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  مقدمه
 بـه  گروهـي  ازدواج از گـذار  دوران از نـشان  خانوارهـا  ساختار و جنسي روابط شناسي  ديرينه مطالعه

 ايـن  در عاشـقانه  جنـسي  روابـط  و عشق نقش كه شده خصوصي مالكيت و )همسري تك( يرييارگ
 از جنـسي  عـشق  فرآينـد  كه دهد  مي نشان بشري جوامع تكامل اوليه بررسي .است بوده موثر مسير
 سـرانجام  و گروهـي  ازدواج ،)چنـدزني ( چندهمـسري  ،)چندشـوهري ( چندشوئي تا محارم با ازدواج
 عـشق  انتخاب در مرد و زن آزادي صورت در كه يافته تكامل همسري   تك به گروهي ازدواج تكوين
 امـروز  كـه  را آنچـه  نكنـيم  فرامـوش  .شـود   مـي  محـسوب  اخالقي جنسي تكامل نوع ترين  عالي خود

 مناسـبات  توليـد  شـيوة  واقـع  در .است شده  مي محسوب اخالقي  پيش ديرزماني ناميم  مي ضداخالقي
 جنـسي  تمتـع  روم و يونـان  داري  بـرده  دوران در .باشد  مي ضداخالق و اخالق كننده  تعيين اجتماعي
 عارضـه  ايـن  و رسـيد  اوج در فحشا و زنا و خردسال بردگان با ويژه به بازي  همجنس نظير بهرطريق

 بـه  بـوده  پابرجـا  همچنان اخالق سقوط نشانه بعنوان داري  سرمايه اوج دوران در جنسي غيرطبيعي
 طبيعـت  خـالف  پديـده  ايـن  اگرچه »بازي  همجنس« جهان ورهايكش بسياري در امروزه كه طوري
 .رود  مي شمار به قانوني بازان  همجنس ازدواج و نشده تلقي مذموم عمل .رود  مي شمار به بشر جنسي

 و زن آزاد رابطـه  هرگونـه  اگرچـه  اجتمـاعي  مناسبات فرآيند در مرد و و زن واقعي آزادي طرفداران
 جنـسي  عمـل  تـرين   شـنيع  را )مـرد  بـا  مرد مقعدي سكس( لواط لعم اما شمارند  مي محترم را مرد

 خـانواده  تـاريخ  اسـم  بـه  چيزي 1860 سالهاي اوائل تا .دانند  مي اجتماعي بيماري يك آنرا و دانسته
 شـكل  .بـود  موسـي  »كتاب پنج« تأثير تحت كامالً هنوز زمينه اين در تاريخي علوم و نداشت وجود

 بـه  تنهـا  نـه  بود، شده تشريح ديگر جاهاي از تر  مفصل طور به تابك اين در كه خانواده، پدرساالري
 گذاشتن كنار از بعد همچنين بلكه بود، شده پذيرفته خانواده نوع ترين  قديمي صورت به ضمني طور

 حقيقـت  در گـويي  بـود،  شـده  تلقي يكي كنوني بورژوائي خانواده با خانواده، نوع اين -چندهمسري
 ممكـن  كـه  بود اين شده پذيرفته كه چيزي حداكثر .است نشده تاريخي لتكام مشمول ابداً خانواده
 زمانهاي در )بند و قيد  بي جنسي روابط يا Promiscuous( مختلط جنسي روابط دوران يك است
 و شـرقي  چندهمـسري  همـسري،   تـك  بـر  عـالوه  كـه  گفـت  بايد البته .باشد بوده داشته وجود اوليه

 داده قـرار  تاريخي توالي هيچ در شكل سه اين ولي بودند شده شناخته نيز تبتي و هندي چندشوئي
 بـر  مـضافاً  .گرفتنـد   مـي  قرار يگرقبلي شده شناخته عوامل كنار در اي  جداگانه صورت به و شدند  نمي
 عهـد  خلقهـاي  از اي  پاره ميان در كه شد،  مي كشف روز هر هم ها  خانواده از جديدي هاي  نمونه آنكه
 و شـود   مـي  بـرده  مـادر  از بلكـه  پدر، از نه نسب كنوني، وحشي انسانهاي از اي  پاره ميان در و كهن،

 كنـوني،  خلقهـاي  از بسياري ميان در اينكه و ،شود  مي شناخته معتبر زن طرف از تبار فقط بنابراين
 بوده، ممنوع -بود نشده آن از دقيقي بررسي زمان آن در كه -معيني بزرگتر گروههاي مابين ازدواج

 از چگونـه  كـه  دانست  نمي كسي ولي .كرد مشاهده توان  مي جهان نقاط تمام در را رسم اين اينكه و
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 »غيـره  و انـسان،  نـوع  اوليـه  تـاريخ  در هـايي   بررسي« تايلور كتاب در حتي و كند، گيري  نتيجه آنها
 در وحـشي،  انسانهاي ميان در موجود تابوي كنار در »عجيب رسوم« مثابه به صرفاً اينها به )1865(

 مـشابه،  العـاده   خـارق  باورهـاي  و مهمـالت  و آهنـي،  ابزار با سوزد  مي كه چوبي به نزدن دست مورد
  .شود مي برخورد
 .شد آغاز باكوفن آلماني دانشمند نوشته »مادري حق« انتشار با 1861 سال از خانواده تاريخ مطالعه
  :گويد مي باز را احكام اين اثر، اين در مؤلف،

ـ  يـك  در ابتدا بشريت -1  را آن ناخرسـندانه  مؤلـف  كـه  كـرد،   مـي  زنـدگي  جنـسي  اخـتالط  تحال
 خواند، مي محارم بين حتي جنسي روابط در محدوديت هرگونه فقدان يا »هتاريسم«
 بنـابراين  و باشـد،  غيرقطعـي  بكلـي  )پـدري  حق( ابويت كه شد  مي باعث جنسي اختالط چنين -2 

 در امـر،  ايـن  اينكـه  ديگـر  و باشد، يصتشخ قابل -مادري برحق بنا -زن طريق از فقط نسب و اصل
  است، بوده صادق كهن عهد خلقهاي تمام مورد در ابتدا

 از بودند، مشخص قطعي طور به مادر، مثابه به كه زنان تنها جوان، نسل والدين بين از نتيجه در -3
 حكومت حد تا اين باكوفن، برداشت بنابر كه شدند،  مي برخوردار زيادي احترام و توجه از جهت، اين

 يافت، گسترش )ساالري زن( زنان مطلق
 مقـررات  نقـض  متـضمن  دارد، تعلـق  مـرد  يك به منحصراً زن آن در كه همسري، تك به گذار -4 

 ،)زن همـان  بـه  نـسبت  ديگر مردان كهن سنتي حق نقض عمالً حقيقت در يعني( بود اوليه مذهبي
 مـدت  يك در خود واگذاري با را، قرراتم نقض آن تحمل زن اينكه يا شد،  مي جبران بايد كه نقضي
  .كرد مي خريداري ديگران به محدود
 دقـت  بـا  كهـن،  كالسيك ادبيات از كه آورد  مي شماري  بي قولهاي  نقل احكام اين اثبات براي باكوفن

 مـادري  حق از و همسري تك به »هتاريسم« از تحول او، نوشته بنابر .است كرده فراهم اي  العاده  فوق
 -جديد خدايان شدن پيدا مذهبي، عقايد تحول نتيجه در يونانيان، ميان در بخصوص پدري، حق به

 طـوري  بـه  گرفت، انجام بود، كهن بينش نماينده كه كهن سنتي معابد به -جديد بينش نمايندگان
 شـرايط  تكامـل  ايـن  بـاكوفن،  نظـر  به بنا طريق اين به .كرد خارج صحنه از را ميدو كم كم اولي كه

 بوجـود  زن و مـرد  متقابـل  اجتمـاعي  موضـع  در را تاريخي تغييرات كه نيست انسانها يزندگ بالفعل
 همـين  به باكوفن .كند  مي چنين كه انسانهاست اذهان در شرايط اين مذهبي انعكاس بلكه آورد،  مي

 مثابـه  بـه  ،)زنجيـر  در پرومته خالق يوناني معروف دراماتيست( شيلوس آئه اثر »تيا  اورس« به سياق
 پيـروزي،  حـال  در پدري حق و انحطاط، حال در مادري حق بين مبارزه دراماتيك و جاندار توصيف

 خـود  معـشوق  خـاطر  بـه  تمنـسترا  كلـي  .كنـد   مـي  اشـاره  قهرمانان عصر يا »خدايان نيم عصر« در
 كشد،  مي برگشته، تروي جنگ از تازه كه را (Agamemnon) »آگاممنون« خود شوهر آژيستوس،

 را مـادرش  پـدر،  خـون  انتقـام  بـه  است، »آگاممنون« از او فرزند كه –(Orestes) »اورستس« ولي
 كـه  -مـادري  حق شيطاني مدافعين ،(Erines) ارينها تعقيب تحت او عمل، اين خاطر به .كشد  مي
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 آپولـو  ولي .گيرد  مي قرار -است جنايات ترين  جبران غيرقابل و تر  وخيم مادر كشتن حق، آن طبق بر
 برگزيـد  حكَـم  عنـوان  بـه  كـه  آتنـا  و ورزد، مبـادرت  عمل اين به كه بود ردهك الهام »اورستس« به

 او از -هـستند  پـدري  حـق  مبنـاي  بـر  نـوين  نظـام  معرف اينجا در كه خدائي دو -شود  مي برگزيده
 بـين  منـاظره  در جـدال،  كـل  خالصـة  .دهـد   مي فرا گوش دو هر سخنان به آتنا .كنند  مي محافظت

 شـده  مرتكـب  اي  دوگانه جرم »نسترا كليتم« كه كند  مي اعالم اورستس .آيد  مي »ارينها و اروستس«
 قـرار  تعقيـب  تحت را او »ارينها« چرا پس .است كشته هم را او پدر خود، شوهر كشتن با چه، .است
 مـردي  او« :است توجه جالب جواب است؟ سنگينتر بسيار او اتهام كه را »نسترا كليتم« نه و اند  داده

  ».نداشت خوني نسبت او با كه بود كشته را
 قابـل  باشـد،  قاتـل  شـوهرِ  اينكه ولو باشد، نداشته اوست قاتل كه زني با خوني نسبت كه مردي قتل

 وابـستگان  ميـان  در قتـل  انتقـام  فقط كه اينست آنها كار .نيست مربوط »ها  ارين «به و است جبران
 از دفـاع  به آپولو هنگام اين در .است مادركشي مادري، حق مبناي بر آنها، بدترين و بگيرند را خوني

 .بدهنـد  راي مـسئله  مـورد  در كه خواهد  مي -آتني دوران -ها  آرئوپاژيت از آتنا .خيزد  برمي اورستس
 اش  تبرئـه  و دهـد   مـي  او لـه  بر را خود راي دادگاه، رئيس آتنا آنگاه .مساويند محكوميت و برائت آراء
 و اصـل  خداوندان« ها،  ني  اري خود توصيف بر بنا .است يافته تفوق مادري حق بر پدري حق .كند  مي

 در جديـدي  منـصب  كـه  رسانند  مي آنجا به را خود باالخره و شوند  مي پيروز ها  ارني بر »فرعي نسب
  .آورند مي دست به نوين نظام خدمت

 در و اسـت،  كتـاب  قـسمتهاي  زيباترين و بهترين از يكي اورستيا، صحيح مطلقاً و جديد تفسير اين
 شـيلوس   آئـه  كه آتناست و آپولو ها،  ارني به معتقد همانقدر باكوفن خود كه دهد  مي نشان لحا عين
 كـرده،  اي  معجـزه  چنـين  آنهـا  خدايان، نيم عهد در كه است معتقد او حقيقت در .بود خود زمان در

 كـه  -برداشـتي  چنـين  وضوح طور به .اند  كرده آن جايگزين را پدري حق و برانداخته را مادري حق
 لـذا  .گـردد  منتهـي  صرف تصوف به باالخره بايد -انگارد  مي جهان تاريخ كننده  تعيين اهرم را بمذه
 بـاكوفن  چهارگانـه  حجـيم  مجلدات اين در كه است فايده مفيد هميشه لزوماً نه و سخت، كاري اين
 اولـين  او چـه  كاهـد،   نمـي  چيزي پيشاهنگ يك عنوان به او شايستگي از همه، اين ولي .شويم غرق
 ايـن  مخـتلط،  جنـسي  مقاربت ناشناخته بدوي شرايط مورد در پردازي  عبارت جاي به كه بود ديفر

 از قبـل  حقيقـت  در كـه  شـرايطي  اثـرات  از است مملو كهن كالسيك ادبيات كه كرد ثابت را نكات
 بـا  تنهـا  نه مرد يك شرايط، آن در كه است، داشته وجود ها  آسيائي و يونانيان ميان در همسري  تك
 اينكـه  بـدون  شد،  مي همخوابه مرد يك از بيش با هم زن يك بلكه كرد،  مي مقاربت زن يك زا بيش
 كـه  -زن محدود تسليم بصورت اثراتي گذاشتن باقي بدون رسم اين اينكه كنند، نقض را مقرر رسوم

 نرفـت،  بـين  از -كنند خريداري را همسري  تك ازدواج به خود حق كه بودند مجبور زنان آن علت به
 شـود،  مـشخص  توانـست   مـي  -مادر به مادر از -زن تبار طريق از فقط ابتدا در رو اين از نسب هاينك

 مـشخص  الاقـل  يا مطمئن، ابويت آن در كه هم همسري تك در زن، تبار انحصاري اعتبار اين اينكه
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 يـك  ايجـاد  باعـث  فرزنـدانش،  قطعي ولد تنها مثابه به مادر اوليه موضع اين اينكه و يافت، ادامه بود
 تـاكنون  كـه  است موضعي هر از باالتر كه شد  مي كلي، طور به زنان براي و او، براي اجتماعي موضع
 كار اين از مانع او صوفيگرانه بينش -نكرد بيان وضوح از درجه اين به را احكام اين باكوفن .اند  داشته
 انقـالب  يـك  1861 سال در كار اين و باشند،  مي درست احكام اين كه كرد ثابت عوض در ولي بود،
  .رفت مي شمار به تمام و تام

 ملت هر از كمتر زمان آن در كه ملتي زبان به يعني بود، شده نوشته آلماني به باكوفن حجيم كتاب
 .مانـد  ناشـناخته  او بنـابراين  .داد  مـي  نـشان  مندي  عالقه كنوني خانواده تاريخ ماقبل وضع به ديگري

 .اسـت  يـارگيري  بـه  گروهـي  ازدواج از متداول گذار دورة شناخت بـاكوفن  كشفيات مهمترين از يكي
 اسـت  اي  فديه ،كند  مي تلقي خدايان كهن فرامين به نسبت تخطي براي فديه يك آنرا باكوفن كه چيزي

 صوفيانه بيان يك جز نيست چيزي حقيقت در ،كند  مي خريداري را عفت به خود حق آن توسط زن كه
 واگـذاري  حـق  و خرد  مي باز كهن شوهران جماعت از را ويشخ آزادي آن، توسط زن كه فديه براي
 :گيـرد   مـي  خـود  به را محدود تسليم يك شكل فديه، اين .آورد  مي دست به مرد يك به تنها را خود
 خاورميانه مردم ساير .كنند تسليم ميليتا معبد به يكبار سالي را خويشتن كه بودند مجبور بابل زنان

 بـه  كـه  كساني با كه بودند مجبور آنجا در آنها و فرستادند،  مي آنتيس دمعب به سالها را خود دختران
 ميـان  در .شود داده آنها به ازدواج اجازه اينكه تا كنند معاشقه آزادانه كردند،  مي انتخاب خود دلخواه
 .دارد وجـود  مـذهب  نقـاب  تحـت  مـشابهي  رسـوم  كنگ، و مديترانه بين آسيا، خلقهاي تمام تقريباً
 :گويـد   مـي  بـاكوفن  خصوص اين در .شود  مي ماليمتر ايام مرور به بازخريد، منظور به وار فديه تسليم

 شـوهردار،  زنـان  هتاريـسم  دهد،  مي واحد )تسليم( عمل يك به را خويش جاي ساالنه مكرر تسليم«
  .دهد مي دوشيزگان هتاريسم به را خود جاي
 تكامـل  عمـده  مرحلـه  سه با حدوداً كه اند  داده نشان را ازدواج اصلي شكل سه بررسيها مجموعه اين

 تـك  -تمـدن  بـراي  يارگيري، ازدواج -بربريت براي گروهي، ازدواج -توحش براي .اند  منطبق انساني
 همـسري،   تـك  و يـارگيري  ازدواج بـين  بربريـت،  بـاالئي  مرحلـه  در فحـشا،  و زنـا  بانضمام همسري

 نـشان  ما تشريح كل كه همانطور .ستا داده جا خودرا چندهمسري، و زن بردگان بر مرد فرمانروائي
 حـالي  در كه است عجيب پديده اين با رابطه در گرفته صورت ترتب اين در كه پيشرفتي است داده
 در .شـوند   نمي محروم مردان شوند،  مي محروم گروهي ازدواج جنسي آزادي از پيش از بيش زنان كه

 محـسوب  جنايـت  زن يـك  بـراي  كـه  نچهآ .دارد وجود مردان براي امروز هم تا گروهي ازدواج واقع
 تلقـي  افتخارآميز امري مردان مورد در دارد، بر در را اجتماعي و قانوني عواقب شديدترين و شود  مي
  .پذيرد مي خود بر لذت با او كه است كمرنگي اخالقي لكه يك حداكثر و ،شود مي
 مـرد  غلبه بود، آمده وجود هب روم جهان هاي  خرابه بر نژادها آميزش از اكنون كه نوين، همسري  تك
 و آزادتـر  بـسيار  موضـعي  ظـاهر  در حداقل كه داد اجازه زنان به و آراست، ماليمتري شكلهاي در را

 براي امر اين .باشند داشته بود، ديده خود به هرگز كالسيك عتيق عهد كه آنچه از تر محترم بسيار
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  ر ا  يم هـست  مديون بدان و گرفته همسري  تك از ما كه را معنوي پيشرفت بزرگترين امكان بار اولين
  .بود ناشناخته جهان آن با تقابل در محتمالً يا آن با موازي آن، درون در كه تكاملي .آورد وجود به

 از توانـست   مـي  نوين جنسي عشق كه بود خانواده از اي  شده شناخته شكل تنها همسري تك گرچه
 و زن متقابـل  عـشق  مثابـه  بـه  عمدتاً، يا و صاراً،انح عشق اين كه گرفت نتيجه نبايد آيد، بوجود آن

 تحـت  زن آن در كـه  اكيـد،  همـسري  تـك  ازدواج ماهيت كل .است آمده وجود به آن درون از مرد،
  .دهد مي نشان را اين خالف است، مرد غلبه
 و بدنـشان  خودشـان،  كـه،  نداشـتند  را حـق  ايـن  كننـد  ازدواج هم با خواستند  مي كه جواني دو آيا

 زن عشق آيا و نشد؟ مرسوم گري  شواليه اثر در جنسي عشق آيا كنند؟ واگذار آزادانه را آن ياندامها
 وظيفـه  ايـن  اگـر  اما نبود؟ آن بورژوائي مناسب شكل ها،  شواليه زناكارانه عشق مقابل در شوهري، و

 انعاشـق  وظيفـه  همانقدر اين آيا باشند، داشته دوست را قبلي شده شناخته عوامل كه بود همسران
 عـشاق  حق اين آيا و ديگر؟ هيچكس با نه و كنند ازدواج  قبلي شده شناخته عوامل با فقط كه نبود
 تميز و بررسي حق اگر نبود؟ ازدواج سنتي داللهاي و ها  ميانجي ساير و بستگان والدين حق از باالتر

 چگونـه  حـق  ايـن  كرد، تحميل تشريفات رعايت بدون را خود مذهب، و كليسا امور در آزاد شخصي
 و شـادي  مالكيـت،   روح، و جسم واگذاري در پير، نسب تحمل غيرقابل ادعاي مقابل در توانست  مي
  شد؟ متوقف جوان نسلهاي غم

 هـاي   شـالوده  و شدند سست ميقدي اجتماعي عاليق تمام آن در كه دوراني در سواالت، اين پيدايش
  .بود ناپذير اجتناب درآمدند، لرزه به سنتي مفاهيم تمام
 همـه  از موجود نظام كه جائي پروتستان، كشورهاي در خصوص به نوخاسته، بورژوازي طريق اين به
 رسـميت  بـه  نيـز  را ازدواج بـراي  قرارداد انعقاد آزادي روزافزوني طور به بود، شده متزلزل بيشتر جا

 در طـرفين  ولـي  مانـد،  بـاقي  طبقاتي ازدواج صورت به ازدواج، .گذاشت اجرا مورد به آنرا و شناخت،
 و اخالقي، تئوري در كاغذ، روي بر و داشتند، انتخاب آزادي معيني درجه تا طبقه، يك هاي  محدوده

 جنـسي  عـشق  بنيـاد  بر كه ازدواجي هر كه نبود مسلم سان بدين چيز هيچ شاعرانه، توصيفهاي در
 بـر  مبتنـي  ازدواج خالصـه،  .اسـت  غيراخالقي باشد، نشده بنا زن و مرد آزادانه واقعاً توافق و متقابل
 استثنائي، طور به بلكه ،(droit de l'homme) مرد حق تنها نه شد، اعالم انساني حق يك عشق،
  .شد قلمداد (droit d la femme) نيز زن حق
 در طـرفين  نـابرابري  .نيـست  اين از بهتر وضع هم ازدواج حين در مرد و زن حقوق تساوي مورد در

 زنان اقتصادي سركوب معلول بلكه علت، نه -است گذشته جتماعيا شرايط ميراث كه -قانون مقابل
 خانـه  امـور  ادارة گرفت،  مي بر در را آنان فرزندان و متعدد زوجهاي كه ميقدي كمون خانوار در .است
 غـذا  تهيـه  كـه  شـد    مـي  تلقي ضروري اجتماعي و  ميعمو صنعت يك همانقدر بود، زن عهده به كه

 تـك  فـردي  خـانواده  بـا  بيـشتر  هم آن از و -ساالر پدر خانواده يدايشپ با كه وضع اين .مرد بوسيله
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 كـه  نبـود  امـري  ديگـر  و داد، دسـت  از را خـود  ميعمو خصلت خانه امور اداره .كرد تغيير -همسري
  .شد خصوصي خدمت يك باشد، جامعه به مربوط
 حـق  و جنـسي  احـساسات  بـا  رابطـه  در جنبش اين مناديان گرفت اوج فمينستي جنبش كه بعدها

 عاشـق  خـواهيم   مـي  مـا  .باشـد  محـرز  بايد اين .نيستند راهبه فمينيستها« داشتند اعالم زن جنسي
 كـه  خـواهيم   مي اما .تا دو يا يكي كم دست خواهد،  مي بچه دلمان بيشتر و شوند، مان  عاشق و شويم

 دانـسته،  نمـا   فرزنـدان  خواهيم  مي ما و ننشيند آن بر هراس و جهل غبار -باشد آزاد و شاد عشقمان
 .نياورند هجوم ما بر ضعف و فقر زمانهاي در باشيم، بهتر هميشه از ما وقتي آيند، وجود در مشتاقانه

 بـراي  آنـرا  ما خواهيم  نمي آگاه، هاي  فمينيست خودمان، براي فقط را جنسي گرانبهاي دانش اين ما
  ».خواهيم مي نانز براي را آن ما -خواهيم مي زمين كره سراسر ناآگاه فمينيست ميليونها

 خودشـان،  تـن  بـر  زنـان  كنترل كردن برقرار به ها فمينيست مستمر عالقة از است پژواكي آرزو اين
 در فرزنـد  داشتن و شان  جنسي احساسات از شدن مند  بهره منظور به آنها براي دانش و قدرت تأمين
  .باشند مايل خود كه وقتي و صورتي
 بشري جامعه دوام كه مثل توليد اين رمز و راز كه يافته ورتبل مثل توليد در ومرد زن خلقت طبيعت

 را عـشق  بلـور  در تـن  پـيچش  رقـص  كه بطوري نهفته عشقبازي و جنسي رابطه و آميزش در بوده
 مراحـل  و دوران اجتمـاعي  روابـط  همـه  همـسان  جنـسي  رابطـه  .نامنـد  مي بشريت رقص زيباترين
 حيـواني  رابطـه  بـا  مراحـل  اولـين .برسد معنوي و جسماني خلسه مرحله به تا كرده طي را مختلفي
 روابط و سكس كه اينك هم تا يافته تكامل و تعالي بشري روابط ساير همچون بتدريج و بوده همراه
 كـه آنجا از.بـشمارميرود  جنـسي  زنـدگي  اسـتحكام  پايـه  زناشـوئي  جنـسي  اخالقيات بعنوان جنسي

 نـداده  را زيبا و غريزي رابطه اين وتعالي رشد اجازه ايراني مرد و زن جنسي مسلط فرهنگ متاسفانه
 كـه  آنـست  پـي  در گـزارش  اين هستيم جنسي روابط مورد در دروغين پنهانكاري گرفتار هنوز ما و

 عـشقي  حيـات  به مرد و زن جنسي ارگانيسم تشريح با و آورد در اوهام پرده پس از را جنسي رابطه
 را دمر و زن سكس نام غالب اجتماعي شرم به توجه با البته .ببخشد اي  هتاز جان ايراني ومردان زنان
 سكـسولوژي  جنس روابط برسي علم .است شده اجتناب آن واقعي مياس ذكر واز ناميده تناسلي آلت
 قبل تا .شد پزشكي علوم وارد )ميالدي( هفتاد ةده در مجزا اي  رشته عنوان به سكسولوژي .دارد نام
 امـا  ،  پرداخـت   مـي  جنـسي  مـشكالتِ  و مـسائل  بـه  كـه  ، داشت وجود شناسي  روان در مبحثي اين از

 سـكس  فيزيولـوژي  صـورت  بـه  سـكس  عملكردِ و سكس خودِ به كه سكسولوژي عنوان به اي  رشته
 . بود نشده پزشكي ةعرص وارد ، بپردازد

 كتابي ژولديو نام به فردي 1885 سال در . بود شده 1859 سال از اي  پراكنده مطالعات زمينه اين در
ــع ــ راج ــش هب ــوريس نق ــه( كليت ــاي در )چوچول ــسي ارض ــم( جن ــين و زن )ارگاس ــشِ همچن  نق
 اليس اسم به زني نيز 1890 سال در . نويسد  مي زن جنسي تحريك در جنسي ةرابط درآمدهاي  پيش
 بـه  كنـد   مـي  جـرات  كـه  بوده كسي اولين او . نويسد  مي جنسي ارضاي در كليتوريس نقش به راجع
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 بـه  او كتـاب  ايـن  در . كند خارج آن آميز  اسرار حالت از را سكس و ندك حمله ويكتوريا گرايي  خلوص
 ارضـايي   خـود  و سـكس  به نسبت مذهب ديد ،  جنسي مسائل در مذهب نقشِ ،  خجالت مانند يمسائل
  .گرفت مي انجام فردي صورت به كه بود اي پراكنده كارهاي ، اما ، تحقيقات اين . كند مي اشاره

 و كنـد   مـي  جنـسي  مـسائل  بـه  راجـع  تحقيق به شروع امريكا در كنتي نام به فردي 1935 سال در
 بـه  خـودش  نـام  بـه  اي موسـسه  كنتي . كند  مي تهيه مرد و زن جنسي مسائل ةبار  در اي  نامه  پرسش
 . كردنـد   مي پر را مذكور ةنام  پرسش و كرده مراجعه آن به آمريكايي مرد و زن هزاران كه ،  آورد   وجود
 بلكـه  ،  نبودنـد  جنـسي  مـشكالت  دچار كردند  مي مراجعه موسسه اين به كه افرادي آنكه توجه قابل
 هـاي   داده طريـق  اين از . كردند  مي صحبت سكس به راجع و آمدند  مي كه ،  بودند اي  معمولي هاي  آدم

  ميعل نتايج و مستندات ها انسان تجربي هاي داده از كه ، شد فراهم امكان اين و آمد دست به زيادي
  .حاصل شود

 ةبـار   در تحقيق منظور به را آزمايشگاهي ن انسونج و سترام نام به شوهري و زن نيز شصت ةده در
 مـدرن  سكـسولوژي  اساسِ و پايه 1966 سال در ها  آن كارِ نتايجِ . كنند  مي تاسيس سكس فيزيولوژي

 وجـود  جنـسي  مسائل سري يك به راجع كه اشتباه هاي  برداشت با مدرن سكسولوژي . گيرد  مي قرار
 بيـستم  قـرن  اوايل تا حتي خودارضايي . ست  خودارضايي ،  مسائل اين از يكي . كند  مي برخورد ،  داشت
 كـسي  اگـر  كـه  ،  بـود  رايـج  تـصور  ايـن  و شـد   مـي  محـسوب  سالم جنسي ةرابط از انحراف نوع يك

 . شـود  كـشيده  جنون به است ممكن حتي و داده دست از را خود هوش يا بينايي ،  بكند خودارضايي
 شـان   يهـا   بچه خودارضايي جلوي ،  شده ترتيبي هر به كه كردند  مي سفارش والدين به پزشكان حتي

 بـراي  ...و شـد  خواهـد  منفعـل  جنـسي  روابـط  در و كمردرد دچار بعدها شان  فرزند وگرنه ،  بگيرند را
 خـواب  هنگـام  به كه آهني اي  وسيله مانند ،  بودند كرده درست هم وسايلي خودارضايي از جلوگيري

 كـه  صـورتي  در . بگيـرد  را آن شـدنِ  بـزرگ  جلـوي  تـا  دادند  مي قرار آن در را پسربچه تناسلي لتآ
 ديگري دستگاه . كرد  مي سركوب او در را جنسي ميلِ ،  شديد دردِ ،  شد  مي تحريك خواب در پسربچه

 ، فلفـل  ماننـد  ،  سـوزاننده  چيـزي  را  آن جلـوي  قسمت منتها ،  بود شكل همين به كه داشت وجود نيز
 بـين  از خـود  به خود جنسي ميل گونه اين و بسوزد ،  تحريك صورت در جنسي آلت تا گذاشتند  مي
 تـا  بفرسـتند  حمـام  بـه  هـا   بچـه  مراهه را مستخدمين كه بود رسم اشراف يها  خانواده در يا و . برود

 ها  شب يارضاي  خود از جلوگيري براي يا و . نخورد شان  تناسلي آلت به ها  بچه دستِ كه باشند مواظب
 خـود  زنان به جنگ هاي جبهه به اعزام هنگام روميان كه كاري همان مشابه .بستند  مي را بچه دست
 خـود  با را قفل كليد و شوند همسرانشان غياب در آنان جنسي روابط مانع تا بستند مي آهنيني قفل
 .)شـد  مـي  گـم  قفل كليد يا شد مي كشته جنگ در مرد كه وقتي از امان(. ندبرد  مي جنگ ميدان به

 از نـشان  كنتي تحقيقاتِ . رفت بين از »تابو« اين مقدار يك ،  شد زمينه اين در كه مطالعاتي با بعدها
 طـول  در ،  بودنـد  كـرده  مراجعـه  كنتي انستيتو به كه مرداني درصد  99 و زنان درصد  95 . داشت اين

 كـه  ديدند و دادند انجام ناتحيوا روي تحقيقاتي بعدها . بودند زده ارضايي  خود به دست خود زندگي
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 كـه  آمـد  پـيش  سوآل اين جا  اين در . كنند  مي ارضايي  خود نباشد، مخالف جنس وقتي حيوانات ةهم
 كـه  رسـيدند  نتيجـه  ايـن  بـه  عمـل  در . نكنـد  انسان چرا ،  كنند  مي ارضايي  خود حيوانات تمام وقتي
 ايـن  از . كنـد   مـي  بـازي  اي  دهعمـ  نقـش  بچه جنسي رشد در كه  بل ،  نيست مضر تنها نه ارضايي  خود

 كـس  كـه   آن بـدون  بشناسد، را بدنش حساسِ نقاطِ و شود آشنا خود بدنِ با تواند  مي نوجوان طريق
 بـسزايي  تـاثيرِ  بچـه  جنسي رشد در اين و . كند سركوب يا بترساند را او كه باشد كنارش در ديگري

 صـورت  نيـز  بلـوغ  از قبـل  ارضايي  خود . دكنن ارضايي  خود قادرند نيم و سال يك سنِ از ها  بچه . دارد
 در ولـي  ، شـود  مـي  كـم  ايـن  بعـدي  هاي  دوره در . رسد  مي حد باالترين به بلوغ ةدور در اما ،  گيرد  مي

  .گيرد مي اوج باز پيري دوران
 مـرد  و زن ةرابطـ  در . هاسـت »تـابو « مسئلة ،  كرد برخورد آن با مدرن سكسولوژي كه ديگري ةمسئل
 سـري  يـك  مـثال  . شـود   مي داده مردم به سنت و مذهب طريق از كه ،دارد وجود تابوهايي سري  يك

 بـه  . بد بعضي و است خوب كارها بعضي يا و عادي غير سري  يك و است »نورم« جامعه نظر از كارها
 ويژه به ،  شده انجام تحقيقات در . شود  مي محدود بسيار جنسي ةرابط در فرد عملِ وسعت ترتيب اين
 . كـرد  صـحبت  نورم غير يا نورم از توان  نمي كه رسيدند نتيجه اين به ،  جونسن و سترام تحقيقات در
 . بگيـرد  صـورت  دو آن توافـق  بـا  كه شرطي به ،  است درست ،  بشود نفر دو لذت باعث كه عملي هر"

 طـرفين  سـوي  از بايـد  گـذاري   ارزش واقـع  در . "بد يا است خوب كار اين بگويد تواند  مين كس هيچ
 . شود دو هر لذت موجب و بگيرد صورت طرف دو موافقتِ با كار آن كه است اين مهم . ردبگي صورت

 يا »وضعيت« يك يا و بد ديگري و است خوب »وضعيت« يك مثال كه مسائل اين واقع در جا  اين در
 ايـن  حقيقـت  در . دهـد   مـي  دسـت  از را خـود  معنـاي  ،  تميز ديگري و است كثيف جنسي عملِ يك

 بيـشتر  خود مختلف اعضاي از بتوانند افراد و شود تر  باز جنسي ةرابط ةدامن تا شود  يم باعث برخورد
 دليـل  ،  اند  متفاوت ها  انسان كه جا  آن از . بدهند گسترش و رشد را خود جنسي ةغريز و كرده استفاده
 نوشـت  نـسخه  همـه  براي توان  نمي نتيجه در . باشند راضي جنسي ةرابط شكل يك از همه كه ندارد
  . غلط كار آن و است درست كار اين كه

 آن از قبـل  تا . ستا  گرايي  جنس  هم با برخورد ،  پردازد  مي آن به مدرن سكسولوژي كه ديگري مسئلة
 پزشـكي  هـاي   امتحـان  در 1980 سال تا حتي . شد  مي محسوب جنسي بيماري يك گرايي  جنس  هم

Bord ـ  جنـسي  بيمـاري  يك عنوان به گرايي  جنس  هم از ،  آمريكا  نظـر  نقطـه  از . شـد   مـي  بـرده  امن
 ةرابطـ  از خاصـي  شـكلِ  كـه   بـل  ،  نيـست  جنسي بيماري يك گرايي  جنس  هم ،  اما ،  مدرن سكسولوژي

 عملـي  جوامع همه در )لواط( مرد با دمر جنسي رابطه كه دكر تاكيد بايد همينجا البته .ست  جنسي
  .است بوده داري برده دوران محصول كه باشد مي آور شرم و شنيع

 هـاي  نـاتواني  مانند ، جنسي هاي  بيماري درماني هاي  روش به گردد  برمي سكسولوژي از ديگري خشب
 و رفتـه  بـين  از شان  جنسي ميلِ كه هايي  آدم در يا شوند  نمي جنسي ارضا ديگر كه زناني در جنسي

  .هغير و اند شده اختالل دچار ، جنسي ةرابط مختلف هاي دوره در كه كساني يا
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 عوامـل  شـامل  مختلفـي  عوامل از و است برخوردار بسياري پيچيدگي از كلي طور به جنسي مسئلة
 زنـدگي  آن در افـراد  كـه  مشخصي تاريخي ةدور و جامعه اقتصادي سطح ،  مذهب ،  ها  سنت ،  فرهنگي

 ميـان  ايـن  در ،  فرد تربيتي گاه  يجا مانند ،  فرد هر خاصِ عوامل ها  اين از گذشته و شود  مي ،  كنند  مي
 از تفـاوت  اين . است متفاوت مرد و زن بر اقتصادي ،  اجتماعي ،  فرهنگي عوامل ثيرِ  تا . دارد ميمه نقش
 تفـاوت  مـرد  با شده داده زن به متمادي قرون طي كه اي  فرهنگي هاي  مدل كه شود  مي ناشي جا  آن

 افـد  را خـود  بايـد  كه است، ديده موجودي عنوان به را خود نقش همواره جنسي ةرابط در زن . دارد
 مهربـاني  دنبـال  بـه  كـه  موجودي ،  لطيف موجودي عنوان به زن از رابطه اين در . بدهد را خود ،  كند
 زن بـراي  كـه  ست  اي  فرهنگي مدلِ اين . شود  مي صحبت ،  گذرد  مي خود از و است مهربان و گردد  مي

 بيـان  رتقـد  بـا  گـي   مردانـه  ةافـسان  امـا  . دهد  مي تطبيق مدل اين با را خود زن و است شده تعيين
 مـرد  . ديگري صرف  ت و خود احساس بر تملك ،  خود بر تملك ،  قدرت آوردن دست به يعني . شود  مي
 مـسلط  خـودش  بـه  و مقابـل  طـرف  به كند  مي سعي ،  باشد قدرت در كند  مي سعي جنسي ةرابط در

 مسئلة به دبرخور در بسيار تفاوتهاي جا همين ازو . بياورد  در عقل كنترل به را خود احساساتِ و باشد
  .شود مي پيدا مرد و زن در جنسي

 احـساسات  تعريـف  طريق از خواهي  ناهمجنس روابط واسطة به زنان بر مردان كنترل راههاي از يكي
 كـشيدن  بطـالن  خط قصد )1972( كوت ان كه تعريف، اين از بخشي .است زنانه »بهنجار« جنسي

 ارگاسـم  كـه  كنـد   مـي  اسـتدالل  كـوت  .شود  مي زن )واژني( مِهبلي ارگاسم به مربوط دارد، را آن بر
 چنـد  هـر  .كنـد  تقويـت  را زنان بر مردان كنترل تا شده طراحي كه است اي  اسطوره واقع در مهبلي
 واقـع  در انـد،   زده مـزاج  سـرد  برچـسب  شون  نمي مهبلي ارگاسم داشتن به موفق كه زناني بر مردان
 لـذت  و جنسي حساسيت براي كه ستا )كليتوريس( خروسه و نيست حساس خيلي اي  ناحيه مهبل

 نـه  و گيرد  مي نشأت خروسه از كه هستند حسهايي امتداد واقع در ارگاسم انواع همة .است مهم زن
 بـراي  محـرك  بهتـرين  كـه  اند  كرده دفاع مهبلي ارگاسم اسطورة از سبب اين به مردان اما، .مهبل از

 از جـدا  و كامـل  انـساني  موجودات چشم به را زنان اينكه از مردان .است زن مهبل مرد جنسي آلت
 تعريـف  رسانند مي نفع مردان زندگي به چگونه اينكه حسب بر را آنها عوض در دارندو ابا ببيند خود
 و انـد   مايل كه افرادي صورت به زنان كه معناست بدان اين جنسي احساسات چارچوب در .كنند  مي
 بـا  آدمهـايي  صـورت  بـه  آنهـا  شـوند،  نمي نگريسته باشند سهيم سان يك به جنسي آميزش در بايد

 مهم كه است چيزي آن كل مردان جنسي احساسات شوند،  نمي نگريسته خودشان خاص احساسات
 لـذت  مركـز  منزلـة  بـه  را مهبـل  جاي خروسه اگر كه ترسند  مي مردان گذشته آن از .شود  مي تلقي

 نـاهمنجنس  نهـادِ  خـودِ  هكـ  ترسـند   مي و شوند، مصرف  بي جنسي رابطة در آنها بگيرد زنان جنسي
 مجـدداً  را خود جنسي احساسات بايد زنان كه كند  مي استدالل كوت .گيرد قرار تهديد مورد خواهي
 درصـدد  و بگذارنـد  كنـار  اند   دانسته معيار مردان كه را جنسي آميزش از تصوري آن و كنند، تعريف
 تعريـف  كـه  معتقدنـد  يستهافمين از بعضي اگرچه .آيند بر جنسي متقابل لذت جديد راههاي كشف
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 اسـت،  عملي شود ختم متقابل جنسي لذت به كه ترتيبي به مردان و زنان بين  جنسي روابط مجدد
 .يابد سازگاري حقيقي جنسي لذت و زنان آزادي با تواند  مين هرگز خواهي  ناهمنجس ديگران نظر در

 طبيعــت و تعريــف جــوهر، خــود« چــون كــه، انــد كــرده اســتدالل هــا فمينيــست اخيــر گــروه ايــن
  .»است مردان تقدم خواهي ناهمجنس

 جنـسي،  ةغريـز  ةكنند تحريك هورمونِ ترشحِ آن اولين كه ،  است عامل دو ثير  تا تحت جنسي ةغريز
 ايـن  طريـق  از زن در هـم  و مـرد  در هـم  جنـسي  تحريـك  . اسـت ،  (Testosterone) تستسترون

 داشـته  نقـش  جنسي تحريك در واندت  مي يزن استروژن ةزنان هورمون البته . گيرد مي صورت هورمون
 فرض منحني شكل به را اين اگر كه ،است بلوغ دوران در جنسي هاي  هورمون ترشحِ ينبيشتر . باشد
 مقـدار  بـاالترين  . بـرود  بـين  از تـا  آيـد   مـي  پـايين  سـالگي  25 از و رود  مـي  بـاال  25 سـن  تا ،  كنيم

 نقـش  جنـسي  ةغريـز  در كـه  ديگري عامل . شود  مي ترشح سالگي 25 سن در حدوداً »تستسترون«
 و كنـد   مـي  كنتـرل  را جنـسي  ةغريـز  مغـز  قـشر  . اسـت  مغـز  قـشر  كنترل مسئلة ،  دارد ميمه بسيار
 عنـوان  بـه  انـسان  يـك  . شود  مي مطرح ،  فرد تماميت يعني ،  فرهنگي ،  اجتماعي عوامل كه جاست  اين
 اسـت،  برخـوردار  خـاص  ياجتمـاع  سـطح  و خـاص  فرهنگي ةدرج يك از كه اجتماعي، موجود يك
 پيـدا  تـسلط  خـود  جنـسي  ةغريز بر گرفته،  جاي اش  ذهن در كه گوناگون عواملِ ثير  تا تحت تواند  مي
   . ببرد بين از حتي يا و كند كم يا زياد را آن تواند مي . كند
 تحريـك  دوم ةمرحلـ  ،  جنـسي  ميلِ اول ةمرحل ،  دارد مرحله سه جنسي )فونكسيون( كاركرد كل در

 ثيـر   تـا  تحـت  كامال ،  جنسي ميل ةمرحل يعني ،  اول ةمرحل . ست  جنسي ارضاي سوم ةمرحل و جنسي
 سيـستم  يـا  »كوديفيكاسيون« سيستم به شود اي   اشاره بايد مسئله اين توضيح براي . است مغز قشر

 برخـورد  هـايي   پديـده  و مـسائل  سـري   يـك  بـه  زنـدگي  مختلف هاي  دوره در انسان . شرطي انعكاس
 بـه  ،  گيـرد   مـي  جـاي  جنـسي  لذت عنوان به ،  جنسي عنوان به اش  ذهن در ها  پديده اين كه ،  كند  مي

 . قـشنگ  وابتتخرخ يك ،  زيبا ةهنرپيش يك ،  قشنگ هيكل يك ،  زيبا لباس يك ،  گرم نگاه يك فرض
 بـراي  هنرپيشه يك مثال . شود ضبط جنسي چيزي عنوان به فرد ذهن در تواند  مي مختلف چيزهاي

 برخـورد  مـسئله  ايـن  بـا  ذهنيت در يا عينيت در وقت هر مرد اين و سكس سمبل شود  مي مرد يك
 بـه  . دارنـد  اي  عمـده  نقـش  اجتمـاعي  و فرهنگي مسائل جا  اين در . كند بازآوري را آن تواند  مي ،  كند

 مقابل در خيابان در زني يك اگر ،  باشند پوشيده هميشه بايد زنان كه ،  ايران مانند كشوري در فرض
 ايـن  و كرده جنسي ةرابط به دعوت او از كه معني اين به ست  عالمتي اين ،  كند باز را ادرشچ مردي
 ،  بيفتـد  صـحنه  ايـن  يـاد  بـه  وقـت  هـر  و شود  مي ثبت   جنسي چيزي عنوان به جامعه آن مرد براي
 را اش  دامـن  نفـر  پنجـاه  بين . بكند اروپا در زني را كار همين كنيد فرض ولي . شود تحريك تواند  مي
 خيلـي  زنـان  كـه  ،  نوزدهم قرن در اروپا همين در ولي ؟  شود  مي تحريك كسي آيا . كند ور  آن و ور  اين

 ديدنـد   مي را زني پاي ساق اگر مردان و شد  مي محسوب سكسي خيلي زن پاي ساق ،  بودند پوشيده
 ريكتح را كسينيز برهنگي حتي حاضر حال در ولي . شدند  مي تحريك ،  كردند  مي فكر بهش حتي يا
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 نقـشِ  تـا  ، بودنـد  كرده پاريس هاي بيمارستان از يكي در جالبي آزمايش اتفاقا مورد اين در . كند  مين
 جنـسي  مشكالت كه مرداني به آزمايش اين در . بزنند محك را جنسي ةغريز برانگيختن در ذهنيت

 ايـن  در كـه  گوينـد  مـي  آنان به فيلم نمايش از قبل . دهند  مي نشان ميفيل ،  داشتند جنسي ناتواني يا
 همـين  ديگر بار يك بعد . كند  مي معاينه را او دكتر و شود  مي لخت ،  رود  مي دكتر مطب به زني فيلم
 اش  معـشوق  پـيش  زنـي  فـيلم  ايـن  در كه گويند  مي آنان به نمايش از قبل و دهند  مي نشان را فيلم
 ،  شـوند   نمي تحريك مردان لاو ةدفع كه جاست  اين جالب . كند  مي بازي  عشق و شود  مي لخت ،  رود  مي
 و پزشـك  بين ةرابط كه شده ثبت   طور  اين مردان اين ذهن در واقع در . شوند  مي تحريك دوم بار اما

 در تواند  مي فرهنگي عوامل ثير  تا . كرد نگاه ديگر ديد يك با بايد آن به و نيست كننده تحريك بيمار
 در فـردي  چنانچـه  فرض به .باشد داشته مثبت يا منفي ثير  تا جنسي ةغريز رشد و بازآوري ،  تحريك
 بايـد  هميشه و ست  ا كثيفي اي پديده سكس كه باشند داده ياد باو و شده بزرگ مذهبي اي  خانواده
ـ  هگفتـ  بوي و شده تربيت فكر  روشن اي  خانواده در كه فردي يا و بپوشاني را خودت  سـكس  كـه  دان
 رو  بـه   رو موردي با اگر افراد اين ،  ايم  شده ساخته ربهت چيزهاي براي ما و كند  مي تلف را تو وقت فقط
 تواننـد   نمـي  ،  داننـد   مي بيهوده يا كثيف را سكس چون ،  ذهني شكل به چه عيني شكل به چه ،  شوند

 بـا  مـذهبي  مرد يك اگر مثال يعني . شود تبديل خودش عكس به تواند  مي حتي اين و شوند تحريك
 ،  شـود  داد  قلـم  فاحـشه  و خـراب  زني او نظر از دليل اين به و پوشيده ژوپ  ميني كه شود رو  به  رو زني

   . بنگرد او به تنفر با حتي يا و نشود تحريك اصال است ممكن
 

 .باشـد  مـي  »فانتاسـم « مـسئلة  ،  دارد ثيـر   تـا  آن رشد و جنسي ميلِ برانگيختنِ در كه ديگري مسئلة
 يـك  كـه  مـواردي  در مـثال  توانـد   مي جنسي تخيالتِ . بيداري در داشتن رويا و تخيل يعني فانتاسم
 شـده  شـناخته  عوامل به نسبت را شان  حساسيت طرفين و كنند  مي خوردبر جنسي مشكل به جفت
 كـه   اين به شود اي  اشاره نيست بد جا  اين در . باشد داشته مثبت ثير  تا ،  دهند  مي دست از جنسي قبلي

 . شـود  تبديل خودش عكس به مشخص روابطي در ،  زمان طي در تواند  مي »كوديفيكاسيون« سيستم
 بعد فرانسه در و سال چهار از پس آمريكا در ها  زوج ،  شده گرفته آمريكا و اروپا در كه آمارهايي طبق

 طـور   اين . دهند  مي دست از را يگرقبلي شده شناخته عوامل به نسبت خود جنسي كششِ ،  سال دو از
 هنـوز  مـردي  نمونـه  طـور  بـه  . باشـند  متعدد ادافر با جنسي ةرابط خواهان افراد اين ةهم كه نيست

 سكـسي  را او ديگـر  امـا  ،  اسـت  قايـل  احتـرام  بـرايش  و دانـد   مي قشنگ را او ،  دارد دوست را اش  زن
 جنـسي  ميـل  ديگـر  سـال  سـه     دو از بعد كه هستند زناني برعكس يا و . شود  مين تحريك و يابد  نمي

 عالئم از زياد ةاستفاد امر اين علتِ . شوند  يم سرد و ارندند Patrner)(شان جنسي شريك به نسبت
 سيلين  پني ميك مقدار اول آدم اين به . دارد حساسيت سيلين  پني به ميآد كنيد فرض . است مشخص

 يـك  ،  شـود   مـي  بـدن  وارد مـاده  اين كه دفعه هر . كنند  مي زياد را آن مقدار آرام آرام بعد و دهند  مي
 كـارگيري   بـه  . شـود   مـي  واكـسينه  آن بـه  نـسبت  بدن كه اين تا شود  مي توليد آن ضد بر مواد سري
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 هايي  روش البته . بشود آدم حساسيت دادن دست از موجب تواند  مي نيز مشخص عالئم مدتِ  طوالني
 واقـع  در . آورد وجـود  به را مشخص عالئم به نسبت حساسيت دوباره آن كمك با توان  مي كه هست
 . سـت   جنـسي  هـاي   هورمـون  و اعـضا  نقـش  از تـر   مهـم  جنـسي  )كـاركرد ( فونكسيون در ذهن نقشِ

 جـا  مغـز  در كـه  اي  ذهنـي  هـاي   داده و قبلي شده شناحته عوامل اعتبار به تنها جنسي هاي  هورمون
 و بـدن  بـا  تـا  كنـد   مـي  بازي  عشق مغزش با بيشتر انسان واقع در . كنند عمل توانند  مي ،  است گرفته
 كه اي  فرهنگي مدل دليل به زنان . است متفاوت مردان و زنان بين در مسئله اين . اش  جنسي اعضاي
 بـه  راجـع  كـال  زنـان  . بدهند را خود خواهند  مي ،  كنند فدا را خود خواهند  مي همواره ،  اند  داده بهشان
 هـاي   فـيلم  كـه  سـينماهايي  مـثال  . گردند  مي عشق دنبال به هميشه . كنند  مي فكر نوستالژيك عشق
 بـه  زنـان  . انـد   عـشق  دنبـال  به هنوز كه ييزنانپير ،  است پيرزن از پر هميشه ،  دهند  مي نشان عشقي
 و جنـسي  ةرابطـ  خـود  به تا كنند  مي توجه بيشتر جنسي ةرابط درآمدهاي  پيش به و عاطفي مسائل
 ،  گرمـي   پـشت  ،  بخش اطمينان محيط يك . شود توجه بهشان كه است مهم بيشتر زنان براي . سكس

 . است تر  مهم زنان براي ها  اين ،  كند نگاه كامل موجودِ يك عنوان به نآنا به كه فردي داشتنِ كنار در
 بـه  كـه  كـساني  از فرانـسوي  ةمجلـ  يـك  . اسـت  تـر   مهـم  فيزيكي مسائل مردان براي كه صورتي در
 بـه  كه زناني درصد68 . بود شده جويا را كار اين علت و بود گرفته آمار ،  كردند  مي خيانت شان  سر  هم

 توجـه  و عـشق  دنبـال  به دوم ةرابط در كه بودند داده هئارا را دليل اين ،  كردند  مي خيانت شوهرشان
 آنان به كه است اين آنان اصلي مسئلة كه اين و است آن جنبِ شان  براي جنسي مسئلة و گردند  مي
 مـسائل  خـاطر  بـه  زنان اين درصد 7 تنها . دارند محبت بود  كم و شود  مين توجه انسان يك عنوان به

 بـا  جنـسي  ةرابطـ  حتـي  زنـان  ايـن  درصـدِ  13 يـا  12 و كردنـد   مـي  خيانـت  شوهرشـان  به جنسي
 ،  آميز  محبت ةرابط يك عوض در ولي بگذرند سكس از بودند حاضر حتي يعني . نداشتند شان  معشوق

 . اسـت  برعكس كامال وضع اين مردان مورد در . باشند داشته دوستانه يا و عاشقانه  ،  عاطفي ةرابط يك
 . اسـت  بـوده  جنـسي  نـوآوري  و سـكس  خـاطر  به ،  كردند  مي خيانت زنشان به كه دانيمر درصد 95

 از حدي يك به زنان حال هر به كه ،  فرانسه مانند رفته  پيش ةجامع يك در حتي كه است اين مسئله
 ،  باشند قايل ارزش جنسي موجود يك عنوان به ،  فرد عنوان به خود براي كه اند  رسيده آگاهي و رشد

 ، كنـد  مـي  فكـر  نوسـتالژيك  عـشق  بـه  راجع زن هم باز ، بسته جوامع در تا ترند  كم خيلي ها»تابو« و
 روابـط  بـه  را هـا   اين و باشد مهربان و گرم محيط در دارد دوست ،  شود واقع توجه مورد دارد دوست
 مـسائل  از كـامال  تـوان   نمـي  را عـاطفي  مـسائل  كه داشت نظر در بايد البته . دهد  مي ترجيح جنسي

 مـسئله  ايـن  .  طيـف  ور  آن زنان و اند  طيف ور  اين بيشتر مردان مشخص طور به ولي . كرد جدا سيجن
 افـراد  اجتمـاعي  شـعورِ  و سطح به مستقيما كه چرا ،  كند  مي فرق تاريخي مختلف هاي  دوره در البته

 سنين دحدو مثال . است متفاوت نيز سني مختلف هاي  دوره در جنسي مسائل با برخورد . دارد ارتباط
 35 سن در است ممكن يكي در اين( شود  مي شروع مرد و زن در سالگي 40 بحرانِ كه وقتي ،  چهل

 در . شـود   مـي  عـوض  مسائل اين با آنان برخوردِ )سالگي 45 سن در ديگري در و شود شروع سالگي
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 ،رسـيده  جايي به شغلي نظر از ،شده برخوردار اقتصادي و اجتماعي ثبات   از حدودي تا آدم سن اين
 را خـود  ةگذشـت  و گـردد   برمـي  خـودش  به آدم كه جاست  اين در .      غيره و اند  شده بزرگ اش  فرزندان
 و كـرده  كـار  چـه  گيش  زند در حال به تا ،  بوده چه گيش  زند بيالنِ ببيند خواهد  مي . كند  مي بازنگري

 يـا  شـان   زندگي در صليا مسئلة معموال كه مردان . كند  مي بررسي را اش  زندگي منفي و مثبت وجوه
 ايـن  در ،  عينـي  مسائل به تا دارند توجه بيشتر دور مسائل به و غيره و اقتصاد يا سياست يا است كار
 مـردان  . اند  داده دست از انساني روابط در را چيزها خيلي كه بينند  مي و گردند  برمي خودشان به سن

 هاي  انسان با ارتباط طريق از آدم كه فهمند  مي و يابند  درمي را انساني روابط قدر سن اين در معموال
 بـه  چيزهـا  خيلـي   كننـد   مـي  زنـان  معموال كه كارهايي    كردن صحبت و كردن دل  دردِ طريق از ،  ديگر
 باقيمانده عمر شمارش به شروع آدم بعد به سالگي چهل از. گيرد  مي ياد چيزها خيلي ،آورد  مي دست
 ايـن  كـه  ،  دارم ديگـر  سـال  سـي  يا سال بيست يا سال هد فقط ديگر گويد  مي خود با يعني . كند  مي
 ريزي  برنامه يك و كند  مي اش  گذشته از برآورد يك آدم سن اين در . دارد فرد روحي وضع به گيبست
 تـصميمات  و شـوند   مـي  غريـب  و عجيـب  هـاي   بحـران  دچار ها  انسان سني ةدور اين در. آينده براي

 هنر به ناگهاني طور به ،پرداخته  مي سياست به اش  همه كه ميآد يك مثال . گيرند  مي غريب و عجيب
 روي گـي   خـانواده  زنـدگي  بـه  ناگهـان  ،بـوده  كـار  مـشغول  وقت تمام كه كسي يك يا آورد  مي روي
 تـر   كـم  تستـسترون  هورمـون  ترشحِ چون ،  شود  مي كم مردان در جنسي ميل سنين اين در . آورد  مي
 نـرم  سـن  ايـن  در مـردان  تا شود  مي باعث جتماعيا  روحي عوامل و جنسي هورمون كاهش . شود  مي

 شـبيه  زنان به ميك واقع در و كنند  مي پيدا توجه و نوازش به احتياج ،  شوند  مي مهربان مردان . شوند
 هـاي   هورمـون  ترشـح  سـني  ةدور ايـن  در . اسـت  برعكس درست مسئله اين زنان مورد در . شوند  مي

 جنسي ةكنند  تحريك دو هر هورمون دو اين كه ،  شود مي بيشتر نسبتا استروژن و تستسترون جنسي
 تمـام  كـه  بيننـد   مـي  ،  كننـد   مـي  بازنگري را خود ةگذشت آيند  مي وقتي زنان ديگر طرفي از . هستند
 ايـن  در زن . انـد   كرده. . . و رخت و ظرف و خانه كردن تميز ،  كردن بزرگ بچه صرف را خود زندگي

 تـوجهي   كـم  خـود  هاي  خواست به ،  كامل موجود يك عنوان هب ،  انسان يك عنوان به كه بيند  مي سن
 . اسـت  كرده حركت خانه منافع ،بچه منافع ،  شوهر منافع جهت در هميشه ،داده هميشه ،است كرده

 ديگر بيند  مي زن كه جاست  اين در . شود  مي شروع تناسلي Ĥلتمع شمارش هم زنان براي سن اين در
 عنـوان  به ،كامل موجود يك عنوان به خودش از خواهد  مي و نه كه چرا گويد  مي و ندارد زيادي وقت

 چنـين   هـم  و هورموني عامل اضافه به زماني فاكتورِ اين . كند استفاده دارد هم جنسيت كه موجودي
 ،  بـوده  تـابو  اش  بـراي  حـال  بـه  تـا  كـه  مـسائل  سري يك به راجع تا شود  مي باعث زن عقالني رشد

 تاريخي ةدور اين . بگذارد پا زير كرده  مي رعايت حال به تا كه ار مسائل سري يك و بكند تجديدنظر
 در مثـال  طـور  به . كنند  مي بازي ميمه نقش ميان اين در نيز اجتماعي مسائل . است مهم خيلي فرد
 و شـدند  كـار  بـازار  وارد وسـيع  طـور  بـه  زنان ،گرفت فزوني اقتصادي رشد كه ،  شصت ةده در اروپا

 ضـد  قـرص  آمـدن  بازار به و 1968 جنبش هاي  گري  روشن ديگر سوي از . دكردن پيدا مالي استقالل
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 اقتصادي و اجتماعي تغييرات . آورد وجود به را زنان عظيم جنبش كه بود عواملي مجموع ،  گي  حامله
 از و آوردنـد  دسـت  بـه  بـسيار  هاي  آزادي زنان اجتماعي نظر از . كرد رها سنت بند از را زن دهه اين

 جنـسي  روابـط  در زن تـا  شد باعث ها  اين . شدند مستقل ،  كار بازار به ورود دليل به ،  اقتصادي لحاظ
 زن كـه   ايـن  هـم   آن و ،  داشـت  مثبـت  خيلي ةجنب يك زن براي رهايي اين . كند عمل پيش از آزادتر
 را خـودش  عكـس  ةرابط يك طرفي از ولي ،شناخت ،مرد با برابر فرد يك ،  فرد يك عنوان به را خود
 هـم  از يهـا   خـانواده  بـا 1980 ةدهـ  در . بينـيم   مـي  1980 هاي  سال در را اين كه ،  آورد ودوج به هم

 چند آن در كه ،  شدند بزرگ ييها  خانواده در نسل اين يها  بچه . شويم  مي رو  به  رو 1968 نسل ةپاشيد
 اي  جامعـه  در هـا   بچـه  ايـن  كـه  جـا   آن از اما ،  نيست بد خود خودي به اين . است داده رخ جدايي بار
 متعـدد  هاي  جدايي ،  شود  مي ياد مثبت ارزش يك عنوان به خانواده نهاد از هنوز كه كنند  مي گي  زند
 تنهـا  و   رسيده سالگي 45 ،40 سن به حاال كه ييزنان ديگر طرف از . گذارد مي آنان بر منفي ثيرات  تا

 زنـدگي  يـك  امكـان  كـه  دكننـ   مـي  فكـر  و اند  پشيمان ،  اند  نداده خانواده تشكيل كه اين از و اند  شده
 كشاكشي و است آفرين  مسئله خود ،  تنهايي با مبارزه و تنهايي اين . اند  داده دست از را بخش  اطمينان

 نظر يك از رهايي اين مرد براي . آورد وجود به را بهتر و نوين وضعيتي شايد كه آورده پديد را جديد
 كـه  زنـي  ،  اسـت  خودآگـاه  كـه  زنـي  ،  رهـا  زنِ : ديد  مي را برابر موجودي خود مقابل در كه بود جالب

بـوده   ناتوان كه موجودي با تا كند برقرار رابطه زني چنين با تواند  مي هترب مرد مسلما . دارد خواست
 ديگـر  طرفـي  از . سـت ا بچه و خانه پيش اش  ذهن و فكر ةهم و است گيج ،  خواهد  مي چه داند  نمي و

 حـال  بـه  تا اگر . اوست رقيب كه بيند  مي را زني خود برابر در او كه چرا ،  شد بد مرد براي رهايي اين
 مطمـن  قـديم  مـرد  اگر . كند  مي را كار همين هم زن حاال ،  رفت  مي خود عاليق دنبال به كه بود مرد
 حـاال  ،  ماند  مي زن ،  بكند كه كاري هر و برود كه جا هر او و ماند  مي خانه در صورت هر به زن كه بود
   . برود تواند مي هم زن ، نه كه بيند مي
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.  طبيعي و حاصل توسعه روابط زن و مـرد در پروسـه مـسئوليت و عـشق ميباشـد                   غريزهج  اازدو" 
بهمين علت در اين بخش نخست پاسخ برخي پرسش هاي اوليه افراد مطرح و سپس مسائل ديگر                 

  ". بحث خواهد شد
  
 داريد؟ هراس كردن ازدواج از آيا  -١/١
 متوسـط  كـه  امـر  اين گـرفتن نـظر در بـا و آن فزوني به رو رقم و طالق آمار درصدي جهل رشد با
 از يكـي  مـشترك  زندگي لتشكيـ و ازدوج ،باشد مي سال 70 حدود )زندگي به اميد( ايران درگ  مر
 چـه  مـستـلـزم  ازدواج بدانيـد  اگر وجود اين با .اندازد مي وحشـت به را افراد اغلب كه است سائليم
 احـتـــي ر بـه توانـيـد مي نماييد، معين نيز را خودتان شخصي انتظارات هـمـچنين و بـوده وارديم

ــه ــرس ب ــه ازدواج از ت ــرده غلب ــا و ك ــل درك ب ــصميم كام ــد ت ــ بگيري ـــا ـهك ــصد آي   ازدواج ق
 خير؛ يا داريد

  
  ازدواج براي گيري تصميم مراحل -2/1
 خـود  از افـراد  بيـشتر  .ترسـيد  مـي  چيـز  چه از دقيقاً كه كنيد معين خودتان براي بايد ابتدا -1/2/1

 كنيـد   مـي  احساس .دارند وحشت آن در شكست وجود احتمال و حواشي از بلكه ترسند، مين ازدواج
 خلع كردن ازدواج مقابل در را شما كه ذهني تصوير بدترين شود؟ ايجاد است نممك تغييري چه كه

  .كنيد مجسم خود ذهن در ،كند مي سالح
 به تنها و اند كرده تجربه را ناموفقي ازدواج والدينتان اگر .دهيد قرار مخاطب را هايتان ترس -2/2/1

 زنـدگي  در كـه  بگيريـد  نتيجـه  دتوانيـ  نمـي  شـما  نداشـتند،  هـم  با خوبي زندگي آنها كه دليل اين
 خـتم  جـدايي  به كارتان نهايت در است ممكن كه كنيد مي احساس اگر .شويد نمي موفق مشتركتان

 بـرگ  يـك  روي بر گردد آميز موفقيت نتيجه تا دهيد انجام توانيد  مي كه را مواردي از ليستي شود،
 و كنيـد  مجـسم  را شـود   مـي  ماشـ  در ترس ايجاد باعث كه هايي صحنه تمام .نماييد يادداشت كاغذ
  .برداريد توانيد مي ميقد چه اوضاع بهبود براي كه كنيد فكر مطلب اين به سپس

 اسـرار  تـا  بخواهيـد  اسـت  موفـق  خود مشترك زندگي در كه كسي هر از .بخواهيد مشورت -3/2/1
 :كننـد  مي اشاره هم نكته اين به يشانهاحرف در آنها معموالً .بگذارد ميان در نيز شما با را موفقيتش

 كـه  باشـيد  داشته توجه اما ،»كنيم پوشي چشم يكديگر كوچك بد رفتار از كنيم مي سعي هميشه«
 شـريكتان  هـم  طريق اين از .بگذاريد ميان در زندگيتان شريك با بايد چيز هر از پيش را نيازهايتان

  .كنيد داپي دست موفقيت به خود رابطه در ميتوانيد هم و شود مي شما نيازهاي متوجه
 و كنيـد  مـي  انتخاب عمر آخر تا زندگي براي را مقابل شخص خودتان آيا كه بگيريد تصميم -4/2/1
 نماينـد؟  مـي  كاري چنين انجام به تشويق را شما نيز ديگران و كرده انتخاب را شما فقط او اينكه يا

 .ترسـيد  مي بخصوص شخص اين با ازدواج از بلكه باشيد نداشته ترس ازدواج از راستي به شما شايد
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 دنبـال  بلكه كنيد، زندگي او با بتوانيد كه نباشيد كسي فكر به گاه هيچ كه است اين بديع نكته يك
  .نباشيد گيدزن به قادر او بدون كه بگرديد كسي

 خاصـي  اهميت از مقابل طرف نظر در و شما نظر در ازدواج هاي  جنبه از كداميك كه ببينيد -5/2/1
 تـان  رابطه و شويد رابطه وارد يكديگر به نسبت تعهد قبول با شما كه است ممكن .باشد مي برخوردار

 دقـت  .كنـد  پيـدا  ادامـه  همچنـان  باشد، پيوسته وقوع به آن در ميرس ازدواج گونه هيچ اينكه بدون
 چـه  خـانواده  ديگـر  افـراد  و زنـدگي  شريك همچنين و شما رابطه، شدن ميرس صورت در كه كنيد

 چـه  آن عـدم  يـا  و ازدواج وجـود  كـه  مطلب اين مورد در اگر .داد خواهند نشان خود از را تغييراتي
 و كرده درك را ازدواج مفهوم و معنا توانيد  مي بهتر باشيد صادق ،كند  مي ايجاد شما براي را مسائلي
  .خير يا و دارد همخواني نظرتان مورد فرد و شما فعلي شرايط با كه ببيند

 كامـل  آرامـش  و صـلح  در را خود مشترك زندگي از روز هر و ثانيه هر كه ندارد ميلزو هيچ -6/2/1
 منتظـر  اگـر  .نـدارد  خـصوصيتي  چنـين  نيـز  شريكتان و نيستيد كامل انسان يك شما .كنيد سپري
 مـشاهده  را خورشـيد  طلـوع  و كمـان  رنگين فقط خود زندگي در روز هر كه هستيد كسي با ازدواج
 چنـين  يـك  بـا  كردن زندگي به قادر كس هيچ كه چرا كنيد واجازد توانيد  مين گاه هيچ آنگاه كنيد،

 بايـد  آن كـردن  كامل براي و است جانبه دو سخت تالش نيازمند موفق ازدواج .نيست ميخا خياالت
 ازدواج واهـي  آرزوهـاي  و اميدها با افراد از زيادي بسيار تعداد .بگذاريد مايه آن براي خود زندگي از

 نيـست  مرادشـان  وفـق  بـر  و شـده  دشـوار  مـي ك اوضـاع  كـه  كنند  مي دهمشاه كه  زماني و كنند  مي
 از عبـور  بـراي  را خودتـان  .افتنـد  مي جديدي فرد يافتن پي در مجدد و كرده پر را طالق درخواست

  .نشويد متعجب و زده شگفت آنها با مواجهه زمان تا كنيد آماده خيابان اندازهاي دست
 خودتـان  با را خودتان تكليف و بنشينيد ازدواج از پيش .يدكن ريزي برنامه خود زندگي براي -7/2/1

 دوي هـر  آيـا  است؟ خانواده مالي تامين مسئول كسي چه تا؟ چند خواهيد؟ مي بچه آيا .كنيد معلوم
 خواهيـد  زنـدگي  كجـا  كنيد؟ مي انداز پس بازنشستگي دوران براي پول مقدار چه كنيد؟ مي كار شما
 هـم  خـانم  آيـا  رود، مـي  بيـرون  دوسـتانش  بـا  هنوز آقا اگر ؟است كاري چه مسئول كسي چه كرد؟
 امـر  ايـن  اما باشد، مشكل قدري سؤاالت اين كردن مطرح شايد دهد؟ انجام را كاري چنين تواند  مي

 عمـر  آخر تا داريد قصد كه كسي با را آنها كه موظفيد شما و ،كند  مين كم را قضيه اهميت از چيزي
 نيـازي  ديگر ايد، كرده دست به را ازدواج حلقه حاظر حال در اگر .اريدبگذ ميان در كنيد زندگي او با

 را درگيـري  بـروز  مواقـع  بايـد  شـرايط  ايـن  در .كنيـد  تـر  سـخت  خودتان براي را شرايط كه نيست
 و پرسـش  مرحلـه  باشيد داشته ميسال رابطه شما اگر .نماييد جلوگيري آن بروز از و كرده بيني پيش
  .سازد مي نزديك يكديگر به پيش از بيش را شما پاسخ
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  جدائي و طالق داليل -3/1
 مواجهـه  از پيش .دهند مي تشكيل »فرزندان و سكس اقتصادي، مشكالت« را طالق عمده دليل سه
 يـا  داريـد  مـشتركاتي  مقابل فرد با مطالب اين پيرامون كافي اندازه به آيا كه ببينيد مشكالت اين با

 بعدي مشكالت حل آنوقت برسيد توافق به خود زندگي شريك با لمسائ اين سر بر بتوانيد اگر .خير
 باورهـا،  عقايد، انتظارات، پيرامون كه بخواهيد او از ميصمي گفتگوهاي در .بود نخواهد دشوار چندان
 مـبهم  مـسائل  و بـشناسيد  را يكـديگر  بيـشتر  چه هر .بدهد توضيح بيشتر شما براي .... و دينزمانب

  .كند مي پيدا افزايش رابطه موفقيت صددر باشد، ميان در كمتري
 دو هـر  و است ميسال رابطه هر ملزومات از يكي امر اين .است طبيعي كامالً اي رابطه هر در مخالفت

 طـرف  حرفهاي به توانيد  مي كه آنجايي تا .بگيرند ياد آن از را زيادي بسيار چيزهاي توانند مي طرف
 و ادب نهايت در همچنين كنيد، منظور نيز را آنها شخصي ديدگاههاي و دهيد گوش دقت به مقابل
  .دهيد انتقال او به نيز را خودتان شخصي يهانظر نقطه احترام
 صحيح افراد تمام انتخاب كه كرد اظهار توان نمي .نيستند موفق هاازدواج تمام كه باشيد داشته دقت
  .كرد انتخاب بايد هم باز حال هر به اما است،

 زنـدگي  وارد ديگـري  فـرد  كـه  دهـد   مـي ن اجازه شما به ازدواج از ترس اگر كه باشيد داشته نظر در
 بـد  امـر  ايـن  البتـه  .بمانيد باقي مجرد خود عمر آخر تا كه دارد وجود احتمال اين شود، مشتركتان

  .كنيـد  زنـدگي  چگونـه  دهيـد    مـي  تـرجيح  خودتـان  كـه  اسـت  ايـن  دارد اهميت كه چيزي نيست؛
 مـشاور  يـك  بـه  ازدواج از پيش يها مشاوره براي مشترك زندگي لتشكي از پيش حتماً كنيد سعي

 توانـد   مـي  اي، حرفه سوم شخص يك نظر زير كنده پوست و رك گفتگوي و اطالعات .كنيد مراجعه
  .نماييـد  اتخـاذ  بيـشتري  اطمينـان  بـا  ازدواج مـورد  در را خـود  نهايي تصميم كه كند كمك شما به
  .كنيـد  گفتگـو  خـود  شـريك  بـا  آنهـا  پيرامـون  و كنيـد  كـر ف ازدواج از پـيش  قراردادهـاي  مورد در
 بـا  توانيـد   مـي  كه كنيد فكر مطلب اين به .كنيد فكر ازدواج العاده فوق و بفرد منحصر نقاط تمام به

  .كنيد زندگي داريد مي دوستش كه كسي
 سـطح  در زيـادي  بـسيار  افراد .داريد را كردن ازدواج حق كه هستيد شانس خوش چقدر كه ببينيد

  .است شده سلب آنها از حقي چنين كه هستند هانج
 ازدواج بـدون  اگـر  .كنيد فكر ازدواج مقابل در شما رفتار برروي آنها تاثير و جنسي فعاليتهاي آثار به

 اصـل  اين .شود  مي كاسته نظرتان در ازدواج براي موجود تعهد كار اين با باشيد، داشته جنسي رابطه
 متعهـد  هـم  به نسبت كه كند  مي كمك هازوج به ندارد، وجود ييزناشو رابطه از خارج در سكس كه

 كمـك  شـما  به امر اين .هستند بفرد منحصر و همتا بي يكديگر براي كه كنند احساس و مانده باقي
 ميـزان  كمتـرين  به را خارجي ترسهاي و كنيد دريافت بهتر را رابطه در موجود ارزشهاي كه كند  مي
  .دهيد كاهش خود
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 مقابل فرد با را موضوع اين بايد نيستيد، ازدواج به نسبت خود ترس بر غلبه به قادر هوج هيچ به اگر
 امـا  دهيـد،  قـرار  رابطه خوردن هم بر معرض در را خودتان است ممكن كار اين با .بگذاريد ميان در
 يـد كرد ازدواج كه بعدها تان رابطه كه است اين از بهتر خيلي بخورد، بهم شما رابطه حاال همين اگر
 سـمت  بـه  اجبـار  روي از كنيـد   مي احساس كه زماني هيچگاه ،كنيد  مي كه كاري هر ...بخورد هم به

 مـشترك  زنـدگي  وارد دهيـد،  انجـام  را كـار  اين خواهيد نمي خودتان يا و ايد شده داده سوق ازدواج
  .شود مي شما دوي هر براي بدبختي ايجاد باعث صرفاً امر اين .نشويد

  
  جنسي رابطه بدون همسر به عالقه ابراز روشهاي  -4/1

  .داريد دوستش كه بگوييد او به •
 .شدن بغل يا كردن بغل •
 .قائليد ارزش و احترام او براي كافي اندازه به كه موضوع اين از كردن پيدا ميناناط •
 .هستند شما به كردن نگاه حال در ديگران كه هنگامي بوسيدن •
 .كنند مين نگاه را شما مردم كه زماني بوسيدن •
 .هستيد قائل ارزش برايش كه بگوييد او به •
 .بگيريد را يكديگر دستهاي •
 .مدت طوالني سواري دوچرخه يك به رفتن •
 .ويژه هديه يك تهيه •
 .باشيد دسترس در شما داشت، خوب دوست يك به نياز كه زمان هر •
 .يكديگر كنار در ندنگذرا وقت •
 سينما به رفتن •
 .هم شانه به شانه جنگل، در زدن قدم •
 .عاشقانه آهنگهاي از پر نوار يك كردن ضبط •
 .احساساتتان مورد در كردن صحبت •
 .بگذاريد ميان در يكديگر با را روياهايتان •
 .بگيريد آغوش در وجود تمام با را يكديگر •
 .بنشينيد پارك نيمكت روي هم با •
 .بزنيد مقد هم با •
 .برويد بيرون غذا صرف براي •
 .برويد نيك پيك •
 .كنيد بازي فريزبي هم با •
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 .كنيد تعريف هم از •
 .شويد ريلكس جكوزي داخل هم با •
 .برويد استخر •
 .برويد خانه وسايل خريد به هم با •
 .باشيد هم نزديك فقط •
 .كنيد درست غذا هم كمك با •
 .كنيد لمس عالقه و عشق با را يكديگر •
 .دهيد انجام هم با را تكاليفتان •
 .كنيد ريزي برنامه تفريحي سفر يك براي •
 .برويد مهماني به هم با •
 .بپزيد كيك •
 .برويد كتابخانه به •
 .بچرخيد موزه داخل •
 .باشيد او كنار در فقط •
 .دهيد انجام آنرا و -  است جالب ديگري براي چيز چه ببينيد •
 .كنيد ورزش هم با •
 .شويد خيره يكديگر به •
 .!)دوچرخه يا ( بشوييد را كديگري اتومبيلهاي •
 .برويد ماهيگيري به هم با •
 .كنيد صحبت هم با •
 .دهيد گوش يكديگر نگرانيهاي به •
 .بگيريد را يكديگر پاي انگشت ناخن •
 .كنيد انتخاب را او عالقه مورد آهنگ •
 .دهيد گوش هم شاديهاي به •
 .داريد نگه خود نزديكي در را يكديگر •
 .كنيد صحبت او چشمهاي با •
 .بنويسيد نامه هم ايبر •
 .باشيد داشته تلفني تماس •
 .كنيد اعتماد هم به •
 .بدهيد كادو حلقه، يك او به •
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 .كنيد مالقات يكديگر يها خانواده •
 .برويد كوهپيمايي به هم با •
 .دهيد نشان خودگذشتگي از هم حق در •
 .بفرستيد شكالت هم براي •
 .بگذاريد احترام هم به •
 .بزنيد قدم ماه نور زير •
 .كند پيدا او كه كنيد پنهان جايي در را آنرا و بنويسيد اي عاشقانه يادداشت •
 .كنيد هم به كننده تحريك هاي نگاه •
 .بنويسيد شعر •
 .بفرستيد گل •
 .كنيد صرف شمع روشنايي در را شام •
 .برويد كنسرت •
 .كنيد نگاه هم با را خورشيد طلوع •
 .نكنيد فراموش را سالگردها •
 .يدبگذار مستعار اسمهاي يكديگر روي •
 .برويد زيبا مناظر ديدن به •
 .بنشينيد آن تماشاي به هم با و كنيد اجاره فيلم يك •
 .دهيد انجام كاري هم براي سؤال بدون •
 .بريزيد ازدواج برنامه •
 .كنيد زمزمه ديگري گوش در زيبا جمله يك •
 .باشيد هم براي خوبي دوستان •
 .بگذرانيد خوش هم با •
 .برقصيد •
 .كنيد گوش موزيك •
 .كنيد شوخي هم با •
 .بخنديد بامزه چيز يك به هم با •
 .باشيد وفا با هم به نسبت •
 .دهيد قرار تاثير تحت را همديگر •
 .كنيد تهيه داريد، دوست يكديگر مورد در كه چيزهايي از ليستي •
 .كنيد بحث هم با آن مورد در و بخوانيد كتاب •
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 .كنيد مالقات را يكديگر دوستان •
 .كنيد دواني اسب •
 .كنيد درست او براي را گريدي عالقه مورد غذاي •
 .كند مي خوشحال را او چيزي چه نيديبب •
 .كنيد درست هديه هم براي •
 .بشوييد را او موهاي •
 .كنيد تماشا را خورشيد غروب •
 .برويد سفر به اتوبوس با •
 .كنند پخش برايش راديو از را او عالقه مورد آهنگ تا كنيد درخواست •
 .بفرستيد برايش بامزه و جالب كارت يك •
 .بگذاريد ميان در او با را آينده روياهاي •
 .كنيد بازي هم با •
 .كنيد تعريف جوك هم براي •
 .كنيد فكر هم به •
 .كند مي عصباني اورا چيز چه ببينيد •
 .كنيد اسكيت هم با •
 .كنيد بدل و رد حلقه •
 .بخوريد بستني يك از هم با •
 .بيندازيد نفري دو عكس •

  
  بياوريم زبان بر را دارم دوستت عبارت چگونه -5/1

 ،دهيـد   مـي  انجام كه كاري هر .ايد شده هم ديوانة و كنيد  مي مالقات را يكديگر كه است مدتي براي
 در نظـر  مـورد  فـرد  آن بـا  نحـوي  به آوريد، مي زبان به كه را حرفي هر يا و بينيد، مي كه چيزي هر
 هـم  بـراي  نفـر  دو شـما  انگـار  .نكنيد صحبت موردش در و نكنيد فكر او به توانيد مين .است رتباطا

 ....باشد شده بسته آسمانها در كه عقدي مانند .جسم دو در روح يك .ايد شده ساخته
  !بگذاريد ميان در او با را خود واقعي احساسات -بگوييد او به ....هستيد چه منتظر خوب

  
  خونسردي و رامشآ حفظ -1/5/1

 تا بكشد طول ماهها شايد .باشد مي برخوردار اي ويژه اهميت از »دارم دوستت«  بار عبارت  اولين بيان
 گونه هيچ وجود بدون مرتبه، يك و نكنيد صبر كافي اندازه به اگر آوريد؛ بدست را الزم شجاعت شما
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 و داده انجـام  را كار اين نامناسب عموق در است ممكن بياوريد، زبان به را كلمات اين اي، زمينه پيش
  .كنيد خراب را رابطه كلي طور به
  
  نيازها پيش -2/5/1
 در آوريـد  مـي  زبـان  بـه  را عبـارت  اين زمانيكه هستيد؟ او عاشق واقعاً آيا كه كنيد سؤال خودتان از

 ايد داده قرار او روي پيش را دار لكه مالفه يك كه است اين مانند داريد، نمي دوست را او قلباً حاليكه
 از تـر  درك قابـل  چيـزي  هيچ نيست؛ پذير امكان چيزي چنين .نبيند را ها لكه او كه كنيد  مي دعا و

