به خاطر آن گذاشته شود

 حرفهايي كه زنان عاشق شنيدنشان هستند

. گفتن چه حرفهايي باعث خوشحالي اوميگردد: از آن مطلع باشد  دي الزم است درمورد همسرشچيزي وجود دارد كه هر مر

تـبـديل به هيوالي خـون آشـام گـرسـنـه اي مي گـردند كه هميشه بيشتر    وقتي سخن از تعريف و تمجيد بميان مي آيد زنان
از طرف همسرتان مورد  اييد، در عـوض بـسيـار بـيـشتـرخواسته شان را برآورده نم  و اگر شما! و بيشتر و بيشتر طلب ميكنند

 .محبت و توجه قرار خواهيد گرفت و آنها خوب مي دانند كه چطور اين كار شما را جبران كنند

يك زن   براي آمـاده نـگاه داشـتـن: اين قانون را بياد داشته باشيد  چه ازدواج كرده باشيد و چه در دوران نامزدي بسر ميبريد،
 .مثبت بسياري از او را به وي يادآوري نماييد  ت ابراز مهر و محبت به شما، كافي است نكاتجه

  :مطلبي كه همسر شما عاشق شنيدن آنها است اشاره ميكنيم 10ادامه به  

 10شماره 

ين خواهدبود در مورد چگونگي گذراندن روزش پرسش ميكنيد، برداشت او ا همسر خود هـنـگاميـكه از  "روز خوبي داشتي؟" 
ايـن : اما يـك هشـدار. كه شما انسان با فكري هستيد و مشتاقيد بدانيد وي ساعات كاري خود را چگونه سپري كرده است
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. داد كه چند ساعتي در مورد كوچكترين اتفاقاتي كه برايش افتاده صحبت نمايـد سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد

 .و شنيدن داستانهاي او شويد آماده نشستن پس براي مدت زماني طوالني

 9شماره 

همانطور كه مشخص است، اين بـه او مـي رسـاند كه شما وي براي شما جذاب بوده   "نمي تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي"
 .از طرف ديگر باعث افزايش اعتماد بنفس در او خواهد شد. و فرد ديـگري بـه چشمتان نمي آيد

اين جمله بخصوص در روابط زناشويي بلند مدت مؤثر واقع مي شود چرا كه شما به  :ا شدن وجهه شما ميگرددچرا باعث زيب
در عوض همسرتان نيز سعي خواهد كرد اين زيبايي و دلربايي را با شما . همسر خود اطمينان ميدهـيد هنوز به او عالقه داريد

 سؤالي هست؟ اينجوري فكر نميكنيد؟. تقسيم نماييد

 8اره شم

پـرسيدن اين سؤال به همسرتان نشان مي دهد كه شما خالصانه براي احـساسـات  "چه احساسي داري؟] هر چيزي [  در مورد "
با اين حـال بـدانيد كه خود . زنها عاشق بيان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوري مي بـاشند. او اهميت قائل هستيد

بنابراين اگر شب تصميم ديدن مسابقه فوتبالي را . و عميق در مورد آن موضوع گرفتار خواهيد كردگفـتگويـي طوالني  در دام را
 .داريد، اين سؤال را مطرح نكنيد

كه  در مي يابد همسرتان وقتي. بيانگر جنبه مهرباني و دلسوزي يك فرد است اين سؤال :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
يعني . ل داشته ايد، او نـيـز متقابال تمام احساسات خود را با شدتي بسيار بيشتر، اهدا خواهد نمودشما توجهتان را به وي مبذو

متوجه منظورم مي . اگـر قـبـال فـقـط فردي جذاب بشمار مي آمديد، اكنون همانند جواهري در چشم او جلـوه خواهيد كرد
 شويد؟

 7شماره 

سكوي نخست زيبايي باعث باال رفتن اعتمـاد بـنفـس  ادن او از بين همتاهايش برقرار د  "تو زيبا تر از دوستان ديگرت هستي"
اين تحسين و . خود بتواند فرمانروايي كند هم جنس  وي شـده و سـبـب مي گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان

 .رتقاي چشمگيري خواهد دادتعريف بسيار مهمي در دنياي زنانه محسوب شده و امتياز شما را در نزد همسرتان ا

گذشته از اينكه باعث مي گـردد او از لحاظ زيبايي ظاهري خود را برتر از اطرافيانش  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
بعالوه زماني كه دوستانش . تصور كند، اين جمله كوتاه به همسرتان تفهيم ميكند كه شما تا چه حد براي وي ارزش قائل هستيد

و پاداش سليقه بخرج دادن   او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـي نموده. ـما هستند، كمتر احساس نگراني خواهد كردپيش ش
يك همسر حسود اين سخن را مدركي براي متهم نمودن شما : با اينحال يك احتمال جانبي بالقوه وجود دارد. شما را خواهد داد

 .دوستانش را داريد، بشمار خواهد آورد به اينكه قصد برانداز نمودن و چشم دوختن به

 6شماره 
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با تـصـديـق نـمودن هـوش و ذكـاوت وي، ايـن معـني را مي رسانيد كه عالوه بر محاسن  "تو واقعا زرنگ و باهوشي "
هـمـسر شـما بـا شنيدن اين جمله در مورد همه جوانب زندگي خود . متوجه ذهن و فكر توانمندش نيز شده ايد ظاهري،

 .اين سخـن نشانه احترام از طرف شما براي همسرتان محسوب ميگردد. ساس رضايت و خوشنودي خواهد نموداح

همسرتان اين مسئله را كه شما فقـط بـه فـكر روابط جنسي نيستيد و قادريد ماوراي  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
مردان صـمـيمي و خـوش قـلب مـي بـاشند و هيچ چيزي بهتر زنها عاشق . چنين موضوعات فكر كنيد را تحسين خواهـد كرد

 از بيان و تشخيص هوش و ذكاوت آنها نمي تواند صفات آقا منشانه شما را آشكار نمايد

 5شماره 

شنيدن  .كه يك الهه است بيان اين جمله باعث مي گـردد هـمـسرتان احساس كند  "هستي زناشويي بسيار خوب در روابط"
همسر شـما تفهيم مي كنـد كـه روابـط جنسي و زناشويي او به چشم شما بي عيب و نقص بوده و باعث مي گردد  به اين عبارت

  .واقعا مي داند كـه چگـونه بايد مرد خود را راضي نگاه دارد كه احساس نمايد

به روابط جنسي فقط به عنوان تحسين و تمـجيد از عملكرد او نشانگر اين است كه شما  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
 .ابزاري براي ارضا نــمودن خود نگاه نكرده، بلكه همه جنبه هاي آنرا مورد ستايش قرار ميدهيد

 4شماره 

با دادن پيشنهاد براي ازدواج  معني آن فاصله زيادي ايـن جمله اي سنگين است؛  "مي خواهم همه عمرم را با تو سپري كنم"
اما بخاطر داشته باشيد كه ريسك كردن اغلب پاداش و . ز گفتنش به نامزدتان مراقب عواقبش باشيدبنابراين پيش ا. نـدارد

. هنگاميـكه اين جـمله را بيان مي داريد، او از لحاظ رواني بسيار سركيف مي گردد .نتيجه مطلوب به دنبال خواهد داشت

فقط تو ميتوني تا اين حد  ": آنها كمتر مي باشد، عبارتند از جـمـالت ديـگـري كـه تقريبا همين نتيجه را داشته ولي تعهدآوري
 ".من دوست ندارم با هيچ كس ديگري جز تو باشم " و "منو خوشحال كني

سرسپردگي ديرپا و با دوام از همسرشان  حاكي بر همـه زنـها عاشق شنيدن جمالتي :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
 .بـعد از گفتن اين جمله سالمي هميشگي را از او خواهيد شنيدمطمـئـن بـاشيـد كـه . هستند

 3شماره 

به او مي گوييد كه چگونه ماورا و فراسوي مسائل جنـسي مي انديشيد و به اين معني اسـت كه براي  "تو بهترين دوست مني"
گر ممكن است رغبتي به آن نداشته رابطه اتان ارزش قائل هستيد و مايليد كارهايي را بـهـمراه او انجام دهيد كه مردان دي

 .همسرتان بعد از شنـيـدن ايـن جمله پيوستگي مقاومت ناپذيري با شما پيدا خواهد نمود .باشند

اين جـمالت شـما را در نـظر وي بـجاي يـك فرد عادي كه مجبور به گذراندن وقتش  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
اين شما را به ابتداي ليست خواسـتگـاران پرتاب ميكند چراكه شما به . و جذاب تـبـديـل ميكند با او است، به انساني معني دار
 .دوستي و رفاقت :مهمترين نكته اشاره كرده ايد
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 2شماره 

هـمـچـنين اكـثـرا با خود كلنجار . اغلب زنها به دنبال اين هستند كه روزي بچه دار شونـد "تو يك مادر ايده آل خواهي شد"
بـا گفـتن اين جمله به او اطمينان مي دهيد كه حتما به هدفش . بـود يـا خـير روند كه آيا در اين راه مـوفـق خـواهد مي

بيان اين كلمات از زبان شما به عنوان . به عالوه با ارضـاي نيازهاي دروني او باعث آرامش و تسكين وي مي شويد. خواهد رسيد
 .ترين انسان روي زمين خواهد نموديك همسر، او را تبديل به خوشحال 

. اينـگونه بطور غير مستقيم به همسر خود مي فهمانيد كه مايليد از او بچه دار شويد :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد

از اين نقطه، همسرتان بيشتر پذيراي پيشرفت و ترقي شما . نوايي بسيار خوشايند در گوش او مي باشد واضح است كه اين
 .د شدخواه

 1شماره 

همه زنها دوست دارند اين جمله را از . شما است اين به او مي گويد كه تنها فرد مورد عالقه "تو زندگي منو كامل مي كني"
بـيـان ايـن عبـارت بـه مفهوم آن است كه شما همسر خود را بصورت كامل پذيرفته ايـد و ايـنـكه او به . شوهرشان بشنوند

تصوري بوجو  در همسرتان احساس لـذت بـخش غير قابل. ناپذير و هميشگي براي شما در آمده است صـورت موجودي اجتناب
 .آمده و تا چندين روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد

اين جـمـله اسـاسـا مـي گـويد كه شما در زندگي به او نياز داشته و نميـتوانيد بدون او  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
 .زنها از شنيدن چنين جمالتي بسيار مشعوف ميگردند. زندگي ادامه دهيد به

 اشاره باشكوه

معروف و كوتاه كـه هـمگي ما برايـش اهـميت بسيار زيادي قائل هستيم، مي تواند  "دو كلمه اي"اين جمله  "دوستت دارم"
 .ه چندين بار براي همسرتان تكرارش نماييداگر ازدواج كرده ايد خوب است هر روز. تاثير شگرفي به همراه داشته بـاشد

گفتن اين عبارت بهـمسرتان بـاعث روشن نگاه داشتن شعله هاي آتشي مي گردد كه  :چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد
اس تـا حال اين جمله را به همسرشان نـگفـتـه انـد، هر گاه احس اگـر در بـين شما كساني .هميشه نياز به برافروزي دارند

هيچگاه از گفته خود پشيمان نخواهيد شد وقتي كه عكس العمل او . آمادگي نموديد، ترديد به خود راه نداده و آن را بيان كنيد
 ) يا احساس مي كنيد( را مي بينيد 

 گفتگوي عشق 

فقط به ! انجام دهيد اكنون كه آموختيد كه چگونه مي توانيد همسر خود را خوشنود كرده و صورتش را سـرخ نماييد، اينكار را
 .اين نكته فكر كنيد كه او در جواب كار شما در آينده چطور جبران خواهد نمود
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  تصور غلط آقايان از خانم ها 10

  همسرتان فردي آيا شما بشدت تالش ميكنيد تا در مقابل

  در ذهن خود ميپنداريد كارهايي را كه. تاثيرگذار جلوه كنيد

  د و حرف هايي را كه ميزنيد،او دوست دار انــــجام ميدهيد

  از شنيدنش لذت مي برد اما در واقع هيچ يك از تالشهاي

 . شما اثر بخش نيست

 ! اين حرف ها به گوشتان آشنا است؟

  بيـشـتر مـردهـا خـواسـتـار انـــجام رفتاري در مقابل زن ها

  .هستند كه آنها را هر چه بيشتر به اهدافشان نزديك كنـد

  بارها و بارها به عشق خود اعتراف ميـكنندگـريه ميكنند و 

  تنـها بــه اين دليل كه بتوانند امتياز بيشتري را از خانم ها

اما اگر اندكي بر روي اين مطلب دقيق تر شويد متوجه خواهيد شد كه اين رفتار به ظاهر خانم پسند در نهايت . كسب كنند
 . شودمنجر به ايجاد دلسردي و آزردگي خاطر در خانم ها مي

شايد در نگاه اول خانم ها نسبت به چنين رفتاري عالقه نشان دهند اما . نمونه از اين رفتارها اشاره دارد 10ليست زير به 
بنابراين اجازه ندهيد كه رابطه شما به دليل تصورات . استعمال بيش از اندازه باعث به وجود آمدن دلخوري بين طرفين ميشود

با توجه به موارد زير شما درك صحيحي از رفتاري كه بايد و مهمتر از آن كارهايي كه نبايد . غلط دستخوش فرازونشيب شود
با به كارگيري تكنيك هاي ياد شده ميتوانيد به راحتي بانوي روياهايتان را پيدا كنيد و او را تا ابد در . انجام دهيد پيدا مي كنيد

 . كنار خود نگاه داريد

  اس تلفني برقرار مي كنيد تم  بيش از اندازه با او -1

. اگر ميخواهيد ارزش خود را نگه داريد از برقراري تماس هاي پي در پي تلفني به شدت پرهيز كنيد: داليل نادرستي اين عمل

اگر هميشه شما در . اين امر نه تنها از شما فردي محتاج و وابسته مي سازد بلكه صرفا باعث ايجاد رنجش در فرد مقابل است
 . ط هاي تلفن باشيد، وجه فريبنده خود را در نظر او از دست خواهيد دادآنسوي خ

مرتبه اي كه شما با او تماس ميگيريد او موظف است حداقل يك بار با شما تماس  3يا  2هر : در مقابل چه كاري انجام دهيد
اما به هر حال تماس . ي بيشتري هستندبه دليل قوانين باستاني جهان در معاشقه، مردها ملزم به برقراري تماس ها. حاصل كند

 . سعي كنيد در طي ساعات كاري و روزهاي تعطيل تماسي برقرار نكنيد. تلفني بايد از جانب هر دو طرف اتجام پذيرد

  گريه و زاري راه مي اندازيد -2

ه در آرزوي داشتن همسري ممكن است بارها و بارها با اين مسئله روبرو شده باشيد كه خانم هميش: داليل نادرستي اين عمل
. حساس و احساساتي هستند به همين دليل هربار كه با او روبرو ميشويد سعي ميكنيد قطره هاي اشك از چشمانتان جاري شود

او به يك فرد قدرتمند احتياج دارد كه توان . گريستن از شما يك فرد نيازمند و بي ثبات مي سازد. اين كار اشتباه محض است

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٢٥٧ 
 

به رفتارهاي . گريه كردن باعث مي شود تا تصوير مردانه شما از ذهن وي پاك گردد. تيباني از او را داشته باشدمحافظت و پش
اين كار فقط و فقط باعث بروز . بزرگ ترين اشتباه گريستن در انظار عمومي صرف شاد كردن اوست. مالل آور خود ادامه ندهيد

 . شرمساري در نهان او مي گردد

شما تنها در صورتي اجازه گريه كردن داريد كه حقيقتا اتفاق غم انگيزي روي داده باشد و اشك : اري انجام دهيددر مقابل چه ك
به خاطر داشته باشيد كه تنها برآوردن نيازهاي آنهاست كه اهميت دارد و نه . هايي كه از چشمانتان سرازير ميشود واقعي باشد

 . اشك هاي شما

   يت دادن به او زياده روي مي كنيددر احترام گذاشتن و اهم -3

در اين  .در ميان جمع مردم با او معاشقه نكنيد و بوس و كنار راه نيندازيد .هيچ گاه در انظار عمومي او را آزرده خاطر نسازيد
چه سريعتر حالت نه تنها خود او ممكن است تصميم به جدايي از شما را بگيرد بلكه دوستان و خانواده نيز او را براي انجام هر

 . اين كار تحت فشار قرار خواهند داد

شما مي بايست اين مسير را با حواس . تعدادي از خانم ها حد معيني از ارتباط را طلب ميكنند: در مقابل چه كاري انجام دهيد
 . ادامه دهيد ابتدا او را آزمايش كنيد اگر از خود تمايل نشان داد ميتوانيد به معاشقه خود با او. جمعي كامل طي كنيد

  با استفاده از الفاظ بچه گانه مي خواهيد خود را جذاب تر نشان دهيد  -4

! آيا باز هم توضيح بيشتري مي خواهيد؟. اين كار احمقانه، انزجار آور، مشمئز كننده و تهوع آور است: داليل نادرستي اين عمل

 . ستفاده نكنيدالفاظ بچه گانه مخصوص بچه ها است بنابراين هيچ گاه از آنها ا

البته در . از حيوان خانگي خود براي او صحبت كنيد و براي او لطيفه هاي با مزه تعريف كنيد: در مقابل چه كاري انجام دهيد
اما اگر او با الفاظ بچه گانه با شما صحبت كرد و در اين كار از خود عالقه بسياري . اين كار نيز نبايد زياده روي به خرج دهيد

 . شما نيز مي توانيد اين كار را يك بار براي هميشه انجام دهيد نشان داد

  هميشه موافق نظر او عمل مي كنيد -5

خيلي خوب است كه به او اجازه دهيد تا سالي يكبار برنامه تلويزيوني مورد عالقه اش را تماشا كند، اما : داليل نادرستي اين عمل
تا حدي خود را خوش مشرب . نيد، در اين حالت شما قطعا داراي مشكل هستيداگر بخواهيد فيلمي را براي بار بيستم نگاه ك

هيچ گاه براي انجام . نشان دهيد و به او نيز حق انتخاب دهيد اما الزم نيست دل و جرات خود را براي هميشه كنار بگذاريد
زندي به چشم مي خورد و مطمئنا او اين طرز برخورد تنها در رابطه مادر و فر. كارهاي شخصي از او درخواست اجازه نكنيد

 . خواستار بروز يك چنين رفتاري در شما نيست

. اعتماد بنفس داشته باشيد و به او نشان دهيد كه از قدرت تصميم كيري برخوردار هستيد :در مقابل چه كاري انجام دهيد

بريد و برنامه تلويزيوني مورد نظرتان را تماشا هرزگاهي فيلم مورد عالقه خود را انتخاب كنيد، او را به رستوران دلخواه خود ب
 .اين اصول قوانين كلي سازش ميان دو نفر هستند، بعضي مواقع او تصميم ميگيرد و گاهي شما. كنيد

  با خانواده و دوستانش بيش از اندازه صميمي مي شويد - 6

او نيازمند . م نيست در برخورد خود زياده روي كنيداگر با خانواده و يا دوستان او مالقات ميكنيد الز: داليل نادرستي اين عمل
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كسب اطمينان خاطر از جانب شماست و انتظار دارد كه تمام مسائل بين خودتان دو نفر و بدون دخالت هيچ كس از جمله 
 . خانواده و يا دوستان حل گردد

با آنها برخوردي . مستلزم گذر زمان استصميمي شدن ارتباط شما با خانواده و دوستان او : در مقابل جه كاري انجام دهيد
دوستانه داشته باشيد اما هيچ گاه تا اين حد پيش نرويد كه در همان ماه اول بخواهيد مراسم جشن تولد برادرش را برنامه ريزي 

 . كنيد

  براي وضع ظاهري خود اهميت ويژه اي قائل هستيد  -7

نكته اين جاست كه . آينه توسط آقايان به مزاج خانم ها سازگار نيستصرف مدت زمان طوالني جلوي : داليل نادرستي اين عمل
باور كنيد . اگر بيش از اندازه خود را بياراييد چهره مردانه شما از بين مي رود و جاذبه جنسي پنهان خود را از دست خواهيد داد

 . يك مرد ساده كشش جنسي بيشتري نسبت به يك دلقك دارد

مطمئن شويد كه مرتب و تميز هستيد و از ادكلن هاي خوش بو استفاده كنيد اما بهتر است : دهيددر مقابل چه كاري انجام 
 . مانيكور را كنار بگذاريد تا جاذبه شما در نظر خانم ها افزايش يابد آرايش و

  شما نابهنگام و يا مكررا به عشق خود اعتراف مي كنيد -8

 "دوستت دارم": فكر مي كنيد تنها راه نفوذ به درون قلب خانم ها گفتن من مطمئن هستم كه شما: داليل نادرستي اين عمل
آنها را خوشحال نكرده، بلكه باعث رنجش درون  "دوستت دارم"نه تنها گفتن پي در پي . اما شما سخت در اشتباه هستيد. است

 . و شما ريسك دريافت نكردن پاسخ مشابه را نيز به جان مي خريد  آنها نيز مي شود

تنها به اين دليل كه مي خواهيد در او اثر بگذاريد . هر چيز مكان و زمان خاص خود را مي طلبد: قابل چه كاري انجام دهيددر م
آن . تنها در صورتي از اين جمله استفاده كنيد كه او را از صميم قلب و عاشقانه دوست بداريد. را بر زبان نياوريد "دوستت دارم"

 . طول هفته بالمانع است گاه تكرار آن چند مرتبه در

  عاشق رقص و آواز هستيد -9

 "مي خوام امشب با هم برقصيم"و يا  "من دوست دارم باهات برقصم": آيا تا كنون جمله هايي نظير : داليل نادرستي اين عمل
و ايجاد شود كه شما را بر زبان آورده ايد؟ شايد او اصال به شما توجه نكند و موضوع را جدي نگيرد و يا اين تصور غلط در ا

اگر تمام اين داليل براي متقاعد كردن شما كافي نيست پس . دوست نداريد براي او نوشيدني بخريد و يا حتي با او صحبت كنيد
 . كسي كه زياد برقصد، تعرق كرده و تا انتهاي شب بوي بدي خواهد گرفت: يك چنين شرايطي را در نظر بگيريد

شايد گاهي اوقات از شما بخواهد كه با او برقصيد . خود را بيش از اندازه مشتاق نشان ندهيد: م داددر مقابل چه كاري بايد انجا
مواقعي را كه دوست دارد با شما برقصد حدس بزنيد و در نيمي از موارد . اما هميشه الزم نيست كه شما پيشنهادش را بدهيد

 . دست او را گرفته و به رقص دعوت كنيد

  يدپرحرفي مي كن -10

هاي  پر گويي .آيا شما حراف خوبي هستيد؟ الزم است زماني را در كنار او به سكوت اختصاص دهيد: داليل نادرستي اين عمل
 . پس تا بيش از اين او را ناراحت نكرده ايد از اين كار دست بكشيد. بي پايان شما دير يا زود باعث رنجش خاطر او مي شود
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مطلب را به  2انم ها از صحبت و مشورت پيرامون مسائل مختلف لذت مي برند اما همواره خ: در مقابل چه كاري انجام دهيد
به او هم فرصت صحبت كردن بدهيد و در طول مكالمه سواالتي مطرح كنيد كه او از جواب دادن به آنها لذت : خاطر بسپاريد

 . برد

  

 مراقب رفتارتان باشيد

شايد شما از آغاز تولد . ود را از كليشه ها پاك كنيد و نصايح ما را به كار بنديدايده آل باشيد ذهن خ اگر ميخواهيد يك مرد
آموخته ايد كه خانمها دوست دارند صداي آواز خواندن همسرانشان را بشنوند اما در جهان امروزي اين مطلب تا چه حد صحت 

 ! دارد؟

ور كامل از رفتارهاي ذكر شده دست بكشيد فقط كافي الزم نيست به ط. كليد حل تمام مشكالت ميانه روي و حفظ تعادل است
 .لذت ببريد وجود يكديگر اگر كليه رفتارهايتان را كنترل كنيد ميتوانيد پيش روي همگان از. است حد تعادل را رعايت كنيد

 براي ازدواج انگيزه غلط 9 

ز داليل خوب و موجهي براي انتخاب فرد گاهي نـي. ميكنند بـرخي اوقات افراد گوناگون به داليل عجيب و غريبي ازدواج
ازدواج  تحت فشار هسـتـيـد كـه هرچه زودتر ازدواج كنيد؟ آيا در اين مرحله از رابطه تان بايد آيا شما. بخصوصي در سر دارند

   :نگاهي بياندازيد به اين داليل بد براي ازدواج. كنيد؟ بهتر است كه خوتان را ارزان نفروشيد

  قط براي پولازدواج كردن ف) 1

البته  .شيفته و عاشقش شده ايدشـخـص ثـروتـمـندي بـاشـد كـه خـوش بـه سعادتان فــرض ميكنيم فردي كه شما
ندارد كه در آيـنـده در تامين هزينه هاي زندگي  عـاقـالنـه هم نيست كه با فردي كه كامال بي پول اسـت و هـيچ قــصدي هم

مخارج  ساعت از روز را با كمال رضايت كار كنيد تا قادر باشـيد 18آن كـه حـاضـر باشيد  رمـگ. سهمي داشته باشد، ازدواج كرد
صـرفـنـظـر از احـسـاس شـمـا نسبت به آن فرد،  اما ازدواج كردن با فردي تنها به خاطر پول،. سنگين زندگي را تـامين كنيد

  .ميباشد تقريبا همواره اشتباه

  ازدواج اجباري) 2

با فردي كه رابطه جنسي داشته ايد و منجر به ( ايـن شـرايط نـداشـتـيد  ش شـمـا چـاره اي جـز ازدواج درسـال پـيـ 50
سال با وي زير  40باشيد تا  مگر آنكه حـقــيقتا به فرد مورد نظر عالقمند باشيد و حاظر. اما امروزه خير) گرديده بارداري شما

اگــر مردد و دو دل مي . پشيماني و اندوه برايتان به بار بياورد د كه يك عمرتحت فشار تصميمي نگيري. يك سقف زندگي كنيد
  .كودك بدنيا بيايد سپس يك تصميم عاقالنه و هوشيارانه اتخاذ كنيد بـاشيد صبر كنيد تا

  به خاطر ترك و فرار از خانه والدين ازدواج ) 3
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و تعجبي ندارد كه بسياري از افراد اين . گريز محسوب مي شـود ازدواج يك راه وقـتـي وضـعيت در خانه شوم و اندوه بار باشد،
دوام آوردن در . چاه مـي انـدازد اما معموال اين مسيري است كه شما را از چاله در آورده و درون. را انتخاب ميكـنـند راه گريز

پيشنـهاد ازدواجي كه از سوي فردي به آورتر ميباشد تا آنكه با نخستين  خـانه پـدر و مادر يكي دو سال طوالنيتر، كمتر رنج
سبب رنجش و آزار شما  ،آن را پذيرفته و تن به ازدواج دهيد زيرا آن وقـت مـمـكـن است آن فرد تا آخر عمر شما داده شد

  .گردد

  والدين شما به آن فرد عالقه دارند ) 4

دوست داشتن ايـن فـرد از سـوي  اما! دوست بدارندجـاي تـعــجب دارد كه والـدين شـمــا واقعا همسر آينده شما را  البـتـه
سالهاي آينده زماني كه آنها درگذشتـند و از ميان شما . فرد نمي بـاشد آنها دلـيل كافي براي مد نظر قرار دادن ازدواج با آن

  .نباشد فردي كه شايد مرد و يا زن روياهاي شما. كماكان بايد اسير فرد روياهاي آنان باشيد رفتند شما

  عادت به رابطه دراز مدت ) 5

 يـكـديگر ارتباط داشته و سـپـس تـصـمـيـم ازدواج با يكديگر را مي گيرند، اشكالي هنگامي كـه دو فرد بـراي مـدتـي بــا

از فرد با يكديگر ازدواج كرده اند و يـا  امـا چـه وقـت اجـبـار بـدليل عـادت مـحـض خـطرناك ميشـود؟ زمــانيكه دو. نـدارد
مـطمـئـن بـاشـيـد هـرگاه بار نخست . شانس خودشان را مجددا امتحان كنند يكديگر طالق گرفته اند تصميم بگيرند كه

  .باشد بار دوم نيز كارساز نخواهد بود كارساز نبوده

  خواهان فرزند بودن ) 6 

اما آيا شما حاضريد كه فرزندان خود را -اشدبراي بسياري از افراد براي ازدواج ميب صاحب فرزند شدن قويترين نيروي محرك. بله
و از كنار شما مي روند شـما  شرايط نه چندان ايده آل پرورش دهيد؟ موضوع اينجاست كه زماني كه فرزندان بزرگ ميشوند در

كه بتواند  حـداقل پـدر و يـا مـادري بـراي فرزندان خود برگزينيد امـا. هيچ فردي كامل نيست. مجددا با آن فرد خواهيد بود
درغـير اين صـورت  .يا مادر خوبي بوده و همـچـنـين شـما به وي عالقه داشته و برايش احترام قائل باشيد براي آنان يك پدر و

  .را به فرزند خواندگي بپذيريد گـزيـنه ديـگري را مدنظر قرار دهيد مانند تك سرپرستي و يا كودكي

  كنيد دواجبا فردي كه رابطه جنسي داشته ايد از ) 7

گـونـه ازدواجها زيـاد دوام نخـواهـد آورد و پـــايه  امـا معموال اين. مواردي وجود دارد كه اينگونه ازدواجها ثمر بخش بوده اند
: نظر بگيريد ايـن سناريو را در. مـوضـوع رابـطـه جنسي با ازدواج متفاوت مي بـاشد. نخواهد بود اي براي يك رابطه دراز مدت

كند و خـود آن شخص نيز ترديد نميكند كه با  شخصي را مي يابد كه حاظر است به همسر و يا نامزد خـود خيانتفردي كه 
 زيـرا فـردي كـه تـوسـط شـما بـه. مسـلـما رابطه آنها رابطه مستحكمي نـخـواهد داشت فرد ديگري رابطه جنسي برقرار كند،

  .خيانت خواهد كرد فـرد ديگري خيانت كرده، روزي نـيـز به خود شما

  فرزند خود پدر و يا مادر ميخواهيد براي ) 8 
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 اين براي فرزند شما به. اما اگر ترديد داريد دست نـگـاه داريـد. تبريك ميـگوييم اگر توانستيد فرد مناسبي را بيابيد كه به شما

آنكه يك پدر و يا مادر تك اما دلسوز و  د تامراتب سختتر و ناگوارتر است كـه يـك نـامـادري و يـا ناپدري بي رحم داشته باش
  .مهربان

  فشار اجتماعي) 9

دوتاي آنها هم اكنون طالق گرفته  امـا مطمئن باشيد كه يكي...اما شما هنوز مجرد هستيد. دوستان شما ازدواج كرده اند تمام
داري يا خير از شما سوال مي كند به وي مورد آنكه آيا تصميم به ازدواج  هنگــامي كه خاله شما در. پس خودتان باشيد. اند

هيچگاه تنها بخاطر . شـمـا گــردد بهتر است تنها باشيد تا آنكه با شخصي ازدواج كنيد كه سبب بـد بـخـتـي. نكنيــد اعتنا
  .نياوريد آنكه متاهل هستيد معيارهاي خود را پايين

 منظور واقعي خانم ها از آنچه كه به زبان مي آورند

بعداً براي . گويد كه براي مهماني شام همراهيتان مي كند، و به نظر مي رسد كه واقعاً عالقه مند به اين كار است به شما مي
  اين به نظرتان آشنا نبود؟ . اينكه او را مجبور به اين كار كرده ايد عصباني مي شود

د، اما به نظر نمي آيد كه زن ها آنقدرها هم مردها معموالً رك و راست هستن. مردها و زنها موجوداتي كامالً متفاوت هستند
  . شما هيچوقت نمي توانيد بفهميد كه منظور و مقصود واقعيشان چيست و در دلشان چه مي گذرد. مستقيم باشند

  . در اينجا مي خواهيم شما را با منظور واقعي خانم ها آشنا كنيم. اما نا اميد نشويد

  در جواب به دعوت دوستي شما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ".نمي خواهم دوستيمان را خراب كنم": مي گويد

از تو به عنوان يك دوست پسر خوشم نمي آيد و اينقدرها برايم جذاب نيستي كه با تو بيرون بروم، اما ": منظورش اين است كه
   ".به عنوان دوستي معمولي قبولت دارم

حتماالً مي خواهد دوستي عاديش را با شما حفظ كند و نمي خواهد كه با گفتن بي عالقگيش به شما ا: چرا اين كار را مي كند
  . احساساتتان را جريحه دار كند

سعي كنيد دوستي نرمالتان را با او ادامه . او فقط به اندازه ي شما بهتان عالقه ندارد. آن را به خود نگيريد: شما چه بايد بكنيد
  . دهيد

   ".االن سرم از نظر كاري خيلي شلوغ است ": مي گويد

  . دوست ندارم تو را هم جزئي از برنامه ي روزانه ام قرار دهم: منظورش اين است كه

به جاي اينكه با بي ادبي اين كار را بكند، . مي خواهد به راحت ترين شيوه شرتان را از سرش كم كند: چرا اين كار را مي كند
  . موضوع را بگيريد طوري حرف مي زند كه خودتان

هر چقدر هم كه برنامه ي . اگر زني يك مرد را دوست داشته باشد، هميشه مي تواند برايش وقت پيدا كند: شما چه بايد بكنيد
  . دنبال كار خودتان برويد. پس خودتان را گول نزنيد كه ممكن است اين وضعيت تغيير كند. كاريش سنگين باشد

   "با كسي رابطه داري؟آيا در حال حاضر ": مي گويد

  . دوست دارم به عنوان نامزدت باشم: منظورش اين است كه
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  . مي خواهد بداند كه وقتش را براي مردي كه كس ديگري را زير سر دارد تلف نمي كند: چرا اين كار را مي كند

  . صادقانه به او جواب دهيد و بعد منتظر عكس العملش شويد: شما چه بايد بكنيد

  مالقات هنگام قرار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   "مهماني بروي؟/سينما/آيا واقعا مي خواهي به آن رستوران": مي گويد

  . من آنجا را دوست ندارم: منظورش اين است كه

اس او اميدوار است كه شما احس. نمي خواهد به آنجا برود ولي نمي خواهد سمج و لجباز هم به نظر بيايد: چرا اين كار را مي كند
  . را درك كرده و برنامه ديگري بريزيد

در غير اينصورت مجبور خواهيد بود كه براي . اگر واقعاً دوست داريد كه به آن مكان برويد، سرسختي كنيد: شما چه بايد بكنيد
ال خواهد كرد اما هميشه اين را به ياد داشته باشيد كه زماني او شما را خوشح. خوشحال كردن او از تصميم خود منصرف شويد

  . كه شما نيز خوشحالش كرده باشيد

   ".تو رابطه ي خيلي خوبي با بچه ها داري، آنها هم تو را خيلي دوست دارند": مي گويد

  . دوست دارم بچه اي از تو داشته باشم و مي خواهم نظر تو را هم بدانم: منظورش اين است كه

  . شما را در مورد بچه دار شدن جويا شود بدون اينكه شما را عصباني كند مي خواهد غير مستقيم نظر: چرا اين كار را مي كند

اما اگر فكر مي كنيد كه هيچوقت قصد بچه . او احتماالً منظورش آينده ي خيلي دور است. عصباني نشويد: شما چه بايد بكنيد
  . دار شدن نداريد، بهتر است همان موقع آن را با او در ميان بگذاريد

   "ين رابطه به كجا مي رود؟ا": مي گويد

  . دوست دارم به رابطه مان حالت جدي تري بدهيم: منظورش اين است كه

  . دوست دارد اين شما باشيد كه پيشنهاد جدي كردن رابطه تان را مي دهيد: چرا اين كار را مي كند

. القه مند هستيد، چنين پيشنهادي بدهيداگر ع. اين به نظر شما در مورد آينده ي رابطه تان بستگي دارد: شما چه بايد بكنيد

  . اما اگر نمي خواهيد، به او بگوييد كه دوستش داريد اما االن زمان اين كار نيست

   ".تو مرا خوب مي شناسي. من احساس نزديكي زيادي به تو مي كنم": مي گويد

تتان دارد اما نمي خواهد او اول اين احساس عالقه مندي مي كند و مي خواهد كه به شما بگويد دوس: منظورش اين است كه
  . حرف را زده باشد

آسان تر است كه كمي به اين . بسيار دشوار است "دوستت دارم"براي كسي دفعه ي اول گفتن جمله ي : چرا اين كار را مي كند
  . مسئله اشاره كند تا خودتان متوجه شويد

. اما اگر دوستش دارد، به او بگوييد. يطي اين جمله را به زبان نياوريداگر واقعا دوستش نداريد تحت هيچ شرا: شما چه بايد بكنيد

  . اما به ياد داشته باشيد كه هيچوقت دروغ نگوييد

   ".احساس مي كنم كه رابطه ي ما دچار يكنواختي شده است": مي گويد

مي خواهم . اهي من را غافلگير كنيمي خواهم كه تو كمي رمانتيك تر و با عالقه تر رفتار كرده، و گهگ: منظورش اين است كه
  . توجه بيشتري به نيازهاي من داشته باشي

  . او نمي خواهد احساساتتان را جريحه دار كند و بگويد كه شما باعث اين يكنواختي شده ايد: چرا اين كار را مي كند

در رابطه تان تغييراتي دهيد مطمئناً نيازي نيست كه شخصيتتان را به كل تغيير دهيد، اما اگر كمي هم : شما چه بايد بكنيد
  . سعي كنيد ناراحتي هاي او را از بين برده و كمي غافلگيرش كنيد. صدمه اي نمي خوريد

  ".مردي در محل كارم گاهي به من خيره ميشود": مي گويد
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  باعث حسوديت مي شود؟ : منظورش اين است كه

دوست دارد شما . مردان ديگر هم هستند كه به او بسيار عالقه مند باشندمي خواهد به شما بفهماند كه : چرا اين كار را مي كند
  . به اينكه با او هستيد افتخار كنيد

در عوض كمي . عصباني نشده و حسودي هم نكنيد. آنطور كه او مي خواهد عكس العمل نشان ندهيد: شما چه بايد بكنيد
  . تحسينش كنيد، مطمئناً استقبال خواهد كرد

   "يا تو با مادرت راه مي آيي؟آ": مي گويد

  آيا مرد خانواده دوستي هستي؟ : منظورش اين است كه

مردي كه مي تواند با مادرش راه بيايد و رابطه ي خوبي با او دارد، فرد وفادارتر، احساسي تر و عالقه مند : چرا اين كار را مي كند
  . تر است

  . و به او اطمينان دهيد كه رابطه ي خوبي با او داريد. رتان با او صحبت كنيددر مورد رابطه ي خودتان با ماد: شما چه بايد بكنيد

  

  هنگام جدايي

  ـــــــــــــــــــــ

  

   ".االن آمادگي متعهد شدن براي يك رابطه را ندارم": مي گويد

  . نمي خواهم به تو تعهدي داشته باشم، هيچوقت هم نميخواهم: منظورش اين است كه

  . اين كار را مي كند تا كمي از ناراحت كنندگي جريان كم كند: مي كندچرا اين كار را 

  . تا زماني كه آمادگي الزم براي رابطه با شما را پيدا نكرده است، دور و اطرافش نچرخيد: شما چه بايد بكنيد

   ".فكر مي كنم ما مي توانيم دوستاني معمولي باقي بمانيم": مي گويد

  . هم تو را كم كم از زندگيم خارج كنممي خوا: منظورش اين است كه

به نظرش مي رسد كه كم كم خارج كردن شما از زندگيش بهتر باشد از اينكه يكدفعه رابطه اش را با : چرا اين كار را مي كند
  . شايد هم مي خواهد شما را در آب نمك بخواباند. شما قطع كند

اگر دوباره . اما اجازه ندهيد كه شما را توي آب نمك بخواباند. انيداگر دوست داريد، دوست او باقي بم: شما چه بايد بكنيد
  . بخواهد رابطه اش را با شما شروع كند، ممطئن باشيد كه به اين دليل است كه كس ديگري را پيدا نكرده است

  

  ....ببينيد چه در دل خانم هاست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن ها برخالف مردها براي حرف زدن معموالً از . نيد كه حرف هاي خانم ها چقدر با منظور اصليشان تفاوت دارداالن ديگر مي دا
نمي گويم كاري كه او ميكند . اشاره ها استفاده مي كنند و هيچوقت رك و پست كنده آنچه در دلشان است را بيان نمي كنند

مي گويم كه زن ها و مردها براي بيان احساساتشان راه هاي مختلف و فقط . اشتباه است يا كار شما، و كداميك بهتر است
  .سعي كرديم در اينجا كمي شما را با آنچه در دل خانم ها مي گذرد آشنا كنيم. متفاوتي دارند
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 با شكست در عشق چه بايد كرد ؟

عشق حقيقي بازشناسي شده و مراد  تمركز اين نوشتار بر روي عشق زميني و به تعبير ديگر عشق مجازي است، كه در مقابل) 1
عاشق و معشوقه ها در اين ميدان در چهار صورت . بين تنها و تنها دو فرد انساني است) نه محبت معمولي(از آن محبت شديد 

عاشق مرد و معشوق زن : عاشق و معشوق هر دو زن باشند؛ سوم: عاشق و معشوق هر دو مرد باشند؛ دوم: اول  :قابل فرض اند
در اين ميدان جاي سخن بسيار است و نگارنده در جاي ديگر به تفصيل به ماهيت و . عاشق زن و معشوق مرد باشد: چهارم باشد؛

  ). 1381: مؤلف: منصورنژاد محمد، عشق زميني، ناشر(عشق پرداخته است ... اقسام و

  

   

ن است كه اين محبت شديد، فقط بين دو فرد كه حداقل اثرش آ(با فرض اينكه عشق بين دو فرد با تمام آثارش شكل گرفته ) 2
ممكن است به ). ساري و جاري است و به قدري شديد است كه اين دو و خصوصا عاشق را از توجه به ديگران بازداشته است

داليلي عاشق و معشوق، در حالي كه همچنان به هم عالقه مند و نيازمندند، مجبور شوند كه از يكديگر فاصله بگيرند و اين 
و از آنجا كه فراموش كردن و پشت سر گذاشتن فضاهاي عميق، . روابط و تجربه ها را قطع نموده و همديگر را فراموش نمايند

شديد و نافذ عشق، به هيچ عنوان كار سهلي نيست و ممكن است به جد در فعاليت هاي عادي افراد اختالل ايجاد كند، از اين رو 
ن وضعيت به چاره جويي نشست و به اين سؤال پاسخ داد كه در عشق ناكام و شكست خورده الزم است كه براي برون رفت از اي

چه بايد كرد؟ چگونه بايد از اين فضا فاصله گرفت و به وضعيت عادي زندگي پرداخته و اين توان و فرصت را بيابند كه از زندگي 
  لذت ببرند؟ 

  

   

  :عشق، حداقل دو دسته پيشنهادات، قابل توصيه اند در پاسخ بدين مشكل و براي شكست خورده در ميدان) 3

  :نسخه هايي غير از عشق) الف

از آنجا كه فضاي عشق، تمام وجود آدمي را اشغال مي كند و به تمام ابعاد شخصيت آدمي معنا و شكل مي دهد، پس از خالي 
مي كند كه به نحوي بايد اين محيط شدن چنين امر فراگير و نافذي، آدمي در قلب و جانش خالهاي بسيار شديدي احساس 

كارهاي يدي، (از جمله مشغله هاي پيشنهادي، كارهاي سخت، جسماني، سنگين و نيز ورزشي است . خالي را پر كرد
ممكن است فرد را به سوي امور زيبايي شناختي، لطيف، فرحزا و قلبي فراخواند كه مثال به امور ...). كوهنوردي، دويدن، شنا و

ممكن است غذايي كه براي عاشق شكست ...). شعر، موسيقي، خطاطي، نقاشي، شركت در محافل ادبي و(يات بپردازد هنري و ادب
مثال پژوهشهاي علمي، (خورده تجويز مي شود، از مقوله هاي جسمي و قلبي نباشد، بلكه او را به تالش عقالني جدي فراخواند 

  ...). خصوصا ميداني و تجربي و

گرچه ممكن است به عنوان دارو تلقي شوند كه مي توانند بي قراري هاي شكست در عشق را موقتا آرام  اينگونه نسخه ها 
نمايند، اما في الواقع اينگونه توصيه ها، نسخه هاي دوانما هستند و حداكثر كاركرد آنها ايجاد نقشي مسكن و آرام بخش به 

  . انع نشده و مجددا به حالت اول بازگرددصورت موقتي است و فرد بحران زده ممكن است از اين فضا ق
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٢٦٥ 
 

  :نسخه هايي بر مبناي عشق) ب

عاشق . به نظر مي رسد كه پادزهر اصلي عشق، همان عشق است و تنها با عشق مي توان توسن سركش عشق را مهار نمود
توان او را از اين فضا بيرون  نمي. شكست خورده در اين ميدان را نه مي توان و نه جايز است كه از نعمت وجود عشق، بازداشت

آورد، چون كسي كه تجربه ي لحظه هاي شيرين، عميق و جذاب عشق را داشته، با هيچ تجربه ي ديگري به آن حد و گستره از 
  . تجربه هاي هجر و وصل، لذت و غم، آرامش و اضطراب، نمي تواند برسد و درنتيجه، هميشه در عطش و تشنگي مي ماند

ايد گوهر عشق را از كسي گرفت، زيرا براي مهمترين بعد وجودي آدمي، يعني قلب، بهترين و لذت بخش ترين جايز نيست و نب 
اينجاست كه بايد براي . از اين رو آنان كه در اين موضوع به دنبال پاك كردن صورت مساله اند، بسيار به خطا مي روند. غذاست

به عبارت ديگر نبايد عشق را در آدميان جابجا كرد، چون نياز جدي . جايگزيني فضاي عشق، تنها و تنها به عشق تمسك جست
اما مصداق معشوقها براي چنين . است و جايگزيني مناسبتر، بلكه در حد خود ندارد، بلكه بايد معشوق را جايجا كرد و تغيين داد

  :عاشق بحران زده يي در سه سطح قابل فرض اند

  

  :اول، معشوقه ي فراانساني  

ز مصاديق، معشوقه هايي هستند كه جنبه ي تجرد داشته و قرار نيست عاشق با قالبي ملموس، مشهود و ملموس، مثل مراد ا 
به عبارت ديگر، . ساير اشياء و آدميان سروكار داشته باشد، بلكه با امور و مصاديق مجرد، غيرملموس و غيرمشهود مواجه است

از آنجا كه ورود به فضاي عشق حقيقي، توان، ادراك، تخيل . ق حقيقي چنگ زدبراي فرار از عشق مجازي، مي توان به دامن عش
و امكانات ويژه مي طلبد، كه كار هر كسي نيست، عاشق ناكام از آنجا كه تمزين پرواز، تلقين حركتهاي سنگين روحي، تجربه ي 

از اين رو مي توان به اين گونه . رواز نمايدتخيلهاي عميق و همه جانبه را دارد، بسيار مستعد است كه در سطوح باالتري نيز پ
عشق بازي ) مثال معصومين(عاشقها گفت، وارد فضاي عشق الهي و معنوي شويد، با خدا سودا كنيد، با مسايل و اشخاص معنوي 

كنيد و عطش وجودي خودتان را از سرچشمه هاي اصيل و سالم عشق فراانساني سيراب كنيد و با توكل و توسل به آرامش 
  . برسيد

بد نيست از اين زاويه تجربه هاي معنوي موالنا پس از ازدست دادن شمس . (اين راه رفتني، قابل وصول و نتيجه بخش است 
اما راهي است صعب و ). تبريزي و استاد محمدحسين شهريار پس از نوميدشدن از معشوقه اش مورد توجه و تامل قرار گيرند

اينجاست كه در چاره جويي براي فرد . نسانها و هر سطح از عاشق فرومانده از راه نيستسنگين و از اين رو در حد همه ي ا
شكست خورده در عشق، بايد وزنه هاي سبكتر و قابل حملتر از عشق حقيقي پيشنهاد كرد، در عين حال كه اين راه را براي 

  . عنوان راه حلي اساسي تكيه كرد سالكان جدي، عاشقان توانا و روندگان با عزم جزم بازگذاشت و بر روي آن به

   

ممكن است به عاشق خسته گفت كه چرا از طبيعت زيبا بهره نمي گيري و با آن مانوس نمي شوي؟ : دوم، معشوقه ي فروانساني
چرا از اين همه پرندگان و حيوانات متنوع و دوست داشتني غفلت مي كني و چرا خودت را پايبند امور و مصاديق غيرانساني 

مثال چرا به تغذيه و تربيت پرندگان زيبا نمي پردازي؟ چرا با آب و گل . كني كه پاسخهاي مناسبي نيز از آنان دريافت كني نمي
خلوت نمي كني و آرامشت را از اين طريق نمي جويي؟ چرا با پروراندن برخي حيوانات كه قدرشناس و وفادارند، مشغول نمي 

  ... شوي؟و

نيز جذاب اند و آدميان زيادي را نيز دلبسته ي خود كرده اند، ولي براي كسي كه تجربه ي عشق گرچه اينگونه معشوقه ها  
انساني دارد و ناكام مانده است، اين گونه معشوقه ها به جهت پايين بودن سطوح توانايي ها و جذابيت ها، قانع كننده نبوده و 

از اين رو اين جايگزيني در عشق، . ست مجددا براي او احيا شودلذتش ناقص بماند و از اين رو ممكن است فضاي غم و تلخي شك
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٢٦٦ 
 

  . گرچه مفيد است و به عنوان معادلهاي غيركامل، قابل تجويزند، اما مي توان نسخه هاي مناسبتري نيز براي اين درد تجويز نمود

   

از دست رفت، چرا يكي ديگر در حد  در اينجا توصيه و تجويز آن است كه اگر معشوقه يي به هر دليل: سوم، معشوقه ي انساني
ممكن است گفته شود كه . او و ياشد بهتر از او را برنگزيند؟ به جاي يك انسان، به انسان ديگري مهر ورزيد و به معاشقه نشست

زيرا كسي كه غرق در فضاي سنگين عشق است، معشوقه ي سابق تمام فضاي ذهني و . اين تجويز سطحي و غيرجامع است
به ديگران دارد و نه اين فرصت و توان را دارد كه براي ) در حد عشق(او نه جايي براي مهرورزيدن . شغال كرده استجانش را ا

اين اشكال بي وجه نيست، اما توصيه ي ما نيز بي قيد و شرط نيست و با . جابجايي معشوق، عزم جزم كند و پادرركاب نمايد
  : در مسير جايگزيني معشوق، بايد به نكات زير توجه داشت. ودرعايت اين قيود، برداشتن اين بار ممكن مي ش

  

   

زيرا آشنايان با پيچ و خمهاي . چنين فرد بحران زده از تجربه ي كارشناسان و از مشاوره با صاحبنظران، هرگز غفلت نورزد: اوال 
رفت از مشكل را براي ديگران بسيار  وجود آدمي و بحرانهايش، ممكن است راههاي ميانبر و حد وسطي را بشناسند كه راه برون

  . تسهيل مي نمايند

   

از اين رو به عاشق آسيب ديده بايد فرصت داد تا اندكي . تغيير معشوقه، يك شبه و در اندك زمان به سادگي ممكن نيست: ثانيا
نرم كند و اندك اندك از  تجربه هاي تازه تر نمايد، با حوادث و مسايل نويي دست و پنجه. از مشغله هاي وجوديش فروكش كند

شعله هاي فروزان عشق، فاصله گيرد، تا قابليت و ظرفيت تجربه ي جديد و دريافت محبت فرد جديد را پيدا كند و از سويي 
ببيند كه در درون نيازي اساسي وجود دارد و پاسخ مي طلبد، و از سوي ديگر به اينجا برسد كه پاسخ شايسته براي آن حاجت 

  .فكر غذاي مناسب براي رفع آن نياز بيفتد ندارد، تا به

  

انسانها در قالبهاي ذهني و تصاوير ذهني خود، پيش فرضهايي دارند كه . آدميان بر اساس باورهايشان زندگي مي كنند: ثالثا  
ذهني اگر غلط  اما بسياري از تصاوير. برخي از اين باورها صواب اند و بايد حفظ و تقويت شوند. مبناي ادراك و كنش آنان است

عاشق نيز از ). و البته اگر غلط اند، بايد جايجا شوند(هم نباشند، اين قابليت را دارند كه جايگزينهاي مناسبتري پيدا كنند 
پيش فرضهايي دارد كه با تامل و با راهنمايي افراد محبوب، مي تواند قالبهاي ... معشوق پيشين و شرايط يك معشوق مطلوب و

  . هايش را جابجا كند، آنگاه آماده ي دريافت تجربه ي جديد خواهد شدذهني و پيش فرض

  

براي اينكه فضاي سابق مورد غفلت و فراموشي قرار گيرد، حتما بايد هر اثر، نكته، مطلب و اشياء مربوط به فضاي عشق : رابعا  
طره ي گذشته را تجديد مي كند، چاره از اين رو بايد هر آنچه كه خا. پيشين در معرض ديد و در دسترس عاشق ناكام نباشد

  .جويي نمود و از آن عقبه رهايي يافت و فاصله گرفت، تا آنكه صفحه ي جانش آمادگي دريافت تجربه ي جديد را بيابد

مي توان از تجربه ي ) مشاوره، فاصله ي زماني، تغيير تصوير ذهني و محو آثار پيشين(حاصل آنكه با رعايت شرايط فوق  
واضح است كه شرايط يادشده، بسترها را فراهم . شقي رهايي يافته و با جايگزيني معشوق جديد، از زندگي لذت بردشكست در ع

مي كند و فرد بحران زده بايد فعاالنه بسترهاي الزم را در اين شرايط مناسب براي گزينش جايگزين مناسب فراهم كند و صفحه 
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  . گاه روح بحران زده و خسته اش به قرار برسدي جانش را براي ورود فرد ديگر باز كند و آن

  دكتر محمد منصورنژاد

 

 روشهاي غلبه بر وسوسه هاي شيطاني 

او هر حيله و نيرنگي را سوار مي . شيطان و وسوسه هايش همواره بر سر راه هر فرد با ايماني سبز شده و خودنمايي مي كنند
هيچ كس در برابر وسوسه هاي . نند فرمانبردار خالص و حقيقي باقي بمانندكند تا معتقدين واقعي از راه راست دور شده و نتوا

اما برخي افراد . شيطان در امان نيست و نمي توان گفت كه همه در رويارويي با آنها صد در صد پيروز از ميدان خارج مي شوند
د و كمتر اتفاق مي افتد كه بر آنها استيال آنچنان با اين وسوسه ها مقابله مي كنند كه شيطان در مقابل آنها سر فرود مي آور

در عوض دسته ديگري نيز هستند كه به راحتي در مقابل اين وسوسه ها اغوا شده و هيچ اميدي به رهايي و نجات آنها . يابد
 شخص ديد وسيع خود را نسبت به تمام مسائل،. يك چنين شرايط ناخوشايندي نشئت گرفته از حس نوميدي است. وجود ندارد

  . از دست ميدهد و ديگر قادر نيست قدرتي را كه خداوند به او عطا كرده، ببيند

اولين چيزي كه اين افراد بايد به خاطر داشته باشند، اين است كه خداوند هيچ گاه آنها را به سمت ارتكاب گناه هدايت نمي 
مه و همه براي پاك سازي و تقويت نيروي ايمان خداوند قصد دارد تا بندگانش را مورد آزمايش قرار دهد و اين مراحل ه. كند

گناه درست زمانيكه اصال انتظار آنرا نداريد به وقوع مي پيوندد و هيچ كس مسئول آن نيست جز شخصي كه . آنها طراحي شده
  . مرتكب آن مي شود

اما متاسفانه ما در عصري زندگي  .اگر مي خواهيد مورد عفو و بخشش الهي قرار بگيريد، بايد خود را سرزنش كرده و توبه نماييد
مي كنيم كه مردم چنين كارهايي را به دست فراموشي سپرده اند و معموال گناه خود را به گردن جامعه، فشار روحي و يا هر 

من مرتكب "اگر كسي مي خواهد كه آمرزيده شود بايد پيش از هر چيز قبول كند كه . موجود بي نام و نشان ديگري مي اندازند
تا زمانيكه به دنبال كسي يا چيزي ديگر باشد كه گناه خود را به گردن آن بيندازد، در مقابل فريب ها و وسوسه  ".ه شدمگنا

  . هاي شيطاني خلع صالح خواهد بود

يك از آموزه هاي مقدس . انسان ها بايد به نقش پندهاي آسماني در زمينه فايق آمدن به وسوسه هاي شيطاني گوش فرا دهند
زماني كه  "من در قلب خود جهان را جاي داده ام و موظفم كه در برابر آن مرتكب گناهي نشوم": ن را به اين قرار استدر اي

دنياي خداوند به صورت جزء جدا نشدني قلب شخص با ايمان در مي آيد، اين امر سبب مي شود تا سنگرهاي فرد در مقابل 
در عبارت باال شاهد قدرت جهاني در . بله با آنها آمادگي بيشتري پيدا كندوسوسه و فريب مستحكم تر گرديده و او براي مقا

مقايسه با قدرت وسوسه هاي شيطاني هستيم؛ مطالعه هدفمند و مقدس دست نوشته هاي مذهبي نيز اين امر را ثابت مي كند 
ا نسبت به تكنيك هاي مختلف قدرت جهاني نه تنه. كه اين عامل از مهمترين پيش نيازهاي مقابله با وسوسه و فريب است

  . شيطان به ما هشدار مي دهد، ما را در مقابله با آنها نيز نيرومند مي سازد

در جاهاي . يكي ديگر از راههاي كاميابي و غلبه بر وسوسه ها اين است كه اصال تا جايي كه ميتوانيم از آنها اجتناب كنيم
ا از خطر وسوسه آگاه ساخته و از آنها خواسته اند كه در گودال چنين مختلف ديده شده كه پيامبران متفاوت پيروان خود ر
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برخي افراد با ايمان واقعي باالخره به اين نتيجه دست پيدا مي كنند كه وسوسه با گناه فرق . نيرنگ ها و فريب هايي نيفتند
زياني، وسوسه هاي شيطاني را به دارد، و تنها در اين صورت است كه شخص قادر مي شود بدون متحمل شدن هيچ گونه ضرر و 

رفته رفته اين كار به يك سرگرمي آشكار برايش تبديل مي شود؛ هر چه وسوسه ها بيشتر . دام انداخته و با آنها به مبارزه برخيزد
  . او را غلغلك مي دهند او راحت تر آنها را به دام خواهد انداخت

  : شديكي از عبارات حياتي در اين باب به شرح زير مي با

هيچ وسوسه اي به اندازه فريب هاي رايجي كه همه روزه براي تمام افراد بشر اتفاق مي افتد، خطرناك نيست؛ خداوند عادل "
است و هيچ گاه شما را در وسوسه هايي كه كنار آمدن با آنها در حد و اندازه هايتان نيست، درگير نمي كند، راه نجات و رهايي 

   ".مشخص است، فقط كافي است كه در برابر آن طاقت بياوريد تا راه مناسب را بيايدهر يك از وسوسه ها كامال 

ميزان وسوسه و . اين آيه به اين معناست كه خداوند هيچ گاه به شيطان آنقدر قدرت نمي دهد كه بيش از اندازه عرض اندام كند
گيرد و چيزي نيست كه خارج از حد و اندازه هاي راه فرار، به طور انحصاري مربوط به فردي است كه در برابر آن قرار مي 

  . طبيعي او باشد

اگر . اين مطلب كه راه فراري وجود دارد و از سوي ديگر نحوه استفاده از آن راه دو مقوله كامال متفاوت را تشكيل مي دهند
وجه راههاي غيبي بر او آشكار كسي از دنياي خدا خارج شود ديگر قادر به مشاهده و تشخيص راه فرار نخواهد بود و به هيچ 

اما فرد چه از اين راهها استفاده كند، چه نكند، هيچ گاه نمي تواند ادعا كند كه وسوسه آنقدر شديد بوده كه به . نخواهند شد
  .راحتي توانسته من را از پاي در آورد

حاليكه هيچ دو نفري شبيه به هم  در. نكته ديگر اين است كه هيچ دو نفري تحت تاثير يك وسوسه مشابه قرار نمي گيرند
حتي پيامبران نيز در برابر وسوسه هاي . آفريده نشده اند، وسوسه اي كه هر يك با آن مواجه مي شوند، با ديگري متفاوت است

يكي  بسيار شديد تري نسبت به ما قرار مي گرفتند، اما نيروي ايمان آنها آنقدر قوي بود كه با سربلندي هر چه تمام تر آنها را
  . پس از ديگر پشت سر مي نهادند

از سوي ديگر تمام وسوسه ها در هدايت فرد به سمت گناه با يكديگر مشترك هستند، به همين دليل مي توان از فرمان هاي 
 به عنوان مثال اگر بدانيم يكي از افراد هم آيين ما توانسته بر حرص و طمع خود غلبه كند،. مذهبي در اين زمينه بهره گرفت

شايد كسي ديگر نيز به اين نتيجه برسد كه خودش نيز به راحتي مي تواند در زندگي بر آن غلبه كند و وقت آن رسيده كه خود 
انسان ها موضف هستند كه به هم نوعان خود براي پيروزي در اين راه كمك كنند، اين امر صرفا به منزله . را آزمايش كند

  .شود پاداشي براي خود اين افراد محسوب مي

براي كسانيكه از گمراهان هستند، هيچ تضميني وجود ندارد كه در مقابل وسوسه ها مورد حمايت قرار بگيرند؛ مگر اينكه از 
اما در مقابل كسانيكه نجات پيدا كنند، نيروي   .راهي كه رفته اند توبه كنند و خداوند را به عنوان يگانه خالق هستي بپذيرند

بالطبع پيروزي در مقابل . صاص داده مي شود و از نعمات بي شمار پروردگار برخوردار خواهند شدآگاهي جهان به آنها اخت
  وسوسه هاي شيطاني از آن آنها خواهد شد، حتي در برابر ماهرانه ترين و هوس بر انگز ترين وسوسه ها
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 ؟"نه"چگونه به دوستانمان بگوييم 

او را   داده و درخواسـت  ديگران،برخالف ميل باطي جواب مثبت  ـواستهدر مـقابل خ برخي اوقـات براي شما پيش آمده كه
اين مـوقيعت  شـما از به نظر برسد ولي ما چند راه مفيد را براي رهاي جواب منفي دادن سخت  ممكن است.قبول كرده ايد

گفتن  مجبور به  كن استباز كنيد ممـ اگر بـخواهـيـــد كسي را از سر خود بياد داشته باشـيد كه .ميكنيم خـاطر نشان
گاهي اوقات . وارد نمي كنند  و بدون ضـرر هـستند و صدمه اي را به طرف مقابل ظريف دروغهايي كه .شويد "مصلحتي  دروغ"

و   از كار خود پشيمان ممكن است رودربايستي را كنار گذاشت و با صراحت جواب منفـي داد چون در غير اينصورت  نيز بايد
گفتن را در خود تقويت نمايـيد الـبـتـه طـوري  "نه" سعي كنيد قدرت. آن دچار مشكل و دردسرشويد قـبمدتها به دليل عوا

  . كـه باعث كدورت نشود

  برقراري رابطه دوستي  

شما بداليل   مـي خــواهد كه بهترين دوست او باشيد ولي گاهي شخصي از شما درخواست رابـطه دوستـي مـي كند و 
  .كار نيستيدمايل به اين  مختلف

   :براي رهايي از دست او بگوييد

به او بفهمانيد كه دوست صميمي بودن نيازمند داشتن وقت زياد و از خود گذشتگي است و شما بدليل ضيق وقت . وقت ندارم
  .نمي توانيد از عهده اش برآييد

به مسئوليتهاي فراوان شما  ي باريبه زندگ "دوست صميمي"وارد شدن شخصي به عنوان يك . مسئوليتش را نمي توانم بپذيرم
  .اضافه مي كند و شما آنقدر گرفتار هستيد كه نمي توانيد آنرا قبول كنيد

به او بگوييد كه هر شــخصي اليق داشتن بهترين چيزها در زندگيش است و شما خود را در حد و . تو اليق بهترين ها هستي
  .رين باشيداندازه اي نمي بـيـنـيد كـه بتوانـيد براي او بهت

در اجتماع باعث شده كه شما نتوانيد با ديگران ارتباط برقرار كنيد تا  انزوا و ترس شـديـد از حـضور. من شخصي منزوي هستم
شما بايد از اين مـورد بـه عنـوان آخـرين . آنجا كه حتـي حـاضر بـه شركت در مراسمات مختلف نيستيد و از آن و حشت داريد

  .اطالعي از قـابليت هاي اجتماعي شما ندارد او  يد و از قبل مطمئن شويد كهراه حـل استفاده كن

   

  مراحل بعدي كار 

  .با او به مهرباني و گشاده رويي رفتار كنيد. دليل بر تغييرات كلي رفتار شما با او نمي باشد نپذيرفتن دوستي. سخاوتمند باشيد
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نموده باشد كه تصور مي  به اين عـلت شـما را بـراي دوستي انتخاباو مـمكن اسـت . شـخص ديـگري را به او مـعرفي كنيد
  .افراد ديگري را براي دوستي به او پيشنهاد دهيد. كرده شما بهترين و آخرين گزينه مي باشيد

ش هر گاه متوجه شديد كه به كمك و ياري شما نياز دارد دريغ نكرده و داوطلبانه به سراغش رفته و مشكالت. دم دستش باشيد
  .را حل نماييد

  ضمانت هاي پولي، بانكي و كاري 

بانكي است به سراق شما  و بدحسابي هاي دوستي كه ميدانيد داراي سوابق سوء .مسئله حساس ميباشند 2پول و ضمانت كاري 
  .د نكنيدبميان آمد به هيچكس اعتما موضوع پول وقتي. يا كار، ضامن او شويد آمده و درخواست ميكند كه براي افتتاح حساب

   :براي رهايي از دست او بگوييد

وقتي پرونده شما در بانك وضعـيت منـاسبي نداشته باشد چگونه مي توانيد ضامن كس    .حساب بانكي خودم هم اعتبار ندارد
  ديگري شويد؟

را نموده و نمي  قبال شخص ديگري اين درخواست بگوييد كه  با چـهره اي نا اميـدانـه به او .قولش را به كس ديگري داده ام
  .توانيد براي چند نفر اينكار را انجام دهيد

اين گفته ميـتـواند روابـط دوستي شما را تضعيف كند چراكه شما  .دوست ندارم مسائل كاري و دوستي باهم قاطي شوند 
تجربه تلخي درگذشته  براي توجيه بهتراست به اوبگوييد كه.اهميت بيشتري براي مسائل كاري قائـل شـده ايد تا روابط دوستي

  .داشتيد كه باعث جدايي شمابادوست سابقتان شده و ديگر دوست نداريد آن اتفاق تكرار شود

  مراحل بعدي كار 

اگر قبول نكرديد كه ضـامن او بـراي دريافـت وام از بانـك شـويـد، درصورت امكان به او پيشنهاد قرض  .پول قرض دهيد به او
نبينيد ولي اين بهتر از آن است كه به دليل  مكن است كه هيچ وقت دوباره روي پـول خـود رااگرچه م. دهيد مقداري پول

  .ضامن شدن دردسرهاي بسيار بزرگتري گريبانگير شما شود

  سرپوش گذاري بر جرم و شهادت دروغ 

اين  .شهادت دروغ دهند ت اومعموال افراد توقع دارند كه دوستشان بر عمل خالف و غير قانوني آنها سرپوش گذاشته و براي نجا
در ايـن حالت شـما تـمايل نـداريد خـودتان را . متفاوت باشد عمل خالف از خيانت به همسر گرفته تا دزدي و قتل ممكن است

  .درگـيـر يـك مسئله غيرقاني نماييد

  :براي رهايي از دست او بگوييد
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دروغ گفتن بلد نيستم و مطمئن  "وانم دروغ بگويم و اصالمن بـراي نـجات جان خودم هم نـمي تـ .دروغ گوي خوبي نيستم
  .هستم كه كار را خرابتر مي كنم و داستان تو بر مال خواهد شد

به دوست خود بفهمانيد كه شخص مناسبي نيستيد كه بتواند هنگام بازجويي بخصوص تحقيقات پليسي . در تحقيقات لو ميروم
  .دوام بياورد و صحبت نكند

دردسـر و عـواقب بـد نـاشـي از درگير شدن يك فرد در مسائل غير قانوني . خانواده ام ايجاد مشـكل كنـم نمي خواهم براي
  .به دوستتان بگوييد كه نمي خواهيد ريسك از دست دادن خانواده خود را قبول كنيد. براي خانواده آن فرد بيشتر از خود اوست

به او بگوييد . تتان از شما بخواهد كه براي او شهادت دروغ بدهيدممكن است دوس. مكاني شلوغ بودم من در هنگام جرم
هنگاميكه او مرتكب جرم شده، شما در يك محل شلوغ و پر رفت و آمد بوديد كه بسياري از اين موضوع مطلع هستند و پليس 

  .در تحقيقات خيلي راحت متوجه اين مطلب خواهد شد

  مراحل بعدي كار 

اگرچـه دادن شـهادت دروغ را قبـول نكرده ايد، به دوست خود اطمينان دهيد كه . ي نخواهيد گفتبه او اطمينان دهيد كه چيز
   .نخواهيد داد چنانچه كسي براي پرس وجو پيش شما آمد، خودتان را به بي اطالعي زده و هيچ پاسخي به او

  است؟  مخل زندگيتان آيا دوست شما

ميباشد كه لحظات شيريني را با او گذرانده و تجربـه  ست صميمــيهر فردي در زنـدگـي داراي يـك يـا چـنـد دو
يا يك هم اتاقي خوابگاه  دوست دوران بچگي و او ميتوانــد .مهمي را در زندگي بهمراه او كسب كرده است هـاي

  . ر مي آوريدخانواده خود به شما  دوستتان را جزئي از گاهي اوقات صميميت تا جايي پيش ميرود كه شما .باشد دانشجويـي

داليلي او  براي شما شروع به ايجاد مشكل و استرس مـي كـنـد؟ به اما چه اتفاقي مي افتند هنـگامي كه ايـن عـضـو خـانـواده
  . رابطه محكم و صميمي بين شما روبه زوال گذاشته است آن. عوض شده و مخل آسايـش و زندگي گرديده

د كرد؟ تا چه انـدازه قـرار اسـت در مـورد يـك دوست صميمي رعوف و با گذشت در اين وضعيت دشوار و عذاب آور چه خواهي
باشـيـد؟ اگـر او در زنـدگـي براي شما مانند يك برادر بوده آيا با او ادامه مي دهيد و يا براي حفظ سالمتي و آرامش خود 

  تركش خواهيد كرد؟

  نياز به دوست 

واقع يك فرد بايد خيلي خوش شانس باشد تا بتواند حتي سه دوست خوب  در. دوست خوب بسيار كم و بندرت يافت ميشود
آشنايان مي آيند و مي روند اما دوستان در فراز و . فرق مهمي وجود دارد "آشنايان معمولي"و  "دوست"البته بين . پيد كند

  .نشيب زندگي شما را تنها نخواهند گذاشت
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در هنگام كشمكش و نزاع سعي ميكنيم . ل خود با دوستانمان مدارا ميكنيمبه همين خاطر است كه ما گاهي بيشتر از حد تحم
مشـكل حـل شـده و  لحظات خوب با هم بودن را بياد آورده و آن را پوششي بر اوقات ناخوشايند قرار دهيم به اميد اين كه

  . اوضـاع به حالت قبل برگردد

همين منوال به آزار و اذيت شما پرداختـه و دوبـاره ايـجاد  مسئله اين است كه در اينصورت ممكن است دوست شما به اما
    XYفاكتورهاي . خير "آيا رابـطه دوستـي اينگونه بايد باشد؟ مسلما. مشكل نمايد

مانند  "مردان ذاتا. اكثر افراد بخصوص مردان تمايل دارند مشكالت موجود در روابط با دوستانشان را ساده بگيرند
واقعيت . تا مدتي نامحدود اين دوستي ادامه مي يابد  و معموال در سنـين پايين تر با افرادي آشنا شده و معاشرتي نيستند  زنان

اين است كه مردان نسبت به زنان انعطاف پذير تر بوده و مايل نيستند روابط دوســتيشان را به راحـتـي برهم بزنند و اين 
  . دردسر آفرين گردد موضوع متاسفانه مي تواند

بهترين ها را براي شما به ارمغان آورده و هميشه خيرخواه و كمك حالتان باشد؟ بله، او جزء  "برادرتان"نيست كه  قرار آيا
فهميديد كه او مخل  اما اگر. ما پيـشـنـهاد نـميـكنـيـم كه دوست خود را مانند يك عادت بد رها كنيد. خانواده شما است

  .ي براي بهبود رفتار و اخالقش بكنيدآسـايـش و زنــدگي شما شده، بايد فكر

  دوستان سمي 

شخصي نقش يك آدم بامزه را بازي مي كند، شخصي نقش يك . هر فردي در حيـطه روابـط با دوسـتانـش نقشي را ايفا مينمايد
توجه شديد همه اين كاراكترها نرمال و عادي هستـنـد اما اگر م. آدم باهوش و شخصي نقش يك آدم بذله گو را بازي مي كند

  :دوست شما يكي از نقشهاي زير را بازي مي كند، بايد در روابط خود تجديد نظر كنيد

   سوء استفاده گر

خواه اتومبيل شما باشد، خواه . و در واقع بدنبال اهداف شخصيشان هستند برخي افراد وانمود ميكنند كه دوست شما هستند
ا زمانيكه ميتواند به اين منابع دسترسي داشته باشد با شما ادامه مي دهد و پول شـما و خـواه روابـط ارزشـمنــد شما، او ت

  .لحظه اي كه احساس كرد كه ديگر دستش از آنها كوتاه شده، تركتان خواهد نمود

     خود شيفته

. نميدهدشما نشان   نموده و او عالقه اي به شنيدن گفتني هاي او سير قسمت عمده گفتگوهاي شما در مورد مشكالت و مسائل

  .ديگر توجهي به او نكنيد، شما را كنار خواهد گذاشت گويي كه اصال وجود نداشته ايد اگر زماني

     دله

غـذايـتـان را مـي خـــورد، لباستان را مي پوشد، پولتان را ميگيرد . هدف او از دوستي با شما منفعت و سود بدون زحـمت است
  .يدهدو هيچگاه در مقابل برايتان كاري انجام نم
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    مزاحم

دستش را  او انتظار دارد هرگاه كاري انجام ميدهد،. اطرافتان پـرسـه زده و هـمه حـركات شما را تحت نظر مي گيرد  همواره او
فرد هجوم آورده  به عبارت ديگر،يك مزاحم به حريم شخصي. پيدايتان نكرد، همه را خبردار ميكند تا شما را بيابد بگيريد و اگر
  .كه نفس بكشدو نميگذارد 

   پخمه

هميشه در آخرين لحظه . ميباشد  يكي از بدترين حالتهاي رفتاري در افراد، غير قابـل اطـميـنـان بـودن و بـي اعتـباري آنـها
به آنها عمل كنند، هيچگاه سر وقت حاظر نميشوند، و در هيچ زمينه اي  كار را خراب ميكنند، قولهايي مي دهند كه نميتوانند 

  .ن به آنها اعتماد و اطمينان كردنمي توا

  عالئم پايان دادن به رابطه 

  . اگر در رابطه دوستي خود با فردي به نشانه هاي زير برخورد نموديد، وقت آن رسيده كه آن رابطه را خاتمه دهيد

  . هميشه در حال سر و كله زدن با او هستيد

  . اييدرا صرف تفكر در مورد مشكالت خود با او مي نم  سراسر روز

  . با احساس تشويش و اضطراب همراه است دريافت ايميل يا تماسهاي تلفني او

  . مشكالت او دارد تبديل به مشكالت شما مي شود

  . تمركز شما بيشتر براي بهبود رابطه تان است تا لذت بردن از آن

  

   .لذات زندگي مي گردد  از باعث محروم شدن شما او

  برخورد با دوستان سمي 

ه جايي رسيده ايد كه ديگر نمي توانيد گوشه اي بنشينيد در حاليكه دوستتان خوره جسم و فكر و سالمتي شما شده شما ب
بـراي ايـن ). ممكن است او فاميل شما باشد ( از طرفي هم ممكن است نخواهيد به يكباره همه چيز را تمام كنـيد . است

  :منـظـور ميتوانيد از مراحل زير استفاده نماييد

    از او ببريد: 1مرحله 
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كـمـكش نـكنـيـد، همه تلفنهايش را جواب ندهيد و گوش به  تحوليش نگيـريد، وقتي بيرون ميرويد. زياد در دسترس نباشيد
 "او ممكن است فورا. هركاري را كه احساس ميكنيد به او مي فهماند تحملتان تمام شده، انجام دهيد. حرفهايش ندهيد

  .اشتباه است و درصدد حل آن برآيد، ممكن هم است باز متوجه نشود احسـاس كنـد كه چيزي

    مؤدبانه به او بگوييد: 2مرحله 

تا حد امكان با ). مانند يك هشدار(برايش توضيح دهيد كه از دادن فرصتهاي متوالي به او براي تغيير اوضاع خسته شده ايـد 
ه نيازهاي او مهم هستند و زمان آن رسيده كه او هم بخواسته هاي شما لحني آرام به او بگوييد كه نيازهاي شما نيز به انداز

  . احترام بگذارد

ارزشي براي دوستي قائل باشد، سعي در ايجاد تغييرات درخـود مـي نمايد و  "بعد از اينكه رودر رويش قرار گرفتيد،اگر او واقعا
  .ينطور نشد نوبت به اقدامات شديدتر مي رسداگر ا. شما بايد بجاي جدايي به رابطه برادرانه خود ادامه دهيد

    با صراحت مطرح كنيد: 3مرحله 

چندين ماه . وقت آن است كه به او بگوييد از رفتار نادرستش نسبت به خود خستـه شده ايد و الزم است مدتي از هم دور شويد
هم است نگيرد ولي اين عمل، رابطه دوستي ممكن است او تماس بگيرد، ممكن . از او جدا شـده و هيـچ تـمـاسي برقرار نكنيد

  . اغلب اوقات جدايي باعث ميشود كه فرد به اشتباهات گذشته اش پي ببرد. را در يك آزمون نهايي قرار خواهد داد

اگر فقط شما تنها كسي هستيد كه با آن شخص : به خاطر داشته باشيد كه جدايي از او مي تواند عواقبي نيز در برداشته باشد
. كل دارد، ديـگران مـمـكن اسـت با شـمـا مخالفت كرده و تقصير را به گردن شما بياندازند و از او طرفـداري نـمايندمشـ

  . آخرين راه حل شما است و سپس او را ترك كنيد  بـنـابـراين ابتدا مطمئن شويد كه جدايي

  تصميمي عاقالنه بگيريد 

مراقبـت كرده و نـسبـت بـه آن وفــا دار بمانيد، اما اين رابطه نبايد مخل طبيعي اسـت كه بخواهيد از رابطه دوستي خود 
زندگي شما گردد، و اگر دوستي قصد سوء استفاده از مهرباني شما را داشت و يا الطاف شما را بطور كلي ناديده گرفت، الزم است 

  . عقلتان فكر كنيد نه قلبتان از طريـق

به عنوان نزديكترين دوست، اين وظيفه شما است كه به هر . تـتـان مـورد ارزيابي قرار دهيدارزش و عمق رابـطه خـود را با دوس
اما گاهي اوقات جدايي بهترين لطفي است كه كسي مي . و تالش براي حفظ آن نماييد  وسيله اي از رابـطه دوستـي مراقبت

  تواند در حق خود بنمايد
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  ج نهي مي كنند؟چرا مردان متاهل ، مردان مجرد را از ازدوا

بارها شنيديم از اطرافيان خود هنگامي كه در يك جمع نشستيم در آن جمع اگر پسري در مورد ازدواج كردن صحبتي به ميان 
خيلي عذر مي خوام خر نشي بري زن بگيري يا اينكه بارها به اين و   بياورد اكثر مردان متاهل در آن جمع مي گويند يه موقع

  .زن گرفتم امروز تصميم دارم در اين مقاله به داليل اين مسئله بپردازم  اهي كردمآن ميگويند عجب اشتب

معني ازدواج براي پسرها يا دخترها در برخي زمينه ها مشترك و در برخي زمينه ها متفاوته اولين   خب همه ما مي دانيم
رد دختران اولين مسئله معموال آزادي و در مو مسئله اي كه براي پسرها در امر ازدواج مهم تلقي ميشود حفظ مسئوليت ميباشد

ميباشد اين نقطه اختالف و اما نقطه اشتراك اينه كه خواه يا نا خواه هر دوي آنها قبل از ازدواج اكثر مواقع مسائل جنسي هم 
ايد به نقاط مدنظرشون قرار ميگيره پس اينجا شد نقطه اشتراك در اينجا دو طرف به جاي آنكه به نقاط مشترك فكر كنند ب

حاال آقا پسرا زماني كه تشكيل خانواده ميدهند به لحاظ مسئوليت پذيري . اختالف فكر كنند و آنها ار به حداقل كاهش دهند 
بيشتر يكسري محدوديتها نسبت به دوران مجردي براشون شكل ميگيره كه اين طبيعيه و بايدم همينطور باشه مسلم بدونيد 

ن متاهلي چند برابر درامد آنها در دوران مجردي ميباشد و اگر يك همسر خوب اختيار كرده باشند به درامد مالي مردها در دورا
خيلي چيزا ميرسند كه در دوران مجردي آن چيزها را نداشتند بعد از يك مدتي كه از زندگي گذشت مردها به اين فكر ميرسند 

اشين و فالن جا هم خونه دارم چه كاري بود زن بگيرم اگه مجرد كه خوب مني كه مثال االن فالن ميزان درامد دارم و فالن م
بودم كه بيشتر لذتش رو ميبردم تا االن كه صبح تا شب بايد كار كنم اما جالب اينجاست كه همين آقا به اين فكر نميكنه چرا 

ما فقط به اندازه تامين زماني كه مجرد بود اين تشكيالت رو نداشت پس اگر مسئوليت زندگي مشترك به دوش او نبود مسل
نيازهاي خودش تالش ميكرد نه بيشتر پس به اين درامد و اين امكانات نميرسيد البته اين درمورد افراديست كه دستشون تو 

  .جيب خودشونه نه جيب پدرشون

را مجبور به  به هر حال نگاه كردن به ازدواج از ديد هوس اشتباهه چون هوس مقطعي ميباشد و زود گذر ، كسي شما آقايون
، كرده ؟ پس به خاطر داشته باشيد شما خودتان خواسته ايد اما اينم در نظر داشته باشيد ازدواج يك ريسك   ازدواج نكرده

بزرگيست در زندگي اگر همسري انتخاب كنيد كه از هر نظر ايده ال باشد شما را به عرش ميبرد مردان بزرگ هميشه زنان 
اب نا صحيح انجام دهيد از عرش به فرش سقوط مي كنيد به جاي آنكه در انتخابهاتون يك انتخ بزرگي داشتند و بالعكس اگر

اولين معيار را بر پايه صداقت ، صبر ، تقوا و ساير خصوصيات ... اولين معيار شما از انتخاب همسر رابطه جنسي باشد و ظاهرو 
نكنيد كه از شما بزرگتر باشد ، از شما زيبا تر باشد يا از نظر هيچوقت همسري انتخاب . باطني بگذاريد بعدا بريد سراغ ظاهر 

مادي و سطح تحصيالت از شما برتر باشد همسري انتخاب كنيد كه در سطح شما باشد حتي المقدور كمي پايين تر تا بتواند به 
    .شما تكيه كند و شما را در تمامي مراحل زندگي قبول داشته باشد 

اول خودتون را بشناسيد و سپس سعي كنيد با توجه به شناختي كه از خود پيدا كرديد همسري را  قبل از ازدواج سعي كنيد
انتخاب كنيد و او را بشناسيد عجله نكنيد اكثر اين احساساتي كه فكر ميكنيد دوست داشتن و عالقه است و يا شايد عشق 

جاي خود را كم كم به احساست حقيقي مي دهند اگر ماه زندگي از بين رفته و  6احساساتي مجازي بيش نيستند كه بعد از 
شما شكل گرفت ميبنييد كه معيار انتخاب شما اشتباه بود و   همسر خود را نشناخته باشيد تازه اونروزي كه احساسات حقيقي

ايد و مسلم و پر واضح است كه يكسري از شناختها در طول زندگي بدست مي . ديگر يك عمر سوختن و ساختن بهمراه دارد 
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ل از ازدواج مشخص نميشود حتي اين درمورد شناخت فردي هم صادقه يعني شما برخي رفتارهاتون رو زمايني ميشناسيد كه قب
    .وارد زندگي مشترك شده ايد اين درمورد خودتون بود در مورد شناخت ديگري كه جاي خود دارد

داره مي گويند زن كه بگيره خوب ميشه تازه اگر ازدواج كرد  زياد ميبينم و ميشنوم كه سايرين در مورد فالن شخصي كه مشكل
و خوب نشد ميگن بچه دار كه بشه خوب ميشه و درآخرم باز ميگن طالق كه بيگره خوب ميشه جالبه ، خواهشن اگر ميخواهيد 

اون ضعف رو برطرف  انسان موفقي باشيد به اينگونه حرفها توجه نكنيد اگر احساس ميكنيد ضعفي داريد بايد قبل از ازدواج
) از جمله خوده من ( كنيد حتي مسائل كوچك به عنوان مثال خيلي از پسرها بد غذا هستند و همه جور غذايي نميخورند 

به ازدواج داره اگرم اونروزي   اي بابا اين مسئله چه ربطي  خوب اطرافيان ميگويند زن كه بيگره دست پخت زنشو مجبور بخوره
، اين كارو انجام ميده به   خورد به خاطر اين نيست كه چون همسرش اين غذارو جلوي اون گذاشته ن غذا روكه ازدواج كرد و او

خاطر اينه كه چون در ابتداي زندگي دو نفر بيشتر نيستند حاال اگر قرار باشه يكي از آنها هم سر سفره نيايد كه ديگه نشد 
ندگي كه باعث ميشه هر انچه كه هست رو با جان و دل نوش جان مخارج ز و البته دليل كم رنگ ديگري هم دارد و اون. زندگي 

  .كند 

  :سخن آخر 

باز هم ياداور ميشوم ازدواج بزرگترين ريسك در طول زندگي انسان است در انتخاب همسر دقت كنيد اگر ازدواج كرديد و 
ازدواج آينده نگر باشيد اما گام به گام پيشروي كنيد  در مورد امر. زندگي بدي داريد دليل نميشه ديگران را از ازدواج منع كنيد 

زندگي بعد از ازدواج اون چيزي نيست كه قبل از ازدواج بهش فكر ميكرديم بلكه دقيقا چيزايي   و عجله نكنيد اكثر مواقع
  اما كفهو هم احساس   در انتخاب همسر هم بايد منطق به خرج داد. هستش كه ما بهشون فكر نميكرديم پس دقت كنيد 

خودشناسي يك هنر محسوب ميشه انساني موفقه كه بتونه خودش رو بشناسه پس . بايد سنگين تر باشد   منطق در ترازو
  موفق باشيد. زياد سخت نگيريد همه اينها زودتر از انچه فكر كنيد ميگذرد . اميدوارم هنرمندان قابلي باشيد 

    روابط صلي درمسئلها 2اشتباه در برقراري رابطه و راه حل  3

  بزرگ در ارتباطات اشتباه

اسـرار بـرقـراري يك رابـطـه مـؤثـر چـيـست؟ چـگونـه يك زن آنچيزي را كه ميخواهد بدست مي آورد در حاليـكه شـريـك 
 زنـدگيش را نيز به خواسته اش ميرساند؟ بگذاريد نگاهـي داشته باشيم به سه مشكل اصلي كه اكثر زوج هـا بـا آن دست به

  .و ببينيد چگونه ميتوان آنها را حل نمود -- گريبان ميباشند 

  

  ايجاد ارتباط براي زير نفوذ خود قرار دادن و زرنگي :1اشتباه 

گاهي اوقات ما يك رابطه را براي بدست آورن خواسته هايمان آغاز مي كنيم خواه طرف مـقابـل تـوانايي برآوردن آن را داشته 
قـهـر مـي كنـيم، اخــم مي كنيم، تهديد ميـكنيم، چاپلوسي ميكنيم و آنچه در تـوان داريم براي  .باشد و خواه نداشته باشد

مؤثر باشد، اثر  بطور موقتي اين نـوع رفـتـار، گـرچـه مـمـكن اسـت. ايجاد احساس ناراحتي در طرف مقابلمان انجام مي دهيم
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آن را رها كنيد، براي خواسته و پيشنهادات نفر ديگر . گذارد بسيار ناگواري در طوالني مدت بر سالمـت رابـطه خـواهـد
  .اگر او نمي تـواند خواسته شما را برآورده كند، ببينيد ميتوانيد خودتان آن را به خود بدهيد. قائل گرديد احترام

  ايجاد ارتباط براي فريب دادن: 2اشتباه 

دروغ هـا، . رفتـار اسـت كـه بـسيـاري از رابطه ها را نابود مي كنـد واعبا اينكه نيازي به گفتن ندارد، اين يكي از خطرناكترين ان
آنها بنيان رابطه را به لرزه . گـزافه گـويـي ها، بازي دادن ها و نيرنگهاي متداول همگي باعث پريشاني و رنجش ميــگردند

ـوشيـار بـوده و پيش از اينكه آغاز شود نسبت بـه خـطر آن ه. درآورده و در نهايت شكافي عميق در اعتماد بوجود مي آورند
. اگر اين چيزي است كه براي شما آشنا بنظر ميـرسـد، ابتدا آنرا در رفتارهاي خودتان مورد سنجش قرار دهيد. متوقفش سازيد

  .را پيشه كنيد راستي و درستي در روابط خود. اگر صادق و رك باشيد، ديگر مايل به پذيرش فريب ديگران نخواهيد بود

  ايجاد ارتباط با پيغامهاي متناقض: 3اشتباه 

. فـرم بـسيـار رايــج فريب و نيرنگ مي بـاشد يك -- چيزي را گفتن و چيز ديگري را انجام دادن  -- پـيـامـهاي متناقض 

ريشاني پيغامهاي متناقض باعث پ. انجام ندادن آن دربيايد عـملي و قـول دادن لفـضي يـا بـصورت  همچنـين ايـن مـي تواند
. بيـشتري با حقيقت دارنـد هـمتـرازي معـموال اعمال نـسبت بـه گـفتـار. هميشه به اعمال فرد توجه نماييد. بسيار ميگردند

درك كنيد كه شخص داراي . گفته مي شـود را نـاديـده پـنـداريـد اگـر گـفتـارشـان بـا اعـمالـشان در تناقض بود، آنچه كه
  .آن احساس نمايد هـيـد شـمـا را نـيـز دچــارتعارض بـوده و اجازه ند

  راه حل هاي دو مشكل اصلي در روابط

و گوش مي دهيم (مـا در سـراســر روز صحبت ميكنيم . دوام زيادي نخـواهـد آورد هيچ رابطه اي بدون برقراري ارتباطات مؤثر
گفته هاي ما را  قات تصور مي كنـيم كـه ديـگرانبيشتر او. ، اما تنها بخش كوچكي از ارتباط ما بصورت گفتاري رخ ميدهد)

اغلب شخص ديگر در حال انديشيدن به آنچيزي ايست كه . گوش داده و متوجه مي شوند، اما عمدتا اين موضوع صــحت ندارد
د مي در ذهن خو ميخواهد در جواب صحبتهاي شما بگويد، و نوعي خيالپردازي كه هيچ ارتباطي به موضوع مورد بحث ندارد را

هنگاميكه نزاع ميكنيم، مي خـواهـيـم بيـش از پـيش فـهميده شويم و واژگان همانند تير به جلو و عقب به پرواز درمي . پروراند
  .گردد در اين شرايط، تجزيه و تحليل مسئله ميتواند دور از ذهن. آيند

بعد از اين مرحله خواهيد . وه حل آنها توجه نماييدبنابراين اسرار ارتباط مؤثر چيست؟ بـه دو مشكل اساسي در ارتـباطـات و نح
  .توانست پايه هاي بهتـرين نـوع رابـطـه اي كـه تــا بحال تصورش را ميكرديد را بنيان نهيد

  مي خـواهيد حـق را بـخود داده و ثـابت كنيد كه ديگري در اشتباه است: مشكل اول

آيا براي اينكه توسط  .، بايد نگاهي موشكافانه بـه قصد و غرض خـود بـيندازيدپيش از آنكه بتوانيد يك ارتباط مؤثر را آغاز كنيد
ديگران فهميده شويد ارتباط برقرار مي كـنـيـد، بـراي بدست آوردن خواسته ها، يا هدف ديگري را فرا سوي سخـنـانـي كـه در 

بوده  سند كه فقط ميخواهند ثابت كننده حق با آنهاحـال بـيـان آنها هستيد دنبال ميكنيد؟ بسياري از زوج ها به مرحله اي مير
اين سخنان مملو از خشـم . اين نـوع رابطه همانند نبرد مي ماند). و هميشه اينطور بوده است(و نـفــر ديـگر در اشـتـباه است 

رابطه اي هرگز حرف هاي رد و بدل شده در چنين . و سـرزنش بـوده و سـبــب ميگردند نفر ديگر احساس كوچكي نـمـايـد
. موجود در فراسوي مراودات است هرچند كه آنچه با صداي واضح و بلند خوانده ميشود خشم و عدالت. گوش داده نميشوند
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. همديگر را سرزنش نكنيد و به صحبتهاي يكديـگر بـا خـلوص نـيـت گـوش دهيد جهت رفع اين مشـكل، تصميم بگيريد

. يك پـل بـراي درك مـتـقابل پيدا نماييد زي برنيامده و در عوض راهي براي ايجادتصميم بگيريد كه درصدد ثابت كردن چي

  .تصميمات در موفقيت يك رابطه بسيار مفيد واقع خواهند شد اين

  قادر نيستيد به حرفهاي طرف مقابل گوش دهيد: مشكل دوم

يدن و گوش دادن به آنچه كه در حال بيان بياد داشته باشيد كه يك ارتباط فقط از صحبت كردن تشكيل نشده بلكه شـامل شن
ما ميتوانيم كارهاي زيـادي براي آموختن هنر گوش دادن انجام دهيم، امـا بـراي آغـاز، بـسيار مـهـم اســت . است نيز ميباشد

ران گردد، كه بدانيم اگر فـردي بخـواهـد نـقطه نـظرات خـود را كــنار گذاشته و حقيقتا آماده دانستن درون و افكار ديگ
بسياري از ما آنچه كه . اين كار خيلي هم آسان نيست ".بشنود"آنچه كـه در حال گفتن است را فقط بايد  از روي صداقت  آنگاه

برخي . برخي صحبتها را تحريف مي كـنند. ميشنويم را بسرعت تعبير و تفسير كرده و آنرا در يك شكاف آماده قرار مي دهيم
برداشت خود را  يك راه حل بــراي ايــن مشكل آن است كه. افكار خود هستند د درحاليكه سرگرمتظاهر به گوش دادن ميكنن

. بگذاريد بدانند كه ارتباطات آنها چگونه درون ذهن شما تفسير مي گـردند. از صحبتهاي ديگران بــراي آنـها تكرار نماييد

و در نهايت، راغب حقيقي شنـيـدن منظور آنها . منـطق سازند اجـازه دهـيـد ديــگران پـيغامـهاي خــود را با استنباط شما
  .باشيد

 آنچه دختران تمايل دارند پسران بدانند

  پایگاه مردمان : منبع 

احساس مي كنيد كه هر كاري كه الزم است را براي به دست . خسته شده ايد: اين مي تواند احساس خيلي از شماها باشد
تصور شما اين است كه خانم ها . ي ممتاز انجام مي دهيد اما خانم ها به شما جواب نمي دهندآوردن زني بااصالت با ويژگي ها

  . معموالً دنبال مردي كامل هستند كه در واقعيت وجود خارجي ندارد

يت درست است كه آنها زيبايي ظاهري، جذاب. اما اگر از دوستان دخترتان سؤال كنيد، مطمئناً پاسخ ديگري دريافت خواهيد كرد
اگر ميخواهيد . و رمانتيك بودن را در مرد ايدآلشان دوست دارند، اما آنقدرها هم كه شما فكر ميكنيد درگير اين مسائل نيستند

  . بدانيد واقعاً به چه فكر ميكنند، به مطالب زير توجه كنيد

   

. ي فرقي با بقيه مردهاي جهان ندارندوقتي نوبت به احترام گذاشتن به خانم ها مي رسد، مردهاي ايران .كمي احترام بگذاريد

من با مردان . خانم ها وقتي بشنوند كه طرفشان در مورد زنان ديگر غيرمحترمانه صحبت مي كند، خيلي سريع عقب مي كشند
نها زيادي روبرو بوده ام كه به خاطر اينكه عالقه اي به من نداشتند، به خودشان اجازه ميدادند كه وقتي زن زيبايي مي بينند آ

حتي اگر اين نحوه صحبت كردن به . جذاب قلمداد كنند يا زناني كه جذابيت كمتري دارند را به عناوين ناخوشايند بخوانند را
  . صورت شوخي هم بيان شود، باز اگر خانم ها ببينند كه طرفشان زنان را نوعي شيء قلمداد ميكند، آزرده خاطر خواهند شد
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وقتي در را براي خانم ها باز مي كنند، به آنها . توانند احترامشان را به خانم ها نشان دهندمردها به صورت هاي ديگر هم مي 
اكثر مردها وقتي با يك  .صندلي تعارف مي كنند، يا او را تا اتومبيلش همراهي مي كنند، در نظر خانم ها بسيار مؤدبانه مي آيد

  . ن مي دهند، اما با دوستان دختر معموليشان چنين برخوردي ندارندن رفتارهايي از خود نشاخانم قرار مالقات ميگذارند، چني

ممكن است تعجب كنيد اگر بفهميد كه خانم ها شما را حتي در عادي ترين برخوردهايتان با ديگران  .با همه مهربان باشيد
مهرباني، . يگران هم توجه مي كنندآنها نه تنها به رفتار شما با خودشان، بلكه به نحوه برخورد شما با د. هم ارزيابي مي كنند

  . بخشندگي، و خدمت رساني، از ديدگاه آنها خصوصياتي قابل تحسين است

خيلي از مردها از اينكه ميبينند خانم ها به دنبال مردان باايمان و معنوي  .به دنبال مشاوره و راهنمايي هاي معنوي باشيد
ي كه خانم ها دنبال آنند، وجود ندارد اما من از زبان خانم هاي زيادي آنها تصور مي كنند كه ايدآل. هستند تعجب مي كنند

خانم ها معتقدند كه افراد باايمان و متقي، در ازدواج هم . شنيده ام كه اين ويژگي برايشان از اهميت بسيار بااليي برخوردار است
  . كمتر مرتكب گناه مي شوند و بيشتر مي توان به آنها اعتماد كرد

خانم ها همچنين به نحوه برخورد آقايون با مادر، خواهر و حتي مادربزرگشان هم دقت . ان را دوست داشته باشيدخانواده ت
آنها از اينكه مي بينند مردي با زنان خانواده خود نيز رفتار خوبي داشته و به آنها عالقه دارد، احساس امنيت بيشتري . ميكنند

  . آنها نيز رفتاري پايين تر از آن نخواهند داشتميكنند و تاحدودي مطمئن مي شوند كه با 

حتي اگر در خيالشان . براي خيلي از آقايون، ازدواج چيزي است كه هيچوقت از آن صحبت نمي كنند .ازدواج را جدي بگيريد
  . باشد كه يك روز ازدواج كنند، معلوم نيست كه هيچ برنامه اي براي آن داشته باشند

كمي بعد از ازدواجشان اتفاقي براي آنها افتاد كه مجبور مي شدند به فرانسه رفته و . پيش ازدواج كرديكي از دوستان من يكسال 
وقتي از او پرسيدم كه چطور به اين سرعت توانستند مشكالت . بعد از سه ماه ديدم كه آماده رفتن شده اند. آنجا زندگي كنند

او گفت كه همسرش از سالها قبل از . تم رازي را با من در ميان گذاشترفتن را جور كنند، دوس ماديشان را حل كرده و برنامه
ازدواج براي زندگي خانوادگي خود در آينده پس انداز ميكرده است، به همين ترتيب بوده كه توانسته بود بدهي شهريه دانشگاه 

  . او و همچنين ماشين هاي هردوشان را بپردازد

بااينكه همه ي آقايون ممكن است قادر به رسيدن به چنين اهداف مالي نباشند، . ي كنممن واقعاً چنين دورانديشي را تحسين م
  . هم خوب است   اما برداشتن قدم هايي كوچك هم كه به خانم ها نشان دهد خود را براي ازدواج آماده مي كنند،

مي خواهند با همان آزادي و بي بند  خيلي از مردها. يكي ديگر از نشانه هاي ميل به ازدواح، آمادگي پذيرفتن مسئوليت است
اين آدم ها بايد . وباري كه در دوران دانشگاه داشتند، تا آخر عمر زندگي كنند و از قبول مسئوليت هاي جديد سر باز مي زنند

از خيلي  بدانند كه خانم ها دنبال يك پسربچه نيستند، آنها دنبال مرد زندگيشان هستند، كسي كه بتواند از آنها حمايت كرده و
  . جهات تامينشان كند

وقتي از خانمي خوشتان مي آيد و احساس او را نسبت به خودتان نمي دانيد، اين شما هستيد كه بايد پيشقدم  .پيشقدم شويد
خيلي از مردها را مي شناسم كه از روي غرور هيچوقت جلو نمي روند و از باب آشنايي را با زن مورد عالقه شان باز نمي . شويد
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گروه اول بايد بدانند كه با غرور . خيلي ديگر از اينكه طرف مورد نظر دست رد به سينه شان بزند مي ترسند و جلو نميروند. ندكن
هيچوقت به آنچه ميخواهند، نمي رسند و گروه دوم هم بايد به خدا توكل داشته باشند و بدانند اگر خواست خدا در آن باشد، 

  . حتماً موفق مي شوند

خيلي اوقات مردها باعث مي شوند كه رابطه شان بر هم بخورد چون وقتي كه نوبت به تصميم گيري مي رسد،  .يدريسك كن
با طرفتان روراست باشيد و . آنها بايد بدانند كه شجاعت و جسارت مردان براي خانم ها ارزش زيادي دارد. اقدامي نمي كنند

رك و راست بودن هميشه مورد تحسين خانم ها بوده . ا كردن به او بگوييدحرفي كه مي خواهيد بزنيد را بدون اين پا و اون پ
  . است

   

شما تصور . شما آقايوني كه فكر ميكنيد خانم ها به دنبال مرد كامل و رويايي توي قصه ها هستند، بدانيد كه اشتباه مي كنيد
آنها به . ترام و توجه، و صداقت و ابتكار عمل هستندآنها به دنبال مهرباني و محبت، اح. درستي از خواسته هاي خانم ها نداريد

  . دنبال آن مرد كاملي هستند كه درون شما وجود دارد، پس معطل نكنيد

 

 كنيدبيان    خواسته هاي جنسي خود را

ند من ايميل هاي بسيار زيادي دريافت مي كنم كه در آن، خانم ها نسبت به اين امر اعتراض مي كنند كه همسرانشان نمي دان
شما چه  -من هم اغلب به همه آنها يك پاسخ ميدهم . به هنگام برقراري رابطه جنسي چگونه بايد آنها را به لذت برسانند

  تقاضايي كرده ايد كه تا كنون برآورده نشده؟

ايون ملزم اكثريت قريب به اتفاق خانم ها، زمانيكه نوبت به اين مسائل مي رسد قدري خجالتي مي شوند و تصور مي كند كه آق
هيچ كسي به طور مادرزادي نمي تواند به خصوصيات . اين تصور به شدت اشتباه است. هستند تمام اين مسائل را از پيش بدانند

مهارت هاي عشق ورزي، هم براي آقايون و هم براي خانم ها، يك مقوله اكتسابي است . فيزيكي جنس مخالف خود آشنا باشد
). د كه معشوقه هاي خوبي به شمار روند، اما آقايون نسبتاً اعتراض كمتري به اين مسائل ميكنندشايد خانم هاي كمي پيدا شون(

اغلب . وجود هر خانمي در خود يك دنياي كامالً عجيب و غريب را جاي داده است و داراي خصوصيات منحصر بفردي مي باشد
 . چ معنا و مفهومي نداشته باشدمواردي كه براي يك خانم دلپذير است، ممكن است براي خانم ديگر هي

اگر احساس مي كنيد كه شريك زندگيتان قادر به برآورده كردن نيازهاي شما نيست، مقصر : اجازه دهيد باحقيقت روبرو شويم
  . اصلي خودتان هستيد و هيچ كس جز خودتان مسئول آن نيست

  چرا خانم ها چيزي نمي گويند؟ 

كنند، با اين كار به نفس خود آسيب  "راهنمايي"بخواهند به نحوي شريك خودشان را بيشتر خانم ها تصور مي كنند كه اگر 
با توجه به مطلب فوق الذكر مي توانيد در بيان خواست ها و . البته شايد تا حدودي اين عقيده صحت داشته باشد. وارد كرده اند
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براي شروع مي توانيد ابتدا از او سؤال كنيد . نگه داريد نيازهاي خود كمي بيشتر دقت كنيد، اما نبايد دهان خود را به كلي بسته
همچنانكه به گفته هاي او گوش مي دهيد، مي توانيد عقايد خود را نيز در اين زمينه . كه چه چيزهايي را بيشتر دوست مي دارد

ا مشاهده مي كنيم كه مانند گاهي اوقات اتفاق مي افتد كه خانم هايي ر. البته نبايد يك طرفه هم قضاوت كرد. وارد بحث كنيد
برخي از آنها فقط دراز مي كشند و انتظار دارند كه طرف مقابل تمام كارها را به تنهايي . معشوقه هاي عادي رفتار نمي كنند

متاسفم ولي بايد طرز تفكر . برايشان انجام دهد؛ بعد هم شكايت مي كنند كه همسرشان طريقه رفع نيازهاي آنها را نمي داند
  ! را تغيير دهيدخود 

. زمانيكه او در حين برشمردن عاليق شخصي خودش است، شما مي توانيد خيلي راحت نيازهاي خودتان را نيز وارد بحث كنيد

  ! او كامالً متوجه مي شود و به احتمال زياد دوست دارد كه چيزهاي بيشتري در اين رابطه بشنود؛ خيلي بيشتر

. اين عقيده را كه او بايد همه چيز را بداند از ذهن خود پاك كنيد: نكته توجه داشته باشيدپيش از هر چيز بايد همواره به يك 

برخي با خود تصور مي كنند كه شوهرشان بايد آنقدر كارهاي متفاوات را انجام دهند تا باالخره به جايي برسند كه مورد رضايت 
  . خانم قرار بگيرد

كه هنگام برقراري رابطه جنسي، بيشتر به سمت چه تمايالتي گرايش دارند،  زماني كه من از مراجعين خود سؤال مي كنم
وقتي همسرتان چنين سؤالي را از !! واقعاً كه "من همه چيزش را دوست مي دارم": معموالً يك جواب مشابه دريافت مي كنم

اند كه شما نوازش كدام قسمت را بيشتر شما مي پرسد، نمي خواهد ميزان شهوت شما را اندازه گيري كند، او واقعاً مي خواهد بد
بسياري از آقايون نمي دانند كه . اگر روزي همسرتان از شما يك چنين سؤالي پرسيد، بايد واقعاً خوشحال بشويد. مي پسنديد

ار اگر خودتان هم پاسخ اين سؤال را نمي دانستيد، آنوقت بايد بيشتر روي اين قضيه ك. بايد يك چنين كاري را انجام دهند
  . كنيد

  اگر نمي گوييد نبايد انتظارش را هم داشته باشيد 

بايد در مورد اين مطلب با او . اگر شما با او در مورد نقاط حساس بدن خود صحبت نكنيد، او هم چيزي دستگيرش نخواهد شد
مي خواهيد، اما انتظار شايد خودتان بدانيد كه چه . واكنش هاي جنسي خانم ها خيلي پيچيده تر از آقايون است. صحبت كنيد

بايد گارد خود را كمي باز . نداشته باشيد كه بدون مطرح كردن نيازهايتان همسرتان هم بداند كه شما از او چه انتظاراتي داريد
  . كنيد و او را نيز به سرزمين اسرار خود راه دهيد

ب داشته باشيد، فقط كافي است دهان خود را باز باز هم بايد اشاره كنم كه نيازي نيست كه براي مطرح كردن اين موارد اضطرا
. آقايون هميشه آماده امتحان كردن چيزهاي جديد هستند. كنيد تا ببيند كه چقدر راحت او شما را به نقطه دلخواه خواهد برد

شوند، به همين دليل است كه خانم ها به سمت آقايون كشيده مي ": همانطور كه يكي از دوست هاي دخترم به من مي گفت
   ".چراكه سرزمين روياهاي خانم ها، زمين بازي آقايون است

  خجالت نكشيد و نترسيد 

. خانم ها اگر مي دانستند كه همسرانشان تا چه اندازه نسبت به عقايد جديد روي باز از خود نشان مي دهند، متعجب مي شدند

انتظار سكس ! ا منتظر بدست آوردن چنين فرصتي هستندآيا دوست داريد شديد تر اين كار را با شما انجام دهد؟ بيشتر مرده
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بيش از اندازه سريع است؟ يا خيلي كند؟ چه دليلي مي . بهتري داريد؟ بيشتر مردها تمايل زيادي به انجام چنين كاري دارند
كامل ارزش و احترام تواند شما را از بيان احساسات باز دارد؟ فقط كافي است اين كار را با در نظر گفتن حساسيت و با رعايت 

  . انجام دهيد تا زندگي جنسيتان ارتقا پيدا كند

دوستي داشتم كه آرزو داشت در كشتي با همسر خود رابطه جنسي برقرار كند، پس از مدت ها كه اين مطلب را با شوهرش در 
دريا برد و در آنجا تجربه مورد عالقه ميان گذاشت؛ او نيز در يك روز گرم تابستان، يك قايق تفريحي اجاره كرد و او را به اعماق 

  . آنقدر اين تجربه براي او جالب بود كه براي تمام دوستانش تعريف مي كرد. اش را نصيبش كرد

همسر شما عالقه بسيار زيادي دارد كه بداند چه چيز هايي شما را تحريك مي كند؛ مطمئن باشيد كه بيان اين مطلب ريسك 
  .) اگر اصالً ريسكي در آن وجود داشته باشدالبته ( كمي به دنبال دارد 

  توقع نداشته باشيد كه تمام انتظاراتتان درجا برآورده شود 

روياهاي برخي از خانم ها بيش از اندازه . زمانيكه از نياز هاي خود صحبت مي كنيد، نبايد انتظارات غير واقعي داشته باشيد
رابطه جنسي را در هليكوپتر شخصي تجربه كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه به عنوان مثال اگر آرزو داريد . پيچيده مي شوند

اگر واقعاً دلتان مي خواهد كه چنين رويايي به ! او سريعاً كالس خلباني برود و مدرك خود را بگيرد و شما را به آرزويتان برساند
  !! كمي بيشتر از خالقيت خود استفاده كنيدحقيقت بپيوندد، مي توانيد خودتان برويد و مدرك خلباني بگيريد، و يا 

به عنوان مثال اگر . يك نمونه خوب است) oral sex(سكس دهاني . بهر حال در چنين وضعيتي شمات هم بايد به او كمك كنيد
نهايت  نحوه برخورد او را نمي پذيريد بايد به او بگوييد كه بيش از اندازه سريع برخورد مي كند و پيش از اينكه بخواهد حد

شايد مدتي طول بكشد تا او خود را با خواست هاي جديد شما . صميمت خود را ابراز كند، بايد بوسه هاي آرامتري به شما بدهد
  . وفق دهد، اما به هر حال اين كار عملي است

  اگر خودتان ندانيد كه چه مي خواهيد، چيزي براي گفتن نخواهيد داشت 

ل پردازي مي كنيد؟ تقريباً زمانيكه اين سؤال را از خانم ها مي پرسيد، تمام آنها پاسخ منفي آيا در مورد رابطه جنسي خود خيا
به اين پرسش مي دهند، چرا كه تصور ميكنند ممكن است به چشم يك دختر بي شرم و هرزه به آنها نگاه كنند؛ اما حقيقت 

. كه اين كار را حتي به صورت مكرر انجام مي دهند اينجاست كه همه انسانها چنين كاري را انجام ميدهند و مي توان گفت

خيال پردازي مي تواند هنگام برقراري رابطه جنسي، هنگام نشستن در كالس، در محل كار، هنگام رانندگي و يا هر كجاي ديگر 
ه خجالت و ترس را پس بهتر است ك. به هر حال خيال پردازي يك امر كامالً معمولي و رايج است؛ خيلي خيلي رايج. اتفاق بيفتد

بيشتر روانشناسان معتقدند كه اين امر يكي از طبيعي ترين راهها . هيچ چيز بدي در خيال پردازي وجود ندارد! كنار بگذاريد
  . براي شناخت جنسيت و موجوديت فردي انسانهاست