 بدسـت  بـراي  خـداحافظي  هنگـام  كـه  زمـاني  ويژه به .نيست دروغين و تقلبي »دارم دوستت« يك
 بعـداً  او كه دباشي مطمئن اما برسيد خود هدف به لحظه آن در شايد .بگوييد آنرا سكس ميك آوردن

  .كرد خواهد پيدا تنفر شما از مسئله اين خاطر به
 موقعي چه را حرفي چه بايد بدانيد كه است خوب !اندازه از بيش نه اما .كنيد ريزي برنامه پيشاپيش

 عـرض  اجـازه  نيـز  خود ناگهاني احساسات به .كنيد نظاميان رژه به تبديل را كار اين نبايد اما بزنيد،
 آنهـا  شـود،  اي انـدازه  از بيش استرس ايجاد سبب افراد برخي براي امر اين انجام شايد .بدهيد اندام
 بايد حال هر به .نمايند بايگاني خود قلب در آنرا و بنويسند عاشقانه نامه يك مواقع اين در توانند  مي

  .شــويد روبــرو واقعيــت بــا و كــرده برخــورد مــسائلي چنــين بــا بايــد شــده طــور هــر كــه بدانيــد
 گيـر  دام ايـن  در شـود    مـي  راحت خيلي .دهيد نشان العمل عكس باز ذهن با آنها واكنش ابلمق در

 هـيچ  .كنيد بيني پيش را مقابل طرف العمل عكس مطلبي گونه هر كردن مطرح از پيش بايد .افتاد
 خواهنـد  غش شما آغوش در هم بعد و دهند مي تمام خوشرويي با را شما پاسخ كه نكنيد تصور گاه
 احـساس  چنـين  آنهـا  اينكـه  بـدتر  حتـي  يـا  و كند شوكه را آنها شما صحبت اين است كنمم .كرد

 نداشـته  را سـناريو  بهتـرين  ديـدن  انتظـار  هميشه حال هر به .باشند نداشته شما به نسبت مشابهي
 كـامالً  نتيجه از تا كنيد صبر آنقدر شويد روبرو آن عواقب با توانيد  مين كه كنيد  مي فكر اگر و باشيد
  .شويد ئنمطم

  
  نشدني فراموش لحظه -3/5/1

 امـا  دهـد؛  تغييـر  شـما  ميل مطابق را لحظه اين مرتبه يك كه ندارد وجود راهي هيچ .باشيد جسور
 چـشمي،  ارتبـاط  برقراري و حفظ حال عين در و كردن صحبت خوب با را خود كار نتيجه توانيد مي

 درستي به آنها است ممكن اينكه خاطر به ،دهيد انجام سريع خيلي را كار اين نبايد .گردانيد مطبوع
 ديگر مرتبه چندين براي مجدداً كه شويد  مي مجبور شما دليل همين به و نشوند شما منظور متوجه

 در را كـار  ايـن  كـه  كنيد سعي بايد .بشوند شما منظور متوجه دقيق طور به آنها تا نماييد تكرار آنرا
 تـصور  !نكنيـد  معطـل  كنيد؛ فكر آن به حاال همين .ددهي انجام مناسب موقعيت در و مناسب زمان
 شـما  نـشانه  .گرفته قرار شما تيررس در درست نظر مورد فرد و هستيد عشق انداز تير تك كه كنيد
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 هـر  به .دهيد انجام را خود عمر شليك بهترين كه رسد مي آن زمان حاال .است حقيقي و ثابت كامالً
  .باشيد داشته را موفقيتي چنين نآورد بدست انتظار خودتان از بايد حال
 دسـت  او جانـب  از خود دلخواه پاسخ به كه گرفتيد قرار موقعيتي در اگر حتي .باشيد شكيبا و صبور
 رابطـه  بهبـود  جهـت  در را خـود  راهكارهاي بايد نيست؛ نااميدي و نگراني جاي هم باز نكرديد، پيدا

 او بـه  اسـت  كـافي  فقـط  نـدارد،  اشـكالي  هـيچ  اسـت؛  آور تعجـب  آنها نظر در كار اين .دهيد تغيير
 بيـشتر  و بهتـر  چـه  هـر  شرايط اين با را خودش و كرده هضم را جديد شرايط تا بدهيد فرصت ميك

 دنبال به خود با را احترام و ارزش جز چيزي عشق، كردن مطرح كه بدانيد بايد نهايت در .دهد وفق
 از نبايـد  .نـشيند  مي نيز مقابل طرف قلب در بالطبع و گيرد مي نشئت شما قلب از عبارت اين .ندارد

 آنـرا  فقـط  و كنيد استفاده بسته درهاي از برخي از عبور براي رمزي كلمه عنوان به »دارم دوستت«
  .باشد خالص و پاك احساساتتان كه بياوريد زبان به صورتي در
  
  رسيده پايان به نامزدي دوران : ازدواج -6/1 

 خيـر ازدواج تـداوم      نيـست؟  اينطـور  اسـت،  نـامزدي  دوران پايان ازدواج كه دانند مي مــردم هـمـه
 پس بايد بگوشيم خاطرات نامزدي را ذر ذوران ازدواج تكرار كنيم ا.نامزدي است نه پايان آن 

  بعد و قبل -1/6/1
 مـريم  .كند  مي ازدواج »بابك« با »مريم«. دهيم توضيح بيشتر را طلبم اين مثال يك با دهيد اجازه

 .دارد مـي  دوسـت  را آن بابـك  كـه  دانـد  مي زيرا كند  مي بلند ها شانه تا را موهايش نامزدي دوران در
 چنـد  هـر  .رونـد  مـي  استاديوم به بابك عالقه مورد تيم فوتبال تماشاي براي اغلب شنبه پنج روزهاي

 بابـك  دانـد  مي و بگذراند بابك كنار در را خود وقت دارد دوست اما آيد نمي وششخ فوتبال از مريم
 فريـاد  بابـك  عالقـه  مـورد  تـيم  پيروزي براي او .بنشيند مسابقه تماشاي به او با كه دارد دوست هم
  .برد مي لذت فوتبال بازي تماشاي از او كه كند مي تصور هم بابك و كشد مي

 در كـه  وقـايعي  كليـه  و ها ناكامي آرزوها، احساسات، ،كنند   مي بتصح تلفني هم با شب هر زوجين
 از بابـك  كـه  اي گـشاده  روي از مريم .گذارند مي ميان در يكديگر با را افتاده اتفاق برايشان روز طول
 شـباهتهاي  كه كند پيدا را كسي توانسته كه برد  مي لذت نيز بابك و برد  مي لذت دهد  مي نشان خود

 زيبـا  رسـتوران  يـك  بـه  شـام  صـرف  بـراي  را مريم بابك شبها جمعه بارها و بارها .ددار او به زيادي
  .شود مي خوشحال بسيار آورد مي هديه برايش بابك كه گلهايي از مريم .برد مي
 مـريم  از وقتـي  .خـرد  مـي  انگـشتر  يك مريم براي و كند  مي انداز پس را پولهايش بابك مدتي از بعد
 بـا  ماه چند از بعد و دهد  مي مثبت پاسخ كرده، قبول ميل كمال با او ند،ك ازدواج او با كه خواهد مي

  .كنند مي ازدواج يكديگر
 چيـز  همه كم كم دوم سال يها نيمه در اما هستند، خوشحال و شاد بسيار دو هر اول سال يك براي
 را آنهـا  نـد بتوا تر سريع تا كند  مي كوتاه را موهايش داده، گوش را مادرش حرف مريم .كند  مي تغيير
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 گفتـه  او بـه  قبـل  از آرايشگر زيرا كند  مين مشورت بابك با وجه هيچ به مورد اين در او .كند درست
 موهـا  شـدن  كوتـاه  متوجـه  بابـك  آيـد  مـي  خانه به مريم كه زماني ».همسرت نه و توست موهاي«

  .شود مي
 ايـن  به تنها »بله«:گويدمي تعلل ميك با بابك »ياد؟ مي خوشت« :كند  مي سوال او از لبخندي با مريم
 كـار  اينكه از بعد تا او چراكه شود  مي ناراحت بابك اما .نكند دار جريحه را خانم احساسات كه خاطر
 مـريم  كـه  كنـد   مـي  احـساس  دليـل  همـين  بـه  .بـود  نخواسـته  نظري هيچ او از داده، انجام را خود

  .باشد مي او از دورشدن حال در كم كم و است ميغيرصمي ميك
 بابـك  بـه  اول .رود نمـي  ورزشـي  مـسابقات  تماشـاي  به بابك همراه به مريم روابط، شدن دترب براي
 پاسخ بابك كه مرتبه چند از بعد اما برسد، آنها به بايد كه است خانه در زيادي كارهايي كه گويد مي

  .رود مي مسابقات به تنهايي به و پرسد نمي سوالي او از زمينه اين در ديگر شنود مي او از منفي
 تمـاس  مـريم  بـا  خـود  كـار  محـل  از بابـك  آمـده،  وجـود  به نفر دو اين بين در كه شكافي دليل به

 طـور  بـه  كـار  ايـن  مدتي از پس و بگيرد تماس بيكاري اوقات در كه كند  مي فراموش اول .گيرد نمي
 در نـدارد  دوست كه است خسته آنقدر زيرا آورد مين هم گل مريم براي ديگر او .شود  مي قطع كامل
 ،شـود   مـي  بيـشتر  شـكاف  ايـن  كه زماني .كند توقف گل خريد براي خانه سمت به خود مسير طول
 چـه  امـروز  پرسد مي او از خانم كه زماني .كند  مين تعريف مريم براي را خود روزانه وقايع ديگر بابك

  ».بود خوب« :گويد مي و كشد مي آهي معموال او بود، خبري
 .كننـد   مـي  صـحبت  طـالق  مورد در و شود  مي كشيده خانواده مشاوره دفتر به آنها پاي بعد، يكسال

 چـشم  بـه  امـروزي  يهـا   خـانواده  از بـسياري  در كـه  است طبيعي كامال موقعيت يك اين متاسفانه،
  .خورد مي

  
  قديم خوش روزهاي -2/6/1
 بر را ثيرتا بيشترين بتوانيد تا پوشيد مي را خود لباسهاي بهترين شما معموال نامزدي دوران حين در

 سـاعتهاي  يقـين  به قريب احتمال به .كنيد   مي رفتار نحو بهترين به او با و بگذاريد خود همسر روي
 عاليـق  و آرزوهـا  احـساسات،  كليـه  ميان اين در و كنيد مي صحبت هم با تلفني صورت به متمادي

 ايـن  امـا  آيـد  نمي نخوشتا اصال كه برويد  ميفيل تماشاي به شايد .گذاريد مي ميان در هم با را خود
  .برد مي لذت آن ديدن از شوهرتان يا و زن كه دهيد مي انجام خاطر آن به تنها را كار
 آنهـا  از يـك  هيچ مشترك زندگي شروع با كه كنيد  مين فكر اصال كدامتان هيچ كه هستم مطمئن و

  .كنند تغيير
 روي زناشـويي  يهاگيزنـد  در كـه  مـشكالتي  از بـسياري  كـه  بگـوييم  شما به اگر كنيد تعجب شايد
 تـازه  يهـا زوج همچـنن  .بود خواهد برگشت قابل »نامزدي دوران ارزشهاي« تثبيت با تنها ،دهد  مي
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 آن انجـام  بـه  و دانـد  نگـه  خود ذهن در هميشه براي را زناشويي پيوند اوليه اصول بايد كرده ازدواج
  .داشت خواهد را آن ارزش مدهآ بدست نتيجه اما باشد مي برنامه و كار نيازمند كار اين .بپردازند

  نكنيد پشت موفقيت به -3/6/1
 دسـت  ايـد  كرده مي قبال كه كارهايي انجام از شما مشترك زندگي شروع با كه بداند شما همسر اگر

  كند؟ ازدواج شما با كه شود مي راضي وجه هيچ به آيا كشيد، خواهيد
 شـايد  .باشـد  نمـي  دارا را صيتيخـصو  چنـين  نـامزدي  كه حالي در زاست استرس اي مسئله ازدواج

 جـزء  ازدواج و باشـد  مـي  رويـايي  زمانهـاي  جـزء  نـامزدي  دوران كـه  باشـند  معتقد افراد از بسياري
 ازدواج از بعـد  خواهيم مي كه را كارهايي تمام يمتوان  مين ما كه است درست .است زندگي واقعيتهاي

 ادامـه  سـاختند  رهنمـون  ازدواج سـمت  بـه  ار ما كه كارهايي انجام به يمتوان مي اما دهيم، انجام نيز
  .دهيم
 ملـزم  نيز شما پس كند  مي تغيير شما طرف چون كه نيست اين من منظور نشويد، تفاهم سوء دچار

 يـك  طالـب  اگـر  البتـه  بخواهيـد  وجـود  تمام با را موفقيت بايد بلكه .نيستيد خود تعهدات انجام به
 كنيد  مي انتخاب رفتارهايش و شخصيت اساس رب را خود همسر شما .هستيد زناشويي موفق زندگي

 ديگـري  شود، مشاهده تغييري يك هر رفتار در اگر .كند  مي انتخاب اساس همين بر را شما نيز او و
  .شده خيانت او به و خورده گول كه كند مي تصور كرده ناراحتي احساس
 همـان  در كـه  دهيـد  انجـام  را كارهـايي  هميـشه  بـراي  كنيد سعي است ممكن كه آنجا تا بنابراين
 همسر قلب توانيد  مي راحتي به كارها اين به دادن ادامه با .داديد مي انجام خود زندگي اوليه روزهاي

  .درآوريد خود تصاحب به هميشه براي را خود
 .كنيـد  شروع اول از را چيز همه كنيد سعي رود، نمي پيش است نظرتان مد كه آنطور ازدواجتان اگر
  . شد خواهيد متعجب بيفتد اتفاق است ممكن ارتباطتان در كه پيشرفتي از
  
  دهد مي رخ آساني به عشق وقتي -4/6/1-

 .داريـم  زيـادي  بـسيار  معيارهاي خود عالقه مورد آقاي يا و خانم انتخاب براي خود ذهن در ما همه
 و گيرند مي خود به پردازي خيال شكل كه كنند  مي پيدا ادامه آنقدر ها گرايي آل ايده اين اوقات گاهي
 حـال  هـر  بـه  .داريـم  همـسر  انتخـاب  براي معيارهايي كه شويم نمي متوجه هم خودمان اصالً گاهي

 شـما  عاشـق  راحتي به او باشيد داشته همخواني ديگري شخص معيارهاي با شما اگر .ندارد اشكالي
 سادگي؛ همين هب .شود مي

 تيـپ  هـم  كـه  شوند مي كساني عاشق مردم موارد اكثر در كه باشيد داشته نظر در بايد همواره البته
 شـخص،  كه زماني .دهند مي تشكيل را خوبي زندگي و كرده ازدواج آنها با نهايتاً و نيستند خودشان

 كنـد،  ازدواج او بـا  باشـد،  داشته احساسي او به نسبت اينكه بدون و كند  مي پيدا را خود خيالي زوج
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 او انتظار خوبي زندگي كه كرد ادعا توان  مين اما بوده، موفق خود جستجوي در كه گفت بتوان شايد
  .كشد مي را

 بـا  فقـط  چگونه؟ .خير يا هستيد مقابل شخص آل ايده زوج كه شويد متوجه توانيد  مي راحت خيلي
 آنهـا  واكـنش  منتظـر  بعـد  آنهـا،  كردن اذيت به كنيد شروع نيستيد تيپشان هم كه مورد اين گفتن
  .باشيد

 اعـالم  از پـيش  است بهتر كنند، رفتن بيرون تقاضاي شما از آنها است قرار اگر .است مهم زمانبندي
 را كـار  اين كنيد، رفتن بيرون تقاضاي آنها از شما است قرار اگر و كنيد مطرح را سؤال اين موافقت،

  .دهيد انجام قابلم شخص سوي از موافقت ابراز از پس
 چـرا  كـنم  مـي  تعجـب  مـن  كـه  اينجاسـت  حقيقـت « :بگوييد توانيد مي هستيد، مشكي مو شما اگر
 اگـر  و ( ».آيـد  مـي  خوشـت  موبورهـا  از تـو  كـه  بـودم  شنيده بگذاري، مالقات قرار من با خواهي مي

 :بگوييـد  ود،ب خانم مقابل طرف اگر و »مشكي مو و ميگند يها چهره« :بگوييد هستيد بلوند خودتان
 مخـالف  تيـپ  آميز استهزاء و آرام لحن يك با است كافي فقط )»تيپ خوش و مشكي، مو بلند، قد«

  .كنيد تشريح را خودتان
 و دهنـد  مـي  نـشان  واكنش شما حرف اين مقابل در سرعت به باشيد، آنها عالقه مورد تيپ شما اگر
  »شنيدي؟ يكس چه از و كجا را حرف اين !ندارد حقيقت نه،« :گويند مي
 شـروع  كـرده،  گـم  را پايـشان  و دسـت  پرسـش  اين شنيدن با نباشيد، شان عالقه مورد تيپ هم اگر
  .گردند مي گفتن براي چيزي دنبال به و كردن من من به كنند مي

 شما دور به را دستهايش بيندازد نگاهي پايين و باال به بزند، لبخند نظر مورد آقاي يا خانم اگر البته
 »دارم مـي  دوسـت  تو موهاي سياهي به موهايي و تو بلندي به قدي من عزيزم،« :بگويد و كند حلقه
  .بگيرد دستهايش در موم مانند را شما خواهد مي و است زبان چرب فرد يك شخص اين

 شـما  ندهم اجازه تا هستم اينجا من اما باشد كننده وسوسه ميك شما براي ابتدا در او دستهاي شايد
 بهتـر  .دارد خـود  دنبـال  بـه  اي»گذشـته « حتم طور به زبان چرب فرد اين .شويد رگرفتا دام اين به

 و هـستيد  كوتـاهي  نـسبتاً  قد با مشكي مو يك شما مثال عنوان به .كنيد بررسي را اش گذشته است
 توانيـد  مـي  شـما  و بـوده  بلند قد و بلوند مو دخترهاي همه، گذشته سال 5 براي آقا قبلي نامزدهاي
 را انتظـارش  شـما  كـه  نيـست  چيزي اين .هستيد اينجا »ذائقه تغيير« براي فقط هك باشيد مطمئن
  .داريد

 و داديد انجام را كار اين كه وقتي .شويد پيروز و كرده مقابله »تيپ« مقوله با توانيد  مي شما مطمئناً
 عمـر  رآخ تا كه باشيد داشته خاطر به بايد كنيد، ازدواج يكديگر با كه گرفتيد تصميم شما دوي هر
 را بلنـد  قـد  بلونـدي  مـو  هميـشه  او وجـود  از قـسمتي  .كنيد زندگي نيافته تحقق روياي اين با بايد
 در كه بگردد كسي دنبال به او يهاچشم و نباشيد كنارش در شما شايد .نرسيده او به كه خواهد مي
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 روياهايش ريكش او و بيفتد اتفاق اين روز يك مبادا كه هستيد نگران هميشه .دارد وجود روياهايش
  .كند ترك را شما و كرده پيدا را

 حتـي  يا و كرد شناسايي را مختلف افراد نظر مورد تيپ توان  مي هميشه كه كرد ادعا توان نمي البته
 حقيقت يافتن براي كه دارد را ارزشش اما .خير يا دارند نظر مد را خاصي تيپ اصالً كه داشت اظهار
 شـما  از يـك  هـر  كه گيرد مي شكل زماني رمانتيك رابطه ترين آسان و بهترين كه چرا كنيد تالش

 و -شـد  نخواهـد  خيانت حس دچار كس هيچ صورت اين در .برسانيد حقيقت به را ديگري روياهاي
  .كنند خيانت شما به روياهايشان كردن عملي خاطر به كه دهند نمي اجازه خودشان به گاه هيچ

  
  پسران به دختران منديعالق عالئم -7/1

 چيــز  هيچ .باشد نمي خوشايندي مسئله الًاصـ مـردان بـراي زن يـك طـرف از رد جواب شـنيدن
 تـمــام  گــران  براييـتــان  نـپـذيــرد،  را شمــا  ازدواج تقاضـاي  روياهايتـان  زن اينكـه  انــدازه  بـه

 از برداشـتتان  احتمـاالً  ولـي  است مند عالقه شما به او كه كرديد مي تـصـور خـود پـيـش .شود نـمي
 .است بوده اشتباه او عالقمندي عالئم

 كنند مي عمل پيچيده و زيركانه بصورتي خود رومانتيك عاليق ابراز هنگام زنان مردان، نظر نقطه از
 اكثـر  و )كننـد  مـي  اظهـار  خودشان كه  آنجوري باشد پولدار و تيپ خوش مقابلشان طرف مگراينكه(

 سرشـان  در چيـزي  چــه  كه نيستند مطمئن خودشان چون دهـند مي نقيضي و ضـد جوابهاي آنها
  .گذرد مي

 بوسـيله  كـه  اســت  ييهـا  نشانه و عالئم سري يك هستند، دنبالش به آقايان اغلب كه آنچه بنابراين
  .شوند مقابلشان طرف حقيقي عالقمندي متوجه آنها
  : كنيد مي مشاهده را باشد زن يك عالقمندي نـشانه تـواند مي كـه هـاي نـشـانه از برخـي زير در
  
  است شما با همگام او -1/ 1/7

 پيـدايش  هـستيد  شما كجا هر »اتفاقي بطور« او .دارد حضور جا همه او كه شويد مي متوجه ناگهان
 برخـورد  شـما  بـه  »تـصادفي « يا ،زند مي قدم شما جلوي مرتب كارتان محل روي راه در يا شود، مي
  .دهد مي مانور شما اطراف در ميهماني در يا كند، مي

 در را خـود  كـه  اســت  ايـن  بــراي  و اسـت،  شـما  توجه جلب براي تالش دهد مي انجام او كه آنچه
 مـردان  از بــسـيـاري  كـــه  اســت  اينــجا  مسئله .برداريد را »اول قدم« شما تا دهد قرار موقعيتي

 .دهند مي دست از را ها فرصت از بسياري دليـل همين به و هستند توجه بي زنان عمل ينا به نسبت
 گـرفـتــن  قـرار به شروع مكرراً زنـي اگر بنابرايـن .مستقيم غير زنان كنند، مي عمل مستقيم مردان
  .است زياد دهد مي انـجام عمداً را اينكار او اينكه احتمال نـمود، شـما راه سـر
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  دهد مي انجام بخصوص حركاتي او -1/ 2/7

 كـه  نمـوده  ريـزي  برنامـه  جوري را بشر طبيعت ».گويد نمي دروغ جسم«:گويد مي قديمي جمله يك
   .كند مي مشخص جسماني حركات سـري يـك انـجام بـه شـروع اخـتيـار بـي عـالقه ابـراز هنـگام

 و زدن لبخنـد  تـا  گرفته جالب چيزي به نظاره هنگام چشم شـدن گـشاد از غيرشفاهـي اعمال اين
  .است متغير كردن، لمس

  
  :كنيد مي مشاهده را جسماني زبان عالئم از برخي اينجا در
  ها شانه يا پاها با شما جهت در نمودن اشاره °
  صحبت هنگام شما طرف به شدن خم °
  موها الي كشيدن دست و مو با كردن بازي °
  عينك دسته نمودن لمس و ) گوشواره مانند ( جواهرات كردن نوازش °
  گفتگو و صحبت هنگام شما از برنداشتن چشم °
  ).كند مي را كار همين هم او بگذاريد ميز روي را خود دست اگر الًمث ( شما حركات از تقليد °
  .كنيد مي برانداز را او شما كه هنگامي زدن لبخند °
  
 شويد مطمئن توانيد مي تقريباً ديد،نمو مشاهده مقابل طرف حضور هنگام را عالئم اين از برخي اگر
  .دهد مي نشان شما به دارد را ازدواج براي رابطه شروع سبز چراغ او كه
  
  نيست شلوغ سرش شما براي هيچگاه او - 3/7/1

 شـما  بـا  رفـتن  بــيرون  و رابـطـه برقراري به عالقه زني اگر .است عشق بازي قانون ترين اصلي اين
 يـا  كـاري  تلفـن  شـمــاره  يـك او يـعنـي .دهد مي قرار دسترس در را خودش هميشه باشد، داشته
 او .داد خواهـد  جـواب  شــما  ايـميــل  يا تلفـن به وقت اسرع در او .داد خواهد شما به ايميل آدرس
 وقـت  ايـد  كـرده  تعيـين شما كه روزي در او اگر و - پذيرفت خواهد بودن هم با براي را شما دعوت

 بندازيم نداره اشكال اگر اما نم،اتو نمي پنجشنبه اين خوب،« :گفت اهدخو اين شبيـه چيزي نداشت،
  »باشه؟ ديگه، پنجشنبه براي

 ســرم  اًواقـعــ  االن« :شـنيد  نخواهيـد  را جمالتـي  چــنين  عـالقـمــند  زن يـك از هـرگـز شـمـا
  »نه يا بيام بتونم نميدونم« يا ،»دارم وقت بينم بذار« يا ،»شلوغه

  
  است كنجكاو شما ردمو در او - 4/7/1
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 دوسـتان  با مـورد اين در بتواند تا ( بداند را چيزتان همه دارد دوست است عالقمند شما به كه زني
 گونـاگون  مـسائل  و فيلم موسيقي، غذايي، سليقه خانواده،پيشينه، درمورد او .)كند صحبت دخترش

 را خـود  بتوانـد  تـا  بـشناسد  را شما عـاليـق كـه اسـت اين او اصلي انگيزه .كرد خواهد پرسش شما
 قـايق  از اگـر  -كنـد  ايجاد شما با بيشتري پـيـوسـتـگـي و نموده شما بــا مشــتـرك عاليق داراي
  .شود مي متنفر كار اين از ناگهان نيز او نميĤيد، خوشتان سواري

  
  سنجد مي را شما مالي وضعيت او - 5/7/1

 سـؤاالتي  .دهـد  قـرار  سنجش مورد را خود يندهآ همسر مالي بنيه و منابع دارد دوست عالقمند زن
 عالقمنـدي  نـشانه  مــيتواند  »چيه؟ شغلت« و »داري؟ ماشيني چه« ،»ميكني؟ زندگي كجا« :مانند
 شد خواهند ظاهر بعدي عالئم باشــد، او »استانداردهاي« با مطابق سؤاالت اين پاسخ اگر .باشد وي

  .رفت خواهد فرو مه از غباري در او وگرنه
  
  كند مي صحبت آينده مورد در او -1/ 6/7

 انجـام  هـم  با توانيد مي كه كارهايي و آينده يها نقشه مورد در دارد دوست هميشه عالقمند زن يك
 از هــم  تــو  ...واي« :گـويـد مي ايـن شـبـيـه چيزي اغلب او درواقع .دهد مـي نشـان اشتياق دهيد

 كـه  نكنيد شك نمود، عمل چنين او اگر ».كنيم ازيب بريم هم با بار يه بايد مياد؟ خوشت بـوليـنگ
  .برود بيرون شما با بخواهيد ازش دارد دوست

  
  كند مي تابي بي و بيقراري او - 7/7/1

 بخـصوص  بـود،  خواهـد  بيقرار و دستپاچه شما بر و دور گربه يك همانند باشد، عالقمند واقعاً او اگر
 خجالتي شخص يك«ذاتا كه است ممكن البته .شويد او اشتياق عالئم متوجه نتوانيد شما هنگاميكه

  .دارد ازدواج فكر سرش در احتماال كند، مي قراري بي شما پيش فقط او اگر - باشد نرمال
  
  ورزد مي حسادت ديگر، زنان به نسبت او -1/ 8/7

 و چنـگ  با را او و نموده مراقبت عقاب يك همانند خود عالقه مـورد مـرد از كـند مي سعي زن يك
 و خـوردن  حـرص  متـوجـه ديـگر زنـان بـراي گفـتن جوك حـال در اگر بنابراين .كند حفظ دندان
  .باشيد دوست يك از بيشتر برايش دارد انـتظار او كـه بـدانـيد شـديـد، او كردن ولز و جلز

 با كالً زنان از بـرخـي چـون نـبـاشد زن يك عالقـمـندي بر دليل لزوماً است ممكن فوق هاي نشانه
 نموديـد  مـشاهده  زنـي  در را عــالئم  ايــن  از زيــادي  تـعـداد اگر اما دارند دوستانه حالتي ديگران

  .!باشيد واردامي و دهيد اميدواري خود به توانيد مي
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  رابطه برقراري در اشتباه سه -8/1
 بدسـت  خواهـد  مي كه را آنچيزي زن يك چـگونـه چـيـست؟ مـؤثـر رابـطـه يك راريبـرقـ اسـرار

 داشـته  نگاهــي  بگذاريـد  ميرسـاند؟  اش   خواسـته  بـه  نيز را زنـدگيش شـريـك كه حاليـ در آورد مي
 توان مي چگونه ببينيد و باشند مي گريبان به دست آن بـا هازوج اكثر كه اصلي مشكل سه به باشيم
  .نمود راحل آنها

  
  زرنگي و دادن قرار خود نفوذ زير براي ارتباط ايجاد :اول اشتباه
 مـقابــل  طـرف  خـواه  كنيم مي آغاز يمانها  خواسته ندآور بدست براي را رابطه يك ما اوقات گاهي

 تهديـد  كنـيم،  مي اخــم كنـيم، مـي قـهـر .باشد نداشته خواه و باشد داشته را آن برآوردن تـوانايي
 مقابلمـان  طرف در ناراحتي احساس ايجاد براي داريم تـوان در آنچه و كنيم مي چاپلوسي كنيم، مي

 نـاگواري  بسيار اثر باشد، مؤثر موقتي بطور اسـت مـمـكن گـرچـه رفـتـار، نـوع اين .دهيم مي انجام
 نفر پيشنهادات و خواسته براي كنيد، رها را آن .گذارد خـواهـد رابـطه سالمـت بر مدت طوالني در

 آن خودتـان  توانيد مي ببينيد كند، برآورده را شما خواسته تواند  مين او اگر .گرديد قائل احترام ديگر
  .بدهيد خود به را
  

  :دادن فريب براي ارتباط ايجاد :دوم اشتباه
 كــه  اســت  يرفتــار  انـواع  خطرنـاكترين  از يكـي  ايـن  نـدارد،  گفـتن  به نيازي اينكه بافريبكاري  
 متـداول  نيرنگهـاي  و هـا دادن بـازي  ،هاگـويــي  گـزافه ،هادروغ .كنـد مي نابود را ها ابطهر از بـسيـاري

 شـكافي  نهايـت  در و درآورده لـرزه  بـه  را رابطه بنيان آنها .گردند يم رنجش و پريشاني باعث همگي
 شـود  آغـاز  اينكـه  از پـيش  و بـوده هـوشيـار آن خـطر بـه نسبت .آورند مي بوجود اعتماد در عميق

 رفتارهـاي  در آنـرا  ابتـدا  ،رسـد   مـي  بنظـر  آشـنا  شما براي كه است چيزي اين اگر .سازيد متوقفش
 ديگـران  فريـب  پـذيرش  بـه  مايـل  ديگـر  باشيد، رك و صادق اگر .دهيد قرار سنجش مورد خودتان
  .كنيد پيشه را درستي و راستي خود روابط در .بود نخواهيد

  
  :متناقض پيغامهاي با ارتباط ايجاد : سوم اشتباه

 فريب رايــج بـسيـار فـرم يك - دادن انجام را ديگري چيز و گفتن را چيزي - متناقض پـيـامـهاي
 آن ندادن انجام و عـملي يـا لفـظي دادن قـول بـصورت تواند  مي ايـن همچنـين .بـاشد مي نيرنگ و

 .نماييـد  توجـه  فـرد  اعمـال  بـه  هميـشه  .ميگردنـد  بسيار پريشاني باعث متناقض پيغامهاي .دربيايد
 بــا  گـفتـارشــان  اگــر  .دارنــد  حقيقت با بيـشتري هـمتـرازي گـفتـار بـه نـسبت اعمال معـموال

 شـخص  كـه  كنيـد  درك .پـنـداريــد  نـاديـده را شود  مي گفته كه آنچه بود، تناقض در اعـمالـشان
  .مايدن احساس آن دچــار نـيـز را شـمـا ندهـيـد اجازه و بـوده تعارض داراي
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  روابط در اصلي مشكل دو هاي  حل راه
 صحبت روز سـراســر در مـا .آورد نخـواهـد زيادي دوام مؤثر ارتباطات برقراري بدون اي رابطه هيچ
 .دهـد  مـي  رخ گفتـاري  بـصورت  مـا  ارتبـاط  از كوچكي بخش تنها اما ،) دهيم مي گوش و( كنيم مي

 عمـدتا  امـا  شـوند،  مي متوجه و داده گوش را ما يها گفته ديـگران كـه كنـيم مي تصور اوقات بيشتر
 در خواهد مي كه ايست آنچيزي به انديشيدن حال در ديگر شخص اغلب .ندارد صــحت موضوع اين

 در را ندارد بحث مورد موضوع به ارتباطي هيچ كه خيالپردازي نوعي و بگويد، شما صحبتهاي جواب
 و شـويم  فــهميده  پــيش  از بيــش  خـواهـيــم  مـي  ،ميكنيم نزاع هنگاميكه .پروراند مي خود ذهن

 تواند  مي مسئله تحليل و تجزيه شرايط، اين در .آيند ميدر پرواز به عقب و جلو به تير همانند واژگان
  .گردد ذهن از دور

 توجـه  آنهـا  حـل  نحـوه  و ارتـباطــات  در اساسي مشكل دو بـه چيست؟ مؤثر ارتباط اسرار بنابراين
 تصورش بحال تــا كـه اي رابـطـه نـوع بهتـرين يها  پايه توانست خواهيد مرحله ناي از بعد .نماييد

  .نهيد بنيان را رديدك مي را
  

   .است اشتباه در ديگري كه كنيد ثـابت و داده بـخود را حـق خواهيد مي :اول مشكل
 خــود  غـرض  و قـصد  بـه موشكافانه نگاهي بايد كنيد، آغاز را مؤثر ارتباط يك بتوانيد آنكه از پيش

 بدسـت  بــراي  كـنـيــد،  مـي  برقـرار  ارتبـاط  شويد فهميده ديگران توسط اينكه براي آيا .بـيندازيد
 دنبـال  هـستيد  آنهـا  بـيـان حـال در كـه سخـنـانـي سوي فرا را ديگري هدف يا ،ها  خواسته آوردن

 و بـوده  آنها با حق دهكنن ثابت ميخواهند فقط كه رسند مي اي مرحله به ها زوج از بسياري كنيد؟ مي
 .مانـد  مـي  نبرد همانند رابطه نـوع اين .)است بوده اينطور هميشه و( است اشـتـباه در ديـگر نـفــر

 كـوچكي  احـساس  ديگـر  نفـر  گردنـد  مـي  سـبـــب  و بــوده  سـرزنش و خشـم از مملو سخنان اين
 با آنچه كه هرچند .وندش نمي داده گوش هرگز اي رابطه چنين در شده بدل و رد يهاحرف .نـمـايـد
 اين رفع جهت .است مراودات فراسوي در موجود عدالت و خشم شود  مي خوانده بلند و واضح صداي

 نـيــت  خــلوص  بــا  يكديــگر  صـحبتهاي  بـه  و نكنيد سرزنش را همديگر بگيريد تصميم مشـكل،
 ايجـاد  بـراي  راهـي  عوض در و برنيامده چيزي كردن ثابت درصدد كه بگيريد تصميم .دهيد گـوش

 واقـع  مفيـد  بـسيار  رابطه يك موفقيت در تصميمات اين .نماييد پيدا مـتـقابل درك بـراي پـل يك
  .شد خواهند

  
  .دهيد گوش مقابل طرف حرفهاي به نيستيد قادر :دوم مشكل

 گـوش  و شـنيدن  شـامل بلكه نشده تشكيل كردن صحبت از فقط ارتباط يك كه باشيد داشته بياد
 هنـر  آمـوختن  بـراي  زيــادي  كارهـاي  ميتوانيم ما .ميباشد نيز است بيان حال در هك آنچه به دادن
 بخـواهــد  فــردي  اگـر  بـدانيم  كـه  اســت مـهـم بـسيار آغـاز، بـراي امـا دهيم، انجام دادن گوش
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 از آنگـاه  گـردد،  ديگران افكار و درون دانستن آماده حقيقتاً و گذاشته كــنار را خـود نـظرات نـقطه
 .نيـست  آسـان  هم خيلي كار اين ».بشنود« بايد فقط را است گفتن حال در كـه آنچه صداقت روي

 قـرار  آمـاده  شـكاف  يـك  در آنـرا  و كرده تفسير و تعبير بسرعت را شنويم مي كه آنچه ما از بسياري
 كـه  درحـالي  كننـد  مـي  دادن گـوش  به تظاهر برخي .كـنند مي تحريف را صحبتها برخي .دهيم مي

 از را خـود  برداشـت  كـه  اسـت  آن مـشكل  ايـــن  بـــراي  حـل  راه يـك  .هستند خود ارافك سرگرم
 ذهـن  درون چگونـه  آنهـا  ارتباطـات  كه بدانند بگذاريد .نماييد تكرار آنـها بــراي ديگران صحبتهاي

 سازند منـطق شما استنباط با را خــود پـيغامـهاي ديــگران دهـيـد اجـازه .گـردند مي تفسير شما
  .باشيد آنها منظور شنـيـدن حقيقي راغب ايت،نه در و
 
  ؟شود مي پيدا آل ايده مرد آيا -9/1

 آنهـا  .سـت خانمها از بعـضي  زنـدگي  در مـسائل  تـرين  حياتي از يكي زندگي آل ايده مرد كردن پيدا
 نباشـيد،  نگـران  كـه  بگـويم  بايد خانمها اين به اي مژده عنوان به .هستند او يافتن به اميدوار همواره

 هـا  طلبي جاه هدفها، زندگي در ما همة البته .كنيد پيدايش توانيد  مي شما و دارد وجود آل ايده مرد
 عبـارات  سالها اين .دارد مي نگاه مشغول را ما كه هدفهاست همين .داريم بزرگ و كوچك آرزوهاي و

 از ليـستي  آلمـان  ايـده  مـرد  ايـن  بـراي  مـا ة  هم .شوند مي استفاده بسيار آل ايده زن و آل ايده مرد
  .كنيم مي تهيه خصوصيات

 دستمان و برسد راه از آل ايده مرد كه داريم انتظار و گيريم مي ناديده را خودمان هاي بدي ما بيشتر
 طـول  در .اسـت  ناچيز و كوچك يخيل ايم كرده تهيه ما كه ليستي كه كنيم مي فكر خود با .بگيرد را

 و خـوب  درآمـد  شـوند،  ارضا چطور كه دانند مي .اند شده تر خبره ها زمينه اين در مردم سال، ساليان
 پيـدا  را كـسي  گيرنـد  مـي  تـصميم  كه اينجاست و اند كرده هم عاليه تحصيالت و دارند زيبا اي خانه
  .شـود   مـي  آغـاز  مـشكالت  و كنـد  نياريـشا  و حمايـت  و باشـد  جـور  آنهـا  بـا  لحـاظ  هر از كه كنند
 آل ايـده  زن بـراي  و دارد ليستها اين از يكي خود براي هم شما آل ايده مرد آن كه اينجاست مهمة  نكت
 ناراحت .اندام خوش و زيبا كرده، تحصيل جوان، خواهد مي زني او .است كرده تعيين را خصوصياتي خود
 دقت با تان عالقه مورد ليست به .است بوده معمولي انانس چه آل ايده مرد اين كه بينيد مي و .شويد  مي
 توان  مي را شخصي چنين كنيد  مي فكر آيا .كنيد مرور دوباره را خود آل ايده مرد خصوصيات و كنيد نگاه

  كجاســـت؟ مـــشكل پـــس هـــستيد، راضـــي تـــان ليـــست از اگـــر كـــرد؟ پيـــدا
 شما سراغ او تا مانيد مي خانه در يا كنيد پيدا را خود آل ايده مرد و برويد بيرون خودتان خواهيد  مي حاال

 ماندن منتظر كلمه .برود سراغشان خودش آل ايده مرد تا مانند مي منتظر آنها گويند مي زنان اكثر بيايد؟
 سـراغتان  بـه  اتفـاقي  طـور  بـه  مردان كه است معني اين به ماندن منتظر .كند  مي جلب را توجهم ميك

 هماهنـگ  ليـست  بـا  كـه  را آنهايي و .كنيد  مي بررسي ليستتان با ابقمط يكي يكي را آنها شما آيند، مي
 دنبـاي  هـم  شما آل ايده مرد كه باشيد داشته بياد هميشه من دوستان اما بله، .اندازيد مي دور را نبودند
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 زن كـه  ايـد  كرده سعي چقدر ايد؟ كرده تالش مسئله اين براي چقدر شما .گردد مي خودش آل ايده زن
  ؟كنيد مين تغييري و بپذيرد هستيد كه همينطور بايد را شما ايد گفته اينكه يا ؟ اشيدب او آل ايده

 انـد؟  رفته كجا خوب دخترهاي اين كه است اين پرسند مي هم از مكرراً مردان روزها اين كه سوالي 
 آن كـه  پرسـند  مـي  آنهـا  .هـستند  چـه  دنبـال  واقعـاً  مـردان  ببينيد .كنيد فكر خوب كلمات اين به

 كـه  هـستند  كـسي  دنبـال  مـردان  اكثر .اند رفته كجا ندارند دست در ها ليست اين از كه هاييدختر
 .شـوند  شـريك  او بـا  را چيز همه و باشند داشته او به نسبت اي ويژه احساس باشند، داشته دوستش
 عمل قدرت ها ليست اين فشار زير چون كنند پيدا را شخصي چنين توانند  مين كه اينجاست مشكل
 آنهـا  بدهنـد،  تطبيـق  ليـستها  ايـن  بـا  را خود بايد كه شود  مي گفته آنها به .اند داده دست از ار خود

  .رونــد  مــي آلــشان ايــده  زن دنبــال ديگــر هــم  خودشــان بعــد و كننــد  مــي را تالشــشان
 خـرج  بـه  انعطـاف  چقـدر  كـه  ببينيـد  و بيندازيـد  ليستتان به نگاهي آل ايده زن يك عنوان به شما
 نگـاهي  بعـد  .است آوردني دست به چقدر كه ببينيد و بيندازيد آلتان ايده مرد به هينگا بعد .ايد داده
 سـازگاري  آل ايـده  زن خـصوصيات  بـا  چقدر ببينيد و بيندازيد خودتان تواناييهاي و خصوصيات به

  .بگرديد آلتان ايده مرد دنبال و برويد بيرون خانه از بعد .داريد
 زن بـا  آلتان ايده مرد كه ببينيد يكدفعه است ممكن چون شيد،نبا آل ايده مرد آمدن منتظر خانه در

 ترين اساسي سازش كه بدانيد آخر در و .باشد شما مال ستتوان   مي كه حالي در كرده ازدواج ديگري
 كنيـد  سعي داريد، انتظار را خصوصيات يكسري آلتان ايده مرد از كه همانطور .است زندگي در نكته
 .كنيد هماهنگ او آل ايده زن خصوصيات با هم را خود

  
  همسر با ارتباط -10/1
 كردن صحبت كنايه و گوشه با و مستقيم غير وشوهر، زن بين دلخوري ايجاد در موثر موارد ديگر از

 درد؟  شو كنايه و طعنه به متوسل چرا بگويد، سخن صريح طور به تواند  مي انسان كه جايي در .است
 پيـدا  رنجـش  هم از وقتي .گردد  مي تر  عميق ها  رنجش بلكه ،شود  مين حل مشكل تنها نه صورت اين
 ،شـوند  انباشـته  هـم  روي هاناراحتي كه دهيد  مي اجازه وقتي آييد،  برنمي آن رفع صدد در و كنيد  مي
  .شود وحر بي و سرد تان رابطه كه باشيد داشته انتظار بايد
  .نكنيد مطرح ديگران با را موضوع خود، همسر با كردن صحبت از قبل كه است مهم نكته اين ▪
 كـردن  رفع صحبت، از غرض و باشد تفاهم سوء يك ماجرا اصل شايد كه كنيد يادآوري پيشاپيش ▪

  .است آن
 ميـان  بـه  ذكـري  اسـت  داده انجـام  كه مطلوبي كارهاي و همسر شخصيت مثبت نكات از هميشه ▪

  . شود ميصمي مذاكره فضاي تا آوريد
  .نكشيد رخش به را آنان مزاياي و نكنيد مقايسه ديگران با را خود همسر هرگز ▪
  .بپرهيزيد لجاجت و يكدندگي از ▪
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 همـسر  سـخنان  بـه  مؤثر دادن گوش آموخت، مشترك زندگي در بايد كه مهارتهايي از ديگر يكي ▪
 معنايي او منظور براي واقع به و نداريد باور را آن و كنيد  مين توجه همسرتان صحبت به وقتي .است
 را همسرتان صحبت حقيقي محتواي ترتيب بدين و كنيد  مي خواني ذهن به اقدام گيريد،  مي نظر در
  .كنيد مي عوض خود هاي فرضيه با
 خيـاالت  بـه  و كنيـد   مـي  رهـا  را مـسلمات  زيـرا  اسـت،  مـضر  صـميميت  ايجاد براي خواني ذهن ▪

  .چسبيد مي
  .است خلقي خوش و رويي خوش طبعي، شوخ موفق، همسران خصوصيات از يكي ▪
 ارزش مقابـل  طـرف  شخـصيت  و احـساسات  ،روحيـات  براي كه دهند مي نشان دو هر شوهر و زن ▪

  .شناسند مي زندگي محيط ساختن بهتر و كردن شاد در را خود سهم و اند قائل
 از بـسياري  ،بـاس  توسـط  شـده  انجـام  تحقيقـات  طبـق  .كنيـد  پرهيز طالق كلمه بردن كار به از ▪

 فكـر  طـالق  بـه  هرگز و اند  زندگي ادامه به حاضر شرايط هر تحت كه اند  داشته اظهار موفق هاي  زوج
  .كنند مي حركت همديگر موازات به كنند، حركت يكديگر مقابل كه اين جاي به افراد اين .كنند نمي
 رفتارهـايش  از بعضي خاطر به را همسرتان كه اندازه همان به .باشيد داشته قدرداني و تشكر زبان ▪

  .كنيد تشكر هايش خوبي براي او از بايد كنيد، مي انتقاد او رفتار از و سرزنش
 
  .نكشيد خجالت همسرتان به عالقه ابراز از -1/10/1

 بـه  همسرم عالقه بخورد، غذا من بدون نبود، حاضر حتي كه داشت عالقه من به آنقدر زندگي، اوايل
 جمالتـي  از اي نمونـه  فوق، نكات .گرفت مي تماس من با كارش محل از بار چند روزي كه بود حدي
 اسـت؟  شده كم همسرتان عالقه كنيد مي فكر هم شما آيا. شود  مي شنيده مراجعان از بارها كه است
 ،آنهـا  از يكي كه است اين ،شود  مي هازوج ارتباط در جدي يهاآسيب بروز موجب كه ارديمو از يكي

 يافتـه  كـاهش  اش عالقـه  يا شده توجه بي آنها به همسرشان .كنند مي احساس ،طرف دو هر حتي يا
 را خـود  امنيـت  احـساس  حتـي  يا كند، مي ارزشي بي احساس دارد، تصوري چنين كه فردي .است

 كنـد  مي پيدا بيشتري تخريبي نقش زماني احساس، اين. دهد  مي دست از شتركم زندگي به نسبت
. كنـد  بـران ج تـوجهي  بـي  بـا  را مقابل فرد رفتار كند سعي دارد، را نگرش اين كه شوهري يا زن كه

 ذكـر  روزمـره  يهاگرفتاري را رفتاشان دليل كنند، مي توجهي بي خود همسر به كه افرادي از بسياري
 با مقابله در شود  مي موجب همسر، با بخش رضايت ارتباط ايجاد بدانيم ما اگر كه يحال در كنند، مي

  . كرد نخواهيم دريغ او از را خود محبت گز هر باشيم، داشته بيشتري قدرت نيز مشكالت
 زبـان  بـه  .يابـد  مـي  متفـاوت  شكلي دوره، هر در عالقه ابراز كه است بايسته نكته اين ذكر ادامه، در

 .است شده متفاوت گذشته با آن شكل ولي كند، مي عالقه ابراز شما به هنوز شما همسر شايد ديگر،
 امـروز  شـايد  ولـي  رفتيـد،  مـي  تئاتر به يكديگر با هفته هر بود، فراهم آن امكان كه زماني شايد مثالً

 ميـان  در ويـژه  بـه  رايـج  اشـتباهات  از يكـي  ،ديگـر  سوي از كند صحبت بيشتر شما با دارد دوست
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 وجـود  آن ادامـه  امكـان  كـه  دهند مي انجام ازدواج ابتداي را رفتارهايي كه است اين جوان يزوجها
 بـه  عـشق  نـشانه  را ايـن  و خوريـد  مـي  غـذا  ظرف يك در هم با همسرتان و شما وقتي مثالً ؛ ندارد

 اگـر  يـا  ،گوييـد  تـرك  بايد دور چندان نه اي آينده در را رفتار اين باشيد مطمئن ،دانيد مي يكديگر
 ادامـه  امكـان  كـه  گيريد قرار وضعيتي در است ممكن گيريد، مي تماس همسرتان با روز در بار چند
  . باشد نداشته وجود عمل اين
 عالقـه  كم حساب به را رفتار اين ترك ،شوهر يا زن كه شود  مي شروع آنجا از مشكل ،حاالت اين در

  .بگذارند خود همسر شدن
 ايـن  .باشـد  داشـته  وجود آن ادامه امكان كه دهيد انجام را رهاييرفتا حتماً شود  مي توصيه بنابراين،
 هـداياي  ازدواج اوايـل  معمـوال  افراد كه صورتي به .است صادق هم هدايا خريد درباره گاهي وضعيت

 از را هـدايايي  چنـين  خريـد  امكـان  ،بعد سالهاي كه حالي در دهند، مي خود همسر به قميتي گران
 كننـد  احـساس  همـسران  برخـي  شـود   مي موجب كه است مواردي از يكي نيز اين دهند، مي دست
 ببريـد،  مـشترك  زنـدگي  از بيـشتري  لـذت  خواهيد مي اگر .است شده كم آنها به مقابل طرف عالقه
  :كنيد عمل زير نكات به حتماً

  .شماست داشتن دوست ميزان نشانگر عالقه ابراز .نكشيد خجالت همسرتان به عالقه ابراز از - 1
  .كرد استفاده كلمات از بايد عالقه ابراز براي. دهم مي نشان رفتارم با را ام عالقه ييدنگو – 2
  .كند دور همسرتان از را شما زندگي، مشكالت ندهيد اجازه هيچگاه – 3
  .نكنيد دريغ او از را مجاني هديه اين. اوست به هديه بهترين همسر، به عالقه ابراز هميشه – 4
  مشاوره يك به حتماً دانيد، نمي را آن روش يا هستيد، ناتوان همسرتان به هعالق ابراز در اگر – 5

  .كنيد مراجعه خانواده امور
 
   برسيد توافق به ها مخالفت مورد  در-2/10/1

 عقيـده  تـواني   مي تو نه است بديهي كني؟  يم چه داشت، نخواهد اي  برنده كه شوي بحثي درگير اگر
 ادامـه  عقيدتي بحثي و جر به اگر .كند عوض را تو عقيده است قادر او نه دهي، تغيير را مقابل طرف
 بـه  كـه  بزني حرفي تو و كنيد دار  جريحه را يكديگر احساسات كه  اين جز ندارد اي  فايده هيچ بدهي،
  . كند دار خدشه را روابطتتان ناپذير جبران اي گونه
 آن بـه  دسـتت  و كنـد   مـي  پـرواز  آيـد،   مي در آدم دهان از حرفي وقتي :گويد  مي روسي المثلي  ضرب

  . رسد مين
 دهانـت  از حرفـي  كـه   ايـن  از قبـل  تواني  مي چطور ميبفه كند كمكت كه است اين بخش اين هدف
 جـر  از را خودت نهمؤدبا كه كني  مي كشف راه چندين جا  اين در .بگيري را زبانت جلوي بپرد، بيرون

  . بياورد بار به پشيماني بعداً كه نگئي چيزي و بكشي كنار بحث و
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  كردن جلوه ناسازگار بدون مخالفت -3/10/1
 نـشيني   عقـب  .بپرهيزي آن از بلكه نكني، مجادله وارد را خودت كه است اين زندگي لذت از بخشي
  ) پيل وينسنت نورمن( .است پيروزي صرفاً ماهرانه

 و اسـت  مـا  دوي هر با حق :است عبارت اين اظهار بست، بن يك از كشيدن كنار براي مؤثر راه يك
 كـسي  هر ها،  بحث و ها  لهمجاد بيشتر در تقريباً .كشيد پيش را دردسر  بي بحثي بايد درنگ  بي سپس،
 يكـي  يـا  دروغ، ديگـري  و گويد  مي راست يكي كه نيست اين موضوع .دارد خود براي خاص منطقي
 كـه   ايـن  عوض .دارند متفاوت نظرياتي طرف دو هر كه است جا اين مسئله .بد ديگري و است خوب

 احـساسي  موضوعي مورد در كه كنيد درك است كافي كنيد، نگاه خوني دشمن چشم به را يكديگر
  . داريد متفاوت اي  عقيده
 آن از يـدتر مف و نزاكـت  و ادب آوردن دسـت  به آساني به موفقيتي هيچ :است گفته شاو برنارد جرج

  . نيست
  
  طرفين آبروي حفظ -4/10/1

  )رالف والدو امرسون ( است جزئي هاي خودگذشتگي از مستلزم خوب كردارهاي
.   

 هـم  بـا  شـده،  خطـائي  مرتكـب  كـه  فرزنـدتان  تربيت و تعليم مورد درنيد شما و همسرتان     ك فرض
 كـه  كنـد   مـي  تصور و است معتقد تنبيه به تانهمسر كه است اين شمات احساس .داريد نظر  اختالف

  . شـود   مـي  خـانوادگي  نزاعـي  بـه  منجـر  زمينـه  ايـن  در شـما  بحـث  .يذهـست  گيـر   آسان زيادي شما
 مـا  بـه  هرگـز  ديگر است، خانه حاكم كسي چه نفهمانيم بچه اين به حاال از اگر :گويد  مي انهمسرت
  . گذارد نمي احترام
  . شـود   مـي  تـر   سـركش  مراتـب  بـه  داريـم،  هنگـ  خانـه  در تنبيـه  عنـوان  بـه  را او اگر :يد  گوئ  مي شما

 قـوانين  از بايـد  كنـد،  زنـدگي  جا  اين بخواهد او اگر .است ما خانه جا  اين :كه كند  مي بحث انهمسرت
 اسـت،  بزرگسال تقريباً .دارد سال هفده او : يد  گوئ  مي و يدكن  مي مخالفت او با شماكند اطاعت خانه

 ايـن  از توانيـد   مـي  .كنـد   مـي  پيدا كش بحث ترتيب همين هب و. كرد رفتار او با ها  بچه مثل شود  مين
  . است يكي ما دوي هر جبهه :كنيد استفاده عبارت

 عبـارت  همين .كنيد اپيد اندازي  چشم كند، علم قد مخالفت كه  اين از قبل شود  مي باعث عبارت اين
  . كرد خواهد كمكت كلي بودن، مخالف جاي به بودن، جبهه يك در

 يكـدل  كنـيم  سـعي  توانيم  مي اما نباشيم، موافق هم با هميشه است ممكن :است گفته لونسون سام
 دشـمن  بايـد  كـه  نيـست  معنـا  ايـن  بـه  نيستي، موافق كسي با كه  اين صرفاً ديگر، عبارت به .باشيم

 كنـد  كمـك  است ممكن خواهيم،  مي را چيز يك دو هر ما هي، :كه حرف اين گفتن .باشيد يكديگر
 متفـاوت  يهاه  را از خواهيد  مي صرفاً و داريد يكسان مقصدي شم دوي هر دباشي داشته خاطر به كه
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 نگرانـي  و شـويد  خـارج  خـصمانه  هـواي  و حـال  از كنـد   مي كمك شما به عبارت اين .برسيد آن به
  . كنيد فصل و حل يكديگر همكاري با را خودتان مشترك

 جر هر در بايد او .ندارد كارآئي شوهرم مورد در اما است، خوب ها  روش اين :گفت  مي صبورانه ميخان
  . باشد برنده بحثي و

 مدبرانـه  چطـور  كـه  دهـيم   مـي  شرح مفصل طور به نباش نگران داري، را گرفتاري همين توهم اگر
  . كني تمام را طرفه يك وگوئي گفت

  
  بكش كنار بيهوده هاي بحث و جر از را خودت موقرانه -/5/10/1

 تومـاس ( .كنـد  متقاعـد  را مقابل طرف بحث و جر طريق از هك ام  نديده را كننده  بحث يك حتي من
  ) جفرسون

 طـرف  دهـي،   نمي رضايت تو برسي؟ بست بن به و كني مذاكره قرارداد يك مورد در اگر شود  مي چه
 دسـت  از اي،  كـرده  تحميـل  را چـه   آن تمام كني، پافشاري اگر مرحله، اين در .طور  همين هم مقابل
  . دهي مي
 عبارت، اين .دارد مجادله كمتر كه برو توافقي اي  جنبه سراغ به بعد و برگرديم، كيي اين سر بيا :بگو

 جـوي  كـه  بعـد  باشـي،  داده عقيـده  تغييـر  كـه   آن  بـي  اسـت  موضوع دادن تغيير براي اساسي راهي
  . بربـي  آن پـس  از مطلـوب،  شـرايطي  در و برگـرد  قبلـي  مبحـث  بـه  آمـد،  وجـود  بـه  آميـز   مصالحه

 مبـارزه  .شد كشيده فرمانداران انتخاباتي مبارزه به موضوع كه خوردم  مي ناهار مهمكاران از تا چند با
 كردارهـاي  و اسـتفاده  سـوء  بـه  را ديگـري  حزبـي  هر و بود شده كشيده ناجور جاهاي به انتخاباتي
 نظـر  بـه  كه پرسيد و كرد من به رو همكاران از يكي .بود شده داغ بحث بازار .كرد  مي متهم نادرست

 اي  برنـده  كـه  كـنم  بحثـي  وارد را خـودم  خواسـت   نمـي  دلـم  اصالً شود؟ فرماندار بايد كسي چه من
  . بدار معذور مورد اين از يكي من :گفتم و بردم باال تسليم عالمت به را دستانم .نداشت

  
  موقعيت قبول جاي به عقيده تغيير -6/10/1

   .باشد آشتي و تلفيق اساس بر بايد بيشتر ارتباط نهائي هدف
  ) پك اسكات .ام(

 فكـر  متفـاوت  كـه  افـرادي  حال، اين با .داشتن نظر اختالف يعني كردن فكر :گويد  مي دارو كالرنس
 زمـين  بـه  پاشـنه  آنـان  .دهند عقيده تغيير خواهند  نمي و اند  چسبيده خود موضع به اغلب كنند،  مي
 افـراد  بـراي  وتمتفـا  هـاي   كاميـابي  :ماننـد  عبـاراتي . كنند  مي سماجت خود مخالفت در و كوبند  مي

 حرمـت  شـود   مي موجب كه است مؤدبانه هائي  روش همگي است، جين يك همان تا شش و متفاوت
ــركت ــده شـ ــث در كننـ ــظ بحـ ــود حفـ ــد و شـ ــود بتوانـ ــو از را خـ ــو و بگـ ــظ مگـ ــد حفـ   . كنـ

 آن كـه  دورانـديش  مديري به مربوط همايشي در كه شد نصيبمان امتياز اين دوستانم از يكي و من
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 او كـه  شـد  معلـوم  داشـت،  ادامـه  برنامه كه  همچنان .كنيم شركت داشت، سال تادهش از بيش موقع
 منطقـي  و واضـح  لحظه يك در او .رود  مي ذهنش از موضوع و شود  مي منحرف مطلب اصل از گاه  گه

  . گفت مي پرت و چرت بعد اي لحظه و زد مي حرف
 ايـن  حـضار  از يكـي  .اشـت د قبالً كه موضعي مخالف درست گرفت موضعي قاطعانه او مورد، يك در

 و شـد  خـود  اول موضـوع  منكـر  كلـي  بـه  حرارت پر لحني با ما سخنگوي .كشيد او رخ به را مسئله
 هم كننده شركت اما ،كند  مي مجادله او با كه است گستاخ چقدر كننده  شركت آن كه  اين از عصباني
  . است او با حق كه كرد مي سماجت
 جـائي  بـه  اهر كـس   هيچ بحث اين كه شد متوجه بود، رهخب مذاكره زمينه در خودش كه من دوست

 سودي هيچ نهايت در هم آنان بين تضاد و بيايند كوتاه نداشتند قصد دو آن از يك  هيچ .خواهد برد ن
 حـق  شما دوي هر :گفت مؤدبانه ولي جدي لحني اب و برخاست جا از دوستم بنابراين، .برنداشت در

 بعـدي  مرحلـه  مـورد  در آخـر،  دسـت  و كـرد  جانبـداري  دو هر نظرات از هائي  مثال با سپس .داريد
  . برگردانـد  اصـلي  موضـوع  بـه  را سـخنراني  متانـت،  كمـال  در و ترفنـد  ايـن  بـا  او. پرسيد سخنراني

  
  زنانه هايشرو قبال در مردانه هايشرو -7/10/1
 و عمـل  شـي رو همـان  به باشد، داشته دوست را ما مان  زندگي شريك اگر كه داريم باور اشتباه به ما

  ) گري جان( .كنيم مي رفتار طور آن داريم، دوست را كسي خودمان ما وقتي كه كند مي رفتار
 كـه  اسـت  شـده  داده توضـيح  جالـب  خيلي گري، جان نوشته ونوسي زنان مريخي، مردان كتاب در

 وشنودي  گفت هاي  روش مردان و زنان كه جا  آن از .دهند  مي خاتمه بحث و جر به شوهر و زن چطور
 برداشـت  طـور   ايـن  اسـت  ممكن مرد .كنند  مي تعبير بد را يكديگر هاي  حرف معموالً دارند، متفاوتي

 تخليـه  را خـود  فيزيكـي  انـرژي  دارد صرفاً او كه نكند درك و است غمگين فردي همسرش كه كند
 در شـود،  دلخـور  او بـه  دادن انـدرز  بـراي  شـوهرش  خيرخواهانـه  تالش از است ممكن زن .كند  مي

 اختالفات اين عاشقانه، نيات رغم  علي .است داشته احتياج شنوا گوش و همدلي به فقط زن كه حالي
  . شود مي منجر رسان آسيب تضادي به شنودي، و گفت
 تواننـد   مـي  كننـد،   مي عمل مختلف هاي  فركانس روي مردان و زنان اگرچه كه است اين خوش خبر
 است خوب زدن نق كه بگيرد ياد تواند  مي زن .ندباش داشته ارتباط هم با مشابه هائي  موج طول روي

 و ،)گيـرد   مي نظر در خودش نيازهاي قبال در را زن تقاضاي مرد كه است معنا اين به گري، نظر از(
 آنهـا  مردش خواهد  نمي لزوماً زند،  مي  حرف مشكالتش مورد در زني وقي كه بگيرد ياد تواند  مي مرد
 كند حل را

  
  زندگي فرمان پشت -8/10/1

  ».بگذاريد هم روي را آنها ميك آن، از بعد و كنيد باز خوب را هاچشم ازدواج از پيش
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 بايـد  شـد  بنـا  چنين اگر .است بسيار ها مشاجره و هاشكايت ،هادلخوري زناشويي زندگي در بدانيم بايد
  .گرايد مي سردي به زوج رابطه يقين به زيرا بود، يزندگ ادامه نگران

 موجـب  كـه  دهنـد  مـي  انجام كاري يا و حرف مرد و زن كه دارد وجود روزهايي زناشويي زندگي در
 كـه  داليلـي  از يكـي  .كـشد  مي ... و شديد بحث جرو به كار گاهي نيز آخر در و شوند مي هم رنجش
 گفـت  فـن  افـراد  كه است آن كنند صحبت درستي به يكديگر با نتوانند شوهر و زن شود  مي موجب

 آنـان  زنـدگي  در اي مـسئله  چه كجاست، زندگيشان مشكل و مسئله دانند مين و نيستند بلد را وگو
 گفـت  موجود، مشكل رفع براي گام نخستين اين بنابر .دهد  مي آزار را مرد و زن كه است آمده پديد
 خواهـد  خـوش  پاياني شود توجه آن ظرايف همه به اگر كه دارد اي شيوه وگويي هرگفت .است وگو

 اي گونـه  بـه  بايد صحبت شروع .نباشيم همسرمان كردن محكوم دنبال به باشد يادمان ابتدا .داشت
 هست يادت :نكنيد آغاز چنين را خود جمالت گاه هيچ .شوند وگو گفت جذب مرد يا و زن كه باشد
 كه آن محض به گاه هيچ كني؟ مي صحبت طوري اين چرا تو يا گفتي؟ چه من به ديشب ديروز، كه

 شروعي چنين .نكنيد باز را صحبت سر آميز تنش و كننده خسته يهابحث با شد منزل وارد همسرتان
  .شود مي مرد و زن سوي از بحث و گيري جبهه موجب و داشت خواهد همراه به منفي بار

 زمـاني  و شـرايط  در باشـيد  شـته دا يـاد  بـه  .است مسئله صحيح طرح وگو، گفت براي گام نخستين
 تأكيـد  صـحبت  ابتـداي  در و باشـد  داشـته  شنيدن آمادگي همسرتان كه كنيد رامطرح خود مسائل
 جـايي  بـه  راه بيهـوده  يهاجـدال  و اسـت  تفـاهم  سـوء  رفـع  موضوع كردن مطرح از شما قصد كنيد

 احـساس  و نبـود  خـوب  حـالم  ديـشب  من :كنيد آغاز چنين اين را خود صحبت است بهتر.برد  مين
 بـا  »من« كه بود وگويي گفت خاطر به موضوع اين شدم متوجه و كردم فكر كه ميك .نداشتم خوبي

  ....داشتم »تو«
 حوصـله  بـا  و كند مي فكر موضوع به دقت با همسرتان كنيد، مي مطرح اينگونه را موضوع شما وقتي
 ايـن  شوهر و زن ميان ارتباط در مسئله مهمترين كه بگيريم ياد بايد .كند مي صحبت موضوع درباره
 زن انسانيت و اخالق شرف، شود، باز يكديگر مسائل شنيدن و ديدن براي هاگوش و هاچشم كه است

 حـل  ضـمن .كننـد  نگاه موضوع به انصاف و عدالت و صحبت با بتوانند مرد و زن و كارآيد به شوهر و
 آنچـه  از وضع زيرا .نكنيد بيان خرتمس و تحقير كنايه، زبان، زخم با را يتانهاحرف كنيد سعي مسئله
 همـسرتان  وگو گفت هنگام در اگر و نكنيد مقايسه ديگران با را همسرتان هرگز .شود  مي بدتر هست

 بـا  .بدهيد يكديگر به نظر اظهار براي فرصت .باشيد گوش پا سرا .نشويد مانعش بزند حرفي خواست
 روانـي  تخليه زدن حرف با شما همسر طرفي زا .دارد حقوق و حق نيز او كنيد مي ثابت رفتارتان اين
 خـود  سـپس  و كـرد  خواهـد  احـساس  زيـادي  راحتي و آرامش شد، تمام يشها گفته وقتي .شود  مي

  .شود مي فراهم تفاهم به رسيدن امكان ترتيب اين به »زدم را حرفم هم من« :گفت خواهد
 از و بهتـرين  خودمـان  از الفاخـت  بـروز  هنگـام  است قرار شما و من كه باشيد داشته ياد به هميشه

 .را »بدترين« و »بد« نه بسازيم را هابهترين همسرمان
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  زناشويي زندگي در رشد و تغيير-9/10/1

ـ  نكنيـد،  اعمال را الزم تغييرات خود زندگي در اگر و نكنيد رفتار مدبرانه اگر  شـما  زناشـويي  دگيزن
 فراوانـي  كمـك  شـوهر  و زن به كردن، رفتار مبتكرانه و بودن شاداب .شود  مي كننده خسته احتماالً

  .كننـد  تغييـر  و رشـد  بايـد  هـستند  طـراوت  بـا  زناشـويي  زنـدگي  خواهان شوهر و زن اگر .كند مي
 هـاي   زمينـه  در پيوسـته  بايـد  اسـت  مسلم امر ما فرزندان براي جسماني رشد كه طور همان درست
 خـود  از انـدازه  از بـيش  كـه  باشـيم  مراقـب  بايـد  .كنيم رشد نيز معنوي و ذهني احساسي، عاطفي،
  .شـود   مـي  كمرنـگ  پيمـان  آن نـسازد،  فـراهم  را رشـد  امكـان  زناشـويي  روابط وقتي .نكنيم گذشت
 هـم  ايـن  .باشـيد  هـم  با را خود زندگي دقايق همه لزوماً كه نيست معنا بدين همسر داشتن دوست

 شادابي تا است اي وسيله مناسب فعاليتهاي و دوستان داشتن .بكاهد زندگي شوق و شور از تواند  مي
 اسـت  مناسبي وسيله نيز ديگر يهازوج با داشتن معاشرت .بدهيد خود زناشويي زندگي به بيشتري

  .دهد مي بيشتري طراوت شما زندگي به كه
 بـه  گـرفتن  جـشن  .اسـت  برخـوردار  اي ويـژه  يـت اهم از خـاص  هـاي    برنامـه  و موقعيتها ريزي برنامه

 بـه  اينها .بخشد مي جديدي طراوت را ايام گذشت هديه، دادن مهماني، در شركت ويژه، مناسبتهاي
 خـاطر  به را مناسبتها ساير و ازدواج سالگرد تولد، روز شوهر اينكه .دارد زيادي اهميت زن براي ويژه

  .دارد قـرار  همـسرش  محبت و مهر مورد كه رسد مي جهنتي اين به و است مهم زن براي باشد داشته
 .اسـت  كـردن  زندگي يكنواخت و بودن يكنواخت خانواده در عشق و مهر نشاندن فرو عوامل از يكي
 هميشه خالف بر و جديد كاري كه است الزم گاهي بريد مي لذت خود يكنواخت زندگي از اگر حتي

  .دهيد صورت
 هـم  بـا  .كننـد  رشد عشق در بايد شوهر و زن زناشويي، زندگي در نشاط و شور حفظ براي سرانجام،
 كـه  دهـد   مـي  امكـان  شوهر و زن به آموختن هم با و گريستن هم با خنديدن، هم با كردن، زندگي
  .شود بيشتر ميانشان محبت و مهر و بدارند دوست پيش از بيش را يكديگر

 
  كنيم؟ ابراز را خود احساسات چطور -10/10/1

 شـما  عشق و بورزند عشق شما به كه هستند آن مشتاق كه دارند وجود دنيا اين در زيادي انسانهاي
 را خـود  عواطـف  تواند  مين سادگي به كه كنيم انتخاب را كسي چرا .كنند دريافت خود نوبه  به نيز را

 و كنـيم  بـاز  را او قلب زور به باشيم مجبور مدام كه كنيم تلف كسي روي را وقتمان چرا و دهد بروز
  بكشيم؟ بيرون زبانش زير از را عواطفش و احساسات

 خـود  دور ديوارهائي ما همگي .دارد متفاوتي درجات روحي، لحاظ از بودن دسترس غيرقابل طبيعتاً
 پوشـانند   مي داريم، واهمه ديگران به شاندادن نشان از كه را وجودمان از هائي  قسمت كه ايم  كرده بنا
 نظـر  از بيـشتر  چـه  هـر  چگونـه  بياموزيم كه است نيز سالم رابطه يك هدف و مأموريت از بخشي و
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 است اين دارد، وجود كه واقعيتي اما .كنيم اعتماد نيز بيشتر و باشيم گشاده و باز احساسي و روحي
 از بـيش  روحي لحاظ از زيرا ندارند؛ باشند داشته اطارتب كسي با كه را  اين آمادگي مردم از برخي كه
 و توانـائي  كـه   آن از قبـل  يابنـد؛  التيـام  جـدي  طور  به كه بايستي  مي مردم از دسته اين .اند  بسته حد

 در را هـشدار  هـاي   نـشانه  ايـن  .كننـد  دريافت نيز عشق و بورزند عشق كه باشند داشته را  آن قابليت
  .باشيد داشته مدنظر است، دسترس غيرقابل روحي لحاظ از كه فردي شناسائي

  
   .دهد نشان را خود عواطف و احساسات تواند مين همسرتان يا نامزد  -1/10/10/1

 تنهـا  آدم اصـالً  چـرا  چيست؟ دهد، نشان را خود احساسات تواند  مين اصوالً كه كسي با رابطه فايده
 وجـود  انـسان  دو بـين  كـه  است متقابلي ررفتا و تأثير معناي به رابطه تعريف، طبق بر اصوالً نماند؟
 و تفـاوتي   بـي  يا كاري  كم و ديگري با متقابل كنش منظور به فرد يك جانب از تالش و سعي نه دارد
 در شـما  بـا  را احـساساتش  توانـد   مـي ن همسرتان يا نامزد چه  چنان .ديگر فرد جانب از همكاري عدم
 كنـسرو « يـك  نـاگزير  شـما  و بـود  خواهد ندهكن مأيوس نهايت در و سطحي تان  رابطه بگذارد، ميان
 ايـن  !داريـد  خود همسر يا نامزد احساسات كردن باز در سعي همواره كه شد خواهيد »انسان بازكن
 خـود  همـسر  يا نامزد از كه شماست مسلم حق اين .اوست خود وظيفه بلكه نيست شما وظيفه كار،
 يـأس،  غـم،  خوشـحالي،  :نظيـر  زيربنـائي  و اي  پايـه  عواطف و احساسات بتواند كه باشد داشته توقع

 برقراري آمادگي بنابراين باشد، نداشته را قابليت اين او چه  چنان .دهد بروز خود از را عشق و هيجان
  .ندارد را كسي هيچ با رابطه

 كودكاني« روزي ما همگي .ندارد وجود »احساسي غير« فرد نام به چيزي :كه باشيد داشته خاطر به
 امكـان  اين دهد؟ بروز را خود احساسات نتواند كه ايد  ديده را كودكي حال  به تا آيا .بوديم »احساسي

 بـروز  و كـردن  حـس  قابليت و باشد شده تخريب احساسي لحاظ از كودكي در فردي كه دارد وجود
  .ندارد وجود اصوالً »عاطفي غير« فرد اما باشد؛ داده دست از را عواطفش

  
  .كند صحبت احساساتش درباره كه خواهد نمي يا تواند مين همسرتان يا نامزد -2/10/10/1

 و هـست  نيـز  ارتباط برقراري و مصاحبت بلكه نيست، فرد يك با مجاورت فقط رابطه، يك از منظور
 و است همسرتان يا نامزد يا مختلف هاي  نگرش و نظرات احساسات، گذاشتن ميان در معناي به اين
 نيـست  اين از انگيزتر  غم برايم چيز هيچ كنيد صحبت يكديگر با بتوانيد كه باستي  مي مهم اين براي
 به پاسخ در دارم دوست معموالً ».كند بيان را خود احساسات تواند  مين شوهرم« :بشنوم كسي از كه
 كـه  واقعيتـي  تنهـا  .است كار در اي  رابطه كه كني  مي وانمود چرا پس« :كه بگويم افرادي چنين اين

 يكديگر با ارتباطي گونه  هيچ اما كنيد،  مي زندگي مشترك خانه يك در شما كه است اين دارد، وجود
  ».ندارد
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 اي  رابطـه  هيچ كه است معنا اين به ،كند  مين وگو  گفت شما با احساساتش از همسرتان يا نامزد وقتي
 زنـدگي  قـرارداد « يـك  فقـط  شـما  كـه  است اين دارد، وجود كه واقعيتي تنها .ندارد وجود شما بين

  .ارتباط يك نه داريد »مشترك
 .اسـت  مـشكل  امـري  احـساسات،  از صـحبت  مـردم  از بـسياري  براي كه ايم بوده شاهد بارها همگي

 امـا  .ندهنـد  بـروز  را خـود  احـساسات  كـه  باشد شده داده آموزش آنان به كودكي در اگر خصوص  به
 امتنـاع  كنـد،  انبيـ  را خـود  احساسات چگونه كه بياموزد حتي كه  اين از همسرتان يا نامزد چه  چنان
 و زن كه است ارتباط و وگو  گفت با تنها .بود خواهد دردناك تان  رابطه است، بسته اصوالً يا و ورزد  مي

 و ديـدن  دوره رفـتن،  كـالس  خوانـدن،  كتـاب  .كنند متحول راستي به را خود رابطه تواند  مي شوهر
 يكـديگر  بـا  چگونـه  كـه   ايـن  آمـوختن  جهـت  هـستند  مؤثري هاي  روش همه و همه ازدواج مشاوره
 دو هر شوهر و زن بايستي  مي كه است اين است، اهميت حائز جا   اين در كه اي  نكته .كنيم وگو  گفت
  .كنند كار مشكل اين روي

  
  .كند اعتماد راحتي به و كرده رها را خود تواند مين همسرتان يا نامزد -3/10/10/1

 عواطفـشان  و احـساسات  كـه  زيرا ندارند، ار سالم رابطه يك داشتن قابليت و آمادگي مردم از برخي
 امـا  بگذارنـد،  كنـار  را حالتشان اين تا كنند سعي حتي است ممكن افراد از دسته اين .است كرخت

 درونـشان  بـه  را شما كه  آن از قبل افراد قبيل اين است ممكن بكنند، را كار  اين بايد چطور دانند  نمي
 نيت حسن رود،  مي پردوام اي  رابطه از صحبت كه  هنگامي .ندياب التيام عميقاً كه باشد الزم دهند، راه
 و آمادگي كه كنيد پيدا را كسي بايست  مي شما كه معني بدين .برد نخواهد پيش از كاري تنهائي به
 .باشـد  داشته را خود دفاعي حصارهاي و ديوارها ريختن فرو جهت همكاري »تمايل« مهمتر، همه از
 نـامزد  همواره آن در كه شد خواهيد كشيده »روحي كشي  طناب« قهمساب يك به صورت،  اين غير در
  .زند مي پس مدام را شما نيز او و باشد كرخت كمتر ميك بلكه تا دهيد مي هل را همسرتان يا
 
  همسران براي جذابيت -11/10/1

  كند؟ جذب خود سمت به را همسرش تواند مي آور، مالل زندگي هشيو با مردي چگونه
 از گاه هيچ كه باشيد داشته خاطر به آورد، ارمغان به را زندگي در تنوع كه دهيد انجام را كارهايي ▪

 تـا  كـه  است كارهايي آن از پشيماني شود دير اگر بلكه شد، نخواهيد پشيمان كارهايي چنين انجام
 زده شـگفت  هـم  خودتان .بچشيد را زندگي حقيقي طعم كنيد سعي .ايد نداده مانجا را آنها حال به

  .شود مي موضوع اين متوجه سريع چقدر همسرتان كه شد خواهيد
   .باشد برخورد بااليي »رهبري حس« از بايد خود روابط در جذابيت ايجاد منظور به مرد يك ▪
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  .هـستند  متنفـر  گـرفتن  تـصميم  از خانمهـا  ،بدانيـد  كـه  اسـت  حـد  بـدان  تـا  مطلـب  ايـن  هميتا
 در نظرشان نيز سرعت همان به اما گيرند، مي تصميم سريع خيلي خانمها كه دانيم مي خوب ما همه
  .شود مي عوض چيزي هر مورد
 همـين  بـه  دهنـد،  انجـام  را كاري چنين ندارند دوست اما دارند، را گرفتن تصميم توانايي خانمها ▪

 مردان بودن مصمم خانمها براي .شوند مي مصمم و اراده با يمردان جذب هميشه كه هست هم دليل
 نيـست  فـردي  از تـر  مردانه كس هيچ خانم يك براي .رود مي شمار به آنها برجسته خصوصيات جزء
 مكـاني  بـه  را او و دارد، نفـس  بـه  اعتمـاد  كـافي  اندازه به خواهد، مي چه خود زندگي از داند مي كه
  .مهيج هم و است كننده سرگرم هم كه برد مي
 چيـزي  دقيقـا  ايـن  و آورنـد،  مي فراهم خانمها براي را ايمني و ثبات اموري چنين انجام با آقايون ▪

 هـاي  شانه روي از تصميمگيري مسئوليت برداشتن با .كنند  مي آنرا آرزوي لحظه هر خانمها كه است
  .آوريد ارمغان به برايش را امنيت و آرامش توانيد مي شما او
 تصميمات شايد كنند  مي تصور كه چرا دارند، وحشت گيري تصميم از آقايون از بسياري متاسفانه ▪

  .آورد فراهم را آنها ناراحتي موجبات و نشود واقع خانمها نظر موافق آنها
 تـو  ....دونـم  مـي ن مـن « سـوال  و شـويم  اشتباهاتي چنين دچار ما همه است ممكن زمان طول در ▪

  .آوريم مي زبان بر هستند، متنفر شدت به آن از ها خانم كه را »دهي؟ انجام كاري چه خواهي مي
 را چيـز  همـه  خود ماليم حال عين در اما قدرتمند حركات با امور انجام هنگام نكنيد فراموش اما ▪

  .دهيد انجام را كاري چنين بايد نيز ورزي عشق در كنيد، كنترل
 او بـراي  رسـتوران  مزايـاي  از ابتـدا  بريـد، ب رسـتوران  يـك  به غذا صرف براي را او خواهيد   مي اگر ▪

 بلكـه  »داري؟ دوسـت  رو كجـا  تـو « كنيد سوال او از نيست الزم كرد، مخالفت او اگر كنيد، صحبت
  .بدهيد او به را ديگري مكان پيشنهاد توانيد مي سريع خيلي
 شـما  مجذوب همسرتان آيا كه كند  مي مشخص شماست »مردانگي« نشاندهنده كه شما قاطعيت ▪

  .نه يا ماند خواهد
 

  همسر با رفتار -12/10/1
 آن را خود همسر فرد، كه است اين كند،  مي زندگي دوام و بقا به بزرگي كمك كه راههايي از يكي ▪

 و خواهرها مادر، پدر، با گذشته، ربتجا تمام با خصوصياتش، تمام با را او و بپذيرد هست، كه چنان
 خانوادهـاي  و تحـصيالت  شغل، قيافه، هر با را همسرتان باشيد قادر شما اگر .كند قبول برادرهايش

 بهتـري  احـساس  مـشترك  زنـدگي  در كنيـد،  رنـگ  پر خودتان در را نگرش واين بپذيريد دارد، كه
 و خـوب  ويژگيهاي تمام با شخص اين كه كنيد تقويت خود در را تفكر اين بهتراست .داشت خواهيد