ن است كه خودشان را به خوبي نمي يكي از داليلي كه بيشتر خانم ها معموالً در مورد نيازهاي خود در بستر صحبت نميكنند اي
حاال به خاطر سركوبي، خجالت، ترس، تجربه تلخ و يا هر چيز ديگر، تعداد زيادي از خانم ها هيچ گاه به خودشان اجازه . شناسند

! من واقعاً تعجب ميكنم كه چنين خانم هايي منتظر چه چيز هستند. نمي دهند كه جنبه جنسي خودشان را اكتشاف كنند
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چرا بايد چنين هديه خدادادي و فوق . چيزي وجود دارد كه مانند رابطه جنسي بتواند به انسان حس سر زندگي بدهدكمتر 
  ! العاده را خراب كرد؟ مطمئن باشيد كه همسرتان اصالً دوست ندارد چنين اتفاقي روي دهد

  چگونه انتقاد جنسي را مطرح كنيم ؟

   

      هر معتمد گرجيپريچ: مترجم  هندري وايزينگر : نويسنده

  :قبل از آن كه چيزي به همسرتان بگوييد كه بوي انتقاد داشته باشد، به سواالت اساسي زير پاسخ دهيد

  .پس چيزي نگوييد. اي نداريد كنم؟ اگر دليل خوب و سازنده به چه دليل انتقاد مي    

توانم اين نكات را مطرح كنم كه  چه وقت و در كجا ميجاست؟ اگر نه، از خود بپرسيد،  آيا بهترين زمان و بهترين مكان اين    
  روابط جنسي ما را بهتر كند؟ 

پسنديد، بر رضايت خاطري كه به شما  باشيد كه به جاي تمركز بر آن چه كه در همسرتان نمي هنگام انتقاد به ياد داشته    
وقتي به آرامي «بگوييد » ت در آغوشم بگيريدوست ندارم اين طور با خشون«به جاي آن كه بگوييد . بخشد تأكيد كنيد مي

آيد، خود  كنيد كه از آن بدتان مي تان چيزي را مطرح مي وقتي به جاي مطرح كردن خواسته» برم كني بيشتر لذت مي نوازشم مي
ركز هاي جنسي، توجه خود را بر جزييات انجام آن متم كنيد كه به جاي تمركز بر احساس و حالت و همسرتان را مجبور مي

  .كنيد

  . كنيد، مواظب باشيد لحن كالمتان آمرانه نباشد هايتان را مطرح مي وقتي خواسته    

و » گذارم به من دست بزني در غير اين صورت نمي«مفهوم ضمني آن اين است » مرا به آرامي نوازش كن«وقتي آمرانه بگوييد 
اگر بلد نيستي مطابق خواست من رفتار كني فكر ديگري « :ي تهديد ايجاد كند ي شما نبايد زمينه به همين ترتيب خواسته

  »!بكنم

ي  انتقاد كردن از خصوصيات جسمي مثل اندازه. تواند آن را تغيير دهد سعي كنيد از چيزي انتقاد نكنيد كه همسرتان نمي    
. چنين وضعيتي را تغيير دهدتواند  ها انتقادي ظالمانه است، چون احتماالً فقط جراحي پالستيك مي آلت، شكل سينه و سينه

  .شود انتقاد از تمايالت جنسي همسر نيز انتقادي غير سازنده محسوب مي

شود كه زن  كنند، گاهي باعث مي ي روابط جنسي عنوان مي آميز درباره هاي سكس به شكلي اغراق ها و فيلم  تابمطالبي كه ك    
شوند كه بتوانند  در زندگي واقعي به ندرت اشخاصي پيدا مي. داشته باشنداي  و مردها از همسران خود انتظارات غير واقع بينانه

هاي  ي روش در زندگي واقعي، غالب مردم تمايلي به تجربه. ها بدون از دست دادن انرژي به فعاليت جنسي بپردازند ساعت
ط اين تأثير را خواهد داشت كه او را انتقاد از همسري كه قادر به برآوردن توقعات واهي شما نيست، فق. نامتعارف جنسي ندارند

  .تر نموده و موجب شود كه كمتر دوستتان بدارد تر و خشمگين عصبي

. آرزو به جاي بدگويي و تهمت زدن بيان كنيد و به صورت ميل و» تو«به جاي » من«هاي انتقادي خود را بيشتر با لغت  جمله    

وقتي صورتت نرم و اصالح شده «: بهتر است گفته شود» قبالً اصالح نكرديخراشد، چرا  هايت صورتم را مي ريش«مثالً به جاي 
چرا اصرار داري موقع عشق ورزي چراغ خاموش «انتقادي مانند » .دهد برم و احساس خوبي به من دست مي است، واقعاً لذت مي

  ».بدنت را ببينم ورزي صورت و دوست دارم موقع عشق«ي بهتري خواهد داشت، اگر كه گفته شود  نتيجه» باشد؟

ام كه بسياري از  اخيراً ديده«گويد  يك پزشك متخصص درمان مشكالت جنسي مي. مسمي بپرهيزيد از انتقادهاي گنگ و بي    
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ي اصلي در اين  اما نكته. كند شان مالمت مي ها را به خاطر كسالت بار بودن زندگي جنسي گويند همسرشان آن مراجعين من مي
انگيز  آيا محيط رغبت. تواند طيف رنگارنگي از مسايل و مشكالت جنسي را در بر بگيرد بار بودن مي شكايت چيست؟ كسالت

هاي عاشقانه سرسري گرفته شده؟ تنوعي در كار نيست؟ از همسر مورد انتقادتان،  نيست؟ زمان مناسبي انتخاب نشده؟ نوازش
  ».چه كاري ساخته است؟ انتقادي موثر است كه واقعي و صريح باشد

ظارات برآورده ميان اعتراض نسبت به انت. براي تبديل انتقاد منفي به انتقاد مثبت از كلمات و عبارات ديگري استفاده كنيد    
ي زيادي وجود دارد، و تنها پس از روشن شدن  نشده شما از روابط جنسي و اين كه از روابط جنسي چه انتظاري داريد، فاصله

  .ي عمل بپوشاند ي مشخص و معقول شما جامه يابد به خواسته مكان مياين مطلب است كه همسرتان ا

كشيد كه در امور جنسي  توانيد از همسرتان انتظار داشته باشيد كه وقتي به رخش مي ها گذشته، آيا منطقاً مي ي اين از همه    
كنيد بر مواردي تمركز كنيد كه  هايتان گوش دهد؟ بايد سعي دردي به حرف كند، با احساس هم خشنودي شما را فراهم نمي

  .اي براي بهبود روابط جنسي خود مطرح كنيد دهد، و سپس پيشنهادات سازنده براي خشنودي شما انجام مي

تان را با همسر قبلي  هاي همسر فعلي ترين نوع انتقاد اين است كه وجه امتياز و مهارت كشنده. از مقايسه اجتناب كنيد    
  .مقايسه كنيد

انگيزتر، مسووليتي به عهده بگيريد و فقط از همسرتان انتظار نداشته باشيد  اي بهتر و هيجان شما هم براي ايجاد رابطه خود    
دانم اوقاتي هست كه نياز به محرك اضافي دارم، بنابراين بخشي از كاري را كه  خودم مي«گفت  زني مي. كه دست تنها اقدام كند

پردازي  ام را با خيال پوشم، احساسات عاشقانه انگيزي مي گيرم، مثالً لباس شوق ودم به عهده ميدر اين زمينه بايد انجام شود، خ
كنم فضايي احساساتي ايجاد كنم كه در آن  خالصه سعي مي. انگيزم ي عشقي يا يك رمان پرهيجان برمي ي يك صحنه درباره

  .فضا بتواند تغييري صورت گيرد

بين  كند انتقاد شما را بپذيرد، موثرتر از آن است كه مثل ناظري خرده كه سعي مي به همين ترتيب كمك كردن به همسري
  .خواهد بر اساس انتقاد شما تغيير كند بنشينيد و بپاييد كه او چه طور مي

ن ي جنسي را تجربه كند، طرح اين انتقاد با لح هاي گوناگون رابطه كرد كه چرا دوست ندارد روش مردي از زنش انتقاد مي    
از ! ببين«تا اين كه مسأله را به شكل ديگري مطرح كرد . ي رفتار خود مصرتر شود شد كه همسرش در ادامه جويي سبب مي عيب

. در اين جا بود كه همسرش توانست آرامشي بيابد و تجربه را شروع كند» .نظر من هر جور و هر كاري بكني همان خوب است

ي موضوع مورد نظر براي همسرتان تبليغ  به مراتب موثرتر از آن است كه عجوالنه دربارهي مناسب و ترغيب،  فراهم آوردن زمينه
  .و سخنراني كنيد

  .در درازمدت، هر تغيير مثبتي در رفتار جنسي به مشاركت متقابل هر دو طرف بستگي دارد

كنيد كه به زبان آوردن مطلبي، باعث  اگر فكر مي. يك راه موثر انتقاد، عمالً نشان دادن راه چاره در موقعيت مناسب است    
شود، احتمال آزردن دارد، و يا مطرح كردن يك خواسته در شكل خاصي دشوار است، به اين امكان فكر كنيد كه  رنجش مي

زني كه . اي موثر باشد بهتر از هر گفته  شايد اگر با عمل خود و در موقعيت مناسبي به همسرتان نشان دهيد كه راه چاره چيست،
كرد شكايت داشت و به  هايش را لمس مي شد، از اين كه شوهرش به ندرت سينه اش تحريك مي خصوصاً از راه نوازش سينه

  »واكنش شما در اين گونه موارد چگونه است؟«پزشك از او پرسيد . همين خاطر به پزشك مشاور مراجعه كرده بود

ام، فكر  كنم طرد شده كند احساس مي روع كند، و وقتي توجه نميكنم تا شوهرم خودش ش ابتدا صبر مي«زن در پاسخ گفت     
خواهم از شوهرم بپرسم ولي  مي. دهد هايم خيلي كوچكند، يا عيب ديگري دارم كه او رغبتي نشان نمي كنم البد سينه مي

  ».توانم خودم را راضي به اين پرسش كنم، چون از جوابي كه امكان دارد بدهد وحشت دارم نمي
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هايتان  ي بعد منتظر او نشويد، حركت اول را خود شما شروع كنيد، دستش را بگيريد و روي سينه دفعه«ور پيشنهاد كرد مشا    
به . بريد بگذاريد و عمالً با ماليمت ترغيبش كنيد كه آن طور كه ميل شما است رفتار كند و به او بگوييد كه از اين كار لذت مي

  ».ي او را در جهت دلخواه خود تغيير دهيد نهتوانيد رفتار عاشقا اين ترتيب مي

شود و اعمال وقتي از روي محبت  ار مورد انتقاد منجر ميكلمات به ويژه هنگامي كه به لحن اعتراض گفته شود، به تثبيت رفت    
  . انجامد انجام شوند، به افزايش آگاهي از نياز همسر و كمك به او براي ابراز واكنش مطلوب مي

  اد جنسي را بپذيريم؟چگونه انتق

  

ي اعتبار آن انتقاد را بسنجيد، ابتدا  كند، واكنش خود را كنترل كنيد، براي آن كه درجه وقتي همسرتان از شما انتقاد مي    
ي ذكاوت و درك خود  دهيد؟ و به اين منظور، همه ايد و آيا پيام آن را تشخيص مي ببينيد كه آيا منظور او را به خوبي درك كرده

هيچ وقت فرض نكنيد . ها يا انجام آن كارها چه بوده است از همسرتان بپرسيد كه منظورش از گفتن آن حرف. به كار اندازيد را
  .دانيد، در صورت لزوم، دريافت خود را از انتقاد مطرح شده تكرار كنيد كه منظور او را مي

نيد، آن را تفسير كنيد، مقصود اصلي همسرتان از بيان انتقاد را گيري ك  زده در مورد مفهوم انتقاد نتيجه پيش از آن كه شتاب    
خواست  دلم مي«يا » تواني موضوع را بيشتر باز كني؟ مي«يا » .در اين مورد بيشتر برايم توضيح بده«: با چنين جمالتي بپرسيد

روابط زناشويي دارد كسل كننده «ـ  اگر انتقاد حالت كلي دارد، مثل» .كند دانستم اين انتقاد چه احساسي در تو ايجاد مي مي
  ـ از او بخواهيد كه بگويد از چه چيز مشخصي شكايت دارد، و پيشنهادش براي تغيير چيست؟» شود مي

ورزي مهربان نيستي، در  تو بعد از عشق«هايش را به طور مشخص بيان كند،  به همسرتان پيشنهاد كنيد كه نياز و خواسته    
براي اين كه انتقادي را به » خواهد در اين موقع مدتي بغلم كني، ع به توجه بيشتري نياز دارم، دلم ميحالي كه من، در اين موق

هر قدر هم كه رنجيده باشيد و يا در آن لحظه حالت . ي همسرتان را از گفتن آن انتقاد بدانيد شكل سازنده بپذيريد، بايد انگيزه
  :باز هم بايد سواالتي مطرح كنيد. يد هر چه زودتر علت انتقاد را پيدا كنيددفاع به خود گرفته باشيد، فراموش نكنيد كه با

  » آيا اين حرف را براي اين گفتي كه مرا ناراحت كني؟ يا براي اين كه خودت ناراحت بودي؟«    

  »خوردگي كني؟ا انتقاد تو واكنشي بود به حرفي كه من زدم، يا كاري كه كردم باعث شد، ناراحت شوي و احساس سرآي«ـ     

چه اتفاقي افتاد كه سبب . پروراني؟ اگر اين طور است چرا حاال آن را بروز دادي هاست در سرت مي آيا اين انتقاد را مدت«ـ     
  »شد آن را بگويي؟

دهم، توانم تغييرش  كني، واقعاً در كنترل من است، و موردي است كه مي كني انجام چيزي كه از آن انتقاد مي فكر مي«ـ     
  .هاي ناخودآگاه خويش ترغيب كنيد وجوي انگيزه سعي كنيد، انتقاد كننده را به جست. »چطور؟

به عبارت ديگر اگر حرف همسرتان نسنجيده يا حتي غير . ترين عامل در پذيرش يك انتقاد سازنده است ـ اعتماد، مهم    
  . كند اش با شما تالش مي بطهمنصفانه هم باشد، باور داشته باشيد كه او صميمانه براي حفظ را

در يكي از جلسات . شود، زيرا طرفين از تأثير عاطفي انتقاد جنسي آگاهي ندارند ـ در بسياري از موارد اعتماد ناديده گرفته مي
عصباني شدم و احساس حقارت «زن گفت . مشاوره، پزشك از زني پرسيد، اظهار نارضايتي شوهرش چه احساسي در او برانگيخت

  ».كردم

ي واقعي نداشته  اما عصبانيت و احساس حقارت كه فقط دو بر چسب هستند و چه بسا اصالً جنبه«: پزشك يادآوري كرد    
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  »واكنش عاطفي شما چه بود؟. باشند

  .كنم گريه را سردادم گمان مي«زن جواب داد     

ها را زدي كه همسرت را  آن حرف آيا عمداً«پزشك به طرف شوهر برگشت و گفت » كردم كه نفسم تنگ شده احساس مي
  »ناراحت كني؟

  ».خواستم ناراحتش كنم، من واقعاً دوستش دارم نه، نمي! نه، به خدا«درنگ جواب داد  شوهر بي    

پزشك ديگري حكايت . تواند به شرطي شدن انتقاد جنسي منفي منتهي شود روند انتقاد ميـ بدون اعتماد و تفاهم متقابل،     
ها نسبت به انتقادات طرف  ها به سردي گراييد؛ زيرا هر دوي آن كرد كه زندگي جنسي لذت بخش آن را تعريف مي زن و شوهري

  :دادند واكنش بدي نشان مي) اعم از واقعي يا واهي(مقابل، 

س از چندي، پ. گرفت ي بعد با رد كردن پيشنهاد طرف مقابل از او انتقام مي رنجيد، دفعه ها مي ه يكي از آنهر بار ك«    
ها كه زماني از حالت فعالي برخوردار بود محدود و  ي روابط جنسي نيز سرايت كرد و روابط جنسي آن ها به حوزه اختالفات آن

ي جنسي، ناراحتي خود  هاي خود بپردازند، باخودداري از برقراري رابطه ها به جاي آن كه صادقانه به بيان رنجش  آن. متوقف شد
  . »دكردن را ابراز مي

  

  »گويي راست«پوشش     

شود و بسياري از زن و شوهرها هم براي  ي مسايل جنسي فراوان سخن گفته مي پرده سخن گفتن درباره اگر چه در مورد بي    
پرده  وگويي صريح و بي ي جنسي خوب، به گفت دستيابي به آن مصر هستند، اما ذكر اين نكته الزم است كه هر چند رابطه

  .اي موارد صراحت بيش ازحد، زيان آور است ، اما درپارهبستگي دارد

بين  …درست است كه بايد رك و راست باشيم ولي بايد بدانيم چه وقت و چگونه؟ «نويسد  شناس مي روان» كارل تاوريس«    
شود  ي محسوب نميگوي بار، دروغ خودداري از پراندن يك حرف راست زيان. گويي تفاوت آشكاري وجود دارد فتن و دروغراست نگ

  ».تواند خيلي گران تمام شود گو بود، گاهي مي و اين تصميم خودپسندانه كه به هر قيمتي بايد راست

مثالً زني از شوهرش . آورد لباً هم نتايج بدي به بار ميانتقاد بيش از حد صادقانه، پوششي براي مقاصد پليد است كه غا    
تواند جواب مثبت بدهد و يا به نحوي از پاسخ  ضي هست يا نه؟ تحت شرايط عادي مرد ميشان را ي جنسي پرسيد آيا از رابطه مي

طفره برود، اما اگر اين مرد مثالً از موضوعي ناراحت باشد، كه ربطي هم به مسايل جنسي نداشته باشد، به صرف اين كه بايد 
  » .بوده و تو اصالً عشق بازي بلد نيستي نه چندان، روابط ما به ندرت جذاب«: گويد گو بود، در جواب زن مي راست

اي كه به شوهرش دارد  در اين گونه موارد با احساس و عالقه. رسد زني را در نظر بگيريد كه معموالً به رضايت جنسي نمي    
در  براي ايجاد وحدت بيشتر» .كنم خيلي عالي است، از اين كه همسري مثل تو دارم احساس خوشبختي مي«ممكن است بگويد 

گويي و  به عبارت ديگر، راست» چي بگم؟ زياد نه …اي «معني است كه  زندگي زناشويي اين جواب بهتر از آن صداقت بي
پرده صحبت كردن بدين معني نيست كه خود را موظف به گفتن حقايق آزاردهنده بدانيم، تنها هنگامي بايد چنين كنيم كه  بي

  .بدانيم نفع گفتنش بيشتر از نگفتن است

ي اساسي اين است كه بدانيم، يا دست كم حس كنيم، كه چه وقت صراحت و رك گويي در انتقاد ممكن است به جاي  مساله    
گويد، صداقت سازنده بايد به بهبود مناسبات با ديگران كمك  تاوريس مي. دار كند مفيد بودن، احساس طرف مقابل را جريحه

بنابراين مهم است كه پيش از بيان يك انتقاد، آن مفهومي را كه . ابل غفلت كردهگويد، كه طرف مق صداقت مخرب فقط مي. كند
زنم؟ هدف از گفتن اين كلمات چيست؟ چرا  چرا اين حرف را مي: از خودتان بپرسيد. در پس صداقت نهفته است درست ببينيم
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  ؟!ديگري چيزهاي  برم، تا درباره بيشتري به كار مي» صداقت«ي مسايل جنسي دارم  درباره

ترين نيازها و احساسات جنسي خود را با يكديگر در ميان گذارند ـ كه خواه و  هايي كه قادرند مهم كالم آخر اين كه، زوج    
هلن كاپالن مشاور . هايي هستند كه روابط خوبي با يكديگر دارند ي خودشان آن شود ـ به گفته ناخواه مشمول انتقاد نيز مي

آميز، مانند سعي  ي كالمي موفقيت پذير، بدون ايجاد يك رابطه سعي در برقرار كردن روابط جنسي دل« گويد، مسايل زناشويي مي
يابد، سطحي كه  با گفت و گو كردن، روابط جنسي به سطح باالتري ارتقا مي» .در ياد گرفتن تيراندازي با چشم بسته است

  :توضيح داده است» فلش«در كتاب خود به نام » برژيت برافي«

شان در سكوتي عميق كه فقط صداي حركات خودشان قادر به  ي جنسي كرد وقتي كه زن بگيرد، رابطه ماركوس تصور مي    
ي او بود با صدايي آرام و دلنشين برايش صحبت  اي كه بر عهده ي وظيفه شكستن آن است انجام خواهد شد اما نانسي درباره

  .كرد ها لحن صداي او را در گوش خود احساس مي اين كار توفيق يافت، تا مدت كرد، و احساسي را در او برانگيخت كه وقتي در

  

 چگونه ميتوانيد مرد ايده آل همسرتان باشيد؟

  برگرفته از مجله عاشقي ، براي تو 

ـوب و مـهـربـان مـورد خ باشـيـد خــانمها معموال نمي توانند مرد نجيب، حساس و حتما در دوران تجردتان مواقعـي پـيـش آمـده كـه شـنــيـده

نـــظر باشيد و حتما فكر كرده ايد كه نبايد در مقابل  مطمئنا براي شما هم پيش آمده كه بخواهيد آن مرد مورد همچنين. نـظـر خـود را پـيـدا نمايند

وجـود خــــواهند  زيادي اطراف شــما ايــن مورد جواب نخواهد داد، خانمهاي ولي در كمال نابوري. مـقـاومــت زيادي از خود نشان دهيد خانمها

در نـهايـت سرگردان مي شـــويد كه در . كـنـيد رابطه عـاشقـانـه داشـته بـاشيـــد و زندگي مشترك شروع داشت اما با هيچ كدام از آنان نمي توانيد

  . گرفتار آمده ايد چه جهنمي

بين آنچه كه خانمها از مرد مورد نظرشان انتظار دارند و خصوصيات واقعي آن شخص  من اين قضيه را براي شما روشن خواهم كرد، تفاوت قابل توجهي

آنچه در زير آمده . به عبارت ديگر، خصوصيات واقعي فرد مورد نظر و اسطوره اي كه طرف مقابل از شخص مورد نظر براي خود ساخته است. وجود دارد

مي باشد، همچنين اين مطلب كه آيا اين موارد آنقدر صحت دارند كه بتوان روي آنان  برخي از عمومي ترين خصوصيات ذكر شده از مرد مورد نظر

  . حساب كرد نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

  مرد حساس

تكرار مي شود بسياري از خانمها اذعان مي كنند به مرد حساسي عالقه مندند كه از بيان مداوم احساسات خود واهمه نداشته باشد، وقتي اين مورد زياد 

     .اين مردي است كه رفتار مردانه ندارد. با احساس زنانه او هماهنگ است حال هر معني داشته باشد مهم نيست

اين مورد زماني روي مي دهد كه مرد بسيار احساساتي و (را نيز باال مي برد   بنابراين چنين مردي در نهايت هر زني را از خود مي راند و انتظارات او

ايد و البته اين بدان معنا نيست كه خانمها يك انسان بي احساس و حيوان صفت را مي پسندند كه هميشه به آنان بي احترامي نم). پذير باشد نفوذ

زياد بي مردي كه نه زياد احساساتي باشد و نه . بنابراين خانمها به دنبال چه نوع مردي هستند؟ مردي بين دو مورد ذكر شده. اعصاب آنان را خورد كند

يك   به عنوان مثال در صورت درگذشت يكي از بستگان نزديك عادي است كه مردها فرياد بزنند اما اين مورد براي بيستم بار به ياد آوري. احساس

 . نمايش، بسيار غير عادي خواهد بود
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بايد بدانيد كه چه موقع بايد كنار او باشيد  پس .ي شودهمچنين، زماني كه خانمها به شخصي واقعا عالقه مند باشند، رفتار آنان كمي مرموز و عجيب م

به عنوان مثال در صورتي كه به شما با حالتي گريان زنگ بزند چرا كه يكي از بدترين هفته هاي زندگي اش را . و چه موقع بايد تنهايش بگذاريد

   .ي اش نكنيد و به او زنگ بزنيدگذرانده و شما به خوبي با او رفتار نكنيد، اصال رفتار خوبي نخواهد بود پس عصب

با اين وجود خانمها مرد بسيار احساساتي را دوست ندارند، آنها . بر خالف باور عمومي سن جواني سن حساس، خوب و پر از سلحشوري و فتوت ميباشد

ت تاثير قرار دادن ما از طريق احساساتي چنانچه سعي در تح. اما باز هم سخن از تعادل مي باشد. يك مرد واقعي با احساسات مردانه را مي پسندند

او خسته  بودن زياد داريد، احساسات ما را خاموش خواهيد كرد، اما چنانچه با اغوش باز در را به روي همسرتان باز كنيد و برايش چاي بريزيد و به

    .نباشيد بگوييد، راه درست را بر گزيده ايد

  

 پولدار پولدار 

اما درست نيست، چرا كه اغلب خصوصيات . خانمها يك مرد پولدار موفق با ماشين آخر سيستم و آپارتمان مجلل مي خواهنداغلب آقايان فكر مي كنند 

  . خوب آقايان است كه خانمها را تحت تاثير قرار مي دهد نه حسابهاي بانكي آنان

ين بلند پرواز باشد نه اينكه ناگهان ارث پدري به او رسيده و از خانمها مردي را خواهند پسنديد كه قادر به ايجاد يك زندگي خوب و راحت باشد همچن

چرا كه به قول معروف باد آورده را باد مي برد، بنابراين خانهما مي خواهند بدانند آيا واقعا مردشان قدرت بدست . طريق آن خوشبخت و پولدار شود

  . آوردن پول و جرات چرخاندن يك زندگي را دارد يا نه

  م كروز هواداران تا

آنچه كه آنان از شما . به غير از زنان پست و فرومايه و دختران نوجوان، ديگر خانمها از شما انتظار نخواهند داشت كه مانند يك ستاره سينما عمل كنيد

ذبه باالئي داشته و توان اعتماد بنفس و ج انتظار دارند اينست كه از آنچه به دست مي آورند، نهايت استفاده را بكنيد و به خودتان اهميت دهيد،

  . از آنان استفاده نمائيدرنگهايي به شما مي آيد و  مدلها و همچنين بدانيد كه چه. استفاده از آن در اداره زندگي را داشته باشيد

ذت ببريد و هوش به خاطر خدا سعي كنيد از شخصيت خودتان ل. سعي كنيد كسي نباشيد كه در دراز مدت نتيجه معكوس براي خانمها داشته باشيد

  . دادنهاي مشخص و واضح آزمايش نكنيد تا آنان را مجبور كنيد دوستتان داشته باشند خانمها را با بازي

  مرد خانواده 

زني كه به دنبال چيزي بيش از يك عيش و نوش زود گذر است مي خواهد با مردي باشد كه حداقل از زندگي در بين سرو صداي بچه ها براي خود 

اين . الزم نيست كژپنداري كنيد و فكر كنيد كه زنها به دنبال پدري براي فرزندان متولد نشده شان هستند. زد و بچه ها را دوست داشته باشدجهنم نسا

راين نابفقط بدين معناست كه چنانچه خانمها براي خود در آينده فرزندي تصور كنند، مايلند شريك زندگي آنان كسي باشد كه مانند آنان فكر كند، ب

همسرش از او  باردار است نگران اين نباشد كه اين قضيه براي همسرش شك بدي است و يا اينكه نگران اين نباشد كه اگر روزي زني احساس كند كه

  . بخواهد بچه را سقط كند؛ اين مرد مورد عالقه اوست

اين . ه خوبي داشته باشد و با آنان با احترام و مهرباني برخورد نمايدهمچنين اغلب خانمها مايلند با كسي زندگي كنند كه با افراد خانواده آنان رابط

  . قضيه نشان مي دهد كه او براي مفهوم خانواده ارزش قائل است و اهميت يك رابطه خوب و نزديك داشتن را در خانواده مي داند

  : بارتند ازخصوصيات ديگري كه زنها در زندگي براي مرد مورد عالقه اشان به دنبال آن هستند ع

   يك اخالق خوب كه فقط مختص به شوخي و مزه ريختن با ديگران نمي شود 
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  )دهيچ زني وجود يك هوو را تحمل نمي كن(وفاداري  

   احترام 

   مهرباني 

   گرما 

  هوشمندي 

  تفاهم 

نگران نباشيد الزم نيست نقش مرد . زايش مي دهدموارد باال را به خاطر بسپاريد، چرا كه شانس شما براي اينكه مرد مورد عالقه خانمي باشيد را اف

    .رويائي را بازي كنيد كه سوار بر اسب سفيد براي خوشبخت كردن خانمي از راه مي رسد

 

 معاينه پرده بكارتمسائل مربوط به 

  سوسن صادقي

درج » آموزش اجتماعي آزمايش سالمت دختران و لزوم «در سايت خبرگزاري ايسنا مطلبي با عنوان  30/6/84روز پنج شنبه 
البته خوب است بدانيم كه منظور از سالمت .شده بود كه در واقع زنگ خطري است براي يك تعدي ديگر به حقوق زنان ايراني 
و خبرنگار محترم اين خبرگزار ي براي احتراز .دختران در اين خبر همان سالمت پرده بكارت است و نه سالمت جسمي يا رواني 

دانسته يا ندانسته سالمت يك غشاء چند ميلي متري را معادل كل سالمت زنان » پرده بكارت « ! عبارت قبيحه  از به كار بردن
در خبر ايسنا ، تلويحا به قانوني و اجباري كردن آزمايش سالمت پرده بكارت .با همه گستردگي معنايي اش به شمار آورده است
ولي دقيقا مشخص نيست كه اقدامي هم در اين زمينه صورت .شده است  اشاره و نظرات چند نفر نيز در اين رابطه منعكس

گرفته يا خير؟ معاينه پرده بكارت پيش از ازدواج در حال حاضر به درخواست برخي از افراد توسط پزشكان انجام مي شود و 
  .مطلب زير در همين ارتباط نوشته شده است.جنبه رسمي و قانوني ندارد

  

در جامعه ما حفظ بكارت و دست نخورده بودن . راب تاريخي زنان در جوامع سنتي و عقب مانده است سالمت پرده بكارت اضط
زن مجبور است تا هنگام ازدواج رسمي و اعالم عمومي .زن ارزشي است كه در طول ساليان ،تقديس و بر او تحميل شده است 

از هرگونه نگراني از فاش شدن رابطه جنسي خود قادر به رابطه جنسي، پرده بكارت خود راسالم نگهدارد ، چرا كه مرد فارغ 
حفظ بكارت براي زنان همواره متضمن محروميت ، انزوا ، و به پستو رانده شدن بوده است و او را به موجودي . كشف راز زن است

عي و از كار و تحصيل و پردردسر و مايه زحمت خانواده تبديل كه بايد تحت مراقبت و نظارت قرار گيرد ، از فعاليتهاي اجتما
آسيب ديدن پرده . مسافرت بازداشته شود تا از جاده سالمت خارج نگردد و به طور سالم و دست نخورده تحويل شوهر گردد

بكارت پيش از ازدواج رسمي ، لكه ننگ و بي آبرويي بر دامان زن خواهد نشاند و تمام زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد 
از ازدواج به منزله سقوط اخالقي تلقي شده عواقب وحشتناكي را براي زن رقم مي زند كه يا قرباني غيرت  رابطه جنسي پيش.

اين از مشكالت زنان در جامعه اي . مردان خانواده مي شود يا طرد مي گردد يا خودكشي مي كند ويا راه به تن فروشي مي برد
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وازدواج براي او حكم معامله اي را دارد كه الزم است رضايت  است كه زن صرفا يك شئ و كاالي جنسي به شمار مي رود
  .مشتري را به هر قيمتي تامين نمايد

***  

پرده بكارت يك جزء طبيعي آناتومي دستگاه تناسلي است كه در جوامعي كه عفت وپاكدامني زن مقدس شمرده مي شود 
ض كه هميشه سالمت پرده بكارت به معناي عدم وجود البته اين فر.تبديل به نقطه ضعف و ابزار مچ گيري زنان شده است 

سابقه رابطه جنسي مي باشد از نظر علمي مردود است چرا كه غشاء هيمن يا پرده بكارت به طور طبيعي داراي انواع مختلف 
برخي . داست كه برخي از انواع آن حتا در صورت نزديكي هم آسيب نمي بيند و در معاينات پزشكي نيز قابل تشخيص نمي باش

به اين ترتيب اصوال نمي توان با اتكاء به سالم بودن يا نبودن پرده بكارت . از زنان به طور طبيعي بدون اين غشاء متولد مي شوند
  .در مورد وجود سابقه رابطه جنسي قضاوت نمود

جعان و كهنه پرستان تبديل در جامعه ما ،گاه علم به خدمت سنت هاي پوسيده وگنديده درآمده و به ابزار پيشبرد اهداف مرت
از جمله اين سنتها پي بردن به باكرگي عروس است كه تا پيش از اين زنان سالخورده و سنتي فاميل بر در حجله اش .شده است 

انتظار مي كشيدند و به ديدار دستمال خوني هلهله برمي آوردند ،اما حاال پزشكان به ياري واپس گرايان آمده و براي عروس 
كس دار باگركي صادر مي كنند تا اين سند تحقير و بي اعتمادي نسبت به زنان ، شوهر و بستگان را از آك بند بودن گواهي ع

  .كاالي مورد معامله مطمئن گرداند

شرط ازدواج قرار دادنٍٍِِ اين گواهي عالوه بر تحقير زن وتجاوز به حقوق انساني او، و تاييد بردگي زنان ،حاكي از بي اعتمادي 
ناگفته پيداست چنين ازدواجي كه بر بي اعتمادي و اتهام بنيان گذاشته مي شود نه مي تواند موفق باشد و . بت به زن است نس

  . اين ازدواج بدون شك يك معامله مبتذل است كه نه نشاني از عشق دارد و نه رنگي از انسانيت. نه مي تواند دوام آورد 

  

اما در هرحال معاينه پرده بكارت با هر .اتهامات بعد از ازدواج به اين حقارت تن درمي دهندظاهرا زنان براي تبرئه كردن خود از 
توجيهي كه صورت گيرد صد درصد به نفع مردان تمام مي شود ؛ چون مرد اينك برخالف گذشته ، قادر است پيش از آن كه 

كه اگر نباشد از همان آغاز قال قضيه كنده مي شود ازدواج سر بگيرد ، به كمك يك معاينه ساده به آك بند بودن زن پي ببرد 
ولي اگر بخواهد طبق سنت گذشته به انتظار شب زفاف و حجله بماند و تازه آن وقت باكره نبودن زن بر او عيان شود هم در .

تي كه خواهان اثبات ادعاي خود با مشكل مواجه مي شود هم بايد مقداري از بار بي آبرويي زن را به دوش بكشد و هم در صور
مهريه هم چنان كه از اصول تابناك قانون ازدواج و طالق برمي آيد بابت نزديكي و استفاده .طالق باشد بايد مهريه زن را بپردازد 

و همين ازدواج رسمي را تا حد يك تن . جنسي از زن پرداخت مي شود و گرنه ازدواج به تنهايي حقي براي زن ايجاد نمي كند
  .نزل مي دهدفروشي قانوني ت

دختران تحصيلكرده هم با توسل به اصل  يمعاينه پرده بكارت كم كم در حال رواج و تبديل شدن به يك رسم وسنت است و حت
مجبور به انجام اين معاينه مي شوند و بيم آن مي رود كه با توجيهات بي پايه واساسي مثل پيشگيري از » ....آن را كه حساب « 

بدون شك چنين معاينه اي چه . س از ازدواج انجام چنين معاينه اي به امري اجباري و قانوني تبديل شوداختالفات و اتهامات پ
به صورت اختياري و از طرف خانواده ها و چه به صورت اجباري و قانوني از مصاديق نقض حقوق زنان است و بر همه حاميان 

  .با تمام قوا قد علم كنندحقوق زنان است كه در مقابل اين عمل متحجرانه و ارتجاعي 
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 دروغ زنان به مردان  10

 "زنان معموال. شـويم آيد كه مجبور به گفتن دروغ مصـلحتي  زندگي روزمره ممكن است اتفاقاتي رخ دهد و يا شرايطي پيش
دروغ رايج  10در اين بخش به .سود خود تغيير دهند  سعي ميكنند با توسل به دروغهاي ظريف و بي ضرر برخي موقيعتها را به

  :زنان اشاره مي كنيم

       10دروغ شماره 

    من تو رو همين جوري كه هستي دوستت دارم 

تصور مي كنيـد كه او دوست ندارد هيچ تغـيـيـري در شمـا بـوجـود بـيايد؟ هيچ تغييري؟ ممكن است همسرتان  "آيا واقعا
عسل بسر ببريد چون در اين زمان شما يك مرد كامل براي  مگـر ايـنكه در ماه   خواستار تغييرات زيادي در شـما باشـد

  .دير يا زود او متوجه اشتباه خود خواهد شد. همسرتان هستيد

  9دروغ شماره 

  من عاشق رفت و آمد و معاشرت با دوستان تو هستم

اگرچه . ا در كنار شما نداردگذشه از اينكه دوستان شما تا چه اندازه جالب مي باشند، هـمـسرتـان عالقه اي به حضور مداوم آنه
  .ممكن است در روزهاي اول بروز ندهد ولي باالخره صبرش تمام شده و شما را از اين كار منع خواهد كرد

  8دروغ شماره 

  جم و جور كردن خونه را دوست دارم

ت دارم ظرفهاي نشسته دوس" اينكه. اين هم از آن دروغ هايي است كه همسر شما ممكن است در اوايل ارتـباط شـما بيان كند
، ديري نخواهد انجاميد كه اين دروغ او نير برمال خـواهـد شد و از شـما "و اتو كنم  تو را شسته لبـاسـهاي كثيف"، "را بشويم

  .بشوييد و زحمت جوربهايتان را خودتان بكشيد ظرفها را كه نوبتي خــواهد خواست

  7دروغ شماره 

  من عاشق خانواده تو هستم

اگرچه . وش اقبـالي باشيـد همـسرتان ممـكن اسـت دروغ نـگـويد كه دوست دارد با خانواده شما رفت و آمد كنداگر مرد خ
براي اينـكه عـالقه . براي اينكه احساسات شما جريحه دار نشود راستش را نخواهد گفت باشد ولي  شما متنفر  شايد او از آنها 

ميد كافي است به او بگوييد كه مادرتان بـراي فردا شما را به نهار دعوت كرده و واقـعي هسمرتان را نسبت به خانواده خود بفه
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اگر تمامـي عضالت صورتـش سـفت شـد و با يـك لبـخـند زوري زيـر لب و آرام : به عكس العمل هـمـسرتان توجـه كنيـد
  .نيست آنوقت نتيجه بگيريد كه او كشته مرده خانواده تان   "خيلي خوبه"گفت 

  6شماره  دروغ

  من عاشق ورزش هستم 

اي او براي ايـنكـه نـشان دهـد با زنهاي ديگر متفاوت است و اينكه دار .اين هم از آن دروغـهاي روزهـاي اول زندگي است
جلوي تلويزيون مي نشيند و تا دير وقت فوتبال تماشـا مي كنـد ولي بعد از  عاليق مشترك با شما ميباشد پا به پاي شما

  .ند ماه شكايتها شروع شده و متاسفانه ديگر نـخـواهيد تـوانسـت با خـيال راحـت بـه تماشاي فوتبال بنشينيدگذشـت چـ

  5دروغ شماره  

  از اينكه مي گويي چاق هستم اصال دلخور نمي شوم  

متهم ميشويد به  اگر بگوييد كه خيلي زيبا است. فرقي نمي كند كه شما چه مي گويـيد، در هر صورت او عـصبـاني مـي شود
از طـرف . او و نرنجيدن بـخاطر چربــيهاي اضـافه اش اســت دروغگويي چرا كه او فكر مي كند گفته شما صرفا براي آرام كردن

  .يك دعواي حسابي در اتاق نشيمن شما رخ خواهد داد "ر اضافه وزنش را گوشزد كنيد قطعاديگر اگ

  4دروغ شماره 

   حق با تو است  

. "باشه حق با تو ست، تو خيلي بهتر از من مي فهمي": بحث و جدال شما با همسرتان با اين جمله او تمام مي شودخيلي وقتها 

همسر شما فقط براي بريدن صداي شما اين جمله را مي گويد در حاليكه هنوز اعتقاد دارد كه حق با اوست و كسي كه اشتباه 
و سپس به دنبال دليلي براي توجيه  "ه مي فهمه كه اشتباه مي كنهباالخر ": مي كند شما هستيد و پيش خودش ميگويد

  .حرفش خواهد گشت

  3دروغ شماره  

  برايم مهم نيست كه به زنهاي ديگر نگاه كني 

  اگرچه ممكن است همسرتان براي ايـنـكه وانـمود كند كه زن خونسـرد و روشـن فكري است اين دروغ را بشـمـا بـگويد اما او
او مـي خـواهـد كه نگاه شـما فقط به او . شما حتي به يك ماكت زن مو قرمز پشت ويترين مغازه نگاه كنيـد كهدوست ندارد 

ه شما گفت كه مهم نيست و اذيت نميشود هيچگاه چشمان خود را بيش از اندازه به اطراف بنابر اين اگر او ب  .باشد و نه ديگري
  !ـظر ضـربات محكم به سر و صورتتان باشيدمنحرف نكنيد چون در غيـر اينـصورت بايد منت

  2دروغ شماره 
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  داردپول براي من هيچ اهميتي ن 

هر چند ممـكـن اسـت درسـت نبـاشـد كه بگوييم همه زنها موجودي حساب بانكي ! پول اهميت ندارد، ولي مقدارش چرا
و   يك حد متـعادل و رفاه نسبي قرار داشتهاقتصادي در  همسرشان برايشان مهم است ولي اكثر آنها دوست دارند كه از لحاظ

  .داراي استقالل مالي باشند

  1دروغ شماره  

  نگران نباش عزيزم، اين براي همه پيش مياد  

. ناتواني جـنـسي مي شـوند و اكثر زنان نيز از اين موضوع مطـلع هـسـتند  دچار "اكثر مردان در مرحله اي از زندگيشان موقتا

يـكـي از چـنـديـن دروغ   اين دروغ . شاكي و دلـخور نمي شود ـساله بـدان مـعنا نيست كه همسر شما اين حال اين م با  
احساسات همـسرشان بـه آنـها مـي گويند، دروغهايي كه خوشبختانه مضر  جنـسـي ميباشد كه زنان بـراي جريـحه دار نشدن

شما   سـي ايـده آل نـباشـيد، هـمسرتـان از بين همه مرداندر نـهايت حتـي اگر شـما براي همسرتان يك شريك جن. نيستند
  .باشد فرقي داشته اينكه خـوب يا بد بودن آميزش برايش را انتخاب كرده بدون

خبر خوب اينكه آنچه كه تا بحال دروغ . حال كه با دروغهاي احتمالي همسرتان آشنا شديد مي توانيد خودتان را آماده كنيد
كه نه تنها مضر نيستند، بـلكه براي تجديد روحيه و تحكيم زندگي شما مفيد   دن هاي ظريفي ميباشندناميده شد فقط پيچان

  .ه دانـسـتـن آنـها خالي از لطف نيستميگويـنـد كـ   دروغهاي مشابهي نيز. خواهند بود

 خانم ها قدم اول را بر نميداند؟ چرا

  ه مادرهاي مجردي كه به تنهايي فرزندانشان را بزرگ مي كنند و خانمآيـا مـا در دورانـي زنـدگي نـمي كنـيـم كـه بايد ب

 هـايـي كه مـقـامـات شــغلي بااليي را از آن خود كرده اند،تـبـريك بـگويــيم؟ از آنجايي كه جنس مونث پيشرفت هاي

زنـدگي  مانند ساير جنبه هايچـشمگيري داشته عده اي از افراد ممكن است تصور كنندكه آنها در دنياي قرارهاي مالقات نيز 
شايد عده اي كمي از اين نوع خانم ها وجود داشته . چيز را هدايت كنند پـرتـكاپو هستند و ترجيح مي دهند خودشان همه

  .بيـنـدازيـد امـا بـايـد قــبول كنيم كه تعداد آنها محدود است كه شما اصال نميتوانيد سر به سر آنها بگذاريد و دستشان باشد

يرغم وجود پشتكاري كه خانم ها در وجوه ديگر زندگي از خود نشان مي دهند در مورد قرار هاي مالقات كمي خجالتي مي عل
پس زماني كه نوبت به گذاشتن قرار مالقات مي رسد اين نوبت . باشند و ترجيح مي دهند اين مطلب را طرف مقابل بازگو كند

  . مردهاست كه دست به كار شوند

  كيش و مات

سال هم صبر مي كنند اما حرفي از قرار مالقات به زبان نمي آورند؟ اگر واقعا اين كار مردهاست  10را خانم ها اگر قرار باشد، چ
نمي كنند و پشتكار بااليي  "پيشرفت"پس چطور مثل ساير كارهاي ديگري كه روزي تنها به آقايون تعلق داشته خانم ها در آن 

 خود را نشان نمي دهند؟ 
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من در اين يك موضوع طرف . ي كه صحبت از قرار مالقات به ميان مي آيد شكي وجود ندارد كه اولين حركت دشوار استزمان
چرا آنها نبايد . اين كار هم درست مثل ساير شغل هايي مي ماند كه خانم ها مشغول انجام دادن آنها هستند. آقايون را مي گيرم

. دهند و به خواستگاري آنها روند پيشنهاد ازدواج و چرا نبايد خانم ها به آقايون رابراي گذاشتن قرار مالقات پيش قدم شوند 

  . توظايف مردها بوده اس  چنين كارهايي هميشه جزء

در اين قسمت داليلي وجود دارد كه چرا خانم ها هيچ گاه در اين امر پيشقدمي نميكنند و هميشه مردها بايد جور اين كار را به 
  . گردن بگيرند

  درست مثل يك امتحان 

با روشي كه يك مرد به يك زن نزديك مي شود، قضاوت هاي بيشماري مي توان در مورد او برداشت كرد؛ آيا او اعتماد به نفس 
آقايون براي انجام اين كار ترفند هاي . دارد يا داراي شخصيت متزلزلي است؟ شايد بيش از اندازه از خودش مطمئن باشد

كه برخي از آنها به خوبي جواب مي دهند و ) من تمام آنها را به عينه ديده ام و ديگر غافلگير نخواهم شد كه(بيشماري دارند 
اين روش ها چه كار كنند يا نه بايد هميشه توجه داشته باشيد كه . متاسفانه سايرين باعث ايجاد بدبختي براي فرد مي شوند

  . نشان دهنده شخصيت درونيتان هستند

دارند مردها را در يك چالش قرار دهند و ببينند مردها براي رسيدن به آنها چگونه تالش مي كنند، به همين  خانم ها دوست
اگر مردي در رستوران به خانمي . دليل است كه هيچ گاه خودشان پيش قدم نميشوند و اين كار را به عهده آقايون مي گذارند

دليل مختلف خانم را راضي كند كه كس بهتري از او پيدا نخواهد كرد؛  1001ه برسد و حوصله او را با تعريف از خود سر ببرد و ب
و اعتماد به نفس بيش از /عدم اعتماد به نفس يا): كه هر دو به شدت ناخوشايند مي باشند(اين امر گوياي دو مطلب مي باشد 

  . اندازه

داشته باشد كه خانم شماره تلفن خود را در آورده و مردي كه در زمان شروع گفتگو با او جسورانه و خشن صحبت كند و انتظار 
  . بايد اعتماد به نفس بيش از حدي داشته باشد) نه اينكه فقط شماره را به او بدهد بلكه تقديم كند(دو دستي تقديمش كند 

نيز با او قرار بگذارد و  اگر مردي بتواند از اين امتحان سربلند بيرون آيد اين شانس را پيدا مي كند كه خانم يكي دو مرتبه ديگر
  . اين بار به طور حتم خانم پيش قدم خواهد شد

  مردهاي قابل تحسين

  . مردي كه از خود احساسات نشان دهد چيزي جز موفقيت انتظار او را نخواهد كشيد

چيزهايي مضاف بر شما زمانيكه از كسي تقاضاي بيرون رفتن مي كنيد : مركز مبارزه در مالقات معموال چيزي شبيه به اين است
آنچه كه بايد را به او تقديم كرده ايد و اگر يك چنين كارهايي را انجام ندهيد درست مثل يك جلودار صف جنگ هستيد كه 

اگر بدون هيچ سالح و مهماتي بخواهيد به خط مقدم برويد بدون شك شكست مي . هيچ گونه مهماتي را با خود حمل نمي كند
تمايل خود را به انجام چنين كارهايي بيشتر كرده و تمايالت احساسي خود را بيش از پيش براي آقايون مي بايست . خويريد

  . خانم ها باز گو كنند
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آنها به خوبي مي دانند كه اگر كسي از همان ابتداي كار احساسات خود . اين قسمت جايي است كه امتياز به دست خانم هاست
اما . به نمايش گذارد فرد آسيب پذيري است و شريك خوبي براي زندگي نخواهد بود را بيش از اندازه بروز دهد و عالقه خاصي

زمانيكه يك مرد با اعتماد به نفس براي گذاشتن اولين قرار مالقات گام بر مي دارد در نظر خانم ها خيلي بهتر از شخص اول 
حسين بوده و به نتايج بهتري در اين رابطه دست پيدا هر كس بتواند بيشترين تاثير را بر روي خانم بگذارد، قابل ت. جلوه مي كند

اين امر در مسائل عشقي و عاطفي جايگاه ويژه اي دارد و شما نيز بايد هميشه اهميت آنها را در ذهن خود نگاه . خواهد كرد
  . داريد

كنند و ترجيح مي دهند براي  خانم ها چه از روي عمد و يا به طور ناخودآگاه انتظار دارند پيشنهاد را از فرد مقابل دريافت
  .برقراري قرار مالقات پيشقدمي نكنند

كه در فيلم هايي نظير كازابالنكا و بر باد رفته به درستي به تصوير كشيده شده (گاهي اوقات ارزش هاي قديمي و از مد افتاده 
اين موارد به صورت يك قانون در ذهن . دهنداز مردها انتظار مي رود كه به خانم ها نزديك شوند و حركت اول را آنها انجام ) اند
  . حك شده است و زن ها هميشه منتظر هستند تا مردها گام اول را در شروع يك رابطه بر دارند) به ويژه خانم ها(ما 

ند تا بتوانند در حاليكه امروزه خانم ها ديگر انتظار ندارند كه آقايون به شيشيه اتاق آنها سنگ پرتاب كنند و يا از درخت باال بياي
حداقل طوري برخورد كنيد كه احساس كنند شما در حال تعقيب كردنشان . به آنها برسند اما از فضاي رمانتيك بدشان نمي آيد

  . هستيد

به طور قطع رسانه هاي امروزي و همچنين فرهنگ حاكم بر جامعه طوري پيش مي رود كه به خانم ها بقبوالند، افراد مستقلي 
شايد به همين دليل باشد كه خانمها دوست دارند آن فضاي كالسيك و مردانه را در ذهن . چ مردي نياز ندارندهستند و به هي

خوب ..... آنها دوست دارند كسي تعقيبشان كند، از آنها قدرداني كند، و با گلبرگ هاي گل سرخ دوش بگيرند. خودشان نگه دارند
  ! شايد اين آخري يك كمي زياده روي باشد

ممكن . فكر مي كنم آقايون تا اين لحظه متوجه شده باشند كه چرا بايد روش هاي برقراري روابط خود را باز سازي كنندخوب، 
است دختري كه براي ازدواج در نظر داريد شما را به بهترين ها برساند به همين دليل بايد بدانيد كه براي رسيدن به موفقيت 

. ، با او دوستانه برخورد كنيد و خودتان را بيش از اندازه دست نيافتني نشان ندهيدرفتاري كامال طبيعي از خود نشان دهيد

همين كه او تالش شما را براي رسيدن به خودش مشاهده مي كند متوجه مي شود كه شما به اندازه كافي اعتماد به نفس 
اگر او نيز در . نان بيش از اندازه از خودتان نشان دهيدداشته ايد كه اين كار را انجام داده ايد بنابراين ديگر نيازي نداريد كه اطمي

  . رسيدن به شما از خود عالقه نشان داد كه چه بهتر 

 :دوستيهاي بي پايه و اساس 

تو تاكسي تو   دوستيهاي امروزي دوستي كه بواسطه ردو بدل شدن يه شماره روي كاغذ يا جديدا روي كارت ويزيت يا تو چت
بوس و هر جا كه بگي شروع ميشه از بين چندتا شماره اي كه ميدي باالخره يه آدم بيكار پيدا ميشه و از پارك تو سينما تو اتو

  .شماره ي تو رو انتخاب ميكنه و زنگ ميزنه  اون چندتا شماره اي كه گرفته
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بشه يا اينكه بر همه چيزداره شروع ميشه ميتونه يك شروع خوبي باشه ميتونه مسير زندگي آدمو عوض كنه و آدم خوشبخت  
عكس صداي زنگ تلفن صداي زنگ بدبختي ماست شايدم فقط صداتو بشنوه فقط و فقط براي يكبار باهات حرف بزنه و بعدم 

به هر حال انتظار براي تو به پايان اومده باالخره يكي پيدا شد كه بهت محل   ه دنبال كارش يا شايدم يه شماره تلفن ديگه،بر
گيره هر نقطه خونه كه باشي با شنيدن صداي تلفن با سرعتي چند برابر سرعت نور خودتو ميرسوني پاي بزاره و باهات تماس ب

  . يا موبايل .... گوشي تلفن حاال

هستي همين ... اگه بچه شهرستاني كه خوب صداتو فورا لهجه تهروني به خودت ميگيري تا اينكه طرف نفهمه كه چقدر ض
خوب شروع مي كنيد به . و از ايني كه هستي بدت مياد و دوست داري طور ديگه اي بودي عوض كردن لهجه نشونه اينه كه ت

حرف زدن سالم و احوال پرسي چندتا حرف بيخودي ديگه و يه اسم كامبيزي بهش ميگي اشكال نداره بعدا اگه قضيه لو رفت 
خالصه اگه طرف رو جذب كني يه ، يه  فكر مي كني زرنگي اما غافلي كه طرفتم مثل خودته. خودت راست و ريستش ميكني 

بهم زنگ ميزني طرفم تو بهش ميگي بازم   ساعتي شايدم بيشتر حرفهاي بيخودي بهم ميزنيد آخر سر طرف ميگه خوب ديگه ،
  . كاري نداريم خالصه اينكه دوستي شروع ميشه ) يعني اينكه بايد شماره هاي ديگروهم امتحان كنه( ميگه تا ببينم 

قدر خوبه همش دلت ميخواد باهاش حرف بزني فكر ميكني ديگه از خدا هيچي نمي خواي هرروز بهت زنگ ميزنه آخي اولش چ
فكر مي كني كه خيلي . اولش خيلي واسه هم حرف داريد اما خيلي زود حرفاتون تموم ميشه و تبديل ميشه به حرفهاي تكراري 

زندگي هم نيست انگار دنيا سوراخ شده ) از بگير مگه ميشه بدون اون وا اين حرفا چيه زبونت رو گ(دوسش داري اگه اون نباشه 
و فقط همين يه نفر براي تو افتاده پايين حاال چرا چون طرف يه چشم وابرويي با زور لوازم آريشي بهم زده و صداشو كج كرده و 

طرف   بعد يه چند وقتي.تگيه و عادت خالصه بهت نگاه كرده و هر روزم داره بهت زنگ ميزنه خبر نداري كه اين حس فقط وابس
به كل جوابتو نميده يا اينكه تلفناش كم ميشه تو چت جوابتو نميده باهات كمتر مياد بيرون همشم بهونه مياره آخرشم يه روزيا 

خيلي راحت بهت ميگه ما بدرد هم نمي خوريمو از اين حرفا آخ اونروز ميخواي خودت رو بكشي هر چي ميپرسي چرا جوابي 
  نداره بگه

اين از پسراش دختراشم كه اوه اوه تا پسره . اين وسط تو رو باش كه بي خودي به يه عروسك دلبستي همش تقصير خودت بود 
ينه دختره بهش وابسته شده ميگه عزيزم من نميتونم جلوي خودمو بگيرم تو مگه منو دوست نداري مگه من و تو مال هم ميب

ولش كن اينا شده سرگرمي دختر پسرا و ... آقا هوس يه برنامه اي كرده دختره هم كه نيسيتم پس خالصه آخرش اينه كه 
رشد پديده ازدواجهاي ناموفق افزوده شده آخه آدم عاقل كي   دغدغشون مشكل اينجاست كه اين وضعيت پيشرفته شده و به

پسري كه فقط به خاطر خوشگلي تو بهت  ميرو تو چت دنبال زن بگرده اون دختري كه از تو به راحتي شماره ميگيره يا اون
قبل از اينكه   .خاب همسر اينم شد انت. شماره ميده خوب به صدتا ديگه هم ميده نكنه فكر كردي از تو خوشگل تر كسي نيست 

ه سري به كسي پيشنهاد ازدواج بدهيد يا پيشنهاد ازدواج كسي رو قبول كنيد يا ساده تر قبل از اينكه خودتون ببريدو بدوزيد ي
كه دوستي يك رابطه نادرست است نخير دوستي بين دختر و پسر اگر در جهت   به دادگاههاي خانواده بزنيد من نمي گم

ه در جهت ارضاء كردن ميل جنسي خيلي هم خوبه نمي گم ازدواج بين دخترو پسراي يكه با هم دوست هستند شناخت باشه ن
مطمئن باشيد خودتونم   در رابطه دوستي به يه سري از شناختها برسيد البته بده نه اتفاقا خيلي هم خوبه اما به شرطي كه

كه صبح تا شب بهم بگيد دوست دارمو عاشقتم و همديگرو در آغوش اين. بكشيد تا زير يه سقف نريد به شناخت كامل نيمرسيد 
ل از ازدواج كه خبري نيست روزي جالب اينجاست كه كار بر عكسه قب. كه نشد دوست داشتن... بگيريد تو جاهاي خلوت و 

  .صدبار دوطرف بهم ميگن دوست دارم اما بعد از ازدواج هر دو طرف تشنة دوست داشتن هستند 
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تم بازم ميگم دو نفر شايد تا آخر عمر بهترين دوستاي روي زمين براي هم باشند اما اين دليل بر اين نيست كه بتونند بارها گف 
من يه چند روز پيش به دعوت يك وكيل به دادگاه خانواده رفته بودم باور كنيد يه شخصي كه . زوج خوبي هم براي هم باشند 

خودش شاكي بود وقتي فهميد من براي تحقيق اومدم اونجا التماس ميكرد كه بنويسم كه به اين دوستيها دلنبنديد به اين 
م تو اين پست سعي كردم به صورت ساده مطرح سادگي ها فكر نكنيد كه همه چيز تموم شده خالصه طرف دل پري داشت من

  . كنم تا هركسي در هر سني كه هست متوجه منظورم بشه و از واژه هاي سنگين استفاده نكردم 

 تفاوت هاي احساسي بين زن و مرد

ا مي خواهند بدانند كه چرا مردها دختره.يكي از موارديكه هميشه گريبانگير دخترها و پسرها بوده است عدم درك تفاوتهاي احساسي بين آنها مي باشد

شوند و همش با احساسات زندگي پسرها هم ميخواهند بدانند كه چرا دختر ها منطقي تر نمي…!واحساس توي مخشان نميرود!اينقدر سردند

ه كنم اميدوارم كه من براي قابل درك شدن آن مجبور شدم مسائل را ساد.اين مورد يك مبحث فوق العاده پيچيده روانشناسي ميباشد…!ميكنند

  .…توانسته باشم با اينكار مفهوم علمي آن را برسانم

  :اصل روانشناسي

منحني سينوسي احساسات در زنها و مردها تغييرات زيادي دارد و امكان .زن و مرد از نظر بار احساسي داراي گرايشات و تفاوتهاي مختلفي هستند

  !مقايسه اين دو با هم نيست

خيلي از موارديكه زنها آن را .اين دو جنس از نظر بار هاي احساسي داراي تفاوتهاي زيادي هستند.ي احساسي آقايان و خانمهاستمورد تفاوت در ظرفها

اگر بخواهم بصورت ساده اين مورد را برايتان توضيح بدهم بايد بگويم كه زنها داراي يك .بعنوان يك افت تلقي ميكنند در واقع تبديل ظرفيتي ميباشد

براي زنها شوهر و عشق !خودتون رو هالك هم كه بكنين هرچي توش بريزين پر نميشه!يار بزرگ احساسي ميباشند كه البته سوراخ استظرف بس

آنها يك بند نگران زندگيشان هستند چون .مسائل زندگي رو تشكيل ميده بنابراين عمراً نبايد از زنها انتظار داشت كه آرامش داشته باشند% 70براحتي 

اين ظرف بزرگ سوراخ،در زندگي هر مردي هم اگر وجود داشت آن مرد را روي مسائل عاطفي حساس .خبر مرگتون مهمترين چيز يك زن هستيدشما 

بخاطر وجود اين ظرف بزرگ در زنها ،حل كردن !شما اگر از دختري قدرت زنانگي وي را بگيريد ديگر از وي چيزي باقي نمي ماند.و زود رنج مي كرد

  .در غير اينصورت ظرف آنها اصالً پر نميشود.…توجه:..زشان تنها توسط يك عامل استنيا% 70

  

ي قدرت مردانگي وي را بگيريد آنها اينقدر پوست كلفت هستند كه در كمال پررويي ادامه حيات اگر از پسر.اما در مورد آقايان مسئله فرق ميكند

  دليلش اينست كه آنها داراي!!بدهند

ساعته درگير پر كردن اين  24آقايان بطور !اين ظرفها برعكس خانمها بسرعت پر ميشوند و بسرعت خالي ميگردند!متعددي هستندظرفهاي كوچك ولي 

وي ديگر باال سر ظرف قبلي نمينشيند چون ظرفهاي .ظرف عشق وقتي در آقايان پر ميشود مرد شروع به پر كردن ظرف مثالً كار ميكند.ظرفها هستند

چون اين ظرف مهمترين .كته اينجاست كه زنها چون داراي ظرفهاي بزرگي هستند، همينطوري عنر عنر باالي ظرفشون مينشينندن.ديگري هم دارد

اشتباه اين است كه آنها !..مكافات از اينجا ناشي ميشود چون آنها همين انتظار را از مرد ها دارند...ظرف آنان است و بايد اول و همواره اين ظرف پر بشود

مردها نمي توانند ظرفي را به ظرف ديگر ترجيح .در مردها يك ظرف مهم وجود ندارد بلكه همه ظرفها بايد پر شوند.ا را نيز مثل خود تصور ميكنندمرده

  !!!چون پر نشدن هر ظرف مساوي است با ناراحتي شديد عصبي!!امكانش نيست..خانمها،توروخدا بگيرين چي ميگم..دهند

نكته فوق العاده مهم براي زنها اين است كه بدانند زمانيكه بار احساسي مرد به اصطالح .ظرفها داراي ارزش مساوي هستند در بيولوژيك هر مرد همه

در اين .چون توانسته ايد ظرف يك مرد را پر كنيد!!كم ميشود يعني در واقع شما به بهترين نحو توانسته ايد به وظيفه زنانگي خود عمل كنيد!خودتان

ولي متاسفانه شما فكر ميكنين كه اون ديگه دوستتون …الح مرد باكش پر شده و در نتيجه ميرود سراغ ساير ظرفهاي خاليزمان به اصط

اين يك طرز فكر غلط و مسموم است كه تو كلتون رفته چون مرد كامالً از !! يا ازتون خبر نميگيره!!مثالً مثل قبل دورتون نمي چرخهچون …!!!!!نداره

اينجاست كه شما اين فاصله بين پر و خالي شدن ظرف .چون شما براش كاري كردين كه بسادگي انجام نميگرفته…ارتون ممنون استشما بخاطر اينك

: تا فكر چرت و پرت مياد تو مغزتون آخرش هم بهش ميگين 2500نكه بخودتون برسين و مال خودتون باشين ، بي عالقگي تلفي ميكنين و رو بجاي اي
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در حاليكه اصالً فكر نميكنين شما قادر بودين ظرفهاي وي !!!يا خيلي احمقانه ميگين رابطه جنسي باعث شد ازم دور بشه!!!..وست داريتو من رو كمتر د

  !!!مگه من چيكار كردم؟من كه خيلي دوستش دارم.جريان چيه؟؟!!!اينجا مرد هم كف ميكنه كه د بيا…رو كامالً پر كنين

  :يك اخطار كامالً جدي

مثالً خيلي احمقانه فكر نكنين كه ظرف احساسات مرد رو …ه هيچ وجه در نحوه پر و خالي شدن ظرفهاي آقايون دستكاري يا فضولي نكنيدخانمها ب

ما ش:بدونين با انجام اين كار بچه گانه مرد فكر ميكنه كه شما توانايي اينكار رو نداريد و در نتيجه !!..مل پر نكنين تا هميشه ريشش دست شما باشهكا

  .بازي تمامه …:به اصطالح ساده تر بايد بگم كه در اينصورت براي شما!!..بسرعت مردتون رو از دست ميدين

  

  

 اهميت فاصله سني 

  پايگاه دانستنيهاي ازدواج: منبع 

  چه كنيم كه خانواده اي با دوام و مستحكم داشته باشيم؟

از ازدواج  به يافتن پاسخ آن است ، گرچه پاسخگويي به آن بعد كه هر جواني در آستانه ازدواج مصمم اين سئوالي اساسي است
 "و آن يك كلمه يعني . اين سؤال يكسان است جالب است كه بدانيم جواب شرع ، عقل ، علم و عرف به. هم داراي اهميت است

عني با هم جور همسر يعني تناسب، همشأني و همطرازي و در اصطالح عرف ي كفو هم بودن دو. است "كفو همديگر بودن 
   .بودن

مرد مي باشند و هر قدر بين اين اجزاء و عناصر  ازدواج پيوند بين دو انسان و دو خانواده است كه اجزاء اصلي و اساسي آن ، زن و
و به تعبير . آن پيوند استوارتر ، مستحكم تر، پرثمرتر و لذت بخش تر خواهد بود .هماهنگي ، تناسب و سنخيت بيشتري باشد

تناسب و هماهنگي كمتر  به عكس ، هر چه اين. سنخيت و همتايي سبب جذب و پيوند است   ، "السنخيه عله االنضمام هفلسف"
علم و تجربه گوياي آن است كه علت اساسي بيشتر ناهنجاري . بود باشد، زندگي سست تر، تلخ تر، كم ثمرتر و ناپايدارتر خواهد

موجب  تناسب و ناهماهنگي بين زن و شوهر است، بنابراين شناخت اموري كه زندگي زناشويي ، عدم ها و ناسازگاري هاي
. مسئله را به بعد از ازدواج موكول كرد ه هيچ وجه نبايد اينبين زوجين است ضروري و الزم مي باشد و ب   هماهنگي و تناسب

فانكحوا ما طاب لكم من  "اتي مثل لزوم تناسب سني از اطالق آي. زوجين است يكي از امور مسئله تناسب و هماهنگي در سن
صراحت ، هم كفو بودن  همچنين در روايات اسالمي به. همسري مورد پسند و دلنشين انتخاب كنيد، استنباط مي شود " النساء

   .ازدواج كنيد با همسان و هم شأن خود: پيامبر اسالم مي فرمايد. مطرح شده است

اگر فرد به تجارب فراوان و واقعيت . است در سن را به عقل و عرف و علم سپردهمي توان گفت اسالم معيار و داليل هماهنگي 
اين مسئله نظري بيفكند به راحتي پي خواهد برد كه همسر دلنشين و مورد  هاي موجود در جامعه و استدالل هاي علمي در

در سن است  ن از نظر سن، تفاوتقابل توجه است كه كفو هم بود. كه داراي هماهنگي و تناسب سني باشد پسند همسري است
   .شده است نه تساوي ؛ زيرا اين تفاوت در آفرينش مرد و زن در مورد سن بلوغ قرار داده

   :است  در مطلب ذيل ابعاد مسئله مورد نظر از ديدگاه علم و عرف مورد بررسي قرار گرفته
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بدان معنا نيست كه اگر يكي دو سال به  البته اين .سال در نظر گرفت 3 ) 4فاصله سني مناسب ميان زن و شوهر را مي توان 
شايد بتوان گفت كه اگر تمام زمينه ها بررسي شده . نبايد ازدواجي انجام گيرد اين سنين افزوده و يا از آن كاسته شود، حتماً

و مناسب ترين بهترين  مشكل خاصي ديده نشود، مي توان فاصله سني را به ديده اغماض نگريست، ولي در عين حال باشد و
   .نباشد، باز هم ازدواج نمي تواند موفق باشد طبيعي است كه اگر ساير شرايط ، مناسب. سال است 3 ) 4فاصله سني 

سال و سال هاي بين اين ارقام بالغ مي  13، 15، 20، 25بارها با خانواده هايي مواجه مي شويم كه فاصله سني زوجين حتي به 
دراينجا به بررسي معايب ازدواج هايي مي پردازيم كه فاصله سني بين زن و  ما. ده اي دارند شود و با يكديگر مشكالت عدي

   .زياد است شوهر در آنها

  مشكل عدم درك مطلوب يكديگر ) 1 

فردي با داشتن بيست سال . شوهر نتوانند به خوبي يكديگر را درك نمايند وجود فاصله سني زياد موجب آن مي شود كه زن و
لذا اين . احساسي داشته باشد طبيعي است كه مي تواند از تجارب بيشتري برخوردار باشد يا الاقل مي تواند چنين ر ،سن بيشت

نظرات فرد كوچكتر ندهد يا طرف مقابل بيش از اندازه احساس  مسئله زمينه اي فراهم مي كند كه شخص ارزش الزم را به
عدم تفاهم  شد و باالخره از اداره زندگي درمانده شود و همين مورد زمينهحال اضطراب و تشويش با كوچكي نمايد و هميشه در

اينان اغلب در وضع و موقعيتي . خواهد شد را به وجود مي آورد كه خود سبب پديد آمدن مشكالتي عظيم در روابط زناشويي
   .مسائل و مواضع يكديگر را درك كنند هستند كه توافق روحي ندارند و نمي توانند

  عدم تناسب در تواناييهاي جسمي ) 2 

 باشد، هر يك در دوره اي از زندگاني به سر مي برند كه به لحاظ قوت و توان با همسر وقتي كه فاصله سني بين زن و شوهر زياد

، سالگي است 35برد و همسر او كه در  سال دارد ، در دوران جواني به سر مي مثالً زني كه هفده . خود تفاوت هاي عمده دارند
فعال است و ديگري زودتر خسته و در اوقاتي منفعل مي شود، گاه اين خستگي و  يكي غالباً. به مرز ميان سالي نزديك شده است

مي شود، يا به عنوان  طرف همسر جوان به خوبي مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گيرد و به حساب كم كاري گذاشته انفعال از
اين عنوان طرح مي نمايد، طبيعي است كه طرف مقابل  يت مطرح مي گردد، و وقتي كه باشانه خالي كردن از زير بار مسئول

 اين امر عاملي براي برانگيختگي او شود و در نتيجه محيط امن خانه تبديل به فضايي احساس ناراحتي مي كند و ممكن است

ولي از طرف همسرش متهم به تنبلي  ت را ندارددر حالي كه مرد قصد شانه خالي كردن از مسئولي. ناامن و غير قابل تحمل شود
   .مرد تنبلي را نمي پذيرد، مجادالتي در مي گيرد و بي مسئوليتي مي شود و از آنجا كه در چنين مواردي

   

  انعطاف پذيري كمتر فرد بزرگتر ) 3

در سنين پايين تر چون نهال فرد . به دليل جواني انعطاف پذيري بيشتري دارند وقتي دو جوان با يكديگر زندگي مي كنند ،
   .اما درختان ، مجال كمتري براي تغيير باقي گذاشته اند. امكان تغيير فراواني را دارد جوان است،
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بيشتر كساني كه به من : اندازد كه فرمود  مي) ص(همين امكان تغيير و تحول است كه ما را به ياد كالم گهربار پيامبر اسالم 
   .دندايمان آوردند، جوانان بو

كنند به نظر همديگر توجه مي كنند و  وقتي كه دو نفر جوان با هم ازدواج مي كنند ، براي دست يافتن به سازگاري تالش مي
واقع شوند و بدين ترتيب رضايت طرف مقابل را جلب نمايند، حال آنكه با  خود را طوري تطبيق مي دهند كه مورد پسند ديگري

   .مي يابد و همين امر در زندگاني مشترك معضل آفرين استانعطاف آدمي كاهش  افزايش سن،

   

  پيدا شدن سوءظن ) 4

ظن هايي نسبت به يكديگر پيدا كنند و ممكن است حتي نتوانند  گاه وجود فاصله هاي سني زياد باعث مي شود كه زوجين سوء
   .افكار ارائه نمايند داليلي هم براي اين گونه

   

  عدم ارضاي غرايز ) 5

اما در سنين باال، به . تواند عامل مؤثري در تداوم زندگي خانوادگي باشد اهداف ازدواج ، ارضاي غرايز است و اين خود مي يكي از
زناشويي به نحو مطلوب تأمين  افول مي نمايد، به نحوي كه زوجين نمي توانند موجبات رضايت يكديگر را در روابط لحاظ غريزي

اين مسئله در موارد چشمگيري . آورده ، محيط خانواده را متشنج كند بات درگيري را فراهمنمايند و همين امر ممكن است موج
انحرافات و لغزشها ديده  زنان جوان مي انجامد و در برخي از زناني كه خويشتندار و باتقوا نباشند، گرايش به به بروز افسردگي در

   .مي شود

   

  امر و نهي پيوسته ي فرد بزرگتر ) 6

داشتن تجربه، خود را ملزم مي داند كه مدام به همسر خود امرو نهي كند و امر و  انواده هايي فرد بزرگتر به دليلدر چنين خ
موجبات ناراحتي همسر را  - كه هميشه مبتني بر حق نيست، بلكه سليقه نيز در آن سخت مداخله مي كند -بيش از حد نهي

را تربيت كند و حال آنكه او انتظار دارد كه با همسر زندگي  د فرد كوچكترفرد بزرگتر احساس مي كند كه باي. فراهم مي آورد
شوهر بايد براي  البته زن و. پدر و مادر را بر عهده گرفته، به امر و نهي و تربيت وي مبادرت نمايد كند، نه آنكه همسر وي نقش

   .از منكر يكديگر بپردازندنهي  تكامل وتعالي يكديگر تالش كنند و در مواقع ضروري به امر به معروف و

   

  كمرويي با همسر ) 7

اين است كه فرد كوچكتر دچار نوعي كمرويي رنج آور است و نمي  يكي از مواردي كه در اين گونه خانواده ها ديده مي شود،
است و مجال  رلذا حرف هاي ناگفته در اين خانواده ها بسيا. خود را با همسر خويش در ميان بگذارد تواند به راحتي مشكالت
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مي كند و گاه به فضاي بيرون از خانه كشيده  سخنان ناگفته بر دل فرد رنجيده سنگيني. مناسبي براي طرح آنها وجود ندارد
زيرا او فكر مي كند كه همسرش اسرار . مورد قبول و پذيرش فرد بزرگتر نيست شده، براي ديگران مطرح مي شود و اين امر

تازه اي مي شود و اگر فرد  انه برده ، براي اين و آن نقل مي كند و اين خود موجب بروز اختالفاتبه بيرون از خ خانواده را
در حالي كه درد دل كردن به آرامش فرد . ، او را افسرده مي كند كوچكتر دردها را بازگو نكند، آنها بر روي هم انباشته شده

شنيدن  وي گوش مي دهد، احساس آرامش مي كند، زيرا خوب اين كه همسري دارد كه به درد دلهاي كمك مي كند و او از
وجود چنين فضايي در خانواده ضامن . يابد درد دلها بخشي از تسكين آالم است و بدين ترتيب فرد به پااليش رواني دست مي

ني صورت نمي كمرويي بسيار و رنج آور مانع بيان دردها شده ، چون تخليه روا وجود. سالمت و بهداشت رواني زوجين است
از من بزرگتر بود و من  همسرم سالها: خانم جواني مي گفت. سالمت رواني فرد كوچكتر در معرض خطر قرار مي گيرد گيرد،

تا دو ساعت قبل از مرگ : همسرت رودربايستي داشتي؟ او گفت تا كي با: از وي سؤال شد . هميشه با وي رودربايستي داشتم
   .شوهرم

   

  بيش از حد دادن امتيازات ) 8

است كه فرد بزرگتر براي اين كه فرد كوچكتر را جذب كند و زندگي تداوم يابد،  در اين نوع خانواده ها ، معموالً مشكل ديگر اين
كه مدام چنين امتيازاتي بدهد ، زيرا  اما هر كس قادر نيست. مدام به او امتيازاتي بدهد كه وي را به دوام زندگي دلگرم كند بايد

قابل تحمل و يا غير ممكن مي گردد و بدين ترتيب از انگيزه طرف مقابل براي  ن اين نوع امتيازها براي فرد بزرگتر غيرگاه داد
امتيازهاي بيشتري بر  از سويي طرف كوچكتر كه از نقطه ضعف همسر خويش اطالع يافته درصدد اخذ. زندگي مي كاهد ادامه

خانواده را تشديد و جو ناامني را بر خانه حكمفرما مي كند و بدين  و توانا ، اختالفاتمي آيد و تقاضاهاي فراوان جواني پر انرژي 
كاهد و در نتيجه  نابسامان شكل مي گيرد كه كشمكشهاي ناشي از آن، از ارزش والدين در نزد فرزندان مي ترتيب خانواده اي

   .تأثيرات تربيتي آنها را نيز كاهش مي دهد

   

  ترس و ناامني ) 9

حشت مي شود و اين هنگامي اتفاق مي افتد كه مرد خانواده از  واردي هم ديده مي شود كه فرد كوچكتر ، دچار ترس و ودر م
   .است سن و سال بيشتري برخوردار

وقتي از اختالفات . نظر نمي رسيد خانمي مي گفت با اينكه چند ماهي از مرگ همسرش نگذشته بود، و چندان متأثر هم به
روزي : گفت، به تفاوت سني زياد خود با همسرش اشاره كرد و گفت  أثيرات منفي آن بر روي فرزندانش سخن ميخانوادگي و ت

دچار  سي ساله بود و من از ديدن او سخت سال بيشتر نداشتم، در حالي كه شوهرم در آن روزها   كه ازدواج كردم سيزده
بود و تا زمان مرگ او نيز وجود داشت،  تمامي وجودم را پر كرده وحشت شده ، پيوسته از او مي ترسيدم و اين ترس و ناامني

   .اين ترس شديد همه ي آرامش مرا سلب كرده بود

   .پس اگر فاصله سني ميان زوجين زياد نباشد، اين گونه ترسها كمتر ديده مي شود
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  نتايج نامطلوب ديگر ) 10

كه در دوره هاي پاياني زندگاني رخ مي دهد و از آن ميان مي  دارد تفاوت سني زياد بين زوجين مشكالت ديگري نيز در پي
   :اشاره كرد توان به موارد ذيل

   احساس پشيماني - الف

ناشي از اين نوع ازدواجها به قدري زياد و غير  در غالب موارد ، اين نوع ازدواجها با پشيماني همراه مي شود، زيرا مشكالت فراوان
   .موجبات پشيماني را فراهم مي كند ردقابل تحمل است كه در اكثر موا

   بروز مشكالت غير منتظره - ب

كه همسرش را از دست داده بود و با او  خانمي. پيدايي مشكالت غير قابل انتظار، پيامد نامطلوب ديگر چنين ازدواج هايي است
او در مورد . ر پر ازمشاجره و دعوا بوددليل عدم درك يكديگر، زندگاني ما سراس به: تفاوت سني زيادي هم داشت، اظهار مي كرد 

: كند و پيوسته به من مي گويد حاال كه او مرده ، پسر بزرگم مرا رها نمي: زندگاني اش با همسر بزرگتر از خود مي گفت عاقبت

را كشتي ومن مي انداختي كاري كردي كه پدرم بميرد و در واقع تو پدرم  باالخره با آن همه دعوا و جار و جنجالهايي كه به راه
پيدا كرده است، يعني  مرگ پدر به دعواهاي ما ربطي ندارد از من نمي پذيرد و با من سر اين موضوع درگيري هر چه مي گويم

   .او را در دعوا و مشاجره گرفته است تا وقتي كه همسرم بود ، با او دعوا مي كرديم و حاال پسرم جاي

   جرم زايي فرزندان - ج

فرزندان آنها بيشتر از مواردي است كه  ين گونه ازدواجها ديده مي شود ، اين است كه امكان جرم زايي درمشكل ديگري كه در ا
   .زوجين فاصله سني مناسبي با يكديگر دارند

   طالق - د

مسئله عدم تحمل يكديگر و وقوع  معضل ديگري كه گاه در خانواده هايي كه تفاوت سني زوجين زياد است ديده مي شود ،
درك يكديگر ، نداشتن تفاهم ، عدم انعطاف پذيري كافي و عدم  است و در نهايت مي توان گفت كه مشكالتي نظير عدمطالق 

خانواده است ،  عنوان موانعي جدي بر سر راه تداوم زندگي تلقي مي شوند و طالق كه مرگ اجتماع كوچك ارضاي غرايز ، گاه به
   .رخ مي دهد

  توجه

كه غالبا ًسن مردان در جريان ازدواج بيش از زنان  يان قشرهاي مختلف و جوامع گوناگون در مي يابيمبا بررسي سن ازدواج در م
 هاي جمعيت شناسانه درباره سن همسران به هنگام ازدواج آموزنده است و مي دانيم كه آگاهي: آلن ژيرار مي نويسد . است
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از اين رو تناسب سني را بايد به . باشند لحاظ سني به هم نزديك بيشتر اوقات ، افرادي با هم پيوند زناشويي مي بندند كه از
   .از اهميت وااليي برخوردار است، در نظر بگيريم عنوان يك ضريب مهم همسان همسري كه در جامعه

   

  ديدگاه ديني

د، حكايت از مشروعيت نيست و آنچه در سنت پيامبر ديده مي شو از نظر اسالم ازدواج كردن با تفاوت سني زياد ، امر نامشروعي
زندگاني كرد و در  (س(كماالت پيامبر به عنوان انساني كامل به حدي بود كه به خوبي با حضرت خديجه  .اين نوع ازدواج دارد

. نيز زني با كمال و بي نظير بود) س(ديگر خديجه  آن زندگاني معضلي به خاطر تفاوت سن و سال ديده نمي شد و از سوي

ديدن  تبليغ اسالم صرف نمود و اولين زني بود كه به پيامبر ايمان آورد، در شعب ابيطالب با ن خود را در راهتمامي ثروت فراوا
را براي پيامبر به يادگار ) س(كرد و فاطمه  تمامي مشقت ها، به دليل عالقه اي كه به اسالم و پيامبر داشت، همه آنها را تحمل

را مي شنيد اشك در چشمان مباركش حلقه مي زد، به ) ع(هر گاه كه نام خديجه  پيامبر نيز به عنوان همسري باوفا. گذاشت
   .اطرافيان آن حضرت ، تأثر او را به خوبي حس مي كردند نحوي كه

به خوبي متأثر ) ع(و خديجه ) ص(پيامبر  نتيجه آن كه فقط كساني مي توانند در اين نوع ازدواج ها موفق باشند كه از رفتار
   .باشند

   : مي فرمايند) ع ( صادق  امام

   العارفه التوضع اال عندالعارف

   . زن فهميده ي فرزانه بايد در كنار مرد فهميده قرار گيرد نه غير آن

خانواده بايد به دختران و پسراني كه قصد  در پايان تأكيد مي كنيم كه ضمن رفع مشكالت چنين خانواده هايي از طريق مشاور
آنان بين سه يا چهار سال و حداكثر هفت سال باشد و اين چيزي است كه بايد در  اد كه فاصله سني بينازدواج دارند ، آموزش د

مشكالت كمتري خواهند داشت،  راهنمايي قبل از ازدواج براي آنان تشريح نمود تا دريابند كه با فاصله سني كمتر ، موقع
   .نيز توجه كافي مبذول دارند مشروط بر اين كه به ساير جنبه هاي الزم براي ازدواج موفق

  تذكر

تفاوت سني زياد با همسر خود داشته باشيد و ذهن  شايد يكي از خوانندگان اين مطلب شما برادر يا خواهر گرامي باشيد كه
پس چه بايد كرد و راه حل چيست؟ نگران نباشيد ، . زندگي ما هم بروز خواهد كرد شريفتان مشغول گردد كه اين مشكالت در

   .از بروز مشكالت جلوگيري نماييد شما با پيامدهاي تفاوت سني زياد آشنا شده ايد و با اراده و كسب راهنمايي مي توانيد زيرا
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 روشهاي برخورد با نق زدن

      مجله روانشناسي ايرانيان    كامران :نويسنده

سوهان   همه ما با ايـن "ني؟ گوشت با منه؟ رو بردي بيرون؟ كي صندلي رو اينجا گذاشته؟ بـه چي داري فكر مي ك آشغاال " 
  .بعد از يك روز خسته كننـده به خانه برميگرديد و هنوز زمين نشسته شروع ميشود -- روح آشنايي داريم 

را تميز  وقتي ساندويج از دستتان مي افتاد بخـندد و زمين داشت درسـتـه؟ هـمـسر شـمـا عـادت. هميشه اينجـوري نـبـوده
حداقل  خوب البته كه اين طـور بـود،. مـي رويـد چقدر جالب است ميكرد وقتي با كفشهاي خود در اتاق راهند و فكر ك

همان طـور كه همه ما ميدانيم، جنس مؤنث اگر نابـغه نباشد، زيرك و  اما. مي خواست شما آنگونه برداشت كنيدهمسرتان 
امـيـال   براي بدام انداختن و پايبند نمودن شما مجبـور اسـت آگـاهـي داشـته كـه باهوش است و همسر شما از اين موضوع

اكنون كه دم به تله داده ايد، ممكن . خـود را سركوب نموده و از ابراز عقيده در مورد ناپختگي ها و خطاهايتان صرفه نـظـر كنـد
  .است دچار دردسر شويد

خيـلي راحـت . اغلب مردها هميشه در حال فريب دادن هستندبگذاريد موضوع را بشكافيم؛اغلب زنها هميشه در حال نق زدن، و 
در موردش به نـق زدن مي  همسر شما همچنين مي توانيد خاطر جمع باشيد كه آنچه كه. بـگويـيـم، ايـن طبـيـعت بـشر است

صور نموده داراي ماال وي تاحت. درصد از موارد تقصير او است 99بسيار خوب، بسيار خوب، فقط در . پردازد خطاي خود اوست
مـقداري اضافه وزن شده و براي كاهش وزن به دليلي نياز دارد، اما مـطمئـن باشـيد كه شما آن نفري نيستيد كه بايد قرباني 

  .او گرديد "چاق شدن "خبر 

اهيم علت است بخـو زن ها بـدون هيـچ دلـيل مشخصي شروع به نق زدن مي كنند، مـمكن بنابراين از آنجايي كه ما مي دانيم
  .آنها و چگونگي برخورد با آن را بياموزيم واقـعي اين عــمل

  چرا او نق ميزند

اما .بـهمين زودي احساس گناه نكنيد چـون احتـمال اينكه نق زندنهاي او ارتباط بسيار كمي با شما داشته باشد زياد است
كه آن كار را انجام دهيد پيش  "گـفت"بگذاريد و سپس كرد كه سطل آشغال را بيرون  "خواهش"بار از شما  10انصافا، اگـر او 

  .ايجاد مشكل مقصر خواهيد بود در از اين كه خودش آن را خالي كند ولي شما اهميت نداديد، آنگاه

آنهـا در مـحـيـطـي رشــد يافته اند كه در اطراف . اغـب زنـان نق مي زنند چون اين عمل جزء طبيعتـشان است طبيعت زنانه
اين . ياري از زنـان را در حـال نـق زدن ديده اند و به آنها آموخته شده است كه بهترين راه رفتار با مردها همين استخود بس

بيشتر صدق ميكند، چراكه اكثر آنها بر اثر شستشوي مغـزي تـوسط  موضوع در مورد زنـانـي كـه در حال بالغ شدن مي باشند
  .ه اغلب كوتاهي ها و كاستيهاي مـردان را متذكر ميشوند، مستعد نق زدن ميگردندويزيوني كعواملي همانند برنامه هاي تل

گاهي اوقات زنها بخاطر يك موضوع ظـاهرا بي اهميـت نق ميزنند فقط به دليل اينكه آنرا بزرگ نموده و پر  بزرگنمايي مسائل
شدن شما مي گردد و از اين عصبانيت براي  همسرتان مي دانـد كـه ايـن نـق زدنـها باعث آزرده خاطر. اهميت جلوه دهند

  .فرونشاندن آنچيزي كــه در اصل باعث آزردگيش شده است، استفاده ميكند
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اندكي مـشكل اسـت ولـي بـايد قبول كنيد كه اكثر زنها كمي در افكار و اعمال خود غير منطقي  پذيرشش غير منطقي بودن
شيد كه وقتي نق زدن شروع مي شـود مـمـكن است بر اساس تفـكرات و داشته با بـنـابرايـن بـه يــاد. مي بـاشـنـد

  .زياد موضوع را جدي نگيريد. بـرداشـتـهاي غيـر منطقي بوده باشد

  انواع اشخاص نق زن

همسرتان مي خواهد براي آگاه نـمودن شــما از برخي از مسائل آنها را به . چنين شخصي منظور واقعيش نق زدن نيست: بيگناه
احتماال نيت و قصدش خير است، و فـقط كمي براي . ه اي مـطـرح كـنـد كـه عـصـباني نشويد و مجادله اي صورت نگيردگـون

  .رسيدن به اين هدف بايد تالش كند

اما نق زدنهاي او بندرت تبديل بــه مجادله و نزاع ميگردد چرا كه شما . چنين فردي بنظر ميرسد هيچگاه توقف نكند: حراف
  .اد گرفته ايد كه چگونه با او كنار بياييداحتمال ي

او چيزهايي شبيه ). بار سريع و پشت سر هم تكرار كنيد  5ايـن جـمـله را ( واي، نق زني كه بدون نق زدن نق ميزند : معما گو
او در  نميدانيد شما. "توي كابينت نيستند؟ دوسـت داري سعي كني و حـدس بزني چرا بشقابهاي سبز ": به اين مي گـويد

  .مي داند او مـورد چـي صحبت ميكند، و

هنگاميكه نق زدن شروع مي شود، . اگر درحاليكه جيغ ميزند مغزتان را منفجر نكند،با خوش اقبالي روبرو شده ايد: سه پيچ
در حالي كه  گـويي كنار گوش شـما شـيپور نــواخته شده، اتاق تاريك تر شده و شما مي دانيد كه چه اتـفاقي قرار است بيفتند

يـك مـدرك قـطـعي را   در آزمايشگاه هاي مردمان صورت گرفته تحقيقات عملي. جايي براي فرار و گريختن پيدا نمي كنيد
  !!!مـشخص نـمود كه چنين افرادي همدستان واقعي و وفادار شيطان هستند

  چگونه مي توانيد مشكل را حل كنيد؟

در . نماييد نق زدن ها را پيشبيني، حل و پيشگيري بدانيد كه چگونه د را داريد، بايداگر تصميم گذران ادامه زندگي با همسر خو
  :اين بخش با اين مسائل آشنا خواهيد شد

  كنيد آن را پيش بيني

كه  بگوييد برايش گل آوره و. اگر بـدون اينكه تماس بگيريد داريد دير به خانه برمي گرديد، خود را آماده نق شنيدن كنيد -1
  .جـهت خريـدن گـل مـجـبـور شديد كلي رانندگي كنيد پيدا كردن يك مغازه بازبراي 

اگر او بطور غير معمول ساكت است، شما را تحويل نميگـيرد و . اغلب زنها در هنگام عصبانيت از خود عالئمي ساطع ميكنند -2
  .برويد بزنسراغ باد به  يا كـال متـفاوت از روزهــاي ديگر بنظر مي رسد، وقت آن است كه

چه بخواهيد باور كنيد چه نخواهيد، اغلب زنها آنچه كه به خاطرش دچار آزده خاطري شده اند را معموال . به او گوش دهيد -3
يك يا دو بار به ما گوش زد ميكنند؛ ما حرف آنــها را نمي شنويم فقط بدليل آنكه آنها بصورت رمز گونه بخصوصي صحبت مي 
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اما اگـر واقـعا درست گوش دهيد، ممكن است به اندازه اي كه بتوانيد . ن هـاي ديـگر قـابـل فـهم استكـنـند كـه فقط براي ز
  .حرفهايــش بشويد متوجه خود را از دست نق زدنهاي جان كاه نجات دهيد،

  مشكل را حل كنيد

به  مهارت كسب كنيد و تا آنجايي بايدهــمگي ما اين متد را بطور ناخود آگاه انجام مي دهيم، فقط . روش خـارج از محدوده -1
روش كار ايـن . هنگام اجرا هـمسرتان متوجه نشود كه داريد از اين روش استفاده ميكنيد استعداد داشـتـه بـاشـيد كه  اندازه اي

و با او  لبخند زدهاسـت كـه سر خود را بعالمت موافقت تكان دهيد، در حالي كه حتي متوجه يك كلمه از حرفهاي او نمي شويد 
باشيد  "گوشت با منه؟ "فقط آماده جواب دادن به سؤال . از يك گـوش بـشـنويد و از گـوش ديـگر بـيرون دهيد. موافقت كنيد

  .، خدا به شما رحم كند"بگو چي گفتم؟"اما اگر پرسيد 

ميدونم ". را فيصله ميدهيدـعا قضيه وقتي شروع كرد، سـري. متــد تـاثير شگفت آوري دارد ايـن. "حق با تو است"روش  -2
عزيزم بايد هفته پـيش چمن اضافه باغچه رو مي زدم، بعصي وقتها حتي نمي دونم چرا يادم ميره اين كاراي ساده رو هم انجــام 

  .اين جمالت متحير شده و شما جان سالم بدر خواهيد برد از شنيدن احتماال او ".بدم

  از آن پيشگيري كنيد

نجام داده و هرگونه عامـل بـالقوه نق زا را خنثي كنيد، خود را به انواع و اقسام سالح هاي ضد نق مجهز عملي غير منتظره ا -1
  .نماييد

اگر پيش گيري . قبل از اينكه نق زدن شروع شود سعي كنيد بفهميد او از چه چيزي عصباني است و مشكل را حل نماييد -2
 Medal Of Honerه و ميتوانيد وقتتان را براي مسائل مهمتري همانند بازي كنيد همسرشما بهانه اي براي نق زدن پيدا نـكرد

  !صرف نماييد

و با وجود تالشهاي بسياري تغييري  اگر نق زدنها بمرحله اي رسيد كه ديگر تحمل آنرا نداشتيد.به رابطه تان پايان دهيد -3
  .البته اين آخرين راه حل است. دهيدود پايان حاصل نـشد، مــمكن است زمان آن رسيده باشد كه به رابطه خ

  جمع بندي كلي

همانگونه كه قبال اشاره شد، همسر شما بي دليل شروع به نق زدن ميـكند؛ اين يكي از مسـائلي است كه در روابـط طوالني 
  .يدپس اين كامال به شما بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانيد مشكل را حل كن. مدت بايد بهايش را پرداخت كنيد

   .بـهمراه همه عيوب و كاستي هايش بپذيريد همسرتان را براي خـود نگهداريد، بايد او را بياد داشته باشيد اگر واقعا ميخواهيد

  تيپ از آقايوني كه خانمها نمي توانند در مقابل آنها مقاومت كنند 7

خود با خانم ها از سايرين موفق تر هستـند؟گــروه خاصي از مردها وجود  آيـا تـا به حال فكر كرده ايد كه چرا هميشه بعضي از مردهادر ارتـبـاطات 

  . چهره هاي زيبا و يا تناسب اندام آنها ندارد نمـي تـوانند از آنها اجتناب كنند و اين امر هيچ ارتباطي به دارند كه خانم ها به هيچ وجه
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كشيده مي شوند كه آن ويژگي ها را  دها عالقمند هستند و طبيعتا بـسـمت كسانيحقيقت اين است كه خانمها به گروه ويژه اي از خصوصيااخالقي مر

. وتوضيح آنكه چرا خانم ها عاشق اين خصوصيات هستند رابراي شما ذكر مي كنيم "ايده آليستي"مورد از اين ويژگي هاي  7در اين قسمت . دارا باشند

شايد برخي از اين صفات مناسب حال شما نباشند، توجه داشته . ود را به طور كامل عوض كنيدالبته نبايد خود را به يكباره تغيير دهيد و و شخصيت خ

  . باشيد كه خانم ها به سادگي متوجه تناقض موجود در شما خواهند شد

  

شايد در . ود خود پرورش دهيداز بين تمام ويژگي ها چند موردي را كه بيشتر با شما سازگاري دارد، انتخاب كنيد و سعي كنيد هر يك از آنها را در وج

ال چه چيزي حال حاضر هم بعضي از آنها در وجود شما يافت شود اما با نگاه كوتاهي كه به اين مقاله مي اندازيد متوجه خواهيد شد كه خانم ها به دنب

  . در شما هستند، اين امر موفقيت شما را تضمين خواهدكرد

  

  مرد رمانتيك -1

  ـ ــــــــــــــــــــــــ

ياد اوست  آقايي كه به عشق كالسيك اعتقاد داشته باشيد، دائما براي او گل و شكالت بخرد، بر سر ميز شام شمع روشن كند ، براي اينكه نشان دهد به

  . با وي تماس تلفني بگيرد، به چشمان بانوي خود خيره شود و احساسات قلبي خود را به بيرون بريزد

  

اين مرد با . خانم ها نياز دارند كه مورد احترام قرار گيرند و يك مرد رمانتيك اين نياز زن ها را برآورده مي سازد: ب استچرا اين مرد غير قابل اجتنا

طبق  ژست هاي رمانتيكي كه به خود مي گيرد به او نشان مي دهد كه دوستش دارد، و در مقابل خانم نيز براي تالفي گرايشات رمانتيك خودش را در

  . مي دهداخالص قرار 

  

  مرد با اعتماد به نفس -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته توجه داشته باشيد ( او كامال مطمئن است و به خود اعتماد كامل دارد، مردم او را به عنوان يك فرد مثبت مي شناسند و تجلي قدرت و اراده است 

به ارتباط خانم ها با ساير مردها حسادت نمي ورزند و اصال احساس نمي كنند كه ) ي شوندكه مردهاي خودبين و از خود راضي شامل اين گروه نم

  . ممكن است به وسيله دوستان مذكر و يا همكاران خانم تهديد شوند

  

فرد مقابل نيز اگر خود را بزرگ تصور كنيد بدون شك چنين تصوري در . زن ها جذب مردهاي مطمئن مي شوند: چرا اين مرد غير قابل اجتناب است

  . يك مرد با اعتماد به نفس به دنبال تاييد و تمجيد خانم ها نيست و همين امر باعث مي شود كه بيشتر مورد توجه آنها قرار بگيرد. ايجاد خواهد شد

  

  مرد هنرمند -3

  ـــــــــــــــــــــــ

ه اغلب از خالقيت خود استفاده مي كند مثال براي خانم شعر مي يك مرد هنرمند خودجوش كه در حال زندگي مي كند و براي اظهار عشق و عالق

  . سرايد و يا يك نقاشي زيبا مي كشد

  

تمام زن ها دوست دارند احساس كنند كه خاص و بي همتا هستند و چه راهي بهتر از اينكه شما او را الهه و منبع : چرا اين مرد غير قابل اجتناب است

  .ه ذهن خالق مردهاي هنرمند است خصوصا هنگاميكه او را نيز با هنرشان در مي آميزنداو شيفت. الهام خود قرار دهيد

  

  مرد خارجي -4

  ـــــــــــــــــــــــــ

روابط اجتماعي و رفتارهاي . او ديد متفاوتي نسبت به دنيا دارد. اين مرد از يكي از كشور هاي دور دست خارجي مي آيد و داراي لهجه شيريني است

البته براي اينكه جزء . اش اندكي عجيب و غريب به نظر مي رسند اما با وجود همه اين حرف ها باز هم به دل مي نشيند و بسيار جذاب است روزمره

 بوبيتياين دسته محسوب شويد حتما الزم نيست كه خارجي باشيد بلكه اگر با چند زبان مختلف آشنايي داشته باشيد و زياد سفر كنيد همان مقدار مح
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  . را كه يك خارجي مي گيرد مي توانيد به خود اختصاص دهيد

  

تنها راز، گفتن . هيچ چيز ديگري نميتوانم در اين مورد ذكر كنم. جاذبه و گيرايي، جاذبه و گيرايي، جاذبه و گيرايي: چرا اين مرد غير قابل اجتناب است

ورد نظر را براي او دلكش و فريبنده مي سازد و اغلب نيز خانم هايي اين مرد ها را جمله اي با لهجه اي زيبا است كه خانم ها را جذب مي كند و مرد م

  . البته تمام جاذبه هاي دنيا در مقابل قرار گذاشتن با يك چنين مردي هيچ است. انتخاب مي كنند كه در مورد دنيا كنجكاو هستند

  

  )به آنها پسرهاي شر هم گفته مي شود(مرد آزاد و رها  -5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ي جالب و اين دسته از مردها از قيد و بندها آزاد هستند و اجازه مي دهند كه باد آنها را به هر كجا كه مي خواهد ببرد كه معموال هم به مكان ها

سواري مي كند، از كار خود مي زند تا با شما در كوچه ها پرسه بزند، نگران آينده نيست و به پيش روي او موتور. سرگرم كننده اي كشيده مي شوند

  . خود چشم دوخته است

  

او عاشق آزادي و رهايي اين مرد ) البته در حد معقول(تمام خانم ها تا حدي خواستار ياغي گري و سركشي هستند : چرا اين مرد غيرقابل اجتناب است

روح سركش اين مرد شادابي و جواني را به رابطه شان اضافه مي كند و خانم هم . آرزو مي كند كه روزي خودش هم بتواند اين طور باشد مي شود و

  .هرچند مي داند كه هيچ گاه واقعا موفق نخواهد شد -هميشه در تالش براي رام كردن اوست

  

  بامزه/مرد زيرك -6

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

اين مرد باعث مي شود كه خانمش بخندد . هاي اين مرد انسان را به وجد مي آورد او تنها مردي است كه به حرف هاي شما نيز گوش مي دهدصحبت 

. او براي جذب خانم ها از سياست خنداندن و سرگرم كردن استفاده مي كند. و با احساس شوخ طبعي و بذله گويي خود براي او شادي به بار مي آورد

  . مرد مي تواند ساعت هاي متمادي با خانم گفتگو كند بدون اينكه او را خسته و كسل كند اين

  

با گذشت زمان موهاي شما شروع به ريزش مي كنند و عضالت محكم بدنتان نرم مي شوند اما اگر بتوانيد او را : چرا اين مرد غيرقابل اجتناب است

گفتگو و تبادل نظر عامل مهمي در ادامه ارتباط است، اگر به او نشان دهيد كه داراي اين ويژگي . ودهمچنان سرگرم نگه داريد برنده ميدان خواهيد ب

  . مي باشيد او خيلي سريع به دام غالب شما اسير مي شود

  

  مرد با مالحظه -7

  ـــــــــــــــــــــــــــ

شد، پول شام را حساب مي كند، مطمئن مي شود كه خانم حتما دسر خود را او مردي است كه در ماشين را باز مي كند، صندلي را براي او بيرون مي ك

كند، سفارش دهد و هميشه با يك بيان منطقي و مودبانه براي بيرون رفتن از او در خواست مي كند، هنگام بازگشت او را تا درب منزل همراهي مي 

  . به منزل آمادگي داردبراي احساسات او ارزش قائل است و مي داند كه چه موقع براي رفتن 

  

زمانيكه زن ها . غافلگير شديد؟ احتماال فكر نمي كرديد كه يك مرد خوب و با فكر مورد توجه خانم ها قرار بگيرد: چرا اين مرد غيرقابل اجتناب است

التقات مي كنند، مجددا اولويت هاي مردهاي بد و بي ادب و شرور و كسانيكه به خود زحمت تلفن زدن را هم نمي دهند و بسيار بي توجه هستند را م

اما باالخره تمام دخترخانم ها . البته خانم ها نيازمند رشد عقلي و بلوغ فكري هستند تا بتوانند به اين نتيجه دست پيدا كنند. خود را از نو مي چينند

  . فتار كندمتوجه مي شوند كه مردي را بايد انتخاب كنند كه با آنها در طول يك رابطه دراز مدت خوب ر

  

  نكته قابل توجه

  ــــــــــــــــــــــــ 

م ها در اعمال هيچ كدام از خصوصيات اخالقي مذكور زياده روي به خرج ندهيد و سعي نكنيد كه خود را فردي كه نيستيد جلوه دهيد زيرا براي خان

  . اين امر خيلي سريع آشكار مي شود
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خانم ها به هر يك از ويژگي هاي باال را به خاطر بسپاريد و بدانيد كه از چه تيپ مردهايي قدرداني مي  رمز موفقيت شما در اين است كه دليل عالقه

هورتان شما كنند و بعد همه آنها را با هم مخلوط كنيد و ببينيد كداميك از آنها براي شما مناسب تر هستند تا خانم ها به دليل خصوصيات بديع و نوظ

  . قرار دهند را مورد محبت و عالقه خود

  

  !حاال متوجه شديد كه ارزش وقت گذاشتن را داشت

  

  

  چرا خانمها گريه مي كنند؟

يكي از بزرگترين مشكالتي كه ممكن است براي هر مردي بوجود بيايد، اين است كه همسرش به دليل اختالالت هورموني، 
دستخوش تغييرات هورموني قرار مي گيرد، آنها از نظر در دوره هاي ماهانه كه سيستم بدني خانم ها . شروع به گريه و زاري كند

احساسي بسيار حساس مي شوند، البته نبايد تصور كرد كه دليل ناراحتي و بي قراري خانم در يك چنين مواقعي تنها به واسطه 
رايط، هر لحظه اين به هر حال در اين ش. اختالالت هورموني ايجاد مي شود و دليل قانع كننده ديگري در وراي آن وجود ندارد

  .امكان وجود دارد كه خانم آب هاي جمع شده در پشت سد را رها كرده و ساعت ها به گريه و زاري بنشيند

بسته به شرايط روحي و رواني كه براي خانم ايجاد مي شود، هر نوع عكس العملي از جانب شما به راحتي مي تواند شرايط را به 
با اين كار مي توانيد خودتان را از يك انفجار احساسي نجات داده و از ايجاد هر گونه . ود بخشدطور كامل تغيير داده و آنرا بهب

  .بحث و دعوا خودداري نماييد

  هورمون ها

اجازه دهيد از همين ابتدا تكليف شما را در مقابل اختالالت هوروني خانم ها روشن كنيم؛ بايد توجه داشته باشيد كه در هنگام 
اگر احساس كرديد كه . انم ها نسبت به همه مسائل حساس تر مي شوند و ممكن است به هر دليلي گريه كنندچرخه ماهانه، خ

در مورد يك مسئله عكس العمل شديد نشان مي دهد نبايد به احساسات خشم آلود او دامن بزنيد بلكه بايد سعي كنيد او را آرام 
مسئله خاص نظرتان با او يكي نيست، نبايد اختالف نظر خود را صراحتاً  اگر در مورد يك. كنيد و با او اظهار همدردي نماييد

پس از سپري شدن اين دوران خودش به مرور زمان متوجه خواهد شد كه واكنش نابجا از خود نشان داده و از يك . بيان كنيد
نشان دهيد و فقط وارد بازي مسئله كوچك براي خودش يك غول بسازد؛ اما به هر حال در آن زمان شما هيچ واكنشي نبايد 

در اين دوران با او مدارا كنيد تا بعدها پاداشش را فراي آن چيزي كه انتظار داريد، : اشتباه نكنيد. شده و در تيم او توپ بزنيد
  .دريافت نماييد

  سر به سر گذاشتن

ا در زمان مواجهه با يك خانمي كه خانم ها از همان سال هاي ابتدايي زندگي خود به اين نتيجه دست پيدا مي كنند كه مرده
در حال گريه كردن است، احساس بدي پيدا كرده و راحت نيستند و هر كاري كه الزم باشد انجام مي هند تا جلوي اشك هاي 
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از شنيدن يك داستان بچه گانه كه يكي از شخصيت ها در انتهاي آن مي : دليل گريه خانم هر چيزي كه باشد. خانم را بگيرند
و يا به خاطر اينكه پدر چيزي را كه ميخواهد برايش نمي خرد، وقتي متوجه مي شود كه با گريه مي تواند آمال و آرزوهاي ميرد 

  .خود را عملي كند، در مورد نامزد خود نيز همين كار را انجام مي دهد تا بتواند به اهدافش دست پيدا كند

ن نتيجه گرفت كه تشخيص اشك هاي واقعي و دروغين از يكديگر كمي مشكل به داليلي كه در باال به آنها اشاره كرديم، مي توا
به هر حال اگر در اوايل رابطه خود قرار گرفته ايد و نمي دانيد كه چگونه . است، به ويژه در مورد ارتباط ميان خانم ها و آقايون

موقعيت نجات داده و خودتان را از بحث خارج مي توانيد از صداقت او اطمينان حاصل كنيد، بايد خودتان را به طريقي از اين 
اين كار تنها واكنشي است كه مي تواند براي شما تضمين كند كه او نه . كنيد و موضوع ديگري را براي گفتگو به ميان بياوريد

  .تنها از دست شما ناراحت نمي شود بلكه هيچ احساس بدي نيز نسبت به شما پيدا نخواهد كرد

  عياحساسات خالص و واق

زمانيكه مطمئن شديد ناراحتي همسرتان به خاطر دو مطلب ذكر شده در باال ايجاد نشده است، مي توانيد اطمينان پيدا كنيد 
خانم ها در مورد شرايط و موقعيت هاي مختلف بيش . كه دليل اشك هايش ناراحتي واقعي و احساسات ناخوشايند دروني است

كنش هاي عاطفي از خود نشان مي دهند، به همين دليل شايد قدري مشكل باشد كه از اندازه احساساتي برخورد كرده و وا
تنها راهي كه مي توانيد او را آرام كنيد اين است . بخواهيد تشخيص دهيد دليل اصلي ناراحتي همسرتان از كجا نشات مي گيرد

چه از دست كسي ناراحت . ي اش هستيدكه به هر شيوه اي كه شده نشان دهيد احساسات او را مي فهميد و پشتيبان و حام
به (يا در شرايطي قرار گرفته باشد كه هيچ كنترلي بر روي آن نداشته و نااميد و درمانده باشد ) و يا حتي از خود شما(باشد 

در يك چنين موقعيت حساسي او . به هر حال براي تخليه احساسي گريه مي كند) عنوان مثال مشكالتي پيرامون مسائل شغلي
ه دنبال يك فرد رويايي نمي گردد كه مشكلش را بالفاصله حل كند، فقط نياز به كمك كسي دارد كه براي احساساتش ارزش ب

  .قائل شود، و پشتيباني و حمايتي را كه او براي رسيدن به موفقيت و حل مشكالت نياز دارد را از او دريغ نكند

  عصبانيت

زماني كه برنامه ريزي هايشان درست از آب در نيايد، به عنوان . بانيت گريه مي كنندخانم ها در مقايسه با آقايون به هنگام عص
در . مثال كارفرما آنها را اخراج كند و يا در مسائل زناشويي دچار مشكل شوند، عصبانيت خود را با اشك ريختن نشان مي دهند

به اين معنا كه به خودتان بقبوالنيد كه . عمل كنيد زمان مواجهه با يك چنين شرايطي بايد سعي كنيد كه بر خالف غريزه خود
هيچ فضايي براي مقابله با خانم وجود ندارد، اگر چنين كاري را انجام دهيد، مطمئن باشيد كه احتمال پيروزيتان در حد صفر 

ر چقدر وقت مي خواهد تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خودتان را به نهايت غم و غصه او برسانيد و بعد هم ه. است
اگر قصد داريد كه با دليل و منطق او را قانع كنيد، بايد بگويم كه چيزي جز وقت تلف . در اختيارش قرار دهيد تا بهبود پيدا كند

پيش : فقط به او فضاي الزم را بدهيد تا هر طور كه دوست دارد از خود واكنش نشان دهد؛ اما آگاه باشيد كه. كردن نيست
بايد توجه داشته باشيد كه . نصيحت كردن شرايط را دشوار تر كرده و خشم و عصبانيت را طوالني مدت مي كندداوري و 

هميشه بايد ابتدا به او اجازه دهيد كه هر چه در دل دارد، بيرون بريزد، زمانيكه به طور كامل از نظر احساسي تخليه شد، آنوقت 
  .آرامش دهيدمي توانيد با حرف هاي آرام و ماليم، به او 

  خاطرات
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البته بجز  - شايد آقايون وقت زيادي را روي فكر كردن به مسائلي كه در گذشته در زندگي برايشان اتفاق افتاده، صرف نكنند 
اما خانم ها داراي قدرت بسيار بااليي در به ياد آوردن خاطرات گذشته دارند  -!كارهاي خطرناكي كه در دبيرستان انجام داده اند