  .ورزم مي عشق او به من و است من براي و است من مال دارد كه بدي
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 اول، دقيقـه  چنـد  طـول  در چـه  آن .اسـت  كـاري  روز يـك  پايان در برخورد اولين ،ديگر موضوع ▪
 در كـه  كه زماني پس.است مهم بسيار گوييد،  مي و دهيد  مي انجام بينيد،  مي را همسرتان كه ميهنگا
  .آوريد عمل به وي از خوبي استقبال شويد، مي مواجه خود همسر با روز پايان
 بـراي  شما كه باشيد داشته خاطر به است مهم كرديد، تنهايي و شدگي فراموش احساس وقت هر ▪

 همـسرتان  و خـود  بـين  ميصمي فضايي و دهيد خرج به ابتكار بايد بنابراين .يدمسئول خود شادماني
  .كنيد ايجاد
 شيوه و ميكال ارتباط برقراري نحوه گذارد،  مي زناشويي زندگي در بسياري تاثير كه مواردي از يكي ▪

 از ناشـي  خـانوادگي  مـشاجرات  از بـسياري  ديگـر  عبارت به .است يكديگر با شوهر و زن زدن حرف
 يعـاطف  بار كلمات .است يكديگر به مفهوم رساندن در زوجين توانايي عدم و نكردن صحبت درست
 اسـتفاده  كـه  كلمـاتي  بـه  بايـد  هـا   خـانم  .بگذارند منفي يا مثبت تاثير مخاطب بر توانند  مي و دارند
 كه اين جاي به است بهتر ها  خانم مثال براي. نكنند صحبت آميز اغراق باشند، داشته توجه كنند  مي
 كنـي   مـي  رامـوش ف را ما اوقات گاهي :جمله از نيستي، ما فكر به وقت  هيچ تو :بگويند خود همسر به

  .شوند مي دقيق كلمات روي آقايان معموال زيرا كنند، استفاده
 

   زناشوئي زندگي رفتارشناسي  -13/10/1
 كـه  گرفتـه  صورت زناشوئي روابط و عاطفي ادراك زمينه در زيادي تحقيقات تاكنون 1995 سال از

  :هستند زير شرح به آن نتايج
  .است عاطفه از سرشار پديده يك زناشوئي زندگي و ازدواج) 1
 هـاي   برانگيختگـي  باشـند،  تـضاد  و تعـارض  در يكـديگر  با زوجين آنها در كه هائي  ازدواج در )2

 دليل  به زوجين بين اختالفات و ها  تعارض بيشتر ديگر، عبارت  به .شود  مي ديده زيادتري هيجاني
  .گيرد مي صورت هيجاني هاي برانگيختگي

 مثالً .دارند تفاوت يكديگر با ديگران و خود عواطف دقيق تشخيص و دريافت  توانائي در افراد )3
 ناديـده  را آنهـا  و هـستند  توجـه   بـي  همسرشان هيجاني عاليم به نسبت آشكارا ها  زوج از بعضي

 غمناكي حالت مثالً .دارند را عواطف اين صحيح تشخيص عدم و سوءتعبير آمادگي با .گيرند  مي
  .كنند مي تفسير خشم و عصبانيت عنوان به را خود همسر اندوه يا
 مـثالً  .هـستند  خـود  عواطـف  صـريح  ابراز  توانائي در توجهي قابل هاي  تفاوت داراي ها  انسان) 4

 بدهنـد  دخو مقابل طرف به اي  كننده  گيج و مبهم هيجاني هاي  پيام دارند عادت ها  زوج از برخي
 و باثبـات  ارتبـاط  كـه  انـد   دريافتـه  پژوهـشگران  )كننـد   مـي  اخم هم و خندند  مي هم همزمان،(

 بـا  آنهـا  تـشخيص  و عواطـف  صـحيح  و دقيـق  ابـراز  توانائي در فردي هاي  تفاوت بين معناداري
  .دارد وجود مطلوب زناشوئي روابط و زندگي هاي شادي
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 ندارنـد،  هـم  بـا  خـوبي  هيجاني و زناشوئي رابطه كه هائي  زوج با مقايسه در خرسند هاي  زوج )5
 بـه  بيشتري حساسيت يكديگر احساسات به نسبت و داده نشان هم  به بيشتري همدلي احساس

  .دهند مي خرج
 بـه  مقابلـه  همسرشان نامناسب رفتار به العمل  عكس در زناشوئي، زندگي از ناراضي هاي  زوج) 6

  .كنند مي مثل
 وقتـي  مثـال  براي .نمايند  مي عمل آنها تشخيص و عواطف دقيق برازا در مردان از بهتر زنان )7
 مثـل ( بـدني  مـي غيركال عاليـم  از احتماالً دهد،   مي شوهرش به مثبتي هيجاني پيام زن يك كه

 ديگـر،  طـرف  از .كنـد   مـي  اسـتفاده  گفتن سخن هنگام در صميمانه لحن يك از و )زدن لبخند
 مـردي  كـه   نگـامي  مثال براي .دارند )تركيبي( مختلط و مبهم ها  پيام از استفاده به تمايل مردان

 همراه هم و است خنده با همراه هم پيام، اين بدهد، همسرش به مثبتي هيجاني پيام خواهد  مي
  .چشم يا ابرو حركات چون اي تهديدكنندهوة بالق عاليم با
 .است ناموفق ايه  ازدواج اساسي و مهم علت عواطف، دقيق ابراز و تشخيص در مردان ناتواني )8
 طريـق  از كـه ( زناشـوئي  هـاي   كـشمكش  طـول  در بـاال  هيجـاني  هـاي   دربرانگيختگي مثال، برا

 از كـه  مردانـي  )شود  مي مشخص خون فشار يا قلب ضربان مثل فيزيولوژيكي عاليم گيري  اندازه
 يـا  گيـري   گوشه از ميعالي دارند، اختالف خود همسران با و نيستند راضي خود زناشوئي زندگي
 »زنـدگي  حـصار « را آن روانـشناسان  كـه  دهنـد،   مـي  نـشان  خود عاطفگي  بي و هيجاني انزواي

  .نامند مي
 در هـم  و عواطف ابراز و اظهار در هم ناسازگار، هاي  زوج به نسبت خوشبخت و شاد هاي  زوج )9

  .دهند مي نشان خود از بهتري عملكرد عواطف، دريافت و تشخيص استنباط،
 يكـي  :شـوند   مي واقع تهديد مورد طرف دو از همزمان كه كنند  مي ساساح مردان از برخي )10
 و ناخوشـايند  عواطـف  سـوي  از هم يكي و نيستند آنها كنترل به قادر كه هائي  موقعيت طرف از

 مـردان  ايـن  .شـوند   مـي  ايجـاد  هـا   موقعيـت  ايـن  وسـيله   بـه  كه اندوه و اضطراب همچون منفي،
 هاي  حالت تجربه به مايل و شوند  مي عصباني كنند،  مي ناتواني پذيري  آسيب احساس كه  هنگامي
  .هستند موقعيت كنترل به قادر كنند احساس طريق آن از تا اند هيجاني

 و مقـاوم  بـسيار  كـه  شـوهراني  حتـي  زناشـوئي،  زندگي تعارض و تنش از پر هاي  تعامل در )11
 منفـي  و نيجـسما  عاليـم  مقابـل  در و كننـد   مـي  شدن شكسته هم در احساس هستند، شكيبا

 سـردرد،  دسـت،  كـف  تعريـف  قلب، ضربان افزايش معده، دردهاي و انقباضات همچون شديدي
 اسـت  ممكـن  مـردان  شـرايطي،  چنـين  در .كننـد   مـي  دسـتپاچگي  و اضطراب ناتواني، احساس

 مطالعـات  هـاي   يافتـه  براسـاس  و رفته هم روي .شوند خشم دچار غيرارادي و خودكار صورت  به
 عواطـف  از زوجـين  اگـر  كـه  شـود   مـي  فـرض  زناشـوئي،  زنـدگي  هاي  عاملت روي بر شده انجام

 بهتري زندگي نمايند، ابراز آشكار و واضح صورت  به را عواطفش بتوانند و شوند آگاه همسرانشان
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 بـر  عواطفـشان  پيامـدهاي  و جوانـب  علـل،  بـه  نسبت تا است الزم كار  اين براي .داشت خواهند
  .يابند آگاهي زناشوئي زندگي

 
   زدن نق با برخورد روشهاي گيري وخرده -14/10/1

 بـا  گوشـت  كنـي؟  مـي  فكـر  داري چي بـه گذاشته؟ اينجا ار صندلي كي ؟ بردي ل ها را بيرون   آشغا
 خانـه  بـه  كننــده  هخـست  روز يـك  از بعـد  - داريـم  آشـنايي  روح سـوهان  ايــن  بـا  ما همه »منه؟
  .شود مي شروع نشستهن زمين هنوز و گرديد برمي

 دسـتتان  از سـاندويج  وقتـي  داشـت  عــادت  شـمــا  هـمـسر درسـتـه؟ .نـبـوده اينجـوري هميشه
 رويــد  مـي  راه اتـاق  در خـود  كفـشهاي  با وقتي كرد مي فكر و كند تميز را زمين و بخـندد افتاد  مي

 برداشـت  آنگونـه  شما خواست مي همسرتان بـود،حداقل طـور اين كه البته خوب .است جالب چقدر
 و اسـت  بـاهوش  و زيـرك  نباشـد،  نابــغه  اگر مؤنث جنس ميدانيم، ما همه كه طـور همان كنيداما

 اسـت مجبـور شما نمودن پايبند و انداختن بدام براي كـه داشـته آگـاهـي موضوع ازاين همسرشما
 .كنـد نـظـر صرفه خطاهايتان و ها  ناپختگي مورد در عقيده ابراز از و نموده سركوب را خـود امـيـال
  .شويد دردسر دچار است ممكن ايد، داده تله به دم كه اكنون

 حـال  در هميـشه  مـردان  اغلـب  و زدن، نـق  حال در هميشه زنان بشكافيم؛اغلب را موضوع بگذاريد
 خـاطر  توانيد  مي همچنين .است ربـش طبـيـعت ايـن بـگويـيـم، راحـت خيـلي .هستند دادن فريب
 بـسيار  .اوسـت  خـود  خطـاي  پردازد  مي زدن نـق به موردش در شما همسر كه آنچه كه باشيد جمع
 داراي نمـوده  تـصور  وي احتمـاال  .اسـت  او تقـصير  مـوارد  از درصـد  99 در فقط خوب، بسيار خوب،

 آن شـما  كـه  باشــيد  طمئـنمـ اما دارد، نياز دليلي به وزن كاهش براي و شده وزن اضافه مـقداري
  .گرديد او »شدن چاق« خبر قرباني بايد كه نيستيد نفري

 كننـد،   مـي  زدن نـق  بـه  شروع مشخصي دلـيل هيـچ بـدون زنان دانيم  مي ما كه آنجايي از بنابراين
  .بيـاموزيم  را آن بـا  برخـورد  چگـونگي  و آنهـا  عـــمل  ايـن  واقــعي  علـت  بخــواهيم  اسـت  مـمكن

  :زند مي نق او چرا
 شـما  بـا  ميك بسيار ارتباط او زدنهاي نق اينكه احتـمال چـون نكنيد گناه احساس زودي همين بـه

 بيـرون  را آشـغال  سـطل  كـه  كرد »خواهش« شما از بار 10 او اگـر انصافا، اما.است زياد باشد داشته
 ولـي  كنـد  خـالي  را آن خودش كه اين از پيش دهيد انجام را كار آن كه »گـفت« سپس و بگذاريد

  .بود خواهيد مقصر مشكل ايجاد در آنگاه نداديد، اهميت شما
  :زنانه طبيعت

 اند  يافته رشــد مـحـيـطـي در آنهـا .است شان  طبيعت جزء عمل اين چون زنند  مي نق زنـان بلاغـ
 كـه  اسـت  شـده  آموختـه  آنها به و اند  ديده زدن نـق حـال در را زنـان از بسياري خود اطراف در كه

 باشند  مي شدن بالغ حال در كـه زنـانـي مورد در موضوع اين .است همين مردان با رفتار راه بهترين
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 هـاي   برنامـه  هماننـد  عـواملي  تـوسط مغـزي شستشوي اثر بر آنها اكثر چراكه كند، مي صدق بيشتر
  .ميگردند زدن نق مستعد شوند، مي متذكر را مـردان هاي  كاستي و ها  كوتاهي اغلب كه تلويزيوني
  : مسائل بزرگنمايي

 بـزرگ  آنـرا  اينكـه  دليل به فقط ميزنند نق اهميـت بي ظـاهرا موضوع يك بخاطر زنان اوقات گاهي
 شما شدن خاطر آزرده باعث زدنـها نـق ايـن كـه دانـد مي همسرتان .دهند جلوه اهميت پر و نموده
 اسـت،  شـده  آزردگـيش  عـث با اصـل  در كـــه  آنچيزي فرونشاندن براي عصبانيت اين از و گردد مي

  .كند مي استفاده
  : بودن منطقي غير

 غيـر  خود اعمال و افكار در ميك زنان اكثر كه كنيد قبول بـايد ولـي اسـت مـشكل اندكي پذيرشش
 مـمــكن  شـود   مـي  شروع زدن نق وقتي كه باشيد داشته يــاد بـه بـنـابرايـن .بـاشـنـد مي منطقي
  .نگيريـد  جـدي  را موضـوع  زيـاد  .باشـد  بـوده  منطقي غيـر تـهايبـرداشـ و تفـكرات اساس بر است
  :زن نق اشخاص انواع

 شــما نـمودن آگاه براي خواهد مي همسرتان .نيست زدن نق واقعيش منظور شخصي چنين :بيگناه
 صـورت  اي مجادلـه  و نـشويد  عــصـباني  كـه كـنـد مـطـرح اي گـونه به را آنها مسائل از برخي از

  .كند تالش بايد هدف اين به رسيدن براي ميك فـقط و است، خير قصدش و نيت احتماال .نگيرد
 و مجادله بــه تبديل بندرت او زدنهاي نق اما .نكند توقف هيچگاه رسد  مي بنظر فردي چنين :حراف
  .بياييد كنار او با چگونه كه ايد گرفته ياد احتمال شما كه چرا گردد مي نزاع

 تكرار هم سر پشت و سريع بار 5 را جـمـله ايـن( زند مي نق زدن نق دونب كه زني نق واي، :معماگو
 بـشقابهاي  چرا بزني حـدس و كني سعي داري دوسـت« :گـويد مي اين به شبيه چيزهايي او .)كنيد
  .داند مي او و ميكند، صحبت چـي مـورد در او دانيد نمي شما .»نيستند؟ كابينت توي سبز
 كـه  هنگامي .ايد شده روبرو اقبالي خوش با نكند، منفجر را مغزتان ميزند جيغ درحاليكه اگر :پيچ سه
 شـما  و شـده  تر تاريك اتاق شده، نــواخته شـيپور شـما گوش كنار گـويي ،شود  مي شروع زدن نق
 .كنيـد  مـي ن پيـدا  گـريختن  و فرار براي جايي كه حالي در بيفتند است قرار اتـفاقي چه كه دانيد مي

 نــمود  مــشخص  را قـطـعي مـدرك يـك مردمان يهاآزمايشگاه در گرفته ورتص عملي تحقيقات
  !!!هستند شيطان وفادار و واقعي همدستان افرادي چنين كه

  كنيد؟ حل را مشكل توانيد مي چگونه
 پيـشبيني،  را هـا زدن نق چگونه كه بدانيد بايد داريد، را خود همسر با زندگي ادامه گذران تصميم اگر
  :كنيد بيني پيش را آن :شد خواهيد آشنا مسائل اين با بخش اين در .نماييد پيشگيري و حل

   .كنيد شنيدن نق آماده را خود گرديد، ميبر خانه به دير داريد بگيريد تماس اينكه بـدون اگر -1
 شـديد  مـجـبــور  گـل خريـدن جـهت باز مغازه يك كردن پيدا براي كه بگوييد و آورده گل برايش
  .كنيد رانندگي كلي
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 سـاكت  معمـول  غيـر  بطـور  او اگـر  .كنند مي نشان ميعالئ خود از عصبانيت هنگام در زنان اغلب -2
 اسـت  آن وقـت  ،رسـد   مي بنظر ديگر روزهــاي از متـفاوت كـال يا و گـيرد نمي تحويل را شما است،

  .برويد بادبزن سراغ به كه
 دچـار  خـاطرش  بـه  كـه  آنچه زنان غلبا نخواهيد، چه كنيد باور بخواهيد چه .دهيد گوش او به -3

 شـنويم  مين را آنــها حرف ما ميكنند؛ زد گوش ما به بار دو يا يك معموال را اند شده خاطري آزرده
 ديگـر  يزنـان  بـراي  فقـط  كــه  كننـد  مـي  صحبت بخصوصي گونه رمز بصورت آنها آنكه بدليل فقط

 از را خـود  بتوانيـد  كـه  اي اندازه به تاس ممكن دهيد، گوش درست واقـعا اگـر اما .است فـهم قـابـل
  .بشويد حرفهايش متوجه دهيد، نجات كاه جان زدنهاي نق دست
 :كنيد حل را مشكل
 آنجايي تا بايد فقط دهيم، مي انجام آگاه ناخود بطور را متد اين ما هــمگي .محدوده از خـارج روش

 نـشود  متوجه هـمسرتان اجرا هنگام كه بـاشـيد داشـتـه استعداد اي اندازه به و كنيد كسب مهارت
 تكـان  موافقت بعالمت را خود سر كـه اسـت ايـن كار روش .كنيد مي استفاده روش اين از داريد كه

 .كنيـد  موافقت او با و زده لبخند شويد  مين او حرفهاي از كلمه يك متوجه حتي كه حالي در دهيد،
 با گوشت« سؤال به دادن جواب آماده فقط .دهيد بـيرون ديـگر گـوش از و بـشـنويد گـوش يك از

  .كند رحم شما به خدا ،»گفتم؟ چي بگو« پرسيد اگر اما باشيد »منه؟
 را قـضيه  سـريــعا  كـرد،  شـروع  وقتي .دارد آوري شگفت تـاثير متــد ايـن .»است تو با حق« روش
 حتـي  وقتهـا  عضيب زدم، مي رو باغچه اضافه چمن پـيش هفته بايد عزيزم ميدونم« .دهيد مي فيصله
 متحير جمالت اين شنيدن از او احتماال ».بدم انجــام هم رو ساده كار اين ره مي يادم چرا دونم نمي
  .برد خواهيد بدر سالم جان شما و شده

  :كنيد پيشگيري آن از
 اقـسام  و انـواع  به را خود كنيد، خنثي را زا نق بـالقوه عامـل هرگونه و داده انجام منتظره غير عملي
  .نماييد مجهز نق ضد هاي سالح
 حـل  را مشكل و است عصباني چيزي چه از او بفهميد كنيد سعي شود شروع زدن نق اينكه از قبل

 براي را وقتتان توانيد مي و نـكرده پيدا زدن نق براي اي بهانه همسرشما كنيد پيشگيري اگر .نماييد
 !نماييد صرف Medal Of Honer بازي همانند مهمتري مسائل

 وجـود  بـا  و نداشـتيد  آنـرا  تحمـل  ديگر كه رسيد اي بمرحله زدنها نق اگر.دهيد پايان تان رابطه به
 پايان خود رابطه به كه باشد رسيده آن زمان است مــمكن نـشد، حاصل تغييري بسياري تالشهاي

  .است حل راه آخرين اين البته .دهيد
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  كلي بندي جمع -15/10/1

 مـسـائلي  از يكـي  ايـن  ميـكند؛ زدن نق به شروع دليل بي شما همسر د،ش اشاره قبال كه همانگونه
 دارد بـستگي  شـما  به كامال اين پس .كنيد پرداخت را بهايش بايد مدت طوالني روابـط در كه است
  .كنيد حل را مشكل بتوانيد اندازه چه تا كه
 همـه  بــهمراه  را او بايـد  نگهداريـد،  خــود  براي را همسرتان خواهيد مي واقعا اگر باشيد داشته بياد

 و گرفتـه  را خـوش  اوقـات  جـاي  كـامال  مشاجرات و هازدن نق اگر اما بپذيريد، هايش كاستي و عيوب
 جـستجوي  توانيـد   مـي  بنـابراين  ...بنماييــد  اساسي فكري بايد آمد، نمي بر كاري شما دست از ديگر

  .كني آغاز بزند نق شما سر بر كه جديد زن يك يافتن براي را جديدي
 
  همسرداري براي هايي شيوه -11/1

 از بـسياري  .هـستند  ناآگـاه  هاپيچيـدگي  ايـن  از مـردان  بيـشتر  كه دارند رمز و راز از پر دنيايي زنان
 زنـدگي  داريـد  دوسـت  اگر .است ناآشنايي همين خاطر به دارند خود شوهران با زنان كه اختالفاتي

 كـه  زنـاني  .كنيـد  توجـه  ،شـود   مـي  پيـشنهاد  اينجا در كه نكاتي به باشيد داشته بخشي لذت و آرام
 را آن شوهرشـان  تـا  دهند قرار جايي در را مطلب اين مناسب فرصتي در دارند دوست را زندگيشان

  !ببيند
  مقايسه بي مقايسه ▪

 كـار  اين اگر .باشد مادرتان زن آن اگر حتي نكنيد يسهمقا ديگري زن هيچ با را همسرتان وقت هيچ
 جـاده  در كند، مي زندگي گذشته خاطرات با كه مردي .ايد برده خانه از را آرامش و امنيت كرديد را

  . زيرا گذشته فقط بليد چراغ راه آينده باشد والغيراست گذاشته قدم دردسر و ناامني
 يـا  زنـي  هـر  .باشد نداشته را او جايگاه هيچكس و دباش نخستين شوهرش براي دارد دوست زني هر

ــساني ــت انـ ــا دارد دوسـ ــاتوانايي بـ ــودش يهـ ــورد خـ ــرام مـ ــسين و احتـ ــرار تحـ ــرد قـ   .گيـ
  .دهد نشان را يشهاشايستگي تا بدهيد را فرصت اين همسرتان به بايد
  
  بگيريد مرخصي ▪

 بـه  صـرفاً  را مرخـصي  ايـن  بگوييـد  او به .بگيريد مرخصي او خاطر به دارد دوست او كه را روزي هر
 ايـن  دهيد؛ انجام دارد دوست كه را كاري هر .دارد اختصاص او به روز آن تمام و ايد گرفته او خاطر
 را خواهـد  مـي  كه كاري هر و داريد دوستش قلب صميم از كند احساس او تا شود  مي باعث شما كار

  .كنيد حفظ را تان اخالقي خوش روز اين در .دهيد انجام برايش
 برايـشان  كـار  از بـيش  او كـه  كننـد  مـي  ثابـت  هـسمرشان  بـه  دهند مي انجام را كار اين كه ردانيم

 .است ارزشمند
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  بخريد هديه ▪
 .اسـت  رؤيـايي  زنان نظر از كار اين .بخريد كادو يا گل سبد يك همسرتان براي مناسبتي هيچ بدون
 پيـام  .دهيد انجام توانيد  مي هم يكتبر كارت يك خريدن با را كار اين نداريد را هديه خريد پول اگر

  .بود خواهد باارزش خيلي او براي نويسيد مي تبريك كارت پشت كه زيبايي
  
  بزنيد تلفن ▪

 بـه  خواسـتيد  روزي هم اگر .بپرسيد را حالش و بزنيد تلفن او به -خانه در يا -كارش محل در گاهي
  .كند استقبال شما از دارد دوست كه طور آن خودش تا بگوييد او به حتماً برويد همسرتان كار محل

  
  بپزيد غذا هم كمك با ▪

 اگر .كنيد كمك او به آشپزخانه در غذا پختن براي ريزي برنامه با شده هم يكبار كنيد سعي هفته در
 بـا  همـراه  سـپس  و كنيـد  انتخـاب  را غـذايي  آشـپزي  كتـاب  يك خريدن با توانيد  مي هستيد ناشي

 همراهـي  را او غـذا  پخـتن  مراحل تمام در .برويد فروشگاه به نياز مورد مواد خريدن براي همسرتان
  غذا ميز چيدن در حتي كنيد،
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   بشناسيم را خود همسر  -1/11/1
  جنس دو رفتاري اختالف
  صــحبت ســر خواهــد مــي زن يــك وقتــي مــثالً. دارنــد زيــادي يهــاتفاوت رفتــار در مــردان و زنــان

ــا را ــاز همــسرش ب   مــردان كــه حــالي در ،كنــد مــي آغــاز متفــاوتي كــامالً موضــوعهاي از كنــد ب
ــاني ــه زم ــحبت ك ــي ص ــد م ــي كنن ــد م ــار خواهن ــاتي و افك ــان را اطالع ــد بي ــراي. كنن ــردان ب   م
ــرار ارتبــاط ــادل يعنــي كــردن برق ــراي كــه حــالي در ،اطالعــات تب ــان ب ــر ايــن زن ــه ام   معنــي ب
  كـه  اسـت  ايـن  مكالمـه  از زنـان  هـدف . اسـت  بـردن  لذت و صميميت و كردن سهيم ،شدن سهيم

  . بفهمنـد  را ديگـران  و بفهماننـد  را خودشـان  كـه  برونـد  پـيش  جـايي  تـا  و كننـد  حمايت احساسِ
  مفيــد و مــيعل مهمتــر همــه از و بــامزه و جالــب ترجيحــاً و ســريع يهاصــحبت دنبــال بــه مــردان
  زنــان كــه حــالي در. دارنــد دوســت را »زدن حــرف بــراي زدن رفحــ« نــدرت بــه آنهــا. هــستند
  .بگويند سخن عالئقشان و احساسات از دارند دوست

  
  :بدانند زنان
  كالمـي  ارتبـاط  چگونـه  آنهـا  كـه  بداننـد  مخـصوصاً  و كننـد  مـي  برقـرار  ارتبـاط  چگونـه  مردان كه

  .كنند مي ايجاد
ــه ــردان ب ــد كمــك م ــا كنن ــشان در كــه را آنچــه ت ــر ،دگــذر مــي درون ــشتر و بهت ــا بي ــان ب   در آن

 مخـصوصاً  اسـت،  اسـتاد   مـي كال ارتبـاط  ايجاد در عادي مرد با مقايسه در،   عادي زن. بگذارند ميان
  . باشد ميان در احساسات ابراز كه زماني

  
  :بدانند مردان

ــه ــرار ارتبــاط شــيوه ب ــان. كننــد توجــه همــسرشان و خــود كــردن برق ــين كــه بداننــد بايــد آن   ب
  . دارد وجود زيادي بسيار تفاوت همسرشان و آنها كردن رقرارب ارتباط شيوه

  دربــاره را خــود دفــاعي نگرشــهاي و كننــد اتهــام رفــع خــود از تواننــد مــي آنــان شــناخت ايــن بــا
 احتمـاالً  مردان .زنند مي نق و كنند مي انتقاد دائم طور به كه نكنند متهم را آنها و بگذارند كنار زنان
 بـه  را كار اين زنان .برند  مي لذت خود روحي يهاحالت كردن بيان از زنان هك شوند متوجه دتوانن  مي

 بـه  خـود  كـردن  نزديكتـر  و رابطـه  بهبـود  بـراي  بيشتر بلكه دهند مين انجام مردان از انتقاد منظور
 روحـي،  حالتهـاي  كـردن  بيـان  زنـان  براي. دهند مي انجام همراه و يار داشتن احساسِ و همسرشان

  .است عالقه اثبات نوعي ،منفي احساسات حتي
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  مردان و زنان رواني يهاتفاوت -2/11/1
 ايـن  زيـرا  بكاهد؛ مرد و زن تفاوتهاي از است خواسته جديد روانشناسي طرف، اين به 1950 دهه از

 آمـار  طبـق . اسـت  رفتـه  كار به زنان گرفتن خدمت به و كردن مطيع براي اغلب گذشته، در تفاوتها
 خواهنـد  مـي  يا گيرند مي طالق زوجها درصد 50 تقريباً ،جامعه 61 مورد رد جهاني بهداشت سازمان
 درصـد . دهـد    مـي  رخ آنها مشترك زندگي پنجم يا چهارم سال در معموالً اتفاق اين و بگيرند طالق

  . ديرس  درصد 300 به 1990 و 1960 يسالها بين طالق زديادا
 بـدن،  يـك  ،مغـز  يك دو هر .است يكي زنان و مردان شناختي زيست رفتار و خصوصيات درصد 59
  . ... و خوابند مي ،خورند مي غذا ،كشند مي نفس ،دارند ... و پا دو ،دست دو

 و زنان رفتار و روان روي توانند  مين ... و مياندا هورموني، غددي، ژنتيكي، تفاوتهاي كه اين به اعتقاد
 ايـن  19 قرن در جنس دو يهاتفاوت سيروانشنا اگر .است ميعل ضد و غلط كامالً ،بگذارند اثر مردان
 را او و بيـاورد  پـايين  را زن بتوانـد  تـا  شـناخت  برتر جنس عنوان به را مرد كه شد مرتكب را اشتباه
 كـامالً  توانـد   مي نيز باور اين كند، محدود تغذيه و فرزندان تربيت بارداري، معمولي نقشهاي به فقط

 در .متفـاوت  امـا  انسانند، حقيقت در مرد و زن .تندهس مشابه مرد و زن كه باشد خطرناك و اشتباه
 چهـار  واقعيـت  درك بـراي  كـه  اسـت  شده گفته ژورتانبنوم، اثر ،»يمانهاتفاوت كردن كشف« كتاب،
 بـه  روش يـك  از تواننـد   مـي  راحتـي  به زنان .روحاني و عقالني ،احساسي ،فيزيكي :دارد وجود روش
 يا غمگين كه مردي مثال عنوان به. ترند راحت عقالني و فيزيكي روش با مردان اما بروند ديگر روش
 ارجحيت عمل، به مرد ديگر عبارت به. دهد  مي نشان خود )فيزيكي( رفتار با را حالتها اين است شاد
 موضوع اين درك ولي ،شود احساساتي دليل بي تواند  مي حتي و كند مي احساس را غم زن. دهد  مي

  . دهد مي را ارجحيت بيشترين ،محيط و خود طهراب به زن. است سخت بسيار مر براي
 از را آن تـا  رود مـي  هيجـان  اين دنبال به پس ؛ است تعارض يا مشكل يك بيانگر هيجان ،مرد براي
 ايجـاد  براي بهانه صورت به هيجان زن براي. بياورد دست به دوباره را اش روحي آرامش و ببرد بين

 مقابـل،  در و كنـد  تقسيم ديگران با را آن كند، بيان را دخو هيجان خواهد مي زن .آيد مي در ارتباط
 بـه  شوهر كند مي تعريف شوهرش براي را خود هيجان زن وقتي .آورد دست به را ديگران هيجانهاي

 ايـن  كه است داليلي از يكي يا دليل او است، مشكل از قسمتي خودش كه كند مي فكر خودكار طور
  .است آورده وجود به را هيجان

 تـا  كنـد  كمـك  زنـش  بـه  كـه  آن براي شوهر. دهد  مي نشان واكنش دفاعي، حالت به اغلب اينبنابر
 موجـب  كـار  ايـن  .گـردد  مـي  مـشكل  براي حلي راه كردن پيدا و جستجو به برود، بين از او هيجان

 را آخـر  حـرف  هميـشه  خواهـد  مي يا كند جبران را او عيب خواهد مي مرد كند فكر زن كه شود  مي
 احـساس  همـين  بـراي  كنـد،  مـي  بيان انديشمندانه و عقالني شيوه به را خود هيجان دمر زيرا بزند؛
 در متخـصص  يـك  .اسـت  نـشده  درك كه كند مي احساس زن و گرفته، قرار حمله مورد كه كند مي
 مـشكل  قدر اين كردن برقرار ارتباط در زنان و مردان چرا كه اين درك براي اجتماعي شناسي زبان
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 مـردان  كه داده نشان او .است پرداخته مردان و زنان بين گفتگو و مكالمه وشهاير تحليل به ،دارند
 حـرف  هـدفها  همـان  براي و موضوعها همان از شرايط همان در آنها اما زنند مي حرف زنان اندازه به
 اسـتفاده  صـميمانه،  و ارتباطي زبان از خود روحي يهاحالت بيان و ارتباط ايجاد براي زنان. زنند مين

  . كنند مي
 دارد ابزاري عملكرد زبانِ ،مرد براي. گيرند مي بهره آن دريافت و اطالعات انتقال براي زبان از مردان

 حـالي  در زننـد،  مـي  حرف خارجي و عيني يهاواقعيت از مردان. رود مي كار به استقالل حفظ براي و
 جمـع  در مرد .گيرند مي بهره سكوت در قوا تجديد و استراحت براي خود خصوصي زندگي از زن كه

 زن بـراي  زيـرا  ؛دهـد   مـي  گـوش  كه كند مي تظاهر زن و كند مي سخنراني مرد ،زند مي حرف بيشتر
  . اجتماعي موقعيت نه و دارد اهميت خصوصي زندگي

  در بزنـد  حـرف  نفـر  يـك  فقـط  بـار  هـر  كـه  كننـد  مـي  صحبت جمع در زماني تنها مردان عالوه به
  حـرف  هنگـام  .زننـد  مـي  حـرف  تـر  راحـت  ،شـود   مي شنيده داص يك از بيشتر وقتي زنان كه حالي
 براي زنان .كنند مي طلبي قدرت مردان كه حالي در هستند، شدن تأييد دنبال به معموالً زنان زدن،

 يـا  هـا  ناراحتي بيان مرد كنند، مي تعريف را خود كوچك يهانگراني يا هاناراحتي ،ردنك برقرار ارتباط
  . گذارد مي خود از انتقاد يا سرزنش حساب به را هانگراني

  ايــن كــه( دارد وجـود  زيــادي يهــاتفاوت مـردان  و زنــان بــين كـه  موضــوع ايــن گـرفتن  درنظــر بـا 
  .)يكديگرند مكمل هاتفاوت

 رمانتيك كمتر باشند، داشته بيشتري بدني فعاليتهاي بزنند، حرف كمتر زنان، كه خواهند مي مردان
 منطقـي  بيـشتر  باشند، مشغول بيشتر كارشان به ،كنند ولمشغ ديگران به را خود فكر كمتر ،باشند
  . شوند حاضر زودتر و باشند تر قول خوش ،باشند حساس كمتر ،بمانند خانه در بيشتر ،باشند
 داشـته  كمتري بدني فعاليتهاي باشند، عاطفي بيشتر بزنند، حرف بيشتر مردان، كه خواهند مي زنان

 كمتـر  كننـد،  صـرف  خـانواده  براي بيشتر و كار به كمتر را خود وقت باشند، رمانتيك بيشتر باشند،
 داشـته  عجلـه  كمتـر  دهند، نشان بيشتري همدردي و بروند خانه از بيرون به بيشتر باشند، حسابگر

 نظـر  بـه  مـردان  و زنـان  يهـا   خواسـته  يك به يك مقايسه با .برسند بيشتر خود سالمت به و اشندب
 طـرف  كنـد  مـي  ادعـا  كـسي  هـر  آن در كه نبردي .هستيم نبرد براي آرايي صف يك شاهد رسد  مي

 .شود دنبال بايد كه كند مي معرفي هنجار عنوان به را خود ادراك ، كس هر ندارد؛ دوست را او مقابل
 ذاتـي  تفاوتهـاي  كـه  دانند نمي اما است اراده يا عشق مسئله مسئله، كه كنند مي خيال طرف دو هر

 مردان و زنان تفاوتهاي بايد .آورد مي وجود به را دشواريها و شود  مي تفاوتها اين آمدن وجود به باعث
 ايـن  بـا  .گرفـت  كار به مخالف جنس »هنجارسازي« براي كه اين نه داد اهميت آنها به و شناخت را

  .كند برقرار ارتباط تواند مين يا ندارد صداقت كه كرد نخواهد متهم را ديگري يكي كار
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 زناشوئي -12/1 
   روابط در زن سنتي نقش - 1/12/1
 ايـن  و شـود   مـي  منتقـل  بعدي وابستگي به وابستگي يك از كه است اين زن، نقش سنتي تعريف •

 رنـاگوا  بكـشد،  دوش بـه  را زنـدگي  سنگين بار تواند  مين و است ضعيف ذاتاً كه مردي براي تواند  مي
 نـامزد،  بعـد  پـدر،  اول انـد،  شـناخته  مـردان  سايه در را خود سنتي، پيشينه با زنان از بسياري .باشد
 خـود  نـاتواني  و ضـعف  از مـدام  پردازنـد،  مـي  خـود  ظـاهر  بـه  بيشتر زنان اين .پسر باالخره و شوهر
 و احممـز  عامل يك تواند  مي اخير مورد اين .باشند هم شديد حسادت دچار است ممكن و گويند مي
  .دارد حضور نيز، است صادق و وفادار شوهر كه زماني در حتا كه باشد ميدائ
 شـغلي  كـه  باشـد  زن ايـن  و شود معكوس مرد و زن سنتي نقشهاي است ممكن امروز جوامع در •

 شـرايطي،  چنـين  در زن .دارد حـضور  زناشويي وظايف انجام براي تنها مرد و داشته پردرآمد و مهم
 را خـود  عالقـه  و شود جلب اوست، از قدرتمندتر شغلي نظر از كه ديگري مرد سمت به است ممكن

  .بدهد دست از شوهرش به
 مـسائل  دربـاره  گفتگو افراد بيشتر .ازدواج از بعد و قبل صحيح نظر تبادل و ميكال ارتباط نداشتن •

 اسـازگار ن عوامـل  و جنـسي  نيازهاي فرزندان، تحصيالت شدن، دار بچه مذهب، درباره حياتي ظريف
 تمـام  بـر  عـشق  كه كنند مي تصور غلط به آنها .روند مي طفره آن انجام از و نميگيرند جدي را ديگر
  .كند مي حل را اختالفي هر و شود مي پيروز مشكالت اين
 زوج، متفـاوت  اهداف و ها  خواسته اختالفات، كه ترتيب اين به زناشويي ناسازگاريهاي جايي به جا •
 و ندارد فراري راه هيچ فرزند اين .شود  مي متجلي است، آنها ارشد فرزند والمعم كه ميسو شخص در
 ناپـسند  صـفات  بـه  فرزند كردن متهم موارد اين از يكي .است شده گرفتار نامعقول موقعيت يك در

 ايـن  ... و »شـود   مـي ن سرت منطق مادرت مثل هم تو« ،»تنبلي پدرت مثل تو« است والدين از يكي
 و زن رضـايت  موجـب  كـه  حـالي  در روش ايـن  متاسـفانه  .كند پيدا ادامه مدتها ات تواند  مي فهرست
 بـاران  بمـب  نادرسـت  اغلـب  و ناگوار صفات انواع از انبوهي با را برگشته بخت فرزند ،شود  مي شوهر
  .كند مي
 خـشم  نادرسـت  ابراز .برنجانيم را خود عالقه مورد اشخاص مدام كه شود  مي موجب جا به نا خشم •

 مـوارد،  اكثـر  در خـانواده  در خـود  نقـش  از رضـايت  عدم يا كار محل در شخصي مشكالت زا ناشي
 روي بـر  كـه  دارنـد  وجـود  اندكي افراد البته .ميدهد قرار ما خشم تيرهاي آماج را گناهي  بي شخص
  .نداريم جا دسته اين در ما، بيشتر اما دانند، نمي مقصر را ديگران و كنند مي تمركز واقعيت

 هـاي   جنبـه  چـون  مـي مه موارد از ،رسد  مي مطلوب نظر به كه اي  رابطه حفظ براي سرانهم گاهي •
 چنـين  كـه  حـالي  در گذرنـد  مـي  سرسري...و تحصيلي نژادي، مذهبي، خانوادگي، زمينه شخصيتي،

 وجود با گذشته در كه رفتارهايي همچنين، .باشند داشته بنياديني نقش رابطه در توانند مي مواردي
  .شوند مي آور زجر كامال و داده دست از را خود جذابيت بود، جذاب رايمانب بودن، عجيب
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 اندكي نفس به اعتماد از طرف هردو كه حالي در خصوص به ،مسائل با برخورد متفاوت هاي  شيوه •
 نـسبت  و دانـسته  مقصر را يكديگر مدام طرف دو كه شود تبديل حالتي به تواند  مي باشند، برخوردار

  .دهند مي دست از را خود احترام و شده داعتما بي هم به
 خردمندانه قصار كلمات كردن بازگو و منطق و دليل از خود گفتگوهاي در كه دارند تمايل مردان •

 .دهنـد  مـي  شـكل  خود گفتگوي به تري گرايانه احساسات سطح در زنان كه درحالي كنند، استفاده
 ناشـنيده  اي  نكتـه  گفتگـو،  هنگام اگر .است شنيدن بدون زدن حرف همسران، بين رايج مشكل يك
  .رسد مي بست بن به گفتگو و شده مسلط طرف دو هر بر خشم گيرد، مي اوج صداها بماند، باقي

 جبـران  ضـررهاي  آن، مكـرر  بردن كار به و ميتهاج و آميز توهين روشهاي و عادات كسب با افراد •
 بـا  مـدتي  افـرادي  چنـين  مقابـل  طرف است ممكن .كنند مي وارد خود زناشويي زندگي به ناپذيري
  .رود مي بين از تدريج به حالت اين اما كند، حفظ را خود همسر تا كند رفتار مدارا و بردباري

 وزن، درباره مداوم كنايه و گوشه .باشد آنان تحمل از خارج كه حدي تا افراد تغيير راه در كوشش •
 هـستند  مـواردي  جمله از ... و ورزش به گيعالق بي نبودن، رومانتيك خاص، موضوعي از اطالعي بي
 خواهيم مي آنچه براي بلكه هست، آنچه براي نه را او كه كسي با ازدواج .گنجند مي دسته اين در كه
 از آنهـا،  ماننـد  و كـردن  اصـالح  دادن، تغييـر  .اسـت  خطرناك بسيار كاري خواهيم، مي بسازيم، او از

  .است زندگي شريك از رضايت عدم نشانه و شده دلسردي موجب كه است رفتارهايي جمله
 

   زيرا داريم عاشقانه زندگي يك همسرم و من - 13/1
  . كنيم مي صرف وقت همديگر براي - 1
 .  دارم دوستش كه گويم مي همه به - 2
 .  نويسم مي برايش اي عاشقانه مةنا ، هايش محبت از قدرداني براي - 3
 .  كنم مي تعريف او از جمع در - 4
 .  كنم درك را او و بفهمم را اش ناراحتي كنم مي سعي است غمگين وقتي - 5
 چيـزي  ديگـران  كـه  اين از قبل كنم  مي سهيم را او زندگي مهم و خوب اتفاقات در هميشه - 6

 .بدانند
 .  كنيم مي ريزي برنامه باهم زندگي مراحل همه رد - 7
 .  دهم مي نشان خاصي توجه نيازهايش به و هستم اقبشمر همواره - 8
 .  كنم مي حفظ حال همه در را آرامش - 9

 .  كنم مي حفظ همواره او به نسبت را باورهايم -10
 .  كنم مي تعريف برايش را چيز همه ها شب ، پرتحرك روزهاي رسيدن پايان به از پس -11
 .  گويم مي تبريك را تولدش كه هستم كسي اولين -12
 .  هستم او هاي محبت قدردان و كنم مي توجه دهد مي انجام برايم كه يكارهاي به -13
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 .  دانم مي الهي هاي موهبت از را ازدواجمان -14
 .  دهم مي صدقه اش سالمتي براي -15
 تـا  كـنم   مـي  راهنمـايي  را او و كـنم   مـي  پنهان برايش آميز  محبت يادداشتي مكان يك در  -16

 .كند پيدايش
 .  كنم مي اررفت گذشت با زندگي لحظات همه رد -17
 .  باشم طبع شوخ و سرزنده هميشه كه كنم مي سعي -18
 .  دهم مي انجام برايش اوست به نسبت محبتم ةدهند نشان كه كارهايي -19
 .  كنم مي فكر هم مثبتش نكات به هستم عصباني خيلي او از هرگاه -20
 حتمـاً  خـرد،   نمـي  خـودش  ولـي  دارد كـم  چيزي اش  شخصي وسايل از كنم احساس اگر -21

 .  كنم مي هيهت برايش
 .  دارم دوست قلب صميم از ، است داده من به كه را هدايايي همه -22
 .هستيم يكديگر آرام دل هميشه -23

  
  اوليه يسالها در زندگي مشكالت -14/1

  :كرد تقسيم عمده هدست دو به توان مي را اوليه يسالها در زندگي مشكالت
  
  :اقتصادي مشكالت -1

  ....و اشـتغال  مـشكل  خـرج،  و دخـل  ميـزان  نبودن سطح هم مسكن، تهيه مانند اقتصادي مشكالت
 در .كرد برطرف را آن نتوان كه نيست چيزي دارد، وجود نوپايي زندگي هر آغاز در مشكالت اينگونه

 بـه  قـادر  ،نابجا يها  خواسته از پوشي چشم و صحيح مديريت كارداني، درايت، با مرد و زن ميان اين
 او كـه  چرا دارد، برعهده ميمه و عمده نقش زن مورد اين در .هستند خويش اقتصادي مشكالت رفع
 و كنـد  كمـك  خـويش  شوهر به ضروري، غير مخارج از كاستن و خانواده اقتصاد مراعات با تواند  مي

  .بردارد او دوش از باري
 همـين  بـر  و »اسـت  راحتـي  و آساني دشواري، هر پي در« كه دانند مي خوبي به مؤمن شوهر و زن

  .كنند مي آسان و هموار خود بر را مشكالت و بندد مي آينده به دل اساس
  
  :عاطفي و اخالقي رواني، مشكالت -2

 ايـن  .اسـت  جـوان  شـوهر  و زن مابين روابط به مربوط عاطفي و اخالقي رواني، مشكالت دوم، دسته
 و دسـت  رسـوم  و آداب ،زنـدگي  در ديگـران  دخالت ها، ميچش هم و چشم از ناشي بيشتر مشكالت

 كـه  اسـت  مـوارد  ديگـر  و هاخـستگي  از ناشي رواني فشارهاي مورد، بي و جا بي يهاحساسيت پاگير،
 توان  مي را اخالقي و عاطفي رواني، مشكالت عامل مهمترين .كند مي بحران دچار را زناشويي زندگي
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 خانوادگي اختالفات در عامل ترين اي ريشه كه مسئله اين .دانست يكديگر نبهجا همه شناخت عدم
 آينـده  در را زنـدگي  نگيـرد،  صورت اساسي اقدام آن حل براي و نشود شناخته درستي به اگر .است

  .كند مي ميناآرا دستخوش
 بيـشتري  توجـه  يكـديگر  به ناخودآگاه يا خودآگاه جوان شوهر و زن كه است ازدواج اول سالهاي در

 زيـرا  .دهند مي تن ديگري نظر به و گذرند مي خود خواست از ديگري رضايت براي و دهند مي نشان
 بـراي  طرفين مساعي تشريك و همكاري نوعي واقعي، معناي به ازدواج كه اند دريافته خوبي به آنان

 حـل  بـر  سـعي  گـام  هـم  و همـدم  انـسان  دو كـه  است قراردادي و خانواده و جامعه اهداف پيشبرد
 دارند خود مشكالت

  
  بخوانند  جوان  هاي زوج -15/1 
 دارنـد،   نويس  نمايشنامه  دوازده ـ  ده  كه  تلويزيوني  هاي  هنرپيشه مانند  داشت  توقع نبايد  شوهران از ▪

  .دهند  نشان  واكنش
  درزنـدگي  تـا  انـد   ديـده  بيـشتر  هـا   فيلم در را  خداشناسانه  زندگي  نمونه ،  جوان  هاي  وجز از  بسياري ▪

  مـستلزم    اول  درجـه  در اسـتوار  و  محكـم   ارتبـاطي   كه ندارند  دست در  نخي سر  هيچ  بنابراين . واقعي
  .  است  سختكوشي  سپس و تعهد
  .  ثانيه دو  براي فقط  لبتها ، باشيم  نقص و  عيب  بي كامال  توانيم مي ما  همه ▪
  .گذرد مي  چه  ديگران  قلب در يا  خانه در  فكركنيم  كه  بدهيم  جرات  خودمان  به نبايد هرگز ▪
 مديـد   هـاي   مـدت   زناشـويي  تعهد  كه آنجا از و بدود  حداكثرسرعت با  دايم تواند  مين  اي  دونده  هيچ ▪

  .  ببريم  لذت آيد، مي  پيش  آنچه از و  هيمد خود  به  استراحتي توانيم مي كشد، مي  طول
  .كنيد نياز و راز او با و بزنيد حرف خداوند با  تان زندگي  مشكالت  درباره ▪
  .  داريم  احتياج  خداشناس  هاي آدم  سرمشق به  زناشويي  زندگي  كردن  راه  به رو  براي ▪
  .دارند  احتياج  احترام  به  مردان ▪
  .  تحسين تقدير، تاييد، :باشد تان زندگي  راهنماي » ت«  هس  اين بگذاريد ▪
  .كنند نمي فكر  هم مانند  مردان و  زنان  كه بدانيد ▪
  

  بخوانند همسران فقط -16/1
 روشهاي از شما حاال كنيد بهتر مسرتانه با را خود روابط توانيد  مي مفيد فعاليتهاي و مثبت افكار با

  : ببنديد كار به و كنيد انتخاب ،دهيد مي ترجيح كه را كدام هر زير
 آن علـت . كننـد   مي تحسين و دارند دوست ديگران را همسرتان و شما رفتار كدام كنيد مشخص )1
  . كنيد مطرح همديگر براي رفتار آن مورد در را احساساتتان بپرسيد يكديگر از را
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 هنگـام  يـا  غـذا  صـرف  هنگـام  در نمونـه  بـراي  كنيـد  ضبط ساعت يك طول در را گفتگوهايتان )2

 را گفتگوهـا  ايـن  يكـديگر  بـا  بعـد  روز چند برخاستن، خواب از محض به صبح يا تلويزيون تماشاي
  .كنيد مطرح يكديگر با را آن داريد؟ احساسي چه آن شنيدن از بدهيد گوش

 كامـل  طـور  بـه  همـسرتان  يهاصحبت كه زماني تا و ندويد يكديگر حرف وسط گاه هيچ بكوشيد )3
  .كنيد گوش دقت با آن به و باشيد ساكت نشده تمام

 .بخـرد  كادويي يا بكند خريدي بدهد انجام كاري برايتان نخواهيد همسرتان از هفته اين آخر در )4
  داريد؟ احساسي چه .بكنيد خدمتي او به شما عوض در
 كنيـد  پيـدا  انگيـزد  مـي  بر را گناه احساس همسرتان در كه را ييهاروش ،باشيد صادق يكديگر با )5

  .بگذاريد كنار را رفتارها آن هفته يك مدت به حداقل بكوشيد
 بـا  آن مـورد  در و كنيد گوش ا يكديگر عالقه مورد موسيقي يا كنيد تماشا ميقدي فيلم يكديگر با )6

  .هيدد توضيح را آن به عالقه علت و كنيد صحبت هم
  .بخوانيد كتاب و برويد كتابخانه به هم با )7
 وفـق  بـر  چيـز  همه و بوديد خوشحال خيلي ه را زماني كنيد فكر تان زندگي گذشته سال 10 به )8

 در بياوريـد  يـاد  بـه  هـستيد  خوشبخت كرديد مي احساس كه را لحظاتي بياوريد ياد به بود مرادتان
  داريد؟ احساسي چه گذشته بازتاب از كنيد صحبت يكديگر با آن مورد

 كـه  اي مدرسـه  كرديـد  مـي  زنـدگي  آن در كـه  را شـهري  و خانه .گرديد باز كودكيتان دوران به )9
 و خـواهر  بـا  شـما  روابط مدرسه، خاطرات همكالسي، و دوستان مدرسه حياط مدرسه، راه رفتيد مي

  .كنيد صحبت آن مورد در هم با و بياوريد ياد به را برادرتان
 شرايط با را شرايط آن بود؟ چگونه زندگيتان !نبود مهم برايتان پول يا نداشتيد مالي شكلم اگر )10

  داريد؟ احساسي چه كنيد مقايسه كنوني
 تلويزيـون،  كـه  زمـاني  يـا  عـصرها،  مثـال  براي بدهيد اختصاص را زماني هم با گو و گفت براي )11

 .نباشند مزاحم ... و كار دوستان و فرزندان

  
  است؟ احساسات بيان براي مناسب روشي زدن غر آيا -17/1
 است، خشم نادرست بروز كه زدن فرياد يا و اعتراض ناپخته بروز كه شدن، خشمگين مانند زدن غر

 ريـشه   بـي  و دليل  بي عملي لبتها و است انسان دروني احساسات برخي بيان براي انگارانه  ساده روشي
  .شود تبديل عادتي و تكراري واكنشي به تواند مي كه هرچند !نيست

 هر و دارند ميكال ارتباط ايجاد براي بيشتري نياز و تمايل ها  خانم سينشناروا لحاظ از كه جائي  آن از
 عمـل  كه گفت بتوان يدشا گردد،  مي ارتباط ايجاد براي اي  بهانه به منجر معموالً آنها در هيجاني نوع
 خـورد   مي چشم به بيشتر ها  خانم در است مستقيم غير گاه و ناپخته ميكال ارتباط نوعي كه زدن غر
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 بـا  نـاراحتي  و نارضـايتي  نـوعي  بيـان  عبـارتي  بـه  زدن غر .دارد وجود هم آقايان در كه البته صد و
 موجـود  موقعيت از شايسته رديبرآو هيچ بدون پي، در پي و اي  كليشه گاه نامناسب، نارسا، جمالتي

 كنـد   مي زمزمه را جمالتي لب زير كاري انجام حال در فرد گاه كه طوري  به .است شنونده وضعيت و
 ــ  اسـت  نامناسـب  واكنـشي  طبيعتـاً  و معمـوالً  ـ كه خود رفتار اين به نسبت اطرافيان واكنش از و

  .آيد نمي خوشش
  است؟ احساسات بيان براي ثرمؤ و مناسب روشي كردن غرغر راستي به آيا اما

  .بيـابيم  بهتـري  و تـر   وسـيع  نگاه تا باشيم داشته ها  خانم مخصوصاً زدن غرغر بر سريع مروري بيابيد
  بكنند؟ بايد چه ها خانم -

 خـود  دروني هاي  واكنش و احساسات درباره عميق طرزي به و باشند صادق خودشان با بايد ها  خانم
 كـه  شـرايطي  در و شود  مي مستولي آنها بر ناخوشايند و منفي اتاحساس كه لحظاتي در .كنند تفكر

 چيـست؟  نارضـايتي  و احـساس  ايـن  علل و ريشه كه بينديشند خود با كنند،  مي نارضايتي احساس
 شـده  حالـت  ايـن  تدريجي آمدن وجود  به باعث زمان طي در مختلفي عوامل شرايط، برخي در شايد
 ريـشه  كـردن  پيـدا  از پـس  هـا   خـانم  كـه   آن دوم .كرد بررسي رت  عميق و تر  كلي بايد بنابراين .باشند

 كاري چه ضمن در و كنند آسان خود به را ناراحتي و نارضايتي اين تحمل توانند  مي خود احساسات
  .نشوند وضعيت اين دچار دوباره آينده در كه دهند انجام توانند مي

 درد نوعي به ـ كردن صحبت و ميكال تباطار ايجاد راه اولين خانم، يك براي رسد  مي نظر  به بنابراين
 باشـد،  منفـي  هـاي   احساس اين با ارتباط در تواند  مي كه است اعتماد مورد كه فردي با ـ كردن دل
  ... و فرزندان يا و همسر يا و والدين از اعم

 خــشم، چــون مخربــي عوامــل از دور بــه و مناســب و رســا جمالتــي بــا آرام، محيطــي در صــحبت
  .... و ينتوه و مقصرجويي

 حتي و منفي واكنش و تنش ايجاد اطرافيان در بلكه گردد  نمي آرامش احساس باعث تنها نه غرزدن
 از و شـود   مـي  خـسته  بـسيار  منـزل  كارهـاي  انجام از ميخان وقتي مثال طور به .كند  مي تفاهم سوء

 غـر  بـه  شـروع  ناخودآگـاه  طور به كه آن  جاي به تواند مي ،كند  مي نارضايتي احساس موجود وضعيت
 يـا  همـسر  همكـاري  عـدم  از او نارضـايتي  احـساس  ايـن  شايد كه دريابد اوليه تفكري در كند، زدن

 غـر  بـا  كـه   آن بدون تواند  مي پس .باشد مسئله اين از آنها قدرداني عدم يا و منزل امور در فرزندانش
 سـوء  سـبب  يـا  و شـود  آنها گيري  جبهه باعث و آورد وجود  به آنها در را اتهام و تقصير احساس زدن

 فرزنـدانش  يا همسر با را مسئله اين گردد، بودن ضعيف قضاوت يا گذاشتن منت مانند هائي  برداشت
 بيـان  ضـمن  و بگـذارد  درميـان  صـميمانه  و رسـا  جمالتـي  بـا  آرام محيطـي  در و مناسب وقتي در

 اي  نامـه  طي را ائلمس اين توان  مي حتي .شود جويا را آنها افكار و احساسات خود، افكار و احساسات
 به وظايف تقسيم نوعي مثل عملي راهكارهائي از مكمل صورت به گاه حتي يا داد انتقال مخاطب به

  .كرد استفاده نامحسوس صورت
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 اين بروز از هفته، از مشخص زماني در فرزندان و والدين و همسران ميان وگو  گفت جلسات طرفي از
  .كرد خواهد جلوگيري نارضايتي و منفي احساسات

  
  بكنند؟ بايد چه آقايان -18/1

 پـيش  همسرش هاي  كردن غرغر با شدن رو  روبه هنگام كه كند  مي رفتار عاقالنه و است زيرك مردي
 بـه  مهربانانه و منطقي و كند جلوگيري خود در منفي هاي  واكنش و احساسات ايجاد از چيزي هر از

 كـه  داليلـي  بـه  او چـشم  از كه است ساساتياح تظاهر )زدن غر( رفتار اين كه بينديشد واقعيت اين
 تـدبير  انـدكي  كـه  بداننـد  بايـد  آقايـان  .اسـت  مانـده  پنهان داشته دست آن در خود نوعي به شايد
 تحمـل  تا كند كمك همسرش به بايد او .دهند تغيير همه سود به احسن نحو به را شرايط توانند  مي

 آينـده  در كه آورد وجود به را شرايطي طرفي از و گردد تر  آسان برايش نارضايتي و منفي احساسات
 بـا  خـويش  كـالم  بـا  مـرد  كـه  اسـت  آن قـدم  اولـين  پس .نگردد تكرار مجدداً حالت و وضعيت اين

 مقـصر  جايگـاه  از را مرد تواند  مي گاهي كه است مهم چنان مسئله اين .كند احساسي هم همسرش
 و هـستي  ناراحـت  بـسيار  كه دانم  مي زمعزي :مانند ساده جمالتي .دهد صعود دهنده  نجات جايگاه به
 تـا  آيد  برمي كاري چه من از عزيزم ... و فهمم  مي را تو كامالً من .... توست با حق ... متأسفم نيز من

  .بخشند بهبود را اوضاع توانند مي ... و دهم انجام مشتاقانه
 آن بـه  تـوان   مـي  كـه  شـد  خواهد زن منفي احساسات كاهش باعث سرعت به گاه ميكال ارتباط اين

 گاليـه  و زدن غـر  حـال  در كه را همسرتان دستان .كرد اضافه تدريج به را رفتاري و فيزيكي ارتباط
 او از و كنيـد   مي دركش كه بگوئيد او به و شويد خيره چشمانش در بگيريد، دست در صميمانه است

  .كنيــد تجربــه را مناســب ارتبــاط معجــزه تــا باشــيد داشــته گــرم صــحبتي تــا بخواهيــد
 محـيط  به همسرش در منفي احساس ايجاد علل رفع با مدت طوالني در بعدي قدم در تواند  مي مرد

 هـائي   همكـاري  بـا  شـده  ذكـر  مـورد  در مثـال  طور  به .ببخشد بيشتري شادي و آرامش خود خانواده
 در كـه  صميمانه نامه خط سه دو نوشتن يا و ميكال تشكرهاي و تقديرها با يا منزل، امور در كوچك

 و همـسرش  خـود،  تعـالي  بـه  توانـد   مـي  خـانواده  مـرد  ،شود  مي ختم سپاس و دارم دوستت به تهاان
 البتـه  كه باشد داشته همسران روابط به اشاره بيشتر فوق مطالب شايد .كند كمك بسيار اش  خانواده

 دايجـا  اي  رابطـه  هر در و باشد داشته وجود سني هر در و كسي هر در تواند  مي غرزدن كرد ذكر بايد
 دوسـتان  روابط برادرها، و خواهرها روابط همكاران، روابط فرزندان، و والدين روابط مثل كند، مشكل

  ... و
 غـر  اهـل  اگـر  .برد كار به اي  رابطه هر در و داده تعميم را فوق مطالب توان  مي حوصله ميك با مسلماً
 كنيـد   مـي  نارضـايتي  احـساس  خوانديـد  كه مطلبي از اگر .كنيد شروع اكنون همين از هستيد زدن
 .كنيد صحبت دوستي با توانيد مي باره اين در كنيد، فكر ميك كردن، غرغر به شروع از پيش
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   ها پذيري آسيب و نيازها احساسات، -19/1
 خـاطر  اطمينـان  بـا  نتـوانيم  وقتـي  .داريـم  نيـاز  احـساس  بـه  كنـيم،  احساس را عشق كه اين براي

 كـه  حـالي  در .دهيم  مي دست از نشاط و شور و عشق با را خود تماس كنيم، بيان را خود احساسات
 كـه  دارنـد  نيـاز  مـردان  دهنـد،  گوش آنها هاي  حرف به شوهرانشان و بزنند حرف بيشتر مايلند زنان

 همـسرش  كردن راضي به ميل مرد قتيو .بزنند حرف آنها از قدرداني و تعريف مقام در همسرانشان
 با و آزادانه نتواند زني وقتي .شود  مي سركوب خود به خود او آميز  محبت احساسات بدهد، دست از را

 را خـود  عواطف و احساسات نيز او بگذارد، ميان در همسرش با را احساساتش خاطر امنيت احساس
 بـه  ديواري كنند،  مي سركوب همچنان ار خود احساسات شوهر و زن وقتي مرور به .كند  مي سركوب

 ديوارهـاي  زيـرا  كنـيم  احـساس  را محبـت  و عـشق  هنوز توانيم  مي آغاز در .كشند  مي خود قلب دور
 بلند ديوارها وقتي اما .اند  نكرده مسدود كامل طور  به را ما قلب راه و هستند ارتفاع كم قلبمان اطراف

 بـراي  .اندازنـد   مـي  اي  فاصـله  آميز  محبت احساسات و ما ميان كنند،  مي سد را قلبمان راه و شوند  مي
 بـه  هرگاه .كنيم خراب يكي يكي را قلبمان اطراف ديوار آجرهاي بايد عشق شوق و شور بازگرداندن

 ناگهان .شود  مي گشوده قلبمان روي به يزنانرو داريم،  برمي را آجري ارتباطي جديد هاي  روش كمك
 يكـديگر  كارهـاي  از قدرداني با و صحيح ارتباط برقراري كمك به .رويم  مي فرو ديوار بقيه انديشه در
 .بازيابيم را رفته عشق و مهر توانيم مي

  
   مردان بر ازدواج تاثير -20/1

 تفـاوت  لـذا  .ميباشـد  المگيرع آن وجود غالب و دارد سرشتي ماهيتي بشر ابناي همة مورد در تأهل،
  !شود مين آن قواعد در اساسي دگرگونيهاي موجب فرهنگها
 اسـتاد  )Steven Inox( نـاك  اسـتيون  كـه  اسـت  تحقيقـاتي  اساس بر آيد مي ذيل در كه مطالبي
 انجـام  »آمريكـايي  خـانواده  در تغييرات پيامدهاي و علل« پيرامون ويرجينيا، دانشگاه شناسي  جامعه
  .است داده
 مطـرح  »ازدواج از مـردان  بيـشتر  نفـع « در كـه  عـواملي  كـه  شود ذكر ابتدا در بايد اساس همين بر

 بـاب  در مـسلمين  اعتقادات به توجه با و نيست ايراني ي جامعه براي مانع و جامع عواملي ،شود  مي
  ...اسـت  شـده  عنـوان  مطالـب  از بيـشتر  خيلـي  ازدواج از طـرفين  نفـع  كـه  كـرد  تاكيـد  بايد ازدواج

 از و دارنـد  تـري  طـوالني  عمـر  و هـستند  تـري  سـالم  افراد عموما متأهل افراد تحقيقات به وجهت با
  .دارند بيشتري آمد در و ترند شاد برخوردارند، بيشتري نفساني و عقالني سالمت

 مـردان  آن اصـلي  نفـع  ذي امـا  شـود   مـي  باعـث  جـنس  دو هر در را مثبتي تاثيرات ازدواج چند هر
 و آورنـد  مـي  بدسـت  بيـشتري  منفعت دارد، تاثير آنها در ازدواج كه اموري مامت در مردان .ميباشند

 و گـرم  كـانوني  و مطلـوب  زناشـويي  رابطـة  يـك  كه شود  مي حاصل صورتي در ازدواج از زنان انتفاع
 مـشترك  زنـدگي  كيفيـت  تاثير تحت كمتر مردان رسد  مي نظر به كه حالي در .شود ايجاد  ميصمي
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 عبـارت  بـه  شوند، مي مند بهره آن مزاياي از تأهل محض به اوليه و ساده طورب و گيرند مي قرار خود
 كيفيت تأثير تحت زنان زندگي بهبود اما ،شود  مي مردان زندگي بهبود باعث ازدواج عمل نفس ديگر

  .بود خواهد زناشويي زندگي
 اسـت  نـي مع بـدان  اين .است اجتماعي كانون يك تشكيل واقع در مشترك زندگي تشكيل و ازدواج

 بـا  مـردان  بدينگونـه  و دارد وجود نيز فرهنگ به وابسته انتظارات يكسري ازدواج مفهوم با همراه كه
 خود عمل اين با واقع در و ميكنند آغاز را زن يك با ساده زندگي يك شروع از بيش كاري اقدام اين
 مـورد  پـدر  و همـسر  اممقـ  در او .ميـسازند  متصل انتظارات و دادي قرار قوانين از اي مجموعه به را

  .باشـد  داشـته  تجرد زمان از متفاوت رفتاري بايد سايرين ديدگاه از و گيرد مي قرار ديگران انتظارات
 از آن مفـاهيم  كـه  اسـت  ارتبـاطي  و آورد مـي  پديـد  را جنسي شريك دو بين ارتباط از بيش ازدواج

 داري،  وفـا  جملـه  از شـوند  يمـ  پـذيرا  را تعهـداتي  زوجـين  ازدواج بـا  گرفته، تأنش فرهنگي باورهاي
  ...تحمل غمخواري،

 بينـي  پـيش  قابـل  هـاي   جنبـه  از انـد   داشـته  همزيـستي  رابطة تنها مدت طوالني براي كه هايي  زوج
 تمـايالت  توسـط  زوجهـا  اينگونـه  .متفاوتنـد  انـد  آمـده  در يكديگر ازدواج به كه هايي  زوج از بسياري
 بيـشتري  آزادي اسـت،  كـم  بـسيار  آنهـا  در ديگر اخالقي روابط و هستند وابسته يكديگر به جنسي
 بيـشتر  شـانس  نـدارد،  وجود روابط اينگونه براي اي كننده تعيين قانون و دارند متاهل افراد به نسبت
 را تعهد حداقل طرفين و است زندگي نوع اين معايب از جنسي روابط از كمتر مندي  رضايت و طالق
  .دارند يكديگر به نسبت
  :است معني بدين امريكا امعهج در ازدواج مفهوم

  .است عشق پاية بر كه دارد آزاد انتخابي شخص -1
  .است ازدواج به اقدام مسلم نياز استقالل و بلوغ -2
  .است مخالف جنس دو بين ارتباط ازدواج -3
  .است رئيس او و است معاش اصلي كننده تامين مرد مشترك زندگي در -4
  .است ازدواج يك راتانتظا همسري تك و جنسي داري وفا -5
  .است همراه فرزندان تولد با طبيعي بطور ازدواج -6
 تامين /شود  مي متولد همسرش از كه است فرزنداني پدر مرد :يعني هم ازدواج در مردانگي ماهيت و

  .است خانواده ةكنند محافظت و حافظ /اوست گردن بر فرزندان و زن معاش
 تلقـي  شايـست   نـا  همـسري  تنهـا  نـه  زنـد،  سرباز معاش ينتام يا محافظت از مرد اگر اساس اين بر

 مـرد  مـشترك  زنـدگي  يـك  در .گـردد  مـي  محسوب كامل مرد يك از كمتر نوعي به بلكه گردد، مي
 مـورد  در اصلي موضوع .باشد اش  مردانگي هويت با مطابق فرهنگ حسب به كه كند  مي رفتار آنگونه
 حفـظ  و تكامـل  جهـت  مـوقعيتي  آنكـه  دليـل  به جازدوا اينكه از عبارتست مردان زندگي در ازدواج
  .گردد مي مردان در تغييراتي ايجاد باعث باشد مي مردانگي ماهيت
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 كننـد  مـي  طراحي اي گونه به را خود مشترك زندگي زنان، و مردان غالب كه آنست آشكار حقيقت
 كـه  اسـت  اهـي ر تنهـا  اصولي ازدواج و باشد داشته زيادي تطابق اصولي ازدواج كليات به نسبت كه

 گرديـد،  مفهـوم  اساسـي  قـضيه  كـه  ميهنگا .شوند تبديل كامل مرد يك به توانند مي مرد، همسران
  .بود خواهد آسانتر بسيار مردان در ازدواج مثبت اثرات علت درك
 اين كه گردد حفظ فعاالنه و مستمراً بلوغ از پس دوران در بايست مي و است موقتي مردانگي هويت

 زنـدگي  طـي  را خـود  مردانگـي  هويت مرد يك و شود  مي پذير امكان اصولي زدواجا يك ةبوسيل امر
 يـك  كـه  بلـوغي  و تكامـل  نقش .كند   مي ابراز را آن نحوي به و دهد مي توسعه كرده، حفظ مشترك

 موضـوع  ايـن  و گيـرد  مـي  قـرار  وي مردانگـي  هويـت  اصـلي  ةهست كند  مي ايفا همسر عنوان به مرد
  .است مردان زندگي در ازدواج بودن بخش ثمر علت در اصلي راهنماي
 پـاداش  و شوند مي درگير معقول و اجتماعي فعاليتهاي زمينه در مجرد مردان از بيش متاهل مردان
 خـود  تابعيت متاهل مردان .گردد برمي ايشان به ماديات يا اعتبار وشأن   صورت به فعاليتهايي چنين

 و كننـد  مـي  جايگزين اصولي نقشهاي بر مبتني روابط در شركت با را دوستانه يا ميرس غير روابط از
 تاكيـد  نقشهايي بر اجتماع در آنها دهند، مي تغيير را خود خصوصي اجتماعات طريق اين به واقع در
  .اقتصادي و مذهبي نقشهاي مثل هستند اجتماعي كانونهاي از جزئي كه كنند مي

"Card gillian" نـوع  و مواد در متاهل مردان :گويد مي لمتاه مردان مورد در خود تحقيق در نيز 
 شكـست  و موفقيـت  طبيعتـاً  و كنند مي تنظيم اهداف به نيل ميزان اساس بر را خود روابط سطح، و

 خـصوصيات  شخصي موفقيتهاي اينگونه ديگران، به وابستگي خالف بر .بود خواهد كننده تعيين آنها
  .بخشد مي تحكيم را مردانگي

  
   زناشويي روابط بهبود براي نكاتي -21/1

 كنيـد  سـعي  .است انسان اساسي نيازهاي از گرفتن قرار توجه و محبت مورد شدن، واقع تأييد مورد
 تأييد و دهيد قرار توجه مورد را همسرتان مطلوب رفتارهاي طريقي به و نوعي به زناشويي روابط در

 نكات بيان و تأييد و تشويق آنكه خاصه .هستيد قائل ارزش او براي كه بفهمد بايد شما همسر .كنيد
 در و محرمانـه  طـور  بـه  بايـد  انتقـاد  و منفي نكات تذكر و باشد جمع در و آشكار طور به بايد مثبت
 بـراي  طـرفين  كـه  اسـت  ايـن  سـالم  زناشـويي  روابـط  حفـظ  و ايجـاد  الزمـه  .گيـرد  صورت تنهايي

 روابط در كنيد سعي رو اين از .شوند قائل ارزش يكديگر هاي  نيازمندي و ها  مندي  عالقه خصوصيات،
 هـاي   خواسـت  و نيازهـا  به و افكار و رفتار به ها  گيري تصميم و ها  اقدام و عاطفي كالمي، غير كالمي،

  )دنباشــي تفــاوت بــي( بدهيــد مناســب پاســخ و دهيــد نــشان حــساسيت كنيــد، توجــه همــسرتان
 روش انتخـاب  جـاي  به .است ديگر طرف مسئله با برخورد شيوه و طرف يك مسئله كه باشد يادتان

 را بينانـه  خـوش  و صـميمانه  آميـز،  مـسالمت  روش است بهتر بدبينانه و آميز خشونت پرخاشگرانه،
 همـسرتان  منظور و هدف كه است اين راه ترين  ساده است مبهم شما براي رفتاري اگر .كرد انتخاب
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 بيـان  بـه  .داشـت  انـصاف  بايد همواره زناشويي مشكالت و مسائل با رويارويي در .كنيد سؤال او از را
 متقابـل  انتظـارات  شـناخت  و خود مسؤوليت قبول دادن، قرار مقابل طرف وضعيت در را خود ديگر
  .است زناشويي اختالفات فصل و حل در اول قدم
 

   خانمها كردن شاد -22/1
 تـا  بدهيـد  كـافي  وقـت  آنهـا  به بنابراين ,باشند داشته ناخوانده ميهمان ندارند دوست زنان .1

  .است حياتي امري پذيرايي براي آنها آمادگي .شوند آماده
 !شود يم تر راحت چقدر زندگي كه ديد خواهيد ,كنيد موافقت كاري هر در خود همسر با .2
 دهيد؟ انجام برايش توانيد مي كاري چه كه كنيد سوال خود همسر از روز هر .3
 بـاز  نيـست  شـما  از تقصير كه هم وقتي .كنيد تاسف اظهار زند  مي سر خطايي شما از وقتي .4

 !كنيد تاسف اظهار هم
 شـما  بـا  هـم  دنيـا  بخنديـد  اگـر  .نكنيد فراموش را لبخند ,است عقرب در قمر اوضاع وقتي .5

 .گذاشت خواهد تنها را شما دنيا كه بدانيد يقين كنيد گريه اگر و دخند مي
 .شود مي واقع موثر حد چه تا تشكر اين ببينيد و كنيد تشكر همسرتان تالشهاي از .6
 از بهتـر  عروسي،  خوب بسيار مادري .است خوبي خيلي زن شما همسر كه كنيد فكر اين به .7

 .شد خواهد طور همين او ،ددهي ادامه فكر طرز اين به اگر و عروسها ديگر
 كـه  باشيد داشته ياد به اما .كنيد دلبازي و دست خود همسر ستايش در و نباشيد خسيس .8

 باشـد  داشـته  را تمجيـد  و تعريـف  اسـتحقاق  همـسرتان  بايد .نكنيد مبالغه موردي هيچ در
 .ندهد خوبي نتيجه است ممكن وگرنه

 .شود شكوفا او پنهاني ياستعدادها تا كنيد كمك و كنيد تشويق را خود مسره .9
 او به كه دهيد نشان .دهيد قرار همسرتان اختيار در را خود وقت ،بها گران هداياي جاي به . 10

 به گل شاخه يك حتي ببريد اي  هديه او براي !سخت كار روز يك از پس حتي ،داريد توجه
 .ماند مي اخالق خوش او ترتيب اين

 بلكه،  نيست مسكن قرص او درد چاره ،كند  يم شكايت سردرد از همسرتان كه زماني بدانيد . 11
 .است لبخند يك

 كـه  داننـد   مـي  دنيا شوهران همه حال اين با ولي باشد متشكرم شايد دنيا در واژه زيباترين . 12
 ،بدهيـد  المـاس  بنـد  گـردن  او بـه  اگر !باشند داشته تشكر انتظار همسرشان از نبايد هرگز

 !دارد دوست بيشتر را زمرد كه گويد مي مطمئنا
 بـراي  قلـم  از عـوض  در .شويد برنده جنگ در ندارد امكان چون ,نجنگيد همسرتان با هرگز . 13

 او تحويـل  گـل  اي  شـاخه  همـراه  بـه  را آن بعد .كنيد استفاده داريد ذهن در چه آن نوشتن
 .بدهيد
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  مشكل گشا – 23/1

 تقـد مع كـه  يافتـه  دسـت  اصـولي  به خود هاي  پژوهش طي جنسي مسائل مشهور روانكاو استرنبرگ
 موفـق،  يهـا   خـانواده  اكثـر  در و بـوده  زناشويي رضايتبخش روابط اساسي عناصر از اصول اين است

 او .اسـت  شناسـايي  و رديـابي  قابـل  همـسران  تعـامالت  و روابـط  در قواعـدي  چنين داشتند جريان
 هـستند  پربـارتر  و تـر  رضايتبخش روابطي خواهان كه همسراني به خود هاي  پژوهش نتايج براساس

 و بيفزايند خود روابط صميميت و غنا بر قواعد و فنون اين آگاهانه كارگيري به با تا نمايد مي هتوصي
 آن تحقـق  ديگـري  مهارت و هنر هر همچون كه كنند تلقي مهارتي و هنر را مطلوب روابط برقراري
  .است جدي پيگيري و تالش تمرين، يادگيري، نيازمند

 شـريك  نيازهـاي  و احـساسات  عاليـق،  شناسـايي  پي در نهفعاال موفق همسران :گويد  مي استرنبرگ
 كـه  كنـد  احساس مقابل طرف تا شد خواهد موجب كه آن بر عالوه تالش اين هستند، خود زندگي

 يـك  تـا  دهد  مي فرد به را قدرت اين است، قائل ارزش و احترام حاالتش و نيازها و او براي همسرش
 در بتوانـد  فـرد  تا شود  مي موجب خود اين كه باشد داشته خود همسر حاالت و عاليق از بيني پيش

 فـراهم  را او خاطر رضايت و شادي موجبات و بردارد گام خود شريك عاليق و نيازها ارضاي راستاي
ــد ــي كنـ ــيش حتـ ــه آن از پـ ــسر، كـ ــستقيما همـ ــايي مـ ــرح را تقاضـ ــرده مطـ ــد كـ   .باشـ
 خـود  روابـط  در آنها كنند، مي دايجا را متناسب تغييرات حاالتشان و رفتار در موقع به موفق شركاي
 آميز موفقيت طور به توانند  مي همسران كه است بودن پذير انعطاف با تنها .سازگارند و پذير انعطاف

 رو به رو آميز موفقيت طور به زناشويي روابط ناپذير اجتناب يهانشيب و فراز و مقتضيات و هاچالش با
 و انـد  صـادق  خـود  بـا  آنهـا  هـستند،  خودشناسـي  از مطلـوبي  حد از برخوردار موفق شركاي .شوند

 و اعمـال  و افكـار  داوري به سوگيري و تعصب بي دارند، خود ضعف و قوت نقاط از مطلوبي شناخت
 موفـق  شركاي .دارند خود زندگي براي مشخصي سالم اهداف و فلسفه و نشينند مي خود يها انگيزه
 پذيرنـد  مي هستند كه همانگونه را يكديگر و دقائلن بسيار اهميت و ارزش شان رابطه و يكديگر براي
 و خـود  شخـصيت  بيـشتر  چه هر شكوفايي و تصحيح و ارتقا و رشد درصدد همواره كه حال عين در

 و يافتـه  ال ايـده  يهـا  چهـره  بـه  نـه  ورزنـد  مي عشق يكديگر واقعيت به آنها .هستند خويش همسر
 امـا  برتـر،  و مطلـوب  يهـا ويژگي مـام ت واجـد  است، نقص بي رويايي همسر يك .خود ذهن پرداخته
 عاشـق  توانيـد   مـي  شما .واقعيت در نه باشد داشته وجود تواند  مي ذهن در تنها غالبا موجودي چنين
 تنهـا  همچنـان  كنيد مي سعي يابد، مي ادامه صباحي چند روابطتان شويد، نقص بي و كامل فرد يك

 واقعيـات  با شما و تركيد خواهد شما وهم دكنكبا زود يا دير اما ببينيد، او در را كامل و برتر صفاتي
 بـراي  الزامـا  نـه  شويد، پريشان و نااميد خيلي است ممكن موقع آن و شد خواهيد آشنا خود شريك

 مثـل  و Ĥنهاانـس  همه مثل است انسان يك او كه اين براي بلكه است بدي يا نامناسب آدم او كه اين
  .خودش خاص ضعف و قوت نقاط با شما، خود
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 تـالش  مشتركـشان  زندگي و ديگري و خود در مثبت تغييرات ايجاد جهت در همواره موفق يشركا
 كننـد  مـي  سـعي  حـال  عين در و دارند مي بر گام بيشتر همدلي و تفاهم جهت در همواره كنند، مي

 بـا  و كـرده  پـذير  تحمـل  هوشـمندي،  و صـميميت  بـا  را دائم يا موقت نامطلوب ناپذير تغيير موارد
 در مـسائل  و مـشكالت  شـدن  مضاعف مانع سالم و عاقالنه رويكردي گرفتن پيش در و آنها پذيرش
  .شوند خود مشترك زندگي
 به مايل اغلب، اما داريم نواقصي و اشتباهات ما همه .هستند راحت و صادق يكديگر با موفق شركاي
 تر ساده و رت سهل بودن روراست جاي به واقعيت، تحريف و گفتن دورغ گاهي .نيستيم آنها پذيرش

 كيفيـت  و روابـط  سالمت براي تهديدي توانند  مي عناصر اين كه است اين مسئله اما رسد مي نظر به
 بـا  يافتـه  رشـد  و عاقالنه و صحيح برخورد ظرفيت بايد طرفين حال عين در البته آيند، شمار به آن

 روراسـت  و قصـاد  از همـسر  تا دهند گسترش خود در نيز را مقابل طرف توسط شده مطرح مسائل
 داوري و تعـديل  و تـصحيح  كه باشد مطمئن و نكند ناراحتي و نگراني احساس خود شريك با بودن
  .پـذيرفت  خواهـد  صـورت  مـشترك  اهداف و توافقات و منطق چارچوب در رويدادها و رفتارها افكار،
 و معقـول  نيازهـاي  سـالم  ارضـاي  ضـمن  آن بستر در طرفين كه باشد محيطي بايد مشترك زندگي
 ميـسر  ايـن  و بردارند گام تماميت و زايندگي شكوفايي، خود راستاي در يكديگر دوشادوش بهنجار،

 مـوقعيتي  در كـه  بينيـد  مـي  شـما  وقتي .متقابل اطمينان و اعتماد از آكنده فضايي در جز شود  مين
 دروغ گفـتن  بـه  بعد است ممكن بكنيد را كار اين اگر دهيد، فيصله را موضوع دروغ يك با توانيد  مي