وانند ساعت ها بر روي وقايعي كه قبالً در زندگي برايشان اتفاق افتاده فكر كنند و مانند يك فيلم در ذهن خود آنها را و مي ت
اين خاطرات چه خوب باشند، چه بد، دليل موجهي براي شروع گريه هاي يك خانم محسوب . تجسم كرده و مرتباً تكرار نمايند

واند دليل قانع كننده اي دست خانم بدهد كه اخالق و روحياتش تغيير كند، غم زده به هر حال يك چنين امري مي ت. مي شوند
  .شده و مقدمات گريه كردن را برايش فراهم آورد

اگر متوجه شديد كه خانم در حال نگاه كردن آلبوم هاي عكس قديمي است و يك جعبه دستمال كاغذي هم در كنار خود 
نكنيد كه در حال مقايسه كردن شما با خواستگارهاي قبلي اش است، سعي كنيد به او  گذاشته است، اصالً نگران نشويد و تصو

دست يافتن به عمق افكار او، آن هم زمانيكه در حال مرور خاطرات . ملحق شده و سوال كنيد كه چه چيزي در سرش مي گذرد
العات بيشتري در مورد او و گذشته اش گذشته است، شايد كمي دشوار باشد، اما بهترين زماني است كه شما مي توانيد اط

بهترين . با اين تكنيك مي توانيد او را طوري هدايت كنيد كه اعتراف كند از زندگي فعليش كامالً راضي است. بدست بياوريد
تا  كاري كه براي جلوگيري از ايجاد ناراحتي و غم زدگي مي توانيد انجام دهيد، اين است كه با او صحبت كرده و اجازه دهيد

شايد در زمان انجام يك چنين كاري احساس كنيد كه در حال شكنجه شدن هستيد، اما . احساساتش را با شما در ميان بگذارد
  .پس از اينكه او تخليه روحي شود آنقدر به شما احساس نزديكي مي كند كه بدون شك تبديل به بهترين همسر دنيا خواهد شد

  ايجاد گريه و زاري

همچنين تشخيص دليل گريه هاي . كردن و اشك ريختن براي تعداد بسيار زيادي از آقايون ناخوشايند باشد شايد مقوله گريه
شايد در گام اول تصور كنيد كه هيچ كاري براي آرام كردن او از دستتان بر نميĤيد، اما بايد . يك خانم نيز كار دشواري است

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه دليل ناراحتي او . و كمك كنيدبدانيد كه شما بهترين كسي هستيد كه مي توانيد به ا
  .را پيدا كرده و با او اظهار همدردي نماييد

به . هر كاري كه انجام مي دهيد، هيچ گاه به او نگوييد كه دليل ناراحتي و بي قراري او اختالالت هورموني و پيش قاعدگي است
  .ه اين مسائل مي شود برخوردي مناسب داشته باشيد تا همه چيز خوب پيش برودهر حال او تقويم دارد و متوجه هم

 نكاتي براي مديريت زمان 

انجام رسـانـيـدن كـارهــاي خود پيروي ميكنيد؟ يك عامل  شما تا چـه اندازه براي وقت خود ارزش قائليد؟ آيا از بـرنامه زمـاني مـشخصي براي به

اكنون براي آنكه قادر . ميـبـاشد مه ريـزي صحيح و پيروي از يك برنامه زماني مشخص براي نيل بـه اهداف مطلوببرنا بسيار مهم در هر موفقيتي

 :و راهكارهاي زير را در زندگي خود بكار بنديد باشيد از وقــت خود به نحو احسن استفاده كنيد نكات

 

  .كنيد ريزي كنيد و كارهايي كه بايد به انجام رسانيد را روي كاغذ يادداشت برنامه همواره فعاليتها و تكاليف روز بعد خود را از شب قبل   -1

  .بندي كرده و براي هر كدام از آنها ضرب العجل اجرايي منظور كنيد اولويت سپس فهرست تكاليف و كارهاي خود را   -2

سبكتر را  كارهاي. ترين شرايط جسمي و روحي ميباشيد انجام دهيداز بقيه و يا درهنگامي كه در به هميشه كارهايي دشوار و پر دغدغه تر را زودتر   -3

  .در هنگام خستگي نيز ميتوان به انجام رساند

  .كارها با به تعويق انداختن خوشايند تر نميگردند هيچگاه. امور با اهميت اما ناخوشايند را به تعويق نياندازيد   -4
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  .را به پايان رسانيد بدون وقفه آنهرگاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنيد    -5

  .خود وقت استراحت نيز در نظر بگيريد مابين فعاليتها براي   -6

يا اطالعاتي كه ميخواهيد كسب كنيد را روي كاغذ  سخناني كه ميخواهيد بيان كنيد و: مكالمات تلفني خود را نيز از پيش برنامه ريزي كنيد   -7

  .يادداشت كنيد

  .پايان رسانده و مقهور موانع نگرديد گيخته باشيد و با پشتكار كارهاي خود را بههمواره خود ان   -8

  .سازنده ميباشد به محض دريافت دست از آن بكشيد در هر زمان كه تصور كرديد كاري كه در حال انجام آن ميباشيد عبث، بي فايده و غير   -9

  .داشته باشيد و در هر شرايطي به آنها پايبند باشيد يمانبه خود و اولويتبندي كه صورت داده ايد اعتماد و ا  -10

 بررسي و نظارت قرار داده و در صورت لزوم يكسري تغييرات آگاهانه در رفتار خود پديد اينكه وقت خود را صرف چه اموري ميكنيد را دقيقا مورد   -11

  .آوريد

  .نكنيد قت خود را بيهوده صرف يافتن وسايل گم گشته خودسازمان يافته اي باشيد تا و همواره در زندگي فرد منظم و   -12

  .زمان هيچگاه به عقب باز نميگردد براي وقت خود ارزش قائل باشيد   -13

از افسوس كارهايي كه ميتوانستيم انجام دهيد  داشته باشيد استرس و خستگي معلول كارهايي كه به انجام رسانيده ايد نبوده بلكه بيشتر به خاطر   -14

  .ميگيرند اما انجامشان نداده ايد نشات

بياموزيد كه در صورت  براي خود مرز بندي مشخصي تعيين كرده و. وقت شما را تلف كرده وبراي خود مصروف دارد به هيچ فردي اجازه ندهيد   -15

  .لزوم با صراحت نه بگوييد

  .از آنها لذت ببريد كنيد از تمام لحظات زندگي خود به نحو احسن استفاده كرده و سعي   -16

  .باشيد فرد خوشبيني باشيد و همواره در انتظار رويدادهاي خوشايند در زندگي خود سعي كنيد   -17

  .كرده و براي دستيبابي به آنها تالش كنيد براي زندگي خود اهداف مشخصي تعيين   -18

  .هنگام نياز از فرد آگاهي راهنمايي بخواهيد   -19

  :آنها شامل موارد زير ميباشند. برسانيد هدر دهنده هاي وقت را به حداقل وقت كشها و يا   -20

  .ضروري تلفنهاي طوالني، بي هدف و غير   ▪

  .كننده ها و ميهمانان ناخوانده بازديد   ▪

  .پشت گوش اندازيها   ▪

  .گفتگوهاي بي ثمر و يا نا مشخص ▪

  .ارانجام ك دانش فني ناكافي و يا اطالعات ناقص هنگام   ▪

  .فقدان اهداف و اولويت بنديها و يا مبهم و گنگ بودن آنها   ▪

  .فقدان برنامه ريزي   ▪

  .خستگي و استرس   ▪

  .ناتواني در نه گفتن   ▪

  .و نابسامانيهاي فردي بي نظمي   ▪

   .هاي تلويزيوني معقول نميباشد ساعت در روز برنامه 2تماشاي بيش از . تماشاي تلويزيون   ▪

 راي بازگرداندن خانم ها روش ب 10

شايد اين اتفاق به اين خاطر روي داده كه شما دهان خود را نا بجا باز كرده ايد و . اگر از پس انجام چنين كاري براييد بالطبع خيلي خوشحال مي شويد

  . او شما را ترك كرده و شما تنها شده ايد ولي هنوز هم احساس مي كنيد كه او را دوست داريد

عذر خواهي كنيد تا  در مقابل او با تواضع رفتار كنيد و از صميم قلب از او. سياست خود را حفظ كنيد و با او نرمي و صميميت گفتگو كنيدپس بايد 

  . البته اين امر در صورتي امكان پذير است كه او نيز شما را هنوز كمي دوست داشته باشد. شايد راضي شود و شما را براي بار ديگر بپذيرد
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چون معموال در اين وضعيت شما نميدانيد كه چه كاري بايد انجام دهيد ما به شما روش هايي را . از عنوان مقاله مي توان هدف آنرا تشخيص داد خوب

ز او اآموزش مي دهيم تا كار را براي شما ساده تر كند، البته اين كار مثل شركت در يك مسابقه براي بدست آوردن كاپ قهرماني نيست بلكه بايد 

از او يك فرصت دوباره . بخواهيد كه شما را ببخشد، متوجه شود كه شما از اشتباهات گذشته خود پشيمان هستيد و مي خواهيد مرد ايده آل او باشيد

  . درخواست كنيد

ر فيلم ها ديده ايد فراموش كنيد و تمام ماجراهاي احساسي و رمانتيكي را كه د. ابتدا بايد زماني را صرف كنيد تا خونسردي خود را مجددا بدست آوريد

  : بعد هم مقاله امروز ما را دنبال كنيد

  ــــــــــــــــــــــ

  10شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  بي ريا و صميمي باشيد 

دليل . كه صادق باشيد پس بهتر است. سعي نكنيد كه با تزور و ريا به درون قلب او نفوذ كنبد زيرا او در تشخيص دروغگويي تخصص ويژه اي دارد

  . به او بگوييد كه زندگي بدون وجود او براي شما غير ممكن است. اشتباهات گذشته خود را براي او شرح دهيد و به او بگوييد كه از آنها درس گرفته ايد

  ــــــــــــــــــــــ

  9شماره 

  ــــــــــــــــــــــ 

  يك هديه ويژه برايش بخريد 

پس به جاي آن مي . ك گردنبد جواهر تيفاني او بدون شك به نزد شما باز خواهد گشت، اما متاسفانه همه افراد قدرت خريد آنرا ندارنداگرچه با خريد ي

اين كار . چيزي پيدا كنيد كه يادآور لحظات شيرين گذشته باشد. توانيد از يك هديه ديگر كه تصوير خاصي را در ذهن او ايجاد مي كند، اسفاده كنيد

  . اطرات خوش ايام قديم را به ياد او مي آورد و باعث مي شود كه او براي آن روزها دلتنگ شودخ

آيا تا به حال براي پيدا كردن . آيا هر دوي شما به تئاتر عالقه داريد؟ او را به تماشاي نمايش جذابي كه به تازگي بر روي صحنه آمده دعوت كنيد

ه بيمار او خيابانها را در نيمه هاي شب گم كرده ايد؟ براي گربه اش يك تخت خواب لوكس و تجملي كلينيك دامپزشكي شبانه روزي براي گرب

آيا او ديوانه يكي از لباس هايي است كه كاترين زتا جونز در يكي از فيلم هايش پوشيده؟ پس . خريداري كنيد تا پيشي بتواند در آنجا با آرامش بخوابد

  . در اين مرحله شما بايد قدري از نيروي تفكر و تخيل و ابتكار خود استفاده كنيد. ن هديه به او كادو دهيدبهتر است همان لباس را به عنوا

  ــــــــــــــــــــــ

  

   8شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  

  او را بيرون ببريد 

او را به جايي ببريد كه براي . را دوباره براي او زنده كنيداگر قرارهاي مالقات شما در يك جاي سرد و يكنواخت برگزار مي شوند بايد فضاي رمانتيك 

ريد و او را اولين بار او را مالقات كرده بوديد و باز هم همان غذاها را سفارش دهيد و با او طوري صحبت كنيد كه گويي مي خواهيد در او تاثير بگذا

  . الزم است انجام دهيد تا او هاله مثبت اطراف شما را واضح تر ببيندهر كاري كه . خاطرات خوش گذشته را باز آفريني كنيد. جذب خود كنيد
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  ــــــــــــــــــــــ

  7شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  

  ظاهري آراسته داشته باشيد 

. رضايت او انجام مي دهيد خوش لباسي به او نشان مي دهيد كه براي او ارزش قائليد و تمام اين كارها را براي جلب رژيم غذايي مناسب و با ورزش ،

سعي كنيد هميشه زندگي خود را . دوباره به باشگاه ورزشي برويد و كمد خود را با لباس هايي كه او مي پسندد پر كنيد تا او از عالقه شما با خبر شود

  .تيد بيش از حد ديوانه نشويدبا يك كيفيت مطلوب دنبال كنيد زيرا اين امر باعث مي شود كه بر سر از دست دادن كسي كه دوستش مي داش

  ــــــــــــــــــــــ

   6شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  

  به بگوييد كه هنوز دوستش داريد 

بايد . خانم ها هميشه منتظر شنيدن يك چنين كلماتي هستند و اگر آنرا در موقعيت مناسب مطرح كنيد معموال با روي باز مورد پذيرش واقع مي شويد

صبر كنيد تا با او تنها شويد و بعد آن احساس سحرآميز را . ه باشيد كه اين گونه حرف ها را به صورت آني و بدون مقدمه چيني بيان نكنيدتوجه داشت

 البته منظور ما. سعي كنيد در بيان احساسات خود منحصر به فرد عمل كنيد. منتقل كنيد مثال هنگاميكه كه مشغول قدم زدن در زير نور ماه هستيد

شما بايد حرف ! مثل اين كه مثال در يك مسابقه بيس بال عكس جانوران غول پيكر را تبليغ كنند. اين نيست كه كارهاي عجيب و غريب ارائه دهيد

  . آه، حاال آيا شما واقعا او را دوست داريد؟ اگر پاسخ منفي است او قطعا متوجه خواهد شد. هايتان را از صميم قلب براي او بازگو كنيد

  ــــــــــــــــــــــ

   5شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  

  به او نشان دهيد چه كسي را از دست مي دهد 

مي توانيد با خانم هاي جذاب و زيبا ارتباط برقرار كنيد حال چه . حسادت او بيدار شود شما بايد در اطراف خود شرايط مطلوبي را ايجاد كنيد تا حس

مثل يك دوست . خود را در نظر او مانند يك انسان خواستني جلوه دهيد. شند چه دوست هاي مونث و چه آشنايان جديداآنها معشوقه هاي قديمي ب

البته اين كار . ساده به او نزديك شويد آن وقت او سريع تر از آنچه كه فكرش را مي كنيد بدرفتاري ها و كارهاي بد گذشته شما را فراموش خواهد كرد

توجه داشته باشيد كه نبايد خودنمايي كنيد، از خود راضي . خوردار است اما اگر بتوانيد از عهده آن براييد نتيجه مثبتي را در بر دارداز ريسك بااليي بر

  .جلوه كنيد و يا اينكه او را به طور كامل از محور توجه خود خارج كنيد، فقط با كمال آرامش از جمعي كه هستيد استفاده كنيد

  ــــــــــــــــــــــ

   4شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  با او صحبت كنيد 

علل ايجاد سوء . با صحبت كردن به او نشان دهيد كه در اشتباه است. او احتماال هميشه از اين موضوع كه شما همدم خوبي نيستيد شكايت مي كند

از او بخواهيد كه . بر روي مشكالت گذشته كار كنيد و آنها را برطرف نماييد. زيداو را با طرز تفكر خود آگاه سا. تفاهم را رديابي كنيد و آنها را رفع كنيد
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با اين كار به او ثابت مي كنيد كه به اندازه كافي بالغ هستيد . در مورد ساير خواست هايش نيز با شما صحبت كند و با توجه كامل به آنها گوش دهيد

  . كه از پس رفع نيازهاي او براييد

  ــــــــــــــــــــــ

  3شماره 

    ــــــــــــــــــــــ 

  مبارزه كنيد 

شما بايد به خاطر او به آخر دنيا برويد، حاال با هر وسيله اي شده، فقط بايد در . اگر مي خواهيد كه او واقعا برگردد، براي اين كار حد و مرز تعيين نكنيد

زيرا اين كار باعث مي شود كه شما در نظر او . ويد و نسبت به او بي توجهي نشان ندهيداز خود نا اميد نش. تمام مراحل خونسردي خود را حفظ كنيد

  . به او نشان دهيد كه برايش ارزش قائل هستيد اما به زانو نيفتيد. فرد بي احساسي جلوه كنيد و او فكر مي كند كه ديگر براي شما اهميت ندارد

  ــــــــــــــــــــــ

  2شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  

  به او نشان دهيد كه تغيير كرده ايد 

اعمال شما قدرت تاثير گذاري بيشتري نسبت به گفته هايتان دارند و به عنوان اولين منبع تصميم . دردي را دوا نمي كند "من عوض مي شوم "گفتن 

ا دوست ندارد سپس ذهن خود را بر روي انجام دادن و يا تشخيص دهيد كه او چه كارهايي را مي پسندد و چه كارهايي ر. گيري او به شمار مي روند

براي مثال آيا او از شما گله دارد كه هيچ وقت به حرف هايش گوش نمي دهيد؟ پس كاري را انجام دهيد كه او مي خواهد و . ندادن آنها متمركز كنيد

  . از آن لذت مي برد

  ــــــــــــــــــــــ

  1شماره 

  ــــــــــــــــــــــ

  او باشيد  مرد ايده آل 

شما مي دانيد كه او از چه چيز شما خوشش مي آيد پس سعي كنيد كه آنها را افزايش دهيد و در عوض كارهايي را كه دوست ندارد متوقف كنيد 

د و براي بازگرداندنش به خاطر او جان فشاني و از خود گذشتگي كني. مردي باشيد كه او در ابتداي كار عاشقش شده بود) حداقل در حضور خودش(

  . تالش كنيد و زمان بگذاريد تا او درك كند كه تا چه حد برايش اهميت قائل هستيد

  امكان عدم موفقيت را بپذيريد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر او واقعا تصميم خودش را . ز خطا و شكست نمي باشنددر حاليكه اين نكات موارد استراتژيك بسيار خوبي به شمار مي روند، اما به هيچ وجه عاري ا

اما اگر چنين نبود مصر باشيد و به او ثابت كنيد كه هنوز . گرفته باشد در اينصورت هيچ كاري نمي توان كرد و شما بايد راه خودتان را بگيريد و برويد

  .د بتوانيد بانوي خود را بازگردانيدشاي. هم ثانيه به ثانيه اي كه با او مي گذرانيد براي شما ارزشمند است

.  
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  رازهاي نهفته در رابطه جنسي 

    علي سلطاني مجد: نويسنده 

  :رابطه جنسي 

عالوه بر تامين نياز   هر زمان سخن از رابطه جنسي به ميان مي آيد منظور انجام اعمال و رفتاري بين زوجين ميباشد كه به موجب برقراري اين رابطه

  .است عواطف و نيازهاي روحي طرفين نيز برطرف شود جنسي ميبايد احس

مهمترين بخش از روابط زناشوئي ميباشد كه ناخود آگاه بر ساير رفتارها و عملكرد زوجين در مجموعه روابط زناشوئي تاثير مستقيم و در   رابطه جنسي 

متوجه نخواهند شد كه اختالفات موجود در زندگي زناشوئي از  كه حتي زوجين خود  اثير غير مستقيم خواهد گذاشتبرخي از رفتارهاي و واكنشها ت

  . پس پرداختن به اين موضوع از درجه ارزش باالئي برخوردار ميباشد. كجا سرچشمه ميگيرد 

  : رابطه جنسي از نظر اسالم 

ورد روابط جنسي بين زوجين مطرح نموده دين خوشبختانه تنها ديني كه با صراحت هرچه تمام و البته با حفظ حيا توصيه هاي آموزنده و ضروري در م

فراموش  اسالم است خيلي ها با تفكر غلط و با اعمال نظريات نا صحيح و نا آگاهانه در مورد اين دين سعي در منحرف كردن ذهنيت سايرين داشته اند

اما به   .وجود در كشورهاي غربي بكار گرفته شده است نكنيد توصيه هاي مهمي كه اسالم در مورد رابطه جنسي ارائه داده امروزه در مجالت مختلف م

آموزش مسائل جنسي نيز از نظر اسالم . علت اينكه از نظر اسالم اين رابطه تنها بين زوجين مطرح شده هيچ جاي اين مجالت نامي از اسالم برده نشده 

در زمينه مسائل ) ص(وايات و احاديث بيشماري از امامان و پيامبر اسالم اين نوع آموزش با حفظ حيا و حرمت توصيه شده و رنه تنها ايرادي ندارد بلكه 

  .جنسي موجود ميباشد كه علم امروز هنوز قدرت درك برخي از اين توصيه ها را ندارد

  :   تاثيرات منفي تجربه رابطه جنسي با افراد مختلف

و تجاوز اقدام به برقراري   برخي افراد در غالب روابط دوستي ، روابط نا مشروع همانطور كه در جامعه ميشنويم ميبينيم و البته بعضي ها تجربه ميكنند

مسلما اولين . رابطه جنسي با افراد مختلف مي كنند و جالب اينكه اكثر اين افراد در جمعهاي دوستانه انجام اينكار را يك ارزش و برتري مي دانند 

اري رابطه جنسي با افراد مختلف باعث بروز اختالالت جنسي از نظر رواني و در نتيجه واكنشهاي ابطه جنسي هميشه در ذهن افراد ماندگار است برقرر

آينده  عصبي و غير متعادل در فرد مي شود در اين صورت كم كم اين رابطه ارزش واقعي خود را از دست داده و تاثير مستقيم بر روي زندگي زناشوئي

گذشته از اين اينگونه افراد معموال زماني كه ازدواج مي كنند و قصد رابطه ...) س ، عدم تحريك پذيري و انزال زود رس يا دير( فرد خواهد گذاشت 

اينگونه افراد دچار   .جنسي با همسر خود را دارند در حين رابطه دچار عذاب وجدان شده و ساير خاطرات آنها از روابط قبلي براي آنها تداعي مي شود 

هر فردي در برابر رابطه جنسي از خود يك نوع واكنش نشان مي دهد و يكسري انتظارات و رفتارهايي دارد و طي : توضيح   دوگانگي جنسي مي شوند

بطه جنسي برقرار ميكند در هر زمان خاصي به ارگاسم ميرسد و البته از نوعي رابطه بيشتر لذت ميبرد حال فرض كنيد فردي كه با افراد گوناگون را

صي از طرف مقابل روبرو مي شود و البته معموال اينگونه روابط نا مشروع در زمان و شرايط مناسبي صورت نگرفته و همواره استرس رابطه با واكنش خا

صادق بوده اين فرد در زندگي زناشويي در ) تجاوزگر ( و ترس براي هر دو طرف وجود دارد حتي در تجاوزات نيز اين مسئله براي فردي كه فاعل است 

از آن گذشته رابطه جنسي فقط براي برطرف شدن غريزه جنسي نميباشد بلكه به منظور تقويت . نسي با همسر خود دچار اختالل خواهد شدرابطه ج

در روابط جنسي با افراد مختلف فقط و فقط . نيازهاي روحي و رواني افراد نيز ميباشد كما اينكه اين رابطه تاثيراتي برروي هورمونهاي خواهد گذاشت 

  .ريزه جنسي پاسخ داده مي شود كه البته اين امر به صورت كامل انجام نميگيردغ

  : رابطه جنسي قبل از ازدواج 

  رابطه جنسي در چه دوراني بين افرادي كه قصد ازدواج دارند مناسب است ؟ 
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با بهانه هايي نظير اينكه نمي   (ه ها پس از مدتي خيلي افراد به نيئت ازدواج و آشنائيي بيشتر در غالب رابطه دوستي حتي با اطالع خانواد: پاسخ 

اقدام به برقراري رابطه جنسي مي كنند كه مسلما از ...) ، اگه منو دوست داري بهم ثابت كن و   توانند جلوي خوشان رو بگيرند ، بهشون فشار مياد

ابطه آنها تحت تاثير رابطه جنسي قرار بگيره يعني هر زمان كه ر ميباشد اما برطرف شدن اين عطش باعث ميشه تا رلذت زيادي براي دو طرف برخوردا

عادي شدن اين رابطه عدم   همديگرو مالقات مي كنند سعي در انجام شيوه هاي مختلف اين رابطه دارند كه همين مسئله تا حدود زيادي باعث

رابطه جنسي را مناسب نمي دونم چرا كه اعتقاد دارم عطش  من حتي در دوران نامزدي و عقد هم برقراري. شود شناخت بهتر و نهايتا جدايي مي 

ند و اين جنسي دو طرف تا زماني كه زير يك سقف نرفته و زندگي زناشويي خود را آغاز نكرده اند بايد حفظ شود تا پيش از ازدواج بريا هم عادي نشو

نيازهاي جنسي خود شيوه هاي مورد عالقه ، رفتارهايي كه در رابطه جنسي عالمت سوال همواره بايد براي آنها باقي بماند اما توصيه مي كنم راجع به 

  . نبايد نهايتا به رابطه جنسي ختم شود  حتما صحبت كنند و البته انجام عمل معاشقه را نيز در دوران عقد توصيه مي كند كه انجام آن... ميپذيرند و 

  :تنوع در برقراي رابطه جنسي 

امعه ما هر زمان صحبت از رابطه جنسي به ميان مياد فكرو ذهن آنها سمت يك عمل كشيده مي شود اين در حاليست كه متاسفانه اكثر افراد در ج

شيوه هاي   من به اختصار توضيحي در مورد. شيوه هاي مختلف رابطه جنسي را بكار نمي گيرند و خود و همسر خود را از لذت بيشتر محروم ميسازند 

ميكنم توجه داشته باشيد چون دسترسي به اينترنت براي تمامي گروههاي سني سهل است پس نمي توانم برخي مسائل را انجام رابطه جنسي مطرح 

كال    )طه جنسي نمايند اقدام به سفارش مقاله شيوه هاي مختف راب  كاربران عضو مي توانند از طريق فرم سفارش مقاله( به صورت باز مطرح كنم 

در رابطه جنسي به سبك هارد همان رابطه اي است كه در آن دخول )  soft(و سافت)  Hard( هارد : قسيم مي شود رابطه جنسي به دو قسمت ت

از نوع سافت رابطه  رابطه جنسي  )كه توصيه نميشود (انجام مي شود و خود بر دوقسمت است رابطه جنسي از راه واژن و رابطه جنسي از راه مقعد 

فراموش نكنيد هر كدام از رابطه جنسي هاي هارد و سافت   ...صورت نميگيرد همانند اورال يا رابطه جنسي دهاني و جنسي ميباشد كه در آن دخول 

مسر خود تجربه نكنيد سعي كنيد اين رابطه را صرفا در رختخواب با ه. اما هميشه خوده رابطه جنسي مهم نيست . خود پوزيشنهاي مختلفي دارد 

البته از نظر موقعيت زماني برخي هورمونهاي هنگام شب فعاليت بيشتري دارند به همين منظور . ف را تجربه كنيد محلهاي مختلف و حاالت مختل

  .توصيه مي شود اين رابطه بيشتر شب انجام شود 

  :  و اولين رابطه جنسي بين زوجين  عدم آگاهي افراد از نيازهاي جنسي خود

واسته هاي جنسي خود بي اطالعند و حتي نمي دانند لحظه ارگاسم چه زمانيست و چه احساسي خواهند معموال خانمها از نيازها و خ  برخي افراد ،

س آنها كه اين مسئله باعث شكل گيري ترس در وجود آنها شده گذشته از اين هر زمان كه به از بين رفتن پرده باكرگي خود فكر مي كنند تر  داشت

از رابطه جنسي به آنها دست ميدهد اينها طبيعي هستند و اشكالي هم نداره يعني افرادي كه چنين دو چندان مي شود تا جايي كه احساس تنفر 

هستند اين افكار به علت عدم آگاهي و يا ديدن تصاوير غير واقعي در فيلمهاي ... تفكراتي دارند فكر نكنند دچار مشكل رواني و يا ناتواني جنسي و 

خب شناخت . من به صورت مختصر توضيحاتي در اين باب ارائه ميدهم تا از اين ترس افراد بكاهم . ندارند  مبتذل ميباشد يا شنيده هايي كه صحت

چنين توصيه اي به  امكان پذير نيست البته برخي افراد در اين مواقع خودارضائي را توصيه مي كنند كه من  اميال جنسي جز با برقراري رابطه جنسي

مردود است   ي اعتياد آور است و خود باعث بوجود آمدن مشكالت ديگر مي شود از آن گذشته از نظر شرعي و پزشكيشما نمي كنم چراكه خود ارضاي

اما اولين رابطه جنسي   دآگاه مي شوي  مسلما بعد ااز تجربه چند رابطه جنسي آغازين در زندگي زناشويي شما و همسرتان از نيازهاي خود و طرف خود

ي كنيد اين رابطه را زماني برقرار كنيد كه هر دو طرف آمادگي روحي و جسمي كامل داشته باشيد مسلما هر دو طرف دچار بسيار مهم است اوال سع

( باعث استرس بيشتر مي شود  همراه است كه اين طرز فكر... استرس هستند اكثر زنان فكر مي كنند پارگي پرده بكارت با دردو سوزشو خونريزي و 

دهانه واژن يكي از بيماريهاي جنسي ميباد كه بواسطه آن درد زيادي در دهانه واژن هنگام رابطه جنسي شكل   اسپاسم عضالني  واژينيسم يا: نكته 

در   در صورتي كه) ه جنسي ميباشد گرفتگي عضالت دهانه واژن ميباشد كه اين گرفتگي بيشتر به علت استرس و ترس از رابط  ميگيرد علت اين درد

و البته ) حتي نازك تر ( پوست پياز است    توجه نمي شوند كه اصال پرده بكارت آنها از بين رفته است اليه پرده بكارت به نازكي اليهعمل خيلي ها م

يكي دو قطره باشد كه در حين رابطه متوجه آن دارد و مقدار خوني كه خارج مي شود شايد ...) ارتجاعي ، حلقوي ، معولي و ( بسته به نوع پرده 

  .اهيد شد پس سعي نكنيد با ذهنيت نا درست باعث بوجود آمدن استرس در خود بشويد نخو

  با تشكر از شما 
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  علي سلطاني مجد 

  

  در مورد روابط جنسي بين زوجين) ص( احاديث امامان و پيامبر اسالم 

   www.tanzimekhanevadeh.ir: پايگاه اينترنتي     م رسام : ارسال مطلب از 

چون عروسي به خانه آورديد، با محبت و تواضع كفش هايش را در آورده ،پاهايش را بشوييد آن گاه او را به حجله دعوت كنيد 
    .اين چنين است كه مهر،بركت و رحمت بر خانه و عروستان سايه مي افكند .

  " 358ص.3، من ال يحضره الفقيه،ج)ص(پيامبر اكرم  "

   

خدايا ((وقتي عروس به حجله آمد به كعبه رو كنيد،گيسوان او را نوازش كرده زلف تاب دارش را به چنگ گيريد و آرام بگوييد 
با گفته ي تو او را به خود حالل كرده ام ،فرزندم را مبارك ، پارسا و از پيروان پيامبرت قرار .اين امانت توست كه به من سپردي !

    ))از او دور فرماده و شيطان را 

  " 500ص 5، فروع كافي ج)ع(امام صادق "

   

به عروس .آن گاه وضو سازيد ،تن و روان خويش طراوت بخشيد ،رو به خداي مهربان كنيد و دو ركعت نماز عشق به جاي آوريد 
                                                               .خود نيز بگوييد همين كار را بكند

   " 239، مكارم االخالق ص )ع(امام صادق "

     .پيش از اين كه با عروس خويش به بستر زفاف رويد،هديه اي به وي بدهيد ،با اين كار عشق و آرامش را به او هديه كرده ايد

   

   " 12ص 215، وسائل الشيعه ج)ع(امام صادق "

ست،خود را به كاري سر گرم نكنيد،زمان را طول ندهيد ،مبادا شب هنگام كه شوهرتان در بستر آرميده و منتظر آغوش گرم شما
همسرتان به خواب برود، چرا كه زني اين چنين ،تا بيداري شوهر همواره مورد نفرين فرشتگان 

                                                                                                                      .است

  " 17، همان ص )ص(پيامبر اكرم "
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بهترين شما كسي است كه چون با شوهر . خانمها شرم و آرزم صفت پسنديده و نيكوي شماست ،اما حيا از شوهر ،ناپسند و بيجا
خود و دل ربايي هاي   خلوت كند ،لباس حيا از خود بيفكند و چون لباس بپوشد ،جامه ي شرم و حيا را نيز بپوشد و زيبايي ها

                  .را به ديگران عرضه مدارد

  " 14، همان،ص)ع(امام صادق "

   

شب هنگام كه پرده ها فرو مي افتد ، خواب بر پلك ها چيره ميشود بر هيچ بانويي روا نيست كه بخوابد،مگر آن كه خويشتن را  
اين چنين .پوست بدن خويش به بدن شوهر بچسبانيد  يد لباس از تن به در آيد ،كنار شوهر بياراميد وبا.به آغوش شوهر بسپارد 

                      .خود را به شوهر عرضه داشته ايد 

   " 126،ص 14، همان ، ج)ص(پيامبر اكرم "

روا نيست شوهر خود را از بهره وري جنسي و لذت حالل ! هر جا كه شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست
  . منع كنيد 

   

  " 112، همان ،ص)ص(پيامبر اكرم "

   

چنان كه لذت بخش .لذيذ ترين چيزها در اين دنيا آميزش با همسر است . دنيا و خوشي هاي آن براي شما آفريده شده است 
                                                           .ترين كاردر باغ بهشت نيز همين است

   " 321،ص5ج، كافي ،)ع(امام صادق "

قبل از هم خوابگي خود را از شوهرتان دريغ مداريد ،بگذاريد . چه لذتي باالتر و چشم نواز تر از ديدن بدن عريان همسر است 
                                                                   .شوهرتان شما را ببويد و ببوسد

  " 71، حليه المتقين ،ص)ع(امام صادق "

   

گناهانتان چون برگ درختان فرو مي ريزد   چون به آميزش مي پردازيد.وقتي به سوي همسرتان مي رويد ،در آغوش فرشتگانيد
                .و چون غسل ميكنيد خود را مي شوييد ،از گناهان بيرون مي رويد 
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  " 496، ص5، كافي، ج)ص(پيامبر اكرم "

   

                                      .نشويد و زير پوشي هر چند نازك به تن داشته باشيد  هنگام آميزش به طور كامل برهنه و عريان

          

   " 85،ص 14، وسائل الشيعه ،ج)ص(پيامبر اكرم "

 مرد را به حال خود بگذاريد با وي در نياويزيد او را به اجبار به سوي خود نخوانيد مرد نيازمند عشوه گري و طنازي است نه زور
           .و اجبار

   " 67، حليه المتقين ،ص)ص(پيامبر اكرم "

سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتي شوهرتان شما را به خلوت خويش ميخواند، نماز را طول ندهيد و 
           .خرامان به سويش بشتابيد

   " 508ص  5، كافي ج )ص(رمپيامبر اك " 

مسر خويش ،يكديگر را ببوييد ،ببوسيد ،عشق بازي كنيد و با سخنان محبت اميز ،عشق را به او پيش هنگام در آميختن با ه
  . كش كنيد 

   

   " 110،ص3، محجه البيضاء ،ج)ص(پيامبر اكرم  "

هنگام آميزش چون پرندگان شتاب نكنيد صبر پيشه ي خود سازيد زنها نيازمند وقت بيشتري هستند مدتي نه چندان طوالني 
  .آمادگي دو سويه آميزش را فرح بخش و كامل مي كند.آماده سازيد "عشق بازي بپردازيد همسرتان را كامالبه 

   

  " 497،ص5كافي ج) ع(، امام صادق  83،ص 14وسائل الشيعه ج) ع(امام علي "

   

الزم را براي در  آميزش مكن مگر اينكه با همسرت بسيار بازي كني و سينه هايش را آرام بفشاري چون چنين كني آمادگي
در اين حالت،شهوت از صورت و چشمان او نمايان مي شود و از تو همان ميطلبد كه تو از وي مي خواهي .آميختن پيدا مي كند 

.                                        

     "،باب الجمع 1، سفينه البحار ،ج)ع(امام رضا "
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ويد اين كار موجب بيماري و چه بسا موجب مرگ خواهد شد هيچ گاه با شكم سير با همسر خود هم بستر نش
.                                    

   

  " 191،ص14، وسائل الشيعه ج)ع(امام صادق  "

   

          .چون شب از سفر بر مي گردي،خستگي راه آرامش از تو ميستاند بهتر است آميزش با همسرت را تا صبح به تاخير اندازي

  " 93،همان ص)ع(امام صادق "

گاه وقتي قصد مسافرت داري ،دل شوره عجيب به سراغت مي آيد ،همسرت نيز مضطرب و نگران است آيا بهتر نيست در آستانه 
                                            !ي سفر از هم آغوشي و نزديكي با او بگذري؟

  "،همان )ع(امام صادق "

   

گاه شرايط .در سفر گاه همه چيز برايت مهيا نيست.سفر خستگي و اضطراب نيز دارد.و غم زداستسفر با شريك زندگي ،آرام ساز 
  .سفر شرايطي غير عاديست ،بهتر است در اين شرايط غير عادي از هم خوابگي با يار زندگيت بپرهيزي

   

  "، همان ) ع(امام صادق  "

                       .ب تو گرددچون به آميزش پرداختي سخن كوتاه كن ،مبادا فرزندي الل نصي

  " 87، همان ص)ع(امام علي  "

         .مبادا فرزندي نابيننا تو را پديد آيد!وقتي به قصد فرزند ،خرامان به سوي همسر خويش مي شتابي به عورت او نگاه مكن 

              

   

    87،همان ص) ع(امام علي  "
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خدايا مرا فرزندي (( آرميدي،با نيتي پاك و زباني گويا با خداي مهربان چنين بگو  چون به قصد بارور كردن رحم همسرت ،نزد او
                            ))عنايت فرما و او را پاكيزه و سالم قرار ده كه در خلقت او زياد و كم نباشد و او را عاقبت به خير گردان

  " 106،ص15،همان ج)ع(امام محمد باقر  "

   

ه قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آغوش مگرد ،بهتر است غسل كني ،اندكي آرام گيري ،پاك و طاهر شوي در حال جنابت ،ب
  . اگر چنين نكردي و فرزندي مجنون و كم عقل نصيبت شد كس ديگري جز خود را نكوهش مكن     . . .و سپس 

                 " 99،ص1، همان ج)ص(پيامبر اكرم "

در اين هنگام با شهوت زن ديگر نبايد با زن خود .در انديشه ي ديگري بودن نا ميمون است . ان است انديشه آدمي به هر جا رو
          .هم بستر شوي

  " 120،همان ص)ص(پيامبر اكرم"

هنگام آميزش با ذكر !شيطان خودش خواسته كه در فرزندان آدم شريك شود و اين مايه ي بسي نگراني است ،نگران مباشيد 
خدا را ياد كند و از شر شيطان به خالق نيكي ها پناه ببريد اگر چنين نكنيد ممكن است فرزندتان ))  الرحمن الرحيمبسم اهللا((

  .را در دل نداشته باشد ) ع(محبت اهل بيت 

   

  " 96،همان ص)ع(امام علي  "

، هر كدام از دستمال جدا گانه وقتي به قصد آميزش كنار يكديگر آرميديد،دو دستمال تميز و پاك در كنار خود قرار دهيد 
           .استفاده كنيد 

   

    " 188،همان ص)ص(پيامبر اكرم "

هنگامي كه به اوج لذت جنسي نزديك شده ايد ،حتي االمكان از ريختن نطفه ي خود به بيرون خود داري مكنيد ،بگذاريد غدد 
    .ب سنگ مثانه خواهد شد جنسي آزادانه به تخليه بپردازند ،خود داري از تخليه ي نطفه ،موج

  "،باب الجمع 1، سفينه البحار،ج)ع(امام رضا "
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از طوالني .اگر به هر دليل عمل آميزش به طول انجاميد و عمل انزال صورت نگيرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد
                                                      .كردن مدت هم بستري بدون انزال پرهيز كنيد 

   

  "،باب الجمع 1، سفينه البحار،ج)ع(امام رضا "

پس از آميزش يكباره بلند مشويد و ننشينيد،بلكه ابتدا به طرف راست بچرخيد و اندكي بعد براي ادرار ولو اندك برخيزيد ،پس 
خواهيد از آن براي رسيدن به تعادل وآرامش غسل كنيد ،با رعايت اين آداب از سنگ مثانه در امان 

                                                                       .ماند

  "،همان ) ع(امام رضا  "

   

اگر آميزش و انعقاد نطفه با دلي آرام و .مكاني خلوت در زماني بي سرو صدا ،با دلي آرام شرايط مناسبي براي هم بستري است 
رت طبيعي در رگ ها جريان مي يابد،انتقال ژن ها طبيعي تر انجام ميگيرد و در خالي از اضطراب صورت پذيرد ،خون به صو

                                                                          .نتيجه فرزند ،به پدر و مادرش بيش تر شبيه خواهد شد

  " 359،ص 6،بحار االنوار ،ج) ع(امام حسن  "

   

علي رغم پرو بال سياه و صداي  "كالغ"شايست و ناشايست ،در آميزش نيز آدابي دارند ،:ي دارند پرندگان هر كدام صفات
                     .ناهنجارش،در آميزش مخفي كاراست ،آميزش مخفي كارانه را از كالغ بياموزيد

   

  " 100،ص14،وسائل الشيعه ،ج)ع(امام صادق "

   

يد و حتي بي اختيار نفس و صداي شما را مي شنود،از خير اين لحظات دل نشين و وقتي كودكي در اتاق است و شما را مي پا
  .بهشتي در گذريد ،مبادا آن كودك در بزرگي به رابطه نامشروع تن در دهد كه رستگار نمي گردد

   

   " 500، ص5و فروع كافي ج95،همان ص)ص(پيامبر اكرم  "
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دلربا ترين لباس را به اندام      و دل نواز ترين عطر را به كار بريد زيبا ترين و خانم ها از آرايش دريغ مكنيد ،بهترين ماليم ترين
خويش بپوشانيد خود را حداقل با يك گردنبند زينت بخشيد و صبح و شام خود را به شوهر عرضه داريد ،در يك كالم چشمو 

             .انه برباييد دل شريك زندگيتان را هنرمند

   

   " 112سايل ،همان ،ص،و) ص(پيامبر اكرم "

مطابق ميل خانمتان لباس بپوشيد ،در خانه نيز آراسته و دل ربا باشيد ،هوش و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب !آقايان
    .كنيد ،با اين كار غدد جنسي او را نسبت به خود فعال كنيد و عفت او را نسبت به ديگران فزوني مي بخشيد

  " 80خالق ،ص، مكارم اال)ع(امام رضا "

   

حاللي لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نيست ،ولي زياده روي در اين امر نارواست ،ميانه روي در آميزش به سالمت 
                                                             . آدمي مي افزايد و عمر را زياد مي كند

   

  " 96ص،14،وسائل الشيعه ،ج) ع(امام صادق  "

مرد بايد مقداري از شهوت خود را نگه دارد كه همواره توانايي جنسي داشته باشد ،زيرا زن شوهر خود را در امور جنسي توانا 
بيابد ،بهتر از اين است كه او را ناتوان ببيند ،مرد ناتوان نمي تواند همسر خود را راضي نگه دارد 

.                                                                       

  " 180همان، ص) ع(امام علي "

   

همان گونه كه در امور جنسي زياده روي نارواست ،كم گذاردن و سستي به خرج دادن نيز ناشايست است ،روا نيست مرد بيش 
      .ماه ،اميزش جنسي با همسر جوان خود را ترك كند حتي اگر مثيبت ديده باشد  4از 

  " 188،همان ،)ع(امام رضا  "

   

حرمت كعبه را نگه داريد و خدا و .مراقب باشيد ،رو و پشت به قبله با همسر خويش هم بستر شدن ،زشت و ناپسند است 
                                                             .فرشتگان را از خويش نا خرسند مسازيد 
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  " 14،همان ص)ع(امام صادق "

   

هنگام خورشيد گرفتگي  - 3بين غروب تا تاريك شدن هوا  - 2بين اذان صبح و طلوع خورشيد  - 1: آميزش نكنيد  در اين اوقات
      هنگام زلزله -4و ماه گرفتگي 

  " 96،همان ،ص)ع(امام صادق  "

   

نه ،ضعف در اول شب چه زمستان و چه تابستان ،اميزش نكنيد زيرا معده و رگها پر است و موجب بيماري نقرس ،سنگ مثا
   .چشم و چكيدن ادرار مي گردد

  " 91، همان ص)ص(پيامبر اكرم  "

با همسر خود در نياميزيد چه بسا ممكن ) قمري (اگر فرزند كم عقل وديوانه و جذامي نمي خواهيد در اول ،وسط و آخر ماه  
                                                                   .است آن چه نمي خواهيد صورت پذيرد

  " 91، همان ص)ص(پيامبر اكرم  "

در شب عيد فطر ،عيد قربان و نيمه شعبان نيز آميزش به قصد فرزند دار شدن دوري گزينيد چرا كه ممكن است فرزند شما 
   .شرور ،معلول ،بد يمن و زشت رو گردد 

  " 187،ص 14،وسايل الشيعه ج)ص(پيامبر اكرم  "

تيار يا با اختيار به زني افتاد و مسحور او شد و دلت لرزيد ،پيش از اين كه پايت بلغزد ،چشم فرو بند و اگر گاه چشمانت بي اخ
در اولين فرصت با همسرت هم بستر شو ،چرا كه زنان همگي مانند 

                                                                                                              .همند

   " 73،همان ص)ع(امام علي  "

مي تواني با وضو به نزديكي اقدام ) با مشورت پزشك (چون همسرت باردار شد ،از آميزش بپرهيز،تنها در ماه هاي اول 
                               .كني،جنيني كه در رحم همسرت است بسيار مقدس و قابل احترام است

  " 188ص 14ن ج،هما)ص(پيامبر اكرم  "

اين عمل عالوه بر حرمت . زنان به قدر كافي از عادت ماهيانه رنج مي برند روا نيست با آميزش در اين دوران به رنج آنها بيفزاييم 
    .شرعي ،غير اخالقي و غير بهداشتي نيز مي باشد ،در اين اوقات مي توان از ديگر اعضا بهره برد
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  " 571،ص 1،همان ج)ع(امام صادق "

   

جمله اي كه )) دوستت دارم عزيزم . ((عشق به همسر گرما بخش و انرژي زاست ،با اعالم اين عشق به او قلب وي را تسخير كنيد
   .هيچ گاه از قلب زن بيرون رفتني نيست ،همسر خود را از اين كالم آتشين محروم نسازيد

  " 10،همان ص)ص(پيامبر اكرم  "

   

آميزش با همسر نيز بايد از طريق معمول صورت پذيرد تا آرامش جنسي و رواني .نيكوست  هر كار از راه خود به انجام رسد
                  .نزديكي با او از پشت به شدت مكروه ،ناميمون و غير بهداشتي است . حصل آيد

  "، همان )ص(پيامبر اكرم  "

زان و عاشقانه رد وبدل كنيد ،يكديگر را در آغوش مسرتان بگذاريد ،با او گفت و گو كنيد ،كلمات سوگاهي سر بر بالين ه  
                                       .بفشاريد ،عشق بازي با همسر سرگرمي مومن است

  " 82،همان ص)ص(پيامبر اكرم  "

هد شد هم آغوشي را براي آخر شب بگذاريد زيرا براي بدن مناسب ،براي فرزند دار شدن اميد وارتر و فرزند عاقل تر خوا
.                   

  "،سفينه البحار ،همان )ع(امام رضا "

و باالخره وقتي در بدن احساس ناراحتي مي كنيد و علتي براي آن نمي يابيد ،وقتي احساس مي كنيد حرارت بدنتان باال رفته و 
  عضالت بدن شما رو به تحليل 

ا را آرامش بخشد به نزد همسرتان رفته و با آميزش ،خود را شفا مي رود و هنگامي كه به دنبال مامن و ماوايي مي گرديد كه شم
    .بخشيد 

  " 75،حليه المتقين ،ص)ع(امام علي  "

و آخر اينكه آنچه در خانه مي گذرد امانت است، روا نيست زن ها آن چه ميان آن ها و شوهرانشان در خلوت مي گذرد به زنان 
  . ديگر بازگو كنند

  " 154،ص 14الشيعه ،ج ،وسائل)ص(پيامبراكرم  "
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   انتظار خانم ها در اولين مالقات 7

فكر  مـردي كـه با او قرار دارد فقط در مورد آن شب دوسـت دارد يك خانم. اوليـن قـرار همـيشه خـيـلي مـهـم بـوده اســت
آن شب چه انتظاراتي ازشما دارد و  اجـازه بدهيد بـرايـتان بگويم كه او.نكرده باشد، بلكه خود را براي آن آماده نيز كرده باشد

     .مي خواهد شما چگونه ظاهر شويد

   عادي نباشيد  -1

اما چرا كمي . اگـر بـا روي بـاز و لبـخندي بر لب با او برخورد كنيد، مطمئن بـاشـيـد كـه پـاسـخ گـرمـي خـواهـيــد گرفت
مثالاگر از . او آگاهي داريد، از آن استفاده كنيد از عالئق ـرانــدكيو برخورد اولتان را جالب تر نـميكـنيـد؟ اگـ مـتــفاوت نبوده

ن قرارتان به اوگل بنفش هديه كنيد و اگر هم چيزي در موردش نميدانيد از تخيلتان در رنگ بنفش خوشش مي آيــد، در اولي
  . اين زمينه كمك بگيريد

يا اگر فرد جدي تري است، . ه آبنبات بسيار لذت خواهد برداگر فردي سرزنده و اهل تفريح و بازي است احتماالً از يك بست
اگر متوجه شود كه شما نمي . خالقيت رمز اين كار است. ممكن است نسخه اي از كتاب مورد عالقه تان خوشحالش كند

سيار خوشحال خواستيد فقط برايش چيزي خريده باشيد، بلكه وقتي آن چيز را انتخاب مي كرده ايد به فكر او نيز بوده ايد، ب
  . خواهد شد

     گستاخ مودب باشيد، نه -2

اما مطمئن باشيد كه به كارهايي كه مي كنيد و حتي . ممكن است به شما نگويد كه مهمترين مسئله براي او داشتن اتيكت است
  . غذا خوردن با دهان بسته اين جزئيات كار است كه مهم است، مثل. كارهايي كه نمي كنيد بسيار دقت دارد

اصل ديگري كه بايد به ياد داشته . اما اگر اصرار داشت كه خود اين كار را بكند شما نيز پافشاري نكنيد. در را براي او باز كنيد
هر چقدر هم كه جالب و خنده دار (باشيد اين است كه از تعريف كردن هر داستاني كه موضوعات بد و تهوع آوري داشته باشد 

  . ي براي دوستيتان خواهد بودبپرهيزيد زيرا پايان  )باشد

  تحسينش كنيد -3

لباس  احتماالً چيزي در. بسياري از مردها فراموش مي كنند كه از ظاهر خانمي كه با او قرار دارند تعريف و تمجيد كنند
 مطمئن باشيد كه او وقت زيادي را صرف آماده كردن. عطرش هست كه شما خوشتان بيايد يا بوي موهايش  پوشيدنش، مدل

  . خود براي آن شب كرده است، و اينكه شما اين تالشش را بفهميد بسيار مهم است

  در مورد او كنجكاو باشيد -4

به همين دليل پيوسته مشغول . عصبي هستيد و سعي مي كنيد كه مطمئن شويد كه آيا از شما خوشش آمده است يا خير
، تا جايي كه فراموش مي كنيد كه كمي هم در مورد او و صحبت كردن در مورد خودتان و كارهايي كه كرده ايد مي شويد

ممكن است هدفتان ادامه پيدا كردن گفتگو باشد، اما يك سخنراني يك طرفه باعث ايجاد سردي و ناراحتي . عالئقش بپرسيد
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ه يك مصاحبه اما دقت كنيد كه اينجا هم افراط نكرده و آن را ب. پس از او هم بخواهيد در مورد خودش صحبت كند. مي شود
  . تبديل نكنيد

  محكم و قاطع باشيد، اما نه پرخاشگر -5

خيلي مهم است كه اعتماد به نفستان را به او نشان دهيد، اما اين هم مهم است كه به مرز بين قاطعيت و اعتماد به نفس با 
اگر . باشيد نه بد خلق و سركشزماي كه با گارسن صحبت مي كنيد، او انتظار دارد كه مودب و فروتن . پرخاشگري دقت كنيد

آن چه را كه سفارش داده ايد اشتباهاً آماده كرده اند، آن را به گارسن اطالع دهيد اما صدايتان را بلند نكنيد و آن را پس 
با لبخندي مودبانه و كمي جرات و جسارت اعالم كنيد گه سفارشتان درست آماده نشده است و اين ميتواند لحظه اي . نفرستيد

همچنين اگر فيلمي كه هر در دوست داشتيد تماشا كنيد، از روي پرده . يار مناسب براي نشان دادن تمايلتان به بخشش باشدبس
  . برداشته شده باشد، با روي باز اين مسئله را بپذيريد و عصباني نشويد

  

  هميشه نقشه اي از قبل تعيين شده در ذهن داشته باشيد - 6

هميشه مي توانيد روي . يتان براي آن شب در آخرين لحظه به هم خورد، آرامش خود را حفظ كنيداگر تمام طرح ها و نقشه ها
طرف مقابلتان احتماالً . طرح دومتان حساب كنيد تا آن چه را كه از آن شب باقي مانده است را به بهترين وجه ممكن بگذرانيد

ماً طرح هاي عجيب و غريبي در ذهن داشته باشيد، فقط الزم نيست كه حت. تحت تاثير اين خالقيت شما قرار خواهد گرفت
ر ذهن شما باشد تا اگر نقشه هايتان براي آن شب درست از آب در نيامد اصليتان د كافي است چند ايده ديگر هم به جز برنامه

  . ك كننده باشداز اسكي روي يخ گرفته تا رقص و نوشيدن قهوه، همه مي تواند در اين زمينه كم. از آن ها استفاده كنيد

  با احساسي فوق العاده او را ترك كنيد -7

بايد او . زمانش رسيده است كه ديگر هر چه در چنته داريد بيرون بريزيد تا تحت تاثير شما باقي بماند. آن شب رو به پايان است
گذرانده است و يا چه خوش  را با احساسي ماندني ترك كنيد كه هميشه با خود بگويد كه چه زمان فوق العاده اي را با شما

به هر حال اگر بدانيد كه با چه جمله اي . او را تا دم در منزلش همراهي كنيد. شانس بوده كه توانسته ساعاتي را با شما بگذراند
ت آن شب را به پايان برسانيد، احتماالً هميشه در ذهن او خواهيد ماند و ممكن است حتي بخواهد كه بعد ها باز با شما مالقا

  . داشته باشد

  حاال برويد سر قرارتان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قدم مهم، راه هايي مطمئن نه فقط براي تحت تاثير قرار دادن خانم همراهتان است، بلكه براي بر آوردن انتظارات او نيز  7اين 
. مرحله به خوبي مي تواند شما را در كارتان موفق كند 7به ياد داشته باشيد كه اگر صميمي و با مالحظه باشيد، اين . مي باشد

ديرتان نشود، وقت قرارتان . با حواس جمعي و دقت به جزئيات خواهيد توانست حتي او را به ادامه اين رابطه مشتاق تر كنيد
  !رسيده است

  شما جزء كدام گروه هستيد؟ -نوع ازدواج  5

  www.tanzimekhanevadeh.ir: اينترنتي  پايگاه   مجله روانشناسي ايران ايران: منبع 
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وقتي توانستيد نوع ازدواج خود را تشخيص دهيد، آنوقت بهتر مي توانيد تصميم بگيريد كه . ازدواج انواع و اقسام مختلفي دارد 
   www.asheghi4u.net. تي در آن ايجاد كنيدآيا از ازدواج خود راضي هستيد يا فكر مي كنيد بايد تغييرا

  ازدواج يكنواخت 

اما، با گذشت زمان و درگير شدن شما با مسائل و مشكالت . وقتي ازدواج كرده ايد، همسرتان را از ته قلب دوست مي داشته ايد
شما به ندرت همديگر را مي بينيد، اين اشكالي ندارد، اما آرزو . شده ايد روزمره، بچه ها و ساير فعاليت ها، از همديگر دور

  . داشتيد كه مي توانستيد زمان بيشتري را با هم گذرانده و چيزي بيشتر و فراتر از هزينه هاي خانه را با هم شريك مي شديد

ره به همديگر هم نيازمند گذشت زمان همانطور كه جدا شدن و دور شدن شما از يكديگر، زمان برده است، نزديك شدن دوبا
. پس نترسيد و مطمئن باشيد كه اگر همه تالشتان را به كار گيريد همه چيز مثل روز اول خواهد شد. است

www.asheghi4u.net  

بايد دوباره كشف كنيد كه همسرتان چقدر . دبا پيدا كردن ساعاتي كه بتوانيد آن را در كنار همسرتان بگذرانيد شروع كني
به چيزهاي مورد عالقه همسرتان، عالقه نشان دهيد، تا بتوانيد زماني را در . موجودي شگفت انگيز است و چقدر دوستش داريد

  . كنار يكديگر به خوبي و خوشي بگذرانيد

. د تا دوباره از نزديك با خصوصيات عالي او آشنا شويدبه دنبال موقعيت هايي باشيد كه بتوانيد در خلوت كنار همسرتان بگذراني

www.asheghi4u.net  

  ازدواج سوء استفاده گرانه 

در بسياري از . ازدواجي است كه در آن شما چه جسماً و چه روحاً مورد سوء استفاده طرف مقابلتان قرار مي گيريد اين ازدواج 
. ازاينرو، از بين بردن آن نيازمند عشق و مشاوره فراوان است. اين عادتي است كه از دوران كودكي در فرد ايجاد مي شود موارد،

www.asheghi4u.net  

ي عالي بدون هيچگونه سوء هيچ كس نبايد تصور كند كه به چنين ازدواجي تعلق دارد، همه شايسته يك ازدواج و زندگي زناشوي
  . استفاده مي باشند

اگر طرف مقابلتان تمايلي به انجام اينكار نشان نداد، آنگاه . بايد براي خودتان و فرد سوء استفاده گر از متخصص كمك بگيريد
ين سوء استفاده و بايد بدانيد كه اگر ا. بايد از متخصص بخواهيد كه به شما كمك كند كه چطور با چنين موقعيتي كنار بياييد

  www.asheghi4u.net. بدرفتاري ها ادامه پيدا كرد، آگاه تنها راه چاره شما ترك آن زندگي است

  مقام و عنوان   ازدواج

ط به خاطر ثروت يا مقام او البته مهم است كه با مردي ازدواج كنيد كه بتواند از عهده نيازهاي شما برآيد، اما اگر با كسي فق
. هيچ وجه اشتراكي با هم نداريد، خيلي زود متوجه خواهيد شد كه هميشه هم پول همه چيز نيست. ازدواج مي كنيد 

www.asheghi4u.net  
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يد كه هيچوقت دير نيست و هميشه مي توانيد اگر ازدواج شما يكي از اين نوع ازدواج ها باشد، چه بايد بكنيد؟ مطمئن باش
سعي كنيد به كارهاي مثبتي كه همسرتان . چيزهايي جديد درمورد همسرتان كشف كنيد كه بتواند او را در قلبتان جاي دهد

ا از او به خاطر آن نقاط مثبت تشكر كنيد و سعي كنيد به چيزي فراي مقام ي. براي شما و بچه ها انجام مي دهد فكر كنيد
  www.asheghi4u.net. وضعيت مالي او فكر كنيد

  . براي شناختن همسرتان وقت بگذاريد و رابطه اي عميق تر با وي بسازيد

  www.asheghi4u.netازدواج همسر غايب 

. آنقدر به كار و فعاليت هاي خارج خانه گرم است كه شما هيچوقت همديگر را نمي بينيد در اينگونه ازدواج ها سر همسرتان

www.asheghi4u.net  

افرادي هم هستند كه براي كارشان بيشتر . شغل هايي هست كه فرد مجبور است زمان زيادي را خارج از خانه و خانواده بگذراند
اين مسئله ممكن است به خاطر حس منفي وفاداري به كارفرما باشد يا اينكه بخواهند در . نواده شان وقت مي گذارنداز خا

  . كارشان هميشه برتر و اول باشند

بعالوه، كارها و فعاليت هاي زيادي وجود دارد كه بتواند زمان و حواس افراد را از آنِ خود كند، اما اگر مي بينيد اين كارها به 
  www.asheghi4u.net. بهاي از دست دادن همسر و فرزنداتان تمام ميشود، مراقب باشيد چون ارزشش را ندارد

دليل اين مشكل در زندگي شما هر چه كه باشد، ديگر زمانش رسيده است كه دست از آن برداريد و ببينيد براي كم كردن 
ممكن . از منزل مي گذرانيد و اضافه كردن به زماني كه كنار همسر و خانواده تان مي گذرانيد چه بايد بكنيدزماني كه خارج 

اما اگر همراه با همسرتان تصميم بگيريد كه براي رشد و توسعه ازدواج و . است ابتدا شكل قرباني كردن خودتان را داشته باشد
  www.asheghi4u.net. ه به لذت عميقي دست پيدا خواهيد كردزندگيتان چه مي توانيد بكنيد، مطمئن باشيد ك

  بادوام  ازدواج 

پيرمرد و پيرزني را كه گاهي مي بينيد دست در دست . اينها ازدواج هايي هستند كه هر كسي روياي آن را در سر مي پروراند
  www.asheghi4u.net. زنند چنين ازدواجي داشته اندهمديگر لبخند زنان در خيابان قدم مي 

براي داشتن يك ازدواچ . آنها با تالش هاي مداوم، روزانه و مثبت به وچود مي آيند. اين ازدواج ها اتفاقي به وجود نمي آيند
اقتصادي، بيماري ها، مشكالت فرزندان، شكستن قلب ها و خيلي  ازدواجي كه دربرابر مشكالت مالي و. بادوام بايد تالش كرد

مسائل و مشكالت ديگر طاقت بياورد، ازدواجي بادوام است چون زوجين از تمام اين مشكالت با كمك و همكاري يكديگر گذشته 
خنده . ش مي كنندآنها براي گذشتن از سد مشكالت و موانع موجود بر سر راه خوشبختيشان دست در دست همديگر تال. اند

آنها مي دانند كه هميشه مي توانند روي . هايشان، گريه هايشان، شادي ها و غصه ها و كارهايشان با هم و در كنار هم بوده است
  . همديگر حساب كنند

ت آوردن فقط بايد بخواهيم و هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال براي به دس. چنين ازدواجي براي تك تك ما امكانپذير است
  . آن تالش كنيم
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ازدواج شما كداميك ازاينهاست؟ آيا مي خواهيد همين وضعيت را حفظ كنيد؟ يادتان باشد كه هيچوقت دير نيست و اگر 
  www.asheghi4u.net.همديگر را دوست بداريد و تالش كنيد، مي توانيد خوشبخت ترين زندگي را از آنِ خود كنيد

  بازي ذهني خانمها با آقايون10

    غالمپور: ارسال مقاله از خانم 

عالوه بر اين بازي هايي كه هر يك از طرفين، بر سر ديگري . آشنايي با خصوصيات جنس مخالف براي هر فرد دشوار مي باشد
شيم؛ همانطور كه شايد خيلي از شما هم بگذاريد روراست با. در مي آورد، نيز راه رسيدن به اين شناخت را مشكل تر مي كند

  .بدانيد، هيچ مردي دوست ندارد با يك خانم وارد جنگ رواني شود

نمونه از بارزترين بازي هاي خانم ها در دنياي قرار هاي مالقات ذكر شده است  10در اين قسمت . ولي اصال الزم به ترس نيست
  .تا همه چيز در مورد خانم ها برايتان فاش شود

  بازي انتظار: 10ره شما

و برايش پيغامي مي ) اگرچه اغلب اين كار را انجام نمي دهيد يا حداقل اينكه نبايد انجام دهيد(شما با او تماس مي گيريد 
او به اين دليل شروع به وقت . ساعت ها و شايد روزها سپري مي شود و خبري از او نمي شود. گذاريد تا با شما تماس بگيرد

هر چند جذب شما شده اما دوست ندارد با . هيچ گاه دوست ندارد خودش را مشتاق و يا عالقمند نشان دهد كشي مي كند كه
  .برقراري رابطه زياد، شما را از دست بدهد

پس از چند روز، مجددا با او تماس بگيريد و مطمئن شويد كه پيغام شما به دستش رسيده است؛ از اين مرحله به : چه كار كنيد
اگر تمايلي به برقراري رابطه از خود . يز به دست اوست كه آيا شما را مي خواهد و يا اينكه از شما دوري مي ورزدبعد همه چ

  .نشان نداد مي توانيد به راحتي متوجه شده و عكس العمل مناسب را بروز دهيد

  بازي طعمه: 9شماره 

سناريويي است كه شما را در موقعيت  "كر مي كني؟تو چي ف..... من فكر مي كنم اين شلوار منو كمي چاقم كرده"عبارت 
اما سوال را طوري مطرح مي كند كه شما ناخواسته . نظر شما براي او از اهميت ويژه اي برخوردار است. مشكوكي قرار مي دهد

  .در چنين مواقعي كامال هوشيار باشيد. پاسخ مثبت به او بدهيد

چه . پيش از پاسخ دادن نبايد بيش از اندازه مكث كنيد. رار گرفته توجه نكنيدبه طعمه اي كه بر سر راهتان ق: چه كار كنيد
: اگر او در پاسخ گفت. لباس برازنده او باشد چه نباشد، به او بگوييد كه بسيار زيباست و در آن لباس فوق العاده به نظر مي رسد

ممكن است  ."!ه بپوشي باز هم در نظر من زيبا هستيتو هر لباسي ك ": به او بگوييد "تو فقط به خاطر من داري اينو مي گي"
  .حال با اين كار از يك جر و بحث طوالني جلوگيري مي كنيد ولي به هر دروغ باشد

  بازي بي دست و پايي : 8شماره 

آن كار نمايد،  براي اينكه شما را به نوعي وادار به انجام دادن. بعضي مواقع اتفاق مي افتد كه او دوست ندارد كاري را انجام دهد
آن كار بخصوص شايد برنامه ريزي و يا  ".ين كار را چگونه انجام دهممن دقيقا نمي دونم بايد ا": چيزي شبيه به اين مي گويد

  .نصب يك نرم افزار كامپيوتري باشد كه اگر چه به خوبي از نحوه اجراي آن آگاه است، اما فقط دلش نمي خواهد آنرا انجام دهد

اما مراقب باشيد كه اين . در بيشتر موارد بهتر است كه بي خيال چيزهاي ديگر شده و درخواست او را اجرا كنيد :چه كار كنيد
در عوض در حين اجراي برنامه او . امر براي او به صورت عادت در نياييد؛ وگرنه هميشه مجبور هستيد جور كارهاي او را بكشيد

با اين روش او دفعه آينده براي شانه خالي كردن از زير اين كار . به او آموزش دهيدرا در كنار خود بياوريد و مراحل مختلف را 
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  .هيچ بهانه اي ندارد

  بازي دست نيافتني جلوه دادن : 7شماره 

گاهي اوقات نيز براي جلوگيري از بروز شكست . خانم ها دوست دارند خودشان را در نظر آقايون دست نيافتني جلوه دهند
ه عبارت ديگر پيش از قبول ريسك آنها قبل از شيرجه حرارت آب را تست مي كنند ب. خود را بيان نمي كنند عاطفي، احساسات

  .شكست بايد مطمئن شوند كه آيا شما آنها را از صميم قلب دوست مي داريد يا خير

مي كند  "اظهار عالقه"شما اگر ديديد كه او در مورد احساستش نسبت به شما مطمئن نيست اما در عين حال به : چه كار كنيد
اما در انجام اين كار زياده روي به خرج ندهيد، چون شما نيز . دهيد  وظيفه شما هم اين است كه كار مشابه را در مورد او انجام

نيد كه اجازه دهيد تا او بداند كه دوستش مي داريد، اما در عين حال بايد او را متوجه ك. بايد در نظر او دست نيافتني جلوه كنيد
  .ال شخص ديگري برويددر صورت عدم ايجاد رابطه مناسب شما مي توانيد به راحتي به دنب

  "بايد با هم صحبت كنيم "بازي : 6شماره 

يك بار ديگر . اين بازي معموال زماني شروع مي شود كه شما مشغول تماشاي يك رويداد ورزشي مهم، نظير جام جهاني هستيد
  .او توجه شما را مي خواهد آن هم در همان موقع مشخص. ان كرده و از اولويت هايتان آگاه شوداو قصد دارد شما را امتح

به حرف هايش گوش دهيد و مجددا به . دقيقه بي صدا كنيد، كار عاقالنه اي انجام داده ايد 5اگر تلويزيون را براي : چه كار كنيد
ساعته  5ذارد براي بعد، او تلويزيون را خاموش كرده و يك مشاجره اما اگر بگوييد كه حرف هايش را بگ. ادامه بازي برگرديد

او مخ شما را پر مي كند از اينكه برايش هيچ گونه اهميتي قائل نيستيد و مانند گذشته احساساتتان را بروز نمي . شروع مي شود
  .به هر حال در هر دو مورد حق انتخاب با خود شماست. دهيد

  بازي مبادله اي: 5شماره 

او به طور آگاهانه به شما مي گويد كه در صورتي . و معموال وقتي از اين بازي استفاده مي كند كه حرف از سكس به ميان بيايدا
خانم هاي كمي هستند كه از كمك كردن مردها . رابطه جنسي برقرار مي كند كه شما در عوض يكي از كارهاي او را انجام دهيد

  .ا دعوت كردن مادر خانم به صرف شام، لذت نمي برنددر كارهاي خانه، خريد كردن، و ي

بنابر اين . شما هر چقدر بيشتر به درخواست هاي او پاسخ مثبت دهيد او خيلي بيشتر به شما عالقه پيدا مي كند: چه كار كنيد
يند اين است كه ممكن نقطه ناخوشا. جارو و خاك انداز خود را برداريد، براي خريد آماده شويد و با مادر زن خود گفتگو كنيد

بايد . است شما كارهايي انجام دهيد كه از آنها لذت نمي بريد، اما در عوض در انتهاي روز احساس خوشحالي خواهيد داشت
در ضمن به خاطر داشته باشيد كه شما هميشه مجبور نيستيد براي برقراري . مطمئن شويد كه او تا پايان معامله صادق است

  .ر حق او انجام دهيدرابطه جنسي، لطفي د

  معكوس ذهني بازي:  4شماره 

ورت مي پذيرد كه او دقيقا عكس آنچه را كه مي خواهد به زبان مي آورد و از شما انتظار دارد تا عينا اين امر درست زماني ص
ما اين مطلب را به به عنوان مثال ممكن است از شما بخواهد تا ظرف ها را بشوييد، ا. كاري را كه در ذهنش دارد، انجام دهيد

: طور واضح بيان نمي كند، بلكه به جاي آن مي گويد من ظرف ها را مي شويم و پس از اتمام كار از دست شما عصباني مي شود

  !درك ميكنم! گيج شديد؟. كه چرا به او كمك نكرده ايد

دفعه آينده وقتي . يزي از دست ندهيدرا شروع كرد، خيلي مراقب باشيد تا چ اين بار كه او بازي ذهني معكوس: چه كار كنيد
اگر او اشيا را به تندي به . رفتار او را كامال تحت كنترل داشته باشيد) نجام هر كار ديگريو يا ا(نوبت به شستن ظرف ها رسيد 

  .اين طرف و آن طرف پرتاب مي كرد، بهتر است به او بپيونديد و كمكش كنيد

  بازي ذهن خواني: 3شماره 

دارد تا ذهنش را بخوانيد؛ زيرا تصور مي كند رفقا، او از شما انتظار . انجام مي شود ذهني معكوس وال به همراه بازياين بازي معم
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هر چند اين بازي به هيچ وجه منطقي نمي باشد اما . كه اگر واقعا به او اهميت بدهيد بايد بدانيد چه چيزي در ذهنش مي گذرد
  .افكارشان را بخوانيد خانم ها باز هم انتظار دارند تا شما

پيش از اينكه گوي بلورين جادويي خود را در آورده و شروع به پيشگوي كنيد، از او بپرسيد كه دوست دارد چه : چه كار كنيد
به او نشان دهيد كه با . كاري برايش انجام دهيد و دليل آنرا هم اينطور توجيه كنيد كه فقط قصد خوشحال كردنش را داريد

اگر شما شروع كنيد به حدس زدن، به . ر حال گوش كردن هستيد و وقت خود را با حدس هاي آبكي از بين نبريدتمام وجود د
  .احتمال زياد گزينه نادرست را انتخاب مي كنيد

  بازي سكوت: 2شماره 

شايد . ت استزماني كه او با شما صحبت نمي كند و شما را به سردي در آغوش مي گيرد، بايد بدانيد كه از دستتان ناراح
  .خودتان هم به درستي از دليل اين امر آگاهي نداشته باشيد

حقيقت اينجاست كه اگر . با اين كار همه چيز را بدتر مي كنيد. مدام از او نپرسيد كه چه اتفاقي روي داده است: چه كار كنيد
كه شما مشغول تحليل و بررسي كارهاي خود در حين زماني . ندانيد كه چه كاري انجام داده ايد، اوضاع خيلي وخيم تر مي شود

او ممكن است نزد شما بياييد، به چشم هايتان . هستيد او فرصت الزم را بدست مي آورد تا خونسردي خود را مجددا بدست آورد
د از او و زاري كند و يا اينكه چيزي در روي سرتان بكوبد؛ كه البته در صورت وقوع چنين سانحه اي مي تواني  خيره شود و آه

  .دبپرسيد كه چه اتفاقي روي داده و بعد نسبت به حل آن اقدام كني

  بازي اتمام حجت: 1شماره 

او از شما انتظار يك چيز بزرگي داشته، به . و زماني روي ميدهد كه ارتباطتان در خطر باشد. سرآمد تمام بازي هاست اين بازي،
. طبق خواسته اش عمل نكنيد او اظهار مي دارد كه شما را ترك خواهد كردو اگر بر .... عنوان مثال پيشنهاد ازدواج، حلقه و

  .راست و دروغش به طرفتان بستگي دارد

اگر احساس كرديد كه او بلوف زده، به كار خود ادامه دهيد و به او بگوييد كه در حال حاضر آمادگي تشكيل : چه كار كنيد
اگر واقعا . حرف هايش صحت دارد، بهتر است بنشينيد و با او صحبت كنيد اما اگر احساس كرديد كه. زندگي مشترك را نداريد

  .آمادگي نداشتيد كه رابطه خود را به سطوح باالتر ارتقا دهيد، شايد نوبت به آن رسيده باشد كه به ارتباط خود خاتمه دهيد

  

  وارد بازي شويد

بازي هايي را كه خانم ها انجام مي دهند، برايتان ذكر نمونه از مشهورترين  10در قسمت باال . همه چيز در اختيار شماست
  .حال كه نسبت به آنها آگاهي پيدا كرديد مي توانيد به راحتي زندگي آرامي را در كنار آنها شروع كنيد. كرديم

  

  روشهاي عذرخواهي

شرايط ميخواهيد   در ايـن درب قفل شده اتاق خواب، پريشـان خـاطـري، سكوت، جوابهاي سـربـاال،: وضعيت اينگونه مي باشد
  .فكري بنظرتان نميرسد و نمي دانيد چه بكنيدديگر   موي سر خود را بكنيد، رك بگوييـم،

چندين بار مخالفت   بنظر برسد بخصوص زماني كه بر سر موضوعي با هم عذرخواهي از همسر يا نامـزدتان ممكن است مشكل
ند از كه فكر ميكرديد به او ميفهما  را نبينيد و شايد هم هركاري را "اسفممت"توان گفتن   ممكن اسـت در خـود. كرده باشيد

  .هستيد را انجام داده ايد  كرده خود پشـيـمـان
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در اين قسمت چندين روش جهت عذرخواهي مطرح شده است كه تـوسـط حـل و فصل نمودن اختالفات و عبرت گرفتن از 
  .خاتمه خواهد داد تجارب به قضيه

  با گشاده رويي بپذيريد  انتقاد را -1

مجادله هايي كه هر دوي شما . براي پايان دادن به جر و بحث بشمار ميرودگوش دادن به حرفهاي همسرتان يك موضوع مهم 
نيز  "اين بـخصوص زماني صدق مي كند كه قبال. تصور ميكنيد، حق با شما است و مشكل مربوط به هر جفتتان مي باشد

  .ي بحث كرده باشيدبر سر موضوع فعل "مكررا

اينطور نشان دهيد كه حرف او را مي فهميد، همانگونه كه انتظار داريد . وقتي وي از شما انتقاد ميكند، كمربندتان را از رو نبنديد
نموده و  باز فكر كنيد، نظر خودتان را بدهيد، ايده او را لحاظ. هنگاميكه شما صحبت مي كنيد، او نيز متـوجه منظورتان شود

  .رويد جلو

  آنتراك دهيد -2

از بيان آنها  "تپش قلبتان بيشتر ميشود، و ممكن اسـت چيزهاي بگوييد كه لزومادر اوج يك مجادله، فشار خونتان باال ميرود، 
البته . گرفته و افكار خود را جمع نماييد نـيـاز داريد كه در آن از هم جدا شده، آرام "مكاني خـلوت"هميشه به . منظوري نداريد

  .ن ها استفاده نكنيدمكا يكي از آن هنـگاميـكه خيلي عصباني هستيد، از ماشينتان به عنوان

انرژي خود را معطوف فعاليتهاي . يا به آشپزخانه رفته كمي از ظـروف نشـسـته را بشوييد. سعي نماييد كمي قدم زده و يا بدويد
برگشتن به بـحـث و . داري فرصت دهيد تا با خودش تنها باشدمفيدتر و سودمند تر كنيــد و در عيـن حـال بـه همسر خود مق

اميدي بيشتري  مـجـادلـه بعد از يك استراحت كوتاه باعث مي شـود در مورد مـوضوع با ديدي باز تر و فكري آزاد تر نگريسته و
  .براي رسيدن به يك نـتـيـجه عـملي و منطقي در شما ايجاد شود

  يادآوري نكنيد گذشته را -3

مهم نيست كه او . ا به هيـچ كجـا نخواهيد رسيدر مي خواهيد به نيتي در آينده دست پيدا كنيد، با پيش كشيدن گذشته هاگ
  .با هم عهد كنيد كه گذشته ها گذشته. بار آخر فالن چيز را گفته و يا شما چه گفتيد

با فراموش كردن گذشته . جـايي نخواهد بردآتش آور معركه شدن راهـي به . بچيزي اكنون در حال روي دادن است توجه كنيد
  .زود تر به توافق خواهيد رسيد

  دست يازي نماييد -4

در مورد موضوعي بحث ميكنيد و همسرتان به يكباره صدايش را باال برده و از كـوره در رفـت، كـافي است به  اگر به آرامي
بگذاريد بفهمد كه اين فقط يك مجادله بي . او قرار دهيد دست خود را به آرامي در دستان. طرفش رفته و او را نوازش كنيد

بعالوه نوازش نشان دهنده اين اسـت كـه شما به او اهميت . شمـا براي شنيدن صحبتهاي او در كنارش هستيد اهميت است و
  .داده و دشمن او نمي باشيد

  .او را بگونه اي جنسي نوازش نكنيد: توجه

  كنيدجوي رسانا جهت ارتباط ايجاد  -5

در حاليكه او به حالت قهر به اتاق خواب ميرود، چند عدد شمع روشن كـرده، يك نوشابه باز نموده، چند بالش روي زمين 
اتاقي را كه با سوسو زدن شعله هاي لطيف شمع روشـن   او. انداخته و از همسرتان بخواهيد براي بحث و گفتگـو نزد شما بيايد

اطراف تاثير محيط . از حالت تدافعيش كاسته خواهد شد  بادل نظر و انديشه يافته ومـي شـود را محلي مناسب براي ت
احـساس خشن است اما با مراقبت همراه با توجه محبت آميز، هميشه   عصبـانـيـت يـك. مستقيمي روي احساسات ما دارد

  .ميتوان آرا كنترل نمود

  مشكلترين كلمه را بزبان آوريد - 6
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تصور عموم، همه افراد قادر به  برخالف. واند يكي از دشوارترين پيشنهاداتي باشدكه ما ارائه مـيكنيميك عذرخواهي واقعي ميت
مي توانيد پيش از اينكه تسليم . غش نكرده است حرفي بوده و تا بحال هيچ كسي بعد از گفتن آن 6زبان آوردن اين كلمه 

بهتر است با بيان اين كلمه آب را روي آتش ريخته و خيلي سريعتر ، به بحث و جدل ادامه دهيد اما "متـاسـفـم"و بگوييد  شده
   .ه را ختم دهيدقائل

اما . خانها نيز ميـخـواهـند فـقط حرف خودشان را به كرسي بنشانند گاهي اوقات .گردن آقايان انداخت تقصير را نبايد فقط به
اميكه برايتان دشوار است، نمي توان گفت كه انساني اعتذاري تا زمانيكه نتوانيد كوتاه آمده و عذرخواهـي نمايـيـد، بخصوص هنگ

  ميباشي

  جمله اي دلپذير به او بگوييد -7

با اينكه بايد . را بطور موقتي به همراه داشته باشد يك مجادله مـيتـواند بسيار خسته كنده بوده و اثرات احسـاسـي سـوئي
بعد از مجادله و جر و بحثي طوالني، وقت كوتاهي را . صدمه ميگردد روشن و صادق بود، گاهي اوقات ابراز حقيقت باعث بروز

بوده و اگر چه ممكن است برخي از  تصاص دهيد به اينكه به يكديگر يادآوري كنيد كه آن فقط يك اختالف نظر معمولياخ
خوش مشربي او، عشقش به  وي را مانند عقايد همسرتان باعث اذيت و آزاد شـما شـود، امـا در عـوض بسياري از محاسـن ديگر

  .رت همسر شما نيز به احتمال زياد دست به مقابله بمثل خواهد زددر اينصو. فرزندانتان يا جديتش، دوست داريد

اما اگر چيزي قابل تعريف را با . كسي كه دوستش داريد مشكل به نـظر ميرسد گاهي اوقات فراموش كردن حرفهاي آزار دهـنده
  .ن با مسئله بسيار آسان تر خواهد شدآن بياميزيد، روبرو شد

  بگوييد كه دوستش داريد -8

هميشه، هميشه، هميشه هنگامي كـه مـي خواهيد به حالت آشتي و صلح برگرديد به همسرتان  - ر تاكيد مي كنيمبسيا
شرايطي تغيير  اطـميـنـان دادن ايـنـكـه احساس شما نسبت به همسرتان هيچگاه و تحت هيچ. بگويـيـد كـه دوسـتـش داريد

  .نخواهد كرد، در دست يابي به يك نتيجه صلح آميز و ماندني نقش بسيار با اهميتي خواهد داشت

  براي عصر برنامه ريزي كنيد -9

اگـر . بعد از ايـنـكه در خـانه اوضـاع آرام شـد، براي آزاد شدن فكـرتان از مجادله بـراي انجام يك فعاليت تفريحي آماده شويد
اين كارها  ـان قبـال بـراي رزرو بـليـط سيـنــما و يا گرفتن تاكسي اقدام مي كرد، اين بار شما پيـش دستـي نموده وهـمـسـرت

خوهد گرفت و اين به شما فرصتي مي دهـد تـا بتوانيد از اين تغيير  اعمال نو ظهور شما قرار او تحث تاثير اين. را انجام دهيـد
  .رفتاري لذت ببريد

اين موضوع را فراموش  نيز  "و سريعا قرار گرفـتــه مورد خـطاب "آدمي تنبل و نامرتب" توسط همسرتان  انيزم ممكن است
اما در مورد زنان وضعيت متفاوت است آنها بسيار سخت مي تـوانـنـد سخني كه برايشان گران تمام شده است را . نموده باشيد

 ادن يك فعاليت تفريحي، بخصوص بـعد از جــر و بحث، نتنها ذهن خود رابا پيشقدمي در پيشنهاد د. از ذهنشان خارج نمايند
  .مشغول موضوعي ديگر ميكنيد، بلكه به همسرتان ميـفـهمانيد كه هنوز هم دوست داريد وقتتان را با او بگذرانيد

  ببخشاييد، اما هميشه فراموش نكنيد

در حقيقت، فراموشي . آن اتفاق را براي هميشـه فراموش كنيد عذرخواهي تنها به ايـن مـعنا نـيست كـه بـگوييد متـاسفيد و
با وقـت گـذاشـتـن بـراي . مسئـله مـورد نـظـر مسـتـعـد بازگشت و سرايت دوباره به رابطه تان شود گـردد كـهباعث مي 

دوست داريد، خواهيد  بـحـث و گـفـتـگوي منطقي و آزادانه در مورد مشكالت، در عين حالي كه ميـدانـيد طرف مقابلتان را
  .بـراي پيـشـرفت و ابـزاري آموزنده گردانيد توانست اختالف نظرها را تـبـديل به وسـيـله اي

طـرز رفتار يا صحبت من با يك دوست  آيا: از خـود بپـرسيد. بياد داشته باشيد كه همسرتان بهترين دوسـت شـما اسـت
  .ديگر خواهيد نگريست  بگونـه اي تاينگونه بايد باشد؟ آنگاه درآينده به اختالفا
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 هاي جهان المثل در ضرب ازدواج
   

  ) ضرب المثل آلماني.( با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت هنگام ازدواج بيشتر-1  

   

  ) ضرب المثل فرانسوي. ( زن مي گيرد، به نوكري مي رود "پول  "مردي كه به خاطر  -2

   

   )ضرب المثل چيني. ( ازوي اوست لياقت داماد ، به قدرت ب -3    

   

   )ضرب المثل يوناني. ( باشد  "شوهر "زني سعادتمند است كه مطيع  -4    

   

   ) ضرب المثل انگليسي. ( خوب مي سازد "بي پول  "زن عاقل با داماد  -5    

   

   ) ضرب المثل انگليسي. ( زن مطيع فرمانرواي قلب شوهر است -6    

   

  ) ضرب المثل آلماني. ( كنند اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ي خرابه هم زندگي مي زن و شوهر -7    

   

   ) المثل لهستاني ضرب. ( داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بي لياقت  - 8    

   

  )المثل ايتاليايي ضرب. ( دختر عاقل ، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مي دهد -9    

   

  ) ضرب المثل فرانسوي(. داماد كه نشدي از يك شب شادماني و عمري بداخالقي محروم گشته اي- 10    
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   ) ضرب المثل ايتاليايي( .دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با ديگري فقير -11    

   

ضرب المثل . ( درباره مادر عروس تحقيق كن  در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج -12    
   )آذربايجاني

   

   ) چيني ضرب المثل. ( برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني  -13    

   

  )  ضرب المثل چيني( تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن  -14    

   

  ) ضرب المثل اسپانيايي. ( بگير در دست بگيري اختيار شكمش را در دست اگر خواستي اختيار شوهرت را -15    

   

   ) ضرب المثل تركي. ( پولت را از او دور نگه دار  اگر زني خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوي با او ازدواج كن اما -16    

   

    )ماري آمپر. (ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب مي شود -17    

   

   )ضرب المثل اسپانيايي. ( بد ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود و گاهي هم بسيار -18    

   

   ) المثل فرانسوي ضرب. ( ازدواج ، زودش اشتباهي بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتري است  -19    

   

  ) سقراط. ( ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشيماني است  -20    

   

. ( صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود ازدواج مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در آن فقط يك اشتباه -21    

  ) بورنز
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   )روالند(ازدواجي كه به خاطر پول صورت گيرد، براي پول هم از بين مي رود -22    

   

  ) ناپلئون. ( ازدواج هميشه به عشق پايان داده است  -23    

   

   )محمد حجازي( اگر كسي در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است -24    

   

خانم . ( و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنيم  انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست ، ولي مي توانيم مادر شوهر -25    
   )پرل باك

   

  )بردون( . ، بهترين دوست شما مي شدبود  "مرد  "با زني ازدواج كنيد كه اگر  -26    

   

  )سوني اسمارت. ( اصالً نخوانيد  با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل هاي خسته كننده او را -27    

   

   )سروانتس( " الل "زن   باشد و "كر  "براي يك زندگي سعادتمندانه ، مرد بايد  -28    

   

   )كريستين. ( مي خواهد "شجاعت  "نگ ازدواج بيشتر از رفتن به ج -29    

   

   )اسمايلز. ( بينند تا يك سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتي هاي يكديگر را نمي -30    

   

  ) فرانكلين. ( روي هم بگذاريد پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنها را -31    

   

  ) بالزاك. ( ست خانه بدون زن ، گورستان ا -32    
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  )آرت بوخوالد. ( تنها عالج عشق ، ازدواج است  -33    

   

شد هر  "بد  "مي شوند و اگر  "زنده  "هر دو  ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت -34    
   )سعيد نفيسي. ( دو مي ميرند

   

  ) تن! ( سي سال تحمل ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ وازدواج عبارتست از سه هفته آشنايي -35    

   

  )سيريوس. ( آن  "قلب  "خانه است و زن  "مغز "شوهر  -36    

   

   ) بالزاك. ( عشق ، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق  -37    

   

لرد . ( دارم و داراي هيچ نظريه اي نيستم  فرزند قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، اما حاال شش -38    
  )لوچستر

   

  )بن بيكر. ( ازدواج كنند مرداني كه مي كوشند زن ها را درك كنند ، فقط موفق مي شوند با آنها -39    

   

  )سينكالويس ( با ازدواج ، مرد روي گذشته اش خط مي كشد و زن روي آينده اش -40    

   

   )پاستور. ( عد از ازدواج به دست مي آيد خوشحالي هاي واقعي ب -41    

   

گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك  زيرا اگر زن خوبي. ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد -42    
  )سقراط. ( مي شويد همسر بد شويد فيلسوف بزرگي

   

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٣٤٠ 
 

يكي از دانشمندان . ( براي خودت دعا كن  به خواستگاري سه بار قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن -43    
  ) لهستاني

   

   )كارول بيكر. ( مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد -44    

   

  )آگاتا كريستي. ( شدم، براي او عزيزتر باشم  من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر -45    

   

  )ولتر. ( هر چه متأهالن بيشتر شوند ، جنايت ها كمتر خواهد شد -46    

   

. ( هميشه آن را مربوط به خودش مي داند  هيچ چيز غرور مرد را به اندازه ي شادي همسرش باال نمي برد، چون -47    

   )جانسون

   

مي تواند مردي را كه شنونده خوبي نيست ، اما ن زن ترجيح مي دهد با مردي ازدواج كند كه زندگي خوبي نداشته باشد ، -48    
  )كينهابارد. ( تحمل كند

   

  )شاو. ( مشكل پيدا مي كنند اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم -49    

   

! ( اراحت مي كني و خودت را عمري ن وقتي براي عروسي ات خيلي هزينه كني ، مهمان هايت را يك شب خوشحال -50    

    )روزنامه نگار ايرلندي

   

  )اسكاتلندي ضرب المثل. ( هيچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند – 51    

   

  ) ضرب المثل آلماني. ( با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن  – 52    
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   ) شارل بودلر ( تا ازدواج نكرده اي نمي تواني درباره ي آن اظهار نظر كني – 53    

   

   ) ضرب المثل اسكاتلندي( . دوام ازدواج يك قسمت روي محبت است و نُه قسمتش روي گذشت از خطا – 54    

   

   )مثل سانسكريت. ( ازدواج پديده اي است براي تكامل مرد  – 55    

   

   ) ضرب المثل آلماني( .كند  زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد و موجود تبديل مي – 56    

   

   ) مارك تواين( .ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه در همه دنيا اعتبار دارد – 57    

   

  ) ولتر. (ترشي و شيريني و بي مزگي  هم تندي و. ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و شوري دارد – 58    

   

  )شوپنهاور. ( است  زيستن  جهنم ، در كردن  ازدواج  ديگران  با مصلحت – 59    

   

وديگر اينكه همه چيز را معجزه  تنها دوراه براي زيستن در زندگي خود داري ،اول اينكه هيچ معجزه اي را باور نكني، – 60    
   ) آلبرت انيشتن. (.بداني

   

  )شاو برنارد. (وجود دارد  مه  آسانتري  راه  درآوردن  پول  زيرا براي ;نكنيد  ازدواج  پول  هرگز براي – 61    

   

  بدي  خواهيد شد و اگرگرفتار زن  آمد، بسيار خوشبخت  گيرتان  خوب  اگر زن. توانيد مي  كه  اي هر وسيله  به ;كنيد  ازدواج – 62    
  )سقراط(  است  خوب  هر مردي  هر دو براي  آييد و اين در مي  آب از  شويد، فيلسوف
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 راه درمان انحرافات جنسي  م اسالم و انحرافات جنسى ، احكا

  ارسال مقاله از آقاي رحمان عطائي

آن را جهت خير وكمال و بقاى نسل بشر در وجود , غريزه جنسى كه مبدا آفرينش .انحراف نام دارد, حاكم بر نظام آفرينش 
يك نوع انحراف , خود ارضايى و كام گرفتن از خود..ممكن است مورد سؤ استفاده وتجاوز قرار گيرد, انسان به وديعت نهاده است 

  . جنسى است كه جسم و روان را ضعيف كرده و اين نوع شهوترانى با طبيعت آدمى مغايراست 

قدرت اراده اش را ضعيف كرده و شخصيتش را تباه خواهد , بـيش از هر چيز ديگر, ـوان پـيـدايـش ايـن عـادت شـوم در ج
موجبات تضعيف قواى ادراكى و عقلى و زمينه پيدايش پيرى زودرس را براى خود فراهم , جوان منحرف با اين كار.ساخت 

  . خواهد ساخت 

  :زمينه ها

فراوان بـوده و ممكن است در دوران , ابد وپابه مرحله بلوغ مى گذاردزمينه هاى انحراف جنسى در شرايطى كه انسان رشد مى ي
زندگى بسيارى ازجوانان پيش آيد و شهوت جنسى آنان را تحريك نمايد و درنهايت موجبات آلودگى و انحراف آنها را فراهم 

  . سازد

ما عامل سـومـى كـه مـوجب دعوت ا, تـخـيـالت تـحريك آميز جنسى و عوامل محرك محيطى به عنوان زمينه هاى انحرافند
همان وسوسه هاى شيطانى اسـت كـه درايـن صورت بايد از شر وسوسه هاى شيطانى , انسان به سوى انحراف جنسى مى گردد

  . به خداوند پناه برد

  : عشق و جوانى 

ن است مورد سؤ ممك, احـسـاسـات مـحـبت آميزى كه دردوران جوانى رخ مى دهد و تحت عنوان عشق خوانده مى شود
  . منحرف سازد, استفاده قرار گرفته و جوان رااز جاده مستقيم كمال 

ايجاد مى , براى رسيدن به يك هدف , عـشق نوعى كشش وجاذبه اى نيرومند است كه بين انسان و يك موجود خارجى 
روحى انسان و از پرشكوه ترين جلوه هاى  يكى از عاليترين تجليات, اگـر مـنـشـا آگـاهـانـه و انـگـيزه الهى داشته باشد.گردد

اما اگرهمين جاذبه عشق تنها ريشه اى غريزى و شـهـوانى داشته باشد و انگيزه شيطانى پيدا , آفرينش به شمار مى رود
وار ديوانه , بطورى كه فرد عاشق , عقل و ايـمان رادروجود آدمى تضعيف مى كند, ازمظاهر نفس اماره بوده و در اين حالت ,كند

حتى اگر در نظر مردم هم , براى رسيدن به معشوق خـود بـه هـر كـار نـامـشـروعـى دسـت مـى زند تا به كام خودبرسد
  . رسواييهايى به بار آورد
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پـسـران و دخـتـران جوان بايد مراقب اين دامهاى خطرناك وگوناگون باشند كه با نام دروغين عـشق پاك بر سر راه آنان 
بسيار دشـوار اسـت و كـفاره لحظه اى غفلت و خوش بينى , دامهايى كه پس ازافتادن در آن غالبا رهايى از آن  ,قرارمى گيرد

بخصوص كسانى كه , گـاهـى در يـك عـمـر هـم نـمى توان پرداخت ,بيجا و تسليم شدن در برابر الفاظ رياكارانه و تـوخـالـى را
خيلى زود تسليم اين اظهار عشقها و محبتهاى ظاهرى و , ت به سر برده انداز نظر محبت كـمبودهايى دارند و در محرومي

  . دروغين شده و به دام افراد منحرف و حرفه اى مى افتند

بنابراين .موجبات سرگردانى و رسوايى و بد عاقبتى را براى آنان به بار خواهد آورد, اقدام شتاب زده در اين باره در ابتداى جوانى 
اقتصادى و شغلى , مطلوب است كه در سايه ايمان به خدا با درنظر گرفتن شرايط مناسب و آمادگى روحى محبت و عشقى , 

  . قابل اطمينان بوده و مى تواند مقدمه يك زندگى آرام بخش و سعادتمندانه باشد, چـنـيـن انـتـخـابـى براى جوان .حاصل شود

با كـمـال تـاسـف مـوجـب , كه تفكرى منطقى به دنبال آن نباشد, ه دوستيها و دلبستگيهاى غيرعاقالن, در غـير اين صورت 
تلفن و مالقات در كوچه و خيابان ـ مـى شود كه عشقهاى دروغين و هوسهاى زودگذرى , ارتباطهاى نامشروع ـبه صورت نامه 

ز آن با فرونشستن آتش هوس بيش نخواهند بود و نقطه پايانى آن ارضاى كامجوييهاى گناه آلود و بى قيد و شرط است و پس ا
و شهوت از هم جدا شده و بعد از اندكى همه چيز فراموش مى گردد و عشق سوزان مبدل به حالت پشيمانى و غم و انـدوه و 

بـى آبـرويـى و رسـوايى و سردرگمى در آغاز زندگى خواهد شد و اين خود اختاللها و ناسازگاريهاى مراحل بعدى زندگى را به 
  . د داشت دنبال خواه

بـطـورى كـه عـواقب وخيم و , چشم و گوش انسان را كور و كر مى كند, مـيـدان نـدادن بـه عقل و بازگذاردن عرصه شهوت 
  .رسوايى كار ناپيدا و پوشيده است , زيرا قبل از عمل , خطرناك آن را تنها پس ازارتكاب عمل مى فهمد

  : علل پيدايش انحراف جنسى 

  :. بط نامشروع و انحراف جنسى در جوان بر اثر علتهاى زير به وجود مى آيدمعموال پيدايش روا

  . ـ مساعد نبودن شرايط خانوادگى و محيط زندگى  1

  . ـ رعايت نكردن حريم بين زن و مرد 2

  . ـ عدم توجه والدين به احكام دينى زناشويى در ارتباط با يكديگر 3

  . راد بى بند و بار و الابالى و منحرف خانواده هاى فاميل ـ بى توجهى در مجالستها و همنشينى با اف 4

  . ـ برنامه نداشتن دراوقات فراغت و بيكار بودن  5

  . ـ رفت و آمد در محيطهاى آلوده و چشم چرانى  6

ن ـ گـوش دادن بـه گـفـتـگـوهـاى افراد منحرف و آلوده درباره مسائل جنسى و كسب اطالع نادرست و نامناسب و نداشت 7
  . آگاهى صحيح از مسائل بلوغ 
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  . ـ نارساييهاى ذهنى و عدم كسب موفقيتهاى تحصيلى و درسى  8

  . ـ خيال پردازيهاى انحراف آميز در هنگام تنهايى  9

  . ـ تحريكات جنسى از طريق عكسها و تصويرها 10

  . ـ ضعف ايمان و نداشتن تربيت صحيح دينى  11

  . ف ـ همنشينى با دوست و رفيق منحر 12

  . همه اينها مى تواند زمينه هاى بروز انحرافات جنسى را در جوان فراهم سازد

اسـتـمنا ـ تحقيق , همجنس گـرايـى , اگـر در ريشه هاى پيدايش انحرافات جنسى ـاز قبيل روابط نامشروع بين دختر و پسر
ن زن و مـرد و دخـتـر و پـسـر ـرا رعايت نماييم مى بينيم كه هرخانواده اى كه دستورهاى اسالمى ـبخصوص حـريـم بـيـ

  نكرده باشد به نوعى از انواع انحراف جنسى مبتالگرديده است 

  : هشدار

استمنا و روابط نامشروع به انحرافى بودن و خـطـرنـاك بـودن عمل خود , اگـر جـوان در هـنـگام پيدايش حالت خود ارضايى 
عـادتـى ريـشـه دار وكشنده كه جوان پاك را , فتار شكل عادت به خود مـى گـيـردتوجه نكند و آن را ترك ننمايد بزودى اين ر

موجب , بطورى كه ادامه آن , آلوده ساخته و نيروى شاداب جوانى و خـالقـيـت واسـتـعـدادهاى او را به نابودى مى كشاند
  عواقب شوم و ناگوارى خواهد شد 

پس از آگاهى به پيامدهاى شوم آن ـ ياس و نااميدى اسـت كـه در راه مـبـارزه با بايد دانست كه خطرناكتر از اين براى جوان ـ 
  . زيرا نوميدى بزرگترين سد راه نجات مبتاليان به اين بيمارى خواهد بود, اين عادت به خود راه مى دهد

بايد با , طراب بى فايده پـس جـوان بـه مـحـض آگـاهـى به زيانها و خطرهاى اين كار به جاى هرگونه سستى و ياس و اضـ
  قطعا موفق خواهد شد, اقدام به ترك آن كند و بداند كه اگر واقعا قصد ترك آن را داشته باشد, اعتماد كامل به نصرت الهى 

  : بازگشت

بردارد و دست , بايد بداندكه او قادر خواهد بود و مى تواند از اين عـمـل زشت , جـوان مبتال به انحراف جنسى و روابط نامشروع 
بخصوص كه سن چندانى از او نمى گذرد و اين كار هنوز به صورت عادت در عمق وجودش , تصميم جدى وحقيقى به توبه بگيرد

  . رخنه نكرده است 

بزودى مى تواند از اين رفتار نابهنجار ـكه ويرانگر سالمتى و سـرمـايه جوانى اوست ـ , با قدرى همت و يارى خواستن از خدا
, در هـر حـال , رد و خود رااز چنگال اين عادت شوم نجات بخشد و به زندگى عـادى و پـاك خـويـش بـازگـردددست بردا

  . حكمتى جز مصلحت فرد و جامعه را منظور نداشته است ,اين اعمال را نهى كرده , بـايـد بـداند كه اگر اسالم 
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  :دارد  مطابقتم اسالم پزشكي امروز در باره خودارضائي مي گويد با احكا  آنچه علم

  .بارها به عواقب اعتياد به عمل خود ارضايي اشاره كرده ايم در اينجا به چند سرفصل آن اشاره خواهيم كرد تا ياداوري باشد

  ضعف بينائي) 1

  عدم قدرت تمركز و تسلط بر قسمت منطقي مغز) 2

  ضعف در حافظه كوتاه مدت مغز) 3

عدم لذت در برقراري رابطه جنسي حقيقي ، عدم رشد جنسي ، كم شدن قدرت باروري ، انزال زودرس ، ( اختالالت جنسي ) 4
، عدم رشد آلت تناسلي نردانه ، كمبود   نازايي در زنان ، عدم تكامل كامل جنين در رحم ، پايين آمدت قدرت شيردهي در زنان

  ...)ميزان اسپرم در مردان و

  ضعف دستگاه عصبي و كنترل اعصاب) 5

  واي جسماني و الغري مفرطضعف ق) 6

  اختالالت خواب)7

  اختالالت رواني ) 8

  . 16تا  13صفحات  2005ماه سپتامبر سال  141شماره   sex in world  و چندين مشكل ديگر برگرفته از مجله پزشكي 

  : احكام انحراف جنسى از نظر اسالم 

  . است از گناهان كبيره بوده و موجب كيفر: ـ استمنا يا خود ارضايى  1

احكام , براى اين عمل شنيع پس از اعتراف يا اقرار يكى از آن دو فرد و يا شهادت گواه معتبر: ـ هـمـجـنـس گـرايى يا لواط 2
  : زير جارى مى شود

  . حد جارى مى گردد, كودك تاديب و بر بالغ , چنان كه يكى كودك و ديگرى بالغ باشد, از دو نفر)الف

  . حدآن است , صد ضربه تازيانه , تجاوز نينجامد اگر آميزش دو فرد به) ب 

  . حكمشان اعدام است , اگر آميزش دو فرد به تجاوز بينجامد و هر دو بالغ باشند) ج 

  :نحوه اعدام براى هر دو را حاكم شرع مى تواند يكى از چند نوع زير تعيين كند) د
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  . ـ زدن گردن 

  . كه دست وپايش بسته باشدمانند كوه در حالى , ـ پرتاب كردن از بلندى 

  . ـ سوزانيدن با آتش 

  . ـ سنگسار كردن 

  . ـ ديوار را بر سرش خراب كردن 

در مرتبه , جارى شود, چنانچه سه بار حد بر هر كدام , صد ضربه تازيانه است , ـ حـد شـرعـى و كـيفر زنا در مورد مرد مجرد 3
  . چهارم بايد اعدام شوند

  . اعدام و سنگساراست , ورد زن و مرد همسردارـ حد و كيفر زنا در م 4

نشانگراهميتى است كه اسالم براى پاك بودن جامعه از اين مفاسد , ايـن كيفرهاى سخت در مورد انحرافات و مفاسد جنسى 
  . قائل است 

  توصيه هاى عملى

وضو بگيرد و , بتدا خود را تـطـهـيـر نمايدا, فرد مبتال به آن , چـون عـمـل خود ارضايى از جمله گناهان كبيره به شمار مى رود
   دو ركعت نماز به جا آورد ودرباره گناهان گذشته خود از پيشگاه خـداونـد طلب آمرزش كند و از او بخواهد

  :. سپس نكته هاى زير را دقيقا به مرحله اجرا در آورد و عمل نمايد, ا در راه ترك اين عادت شوم يارى دهدكه وى ر

  . ـ خود را از محيطها و موقعيتهاى تحريك آميز دور نگه دارد و از خلوت گزينى اجتناب ورزد 1

دن اعضاى بدن خود يا ديگران شديدا دورى ـ از پـوشيدن لباسهاى تنگ و چسبنده خوددارى ورزيده و از تماس و لمس نمو 2
  . گزيند

  . ـ از نگاه به نامحرم و چشم چرانى خوددارى ورزد 3

آگـاه , خـداونـد بـه آن , ـ تـخـيـالت و تـفكرات خود را كنترل كند و بداند هر آنچه كه به ذهن و انديشه اش مى گذرد 4
زيرا , چه كه عقل و قوانين شـرعـى تـاييدمى كنند بينديشد تا رستگار شوداسـت و در اين زمينه مسووليت داردو بايد تنها به آن

تخيل و تصور درباره مسائل جنسى و شهوت آلود منجر به تحريكهاى مداوم گرديده و نيروى حيات را از بين برده و انسان را از 
  مسائل حقيقى و واقعى زندگى بازمى دارد 

شايسته است كه جـوان بـا بـرنـامـه , دوران پرشور و حساس عمر به حساب مى آيد, ـ با توجه به اين كه دوران جوانى  5
ريـزى دقيق براى اوقات شبانه روزى به يارى كار و تالش مداوم در زمينه هاى تـحـصـيـلـى و عـلـمـى و مـطـالـعـاتـى و 
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, نى به بستر رود كه خواب بر او مستولى شده حداقل زمان الزم را به خوابيدن اختصاص دهد و زما, كـارهـاى ذوقـى و تفريحى 

  . تا زود به خواب رود

زمينه موفقيت تحصيلى آينده خود را فراهم , ـ بـا اشـتغال به مطالعه كتب سودمند و مراجعه به كتابخانه ها در اوقات فراغت  6
  . سازد

زيرا , فرهنگى و مـذهـبـى شركت نمايد, تربيتى  ـ در تيمها و گروه هاى ورزشى شركت فعال داشته باشد و نيز در فعاليتهاى 7
  . اين اشتغاالت در افزايش ايمان و توفيق در ترك معاصى به وى كمك مى نمايد

مقدار فراوانى ازانرژيهاى جوان را به خود اختصاص مى دهد و از تـحـريـكهاى جنسى و , فعاليتهاى سالم و جهت دار سودمند
شركت در فعاليتهاى .بيشتر ميل به گوشه گيرى دارند, چرا كه مبتاليان به اين عادت زشت , شهوت انگيز جلوگيرى مى نمايد

تربيتى و اجتماعى و گروههاى قرآن در مساجد و كتابخانه ها و تماس با افراد مومن و پاك درتقويت روحيه و ايمان اين گونه 
  . جوانان بسيار موثر است 

مداومت در مصرف بعضى از خوردنيهاى محرك و مقوى شـهـوت كـه اصطالحا گرم ـ در برنامه غذايى خود دقت كند و از  8
ميل نمايد و , خوددارى ورزد و يا كمتر] شـيـريـنى جات , پياز, خربزه [گز , پسته , كشمش , خرما, گردو:مثل , گفته مى شود

  . بيشتر به غذاهايى كه اصطالحا سرد است روى آورد

  .ي برويد و مثانه را تخليه كنيد و حتي المقدور خود را با آب سرد بشوئيدـ قبل از خواب حتما دستشوئ 9

  تاكيد بر آن است هنگام تحريك شدن يك دوش آب سر بگيريد  -10

خيلي ها اهال نمازو روزه گرفتن نيستند اما خواندن نماز خود باعث مي شود تا عمل خودارضايي كم شود چرا كه اگر اهل  -11
د از هر بار خودارضايي غسل كنيد پس اين عمل را كمتر انجام ميدهيد تا كمتر مجبور به غسل كردن شويد نماز باشيد بايد بع

  .به هر حال هر رزو كه نميتوانيد به حمام برويد و بريا خودارضايي غسل كنيد

آگاه باشيد كه تنها با ياد : چرا كه در قرآن آمده است , ـ هـمـواره و در هـر حال با ذكر و ياد خدا انس و الفت داشته باشد 13
  زندگانى براو سخت و دشوار خواهد گشت , خدا قلبها آرامش مى يابد ونيز هر كس از ياد خدا فاصله گيرد

 .  