 و بيـشتر  يهـا دروغ گفـتن  بـه  مجبـور  قبلـي  يهادروغ خاطر به بعدي موارد در اصال يا كنيد عادت
 محتـوا  بـي  و سـطحي  رابطـه  يـك  به شما رابطه تدريج به كه است ترتيب اين به و شويد بزرگتري

 غنـا  فاقد را رابطه كنند مي تعامل يكديگر با فضايي چنين در شريك دو كه ميهنگا و شود  مي تبديل
  .است شده الزم اطمينان و اعتماد و عمق فاقد ديگر رابطه كه چرا كنند مي احساس واقعي معناي و

 هـم  يـا  صميمانه تفريحي و گردش يا مشترك كار يك در همكاري با را خوشي اوقات موفق شركاي
 بـه  و كننـد  مـي  آرامش و راحتي و رضايت احساس بودن هم كنار از كنند، مي سپري هم با صحبتي

 كـه  داننـد  مـي  آنهـا  حـال  عـين  در .كنند مي خلق را آن خود خوش، اوقات براي ماندن منتظر جاي
 نيـز  هـا  ميناكا و مشكالت و نظر اختالف و نيست توافق و كاميابي و راحتي و خوشي همواره زندگي
 نـد كن مـي  سـعي  نيـز  ها لهوه اين در واقعيت اين به گاهي و اند واقعي زندگي ناپذير اجتناب اجزاي
 ييهافرصـت  عنـوان  بـه  مـسائل  بـه  حتي و باشند داشته اي يافته رشد و معقول برخورد ممكن تاحد
 و خيرخـواه  و صـادق  كامال كه حال عين در توانيد  مي شما يعني واقع در .بنگرند تحول و رشد براي
 آنهـا  اب صحيح برخورد با اما باشيد مسائلي و مشكالت رشد و ايجاد شاهد روابطتان در هستيد عاقل

 عميق و شدن نيرومندتر باعث حتي متقابل، رشد و تطابق براي فرصتي عنوان به آنها به نگريستن و
  .شويد تان رابطه شدن تر
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 رفتـار  آنهابا او مايلند كه كنند مي رفتار گونه همان خود زندگي باشريك موفق شركاي كه اين نهايتا
 عاشـقانه  رابطـه  الزمـه  كـه  متقابل درك و همدلي ايجاد در نگرش، اين تحقق جهت در تالش كند،
 بود خواهد موثر و كننده كمك بسيار است پايدار و موفق

 
   ناسازگاري در زندگي زناشويي-24/1

 ديـده  مجـدد  ازدواج و نامتناسـب  سـني  شـرايط  تحميلـي،  ازدواجهـاي  ما جامعه در هنوز متاسفانه
 .ميـشوند  زناشـويي  زندگي وارد و گذاشته پيش پا خود دل با تنها جوانان از بسياري هنوز و شود  مي

 اصلي داليل كردن بيان با داريم قصد بلكه نيست، يابي همسر آيين ميپردازيم، آن به اينجا در آنچه
 بـه  بخـشيدن  بهبـود  راه در ميقـد  آنها، از احتراز براي ساده روشهايي و همسران ميان اختالف بروز

  .برداريم خانواده داخلي روابط
 و يكـديگر  بـه  دارنـد  قـصد  دوطرف هر و گيرد مي صورت عشق با ازدواجها بيشتر مروزها كه درحالي

 بـه  توانـد   مـي  كـه  آيـد    مـي  پيش يمسائل زمان طول در اما بگذارند، احترام هم مقابل در تعهداتشان
 كوشـشهاي  رغـم   علـي  .شـود  منجـر  همراهـي  و عشق احساس، بدون مشترك زندگي يك يا جدايي

 كـل  %50 تقريبـا  جـدايي،  مرحلـه  بـه  نرسـيدن  بـراي  - هـا   بچـه  وجـود  اطرخ به بيشتر - همسران
  .شود مي منتهي عاطفي طالق به نيز مابقي از بااليي درصد و ميرس طالق به زناشويي پيوندهاي

 بايـد  دانـا  زوج يـك  اسـت،  بسيار آن در منفي آمدهاي پيش بروز امكان كه است مبارزه يك ازدواج
 چـه  آفـرين  مـشكل  عوامـل  امـا  .كننـد  رسيدگي آنها به و كرده بيني يشپ بشناسند، را آنها بتوانند

  هستند؟
  
  :كنيد توجه مسائل اين از بخشي به
 آن، در كـه  كنـد  گـذاري  پايه را اي  رابطه تواند  مي خود به نگذاشتن احترام و اندك نفس به اعتماد ▪

 را او بـاالخره  طيشـراي  چنـين  .اسـت  خود مقابل طرف از تمجيد و تعريف حال در مدام شخص اين
 خـود  همسر از غير كسي تمجيدي، و تعريف كوچكترين شنيدن با شخص اين و كرد خواهد خسته
  .شد خواهد متمايل

 براي فضايي هيچ كه طوري به زندگي در همسران نقش از ناپذير انعطاف و خشك تعريفي داشتن ▪
 اًاجبـار  طرفين از يكي كه مينگاه .گذارد نمي باقي افراد شخصيت رشد و تحول و تغيير عمل، آزادي
 بـراي  .يابـد  مي كاهش زوج، بين نظر تبادل و صميميت است، متفاوت او خود با كه بپذيرد را نقشي
 اينكـه  از پس ميخواهد و است شده داري خانه به مجبور دارد، ليسانس فوق مدرك كه ميخان مثال

 در زن كـه  اسـت  متعـددي  موارد از كيياين   شود، كار بازار وارد رسيدند، مدرسه سن به فرزندانش
  .نيست وخشنود گرفتهن قرارگاه خودجاي
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 بـه  شـدن  تبديل عبارتي به و دربيايد جور مقابل فرد تعاريف با كه كمالي به رسيدن براي كوشش ▪
  .دارد فاصله فرسنگها شخص واقعي خود از كه مطلوبي كمال
 بـه  خـود،  همـسر  يك شماره شخص از وهر،ش كه باشد اين تواند  مي شدن دار  بچه منفي تاثير يك ▪

 احـساس  و كـرده  پيـدا  وزن اضـافه  زن، كـه  اسـت  زمـان  همين در .كند  مي تنزل دو شماره شخص
 هـر  .گيرد مي ناديده فرزند از نگهداري امر در را زحماتش و كند مي توجهي  بي او به شوهرش كند  مي
 آيند  مي تحميلي بيشتر آنها نظر به نفرزندا بگيرد، قوت زوج در ارزشي كم متقابل حس اين كه قدر
  .شود مي سست اي فزاينده طور به خانواده روابط و
 
  زناشويي زندگي در رشد و تغيير -25/1 

 شـما  زناشـويي  زنـدگي  ،نكنيـد  اعمال را الزم تغييرات خود زندگي در اگر و نكنيد رفتار مدبرانه گر
 فراوانـي  كمـك  شـوهر  و زن به كردن، رفتار مبتكرانه و بودن شاداب .شود  مي كننده خسته احتماالً

 درسـت  .كننـد  تغيير و رشد بايد هستند طراوت يا زناشويي زندگي خواهان شوهر و زن اگر .كند  مي
 عـاطفي،  هـاي   زمينـه  در پيوسـته  بايد است مسلم امر ما فرزندان براي جسماني رشد كه طور همان

 .نكنيم گذشت خود از اندازه از بيش كه باشيم مراقب بايد .كنيم رشد نيز معنوي و ذهني احساسي،
 همـسر  داشـتن  دوست .شود  مي كمرنگ پيمان آن نسازد، فراهم را رشد امكان زناشويي روابط وقتي
 شـوق  و شـور  از تواند  مي هم ناي .باشيد هم با را خود زندگي دقايق همه لزوماً كه نيست معنا بدين

 زنـدگي  بـه  بيـشتري  شـادابي  تـا  است اي  وسيله مناسب فعاليتهاي و دوستان داشتن .بكاهد زندگي
 شـما  زنـدگي  به كه است مناسبي وسيله نيز ديگر هاي  زوج با داشتن معاشرت .بدهيد خود زناشويي
  .دهد مي بيشتري طراوت
 بـه  گـرفتن  جـشن  .اسـت  برخـوردار  اي  ويـژه  اهميـت  زا خـاص  هاي  برنامه و ها  موقعيت ريزي  برنامه
 به هاناي .بخشد  مي جديدي طراوت را ايام گذشت هديه، دادن مهماني، در شركت ويژه، هاي  تمناسب
 بـه  را هـا   مناسـبت  سـاير  و ازدواج سـالگرد  تولد، روز شوهر اينكه .دارد زيادي اهميت زن براي ويژه

 قـرار  همسرش محبت و مهر مورد كه رسد   مي نتيجه اين به و است مهم زن براي باشد داشته خاطر
 كـردن  زنـدگي  يكنواخـت  و بودن يكنواخت خانواده در عشق و مهر نشاندن فرو عوامل از يكي .دارد
 خالف بر و جديد كاري كه است الزم گاهي بريد  مي لذت خود نواخت يك زندگي از اگر حتي .است

 در بايـد  شـوهر  و زن زناشـويي،  زنـدگي  در نشاط و شور حفظ براي سرانجام، .دهيد صورت هميشه
 و زن بـه  آمـوختن  هـم  بـا  و گريـستن  هم با خنديدن، هم با كردن، زندگي هم با .كنند رشد عشق
  .شود بيشتر  آنهاميان محبت و مهر و ارندد دوست پيش از بيش را يكديگر كه دهد مي امكان شوهر
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  خشم آمدن وجود به -26/1
 متقابــل، درك عــدم يكطرفــه، ســخنرانيهاي طــوالني، بحثهــاي موجــب تواننــد مــي متعــدد عوامــل

 را آنان فرزندان و شوهر و زن تواند  مي مشكالت اين .شود محبت كامل فقدان و نادرست برداشتهاي
  .يافت خواهد ادامه نسلها تا آن اثر كه طوري به دهد مي قرار تاثير تحت باري زيان طور به
 داللـت  آن از خـارج  يـا  زناشـويي  زنـدگي  در كلـي  ايراد يك وجود به مستقيم غير طور به خشم، ▪

 اين در اساسي اشكال يك كه است معنا اين به زندگي شريك روي بر آن كردن متمركز اما ،كند  مي
 مانـدن،  تنها شدن، گرفته ناديده حس داشتن رعيف نتيجه عصبانيت اوقات بيشتر .دارد وجود رابطه
 شـدن  تـرك  احـساسي  نظـر  از يـا  گرفتن قرار خيانت مورد شدن، قضاوت منصفانه غير شدن، خوار
  .است
 .داد پاسـخ  منطـق  و خونـسردي  با آنرا بايد امكان حد وتا است فشارهايي چنين از اي  نشانه خشم ▪

 و باشـد  آمـده  پيش )شدن كار  بي مانند( اي  حرفه مشكلي نتيجه در احساسات اين تمام است ممكن
  .داشت خواهد نگه دور گناه بي همسر از را خشم يها لهشع آن، حل

 كـردن  تـرك  .كنـد  بـروز  نيـز  تـسليم  و ارادگـي  بـي  ضـعف،  چون ديگري اشكال به تواند  مي خشم
ـ  خواهد خطرناك همانقدر رابطه يك براي نيز متحرك مرده يك مانند زندگي و احساسات  در و ودب

  .كشت خواهد را رابطه كالم، يك
  كرد؟ توان مي چه

 خـشم  بـروز  موجب كه مشكلي يافتن .است مهم بسيار رابطه يك تخريب چگونگي درك و شناخت
 دهنـد،  افـزايش  را خـود  ارتباطي مهارتهاي بايد همسران .است برخوردار فراواني اهميت از نيز شده

 صـدا  بـردن  بـاال  .كننـد  پـاره  را درگيريها طوالني نجيرز و كنند درك را خود مقابل طرف عصبانيت
 و شـود   مـي  ميجس و روحي يها  لهحم برابر در بدن دفاعي اقدامات شدن برانگيخته موجب بالفاصله

 بـر  بايـد  طـرف  هـردو  يـا  نفـر  يك .آورد  مي وجود به منطقي ارتباط برقراري توانايي در ميمحك سد
 طرف صميميت و اعتماد خود، صداقت با و بپذيرد را خود اشتباه كار مسئوليت و كند غلبه موقعيت
 يـا  مخـرب  رفتارهـاي  مـسئوليت  و شـود  مـشكل  جوابگـوي  بتوانـد  نفر يك اگر .كند جلب را مقابل

  .باشـد  داشـته  را رفتـار  همـين  نيـز  مقابـل  طـرف  كـه  شـود   مـي  موجـب  بپـذيرد،  را خـود  نادرست
 موجـب  كه كند  ميخش نابودگر چرخه همتوج را طرف دو تواند  مي طرف بي واسطه يك حضور گاهي
 زوج بـين  را صـميميت  و اعتمـاد  تواند  مي شخص اين .است شده آنها كردن برقرار ارتباط در ناتواني
 عنـوان  بهتـر  مسائل آن در كه كند ايجاد آرام محيطي تواند  مي واسطه اين اين، بر عالوه .كند برقرار
  .شود لحاص عصبانيت، بروز بدون تفاهم، و توافق و شوند

 حفـظ  بـا  و بـاز  و راحـت  طـرف  دو و بوده، صداقت فاقد ارتباط و گفتگو اگر كه گفت بايد نهايت در
 بـاقي  همچنان مشكل كنند، بحث وارد را نامعقول توقعات و نكنند برخورد يكديگر با متقابل احترام
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 مـشكل  اصوال نيست، كه شود تبديل چيزي به نفر يك كه باشد اين اصلي مسئله اگر و .ماند خواهد
 رسيد نخواهد جايي به بحث و شد نخواهد حل

  
   بخشيم؟ استحكام شيرين زندگي يك براي را همسرمان و چگونه رابطه ميان خود -27/1
 البته. كنيم  مي پيشنهاد همسران نميا روابط بهبود و تقويت براي را مفيد روش تعدادي اينجا در ما

  .برد بكار زمان يك در و هم با آنهارا همه نبايد حتماً كه دانست بايد
 لـزوم  مواقع در و كرده انتخاب را مناسب موارد همسرتان و خود ويژگيهاي به توجه با توانيد  مي شما
  :بريد بكار

 ترغيب رفتارها آن بيشتر چه هر انجام به را او و كنيد تحسين را همسرتان مثبت رفتارهاي - 1
 كنارش در همواره داريد دوست و كنيد مي افتخار وجودش به چقدر كه بگوييد او به .نماييد
  .باشيد

 صبر .نكنيد قطع را حرفش وجه هيچ به شماست، با كردن صحبت حال در همسرتان وقتي - 2
 .كنيد بيان را خود نظر بعد و شود تمام حرفش كامالً تا كنيد

 وقتـي  .نـسازيد  خـود  اسـير  و بـرده  دسـتوراتتان  و ها  خواسته اقسام و انواع با ار خود همسر - 3
 ايـن  كـه  كنيـد  دقت .دهيد انجام برايش كاري عوض در هم خودتان خواهيد  مي او از كاري
 كم ظاهر به و كوچك كارهاي انجام با توانيد  مي هم شما .باشد ميمه مسئله نبايد حتماً كار

 .آوريد بيرون تنش از را خستگي و كنيد شاد را او زآمي محبت حرفهايي و اهميت
 ناراحـت  و عـصباني  خـود  بـه  نـسبت  را همـسرمان  حركاتمان و حرفها با ما مواقع از خيلي - 4

 نـاراحتي  و دلزدگـي  سـبب  كـه  رفتارهـايي  و كارهـا  از امكـان  حـد  تا كنيد سعي .كنيم مي
 زنـدگي  و همـسر  خـاطر  به دداري عالقه كارها آن به اگر حتماً .بپرهيزيد شود  مي همسرتان
 بگذاريد كنار را آنها مشتركتان

 .بخوانيد نوبت به را آن و كنيد انتخاب كتابي هم با كنيد سعي بيشتر صميميت ايجاد براي - 5
 جـاي  بـه  توانيـد   مي نيستيد، كتاب اهل اگر .نماييد گفتگو و بحث هم با آن مورد در سپس

 .بزنيد حرف اش درباره بعد و كنيد تماشا را ميفيل هم با آن
 شـويد  منـد  عالقـه  هم به نسبت شد سبب كه ويژگيهايي و آشناييتان اول روزهاي مورد در - 6

 از سالها گذشت از پس را خود ظاهر خوب ويژگيهاي اگر كه كنيد دقت ولي .نماييد گفتگو
 مـورد  در صـحبت  مـا  هـدف  كـه  چـرا  .نزنيـد  حرفي آنها مورد در است بهتر ايد داده دست

 مـورد  در صـادقانه  و آزادانـه  كنيد سعي آن جاي به .باشد نمي فيزيكي و ريظاه ويژگيهاي
 .نماييد گفتگو يكديگر شخصيتي و روحي مثبت ويژگيهاي
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 بـا  بعـدازظهر  يـك  مثالً .دهيد اختصاص نفر دو خودتان به فقط را هفته در يا روز در زماني - 7
 از كنيـد  سـعي  و شوند نمزاحمتا نتوانند فرزندانتان حتي كس هيچ كه برويد پاركي به هم
 .ببريد لذت بودن هم با اين

 .نكنيـد  فراموش را يكديگر به نسبت گذاردن احترام وقت هيچ تاكيد ميشود  هم باز آخر در - 8
 را احـساساتي  چنـين  نيـز  او شود  مي باعث همسرتان ديدگاههاي و عقايد افكار، به احترام(

 ) كند پيدا شما به نسبت
 كه است اين دهد  مي رخ زناشويي يهازندگي در سال چند گذشت از پس كه ديگري مسئله - 9

 با و نگرند مي ازدواج اول روزهاي در خود شورانگيز احساسات به نسبت تعجب با اغلب افراد
 مـن  كه است كسي همان فرد اين آيا كه اين يا كردم ازدواج زود اينقدر چرا گويند مي خود
 بلكـه  دارنـد،  نمي دوست را همسرشان ديگر آنها كه نيست معنا بدان اين البته خواستم؟ مي
 قطـار  يـك  مثـل  فـرد  حـاالتي  چنـين  در .اند شده روزمرگي نوعي دچار كه معناست بدان

 .نـدارد  جـذابيت  و تـازگي  بـرايش  مـسير  اين چيز هيچ ديگر و كند مي طي دائم را مسيري
 هـم  براي اي تازه چيز ديگر كه كنند مي حس اغلب افراد احساساتي چنين بروز با متأسفانه

 بـه  زناشـويي  زندگي فقط مواقع اين در كه دانست بايد ولي .اند رسيده بست بن به و ندارند
 صـبح  هر .كنيد بيدارش كه است اين بكنيد بايد كه كاري تنها و است رفته خواب به نوعي
 تـا  بكنيـد  توانيـد   مـي  كـاري  چه كه نديشيدبي و كنيد فكر ميك خواب از برخواستن از پس

 رضـايت  سـبب  كه كار يك حداقل روز در كنيد سعي .باشد داشته بهتري زندگي نهمسرتا
 ترتيـب  ايـن  بـه  و شود   مي تبديل عادت نوعي به كار اين رفته رفته .دهيد انجام باشد مي او

 .سـازد  مـي  مـشغول  خـود  بـه  را ذهنتـان  كه شود  مي مسائلي اولين شماجزء همسر همواره
 شـدن  عـادي  مسئله همين دليل به فقط و فقط زيادي گيخانواد كانونهاي امروزه متأسفانه

 زنـدگي  قـدر  بايـد  شـوهر  و زن .شـوند  مي پاشيده هم از روزمرگي نوعي به رسيدن و روابط
 شـما  مـراد  وفـق  بـر  هميشه نيست قرار زندگي كه كنيد توجه بايد .بدانند را خود زناشويي

 كنيـد  سـعي  پس .است دگيزن حقيقت اين و دارند وجود هميشه بد و خوب روزهاي .باشد
 را اي بهانـه  كـوچكترين  و سـازيد  خـود  پيشه را صبر زندگي در ها نارضايتي بروز هنگام به

 و كنيـد  تحمـل  را زنـدگي  سـخت  روزهـاي  هم با همراه كنيد سعي .ندهيد قرار دعوا براي
 ازدواج شما كه باشيد داشته خاطر به .باشيد هم با نيز سختيها در شيرين، روزهاي همچون

 رقبـايي  بـه  تبـديل  اينكـه  نه .شود مشترك هم با چيزتان همه و شويد تن يك كه ايد كرده
 از كه همانطور .باشند مي يكديگر به زدن كنايه و نيش و حسادت حال در همواره كه شويد

 از را توقـع  همين دهيد اجازه نيز او به نكند يا بكند را كارها از بعضي داريد توقع همسرتان
 توانند  مي حتي شوهر و زن .باشيد نداشته همسرتان از جا بي توقعات ولي .اشدب داشته شما
 و كننـد  حمايـت  و تشويق را يكديگر نگاه طرز و اشاره با اي كلمه بيان بدون جمع ميان در
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 و دارنـد  مـي  دوست را او اختالفات و مشكالت تمام عليرغم كه بفهمانند او به ترتيب اين به
 گوشـزد  و راهنمـايي  البتـه  .نكنيـد  انتقاد يكديگر از توانيد  مي كه جايي تا .كنند مي دركش
 سـبب  اغلـب  مـستقيم  انتقـاد  .كنـد  مـي  فـرق  جا بي انتقادات با مقابل طرف ايرادات كردن

 صورتي به و لفافه در را نظرمان مورد نكات است بهتر ،شود  مي مقابل طرف خاطر رنجيدگي
 بـدون  پـذيرفتن  مشترك زندگي اول شرط كه اچر. بگوييم همسرمان به مستقيم غير كامالً
 عشق صورت اين غير در .باشيد داشته اعتماد هم به نسبت حتماً .است يكديگر شرط و قيد
 بـه  كمـك  بـراي  شـرايطي  هـر  تحت و هميشه .گرفت نخواهد شكل ميانتان واقعي عالقه و

 و او بـه  جـه تو پـس  باشـيد؟  او دوست بهترين شما نيست قرار مگر .باشيد آماده همسرتان
 .دهيد قرار خود كارهاي اولويت در را او شرايط درك و نيازهايش

  
  ؟بخشيم استحكام را همسرمان خودو ميان عاطفي رابطه چگونه

   :آقايان به توصيه چند -28/1
 تـصور  باشـد  ومهربـان  سـنجيده  مـادري  و وسرزنده طراوت با زني همواره همسرتان خواهيد  مي گرا

 دقـايقي  روزانـه  كافيست فقط .بپردازيد نتيجه اين حصول براي را سنگيني بهاي مجبوريد كه نكنيد
 همـان  كـرد  خواهـد  او كـه  كاري ترين طبيعي شرائط دراين .دهيد فرا گوش او حرفهاي به دقت به

 است، بيشتري پذيرش مورد كه كند احساس همسرتان اينكه براي مواقع دراين.است كردن صحبت
  :كنيد رعايت را زير توصيه چند است بهتر

 شـما  اگـر  .نمانيـد  او زدن حـرف  منتظر است، ناراحت همسرتان كنيد  مي احساس وقتي .١
  .بريد مي بين از را اش يناراحت درصد 50 باشيد، حرف گر آغاز

 اسـت  ناراحـت  چـرا  او ازاينكـه  شـدن  ناراحت بدانيد ،دهيد  مي صحبت اجازه او به وقتي .٢
  .كند مين مسئله حل به كمكي

 .كنيد اجتناب او سخن كردن قطع از .٣
 اگـر  يـا  و بزنيد مثبتي حرف توانيد مين اگر .نزنيد حرفي بگوييد، چه كه دانيد مين وقتي .٤

 .بمانيد ساكت بگيريد، را تراماح جانب توانيد مين
 .كنيد تشويق صحبت به را او سئوال طرح با نداشت صحبت قصد همسرتان اگر .٥
 . برنياييد داوري مقام در و نكنيد اصالح را او احساسات .٦
 بـراي  حتـي  اگـر  كـه  چـرا  ندهيد نشان واكنش .كنيد حفظ را خود آرامش امكان حد تا .٧

 .شويد مي ازندهب بدهيد، دست از را خود كنترل اي لحظه
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  خواهيد مي پايدار خوشبختي اگر !ها خانم -29/1
 كـه  ايـن  از مـرد  . اسـت  قـدرت  عاشق موجودي مرد كند، فوران صميميت تا دهيد، قدرت مردان به

 توانـا  كـه  اين از .برد  مي خود همراه نيز را شما و گيرد مي اوج آسمان در .كند  مي حظ باشد قدرتمند
 مـشغوليد،  مـردان  در احـساس  ايـن  گـشتن  به وقتي تا .برد  مي لذت كند، توانايي احساس يا و باشد
 آن از يـا  و بگيريـد  ناديـده  را مـرد  قـدرت  اگـر  .ببينيد را خوشبختي خواب توانيد  مي تنها كه بدانيد
 هـايش   قدرت به كه است كسي دنبال به او .بود نخواهيد اهايشروي پري ديگر كه بدانيد كنيد انتقاد
 پـس  .دهـد  جلـوه  مثبـت  هـايش   توانـايي  تقويت جهت در را هايش  ضعف حتي و باشد داشته ايمان
  : كه بدانيد و باشيد مراقب

 اگـر  حتـي  .نكـشيد  همـسرتان  رخ به را پولتان و درآمد هرگز :هستيد درآمد داراي خودتان اگر - 1
 همـه  كـه  كنـد  احـساس  همسرتان بگذاريد .نياوريد هم خودتان روي به هرگز داريد ريبيشت درآمد
  .شود مي اداره همسرتان قدرتمند دست به خانواده مالي امور اداره و اوست دست در چيز

 درآمـد  اينقـدر  فالنـي  .دارد خانـه  دوتا خواهرم شوهر نگوييد :نكنيد مقايسه كسي با را او مطلقاً - 2
 بيـشتر  تالش براي را او كنيد  مي فكر مالي اوضاع بهبود به واقعا اگر . گداهايي مثل يشههم تو و دارد

  .  است صميميت دشمن انتقاد .كنيد تشويق
 يعنـي  .مـرد  ريختن فرو يعني ! اي  عرضه بي تو : است صميميت بر خواندن فاتحه ! اي  عرضه  بي تو - 3
 عـشق  و صـميميت  بـر  اي  فاتحه اي  عرضه  بي تو مشابه مفهوم هر . كردن خراب را خانه خود دست به

  .  است مرد متقابل
 كنـدو  حـل  را آن بخواهيـد  او از و بگوييـد  او به را مشكل :بدانيد مشكالت حالل را خود شوهرِ - 4

  .  است مسئله اين حل به قادر او تنها كه كنيد تأييد
 حـل  تنهـايي  به را شكالتشانم كه دارند دوست مردان :نكنيد نصيحت و ندهيد اندرز مردان به - 5

 در و كنـد  فـصل  و حـل  را موضـوع  اسـت  قادر تنهايي به يعني گويد  نمي چيزي شما به اگر و كنند
  .كنيد عاشقانه را خود زندگي ، نكردن نصيحت با .گذارند مي ميان در شما با لزوم صورت

 آنهـا  سمت به مدام ،  است ساكت مرد وقتي كه خانمهاست اشتباه اين :نشكنيد را مردان سكوت - 6
 سـكوت  ايـن  به احترام و است نيازمند سكوت به است ساكت او اگر .زنند  مي حرف آنها با و روند  مي

 در امـا  باشد بودن خاطر آزرده معني به است ممكن زنان در طوالني سكوت .بيشتر صميميت يعني
  .  نيست طور اين مردان مورد

 ورزش به دوستانش با .كند خلوت خود با تا كنيد رها ار خود شوهر گاهي :بدهيد فضا مردان به - 7
 آنها كه است چيزي اين ،  شدن رها فضاي نباشيد او دنبال مدام !بزند سر تنها خود ةخانواد به و برود

  .ورزند مي عشق شما به نيز آنها كنيد، هديه را فضا اين آنها به اگر .دارند نياز آن به گاهي
 كه كوچكي كار هر از .دهد  مي پرواز قدرت مرد به تشكر شود قدرداني او از كه دارد دوست مرد - 8

  .بورزد عشق شما به حساب بي نيز او تا كنيد قدرداني و تشكر .دهد مي انجام شما براي
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 بهتـرين  صـاحب  او كنيـد  تأكيـد  مـدام  و تأييـد  را همـسرتان  هـاي  يتواناي :شود تأييد بايد مرد - 9
  .  صميميت فوران يعني مردان تأييد و است رشوه ترين شايسته و ها توانايي

 نيـز  شما و تواند  مي او كه اين به خاطر اطمينان با .كنيد اعتماد او به :باشد اطمينان مورد بايد - 10
  .بسپاريد او به را كارها از بسياري راحتي به توانيد مي
 او پـشت  و كنـد   نمـي  فرامـوش  را ها  زدن كف . است تشويق عاشق مرد :كنيد تشويق را مردان - 11
  .سـپارد   مـي  خـاطر  بـه  دارد عمـر  تـا  را شـما  آفـرين  مـرد،  .كنـد   مي حس را تشويق عالمت به زدن
 .دارم خاطر به هميشه تا ، طاليي قوانين اين اجراي از بعد را شما لبخند نيز من
  

  تملك حسشتن دوست دا -30/1
 مخـصوصاً  و آدمـا  موضـوع،  نايـ  مـورد  در اينقدر اخير وقته چند اين چرا كردين فكر اين به حاال تا
ــه منحــصر فقــط ايــن البتــه شــدن؟ حــساس انومــاخ ــين روابــط ب   نيــست متفــاوت جــنس دو ب

 كـه  رو چيـز  هر .كرد نميشه كاريشم اينه حالش جماعت بشر اومده؟ وجود به موضوع اين چرا اصال
 تــاثيري چــه نفــر دو روابــط در موضــوع ايــن ولــي .بــشه مــالكش ميخــواد باشــه داشــته وســتد

 رو اون و نيـاد  خوشـمون  جورايي يه تملكه اين از همه شايد .باشيم منصف ميگذاره؟ببينيد،بگذاريد
 داريم هممون رو حس اين از ييها گوشه يه مطمئناً اما بدونيم، احساسمون به نسبت توهين جور يه

 برو باشيم،بي داشته خودمون تسخير در رو طرف وجود از بيشتري قسمت كه داريم وستد هممون
 يحـد  تا گفت ودميش جهت كي از .ابدا هست، مضر كامال حسي همچين گفت نميشه اساساً !برگرد

 رفتـه  فراتـر  سطحي و معمولي حد از كه رابطه كي در يعني.هست ضروري حتي و معقول و منطقي
 شـدن  بـراورده  ميزان به توحه با طرفينبطوريكه  .دميكن مشخص رو رفينط تكليف حسي يننهمچ
 ميتواننـد  حـد  چه تا و بگذارند مايه ناطرفش و ناشه  رابط براي چقدر كه ميگيرند حس،تصميم اين
 هـم  ارزش بـا  بـسيار  نفـس  به اعتماد يه خود به خود اين خوب .كنند محكم رو رابطه اين يها  پايه

 ايـن  .بود قضيه مثبت طرف اين خوب، هست؛ مفيد خيلي رابطه ادامه و بقا براي كه بوجود مي آورد  
ـ  بـه  تبـديل  واقعـا  ميكنه پيدا طرفه يك كامال و منطق بي شخصي، كامال جنبه كه وقتي حس  كي
 كيـت  ل مـا  و ودميـش  تهديـد  طـرف  يـك  احـساس  استقالل پويايي حالت اين در .ودميش مضر عامل

 ايـن  در .ودميـش  تهديـد  و  ميـرود  سـوال  زير كردنش توجه و داشتنش دوست حسش، روي شخص
 و وجـود  تمـام  دهـ ميخوا طرف ك  ي كردو پيدا ودنميش رو قبلي مورد مزايايآن   از ماكد هيچ حالت

 يهـا  ريـشه  بـر  ايـست  تيـشه  اين و .دباش داشته خودش براي خودخواهانه رو، مقابل طرف احساس
 .رابطه
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   كنيم؟ مطرح  چگونه انتقاد جنسي را-31/1
 پاسـخ  زيـر  اساسـي  سواالت به داريد، انتقاد باو نسبت كه بگوييد همسرتان به چيزي كه آن از قبل

  :دهيد
ــه   .نگوييــد چيــزي پــس .نداريــد اي ســازنده و خــوب دليــل اگــر كــنم؟ مــي انتقــاد دليــل چــه ب
 اين توانم مي كجا در و وقت چه بپرسيد، خود از نه، اگر جاست؟ اين مكان بهترين و زمان بهترين آيا

  كند؟ بهتر را ما جنسي روابط كه كنم مطرح را نكات
 بـر  پـسنديد،  نمـي  همـسرتان  در كـه  چـه  آن بر تمركز جاي به كه باشيد داشته ياد به انتقاد هنگام
 بـا  طـور  اين ندارم دوست« بگوييد كه آن جاي به .كنيد تأكيد بخشد مي شما به كه خاطري رضايت
 بـه  وقتـي  »برم مي لذت بيشتر كني مي نوازشم آرامي به وقتي« بگوييد »بگيري آغوشم در خشونت

 را همـسرتان  و خـود  آيد، مي بدتان آن از كه كنيد مي مطرح را چيزي انتتخواس كردن مطرح جاي
 انجـام  جزييـات  بـر  را خود توجه سي،جن هاي حالت و احساس بر تمركز جاي به كه كنيد مي مجبور

 .نباشد آمرانه كالمتان لحن باشيد مواظب كنيد، مي مطرح را هايتان خواسته وقتي .كنيد متمركز آن
 صـورت  ايـن  غيـر  در« اسـت  ايـن  آن ضمني مفهوم »كن نوازش آرامي به مرا« بگوييد آمرانه وقتي
 اگـر « :كنـد  ايجاد تهديد ةزمين نبايد شما خواستة ترتيب همين به و »بزني دست من به گذارم نمي
  »!بكنم ديگري فكر كني رفتار من خواست مطابق نيستي بلد

 از كـردن  انتقـاد  .دهـد  تغييـر  را آن توانـد  نمـي  همـسرتان  كـه  نكنيـد  انتقـاد  چيزي از كنيد سعي
 فقط احتماالً چون است، ظالمانه انتقادي ها سينه و سينه شكل آلت، ةانداز مثل جسمي خصوصيات

 نيـز  همـسر  جنـسي  تمـايالت  از انتقـاد  .دهـد  تغييـر  را وضـعيتي  چنين تواند مي پالستيك جراحي
  .شود مي محسوب سازنده غير انتقادي
 كننـد،  مـي  عنـوان  جنـسي  روابـط  دربارة آميز اغراق شكلي به سكس هاي فيلم و ها  كتاب كه مطالبي
 در .باشـند  داشـته  اي بينانـه  رواقـع غي انتظارات خود همسران از مردان و زن كه شود مي باعث گاهي
 بـه  انـرژي  دادن دسـت  از بـدون  ها ساعت بتوانند كه شوند مي پيدا اشخاصي ندرت به واقعي زندگي
 جنـسي  نامتعـارف  روشـهاي  ةتجرب به تمايلي مردم غالب واقعي، زندگي در .بپردازند جنسي فعاليت
 خواهـد  را تـأثير  ايـن  فقـط  نيـست،  شما واهي توقعات برآوردن به قادر كه همسري از انتقاد .ندارند

  .بــدارد دوســتتان كمتــر كــه شــود موجــب و نمــوده تــر خــشمگين و تــر عــصبي را او كــه داشــت
 بدگويي جاي به آرزو  و ميل صورت به و »تو« جاي به »من« لغت با بيشتر را خود انتقادي هاي جمله

 »نكـردي  اصـالح  قـبالً  چرا اشد،خر مي را صورتم هايت ريش« جاي به مثالً .كنيد بيان زدن تهمت و
 بـه  خوبي احساس و برم مي لذت واقعاً است، شده اصالح و نرم صورتت وقتي« :شود گفته است بهتر
 ةنتيجـ  »باشد؟ خاموش چراغ ورزي عشق موقع داري اصرار چرا« مانند انتقادي ».دهد مي دست من

  ».ببينم را بدنت و صورت ورزي عشق موقع دارم دوست« شود گفته كه اگر داشت، خواهد بهتري
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 گويـد  مـي  جنـسي  مـشكالت  درمـان  متخصص پزشك يك .بپرهيزيد  معني بي و گنگ انتقادهاي از
 بـودن  بـار  كـسالت  خـاطر  به را آنها همسرشان گويند مي من مراجعين از بسياري كه ام ديده اخيراً«

 تواند مي بودن بار كسالت چيست؟ شكايت اين در اصلي ةنكت اما .كند مي مالمت شان جنسي زندگي
 زمـان  نيـست؟  انگيـز  رغبـت  محـيط  آيا .بگيرد بر در را جنسي مشكالت و مسائل از رنگارنگي طيف

 همـسر  از نيـست؟  كـار  در تنوعي شده؟ گرفته سرسري عاشقانه هاي نوازش نشده؟ انتخاب مناسبي
  ».باشــد صــريح و واقعــي كــه اســت مــوثر انتقــادي اســت؟ ســاخته كــاري چــه انتقادتــان، مــورد
 اعتـراض  ميـان  .كنيـد  اسـتفاده  ديگري عبارات و كلمات از مثبت انتقاد به منفي انتقاد تبديل براي

 داريـد،  انتظاري چه جنسي روابط از كه اين و جنسي روابط از شما نشده برآورده انتظارات به نسبت
 بـه  يابد يم امكان همسرتان كه است مطلب اين شدن روشن از پس تنها و دارد، وجود زيادي ةفاصل

  .بپوشاند عمل ةجام شما معقول و مشخص ةخواست
 رخـش  بـه  وقتـي  كـه  باشـيد  داشـته  انتظـار  همسرتان از توانيد مي منطقاً آيا گذشته، ها اين ةهم از

 هايتـان  حـرف  به دردي هم احساس با كند، نمي فراهم را شما خشنودي جنسي امور در كه كشيد مي
 سـپس  و دهد، مي انجام شما خشنودي براي كه كنيد تمركز مواردي بر كنيد سعي بايد دهد؟ گوش

  .كنيد مطرح خود جنسي روابط بهبود براي اي سازنده پيشنهادات
 همـسر  هـاي  مهـارت  و امتيـاز  وجـه  كـه  اسـت  اين انتقاد نوع ترين كشنده .كنيد اجتناب مقايسه از

  .كنيد مقايسه قبلي همسر با را تان فعلي
 از فقـط  و بگيريـد  عهـده  بـه  مـسووليتي  انگيزتـر،  هيجـان  و بهتـر  اي رابطه ايجاد براي هم شما خود

 هـست  اوقاتي دانم مي خودم« گفت مي زني .كند اقدام تنها دست كه باشيد نداشته انتظار همسرتان
 به خودم شود، انجام بايد زمينه اين در كه را كاري از بخشي بنابراين دارم، اضافي محرك به نياز كه

 يـك  دربارة پردازي خيال با را ام عاشقانه احساسات پوشم، مي انگيزي شوق لباس مثالً گيرم، مي عهده
 كنم ايجاد احساساتي فضايي كنم مي سعي خالصه .انگيزم برمي پرهيجان رمان يك يا عشقي ةصحن
  .گيرد صورت تغييري بتواند فضا آن در كه
 اسـت  آن از مـوثرتر  بپذيرد، را شما انتقاد كند مي سعي كه همسري به كردن كمك ترتيب همين به
  .كند تغيير شما انتقاد اساس بر خواهد مي طور چه او كه بپاييد و بنشينيد بين خرده ناظري مثل كه

 كنـد،  تجربـه  را جنـسي  رابطـة  گوناگون روشهاي ندارد دوست چرا كه كرد مي انتقاد زنش از مردي
 اين تا .شود مصرتر خود رفتار ةاماد در همسرش كه شد مي سبب جويي عيب لحن با انتقاد اين طرح
 خـوب  همـان  بكنـي  كاري هر و جور هر من نظر از !ببين« كرد مطرح ديگري شكل به را مسئله كه

 ةزمين آوردن فراهم .كند شروع را تجربه و بيابد آرامشي توانست همسرش كه بود جا اين در ».است
 همـسرتان  بـراي  نظر مورد موضوع بارةدر عجوالنه كه است آن از موثرتر مراتب به ترغيب، و مناسب
 دو هـر  متقابـل  مـشاركت  به جنسي رفتار در مثبتي تغيير هر درازمدت، در .كنيد سخنراني و تبليغ
  .دارد بستگي طرف
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 زبان به كه كنيد مي فكر اگر .است مناسب موقعيت در چاره راه دادن نشان عمالً انتقاد، موثر راه يك
 شـكل  در خواسـته  يك كردن مطرح يا و دارد، آزردن احتمال د،شو مي رنجش باعث مطلبي، آوردن
 بـه  مناسـبي  موقعيـت  در و خـود  عمـل  با اگر شايد كه كنيد فكر امكان اين به است، دشوار خاصي

 راه از خـصوصاً  كـه  زنـي  .باشـد  موثر اي گفته هر از بهتر  چيست، چاره راه كه دهيد نشان همسرتان
 شـكايت  كـرد  مي لمس را هايش سينه ندرت به شوهرش كه ينا از شد، مي تحريك اش سينه نوازش
 در شـما  واكـنش « پرسـيد  او از پزشـك  .بود كرده مراجعه مشاور پزشك به خاطر همين به و داشت

  »است؟ چگونه موارد گونه اين
 احـساس  كند نمي توجه وقتي و كند، شروع خودش شوهرم تا كنم مي صبر ابتدا« گفت پاسخ در زن
 رغبتـي  او كـه  دارم ديگري عيب يا كوچكند، خيلي هايم سينه البد كنم مي فكر ام، شده طرد كنم مي

 چـون  كنم، پرسش اين به راضي را خودم توانم نمي ولي بپرسم شوهرم از خواهم مي .دهد نمي نشان
  ».دارم وحشت بدهد دارد امكان كه جوابي از

 را دسـتش  كنيـد،  شـروع  شـما  خود را اول حركت نشويد، او منتظر بعد ةدفع« كرد پيشنهاد مشاور
 اسـت  شما ميل كه طور آن كه كنيد ترغيبش ماليمت با عمالً و بگذاريد هايتان سينه روي و بگيريد
 در را او ةعاشـقان  رفتـار  توانيد مي ترتيب اين به .بريد مي لذت كار اين از كه بگوييد او به و كند رفتار
  ».دهيد تغيير خود دلخواه جهت
 و شـود  مي منجر انتقاد مورد رفتار تثبيت به شود، گفته اعتراض لحن به كه نگاميه ويژه به كلمات
 ابـراز  بـراي  او بـه  كمـك  و همـسر  نياز از آگاهي افزايش به شوند، انجام محبت روي از وقتي اعمال

  .انجامد مي مطلوب واكنش
  

  بپذيريم؟ را جنسي انتقاد چگونه - 32/1
 آن اعتبـار  ةدرجـ  كـه  آن بـراي  كنيد، كنترل را خود واكنش كند، مي انتقاد شما از همسرتان وقتي
 تـشخيص  را آن پيـام  آيا و ايد كرده درك خوبي به را او منظور آيا كه ببينيد ابتدا بسنجيد، را انتقاد
 كـه  بپرسـيد  همـسرتان  از .اندازيـد  كـار  بـه  را خود درك و ذكاوت ةهم منظور، اين به و دهيد؟ مي

 او منظـور  كه نكنيد فرض وقت هيچ .است بوده چه كارها آن انجام يا ها حرف آن گفتن از منظورش
  .كنيـــد تكـــرار شـــده مطـــرح انتقـــاد از را خـــود دريافـــت لـــزوم، صـــورت در دانيـــد، مـــي را

 اصـلي  مقصود كنيد، تفسير را آن كنيد، گيري نتيجه انتقاد مفهوم مورد در زده شتاب كه آن از پيش
 يـا  ».بـده  توضـيح  بـرايم  بيـشتر  مورد اين در« :بپرسيد جمالتي چنين با را انتقاد بيان از همسرتان

 تـو  در احساسي چه انتقاد اين دانستم مي خواست مي دلم« يا »كني؟ باز بيشتر را موضوع تواني مي«
 از ــ  »شـود  مي كننده كسل دارد زناشويي روابط« ـ مثل دارد، كلي حالت انتقاد اگر ».كند مي ايجاد

  چيـست؟  تغييـر  بـراي  پيـشنهادش  و دارد، شـكايت  مشخـصي  چيـز  چـه  از بگويـد  كـه  بخواهيد او
 از بعـد  تـو « كنـد،  بيـان  مـشخص  طـور  بـه  را هـايش  خواسته و نياز كه كنيد پيشنهاد همسرتان به

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 80

 خواهد مي دلم دارم، نياز بيشتري توجه به موقع اين در من، كه حالي در نيستي، مهربان ورزي عشق
 ةانگيـز  بايـد  بپذيريـد،  سـازنده  شـكل  بـه  را انتقـادي  كـه  اين يبرا ،»كني بغلم مدتي موقع اين در

 بـه  دفاع حالت لحظه آن در يا و باشيد رنجيده كه هم قدر هر .بدانيد انتقاد آن گفتن از را همسرتان
 بايـد  هـم  بـاز  .كنيـد  پيـدا  را انتقـاد  علـت  زودتـر  چه هر بايد كه نكنيد فراموش باشيد، گرفته خود

  :كنيد مطرح سواالتي
  »بودي؟ ناراحت خودت كه اين براي يا كني؟ ناراحت مرا كه گفتي اين براي را حرف اين اآي«
 و شـوي  ناراحـت  شـد،  باعـث  كـردم  كـه  كـاري  يا زدم، من كه حرفي به بود واكنشي تو انتقاد آيا«

  »كني؟ سرخوردگي احساس
 چه .دادي بروز را آن حاال چرا است طور اين اگر پروراني؟ مي سرت در هاست مدت را انتقاد اين آيا«

  »بگويي؟ را آن شد سبب كه افتاد اتفاقي
 كـه  اسـت  مـوردي  و اسـت،  من كنترل در واقعاً كني، مي انتقاد آن از كه چيزي انجام كني مي فكر«

 ناخودآگـاه  هـاي  انگيزه وجوي جست به را كننده انتقاد كنيد، سعي .»چطور؟ دهم، تغييرش توانم مي
  .كنيد ترغيب خويش
 همـسرتان  حـرف  اگـر  ديگـر  عبـارت  به .است سازنده انتقاد يك پذيرش در عامل ترين مهم اعتماد،

 بـا  اش رابطـه  حفـظ  براي صميمانه او كه باشيد داشته باور باشد، هم منصفانه غير حتي يا نسنجيده
  .كند مي تالش شما
 آگـاهي  جنـسي  قادانت عاطفي تأثير از طرفين زيرا شود، مي گرفته ناديده اعتماد موارد از بسياري در

 در احـساسي  چه شوهرش نارضايتي اظهار پرسيد، زني از پزشك مشاوره، جلسات از يكي در .ندارند
  ».كردم حقارت احساس و شدم عصباني« گفت زن .برانگيخت او

 اصـالً  بسا چه و هستند چسب بر دو فقط كه حقارت احساس و عصبانيت اما« :كرد يادآوري پزشك
  »بود؟ چه شما عاطفي واكنش .شندبا نداشته واقعي ةجنب
 بـه  پزشـك  »شـده  تنـگ  نفسم كه كردم مي احساس .سردادم را گريه كنم مي گمان« داد جواب زن

  »كنـي؟  ناراحـت  را همـسرت  كـه  زدي را هـا  حـرف  آن عمـداً  آيـا « گفـت  و برگـشت  شـوهر  طرف
  ».دارم دوسـتش  واقعـاً  مـن  كـنم،  ناراحتش خواستم نمي نه، !خدا به نه،« داد جواب درنگ بي شوهر
 .شـود  منتهي منفي جنسي انتقاد شدن شرطي به تواند مي انتقاد روند متقابل، تفاهم و اعتماد بدون

 سـردي  به آنها بخش لذت جنسي زندگي كه كرد مي تعريف را شوهري و زن حكايت ديگري پزشك
 نـشان  بدي واكنش )واهي يا واقعي از اعم( مقابل، طرف انتقادات به نسبت آنها دوي هر زيرا گراييد؛

  :دادند مي
 .گرفـت  مي انتقام او از مقابل طرف پيشنهاد كردن رد با بعد ةدفع رنجيد، مي آنها از يكي كه بار هر«

 از زماني كه هانآ جنسي روابط و كرد سرايت نيز جنسي روابط ةحوز به اآنه اختالفات چندي، از پس
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 هـاي  رنجـش  بيـان  بـه  صادقانه كه آن جاي به آنها .شد متوقف و محدود بود برخوردار فعالي حالت
  .»كردند مي ابراز را خود ناراحتي جنسي، رابطة برقراري از باخودداري بپردازند، خود

  
  »گوييتراس« پوشش -33/1

 از بـسياري  و شـود  مي گفته سخن فراوان جنسي مسائل دربارة گفتن سخن پرده بي مورد در اگرچه
 رابطـة  چنـد  هر كه است الزم نكته اين ذكر اما هستند، مصر نآ به دستيابي براي هم شوهرها و زن

 حد، از بيش صراحت موارد اي پاره در اما دارد، بستگي پرده بي و صريح وگويي گفت به خوب، جنسي
  .است آور زيان

 چـه  بدانيم بايد ولي باشيم راست و رك بايد كه است درست« نويسد مي روانشناس »تاوريس كارل«
 پرانـدن  از خـودداري  .دارد وجود آشكاري تفاوت گويي دروغ و نگفتن راست بين … چگونه؟ و وقت
 قيمتـي  هر به كه خودپسندانه تصميم اين و شود نمي محسوب گويي دروغ بار، زيان راست حرف يك
  ».شود تمام گران خيلي تواند مي گاهي بود، وتگراس بايد

 .آورد مـي  بـار  بـه  بدي نتايج هم غالباً كه تاس پليد مقاصد براي پوششي صادقانه، حد از بيش انتقاد
 مـرد  عـادي  شرايط تحت نه؟ يا هست راضي شان جنسي رابطة از آيا پرسيد مي شوهرش از زني مثالً
 موضـوعي  از مـثالً  مـرد  ايـن  اگـر  امـا  برود، طفره پاسخ از نحوي به يا و بدهد مثبت جواب تواند مي

 در بـود،  گـو  راسـت  بايد كه اين صرف به باشد، تهنداش جنسي مسائل به هم ربطي كه باشد، ناراحت
  ».نيـستي  بلـد  بـازي  عشق اصالً تو و بوده جذاب ندرت به ما روابط چندان، نه« :گويد مي زن جواب
 و احـساس  بـا  مـوارد  گونـه  ايـن  در .رسـد  نمـي  جنسي رضايت به معموالً كه بگيريد نظر در را زني

 دارم تو مثل همسري كه اين از است، عالي خيلي« بگويد است ممكن دارد شوهرش به كه اي عالقه
 آن از بهتـر  جـواب  ايـن  زناشويي زندگي در بيشتر وحدت ايجاد براي ».كنم مي خوشبختي احساس
 صحبت پرده بي و گويي راست ديگر، عبارت به »نه زياد بگم؟ چي … اي« كه است معني بي صداقت
 بايـد  هنگـامي  تنهـا  بـدانيم،  آزاردهنده يقحقا گفتن به موظف را خود كه نيست معني بدين كردن
  .است نگفتن از بيشتر گفتنش نفع بدانيم كه كنيم چنين
 در گـويي  رك و صـراحت  وقـت  چه كه كنيم، حس كم دست يا بدانيم، كه است اين اساسي مسئلة
 گويـد،  مـي  تـاوريس  .كنـد  دار جريحه را مقابل طرف احساس بودن، مفيد جاي به است ممكن انتقاد

 طرف كه گويد، مي فقط مخرب صداقت .كند كمك ديگران با مناسبات بهبود به بايد سازنده صداقت
 صداقت پس در كه را مفهومي آن انتقاد، يك بيان از پيش كه است مهم بنابراين .كرده غفلت مقابل
 كلمـات  ايـن  گفتن از هدف زنم؟ مي را حرف اين چرا :بپرسيد خودتان از .ببينيم درست است نهفته

  ؟!ديگر چيزهاي دربارة تا برم، مي كار به بيشتري »صداقت« دارم جنسي مسائل دربارة چرا ست؟چي
 در يكـديگر  بـا  را خـود  جنـسي  احساسات و نيازها ترين مهم قادرند كه هايي زوج كه، اين آخر كالم
 كـه  هـستند  ييآنهـا  خودشان ةگفت به ـ شود مي نيز انتقاد مشمول ناخواه و خواه كه ـ گذارند ميان
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 كـردن  برقـرار  در سعي« گويد، مي زناشويي مسائل مشاور كاپالن هلن .دارند يكديگر با خوبي روابط
 گـرفتن  يـاد  در سـعي  ماننـد  آميـز،  موفقيـت  كالمـي  رابطـة  يك ايجاد بدون پذير، دل جنسي روابط

 ابـد، ي مـي  ارتقـا  بـاالتري  سطح به جنسي روابط كردن، گو و گفت با ».است بسته چشم با تيراندازي
  :اســـت داده توضـــيح »فلـــش« نـــام بـــه خـــود كتـــاب در »برافـــي برژيـــت« كـــه ســـطحي
 صـداي  فقـط  كـه  عميـق  سـكوتي  در شان جنسي رابطة بگيرد، زن كه وقتي كرد مي تصور ماركوس
 ةعهـد  بر كه اي وظيفه دربارة نانسي اما شد خواهد انجام است آن شكستن به قادر خودشان حركات

 ايـن  در وقتي كه برانگيخت او در را احساسي و كرد، صحبت برايش لنشيند و آرام صدايي با بود او
  .كرد مي احساس خود گوش در را او صداي لحن ها مدت تا يافت، توفيق كار
  

   كرد؟ ازدواج توان  آيا با هركسي مي-34/1
 و خـواهر  مادر، پدر،( خانواده اصلي و مهم اعضاي يعني،  است ها  خانواده رضايت ج،زو انتخاب در اول

 بزرگـان  اگـر  كـه  اسـت  سـنت  يـك  ايراني يها  خانواده در .باشند داشته رضايت انتخاب ان از )برادر
   اسـت  مبـارك  و داريـم  قبـول  اسـت؛  خـوبي  دامـاد  اين كه بگويند مثالً و بپذيرند را فردي خانواده،

 را انتخـاب  نوع اين حاال.است شده گذاشته سر پشت خوبي به اول مرحله ترتيب بدين ،… اهللا انشاء
 محـضر  بـه  خواهنـد  مـي  يـشان ها  خانواده توافق بدون كه پسري و دختر يك انتخاب با كنيد مقايسه
 عيـد  روز مـثالً  خـوبي  روز در رونـد،  مي دختر خواستگاري به احترام با ها  خانواده. كنند عقد و بروند
 رضـايت  كـه  بينيـد  مـي  … و گذارنـد  مي را نامزدي قرار بعد و كنند، مي توافق همگي روند، مي غدير

 كـه  كـشوري  در .اسـت  ايرانـي  زوج زنـدگي  در ساز سرنوشت عامل اولين ازدواج طرفين يها  خانواده
 يـك  بـا  انگـار  كنيـد  مي زندگي مرد يك با شما وقتي كنند، مي زندگي جمعي دسته صورت به مردم

 .كنيد مي زندگي يلهقب
 زنـدگي  دختـر  يـك  بـا  وقتـي . اسـت  همينطور هم خانمها مورد در .نيست تنهايي به مرد يك فقط
 مـورد  و كنـيم  جـا  قبيلـه  ايـن  رادر خودمـان  بايـد  ما چطور .كنيد مي زندگي قبيله يك با كنيد مي

 و سـالم  يـك  باشـيم،  سازگار قدري يك يعني كمال، با فقط بگيريم؟ قرار همسرمان فاميل پذيرش
 .گويند مي كمال را رفتارها اين همه باشيم، بلد را بزرگترها به احترام بكنيم، حسابي و درست عليك
 .خواهـد  مي چه دلنشين و قشنگ كلمات و متقابل احترام جز عروسش از ايراني مادر شوهر  يك مگر
 جـا  و ميگيريم قرار رشپذي مورد همسرمان خانواده در سرعت به باشيم داشته را كماالت اين اگر ما

  .افتيم مي
  .بپذيرنـد  را دامـاد  و عـروس  طـرفين،  يهـا   خـانواده  كـه  اسـت  اين دوم شرط يا دوم عامل بنابراين
 هـم  بـه  قـدري  عاطفي نظر از كنند، ازدواج هم با خواهند مي كه نفر دو اين كه است اين سوم عامل
 حـداقل  .باشـند  مناسبي زوج توانند نمي دو اين سرد، سرد ديگري و داغ داغ يكي مثالً .باشند شبيه
 آدم يك به شما مثالً ام گفته كرات به قبالً .باشند نزديك هم به احساسي و عاطفي نظر از كمي يك
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 ايـن  كـه  كند مي خيال گاهي حتي .شود نمي متوجه هيچ كنيد محبت چه هر عاطفي، لحاظ از سرد
 دائماً كه شويد  مي مواجه داغ داغ آدم يك با گاهي. نيست ما وظيفه اين كه حالي در.شماست وظيفه

 شعله آنقدر يعني. ممنون آقا،خيلي هيچي گوييم ؟مي خواهي مي چيزي بشوم،چه فدايت گويد مي
 قـدري  نفـر  دو عاطفـه  اگـر  گـوييم  مـي  كه است لحاظ اين به ! سوزيم مي ما كه باالست او عواطف
  . است بهتر، سازگاري براي باشد هم به شبيه و نزديك

 ضـريب  بـا  خـانمي  يـك  مـثالً . اسـت  زوجين حواس و هوش ميزان نزديكي و شباهت،  چهارم املع
 هـم  توافـق  و سـازگاري  بـه  و كند زندگي 85 هوشي ضريب با آقايي با تواند مي چگونه 120 هوشي
. باشـند  120 بـه  نزديك دو هر مثالً. باشند هم به نزديك هوشي لحاظ از بايد هاشوهر و ؟زن برسند

 ضـريب  بـا  فـردي  مثالً. شد مي آنان ازدواج مانع قانون اگر بود خوب خيلي هوش كم افراد مورد در
 آنهـا  بـراي  بايـد . بچه و شوهر به يا بچه و زن به رسد چه كند اداره را خودش تواند نمي 52 هوشي
 چـون  كننـد  ازدواج نبايـد  افـراد  بعـضي  واقعـاً . گذاشـت  موقتي ازدواجهاي مانند ديگري يها برنامه
 و خـشك  و تـر  را خـود  يهـا   بچـه  نيستند قادر زوجي چنين. آورند مي وجود به بيشتري التمشك

. بگـذارد  اثر است ممكن ؟بله بگذارد اثر ها  بچه هوش روي والدين هوش است ممكن. كنند نگهداري
 اسـت  ممكـن . ميدهيم ياد راواني نكات اينها به. داريم درماني برنامه چندين هوش كم افراد براي ما

 بـاور . دهـيم  مي ياد اينها به را ضروري كارهاي بعضي،  بخوانند درس كالس 5 بتوانند سال 10 طي
  . كـرد  ازدواج شـود  نمـي  اسـت،همينطوري  مهمـي  و مقـدس  العـاده  فـوق  پديـده  يـك  كنيدازدواج

 تاكيـد  جغرافيـا  عامـل  روي چقـدر  شـما  نميدانم. است نفر دو اين،  جغرافيايي نزديكي،  پنجم عامل
. ميدهـد  مـا  بـه  شخـصيتي  و روانـشناسي  خـصوصيات  اي پـاره  جغرافيايي خصوصيت ولي كنيد  مي

 و اي مديترانه جغرافياي يا كويري جغرافياي مناطق مردم با را سردسير جغرافيايي مناطق مثالًمردم
 بـراي . آرامترنـد  ميكنند زندگي دريا كنار در كه مردمي معموالً. دارند تفاوت كنيد،حتماً مقايسه …

  . ميـشود  سـبز ،  بكـاري  زمـين  در منـاطق  اين در را خشك چوب يك. آنهاست نفع به يعتطب اينكه
ــر ــدود تيــ ــراغ قيرانــ ــرق چــ ــهر بــ ــن شــ ــاخه، مــ ــد،باور شــ ــي ميدهــ ــد مــ   !؟ كنيــ

 داخـل  را مـاهيگيري  قـالب  و بنشينيد دريا كنار كه است كافي فقط باشيد هم تنبل خيلي اگر مثالً
 ،نـدارد  آب كـه  كـويري  مرد يك با را اين حاال ! است آماده شما ناهار. بگيريد ماهي و بيندازيد دريا

 و رفتـاري  صفات كويري آدم آن با شمالي آدم اين لذا. كنيد مقايسه،  است كالفه اصالً،  ندارد زندگي
  . تندتر قدري يكي آن و است ماليمتر يكي اين. ميكند فرق اش شخصيتي

 و بخـورد  هـم  به تان جغرافيايي عرض و طول است بهتر،  كنيد ازدواج خواهيد مي وقتي گوييم مي ما
  : بكنيم اي اشاره هم شوهر و زن ميان مطلوب سني تفاوت به اينجا است خوب. باشد نزديك
 با نبايد خانم يك هرگز. باشند خانمها از بزرگتر سال هفت تا چهار حدود در آقايان كه است مطلوب

 ولـي  باشد جالب برايش انتخاب اين ابتدا رد شايد. كند ازدواج خودش از تر سال و سن كم مرد يك
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، اسـت  كـوچكتر  همـسرش  از سـال  هـشت  يـا  هفـت  مثالً كه مردي. نيست شوهر برايش او براستي
  . باشد مناسبي شوهر تواند نمي
 در شـوهر  و زن تحـصيالت  سـطح  كه كنيم مي اصرار خيلي ما. است تحصيلي شباهت،  ششم عامل
 سـخت  خيلـي  سـواد  بي آدم يك با باسواد آدم يك زندگي. ستا مؤثر آنان سازگاري و توافق ميزان
 البته. باشد خوانده درس كالس شش فقط ديگري و باشد داشته دكترا يكي كه شود نمي مثالً. است
 سـرش  باليـي  هـر  اگـر  كـه  گرفتند مي سواد كم يا سواد بي زنان مردان، كه بود رسم قديم زمان در

 زنـان  بـا  دارنـد  دوسـت  آقايـان  غالبـاً . است كرده تغيير جامعه شرايط االن اما. نشود متوجه ،آوردند
 نگـه  روشـن  را مـا  خانه چراغ مرديم ما كه وقتي معتقدند زيرا. كنند ازدواج كرده تحصيل و باهوش

 لزومي چه اصالً. دارد نگه روشن را خانه چراغ تواند نمي هوش كم و عقل كم زن يك ولي. دارند مي
 زنـدگي  خـواهيم  مي ما كنيم؟ كار چه خواهيم مي ما مگر. باشد كم ششهو كه بگيريم زني كه دارد
 كـسي  بـا  مـا  چـرا . بفرمائيـد  دارد مشكلي جا هر. ماست درآمد ميزان اين. ماست زندگي اين. كنيم
 فكـر  مـن . اسـت  خـوب  خيلـي  بفهمـد  و كند درك را ما اگر اتفاقاً. نكند درك را ما كه كنيم ازدواج

 و عيـب  مـردان  مـا  اينكـه  بـراي  داشـتند  وحـشت  باهوش و تيز يزنان زا مردان،  گذشته در كنم مي
. كنـد  نمـي  هـم  اذيت ولي كند مي رفع را ايرادها اين نازنين و فهميده خانم يك كه داريم ايرادهايي

 تحصيالتـشان  كه ييمردان مثالً. كنند ازدواج تحصيلكرده زنان با كه عالقمندند بسيار ما يمردان االن
 از باسوادتر يزنان كه دارند تمايل است، ليسانس زير يا ابتدايي پنجم كالس زير يا،  ديپلم زير حد در

مشاور بيك مرد كهعالقمند بود با زني كه تحصيالت وي بيش از خـودش بـود         يك. بگيرند خودشان
 درس كـالس  شش فقط شما ولي هستند ليسانسه خانم اين«ازدواج كند اما مشاور ش باو گفته بود   

ولـي مـشاور تاكيـد       ».گيـرم  مـي  ياد چيزها خيلي ايشان از من ندارد عيبي«: گفت آقا ».ايد خوانده
  ».نيست نه،صالح«: داشت كه

 كنـيم  ازدواج كسي با داريم قصد وقتي. است ازدواج طرفين بين دلبستگي اساس وجود،  هفتم عامل
 همـديگر  بـه  نـسبت  زيـاد  عـشق  بـا  كه مردمي دانيد مي شما. باشد او با دلمان قدري كه است الزم

 يـك  بـراي  ولي. كشد مي هم طالق و جدايي به كار حتي و شوند مي سرد زود خيلي كنند مي ازدواج
 خواسـتگاري  بـه  كـه  كـسي  مثالً. است الزم مختصر و عادي داشتن دوست معقول و مطلوب ازدواج
 قـدري  تـا  ننـد ك آمـد  و رفـت  همديگر با ماهي سه،  دو بايد اند شده نامزد حاال و آمده خانمي دختر
 تنـگ  دلشان نديدند را همديگر دوروز اگر كه طوري به. نمايند پيدا دلبستگي احساس هم به نسبت
 عاشق شدت به كه بعضيها. بيشتر نه و كمتر نه دلتنگي احساس يك. است عالي،  احساس اين. بشود
 تـرجيح  را مـرگ  ،شـرايطي  چنين در كه بايد به اين آدمها گفت    . مرگ يا اين يا گويند مي شوند، مي

 كـه  اسـت  چيزي همان داشتن دوست افراط يا خاطرخواهي. ندارد فايده ازدواجي چنين اين. بدهند
 صـد  نـه  دل يك و بيند مي را دختري آسانسور دم و آيد مي بيرون آپارتمان از جواني يا نوجوان مثالً
 كسي يك خواهيم مي ما،  خورد نمي درد به ازدواجي چنين. نگاه يك به تنها شود، مي عاشقش دل
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 را او ماه چهار حداقل كه بگوييم. بداريم دوستش بعد،  ببينيم ماه چهار را او مثالً كه باشيم داشته را
  .شديم عالقمند او به بعد و شناختيم مي

امروزه ثابت شده كه مهمترين عامل تـداوم زنـدگي يـا طـالق              . است فرهنگي تشابهات،  هشتم عامل
حتي براي زوجهاي مذهبي تشابهات مذهبي هـم مهـم          . فرهنگي ميباشد  تشابهات فرهنگي يا اختاف   

 دامـاد  مثالً كه بگوييم هايي بيراه و بد گاهي خود كالم در است ممكن .خواهد بود زيرا بعضي اوقات      
، نيـست  مهم چندان زبان تفاوت .بيايد بدش است ديگري مذهب و دين يك از كه ما خانه عروس يا

ــب ــوهرها و زن اغلـ ــان شـ ــديگر زبـ ــاد را يكـ ــي يـ ــد مـ ــي گيرنـ ــذهب ولـ ــي را مـ ــد نمـ   . تواننـ
 ظـاهري  بايـد  كننـد  ازدواج خواهند مي كه نفر دو. باشند هم شبيه تقريباًُ ظاهري نظر از،  نهم عامل
 را خود يها آينه انسانها ما اغلب. كنند تحمل و تماشا را همديگر سال پنجاه بتوانند كه باشند داشته

 زشـتي  و بـدتركيب  چيـز  يـك  خـودش  كه حالي در ،است زن زيباترين نبالد آقا مثالً. ايم كرده گم
 مـا  اگـر . كنـد  ازدواج تـو  بـا  آيد نمي كه خانم زيباترين كشي نمي خجالت تو بگوييم او به بايد. است
 چهره ايرادهاي و عيب. كنيم مي پيدا باشد خودمان شبيه كه را كسي يك،  كنيم پيدا را يمانها آينه

 متوجـه  كـسي  مـدت  كوتـاه  در امـا . شـود  مـي  ساز مسئله و دار معني مدت طوالني در اندام ظاهر و
  . شود نمي
 تـاكنون  كـه  عـواملي  از يـك  هـيچ  درمـورد . اسـت  درخواسـت  مـورد  متعادل ظاهر يك حال هر به

 مـا ،  نيـستيم  آل ايـده  دنبـال  مـا  داشته باشيم زيرا   آليستي ايده ديدگاه نبايد،  شد صحبت اش درباره
 منطقـي  و معقـول  آدم يـك  ازدواج بـراي  مـا . ايـم  كـرده  هنـر  بچرخـانيم  را مـولي مع زندگي همين

 گـرا  آل ايـده  اصالً. باشد داشته هم معقولي خانواده،  باشد معمولي هم او سن و سواد كه خواهيم مي
ــستيم   . نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نايـ  علـتش  كننـد  مـي  ازدواج دير اينكه يا اند نكرده ازدواج كه خانمهايي و آقايان از بسياري درواقع
  . كنند مي فكر آليستي ايده كه است
مـشاورين  . بـرعكس  و بـسازيم  بايـد  و نيامـده  تاريخ در هنوز كه است آقايي بدنبال خانم دختر مثالً

 خـوب  آقاي و خانم همه اين. كنيم قناعت بايد داريم كه چيزهايي همان با كه نددار اعتقاد خانواده  
 مـا  كـه  دارد اي فايـده  چه حاال. هستند ازدواج ستهشاي كه دارند وجود مملكت اين در زندگي اهل و

 كـه  ديگـري  ابـروي  و چشم با ما !كنند طراحي برايمان بدهيم شرايط فالن با را فردي يك بخواهيم
  . كنيم مي زندگي آدم يك شخصيت با ما، كنيم نمي زندگي

 همجموعـ  شخـصيت . اسـت  شخـصيت  نـام  بـه  چيـزي  مورد در ما بعدي شناخت،  تشابهات مورد در
 درون و منـزوي  خيلـي  كـه  بينيـد  مـي  را فـردي  يك مثالً. است ما اكتسابي و سرشتي خصوصيات

 هـم  بـا  تواننـد  نمـي  نفر دو اين. گراست برون و شاد خيلي كه بينيد مي را ديگري فرد بعد. گراست
 حـد ،  شخـصيتي  ويژگيهـاي  نظر از كه كسي يك. زند مي را خودش ساز كدام هر چون. كنند ازدواج
 چـون  نباشد بد ؟شايد كنند ازدواج هم با توانند مي گرايان درون آيا. است مناسب بسيار شدبا وسط
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 احـساس  آدم ولـي . باشـند  راضـي  خودشـان  است ممكن و نشينند مي اي گوشه يك ساكت دو هر
 حاضـر  هيچكدام كه دارند حرف ؟اينقدر چطورند گرايان برون. سردي و ساكت خانه چه كه كند مي
 دوتـا  ايـن  وسـط  حـد  كه ؟آدمهايي اند كاني چه عادي و متعادل مردم ولي. يستندن شدن ساكت به

  . گرايي برون و گرايي درون :هستند ويژگي
  

   دارد؟ منفي تاثير سالمتي آيا مجرد ماندن برروي -35/1
  بگذارد منفي تاثير روحي و ميجس سالمتي برروي تواند مي ماندن ردمج آيا و چيست ازدواج لزوم
 و بـادوام  زنـدگي  خـود  همنوعـان  از بدور تواند نمي و است اجتماعي موجودي انسان كلي، حالت در

 و دوستان و اقوام خانواده، تواند  مي شبكه اين. دارد نياز اجتماعي شبكه به او. كند دنبال را باكيفيتي
 شـبكه  ازايـن  كـوچكي  و اوليـه  بخش خانواده و ازدواج. كند مي زندگي آن در او كه دباش اي جامعه

  . كند مي فراهم را انسان بقاي و نسل توليد موجبات كه است اجتماعي
 تنهـايي  احـساس  دچـار  نيـستند  برخـوردار  هـا  شـبكه  ايـن  از كه افرادي كه اند داده نشان هاپژوهش

 بـه  متاهـل  افراد كه دفعاتي تعداد. گردد مي بدنشان يايمن سيستم شدن ضيعف موجب كه شوند مي
 گرفته طالق يا و مجرد افراد كه است دفعاتي تعداد از كمتر بسيار كنند  مي پيدا نياز درماني خدمات

 اجتمـاعي  شبكه اين از خانه كوچكترين عنوان به ازدواج بنابراين. كنند مي پيدا نياز سرويسها اين به
  .باشد داشته بسزايي تاثير افراد رواني و ميجس ،روحي سالمتي بقاي و حفظ در تواند مي

 بـه  اينكه يا و كند كنترل را رسيدنش انزال به زمان نتواند فرد كه شود  مي گفته حالتي به زودانزالي
 انتظارات بايد البته. نبرد كافي لذت جنسي ارتباط از اش جنسي شريك كه برسد انزال به زود حدي
  . دباشن گرايانه واقع
  :بشود آقايان در زودانزالي بروز باعث تواند مي مسئله چند كلي بطور
 زودانزالـي  بـه  اسـت  ممكـن  باشد نداشته خودارضايي براي درستي الگوي نوجواني زمان در فرد اگر

 خودارضـايي  نوجـواني  اگـر  مـثال . بمانـد  فـرد  بـا  هم باالتر سنين تا عادت اين مرور به و كند عادت
 كند تسريع را انزالش زمان كند  مي سعي ببيند، را او كار اين حين در كسي كه اردد دلهره و كند  مي
 بنـابراين  برسـد  انزال به بايد فرد تناسلي آلت شدن تحريك محض به كه گيرد مي ياد مغز كم كم و

 كه زماني از زودتر است ممكن دارد نزديكي اش جنسي شريك با يا و است تنها فرد كه زماني حتي
  . برسد انزال به ،خواهد مي

 زمـان  روي خـوبي  كنتـرل  است ممكن كنند  مي تجربه را جنسي رابطه اول بارهاي براي كه كساني
 فرد در را جديدي احساس خانمها واژن محيط كه است آن مسئله اين دليل. باشند نداشته انزالشان

ـ  افراد معموال حالت اين در. ميشود فرد شديد تحريك موجب كه كند مي ايجاد  بـا  و زمـان  مـرور  هب
  . بياورند بدست را كنترل توانند مي دارند نزديكي حين در كه احساساتي شناسايي
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 فـشار  براثـر  ميتواند الگو اين. گيرد مي شكل نفر دو بين جنسي رابطه ابتداي از كه ناصحيحي الگوي
  . باشد آمده بوجود رابطه اوايل در غيره و شدن ديده از ترس اطرافيان،
  . شود زودرس انزال باعث تواند مي روحي شارف و استرس

 بـر  يا و طبيعي بطور سروتونين و دوپامين پروالكتين، جمله از مغزي هورمونهاي تعادل خوردن بهم
 انجـام  و پزشك به مراجعه با قضيه اين. شود زودرس انزال باعث تواند  مي داروها برخي از استفاده اثر
  . شود درمان لزوم صورت در و بشود اييدت تواند مي هورموني آزمايشات سري يك

 شـخص  نـشود  رسـيدگي  مـسئله  ايـن  وبه باشد هورموني تعادل عدم دليل به زودرس انزال چنانچه
 خواهـد  مـدت  دراز درمـاني  روان و دارويي درمانهاي به احتياج كه شود مي مزمن زودرس انزال دچار
  . داشت

 يهـا  لهعـض  روي بـر  كـاركردن  و توقف و ريكتح روش زودرس انزال درمان در موثر بسيار روش دو
 هاتمرين اين نتيجه !ماند مي معجزه شبيه بيشتر كه است موثر طوري روش دو اين. هستند لگن كف
  . كنند مي بروز شوند انجام مرتب بطور چنانچه ماه شش از پس
 از يـا  نـد ك  مـي  تحريـك  را خـودش  دست با ارضايي خود شبيه حالتي به فرد :توقف و تحريك روش

 انـزال  بـه  رسـيدن  از پـيش  درسـت  و دهد انجام برايش را كار اين كه خواهد مي اش جنسي شريك
 بهتـر (. برسد انزال به تواند  مي چهارم بار براي و دهد  مي انجام بار سه براي را كار اين ،كند  مي توقف
  . )كنيد استفاده تمرين اين حين در كننده لغزنده ژلهاي از است

 در انـزال  و نعوظ مسئول كه كند  مي كار هايي ماهيچه روي تمرين اين :لگن كف هاي ماهيچه تمرين
. كنيد رها سپس و داريد نگاه را خود ادرار كردن، ادرار حين در آنها كردن پيدا براي. هستند مردان

 مرتبا يدتوان  مي )غيره و كار تلويزيون، ديدن حين در( عادي حالت در ها ماهيچه اين شناسايي از بعد
 بـاال  را هاتمرين اين تعداد مرور به. كنيد رها سپس و داريد نگاه ثانيه چند براي كرده منقبض را آنها

  . ببريد
   كنيد معجزه توانيد مي شما، زناشويي زندگي در  -36/1
  )آقايان با درگوشي( كنيد معجزه توانيد مي هم شما زناشويي زندگي در

 را  همسرانـشان   توجـه  بدهنـد  خود  به  فراواني  زحمت  آنكه  وبي  گوناگون  روشهاي  به توانند  مي مردان
  آن  زحمـت  اما دانند  رامي  اين مردان  اغلب. بيفزايند خود زناشويي زندگي عاطفي بار به و كنند  جلب

  ناحيـه  از بايـد  دارد  دوسـت  را او  شـوهرش  كنـد   احـساس   كـه اين  بـراي   زن .دهنـد   نمـي  خـود   به را
 توانـد   نمي باشد   مهم  كه  هم  اندازه هر  محبت ابراز دوبار يا  يك. گيرد قرار  محبت مورد بارها  همسرش

  انجام با  مردان دارد  محبت و  توجه  به  احتياج  عاطفي و  روحي نظر از  زن. باشد  بخش  رضايت  زن  براي
 قـرار  شـوهر   محبـت  و مهـر  مورد  زن اگر سازند  برآورده را نياز  اين توانند  مي  جزئي و  كوچك  ايكاره
  موجـودي  را خـود  تـدريجاً  مـرد   نتيجـه  در و كنـد   مـي   بيشتري  محبت نيز  شوهرش  به  نسبت بگيرد

 در. كنـد   مـي   ريافـت د دارد  احتياج  آن  به  راكه  توجهي و  عالقه و  عشق زيرا بيند،  مي موثر و قدرتمند
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  . بـود  خواهنـد   راضـي    زنـدگي  از و رسـند   مـي  خـود   يهـا   خواسـته  بـه  دو هر شوهر و  زن شرايط  اين
  :كنند  استفاده  همسرانشان  عالقه جلب  براي  آن از توانند مي مردان  كه  جزيي  اقدام چند

  انجـام  روز  طـي  در  كـه   كارهايي  درباره او از. بيابيد را او كار ازهر  قبل گرديد  برمي  خانه  به  وقتي - 1
  مراجعـه   كنـي   بودمراجعـه  قـرار   كـه   پزشـكي   به امروز آيا بپرسيد مثال بكنيد  مشخص  سوالهايي  داده

  ؟ كردي
  كـه   كارهـايي   انجـام  يا و   روزنامه  خواندن از  زمان  اين در ؛دكني  صرف  وقت او با  دقيقه 20  مدت - 2

  . كنيد  خودداري كند  معطوف  آن به را شما  حواس
  . كنيد  هديه  گلي  شاخه او  به  مشخص  دليل بدون  گهگاه و  ويژه  مناسبتهاي  به - 3
  . كنيد  تعريف  پوشيدنش لباس طرز و  چهره  حالت از - 4
  . بدهيد بها  احساساتش  به  است  ناراحت اگر - 5
  . كنيد  كمك او  به  است  خسته  وقتي - 6
  . دهيد  اطالع او  به را  آمدنتان دير و كنيد  تلفن او  به رسيد مي  منزل  به دير بينيد مي گرا - 7
 بعد  هستي  ناراحت  كه  متأسفم بگوييد او  به. كنيد  همدردي بااو  شده دار  جريحه  احساساتش اگر - 8

  .كنيد مي  درك را او  حال  كه بداند بگذاريد كنيد،  سكوت
  . ندهيد ارائه  حل  راه و  توضيح  نيست شما اوتقصير  ناراحتي كنيد  ثابت  هاينك  براي - 9

 حتما داد  مثبت  اگرپاسخ ؟  بخرم  چيزي  است  الزم آيا بپرسيد او از رويد  مي  بيرون  خانه از  وقتي - 10
  . كنيد  خريداري را  موردنظرش  كاالي

  . گوييدب او  به چندبار  روزي را  دارم  دوست را تو - 11
  . بگيريد را او  جانب  است  ناراحت  كسي از  وقتي - 12
  . كنيد  محبت او  به  ديگران حضور در - 13
  . كنيد  عوض  ديگري  عكس با را  عكس  اين  گهگاه. كنيد  نگهداري او از  عكسي خود  كيف در - 14
  . كنيد  رعايت  منزل در را  نظافت - 15
  . بخريد. …و  شكالت -عطر مثل  ككوچ  هداياي او  براي - 16
  . كنيد  نظرخواهي او از كارها در - 17
  . بنويسيد  مطلبي او  براي. …و  ازدواج - تولد سالروز مانند  ويژه  مناسبتهاي در - 18
  

   بلوغ دوران عاطفي و روحي مسائل -37/1
 :ماهانه عادت از پيش نشانگان يا سندرم -1/37/1

 تجربـه  را ماهانـه  عـادت  هستند باروري سن در كه خانمهايي ميتما طبيعي حالت در اينكه دليل به
  . شود مي هم خانمها به مربوط نوجوان دخترخانمهاي بر عالوه هفته اين بحث از قسمت اين كنند مي
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 ماهانـه  عـادت  ايجـاد  بـراي  كـه  اسـت  ايـن  آن ساده توضيح. است پيچيده فرايند يك ماهانه عادت
 همزمـان  بطـور  تقريبـا  و كننـد  مـي  ترشـح  را مربوطـه  هورمونهـاي  وهيپـوفيز  مغز در هيپوتاالموس

  . كنند مي خون جريان وارد را الزمه هورمونهاي هم تخمدانها
 شـده  آمـاده  بـاروري  و گزينـي  النه دوران براي ماهانه سيكل دوران در كه رحم جدار دوران اين در

 توانـد   مـي  فردي هر زمان اين در. دهد  مي تشكيل را مالهانه عادت خونريزي همين و كند  مي ريزش
  . كند تجربه را عاطفي يا و روحي جسمي، متفاوت حالتهاي

 گرفتـه  كـه  آماري طبق انگلستان در و است دوران اين نشانگان از يكي دچار نفر 4 هر از آمريكا در
  . است ماهانه عادت نشانگان دچار نفر 1 نفر 3 هر از شده

 تاسـيس  ماهانـه  عـادت  از پـيش  نشانگان ملي موسسه نام به موسسه يك مسئله اين اهميت بخاطر
 بـه  يـد توان  مـي  بدانيـد  مـورد  اين در بيشتر و كنيد مطالعه انگليسي زبان به بوديد مايل اگر كه شده

 كلينيـك  ميو سايت ضمن در. كنيد مراجعه http://www. pms. org. uk :آدرس به آنها سايت
  :دارد مورد اين در را خوبي اطالعات هم آمريكا در

http://www. mayoclinic. com/health/premenstrual-syndrome/DS  
 حـساس  زيـردل،  درد خـوابي،  بـي  سـردرد،  شامل :مثالً باشد ميجس تواند  مي قائدگي دوران عوارض
 ،نفـخ  مايعـات،  احتبـاس  بـدليل  وزن جزئـي  بـاالرفتن  ،هامفـصل  و عضالت درد ،ها سينه ورم و شدن