بايدقدرجوانى و پاكى خود را بدانند و در حـفـظ و نگهدارى آن نهايت , امـا كسانى كه پس ازترك اين عادت شوم نجات يافته اند
ديگر حاضر نشوند , ند وخود را از معرض هرگونه تحريكها و وسوسه هاى شـهـوانـى دور كـنـند و به هيچ قيمت مراقبت را بنماي

البته در اين راه گاهى ممكن است خللى در .در محيطهاى آلوده و با افراد منحرف وبى بندوبار مجالست و ارتباط داشته باشد
ر را از دست ندهند و با ايمانى كامل به يارى خدا اميدداشته باشند تا در حفظ ولى بايد استقامت و پشتكا, تصميم آنان پديد آيد
  . اين پاكى موفق بمانند
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جوانى , محبوبتر از هر چيز نزد خداوند: ما من شئ احب الى اللّه من شاب تائب پـيـامـبـر اكـرمر فرمود): ص (قال رسول اللّه * 
  . هى طلب آمرزش مى نمايداست كه از گناه توبه مى كند و از پيشگاه ال

 

 

 راه براي خواستگاري كردن  12

همه دوست دارند خواستگاري شان يك مراسم . در زندگي اتفاقات كمي نظير ازدواج كردن به فكر و آمادگي زيادي نيازمند است
د ولي به نظر مي رسد كه اين مردها دوست دارند همسر آينده آنها اين روز را تا آخر عمر به ياد بسپارن. رسمي و تمام عيار باشد

  . مراسم خيلي يكنواخت شده و همه راهها امتحان شده است و هيچ نوع تازه اي براي خواستگاري كردن وجود ندارد

   

  عزيزم با من ازدواج مي كني؟ 

كني؟ و بعد مرد  عزيزم با من ازدواج مي.راههاي زيادي براي مردها وجود دارد كه از زن مورد عالقه خود تقاضاي ازدواج كنند
  . اين شيوه باستاني خواستگاري هنوز هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد! زانو مي زند و يك حلقه از جيب خود در مي آورد

  ! اما زنان امروز بيشتر دوست دارند با احساس و عاشقانه از آنها خواستگاري شود يك خواستگاري رمانتيك

  ! به اوج برويد 1

ديگر . القه شما يك ورزشكار است مي توانيد با او به كوهنوردي برويد وقتي به قله رسيديد از او خواستگاري كنيداگر زن مورد ع
  !!است...راههاي ممكن خواستگاري در حال موج سواري، اسكي و

  

  يك فيلم بسازيد 2

او حتماُ از ذوق باال پايين خواهد . نيددر يك فيلم ويديوئي خودتان از او خواستگاري كنيد و اين فيلم را در كنار هم تماشا ك
  . پريد و از شما درباره ماه عسل خواهد پرسيد

  

  ميان زمين و هوا  3

  :از مهماندار هواپيمايي كه با همسر آينده خود سوار آن شده ايد خواهش كنيد از پشت بلندگو تقاضاي شما را مطرح كند

دقيقه ديگر در مقصد به زمين خواهد نشست ضمناً  45يم و هواپيما تا ما االن در آسمان سانفرانسيسكو در حال پرواز هست 
  .مايكل مي پرسد آيا افتخار ازدواج كردن را به او ميدهيد؟ بعد از اين عبارت بايد در آرزوي دو چيز باشيد! وآناج

  جواب مثبت جوآنا 

  !هواپيما سالم به زمين بنشيند

  

  در اتوبان  4

وقتي به او رسيديد . دختر مورد عالقه تان را مي بينيد، از همه سبقت مي گيريد تا به او بريسدفرض كنيد در اتوبان اتومبيل 
لوسي، با من ازدواج مي كني؟ فقط مراقب باشيد كه لوسي از فرط هيجان :يك پالكارد در دست بگيريد كه رويش نوشته ايد

  !ترمز دستي را نكشد
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  در سينما  5

خواهيد كه قبل از شروع فيلم در بين آگهي ها متني به صورت جولي، همسر من مي شوي؟ را مي توانيد از مسوولين سينما ب
ممكن است با اين كار برنده جايزه اسكار نشويد ولي بدانيد كه اين رمانتيك ترين صحنه اي خواهد . روي پرده به نمايش گذارد

  ! بود كه تا به حال به روي پرده آن سينما رفته است

  

  زير باران  6

زير باران ، . آبشار نياگاراي كانادا يكي از بهترين جاها براي ماه عسل است و كمتر كسي آنجا را براي خواستگاري انتخاب مي كند
  . بهترين جا براي تقاضاي ازدواج است

  

  روز ولنتاين  7

قاضاي ازدواج به او نشان بهتر نيست عشق خود را با مطرح كردن ت Valentineبه جاي خريدن كارت و گل و شكالت براي روز 
  دهيد؟ 

   

  ! يك راه ساده 8

  . مطمئن باشيد او توان نه گفتن را ندارد. در هنگام بروز احساس عاشقانه خود از او خواستگاري كنيد

  

  از پليس ها كمك بگيريد 9

ل به اداره راهنمايي ببريد و او مي توانيد به كمك پليس اتومبيل او را با جرثقي. اين يكي شايد به تالش زيادي نياز داشته باشد 
  !!را براي دريافت برگه تقاضاي ازدواج احضار كنيد

  

  تولدت مبارك  10

بعالوه او خواهد فهميد كه روز تولدش را فراموش نكرديد و . است = بله=روز تولد يكي از بهترين موقعيت ها براي گرفتن جواب 
  . هرگز نخواهيد كرد

  

  پست الكترونيكي  11

 loveچرا خواستگاري را نكند؟ فرستادن يك ايميل با عنوان . همه جنبه هاي زندگي ما را با تكنولوژي همراه كرده است اينترنت

mail هم راه ديگري براي مطرح كردن تقاضاي ازدواج است .  

  

  با برنامه مورد عالقه او تماس بگيريد 12

گوش مي كند با آن برنامه تماس بگيريد و تقاضاي خود را به  اگر ميدانيد هر روز سر يك ساعت معين به يك برنامه راديويي
 . مي توانيد حتي از مسوولين برنامه بخواهيد به طور همزمان با او تماس برقرار كنند. طور زنده مطرح كنيد
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 آيا تنوع طلبي جنسي يا ميل مردان به ارتباط جنسي با زنهاي مختلف ذاتي است ؟ 

  مجله زن روز-كتاب نظام حقوق  اد بزرگ، شهيد مرتضي مطهرياست -پايگاه رابطه : منابع 

  آيا طبيعت مرد چند همسرى است؟ 

اجتماعى غرب بر اين است كه مرد چند همسرى  حتما تعجب خواهيد كرد اگر بشنويد عقيده رايج روانشناسان و فيلسوفان
  .طبيعت اوست آفريده شده،تك همسرى بر خالف

آشفتگيهاى اخالقى امروز از نظر امور جنسى  پس از آن كه شرحى درباره 91حه ويل دورانت در لذات فلسفه صف
  :گويد دهد،مى يم

  ».كنديبه يك زن بسنده نم است كه به تنوع داريم وطبيعت» اصالح ناپذيرى« بى شك بسيارى از آن،نتيجه عالقه«

  :گويد يهم او م

مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه  خالقى،ميزانمرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيود ا«
  ».تواند تك همسرى را به اوتحميل كند مى

              :است نوشته»آيا مرد طبيعتا خيانتكار است؟« مجله زن روز تحت عنوان 112در شماره 

www.asheghi4u.blogsky.com   

حتى در قرون وسطى نيز .رو خيانت بوده وزن دنباله در طول تاريخ،مرد هميشه خيانتكار…:پروفسور اشميد آلمانى گفته است«
خيانت  درصد از مردان زندار به همسرانشان 50كردند و  درصد ازجوانان به دفعات رفيقه عوض مى 90برابر شواهد موجود 

مردان و زنان :نوشته است- كينزى راپورت مشهور شده كه به- يكايى در گزارششرابرت كينزى، محقق معروف امر.ورزيدند مى
زن بر «:آورده است كينزى در قسمت ديگر گزارشش…اند بسته ساير ملل دنيا را از پشت وفايى وخيانت دست امريكايى در بى

ولى مرد تنوع جويى .آورد د سر در نمىدليل بعضى اوقات از رفتار مر به همين.جويى در عشق و لذت بيزار است خالف مرد از تنوع
جسمى است نه لذت عاطفى و  رود و به نظر او آنچه مهم است لذت ،آسان از راه بدر مىكند ماجراجويى تلقى مى را نوعى
روزى .تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد فقطتا وقتى است كه فرصتى براى درك لذت جسمى پيش نيامده است.روحى
انحصار خواهى و يكه (بودن زن» منوگام«و)تنوع دوستى و تعدد خواهى(بودن مرد» پوليگام«:من گفت مشهورى به پزشك
تخم از  شود در حالى كه زن در دوران آمادگى جز يك يتوليد م» اسپرم« يك امر بديهى است،زيرا در مردميليونها سلول)شناسى

  آيا وفادار بودن براى مرد مشكل است؟:بپرسيم ودمانصرف نظر از فرضيه كينزى،بد نيست از خ.كند تخمدان توليد نمى

يك زن براى .بلكه غير ممكن است وفادار بودن براى مردمشكل نيست:هانرى دومنترالن فرانسوى در پاسخ اين سؤال نوشته است
دتقصير خودش كن پرد و به زنش خيانت مى مرد اگر به تاريكى مى.مرد براى زندگى و همه زنها يك مرد آفريده شده است و يك

  ».نيست،تقصير خلقت و طبيعت است كه همه عوامل خيانت را در اوبه وجود آورده است

زن و شوهر فرانسوى مساله «: نويسد يچنين م»  عشق و ازدواج به سبك فرانسوى« همين مجله تحت عنوان 120در شماره 
اگر مرد از مرز اين قاعده و قانون تجاوز .اند دى قائل شدهو قانون و حد و حدو وفايى را بين خودشان حل كرده و براى آن قاعده بى

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٣٥١ 
 

تواند وفادار بماند؟به طور يقين  يزناشويى م يآيا اصوال يك مرد بعد از دو سال زندگ.اهميت است ياش ب ينكندپرش به تاريك
درفرانسه اگر .ه اين تفاوت واقفندكند و خوشبختانه آنها ب اى تفاوت مى امادر مورد زنان تا اندازه.نه،زيرا اين خالف طبيعتش است

او فقط جسمش را :دهد شود،زيرا به خودش دلدارى مى يكند ياعصبانى نم شود زنش احساس نارضايى نمى شوهرى مرتكب خيانت
  ».نزد ديگرى برده نه روح و احساساتش را،روح و احساساتش مال من است با خودش

زمينه در روزنامه كيهان منتشر شد و مدتى  نام دكتر راسل لى در همينشناس به  در چند سال پيش نظريه يك پروفسور زيست
به نسل است،نه از نظر  به عقيده دكتر راسل لى قناعت مرد به يك زن خيانت.بود ي مورد بحث و گفتگوى نويسندگان ايران

همسرى قوى و نيرومند نسل درچند .كند يزيرا بسنده كردن مرد به يك زن نسل او را ضعيف م;بلكه از نظر كيفيت كميت
  .گردد يم

مفكران در اين عقيده اوضاع خاص محيط  الهام بخش اين.به عقيده ما اين توصيف از طبيعت مرد به هيچ وجه صحيح نيست
مشابهى  شناسى و روانشناسى وضع البته ما مدعى نيستيم كه زن و مرد از لحاظ زيست. اجتماعى آنها بوده نه طبيعت واقعى مرد

و خلقت از اين تفاوت هدف داشته است،و به همين   شناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت است عكس، معتقديم زيستبر .دارند
تك همسرى نيز  از نظر روحيه.زن و مرد را بهانه براى تشابه و يكنواختى حقوق آنها قرار داد ي جهت نبايد تساوى حقوق انسان

نوع تمنيات زن از شوهر با .چند شوهرى بر ضد روحيه اوست ;طبعا تك شوهر استزن .هاى متفاوتى دارند قطعا زن و مرد روحيه
چند زنى با نوع . اما مرد طبعا تك همسر نيست،به اين معنى كه چند زنى بر ضد روحيه او نيست.چند شوهرى سازگارنيست

   www.asheghi4u.blogsky.com.تمنياتى كه مرد از وجود زن دارد ناسازگار نيست

گويد عالقه مرد به  يما منكراين نظر هستيم كه م.اما ما با آن عقيده كه روحيه مرد با تك همسرى ناسازگار است مخالفيم
شده  مخالفيم كه وفادارى براى مرد غير ممكن است و يك زن براى يك مرد آفريده ما با اين عقيده.است»اصالح ناپذير« تنوع

  .ويك مرد براى همه زنها

مسؤول خيانت مرد خلقت .خلقت و طبيعت آورد نه به عقيده ما عوامل خيانت را محيطهاى اجتماعى در مرد به وجود مى
اغوا و  كند تمام فنون آورد كه از يك طرف زن را تشويق مى خيانت را محيطى به وجود مى عوامل.نيست،محيط اجتماعى است

و از طرف ديگر به بهانه اينكه يگانه ;رفتن او بسازد د بيگانه به كار ببرد،هزار و يك نيرنگ براى از راه بيرونانحراف را براى مر
كند و  زناشويى محروم مى تك همسرى است،صدها هزار بلكه ميليونها زن آماده و نيازمند به ازدواج را از حق صورت قانونى ازدواج

  .سازد مى آنها را براى اغواى مرد روانه اجتماع

نه بيش از يك زن ;درصد مردان،تك همسر واقعى بودند 90در مشرق اسالمى پيش از آن كه آداب و رسوم غربى رايج گردد 
زوجيت اختصاصى به مفهوم واقعى كلمه بر اكثريت قريب به .سرگرم بودند شرعى داشتند و نه با رفيقه و معشوقه 

  .هاى اسالمى حكمفرما بود خانواده اتفاق

 افي كه در ميل جنسي افراد مهم هستنداهد

  محمدرضا دژكام : مترجم  -پاسخ به مسائل ، ناگفته هاي جنسي و زناشويي : منبع 
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  .ميل جنسي البته چيز جالبي است اما مردان و زناني كه در آن افراط مي كنند روج و جسم خودشان رافرسوده مي سازند

ت موجوده در روابط مرد و زن پي برد، در عين حال بايد داراي اين جرات و اراده براي اصالح اين وضع نه فقط بايد به اشتباها
نيز بود كه چاره اي آنرا پذيرفت و اجرا كرد اينكار هميشه آسان نيست زيرا اغلب الزم مي شود نظريات و عقايد نادرستي را كه از 

  يزيم و بجاي آن افكار درست و تازه اي را قبول كنيمدوران بچگي ياد گرفته و تربيت غلطي را كه پذيرفته ايم بكلي دور بر

  .رفتار مردان امروه درباره روابط جنسي بايد از روي اطالع و دانستن باشد

براي زنيكه عشق را به . بايد زنان و مردان بدانند روابط جنسي بهمان درجه كه با جسم رابطه دارد مربوط به روح نيز مي باشد
  .ته است، روح نيز مانند جسم محتاج روابط جنسي استدرستي احساس كرده و شناخ

از طرف ديگر چون مربوط به محرميت . عشق و تمايل جنسي بيشتر از هر صنعت ديگري احتياج به درك و رفتار هنري دارد
كند، عشق در ويگانگي دو نفر انسان مي باشد به هيچ وجه درباره آن نبايد الابالي به خرج داد زيرا توليد تلخي و دلتنگي مي 

يواش يواش و بر . كسي كه دوست مي دارد. عين حال كه ارواح را بهم پيوند مي دهد بايد آرزوهاي مشروع جسم را نيز اقناع كند
هدف رابطه جنسي فقط عبارت از ادامه توليد نسل و يا فقط اقناع هوس و آرزوي .اثر تجربه به اسرار زندگي و عشق پي مي برد

نويسندگاني وجود دارند كه مي گويند همه اسرار صحت و .كا را بدون وجود عشق نيز مي توان انجام دادجسم نيست زيرا اين 
زيرا عشق و توافق جنسي، در عن حال به صداقت، رفاقت و شفقت احتياج دارد و اگر . سعادت در توافق جنسي زن و مرد است

رابطه جنسي، آنطوريكه شايسته است انجام نگيرد، همين  عدم توافق و هماهنگي جسمي بين زن و شوهر وجود داشته باشد و
زن و شوهري كه توافق جنسي در ميانشان وجود . عناصر ديگر در ميان زن و شوهر نمي تواند به صورت كاملي بوجود بيايد

ئي قرار بگيرند و داشته باشد حتي اگر داراي عقايد و نظريات مخالف نيز باشند مي توانند بدون اينكه در معرض تهديد خطر جدا
بدون اينكه مرافعه و اختالفي بينشان بوجود بيايد، با هم زندگاني كنند، اما محيطي كه عشق و توافق جنسي وجود نداشته باشد، 

  .كوچكترين اختالف فكري، كار را بجاي باريك مي كشاند

احتي احساس مي كند كه هيچ چيز مردي كه زندگاني جنسي مرتبي داشته باشد، در تمام مدت عمر خويش نوعي خوبي و ر
پيوسته با اعتماد به نفس و اطمينان خاطر زندگي مي كند زيرا در خود قدرت اقدام و . ديگري نمي تواند آنرا به او ببخشد

زندگي جنسي مرتب او را به خانه . تصميم مي بيند و در خود مردانگي سراغ دارد و پيوسته آماده مبارزه با مشكالت زندگي است
گذشته از آن، عشق و توافق متقابل جنسي، سد قوي و محكمي در مقابل عدم قدرت جنسي مي . زندگيش پابند مي سازدو 

  باشد

  

 تصورات غلط در ابتداي آشنايي

  پايگاه پارسي طب: منبع 

  

  تصورات اشتباهي كه ممكن است منجر به جدايي گردد و راههاي رفع آنها در زندگي مشترك: خالصه 

  

  .ـد وي را به دلخواه خودتان تغيير دهيدتـصـور مي كنـيـد تنها به صرف آنكه شريك خود را دوست داريد ميتوانيشمـا  -1 
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  .شما تصور ميكنيد خواسته و اميال شما همان خواسته و اميال شريك جديدتان ميباشد -2

  

ريك زندگي خود باشم و انـرژي، پول و مادامي كه من عاشـق ش: شما تصور مي كـنـيـد عشـق و رابــــطه جاودانه است -3
  .وقت خود را براي وي مصروف دارم، او نيز هميشـه در كنار من خواهد ماند

  

حتي اگر شما در بدترين شرايط و . شما تصور ميكنيد همواره شريك زندگيتان مي بايد در دسترس و فرياد رس شما باشد -4
  .حق وي روا داشته ايد چون فداكاريهاي بسياري در. سطح در زندگي باشيد

  

  .شما تصور ميكنيد شريك زندگي شما مسئول شادي، خوشبختي و آرامش در زندگي شما ميباشد -5

  

  :اكنون به نكات زير براي هر چه موفقيت آميز گشتن رابطه جديدتان به دقت توجه كنيد. تمام تصورات فوق اشتباه ميباشد

  

شما تنها قادريد خودتان را تغيير دهيد كه چگونه با تحوالت پيرامون خود . باشيدشما قادر به تغيير دادن فرد ديگري نمي -1
آيا شما ميخواهيد كه شريك شما همان شخصيت و ماهيت اصيل خود را حفظ كند و يا آنكه كسي باشد كه خود . كنار بياييد

  مايل به آن نيست؟

  

ممكن است در مواقعي شريك شما در شرايط روحي نامساعد . هابرآورده ساختن دو جانبه نياز: عشق و رابطه عبارت است از -2
عشق تبادل . اين واقعيت را بپذيريد. قرار گيرد و تمايلي نداشته باشد كه شما در كنار او باشيد و به تنهايي نياز داشته باشد

  .انرژي ميان دو انسان است

  

بنابراين . اشات انرژي باالتري نسبت به ما برخوردار باشدبطور طبيعي ما همگي به سمت فردي گرايش مي يابيم كه از ارتع -3
بر عكس فردي كه . كسي كه غرغرو، بد خلق، دمدمي مزاج، پرخاشگر، كينه توز و خودخواه باشد طبعا ما را جذب خود نميكند

  .د ساختبشاش، سرحال، شاد، و برخوردار از اعتماد بنفس و خودباوري باال و سالمي باشد ما را مجذوب خود خواه

  

تمام شاديها و رنجها و اندوهها توسط خود . شادي و خوشبختي يك حالت ذهني ميباشد كه ما مختار به انتخاب آن ميباشيم -4
بنابراين شريك خود را مسئول خوشبخت ساختن . شما خلق ميگردند و از خارج شما و يا توسط ديگران سرچشمه نميگيرند

تنها اين شما هستيد . راي برآورده سازي نيازهاي احساسي خود به شريك خود وابسته باشيدخالصه شما نبايد ب. خودتان ندانيد
  .كه مسئول احساسات خود و خلق لحظات مثبت و شيرين در زندگي خود ميباشيد

  

ممكن . و يا آنكه از شريك خود انتظار كامل بودن نداشته باشيد. منتظر شريك زندگي ايده آل براي آغاز يك رابطه نباشيد -5
اما بدانيد كه . است روزي شريك شما دست به عملي زده و يا حرفي بزند كه سبب رنجش، خشم و نا اميدي در شما گردد

  .بنابراين منصفانه جايز الخطا بودن انسانها را بپذيريد. هيچكس كامل نيست حتي شما

  

  آيا شما براي شروع يك رابطه جديد آمادگي كافي داريد؟ 
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سپس يكايك آنها را مرور كرده و منصفانه قضاوت كنيد كه چگونه با : آسيبهاي روحي گذشته خود تهيه كنيدفهرستي از  -1
اگر تصور ميكنيد مسايلي در گذشته شما وجود دارند كه كماكان بطور جدي و كافي . آنها كنار آمده، حل كرده و يا پذيرفته ايد

نحل باقي مانده اند بهتر است پيش از آنكه قدم در يك رابطه تازه بگذاريد آنها را به آنها نپرداخته و برخورد نكرده ايد و هنوز الي
آسيبهاي روحي ميتوانند شامل سوء رفتارهاي احساسي، فيزيكي و جنسي در دوران كودكي شما، طالق والدين، از . رفع سازيد

زيرا همان مسايل ميتواند در رابطه . ر گذشته باشنددست دادن والدين و يا يك عزيز، و يا روابط ناهنجار، ناكام و ناسالم شما د
  .جديدتان رخنه كرده و خود را به اشكال مختلف نمايان ساخته و مانع شكل گيري يك رابطه سالم گردند

  

خودآگاهي و عزت نفس شما تا چه حدي ميباشد؟ فقدان خودآگاهي و اعتماد بنفس سالم شكل گيري يك رابطه صميمي و  -2
براي آنكه متوجه گرديد تا چه اندازه خودتان را ميشناسيد سعي كنيد به پرسشهاي زير . ار و غير ممكن ميسازدسالم را دشو
  :پاسخ گوييد

  

  آيا قادر به بيان مهمترين و عميقترين ارزشهاي زندگي خود ميباشيد؟*

  آيا قادر به بيان انتظارات و نيازهاي خود از رابطه دلخواهتان ميباشيد؟* 

  اف زندگي خود را شناخته ايد؟ و آيا براي دستيابي به آنها از برنامه مدوني پيروي ميكنيد؟آيا اهد* 

  آيا نقاط ضعف و قوت خود را كامال ميشناسيد؟* 

  

  :براي پي بردن به ميزان عزت نفستان به پرسشهاي زير پاسخ گوييد

  

  خود را چگونه ارزيابي ميكنيد؟* 

  آيا نظر مثبتي نسبت به خود داريد؟* 

  ديگران چگونه شما را ارزيابي ميكنند؟* 

  

اگر پاسخهاي شما گوياي آن ميباشند كه شما در پذيرش و دوست داشتن خود مشكل داشته و غالبا با واكنش منفي هنگام 
عشق به خويشتن . رويارويي با ديگران مواجه ميگرديد بايد براي ارتقاي سطح اعتماد بنفس و عزت نفس خود بيشتر تالش كنيد

  .پايه و اساس يك رابطه سالم ميباشد

  

آيا روابط پيشين شما حقيقتا در گذشته بوده و پايان پذيرفته اند؟ اگر شما بطور كامل تجارب و مسايل دردناك و ناخوشايند  -3
آنها را به  ، احتمال آنكه)البته پس از درس عبرت گرفتن از آنها(گذشته خود را كنار نگذاشته و به دست فراموشي نسپرده باشيد 

زيرا مشكالت تا زماني كه كامال حل و رفع نگردند مجددا در . رابطه كنوني و يا آينديتان كشانده و بازگردانيد بسيار زياد ميباشد
بنابراين بسيار اهميت دارد كه پيش از آنكه وارد رابطه جديدي گرديد با تمام رنجها و مشكالت . مغز مرور گشته و تكرار ميگردند

  .مده روابط پيشين خود بطور سازنده اي كنار آمده باشيدروحي ع

  

آيا حقيقتا از خواسته، نيازها و اميال خود از يك رابطه آگاهي داريد؟ ما همگي با انتظارات و داليل گوناگون گام در يك  -4
ن رابطه فرا روي خودتان را با با آگاهي كامل از اين انتظارات و خواسته ها قادر خواهيد بود مناسب بود. رابطه جديد ميگذاريم
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اغلب افراد همان شخصي را براي آغاز رابطه خود برميگزينند كه در ضمير ناخودآگاه شان خواهان آن . ديد باز تري تعيين كنيد
ضمير ناخودآگاه مكاني است كه ما عميق ترين نيازها و آرزوهاي ناكام مانده و همچنين ترسهاي خود را در آن . ميباشند

بنابراين بسيار اهميت دارد كه پيش از گام نهادن در يك رابطه جديد تمام احساسات گذشته و نيازهاي مربوط . ري ميكنيمنگهدا
منصفانه درباره هر آنچه كه از يك رابطه و همچنين از ويژگيهاي شريك زندگي . به رابطه آينده خود را مورد بررسي قرار دهيد

  .يدخود انتظار داريد مطمئن و آگاه گرد

  

  شرط ضمن عقد براي زنان 6 هديه قوه قضائيه

  سايت خبري افتاب

كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت . قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است 
  . شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است 6توسعه قضايي قوه قضاييه 

. آفتاب در قوانين كنوني ايران، محدوديت هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد به گزارش

بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و كاركرد تغيير 
ين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصالح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته لذا تا هنگامي كه قوان. يافته خانواده باشد

يكي از مهمترين . است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود
  . اين راه كارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است

هاي كنوني ازدواج، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليكن در برخي از موارد كافي هر چند در سند
شرط هاي زير از جمله . به نظر نرسيده و الزم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود

ي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ول
الزم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در .توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند

شروط . شرط، مشكالتي را ايجاد كند عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي
  :پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است

اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز شرط تحصيل . لفا
  : شوداز مشكالت احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي 

  . زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه الزم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد

مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از شرط اشتغال . ب
ين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند با توجه به ا. آن شغل منع كند

  : ازدواج پيشنهاد مي شود

  . زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند
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نامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از مطابق قانون گذرشرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور .ج
با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكالت فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين . كشور خارج شوند

  : عقد ازدواج پيشنهاد مي شود

بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج  زوج به زوجه، وكالت بالعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني
  . تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صالحديد خود زن است. شود

ولي تحقق . مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود داردشرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي . د
منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخالق ناشايست  آن

  . بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است

ياد آوري ( براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود
اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادالنه براي تكاليف مالي مرد ـ 

  ) : همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود

يمي از دارايي موجود خود را ـ زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ ن
  .اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي شرط وكالت مطلق زوجه در طالق . ه
  . اند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طالق دهداست كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تو

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن 
  . به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد

يادآوري اين نكته ضروري است كه براي . ند موجب ايجاد توازن در حق طالق باشدشرط وكالت مطلق زوجه در طالق مي توا
  . حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طالق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد

زوجه وكالت بالعزل با حق توكيل به غير زوج به : درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طالق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد. و
مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طالق 

  . ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات

لف به انجام كارها، تعيين حدود خواسته ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي كند، اين اجبار قانوني كه زن را مك
متاسفانه در بسياري از خانواده هاي كنوني، تعهد عشق، جاي . نمي تواند تعهدي حاصل از يك ارتباط نزديك و صميمي باشد

ه است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان خود را به توانايي كنترل رابطه با سوي شوهر و تمكين زن از او داد
بنابراين، الزم است براي داشتن يك خانواده برابر كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه . را تحت الشعاع قرار مي دهد

اده زن و شوهر را در تاسيس اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي ار. اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم
  .نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند
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 ازدواج به موقع چه زمانيست ؟

  سرويس اجتماعي خبرگزاري زنان ايران 

سن مطلوب و مناسب براي ازدواج از درون سن بهنگام استخراج مي شود و با توجه به دين، فرهنگ و الگوهاي باروري سن 
  .سال قرار مي گيرد  21- 27و براي پسران در محدوده  18- 24محدوده مطلوب ازدواج براي دختران در 

به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري زنان ايران ايونا ، كارشناسان معتقدند كه ازدواج يك پديده مشترك فرهنگي است كه به 
  . و شيوه ازدواج وجود دارد اشكال مختلف در تمام جوامع و ملت ها وجود دارد و در هر فرهنگي الگوي مطلوبي از خانواده 

  ازدواج زودهنگام 

  . در حال حاضر و با توجه به شرايط اجتماعي ، فرهنگي و اجتماعي داليل بسياري در ازدواج زدهنگام مي تواند تاثير داشته باشد 

ي قومي هستند و ازدواج زودهنگام را مي توان در اغلب روستاها و شهرستان هاي كشور و همچنين افرادي كه داراي تعصب ها
  . همچنين عوامل چون فقر ، ناآرامي اجتماعي به صورت اجبار و ناخواسته صورت مي گيرد 

ازدواج زودهنگام در بين جوانان و اغلب نوجوانان در شرايط كنوني و باپيشرفت دانش مي تواند منجر به پيامدهايي از جمله آثار 
  . اجتماعي و رواني براي هر يك از زوج ها شود 

الزامات ازدواج در سنين پايين اغلب منجر به جدايي از خانواده ،دوستان و تعلقات ، : يك صاحب نظر در مسائل ازدواج مي گويد 
از دست دادن آزادي ، تعامل با همساالن و استفاده از فرصت هاي آموزش مي شود و باعث مي شود كه فرد در آينده و با 

  . با بحران دچار شود و به مشكل بر بخورد رويارويي در مسائل و مشكالت زندگي 

   ازدواج دير هنگام

در حال حاضر ما همچنان شاهد افزايش تاخير در ازدواج و افزايش سن ازدواج در بين جوانان و نداشتن تمايل به ازدواج هستيم 
 .  

كل جديد از روابط خانوادگي هستند عوامل بسياري از جمله تغيي در باورها و الگوي فكري و رفتاري جوانان است كه خواستار ش
 .  

تنگناهاي مالي و اقتصادي ، نبود شغل مناسب و ثابت و نداشتن مسكن و ادامه دادن تحصيل تا مقاطع عالي در بين دختران از 
  . جمله عوامل بيان شده از سوي جوانان است 

  . پيامدهاي منفي همراه است  در حالي كه تجرد در سنين باال هم براي دختران و هم براي پسران غالبا با

مجرد بودن در سنين باال منجر به بالتكليفي ، كاهش انگيزه مي شود و فرد به تنهايي در : كارشناس مسائل خانواده معتقد است 
  . تالش به رسيدن به اهداف خويش است 

ال مي آيد و همچنين دچار مشكالت افسردگي و ترس از تنهايي اغلب به سراغ افراد مجرد در سن با: وي در ادامه مي گوبد 
  . جسمي و فرزندآوري مي شوند 

به نظر مي رسد كه جوانان در اين زمينه به دليل اين كه عالقه به كسب تجربه توسط خودشان است و تجربه اي در اين زمينه 
  . نداشتند هنوز به پيامدها و آثار منفي آن پي نبرده اند و همچنان به دنبال اهداف خود هستند 

در حال حاضر براي رفع نيازهاي اوليه براي تشكيل ازدواج از سوي مسووالن و كارشناسان و با تاكيد دولت و سازمان هاي 
  . مربوطه شرايط و طرح هاي ويژه اي برنامه ريزي و در حال اجرا است 

هاي صحيح در حوزه خانواده سالم و بسياري از تسهيالت ويژه براي جوانان از جمله مسكن جوانان ، وام هاي ازدواج و آموزش 
  .ايجاد فرصت هاي شغلي انجام گرفته و فراهم كردن اين شرايط گرايش جوانان به ازدواج را بيشتر مي كند 
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 چگونه هر چه دررابطه جنسي با همسر خود ميخواهيم بدست آوريم

  برگرفته از كتاب راهنماي كامل براي سكس خارق العاده

    Sari Lockerخانم   نوشته 

زنان در رابطه جنسي با شوهرشان است كه اين ايتم متاسفانه بر ساير روابط زناشويي   دليل درج اين مقاله عدم رضايت جنسي
سال توصيه نمي  13تاثير گذار است و باعث سردي كانون زندگي زناشويي مي شود خواندن مقاله زير براي كاربران سنين زير 

  .شود 

عالي محروم هستيم، نه فقط بدين خاطر كه نميدانيم چگونه به شريك خود بگوييم كه چه چيزي خيلي از ما از يك سكس  
شايد به همين دليل . دكمه هاي لذت ما را فشار ميدهد، بلكه بدين خاطر كه هميشه مطمئن نيستيم اين دكمه ها كدامند 

درصد توانائي رسيدن به  26يك شدن دارند و درصد از زنان جوان مشكل تحر 20است كه يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه 
  .ارگاسم را ندارند

مطمئن باشيد، همه ما دوست داريم “: ميگويد  Sari Lockerخانم   ”راهنماي كامل براي سكس خارق العاده “مؤلف كتاب 
بود تحريك شدن خود را در اين صورت مجبور نخواهيم . آقايان خودشان بدانند چگونه ما را لمس كنند، بليسند، و نوازش كنند 

شما ناچاريد بر ناشي . اما نميتوانيد انتظار داشته باشيد حتي با تجربه ترين مردها ذهن شما را بخوانند . به آنها توضيح دهيم 
  ”.گري خود غلبه كنيد، از سكس الي پتوي خود دست برداريد، و به او نشان دهيد كه چگونه شما را ارضا كند

  متخصصين و مردان و زنان حقيقي مشورت كرده ايم تا راهنماي كاملبه همين خاطر ما با 

با خواندن اين راهنما به ترفند هائي پي مي بريد كه كيفيت سكس شما را از حالت نه خوب و نه . سكس را به شما ارا ئه كنيم 
  .هنمائي كنيدبد درآورده و ارتقاء مي دهد، راههاي سكسي كه شما ميتوانيد او را به خواسته هاي خود را

مردان و زنان راههاي مختلفي براي گرم شدن دارند : حالتي كه شما را به لرزش وامي دارد از هيجانات قبل از سكس پرهيز كنيد
  : مي گويد متخصص كلينيك سالمت سكسي زنان در مركز پزشكي دانشگاه بستن    Laura Berman  دكتر. 

و معموال نياز دارند كه اين نواحي تحريك شود  –پشت پاها، گردن، و پشت گوشها  –زنان از نواحي تحريك كنندة خود آگاهند 
  .تا بتوانند براي عمل جنسي به اندازه كافي آماده شوند

  آنها اغلب –از طرف ديگر مردان بيشتر روي تحريك از طريق آلت جنسي تمركز مي كنند 

  ”.ز دارد و تنها به دخول مي پردازندنميدانند كه شريكشان به چه ميزان نوازش قبل از آميزش نيا

  بنابراين چگونه مي توانيد از حصول اين نوازش ضروري قبل از سكس اطمينان حاصل كنيد؟
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” چگونه يك عاشق خوب باشيم “مؤلف كتاب  Lou Paget  براي شما انجام دهد؛ اين توصيه” چرخشي“از او بخواهيد نوازش 

ين ترفند زيركانه، او بايد به آرامي و نرمي، دايره ها و موجهائي را روي بازوها، گردن، كف براي استفاده از ا“: است، او مي گويد 
اين نوازش چرخشي، عصبهاي زير پوست شما را بيشتر از وقتي تحريك مي كند كه . دستها، و ديگر نقاط حساس بدنتان بكشد 

  ”.او فقط انگشتانش را در يك خط مستقيم باال و پايين مي برد

ساله و همسرش از اين تكنيك گرم كردن چرخشي استفاده ، ميكنند تا براي شبي آرام و پر از لذت  Caitlin Barnes 25 خانم 
پس از آزمايش كردن انواع سرعتها و جهت ها، متوجه شدم كه بيشترين تحريك وقتي اتفاق مي افتد “: او ميگويد . مهيا شوند 

او همچنين . كه به تدريج به نوك سينه ها نزديك و نزديك تر ميشوند  –يكشد كه همسرم دايره هائي را روي سينه هايم م
بعد از چند دقيقه از اين لذت فراوان، هر دوي . حركته اي دوار بسيار ظريفي با يك نوك انگشت روي چوچوله ام انجام مي دهد 

  ”.طه جنسي آماده هستيمما براي مرحله بعدي راب

   

  آنها صرفنظر كند سه نشانه اي كه مرد بايد از

   

  فرض كنيد. بدن زيباي يك زن مي تواند مثل يك پازل گيج كننده باشد، حتي براي خودش 

براي يك مرد چقدر سخت است كه سعي ميكند رابطه جنسي را هدايت كند در حاليكه شما ميدانيد او شديدا نيازمند كمك از 
  .جانب شماست 

وقتي ما تازه روابطمان را شروع كرده بوديم، همسر من به اين نتيجه رسيد “: يدساله، ميگو 30يك وكيل  Kelly Owensخانم 
كه من از اينكه سينه هايم را ميخورد خوشم نمي آيد چون هميشه بعد از چند دقيقه كه آنها را مي خورد اصال تحريك 

  .نميشدند 

  هاي مرا كنار در نتيجة همين بد تعبير كردن واكنش هاي من، او بوسيدن و فشار دادن سينه

عاقبت، مجبور شدم به او بگويم كه تحريك شدن يا نشدن آنها لزوما به . همان كارهائي كه من خيلي دوست داشتم  -گذاشت
  ”.اين معني نيست كه اين كار براي گرم كردن من بي فايده است

 Julia Crandall   وقتي ، همسرم مشغول ليسيدن واژنم  عادت داشتم كه“: ساله خاطر نشان ميكند  26خانم دانشجوي حقوق و
او فكر ميكرد كه من ميخواهم ديگر ادامه ندهد و بهمين دليل به تحريك من پايان ميداد، و . بود، خودم را منقبض مي كردم 

  .من التماسش مي كردم كه ادامه بدهد 

وج لذت مي رسم نه اينكه از آن خسته باالخره مجبور شدم كه به او بگويم دليل اينكه منقبض ميشوم اين است كه دارم به ا
  .شدم
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. آخرين واكنش فيزيكي كه مرد شما بايد با احتياط تفسيرش كند ميزان آب روان كننده اي است كه بدن شما توليد مي كند 

متخصصان مي گويند كه ميزان خيسي شما لزوما نشان دهنده درجه آمادگي شما براي سكس نيست، و نيز حقيقت دارد كه 
: متخصص سكس توضيح مي دهد  Bermanخانم دكتر . اوقات بدون اينكه بدنتان آماده باشد اين مايع توليد ميشود گاهي 

كه با آنها گفتگو كردم فكر مي كنند كه چون شريكشان خيس شده است، وقتش رسيده كه به سراغ اصل  بسياري از مرداني “
  ”.كار بروند

ل نشانه هاي شفاهي و المسه اي شما را در نظر بگيرد وبعد به واكنشهاي بدني توجه آخر كالم اينكه به مردتان بگوئيد كه او
  .كند

   

  دو كاري كه مرد بايد همزمان انجام دهد

HeidiCohen  ساله و طراح دكور، در مورد روش پيش آميزش  25خانمForeplay) ( همسرش پل توضيح مي دهد:  

گاهي اوقات وقتي روي من مي رفت به اوج لذت ميرسيدم،  –ه تصادم ميشد حركات پيش آميزش پل يا ناقص بود يا منجر ب“
اين خانم مشكل پيش آميزش را بدين گونه حل كرد كه مردش را تشويق كرد تا ” .بقيه وقتها فقط زبانش مرا بي حس مي كرد

ا د ارگاسم جادوئي مؤثر باشد ميتواند در جهت ايج  Bermanدر اينجا گفته هاي دكتر  - دو حركت را در يك زمان انجام دهد 
  تركيب دو“: او توضيح مي دهد . چون سبب تحريك مركب ميشود 

  ”.واقعا براي اكثر زنها حركت لذت بخشي است –نرمي دهان بعالوه نوازش انگشتانش  –احساس مختلف 

حت طلب كنيد، از اين استراتژي اما اگر فكر مي كنيد آنقدر اعتماد بنفس داريد كه نوع معاشقه اي كه دوست داريد را با صرا
  : مي باشد Pagetسكسي زيركانه استفاده كنيد كه توصيه خانم 

انگشت سبابه مرد خود را داخل دهانتان گذاشته و به آرامي بمكيد، دقيقا همان روشي را بكار ببريد كه دوست داريد او با “
وست د ارم تو با بين پاهاي من انجام دهي و خارق العاده بگوئيد اين همان چيزي است كه من د. زبانش براي شما انجام دهد 

  ”.خواهد بود اگر تو همزمان با انگشتانت مرا نوازش كني

   

  كلماتي كه معجزه مي كند

 –با كمال شگفتي  –زباني كه واقعا قايق سكسي مرد شما را شناور مي كند . صحبتهاي زير بالشي بدرد نخور را فرامش كنيد 
؛ و مختصر و مفيد ” واي، خداي من “؛ ” خوشم مياد “عباراتي نظير. ه با احس اس شهوت از عملكرد اوست تعريف كردن همرا

خيلي خوب جواب ميدهد زيرا اين محاوره سكسي باعث ميشود مرد به حالت شما پي ببرد بدون آنكه مجبور ” آره، آره، آره “
  .د از شما بپرسد باش
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وقتي او بداند دنياي شما را به جنبش درآورده، . ن در ارضا كردن بسيار سختكوش هستند مردا“: توضيح ميدهد  Locker  خانم 
  ”.باور كنيد، حاضر نخواهد شد آنرا متوقف كند و حركتهاي موفقيت آميزش را براي دفعه بعد به خاطر خواهد سپرد

  .يد تحسين زباني شما همچنين نشان ميدهد كه در مورد لخت بودن با او چقدر مشتاق هست

Beth Watchs  زاري مي كنم، ناله مي  من جيغ مي زنم، فرياد مي كشم، گريه و ، “: ساله و نويسنده توضيح مي دهد  28خانم
اتي كه من خيلي تمام اين راهنمائي هاي زباني من باعث مي شود شوهرم به حرك. كنم و حتي يك دفعه به تخت مشت زدم 

  ”.دوست دارم ادامه دهد

   

  كه شما را به اوج مي بردباال بردني 

Kathy Grimm   رسيدن به ارگاسم از طريق دخول ، خانم هميشه براي من دست نيافتني “: ساله مي گويد  28خانم روانشناس
معموال . من و شوهرم موقعيتهاي سكس زيادي را آزمايش كرديم اما هيچ راهي پيدا نكرديم كه به هر دوي ما كمك كند . بود 

  ”.رو مي كرد كه ديگر توانش به پايان مي رسيد و نمي توانست ادامه بدهد اما من همچنان ارضا نميشدمشوهرم آنقدر ف

راه . درصد از زنان جوان قادر به رسيدن به اوج لذت از طريق دخول آلت نيستند  70بر طبق يك مطالعه، . اين خانم تنها نيست 
زن بايد در “: ميگويد  Bermanبراي لذت بردن قرار دهيد دكتر هر دو بدنهاي خود را در وضعيت مطلوب : حل اين است 

  موقعيتي قرار بگيرد تا لگن خاصره تحت زاويه اي قرار گيرد كه وقتي مرد آلتش را فرو مي كند، موضع

G-spot) G  ( پشت در حالت  براي خيلي از زنها، دراز كشيدن به.در بدن زن تحت مالش قرار گيرد  )missionary(  ار و قر
  .دادن چند بالش زير باسنشان اين زاويه مطلوب را ايجاد مي كند

يا سنتي، همان حالتي كه اكثر زوجهاي دنيا از آن استفاده ميكنند و مخصوصا بين خانمها طرفداران زيادي  missionaryحالت ( 
. گيرد و آلتش را در او فرو مي كند  در اين حالت زن حالت مفعول دارد و به پشت دراز مي ك شد و مرد روي او قرار مي. دارد 

  .)اين حالت چون امكان تماس رو رد رو بين زوجين را فراهم ميكند بسيار مورد عالقه زوجهاي جوان است

  .گذارد  اما اين فقط زاويه دخول شما نيست كه روي رسيدن يا نرسيدن شما به ارگاسم تاثير مي 

  . وع به ميزان تنگي شما در سكس نيز مربوط ميشود انجام اين موض“: توضيح مي دهد  Berman دكتر

ماهيچه هائي را كه از جريان ادرار به هنگام دخول مرد جلوگيري مي كنند منقبض و آزاد مي كند و باعث  Kegel  تمرينات
ميتواند همچنين تنگي شما ” .ميشود كانال واژن شما جمع تر شده و يك احساس فشار ناگهاني روي آلت مرد ايجاد مي كند 

 Berman به نقل از دكتر“  نتيجه اينكه . را در شما تحريك كند    Gآلت مرد را به نحوي هدايت كند كه مستقيما مركز عصبي 

بدين ترتيب ” .لذت نرسيده اند امكانپذير خواهد بود  ارگاسمي شديد حتي براي زناني كه تا به حال از طريق دخول آلت به اوج 
عني باال بردن لگن خاصره و تنگي واژن ميتواند به شما و شريكتان كمك كند به هدف نهائي آميزش هر دو استراتژي فوق ي
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شما كنترل بيشتري روي شهوت خود پيدا خواهيد كرد و  Kegelچرا؟ چون با انجام . يعني ارگاسم همزمان دست پيدا كنيد 
  .شما نيز تحريك خواهد شد Gع تنگي شما فرو كردن سريع او را كندتر خواهد كرد و در عين حال موض

 استرس و رابطه جنسي

  شونيكس:منبع 

   

  ! بياموزيم كه چطور استرس را از زندگي جنسيتان بيرون كنيد  در اين مقاله قصد داريم به شما

   

اما آنقدر شما همسرتان را دوست داريد، : اين يكي از ديوانه كننده ترين و متاسفانه متداول ترين ويژگي هاي زندگي مدرن است
داليل فيزيولوژيكي زيادي وجود دارد . استرس و فشار روحي و كمبود وقت داريد كه ديگر زماني براي سكس برايتان نمي ماند

آب سرد، آتش  مثل يك دوش—چه به خاطر مسائل كاري باشد و چه مشكالت خانوادگي—كه تصديق مي كند استرس زياد
مغز ": پزشك متخصص درمان مشكالت جنسي در فونيكس، آريزونا اظهار مي دارد روزالين ميدو. شور جنسي را خاموش ميكند

به عبارت ديگر، اگر فكرتان مشغول حل يك  ".در يك زمان فقط مي تواند يك كار انجام دهد. مثل يك كامپيوتر قديمي است
ماني كه گرفتار فشارهاي عصبي ز. مشكل باشد يا نگران چيزي باشيد، قادر نخواهيد بود كار خالقه ي ديگري انجام دهيد

در اين مقاله قصد داريم تا توصيه . هستيد، بدن شما فقط در جستجوي خالصي از دست آن مشكل است، نه رابطه ي جنسي
  : هاي پزشكان و متخصصين را براي رهايي از اين فشارها و تنش هاي روحي و رواني را براي شما مطرح كنيم

   

دكتر ميدو عقيده دارد كه تنها راه خالصي از دست تنش ها و . را در استرس خود شريك كنداز همسرتان بخواهيد تا شما 
او به زوج ها توصيه مي كند كه هرگاه همسرشان را مغموم يا عصبي . فشارهاي روحي اين است كه در مورد آنها صحبت كنيم

  . ديدند، با او صحبت كنند تا بفهمند كه چه چيز باعث آزار او مي شود

   

اينكه يكي از زوج ها ميل و عالقه اي به رابطه ي جنسي . راه هايي غير رابطه ي جنسي براي لذت بردن كنار يكديگر پيدا كنيد
دكتر لوئين بارباخ . نشان نمي دهد، دليل بر اين نيست كه نمي توانيد به يكديگر نزديك شويد و از بودن با هم لذت ببريد

هاي ديگر پيدا كنيد تا از طريق آن بتوانيد به يكديگر نزديك شويد و از بودن كنار هم لذت راه ": روانشناس توصيه مي كند كه
براي قدم   شب ها دست در دست هم. كاري كنيد تا هم خودتان و هم همسرتان راضي باشد ".برده و زمان را به خوبي بگذرانيد

، در يك جكوزي دو نفره كنار هم بنشينيد و صحبت كنيد )بترجيحاً خارج اتاق خوا(رويد، همديگر را ماساژ بدهيد زدن بيرون ب
  .هزاران كار ديگر كه خوشنودي هر دوتاي شما را تضمين كند...و
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يك روز هم كه شده همه ي نگرانيها و مشكالت خود . يك تعطيالت آخر هفته را سعي كنيد به چيزي جز همسرتان فكر نكنيد
همسرتان را براي گردش . يزي كه فكر مي كنيد لذت بردن در كنار همسر و خانواده باشدرا به باد فراموشي بسپاريد و به تنها چ

  .با اينكار استرستان نيز فروكش خواهد كرد. بيرون ببريد و كاري كنيد تا هر دوي شما از كنار هم بودن لذت ببريد

البته، چراكه نه، ممكن   .پزشك مراجعه كنداگر هيچكدام از اين روش ها موثر نبود، از همسرتان بخواهيد تا براي چك آپ به 
پس اگر راه هاي ديگر كارآمد نبود، از . است بيماري يا وضعيت جسمي خاصي باعث اين بي ميلي او در روابط جنسي شده باشد

  .همسرتان بخواهيد تا به پزشك مراجعه كند

   

اينكه مدت كوتاهي به طور موقتي . ي شما درآيدآخر از همه اينكه، اجازه ندهيد استرس و فشار روحي جزء عادت هاي زندگ
اما اگر اين فشارها و استرس . گرفتار مشكلي باشيد و فشار و استرس روحي داشته باشيد، مسئله اي كامالً طبيعي و عادي است

اكثر افراد البته به جرات مي توان گفت كه در . ها جزئي از برنامه ي روزانه ي شما در زندگي شد، ديگر امري طبيعي نيست
از اينرو بهتر است همانطور كه در باال توصيه شد، مشكالت و فشارهاي روحي خود را با . وضع به اين صورت درآمده است

تا مي توانيد اجازه ندهي تا اين استرس بر رابطه . همسرتان درميان بگذاريد تا به كمك يكديگر به دنبال راه حلي براي آنها باشيد
به مسائل و مشكالت زندگي با ديدي خوشبينانه نگاه كنيد تا با انرژي بيشتري درصدد   .اثير منفي بگذاردي شما با همسرتان ت

يز در جنسي شما با همسرتان در خطر نيست، سالمتي خودتان ن  به ياد داشته باشيد، در اين مواقع فقط رابطه. رفع آنها بر آييد
  . خطر است

   

  جنسي چگونگي تاثيرگذاري استرس بر رابطه

   

اما با اينكه استرس . استرس در همه جا وجود دارد و به همه طريق مي تواند بر سالمتي شما تاثير گذاشته و آن را خراب كند
دقيقتر بگويم، مردها و زن ها، . همه جا وجود دارد، اما هميشه هم بد نيست و همه ي ما به يك طريق به آن واكنش نمي دهيم

  . تفاوت هايي كه بر چگونگي روابط جنسي آنها تاثيرگذار است—در مقابل استرس واكنش مي دهندهركدام به صورتي متفاوت 

استرس براي شما ضرر دارد؛ . همه ما مي دانيم كه اگر همه ي اوقات نگران و برانگيخته باشيم، برايمان مشكل ايجاد خواهد شد
ممكن است وضعيت كاري شما را نيز مختل كند؛ قدرت حتي . ممكن است منجر به زخم معده، حمله ي قلبي، يا سكته شود

  . تمركز را از شما مي گيرد و حتي ديگر اجازه نمي دهد بتوانيد تفريح كنيد

   

ازاينرو، تعجبي ندارد كه . استرس كاري، استرس خانوادگي، استرس پول، استرس در روابط: استرس به اشكال مختلف مي آيد
براي مثال، نگراني و افسردگي دو مورد از حالت هاي استرس زا هستند كه . يز تاثير بگذاردحتي بتواند بر روابط جنسي شما ن

  . جنسي را ويران كند  ميتواند هر رابطه ي
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اما اگر اينقدر استرس بد و مضر است، چرا دوري از آن اينقدر براي ما سخت است؟ به نظر مي رسد كه مهم نيست چقدر براي 
د و سعي مي كنيد كه همه چيز خوب پيش برود، دير يا زود گرفتار استرس و فشارهاي روحي گذران زندگي تالش مي كني

  . خواهيد شد

چگونگي برخورد با استرس، به مسائل مختلفي بستگي دارد؛ طريقه ي واكنش شما به آن، و اينكه زن هستيد يا مرد، دراين 
  . زمينه بسيار مهم است

  در جسم، در فكر، يا جايي ديگر؟ 

ر جان هوبارد و دكتر ادوارد ووركمن در كتاب خود با نام كتاب جيبي داروي استرس اظهار مي دارند كه بااينكه موضوع دكت
  . استرس براي اكثر ما شناخته شده است، اما همه ي ما برداشت و تعريف يكساني از آن نداريم

   

   :ارائه كرده اند "استرس"اين پزشكان سه تعريف متفاوت براي واژه ي 

  . منجر ميشود به چيزهاي استرس زا، مثل خطر، كار، يا بيماري) 1(

  . منجر مي شود به احساسات منفي دروني مثل نگراني، افسردگي، و تنش) 2(

  . منجر مي شود به تغييرات مختلف بيولوژيكي مثل باال رفتن ضربان قلب و تنفس و تغيير در ترشحات هورموني) 3(

   

دي به استرس نيز متاثر از عوامل مختلفي است، كه شامل سابقه ي خانوادگي، ساختارهاي ژنتيكي و به عالوه، واكنش هاي فر
  . آخر از همه بايد بگويم، كه جنسيت نيز در اين مورد نقش دارد. اجتماعي، وضعيت فيزيولوژيكي و بيولوژيكي مي شود

  عقايد اشتباه درمورد استرس 

مردم . زندگي و به ويژه در روابط جنسي، اين است كه بدانيم كه استرس چه چيز نيستگام اول براي كنار آمدن با استرس در 
  . معموالً به اشتباه تصور ميكنند كه استرس غير قابل اجتناب است و در همه ي موارد چيزي بد و مضر مي باشد

   

ققين رفتارگرا، كشف كردند كه مح. اين عقايد نادرست از مالحظاتي كه در اويل قرن بيستم انجام گرفت، نشات مي گيرد
حيوانات، كه شامل انسانها نيز مي شود، به طور كلي درمقابل استرس هايي مثل خطر حمله، به يكي از اين دو حالت واكنش 

  . يا فرار مي كنند، يااينكه مي ايستند و از خود دفاع مي كنند: ميدهند
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. وان كرد كه اين دو حالت، تنها واكنش هاي افراد به استرس استمي توان اين واكنش را به همه ي موقعيت ها بسط داد و عن

جنگيدن و فرار كردن از همه ي اين واكنش . اما در واقعيت، انسانها و حيوانات واكنش هاي بسيار زيادي درمقابل استرس دارند
شما آمادگي هاي فيزيكي يا رواني  اما مدت زمان زيادي قبل از اينكه شما بجنگيد يا فرار كنيد،. ها واضح تر و آشكار تر است

  . بسيار بيشتري را تجربه ميكنيد، مثل تغيير در ترشحات هورموني، غلظت خون، و فعاليت گوارشي و تغييرات فكري و روحي

حتي هنگام تجربه هاي مثبت و خوشايند، مثل رابطه ي جنسي نيز . البته اين واكنشات فقط در مواجهه با خطر اتفاق نمي افتد
  . تغييرات رخ مي دهد اين

   

  حفظ تعادل 

   

استرس به ميزان مناسب باعث . استرس براي ادامه ي زندگي الزم است": دكتر هوبارد و ووركمن اينگونه عنوان مي كنند كه
اما . اگر ميزان استرس در زندگي كم باشد، افراد دچار بي حوصلگي و كسالت خواهند شد. جذب انسانها به دنيا خواهد شد

   ".رس زياد نيز ممكن است منجر به آسيب هاي فيزيكي و احساسي شوداست

عوامل استرس زا به اشكال و . استرس اين تعادل را برهم مي زند. جسم و فكر شما بايد هميشه در حالت تعادل قرار گيرند
. ، حال يا آيندهو جسمي، از يك منشاء يا چندين منشاء مربوط به گذشته عوامل روحي—صورت هاي مختلف وجود دارند

شما نميتوانيد به همه ي انواع استرس به يك . همچنين استرس ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت، خواسته يا ناخواسته باشد
  . از اينرو براي بازيافتن آن تعادل، در برخورد با استرس هاي مختلف استراتژي هاي مختلفي داريد. شكل واكنش دهيد

  د زن ها و مردها متفاوت ان

   

  .فقط شخصيت و نوع استرس عوامل موثر در واكنش شما به استرس نيستند، جنسيت نيز اهميت زيادي دارد

اما . تا گذشته اي بسيار نزديك تصور مي شد كه زن ها و مردها در مواجهه با استرس به طوري مشابه واكنش مي دهند
  . ت و جنسيت نيز در اين زمينه نقش داردتحقيقات اخير ثابت كرده است كه اين عقيده كامالً اشتباه اس

   

ناميده مي شود به  "كنار آمدن و دوستانه رفتار كردن"تحقيقات نشان داده است كه زن ها به جاي جنگيدن، با استراتژي كه 
فرزندان زنهايي كه از اين استراتژي استفاده مي كنند، در اين موقعيت ها معموالً تالش مي كنند تا . استرس واكنش مي دهند

اين محققين تصور مي كنند كه اين نوع واكنش ممكن است به خاطر . خود را حفاظت كنند و از زنان ديگر كمك مي خواهند
  . تفاوت هاي هورموني باشد
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براي مثال، در تحقيقي . تفاوت هاي جنسيتي در برخورد با استرس، همچنين واكنش هاي جنسي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد
روي تاثير عصبانيت و اضطراب بر ميل جنسي انجام گرفت، از گروهي از دانشجويان خواسته شد تا به نوارهاي با نوشته از  كه بر

  . يك عمل جنسي گوش بدهند

همه ي . در اين نوار، دو زوجي كه رابطه ي جنسي را انجام مي دادند، در قسمت هايي بسيار به يكديگر نزديك مي شوند
داشتند كه با گوش دادن به چنين رابطه ي جنسي كه فاقد هرگونه اضطراب و عصبانيت بوده، ميل جنسيشان دانشجويان اظهار 
  .اما درجايي كه كمي اضطراب وارد آن رابطه مي شود، ميل جنسي آنها نيز كاهش يافته است. افزايش يافته است