  . غيره و خورند، مي شكالت مثال كنند مي پيدا ويار اصطالح به هم هابعضي و خستگي
  . غيره و رنجي زود عصبيت، دلشوره، :مثل :باشد روحي عوارض يا

 پـا  و دست يا كنند ركزتم توانند  مين كنند  مي احساس :مثالً. شوند مي پرتي حواس دچار هم ها بعضي
  . غيره و گذارند مي جا را وسايلشان يا و اند شده چلفتي
 زود بگويـد  آنها به چيزي كسي تا ،كنند  مي بيهودگي احساس. شوند مي افسردگي دچار هم ها بعضي

 كـاري  هـيچ  بـه  دلـش  و دست و بكند را كاري ميلشان خالف كسي اگر بخصوص افتند مي گريه به
  . رود نمي

 عـود  يـا  شـوند  مـي  تـشديد  دوران ايـن  در صـرفاً  و دارنـد  وجود فرد در هم نشانگان موارد زا بعضي
 معمـوال  كـه  كنـد  عـود  سـردردش  شـايد  دوران اين در باشد داشته ميگرن كسي اگر مثال. كنند  مي

 از شـديدتري  حالتهـاي  باشـد  داشـته  افـسردگي  زمينـه  اگـر  يا و. است استروژن شديد افت بخاطر
  . كند بهتجر را افسردگي

 شود  مي شروع خونريزي شروع از پيش هفته يك از معموال ماهانه عادت از پيش عوارض مجموع در
 فرد كه ناراحتي كه داد تشخيص توان  مي بنابراين. شود  مي متوقف خونريزي شروع از بعد روز چند و

  . شود رسيبر پزشك توسط بايد و است مزمن اينكه يا و است دوران آن به مربوط كند مي تجربه
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 كـه  يعنـي . اسـت  قائـدگي  دوران يادداشت دفتر داشتن ،كند  مي كمك مورد اين در خيلي كه كاري
 از بعـد  روز چند تا ماهانه عادت شروع از پيش هفته يك از كه نويسد مي آن در و دارد دفتر يك فرد

  . داشته را حالتهايي چه خونريزي شروع
 شـروع  خونريزي به مانده روز دو از كه داشتم درد سر مثال يا و نداشتم حالتي هيچ من بار اين مثال
  . كرد فروكش خونريزي سوم روز در و شد شديد آن از بعد روز يك و شد

 آن بـراي  و خوابيديـد  ديـر  پـيش  شب مثال بيايد پيش يكبار فقط است ممكن هاحالت اين از بعضي
 دو حـداقل  در هـا حالت ايـن  از يكي راگ اما. نيست ماهانه عادت نشانگان اين كه و گرفته درد سرتان
 عادت دوران به مربوط خاص عارضه اين كه كرد گيري نتيجه شود  مي آنوقت آمد پيش ماهانه عادت
  . بوده ماهانه

 كـه  كنـد   مـي  كمـك  او بـه  دارد را حالتي چه دوران اين در كه بداند فرد اينكه و نكات اين دانستن
 ماهانه عادت هنگام در داند مي كه ميخان دختر مثال. بزند ديگران با ارتباطاتش به را صدمه كمترين
  . كند مين رابطه قطع آنها با گويند مي دوستانش كه چيزي كوچكترين به شود مي زودرنج

  دارد؟ وجود ماهانه عادت نشانگان يراي درماني آيا-2/37/1
 اجـرا  تواند  مي فرد دخو توسط آنها از برخي كه نشانگان اين براي شده پيشنهاد درمانهايي سري يك

 بـه  بايـد  يا و كند استفاده تواند  مي فرد خود بعضا كه است دارويي درمانهاي هم ديگر دسته و بشود
  . كند دريافت دارو مناسب دوز تا كند مراجعه پزشك

 خـواب  فـرد  اگـر . اسـت  فرد خوراك و خواب كنترل شده پيشنهاد درمانهاي ترين ساده از يكي مثال
 خـواب  ايـن  كند، سرزندگي احساس شود  مي بيدار كه زماني كه بصورتي باشد تهداش عميق و كافي
  . گذارد مي دوران اين يهاناراحتي كردن كم روي مثبتي اثر و بوده كافي

 دارنـد  كـه  اي نشاسته بخاطر زميني سيب و نان و برنج مثال دارند كربوهيدرات كه غذاهايي خوردن
 آب شدن جمع باعث است ممكن نمك پر غذاهاي وردنخ ضمن در. شده گزارش مفيد پژوهشها در
  . شوند مين توصيه كه بشود بدن در

 هـم  بـر  بـدليل  هم غليظ چاي و قهوه جمله از دار كافئين هاي نوشيدني و الكلي مشروبات نوشيدن
  . است نشده توصيه شود مي بيخوابي سبب ها بعضي در اينكه و انرژي تعادل زدن

 يهـا ناراحتي از توانـد    مـي  و كنـد   مـي  كمـك  خـون  جريان به دوران ناي در سبك و منظم نرمشهاي
 بـدتر  بعـضاً  را درد شـكم  عـضالت  نرمـشهاي  يا و نشست و دراز مثال اما كند كم دوران اين  ميجس
  . شود مي مضاعف انقباض باعث چون كند مي
  . دهـد  مـي  تخفيـف  را درد شـكم  زيـر  كـردن  گـرم  يـا  و قرمـز  مادون چراغ گذاشتن افراد بعضي در

  . بوده مفيد افراد بعضي براي يوگا يا مديتيشن مثل فكر آرامش براي تمرينهايي
 دوران ايـن  در كـه  را مخربـي  رفتارهـاي  تـا  كنـد   مي كمك فرد به درماني رفتار هم موارد برخي در

  . نكند پشيماني احساس بعداً كه كند تصحيح بعضاً يا و كند كنترل بدهد انجام است ممكن
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 :جملـه  از شـده  پيـشنهاد  هـم  دارويـي  درمانهاي دارد كه نيازي و دارد فرد كه حالتهايي به توجه با
 ويتـامين  از نـوعي  كه پيريدوكسين. دارند معدني امالح و ويتامينها از تركيبي كه ويتامين يهاقرص
B6 شده گزارش مفيد افراد بعضي براي است .  
 بخـصوص  هاقرصـ  اين بين از. كند  مي ويزتج افراد براي بارداري ضد قرصهاي پزشك موارد بعضي در

  . مفيدترند دارند پروژسترون و استروژن يعني هستند تركيبي كه آنهايي
 پـروفن  يـا  و كـدئين  استامينوفن مثل هورموني غير يا استروئيدي غير ضدالتهابي و مسكن داروهاي

   .)نخوريد خالي معده با را بروفن كه كنم يادآوري همينجا( اند بوده مفيد هم
 دوران ايـن  روحي حالتهاي كردن كم در هم ضدافسردگي داروهاي از بعضي و دلشوره ضد داروهاي

 انـد  دانـسته  موثر هم را خلق كننده ثابت داروهاي پژوهشگران از بعضي مثال. اند شده شناخته موثر
  . ليتيوم جمله از
 دوران روحـي  يهـا حالت نـد بتوا اميدوارند كه كنند مي كار دارويي روي بر دانشمندان حاضر حال در

 بـه  نـدارد  ضـرري  كـه  دارويـي  غيـر  روشهاي كردن امتحان موقع آن تا. كند درمان را ماهانه عادت
  . ارزد مي كردنش امتحان

 هـر  اما نبوده ديگر بعضي براي و بوده مفيد ها بعضي براي شده ذكر داروهاي از استفاده و موارد اين
  . كند مي كار برايش چيزي چه هك ببيند بايد شرايطش به توجه با فردي

 معمـوالً . گيرد مي شكل چگونه تصوير اين اينكه و دارد بدنش به نسبت نوجوان فرد يك كه تصويري
 مـوثرترين  ميعمـو  يهـا   رسانه و بدن يهااندام مورد در آموزش اطرافيان، :تصوير اين دادن شكل در

  . هستند
 و بيني و چشم چون اعضايي مثال نيست دشوار نقدرآ ديد را آنها توان  مي كه اعضايي مقايسه معموال
 خـصوصي  هم حدي در و كنند  مي تغيير خيلي بلوغ دوران در كه بدن از اعضايي مورد در اما. غيري

  . كرد اش مقايسه جامعه در افراد بقيه تناسلي اعضاي با براحتي توان مين كه هستند
 كه. بزنند پرخطر بعضاً كارهاي به دست آن   عرف بخاطر كه بشوند نگرانيهايي دچار است ممكن افراد
 هر از كه است اين بكند است ممكن فرد كه كارهايي از يكي. است تاثير بي هم موارد اين اكثر البته
 اعـضاي  كـه  شود مطمئن تا بزند محك آن با را خودش بتواند كه بياورد بدست الگويي ممكن جاي

  . است نرمال اصطالحاً اش تناسلي
 اينترنتـي  تجاري منابع دارد وجود مورد اين در كه منبعي ترين دسترس در متاسفانه و ترين مخرب

 كه داند نمي لزوماً نوجوان فرد. شوند مي ساخته جنسي روابط مورد در كه هستند تجاري يهافيلم و
 توانند  مي حدي به كه بيند مي را غلطي و آميز اغراق تصورات تنها و ستهافيلم اين پشت هدفي چه
  . هستند غيرعادي و الخلقه ناقص آنها مبادا كه افتند مي شك به اصال افراد كه باشند ثيرگذارتا
 كـه  قـسمتي  سـال  18 زيـر  افراد بين در كه اند داده نشان روانشناختي پژوهشهاي ميانگين طور به

 جـامع  و كامـل  درك و نگـري  آينـده  گيـري،  تصميم قدرت يعني است شناخت و منطق به مربوط
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 و )دارد ادامـه  سـالگي  25 سـن  تـا  رشد اين البته( است گيري شكل حال در هنوز مسائل به نسبت
 خـود  نفس به اعتماد ساختن و بدنشان تغييرات شناخت مرحله در هنوز معموال نوجوان افراد اينكه

 روي توانـد  مـي  نادرسـتي  و آميـز  مبالغـه  اطالعات چنين با رويارويي مرحله اين در بنابراين هستند
  . بترسند رابطه ايجاد از حتي كه بگذارد اثر حدي تا نفسشان به داعتما
 بـراي  مختلفـي  هـاي  بندي سن و مختلف درجات مختلف كشورهاي در پژوهشها اين هاي يافته بنابر
 دوران كه افرادي پژوهشها براساس. اند گرفته نظر در مجالت و كتابها و اينترنتي، هاي سايت ها، فيلم
  :اند بوده مشترك زير موارد اكثر در اند گذاشته سر پشت موفقيت با را بلوغ

 يعنـي  اند بوده نزديك غيره و بزرگ مادر يا و پدر مثل مشابه فرد يك يا و مادر و پدر با كه افرادي -
 حـل  مـشكل  آن لزومـاً  اسـت  ممكن حاال بگذارند ميان در آنها با را خودشان مشكالت ستندتوان مي

  . داده امنيت احساس آنها به اند كرده مطرح را مسئله بزرگتر يك با كه همين اما باشد نشده
. انـد  داشـته  مثبتي رابطه خود يهامعلم و دوستان با و اند رفته مدرسه به مرتب طور به كه افرادي -

 كجا را خودتان االن از سال 10 يا و سال 5 بپرسيد آنها از اگر يعني اند داشته هدف شان آينده براي
 داشته خود درس كنار در را هنري يا و ورزشي فعاليت. بدهند اي گرايانه واقع پاسخ انندبتو بينيد مي
  . كنند ابزار را خود احساسات بتوانند هم و كنند پر را فراغتشان اوقات هم طريق آن از كه اند
 هدفمنـد  بـه  محكـم،  اخالقي اصول و اعتقادات اين. دارند اخالقي و  اجتماعي اعتقادات كه افرادي -

  . مي دهد نوجواني دوران پرخطر يها خواسته برابر در را گفتن نه جرئتو كند مي كمك فرد بودن
  

  باشيم خانمها محبوب چگونه  -38/1
 سـري  يـك  داراي كـه  يـي مردان از دليـل  همـين  بـه  دارنـد،  عالقـه  مـردان  از خاصي نوع به خانمها

 اي ويـژه  تياهم از ارتباط اوليه دوران در امر اين. كنند  مي پرهيز شدت به هستند خاص خصوصيات
 زيـر  در. هـستند  آقايان اخالقي خصوصيات قضاوت حال در خانمها كه زماني درست است برخوردار

 آمـده  دارنـد  گـه ن دور آنهـا  از را خودشان كنند  مي سعي خانمها كه را مرداني از تيپ 8 خصوصيات
 بدسـت  ايم، داده انجام خانمها از كثيري جمع با كه ييها مصاحبه طريق از را اطالعات اين ما. است
  . ايم آورده
 نگرانـي  گونـه  هـيچ  جـاي  داشت وجود شما شخصيت در زير خصوصيات از تا چند يا يكي اگر البته
 كـه  نيـست  ايـن  مـا  نظـر . شـد  نخواهنـد  رابطـه  خوردن هم بر باعث آنها اغلب كه چرا ندارد وجود

 مـزاج  بـه  كـه  رفتـاري  از دسته آن مراقب بلكه دهيد تغيير كلي طور به را خود اخالقي خصوصيات
 چـه  خانمهـا  كـه  شويد متوجه تا دهيد ادامه را مقاله خواندن. باشيد نيست خوشايند چندان خانمها

 داشـتيد  مالقـات  دخترتـان  ستدو يا همسر با كه بعد نوبت طريق اين از. ندارند دوست را چيزهايي
  . كنيد جلوه گذار اثر توانيد مي تر راحت
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 به را خود عواطف تمام كار آغاز همان از و است احساساتي اندازه از بيش او نيازمند يمردان - 1
 در مكـرر  يĤنهـا اطمين نيازمنـد  دائمـا  و دارد شـك  خود به نسبت مرد اين. ريزد مي بيرون
 از اسـتقالل  و نفـس  بـه  اعتمـاد  :نيست جذاب او چرا. ستا اي رابطه و دوستي شغلي زمينه
 نكوهيده وابستگي و اطمينان عدم و هستند خانمها نظر در آقايون جذاب خصوصيات جمله

 تكيـه  او بـر  بتواننـد  زنـدگي  در كه هستند قدرتمندي مرد دنبال به خانمها بيشتر. هستند
 او – رابطـه  ابتـدايي  مراحل در ويژه به – كنيد تكيه آنها بر هميشه شما اگر بنابراين. كنند
 هـا  ناامني تمام با خانم كه آنجايي از و شود مشكوك شما هاي توانايي به نسبت است ممكن

 اطمينـان  عـدم  شـاهد  نيز شما جانب از كه ندارند انتظار ديگر گذارند مي قدم رابطه يك به
 آغـاز  در شـما . استشم كار حل راه بندي زمان :بكنيد چه هستيد فردي چنين اگر. باشند
 احـساسات  تمـام  و هـا امني نا. باشيد خودتان رفتار و اخالق مراقب خيلي بايستي مي ارتباط
 توانيـد    مـي  شـد  ميصـمي  كـافي  انـدازه  به شما رابطه كه زماني. ندهيد بروز جا يك را خود

 اطرخـ  بـه  حتـي  او زمان آن در. بگذاريد ميان در او با داريد ميل كه آنجا تا را خود عواطف
 . شد خواهد نيز سپاسگزار شما از كار اين انجام

 كه چرا آيد نمي خوششان مردان نوع اين از خانمها باشد بيني پيش قابل رفتارش كه رديم - 2
 خـود  ذهن در مردي چنيني. كنند بيني پيش را هايش العمل عكس تمام راحتي به توانند  مي
 انجـام  آنهـا  پايـه  بـر  را ارهـايش رفت هميشه كه است خاصي مقررات و قوانين يكسري پيرو
 بـه  را او قبلـي  قرار بدون كنند سوپرايز را خانم اينكه براي گاه هيچ مثال عنوان به. دهد  مي

 در انتظـار  قابـل  غيـر  رفتار دنبال به حدي تا خانمها :نيست جذاب او چرا. برند  مين گردش
 دنبـال  بـه  خانمهـا  راكثـ  كـه  اسـت  دليـل  ايـن  بـه  )آزاد روح با ييمردان( گردند مي آقايون

 شـوند  مي جذب خانمها كه نيست شيطنت دليل به تنها اين. گردند مي »شيطون پسرهاي«
 :بكنيـد  چه هستيد فردي چنين اگر. آنهاست بودن بيني پيش قابل غير آن اصلي دليل بلكه
 كنيـد  سـعي  بلكـه  باشـيد  بـدي  آدم نبايـد  لزومـاً  بگذاريـد  تاثير خانمها در خواهيد  مي اگر

 تمـاس  او بـا  راحتـي  به - رابطه ابتداي در ويژه به - كنيد جمع هم با را مثبت اتخصوصي
 كـه  زمـاني . كنيد دعوت خوشمزه شام يا و نيك پيك يك به را او هفته آخر براي و بگيريد

 دسـت  از او باشـيد  خـود  روزمره كارهاي درگير هم وقت چند تا اگر دهيد انجام را كار اين
 را او چنينـي  ايـن  كارهـاي  انجـام  با يكبار وقت چند هر كنيد سعي. شود  مين ناراحت شما

 .كنيد دعوت خود رابطه به را شادابي و سرزندگي و كنيد زده شگفت
 بـا  تنهـا  نـه  باشد مي نيز ادب بي همچنين. است خودبين و خودخواه بسيار او متكبر يمردان - 3

 روز در اگـر  حتـي . هستند رپايينت او از همه كه كند  مي احساس و افراد تمام با بلكه خانمها
 برخورد و باشد مهربان نظر مورد خانم با است خصوصيتي چنين داراي كه شخصي مالقات
 نيـز  را افـراد  سـاير  بـا  را شما رفتار خانمها زيرا بود نخواهد كافي هم باز باشد داشته خوبي
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 مردان قياخال خصوصيات ارزيابي براي اغلب خانمها :نيست جذاب او چرا. گيرند مي نظر مد
 خـانم  باشـيد  مهربـان  او با مالقات روز در اگر بنابراين. سنجند مي ديگر افراد با را آنها رفتار
 هيچ :بكنيد چه هستيد فردي چنين اگر. دهد  مي قرار نظر مد نيز را افراد ساير با شما رفتار
 اسـت  بهتـر  مالقـات  زمـان  در بنـابراين  بياورد كم مردي جلوي در كه ندارد دوست  ميخان

 تمـام  بـا  بايد بگذاريد تاثير او در حقيقتا كه خواهيد  مي اگر و كنيد پنهان را تان خودپرستي
 .شماست نظاره حال در او كه چرا. كنيد رفتار احترام با هستند شما كنار در كه افرادي

 خـود  نظـر  زيـر  از هـم  را ديگـر  يخانمهـا  شما نزد در مردي چنين نزاكت بي و خشن مرد - 4
 ورزي عـشق  احـساس  و كـرده  صـحبت  انـدازه  از بـيش  رسـتوران  خـدمتكار  با. گذارند مي
 او چـرا . نيـست  قائـل  اعتبـاري  و ارزش گونـه  هـيچ  خانمها براي او رفته هم روي. نمايد مي

 خـانم  تـا  شـود   مي باعث بلكه شود  مي قلمداد نزاكتي بي نوعي تنها نه كار اين :نيست جذاب
 چنـين  خـانم  يـك  با مالقات قرار اولين در اگر. بدهند دست از نيز را خود نفس عزت حس

 نخواهيـد  پيـدا  ارتبـاط  برقراري براي شانسي هيچ شك بدون بدهيد بروز خود از را رفتاري
 زمـاني  مدت براي را اخالقي چنين توانيد  مين اگر :بكنيد چه هستيد فردي چنين اگر. كرد

 از كارهـايي  چنـين  القـات م اولـين  در كه كنيد سعي حداقل داريد نگه دور خود از طوالني
 كـار  ايـن  بچرخانيـد  طرف آن و طرف اين به را هايتان نگاه دائما بخواهيد اگر. نزند سر شما
 قـضيه  به كامل صداقت با بخواهيم اگر. آيد مي در ناپسند عادت يك صورت به مدتي از پس
 مقابـل  طرف براي رابطه از اي مرحله هيچ در رفتاري چنين بروز كه بگوييم بايد كنيم نگاه
 .باشد مين قبول قابل وجه هيچ به

 پرداخـت  موقـع  كه زماني و كنند  مي دعوت شام به را خانم آقايون از نوع اين. چيپ يمردان - 5
 حـساب  دانگـي  را غـذا  پـول  كه خواهند مي خانم از تمام وقاهت با رسد مي فرا صورتحساب

 هميـشه  و كنـد   مـي ن خـرج  همـسرش  براي گل خريد خاطر به را يشهاپول گاه هيچ. كنند
 كنـد   مي برخورد طوري مالقات قرار اولين همان از او. كند  مي انتخاب را نوشيدني ارزانترين

 بـا  بايـد  معموال اوليه مالقات چند :نيست جذاب او چرا. دارد قرار مالي تنگناي در گويي كه
 فـتن گ بـراي  حرفـي  نبايـد  »بودجه« و »انداز پس« نظير لغاتي و. شود انجام تمام سخاوت

 شـانس  بـسازيد  پـول  كـردن  جمع از اي خاطره برايش مالقات قرار اولين در اگر. كنند پيدا
 سـر  :بكنيـد  چـه  هـستيد  فـردي  چنـين  اگر. داد خواهيد دست از رابطه ادامه براي را خود

 بايـد  امـا  بگيريـد  نظـر  در زيـادي  هزينه گذاري تاثير براي نيست الزم. كنيد شل را كيسه
 چنـد  از هـر  هـم  گل خريد. است خاص شما براي وجودش كه كند ورتص او كه كنيد كاري
 .دارد خوبي مزه گاهي

 مـشاجره  بـه  سرعت به را گفتگوي هر كه دارند عادت مردان تيپ اين. كن بحث و جر مرد - 6
 خـود  از دفـاع  بـه  مـدت  تمام كه كنيد مجبور را خانمها اگر كه بدانيد بايد اما. كنند لتبدي
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 بـا  را خانم كه زماني او. بود نخواهد دلپذير برايشان شايد و بايد كه آانچنان زندگي بپردازند
 تـصور  بيـشتر  آمـده  تفريح و گردش به كند احساس او اينكه جاي به برد  مي بيرون به خود
 و رفتـه  فـرو  دفـاعي  الك بـه  دليـل  همـين  بـه . اسـت  مناقـشه  جلـسه  يك در كه كند  مي

 او اگـر . باشـد  دلپـذير  تجربه يك بايد القاتم قرار :نيست جذاب او چرا. شود  مي پذير آسيب
 نخواهـد  بـاقي  بردن لذت براي وقتي ديگر بزند كله و سر شما با مدت تمام كه باشد مجبور
 گـز  هر يقين طور به هم شما و شود  مي استرس ايجاد باعث اندازه از بيش بحث و جر. ماند

 چنين اگر. كند ثبت ذهنش در را زايي استرس يها خاطره شما از همسرتان كه خواهيد  مين
 حفـظ  شـرايطي  هـر  در را خود آرامش كه است اين كار مهمترين :بكنيد چه هستيد فردي
 مطمـئن  نا و عصبي موضوعي مورد در كه اندازيد مي راه بحث و جر دليل اين به شما. كنيد

 اوريدبي كاغذ روي بر داريد ذهن در كه چيزهايي تمام مالقات قرار از قبل اين بنابر. هستيد
 بحـث  و جـر  بـه  شـما  كـار  تنها نه كار اين با. كنيد انتخاب آنها بين از را مناسب سواالت و

 .داريد نيز دلنيشي و آرام گفتگو بلكه شد نخواهد كشيده
 سـيگار  نـه  احتمـاال  او. هـستند  سـايرين  رفتار قضاوت پي در فقط افراد گونه اين. كل عقل - 7

 گفـتن  به كند  مي شروع اول روز همان از او. كند  يم استفاده الكلي مشروبات از نه و شدكمي
 چـاقي  ايجـاد  باعـث  دسـر « ،»بزنيـد  مشروب به لب نبايد اصال شما« قبيل اين از چيزهايي

 بگيرد قرار ديگران قضاوت مورد ندارد دوست كس هيچ :نيست جذاب او چرا… و »شود  مي
 چنـين  اگر. كنند  مي قلمداد ادبي بي و دهنده آزار را كار اين Ĥنهاانس. مالقات روز در ويژه به

 رابطـه  كـه  داريـد  نگـه  زماني براي را خود يهانطق توانيد  مي شما :بكنيد چه هستيد فردي
 او دسر سفارش و خوردن مشروب كشيدن، سيگار زمان از قبل تا اما. شد تر ميصمي اندكي

 .كند مين پيدا ارتباطي شما به
 روز در آنهـا . كننـد   مـي  برخورد خانمها با تمام يمتلخكا با مردان تيپ اين. گريز زن يمردان - 8

 و دهنـد  مـي  دشنام گرفته، ايراد مونث جنس از مرتباً و دارند نگه را خود توانند  مين مالقات
 اسـت  رفتـاري  تنها خصوصيت اين ليست اين در :نيست جذاب او چرا. كنند  مي انتقاد او از
 آيـا . ندارد وجود تعجب جاي هم صالا و. شد خواهد ارتباط خوردن هم بر باعث مطمئنا كه

 ببرد؟اگـر  لـذت  اي رابطـه  چنـين  يـك  در بودن از كه داريد سراغ را ميخان شخصه به شما
 خـود  برخـورد  طـرز  بـه  نگـاهي  مجـدداً  كه داريد نياز شما :بكنيد چه هستيد فردي چنين

 بـين  از عـث با كـه  اسـت  تيري تنها بلكه است كثيف و ادبانه بي تنها نه رفتار اين. بيندازيد
 شـده  ذكـر  خـصوصيات  از يـك  هـر  داراي باشيداگر آوري شگفت مرد. شود  مي عالقه رفتن

 نكاتي اينها :كه باشيد داشته خاطر به هميشه اما بترسيد؛ اندازه از بيش نيست الزم هستيد
 اگـر  پـس . شوند مي دقيق بسيار آن روي بر مالقات قرار اولين در معموال خانمها كه هستند
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 آنجا تا و كنيد مطالعه را باال ليست كنيد كسب را نتيجه بهترين خود مالقات از دخواهي  مي
  . كنيد اجتناب شود مي خانمها رنجش باعث كه ييارفتاره اين از توانيد مي كه

  
  ازدواج از قبل يهاآزمايش و مشاوره -39/1

 و زن بـراي  تنهـا  نـه  كـه  اسـت  خـانواده  تشكيل بناي سنگ و زندگي مهم بسيار مرحله يك ازدواج
 . است ساز سرنوشت نيز بعد نسلهاي براي بلكه شوهر
 موجـب  كـه  مـرد  و زن بـين  سـازش  و توافـق  بر مبتني اجتماعي قرارداد يك از است عبارت ازدواج
 سـهيم  يكـديگر  رنـج  و لـذت  و شـادي  و مغـ  در آنهـا  ترتيب بدين .شود مي مشترك زندگي شروع
  . كنند مي حل همديگر ياري به را زندگي مشكالت و شوند مي

  : عبارتند ازبارداري و ازدواج براي جسمي خصوصيات مورد در متخصصين اتنظرخالصه 
  . نباشند مبتال معلوليت و كننده ناتوان بيماريهاي به و باشند داشته جسمي سالمتطرفين بايد 

 اخـتالالت  و تـوهم  هـذيان  .كننـد  درك خوب را واقعيات و باشند داشته رواني سالمتايد  زوجين ب 
  . باشد نداشته دركي

 يهاناهنجاري و شده بررسي آنها در تناسلي سيستم اختالالت و باشند شده ژنتيكي مشاورهآنها بايد   
  . باشند اشتهند )تومور ،گوارش دستگاه ناهنجاريهاي ،كليه نارسايي ،قلبي نارسايي ( جسمي

 باشند زناشويي و ازدواج عرف و مقررات و قوانين به آشنا و اشتهد شخصيتي اختالالتزوجين نبايد   
  . باشند كرده آماده مهم تجربه اين براي را خود و

  خانواده تشكيل و ازدواج براي مناسب سني محدوده -40/1
 داشـته  را ازدواج مسئوليت پذيرش يآمادگ رواني نظر از و كامل بلوغ بايد ،جسمي لحاظ ز ا زوجين
 را موفق ازدواج يك جهت الزم يها زمينه ،پسر و دختر براي مناسب سن رعايت مورد اين در .باشند
 مـشترك  زنـدگي  بقـاي  ضامن عقلي سن ،تقويمي سن از بيش كه بسپاريد خاطر به .كند  مي فراهم
  . بود خواهد

 توصـيه  سال 28 تا 24 پسران براي و سال 24 ات 18 دختران براي را ازدواج مناسب سن متخصصان
  . شود مي توصيه پسر و دختر بين سال 6 تا 2 سن اختالف معموالً .كنند مي
 تربيـت  و اقتـصادي  مشكالت از پيشگيري ،زودرس پيري از جلوگيري ،سالمت حفظ براي زوج يك

  : كه بدانند بايد اليق و صالح فرزندان
  . است سالگي 30 تا 20 بين زمان مناسبترين و سال 35 تا 18 بارداري براي مناسب سني محدوده
  . است آميز مخاطره سال 35 باالي و سال 18 زير حاملگي
  . است خطرناك حاملگي دو بين سال 3 از كمتر فاصله
 3 يا 2 از بيش داشتن بنابراين. است نوزاد و مادر براي زيادي عوارض داراي،  بيشتر و چهارم زايمان
  . شود نمي توصيه فرزند
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  ازدواج از قبل آزمايشهاي -41/1

  :است ضروري ازدواج از قبل زير آزمايشهاي انجام زوجين سالمت از اطمينان كسب براي
  سيفليس به مبتاليان تشخيص
  تاالسمي به مبتاليان تشخيص
  معتادين تشخيص
 توان مي را - ندشو مي منتقل ديگر فرد به فردي از جنسي تماس زمان در كه - مقاربتي بيماريهاي

 از برخـي  .داد تشخيص اختصاصي يهاآزمايش و معاينات وسيله به بارداري از قبل يا و ازدواج از قبل
 گونـه  ايـن  تـشخيص  بـا  .تناسلي زگيل و ايدز ،كالميديا ،سيفليس ،سوزاك : از عبارتند بيماريها اين

 پيـشگيري  رحـم  داخل در جنين به تالاب احتماالً نيز و ) همسر ( ديگر فرد ابتال از توان مي بيماريها
  . كرد

 موجـب  و باشـد  مـؤثر  بـاروري  قدرت روي تواند مي مرد يا زن در مخدر مواد و الكل  ،  سيگار مصرف
 ،خـونريزي  افزايش( بارداري عوارض نيز حاملگي صورت در .شود جنسي ارتباط كاهش يا و ناباروري
 ،جنـين  رحمـي  داخـل  رشـد  تأخير  ،  مادرزادي ناهنجاريهاي ( نوزادي عوارض نيز و )زودرس زايمان
 ميـر  و مـرگ  افـزايش  باالخره و نوزاد ذهني ماندگي عقب و رفتاري اختالالت ،كم وزن با نوزاد تولد
 بـه  اقـدام  از قبـل  مواد اين از يك هر به معتادان شود مي توصيه لذا .يابد مي افزايش )نوزادي دوره

  . كنند خودداري مخدر مواد و الكل ،رسيگا مصرف از بارداري از قبل يا و ازدواج
  :كنند توجه زير موارد به بارداري از قبل زوجين شود مي توصيه
 جنـين  بـراي  بـارداري  دوران در آن بـه  ابـتال  ليكن ،است اي ساده ويروسي بيماري سرخجه اگرچه
 شود مي توصيه اند نشده مبتال سرخجه بيماري به كنون تا كه ييخانمها به لذا است خطرناك بسيار

  . نشوند باردار ،واكسن تزريق زمان از بعد ماه 3 مدت تا و بزنند را سرخجه واكسن كه
 صـورت  در تـا  شـود  توجه همسرش خون Rh به حتماً ،باشد منفي خانمي خون Rh كه صورتي در

  . گيرد صورت الزم اقدامات بارداري دوران در، بودن مثبت
 ساله 2 و ساله 1 ،ماهه 6 ،ماهه 1 فواصل به ( نوبتي 5 صورت به كزاز واكسن كامل دوره يك تزريق

 عفـوني  بيماري به ابتال از ترتيب بدين .شود مي توصيه )يادآورد عنوان به يكبار سال 10 هر از بعد و
  . شود مي حاصل مصونيت ،آمده عمل به جلوگيري كزاز خطرناك بسيار و
  
  
  

  تاالسمي -42/1
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 آنهـا  .دارنـد  عهـده  به را بدن مختلف قسمتهاي به رساني ژناكسي وظيفه انسان خون قرمز سلولهاي
  . دهند مي انجام هموگلوبين نام به درونشان در اي ماده طريق از را كار اين

 قـسمت  و اسـت  شده درست )رشته( زنجيره چهار از اول قسمت .است قسمت دو داراي هموگلوبين
  . دهد مي تشكيل آهن اتم را دوم
 آهـن  فقـر  خـوني  كم نام به خوني كم نوعي باعث،  شود كم بدن آهن قدارم،  مختلف علل به گاه هر
 تاالسـمي  نـام  بـه  خـوني  ارثي بيماري يك،  شوند اشكال دچار هموگلوبين يها زنجيره اگر .شود مي

 دچـار ،  هموگولـوبين  زنجيـره  چهـار  ايـن  از تعـداد  چه و زنجيره كدام اينكه به بسته .شود مي ايجاد
  .آيد مي وجود به تاالسمي مختلف انواع ،شود اشكال

  
  مينور تاالسمي -1/42/1

 رنـگ  ماننـد  كـه  است خوني مشخصه يك واقع در بلكه شود نمي تلقي بيماري يك مينور تاالسمي
 بـه  توانـد  مـي  و اسـت  عـادي  كـامالً  مينـور  تاالسـمي  به مبتال فرد زندگي .رسد مي ارث به پوست

 فـردي  كه كرد مشخص توان مي خون آزمايش نجاما طريق از فقط .بپردازد روزمره عادي فعاليتهاي
  . است تاالسمي ژن داراي

  
  ماژور تاالسمي
 اين .شد خواهد شديد خوني كم دچار مبتال فرد و است هموگلوبين در اختالل نوعي ماژور تاالسمي
 بيمـاري  هـاي  نـشانه  ماهگي شش حدود از .ندارد واضحي هاي نشانه زندگي اول ماه چند در بيماري
 جنـسي  بلـوغ ،  رشـد  اخـتالل ،  اسـتخوانها  پوكي،  صورت قيافه تغيير :از عبارتند كه شوند مي آشكار

 قلبـي  مـشكالت  ،ديابت بروز و لوزالمعده مانند داخلي غدد عملكرد اختالل،  قلبي نارسايي،  تأخيري
  . است كوتاهتر معمول حد از افراد اين عمر طول بنابراين .گوارشي مشكالت، عروقي

  
  انتقال گيچگون -2/42/1

 ابـتال  بـراي  جدي خطر صورت اين در باشند عارضه اين دچار پنهان صورت به مرد هم و زن هم اگر
 راهنمـايي  بـا  تـوان  مـي ،  مـشكل  اين از شدن مطلع با خون ساده آزمايش با .دارد وجود فرزندانشان

  . كرد جلوگيري فرزندان براي آن بروز از پزشكان
 ازدواج از قبـل  اگـر  .بـرد  پـي  بيمـاري  وجـود  بـه  توان مي خون هساد آزمايش يك با ازدواج از پيش

 )دارد وجـود  آنهـا  در يمتاالسـ  به مبتال فرد كه ييها  خانواده در يا و فاميلي ازدواجهاي در خصوصاً(
 در .برد پي موضوع به توان مي،  آنها بودن مبتال صورت در،  گيرد انجام پسر و دختر از خوني آزمايش

 ازدواج ايـن  حاصـل  كـه  چـرا  ،كنند نظر صرف هم با ازدواج از دو آن كه كرد هتوصي بايد حالت اين
  . باشد تاالسمي به مبتال كودكي است ممكن
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 كـشف  جهـت  را خـون  آزمـايش  حتمـاً ،  عقـد  از قبـل  شود مي توصيه ازدواج داوطلبين همه به لذا
  . كنند صرفنظر المكانا حتي ازدواج اين از، زوج دو هر شدن مبتال صورت در و دهند انجام تاالسمي

  
  يفاميل هاي ازدواج و ژنتيك مشاوره -43/1

  :كنند مي تعريف چنين را ژنتيك مشاوره
 ژنتيكـي  اختالل طبيعت تا كند   مي كمك خطر معرض در يا مبتال افراد به كه آموزشي فرآيند يك«
 تنظـيم  و بيماريهـا  ايـن  درمان با مرتبط موضوعات و بشناسند را آن انتقال نحوه و )وارثتي بيماري(

  ».كنند درك بهتر را خانواده
 هـر  در ارثـي  بيمـاري  يـك  تكـرار  يا وقوع خطر كردن مشخص ،ژنتيك مشاوره اهداف ترين اصلي از

 از قبـل  ،هـستند  دارا خـود  اجـداد  يـا  خود در را زير موارد از يك هر كه افرادي تمام .است حاملگي
 مـشاوره  تحـت  بايد زايمان از بعد يا و حاملگي حين رد يا شدن دار بچه از قبل يا ازدواج به تصميم
  ):باشد شدن دار بچه از قبل يا و ازدواج به تصميم از قبل است بهتر البته كه( گيرند قرار ژنتيك
  فاميلي ازدواجهاي -
  باالتر يا سال 35 سن در حاملگي -
  مادرزادي نقايص وجود -
  رشد در تأخير يا ذهني ماندگي عقب -
  رشدي اختالالت ساير و قد حد از بيش كوتاهي -
  مردان در عقيمي و زنان در مكرر سقطهاي يا نازايي -
  اند شده شروع بلوغ هنگام در كه جسماني ناتوانيهاي -
 دخيـل  آن در ارث كه ديگري بيماريهاي و باال خون فشار،  قلبي بيماريهاي برخي،  سرطانها -

  ديابت مانند است
  بدن ساز و سوخت اختالالت -
  رفتاري اختالالت -

  :تا كند مي كمك افراد و ها خانواده به ژنتيك مشاوره براينبنا
  . بدانند فرزندانشان و خويشاوندان در را بيماري تكرار خطر و بشناسند بيماريها در را توارث نقش

  )وراثتي بيماري عاقبت ، تشخيص نحوه( كنند درك را ارثي بيماريهاي درباره پزشكي حقايق
  . بشناسند را موجود خطر با برخورد براي دسترس در راههاي
  . بيابند باشد منطبق خانواده اعتقادات و ارزشها ،اهداف با كه را چاره راه بهترين

  
  فاميلي ازدواجهاي -1/43/1
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 مـشابه  ژنهـاي  بنـابراين  و هـستند  فاميـل  يكديگر با زوجين آن در كه است ازدواجي فاميلي ازدواج
 بـه  طريق از است ممكن كه اند شده شناخته مختلف يارث بيماري نوع هزاران حاضر حال در .دارند
 فـاميلي  ازدواجهاي در خطر اين .سازند مبتال را فرزندان ،مادر و پدر در مشترك ژنهاي رسيدن ارث
 غيرفـاميلي  ازدواجهـاي  در كه نيست معنا بدان اين .بود خواهد بيشتر مشترك ژنهاي وجود علت به

 نظـر  از فـاميلي  ازدواج بنابراين .بود خواهد پايينتر خطر لاحتما بلكه ،ندارد وجود خطري هيچگونه
  . نيست منطقي ژنتيك علم

  :كند مي مشخص را مشترك ژنهاي درصد و خويشاوندي درجه بين ارتباط زير جدول
  

  درجه خويشاوندي
  افراد فاميل

درصد ژنهاي 
  مشترك

  يك
  خواهران و برادران فرزندان، مادر،  پدر،

50%  

  دو
  ها برادر و خواهرزاده عموها، ،هايداي ،ها لهخا

25%  

  سه
  پسردايي دختردايي، پسرعمه، دخترعمه، پسر خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو،

12 .5%  

  چهار
  و نوه عمه نوه عمو، نوه دايي،  نوه خاله، 

6 .25%  

  پنج
  نتيجه عمه نتيجه عمو،  نتيجه دايي،  نتيجه خاله،

3 .12%  

  شش
  نبيره عمه نبيره عمو، ه دايي،نبير نبيره خاله،

1 .56%  
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  ژنتيكي اختالالت علل - 44/1
 مادر ،پدر از معيوب ژن يك رسيدن ارث به طريق از ژنتيكي اختالالت ،بيماريها اين در :ژني نقايص

  . كوررنگي ،هموفيلي ،شكل داسي خوني كم مانند .پيوندد مي وقوع به دو هر يا و
 ايجاد هاكروموزم تعداد يا و ساختمان در اختالل علت به ژنتيكي ماريهابي اين :كروموزومي اختالالت

 ،مـادر  سـن  افـزايش  بـا  .اسـت  منگوليـسم  يـا  داون سندرم كروموزومي اختالل شايعترين .شوند مي
  . شود مي بيشتر اختالل اين احتمال

 يـك  حـدود  ممنگوليس به مبتال فرزند آوردن دنيا به احتمال ساله بيست خانم يك در كه طوري به
  . است صد در يك ساله چهل خانم در و دوهزار در
 

   مناسب سن - ازدواج معيار مناسب -45/1
 تـشكيل  و ازدواج فرهنـگ هـا   و مكاتـب  همـه . اسـت  خانواده تشكيل سالم و مشروع راه تنها ازدواج
 رفتارهـاي  و انحـراف  از را آنـان  و بخـشد  مي آرامش مرد و زن به ازدواج. اند نموده يهتوص را خانواده
 !گفته ميشود زن ومرد در ازدواج به تكامل ميرسند . دارد مي باز اخالقي غير و پرخطر جنسي

  
  كرد؟ ازدواج بايد سني چه در

 در. اسـت  نيـاز  مـورد  نيـز  اجتماعي و رواني رشد ،جنسي و ميجس رشد به نياز بر عالوه ازدواج براي
 اواخر در. كند  مي پيدا مثل توليد توانايي فرد و شود  مي كامل تقريبا جنسي رشد نوجواني دوره اواخر
 خواهـان  سـنين  ايـن  در پـسران  حاليكـه  در افتنـد،  مي ازدواج فكر به دختران اغلب نوجواني سنين
 اسـت،  نوجوانـان  رواني و ميجس ازهايني تأمين سالم و مشروع راه تنها ازدواج گرچه. نيستند ازدواج
 جهـت،  همـين  بـه . است الزم اجتماعي و مادي رواني، زيستي، آمادگي موفق، ازدواج يك براي ولي

 توصـيه  سال 28 تا 24 پسران براي و سال 24 تا 18 دختران براي را ازدواج مناسب سن متخصصان
  . شود مي توصيه ازدواج يبرا پسر و دختر بين سال 6 تا 2 سن اختالف معموال. كنند مي
. بيفتـد  تعويـق  بـه  سالگي 20 از پس تا فرزند داشتن است بهتر زودهنگام، ازدواج داشتن صورت در

  . باشند آشنا خانواده تنظيم صحيح يهاروش با زوجين كه است الزم منظور اين براي
  

  ؟ چيست موفق ازدواج يك معيارهاي -46/1
. بزنـد  رقـم  را فـرد  آينـده  توانـد   مـي  زيرا است، زندگي در دفر تصميمات مهمترين از همسر انتخاب
 كوشـش  و تالش و منطقي تفكر به ديگري مهم امر هر مانند پايدار و متعادل سالم، خانواده تشكيل
 و شناسـايي  را خود آينده همسر منطقي اصولي، معيارهاي اساس بر بايستي مي جوان. است نيازمند
 عنـوان  بـه  خـانوادگي  اصـالت  كلـي  بصورت. كند اقدام زناشويي پيوند انجام به آنگاه و نمايد انتخاب
 تناسـب  و سـالم،  روان و نيكـو  اخـالق  ايمـان، . شـود   مـي  شناخته همسر انتخاب معيار ترين اساسي
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 در اساسـي  مـوارد  از اعتقـادي  و تربيتـي  فرهنگـي،  تحـصيلي،  سني، ظاهري، ويژگيهاي در زوجين
  .است همسر انتخاب

  
  :شود مي اشاره موفق ازدواج يك براي عامل چند هب زير در-1/46/1

  رواني و  ميجس سالمت
 سـالمت  براي جدي تهديدي است ممكن بيماريها از برخي. كند  مي ايجاد سالم خانواده سالم، انسان
 زودرس درمان و تشخيص براي درماني مراكز به مراجعه زمينه اين در. باشد او آينده همسر و انسان

  . گردد مي توصيه بهداشت وزارت مشاوره مراكز در ازدواج از قبل مشاوره و
  

  مناسب شغل و درآمد منبع
 كار داشتن با. شود گرفته جدي بايستي مي شغل مسئله سعادتمند، زندگي و موفق ازدواج يك براي

  . يابد مي تداوم و رونق منزل در زوجين محبت و عشق شغل، و
 مالي امكانات كه داشت توجه بايد است، خانواده بختيخوش الزمه درآمد و شغل داشتن وجوديكه با
 آن اهميـت  و باشد خوشبختي متضمن و خانواده يك مشكالت همه كننده حل تواند  مين تنهايي به

  .شود ارزيابي عوامل ساير كنار در بايستي تنها
  

  خانواده تشكيل براي اراده و نيت داشتن
 بـه  نبايـد  ازدواج. نماينـد  خانواده تشكيل به اقدام خود رضايت با و باز ديد با بايد زوجين از يك هر

 ازدواج بلكـه  شود، گرفته نظر در خانواده در جوان خانوادگي مشكالت از دوري براي حلي راه عنوان
 بـا . شـود  گرفتـه  درنظـر  زوجـين  روحي تعالي و خانواده تشكيل هدف با كه بود خواهد موفق زماني

 بايـد  نقش اين دارند، اي كننده تعيين نقش همسر انتخاب در نجوانا راهنمايي در والدين وجوديكه
 زنـدگي  شـريك  تعيـين  در جوان اختيار سلب و تحميلي بصورت نبايد و باشد اي مشاوره صورت به

  .باشد اش آينده
  

  همسر عاطفي و روحي ميجس نيازهاي به پاسخگويي و پذيري مسئوليت
 كـه  آيـد  مـي  بوجـود  آنـان  بـراي  جديدي نقشهاي خانواده، تشكيل با كه باشند متوجه بايد زوجين

 و هـستند  متعهـد  يكديگر به نسبت متأهل مرد و زن. باشند پذير مسئوليت آن مقابل در بايستي مي
 يـك  موفقيـت  يها  پايه ترين اساسي از يكي. نمايند وظايف ايفاي در سعي وجود تمام با بايستي مي

 در دائـم  و مـستمر  تالش و همسر عاطفي و يروح ،جسمي نيازهاي دقيق شناخت زناشويي، زندگي
 همكـار  و مشوق و رسانند كمك يكديگر به جهت اين در بايستي مي زوجين .نيازهاست اين به پاسخ
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 عبـارت  بـه . گـردد  اجتنـاب  همـسر  توانايي از خارج توقعات از تا است الزم همچنين. باشند يكديگر
  . هم مقابل در نه و ندباش يكديگر كنار در تا كنند تالش بايد زوجين ديگر
 و فرزنـدان  تعـداد  و بپذيرنـد  را خانواده تنظيم مسئوليت بايستي مي زوجين از يك هر اين، بر عالوه
  . نمايند رعايت را آنان تولد مناسب فاصله

  
  )الگوي تك همسري(همسر يك عشق يك
 بـه  را عـشق  بـه  وفـاداري  همسر، به وفاداري. است خانواده يك خوشبختي و دوام متضمن اصل اين

  .آورد مي ارمغان
  
  .باشيد داشته گذشت و بگذاريد احترام خود همسر به

 زوجـين  نزديكـي . بگذارنـد  احتـرام  خود همسر به شرايطي هر در و حال همه در بايستي مي زوجين
 بـراي  گـام  اولين همسر، به توهين اولين با. دهد  مين آنان به را يكديگر تحقير و توهين حق هيچگاه

 طرف از خطايي هيچ. رود مي سؤال زير خانواده اصالت و است شده برداشته خانواده بناي فروريختن
 در انـسان . اسـت  مدت طوالني رابطه هر الزمه گذشت. كند مين او به توهين به محق را شما همسر،
 از پيـشگيري  زمينـه  همـسر،  دوستانه راهنمايي و گذشت و گردد مي خطاهايي مرتكب زندگي طول
 كـام  بـه  را زنـدگي  و كنـد   مـي  تقويـت  را صـميميت  احساس ،كند  مي فراهم را خطا آن مجدد وقوع

  .سازد مي شيرين زوجين
  

  معنويات
 تـداوم  راه در روشـن  چراغـي  همچـون  پاي بندي به اخالق و فرهنگ مترقي ومعيارهـاي اجتمـاعي          

 در و سـانند ر يـاري  يكديگر در  اخالق و شعور اجتماعي    تقويت به بايد زوجين. است زندگي زوجين 
  .معطر ميكند را خانوادگيشان  صميميت بنيادطراوت و عطر كه است صورت اين
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  شدن دار بچه مناسب زمان -47/1
 زوج يـك  كـه  نيـست  صـالح  اقتـصادي  و اجتمـاعي  روانـي،  جسماني، نظر از كه باشيد داشته توجه

 يهاروشـ  يـك  از بايـستي  مي زندگي اول سال دو در حداقل و شوند دار بچه ازدواج از پس بالفاصله
. اسـت  سـالگي  30 تـا  20 بـين  زن بـراي  حـاملگي  سن بهترين. نمود استفاده بارداري از پيشگيري
. افزايـد  مـي  را مـادر  و جنـين  سـالمتي  بـراي  خطـرات  احتمـال  سنين، اين از پس يا پيش حاملگي
 به امروزه. است خطرناك دو، هر كودك، و مادر براي زايمان دو بين سال 3 از كمتر فاصله همچنين

  . شود مين توصيه حاملگي دو از بيش متعددي داليل
  

  پنهان يهادوستي -48/1
 و پنهان يهادوستي برقراري پي در عنف به تجاوز فجايع از درصد 40 آمار آخرين بنابر

 وعده با و )كوتاه پيامهاي ارسال چت، اينترنت،( جديد ولوژيتكن از استفاده يا و خياباني
 . افتد مي اتفاق ازدواج

  : است كمرنگ پايشان رد كه مجرماني -1/48/1
 جـوان،  زنـان  و دختـران  عليـه  عنف به تجاوز جرايم انواع توجهي قابل تعداد روزانه وقوع مدتهاست
 پي در كه جرايمي. است كرده هوشيارتر امعهج از قشر اين سازي آگاه به نسبت را انتظامي مسؤوالن

 روحـي  و جـسمي  آثـار  و دهـد  مـي  رخ مجرم سوي از وي اغفال سهولت نوعي به يا و قرباني غفلت
  . دارد پي در اش خانواده و او براي زيادي
 فرهنـگ  و رسـوم  و آداب بـه  توجه با جوان پسران و دختران ميان ارتباطات برقراري گسترش امروز
 اين ماندن پنهان بر تأكيد با خياباني يهادوستي پوشش در افرادي تا شده منجر ايراني جامعه سنتي
  . دهند قرار شده انجام كار برابر در را قرباني و كرده عملي را خود مجرمانه نقشه روابط،
 براسـاس  زيـرا  كـرد؛  انكـار  تـوان  نمـي  را قربـاني  نقـش  كـه  اسـت  حالي در حوادث قبيل اين وقوع

 ايجـاد  مقابـل  طرف براي را جرم ارتكاب زمينه خود فرد موارد، بسياري در گرفته رتصو بررسيهاي
  . كند مي

 و كـرده  اغفال ابتدا اوليه شناخت و ازدواج بهانه به را قربانيان خياباني، هاي دوستي بهانه به مجرمان
  . كنند مي عملي را خود شيطاني نقشه سپس

 هـاي  دوسـتي  دنبال به جوان دختران اغلب عنف، به اوزتج يها پرونده از رسيده گزارشهاي براساس
 خانواده با ديدار بهانه به يا و اكس به موسوم قرصهاي تأثير تحت بعضاً خانواده، چشم از دور و پنهان
 و رفته سكنه از خالي و متروكه مناطق به شهر از خارج يها جاده در تفريح قصد به يا و مقابل طرف

  . گيرند مي قرار تعرض مورد نفر چند يا يك سوي از همانجا در
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 سـخت  بـسيار  هـستند  جعلـي  هويتهـاي  داراي اغلب آنكه دليل به مجرمان از ردپايي يافتن معموالً
 و نوجوانـان  زيـاد  بـسيار  دقـت  و توجه لزوم بر حوزه اين در افتاده اتفاق جرايم آمار بررسي و است،

   .دارد تأكيد روابط گونه اين برقراري نوع در جوانان
 آنهـا  از بيـشتر  شـناخت  و جـوان  دختـران  بخـصوص  فرزندانـشان  ارتباطـات  بر نظارت با ها  خانواده

  . كنند جلوگيري احتمالي آسيبهاي از توجهي قابل حد تا توانند مي
 چت، اينترنت، طريق از بعضاً كه پنهان روابط و خياباني يهادوستي كه باشند هوشيار جوان دختران
 زيـرا  است؛ جرم ارتكاب براي شروعي خود شود، مي آغاز همراه تلفن طريق زا كوتاه پيامهاي ارسال
 شـكارچيان  دام در را افـراد  رفتاري، خطاهاي دهد، مي نشان آگاهي در موجود يها پرونده بر مروري
  . كند مي گرفتار مجرم

  
  قشنگ وعده با دوستي -1/48/1 

 بـه  او« گوينـد  مـي  كنند، مي بيان را سرانپ با خود ارتباط و خود اغفال ماجراي كه دختراني بيشتر
 كوچه در كه دوستيهايي بيشتر كه داده نشان تجربه اما. »كرد خواهيم ازدواج هم با ما كه گفت من
 مـردم  همـه  كه چرا شود، نمي ختم ازدواج به داده، رخ كار محل و دانشگاه و مدرسه راه و خيابان و
 بـا  اسـت  ممكن ازدواج از قبل كه جواني همان نابراينب دانند، مي را بودن پاك ارزش فطري طور به

 و پـاك  دختـر  او بـراي  كه خواهد مي مادرش از ازدواج هنگام در باشد، داشته ارتباط دختر چندين
 بـودي،  دوسـت  كـه  دخترهـايي  همـان  از يكي با چرا كه پرسي مي آنها از وقتي. كند انتخاب مؤمن
 ديگـري  شخص با نيست بعيد هيچ بوده، دوست من اب كه كسي« :دهند مي پاسخ كني، نمي ازدواج

  ».خورند نمي ازدواج درد به دخترها جور اين باشد، بوده دوست هم
 زنـدگي  در آنـان  حـدي  تـا  و شـده  ازدواج بـه  منجـر  خيابـاني  دوستيهاي هم موارد اي پاره در البته

  . اند بوده موفق زناشويي
 با خياباني دوستيهاي طريق از كه جواناني مشترك زندگي بر را عرصه زمان مرور به بدبيني و ترديد

 و گذشـت  آنها مشترك زندگي از مدتي اينكه از بعد ديگر عبارت به كند، مي تنگ اند، شده آشنا هم
 زماني همسرش چرا كه برد مي يورش جوان آن ذهن به افكار اين درآمد، عادي صورت به چيز همه
 او آيـا  يـا  داشـته؟  ارتبـاط  كسي با هم قبالً او آيا يا كرد؟ راربرق ارتباط راحتي به او با بود، مجرد كه

  ماند؟ مي وفادار من به اكنون
  
  خطرناك پارتيهاي-3/48/1

 به اصطالح به كنند مي تالش كه اقشاري ميان در ويژه به پسرها، و دختر ميان دوستيهاي از برخي
  . افتد يم اتفاق دوستانه ميهمانيهاي و پارتيها در كنند، زندگي روزتر
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 را آنها در شركت يا پارتيها چنين برگزاري امكان كه كساني و مرفه افراد ميان در ويژه به مسئله اين
 آغـاز  و آشـنايي  نحـوه  يعنـي  اول بخـش  در فقـط  ماجرا تفاوت و شود مي ديده بيشتر بسيار دارند،

  . است خياباني و پنهاني يهادوستي مشابه درست داستان ادامه و است دوستي
 درصـد  56 حـدود  كـه  داده نـشان  گرفته صورت پسر و دختر نوجوان و جوان 230 روي بر حقيقيت

 6/42 همچنـين  كننـد،  شـركت  شـبانه  يهـا ميهماني در دوستانشان با همراه كه دارند عالقه جوانان
 مهماني منظور( جوانان مختلط ميهمانيهاي )مختلط پارتيهاي( در بار يك از بيش عده اين از درصد
  . اند كرده شركت )پسرها و دخترها از جمعي فقط و ها خانواده حضور بدون
 تجربـه  را مخـتلط  پارتيهـاي  در حضور كه افرادي از درصد 88 دهد، مي نشان تحقيق اين هاي يافته
 تـرس  از كـه  انـد  داده پاسـخ  جوانـان  از درصـد  31. اسـت  بوده يشانها  خانواده اطالع بدون اند، كرده

 ميهمانيهـاي  در حـضور  بـه  تمـايلي  اصالً درصد 12 و كنند نمي شركت اييجشنه چنين در خانواده
  . اند نداشته مختلط
 مختلـف  نـوع  چند اصوالً :گويد مي خصوص اين در داشته شركت پارتيها اين در كه ناني  جوا يكي از 

 امثال و التحصيلي فارغ يا تولد عنوان با كه جشنهايي اول. شود مي برگزار چنيني اين ميهمانيهاي از
  . شود مي ختم رقص و روبوسي دادن، دست به آن شكل ترين افراطي در چيز همه و شده برپا آن
 از اغلـب  هـا  جـشن  گونـه  اين در كه هاست پارتي اين انگيزتر هيجان نوع پارتي اكس :افزايد مي وي

 و شوند ظاهر خود دوستان ميان در مضاعف انرژي با تا شود مي پذيرايي اكس قرصهاي با ميهمانان
 خارج افراد كنترل از چيز همه آن در كه است »پارتي سكس« پارتيها گونه اين خطرناك و سوم نوع

با توجه بـه شـرايط نامتعـادل جامعـه مـا و             . رسد مي نظر به محتمل زيانباري حادثه نوع هر و است
انواده محروميت هاي جنسي جوانان حضور در چنين محافلي توصيه نمي گردد و پيشنهاد ميشود خ              

ها خود مراسم خاصي را هراز چند گاهي در منزل بر پا كنند و با نطارت عاليه شور جواني فرزنـدان                     
  .خودرا كنترل نمايند

  
  زيانبار پايان -4/48/1
 در كـه  اسـت  دوسـتيهايي  يـا  و خياباني و پنهاني دوستيهاي از شده بيان هرچه تاكنون حال هر به

  . باشد داشته دختران براي عواقبي چه تواند مي ينكها و آيد مي وجود به پارتيها جريان
 كـرد،  تصور رويايي زندگي يا و خوشبختي ازدواج، را دوستيها قبيل اين پايان توان نمي قطع طور به

  . ديد چشم پيش را دادگاه و اجتماعي مفاسد دايره آگاهي، كالنتري، بايد بيشتر بلكه
 به دادگاه در كه جداست اي مسئله خود باشد گرفته قرار هاستفاد سوء مورد اندازه چه تا دختر اينكه
 ايـن  موارد بيشترين كه بدانيد ذهنتان شدن روشن براي حداقل نيست بد اما شود، مي رسيدگي آن

 دليـل  بـه  دختـر  هـم  آن از بعد و بوده همراه وي دوستان و پسر توسط دختر اذيت و آزار با چنيني
  . كند اثبات اذيت و آزار بودن عنف به بر مبني را خود ادعاي نتوانسته پنهاني رابطه
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 مختلـف  افـراد  با خياباني يهادوستي : دارند هم ديگري سوء اثرات ارتباطها گونه اين اينها از گذشته
 انـدك  انـدك  كـه  كنـد  مي آل ايده مرد انتخاب براي رويايي و كاذب احساس يك ايجاد دخترها در

 از پـس  دادنـد،  مثبـت  پاسـخ  كـسي  به هم اگر و ندهند تمثب جواب مردي هر به تا شود مي باعث
 در. نرسـند  تفـاهم  بـه  ديده، آلها ايده از خارج را او داشتند، كه دوستاني با او مقايسه و زندگي مدتي
 آن و شوند باخبر دوستيها اين ماجراي از اقوام يا همسايگان از تعدادي است ممكن نيز موارد برخي
 حـسادت  يـا  دلسوزي سر از آنها و كند مراجعه آنها به تحقيق براي خواستگاري كه است كافي وقت
 بـراي  را دختـر  اين مردان   شرايط اين در قطعاً كنند، بازگو آنها براي بيشتري تاب و آب با را ماجرا
 آمـوز  عبرت آنها از برخي ذكر كه دارد وجود هم اينها از تر وخيم عواقب. كرد نخواهد انتخاب زندگي
  . است
 نـزد  عمـدتاً  كه كنند مي تهيه فيلم و عكس مقداري پسري با خود دوستي دوران در ختراند برخي
 اينترنـت  در را آنهـا  مثالً بنمايد، را استفاده سوء نهايت تصاوير اين از تواند مي او و ماند مي باقي پسر
  . كند اخاذي اش خانواده و دختر از آنها وسيله به يا داده قرار

  
   است كشور در طالق علت درصد 50 جنسي مشكالت  -49/1

 زده حرفي جنسي مشكالت از. است ما جامعه در زناشويي يهازندگي تاريك بخش جنسي مشكالت
 چه كشور در قطال متقاضيان درصد پنجاه كه حالي در. مردان نه و زنان نه و مسئوالن نه ؛شود  مين

 علـت  جنـسي  مشكالت وجود با چه و بگيرند طالق خواهند مي جنسي مشكالت علت به كه بگويند
 مـشكالت  امـروز  تـا . گيرنـد  مـي  طـالق  جنسي مشكالت دليل به كنند عنوان ديگري چيز را طالق

 مـادي اعت مـورد  و تخصصي مراكز نه و است شده ديده ها  ريزي برنامه و ها سياستگزاري در نه جنسي
 نـاتواني  دچـار  مـردان  درصـد  ده كننـد  مي اعالم كارشناسان وقتي. داشته وجود مردم مراجعه براي

 اسـت  معني اين به برند  مي رنج جنسي اختالالت از زناشويي زندگي در زنان درصد چهلو اند جنسي
 ديگـري  جـاي  از باالخره تا ماند مي قدر آن گاهي درد اين. دارد وجود ها  خانواده در مرموزي درد كه

 و ميجس درد يك و هزار و اضطراب و افسردگي شكل به را خودش هم موقع آن تازه و زند مي بيرون
 هـدايت  با و درستي به است انساني طبيعي غرايز از كه جنسي نياز وقتي. دهد مي نشان ديگر رواني

 كه است همسراني ودوج يا و خانواده از خارج در آن ارضاي يا طالق يا اش نتيجه نشود ارضا منطقي
 اين نوجوانان و كودكان كنندگان تتربي آنها خود كه حالي در برند   مين لذت شان زناشويي زندگي از

 بـا  بـود  جنـسي  مـشكالت  و هـا   خانواده سراسري كنگره دومين موضوع كه مهم اين. هستند جامعه
 از. شد ورروب كنندگان كتشر پرجمعيت حضور و مقاالت ارائه و دانشجويان و اساتيد فراوان استقبال
 بـراي  بـاالخص  جامعـه  نيـاز  مـورد  مسائل آموزش راه سر بر موانع رفع كنگره اين مسائل مهمترين
 مراكـز  انـدازي  راه و فرهنگـي  انقـالب  عـالي  شـوراي  سياسـتگزاري  و اخالق عفت، رعايت با جوانان

 در. بود انسان جسماني و يروان طبيعي حوائج به عالمانه توجه و اختالالت درمان و مشاوره تخصصي
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 حـوادث  معـرض  در ايـن  از بـيش  جامعـه  و نرفتـه  دست از فرصت تا« كه بود اين كنگره پيام واقع
  . »كرد بايد چه بينديشيم تحجر هرگونه از دور به بياييم نگرفته قرار تر جدي

 دبيـر  تنفـرو  سـيدكاظم  دكتـر . بودند نظام دستاندركاران و مسئوالن نخبگان، كنگره اين مخاطبان
 خطـرات  بـا  مقابلـه  بـراي  مسئوالن دهيم مي هشدار« :گفت خود سخنراني از بخشي در كنگره ميعل

 و سياسي مسائل بايد كي تا و اند داده قرار مدنظر را ميمنسج و شده تعريف سياست چه الذكر فوق
 نهـاد  خزنـده  طـور  بـه  كه مخاطراتي رفع جهت در ريزي برنامه و توجه از را ما آن نظاير و اقتصادي
 پـذيري  آسـيب  و ضـعف  خطـر  بزرگـي  بـر  تاكيـد  بـا  وي ».دارد باز كند مي ويران را خانواده مقدس
 خـواب  از بايـد  را مـا  جامعـه  در جنـسي  اختالالت شيوع وضعيت به كوتاه نگاهي« :گفت ها  خانواده
 و شـود    يمـ  ريـزي  برنامـه  آن بـراي  ملي سطح در كه ديابت بيماري مثال عنوان به. كند بيدار غفلت

 گيرند مي نظر در را هنگفتي يها هزينه و دارند برعهده را آن بر نظارت غيردولتي و دولتي تشكيالت
 مـردان  رصـد د 8/9 كه جنسي ناتواني براي كه حالي در گيرد مي بر در را جامعه افراد درصد 7 فقط

 و ديابـت  بـه  مبتال افراد درصد 50 تا 30 ديگر طرف از و نداريم اي برنامه برند   مي رنج آن از جامعه
 نارسـايي  بـه  مبـتال  كـه  مردانـي  درصد 65 تا 55 و شوند مي قلبي سكته دچار كه افرادي درصد 60

  .».هستند مشكل اين دچار هستند تنفسي مزمن
 مـستخرجه  تحقيق  و نتيجه يك     وراست غوطه جنسي مسائل در چقدر ما جامعه بدانيم آنكه براي 
 كلمـه  اين بيشتردنبال كشورها كدام واينكه )sex( سكس كلمه امونپير گوگول )سايت( گاه وب از
  !! كنيم مي رابيان دنميباش هستند اينترنت در
 تركيـه،  عربـستان،  مراكش، هند، ايران، ويتنام، مصر، پاكستان،« شهروندان :بود جالب خيلي نتيجه 

 ايـن  ميـان  در مـسلمان  كشور هفت .است بوده چهارم ريف ايران و اول كشور ده »لهستان فيليپين،
  !داشتند قرار كشور ده
 اراك، سمنان، كرمان، بندرعباس، بابل، تبريز، ايالم، قزوين، اردبيل، شهرهاي ترتيب به هم ايران در

 اول شـهر  ده ايـن  در تهران كه كنيد دقت. اند بوده سكس كلمه روي كننده مراجعه بيشترين زنجان
 ايـران، « :اسـت  بـوده  جـالبتر  هم اين از "fuck" ةكلم براي جستجو ةسران ةمقايس ةنتيج. نيست

 بـا  ايـران  و اول كـشور  ده »سوئد امريكا، كانادا، استراليا، نيوزيلند، عربستان، نروژ، ،هند پاكستان،
   ... يـا  فـرج  يـا  زنانـه  آلـت  يعنـي  "vulva" كلمـه  مـورد  در. است دهش اول پاكستان از كمي اختالف
 سـوم  رديـف  با برابر دو،  )السالوادر( دوم رديف با آن فاصله و است اول زيادي بسيار اختالف با ايران

 مكزيـك  نيوزيلنـد،  ايتاليـا،  كلمبيـا،  ونـزوئال،  صـعودي،  عربستان هند،. باشد مي رابرب چهار )ويتنام(
  . هستند دهم تا هفتم هاي رتبه
 ايران نصيب زيادي اختالف با اول مدال خوشبختانه نيز مقوله دراين بود، Tight )ران( چهارم ةكلم
 پـشت  فنالنـد  هنـد،  استراليا، رلند،اي كانادا، نيوزيلند، امريكا، بريتانيا، كنگ، هنگ كشورهاي و شده
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 و دوم آخـر  از خاورميانـه  در ايـران  اينترنـت،  از اسـتفاده  ةسران كه نشود فراموش. هستند ايران سر
   .باشد مي عربستان كشور آخرين

  
. كـرده  پيـدا  رسـي دست اينترنـت  به غرب، و شرق بلوك كشورهاي از ديرتر ايران، كه دنكني فراموش
 همچنـين . ندك مي عبور ثانيه در بايت كيلو 8 مرز از سختي به ايران در دانلود سرعت آنكه بر مضافاً

 اگـر  البتـه . يابنـد  دست اطالعات اين با تا ندبگذر هم فيلترينگ خوان هفت از بايد ايراني شهروندان
 اضـافه  آمـار  بـه  بخـواهيم  را اند بوده فوق كلمات جستجوي در فارسي صورت به كه را كساني تعداد
 نـشاندهنده  امـر  ايـن  كه ربود خواهيم را ها زمينه بيشتر در سبقت گوي هاايراني ما شك ونبد كنيم

 جنـسي  روابـط  به نيازمندي همچنين و كشور جوان جمعيت تركيب و يكطرف از جنسي محروميت
  . باشد مي جوان جمعيت اين

 و ايـم  كـرده  بكـس  را جهـان  ممتاز رتبه موارد اينگونه در حداقل ما كه است باقي شكرش جايباز 
  !اند كرده رود جنسي يهامحروميت لطف به را جهاني يهامدال ساير مسلمان راندبرا

 ضـعفهاي  و فرهنگـي  غلط باورهاي از متاثر جنسي مشكالت تني نگاه جاي به شناختي زيبايي نگاه
 رفتـاري  يها  آموزه و باورها اجتماعي، متن به كه قدر آن جنسي مشكالت واقع در. هستند فرهنگي

 دكتـر . شود  مين مربوط او فيزيكي يا جنسي اندام مشكالت به است مربوط اش جامعه در فرد رواني و
 هـر  كـه  شـاهديم  مـا « :گويد مي باره اين در مدرس تربيت دانشگاه ميعل هيات عضو فالح آزاد پرويز
 زدواجا بـه  جوانـان  گرايـشهاي  و رود مـي  بـاال  طالق نرخ احوال ثبت سازمان گزارشات براساس ساله
 اسـتحكام  هازنـدگي  كـه  اسـت  ايـن  از حاكي ها  خانواده در مشكالت و مسائل طرفي از. آيد مي پائين
 جنـسي  رفتار به راجع نادرستي فرهنگ كلي طور به و هانگرش و باورها رسد مي نظر به ندارند، جدي

 نادرسـت  ايباورهـ  و نگيـرد  قـرار  پـااليش  مـورد  فرهنگ تا و دارد وجود زناشويي مسائل و ازدواج و
 تـرين  اصـلي  ازدواج مـسئله  طـرح  در حاضـر  حـال  در. بود خواهيم آماري چنين شاهد نشود حذف

 ايـن  منكـر  بخواهيم اينكه بدون ،شود  مي گرفته نظر در شغل و پول خانه، مثل مادي مسائل مسائل،
 فرهنگي رد متاسفانه. نيست موفق ازدواج يك براي مطرح نكات تنها اينها بگوييم بايد شويم مسائل

 در متعالي لذت با توام جنسي رفتار يك داريم انتظار چگونه دارد وجود مالكيت ازدواج مفهوم در كه
 بـسيار  حـد  در جنـسي  رفتـار  ازدواج در مـالكيتي  نگـاه  داشـتن  بـا . باشـد  داشته وجود زندگي اين

 نحـوه  ربـاره د آزادفـالح  دكتـر  ».زنـد  مـي  رقـم  را اي عديـده  مـشكالت  كه شود  مي ايجاد اي فرومايه
 مداخلـه  يـك  بـا  هـستيم  آن شاهد كه جنسي رفتارهاي و مشكالت از بسياري« :گويد مي مداخالت
 اينجا در كه مداخالتي منتها. شود  مي برطرف و گيرد مي قرار هدف مورد دنيا در روانشناسي كوچك
 هرگـز  ما كه حالي در است فرد جنسي اندام يا ارگان مشكالت رفع جهت در بيشتر گيرد مي صورت
 گرفتـه  شـكل  جوان دو اين ذهن يا خانواده در غلطي باور و فرهنگ چه كه كنيم يابي ريشه نيامديم

 اگـر « :گويـد  مـي  ازدواج از قبل جنسي آموزش درباره وي ».است شده مشكالت اين تجلي باعث كه
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 مـن  امـا  است ضروري بسيار گيرد صورت متخصص افراد سوي از و درست شكل به جنسي آموزش
 دهنـد  مي جنسي آموزش كه كساني از بسياري كه نگرانم اين از نيستم جوانها نديدن آموزش گرانن

 بـه  مـا  زيـستي  و حيـواني  نگاه از نشان قضيه اين كردن پنهان. ندارند جنسي رفتار از درستي تعبير
 روابط و عشق از متعالي نگاه و شناختي زيبايي نگاه كه بوديم آن شاهد ندرت به و دارد موضوع اين

 برگـزار  كلينيـك  در جـوان  زوجهاي براي آموزشي هاي دوره ما. باشد دخيل ما يها  آموزه در جنسي
 مثبتـي  نتـايج  كـه  بـدهيم  يـاد  آنهـا  به غلط باورهاي تصحيح با را ديگر نگاه كه هدف اين با كرديم
ـ  و نـدارد  دشـواري  درست جنسي رفتار آموزش. كنند مي توانمندي احساس ها زوج و ديديم  هـيچ  اب
 فـراهم  خانواده در را جنسي ارتباط نتوانيم اگر« :است معتقد وي. نيست مغاير ما يهاچارچوب از يك

 اصـالح  فرهنگـي  چارچوبهـاي  اگر. باشيم جنسي انحرافات و جنسي باري و بند بي منتظر بايد كنيم
 ازدواج سـن  رفـتن  بـاال  علت از بخشي ندارم ترديد. يابد مي كاهش خانواده تشكيل به گرايش نشود

 فرهنگـي  قـضاياي  و نادرسـت  باورهـاي  علت به آن از بخشي اما است اجتماعي شرايط در دگرگوني
 صداوسيما و جرايد در مختلف يها  رسانه از كه شناختي روان آموزشهاي متاسفانه كه حالي در است
 جـويز ت مـردم  بـراي  ييهـا   نـسخه  ندارنـد  را الزم تخـصص  چـون  دارند سوء اثر بعضاً شود  مي پخش

 طـرح  براي شده ايجاد محدوديت كه حالي در كند، مي اي عديده مشكالت دچار را آنها كه كنند مي
 مركـز  تنهـا  حاضـر  حـال  در».اسـت  آن نادرسـت  انتقال براي عاملي خود جنسي يهاآموزش صحيح
 متخـصص  قـوام  منـصور  دكتـر  توسط كه تحقيقي طبق. دارد قرار شاهد دانشگاه در خانواده سالمت

 صـورت  سالمت كلينيك به مراجعان از 83 سال آخر ماهه 9 در جنسي اختالل درمان و زشكيروانپ
 مراجعـه  افـراد  درصـد  5/22 در اخـتالالت  شـيوع  سـن  كه است يافته دست نتايج اين به است داده

 تـشكيل  زنان را درصد 31 و مرد مراجعان درصد 70 جنسيت نظر از. است سال 25-29 بين كننده
 مـشكالت  تـرين  شايع. اند بوده مجرد درصد 5/8 و متاهل مراجعان درصد 92 تاهل رنظ از. دهند مي

 اخـتالل  درصد 6/12 زنان در و سريع انزال درصد 3/11 و نعوظ اختالل درصد 31 مردان در جنسي
 و تـنش  همسرانـشان  و خود بين درصد 55. است بوده جنسي درد درصد 5/8 و ميجس نشدن ارضا

 جنـسي  اخـتالل  با همزمان رواني يا و ميجس يهابيماري مراجعان از درصد 9/40. داشتند اختالفات
 و درماني رفتار از مراجعان درصد 30. است بوده درصد 15 با افسردگي آن ترين شايع كه اند داشته
 استفاده خود جنسي اختالل درمان براي دارو از سريع درماني انتظارات داشتن دليل به درصد 6/22
 نتايج كه اند كرده مراجعه دفعات به درصد 32 اما كردند مراجعه بار يك مراجعان درصد 68. كردند
  . بودند گرفته خود جنسي درمان از آميز رضايت

 
  درمان جاي به پيشگيري -50/1

 خوبي به اگر انسان نيازهاي ديگر مثل جنسي نياز كه نكته اين به اشاره با جنسي رفتار روانشناسان
 جنـسي  اختالالت« :گويند مي جنسي اختالالت انواع درباره شود  مي اختالالت به منجر نشود هدايت
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 ميـل  زمينه در جنسي يهاكاركرد در اختالل جنسي، هويت نپذيرفتن آن از برخي كه دارند انواعي
 بـر  تاكيـد  با آنها ».هستند زنان در جنسي درد و انزالي زود و )ارگاسم( جنسي ميل ارضاي جنسي،

 بپـردازيم  جنـسي  اخـتالل  درمـان  به اينكه جاي به است بهتر« :معتقدند رماند جاي به پيشگيري
 زمـان  و كـودكي  زمـان  از جنـسي  تربيـت  بـراي . است جنسي آموزش آن الزمه كه كنيم پيشگيري
 را جـوان  دو دسـت  ما است ضعفي ما جامعه در ازدواج در. داريم فراواني ديني دستورات شيرخواري

 و نيـست  بـازي  جامعـه  مـا  جامعـه . باشـيم  داده آموزش آنها به اينكه بدون گذاريم مي هم دست در
 از بـيش  ارتبـاط  كـه  بياموزيم جوان به بايد. است آميز افراط جاها بعضي در كه دارد ييهامحدوديت

 مـردان  و زنـان  يهـا ويژگي جوانان به بايد. دارد عاطفي و رواني جنبه باشد داشته ميجس جنبه آنكه
 است اين تصورشان هابعضي شود  مي مطرح ايران در كه جنسي آگاهي بحث گاهي. شود داده آموزش

 اخـالق  و رفتـار  زمينـه  در اطالعـات  دادن، آگـاهي  از منظـور  امـا  كنـيم  فساد اشاعه خواهيم مي كه
 بـه  را تضادها توان  مي چگونه اينكه و بالعكس و مرد به زن روانشناختي و عاطفي ويژگيهاي جنسي،
 از پـيش  مـا  باورهاي بسياري كه شده ثابت امروزه ».است كرده تبديل يعاطف انسجام يك و وحدت
 اينهـا . است خرافات نوعي به و پرداخته و ساخته باورهاي با مطابق و عرفي باشد ميعل و ديني اينكه

 انـسانها  فطـري  و طبيعـي  نيازهـاي  پاسخگوي بايد مسئوالن و انديشمندان. كنيم جدا هم از بايد را
 ايـن  نظـري  و تئوريك هاي  جنبه اينكه يكي گيرد صورت مرحله دو در بايد خگوييپاس اين و باشند
. داريم برنامه يك تنها ما حاضر حال در. دهند ارائه برنامه جامعه به آن كنار در و بشكافند را معضل
 .. .و ورزش و فراغـت  اوقـات  علمـي،  كارهـاي  به را جوانان توجه كه گوييم مي االن. اثبات نه و نقص
 حاضـر  حـال  در. اسـت  نـشده  داده ارائـه  كنـد  حل را جنسي مسائل بتواند كه راهي اما كنيم جلب

 زننـد  نمي حرفي آن از اصالً و كنند مين مراجعه مراكز به جنسي مشكالت براي ها  خانواده از بسياري
 نميـزا  بررسـي  در. داد ارائـه  دقيقي آمار آن از توان  مين و است پوشيده جنسي مشكالت بنابراين و

 كتـايون  توسـط  كـه  84 سـال  در كرمانـشاه  پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  زن كاركنان در جنسي رقابت
 و كارشناس درصد 91. است بوده سال 7/37 افراد سن ميانگين گرديد مشخص شد انجام اسماعيلي

 همـسران  درصـد  54 كردند، مي استفاده كاندوم از درصد 23. بودند ارشد كارشناسي يا كاردان بقيه
 78 و بودنـد  جداگانـه  خـواب  اتـاق  داراي افراد درصد 3/97 اند، بوده كارشناسي مدرك داراي افراد

 درصـد  60 بودنـد،  نكرده شركت ازدواج از قبل آموزش كالسهاي در مردان درصد 80 و زنان درصد
 حـد  در شـده  انجـام  پژوهش در زنان جنسي رضايت و شدند مين پيشقدم جنسي رابطه جهت زنان

 كننـد  مـي  زنـدگي  آن در كـه  زيستي متن با افراد جنسي رفتار نظر نقطه اين از. تاس بوده متوسط
 و جنـسي  رفتـار  ميـان  ارتباط بررسي در خمسه اكرم دكتر پژوهش در نكته اين. است مرتبط بسيار
 پـژوهش  ايـن  در. است شده مشخص متاهل دانشجويان از گروه دو در جنسيتي نقش هاي واره طرح
 و مفـاهيم  از تركيبـي  كـه  اسـت  زناشـويي  زنـدگي  كيفيـت  از مـي مه جنبه جنسي رفتار است آمده
 تعريـف  فرهنگـي  باورهـاي  از اي مجموعه را مردانگي و زنانگي و است هافعاليت و احساسات ،هانگرش
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 جنـسي  ارضاي لحاظ از اما تفاوت تا است شباهت بيشتر مردان و زنان بين جنسي لحاظ از. كند مي
 مـردان  بـه  نسبت درصد 60 ميزان به زنان و دارند جنسي رضايت زنان از بيشتر درصد 90 با مردان

 اي كليـشه  الگوهـاي  كـه  زنـاني  رابطه همين در. است بيشتر شان جنسي رابطه از رنجش و آزردگي
 رفتارهـاي  از آنهـا  نارضـايتمندي  دارنـد  را )بـودن  حـساس  و بـودن  ماليم بودن، عاطفي( مثل زنانه

 اسـتفاده  مردانـه  و زنانـه  پـذير  انعطاف الگوهاي از كه آنها برعكس است بيشتر ها  خانواده در جنسي
 ازدواج از قبل آموزشهاي بر بايد كند مي تاكيد خمسه دكتر. داشتند بيشتري رضايتمندي كردند مي
 بـا  خـوب  جنسي رابطه يك است معتقد وي. كنيم كار جنسيتي هاي كليشه بر رفع بر ويژه نگاه با و

 و مهـارت  با ذاتي طور به بايد جنسي رابطه اينكه و است توام وگو گفت و دگيرييا ريزي، برنامه يك
  . است غلط باشد توام خبرگي

  
  نبايدها جاي به بايدها از گفتن -1/50/1

 روابط به نسبت متفاوت يهاديدگاه مختلف افراد جامعه در حاضر حال در كه اينست قضيه واقعيت
 كننـد  مطـرح  را آن خواهنـد  مـي  وقتـي  ولـي  دارد وجـود  مـشكل  معتقدند همه تهبال. دارند جنسي