لب اينجاست كه دانشجويان پسر اعالم كردند كه با وجود اما نكته ي جا. تا اينجا نظر دانشجويان دختر و پسر با هم يكسان بود
آن عصبانيت و اضطراب وارده، با بركشت صميميت بين آن زوج، ميل جنسي آنها نيز بار ديگر افزايش يفت اما دانشجويان دختر 

س مرد فقط بر روي اين محققين اينطور نتيجه گيري كردند كه اين تفاوت به اين دليل است كه جن. خالف آن را گزارش دادند
خود رابطه ي جنسي تمركز دارد و خصوصيات منفي در روابط را ناديده مي گيرد، درحاليكه اين احساساست منفي براي زنان 

  .بسيار مهم است

  استرس خوب؟ 

طريقي  بنابراين گفته ها نتيجه گيري مي كنيم كه نبايد از همه ي انواع استرس دوري كرد، بلكه بايد آنها را شناخت و به
اما اگر استرس به خاطر مشكالت . اگر نوع استرس تهاجمي است، بايد يا از خود دفاع كنيد و يا فرار كنيد. مناسب واكنش داد

همانطور كه . كاري باشد يا اينكه همسرتان سعي دارد شمار را از حالت تعادل خارج كند، مي تواند استرسي خوب و مفيد باشد
و به خاطر داشته باشيد، . دند، در زندگي روزمره رشد فردي بدون اجاد ناراحتي ميسر نخواهد شدهوبارد و ووركمن عنوان كر

  . بيش از يك راه براي مقابله با استرس پيش رويتان است

  شونيكس   :منبع 

  

 سواالتي كه در جلسه خواستگاري بايد مطرح شوند

  سايت همدردي: منبع

يعني نحوه سئوال ساختن را مي گويم، سئوال را خودتان . ماهيگيري را ياد بدهم من بيشتر دوست دارم به جاي ماهي به شما 
   .طرح كنيد 

، كمك مي كند ....نكاتي وجود دارد كه در طرح سئواالت جلسات خواستگاري ، شناسايي دختران و پسران در رابطه هايشان يا 
  :اراي شرايطي باشد كه بعضي از آنها به قرار ذيل استنسبت به طرفش كسب كند بايد د) نه احساسي( كه فرد شناخت عقالني 

www.txt.ir www.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

٣٦٧ 
 

و با جوابهاي مشخص باشد، بايد هنگام گفتگو مانند آدم   فكر نكنيم كه سئواالت بايد استاندارد شده و از پيش تعيين شده -  1
  .همان جلسه نسبت به هرچيزي كه مبهم هست، طرح كنيمآهني خشك نباشيم و سعي كنيم سئواالت را در 

  :مثال اين سئواالت. سئواالت كلي براي شروع خوبست ولي فايده هاي آن اندك هستند  -  2

  نظر شما در مورد حجاب چيست؟

  شما چه توقعي از همسر آيند ه ات داري؟  - 

  شما نظرت در مورد اخالق و ايمان چيه؟ -  

  زدواج چيست؟ميعارهاي شما براي ا  - 

  ا چه نقشي براي مرد در خانواده قائل هستيد؟زن در خانواده ، ي  شما چه نقشي براي  - 

چون سئواالت اين چنين كلي، حتما جواب كلي دارد و جوابهاي كلي چون مبهم و ناشفاف هستند ، طرفين همانطور كه دوست 
   دارند بر اساس ذهنيات خود تفسير مي كنند و اين مفهوم شناخت از يكديگر را با تحريف روبرو مي سازد

ئواالت كلي، سعي كنيد مفاهيم را به زودي به طرف مصداق ها و مثالهاي عيني بكشانيد، و با طرح مسئله فرد را به جاي س  - 3
ساس، موقعيت هايي كه هر روز در زندگي خانوادگي افراد پيش مي آيد و زوجين نسبت به آن واكنش اح. در موقعيت قرار دهيد

  . فكري يا رفتاري نشان مي دهند

عنوان مثال به جاي اينكه اين سئوال كلي را بپرسيد كه نظرتان در مورد حجاب چيست؟ مي توانيد سئواالت  شما بهتر است به
   جزئي زير را بپرسيد؟

  آيا آقايان هم بايد حجاب داشته باشند؟ اگر بلي چند تا مثال بزنيد؟

  شده است؟ آيا شما خانواده اي را ديده ايد كه به خاطر رعايت نكردن حجاب از طرف مرد گسسته

  آيا به نظر شما براي حجاب خانم حتما چادر ضروريست؟

  آيا مانتو و مقنعه را حجاب مي دانيد؟

  آيا روسري و لباس پوشيده مثل بلوز و شلوار حجاب هست؟

  آيا خانم مي تواند بين افراد نزديك مثل پسر عمو، دوست ، پسر خاله، يا اقوام بدون روسري باشه؟

  كه خانم با شوهرش داره و پوششي كه با پسر خاله اش داره وجود داره، تفاوتش چيه؟ آيا تفاوتي بين پوششي
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، ...آيا به فرض پذيرش حجاب مورد نظر شما، كار خانم در محيط هايي كه كامال مردانه هست ، مثل يك كارخانه يا معدن يا 
  اشكالي داره؟

عاطفي با جنس مخالف داشته باشه ؟ سطح اين ارتباط را مثال پس از ازدواج مي تواند يك ارتباط   آيا يك آقا يا يك خانم
  بزنيد؟ حدودش چقدر است؟

  دست دادن به يك اقوام نزديك مثل پسر عمه را مي پذيريد؟  آيا براي يك خانم

ن مورد را آيا خنده ، شوخي، و سر به سر گذاشتن يك آقايي را كه ازدواج كرده با خانمهاي دوست و فاميل را قبول داريد، يا همي
  در مورد خانمها مي پذيريد؟

و صدها سئوال از اين دست كه تمركزشان بر جزئيات هست؟ يعني مثالهايي كه در زندگي هاي مختلف كم و بيش ممكن است 
  .پيش بيايد

  )اين به شما بستگي دارد كه سئوالهاي را جزئي و با مثال و متناسب با حال و احوال خود طرح كنيد(

بند يك متوجه شديم سئوال كلي نباشه و قابل انعطاف باشه و از پاسخ سئواالت قبلي در بيايد و در سئوال دوم  حال كه در  -4
يي هم جزئي سازي و شفاف سازي را گفتيم نوبت به اين مي رسد كه اين سئواالت جزئي و دقيق و عمليات را حول چه محورها

  . تهيه كنيم

   بعضي از مهمترين محورها اينها هستند

  سئواالت در خصوص مسئوليت پذيري و انجام وظايف فرد) الف

  .....مثال شغلش، تحصيالتش، وظايف دوستي و خانوادگي كه به گردن داشته و 

يعني ما نمي پرسيم آيا شما مسئوليت پذيريد يا نه ، ما سئواالت دقيقي را نسبت به زندگي قبلي فرد طرح مي كنيم كه در 
  ت پذير بوده است يا نه ؟صدديم كه آيا فرد مسئولي

  :مثال

  شما در چه تاريخي سرباز شديد، كي به سربازي رفتيد؟ آيا غيبت هم داشتيد؟

آيا در انجام كارها در خانواده با پدر و مادرتان مشاجراتي داشتيد، آيا آنها كارهايي را به زور از شما مي خواستند؟ رفتار 
، ديگران مشاجره دارند و ناسازگارند كساني هستند ...دي كه با خانواده و همكار و معموال افرا( همكارنتان با شما چگونه است؟ 

  )كه نسبت به انجام وظايف و مسئوليت هاي خود كوتاهي مي كنند

  سئوالتي در مورد ثبات فكري و احساسي فرد) ب 
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  :مثال

ا كرده؟ آيا با دوستان هر چند وقت يكبار با سئوالتي متوجه شويد كه آيا او شغل عوض كرده است؟ رشته تحصيلي خود را جابج
ساله چه ميزان تحصيالت داره ، چه ميزان  27قطع رابطه مي كند؟ آيا به تناسب سنش چه چيزي اندوخته ؟ مثال يك آقاي 

اي آن سال از بهترين زمان جواني را در اختيار داشته در از 7؟ چون اين فرد حداقل ....سرمايه داره ، چه ميزان تخصص داره و 
اين سئوال با سئواالت سنتي والديني كه فقط به داشته هاي فرد توجه دارند متفاوت هست، مثال ممكن ( چه اندوخته است؟ 

. سال كار كرده و سرمايه خود را خرج درمان پدر بيمارش كرده و اكنون هيچ ندارد ، ولي اين فرد با ثبات هست 7است اين فرد 

  )نيست ، بلكه گذران عمرش و ثباتش در كار و زندگيش براي ما مهم هستچون داشته هايش براي ما مهم 

كسي كه معلوم نيست جواني خود را چه كرده ، نه تحصيالتش مشخصه، نه سرمايه اش و نه هنر و تخصصش ، اين نقطه   - 
  .منفي در ثبات اوست

پسر يا دختري داشته؟ چند تا؟ تا چه اندازه  آيا او دوست. همچنين سئوال از رابطه هاي عاطفي او به طور مشخص مهم هست - 
  ، ....در اين رابطه ها پيش رفته است؟ و

  انعطاف پذيري) ج 

اين بند هم بسيار مهم هست، ما بايد با طرح سئواالتي متوجه بشويم اين فرد تا چه ميزان خاصيت الستيكي و كششي دارد و 
  . حاضر به انعطاف و تغيير در نظراتش هست

  :ال توجه كنيدبه اين سئو

برويم، ناگهان تلفن زنگ مي زند و يكي از اقوام كه از شهرستان آمده اند،  18اگر ما آماده شده ايم به يك مسافرت راس ساعت 
  خواهان آدرس دقيق منزل ما هستند كه به ميهماني ما بيايند، در اين هنگام شما چه كار مي كنيد؟

  .خود جوابنحوه پاسخگويي به اين سئوال مهم هست نه 

  )اين نشانه عدم انعطاف هست.( اگر فرد بگويد به آنها مي گوييم برنامه مسافرت داريم و نمي توانيم در خدمت شما باشيم

  )اين هم نشانه عدم انعطاف هست( اگر فرد بگويد به آنها مي گوييم قدمتان روي چشم بفرمائيد

  :مثال مي گويد. ا خير نيز توجه دارددر حاليكه فرد منعطف به راههاي ديگري به غير از بلي ي

بايد ببينم سفر ما چقدر اهميت داره؟ آن فاميل كيست؟ ضرورت ميهماني او چيست؟ تاثير رفتن به اين سفر روي ما چقدر 
  :و جوابي شبيه اين  ، يعني بررسي همه جوانب....هست؟ و 

  باشيم ، لذا تا ساعت  به او مي گوييم قصد سفر داريم، اما خيلي دوست داريم در خدمت شما
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يا اينكه ما مي توانيم هفته آينده اين سفر را برويم لذا خوشحال مي . كه وقت حركت ماست مي توانيم در خدمتتون باشيم 18
  .شويم در خدمتتون باشيم

هد كه او در فراموش نكنيد اينها مثال هستند، شما مي توانيد مسائل ديگري را طرح كنيد ، حتي گذشته فرد هم نشان مي د( 
  )برابر مشكالتي كه در حوزه شغلي ، تحصيلي و خانوادگي داشته هست تا چه اندازه انعطاف پذير و سازگار بوده است

يعني . هست...نكته مهم اينست كه از نشانه هاي عدم انعطاف پذيري، عدم رابطه صحيح فرد با خانواده ، دوستان، همكاران و 
خواسته هاي خود در قبال والدينش انعطاف نشان دهد، حتما در برابر همسر هم داراي انعطاف كسي كه نتوانسته است نسبت به 

  .نخواهد بود

  تقسيم وظايف و نقش زن و مرد) د

شما مي توانيد با مثالهايي كارهايي را كه در خانواده هست را مطرح كنيد و از طرفتون بخواهيد بگويد چه كسي اين كارها را 
  ....ريد، تصميم گيري، كارهاي منزل ، نگهداري بچه ، ادامه تحصيل، تفريحات و خ. بايد انجام دهد

  مسائل اقتصادي خانواده) هـ

مثال ميزان خرجي كه براي جشن عروسي در نظر داريد و نوع تاالر آن را . اين بند هم بايد با سئواالت ريز و جزئي همراه باشد
شترك هست ؟ شخصي هست؟ اجاره اي هست؟ موقعيت جغرافيايي آن مشخص كنيد؟ محل مسكوني چگونه است ، كجاست؟ م

  ؟ 

  درآمدهاي زن و مرد چگونه در خانواده هزينه مي شود؟ تصميم گيرنده كيست؟ 

  ميزان استقالل يا وابستگي فرد) و

  مثالهايي فرضي بزنيد كه مثال شما دوست داريد در شهر ديگري زندگي كنيد، نظر او را جويا شويد؟

  . فرضي مطرح كنيد كه مادر و پدر شما يا مادر و پدر وي توصيه اي به شما دارند، شما بايد چگونه با آنها برخورد كنيد سئوالهاي

  فكر مي كنيد هر چند روز يكبار بايد به خانواده هايمان يا اقوام خود سر بزنيم؟: يا سئوالهايي از اين قبيل

مسافرت يا تفريح يكي از همسران بدون طرف ديگر به همراه دوست را مي يا سئوالهايي از اين دست كه آيا پس از ازدواج 
  پذيريد؟ چند بار در سال يا ماه؟

  :صفات شخصي و رواني) ز

جزء .... افسردگي، پرخاشگري، اضطراب، وسواس، سوء ظن، زودرنجي، كج خلقي، تنهايي، ترس ها، سابقه هاي بستري و درمان و 
شايد بررسي اين بند يكي از ضرورتهايي هست كه دختر و پسر بايد به روانشناس ( ررسي شود،مهمترين مسائلي هست كه بايد ب
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اما اگر خودشان قصد بررسي داشتند بايد نشانه هاي اين اختالالت را بشناسند، و با سئوال و دقت در نشانه ها و ). مراجعه كنند
  .عالئم اين اختالالت پي به مشكل ببرند

منزوي و بي عالقه به   ،)اجتماعي بودن (، بي خيال )دست و دلباز( ، ولخرج بودن)حسابگر( س بودنهمچنين صفاتي مثل خسي
، جزء مسائلي هست كه مي ....و )سخت گير نبودن( ، سهل انگار نبودن)سمج( ، پيگير بودن)اهل تفكر و مطالعه بودن(  تفريح،

واالت بايد معادل مثبت صفات را كه در پرانتز قرار دادم بپرسيد، فراموش نكنيد در سئ. با مثالهاي عملياتي پرسيده شود تواند
مثال شما به فرد بگوئيد شما بيشتر حسابگر هستيد يا دست و دلباز ؟ تا فرد هر كدام را . چون ممكن است فرد موضع بگيرد

  .انتخاب كرد احساس بدي نداشته باشد

  :مسائل اعتقادي و اخالقي) ح

نچه خود هستيد، بايد طراحي كنيد، اگر به مواردي اعتقاد نداريد، بايد با طرح سئوالهاي متناسب و اين سئواالت را بر اساس آ
  .ريز بررسي كنيد كه فرد مقابل در اين زمينه در تعارض با شما نباشد مثل مسئله حجاب كه توضيح دادم

  :اين سئوال را دقت كنيد

و رفتار خوبي داريم ، حتما بايد دقيقا نمازمان را هم سروقت بخوانيم، حاال آيا وقتي ما در دورن و در دلمون خدا را قبول داريم 
  اگر نخوانديم مشكلي پيش مي آيد؟

  آيا آرايش خانم بيرون از منزل مشكلي ايجاد مي كند؟

  منزل بايد از شوهرانشان اجازه بگيرند؟ خانمها براي بيرون رفتن از  آيا شما هم با اين موافقيد كه

  د دروغ گفت؟ دروغ مصلحتي چيه؟ چند تا مثال از دروغهاي مصلحتي؟چه وقت مي شو

  دوستان) ط

اگر بتوانيد از طريق سئوال يا تحقيق بر دوستان فرد احاطه پيدا كنيد و مورد شناسايي قرار دهيد ، مسائل زيادي در مورد همسر 
  .آينده خود متوجه خواهيد شد

تعداد زياد آن نشانه برونگرا بودن و تعداد كم آن نشاندهنده حساسيت ، ( يد؟ سئواالتي از اين قبيل چند تا دوست صميمي دار
  )زودرنج بودن و درونگرا بودن هست

پيش بيني اينكه اگر بخواهي در آينده خيلي خوب در كنار آن ( با كدام دوستت صميمي هستيد و او چه خصوصيت جالي داره؟
  )طاقت بياوري بايد چنين باشي

مهم از اين نظر كه اگر چنين هستي، در زندگي با ( تباط كمتري داري ، يا خوشت نمي آيد، چه صفاتي داره؟ با كدام دوستت ار
  )اين فرد مشكل دار خواهي شد
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  خانواده فرد) ي

سئواالت دقيق از خصيصه هاي مختلف خانواده و تعلقات آنها ، تحصيالت، فرهنگ، شغل ، و فرزندان ديگر خانواده كه ازدواج 
، هم به شناسايي شما نسبت به اين خانواده بيشتر كمك مي ...ند و نحوه ارتباط عروسها و دامادههاي آنها با خانواده و كرده ا

  . كند

  در فرد و خانواده اشان.... بيماريهاي جسمي، معلوليت ها و ) ك

به اين نيست كه همه چيز را  خيلي ها در جلسات شناسايي دروغ نمي گويند، اما ملزم. اين مورد بايد مستقيم سئوال شود
مثال اگر بپرسي شمابيماري مزمن يا حادي داشته اي؟ جواب صحيح مي دهند، اما اگر نپرسي ضرورتي براي توضيح اين . بگويند

  .موارد در خود نمي بينند

  )البته اگر سالمتي جسمي همسر آينده اتان در تصميم گيري اتان موثر هست( 

  و برنامه ها براي ارتباطات درون خانواده برنامه تفريحات، سرگرمي) ل

  ....شما بايد متوجه بشويد همسر آينده شما، خانواده را فداي كار مي كند، يا كار را فداي تفريحات و خوشگذارني مي كند يا 

  .سئوال در مورد تفريحات قبلي او نيز به شما نموداري از روش او را ارائه مي دهد

كه به صورت عيني و دقيق و انعطاف پذير و شفاف طرح شود را مي  رد هر يك از معيارهاي ازدواجو سئواالت زيادي در مو) م 
هماطور كه قبال گفته بودم، بايد مفاهيم تئوري و زير بنايي معيارهاي ازدواج را خوب بشناسيد تا خوب بتوانيد . توان مطرح كرد

  بر اساس آن نسبت به فرد مقابل خود شناسايي حاصل كنيد، ب

از اين ديدگاه بخوانيد كه بر اساس بندهاي آن سئواالت عيني در بياوريد و متوجه شويد ، آيا همسر شما زمان ازدواجش فرا 
  )رسيده است، يا فردي هست از نظر احساس و فكري كودك و از نظر سني بالغ

  .در خاتمه توصيه ديگري هم دارم

تند، اگر بتوانيد به همراه هم به مشاور خانواده مراجعه كنيد، و نظر او را نيز از آنجا كه خيلي مسائل شناسايي در ازدواج مهم هس
  .بگيريد، كمك زيادي در تصميم گيري به شما مي شود

  سايت همدردي: منبع

 }در ارتباط دختر و پسر يا در ازدواج{ تفاوت عشق و هوس

  منبع سايت همدردي
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  :جمالت زير را مقايسه كنيد. هوس خود فرد و لذت اوست در حاليكه محور. عشق معطوف به غير از خود است – 1

  دوستت دارم) من(  - 

                                                           برات مي ميرم) من(  - 

  هيچكس مثل تو نميشه) براي من( - 

  هميشه به فكر توام) من (  - 

  را فراموش نكن) من( - 

  از تو رنجيدم) من (  - 

    .و خواست و شرايط معشوق جايگزين خودخواهي فرد مي شود. ه در عشق، توجه به حالتها و لذتهاي خود نيستدر حاليك

ولي عشق فراتر از يك چنين . مثل نياز به آب، نياز به اكسيژن ، نياز به غذا هوس پاسخ به يك نياز جسماني و رواني است، – 2
عشق . لذا فردعاشق خود را خوار نمي كند، كوچك نمي كند. فرد استعشق فراهم آورنده رشد و خودشكوفايي . نيازي هست

شايد در فيلم ها ديده و شنيده باشيد كه . عزت و احترام دارد و اين احترام از روي بي نيازي و بزرگي عشق حاصل مي شود
    .»من عشق را گدايي نمي كنم« فردي مي گويد

اگر فردي را مجبور كنيم كه همه عالئق ،  .عشق آزاد كننده است. تعشق محدود كننده و زنداني كننده معشوق نيس – 3
سليقه ها و تفكراتش را فقط متوجه ما كند و فقط به ما بينديشد، او را محدود به خودمان كرده ايم، نه اينكه عاشق خودكرده 

   .در واقع اين عشق نيست، اين يك هوس است و ما را وابسته به شخص ديگري نموده است. باشيم

يك اطمينان است و پس از شناخت رفتار، گفتار و . عشق يك اعتماد است .عشق با بدبيني و سوء ظن همراه نيست – 4
  . لذا ابتدا اعتماد به وجود مي آيد و بعد عشق منعقد مي شود. احساسات معشوق، و به جهت يك آگاهي عميق به وجود مي آيد

  » !زدواج كرد يا اول ازدواج كرد بعد عاشق شد؟بايد اول عاشق شد بعد ا«بعضي ها مي پرسند 

اگر بعد از ازدواج بخواهي عاشق بشوي كه كار از كار گذشته است و آن فرد هر خصوصيت يا رفتار و يا افكار : در جواب بايد گفت
  .و احساسي كه داشته باشد، بايد تحمل كنيد، نام اين عشق نيست

يعني ( و ارتباط رسمي چگونه مي توان عاشق فردي شد تا در پي آن ازدواج كرد؟  از طرف ديگر بدون بررسي ، شناخت ، تحقيق
  )روش عاشق شدن قبل از ازدواج چگونه است

با مشورت و . خالصه اينكه، طي يك فرايند رسمي كه خانواده ها در جريان هستند، و ارتباطات شما آشكار و شفاف هست
آگاهي به دست مي آوريد، تناسب رفتارها، نقاط ضعف ، احساسات و افكار يكديگر را بررسي شما و خانواده هايتان از فرد مقابل 
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بديهي است كه اگر اين موارد مثبت باشد خواه ناخواه شما . مي سنجيد و ساير معيارهاي مطلوب را دقيقا ارزيابي مي كنيد
    ).نه هوس پيدا كنيد( عاشق فرد مي شويد

، مي بينيد، خنده ها و ...همكالسي، هم محله اي، همكار، فاميل و . جاورت ايجاد مي شوداما هوس اينست كه معموال به صرف م
عشوه هايش را حس مي كنيد، شيطنتها ، بازيگوشي ها، و كالس گذاشتن هايش را نظاره مي كنيد، به دلتون مي افتد كه 

. شكسته مي شود و واقعيت آن روشن مي شود عاشقش هستيد و با خياالت مستمر از او غولي مي سازيد كه فقط بعد از ازدواج

معموال چنين دو نفري به جاي شناخت يكديگر، انرژي خود را صرف احساسات يكديگر مي كنند، دل ميدهند و قلوه مي گيرند، 
د و تعارفات كالس باال نصيب هم مي كنند، از وجو  هر روز به تعداد زيادي براي يكديگر مي ميرند، يا حداقل غش مي كنند 

آموخته اند ....يكديگر ممنون مي شوند، از هم زياد تشكر مي كنند، با مطالعاتي كه در مورد مخ زني دختر يا پسر در اينترنت يا 
دبي جالب ، آهنگهاي به هم زياد كادو مي دهند، متون ا)به هر قيمتي( سعي مي كنند طرف مقابل را شيفته خود سازند 

را حذف ... الني به يكديگر پيشكش مي كنند، كم كم نقش پدر، مادر، دوستان، همكاران و احساس نواز، و مبالغه هاي غير عق
كرده و همه را يك جا به محبوب خود پيشكش مي كنند، و وقت خود را يا با او پر مي كنند يا با خياالت او سر مي كنند و در 

ني مي كند، بدون او زندگي معني و مفهوم و شور خود را از خياالت خود او را تك ستاره اي مي دانند كه آسمان قلب آنها را نورا
. او يك انسان نيست، يك فرشته است، او هيچ عيبي ندارد، و فقط و فقط مهر و عشق و صفا و نقاط مثبت است. دست مي دهد

حبوب آنها بر مي مفعول شعرهاي تمام ترانه هاي شاد و غمناك به نوعي به م. تصور از دست دادن او ، كابوسي وحشتناك هست
گردد، واينگونه اين احساسات غير قابل كنترل مي شود ، در حاليكه عشق همانطور كه گفته شد، فرايند مشخصي از آگاهي مي 

منظور اين نيست كه از احساس تهي باشد، نه ، اما احساس يكي از پارامتر هاي مهم در كنار پارامترهاي آگاهي هست كه . باشد
  . ي ديگر خصيصه ها را پر كندنمي تواند جاي خال

احساس انفجار آميز در رابطه ها منجر به تحريف واقعيت ها شده و آنقدر آب را گل آلود مي كند كه خود فرد به هيچ وجه قادر 
و پس از فروكش كردن احساست، پس از ازدواج ، تفاوت ميان خياالت خود و . به شناخت صحيح طرف مقابل خود نيست

  .رك مي كنندواقعيت ها را د

   

عاشق در  .عاشق، خود را ملزم مي داند كه حريم عشق و معشوق را رعايت كند و هنجارها را به نفع لذت خود نمي شكند – 5
بايد كانون خانواده شكل گيرد و انعقاد پيمان . پي كام گرفتن از معشوق، پيش از آنكه اين حريم كامل و رسمي شود، نيست

هر گونه خلوت، لمس و ارتباطي كه جنبه . رفين مسئوليت زندگي و تعهد كامل را نسبت به هم بپذيرندزناشويي انجام پذيرد و ط
، صرفا آسيب پذيري عشق را به همراه دارد و اين )قبل از تعهد كامل زناشويي و در چارچوب قانون(لذت جويي داشته باشد 

   .تآزمايش كردن عشق نيست، بلكه سيراب كردن هوس و عطش شهواني اس

زودرنجي، قهر و آشتي ، دل خوري، نگراني، ترديد ، عجله در به نتيجه رسيدن، : چنين مواردي از نشانه هاي هوس هستند  – 6
امروز و فردا كردن، زبان بازي كردن، با چند نفر ارتباط صميمي وعميق عاطفي گرفتن، روياپردازي در مورد فرد، چشم پوشي از 

ه از نشانه هاي هوس است، در حاليكه عشق ، قامتي رعناتر، بزرگتر ، قوي تر و منحصر به فرد ، هم... نقاط ضعف آن شخص و 
عشق هايي كه نگراني آفرين، اضطراب آور و دمدمي . دارد و از همه مهمتر آرامش بخش است و نگراني از درست رفتن، ندارد
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يعني فرد همه چيز را براي خودش . در آنها قوي است  »محور من« مزاج و به ظواهر فرد بستگي دارد، همان هوسها هستند كه 
   مي خواهد ، نه معشوق

  . عشق پيش نياز الزم دارد – 7

كسي كه هنور با والدينش درگير است، سازگاري با . يعني فرد بايد رشد كند و از مراحلي بگذرد تا نوبت به عاشق شدن برسد
افسرده و مضطراب است، تصميم هاي مهمي در زندگي نگرفته يا به اجرا . ردهمكاران ندارد، رابطه صميمانه اي با دوستانش ندا

و حتي در انتخاب هنجارها به . در نياورده است، از اين شاخه به آن شاخه مي پرد، هدف زندگي خود را شفاف ترسيم نكرده است
ز به روز شكل به شكل مي شود و هويت انتخاب ثابتي براي وضع ظاهري ، پوشش و نحوه رفتارش نرسيده است و مردد بوده و رو

خود را نيافته است، مانند كودك پيش دبستاني است كه براي اردو به دانشگاه رفته باشد، او هرگز نمي تواند در نقش دانشجو 
، ...و  لذا عشق پس از بلوغ عاطفي ، بلوغ اجتماعي، بلوغ فكري، بلوغ رواني. حتي اگر بر روي صندلي هاي دانشگاه بنشيند. باشد

   .پيدا مي شود، در غير اين صورت فقط هوس خامي بيش نيست

اگر رابطه دختر و پسري، با پنهان كاري،  .عشق بايد يك وحدت و يكپارچگي بين شما ، افراد و همه هستي ايجاد كند – 8
ل در شغل ، تحصيل ، روابط تعارض ، درگيري با ديگران، احساس گناه، اضطراب، ترديد، و قطع روابط اجتماعي با ديگران، مشك

و چنين شروعي براي . ، همراه هست بايد مطمئن شد كه هوس، خود را به جاي عشق به آنها معرفي كرده است...خانوادگي و 
  .رابطه، پايان هايي به مراتب دردناكتر و فجيع تر به همراه دارد

  منبع سايت همدردي

  

  !چقدر نامزدي خوبه 

  ت باشيم، نويسنده هاتسن، ترجمه حكيمه عظيميچگونه موفق و خوشبخ: منبع

  

  حفظ قلب

  

ولي به راستي اين دوران . دوراني كه چه بسا از شيرين ترين و به ياد ماندني ترين روزهاي تمام عمر هر زوجي محسوب مي شود
  !...چه كارهايي را نه ؟ وقت چه كاري است؟ چه كارهايي را بايد در اين دوران انجام داد و. براي چه كاري پيش بيني شده است

  

مالقات و گفتگو و ديدار زوجين در اين دوران نه تنها به آرامش روحي و ايجاد فضاي مناسب براي شناخت بيشتر كمك مي كند 
بنابراين رعايت برخي نكات در مالقات ها مي . ، بلكه مجال بيشتري را براي نزديكي خانواده هاي دو طرف نيز فراهم مي سازد

  .ه مفيد بودن آن كمك كندتواند ب
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  ديدارها

  

البته الزم است كه خانواده ها را در جريان توافق خود . زوجين بايد قبل از هر چيز، جهت قرار مالقات ها با هم به توافق برسند
باشند و  چرا كه خانواده عروس بايد از زمان حضور دامادشان مطلع باشند تا آمادگي الزم جهت پذيرايي را داشته. قرار دهند

پس اعالم تلفني قبل از . آقاي داماد با عدم هماهنگي برنامه ها و احياناً نامناسب بودن اوضاع ظاهري عروس خانم روبرو نميشود
  .به راه افتادن كاري بسيار به جاست

  

  وضع ظاهري

  

رتب و تميز بودن لباس و پس آقايان اصالح موهاي سر، م. رسيدگي به وضع ظاهري داماد براي ديدار عروس خانم الزم است
عروس خانم هم بهتر است لباسي را بپوشد كه به قول معروف بيشتر . استفاده از عطر مورد عالقه عروس خانم را فراموش نكنند

  .به او مي آيد و با آن از جذابيت بيشتري برخوردار مي شود

  

  هديه مناسب

  

ولي اگر در شرايط خاصي . ده و اين علقه را محكم تر مي كندخريد هديه مناسب يا گل، براي عروس خانم سبب خشنودي او ش
دلم مي خواست هديه اي براي شما تهيه كنم ولي فرصت مناسبي براي «قادر به تهيه آن نيستيم ، حتماً به عروس خانم بگوييم 

  ».اما به محض شناخت سليقه شما اين كار را انجام خواهم داد. انتخاب آن پيدا نكردم

  

راستي يادم . همسري كه زودتر از ديگري، از عاليق و سليقه هاي همسرش مطلع مي شود، موفق تر است: شته باشيدبه خاطر دا
اين را كه خودتان مي دانستيد، اين طور ! (زينت دهيد» دوستت دارم « حتماً روي بسته بندي كادو را با جمله : رفت بگويم

  !)نيست؟

  

  ولخرجي

  

چرا كه در اين دوران خانم ها به شدت نگران . گردش برويد، حتماً به اندازه كافي پول برداريداگر قرار است با همسر خود به 
  ".سالي كه نكوست از بهارش پيداست": در غير اين صورت عروس خانم با خود مي گويد. خست مردها هستند

  

  چه بگوئيم؟

  

ه عروس يا داماد صورت گيرد، آن هم با عباراتي گرم و قبل از ديدار دو نفره، بايد مالقات با گفتگو و احوالپرسي با خانواد
  .صميمانه كه حكايت از شدت عالقه؛ ديدار خانواده دارد

  

پس صرفه جويي نكنيد و . تعريف كردن از يكديگر، نوع رفتار، لباس و وضعيت ظاهري يكديگر بر جذابيت اين ديدار مي افزايد
به طوري كه زوجين . ان اين احساسات به زيباترين شكل موجود صورت گيردبهتر است بي. احساسات خود را به زبان بياوريد
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چرا . پس در اين موضع، سكوت نمي تواند معناي خوبي داشته باشد. يادآوري آن را براي ساليان دراز، قوت قلب خود قرار دهند
  .كه گاه سكوت كردن نشانه ترديد داشتن تلقي مي شود

  

ي يا هر دوي شما كالً فردي كم حرف و ساكت هستيد، حتماً در اولين جلسه مالقات اين به خاطر داشته باشيد كه اگر يك
  .خصوصيت را بيان كنيد تا سبب نگراني طرف مقابل نشود

  .بايد سعي شود گفتگوها در عين رسايي، گرمي و به جا بودن، با زباني نرم و لين بيان شوند

  

بعضي از زوجين، از پر حرف بودن طرف مقابل گله . الت ابهام آميز بپرهيزيدو جم» رك بودن«پس از صراحت لهجه يا به اصالح 
پس گفتگويي خوب است كه به طور متناوب . كه ايشان اصالً مجال صحبت كردن به من را نمي دهد: مي كنند و مي گويند

  .باشد، يعني يكي گوينده باشد و ديگري سكوت كند و برعكس

  

دروغ گفتن از لطف كالم مي كاهد و تداوم . وها الزم بلكه اساسي است، رعايت صداقت استنكته مهم ديگري كه در اين گفتگ
اگر زوجين بدانند كه دروغگويي تا چه حد مبناي زندگي مشترك را متزلزل مي سازد، . زندگي مشترك را به مخاطره مي اندازد

را آن طور كه هست بپذيريد و با تحقير او موجبات در اين پروسه به خاطر داشته باشيد كه همسرتان . هرگز دروغ نمي گويند
  .دروغگويي او را فراهم نكنيد

  

  آيا بايد هر راستي را گفت؟

  زن و شوهر بايد به هم راست بگويند ولي آيا ضرورت دارد كه هر راستي را بگويند؟

  

د كه فاش كردن اسرار خانوادگي پس زوج جوان بدانن. خير؛ يكي از مشكالت جدي در زندگي مشترك از همين جا پيدا مي شود
  .و خود ضرورت دارد و از هر راستي كه ممكن است از عالقه يكديگر بكاهد، حتماً پرهيز كنند

  

در روزهاي نامزدي اوقات خوشي را با هم مي : از او پرسيدم چرا؟ او اضافه كرد. خانمي گفت خودم زندگي خودم را تباه كردم
كرد و به نامزدم گفتم من قبل از تو چهار سال و اندي با يك پسر دوست بودم و آن را از تو  گذرانديم تا اين كه صداقت من گل

ما با هم زندگي كرديم ولي فكر مي كنم روزهاي خوش . كار خاصي نكرد: از او پرسيدم او چه كرد؟ و گفت . پنهان كرده بودم 
  ...!من در همان چند ماه اول خالصه شد

  

  ا ديگرانپرهيز از مقايسه همسر ب

  

اگرچه مقايسه ها ممكن است براساس نيت خير و به قصد اصالح طرف مقابل انجام شود ، اما بهتر است از روش هاي مناسب 
  .جهت تغيير و اصالح فرد بهره گرفته شود

  

  پرهيز از طوالني شدن زياد دوره عقد

  

به ويژه وقتي . ني شدن بيش از حد دوران عقد استيكي از مسائليكه گاه باعث مي شود دوران عقد به ازدواج ختم نشود، طوال
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نگراني ، . كه زوجين از تجربيات كمتري برخوردار باشند و عوامل تشديد كننده اي همچون مداخالت خانواده نيز در كار باشد
ارض عقد احساس بالتكليفي، تكدر خاطر دختر و خانواده او از وضعيت موجود و خداي ناكرده به هم خوردن نامزدي از عو

  .طوالني است

  

  محبت متقابل

  

مثالً ديده مي شود كه برخي مي گويند اگر به همسر خود محبت كنيم، . وجود نگرش هاي غلط، يكي از موانع محبت است
مراد از محبت، محبت افراطي . سوءاستفاده مي كند، توقعات او باال مي رود يا حساب نمي برد، لذا از اظهار محبت دريغ مي كنند

  .ست و محبت به جا و به اندازه درهر زمان و براي هر كجا و درهر سن وسالي الزم استني

  

  

  چگونه موفق و خوشبخت باشيم، نويسنده هاتسن، ترجمه حكيمه عظيمي: منبع

  

 هفت راهكار موثر براي يافتن همسر مناسب براي خانم ها و آقايان

  سارا ناصر زاده

  زوج ها  پژوهشگر، روان درمانگر جنسي و مشاور

قدم اول اين است كه خودتان را درست بشناسيد و مطمئن باشيد كه واقعا تصميم داريد ازدواج كنيد يا نه و اگر پاسخ مثبت )1
  است به چه دليل؟ بخاطر پول؟ ظاهر طرف مقابل؟ شخصيتش؟ يا صرفا براي اينكه از خانه پدري فرار كنيد؟

هدف قائل مي شود، برنامه ريزي مي كند، آرزوهايش را روي كاغذ مي آورد كسي كه خودشناسي مي كند، براي زندگي خودش 
  . و جاهاي خالي زندگي اش را شناسايي مي كند

كسي كه خودش را خوب مي شناسد، كمتر تحت تاثير حرف ديگران مسير زندگي اش را تغيير مي دهد و دوست دارد خودش 
سالگي جراح زنان و زايمان  30ساله دوست دارد در سن  17، يك دختر به عنوان مثال. بداند با زندگي اش چه كار مي كند

  . باشد، در شيراز زندگي كند ويك بچه داشته باشد

كرده  اوال اين كه كسي كه مي خواهد پزشك متخصص بشود، بايد همسري انتخاب كند كه شرايط بخصوص شغلي او را درك ▪
  .و بتواند او را حمايت كند

در ضمن، براي چنين دختري . الزم نباشد او هم جراح باشد اما بايد از تحصيالت دانشگاهي برخوردار باشد از سوي ديگر شايد ▪
  .سالگي نمي خواهد بچه دار بشود، ازدواج زودرس يا حاملگي زودرس مزيت خاصي ندارد 30كه زودتر از 

ه مي خواهد او را به تبريز يا كانادا ببرد را دارد در شيراز زندگي كند، تا حدي تكليف خواستگاري ك در ضمن اينكه دوست ▪
  . با خودتان رو راست باشيد، و در تصميمتان راسخ باشيد. مشخص مي كند

  

تصور كردن همسر ايده . مرحله دوم اين است كه همسر آينده تان را بر اساس خواسته ها و موقعيت فعلي خود تصور كنيد) 2
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آيا من براي شخصي كه به عنوان همسر «: هميشه از خودتان اين سوا ل را بپرسيد. ستآل با توجه به آرزوهايتان نسبتا راحت ا
اگر مي خواهيد كفه طرف . هر ترازويي دو كفه دارد. خيلي ساده است» ايده آل خودم تصور كرده ام، همسر ايده آلي هستم؟

خواهد با يك فرد تحصيل كرده هنردوست  كسي كه مي. مقابلتان سنگين باشد، ابتدا بايد كفه طرف خودتان را سنگين كنيد
  . ازدواج كند، بهتر است خود نيز تحصيل كرده و هنر دوست باشد

  

رايجترين . در مرحله سوم بايد يكسري معيارهاي غربالگري اوليه براي همسريابي انتخاب كرده و آنها را آزمايش كنيد) 3
تفاوت سن، تفاوت قد، تفاوت ظاهر، تفاوت تحصيالت، تفاوت طبقاتي، : زمعيارهايي كه براي اين منظور به كار مي روند عبارتند ا

  . تفاوت قومي، تفاوت زباني و در نهايت تفاوت ديني

يك نفر ممكن است مثال براي . اين شما هستيد كه تعيين مي كنيد يك ويژگي برايتان مهم است يا خير: نكته مهم اين است ▪
  .براي كس ديگر اصال اهميت نداشته باشد ازدواج درون قومي خيلي مهم باشد ولي

كوتاه است و به  170مثال به نظر يك نفر قد . نكته ديگر اين است كه تفاوت آدمها در يك قالب نسبي مطرح مي شود تا مطلق ▪
پژوهش ها نشان دادند كه كساني كه حرف مردم برايشان مهم است بيشتر به ظاهر طرف . نظر شخص ديگري ايده آل است

  .بلشان اهميت مي دهندمقا

در كشورهايي كه محيطهاي مختلط كمتر است، . براي ايجاد جاذبه اوليه» ديده شدن«و » ديدن«مرحله چهارم عبارتست از ) 4
ولي متاسفانه چنين امكاني براي . پسرها ممكن است به كمك مادر و خواهرانشان براي پيدا كردن همسر مناسب متوسل شوند

به همين دليل توصيه من اين است كه محيط كار، تحصيل يا تفريح خود را به گونه اي . كمتر وجود دارداكثر خانمهاي جوان 
به عنوان مثال كسي . انتخاب كنيد كه حداكثر احتمال ممكن را براي ديده شدن توسط همسر احتمالي آينده تان به شما بدهد

متعدد موسيقي شركت مي كند يا عضو انجمني مي شود كه كه مي خواهد با يك موسيقيدان ازدواج كند، يا در كالسهاي 
كار ديگري كه مي توانيد بكنيد اين است كه چند خصوصيت اصلي كه براي همسر . موسيقي دانان معموال عضو آن مي شوند

آينده اگر با  آينده تان در نظر داريد به نزديكان و دوستان بگوييد ممكن است آن ها فردي را با اين مشخصات بشناسند و يا در
  . چنين كسي برخورد كنند بالفاصله به ياد شما مي افتند و مي توانند نقش معرف را داشته باشند

  

مرحله بعد يا دوست شدن با كسي است كه فكر مي كنيد ممكن است با او ازدواج كنيد يا خواستگاري كردن از اين فرد ) 5
موال خواستگاري توسط جنس مرد صورت مي گيرد و معموال يك زن نمي مع) چه شرقي و چه غربي(در بسياري از جوامع . است

  . تواند از يك مرد تقاضاي دوستي و يا ازدواج بكند وگرنه به سبكي متهم مي شود

به هر حال، فراموش نكنيد وقتي با كسي به قصد ازدواج دوست شديد يا از او خواستگاري كرديد، فكرتان فقط مشغول ظواهر امر 
. نباشد) في شاپ رفتن و كادوهاي رمانتيك دادن يا نحوه چاي آوردن عروس خانم موقع خواستگاري و مراسم عروسيمانند كا(

  .به اصل موضوع دقت كنيد

  

مرحله ششم كه به نظر من مهمترين مرحله انتخاب همسر است، بردن نهايت استفاده از فرصتها براي شناخت بهتر همسر ) 6
امروزه حتي خانواده هاي نسبتا سنتي و مذهبي با حرف . ري ارتباط كالمي يا غير كالمي مي باشداحتمالي تان از طريق برقرا

  . زدن و معاشرت زوجهاي آينده در طول دوران نامزدي شان مخالفت چنداني ندارند
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  . سوالهاي تعيين كننده. در طول اين جلسات، از طرف مقابل خود بايد سوال بپرسيد

  :د به فرد ديگر فرق مي كند اما به عنوان نمونه چهار تا پنج مورد از آنها را برايتان مي گوييماين سوالها از هر فر ●

  .»هدف شما در زندگي چيست؟ سه تا از بزرگترين آرزوهاي زندگي تان را بگوييد«: مي توانيد بپرسيد) الف

  »هدف شما از ازدواج چيه؟ چرا مي خواهيد با من ازدواج كنيد؟«: مثال) ب 

  »مي خواستم بدانم راجع به اين موضوع چي فكر مي كني؟. من شغلم ايجاب مي كند كه در خارج از منزل كار بكنم« )پ 

  »در خانه پدر و مادري شما تقسيم كارهاي منزل به چه صورت بوده؟ دوست داريد در زندگي ما چطور باشد؟« ) ت 

ما در دنياي ايده آل زندگي نمي كنيم، بنابراين اگر تصميمتان  پرسيدن اين سئوال ها كمك كننده است، اما فراموش نكنيد كه
فراموش نكنيد حتما شرايطي را كه برايتان مهم است سر عقد ) بخصوص براي خانم ها(بر اين شد كه با فردي ازدواج كنيد 

عدم سازش همسرتان در اين تنها سندي است كه مي تواند در صورت . مطرح كرده و تعهد الزم را از همسر آينده تان بگيريد
  . موارد ياد شده از شما حمايت كند

مثال اينكه آيا رفتارش طوري كه مي خواهيد با مهرباني و عاطفه هست يا نه؟ آيا . از سوال مهمتر، ارتباطات غير كالمي است
ت مي كنيد كه اين آداب اجتماعي را در حدي كه براي شما مهم است بلد هست اگر نه، آيا در اين حد با او احساس صميمي

  مورد را با او در ميان بگذاريد؟ 

از هم صحبتي با او خسته شديد يا لذت برديد؟ اينكه اگر اختالف نظري پيش آمد مي توانيد : عالوه بر آن بايد از خودتان بپرسيد
ر ميان بگذاريد؟ از عكس با صحبت كردن مسئله را حل كنيد و يا بر سرش به تفاهم برسيد؟ آيا مي ترسيد مسئله اي را با او د

العمل هايش در مقابل حرف ها و رفتار شما نگران مي شويد؟ آن چيزهايي را كه شنيديد يا ديديد وقتي به خانه برگشتيد، روي 
  .كاغذ بياوريد، زيرا براي مرحله آخر يا هفتم بايد از آنها استفاده كنيد

  

نسبت . در زندگي هر كسي حداقل يك فرد معتمد وجود دارد. تمرحله آخر جمع بندي وضعيت و گرفتن تصميم مناسب اس) 7
باهم صحبت كنيد و مجموع شرايط را برايش بگوييد و بخواهيد وضعيت را . عقل و تجربه اش مهم است. آن شخص مهم نيست

  . از ديد خودش ارزيابي كند

تمام نظرات . بعد با خودتان خلوت كنيد. نكنيدسعي كنيد در ارائه مشاهدات و شنيده هايتان منصف باشيد و به اصطالح سانسور 
آيا جنبه هاي مثبت به . و تفكرات را كنار هم بچينيد و جنبه هاي مثبت و منفي ازدواج با اين فرد را كنار هم مقايسه كنيد

بگذريد؟ جنبه هاي منفي مي چربند؟ آيا چيزي در نكات منفي هست كه خيلي برا يتان مهم باشد و بخاطرش بخواهيد از طرف 
هركسي نظر خودش را دارد، ولي در نهايت اين زندگي . ممكن است چيزهايي را كه شنيديد قبول نداشته باشيد كه ايرادي ندارد

  . تصميم آخر را خودتان بگيريد و آن را به پدر و مادرتان اعالم كنيد. شماست

خودتان را هم بگوييد كه بدانند اين تصميم را عاقالنه  مي توانيد وقتي نتيجه تصميمتان را به پدر و مادرتان مي گوييد داليل
  . گرفتيد و جوانب آن را سنجيده ايد

ازدواج موفق مي تواند . ازدواج در زندگي فرد يك تصميم خيلي مهم است. مراحل باال توصيف يك فرايند عقالني و منطقي بود
هستند . ي تواند منابع غني درون وجود يك نفر را به صفر برساندتمام توانايي هاي بالقوه فرد را شكوفا كند و ازدواج نا موفق م

كساني كه فقط از روي احساسشان ازدواج كردند و خوشبخت شدند ولي تعداد كساني كه خوشبختند و اين تصميم را با 
  .چشمهاي باز و با در نظر گرفتن همه جوانب گرفتند بيشتر است
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  سارا ناصر زاده

    نسي و مشاور زوج هاپژوهشگر، روان درمانگر ج

  

 و تفاوت رفتاري زنان و مردان خود نمايي زنان 

يكي از رفتارهاي باطني و ظاهري زنان ويژگي خود نمايي آنها ميباشد خواه يا نا خواه هر زني اين ويژگي را در خود ارا ميباشد و 
ه منظور نشان دادن خود به جنس مخالف عضو جدانشدني از سرشت زن ميباشد البته به خاطر داشته باشيم اين خود نمايي ب

  نيست اگر اين چنين بود رفتار زنان در مهماني هاي زنانه نيز متفاوت بود

اما متاسفانه برخي از آقاين با خودنمايي همسرانشان دچار مشكالت عمده اي مي شوند و اين به علت عدم اطالع از شناخت  
ه خود نمايي با خود فروشي تفاوت دارد چرا كه خودنمايي غير ارداي اما خود كرد ك زنان ميباشد البته اين هم نبايد فراموش

رفتارهاي زنان زمين تا آسمان با آقا يان متفاوت است و اگر ما اين تفاوتها را ندانيم قادر  فروشي اراديست به طور كلي برخي از
  نخواهيم بود كه در زندگي زناشويي خود موفق عمل كنيم 

آرايش اعتماد به نفس بااليي پيدا مي كنند به طوريكه محال است جايي بروند و  ايش زنان برخي از زنان پس ازبه عنوان مثال آر
آرايش را فراموش كنند حتما دختراني را مي شناسيد و ديديد و يا شايد خود از آندسته باشيد كه حتي اگر قرار باشد دقايقي به 

در منزل وقت صرف آرايش كردن مي كنيد جالب اينكه بدونيم زنان ايراني در آريش  رابر اين زمان رابيرون از منزل رويد چند ب
و اعتماد به نفسي كه با رژ لب و مداد چشم و سايه و الك و پنكيك و   رتبه دوم در دنيا را به خود اختصاص داده اند اما زيبايي

ندارد و اشكالي هم ندارد چرا كه باعث جذاب تر  آرايش كردن مانعي  بدست به آيد با يك شستشوي صورت از بين ميرود... 
  شدن صورت و ظاهر مي شود

از   اما فراموش نكنيم كه اين جذابيت حدي دارد و در كل سعي شود جذابيت باعث اين نشود كه اگر در خيايبن راه ميرويد 
ر خيابان به آنها توجه شود شديدا لذت ي زنان از اينكه دكوچيك و بزرگ كسي از قلم نيفتاده باشد كه شما رو زيارت نكند برخ

  ميبرند و زماني كه مثال به منزل بر ميگردند از اينكه مردم زياد به آنها نگاه كرده اند خشنود هستند 

ن خود نمايي در آقايا  اما برعكس همسر آنها يعني شخصي كه بايد بيشترين توجه را داشته باشد از اين موضوع رنج ميبرد
سنين خاصي اعمال مي شود وبيشتر هم براي جنس مخالف نمايان مي شود تا جنس موافق مثال در مهماني  مقطعي بوده و در

  وجود ندارد  هاي مردانه كه هيچ زني

آقايان ترجيح مي دهد با لباس كامال معمولي حتي با لباس خانه آن مهماني را سپري كنند تا اينكه كت و شلوار به تن داشته  
    ن نوع رفتار را نمي پذيرند در خيلي از خانواده ها نيز اين مشكل به صورت نمايان قابل لمس استباشند اما زنان اي

مخالف را بشناسيم تا بعدا بهتر بتوانيم با برخي مسائل كنار بياييم  بهتره قبل از ازدواج خصوصيات باطني و ظاهري جنس
ا اين مطلب به منزله اين نيست كه چون در وجود زنان است بياييم كار ناپذير است امخودنمايي در زنان خوب يا بد يك مسئله ان

و از شور به درش كنيم و از حد طبيعي خارج كنيم و آنقدرآرايش كنيم آنقدرطرز پوشش را تغيير دهيم كه فقط و فقط هدف 
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مايي تفاوت دارد همانطور كه خودنمايي باشد اگر اينگونه شود اين زنان يا دختران خود را به ديگران عرضه مي كنند و با خودن
  .و توجه طلبي ارادي و مشكل رواني محسوب مي شود  اما خود فروشي  عرض شد خود نمايي غير اراديست

هاي داخل منزل شوند آنقدر آريش زننده و برخي از رفتار به علت عدم توجه به آنها در محيط زندگي براي آنكه خالي از عقده  
تن مي كنند كه ديگه صداي اطرافيان هم جنس خود را هم در مي آورند يك نكته اي را در پرانتز  آنچناني به  آنقدر لباسهاي

ا اجبارا بايد عرض كنم خوب رابطه دوست دختر و دوست پسر تقريبا عادي شده و خانواده ها با اين موضوع كنار آمده اند حاال ي
ا زيادي دختر رابطه دوستي تشكيل داده و شما آنرا هر روز با يك و يا اخالقا اما دختران توجه داشته باشند پسري كه با تعد

دختر مشاهده مي كنيد كه خوب معموال سرو وضع دختراني كه انتخاب مي كند هم زياد جالب نيست و در اصطالح عاميانه 
  جلف تلقي مي شوند همسري را براي خود انتخاب مي كند 

امال مغايرت با دوست دخترهاي خود دارد پس اين نكته را به خاطر داشته كه هم از نظر پوشش و هم از نظر سبك آرايش ك
باشيد دختري به عنوان همسر برگيزده هر پسري ميباشد كه از هر نظر وارسته و شكيل و سنگين و متين باشد چرا كه زندگي 

  يك رابطه ساده دوستي نيست بلكه يك شراكت است

مي شود چقدر زود   ان خود كه مثال فالن دوست شما كه از نظرشما اومول محسوبخيلي وقتها مشاهده كرديد شايد در دوست  
هنوز در منزل پدر زندگي مي كند اينكه در دوران ... شوهر كرده و عجب شوهري دارد اما اون يكي كه خيلي بروز ميباشد و 

ز حد و مرز خود اگر عبور دهيم حالت يشتر توجه طلب و خود نما مي شود كامال عادي است اما خودنمايي را اخاصي انسان ب
  وسواس به خود مي گيرد بدين ترتيب شما وسواس پيدا مي كنيد كه الزاما بايد طوري آرايش كنيد كه جلب توجه كند واگر

  ه كنند يك مشكلي در خود ميبينيد و آن روز شب نمي شودكمتر از روز قبلي به شما نگا  امروز كه بيرون مي رويد

بايد به اين نكته توجه داشته باشند همانطور كه طرز پوشش انها براي همسرشان ارزشمند است شما نيز بايد به طرز  آقايان نيز  
كردن بيشتر تبحر دارند اگر به شما پيشنهاد مي دهند كه  SETپوشش خود بها دهيد زنان نيز در رنگ شناسي و در اصطالح 

در اينجا بايد توجه داشته باشدي كه همسر شما خودنماي يخود را به شما فالن كت شما به شلوار پاي شما بيشتر مي خورد 
تعريف سر ووضع شما بكنند به حرف همسر خود گوش كنيد به خاطر  انتقال مي دهد پس اگر مي خواهيد در مهماني همه

حت شوند اما زماني كه تصور ا شايد در برداشت اول از گير دادن شوهر خود به نوع پوشش آنها ناراداشته باشيد بعضي از خانمه
براي شما ارزشمند است نظرشان تغيير مي كند اما شيوه بيان نيز بسيار مهم ميباشد   كنند كه پوشش آنها و در كل وجود آنها

تو همسر شما و يا لباس مجلسي همسر شما با آن مهماني مطابقتي مثال اگر قصد داريد به يك مهماني برويد و رنگ يا نوع مان
  به جاي اينكه با داد و بيداد  ندارد

اون براي مهماني    بهتر است با متانت و آراستگي و آرامي به او تذكر دهيد كه لباس انتخابي... بگوييد اين چيه تنت كردي و 
خيلي از مشكالت   در كل در زندگي  اي همسرتان زيبنده تر استامشب مناسب نيست و به نظر شما پوشيدن فالن لباس بر

  وي هم انباشته مي شود و باعث بوجود آمدن مشكالت به مراتب بزرگتري مي شودكوچك ر

ميان زنان و مردان يا كال دختران و پسران   مشكالت كوچك را جدي بگيريد و با آرامي آنها را رفع كنيد از تفاوتهاي رفتاري 
د حتي روابط جنسي خود خيلي راحت با دوستان بودن و برون گرا بودن است زنان و دختران راجع به روابط زناشويي خودرونگرا 

خود صحبت مي كنند اين در حاليست كه مردان هرگز در اين موراد با يكديگر صحبت نمي كنند هر چقدر هم كه رابطه 
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ه ي عمومي زنان به شمار مي آيد كه برخي از مردان با آن مشكل دارند كبا دوستان خود داشته باشند اين هم از رفتارها  نزيدي
  .ف كردربراحتي و باصحبت كردن مي توان آنرا برط
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