 شـده  يـاد  فـساد  و زشت پديده عنوان به مقوله اين از شود   مي باعث مذهبي -فرهنگي محدوديتهاي
 ايـن  از جلـوگيري  بـراي  را تقوا و عبادت و تزكيه صرفاً مذهبي رهبران است بديهي. باشند عاجز نيز

 بـا  تـوان  نمـي  واقعـي  نيـاز  و طبيعـي  پديده يك با دانيم مي ما همه كه كنند مي توصيه زشت پديده
 و جنـسي  مـشكالت  مـي عل كنگره دبير فروتن، سيدكاظم دكتر. كرد برخورد استغفار و آيه و ثديح

 خيلـي  هـم  هادانـشگاه  در متاسـفانه « :گويـد  مـي  قضيه واقعيت تعريف در كليه متخصص و خانواده
 رد آن از سـريع  درس كـالس  در وقتهـا  يلـي خ شـود   مي پرداخته جنسي مشكالت بحث به كمرنگ

 ».را مطالـب  ايـن  پذيرش آمادگي دانشجو نه و دارد را آن از صحبت آمادگي استاد نه چون شوند مي
 جنـسي  سـالمت  كه قلبي نارسايي داراي افراد مير و مرگ شده مشاهده تحقيق يك نتايج با مطابق

 علـت  بـه . ندارنـد  جنسي سالمت كه است قلبي يينارسا داراي افراد از كمتر برابر 5 است برقرار آنها
 همكـاري  بـا  اي نامـه  آئـين  جنـسي  اخـتالالت  درمـان  براي كشور در تخصصي درماني مراكز نبود

 حاضـر  حال در و شده تنظيم هادانشگاه اساتيد و درمان و بهداشت وزارت سالمت معاونت مسئوالن
 انـدازي  راه زمينـه  در نامـه  آئـين  ايـن . اسـت  درمـان  و بهداشـت  وزير امضاي براي انتظار مرحله در

 در. اسـت  كـشور  پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  زيرنظر خانواده سالمت و بهداشت تخصصي هاي كلينيك
 در كننـد  مـي  آغاز راهنمايي مقطع از مدارس در را جنسي آموزش دنيا كشورهاي اكثر در كه حالي
 جنسي مشكالت كنگره اولين از پس و شود  مي داده آموزش اين دبيرستان سال آخرين در ما كشور
 كـرده  درماني و بهداشتي مراكز در ازدواج از قبل آموزش هاي دوره برگزاري به اقدام بهداشت وزارت
 درمـاني  مراكـز  در را موضـوع  اين بررسي كه اجتماعي پزشكي متخصص جعفري فرهاد دكتر. است

 و اسـت  پـايين  بـسيار  درمـاني  بهداشتي مراكز در آموزشي يهاكالس كيفيت« :گويد مي است داشته
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 را ازدواج از قبـل  آزمايـشهاي  اينكـه  بـراي  تنهـا  هم ها زوج و است ابتدايي و سطحي بسيار آموزشها
 طـرح  بـراي  هنـوز  مـا . روند مي و گذرانند مي را اي دوره برسد انجام به كارشان زودتر و بدهند انجام
 شدم متوجه كردم مي صحبت معلم اي هعد براي كه اي جلسه در من مثالً داريم مشكل مسائل برخي
 كـه  حـالي  در. گفـت  نبايـد  را آن اسم كه است اي كلمه انگار كاندوم. ندارد وجود الزم ظرفيت هنوز
 اسـت،  شـده  پيدا راه دو يك تنها آن از جلوگيري براي تاكنون كه است روبرو ايدز ميآنو با دنيا االن

 :اسـت  معتقـد  فروتن دكتر ».بزنيم حرف آن از ستيدر به يمتوان  مي ما .»كاندوم و بهداشت آموزش«
 ممكـن  مـا  جـوان  بالطبع. نگذاشتيم جايش بايد نام به چيزي و كرديم كار نبايدها روي هميشه ما«

 ريـشه  را آنهـا  طبيعي طور به مشكالت حل جاي به پس. كند اشباع ناسالم را اش طبيعي نياز است
  ».كنيم يابي

 دكتـر . بـود  شـاهد  دانـشگاه  تنهـا  قبـل  بار مثل ها  خانواده و سيجن مشكالت كنگره برگزاري متولي
. رود نمـي  و نرفتـه  موضـوعات  اين دنبال كس هيچ اتهام زدن تصور به« :گويد مي باره دراين جعفري

 شـد  باعـث  همـين . شـود  زده افـراد  بـه  هـايي  برچسب است ممكن و است حساس موضوع يك اين
 هيچ رفت نمي موضوع اين سراغ شاهد دانشگاه اگر شايد .باشد كنگره برگزاري متولي شاهد دانشگاه

 حمايـت  همـه  باال سطح در حاضر حال در. كرد مين مطرح را موضوع اين هم ديگر سال 20 تا كس
 العمـل  عكـس  تـا  ببـريم  جامعـه  سطح به را موضوعات اين چگونه كه است اين موضوع اما كنند مي

  ».نيايد وجود به مردم در حساسيتي و نشود ايجاد منفي
 
   جنسي ميل -51/1

 انتخـابي  صـورت  بـه  اسـت  ممكـن  رفـتن  بـين  از ايـن .  بـرود  بـين  از توانـد   مي آدم در جنسي ميلِ
(selective) يـار  بـه  نـسبت  را خـود  جنـسي  ميـلِ  مـردي  يـا  زنـي  دارد امكـان  فـرض  بـه .  باشد 

 دارد هـم  كـان ام.  باشد داشته جنسي كشش ديگر كسان به نسبت اما ،  بدهد دست از اش  گي  هميشه
 سـزايي  بـه  ثيـر   تـا  جنـسي  ميل آوردن وجود به در ها  »فانتاسم«.  برود بين از كامال جنسي ميل كه

 نيـز  جوامـع  ايـن  در مـرد .  زنـان  تا دارند يبيشتر هاي  فانتاسم اروپايي جوامع در حتي مردان.  دارند
 توانـد   ، مي كند بازي تواند  مي ، است آزاد ذهن چون و است تر  كم بسيار مرد مورد در تابو.  است تر  آزاد
 در را هـا   ايـن  و برگـردد  تـازه  آوردهـاي   دسـت  بـا  دفعه هر و برود خواهد  مي كه كجا هر و كند سفر

 آنهـا  از ذهنـي  صـورت  بـه  چـه  ،  عيني صورت به چه خواست كه وقت هر و دهد جاي ذهن ةگنجين
 جنـسي  لحاظ از آنان و آيد  مي ودوج به تر  راحت خيلي مردان در جنسي ميل اين  بر  بنا.  كند استفاده

 ايـران  در مـثال .  ايـران  ماننـد  جوامعي زنان خصوص به ،  ترند  محدود جنسي ةرابط در زنان.  ترند  فعال
 كـه  ،  دارد گيبـست  ديگـر  مختلف مسائل به قدر  آن سكس.  شود  مي تعريف شوهر با زن جنسي ةرابط

 بـستگي  شـوهر  ،است شوهر با همراه سسك يعني.  ندارد كاركردي هيچ پديده يك عنوان به خودش
 زن ،زن آنان براي و نيست طور اين مردان مورد در كه  صورتي در ...و دارد اش  مقام و شغل و خانه به
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 مركز مثال براي.  كنند  مي سانسور را خود ،خود ذهنيت در حتي موجود هاي  تابو دليل به زنان.  است
 زياد قدري به مردان هاي  فانتاسم.  بود گرفته مرد و زن هاي  فانتاسم به راجع آماري فرانسه تحقيقات

 درصـد  و ندارنـد  فانتاسم كه بودند گفته ،  اما ،  زنان اكثر.  شد  مي جا زور به نامه  پرسش فرم در كه ،  بود
 آمـار  البتـه .  شـد   مـي  محدود تكراري و مشخص چيز تا چهار به داشتند، فانتاسم كه آنان از كوچكي
 )ديگـر  كـشور  يـك  و انگليس ،  يسئسو ،  فرانسه ،  آلمان( اروپايي كشور 5 زنان زا بودند گرفته ديگري
 يـار  بـا  جنـسي  ةرابطـ  حـين  در مـا  كـه  بودند گفته زنان اين درصد 80.  زنانه هاي  فانتاسم به راجع

 ايـن  در اخـالق  كه پرسيدند سكسولوگي از مورد اين در.  كنيم  مي فكر ديگري كس به مان  هميشگي
 قسمت مقابل طرف با بتوان را تخيالت اين كه است اين مهم كه بود اين او جواب.  دشو  مي چه ميان
 آن نتيجـه  در و جنـسي  ميـل  حقيقت در نباشند اگر كه چرا نيستند، بد تخيالت اين كه اين و كرد

 از هـم  سكـسولوگ  اين خود البته.  كنند  مي حفظ را رابطه ذهنيات اين واقع در.  رود  مي بين از رابطه
 داشـته  فانتاسم هم اگر زنان.  آمد  مي زياد خيلي نظرش به درصد هشتاد و بود شده متعجب آمار اين

 بـه  و نيـست  قبـول  قابل زنان براي مسئله اين اروپايي جوامع در حتي.  كنند  مي پنهان را آن باشند،
 در زيـادي  هاي  نسانا.  كنند  مي سانسور شديداً را خود ،  خيال در چه و عمل در چه زنان دليل همين

 خـود  نوبـه   بـه  نيز را شما عشق و بورزند عشق شما به كه هستند آن مشتاق كه دارند وجود دنيا اين
 چـرا  و دهـد  بـروز  را خـود  عواطـف  توانـد   مين بسادگي كه كنيم انتخاب را كسي چرا. كنند دريافت
 و احـساسات  و كنـيم  بـاز  را او قلـب  زور بـه  باشيم مجبور مدام كه كنيم تلف كسي روي را وقتمان

  بكشيم؟ بيرون زبانش زير از را عواطفش
 خـود  دور ديوارهائي ما همگي. دارد متفاوتي درجات روحي، لحاظ از بودن دسترس غيرقابل طبيعتاً

 پوشـانند   مي داريم، واهمه ديگران به دادنشان نشان از كه را وجودمان از هائي  قسمت كه ايم  كرده بنا
 نظـر  از بيـشتر  چـه  هـر  چگونـه  بياموزيم كه است نيز سالم بطهرا يك هدف و مأموريت از بخشي و

 است اين دارد، وجود كه واقعيتي اما. كنيم اعتماد نيز بيشتر و باشيم گشاده و باز احساسي و روحي
 از بـيش  روحي لحاظ از زيرا ندارند؛ باشند داشته ارتباط كسي با كه را  اين آمادگي مردم از برخي كه
 و توانـائي  كـه   آن از قبـل  يابنـد؛  التيـام  جـدي  طور  به كه بايستي  مي مردم از تهدس اين. اند  بسته حد

 و رويي كم بايد سكس توي اوال. كنند دريافت نيز عشق و بورزند عشق كه باشند داشته را  آن قابليت
 دوسـت  رو كـردن  سـكس  چطـور  بگويد كه يمهبخوا مان جنسي شريك از و. ذاريمگب كنار رو تعارف

 چيـزاي  خيلـي  و شـود  مكيـده  و ليـسيده  بوسيده، بدنش از قسمت ماكد ددار دوست بيشتر و ددار
 وسـت د آنچـه  و بگـوئيم  خواهيم مي چه هر تا شود  مي بسته خواب اتاق در كه بگيريم ياد دباي. رديگ

 . سازيم دهبرآور و آشكار را مان جنسي تمنيات و بگذاريم كنار را خجالت پس دهيم انجام داريم

 در كـه  باشند مي بخش لذت و موفق سكس يك كليدهاي شاه بعنوان مكيدن و نليسيد ،بوسيدن
 رابطه كي براي طرف دو پس ؛ دباش خوشايندتر جنسي لذت اوج به رسيدن از تواند  مي مواقع بعضي
   .نكنند دريغ را اينها ناخودش از زمينه اين در ويق جنسي
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 از نبايـد  كه اي نكته مهمترين و مهم، ،مهم بخش لذت و موفق جنسي رابطه يك در اينكه مهم نكته
 »لذت اوج به مقابل طرف ندنارس« بايد سكس و نزديكي انجام از هدف كه ستاين شد افلغ اون
 سكس، پايان از قبل و برد  مي رو كافي لذت بودن شما با از مقابل طرف كه است موقع اين در. باشد

  .بود خواهد آن تكرار براي رديگ اي نهابه دنبال به
  
  
  
  
  
  دوم بخش

  جنسي آموزشهاي
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   ؟چيست ارگاسم -1/2

 مـورد  دو انـزال  و ارگاسـم . كننـد  مي برقرار جنسي رابطه بخاطرش افراد كه است اي مرحله ارگاسم
 داننـد  نمـي  كـه  اينـست  مردان مشكالت از يكي و باشند مي قبلي  شناخته شده  عوامل از مجزا كامالٌ
 توانـد  مـي  هـم  ارگاسـم . شوند اجرا قبلي  شناخته شده  عوامل هب توجه بدون توانند مي مرحله دو اين

 مـوفقتر  خيلـي  آن در زنان كه موارديست از يكي ارگاسم. باشد ناقص يا و كامل انزال مرحله همانند
 از املتركـ  خيلـي  زنـان  در ارگاسـم  تـر  سـاده  زبان به !كيفي نه و كمي نظر از البته !هستند آقايان از

 گـاهي  همـين  براي و هستند دارا براحتي را حود آزادسازي قدرت زنان زيرا. پذيرد مي صورت آقايان
 مـردان  در امـا  !رود مـي  حـال  از اصالٌ لحظاتي شديد ارگاسم صورت در مثالٌ زن فالن كه شنويد مي

 صـورت  كـاملي  ارگاسـم  هيچگـاه  دارنـد  را چيـز  همه بر كنترل قصد شخصيتي نظر از اينكه بخاطر
 كنتـرل  را ارگاسم و انزال كه هستند مجبور نيز رابطه طول در حتي آقايان چون متاسفانه. گيرد نمي
 بعـضي  سوي از. يابند دست جنسي رابطه طول در درصد 60 باالي لذت به توانند نمي هيچگاه كنند

 آنهـا  بـراي  ايـن  و رسـند  مـي  انـزال  بـه  دقيقه يك از كمتر مدت در آنها كه شود مي عنوان مردان از
 نـشانه  وي بـراي  انـزال  و نرسـيده  ارگاسم به هنوز فرد كه است اين اصلي دليل. است كننده ناراحت
 زمـان  همـين  مـسلماٌ  افتـاد  مي اتفاق همزمان مردان در ارگاسم و انزال اگر. بود خواهد رابطه پايان
 شـدني  امكـاني  چنـين  ديگـر  فاصـله  ايـن  وجـود  بدليل ولي بود كافي لذت تحصيل براي نيز كوتاه

 تكنولـوژي  و زنـدگي  و باشـد  مـي  روانـي  موردي كامالٌ شد ذكر كه همانطوري گاسمار. بود نخواهد
 ) !جنگلـي  خودي زبان به يا ( بومي فرد يك در ارگاسم. كند دخالت كامالٌ آن در توانسته نيز بشري
 محـيط  اين از بعضي. كند  مي زندگي شهر در كه است فردي از كاملتر و تر شيرين و تر راحت خيلي
   !نيست درست اصالٌ كه ميدانند سالم غذاي و سالم هواي را آن ليلد !هازيستي
 روحـي  كـامالٌ  مـورد  يك ارگاسم !ارگاسم مورد در نه و دارد نقش انزال كيفيت در موارد اين كه چرا
 بخـواهيم  اگـر  بـاال  مـوارد  اصـول  رعايت صورت در. ندارد باال شده ياد موارد به ارتباطي هيچ و بوده

 بـسيار  چيـز  مـردان  در ارگاسم تعريف ،ندانيم انزال مرحله قديمي تعاريف مثل انمرد در را ارگاسم
 باشـد  مي فرد جنسي رفتارهاي به دستيابي زمان مردان در ارگاسم تعريف واقع در. گردد مي سختي

 بيـشتر  رفتارهـا  اين به رابطه طول در مرد كه چقدر هر. نيست مقطعي نيز زمان اين زنان برخالف و
 فيزيكـي  عمل خود و تحرك حتي مردان در. داشت خواهد بهتري ارگاسم و رضايت ندك پيدا دست
 كـه  دارنـد  انتظار عموماٌ مردان كه است همين براي. گردد مي تلقي آنان ارگاسم از بخشي نيز رابطه
 اين از ادراك قابل نكته !كنند رو و زير را زن اصطالح به و باشند رابطه حال در طوالني زمان بتوانند
 شـناخته  عوامـل  از متفـاوتي  ارگاسـم  درجـه  مسلماٌ افراد باال توضيح به توجه با كه است اين مسئله
  . داشت خواهند يگرقبلي شده

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 117

 ارضـايي  خـود  ،جنسي رشد ،كاري اجتماعي شخصي زندگي ،)Fetish( فتيش اينكه كاملتر توضيح
 ،)آنـان  بـه  پاسـخگويي  نحوه و فردي جنسي خواستهاي شناسايي با معادل جنسي رشد اول مرحله(

 ايـن  و دارد اساسـي  نقـش  فـرد  ارگاسم درجه تشكيل در ديگر چيزهاي از وبسياري هوا و آب ،سن
   !نيست گرييد بر مزيت وداراي دارد فرق ديگري به نسبت فرد هر در درجه
 ظنعـو  در ناتواني بعد و زودانزالي مردا جنسي اختالل مهمترين سالگي 40 قبل تا كه نيداد مي حتما

 زوجين %70 تا آنكه بر مضافا ددار وجود مردان همه %30 در مسئله اين كلي بطور. باشد مي مطلوب
 بايـد  چـرا  اينكـه  اما. وندميش مسئله اين درگير ناخودش زناشوئي زندگي مراحل از يكي در نوعي به

 مـرد  در شـديدي  اسـترس  ايجاد مسئله اين كه اينست ندرما اصلي علت شود؟ درمان نارسائي اين
 اگر واقع در. نبرد لذت نيز اش جنسي شريك بلكه خودش تنها نه هدد نمي اجازه كه بطوري كند  مي
 مقاربـت  ايـن  چنانچـه  كنيم نگاه اعصاب تمدد براي راهي عنوان به جنسي مقاربت به كه دباش قرار

 اي لهمـسئ  تنهـا  زودانزالـي . داشت نخواهد لذتي مسلما شود همراه عذاب و زجر و استرس با خودش
  . كند مي اختالل ايجاد هم زناشوئي زمان بقيه در بلكه دكن مشكل ايجاد مقاربت زمان در كه نيست

  
  افتد؟ مي اتفاقي چه انزال هنگام -2/2

 جنـسي  ةرابطـ  دومة  نيمـ  بـه  مربوط زماني نظر از كه است وقايعي سلسله يك از عبارت انزال عمل
 اين .باشد شده پرتاب »دروني فضاي« به كه كرد قايسهم موشكي با توان  مي دقيقا را عمل اين است

 واژن درون پنـيس  و دهـد   مـي  رخ ايـستايي  يكباره ستها  لهتي با بازي شبيه،  مرد عمل ترين پيچيده
 پنيس پوست حسي هاي دنده گير د الكتريكي جريان .كند   مي فعاليت به شروع جريان گيرد مي قرار
 )تنـه ( شفت تبادل در واژينال ديواره فشار پنيس با واژن دماي فاختال ها گيرنده اين افتد مي كار به

 لحظـه  بـه  لحظه وضعيتها اين گزارش .كنند  مي گيري اندازه را غيره و واژينال لغزندگي ميزان پنيس
 بـه  بيـشتري  خـون  جنـسي  مراكز مقابل در .شود  مي ارسال مغر و نخاعي طناب در جنسي مراكز به

 سـيگمان  در و دهنـد  مي افزايش را مربوطه اندام در المسه هاي دهگيرن حساسيت فرستند مي پنيس
 ايمپالسهاي كند  مي پيدا ادامه رابطه كه همچنان .كنند  مي ايجاد عصبي انرژي نخاعي طناب تحتاني
 كـه  افتـد  مـي  جريـان  بـه  لحظـه  يـك  در مركـزي  عـصبي  سيـستم  و جنسي هاي اندام بين عصبي

 نگـاه  .شـوند  مـي  سيستم اين وارد تماماً ها محرك ةبقي كند   مي تقويت و توليد را بعدي هاي ايمپالس
 ايجـاد  بـه  همگـي  او ةواسـط  به شدن لمس و نوازش )جنسي شريك يا همسر ( آغوش هم به كردن
 شـبيه  بادكنـك  يـا  بـالن  كـردن  باد به جهت اين از عمل اين .كنند  مي كمك سريع كشش و جذب
 نقطـه  بـه  نهايـت  در .گردد مي تخليه انفجار يك با هايتان اينكه تا شود  مي شتريب و بيشتر فشار .است

 واكـنش  يـك  كـه  ميعظي عصبي انفجار -است انفجار يك انزال جنسي رابطة در و رسيم مي رانيحب
 شـود  مـي  مسدود ادرار مجراي .افتد مي اتفاق سريع چيز همه پس اين از دارد دنبال به را اي زنجيره

 ةمترشح غده( ها تستيكول و ها وزيكول پروستات غدة رشحاتت شد نخواهد خارج ادرار كه طوري به
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 داخـل  به تر عميق را پنيس تا شوند مي منقبض مرد لگن عضالت كنند  مي تجمع نقطه يك در )مني
 لحظـه  ايـن  در رانـد  مـي  جلـو  بـه  زمـان  هـم  را بـدن  كـل  پشت غيرارادي دادن قوس بفرستد واژن

 مكعبـي  ايـنچ  چنـد  آن با جز به شود  مي قطع خارج يايدن با مرد ارتباط و رود مي بين از هوشياري
 چهـارم  يـك  فعال فوران موجب قوي داخلي پمپاژ يك .است كرده احاطه را پنيس كه واژن از شكل
 چيـز  همه بعد ثانيه 10 شود  مي واژن درون به متوالي فوران 6 طي مني مايع از گرم 31 حدود انس
  .بعد ةدفع تا شود مي تمام

  
 دارد؟ وجود اسپرم چند زالان هر در -3/2

 بـه  يا است شناور اسپرم ميليون 500 حدود در مني مايع از انس چهارم يك هر در ميانگين طور به
 18 حدود اش زندگي طول در معمولي مرد يك متحده اياالت جمعيت برابر 5/2 ي اندازه يه عبارتي

 قـادر  او تئوري نظر از اين بنابر .آورد مي در حركت به را اسپرم تريليون 5/1 تقريبا يا مني مايع ليتر
 يكـي  فقـط  جنـسي  فعاليـت  288 هـر  از خوشبختانه .شود پدر خاكي كره جمعيت برابر 500 است
 )تخمـك  = اوول( .گيـرد  مـي  بـر  در را اسـپرم  يـك  و اوول يك معموال كه شود  مي حاملگي به منجر
 .است موشك ساختن مانند ايستايي كنيم مقايسه موشك شليك با را انزال اگر چه؟ ايستايي درباره
 يـك  مـرد  آلـت  پوست زير درست داد خواهد رخ حتما بگيرد صورت نزديكي كه وقت هر اتفاق اين

 تغذيـه  وريـد  دسـته  يك توسط مخزن هر .دارد وجود الستيكي بادكنكهاي به شبيه ييزنانمخ سري
 عروق اين عملكرد .تخليه براي ديگري و كردن پر براي يكي .است دريچه دسته دو داراي و شود  مي

 مغـز  و نخـاعي  طنـاب  به مستقيماً كه شود  مي كنترل اعصابي از شبكه يك توسط ها  دريچه و خوني
 از .فرسـتد  مـي  مـسير  دو بـه  را پيامهـايي  يـا  ها ايمپالس )جنسي ارتباطات مركز( .گردند مي منتهي
  . پنيس به (C.N.S) مركزي عصبي سيستم از و (SpinalCord) نخاعي طناب و مغز به پنيس

  
  دارد؟ اهميت ايستايي چرا -4/2
 .دهـد   مين رخ وقت چه و دهد  مي رخ ايستايي وقتي چه دارد حياتي ي مسئله دو امر اين بررسي در

 ايـستايي  موجـب  مواقـع  غالـب  پنـيس  پوسـت  بـه  نـسبت  ماليم و آرام شكل به و مستقيم تحريك
 نيـز  باشـد  فلـج  يـا  بيهـوش  .خواب انسان وقتي حتي و شود  مين محسوب واكنش يك اين .گردد مي
 از و رفتـه  نخـاعي  طنـاب  بـه  پنـيس  از پيـام  نيست مغز با عصبي ارتباط به نيازي دهد رخ تواند  مي

 را موضـوع  اين .شود واقع فيزيكي تماس ونهگهيچ بدون تواند   مي حتي ايستايي .گردد مي بر همانجا
 يـا  مجلـه  يـك  در عريـان  زن يـك  به راجع تصور مورد اين در .دانند مي خوب زنانه نشريات ناشران
 طنـاب  طريـق  از عـصبي  ايمپـالس  پيـام  يـك  و شود  مي رويت مغز در پوستر و عكس در يا روزنامه
  .گيرد مي صورت ايستايي و رود مي پنيس به نخاعي
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 زنان در ارگاسم با انزال فرق -5/2

 ايـن  به رسيـدن به قادر زنان تمام كه نيددا مي آيا ندارند؛ را اش تـوانايي كنند  مي تـصـور زنان چـرا
 ماننـد  يـا  و باشـيد  شنيده چـيـزهايي زنان انزال مورد در شايد !دارد حقيقت ؛يبل باشند؟ مي مرحله
 . نباشيد آشنا آن با وجه هيچ بـه اصالً افراد، از خيلي
 پيـدا  دسـت  آن به توانند  مي زنان همه كه است امري بلكه دارد، صحت زنان درمورد تنها نه امر اين

 صـورت  بـه  كنـون  تـا  كـه  اسـت  جنسي طبيعي واكنش يـك زنـان در لـذت اوج بـه رسيدن. كنند
  . است مانده باقي سربسته معمايي

 صورت آنها در انزال و برسند لذت اوج به توانند  مي چگونه كه بياموزند آساني به توانند  مي زنان تمام
  . دارد وجود زيادي بسيار اشتباه تصورات مطلب اين پيرامون البته پذيرد؛
 تنهـا  كه باورند اين بر ديگر اي عده ندارد، وجود زنان در انزال مسئله كلي طور به كه معتقدند برخي
 بـه  همچنـان  نيـز  ديگـر  جمعـي  هـستند،  موضـوعي  چنـين  تجربـه  به قادر زنان از »خاصي« تعداد
 ارائـه  را جديـدي  يهااسـتراتژي  و كنيـك ت روز هر و دهند مي ادامه مطلب اين مورد در پراكني شايعه

 حتمـا  لـذت  اوج بـه  رسـيدن  بـراي  بايـست  مـي  زنـان  كـه  كنند   مي توصيه مثال عنوان به. دهند مي
  . بفشارند يگرد قبلي  شناخته شدهعوامل به را خود رحم هاي ديواره
 بـا  تناسـلي  ايهـ  اندام ساختار در زنان تمام چند هر. هستند اساس و پايه بي اصوالً اظهاراتي، چنين
 روش بكـارگيري  با آنها همه اما ،)مردان مانند درست( هستند متفاوت يگرقبلي  شناخته شده  عوامل

 و سـايز،  به توجه بدون كه مردان مانند درست. باشند مي لذتي چنين طعم چشيدن به قادر مناسب،
 تـصور  افـراد  از اريبـسي  اينكـه  دليـل . باشـند  مـي  انزال به قادر خود، تناسلي اندام شكل و حالت يا

 .باشـد  مـي  زمينـه  اين در آنها ناكافي اطالعات كنند پيدا دست انزال به توانند  مين زنان كه كنند  مي
 چـه  ببينـيم  و دهـيم  قـرار  بررسـي  مورد را زمينه اين در غلط تصورات دهيد اجازه چيز هر از پيش
  . شندبا مي نادرست زمينه اين در چيزهايي چه و دارد صحت راستي به چيزي

  
   زنان انزال مورد در حقايق و غلط تصورات -6/2

   غلط تصورات -
  . ندارد وجود زنان در انزال -
  . باشند مي انزال تجربه به قادر زنان از ميك درصد تنها -
  . برسند انزال به بتوانند تا كند كمك زنان به تواند مي واژينال يهاتمرين -
   باشند داشته انزال توانند مي هستند، برجسته تناسلي آلت داراي كه زناني فقط -
  . پذيرد مي صورت واژينال ارگاسم طريق از تنها زنان در نزالا -
 و دارد آگـاهي  روش بـا  را زنـان  تواننـد   مي و دارد آگاهي مورد اين در زايمان و زنان پزشك -

  . كنند آشنا ان انجام صحيح روشهاي با را زنان توانند مي
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 حـد  ايـن  از بيش اگر و دهند مي بيرون را خود بدن درون ماده از قطره دو يا يك تنها نانز -
 ممكـن  )شود  مي نيز فنجان دو تا يك تا كنند  مي ادعا زنان برخي كه حدي تا ويژه به( باشد
  . باشد گرديده مخلوط ادرارشان با است

  . است ادرار تخليه در اختياري بي نوعي زنان انزال -
  . باشند مي انزال ربهتج به قادر اند كرده زايمان كه زناني تنها -
  . دارد وجود زنان در انزال به رسيدن براي راه يك تنها -

  
  حقايق -7/2

  .باشد مي پارارترال غدد ترشح از گرفته نشئت زنان در انزال -
 انجـام  زمـان  كه دليل اين به تنها دارند، را انزال به رسيدن توانايي كه نيستند متوجه زنان -

  . دانند نمي آنرا
 بـه  كننـد   مي اراده كه زمان هر تا دهد  مي آموزش زنان به كه دارد وجود اي ويژه تكنيكهاي -

   .نمايند متوقف آنرا يا و برسند انزال
 اصـال  نيـست  الزم حتـي  و انزالبرسـند  به مهبلي ارگاسم طريق از فقط كه نيست الزم زنان -

  . دهد رخ انزال تا شوند ارگاسم
  . دهند افزايش خاصي، مراحل گذاشتن رس پشت با را خود انزال ميزان توانند مي زنان -
 تجربه را انزال هم، سر پشت مرتبه، چندين بسياركوتاه زمان مدت در كه هستند قادر زنان -

  . كنند
 كـه  اسـت،  آب بـه  شبيه چيزي معموالً. نيست ادرار ،شود   مي خارج زنان بدن از كه اي ماده -

  . است شيرين بوي ميك بدهد، بو اگر يا و دهد مين هم خاصي بوي و بوده بيرنگ تقريبا
 زن انـزال  مـورد  در چيـزي  اسـت  ادرار اختياري بي نوعي انزال كنند  مي ادعايي كه افرادي -

  . ندارند مطلب اين از صحيحي درك اينكه يا و دانند نمي
 از بـسياري  چـرا  پـس  دارند، را كاري چنين انجام توانايي زنان تمام اگر« :بپرسيد خود از شما شايد
 و اسـت  خـوبي  بـسيار  سؤال اين »اند؟ نكرده تجربه زناشويي زندگي در را امري چنين گاه هيچ آنها

 و بـدانيم  زنـان  بـدن  ميآنـاتو  مورد در را مطالبي ابتدا بدهيد اجازه. است ساده بسيار نيز آن توضيح
  . بپردازيم مسائل ادامه به سپس

  
   گيرد؟ مي سرچشمه اي نقطه چه از زنان انزال -8/2

 خارج ادرار كه محلي همان( شود  مي خارج ادراري مجاري از كه است رواني جريان شامل نزنا انزال
 از جنـسي  تحريك زمان در تنها غدد اين. گيرد مي جريان پاراترال غدد از كه تفاوت اين با )شود  مي
  . كنند مي ترشح خاصي ماده خود
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   دارد؟ تفاوتي چه معمولي ارگاسم با زنان انزال - 9/2

 واژينـال  ارضـاي  آن نوع يك باليني نظر از. شود  مي بندي طبقه دوسته دو به زنان در جنسي ارضاي
 شـير  حالـت  مـايع  ايـن . واژن از روانـي  مايع خروج از است عبارت و دارد بيشتري رواج كه دارد نام

 چرخـه  و او بـدن  كلـي  سـالمت  و زن غـذايي  رژيـم  به وابسته آن بوي و سفتي و شلي و دارد مانند
  . باشد مي اش ماهانه عادت
 انـزال  زمان در. نيست رايج چندان زنان در معموال و دارد نام ادراري مجراي طريق از انزال دوم، نوع

 دليـل . ريـزد  مـي  بيرون به ادرار مجراي داخل از اي فواره يا و اسپري حالت به و فشار با مايع معموالً
 چنـين  تجربـه  توانـايي  بانوان از ميك تعداد هاتن كه نيست دليل اين به بانوان از بسياري تجربه عدم

 رابطه يك و جنسي ساختمان مورد در افراد از بسياري كه است اين تنها آن دليل بلكه دارند، انزالي
  . دانند نمي كافي اطالعات و درست مطالب سالم جنسي

  
   است؟ شده تشكيل چيز چه از انزالي مايع -10/2

 در. نيـست  ادرار مـايع،  ايـن . يـد كن پـاك  ذهنتـان  از را غلـط  ورتص بزرگترين جا همين دهيد اجازه
 گلـوكز  مقـداري  از كـه  رسـيدند  نتيجـه  اين به دانشمندان آمد، عمل به ماده اين از كه آزمايشهايي

 اجـزاي  تقريبـا  كـه  اسـت  شـده  تـشكيل  فوسـفات  اسـيد  پروسـتات  نـام  بـه  ديگري آنزيم و )شكر(
 در پروسـتات  ترشـحات  بـه  شبيه تقريباً آن، دهنده تشكيل مواد نوع. سازند مي را مني دهنده تشكيل
 رادارا در معموال كه ديگري ماده دو همچنين. ميباشد اسپرم فاقد كه تفاوت اين با باشند، مي مردان

 تنهـا  و باشد مي فرد به منحصر كامال ماده اين. شود  مي يافت آن در نيز )كريتنين و اوره( هست، نيز
  . شود مي خارج نزنا از انزال هنگام در
  
   ريزد؟ مي بيرون ماده اين از ميزان چه -11/2

 ديگـري  امـوري  به موضوع اين. كنند  مي تخليه را آن از فنجان دو تا نيم و يك حدود در زنان بيشتر
 ارتبـاط  نيـز  بوده حد چه تا جنسي تحريك شدت اينكه و دارد آب ميزان چه زن بدن اينكه قبيل از

  . دارد
  

   دهند؟ مين انجام آنرا يا و هستند اطالع بي مورد اين در زنان راكث چرا -12/2
 اجـراي  تكنيكهاي با زيادي افراد فقط نيست؛ دشوار كنيد  مي را فكرش كه هم آنقدرها زنان در انزال
. دارد وجـود  مطبـوع،  لـذت  ايـن  از زنان دوري براي زيادي بسيار اي كليشه داليل. نيستند آشنا آن

 حاضـر  راحتـي  بـه  معمـوالً  ،كننـد  مـي  تجربه را ارگاسم آنها چون كه است قرار ناي از داليل از يكي
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 تمايـل  و كـرده  تـوجهي  بـي  آن بـه  نـسبت  و بدهنـد  دسـت  انـزال  براي خود فرصتهاي تا شوند مي
  . دهند مي نشان ميك

 هكـ  دليل اين به اغلب رسند، مي انزال مرحله به زنان كه زماني كه است اين داليل مهمترين از يكي
 ؛كنند  مي خودداري خود كردن آزاد از بريزد، بيرون آن با همراه نيز ادرار است ممكن كنند  مي تصور

 كـه  زمـاني . شـد  نخواهد خارج آنها از ادرار وجه هيچ به حالت اين در كه باشند داشته دقت بايد اما
 در كـه  دهد   مي دست فرد به ادرار تخليه احساس ،شود  مي جمع ادراري مجراي داخل در انزال ماده
 جـاي  بـه  كـه  بگيرنـد  يـاد  زنان اگر. رود مي بين از خود به خود نيز ادرار احساس انزال وقوع با واقع

 ادرار احـساس  ادرار، مجـراي  تخليـه  از پس كه شوند مي متوجه آنگاه كنند، آزاد را خود نگهداشتن،
  . رود مي بين از ناخودآگاه صورت به نيز داشتن

 طـي  در هـا  بازدارنـده  از ورزيـدن  دوري همچنـين  و مرحله اين به رسيدن ايبر متفاوتي تكنيكهاي
 را خـود  زنـان  از بـسياري  شـود   مي باعث ادرار، از ترس كه كرد فراموش نبايد اما. دارد وجود مسير،
 زيادي بسيار كاربردي فوايد داراي اند، شده عرضه زمينه اين در كه ييهاروش. دارند نگه عقب همواره
 جنـسي  روابـط  هـا  زوج تـا  اند شده موجب و اند داشته همراه به را چشمگيري نتايج موالًمع و هستند

  . نمايند تجربه را بخشي لذت العاده فوق
  

   هستند؟ خاصي بيماري داراي شوند مي انزال كه زناني آيا -13/2
 انيسكـ  دكنن مي تصور مردان و زنان اكثر :است خاطر همين به دقيقاً نيز ذيل توضيحات دليل خير؛
. نيـست  ايـن  حقيقـت  اما. باشند خاصي هاي بيماري دچار بايد هستند كاري چنين انجام به قادر كه
 دليل همين به و كنند  مي نرم پنجه و دست اشتباه تصور اين با زنان از تعداد چه ساالنه دانيد مي آيا
 ممكـن  بگذارنـد،  آزاد را خـود  اگر كه كنند  مي احساس آنها نمايند؟ مي جلوگيري خود سازي رها از

 تخليه خود همسر كنار در نبايد كه نمايند مي تصور عبارتي به و داده دست از را خود نفس كه است
   !نمايند ادرار
 نماينـد،  مي خارج خود از انزال هنگام در جهنده مايع فنجان دو يكي حدود در زنان كه دليل اين به

 چـه  كـه  شوند نمي متوجه اصالً آنها اغلب. »ادرار« جز نيست چيزي ماده اين كه شود  مي تصور اكثراً
 بـه  نيـز  مشاوران از برخي. كنند  مي پيدا شديدي آزردگي احساس عمل اين از پس و افتد مي اتفاقي
 قـرار  جراحي مورد بايد نظر مورد زن كه كنند  مي فكر و نبوده باخبر واكنشي چنين وجود از شخصه
   !طبيعي كامال العمل كسع يك خاطر به قطف هم آن شود؛ درماني روان يا و گرفته
 بـصري  نظـر  از تنهـا  نـه  زنـان  انـزال  كـه  اسـت  ايـن  شـود،  اشـاره  بـدان  است الزم كه اي نكته تنها

 تخليـه . كنـد    مـي  القـا  طـرف  دو هـر  به اي العاده فوق احساس آن انجام بلكه باشد، مي كننده تحريك
 مقايـسه  قابـل  ديگـري  چيز هيچ با دهد، يم دست بانوان به طريق اين از كه رضايتي حس و جنسي
  . نيست

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 123

 صورت دير شما ارگاسم كه كنيد مي حس آيا خواهيد؟ مي قويتري ارگاسم كه كنيد مي حس شما آيا
 را آن معمـاي  پاسخ تا بخوانيد را زير مقاله رود؟ مي بين از آن كردن حس از قبل تقريبا و گيرد مي

 . دريابيد
 يـا . خواهيد مي شديدتري ارگاسم شما ولي شويد  مي ارگاسم براحتي اشم كه بگيريم نظر در بگذاريد

 هم نهايت در و دهيد انجام بايد زيادي تالش ارگاسم مرحله به رسيدن براي شما كه بگيريم نظر در
 سـيكل . شماسـت  سـوال  جـواب  ارگاسـمي  سـيكل  حالـت  دو هر در. است كوتاه خيلي شما ارگاسم

 تحريكـات  كردن جذب به شروع مدام شما و كند مي اثر شما رد تحريك كه است اي دوره ارگاسمي
 تمركـز  كـه  است اين بدهيد انجام بايد كه كاري اولين اوليه دقايق در. برسيد ارگاسم به تا كنيد مي

 وي نباشـيد  نگران. برداريد خود مرد روي از را خود تمركز و خواهيد مي چه و كنيد مي چه كه كنيد
 هستند مسئله دو با رفتن كلنجار حال در مدام رابطه طول در مردان وماعم !بود نخواهد هم خيالش

   !نمايند ارگاسم را شما بتوانند اينكه ديگري و دارند نگه را خود يكي .است آن مشغول فكرشان و
  

  . بدهيد اختصاص بخود را زمان -14/2
 مرحلـه  ايـن  طول در و ددهي انجام مرحله اولين در را كار اين. است خودتان به تمركز اول قدم پس
 بـراي  .گيـرد  صورت سكس شروع از قبل مسئله اين كنيد سعي. كنيد تحريك ذهني نظر از را خود

 آمـاده  خـواب  بـراي  و شويد بلند تلويزيون پاي از همسرتان از زودتر. بدهيد زمان كمي بخود اينكار
 كمـي  كنيـد  سعي و يدده ماساژ را خود كمي. بكشيد دراز تخت بروي. بگيريد گرم آب دوش شويد
 از و كنيـد  ذهنـي  تمركـز  كنـد  مـي  تحريـك  را شـما  يا و ايد برده كه جنسي لذتهاي و تصاوير بروي

 دو هـر  طـوالني  مقدمـه  بـا  سـكس  و مقدمـه  بـدون  سـكس  باشـد  يادتـان . ببريد لذت خود فانتزي
 رنـگ  بـه  يخوابهـاي  چـراغ  از و نگهداريد گرم را خوابتان اتاق كنيد سعي !هستند سكس نابودكننده

   .كنيد استفاده آن در قرمز و آبي
  

   فانتزي فانتزي فانتزي -15/2
 خـود  ذهنـي  يهـا   خواسـته  ترين ممنوع از كنيد سعي. ببريد لذت فانتزي از و ببنديد را چشمانتان

 ارگاسـم  بـراي  بسپاريد بخاطر شماست به مربوط لحظات اين. كنيد تحريك را خود و كنيد استفاده
 بدن با را خود كنيد سعي سپس. ديگري بدن با بعد و كنيد برقرار ارتباط خود بدن با بايد اول شدن
 در واقـع  اي منطقـه  يكـي  .سـازيد  ختم قطهن دو بروي را خود تمركز همچنين. كنيد هماهنگ خود
 سـاطع  شـما  انـرژي  قـسمت  دو ايـن  از كه كنيد تصور خود براي. فقرات ستون ديگري و ناف پايين
 كـه  گردد مي بدن دماي تنفر باالتر و خون جريان شدن بيشتر باعث تمركز و ذهنيت اين. گردد مي
  . سازد مي آماده بهتر ارگاسم براي را شما دو هر
  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 124

  كنيد تنظيم را خود نفسهاي -16/2
 از بـاالتري  ميـزان  شـما  اينكار با كه چرا .كنيد تنظيم را خود نفسهاي كه كنيد سعي مرحله اين در

 زمـان  ايـن  در. كنيد مي آماده ارگاسم براي را چيز همه تقريباً و كنيد مي دخو خون وارد را اكسيژن
 آزاد را خود .شده آغاز نيز وي معاشقه مرحله و است گرفته قرار شما كنار در نيز شما همسر احتماال
 كـار  شـما  ديگـر  آن از قبـل  تا. گردد شروع دخول مرحله كه زماني تا ببريد لذت معاشقه از و كنيد

 آلـت  سـر  ابتـدا  در كنيد سعي .ببريد را استفاده بيشترين بايد شما دخول زمان در اما اريدند خاصي
 بـا  آلت ماساژ از و نكنيد دخول به شروع بالفاصله .كند لمس را شما اسپات - جي و كليتوريس وي
 كـه  اي شـيوه  بـه  و گرفتـه  دست در را را آلت توانيد مي شما خود حتي. نماييد استفاده حتما آلت

 ماسـاژ  بـه  شـروع  وي يـا  خـود  كـه  نماييـد  سـعي  شـروع  از بعد. دهيد مالش را واژن داريد وستد
 در جـي  نقطـه  با وي آلت سر كه نماييد استفاده پوزيشني از كنيد سعي .نماييد دست با كليتوريس

 شـديد  ارگاسـم  اگـر  حال. شد خواهد ارگاسم به شما رسيدن باعث اين .باشد ارتباط در واژن داخل
 زنـان  اكثـر  .بكـشيد  عميـق  نفس .اينجاست معما كليد بكنيد؟ بايد چه كه دانيد مي آيا هيدخوا مي

 هم زنان از خيلي !نياورند در زيادي صداي و سر كه كنند مي سعي يا و كنند مي حبس را خود نفس
 گرمـاي  !دارنـد  صـدا  و سـر  هـم  خيلي كه كنند مي هم فكر خود پيش و زنند مي ضجه خفه بصورت
 همـه  شدن كنسل،  خون شديد فشار ،هورمونها ترشح،  ها ماهيچه گرفتگي ،بدن در شده دتولي شديد

 اكـسيژن  نرسـيدن  و يكـسو  از بـدن  در ديگـر  تغيير هزاران و منظور يك براي بدن ثانويه فعاليتهاي
 ادامـه  در مـسئله  ايـن . چيـست  جريـان  كـه  بزنيد حدس خود حال !ديگر سوي از بدن به نيز مورد

 بـدن  به را اكسيژن سريعا عميق نفس. گردد مي ارگاسم شدن خفه باعث شد ذكر االب در كه مواردي
 حس را وارده فشار سريعا مغز اينصورت غير در كند پيدا ادامه فعاليت كه گردد مي باعث و رساند مي
 كـه  شـود  مـي  باعـث  همـين . كنـد  مي اعالم زرد مثالً وضعيت بدن براي اصطالح به اينبار و كند مي

 دقـت  كمي حال. پذيرد پايان ارگاسم و گردد متمركز بدن سالمت به نظر مورد بخش از زمغ كنترل
 فريـاد  عميقـاً  كـه  نبـوده  لحظـاتي  ايـد  داشته شديدي ارگاسم كه دفعاتي واقعا آيا كه ببينيد و كنيد

 دريابيـد  بلكـه . اسـت  شـده  آن باعـث  ارگاسـم  كـه  نكنيد فكر زديد؟ مي نفس نفس يا و ايد كشيده
 در اكسيژن كمبود جبران براي كشيدن نفس تند تند بجاي اينبار. دارد آن به احتياج ديدش ارگاسم
 طوالني ارگاسم بتوانيد تا نترسيد خود صداي كردن بلند از و بكشيد عميق نفسهاي راحتي به خون

  .باشيد داشته پياپي همينطور و
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  جنسي هيجانات مراحل -17/2
 تقـسيم  بخش چهار به Johnson و Masters يهاپژوهش طبق مرد و زن در جنسي هيجان ايجاد
  :شود مي
  تحريك مرحله -1/17/2
  اوج مرحله -2/17/2
  ارضاء مرحله ـ3/17/2
  بازگشت مرحله ـ4/17/2
  
  تحريك مرحله 1/17/2

 ظـاهري،  شـكل  كل مو، مدل چشم، رنگ مثال. آيد مي وجود به نيز رواني تحريك اثر بر تحريك فاز
 رمانتيـك  و لطيـف  حركـت  يك صدا، يك تناسلي، دستگاه به مستقيم زدن ستد يا و نوازش بوسه،

  . جسمي يا تصويري
. شـوند  مـي  تحريـك  مرد نگاه اثر بر زنان از درصد 58 آن طبق كه گرفته صورت پژوهشي آمريكا در
 تـصوير  به كردن نگاه اثر بر مردان درصد 54 و زنان درصد 12. است درصد 72 مردان براي رقم اين

 يك. شود مي استفاده برهنه زنان از تبليغات در دليل همين به. ميشوند تحريك مخالف جنس لخت
 يـك  بـه  مردان و زنان اما. شوند مي تحريك جنسي عمل ديدن اثر بر مردان سوم يك و زنان چهارم
 آهسته آهسته، زن العمل كسع كه اين نتيجه. شوند مي تحريك كتاب و فيلم ديدن وسيله به اندازه
 آهـسته،  را او فـيلم  يـا  كتـاب  امـا . تحريـك  تا كند   مي شوكه را زن ي،سكس كسع يك ديدن. است

  . كند مي تحريك آهسته
 ميـل  نيـز  زنـان  مورد در شود مي جنسي ميل به منجر مردان مورد در جنسي روياهاي كه همانطور
 آموزشـي  قهسـاب  بـه  فيزيولـوژي  تحريـك  اندازه همان به احتماال جنسي ميل. كند  مي ايجاد جنسي
 ميل. يابد مي افزايش جنسي هورمونهاي ترشح ميزان با متناسب جنسي ميل. دارد وابستگي شخص
 خود حداكثر به گذاري تخمك زمان نزديكي در و كند مي تغيير ماهانه عادت دوره جريان در جنسي

 گـذاري  تخمـك  از قبل مرحله جريان در استروژن ترشح بودن زياد از ناشي احتماال امر اين. رسد مي
 جنـسي  احـساسهاي  بـروز  موجب ادرار مجراي و جنسي يهااندام در موضعي جنسي تحريك. است
 بهتـرين  كنيـد  كوشش. يابد مي انتقال مغز به جا آن از و نخاع به عصب طريق از عاليم اين. شود مي

  . كنيد پيدا سكس براي بيشتري آمادگي تا كنيد مرور سكس هر از قبل را خود جنسي خاطره
 قـسمتهاي  يابـد،  مـي  شدت پوست در خون گردش جريان شود، مي تحريك جنسي نظر از زن وقتي

 زيـر  در كـه  غـددي  شوند، مي برجسته آنها نوك و بزرگ ها پستان شود، مي قرمز پوست از مشخصي
 واژن مدخل در »تناسلي آلتمو« نام به لزجي مايع ترشح موجب هستند تناسلي آلت كوچك لبهاي

 ايـن . اسـت  جنـسي  عمـل  جريـان  در سـازي  لغزنـده  عمـل  اصـلي  عامـل  تناسلي آلتمو. ميگردند
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 احـساس  يـك  جاي به بخش لذت دهنده مالش احساس يك برقراري براي خود نوبه به سازي لغزنده
 احـساس  يـك . اسـت  ضـروري  آيـد،  وجود به خشك واژن يك اثر بر است ممكن كه كننده ناراحت
 جنـسي  لـذت  اوج بـه  منجـر  كـه  مناسـب  يهاكـس رفل ليـد تو براي را احساس بهترين دهنده مالش
 اثـر  بـر  و شود مي ترشح واژن در لزجي ماده تحريك، از پس ثانيه سي تا ده. كند   مي ايجاد شوند، مي

  . ميگويند Lubrikation عمل اين به. ميگردد مرطوب واژن لزج، ماده ترشح
  :تحريك مرحله در
 منقـبض  اراده بـدون  خاصره لگن و تناسلي دستگاه هاي ماهيچه. گيرد مي شدت عضالت انقباض )1

  . شوند مي
 افزايش خون فشار. ميگردد تناسلي دستگاه و خاصره لگن در خون زياد مقدار شدن جمع باعث )2

 كـل  جنـسي  تحريـك  در واقع در. رود مي باال تنفسي حركت و گيرد مي شدت قلب ضربان يابد، مي
  . كند مي دخالت بدن

  . شود مي بزرگ واژن و زقرم تناسلي دستگاه -3
  
  اوج مرحله -2/17/2

 را آن وريـدهاي  و گـشاد  را واژن بافـت  يĤنهاشـري  پاراسمپاتيك، اعصاب. ماند مي باقي فوق تغييرات
 بـر  واژن. گـردد  مي تنگ واژن مدخل كه طوري به شود مي خون سريع تجمع موجب و كند  مي تنگ
 تحريـك  برقـراري  بـه  امـر  ايـن . ميزنـد  حلقه پينس دور به و يابد مي تقليل نصف به خون ازدياد اثر

 احـساسهاي  ايجـاد  براي كليتوريس. ميدهد افزايش را تحريك و كند  مي كمك مرد در كافي جنسي
 بـه  و كـشيده  گـاه  شـرم  استخوان اطراف به بلكه شود نمي بزرگ كليتوريس. دارد حساسيت جنسي
  . رددگ مي مشكل آن مستقيم لمس كه طوري به ميشود، رانده عقب
 كـه  بـاالتر  مرحلـه  به يا و بكشد طول بيش و كم ميتوان فيزيكي يا و رواني تحريك به بسته فاز اين

  . يابد پايان و آمده پايين آرام آرام يا برسد، است جنسي ارضاء
  
  ارضاء مرحله -3/17/2

 يـك  در .گيـرد  مـي  انجـام  ثانيـه  چند در و است كوتاه بسيار 2 و 1 مراحل با مقايسه در مرحله اين
 ارضـاء . گيـرد  انجـام  توانـد  مـي  عضالت انقباض 12 تا 8 شديدتر ارضاء يك در و 5 تا 3 ساده ارضاء

 و واژن دور بـه  وريـدي  يهابافت مقابل در واژن خارج عضالني ريتميك انقباض از است شده تشكيل
 ده شـناخته شـ    عوامـل  بـا  مختلـف  عـضالت  موزوني انقباض واقع در. كوچك يهالب جلويي بافتهاي

 طـور  بـه  زن پرينـه  عـضالت  ارگاسـم  جريان در ديگر عبارت به. آورد مي وجود به را ارگاسم يگرقبلي
 باعث و رگها در خون شدن جاري و فشار باعث عضالت كشش هماهنگي. شود مي منقبض هماهنگ

  . شود مي ارضاء
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 موضـعي  احساسهاي كه هنگامي بويژه و رسد مي شدت اوج به موضعي جنسي تحريك كه هنگامي«
 كـه  كنند مي بروز ييهاسكسرفل شوند، مي تقويت مغز از مناسب رواني ـ شرطي سيگنالهاي وسيله به

  ».شوند مي ارگاسم يا جنسي لذت اوج موجب
 عمـل  اين واژني مقاربت طريق از. شوند ارضاء هم سر پشت بار چند توانند مي كامل تحريك در زنان
 هـدايت  را آن زن و شـود  تحريـك  مـستقيم  صـورت  به يتوريسكل اگر. باشد بيشتر يا بار 6 تواند مي

  . شوند ارضاء بار 50 تا توانند مي زنان ساعت يك مدت در كند،
 Masters نظـر  به. ندارد وجود كليتوريس طريق از ارضاء و واژن طريق از جنسي ارضاء بين تفاوتي

  . ماند مي باقي شده آن باعث كه تحريك محل به وابستگي بدون جنسي ارضاء وجود Johnson و
 رسيده خود زنانگي تكامل به زن شود، منتقل واژن روي به كليتوريس تحريك اگر بود معتقد فرويد
 از يـا  و كليتـوريس،  طريـق  از ارضاء واژني، ارضاء از امروز ما است، شده رد ها تئوري اين امروز. است
  . هستند شبيه هم به اينها همه فيزيولوژي نظر از. كنيم مي صحبت رويا طريق

  
  بازگشت مرحله ـ4/17/2
 حالت به تنفس و قلب ضربان خون، فشار. گردد برمي اوليه حالت به تحريك كل بازگشت، مرحله در

 سـرعت . گـردد  مـي  بـاز  قبـل  حالـت  به كليتوريس. شود مي منبسط دوباره عضالت گردد، برمي اوليه
 اول حالت به چيز همه دقيقه چند عرض در شود ارضاء زن اگر. دارد شدن ارضاء به بستگي بازگشت

 نـامطبوعي  احـساس  ميتوانـد  و ميمانـد  واژن در طـوالني  مدت خون صورت اين غير در. گردد برمي
 در طورآگاهانـه  بـه  فـرد  كـه  شـكلي  حالت، اين البته. بيانجامد طول به ساعت يك تا كه كند ايجاد
  . نيست كند، تالش آن ايجاد
 هـوش  بـي  و حـال  بـي  دقايق برخي در زن. ميشود محدود زگشتبا مرحله در دريافت سيستم كل

  . ميشود
 عـرض  در جنـسي  اوج از پـس  خـون  شدن جمع كه كردند ثابت 1966 سال در مذكور دانشمند دو

 سـوم  يـك . برگـردد  اول حالـت  به تا ميكشد طول هاساعت وگرنه برميگردد اول حالت به دقيقه چند
 اول حالـت  بـه  است بازي عشق نتيجه كه را جنسي گرفتگي اين تا ميزنند خودارضائي به دست زنان

  . برگردانند
 بالفاصـله  زن. است مرد از تر طوالني زن جنسي ارضاء. ميرسد ارضاء به زودتر قدري مجموع در مرد
 سـپري  از پـس  مجمـوع  در مـردان  كه حالي در برسد، ديگر اوج نقطه يك به تواند مي ارضاء از پس
  . دهند مي پاسخ تازه تحريك به زماني، مدت شدن

 در زن كـه  ايـن . نيـست  مرد از تر ضعيف كيفي نه و كمي طور به نه زن جنسي العمل كسع توانايي
 توانـايي،  در زن كه نظر اين. گردد برنمي وي فيزيولوژي مسئله به كمروست و خجالتي جنسي رفتار

  . گردد برمي الرمردسا جامعه پيشداوري به واقع در دارد، مرد از پايينتر جنسي حساسيت
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Masters و Johnson بهبـود  از بعـد  زايمان از پس و حاملگي مدت در كه رسيدند نتيجه اين به 
  . ندارد وجود جنسي روابط عدم براي دليلي زخمها
 جنـسي  ارضاء و يابد مي افزايش شان جنسي تمايل خواست زنان از بسياري ماهگي 6 تا 3 بين حتي

 سـقط  احتمـال  اگر. شود مي كم جنسي تمايل حاملگي آخر ماه سه رد. كنند مي تجربه را شديدتري
 داشـته  جنـسي  روابـط  ميتوانـد  هـم  حمل وضع از قبل هفته چند تا زن باشد، نداشته وجود جنين
  . باشد

  
  شناسيم؟ مي چقدر را انداممان -18/2

 تـان  جنـسي  ماندا رنگ يا شكل مورد در البته. است شكلي چه به بدنتان بدانيد كه است مهم بسيار
 در. نيستند عادي غير اما. بزرگ بعضي كوچكند، بعضي روشن، بعضي اند، تيره بعضيها. نباشيد نگران
 به فردي از سوراخ اين شكل و اندازه. نيست ديگري آن شبيه دقيقا واژني هيچ كه باشيد داشته نظر
 را واژن دهانه از قسمتي يا تمام كه است غشايي بكارت پرده همان يا. است متفاوت بسيار ديگر فرد
 . پوشاند مي

 Hymen يونانيان عروسي و ازدواج الهه نام از كه پرده يا پوست معناي به ست يوناني لغتي God 
Hymen را قلـب  كه اي پرده جمله از ها پرده انواع براي لغت اين از باستان يونانيان. شده گرفته وام 

 محـدود  بكارت پرده به آن كاربرد زمان، گذشت با اما ،كردند مي استفاده ،)پريكارد( كند مي احاطه
  . شد
 اليـه . نـدارد  وجـود  واژن بـه  ورودي بخش هيچ كلي طور به جنيني، رشد مراحل نخستين طول در

 ايـن  شـود،  مـي  تقسيم ناقص طور به تولد از قبل پوشاند، مي را واژن مرحله اين در كه بافتي باريك
 بـه  اليـه  تقـسيم  تولـد،  از قبل مرحله در كه صورتي در. آورد مي دوجو به را بكارت پرده بعدها اليه
  . باشند نداشته بكارت پرده مادرزاد، طور به زنان بعضي شود مي موجب گيرد، صورت كامل طور

 پـرده . نيـست  اينطـور  صـورتيكه  در. دارد قـرار  واژن داخل بكارت، پرده كه كنند مي تصور بسياري
  . دارد قرار واژن دهانه ورودي در دقيقا و است جنسي اندام خارجي بخش بكارت،
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   :از عبارتند بكارت پرده رايج انواع
  . پوشاند مي را واژن ورودي دور اي حلقه صورت به پرده نوع، اين در :حلقوي

  
  

 آلـت  ورود هنگـام  بـه  و سـت  ا ارتجـاع  قابـل  و پـذير  انعطاف كافي اندازه به كه اي پرده :ارتجاعي
  . ندارد خونريزي هيچ و شود مي پاره جزئي طور به يا شود نمي ره پا مرد، تناسلي

  
  . دارد واژن ورودي طول در ممتد تيغه يك كه اي پرده :اي تيغه يا سوراخي دو

  
 سـوراخ  آن سطح اما شده كشيده مهبل عرض در كامل طور به پرده اين ):سوراخ سوراخ( غربالي
  . است سوراخ

  
 برخـي  كه درحالي است، سوراخ بدون بكارتشان پرده ديگر بعضي ندارند، بكارت پرده مادرزاد هابعضي
 نيـاز  مـورد  پزشـك  كمـك  آن، كردن پاره براي است ممكن كه دارند ضخيمي بسيار هاي پرده ديگر
 طي. نامند مي پرده بريدن را شيوه اين شود، جلوگيري جنسي ارتباط هنگام در درد بروز از تا باشد
 كـه  زمـاني  تا غالبا شود، مي تقسيم قطعه چند به و شده پاره جا چند در بكارت پرده دخول، اولين
  . داشت خواهد وجود واژن دهانه در پرده باقيمانده بياورد نياد به نوزادي زن،
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 صـورت  بـه  امـا  شود، مي پاره نوزاد خروج با تنها كه اي پرده چيست؟ بسته يا سوراخ بدون پرده
 رسـند،  مي بلوغ سن به كه دختراني در. ماند مي باقي واژن ورودي پيرامون گوشتي نامنظم خطوط

 در شـود  خـارج  تواند نمي و شده جمع آن پشت قاعدگي خون باشند، بسته پرده داراي صورتيكه در
 ايجاد و جراحي عمل طي تا كرده مراجعه دكتر به بايد افراد اينگونه شود، مي درد بروز باعث نتيجه
  . شود خارج آن از قاعدگي خون پرده، سطح در برشي

  
  

  دارند؟ برخي و ندارند خونريزي جنسي ارتباط اولين در زنان بعضي چرا -19/2
 و آرام سـكس،  هنگـام  در زن صـورتيكه  در زنـان،  بعضي در بكارت پرده مادرزادي نفقدا از گذشته
 كنـد  راحتي احساس خود مقابل طرف با باشد، داشته ورزي عشق براي كافي زمان ،بوده تنش بدون

 بـه  و شـود  مـي  او واژن وارد نرمي به مرد تناسلي آلت باشد، مرطوب كافي اندازه به واژنش دهانه و
 را پاهايش و بترسد يا باشد مضطرب زن اگر اما. داشت نخواهد خونريزي ارتباط اولين در ترتيب اين

  . داشت خواهد درد و خونريزي دخول هنگام و شد خواهد تنگ واژن دهانه كند جمع
 يـا  داشته سكس قبال زن بدهند تشخيص سكس حين در توانند مي كه كنند مي ادعا مردان بعضي

 كـه  اسـت  زن بودن نگران و مضطرب كنند، حس توانند مي مردان كه چيزي تنها. نيست چنين نه،
  . آيد مي تنگتر نظر به واژن دهانه و كرده منقبض را خودشان دليل همين به
 پـاره  فـشار  بـا  تنهـا  كـه  است محكم و سفت بسيار اي پرده بكارت، پرده مردم نظر در كه آنجائي از

 واژن، دهانه پارگي موجب و آورده واژن دهانه به زيادي فشار سكس هنگام در مردان برخي شود، مي
 از دور بـه  و داشـته  كـافي  آمـادگي  سـكس  هنگـام  زن اگر صورتيكه، در. شوند مي خونريزي و درد

  . نيست مرد جانب از فشار به نيازي هيچ باشد اضطراب احساس
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  بكارت پرده مورد در توجه قابل نكات -20/2
 آن پارگي رواني، و جسمي آرامش صورت در دليل همين به و هستند كم پرده در عصبي يها  رشته

  . است درد بدون معموال
 خـستگي  و اضـطراب  هـيچ  و اسـت  آرام بـدن  كه زماني در است بهتر پرده شدن پاره و دخول عمل
 عروسـي  طـوالني  مراسـم  از پـس  و ازدواج شـب  اولـين  در نزديكي بنابراين. شود انجام ندارد وجود
  . شود نمي توصيه
 آگاهي دليل به بلكه بكارت پرده سالمت گواهي گرفتن منظور به نه نزديكي، از قبل است بهتر زنان

 در زيـرا . كننـد  درخواسـت  را الزم توضـيحات  و كـرده  مراجعه زنان متخصص پزشك به پرده نوع از
  . دارد جراحي عمل به احتياج است، ضخيم نوع از پرده كه نادري موارد

 كننـده  حـس  بـي  اسـپري  يا كننده تسهيل ژلهاي و كرم از است بهتر واژن، دهانه تنگي صورت در
 واژن دهانـه  شدن روان موجب واژن دهانه از ترشحات وخروج زن تحريك اينكه ضمن. كرد استفاده

  . شود مي جنسي ارتباط سهولت و
 و دهشـ  پـاره  آن از قسمتي دفعه وهر شود نمي پاره كامال نزديكي بار دو يا يك با بكارت پرده گاهي
 موجـب  توانـد  مـي  آن روي بـر  شده ريخته اسپرم مايع پرده، پارگي بدون. كند مي خونريزي كمي

 طـرف  به و كرده حركت پرده سوراخ از تواند مي اسپرم در موجود اسپرماتوزوئيد زيرا شود، حاملگي
  . شود مي حامله سالم پرده با زن موارد اين در. گردد ايجاد يگحامل و برود زن تخمك

 شـوند  نمي دختر پرده شدن پاره باعث هرگز باله، رقص، شنا، پرش، دو، سواركاري، مانند شهاييورز
 بـه  تيـز  نـوك  جسمي زمان همان در و كرده سقوط بازي، هنگام در و اي حادثه طي وي اينكه مگر
  . شود آن پارگي موجب و كند اصابت پرده

  
  بكارت پرده اهميت -21/2
 خيليباشـد  داشته بكارت پرده و بوده باكره ازدواج هنگام به دختر هك مسئله اين فرهنگها بعضي در

. اسـت  نداشته جنسي ارتباط ازدواج از قبل وي كه است معني بدين پرده جوامع، دراين ! است مهم
 از قبل را پرده اين زنان، بيشتر زيرا است، واقعي بكارت براي ضيعفي نشانه بكارت پرده كه، چند هر

 غير فعاليتهاي يا ،)بهداشتي نوار نوعي( تامپكس از استفاده خودارضائي، اثر بر يجنس ارتباط داشتن
از طرف ديگربا حضور پزشكان محترم ومحترمه كـه    . دهند مي دست از )حوادث برخي مثل( جنسي

  !!كارشان دوخت و دوز پرده هاي پاره شده است ديگر باكرگي به قصه شباهت دارد
 از قبل دختر آيا كه كند عيينت تواند مي كسي چه بكارت پرده وجود با حتي كه اينجاست سوال اما

 بـاكره  بـر  دليلـي  تواند مي عروسي شب در خونريزي غالبا خير؟ يا است داشته جنسي رابطه ازدواج
 شد گفته كه همانطور زيرا شده رد پزشكي اطالعات توسط نظريه اين كه صورتي در باشد فرد بودن
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 وجـود  توانـد  مـي  خـونريزي  ايـن  مـادرزاد،  طور به بكارت پرده وجود عدم يا زن، آرامش دليل به يا
  . باشد نداشته
 بكـارت  پرده حفظ با تواند مي دختر نيست، دخول فقط جنسي ارتباط برقراري راههاي اين، بر عالوه

 تظـاهر  بـراي  بكارت پرده شدن پاره وجود با حتي يا و باشد داشته جنسي ارتباط مختلف راههاي از
 عـدم  يـا  وجـود  دليـل  همين به. برگرداند اول حالت به دوباره را آن ،جراحي عمل با بودن، اكرهب به

 همقدمـ  در. باشـد  شخص باكرگي تعيين براي معتبري مدرك تواند نمي هميشه بكارت، پرده وجود
 از پـيش  خود، غالبا حاليكه در ايران، در خصوص به مردان پسند باكره نگرش اين درباره گزارش اين

 شـده  مفـصل  بحـث  ،مردساالرانه نظامي از ناشي يا است درست اساساً دارند، جنسي ارتباط اردواج،
  . است

  
  

 همسر كردن آماده و پذيري تحريك نقاط با آشنايي -22/2

 )ص( اكـرم  مبرپيـا  از كه بس همين جنسي رابطه برقراري از قبل مالعبه و معاشقه اهميت شرح در
  »سـازيد  راضـي  و آمـاده  را خـود  همـسر  و نكنيـد  آميـزش  گنجـشك  هماننـد «كـه  است شده نقل
 در و نمـود  استفاده زن پذيري تحريك نقاط از توان  مي زن كردن آماده جهت آميزشي هر مقدمه در

 از شـود  مـي  حاصـل  بيـشتري  مـودت  استحكام شود اي استفاده چنين نيز زفاف شب در كه صورتي
 بـوده  دهنـده  آرامش و بخش رضايت گردد مي اعمال اجرا و قصد فاصله در كه اي مالعبه رواني لحاظ
 در محـو  تنـي  بـا  را جنـسي  لـذت  درك و بگيـرد  خود به را تجاوز نام تواند  مين هرگز دخول وعمل
 پيـدا  نعوظي مرد نيز ميجس نظر از. ساخت خواهد بهمراه گذارده باقي را لذت جاي فقط كه آرامش
 هـاي  شـعريه  پرخـوني  نيـز  زن و اوسـت  آلت سراسر اسفنجي و نسج شدن پرخون از ناشي كه كرده

 صورت انزالي و داده انجام دخولي معاشقه و مالعبه دخالت بدون مرد دارد را تناسلي دستگاه سراسر
 پر اي شعريه اين و نفهميده هيچ زن ولي است كرده كش فرو مرد ها پرخوني همه آن پي در و گرفته

  .كند مي مبتال دردي پر اما ارزش بي كمر درد به را زن و نكرده برگشت زن نعوظ و لگن نخو
  

  پذيري تحريك نقاط -23/2
 شـود  نزديكتـر  آن نـوك  بـه  چـه  هـر  كـه  پـستانها  مالش و مالمسه :پستان لههادر واقع سلولهاي •

 را آن نـوك  الخرهبـا  و كمتر بعد و قسمتي بعد و پستان همه است بهتر البته است بيشتر حساسيت
  .است بخش لذت بسيار كه پستانها ليسيدن و مكيدن و دريافت
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 زن بـه  شـديدي  تحريـك  آن مختـصر  مالمـسه  حتـي  و دارد را مرد آلت حكم زن در :كليتوريس •
 به تا است تر حساس نزديكتر حشفه به چه هر و شود  مي تحريك زن مالمسه با نيز مرد آلت دهد  مي

  .كردند درك لذت براي فقط و نكرده حس را سردي و ميگر حتي تآل نوك سلولهاي كه حدي
 هر از كه عضالني وترهاي بر را انگشت چنانچه و دهد  مي پاسخ نيز فرج يهالب و ران داخلي سطح •
 بهتـر  شـود  عمـل  سيم تارهاي آوردن در لرزه به همانند و گذاشته چسبند مي استخوان به طرف دو

 ماليدن بسا چه گيرد پاصورت الشه حتي و آلت ،سر ،دهان ،دست با تواند  مي مالمسه دهد  مي جواب
 شـود  پيـدا  زني يا و باشد تحريك بهترين زن پاي كف به پا پشت ماليدن يا زن پاي پشت به پا كف
  .برسد جنسي لذت اوج به سرعت به بازوهايش داخلي سطح مالش با كه
 اللـه  ،صـورت  ،لبهـا  بوسـيدن  شـامل  كه است تحريك براي شده شناخته نقطه ترين ميقدي بوسه •

 طـول  مـدتي  حـساستر  هـاي  نقطـه  كـردن  پيـدا  كـه  باشد زن بدن از قسمتي هر يا و گردن ،گوش
  .شود مي شناخته مربوطه نقاط زن و مرد جنسي فهم و بلوغ نسبت به و كشد مي
  .است كننده تحريك طرف دو هر براي زن توسط مرد زبان مكيدن يا زن زبان مكيدن •
 و شـود    مـي  بـاز  او بيني هاي سوراخ كرد پيدا تماس زن با مرد كه آن محض به :خوش بوي و عطر •
 و رفتـه  بـاال  خون فشار نتيجه در و شروع اورناليز ترشح شده فعال وي سمپاتيكي هيجاني مراكز در

 كـه  دارند را خود مخصوص بوهاي دو هر مرد و زن. شود  مي شروع تناسلي دستگاه ترشحات باالخره
 دارد دوسـت  و دارد دوسـت  را مـرد  دسـتان  بوي زن مثال دارند يكديگر بر عميق اثر كيفي لحاظ از

 كـه  آنچـه  .كند حس را او دستان بوي كه بكشد صورتش و ها گونه به دستي نوازش نام به همسرش
 بـوي  گرچـه  اسـت  مـرد  يهـا   بيـضه  پوست و زن جنسي مناطق بوي است محرك حنس دو هر در

 باشـد  همسر خوشايند كه عطري از استفاده اما است العاده فوق يكديگر براي مرد و زن بدن طبيعي
 كـردن  برطـرف  و زائـد  موهـاي  زدودن و بهداشت رعايت مورد اين در مهم نكته شود  مي توصيه نيز

  .است ضروري و الزم زن مخصوصاً طرف دو هر براي كه است بد بوي و عفونت هرگونه
 بـه  بايد كه دارد نيز رواني نوع و شود  مين محدود فيزيكي نوع هب فقط تحريك :عاشقانه يهاگفتار •

 و رد بينـشان  هـم  بـه  دلداده دو رسيدن هنگام كه عاشقانه صحبتهاي شود استفاده همزمان صورت
  .است اهميت پر بسيار شود مي بدل
 او بـه  نعـوظ  روانـي  عوامـل  يـا  و انگيـز  شهوت نقاط آوردن نظر در يا و فكر با مرد كه اين آخر نكته
 تحريـك  اسـت  الزم زن بـر  آنچـه  آيـد  مـي  حساب به شده تحريك حالت اين در اغلب و داده دست

 دهـد  مـي  انجام دخول حاليكه در مرد كه است زماني آن و است موقعي تحريك بلكه نيست موضعي
 آلـت  روي بـر  را مهبل عضالت كه حالي در مرد تحريك با زن دخالت و يابد مي پايان وي نعوظ زود
 سـتون  امتـداد  در مـرد  پشت به ماليدن دست با امكان و كند  مي نزديك بهم را رانها داده فشار مرد

  . سازد مي راضي را مرد و برگشته مرد نعوظ ،وي فقرات
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  ؟دهد مي انجام كاري چه تناسلي دستگاه -24/2
  . كند مي ايفا اي عمده نقش جنسي مقاربت در خارجي تناسلي دستگاه :اول

  . دارد قرار قسمت اين در است زنانه جنسي عضو كه كليتوريس
 . دارنـد  نقـش  نـوزاد  تولد و رشد و باروري گذاري، تخمك در مثل توليد دستگاه داخلي اعضاي :دوم

 . است تخمدانها وظايف از نيز جنسي هورمونهاي ترشح
  

 

 
  
  
 واژن -1/24/2

 داخلي تناسلي دستگاه ميان اي واسطه نوعي به وليكن است؛ خارجي تناسلي دستگاه از جزئي واژن
  .شود مي محسوب خارجي و

  : اعمال
  . است قاعدگي خون خروج محل. 1
  . شود مي وارد محل اين از نيز اسپرم نتيجه در باشد مي مردانه تناسلي آلت ورود محل. 2
  . باشد مي زايمان طي در جنين خروج محل. 3

 . است پوشانده بكارت پرده را واژن ورودي دهانه
  . رسد مي رحم دهانه به باال از واژن

  . است متر نتيسا 10 آن خلفي ديواره و متر سانتي 5. 7 واژن ميقدا ديواره
 چينهـا  اين تعداد زايمان طي در و مقاربت از بعد كه است چينهايي داراي و است رنگ صورتي واژن
 زنان متخصص يا و ماما توسط بايستي و باشد نمي شخصي صورت به واژن معاينه. شود  مي كمتر كم

 .شود انجام
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  :رحمي يها لهلو -2/24/2
  . هستند رحم طرف دو در و دارند طول متر سانتي 10 حدود ميرح يها لهلو

 اسپرم. كشند مي خود سمت به را شده آزاد تخمك ها  لهلو ،كند  مي گذاري تخمك تخمدان كه زماني
 مالقـات  يكديگر با تخمك و اسپرم قسمت اين در و رود مي لوله به رحم به شدن وارد صورت در نيز
 مهـاجرت  رحم داخل به سپس و شود  يم تشكيل ميرح يها  لهلو داخل در اوليه سلول پس. كنند  مي
  . كند مي

  . است بارداري از پيشگيري راههاي از يكي ميرح يها لهلو بستن
 
   تخمدان -3/24/2

 گذاري تخمك تخمدانها از يكي ماه هر در معمول طور به كهباشد مي تخمدان دو داراي مونث جنس
 . دهند مي انجام را گذاري كتخم چپ تخمدان بعد ماه در و راست تخمدان اول ماه در كند مي
 

 :تخمدانها وظيفه

 تخمك توليد : اول
 پروژسترون و استروژن يعني جنسي هورمونهاي ترشح : دوم

   
  رحم -4/24/2

 كـه  مثـل  توليـد  سنين در طبيعي طور به. است بارداري دوران در جنين پرورش و رشد محل رحم
 صـورت  در و شـود   مـي  آماده بارداري جهت حمر بار يك ماهي باشد مي سال پنجاه تا ده بين تقريبا
 . دهد مي رخ ماهيانه خونريزي نشدن باردار

  
  :رحم موقعيت

 قـرار  واژن آن پـايين  و ها روده رحم باالي. دارد قرار روده راست آن پشت در و مثانه رحم جلوي رد
 گرفتـه  قـرار  لگن داخل در و. است شكل گالبي و توخالي حاملگي از غير زمان در رحم. است گرفته
  . است

  
 :رحم دهانه و گردن-5/24/2

  . دارد نام رحم گردن رحم پايين قسمت
  . گويند مي رحم دهانه آن به كه است مشهود سوراخي خارجي قسمت در رحم گردن انتهاي
 اسـپرم  يـا  مـرد  نطفـه  شـدن  داخـل  محـل  و جنـين  و قاعـدگي  خون شدن خارج محل رحم دهانه
  . باشد مي
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  بارداري در رحم
 رحم جنين رشد با بارداري دوران طي در علت همين به. است پذيري انعطاف ساختمان داراي حمر

 از بعـد  هفتـه  6 حـدود . شود مي خارج لگن از و كند مي تغيير آن شكل و شود  مي بزرگ و متسع نيز
 . گردد مي باز بارداري از قبل حالت به رحم زايمان

   
  

  مردان جنسي اندام -25/2
  
  مردان در جنسي آلت -1/25/2

  
  
   ايـن . شـده  تـشكيل  تودرتـو  بافـت  3 از كه باشد مي شكل اي استوانه صورت به مردان در عضو اين

   ماننـد  تـوري  اسـفنجي  بافـت  ايـن  عواقـ  در. دارد قـرار  تـوري  يـك  بصورت و شكل اسفنجي بافتها
   و شـوند  مـي  پـر  خـون  توسـط  جنـسي  تحريـك  زمـان  در كه هستند خالي فضاي ميليونها حاوي 

 مثـل ( باشـد  مـي  ششكـ  قابل كامآلً و شل هم آلت پوست. شوند مي جنسي آلت گيبرانگيخت باعث
 معمـوالً  كـه  عـضو  اين كارايي اما. هدبد تطابق آلت فيزيكي حالت دو هر با ار خودش اندبتو تا )كش
 رديگـ  عـضو  چنـد  فعاليت محتاج !درسته كارشون خيلي ميكنن فكر بخاطرش و افتخار بدان ناآقاي

   :از عبارتند خالصه خيلي بصورت كه است
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   Scortum : يا بيضه كيسه -2/25/2

 ارتحـر  تنظـيم  آن اصـلي  كـار  واقـع  در و شـده  تـشكيل  اسپرم و خون مخازن بسياري از عضو اين
 از بـاالتر  آنهـا  از يـك  طبيعـي  بطور كه دارد وجود بيضه دو مرداندر معمول بطور. باشد  مي ها بيضه

 هنگـام  در كـه  شده شكيلت هايي ماهيچه از بيضه كيسه. دنباش مي حساس العاده فوق و است ديگري
 بـه  رو هـا  بيـضه  و شده جمع هم سرما درهنگام و دانداز مي فاصله بدن و بيضه بين و شده شل گرما
 توجـه  آقـايون . ميكنه منطقه اين دماي داشتن نگه ثابت صرف رو زيادي انرژي بدن. اندميچسب بدن
 نشاندوستا با وقتي چون !!ميشه سوراخ شلوارشون جيب تا دو ته زمستونها كه همينه براي كه كنن

 ايـن  تسـم  بـه  رو اندستـش  دخواهنـ  مي آگاه ناخود ،هستند گوئي پرت و چرت مشغول و هايستاد
  !! ندكن حفظ سرما از رو عضو اين هم و وندبش گرمايي تقسيم باعث هم تا ندببر قسمت

 توليـد  ناآمـاده  اسـپرمهاي  و،  مردانـه  ابتـدايي  هورمـون  تستـسترون،  مثل هورمونهايي بخش اين در
 سـاز  منـي  لولـه  يـا  Tubules Seminiferous بدان كه لوله از عظيمي توده بيضه درون. ودش مي
  . ددار وجود دوينگ مي

3/25/2-  Epididymis: كـه  خوابيـده  بيـضه  پـشتي  بخـش  روي كـه  اي ماهيچه قطور لوله يك 
 آن تـا  دبـر  مي Vas deferens نام به رگي سمت به رو آنها انقباضش با و دكن مي انبار رو اسپرمها
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 يكـي  تاتوسـ پر انتهـاي  در منـي  و ادرار خـروج  لولـه  مـردان  در. دكنـ  رد مثانه توي از را مواد رگ
 توسـط  هـم  كـار  ايـن  كـه  ميشوند Urethra يا ريز برون اصلي رگ وارد اينجا از بعد مواد. ودش مي

duct Ejaculate اسـم  بـه  عـضوي  ريـز  بـرون  رگ بـه  كـه  ودنـش  فرامـوش  البتـه . ودميـش  انجام 
Seminal vesicles فراكتـوز  قنـدي  مـواد  وندشـ  مي باعث پروستات همكاري با كه شده ضميمه 

 محـيط  و نـد بگير انـرژي  درواقـع  يعنـي . ورنـد بيا بدست رو الزم غذايي مواد اسپرمها تا ودبش اضافه
 بـسمت  رو مـواد  ريـز  بـرون  لولـه  اين از بعد .گردد فراهم اسپرم شدن آماده و پرورش براي مناسبي
  . وندش مي انزال ارچد مردان و نمايد مي هدايت بدن از خروج

  
  
   كه Bulbourethral غده يكي. كنم يم جلب بهش رو توجهتون كه داره وجود ديگه قسمت دو اما
   يدهااسـ  از ريـز  بـرون  لولـه  تـا  دكنـ  مـي  فـراهم  مـردان  ايبر راه آب پيش يه برانگيختگي ابتداي در
   از بعــد اگــر ولــي نيــست اســپرمي هــيچ حــاوي ابتــدا در آب ايــن. شــود پاكــسازي ادراري مــواد و

   اسـپرمها  انـد تو مـي  بعـدي  كـورس  در دباشـ  انـده م بـاقي  لولـه  در همچنـان  مني مايع انزال يكبار
 ودوجـ  اما ضعيف امر اين احتمال انيدبد ولي !!بياره باال زري كاكل بچه يه و دكن حمل خودش با رو
  . ددار

 دكنـ  مي كنترل ار نقطه دو واقع در و ددار قرار تناسلي آلت و معقد بين كه ستاي ماهيچه دوم نكته 
  . شود مي وارد هم معقد به فشار ناهم آيد مي آلت به فشاري هروقت كه ستهمين براي و
  
 آن اندازه مورد در شايع نگرانيهاي و مردان تناسلي آلت -4/25/2

   ؟ است چقدر همردان آلت اندازه
 و نوجـواني  دوران در اضطراب و تشويش توعي آن اندازه و آلت رشد آلت اندازه خصوص در ضطرابا

  .است جواني
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 افـسانه  ايـن  امـا  اسـت  متفـاوت  ديگـر  فرد به فردي از آلت اندازه كه دانند مي مردان اينكه وجود با
  . است آلت بزرگي به وابسته جنسي شجاعت كه دارد و داشته وجود هميشگي و ميداي
 تعيـين  نقش آلت اندازه كه است وابسته عامل چندين به جنسي رضايتمندي كه است حالي در اين

 جنـسي  كامـل  رضـايتمندي  معـادل  آلت بزرگي ،داشت توجه بايد. كند مين بازي آن در را اي كننده
  .نيست
 بـدن  ميآناتو هاي  جنبه از يكي عنوان به آلت اندازه چه اگر آلت اندازه به توجهات و تمايالت گرايش
  . هست و بوده متفاوت نيز آن توجه و گرايش اما ،بوده توجه مورد انسان

 هـا  مـوزه  در آن آثـار  كـه  بوده تمسخر و خنده مايه بزرگ آلت قديم يونان يا روم در مثال عنوان به
  . است موجود

  
   ؟كند مي تعيين را آلت اندازه چيزي چه -5/25/2

 .كنـد   مـي  تغييـر  بلوغ طي در آلت اندازه .شود  مي تعيين فرد ژنتيكي هاي  زمينه يمبنا بر آلت اندازه
 و زودتـر  ها  بچه پسر بعضي در زمان اين البته ،شود  مي شروع سالگي 14 تا 10 سنين بين آلت رشد

  . است ديرتر بعضي
 در ابتـدا  آلت رشد. شود  مي آغاز تناسلي موهاي رويش و كرده شدن بزرگ به شروع ها  بيضه ابتدا در

 6 بـين  )شل( معمولي حالت در بالغ افراد آلت متوسط اندازه .گيرد مي صورت قطر در سپس و طول
 از پـس  سـال  ود تـا  يك تا بايد آلتشان قطعي اندازه از آگاهي براي نوجوانان .است متر سانتي 11 تا

  . كنند صبر خود قدي رشد توقف
  
   آلت متوسط اندازه -6/25/2

 او آلـت  باشـد  وزن سـنگين  و چـاق  فـردي  اگر .دهد مي قرار تاثير تحت را آلت ولط ،فرد بدن ابعاد
 فـرو  بـدن  هـاي  چربـي  در گـاهي  و شـده  احاطـه  بـدن  بافتهاي توسط چون. آيد مي نظر به كوچكتر

 وجود طبي حاالت از تعدادي .شود  مي ناميده شده پنهان آلت پزشكي اصطالح در حالت اين .رود مي
 طبـي  مداخلـه  نيازمنـد  و هـستند  شكارآ تولد زمان در اينها .گذارند مي تاثير آلت اندازه بر كه دارند

  . هستند
 
   آلت طبيعي ندازه ا  -7/25/2

 يـا  شـل  حالـت  در( تناسـلي  آلـت  طبيعـي  اندازه مورد در تحقيق و بررسي در كه مشكالتي از يكي
 صـورت  بـه  و راحتـي  بـه  جهـاني  آمارهـاي  كـه  اسـت  ايـن  شـويم  مـي  مواجـه  آن بـا  )شـده  راست

 تفكر اين اما،  دارند وجود ماريآ مطالعات و اينترنتي سرشماري زيادي تعداد نيست تلفيق قابل ميعل
  . نيست واقعي چندان باشند نقص بدون آمارها كه
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 مـورد  در مـردان  كامـل  صـداقت  بـه  متكي اين و ،است فردي گزارش سرشماري حاصل نتايج اغلب
 شـما  از وقتـي  .اسـت  آميز اغراق ادعاهاي سمت به گرايش حاليكه در،  باشد مي آلتشان اندازه اعالن
  گـرد  بيـشتر  مقادير سمت به را ها اندازه آيا گفت؟ خواهيد چه كنيد گيري اندازه خودتان خواهند مي

   ؟كنيد مين
  
   شده راست و شل حاالت در آلت اندازه  -8/25/2

 انـدازه  مـردان  از بعضي در. باشد نمي دهش راست حالت در آلت اندازه نشانگر وجه هيچ به شل اندازه
 انـدازه  بـا  آلتـي  مرداني اغلب اما ،كند  مي تغيير شده راست و شل حالت بين سختي به تناسلي آلت

 توجـه  جالـب  .شـود   مي بزرگ توجه قابل بطور شده راست حالت در كه دارند شل حالت در متوسط
   !كند مي راننگ را مرداني ،شل حالت در آلت اندازه اغلب كه است اين
  :مشوي مي متذكر جا اين در را كلي و خالص آمارهاي از برخي شما نگراني رفع جهت به حال هر به

  . است متر سانتي 11 تا 6 محدوده در شل حالت در آلت اندازه متوسط
   .است متر سانتي 20 تا 10 محدوده در شده راست حالت در آلت اندازه متوسط

  . كند مي كوچكتر موقت صورت به را آلت اندازه خستگي و سرما كه داشت توجه بايد
  
   دهند؟ مي افزايش را آلت اندازه روغنها و لوسيونها، شربتها، قرصها آيا -9/25/2

 بزرگ در ميداي اثر روغنها و لوسيونها ،شربتها ،قرصها كه ندارد وجود ميعل معتبر مدرك هيچ :جواب
  . )كنيد انداز پس را خود پول لطفاً پس( باشند داشته آلت كردن

  
   ؟ شود تر كوچك است ممكن  ميداي طور به آلت آيا -10/25/2
 دارد وجود است شواهدي همچنين .شود كوچكتر است ممكن – كهنسالي – باال سنين در آلت ،بله
 و چـاق  فـردي  وقتـي . شود آلت اندازه شدن كوچك موجب تواند   مي مدت طوالني جنسي ناتواني كه

 يابـد  مـي  كـاهش  وزن وقتـي  معموال .آيد مي نظر به شده جمع و كوچكتر آلتش است، وزن سنگين
  . گردد مي بر خود قبلي وضيغت به آلت اندازه

  
   دارد؟ وجود آلت كردن بزرگ براي جراحي روش آيا -11/25/2
 آزاد بـا  .دهنـد  افـزايش  را آلت طول و قطر توانند مي كه دارند وجود جراحي تكنيكهاي تعدادي !بله
 سـانتيمتر  5/2 حـد  تا را آن توان  مي دارد ي م  نگه خود ايج در را آلت كه ) ليگامنت ( رباطي نكرد

   .كرد تر طوالني
  . كنند اضافه را آلت قطر و طول توانند مي نيز پوستي هاي ايمپلنت
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 دارد غلبـه  آن خطـرات  بر جراحي منافع آيا كه گرفت نظر در بايد جراحي اعمال از يك هر مورد در
 نخواهـد  ارزش آن تزييني نتايج ،اعمال اين جانبي عوارض مقابل در كه است شده ثابت زيرا. يرخ يا

  . داشت
 ،دارد وجـود  خاصـي  طبـي  علـت  يـا  )دفورميتي( بدشكلي كه مواردي در جز به ها اورولوژيست اكثر
   .كنند مين جراحي اعمال نوع اين به تجويز يا اقدام
 نخواهـد  طـول  افـزايش  موجـب  ورزشـي  هـيچ  بنابراين ندارد اي عضله هيچ تناسلي آلت چون ضمنا
  . داشت

 تاكيد اما ) ساعت 24 حداكثر( دهند افزايش موقت بطور را آلت اندازه توانند مي واكيوم دستگاههاي
 عوارضـي ،  نباشـند  دارربرخـو  الزم اسـتاندارد  از اگـر  بـويژه  تواننـد   مي نيز دستگاهها اين كه شود  مي

  .شود مي تورم و درد موجب كه باشند داشته دنبال به را نيخو عروق تركاندن همچون
  

   است؟ چقدر ايستايي حالت در مردانه آلت زاويه -12/25/2
 انـسان  عجايب از يكي. است عمود خط به نسبت درجه 40 تا 20 بين اندازه اين طبيعي كل طور به

 خوشـبختانه  كـه  اسـتثنا  يك دمور اين در .است واژن زاويه با متناسب دقيقا زاويه اين كه است اين
 وجـود  خميده ناخن سندرم آن پزشكي نام كه Bent-nail پيرونديس بيماري بنام است نادر بسيار
 آسـيب  بافـت  ناشـناخته  داليـل  به ودارد شكليبد خميدگي شخصا مردانه آلت بيماري اين در .دارد
 شـفت  اسـت  ممكـن  دهد  يم رخ ايستايي كه ميهنگا شود  مي آلت شفت وارد تدريجاً »اسكار« ديده
 مرحلـه  ايـن  در .اسـت  شرقي جنوب هب رو اندام سر جهت كه حالي در باشد غربي شمال به رو آلت

 و اسـت  پيچيـده  بيمـاري  اين درمان بود خواهد مغشوش بسيار نباشد ممكن غير اگر جنسي رابطه
  است نادر بسياري مورد بيماري خوشبختانه اما است سئوال زير هنوز البته

  
 سكس از قبل )بازي( عبهالم و معاشقه -26/2

 بـراي  تواند  مي سكس دركنار كارها بعضي انجام گاهي و است داشتني دوست و مهم اي پديده سكس
 همـسر  يـا  دختـر  دوسـت  با كه باشيد داشته قصد شما است ممكن. باشد كننده تحريك بسيار شما
 كنيـد،  اضـافه  خـود  خـانوادگي  گيزنـد  بـه  نـشاط  ميك بخواهيد فقط اينكه يا برويد استخر به خود

 همـه  .اسـت  سـودمند  بـسيار  شما زندگي به بخشيدن لذت براي شده مطرح ذيالً كه نكاتي بهرحال
 بـا  سـكس  از غيـر  ديگـري  چيزهاي كه بگيريد ياد بايد !بياوريد در را شورتتان از غير خود لباسهاي

 انگيز شهوت خيلي سكس قدمهم در )گرمي دست(دستي پيش بعنوان كه دارند وجود هم تناسلي آلت
  .است

 دهيـد،  انجـام  خـوب  آنـرا  اگـر  گاهي حتي و است لذتبخش بسيار بوسه بله، :ببوسيد را او -1/26/2
 چـون  !نباشـيد  خـوب  هـم  خيلـي  اينكار در كه باشيد مراقب ولي !برساند ارگاسم به را زن تواند مي
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 و كـرده  نگـاه  او چشمان به !!نكند ماش از ديگري تقاضاي هيچ بوسه از غير او آن از بعد است ممكن
 و لبهـا  تـا  او پيـشاني  از و گرفتـه  دسـتتان  با را او سر بعد. كنيد خيس زبانتان با را لبهايش ميآرا به

ــه ــه اش چان ــيد را هم ــپس. ببوس ــر س ــد را او س ــرده بلن ــردنش و ك ــا را گ ــهوت ب ــد ش    .بمكي
 سـمت  بـه  را خود راه بنابراين. است حساس بسيار نوازش به نسبت زنان پشت و كمر اينها بر عالوه 

. كنيـد  مرطـوب  را او كمـر  پـايين  تا باال از بازدمتان گرم هواي و دهان كمك به و كنيد كج او پشت
  . بگيريد كمك هم زبان از ميتوانيد قسمت اين بيشتر تحريك براي

 آميـزش  موقع كه دبروي بدن از قسمتهايي سراغ به داديد انجام را باال كارهاي اينكه از بعد -2/26/2
 ديگـر  حاال. بزنيد ليس زبان با را آنها بين و گرفته محكم را ها سينه. كنيد تحريك را آنها توانيد نمي
 هـم  را آنهـا  تـا  بـرد   مـي  بـدنش  لذتبخش نقاط طرف به را سرتان و گيرد مي را شما موهاي او اًحتم

  !بخوريد
 هـيچ  نكنيـد،  عجلـه  هرگـز  كـه  باشيد داشته ادبي. بليسيد را ناف اطراف و رفته پايينتر مدتي از بعد

 آنقـدر  و دهيـد  قرار لگنش روي را سرتان و برويد پايينتر آهستگي به !نيست كار در يورشي و حمله
  !بگويد چيزي نتواند ديگر او كه بزنيد مك و بخوريد را آنجا
 بـا  را قـه منط ايـن  كـه  شود  مي توصيه. است رانهايش داخل،  زن بدن ديگر حساس بسيار نقطه يك

 لـيس  را اينجـا  و كرده سفت را خود زبان توانيد مي شما. نگيريد گاز اينكه يا نكرده تحريك خشونت
 خارجي لبهاي بين منطقه و كنيد باز را پاهايش است بهتر. كنيد نوازش ميآرا به دستتان با يا بزنيد
  .كرد واهيدخ حشري بسيار را او كار اين با كه باشيد مطمئن بخوريد، را ران و واژن
 تحريـك  زبانتـان  بـا  را زانو پشت گودي ميتوانيد گرديد، مي زن بدن حساس نقطه بدنبال بازهم اگر

  . بمكيد يا كنيد
 خـود  دستان شنيديد، را او شهواني صداهاي و شد تحريك كافي اندازه به زن اينكه از بعد -3/26/2
 بـا  حـاال . بگذارد شما هاي شانه روي و كند باز را پاهايش دهيد اجازه او به و داده قرار او باسن زير را

 ديوانـه  را او شـما  عمـل  اين كه ميهنگا. بزنيد سرهم پشت و تند هاي ضربه كليتوريس به زبان نوك
  . برد خواهيد اي العاده فوق لذت كه باشيد مطمئن. ببوسيد لب مثل را كليتوريس كرد،

 استمناء كارها بهترين از يكي نماييد، ارضاء ار يگرقبلي  شناخته شده  عوامل خواهيد مي اگر -4/26/2
 زن و بخوابيـد  هـم  روي وارونه حالت به كه است اين ديگر روش. است دستهايتان كمك به دوطرفه

 انگـشت  و كـرده  تحريـك  را ...و باسـن  مثل او حساس نقاط دست با نيز شما و بزند ساك شما براي
 بـا  توانيد مي شما كند  مي ديوانه را شما زدنش ساك با او كه موقع همان در. نمائيد واژن وارد را خود

  . كنيد احساس بدنتان روي را زانوهايش لرزش و رسانده ارگاسم به را او جي، نقطه تحريك
 شـما  كـه  كنيـد  تـصور  چنـين . اسـت  سـكس  از بيشتر معاشقه و بازي لذت اوقات گاهي -5/26/2 

 ايـن . نماييـد  تحريـك  و كـرده  جستجو مو بهمو را او بدن تمام. شماست شكار او و هستيد شكارچي
  . بود خواهد لذتبخش بسيار شما دو هر براي بازي
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 او بـا  شديد، تحريك هردو كه ميهنگا و كرده معاشقه زن با كه است مشكل بسيار درواقع -6/26/2 
 كـه  كـرد  خواهيد احساس شما. كند مقاومت تواند  مين مردي هيچ. باشيد نداشته نزديكي و آميزش

 لـذت  و نمـوده  او واژن وارد را خـود  آلـت  توانيـد  مي شما هنگام اين در !شده چندكيلو يتانها   ضهبي
 شـما  كنيـد  مـي  سـكس  كـه  آينـده  دفعـه  مطمئنـاً . كنيد صبر ديگر سكس يك براي اينكه يا ببريد
  .دهيد ادامه بيشتر توانيد مي
  
  
  
  

           
 بيـشتر  همـسرتان  بـدن  حساس نقاط و جنسي تمايالت به شما كه است اين بازي و معاشقه حسن
 لذت تمام. كند  مي كشف هم را آلتتان، از غير،  شما بدن لذتبخش ديگر نقاط هم او و شويد مي آشنا

 لـذت  معاشـقه  از بعـد  آميزش و سكس بعالوه. شود   مين خالصه جنسي اندامهاي تحريك در سكس
 زن رسـيدن  ارگاسـم  بـه  كـه  يزوجهـاي  در مخـصوصاً  فـوق  مراحل انجام. كند   مي مضاعف را جنسي
  . بود خواهد مفيد و كننده كمك بسيار است، مشكل برايشان

  
 سكس از قبل بدن موهاي اصالح -27/2

 بـدون  و سـفيد  شـرمگاهي  منطقـه  و بكشيد پايين را زني شورت كه نيست اين زيبايي به چيز هيچ
 آن داخـل  تـا  كند  مي وسوسه را مردي هر مو بدون و تميز واژن يك ديدن بله !تماشاكنيد را او موي

  !بزند شيرجه
 موهـاي  تراشـيدن  با الًكام و كنند نمي توجهي خود جنسي اندام ظاهر به دخترها از بعضي متاسفانه

 چون كه است اين آنها اشتباه بزرگترين. هستند بيگانه الكتروليز يا و مو بردن بين از روشهاي و زايد
 از خودشان لذا بتراشند، را خود بدن موهاي بايد سكسي فيلمهاي هاي هنرپيشه فقط كنند مي گمان
 رغبتـي  هـيچ  و شـده  دلـسرد  تناسليشان اندام ديدن با آنها جنسي شريك درنتيجه. دارند ابا اينكار
 محـروم  بزرگـي  لذت از را خود دخترها از گروه اين ترتيب اين به. داشت نخواهد دهاني سكس براي
 مـردان  همـه . باشـد  داشـته  سـكس  بـراي  زيادي فوايد تواند مي زايد موهاي كردن كوتاه. نمايند مي

 موهـاي  وجـود  پس. ببينند خوب برند، مي فرو آن در را آلتشان يا ميليسند كه را آنچه دارند دوست
  . شود مي مرد و زن بين ارتباط اين از مانع شرمگاهي

 اگـر . كنيـد  نمـي  رعايت خودتان باشيدكه داشته را چيزي انتظار جنسيتان شريك از توانيد نمي شما
 روي موهاي بايد هم خودش باشد، مو بدون و سفيد جنسيش شريك تناسلي اندام خواهد مي مردي
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 بـدون  باشـند  داشـته  مويي بدون و مرتب تناسلي اندام طرف دو اگر. بتراشد را آلتش اطراف و بيضه
  .برد خواهند سكس از بيشتري لذت شك
  شـناخته شـده    عوامل با و هم همراه به مرد و زن بدن زايد موهاي اصالح چيزها، محركترين از يكي
 بـراي  زيـادي  لـذت  و شـده  محسوب بازي و معاشقه نوع يك تواند    مي عمل اين انجام. است يگرقبلي

ر تـصو . باشـيد  داشته باهم بهتري سكس شود   مي موجب اينكه نهايت در و باشد داشته شما هردوي
 است كننده تحريك بقدري احساس اين... ميتراشيد را او زايد موهاي و گرفته بدست را تيغ كه كنيد
 كه نكنيد فراموش !بپرد شما بدن روي و بدهد دست از را خود كنترل او كار بين در است ممكن كه

 و صـبر  بايـد  شما هردوي ،ها  بيضه و باسن بين مثل بدن حساس نواحي زايد موهاي تراشيدن موقع
  . شود انجام بخوبي كار تا باشيد داشته تحمل

 زن پاهـاي  از ابتـدا  شـود    مـي  پيشنهاد تراشند، مي خشونت با را خود صورت آقايان بيشتر كه آنجا از
 بـه  آنگـاه  كنيد، اصالح را او پاهاي خراشيدگي، بدون و باظرافت توانستيد آنكه از بعد و كنيد شروع
 سـراغ  تيـز  تيغ يك با اينكه از قبل است بهتر نيز زن. برويد او بدن حساس و لذتبخش نواحي سراغ
  !كند شروع صورتتان از اول برود، شما بيضه

 تيز،محلولهـاي  و نـو  تيـغ  ريش،يـك  خميـر :مثـل  اينكـار  براي نياز مورد لوازم تمام الًقب است بهتر 
  . كنيد آماده آنرا مانند و كننده مرطوب كرم (After shave) اصالح از بعد كننده ضدعفوني

 در را اينكـار  دهنـد  مـي  ترجيح مردم بيشتر اگرچه برويد، حمام به حتماً كه نيست الزم اصالح براي
 آب ظـرف  يـك  كمك به و كرده پهن زن بدن زير اي حوله اتاق در توانيد مي شما. دهند انجام حمام
 بگيريـد  گـرم  آب دوش يـك  اصـالح  از قبل هميشه است بهتر البته. بتراشيد را او بدن موهاي گرم،
 بـدن،  موهـاي  كـردن  نـرم  ضـمن  و شـده  پوست چروكهاي و چين شدن باز موجب عمل اين چون

  . كند مي آسانتر را تيغ با آنها تراشيدن
 بـدون  و آرامـش  بـا  كنيـد  سـعي  يگـر قبلي  شناخته شده عوامل بدن موهاي تراشيدن هنگام هميشه
ـ  اينكـه  هـم  و نـشويد  پوستتان آسيب و خراشيدگي موجب هم تا دهيد انجام را كار اين عجله  ذتل

 لـذت  كنيـد،  صـرف  بيشتري زمان مدت هرچه كه نكنيد فراموش. ببريد كار اين از نشدني فراموش
  . بود خواهد بيشتر هم شما
 و كـرده  كوتـاه  قيچـي  يك كمك به را آنها اول است بهتر باشد بلند خيلي زن بدن زايد موهاي اگر

 ايـن  سراسـر  روي آنـرا  و ريختـه  او عانه قسمت روي اصالح خمير مقداري. بتراشيد تيغ با آن بعداز
 دوبـاره  اًبعـد  و داده انجـام  موها رويش جهت در يكبار اول را تراشيدن است بهتر. كنيد پخش ناحيه

 عمـل  اين توانيد مي كه آنجا تا. شود اصالح كامالً موها كليه تا بكشيد تيغ مو رويش جهت خالف در
  .ببريد هم از بيشتري لذت و هگذراند او با بيشتري وقت تا دهيد انجام آهستگي به را

 تــا بــشوييد ســرد آب بــا را او بــدن كــار، اتمــام از بعــد و نمــوده تميــز را تيــغ گــاهي چنــد از هــر
  . شوند بسته بدن پوست سطحي خراشيدگيهاي
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 ناحيـه  آن بـه  موهـا  رويـش  جهـت  در آنـرا  و ريخته خود دستان به كننده مرطوب كرم قدري حاال
 را كـار  ايـن  است ممكن كه آنجا تا و نيست كار در اي عجله هيچ كه اشيدب داشته بياد بازهم. بماليد

 واژن مخاط كه باشيد مواظب واژن، تحريك ويا عفونت از جلوگيري منظور به. دهيد انجام آرامش با
  . نكنيد لمس مرحله اين در را

 يـشتري ب لـذت  اينكـه  بـراي  و ايـد  رسانده لذت به و كرده تحريك را خود جنسي شريك شما اينك
 يـا  بتراشـد  را شـما  زايد موهاي هم او تا بسپاريد او به را خود بدن. ..مانده ديگر كار يك فقط ببريد
  !!كنيد نزديكي او با دردي هيچ تحمل بدون حاال ...اينكه

 و خـارش  موجـب  ريـش  تـه  مانند ساعت 24 تا 12 از بعد و كرده رشد سريعاً زايد موهاي متاسفانه
 يكبـار  روز چنـد  هـر  مرتب بطور بايد شويد خالص خارش اين از اينكه ايبر. شوند مي شخص اذيت

 مـشكل  ايـن  مـانع  تواند  مي خاص مواد و روغنها بعضي از استفاده. بتراشيد را خود بدن زايد موهاي
  . بيندازد تاخير به را موها رشد و شده
 دسـتگاههاي  مثل ديگري روشهاي از ميتوان تيغ، از استفاده بر عالوه بدن موهاي بردن بين از براي
  . كرد استفاده نيز موب هاي اسپري و برقي،كرمها موكن

 
  جنسي ارضاي و پذيري تحريك -28/2
 جنـسي،  اعـضاي   شدن تحريك در.  نيست جنسي تحريك با اهرهم حتما جنسي ميل آمدن وجود به

 و روحـي  مـسائل  نچنـي   هـم  و )چشايي ،)بساوايي( المسه ،  بينايي ،  شنوايي ،  بويايي( گانه  پنج حواس
 حالـت  مـرد  در ،اسـت  شـكل  يك به تقريبا مرد و زن در جنسي تحريك.  دارد را اصلي نقش عاطفي
 از تـر   زود زنـان  البتـه .  شـود   مـي  زياد )واژن( مهبل ترشحات زن در و شود  مي پيدا )اركسيون  ( نعوظ
 گـردد   برمـي  اين و است متفاوت مرد و زن در ،  اما ،  )ارگاسم( جنسي ارضاي.  شوند  مي تحريك مردان

 نيـز  جنـسي  ةرابط در زن كه جا  آن از.  است شده داده مرد و زن به كه متفاوتي فرهنگي الگوهاي به
 مـرد  از تـر   كامـل  خيلـي  او ارگاسم ،  بيند  مي ديگري در شدن غرق و خود كردن فدا در را خود نقش
.  بـشود  هـوش   بـي  دقيقه پنج براي دارد امكان حتي ،  برسد جنسي لذت اوج به وقتي زن يعني.  است
 داشـته  متعدد هاي  ارگاسم تواند  مي زن ضمن در.  بگيرد فاصله عيني دنياي از ارگاسم با تواند  مي زن

 آنجـا  از.  اسـت  شده كنترل مرد ارگاسم.  نيست شكل اين به مرد در مسئله اين كه صورتي در.  باشد
 شده كنترل نيز اش  ارگاسم ،  باشد داشته كنترل چيز همه بر خواهد  مي فرهنگي الگوي طبق مرد كه

 قـرار  كنتـرل  تحـت  را خـود  دارد سـعي  و است مسلط خود به نيز جنسي ةرابط حين در مرد.  است
 دوباره كه  اين براي مرد.  شود  مين مرد ،  شود  مي خود  بي خود از زن كه شكلي اين به همين براي.  دهد

 از ايـن  كه ،  دارد وجود ناپذيري تحريك ةدور يك ردم در واقع در.  دارد احتياج زمان به شود تحريك
 ناپـذيري  تحريـك  ةدور بلـوغ  دوران در مـثال .  كنـد   مي فرق سني مختلف هاي  دوره در و مرد به مرد
 ايـن .  باشـد  مـاه  شـش  تـا  مـاه  يـك  توانـد   مي سالگي شصت سن در و باشد دقيقه 10 تا 5 تواند  مي
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 احتيـاج  زمـان  بـه  مجـدد  تحريك براي زن.  كند  مي فرق مختلف يمردان در شد گفته كه طور  همان
 در زن ،رايـج  تـصورات  خـالف  بـر .  كننـد   مي حسادت زنان به مقدار يك مردان لحاظ اين از و ندارد
  . مرد تا دارد ريشتبي امكانات و است بازتر لشبا و دست جنسي ةرابط

 اثر در مرد و زن زماني. شود   مي بدن در اي گسترده تغييرات ساز سبب اروتيكي و جنسي تحريكات
. يابـد  مـي  افـزايش  خـون  فشار و شود  مي سريعتر جنس دو قلب شوند،تپش مي تحريك جنسي عمل
 بـه  رسـيدن  و آن انـدازه  افـزايش  باعـث  كه. شود  مي آلت شامل مردان تناسلي اندام در افزايش اين

. كنـد   مي متاثر را بدن كل و يابد مي افزايش هم عصبي تنشهاي زمان همين در. شود  مي نعوظ حالت
 ناگاه به سپس و. رسد مي خود اوج به جنسي عمل و سكس مداوم جريان در تغييرات اين رفته رفته
 جنـسي  لـذت  اوج يـا  ارگاسـم  اصـطالحا  را حالـت  اسـن . كنـد   مـي  فـروكش  هاتنش و تحريكات اين
  )شدن حشري عاميانه زبان در(گويند مي
 از آلـت  طريق از انزال هنگام در مايع اين. گيرد مي تصور مني خروج و انزال مرد ارگاسم هنگام در

  )شود مي منتقل واژن داخل به يا(. شود مي خارج بدن
 و بـدني  شـرايط  خـاطر  بـه  ايـن  كه است برخوردار كمتري زمان از زنان به نسبت مردان در ارگاسم
  . شود مي شرايط اين باعث كه است زنان عصبي
 يـا  ،واژن در دخـول  عمـل ( مثـل  پيوندند مي آلت بروي كه تتحريكا ارگاسم به مردان رسيدن براي

 . دارند سزاييب نقش )مكيدن و نوازش مثل گيرد مي انجام آن روي زن وسيله به كه تحريكاتي
 
   زنان در ارگاسم -29/2

 زمـاني  دليـل  همـين  بـه  و. اسـت  برخـوردار  مـردان  به نسبت تري يدهچپي فرايند از زنان در ارگاسم
 تخليـه  بـراي  رونـد  يـك  داراي زنان در ارگاسم. برسد ارگاسم و جنسي لذت اوج تا برد   مي بيشتري

 بـاال  در كـه  همانگونـه (كرد مشخص توان  مين آن آمدن بوجود براي خاصي زماني كه طوري به است
  )است مني خروج و انزال مردان ارگاسم نشانه شد ذكر
 يـا  جنـسي  رابطـه  يـك  از يـشتري ب لـذت  زنان جنسي مسائل زمينه در محققان از بعضي عقيده به

 جنـسي  لـذت  مـوارد  برخي در ولي است نشده اثبات لذت اين ميزان البته. مردان تا برند  مي سكس
 مـردان . دارد جنسي رابطهپيچيدگي از نشان اين كه. اند دانسته مرد جنسي قدرت برابر نه حدود زن
  . برسند مطلوب سمارگا به توانند مي چگونه كه بدانند بايد مهارت كسب با زنان و

 به جنسي لذت به رسيدن در مهارت كسب با بايد و دارند سنگينتري وظيفه مردان ميان اين در كه
  . مردان به زنان همچنين و كنند كمك زن
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. رسـند  مـي  ارگاسـم  بـه  ازدواج از بعـد  ،زنان درصد 30 تنها كه دهد  مي نشان سكسولوزي تحقيقات
 را ارگاسـم  بـه  رسيدن توانايي زنان درصد 30 فقط كه شد تعبير چنين لطغ به موقع آن در هرچند
 قادرنـد  آنهـا  از گروهـي  حتي و برسند ارگاسم به توانند مي زنان تمام كه دانيم مي امروزه ولي دارند،
 . باشند داشته هم دنبال به ارگاسم چند
  :دارد وجود مهم عامل چند زنان رسيدن ارگاسم به براي

 غيـرممكن  زن براي ارگاسم به دستيابي اضطراب، و هيجان اعتمادي، بي حالت در :روحي شرايط-1
 . است

 تحريـك  امكـان  باشد، بيشتر جنسي فعاليت بين فاصله هرچه:نزديكي بين فاصله و دفعات تعداد -2
 اگـر  كـه  شـد  مـشخص  بررسـي  ايـن  در. است كمتر او رسيدن ارگاسم به شانس و بوده مشكلتر زن

 زودتر روحي و فيزيكي لحاظ از زن گيرد، صورت ساعت 36 از كمتر فاصله در ددمج جنسي فعاليت
 36 از كمتـر  سـكس  دو انجـام  ميـان  فاصـله  اگر برعكس. رسد مي ارگاسم به راحتتر و شده تحريك
 . است الزم او جنسي تحريك براي زيادي تالش آنگاه نباشد، ساعت

 72 تـا  24 هـر  متوسـط  بطور غذايي رژيم و روحي شرايط سالمت، وضعيت سن، به بسته مردان -3
 مـرد  باشـد  مـدت  ايـن  از بيشتر مرد و زن بين سكس فاصله اگر. دارند نياز جنسي تخليه به ساعت
 . شود مي انزال برساند ارگاسم به را زن بتواند آنكه از قبل و زود خيلي

 بـا  بخـش  لـذت  طارتبـا  برقراركـردن  و جنسي لذت مورد در آموزشي هيچ جوامع از بسياري در -4
 و زمـان  طـول  در را جنـسي  رابطه مردان و زنان از بسياري. شود نمي داده جوانان به مخالف، جنس

 مـرد  و زن بـه  جنـسي  تحريـك  مـورد  در كـه  جوامعي معدود در. گيرند مي ياد خود تجربه برحسب
 .)جنسي لحاظ از( است تر موفق ازدواجها معموالً شود مي داده آموزش

 :دارند ارگاسم نوع دو تحريك محل به بسته زنان كه ستا تذكر به الزم
 بـا  بايـد  كليتوريس روش اين در. باشد   مي شايع كه است كليتوريس تحريك بوسيله ارگاسم اول نوع

 . دارد را مرد براي تناسلي آلت نقش زن براي كليتورس نكنيد فراموش. شود تحريك دستي لمس
 )مـرد  آلـت  نوك فشارالًمعمو(فشار طريق از ارگاسم نوع اين .باشد  مي واژن طريق از ارگاسم دوم نوع
 مـدخل  از اينچي 2 حدود فاصله در واژن قدامي ديواره در جي نقطه. گردد مي ايجاد جي نقطه روي
 . دارد قرار آن
 گيـري  عـصب  تفـاوت  علـت  شـايدبه  داردكـه  وجـود  زيـادي  تفـاوت  ارگاسم نوع دو اين احساس در

 . باشد جي نقطه با كليتوريس
 كـه  نزديكـي  رايج وضعيت دو. هستند مناسبتر جي نقطه تحريك براي نزديكي وضعيتهاي از بعضي

 :از عبارتند شوند مي تحريك بخوبي (G) جي نقطه آنها در
 . زند مي زانو و گذاشته مرد طرف دو را پاهايش زن و خوابيده پشت به مرد -1
 . نمايد مي نزديكي و نموده واژن دوار را خود آلت پشت از مرد و خوابيده شكم به زن -2
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. شود مي تحريك بخوبي جي نقطه كه است اي بگونه واژن با مرد آلت زاويه وضعيتها اين دوي هر در
 هاي ماهيچه ورزش اين در. است خاص ورزشي تمرينات انجام زنان در ارگاسم تقويت براي ديگر راه
 بـر  عـالوه  ورزش نـوع  ايـن  كـه  اسـت  تذكر به الزم. شوند مي سفت و شل روز در بار چند لگن كف

 . است موثر بسيار نيز مثانه افتادگي و زايمان عوارض از پيشگيري در جنسي لذت و ارگاسم تقويت
  

 مردان در زودرس انزال از جلوگيري روشهاي و طوالني ارگاسم -30/2

 فرامـوش  و دهشـ  غافـل  خودشان از كه كنند مي فكر زن جنسي ارضاء موضوع به اينقدر مردان اكثر
 چگونـه  شـما  كـه  اينـست  ما امروز بحث موضوع !ببرند لذت سكس از بايد هم خودشان كه كنند مي

 جنـسي  شريك جنسي نيازهاي و ها  خواسته به بايد شما سكس هنگام. كنيد تقويت را خود ارگاسم
  . ببريد ريبيشت لذت خود ارگاسم از بتوانيد او ارضاء ضمن و باشيد داشته توجه خودتان همينطور و
   :دارد وجود ساده راه هفت باشيد داشته بهتري ارگاسم اينكه براي 

 نالـه  صـداي  يا موزيك صداي مثل خود اطراف صداهاي به :پنجگانه حواس به بيشتر توجه - 1
 سـعي . كنيـد  لمـس  خوب دست با را او بدن قسمتهاي تمام. كنيد توجه همسرتان شهواني
 دسـت  و. بخوريد و بوسيده را زن بدن. نماييد ماماستش خود اطراف در را سكس عطر كنيد
  . كنيد نگاه يگرقبلي شده شناخته عوامل به هميشه سكس موقع اينكه آخر

. نمايـد  مـي  ارگاسـم  تقويـت  و شـما  تحريـك  بـه  زيـادي  كمـك  سكـسي  خيـاالت  و تخيل - 2
 آشـنا  چنـدان  او بـا  هنـوز  شـما  كه ميهنگا و سكس اولين در بويژه سكسي خيالپردازيهاي

 . است كننده كمك بسيار تيد،نيس
 جـي  نقطـه  مـردان  از بسياري در. كند تحريك را بدنتان مختلف قسمتهاي تا بخواهيد او از - 3

 را مقعـدتان  اطـراف  تـا  بخواهيـد  همسرتان از سكس موقع اينصورت در. دارد قرار مقعد در
. كنـد  يـك تحر را پروسـتات  غـده  و نمـوده  شما مقعد وارد ميبارا را انگشتش اينكه يا بمالد

  . كنـــد  مـــي دوچنـــدان آنـــرا  ارگاســـم،لذت بـــا همزمـــان  عمـــل ايـــن انجـــام
 بخواهيد همسرتان از آيد، نمي خوششان مقعد لمس از كه هستيد مرداني گروه از شما اگر 
 خـوبي  اثـر  انـزال،  زمان در ها  بيضه دادن فشار. دهد ماساژ را شما يها  بيضه دستهايش با تا

 . دارد شما ارگاسم تقويت روي
 بـراي  و كـرده  مكـث  ايد، شده تحريك خيلي هنگاميكه نزديكي عمل انجام موقع در گاهي - 4

 و نمـوده  وارد را خـود  آلـت  دوبـاره  سپس. بپردازيد ديگري كار يا معاشقه به كوتاهي مدت
 . دهيد ادامه

 . شود مي هردو مرد و زن ارگاسم تقويت باعث سكس، بين در توقفها اين انجام  - 5
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 را خود ران و لگن يها   ماهيچه انزال باشيد،موقع داشته نشدني فراموش ارگاسم اينكه براي - 6
 تمرينهـاي  انجـام  بـا  ميتوانيـد  همچنـين . كنيد شل دوباره و كرده منقبض ثانيه چند براي

Kegel باشيد داشته مطبوعي ارگاسم و نموده تقويت را لگن كف عضالت . 
 بـه  ضربه موها، كشيدن گاهي افراد هاينگون در. است درد با همراه لذت كه معتقدند اي عده  - 7

 . كند بيشتر را ارگاسم لذت تواند مي آن امثال و باسن
 اندمـر  اينگونـه  شود  مي پيشنهاد !زنند مي تلمبه وار ديوانه ارگاسم موقع در مردان از خيلي - 8

 حركـت  و كـرده  كـم  را خود سرعت اند، شده نزديك ارگاسم به كنند مي احساس هنگاميكه
 بـه  آن ورود و بيـضه  از منـي  خـروج  احـساس  روي درعوض و نمايند تر ستهآه را خود آلت
 توانيـد  مـي  شـما  سـاده  روشـهاي  اين بكارگيري با .كنند تمركز آلت از آن پرتاب و انشآلت

 يـاد  بخوبي افراد برخي. ببريد جنسي رابطه از بيشتري لذت و نموده تقويت را خود ارگاسم
 راقطـع  انزال،تحريك از قبل درست ولي برسانند انزال آستانه به را چطورخود كه اند گرفته
 باشـند  داشته انزال اينكه بدون ترتيب اين به و نمايند نوشروع از دوباره مدتي وبعداز نموده

 نـصف  تقريباً ارگاسمها اين از هريك لذت. بردند مي لذت كوچك، ولي متعدد هاي ارگاسم از
 ديگـر  ازطـرف . بـود  نامحـدود  دفعاتـشان  دتعـدا  ولـي  ،انـزال  با همراه معمولي ارگاسم يك

 قابل بطور را جنسي لذت و هستند وكنترل تمركز براي خوبي تمرين افراد جنسي اندامهاي
 بود گرفته قرار جنسي روانشناس نظر تحت كه مرداني از يكي. دهد مي افزايش اي مالحظه

 كـه  موقعي يكبار. مكرد كشف را طوالني ارگاسم به دستيابي راه بطوراتفاقي من«: كه گفته
 خـوبي  ارگاسـم  است ممكن و نشده تحريك بخوبي من آلت كه كردم احساس ميزدم جلق

 بـار  ايـن . كـردم  شـروع  نـو  از دوباره و كرده رامتوقف زدن جلق خاطر بهمين. باشم نداشته
 هنگامي خاطر بهمين و است قبل دفعه از بيشتر آلتم تحريك و لمس لذت كه شدم متوجه

 شـروع  آنـرا  مجـدداً  مـدتي  بعداز و نموده قطع را دست با تحريك شدم نزديك انزال به كه
 شـايد . داشـتم  بهتـري  احساس وهربار تكراركردم سرهم پشت بارها را عمل اين من. كردم

 آلـتم،  سـفتي  و پروسـتات  غـده  تورم و زياد تحريك عليرغم كردم احساس كه بود بارپنجم
 بـراي  مـن  تحريـك  آسـتانه  كـه  دريـافتم  رتيبت اين به. شود نمي دفع من از اسپرمي هيچ

 آنهـا  و كردم مي عجيبي لذت احساس هايم بيضه در. است رفته باال بتدريج انزال به رسيدن
 ايـن  از دقيقـه  چهـل  حـدود  گذشـت  از بعد شايد. رسيدند مي عادي ازحالت بزرگتر بنظرم

 بـه  كامـل  نـزال ا بـه  تـا  دادم ادامـه  آنقدر را تحريك و نمودم خستگي احساس من عمليات
 مـن  مني مايع مقدار كه بدانيد است جالب. رسيدم لذتبخش العاده فوق ارگاسم يك همراه
 بـه  است بهتر اينجا در .»داشت برايم زيادي لذت آن خروج و بود شده قبل از بيشتر خيلي
 جنسي اندامهاي در زيادي خون ابتدا جنسي فعاليت هنگام. بپردازيم انزال مكانيسم بررسي
 اگـر  آنگـاه . مانـد  مـي  بـاقي  حدثابت يك در مدتي و رفته باال تحريك سپس. شود مي جمع
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. دهد مي رخ بدن از مني ودفع ارگاسم رفلكس برود باالتر ثابت آستانه اين از تحريك شدت
 ابتـدا . كـرد  تقسيم مجزا مرحله چند به توان مي را ثابت مرحله ازاين بعد مرحله بطورعملي

 منقـبض  بـر،  مني طنابهاي و اپيديدم ارگاسم آغاز در. رسند مي ربنظ سنگين كمي ها بيضه
 شـدن  انباشـته . كننـد  مـي  هدايت تناسلي آلت لوله در مني مجراي سمت به را مني و شده
 باعـث  آلـت  تحريـك  ادامـه . شـود  مـي  جنـسي  لـذت  احساس تشديد باعث آمپول در مني
. كنـد   مـي  بيـشتر  را اسـلي تن لوله داخل به آنها ترشحات و شده مني هاي كيسه شدن سفت

 تخليـه  ادرار مجراي به را خود ترشحات و شده تر سفت پروستات فشار، افزايش با و بتدريج
 بـاالخره  و بـود  خواهـد  اجتنـاب  غيرقابـل  انـزال  ديگـر  پروسـتات  شـدن  سـفت  با. كند  مي

 الًمعمـو . گيرد مي صورت انزال بيرون، به مني تخليه با و شده باز بر مني مجراي هاي دريچه
 %85ديگـر  ترشحات،  %5اسپرم،  %10پروستات ترشحات :است زير تركيبات شامل مني مايع
 و شـده  باز مجرا داخل فشار افزايش با كه دارد وجود ييها دريچه بر مني مجراي انتهاي در

 اينكـار  رمـز . داريد نگه رابسته ها دريچه اين كه بگيريد ياد بايد شما. گردند مي انزال موجب
 انـزال  اينكـه  از قبـل  درسـت  شـديد،  نزديـك  انـزال  بـه  شـما  كه هنگامي كه است اين در

 را آلـت  تحريـك  و كـرده  شـل  را خـود  جنـسي  اندامهاي عضالت تمام شود، ناپذير اجتناب
 و داشـته  نگـه  بـسته  را مجـرا  هـاي  دريچه حالت اين در عضالت كردن شل. نماييد متوقف
 نيـز  آلـت  تحريك كردن متوقف. گيرد نمي صورت انزال غدد، توسط ترشحات توليد عليرغم

 شـما  تمـرين  بـا  و زمان مرور به. گردد مي فشارمجرا افزايش بدليل انزال رفلكس ايجاد مانع
 بتـدريج  و دهيـد  مـي  افـزايش  را انـزال  رفلكـس  ايجـاد  بـراي  مجـرا  درون فشارالزم ميزان

 شـما  آمپول در عماي تجمع افزايش با بعالوه. شد خواهد تر طوالني و قويتر شما ارگاسمهاي
 توانيد مي مقعدفروببريد، درون را خود انگشت يك شما اگر. برد خواهيد انزال از زيادي لذت
 پروسـتات  فشار و دادن ماساژ بعالوه. كنيد حس را مني يها كيسه و پروستات شدن سفت
 )زنان توجه قابل(. آوراست لذت حالت اين در نيز

 انزال دفعات تعداد بيشترشده، شما هاي بيضه توسط مني مايع توليد ميزان تمرين با و زمان مرور به
 و شـده  تحريـك  دوبـاره  توانيـد  مـي  كوتاهتري زمان مدت در انزال هر از بعد و يابد مي افزايش شما

 طريـق  ايـن  از و يافتـه  افـزايش  جنـسي  ارگان روي شما كنترل و تمركز قدرت ضمناً. كنيد سكس
 . ببريد سكس از بيشتري لذت توانيد مي
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  طوالني ارگاسم براي تمرين روشهاي -31/2
  :دهيد انجام بترتيب را زير مراحل

 :تحريك ادامه و مكث -1

 كمـي  بعداز كرده، متوقف را آلت تحريك شويد، مي نزديك ارگاسم به كرديدكه احساس كه هنگامي
. بـرد  خواهيد آلتتان مجدد تحريك از بيشتري لذت شما هربارتوقف، از بعد. دهيد ادامه دوباره مكث
 بـا  را تمـرين  ايـن  اگـر . برسـيد  ارگاسـم  به ششم بار و داده انجام مرتبه پنج را عمل اين كنيد سعي

 در. يابـد  مـي  اي مالحظـه  قابل افزايش آن خروج بهنگام شما لذت و مني حجم دهيد انجام موفقيت
 فاصـله  انـزال  و گاسمار بين و داشته كنترل و تمركز خود جنسي ارگان روي بتوانيد بايد مرحله اين

  . كنيد ايجاد
 
 :مقعد در انگشت آرام فروكردن -2

 فرو مقعد در را مياني انگشت آن انجام حين كنيد سعي داديد انجام خوب را باال مرحله اينكه از بعد
 خـودرا  انگـشتان  كنيد سعي. كنيد حس دستتان زير را آن سفتي و دهيد فشار را پروستات و كرده
 خـشك  آلـت  مثـل  هم خشك انگشت چون باشيد كرده مرطوب كننده نرم كرم با حالتي چنين در

  . كند مي العمل عكس دچار را مقعد
 
  :ها ماهيچه )ريلكس( كردن نرم -3
 و شـده  نزديكتر ارگاسم به بتدريج كنيد سعي دهيد مي انجام را يك شماره تمرين كه زمان طول در

 و كنيـد  ريالكـس  را جنـسي  انـدام  هـاي  اهيچـه م تحريك، قطع با. كنيد قطع ديرتر را آلت تحريك
  . سربگيريد از را آلت تحريك ادامه دوباره سپس. بيفتد تحريك از شما بدن بگذاريد

 
 :شويد نزديك ارگاسم به بيشتر و بيشتر-4

 ترشـح  ترتيب اين به. كنيد مكث و شده نزديك ارگاسم به بيشتر و بيشتر بار هر كنيد سعي بتدريج
  . دهد نمي رخ انزال ولي يابد يم ادامه شما جنسي

 
 :مني يها كيسه كردن سفت-5

 كردن سفت با و كنيد مكث انزال براي تحريك آستانه به رسيدن از باربعد پنج شد گفته همانطوركه
 شويد مي انزال كه تحريك ششم بار در ترتيب اين به. برگردانيد آلت لوله به را مني مني، يها كيسه

 . است سابق از بيشتر شما از شده دفع مني حجم ديدكه خواهيد
 تحريـك  را خـود  بـاال  روش مطابق كنيد سعي آموختيد، بخوبي را فوق مراحل اينكه از بعد حال -6

 در منـي  زيـاد  تجمـع  از ناشـي  فـشار  متوجـه  كـه  هنگامي ولي. دهيد راافزايش مني حجم و نموده
 هرچنـد . باشيد نداشته تحريك تساع چند براي كنيد سعي كرده متوقف را تحريك شديد، ها بيضه
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 ايـن  انجام با است ممكن. نمايد مي ارگاسم روي شما كنترل به زيادي كمك ولي است مشكل اينكار
 . باشيد داشته ناراحتي يا درد احساس كمي خود بيضه در تمرين

 مكـث  بـار  پنج قبل روش همان به. بپردازيد سكس به ساعته،مجدداً چند توقف يك از بعد حال -7
 . ببريد زياد، مني خروج با طوالني ارگاسم يك از توصيفي غيرقابل لذت ششم بار و مودهن

  
 مردان در زودرس انزال ضد و طوالني ارگاسم براي ديگر روشهاي -32/2

 :موضعي درمانهاي

 دو ليـدوكايين  ژل ماننـد  تناسـلي  دسـتگاه  ناحيـه  سـطحي  حس دهنده كاهش كرمهاي از استفاده
 كـشيدن  و درصـد  %5 پريلوكـاين  كـرم  + درصـد  دو ليدوكايين از استفاده. تاس شده توصيه درصد
 بـا  نزديكـي  از قبـل  شـود  توجـه . شـود  مي زودانزالي كاهش سبب دقيقه 5 از پس آلت روي كاندم
 . شود جلوگيري زن واژن و آلت بيشتر حسي بي از تا شود شستشو صابون

  
 :جانسون و ماستر روش  از استفاده

 روش اين. شود مي ارگاسم به منجر كه است احساسي كنترل و تشخيص ادگيريي شامل شيوه اين
 توسـط  سكـسي  تحريـك  شـامل  جانسون، و ماستر. است موثر بسيار ولي دارد تمرين و اراده به نياز
 كـردن  متوقف و )ارگاسم( قله نزديكي به رسيدن تا تحريك انجام. باشد مي جنسي زوج يا فرد خود
 افزايش تحريك هر زمان تدريج به و شود مي انجام مختلف اوقات و نوبت ندچ در كار اين. است آن
 نوبت چند از پس نمايد مي تحريك بار هر صرف را تري طوالني زمان كند  مي احساس فرد تا يابد مي
 انجام نزديكي كار آرامي به و خوابد مي پشت به مرد. شود مي شروع نزديكي انجام تمرين روز چند و

 حالـت  مـدتي  )پارتنر( زن به دادن عالمت با شود مي نزديك قله به تحريك اينكه محض به. شود مي
 . شود مي شروع نزديكي مجددا و گرفته خود به ريلكس

  
 فشار تكنيك

 كـم  سـبب  حالـت  اين. شود مي ارگاسم افتادن عقب سبب انزال از قبل آلت انتهاي يا آلت سر فشار
 . شود مي )سيونارك( نعوظ كاهش و آلت در خون تجمع شدن

  
 ديگر يهاتكنيك

 كـار  ايـن  با تا كنند مي نزديكي از قبل استمناء به اقدام انزال كنترل افزايش براي جوانان از بسياري
  . نيست موثر خيلي تكنيك اين اما كنند پيدا خود ارگاسم بر بيشتري كنترل
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 موكاند

 دو از نباشـد  كـار  ايـن  به قادر كاندم يك كه صورتي در شود مي پذيري تحريك كاهش سبب كاندم
 هـم  حاملگي و مقاربتي يهابيماري از جلوگيري سبب كاندم اينكه ضمن كرد استفاده توان مي كاندم
  . شود مي
 

  نزديكي بخو وضعيت
 پـشت  بـه  مـرد . كنـد   مـي ن زودرس انـزال  كنتـرل  بـه  كمكـي  )باال در مرد( نزديكي معمول وضعيت

 . كند هدايت را نزديكي جريان تواند مي ردم و كند مي عمل فعالتر زن و خوابد مي
  

 طبي درمان

 بـراي . باشـد  مـي  موثر زودرس انزال كنترل در سروتونين جذب باز كننده مهار داروهاي از استفاده
  . كنيد مراجعه پزشك به داروها اين درباره اطالع

  
  زنان هنگام دير ارگاسم حل راه -33/2
 ديـر  شـما  ارگاسـم  كـه  كنيـد   مـي  حس آيا خواهيد؟ مي قويتري ارگاسم كه كنيد  مي حس شما آيا

 پاسـخ  تـا  بخوانيـد  را زيـر  مقالـه  رود؟ مـي  بـين  از آن كردن حس از قبل تقريبا و گيرد مي صورت
 . دريابيد را آن معماي
 يا. خواهيد مي شديدتري ارگاسم شما ولي شويد  مي ارگاسم براحتي شما كه بگيريم نظر در بگذاريد

 هم نهايت در و دهيد انجام بايد زيادي تالش ارگاسم مرحله به رسيدن براي ماش كه بگيريم نظر در
 سـيكل . شماسـت  سـوال  جـواب  ارگاسـمي  سـيكل  حالـت  دو هر در. است كوتاه خيلي شما ارگاسم

 تحريكـات  كـردن  جذب به شروع مدام شما و كند مي اثر شما در تحريك كه است اي دوره ارگاسمي
 تمركـز  كـه  است اين بدهيد انجام بايد كه كاري اولين اوليه دقايق در. برسيد ارگاسم به تا كنيد مي

 وي نباشـيد  نگران. برداريد خود مرد روي از را خود تمركز و خواهيد مي چه و كنيد مي چه كه كنيد
 هستند مسئله دو با رفتن كلنجار حال در مدام رابطه طول در مردان عموماً !بود نخواهد هم خيالش

   !نمايند ارگاسم را شما بتوانند اينكه ديگري و دارند نگه را خود يكي .است آن لمشغو فكرشان و
  

 زنان و مردان در جنسي ارضاء هاي نشانه -34/2

 سـرخ  انـزال،  بـا  و آيد  مي دست به جنسي تحريك اثر در كه است جسماني و رواني بخش  فرح حالت
 كند  مي بروز عوارضي جنسي لذت اوج به رسيدن هنگام مردان و زنان در. است همراه تشنج يا شدن
 احساس طرف و آيد  مي بوجود لرزشهائي بدن در گهگاه شود  مي گرم بدن شود  مي بيشتر قلب ضربان
 . )معاشقه و جنسي عمل شروع در معموال( كند مي سرما
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 مردان در شدن ارضاء نشانه -1/34/2

 آن از لـزج  مايعي يابد    مي افزايش رحمشان قطر مقداري زنان در و شود  مي سفت شان آلت مردان در
 امـر  اين كه است بيرنگ غالباً كه كند  مي تراوش بيرون به لزج مايعي نيز مردان در كه يدآ  مي بيرون
 شـود   مـي  تنگتـر  مـي ك رحم داخلي قسمت زنان در گيرد صورت سانترآ دخول عمل شود  مي موجب
 افـزايش  تـنفس  ميـزان  شود  يم خشك ميك جنس هردو دهان بآ شود  مي سفت ميك ها سينه نوك
 را چشمانـشان  معموال كه دهد  مي دست احساسي شود  مي سست بدن انزال از بعد مردان در يابد   مي
 در پروسـتات  دريچـه  زيرا گيرد نمي صورت خوبي به كردن ادرار عمل انزال از بعد بالفاصله بندند مي

 اين و دهد  مي دست ايشان به يدشد گرماي احساس شود  مي بسته و باز ميك خودكار شكل به ايشان
 بـه  پرش با مني و ميكشد را هااسپرم سرما زيرا شود زن بدن وارد گرم كامالً مني كه است اين براي
 .خوابـد  مـي  شهوتـشان  مرد شهوت شدن تمام و مرد انزال بعد معموال زنان در شود  مي پرتاب بيرون
 حـواس  هيجـان  و شـور  دليل به جنسي لعم خالل در چون كه گيرد قرار توجه مورد بايد نكته اين

  شـناخته شـده    عوامـل  بـه  گهگاه جنسي شور شدت اثر بر نيست خود اطراف به متمركز زياد انسان
 بعـضي  در مـثال  شـود   مـي  احساس زيادي درد جنسي عمل از بعد كه كنند  مي وارد فشارهائي قبلي
 آلـت  حـوالي  دخول هنگام زياد فشار اثر بر يا و شود  مي ماليده نآ مانند و فرش به ايشان پاي موارد

 و فيزيولـوژيكي  انـدام  بـه  زن، جنـسي  برانگيـزش  مطلـوب  ميـزان  و حـد  گـردد  مي بهملت تناسلي
 رابطـه  از سكـسي  تيپ و قيافه داشتن عليرغم زنان بعضي. دارد بستگي وي شده آموخته واكنشهاي

 )آقايان توجه قابل(. اند بهره بي عيار تمام سكس و سكسي
  
 زنان در شدن ارضاء نشانه -2/34/2

 زن كـه  باشـد  ايـن  دهنده نشان است ممكن تند زدنهاي نفس نفس شود  مي سفت پستانها نوك -1
 .شده ارضاء حتما

 بوجود او در تااحساس از موجي چنان زن رسيدن ارگاسم به مواقع از بعضي شود  مي احساساتي - 2
  .كند مي گريه به شروع كه آورد مي

 امـا  شود  مي نمايان بيشتر درمردان حالت اين كنند مي تصور مردم بيشتر البته درون مي خواب به -3
 بـه  جنـسي  رابطه برقراري از بعد شما زن اگر باشيد داشته خاطر به باشد نمي چنين اين حقيقت در

 از خـوبي  نـشانه  خـود  ايـن  نكنيـد  تلقي او جانب از مياحترا بي كرد شما به را پشتش و رفت خواب
  .باشد مي نآ شدن ارضاء

 بگيريـد  آغوش در را آنها محكم شما كه مايلند رسيدن ازگاسم به از بعد : ميصمي آغوش به نياز -4
 .باشد مي مفيد كار خاتمه عنوان به و دهد مي دست آنها به وبيخ احساس كار اين

 لرزش باشد ينم رفتن راه به قادر پاها لرزش علت به رسيدن ارگاسم به از بعد :برود راه تواند  مين -5
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  .ايد داده انجام احسن نحو به را خود وظيفه مرد يك بعنوان شما كه است معني بدين بدن و پاها
 شـما  بـا  سـكس  مـورد  در نتوانـست  كـار  اتمـام  از پس زن اگر : نزند حرف موردش در تواند  مين -6

  .خوبيست نشانه اين كند مي تكرار را سكس حين حرفهاي مواقع برخي يا نكند صحبت
 اسـاس  بـر  مـدتي  تـا  تـان زن كـه  زماني ميگويم چيزي چه به راجع ميدانيد شما :رضايت لبخند -7

 بـر  لبخند دارند رسيدن ارگاسم به و سكس انجام از بعد شما به تسبت كه خوبي حس آمدن بوجود
  .دارد لب
 

 زنان جنسي لذت اوج -35/2

 بـه  زنـان  رسـيدن  بـراي  شـده  پذيرفته و صحيح راه تنها دخول كه افسانه اين هنوز امروز دنياي در
 نـوازش  و نـاز  معاشقه، مثال عنوان به جنسي، مشاوران از بسياري حتي .دارد حاكميت است ارگاسم

 ارگاسم ارگاسم، فيزيولوژيكي، لحاظ از حال هر به. دانند  نمي اي  ارضاكننده روشهاي را خودارضائي يا
 ممكـن . ديگـر  طرق از چه و تحريك روش به هچ مقاربت، راه از چه خودارضائي، طريق از چه است،
 اوج بـه  رسيدن براي زن يك كه فيزيولوژيكي چرخه اما باشد متفاوت مسئله اين ذهني تجربه است
 چـه  و روانـي  لحـاظ  از چه جنسي لذت اوج به رسيدن براي. است يكسان كند  مي طي جنسي لذت

 بـه  جنـسي  انـدام  تحريك هيچ ونبد خيالپردازي، با زنان بعضي. است الزم جنسي تحريك جسمي،
 لـذت  اوج جنـسي  انـدام  تحريـك  هيچ بدون هم باز و لمس با تنها كمتري درصد رسند،   مي ارگاسم
 بـه  خـواب  حـال  در بعـضي  و دارند خودي به خود ارگاسمهاي هم برخي. كنند  مي تجربه را جنسي
 تحريـك  بـه  جنـسي  لذت جاو به رسيدن براي زنان اغلب استثنائات اين خالف بر. رسند مي ارگاسم

  .دارند نياز جنسي اندامهاي مدت طوالني و زياد
 و جنـسي  لـذت  اوج پالتـو،  تحريك، :شود تقسيم مرحله چهار به تواند  مي جنسي واكنشهاي چرخه
 مرحله بعد تا شود  مين تمام كامال مرحله، يك يعني نيستند، پذير  تفكيك مراحل اين. آرامش مرحله
 ست ا جنسي العمل عكس ترتيب توصيف براي فقط بندي مرحله اين يقتحق در. شود شروع ديگري

  :افتد  مي اتفاق واقعي پيوسته روند يك در معموال كه
 )تحريك( انگيزش مرحله -1/35/2

 لحظه همان در و شود  مي سفت كليتوريس شود  مي جمع جنسي اندام در خون تحريك، اثر بر وقتي
 اثـر  بـر  واژن لوله ديوار داخلي سطح همچنين ،كند  مي ندهليزكن ماده مقداري ترشح به شروع مهبل
 خـون  از پـر  و گـشادتر  مهبل سياهرگ. شود مي پوشيده كننده ليز ماده يك با تعريق، فرآيند نوعي
 قابـل  طـور  بـه  خـون  فـشار  و نـبض  ضربان ميزان زمان همين در. شود  مي تر تيره مهبل رنگ شده،

 مرحلـه  از زن برانگيختگـي  و شده احساس تورم و حرارت سيجن اندامهاي در رفته، باال يا  مالحظه
 . رود  مي پيش )جنسي برانگيختگي دوام( پالتو مرحله به تحريك
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 )جنسي برانگيختگي دوام( پالتو مرحله -2/35/2

 تنگي موجب نتيجه، در كه شود  مي متورم شدن، پرخون علت به واژن خارجي سوم يك ديواره بافت
 رسـد   مي نظر به مرحله اين در. گويند    مي ارگاسم سكوي مرحله اين به. گردد  مي مهبل دهانه ورودي

 بـه  كليتـوريس  حقيقـت،  در امـا  شـود   مي كشيده داخل به يا رفته كالهك يك زير در ]كليتوريس[
 رحـم، . كنـد   مي كمك مجاور نواحي مستقيم تحريك به پاسخ درجهت تحريكات، گيرنده يك عنوان
 . شود مي سريعتر زن حركات و نبض ضربان تنفس، و شده ربزرگت تخمدان و رحم لوله

  
 جنسي لذت اوج مرحله -3/35/2

 مقعد جياسفن غيرارادي انقباض همچنين. كند  مي شدن منقبض به شروع طورريتميك به واژن لوله
 عـضالت  انقباض افزايش. رود    مي باال خون فشار ميزان و نبض تعداد. آيد    مي پيش مرحله اين در نيز
 نظـر  در بايـد  همچنـين . شود   مي جنسي لذت اوج به رسيدن موجب سياهرگ شدن خون از مملو و

 به بازتابها اين پذيرد، صورت زور به تواند  مين زانو طبيعي العمل عكس مثال طور به يا ارگاسم گرفت
 نتيجـه  در رسـيده  ارضـا  نقطه به زنان از زودتر مردان مواقع بسياري در. افتند    مي اتفاق طبيعي طور
 روشـهاي  توانند مي مردان عمل اين از جلوگيري براي. غلطد مي رختخواب در شهوت تشنه هنوز زن
  . برسند جنسي باوج نقطه يك در خود زن با تا ببرند بكار را زير
  
 آرامش ه مرحل-4/35/2

 ربانضـ . رود    مي بين از و كرده تغيير عروقي احتقان و واژن خارجي سوم يك احتقان مرحله، اين در
 انـدامهاي  و بازگشته اوليه رنگ به واژن تيره رنگ. شوند    مي خارج تورم از بافتها و يافته كاهش نبض

 قابـل . كند مي عرق گاهي و شده سست و آرام بدن. گردند مي بر خود اوليه طبيعي حالت به جنسي
 واكنـشهايي  نيـز  بـدن  تناسـلي  غير اعضاء جنسي، تحريكات به زن فيزيولوژيكي پاسخ در است ذكر
 يـا  آميـزش  طول در ادرار دفع در اجبار احساس موارد بعضي در پستان، در تغييراتي :جمله از دارند
 عميـق،  نفـسهاي  و بـازدم  و دم تعـداد  افـزايش  قلب، ضربان افزايش خون، فشار افزايش آن، از پس

 گرمـاي  احـساس  بعـضي  آرامـش  بـه  رسيدن مرحله در است، متفاوت افراد در واكنش اين ( تعريق
 عـرق  قطـرات  بـدن  مختلـف  قسمتهاي در موارد بسياري در. سرما احساس بعضي و كنند  مي شديد
 شـاطره  شربت ترجيحا( خنك شربت ليوان يك جنسي رابطه از قبل شود  مي توصيه. شود  مي جاري

 نوشـيده  تـن  مـي گر و جنـسي  رابطـه  از بعد تا دهيد قرار تختخواب نزديك و كنيد آماده )ليمو به يا
  . دشو

 نمايـانگر  بدن اعضاي ليسيدن. است ليسيدن طرفين جنسي تحريك در موثر عوامل از بوسه از پس 
 شـدن  ليـسيده  بـه  مـردان  از بيشتر زنان معموال. باشد مي مقابل طرف به جنسي عالقه اوج و شدت

  .هستند عالقمند
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  :ليسيدن شرايط- 36/2

  ليسيدن براي قلبي تمايل 1
 بدنها بودن خوشبو و اكيزهپ 2
 مقابل طرف بدن حساس نقاط از دقيق شناخت 3

 
  :ليسيدن براي زن حساس مناطق
  لبها -
 گردن -
 هاسينه -
 فقرات ستون وسط -
 لمبرها -
 باسن باالي و كمر انتهاي -
 تناسلي آلت -
 باسن سوراخ -
 ران شالهايك -
 پاها -

 :ليسيدن براي مرد حساس ناطقم
  لب -
 گردن -
 سينه -
 تناسلي آلت -
 ران كشاله -

  
  :مقدمات

  . بدهد را خود طبيعي بوي آنكه براي آلت ستشويش
 بايـستي  باشـد  مودار اگر اما. گردد بازمي طرفين سليقه به آلت لبهاي روي بر مو نداشتن يا و داشتن
  . شود تميز كامال
 سـكس  از قبـل  پوشـش  و لبـاس  مـورد  در( كننـده  تحريـك  و جذاب شورت يك پوشيدن -

  )كند مي بيشتر را يريذپ سكس عمل اين زيرا كنند بيشتري دقت بايد طرفين
 آلت اطراف يا شورت روي بر كنندها خوشبو از استفاده -
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 منـي  ليـسيدن  حـين  چنانچـه  تا باشد دست دم باشد ولرم ميك كه تميز كوچك حوله يك -
 زن طرف از مرد آلت مجدداً تا كرد پاك مني از را مرد آلت حوله با كرد فوران يا خارج مرد
 . باشد خوردن قابل

  
  زن بدن حاالت

  باز ميك پاها و خوابيده پشت به. 1
 چسبيده سينه به پاها و خوابيده پشت به. 2
 پـشت  از تناسـلي  آلـت  كه طوري باسن گرفتن باال با )داگي( پا و دست چهار حالت. 3

 .بزند بيرون
 سـمت  در زن سـر  و زن پاهـاي  سـمت  در مرد سر كه طوري هم روي به مرد و زن .4

 )69يسيانگل نه و شصت( گيرد قرار مرد پاهاي
 داده تكيه پشت به و باز پاهاي با نشيند مي تخت لبه يا و صندلي روي بر يا زن. 5
  تخت يا صندلي روي بر دست با شده خم و پا سر .6
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  :زن آلت ليسيدن روش- 37/2
 . است موثر آلت ترشح افزايش در زيرا كنيد بازي ها سينه با ميك ليسيدن از پيش است بهتر -
  . ليسيد يا و داده ماساژ دست با شورت روي از ميك، زن شورت رآوردند از قبل توان مي -
 )مرد ولع و حرص نمايش( درآوريد دندان با كنيد سعي را شورت -
 . است كننده تحريك زن آلت به آلود هوس يهانگاه -
 . ليسيدن به كنيد شروع آلت بيروني لبهاي از -
 . نمائيد سائيشنا را حساستر نقاط تا كنيد توجه زن العملهاي عكس به -
 . كنيد باز هم از را آنها انگشت با شد خيس زن آلت آب و شما دهان آب با كه لبها -
 )آلت حساس قسمتهاي از( دهيد قلقلك زبان نوك با را )كليتوريس( چوچوله برآمدگي -
 . )كنيد تكرار( كنيد فرو آلت داخل به و كرده سيخ را زبان حال -
 . ماليدب صورت به و بخوريد را آلت داخل بآ -
 . كنيد تحريك را آلت سقف زبان با داخل از -
 . بچرخانيد آلت داخل در را زبان -
 . بگزيد را زن آلت خود لبهاي با و مينر به -
 . بماليد چوچوله به را بيني -
 . شويد غرق زن آلت در -
  
  :زن وظايف

  . دهد نشان مناسب العمل عكس مرد عمل هر به بايد زن
  
 :العملها عكس

  كردن جنسي الهن
  زدن نفس نفس

  گفتن آميز تحريك و ركيك جمالت
  ليسيدن كار تكرار براي التماس

  باسن آوردن باال
  مرد موهاي كشيدن

  خود آلت به مرد سر دادن فشار
   رو روبه يهاحالت در مرد گردن دور به پاها كردن قالب
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 بدن لذتبخش و حساس مناطق -38/2

 و جنـسي  تحريـك  در مـي مه آنهـانقش  حريكت كه ماست بدن از قسمتهايي بدن لذتبخش مناطق 
 از غيـر  بـدن  از ديگـري  قسمتهاي به جنسي شريك توجه زنان و مردان بيشتر در. دارد بيشتر لذت
 نقاط اين مناسب و خوب تحريك. شود  مي جنسي ميل و شهوت برانگيختن موجب جنسي هاي اندام
 لـذت  منـاطق  كـه  داشـت  توجـه  بايـد . كند برابر چند را نزديكي لذت تواند   مي بازي عشق مرحله در

 مناطق ماساژ و بازي عشق حين و بتدريج بايد شما و است متفاوت ديگر فرد به فردي از بدن بخش
  . كنيد كشف را جنسيتان شريك و خود بدن حساس

  
  مرد بدن حساس نقاط -39/2

 براي ستجوج زحمت هرگز اوست جنسي اندام مرد بدن شهواني نقطه تنها كنند مي فكر كه افرادي 
 را قـسمتهايي  كنيد توجه بيشتر مرد بدن به شما اگر. اند نداده خود به را ديگر حساس مناطق يافتن
  . كنيد تحريك را مرد توانيد مي راحت و سريع خيلي آنها كمك به كه نمود خواهيد كشف

   
. برنـد  يمـ  لـذت  موهـا  بين از انگشت عبور بخصوص موهايشان و سر نوازش از مردان بيشتر :سر -1
  . است سر پوست ماساژ اثر در اندورفين هورمون رهاسازي امر اين لتع
 ولـي . اسـت  بخـش  لـذت  مـرد  بـراي  گوش الله خوردن و مكيدن زدن زبان بوسيدن :گوش الله -2

  !نكنيد خيس آنرا زياد باشيد مراقب
 دهـان  درون را بانتـان ز نوك !بخوريد و مكيده را آنها بلكه نكنيد اكتفا لبها بوسيدن به فقط :لبها -3

  . بمكيد ولع با آنرا و دهيد قرار يگرقبلي شده شناخته عوامل
  . ببوسيد طرف دو در را گردن پايين تا فك زير ناحيه :گردن -4
 را او كمـر  هاي مهره بعد. دهيد ماساژ شست انگشت وبا گرد بصورترا او كمر و پشت شانه :پشت -5
  . ببوسيد پايين تا باال از
 سـينه  گـرفتن  گـاز  آهـسته  يا زدن زبان گرفتن نيشگون نوازش بوسيله مردان از خيلي :ها سينه -6

  . ميشوند تحريك شان
 او مقعـد  و كرده نوازش را ناحيه اين. دارد زيادي حسي هاي پايانه مرد مقعد ناحيه و كفل :باسن -7
  . كنيد تحريك ماليم انگشت با را
 بوسيدن نوازش از و بوده پا عاشق ديگر بعضي ولي متنفرند آن از مردان از اي عده چند هر :پاها -8
 شـوند  شـسته  تميـز  بايـد  عـشقبازي  از قبل پاها(. ميبرند لذت پاهايشان خوردن و ليسيدن حتي و

  . )شود ماليده پاها انگشتان الي بويره كننده خوشبو كرم امكان صورت در وحتي
 هستند جنسي اندام حساس بسيار مناطق از آلت سر بيضه باالي در آلت بيخ بيضه :جنسي اندام-9
  . است موثر خيلي بوسيدنشان و زبان دست با آنها تحريك كه
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  زن بدن حساس نقاط - 40/2 
 ايـن  علت شايد. دارند بدنشان انگيز شهوت نقاط مورد در بيشتري اطالعات مردان با مقايسه در زنان

 آور لـذت  منـاطق  سـاير  كـشف  باعث كه باشد نزديكي انجام از قبل معاشقه و بازي به آنها امرعالقه
 خواهيـد  زده شـگفت  زن بـدن  در آور لذت منطقه زيادي تعداد وجود از شما حتماً. شود مي بدنشان

  . شد
 زن بـراي  سـر  موهـاي  كـردن  شـانه  حتـي  و نـوازش  انـدورفينها  شـدن  رهـا  دليل به بازهم :سر -1

  . است بخش لذت
. برنـد  نمـي  لذتي گوششان در زبان بردن فرو از زنان اردد وجود كه شايعي عقيده برخالف :گوش -2

  . بزنيد ليس و ببوسيد آنرا خارج و گوش الله است بهتر آن بجاي
  . دارد يكساني اثر مرد و زن در لبها مكيدن و بوسيدن :لبها -3
  . كنيد نوازش انگشت بانوك و مينر به را نواحي اين :دست مچ و بازو بغل زير -4
 گرفتـه  دست در كامالً را سينه دو هر !نكنيد محدود سينه نوك به فقط را خود است بهتر :سينه -5
 نـوك  بـه  خوردن وحين بخوريد را آنها و بمكيد ببوسيد را ها سينه نوك. بماليد را آنها خمير مانند و

  . بزنيد كوچولو گازهاي آنها
 روي انگـشتتان  نـوك  با. ندبر مي لذت خيلي قسمت دو اين غلقلك و نوازش از زنان :ناف و شكم -6

 سـمت  بـه  آهسته و گذاشته ها دنده زير و شكم باالي را خود دست. بكشيد دايره ناف اطراف و شكم
 يـا  خميـري  شـكالت  مـي ك توانيـد  مـي . نـشويد  غافل شكم ليسيدن و بوسيدن از هرگز. بياوريد لگن

  . بليسيد را آنها و بمالي پائين به ناف روي ماست و بستني
 و ببريـد  پـايين  و بـاال  هامهره روي را خود انگشت !!هستند پشت ماساژ عاشق زنان شتربي :پشت-7

  . بدهيد انجام هم نزديكي هنگام حتي را كار اين يدانتو مي. بماليد را او كمر
 توانيـد  مـي  بوده انگيز شهوت بسيار منطقه اين تحريك عصبي هاي گيرنده فراواني دليل به :باسن -8

. نـشود  فرامـوش  باسـن  سوراخ بوسه. بزنيد ضربه نآ به حتي يا بگيريد گاز ليسيدب كنيد نوازش آنرا
 پودرهاي يا كرم يا اسپري با را آنها و شسته بدقت را عقب و جلو سوراخهاي سكس از قبل بايد زنان

 جاسمين ميراج رويال پودر و (Gala Loewe) گااللوايو امولوسيون كرم. كنند تميز كننده خوشبو
)Royal Mirage( باشند مي ها نمونه اين از مختلف يهاطعم با.  
 پـشت . برويـد  جنـسي  انـدام  سمت به داده ماساژ را رانها :پا ساق و زانو پشت ران داخلي قسمت -9

 نيـز  پـا  مـچ  بـاالي  قـسمت  و سـاق . كنيد تحريك شده چرب شست انگشت نوك با ميآرا به را زانو
  . هستند حساس العاده فوق
  . باشد كننده بسيارتحريك تواند مي انگشت مكيدن و پا ماساژ :پاها-10
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 دسـت  نوازش با را واژن خارجي لب. برويد آن سراغ به بايد كه است جايي آخرين:جنسي اندام -11
 نوك و انگشت بوسيله آن تحريك با و رفته كليتوريس سراغ سپس. كنيد تحريك مكيدن و بوسيدن
  . برسانيد جنسي لذت اوج به را زن زبانتان

 شـريك  بـدن  بـا  بايـد  شـما . اسـت  متفـاوت  افراد در جنسي بخش لذت نقاط دانيد مي كه همانطور
  . كنيد كشف يكي يكي آنرا حساس مناطق و شويد آشنا خوب جنسيتان

 بـدون  رسـند  نمي كامل رضايت به جنسي لحاظ از كه دارند شكايت نكته اين از زنان و مردان اغلب
  . دارنـد  نيـاز  جنـسي  ارتبـاط  بـه  چـرا  و خواهنـد  مـي  چـه  سـكس  از آنهـا  بپرسند خودشان از آنكه
 تـا  كنيـد  نوازش آنرا و كرده لمس را خود بدن. بشناسيد بخوبي را خود بدن بايد شما قدم اولين در

 خيلـي  كننـد  مـي  تحريـك  را خودشـان  كه كساني بلوغ از بعد سنين در. خواهيد مي چه كه بفهميد
 بـدن  مكـانيكي  لمس در فقط عالقه و عشق كه باشيد داشته بياد. هستند آشنا موضوع اين با خوب

 را مقابـل  طـرف  خـود  قيافـه  تغيير و صدا با توانيد مي شما سكسي رابطه حين در. شود مين خالصه
 آنهـا  تحريـك  از كـه  بگذاريد بدنتان از قسمتهايي روي و بگيريد را او دست اينكه يا كنيد راهنمايي
 هـست  مـواقعي . كنيـد  راهنمايي را جنسيتان شريك ترتيب ينا به و بريد مي بيشتري لذت احساس

ــا بايــد شــما و ندارنــد كــاربردي گفتــار كــه ــا رفتارتــان ب   . نماييــد برقــرار ارتبــاط مقابــل طــرف ب
 پـسرها  و دختـر  يـا  زوجهـا  بـراي  را ماساژ اهميت موضوع همين و دارد لمس به فراواني نياز انسان
 نيـز  ارگاسم به است ممكن حتي زياد لذت بر عالوه اساژم و بدن لمس همين گاهي. سازد مي بيشتر
  . شود منجر
 خـواب  اتاق بايد شما. دارد جنسي رابطه از شما رضايت ميزان در ميمه نقش پيرامون محيط فضاي
 نور مسئله اطراف محيط نكات مهمترين از يكي. كنيد تزيين تان سكسي هاي فانتزي مطابق را خود

 و پرنـور  المپهـاي . كنيـد  اسـتفاده  كـم  نـور  بـا  خـواب  چـراغ  يا آباژور از توانيد مي. است روشنايي و
 ماليـم  موزيـك  يك است بهتر. كنيد خاموش را ديگري پرسروصداي وسيله هر و زيونيتلو همچنين

 نكتـه  و پيـام  حـاوي  مقابل طرف براي تواند  مي شما لباس رنگ حتي و پوشش نوع. كنيد پخش نيز
 بـراي  !كنـد   مـي  ديوانه را مرد باشد معلوم هم بلوز زير از كه قرمز سوتين يك پوشيدن. باشد خاصي
 شـكلي  بـه  و نـرم  بايـد  مرد زير لباس. بپوشيد روشن رنگ به و كوتاه و نرم لباس است بهتر راحتي
 احـساستان  تـسليم  را خود سكس هنگام. كند توجه جلب خوب آن در او جنسي اندامهاي كه باشد
  . ببريد لذت ماساژ و يگرقبلي شده شناخته عوامل بدن لمس زا نزديكي انجام از قبل و كنيد

  :سكسي ماساژ مورد در مهم نكته چند -30/2
  . بكشيد او بدن سراسر به مداد يك مانند خود مياني و اشاره انگشت با -1
  . بدهيد لكقغل را رانها داخل و آرنج مثل بدن كننده تحريك قسمتهاي -2
 بـدن  روي از مرتـب  را انگـشتتان  بـار  ايـن  ولي بكشيد بدن روي لاو روش مانند را خود انگشت -3

  .برويد جلو نقطه نقطه و بگذاريد آن روي دوباره و برداشته
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 ژلي يا خميري شكالتهاي يا بستني يا ماست ميك توانيد  مي. ببوسيد را او بدن سراسر لبهايتان با -4

  بليسيد و بماليد بدن روي
  . آوريد بحركت او بدن روي پرنده رفتن اهر حالت مثل را خود انگشتان -5
  . كنيد لمس را او بدن يك شماره حالت از بيشتر فشاري با ولي انگشت نوك با -6
  . بگيريد نيشگون ميبنر و آرام خيلي و گرفته خود انگشتان بين را او پوست -7
  . يريدبگ درد ايجاد بدون و كرده ديگرجمع چهارانگشت و شست انگشت بين را او پوست -8
  .بپيچانيد را پوست درد ايجاد بدون و ميآرا به گرفتن نيشگون موقع -9

  . كنيد نوازش را او بدن پر يك مانند مينر به انگشت نوك با -10
  . كنيد لمس پايين به باال از را او بدن خود انگشتان كف با -11
  . دهيد حركت دايره شكل به را خود انگستان باال حالت مثل -12
  . كنيد نوازش نيز انگشت پشت با را او بدن هيگا -13
  . بكشيد بدن روي ممتد و موازي فرضي خط دو انگشتتان دو با -14
  . آوريد در بحركت را حلقه اين و كرده ايجاد او پوست دور حلقه يك خود انگشتان با -15
  . هيدد ماساژ را بدن آن با و گرفته يو حرف يا اسب نعل شكل به را خود انگشت دو -16
  . بزنيد او بدن روي ميزنيد بورد كي روي كه حالتي مثل خود انگشتان با -17
  . بماليد و كرده نوازش را او يهاكفل و باسن قسمت -18
  .بزنيد ضربه آرام او سينه و رانها روي دست كف با گاهي -19
  . بماليد را او وزانوي ولگن سينه و شانه دستتان كف با -20
  .كنيد نوازش را او دنب تمام دست با -21
  . بكشيد او بدن مختلف نواحي روي ميآرا به ناخن با -22
  . دهيد ماساژ را او هم با انگشتتان چهار نوك با گاهي -23
  . بكشيد خطهايي او پوست روي مينر به ناخن با -24
  . كنيد نوازش را او بدن يتانهاناخن و دست پشت با -25
 بـه  و دهيـد  قـرار  ديگـر  سـينه  روي را انگـشتان  بقيـه  نـاخن  و سينه يك روي را شست ناخن -26
  . دهيد فشار ميآرا
  . بكشيد او سينه روي بزرگي يهادايره ناخن با -27
  . بكشيد او بدن روي مينر به برس يك مانند خود دست انگشت راچه با -28
 را يخ طعهق ماساژاين هنگام و باشيد داشته دست دم ماساژ شروع از قبل كوچك يخ قطعه يك -29
 ايـن  كـه  شـود  دقـت . بليسيد را شده خيس محل زبان وبا بماليد زن وشكم وسينه كفل روي ميبارا

   شود انجام نيست سرد هوا كه مواقعي و تابستان در عمل
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 جنـسي  شـريك  براي توانند مي مرد، چه و زن طرف،چه دو هر را فوق كارهاي كه باشيد داشته بياد
   .ببرند لذت و داده انجام خود

  
  سكس براي ليزكننده مواد از استفاده -41/2

 شـما  جنـسي  شـريك  واژن نزديكي، هنگام به گاهي كه ايد بوده مواجه مشكل اين با شما از بسياري
 همـين  و بـوده  همـراه  زيادي اصطكاك با واژن درون شما آلت حركت وضعيت اين در. است خشك
. نمايـد  مـي  ناخوشـايند  شـما  بـراي  را ديكينز و گردد مي نزديكي شدن دردناك و طرفين آزار باعث
 آب. نيست خوبي حل راه اين ولي باشيد، كرده استفاده دهان آب از شرايط اين در شما است ممكن
. نيـست  اي پـسنديده  كار اجتماعي لحاظ از زن بروي انداختن تف و شود  مي خشك سرعت به دهان
 عمـل  انجام از شما رضايت نيز حالت اين در ولي. كنيد استفاده كاندوم از است ممكن شما از بعضي
  چيست؟ كار چاره پس. شود مين برآورده بخوبي جنسي

 و ارزانتـرين  تـرين،  سـاده  آنهـا . انـد  شـده  سـاخته  مـشكالت  قبيل اين رفع منظور به موادليزكننده
 حتـي . كنـد   مـي  تـر  بخش لذت را سكس مواد، اين از استفاده. هستند مشكل اين حل راه موثرترين

 از شـما  استفاده، اول بار همان در. كرد استفاده نيز مقعدي سكس يا و استمناء براي آنها از انتو مي
 بـدون  ميتوانيـد  شـما  آنهـا  از استفاده با. شد خواهيد متعجب جنسي فعاليت بر ليزكننده تاثيرماده
 آن يازمندن ديگر شما آنها از استفاده با حتي. كنيد نزديكي داريد، دوست كه سرعتي هر با و مشكل
 ورود بـراي  هميشه او واژن ديگر بعبارت. شود مرطوب تناسليش ترشحات با مقابل طرف كه نيستيد

  . بود خواهد مرطوب و ليز شما آلت
  :ميشوند تقسيم عمده گروه سه به موادليزكننده بطوركلي 

  ) Librican( آب در محلول يها ليزكننده - 1
 )ندارد وجود ايران دربازار(سيليكوني يها ليزكننده - 2
 )وازلين مانند(روغني يها ليزكننده - 3

 مـورد  ليزكننـده  مـاده  بيشترين. دارند را خودشان خاص مزاياي و خصوصيات مواد اين از كدام   هر 
 بـر  مواد اين اصلي ماده. هستند )طبي ليزكننده ژلهاي( آب در محلول موادليزكننده معموالً استفاده

. شـوند  نمي چسبندگي باعث سيليكوني هاي ليزكننده خالفبر و هستند ليز و نرم آنها. است آب پايه
 توسـط  براحتـي  و شـوند  مـي  جذب ومخاط پوست توسط بخوبي آنها ساختمان در آب وجود بخاطر

 اسـتفاده  آن از مجـدداً  چنـدگاهي  از هـر  نزديكي حين بايد شما البته. شوند مي تميز آب با شستشو
  . است مواد اين بدي تنها اين و كنيد

 نرسـانده  آسيبي كاندوم به )وازلين مثل( روغني هاي ليزكننده برخالف آب در محلول هاي ندهليزكن 
 بهتر. نكنيد استفاده كاندوم بروي روغني مواد از هرگز. كنند نمي ايجاد ايدز انتقال بابت از مشكلي و
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 زنـان  مـواد،  يـن ا از استفاده هربار از بعد واژن، ميكروبي بيماريهاي بروز از جلوگيري منظور به است
  . كنند تميز بخوبي را خود واژن

  
   Anal Sex مقعدي سكس - 42/2

 عليـرغم  شـود   مي شمرده ميمذمو عمل مانده عقب يا مذهبي عمدتاً جوامع برخي در مقعدي سكس
 معتبـر  ديـث احا در مثال. دارد وجود سكس نوع اين تجويز نوعي به چهارگانه مذاهب بيشتر در آنكه
 گفتـه  يـا  و دارد وجـود  گرفتـه  قـرار  پريـود  دوره در زن يـك  كـه  زماني در كسس نوع ناي مورد در
 را دخـو  همـسران  كه شده تصريح يا و بكارند آن در طريق بهر تا هستند اندمر مزرعه زنان شود  مي

 آنـرا  زوجين بسياري كه دهد مي نشان تحقيقات كه وجودي با !نمايند تسليم مرد لذت نوع هر براي
 آن گفـتن  از اسـت  كـاري  پنهـان  بصورت كه جوامع اينگونه مسائل ساير همچون ماا دهند مي انجام
 ايجـاد  عامـل  و بـوده  بازي جنس هم معني به مقعدي كسس جوامع اين فرهنگ در. كنند مي پرهيز

 شـده  تعبيـر  بـد  همـواره  دارد، كه اي ديرينه سابقه وجود با مقعدي سكس. است مقاربتي بيماريهاي
 همجنـسگرا  مـردان  بين جنسي رابطه يك تنها عمومي تصور خالف بر عديمق جنسي ارتباط. است

 را مـرد  و زن جنسيتي هويت .ميدانيم جنسي انحراف را مردان مقعدي جنسي رابطه نيز ما و نيست
 .باشـد  مـي  آن اشـكال  از يكـي  مقعدي رابطه كه دهند مي تشكيل ها  خواسته و اميال از اي مجموعه

 و داشـته  وجـود  مختلـف  يهـا فرهنگ در و گذشـته  ادوار در مقعـد  طريـق  از جنـسي  رابطه به ميل
  . گيرد مي انجام تحقيق آن مورد در كشورها بسياري در نيز امروزه و است شده شناسايي

 شركاي بعضي براي كه است ممكن اما باشد، نمي بخش لذت افراد بسياري براي نزديكي از شكل اين
 اسـت،  شـده  تكراري و داده دست از را خود جذابيت و تازگي شان، بين هميشگي رابطه كه جنسي
  . شود محسوب بخشي لذت رابطه

 و شده ثبت جامعه قبول مورد طبيعي اي رابطه عنوان به ملل و ها فرهنگ بعضي در مختلف، ادوار در
اما در مجموع مردان تمايل بانجام آنرا دارند و زنـان  ايـن               شده منع و تقبيح ديگر جوامع و ادوار در
   .ع سكس براي اسير كردن مردان بكار مي برندنو

 راههـاي  سـاير  با مقايسه در مقعدي جنسي تماس در. وي. آي. اچ ويروس انتقال خطر اينكه بدليل
 حتمـاً  آن انتخـاب  صـورت  در شـود  مـي  توصـيه  ،دارد همـراه  بـه  را خطـر  باالترين جنسي، تماس

  . دبگير صورت الزم جانبي يهااحتياط و بهداشتي يهامحافظت
  
  مدت دراز در مقعدي جنسي رابطه عوارض -1/42/2

 هـاي  چـين  و شـده  مقعـد  شـدن  فراختر سبب تدريج به مكرر صورت به مقعدي جنسي رابطه انجام
 مـدفوعي  اختياري بي و مقعد اسفنگتر عضله نارسائي پيشرفته موارد در و رفته بين از مقعد مخاطي

  . شد خواهد ايجاد نيز

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 166

  
  كودكان در مقعدي جنسي رابطه عوارض -2/42/2

 دارنـد  بـاريكي  و تنگ مقعد مجراي چون،  گيرند قرار مقعد از جنسي تجاوز مورد زور با كودكان اگر
 آن، شـدن  شـكل  قيفي و مقعد عضالت شدن كشيده باال ،مقعد نواحي شديد درد مانند تروما عالئم

 عـضالني  و مخاطي شديد يپارگيها گاه و مقعد يهاچين البالي در زخم و خراشيدگي يا خونمردگي
 ناگهاني مرگ حتي نادري موارد در است بدن زاي كسلرفل نواحي از مقعد چون. شد خواهد مشاهده

  . است شده گزارش نيز
  
  برند؟ مي لذت مقعدي جنسي رابطه از افراد بعضي چرا -3/42/2

 بخـش  در صبيع يها پايانه زياد ميزان وجود علت به مقعد طريق از جنسي رابطه بودن بخش لذت
 مرحلـه  در كه عضوي( پروستات تحريك و تهيج باعث همچنين مقعدي رابطه مردان در. است مقعد
  . گردد مي )سازد مي ميسر و كنترل را لذت احساس جنسي، تحريك اوج
 يـا  و تـوجهي  كم صورت در كه است ممكن بسيار، عصبي هاي پايانه وجود دليل به ديگر طرف از اما

 خوشي و شود تجربه مقعدي رابطه تجربه اولين در زيادي درد جنسي، ازشركاي يك هر آگاهي عدم
 آميزش نوع اين از بسياري كه شود باعث اي تجربه چنين است ممكن. كند فروكش نزديكي لذت يا

  . كنند پوشي چشم
  
  آورند؟ مي روي رابطه نوع اين به بيشتر ييهاگروه چه -4/42/2
 با و ندارد وجود ذر اين مورد  استناد قابل علمي آمار ،خودمانركشو همچنين و اسالمي كشورهاي در

 با اما. آورد عمل به زمينه اين در جامعي علمي تحقيق توان نمي موجود فرهنگي نگرش نوع به توجه
 محدوديتهاي وجود همچنين و بكارت پرده مانند موضوعاتي به نسبت افراد بينش و جايگاه به توجه

 از پـيش  جوان پسرهاي و جوان دخترهاي بين نزديكي پذيرش عدم ينهمچن و مذهبي و اجتماعي
 مقعـدي  آميزش به رويكرد كه شود مي داده آن احتمال جوامع، اين اقشار از بسياري بين در ازدواج

 سن مرحله به گذار و جنسي بلوغ ابتداي در )پسر -پسر( رابطه در چه و )پسر -دختر( رابطه در چه
 رشـد  و جنـسي  يهـا كنجكاوي بـه  پاسـخگويي  از شكلي عنوان به نسي،ج هويت گيري شكل و بلوغ
بخصوص در بين زنـان جـوان        .باشد سني گروه اين توجه مورد بيشتر آنان جنسيتي شخصيت شكل

اي  به دليل توجه به حفظ پرده بكارت ممكن است كه دختران پيش از ازدواج بيشتر به چنين شيوه                 
يهاي آميزشي از جمله ايدز را مانند مردان همجنـسگرا دربـين            كه اين خطر انتقال بيمار    . روي آورند 

  . برد زنان جوان به يك ميزان باال مي
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جالب آنكه سكس مقعدي بين مردان از قبل از انقالب در شهرهاي سنتي و مـذهبي ايـران وجـود                      

تانـه  الته خوشـبختانه يـا بدبخ   .داشته كه بيانگر محدوديتهاي شديد جنسي در اين شهرها بوده است          
آمار فساد در قم بعنوان پايتخت مذهبي كشور دست كمي از تهران ندارد فقط شكل آن متفـاوت از                   

  .ساير شهرستانهاست
  هستند؟ همجنسگرا الزاماً آورند مي روي رابطه نوع اين به كه جواني پسران آيا -5/42/2

 مـسلمان،  و زبـان  يفارسـ  كـشورهاي  در جوان پسران بين در مقعدي رابطه به تمايل رفتار مشاهده
 افـراد  هـم  كـه  است ممكن باال شده اشاره داليل به. نيست همجنس نوع به آنان گرايش نشانه الزاماً

 بـدليل  را رابطه از نوع اين رشد سنين در خصوص به خواه، همجنس اشخاص هم و خواه ناهمجنس
 بـه  جنـسي،  بلوغ سنين در رويكردي چنين مشاهده صورت در توان نمي اما كنند، تجربه كنجكاوي

 كامـل  رشد تا رفتار نوع اين. كرد بندي دسته همجنس نوع به متمايل افراد جزو را آنان قطعي طور
 كننـده  مـشخص  قطعـي  بطـور  توانـد  نمـي ،  اش جنسي تمايالت دقيق شناخت و كشف جوان، فرد

  . باشد همجنسگرايي به وي تمايل
 پـيش  كه است بهتر شدند، خود جوان رانپس ميان در رفتاري چنين متوجه والديني كه صورتي در
 جوانـان  و جنـسي  مـسائل  زمينـه  در كـه  روانـشناساني  و پرورشـي  مشاورين با تصميمي نوع هر از

  . كنند مشاوره هستند، متخصص
  
  داد؟ را مقعد راه از نزديكي اجازه جنسي شريك به بايستي آيا -6/42/2

 شـرعي  تجـويز  نـوعي  )مرد زن،( بين مقعدي طهراب براي هافرهنگ و ملل از بسياري در آنكه عليرغم
 عـسل  عنـوان  بـه  سـكس  كه امروزه اما كنند مي احتراز آن انجام از زنان مجموع در اما داشته وجود
 زنبـور  نـيش  از و شوند وارد نيز عسل اين كندوي به طرفين كه است الزم درآمده مرد و زن زندگي

  . نترسند هم
 باورهـاي  از غيـر  بـه  يمـسائل  اسـاس  بـر  را خـود  جنسي هويت كه مرداني و زنان براي علت بهمين
 جنـسي  ارتبـاط  راههـاي  ديگـر  همه مانند نيز رابطه نوع اين به آوردن روي دهند، مي شكل مذهبي

  . است »بيولوژي اميال و تربيت انتخاب،« از اي پيچيده مجموعه جنسي، شريك دو بين
 داشـته  اطمينـان  او سـالمت  و او بـه  واندت مي كه دارد مطمئني جنسي شريك شخصي كه زماني تا

 مـشكل . نـدارد  وجـود  عمـل  ايـن  تـرك  به لزومي برد، مي لذت ارتباط اين از كه صورتي در و باشد
 اطالعـي  خود جنسي شريك »پرخطر رفتارهاي سابقه« از افراد موارد اغلب در كه است اين عمومي
  . ندارند
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 لـذت  عمـل  اين از فردي كه صورتي در. باشد مي انسانها رواني و روحي ارضاي و لذت براي نزديكي
 را خواسـته  اين به دادن تن براي جنسي شريك كردن مجاب اجازه شوهر، حتي فردي هيچ برد نمي
  . ندارد

 آن شـرح  بـه  زير در كه شود رعايت خاصي نكات و بهداشتي مسائل كه است الزم رابطه نوع اين در
  . شود مي پرداخته

  مقعدي جنسي رابطه در. وي. آي. اچ ويروس قالانت خطر ميزان -7/42/2
 ميـزان  بـاالترين  همچنان مقعدي، جنسي رابطه طريق از. وي. آي. اچ ويروس انتقال آمار، اساس بر

 مـردان  جنسي، آميزش طريق از آلوده افراد بين در. دهد مي اختصاص خود به را اننقال خطر درصد
  . هندد مي تشكيل را ويروس اين قربانيان بيشترين دارند، گرايش مقعدي رابطه به كه همجنسگرايي

 جنـسي،  شـركاي  از يك هر بودن آلوده صورت در :كه شود مي داده كامل توجه نكته اين به مجدداً
 مـي  انتقـال  خون طريق از كه آميزشي يهابيماري ساير و. وي. آي. اچ ويروس ويروس انتقال ريسك
  . باشد مي االب بسيار مقعد راه از جنسي تماس در يابند،

  
   مقعدي نزديكي راه از. وي. آي. اچ ويروس انتقال خطر باالي ميزان داليل -8/42/2

 آن مستقيم انتقال و مواد مستقيم جذب قابليت خود )مقعد داخلي بخش( بزرگ روده داخلي ديواره
  . دارد را خون به
 پـذيري  انعطـاف  و ارتجـاعي  قابليـت  واژن مانند اينكه دليل به مقعد جداره خروجي حلقه طرفي، از

 احتمـال  نتيجـه  در ندارد، را )مرد تناسلي آلت ( پنيس برگشتي و رفت حركت و نزديكي براي الزم
 بـسيار  و بافـت  در اغلب هابريدگي و هاخراش اين. باشد مي باال بسيار آن خونريزي و برداشتن خراش

  . نيستند ديدن قابل مسلح غير چشم با معموالً و باشد مي ريز
 و رفـت  حركـت  بـراي  مناسـب  محيطـي  وجود عدم دليل به نيز مردان تناسلي آلت نوك همچنين،
 در را ويـروس  دريافـت  خطـر  مـورد  ايـن  كـه  گردد سطح در خراش دچار كه دارد احتمال برگشتي
  . دهد مي افزايش هم فاعل شخص

 همچنـين  و يممستق خوني تماس كند  مي تهديد را اشخاص كه خطري ترين مهم رابطه، نوع اين در
 شـركاي  از يـك  هـر  بـودن  آلوده صورت در كه باشد مي جنسي شريك خون با بدن دروني مايعات
  . دارد وجود سالم شريك به. وي. آي. اچ ويروس سرايت احتمال جنسي،

  
   سالم مقعدي جنسي رابطه - 9/42/2

 لمتـري  اسـ  مقعـدي  جنـسي  رابطـه  تـوان  مي چگونه كه است اين شود مي مطرح اغلب كه سوالي
 عامـل  (. وي. آي. اچ ويـروس  خـصوص  بـه  و مقـاربتي  يهابيماري سرايت مقابل در را خود و داشت
   كرد؟ محافظت )ايدز بيماري
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 نزديكـي  در امنـي  و سـالم  رابطـه  تـوان  مـي  بگيـرد،  صورت الزم جانبي هاي  احتياط كه صورتي در
  . كرد برقرار مقعدي

 و نيـست  شـما  متوجـه  خطـري  داريـد  كامل ميناناط تان جنسي شريك و خود سالمت از شما اگر
 جنـسي  رابطـه  ايـن  از ونگرانـي  دغدغه بدون پيشگيري، و بهداشتي نكات بعضي رعايت با توانيد مي
 »خطـر  پر رفتارهاي و خوني سابقه« از افراد موارد اغلب در كه است اين عمومي مشكل .ببريد لذت

 بـاد  انـد  كـرده  اسـتفاده  غريبـه  زنـان  جنسي هسفر از كه مرداني. ندارند اطالعي خود جنسي شريك
 شهواني هوس و هوا آلوده را خود زن و كنند ادهفاست كاندوم از حتما رابطه اينگونه در دكنن كوشش

  . نكنند خود
  
   :دهد كاهش را خطر ميزان تواند مي كه مواردي -1/9/42/2
 روي رابطـه  نـوع  ايـن  به مفعول صورت به كه افرادي. گردد مي كاندوم از استفاده به اكيد توصيه -1

  . كنند استفاده زنانه يهاكاندوم از توانند مي آورند مي
 مـي  جنـسي  اعـضاي  خصوص به بدن دقيق و كامل شستشوي و بهداشت رعايت توصيه دومين -2 

  . باشد
 اسـتفاده  صورت در كه كنيد دقت. باشد مي ليزكننده و كننده نرم مواد از استفاده بعدي توصيه -3

 تهيه نفتي مشتقات از كه وازلين مانند ليزكننده روغني مواد از كننده، ليز مواد و كاندوم از انهمزم
  شود، مي كاندوم شدن پاره و سايدگي باعث اينكه دليل به .نكنيد استفاده شوند، مي

 صـورتي  در. است آميزش روش اين انجام هنگام به آرامش و بودن ريلكس و آرام چهارم توصيه -4 
 خـود  خونريزي و زخم كه دارد وجود شديد درد و پارگي احتمال باشد سفت مقعد يها هيچهما كه

 از و سـرايتي  مقـاربتي  يهـا بيماري انتقـال  خطـر  رفتن باالتر نتيجه در و خوني مستقيم تماس باعث
  . شود ميHIV ويروس جمله

 و تمـاس  از پـيش  مخـدر  مـواد  از اسـتفاده  عدم و الكي مشروبات نوشيدن از پرهيز ديگر توصيه -5
 كنترل به قادر كمتر شما مخدر مواد و الكل اثرگذاري از پس اينكه علت به. باشد مي جنسي ارتباط

 پرو كشور فرهنگ در. برد مي باال افراد در را خطر پذيرش ميزان خود اين كه هستيد گيري تصميم و
 اسـاس  بـر . دارنـد  يگرقبلي شده شناخته عوامل با مقعدي سكس ازدواج از بعد زوجها از ميني حداقل

 مـنظم  بطـور  آنها درصد چهل گرفتند، قرار پرسش مورد كه زوجي 5000 بين از هم برزيل در آمار
 . دهند مي انجام مقعدي سكس يگرقبلي شده شناخته عوامل با

 ازدواج، از قبـل  بكـارت  پـرده  نشدن پاره :زا عبارتند مقعدي سكس انجام داليل ترين شايع از بعضي
 وجـود  كـه  حـاملگي  از جلـوگيري  مـوثر  روشهاي با امروزه ولي !زنان ماهانه عادت حاملگي، از ترس
  . است جنسي لذت بكس مقعدي، سكس انجام از اصلي هدف دارد،
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 زيـر  نتايج گرفته، صورت شمالي امريكاي در ازدواج از بعد زن صدهزار يك از كه نظرسنجي يك در
  :است آمده دست به

  . اند اشتهد مقعدي سكس آنها 43% -
 . اند دانسته لذتبخش را سكس روش اين عده، اين از 40% -
 . اند نداشته آن به اي عالقه 49% -
 . اند نداشته آن به نسبت خاصي احساس هيچ هم 10% -

 رايـج  شـمالي  امريكـاي  مثل دنيا از مناطقي در مقعدي سكس كه گرفت نتيجه توان مي آمار اين از
 امريكـائي  زنـان  كـه  دهد مي نشان موضوع اين. دارند مقعدي كسس زنان و مردان از بسياري و بوده
  . دهند مي نشان عالقمندي نيز سكس نوع اين به شوند مي معرفي سكس سمبل واقع در كه
  

  :باشيد داشته نظر مد را نكاتي بايد مقابل طرف و شما مقعدي سكس به اقدام از قبل
  باشيد سكس روش اين انجام به راضي دو هر -
 شود انجام خاصي مينر و ظرافت با بايد سكس نوع اين  -
 آوريد بعمل بايد خاصي مراقبت بيماريها بعضي به ابتال از جلوگيري منظور به  -
 با مورد اين در قبالً بايد آنها ولي. هستند مقعدي سكس انجام مشتاق مردان هميشه تقريباً -

 تـر  راحـت  او براي سكس نوع اين پذيرفتن صورت اين در. كنند صحبت شان عالقه دروم زن
 بعنـوان  را مقعـدي  سـكس  واقـع  در زنان از بسياري. بود خواهد درد بدون آن انجام و بوده
 بـا  و دهنـد  مـي  انجام همسرانشان يا خود تولد سالروز يا ازدواج سالروز در بخش لذت هديه
 . دهند مي نشان را مردشان داشتن دوست اوج خود اينكار

  
  ديمقع سكس انجام روش -2/9/42/2

 تحريـك  مـي ك را مقعد ناحيه ابتدا خود، آلت كردن وارد از قبل است بهتر مقعدي سكس انجام براي
 كـه  باشـيد  داشـته  توجـه . اسـت  لذتبخش العاده فوق هاخيلي براي بدن از ناحيه اين تحريك. كنيد
  !شويد نزديك آن به احتياط با بايد و بوده حساس بسيار مقعد خود يا ركتوم
 كوتـاه  را ناخنهـا  قـبالً  بايد( انگشت بوسيله دهاني، سكس انجام هنگام كه است اين كار ترين ساده
 بـا  اگـر  كنيـد،  دقت او العمل كسع به. كنيد نوازش را او مقعد ناحيه )بشوئيد را دستهايتان و كرده
 وارد بيـشتر  را انگـشت  و كـرده  باز بيشتر را او باسن آنگاه نداشت مشكلي و بود راحت شما كار اين
  . يدكن

 ليزكننـده  مـواد  از ميتوانيـد  شـما . هـستند  ليز بخوبي شما انگشتان كه شويد مطمئن شروع از قبل
 بـزاق  اينكـار،  بـراي  ماده ترين دسترس در و ترين ساده ولي كنيد استفاده )Liberican( مخصوص

  !شماست دهان
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 باشـيد  مراقـب  زن راحتي حفظ براي. ببريد فرو مقعد داخل به را خود انگشت آهستگي به و كم كم
 ماسـاژ  آنـرا  ديـواره  ميآرا به آنگاه شد مقعد وارد شما انگشت كه ميهنگا. نكنيد وارد فشاري هيچ كه

  . كنـد  پيـدا  را شـما  آلـت  ورود آمـادگي  مقعـد  و شـده  شـل  ناحيه اين يها  ماهيچه بتدريج تا دهيد
 مقـدار  آنگـاه  داريـد  را الزم آمـادگي  شـما  هـردو  و شده شل الًكام مقعد كرديد احساس كه ميهنگا

 داشـته  بياد. كنيد مقعد وارد آهستگي به آنرا سر و ريخته خود آلت روي را كننده ليز ماده از زيادي
 كانـدوم  از بايـد  حتماً يسكس نوع هر انجام هنگام و هميشه خود سالمتي حفظ منظور به كه باشيد

  . نمائيد استفاده
 فقـط  و بـوده  سخت بسيار آن انجام است ممكن كنيد مقعد وارد را خود آلت خواهيد مي كه ابتدا در

 شـود،  تـر  شـل  شما جنسي شريك بدن كه بتدريج ولي. نمائيد مقعد وارد را آلت از قسمتي بتوانيد
 آلتتان ورود براي هرگز. نمائيد وارد را آن از بيشتري مقدار توانيد مي و شده تر راحت شما آلت ورود

  . دارد وجود مقعد به آسيب و ارگيپ خطر زيرا نكنيد استفاده فشار از
. كنيـد  خـارج  و داخـل  آنـرا  ريتميـك،  و آهـسته  بطور و كرده وارد را آلت سر ناحيه اول است بهتر

 وارد را خـود  آلـت  از بيـشتري  مقدار منظم، حركات همان انجام ضمن شد، شل او بدن كه هنگامي
 تـا  طـور  همـين . دهيـد  ادامـه  تانآلت از مقدار همين كردن خارج و داخل به همچنان و كنيد مقعد
 درد بـه  توجـه  بـا . كنيـد  وارد بيـشتر  را خـود  آلـت  كند تحمل تواند  مي هنوز مقابل طرف كه زماني

 كلمـات  ابـراز  و نوازش بوسه، باشد، داشته مقابل طرف براي مقعدي سكس است ممكن كه شديدي
 كـه  باشيد داشته بياد. دارد او در سكس نوع اين از لذت ايجاد و درد كاهش در زيادي نقش عاشقانه
 درد ايجـاد  باعـث  زيـرا  نكـشيد،  بيـرون  مقعـد  از ناگهـاني  بطـور  را خود آلت ،سكس پايان در هرگز

  .شد خواهد وي در شديدي
 در كننـد  مـي  كوشش دهند نشان جنسي شريك به خودرا عالقمندي خواهند مي كه زنان از اي عده

 بـراي  مطلـوبي  بـسيار  نتيجـه  حـل  راه ايـن  كـه  گيرند بدست خود را سكس كنترل مقعدي سكس
 از زن كـه  صورتي در. باشد مي سكس اين از زن رضايت آن نتيجه مهمترين كه دارد بهمراه دوطرف

 بـه  دادن تن براي جنسي شريك كردن مجاب اجازه شوهر، حتي فردي هيچ برد نمي لذت عمل اين
  . ندارد را خواسته اين
 تأكيـد  مقعدي سكس انجام هنگام به بهداشتي نكات رعايت وردم در ديگر يكبار است الزم پايان در

 توانـد   مـي  آنهـا  بـا  تماس كه است بسياري زاي بيماري عوامل زندگي محل طبيعي بطور مقعد. كنم
 ايـدز  بيمـاري  مخصوصاً بيماريها انواع به ابتال از جلوگيري منظور به. بيندازد خطر به را شما سالمت
 جنسي روابط به شوهر و زن چنانچه الته. است ضروري مقعدي سكس جامان براي كاندوم از استفاده
 اسـتفاده  ديگـر  زنـان  آلـوده  سـفره  از مردان بخصوص و دارند اطمينان يگرقبلي شده شناخته عوامل
 ايـن  پـسران  و دختـران  بيشتر چون اما گيرد صورت تواند  مي هم كاندوم بودن آنان سكس اند نكرده
 مقعـدي  سـكس  در كانـدوم  توصيه اند بوده مدت كوتاه حتي جنسي رابطه يدارا ازدواج از قبل روزها
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 تميـز  بخـوبي  مقعدي سكس انجام از بعد و قبل را خود دستان بايد همچنين .است ميالزا آنان براي
 هرگز آن كامل شستن از قبل ايد كرده مقعد وارد كه را آلتتان يا انگشت كه باشيد داشته بياد. كنيد

. دارد وجـود  واژن بـه  مقعـد  از عفونتهـا  انتقـال  احتمـال  زيرا. نكنيد وارد تان سيجن شريك واژن به
 انتقـال  خطـر  ميـزان  بيشترين زنان در هم و مردان در هم مقعدي جنسي رابطه كه نكنيد فراموش
 شستـشوي  از پـيش  مقعـدي،  جنـسي  رابطه از بعد بالفاصله وقت هيچ !!دارد را. وي. آي. اچ ويروس
   !!ندهيد انجام اژينالو جنسي تماس خود،
 چيـز  همـه  سكس در كه نكنيد فراموش. نكنيد كوتاهي كاندوم از صحيح استفاده در هرگز -

  . طرفين رضايت بشرط اما است مجاز
   

   Suck = زنان تناسلي آلت خوردن و ليسيدن -43/2
  زن با دهاني سكس )Oral Sex(سكس اورال

 حاضر هرگز كه است گنجي مانند زن براي دهد، انجام خوب را دهاني سكس بتواند كه مردي وجود
 بعنـوان  را دهـاني  سـكس  اسـت  ممكن ها بعضي !بود خواهد او با پيوسته و بدهد دست از آنرا نيست
 ممكـن  هـم  اي عـده . برسـانند  ارگاسـم  به را زن آن طريق از و داده انجام سكس مستقل روش يك
 تـسهيل  و زن بيـشتر  تحريك براي اي  دمهمق واقع در و بازي نوع يك بعنوان دهاني سكس از است

 بخـوبي  زن كـه  ميهنگـا  و دهـاني  سـكس  از بعـد  يعنـي . كنند استفاده مقاربت درهنگام او ارگاسم
  . ســازند چنــدبرابر طريــق ايــن از را او لــذت احــساس و نمــوده نزديكــي او بــا آنگــاه شــد، تحريــك

 توانـد   مي دهاني سكس از سند،استفادهمير ارگاسم به دير كه زنانيي مورد در كه باشيد داشته توجه 
 زن تمايـل  توانـد   مي دهاني سكس انجام ديگر طرف از. نمايد كوتاهتر را زن رسيدن ارگاسم به زمان

  . كند ترغيب مرد با همخوابگي به را او و كرده بيشتر را سكس انجام به
 كنيـد  سـعي  نيـد، ك اثبـات  همـسرتان  يا جنسي شريك به را خود عميق عالقه كه داريد تمايل اگر

 آنگـاه . كنيـد  ارضـا  زيـر  روش به و دهاني سكس طريق از فقط را او شده كه هم يكبار براي حداقل
  . دارد دوست را شما وجود تمام با و شده شما شيفته چگونه او كه ديد خواهيد

 قابـل  غيـر  حتـي  ويـا  نامطلوب مردان از بعضي براي است ممكن زنان كليتورس و تناسلي آلت بوي
 دوش از بعــد بالفاصــله يــا حمــام در را زن بــا دهــاني ســكس اســت بهتــر بنــابراين. باشــد لتحمــ

 نقـش  كليتـوريس  تحريـك . دهيـد  انجـام  است بو بدون و تميز او تناسلي دستگاه گرفتن،هنگاميكه
 كليتـوريس  طـرف  يـك  اسـت  ممكـن  طبيعي بطور زنان از بعضي در. دارد زن لذت در ميمه بسيار

 تمـاس  بـا  خودتـان  اينكـه  يا بپرسيد او از توانيد  مي را موضوع اين. باشد آن ديگر طرف از تر حساس
  . كنيد پيدا را كليتوريس تر حساس دست،قسمت

 آنـرا  مرطـوب  و ليز دست با حتماً بنابراين. است حساس العاده فوق كليتوريس كه باشيد داشته بياد
 ايجاد موجب است ممكن بلكه ردندا لذتي تنها نه خشك انگشتان با كليتوريس تحريك. كنيد لمس
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 توانيـد   مـي  انگـشتتان  كـردن  ليـز  بـراي  كـه  موادي بهترين از يكي. بشود هم زن در ناراحتي و درد
 از و ترشـح  مخـصوص  غـدد  از جنسي تحريك هنگام كه است زن واژن لزج ترشحات كنيد، استفاده
 دهـاني  سكس آن از بعد و نموده تحريك دست با را كليتوريس اي دقيقه چند. شوند مي خارج مهبل

 واژن، حـد  از بيش و زياد ترشحات آنگاه نمائيد تحريك حد از بيش را كليتوريس اگر. كنيد شروع را
 كليتـوريس  كـردن  پيدا براي. نمود خواهد مشكل شما براي را مهبل ليسيدن و دهاني سكس انجام
 برجـستگي  سـمت  بـه  كوچـك  لـب  روي را خـود  انگـشت  و كرده باز هم از را واژن كوچك هاي لب

 ممكن زنان از بعضي در. است كليتوريس همان نقطه اين درواقع. ببريد باال واژن باالي رنگ صورتي
  . باشـد  شـده  برجـسته  دست كوچك انگشت انتهاي اندازه به جنسي تحريك هنگام كليتوريس است

 نـوازش،  بـراي  زن بـدن  قسمتهاي ترين حساس از يكي. دارند دوست خيلي را نوازش زنان معموالً 
 بيـشتر  تحريـك  بـراي . بليـسيد  و بوسـيده  آنـرا  ناحيه، اين نوازش از بعد. اوست ران داخلي قسمت

 سـمت  بـه  پوسـت،  مكيـدن  و زدن لـيس  هنگام. بكشيد آن پوست روي را خود زبان نوك توانيد مي
 شـما  اينكـار  .بليسيد را ران دورتر قسمتهاي و بگيريد فاصله آن از دوباره و آمده زن تناسلي دستگاه
 فـشار  محـل  ايـن  روي را خـود  چانه. بمكيد را او ران كشاله سپس. بود خواهد كننده تحريك بسيار
. شد خواهد زيادي تحريك باعث عمل اين انجام. بكشيد واژن لبهاي روي ميآرا به لبهايتان با و داده

 حـاال . گرفت خواهد باال ميك را خود كمر ناخودآگاه شود، تحريك بخوبي اينكار اثر در زن هنگاميكه
 سـپس . كنيـد  بيشتر را ها بوسه شدت بتدريج. ببوسيد آنرا و برده كليتوريس سمت به را خود لبهاي
. كنيـد  جـدا  يگـر قبلي شده شناخته عوامل از را آنها و كرده فرو فرج كوچك لبهاي بين را خود زبان

 بـراي  دهنـد  مـي  تـرجيح  مردان بسياري. بكشيد پايين و باال كوچك لب دو بين را خود زبان قدري
 ليس آنرا وسپس بريزند زن چوچول  ن روي ماست يا بستني مقداري موقع اين در زن بيشتر تحريك
  . كند سكس تمناي و شود ديوانه زن كه بزنند

 بـار  چندين. كنيد فرو واژن داخل را خود زبان كنيد سعي و كرده بارامي باز  را زن پاهاي دستتان با 
 زبـان  هم را كليتوريس و برده باال سمت به را زبانتان گاهي. كنيد خارج و داخل ريعس بطور را زبان

  . كنيــــد اســــتفاده دنــــدانهايتان از نبايــــد هرگــــز كــــه باشــــيد داشــــته بيــــاد. بزنيــــد
 كـه  هنگـامي . آيـد  مـي  در نعـوظ  حالـت  بـه  زن تحريـك  با كليتوريس گفتيم هم الًقب كه همانطور 

 انگـشتانتان  كمـك  به. بدهيد فشار زن بدن سمت به ليسيدن ضمن شد،آنرا بزرگ الًكام كليتوريس
. بزنيـد  كليتـوريس  بـه  سرهم پشت و سرعت به را زبان نوك و كرده باز هم از را واژن كوچك لبهاي
 حلقـه  كليتوريس دور را خود لبهاي آنگاه برسد ارگاسم به خواهد مي زن كرديد احساس كه ميهنگا
 سمت به را خود لگن زن حالت اين در. بمكيد آنرا دقت با و بگيريد نلبهايتا با را كليتوريس و كرده
  . دهيـد  ادامـه  بيـشتري  شـدت  بـا  را كليتـوريس  مكيـدن  رسـيد  ارگاسم به او هنگاميكه. برد  مي باال

 شـما  روش اين در. دارد وجود هم ديگري روش دهاني سكس طريق از زن رساندن ارگاسم به براي 
 فرو. نمائيد فرو واژن داخل را خود انگشت هستيد، كليتوريس ليسيدن مشغول كه ميهنگا توانيد  مي
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 و لـذتبخش  بـسيار  زنـان  از بـسياري  بـراي  كليتـوريس،  تحريك حين در واژن درون انگشت كردن
  . است داشتني دوست

 انگـشت  با بايد كه دارد وجود )جي( نقطه بنام حساسي بسيار نقطه واژن سقف يا فوقاني قسمت در
 انگـشتان . كنيد استفاده انگشت دو از است بهتر جي نقطه مناسب تحريك براي. نمائيد تحريك آنرا
 سـرعت  بتدريج و دهيد حركت آهستگي به را آنها ابتدا در. كنيد وارد سپس و كرده ليز ابتدا را خود

 واژن، داخل انگشت حركت با همزمان كليتوريس ليسدن. كنيد تندتر واژن داخل را انگشتان حركت
 باشـيد  داشـته  حوصـله  مـي ك اگـر  !انـدازد  مـي  شـماره  بـه  را او نفسهاي و كرده تحريك بسيار ار زن
 سـطح  در را خـود  زبان كليتوريس، دور به لبها كردن حلقه زن،ضمن ارگاسم اولين از بعد توانيد   مي

 زن همزمـان  تحريـك  اگـر . دهيـد  ادامه زن تحريك به همچنان و كنيد واژن وارد كليتوريس زيرين
  . برسانيد ارگاسم به دوباره را او كه بود خواهيد قادر دهيد ادامه خوب را انگشت و زبان لهبوسي
 بـه  و مانـده  بـاقي  او كنار در بلكه نكنيد ترك را او زن، ارگاسم از بعد كه باشيد داشته بياد پايان در

 تـا  بماليد مينر هب را هايش سينه و گرفته آغوش در را او است بهتر. بپردازيد او بدن نوازش و صحبت
 آن به ترديد و شك با همواره كه موارديست از يكي. باشد داشته شما با سكس از خوشي خاطره زن

 به حاضر و ندارند خوشايندي احساس مسئله اين به نسبت آقايان و زنان از خيلي. شود مي نگريسته
  . نيستند آن اجراي

 تناسـلي  جهازهـاي  نبودن بهداشتي با و بودن فكثي به تصور افراد از دسته اين عمده داليل از كيي
 را سـيبي  زمين روي از هيچوقت چرا شما پرسيد بايد چراكه. نيست صحيحي دليل اين اما. باشد مي
 مـسلماً  !خوريـد  مـي  سپس و گذاشته يخچال در و شسته كامالٌ را سيب بلكه !بخوريد و داريد نمي بر

  . سازد وارد خدشه جنسي ترضاي به تواند مي كه چيزيست آلت نبودن تميز
 هيچگـاه  نارضايتي اين. دارد اعتماد و اطمينان به نياز طرفين براي آن انجام كه چيزيست مورد اين
 ايـن  واقعيـت . باشـد  بـاال  شده ياد مورد تواند مي تنها و تنها آن دليل كند مين بروز ها سينه مورد در

 نظر از هم و اجرا نظر از هم !باشد مي مشكلي كار مردان و زنان برخي سوي از فعآلً كار اين كه است
 جنـسي  روانـشناسان  !پندارنـد  مـي  تـوهين  را اينكار حتي زنان بعضي !دارند مسئله اين به كه ديدي

 بـسنده  ايـن  بـه  صرفاً و كنم نمي تلف زنان اين انديشه حماقت اثبات براي را خود وقت ما گويند مي
  !نـداد  انجـام  را گـردد  زوج در لـذت  ايجـاد  باعـث  توانـد  مـي  كـه  كـاري  نبايـد  چـرا  كـه  ندكن مي

 زوج كـه  باشند داشته انتظار نبايد هم آنها اما كرد تحميل آنها به سكس در را كاري توان نمي البته
 جنسي رضايت از بااليي سهم راحتي به آنها هم صورت اين در ..دهد انجام را كاري چنين آنها براي

  . داد خواهند دست از را
 نوشـابه  بـدون  همبرگـر  خـوردن  مثـل  جنـسي  امور در )سكس اورال( گرفتن ناديده رينظربسيا به

 بـدان  اول ديـده  بـه  ديگـر  توان نمي مدت دراز در اما شدني دفعه چند براي امر اين تهبال !بود خواهد
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 تحريـك  و باشـد  مـي  كليتوريس بخش در جنسي نورونهاي تمركز بيشترين زنان اندام در !نگريست
  . سازد فراهم را شديدي رضايت توانست هدخوا آن يمقمست
 جنـسي  تـوده  ايـن  بـودن  خارج فيزيكي اي كليشه روابط براي واقع در انسان بدن ضعفهاي از يكي

 هـيچ  آلتهـا  بـين  مـستفيم  تمـاس  و جنسي جهش زمان در. باشد مي زن جنسي جهاز از احساسي
  !گردد نمي كليتوريس حال شامل سهمي
 جنـسي  حالتهاي ار بعضي در باشند مي باال سمت به انحنا با آلتي داراي كه مردان از بعضي در البته
  !است ناقص هم باز البته كه سازند فراهم آلت روي سطح طريق از را تماسي تواند مي
 جنسي روابط شروع در. دهد تشكيل را رابطه از اي عمده بخش بايد كليتوريس تحريك مسلماً پس
 اصـالً  قابليـت  داشـتن  وجـود  با ورودي مجراهاي چراكه كند مي تهديد را زنان سكس از زدگي خطر

 بـه  را سـنگيني  فشار و درد براحتي تواند مي تجربه بي مرد يك و ندارند را جنسي ارتباطات آمادگي
 گيرد نمي صورت واژن مجراي طريق از ارگاسم زنان از بسياري در اينكه مهمتر همه از. كند وارد زن

 ارگاسـم  مرحلـه  بـه  همسر رساندن به قادر تالشي جور همه وجود با كنند مي عنوان مردان از خيلي
  .نيستند
 جنسي يها  خواسته و فانتزي و اند نكرده طي را خودارضايي و خودشناسي مرحله كه زنان از گروهي

 در سكس اورال. گرفت خواهند جاي زنان از گروه اين در بيشتر اند نشناخته را خود پذيري تحريك و
  . دهد سوق تر آماده مسير سمت به را فرد و كند سازي شيبه را سكس تواند مي بسرعت دسته اين

 و بـشناسند  را ارگاسـم  كـه  شد خواهد باعث و رسانيد خواهد ارگاسم به بسرعت را آنها سكس ورالا
 رابطـه  طـي  در ارگاسـم  و كامـل  رابطـه  براي خواست سمت به را فرد تحريكات اين شناخت از پس
  . داد خواهد سوق
 ايـن  در. كنـد   مـي  يزبا كليدي نقش سكس اورال نيز جنسي كورس براي تحريك و سازي آماده در

 شـدن  متـورم  باعـث  خـون . كرد خواهد داغ را زن و آورده هجوم واژن بسمت بسرعت خون تحريك
 خواهد مرد تناسلي آلت پذيرفتن و شدن باز براي آماده زن جنسي جهاز نتيجه در و گردد مي واژن

   .گرديد
 خطرنـاك  بـاردار  زنان براي جنسي رابطه .كند  مي بازي اساسي نقش سكس اورال نيز باردار زنان در

 راهي سكس اورال. ترسند مي آن اجراي از زوجين اما )نباشد شكم بروي بدن وزن اگر البته( نيست
 رالاو نيـز  معاشـقه  نظـر  از. باشـد  مـي  طـوالني  زمان اين براي دردسر بي و راحت گوييخپاس براي

 فعاليـت  بـدون  همچنـين  و جنـسي  بردن لذت براي مسير بهترين .كند  مي مطرح را خود باز سكس
  . است پذير امكان سكس اورال توسط تنها و تنها شديد

 در جنـسي  عمل انجام اوقات برخي. باشد مي تري شيرين انتخاب سكس اورال باز نيز مسن زنان در
 بـه  آنـان  شدن ارگاسم. باشد مي سوزش و درد داراي عموماً موضعي خشكي بعلت زنان از دسته اين
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 سـكس  اورال كنيكهايت از استفاده با توان مي را آنها اما .پذيرد مي صورت بسختي معموالً شيوه اين
  . رساند ارگاسم به قبل شدت همان با و براحتي

 بـدليل  هطـ برا از مـردان  نـشدن  دور و بـارداري  از تـرس  بدون مردان انزال و مردان جنسي حريكت
 ضـروري  آن توضـيح  كـه  است فوايدي جمله از ديگر موارد از خيلي و فيزيكي آسيبهاي با خستگي

 وجـود  هـم  گذشـته  در يا است جديد كشفيات از سكس اورال آيا كه كنند مي مطرح بسياري. باشد
 كـه  شـد  ورآيـاد  بايـد  اسـت؟  سكـسي  فيلمهـاي  و كمپانيهـا  محصول و زايده پديده اين آيا داشته؟

 توسـط  ابـداعات  تمـام  و گيـرد  نمـي  صـورت  شـده  يـاد  شـركتهاي  توسـط  اصـالً  سكس در آوريهانو
 تـصوير  بـه  قـادر  حتـي  جنـسي  كمپانيهـاي  و يردپـذ   مـي  صورت سكسولوگ محققان و روانشناسان

 از تـر  سـاده  خيلـي  پورنـو  فيلمهاي به دسترسي متاسفانه اما. نيستند هم جديد دستĤوردها كشيدن
 ايـن  در را ديـدن  آمـوزش  افـراد  اينكـه  بدتر همه از و !است آموزشي كتابهاي و مقاالت به دستيابي

 در سـكس  اورال اينكـه  !كننـد  مـي  تلقـي  شـده  آموخته يا مصرف بي را آن و ندانسته ضروري مورد
 داري بـرده  دوران از حـداقل  رابطـه  ايـن  از نـشان  جنـسي  مطالعـات  نـه  يا داشته وجود هم گذشته

 در معبـد  ايـن . كرد استناد هند در كاماسوترا معبد به توان مي سكس الاور قدمت مورد در. دهد مي
 قاعـدتاً  كه زماني دقيقاً يعني. باشد مي دهم قرن به مربوط و شده واقع هند قاره شبه جنوبي بخش
 معبـد  ايـن  در. بگيـرد  شـكل  غريـزه  پايـه  بـر  چيـز  همه و باشد نداشته وجود جنسي علم هيچ بايد
 سكسهاي حتي و هاگرا  همجنس همينطور و جنسي حركتهاي تمامي از سنگي يهامجسمه توان مي

 مـسائل  و بـاري  و بند بي به را آن داليل كه جنسي مسائل تمام و جنسي آالت از بسياري و گروهي
  . كرد مشاهده را دانند مي جديد قرن در بشري

 بـروي  طالنـي ب خـط  تنهـايي  هب خود سنگي يها مجسمه اين از يقبل شده شناخته عوامل واقع در
 معابدي و معبد اين ديدن. گيرند مي جديد قرن در انسانها رفتار نحوه به كه ست ا ايراداتي و تئوريها

 داراي كاماسـوترا  !بـرده  مـي  سـوال  زير را تكامل همواره كه يجهانگردان براي موارديست از مصر در
 را آنـان  از اسـتفاده  مـان ز و نكـات   كـامالً  و داده آموزش را جنسي حركتهاي تمامي كه است كتابي
 در سكس اورال اهميت در. باشد مي دسترس قابل نيز دي سي بصورت آموزش اين .است داده شرح

 حالـت  نـه  و شـصت  تنهـايي  بـه  نـه  و شـصت  حركت مورد در تنها كه بدانيد است كافي كاماسوترا
 مطالعـات . دارد نفيمابي روابط در سكس اورال نقش از نشان اينها تمامي. است شده تعريف متفاوت

 خـوردن  از تـر  بخـش  لذت و انگيزتر شگفت زن براي چيز هيچ كه دهد  مي نشان زنان جنسي رفتار
 و عـشق  احـساس  او تـا  شـود   مـي  موجب عمل اين. نيست اش جنسي شريك توسط او جنسي اندام

 تـرجيح  هـم  مـرد  با نزديكي به آنرا حتي زنان از بسياري. برسد ارگاسم به وار ديوانه و داشته سكس
 بنظر اي افسانه عاشق اويك درنظر آنگاه دهيد نشان اشتياق باره اين در ميك فقط شما اگر. دهند مي

  . دآم خواهيد
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 نـي   مـردا  بيشتر. دارند همزمان تنفر و عالقه عجيب احساس يك زن جنسي ارگان به نسبت مردان
 بـا  زن ارگاسـم  ريـق ط از كننـد  مي كوشش دارند عالقه خود جنسي شريك زن لذت و سكس به كه

 !برسانند جنسي لذت اوج نقطه به را زن سكس ليسيدن جنسي ارضاي
 سـكس  بـا  او با همزمان خود مرد ارضاي براي جهت همين به و دانند مي را نكته اين زنان از خيلي 

 از تر كننده تحريك چيز هيچ زن يك براي. كنند مي شيرين خود لتآ لذت با توام را مرد آلت دهاني
  !!بداند خوشمزه را او تناسلي آلت طعم مرد كه يستن آن

 آلـت  و بزنـد  لـيس  كند تحريك را او انگشت با مردي كه است آن زن يك براي چيز خوشايندترين
 يـك  هـم  بـا  ابتـدا  نيايـد  بـدتان  تناسلي آلت طعم چشيدن از اينكه براي. بخورد ولع با را او تناسلي
 با را كليتوريس و كرده باز آنرا لبهاي و فرج بعد. بماليد هم به و بزنيد صابون را بدنتان بگيريد دوش

 مراقـب . ببرد لذت تا كنيد نوازش را او باسن و برده تر پايين را خود صابوني دست. بشوييد ماليمت
 و كرده واژن وارد را انگشت دو يا يك دست شستن از بعد. نكنيد واژن وارد را صابوني انگشت باشيد
 حـال  نبـود؟  لـذتبخش  آيـا . شـوييد  مي را ليوان يك داخل كه وقتي مثل درست بچرخانيد وار دايره

 از بعـد  يسكـس  زنـان  بـسياري . بفرسـتيد  داريـد  دوست كه هرجا راحت خيال با را زبانتان ميتوانيد
 لـذت  مـرد  ليـسيدن  بـراي  آنرا خوشبو هاي كرم مالش با كنند مي سعي و دارند دوست را بدن حمام
 . كنند تر بخش

  
  دهاني سكس انجام يهاوضعيت - 1/43/2

 روي او اينكـه  يا. بگذاريد تان شانه روي را پاهايش و بكشيد دراز او پاهاي بين خوابيده پشت به زن
 دو را پاهـايش  او كـه  اينـست  ديگـر  راه يك. بزنيد زانو زمين روي او مقابل شما و بنشيند تخت لبه

 خواهـد  خيس خيلي صورتتان حالت اين در(. بنشيند شما صورت روي تقريباً و بازكند سرتان طرف
 بسته توانيد مي كه دارد وجود سكس روي شما صورت دادن فشار براي ديگري متعدد حالتهاي )شد
  . كنيد امتحان آنهارا خود سليقه به

 قرار شما روي وارونه حالت به زن وقتي. است 69 حالت دهاني سكس براي وضعيتها بهترين از يكي
 هـم  همـراه  دسـتتان  و زبـان  از و كنيـد  تحريك را قبلي شده شناخته عوامل دو هر توانيد مي بگيرد

 عـوض  يگـر قبلي شـده  شناخته عوامل با را خود جاي وضعيت اين در توانيد مي گاهي. كنيد استفاده
 زوجهـا  از خيلي. داد انجام پهلو به پهلو يا باال در زن باال در مرد شكلب توان مي را 69 وضعيت. كنيد

 يگـر قبلي شـده  شـناخته  عوامـل  كنـار  پهلـو  بـه  كـه  حـالتي  در را دهـاني  سـكس  تا هستند راحتتر
 و داشـته  دهـاني  سـكس  ها وضعيت اين همه در تا دارند عالقه زنان از بعضي. دهند اندانجام خوابيده
 حالت اين در چند هر. كنند مي خفگي احساس باشد باال در مرد كه حالتي در اي عده. شوند ليسيده

 انـدام  مهمتـرين  كليتـوريس  !ببـرد  لذت و برده فرو زن دهان در را خود آلت راحتي به تواند  مي مرد
 مـورد  در زنـان . بـرد   مـي ن سكس از لذتي هيچ زن كليتوريس به كافي توجه بدون. است زن جنسي
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 شان كليتوريس كه هستند آن عاشق اي عده. دارند متفاوتي درك و احساس انش  كليتوريس تحريك
 و ليسيدن زبان با تحريك. باشد دردناك بعضي براي كار اين است ممكن ولي شود يدهمك سختي به

  . برد مي آسمان اوج به را زن واژن ورودي مكيدن
 بـا  را واژن كوچـك  و بزرگ لب طرف يك در. برويد كليتوريس سمت به و شروع واژن از را ليسيدن

 موقـع  و بـرده  واژن داخـل  را زبان سپس .بكشيد دو آن بين كرده شل را خود زبان بگيريد لبتان دو
  . بكشيد آن دورادور به آوردن بيرون
 آن روي كـامالً  را زبـان  بعـد . بزنيد ضربه محكم آن به زبان با و كشيده دست با را خارجي لب اينك

 حتـي  و كـرده  بيخـود  خـود  از را زن عمـل  اين انجام. برگرديد كليتوريس سوي به دوباره و كشيده
  . برساند گاسمار به است ممكن
. بزنيـد  ضـربه  آن اطـراف  به زبان با و بمكيد سريع و كوتاه خيلي و برده دهان به را كليتوريس حال
 عمـل  اين اگر. شود شديدي ارگاسم باعث تواند  مي واژن در انگشت كردن فرو موقع همين در گاهي

  . داشت خواهد زيادي لذت دهيد انجام 69 وضعيت در را
 هم سر پشت و ريتميك ضربات از استفاده دهاني سكس طريق از زن رساندن مارگاس به راه بهترين

 ليسيدن با و برده زن پاي الي را خود صورت دارند دوست مردان از خيلي. است كليتوريس به زبان
 كـار  ايـن  به اي عالقه هيچ كه هستند هم زيادي مردان مقابل در .كنند ابراز را عشق او تناسلي آلت

 شـما  بنابراين. نبرند لذتي هيچ شانسكس ليسيدن از هم زنان از ميك عده گاهي است ممكن. ندارند
  . باشيد داشته كافي اطالع مقابل طرف تمايل از بايد

 سـكس  بعـدي  مراحـل  در او شود  مي موجب و كرده تحريك بيشتر هم را مرد عمل اين انجام گاهي
  . ببرد بيشتري لذت
 و رفتـه  حمـام  به هم با ابتدا است بهتر ندهد آزار را مرد زن تناسلي دستگاه بوي و طعم اينكه براي
 خوش شامپوهاي يا صابون با را يگرقبلي شده شناخته عوامل و تراشيده آنرا موهاي بازي عشق ضمن

 قـرار  معاشـقه  و نـوازش  مورد دهاني سكس از قبل دهند مي ترجيح زنان از بعضي. بشوييد كننده بو
  . بگيرند

 نـوازش  بـا  سـپس . ببوسيد را يگرقبلي شده شناخته عوامل و نشسته هم مقابل شروع براي بهتراست
 ناحيـه  آن از بعـد  و رانهـا  و بـرده  پـايين  را خود دست بتدريج. كنيد تحريك اورا بدن حساس نقاط

 كـامالَ  دهـاني  سـكس  براي شما جنسي شريك دهيد انجام خوب را عمل اين اگر. بماليد را تناسلي
  !ببرد نازش سمت به را شما سر خودش دست با است نممك حتي و شده آماده

  
  مردان توسط دهاني سكس انجام روش -2/43/2
  . بكشيد كليتوريس دور را خود زبان -1/1/26
  . بمكيد لبتان با را كليتوريس -2/1/26
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  . بكشيد واژن لبهاي و كليتوريس دور 8 عدد شكل به خودرا زبان -3/1/26
  . بزنيد ضربه كليتوريس به تگيآهس به خود زبان با -4/1/26
  . بچرخانيد آن درون و برده واژن داخل را خود زبان -5/1/26
  

 مرد آلت زدن ساك -44/2

 سكس براي مرد تحريك راه بهترين تواند  مي فالشيو. برند  مي لذت آلتشان زدن ساك از مردان همه
 سـاك  معتقدند بعضي حتي. باشد نزديكي براي خوبي مقدمه تواند  مي زدن ساك مواقع بعضي. باشد
  . كنـد  تر لذتبخش را ارگاسم و داده افزايش هم را نزديكي هنگام انزال به رسيدن زمان تواند  مي زدن

 خـود  گونـاگون  موقعيتهـاي  تجربـه  و امتحـان . دارد وجـود  مختلفي موقعيتهاي فالشيو انجام براي 
  :از عبارتند زدن ساك مختلف روشهاي. باشد مفرحي كار تواند مي

 بـين  شـما  و بنـشيند  تخت لبه يا صندلي روي يا بايستد تواند  مي مرد موقعيت دراين :زدن زانو -1 
 خـسته  مـرور  بـه  شـما  زانـوي  كـه  اسـت  ايـن  وضعيت اين اشكال تنها. بنشينيد زانو روي او پاهاي

  . شود مي
 بـرعكس  مـرد  و زن كه روش اين در. است مردم از بسياري عالقه مورد وضيت اين :69وضعيت -2 

 توانند مي طرف دو هر )انگليسي 9 و 6 عدد مثل درست( گيرند مي قرار يگرقبلي شده شناخته عوامل
 دارد قـرار  بـاال  در كـه  سكـسي  معموال. دهند انجام دهاني سكس يگرقبلي شده شناخته عوامل براي

  . داشت خواهد مقابل طرف آلت روي بيشتري كنترل
  . دهيد انجام دهاني سكس و كشيده دراز هم پهلوي به پهلو دتواني مي او و شما :پهلو به پهلو-3
 سـر  و بنـشينيد  او طـرف  يـك  در شما و كشيده دراز تخت روي پشت به تواند  مي مرد همچنين -4

  . كنيد خم او آلت سمت به را خود
 انگـشت . اسـت  اينچ 6 تا 5 مردان آلت طول متوسط. كنيد نگاه خوب جنسيتان شريك آلت به ابتدا
 تـر  سـفت  بتـدريج . كنيـد  لمس را آن خوب و ببريد پايين و باال آلت روي معاينه حالت مثل ار خود
 آويـزان  و شـل  گـاهي  و چـسبيده  بـدن  به سفت گاهي ها  بيضه. كنيد لمس را بيضه پوست. شود  مي

 بـا  همزمان و بزنيد ليس را ها  بيضه و ران داخلي ناحيه. كنيد لمس را تناسلي ناحيه موهاي. هستند
  . كند مي تحريك شدت به را او هم با عمل دو اين انجام بماليد را آلت ميآرا به دست
 بـا . بزنيد ليس زبان با آن سطوح تمام در و پايين به باال از را جنسيتان شريك آلت ابتدا شروع براي
 در ميهم نقش آنها نبريد ياد از را ها  بيضه. كنيد آغشته بزاقتان به و كرده لمس كامال را او آلت زبان

  . دارند شما جنسي شرك تحريك
 زبـان  حالـت  ايـن  در اكنـون . ببنديد آن سر دور را خود لبهاي و برده دهان داخل را او آلت سپس 

 شما. كنيد زياد و كم را خود لبهاي فشار كار اين حين ميتوانيد شما. بچرخانيد آلت سر دور را خود
 را آن لبهـا  بـا  و كنيـد  دهـان  وارد را آلت سر از يمك مقدار فقط و برده تر عقب را خود لب ميتوانيد
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 اسـت  حـساس  خيلـي  كـه  آلت بدنه با سر اتصال ناحيه به را خود زبان گاهي است بهتر. دهيد فشار
 بـستني  يـك  يـا  بـزرگ  چـوبي  نبات آب يك شما جنسي شريك آلت كه كنيد تصور چنين. بكشيد
 شـكالت  مـي ك ميتوانيد حتي ميدهد شما به زيادي لذت كار اين. بخوريد آنرا شيوه همان به و است
  . بخوريد را آن و ماليده آلت به آن مانند يا عسل

 آن روي را خود زبان و لبها و داشته نگه دهان در زيادي مدت را او آلت كه است اين نكته مهمترين
 شـايد . زنيـد ب لـيس  را هـا   بيضه و رفته پايين سپس داده انجام را كار اين بار چند. ببريد پايين و باال

 اندازه به چيز هيچ. است نفر دو بين عالقه و عشق دادن نشان راه واالترين دهاني سكس گفت بتوان
  !باشد او به شما عالقه كننده بيان تواند مين جنسيتان شريك آلت به وافر توجه
. كنيـد  هنگـا  آن به دقت با حال. شد خواهد تر سفت بتدريج. بگيريد دردست اورا آلت اشتياق با ابتدا
 شـما  و است آلت قسمت حساسترين آندو اتصال محل يا گالنس. كنيد نگاه خوب را آلت سر و بدنه
 مـرد  بدن نقطه ترين حساس محل اين شايد. نماييد معطوف قسمت اين به را خود توجه بيشتر بايد
 قـسمت  ايـن  پـايين  در. برسـانيد  ارگاسم به را مرد توانيد مي زبان با آن تحريك با فقط شما و باشد
. دارنـد  قـرار  آلـت  پايين در ها  بيضه. نيست حساس چندان تماس برابر در داردكه قرار شافت يا بدنه
 لـذت  و بمكيـد  را آنهـا  دقت با و مينر به ميتوانيد شما. هستند حساس درد به نسبت العاده فوق آنها

  . بدهيد او به بسياري
 داشـته  مـوفقي  سـكس  توانيـد  مي آنها روي نلبتا و زبان تمركز و حساس نقاط اين شناخت با حال

  . است الزم دقت و مهارت دهاني سكس از بردن لذت براي. باشيد
 و هـا   بيـضه  زير رابه خود زبان و گرفته ميآرا به را ها  بيضه دست با شده شق كامالَ او آلت كه ميهنگا
 و ليـسيدن  بـا . اسـت  محل ترين حساس گاه ختنه مردان بيشتر در. بزنيد ليس را آنها و بكشيد آلت

  . برسانيد انزال مرحله به را او توانيد مي شما حتي نقطه اين روي زبان با زدن ضربه
  
  زنان توسط اندمر زدن ساك انجام روش -1/44/2

 ماننـد  ديگـري  موقعيتهـاي  البتـه . بزنيد زانو او پاهاي بين كه است اين شروع براي وضعيت بهترين
 داخـل  را او آلـت . كنيـد  تجربـه  را آنهـا  توانيد مي بعداً كه دارد وجود مه پايين و باال و پهلو به پهلو
 آسـيب  آن بـه  دنـدانهايتان  بـا  تـا  باشيد مواظب. بكشيد آن دور دايره يك سر حركت وبا برده دهان

  . است بخش لذت بسيار حركت اين!نرسانيد
 آن زيـر  بـه  زبان با حاال شود نمايان ها  بيضه تا كنيد بلند را او آلت نشسته باال در مرد كه حالتي در

 ايـن  در. بكـشيد  آلـت  قـسمت  ترين باال به ها  بيضه قسمت ترين پايين از را خود زبان سپس بكشيد
  . بگيريد كمك خود دست از ميتوانيد قسمت

 حركـت  با. بگيريد را آلت بدنه دست با و ببنديد ختنه محل در را لبها و برده دهان داخل را او آلت 
 بـا  انـزال  حالـت  در. ببريـد  پـايين  و باال را خود دست ميآرا به و گرفته لبتان با را آلت طرف دو سر
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 برابـر  چنـد  را ارگاسم لذت توانيد مي آلت پايين در پيشابراه روي انگشتتان فشار و حركت اين انجام
  . كنيد
 را او نيدتوا مي قسمت اين مكيدن با بگيريد لب با را آن پشتي قسمت و برده دهان داخل را آلت سر

  . ندارد سر حركت به نيازي روش اين برسانيد ارگاسم به سريع خيلي
  . است لذتبخش العاده فوق طرف دو هر براي اوقات بيشتر 69 وضعيت

 ضـربه  آن بـه  مـي آرا بـه  زبانتان با مكيدن ضمن و برده دهان داخل را او آلت و زده زانو او مقابل در
 را 8 عـدد  دماغتـان  نـوك  بـا  كه كنيد تصور چنين و گرفته تآل دور به محكم را خود لبهاي. بزنيد

 را آن فقـط  شـديد  خـسته  حالت اين از وقتي دهيد حركت باال و پايين سمت به را خود سر بكشيد
  . بمكيد

 انتهـاي  در اسـت  بهتر بكشيد عميق نفس دهانتان با و برده دهان داخل را آلت توانيد مي كه آنجا تا
 از را هـوا  و كنيـد  باز ميك را خود دهان حاال. دهيد حركت باال سمت به را خود سر عميق نفس اين

 دوبـاره  و كـرده  صبر دقيقه چند برسد انزال به است ممكن كرديد گمان اگر. كنيد خارج خود دهان
  .دهيد ادامه
 راسـت  خـوب  او آلـت  كـه  ميهنگـا . است الزم زيادي مهارت مرد رساندن لذت به و زدن ساك براي
 و بزنيد ليس را او آلت زيري سطح تمام زبانتان با و گرفته دست يك با مينر به را ها  بيضه است شده
 در. كنيـد  آنهـا  معطـوف  را خود توجه بيشتر نقاط اين يافتن از بعد. كنيد كشف را آن حساس نقاط
 و ليـسيدن  با. است آلت سر حلقه به پوست اتصال يا ختنه محل قسمت ترين حساس مردان بيشتر
 دوسـت  آگـاه  ناخود او انزال هنگام به !اندازيد مي فوران به را آب چشمه شما ناحيه اين به زدن زبان
 وضعيت است بهتر. باشيد زدن اوغ مواظب !كند فرو شما دهان در ممكن حد تا را خود آلت كه دارد
 و باشـد  نداشـته  تمـاس  شـما  گلـوي  انتهـاي  به زياد او آلت كه بگيريد اي بگونه را خود گردن و سر

 تـوي  اورا منـي  ميتوانيـد  )تهـوع  حالـت ( اينكار از جلوگيري براي. نشود حالتان خوردن بهم موجب
 عالقـه  كه زنان برخي. بريزيد ايد كرده آماده قبل از كه كلينكس دستمال يك توي و نگهداري دهان
 يـا  صـورت  بـرروي  آنـرا  مـرد  مني فوران مجرد به ببرد را لذت تمام حالتي چنين در مردشان دارند

 كامـل  ارگاسـم  بـه  مـرد  تـا  ليسند مي مجددا را شده خالي آلت سپس و كنند مي خالي خود پستان
 كامـل  تخليـه  او زيـرا  نـدارد  مرد مني مجدد فوران از نگراني هيچ زن براي ديگر وضعيت اين. برسد
 تواند مي حتي زن .باشد مي ليسيدن و خوردن قابل كه ماند مي زن دهان در لزجي مايع نهايتا و شده
 مـرد  منـي  لزجـي  از را خـود  و بكشد مرد سينه يا صورت يا مرد لب روي را خود لزج و خيس زبان

 بـا  كرد خواهد سعي هم او و نمانده پنهان مرد بين تيز ديد از زن عمل اين شك بدون. كند خالص
 ديگر ارب و ندارد دوام باشد يكطرفه سكس اگراين چون برساند متقابل باوج را زن ليسيدن و خوردن

  . داد نخواهد پا بĤن زن
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 قـورت  بـه  مجبـور  ديگـر  انزال بهنگام بگيرد قرار مرد آلت به نسبت باالتري وضعيت در زن سر اگر 

  . كنيد استفاده نيز طعم خوش  هايكاندوم از توانيد مي خود راحتي براي البته !!نيست او مني دادن
  
  

  )دارد را بهشت حكم مرد براي زن بدن( زن بدن ماساژ -45/2
 زيباتر و مستحكمتر را آنان روابط و كرده منقلب را مردان و زنان از بسياري زندگي بدن و تن ماساژ

 برابـر  در آوردن فـرود  سر و زن بدن طبيعت يادگيري به وادار را مردان بهشت با ماساژ. است مودهن
 بـه  كـه  كـه  زوجيني. ندارد تأمل جاي ما جمع در ن  آ دايجا كه ضرورتي كند، مي آن قدرت و زيبائي
 لـذت ،  يسكـس  نقـاط  ماسـاژ  نيـستند،  آميـزش  انجام به قادر فيزيكي معلوليتهاي يا و بيماري علت

 در جنـسي  خواهـشهاي  ازديـاد  وجود با كه بارداري زنان. آورد مي باز ارمغان به آنان براي را نسيج
 روش ايـن  از را اسـتفاده  نهايـت  تواننـد  مـي  بيننـد،  نمي آميزش به قادر را خود حاملگي مدت طول
 بـا  ماسـاژ  روش و راه كـه  بخواهنـد  خـود  شـريك  از و ببرند آرامش و لذت به رسيدن براي خطر بي

 نقـش  توانـد   مـي  دارد، بـدن  روي كـه  مفيـدي  تـاثيرات  بـر  عالوه ماساژ. بياموزند خوبي به را بهشت
 بيشتر را مرد و زن ميجس ارتباط ماساژ. نمايد چنداندو را سكس لذت و داشته نيز كنندگي تحريك
 عوامـل  بـا  جنـسي  رابطـه  از بيـشتري  لـذت  آنها تا شود مي موجب جنسي برانگيختگي ضمن كرده،

 رسـند،  مـي  ارگاسـم  بـه  ديـر  اينكه يا دارند ارگاسم مشكل كه زناني در. ببرند يگرقبلي شده شناخته
 . است كننده كمك بسيار امر اين در و دارد ارگاسم تسهيل در ميمه نقش بدن ماساژ

  
  :از عبارتند ساده بطور زن بدن جنسي ماساژ مختلف مراحل -46/2

  بدن پشت ماساژ -1/46/2
 نـوك  اول. كنيـد  شـروع  او پشت از ابتدا است بهتر زن، بدن عضالت كردن شل و ماساژ شروع براي

 سـپس . كنيـد  نوازش ميآرا به پايين تا باال از را پشت ناحيه بعد بكشيد او پوست به را خود انگشتان
 توانيد مي گاهي. دهيد ماساژ آنرا وار، دايره و )vibration( لرزشي كششي، حركات با متناوب بطور

  . دهيد فشار آرام و بگيريد دستتان با خمير مثل درست را او بدن گوشت
 و رفته او پاهاي سراغ سپس. بگيريد خود انگشتان بين را او موهاي گاهي و داده ماساژ را سر پوست

  . دهيد فشار دست با را پايش انگشتان
  
  نبد جلوي ماساژ -2/46/2

 موهـاي . كنيـد  تحريـك  ماساژ ميآرا به را ها سينه نوك. بماليد خارج به داخل از را پستانها و سينه
 فكـ . بماليـد  شـكم  پـايين  قسمت دستتان كف با. بكشيد مينر به و كرده نوازش را شرمگاهي ناحيه
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 كـه  معتقدنـد  اي عده. بگذاريد زن تخمدانهاي روي آنرا شد گرم وقتي و ماليده بهم را خود دودست
  . كنــــــد مــــــي بيــــــشتر را ســــــكس بــــــراي زن انــــــرژي اينكــــــار انجــــــام

 انجام را kegel تمرينات زن است بهتر هنگام اين در. دهيد فشار را رحم و مثانه ناحيه كنيد سعي
ــه و داده ــا ماهيچ ــن كــف يه ــود لگ ــت ماننــد را خ ــف حال ــفت ادرار، كــردن متوق   . كنــد س

  
  واژن ماساژ -3/46/2

 ارگاسـم  بـه  طريـق  بـدو  زنـان  كـه  دانيـد  مـي . بپوشيد التسكس دستكش مرحله اين در است بهتر
 طريـق  از ارگاسـم  زنـان  از بـسياري . كليتـوريس  تحريك راه از و جي نقطه تحريك راه از :رسند مي

 چنـد  توانـد    مـي  زن كند پيدا ادامه مناسب بطور تحريكات اگر اهيگ. دانند مي تر عميق را جي نقطه
 روحيه در خوبي بسيار تاثير سرهم پشت و متوالي ارگاسمهاي اين. باشد داشته سرهم پشت ارگاسم

  . دارد زن
 بـاز  ازهـم  انگـشتتان  بـه  را واژن لبهاي و نموده آغشته مناسب كننده ليز ماده يك به را خود دست
 )بزرگ و كوچك( خارجي و داخلي لبهاي. بگيريد )ناف بطرف ( باال سمت به را تانانگش نوك. كنيد

ــا را ــشتتان ب ــم از انگ ــدا ه ــرده ج ــا و ك ــك را آنه ــك ت ــه ت ــيآرا ب ــا م ــشت دو ب ــد انگ   . بمالي
 خود شست انگشت. كنيد وارد نيز را دوم انگشت آن بدنبال كرده واژن وارد را خود انگشت يك حاال

 اينكـه  يـا  دهيـد  فـشار  را خـود  دسـت  ميتوانيد. دهيد قرار كليتوريس مقابل آنرا و داشته نگه باال را
  . باشـد  داشـته  تمـاس  كليتـوريس  بـا  شـما  شـست  و واژن ديواره با شما انگشت دو طوريكه بلرزانيد

 خـود  دسـت  حاال دهيد، قرار واژن لبهاي روي را انگشتانتان و عانه استخوان روي را خود دست كف
 حـدود  دسـت  حركـت  بـا . بدهيد آن به چرخشي حركت يك و داده فشار پايين سمت به ميآرا به را

 لبهـاي  به ماليم ضربه چند انگشت با و كرده بلند را خود دست كف سپس بكشيد، فرضي دايره 10
  . دهيد انجام بار چند براي را حركت همين دوباره و نموده مكث ثانيه چند. بزنيد واژن
 بـا  شـكل  گنبـدي  بافـت  يـك  بـصورت  واژن فوقاني و پشتي قسمت رد را رحم گردن ميتوانيد شما

 از اي عـده . كنيد تحريك آنرا اطراف بافت احتياط با. نماييد لمس )چانه مانند( آن وسط در شكافي
  . كنيد تكرار برايشان را اينكار ميخواهند شما از و برده زيادي لذت كار اين از زنان
 را خـود  انگـشت  هرگـز  بنـابراين . اسـت  حساستر بسيار شما تآل از كليتوريس كه باشيد داشته بياد

 را كليتـوريس  كنيـد،  مي لمس را زن تناسلي اندام كه ابتدا. نكشيد آن روي خشن و خشك بصورت
 واژن لبهـاي  بـا  را كليتـوريس  ميتوانيد اصطكاك از ناشي درد كاهش براي. دهيد فشار مينر به فقط

  . كنيد تحريك آن با و گرفته
 شـكم  پـايين  قـسمت  روي اسـت  آزاد كـه  را خود ديگر دست سپس كرده واژن وارد را دخو انگشت
  . دهيد فشار يگرقبلي شده شناخته عوامل طرف به و بگذاريد
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 را شـما  دسـت  تـا  بخواهيـد  او از نيستيد آشنا زن تناسلي اندام لذتبخش و حساس قسمتهاي با اگر
 قـسمتها  ايـن  تحريك به خودتان آن از بعد. كند استمناء و تحريك را خودش شما دست با و گرفته

  . بپردازيد
 لـب  روي ليزكننـده  مـاده  مقـداري  كه است اين زن جنسي ماساژ براي ديگر روش يك -1/3/46/2

 ايـن . بكـشيد  آهستگي به فشار ضمن و بگيريد خود اشاره و شست انگشت با آنرا سپس ريخته واژن
  . دهيد انجام سرهم پشت بار چندين را عمل
 گروهـي  و برنـد  مـي  زيـادي  لذت آنها ماساژ از زنان از گروهي. دارند قرار واژن طرف دو در دانهاتخم
  . دهيد ماساژ را آنها ميتوانيد تمايل صورت در. دانند مي دردناك آنرا ديگر

 ،اينبرد  مي باال را خود لگن زن كه بتدريج. كنيد نوازش مينر به را عانه موهاي و رانها داخلي قسمت
 بـه . ببريـد  واژن لبهـاي  سمت به را خود انگشت ميتوانيد مدتي از بعد. دهيد ماساژ بيشتر را منطقه
 بـه  واژن بيروني لب اتصال محل. بگيريد دست با يكي يكي نموده ليز را آنها مناسب ماده يك كمك
 چنـد  هم ديگر لبهاي با را عمل همين نظير. بكشيد باال سمت به پايين از گرفته دوانگشت با را بدن
  . دهيد انجام بار
. كنيـد  خـارج  و وارد آنرا سپس داشته نگه ثابت لحظه چند. كنيد واژن وارد را خود انگشت ميآرا به
  . كنيد استفاده هم ديگرتان انگشت از توانيد مي شد الزم اگر

 سـاير  بـا  آن ضـمن  و بچرخانيـد  كليتوريس دور را خود دست كف كرده واژن وارد را شست انگشت
 و )داخلي جي نقطه( واژن سقف توانيد مي شما ترتيب اين به. دهيد فشار را لگن استخوان ،انگشتان

  . نماييد تحريك تواماً را )خارجي جي نقطه( مثانه
 واژن ديـواره  روي را خـود  انگشت اينكار براي. كنيد تحريك واژن داخل را جي نقطه خود انگشت با

 هـم  را كليتـوريس  بااينكـار  همزمـان . برداريـد  وبـاره د و دهيـد  فشار زنگ دكمه مثل آنرا و گذاشته
 دهيد فشار باهم بار هشت پايين و باال جهت در را واژن ديواره خود دوانگشت با. بدهيد غلقلك ميك
 فشار ضمن گرفته انگشت با مينر به را كليتوريس سپس. كنيد تحريك نيز را كليتوريس آن همراه و
  . بكشيد آنرا ميآرا به

 از بعـد . كنيـد  مكـث  مـي ك 12 سـاعت  محل در و بچرخانيد دايره بشكل واژن داخل ار خود انگشت
 حـاال . كنـد   مـي  حـشري  بشدت را زن عمل اين انجام. دهيد غلقلك انگشت با را واژن ورودي مدتي

. بچرخانيد كليتوريس سمت به باال تا پايين از برده واژن خارجي و داخلي لبهاي بين را خود انگشت
 توسـط  بدنشان اينكه از همه شماست آلت ورود منتظر ديگر او اينكارها همه انجام از دبع و اينجا در
 توسـط  بـدن  ماسـاژ  چنانچـه . برند مي فراواني لذت شود نوازش و لمس احساس روي از ديگري فرد

 . بود خواهد برابر چند شما براي آن لذت آنگاه شود، انجام شما عالقه مورد فرد يا و جنسي شريك
 خـود  شـريك  يـا  و همـسر  ارضـاء  بـه  مايل ولي عاجزند خويش آلت نعوظ از دليل هر به كه مرداني
 را )اسـت  زن سكـسي  نقاط بويژه بدن و تن بهشت از منظور( همسرشان بهشت با ماساژ نيز هستند
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 و سكـسي  نقـاط  همـه ( ابـزار  سـكس  ماسـاژ . يافـت  خواهنـد  جـوئي  لـذت  يهـا راه بهترين از يكي
 سـكس  و آميـزش  راز و رمـز  پـر  دنيـاي  فراگيري جهت در مناسب و نو يمگا )مرد و زن شهوتسراي

 بـسيار . يابنـد  نمـي  خود در آميزش براي را الزم آمادگي هنوز كه است بزرگساالني و نوجوانان براي
 و اسـت  پذير نامكا هم مرد آلت نعوظ يا و دخول بدون بازي عشق و آميزش« دريابيم كه است مهم
   ».تر لذتبخش بسي شايد

 در كـه  آن، اصلي هدف كنار در است بابهشت ماساژ فوايد از اي گوشه باال در شده اشاره نكات مامت
   :پردازم مي آن صحيح روش و چون و چند به زير

 و سـاحت  بـه  را او ذهنيـت  ورود تـا  است زن براي بخش آرام فضائي آفريدن بابهشت ماساژ از هدف
. ببرد تازه ولي فراوان لذتي خود بابهشت ماساژ از كه ازدس قادر را او و گرداند آسانتر شهواني حالتي
 اين و لذتش فرود و اوج لحظات در او مشاهده و زن، كنار در فرصتي داشتن از دهنده ماساژ شخص
 قـدرت  احـساس  و گنجيـد  نخواهـد  خـود  پوسـت  در  اوسـت،  آميز سحر سفر اين باعث كه حقيقت
 كـه  اگـر  باشـد  خطـر  بـي  بـسيار  توانـد    مي شد اشاره هك همچنان بابهشت ماساژ. كرد خواهد فراواني

د جراحي دستكش از استفاده قبيل از بهداشتي مالحظات براي مناسب راهيست و گيرد قرار نظر مـ 
 در تجـاوز  چـون  تلخـي  تجربـه  بـا  زنـان  كـه  باورند اين بر درمانگران. صميميت و اطمينان برقراري
 درك با همراه كه بابهشت ماساژ با توانند  مي سكس، و شآميز به نسبت آشفته ذهنيتي يا و گذشته
  . يابند بهبود كلي به است، شريكشان باالي
 و نتيجـه  يـك  معمـوالً  اورگاسـم  بلكـه  يستن جنسي لذت اوج و اورگاسم به رسيدن بابهشت ماساژ

 از دادن لـذت  و آرامـش  ايجـاد  هـدف . اسـت  آور نشاط و بخش فرح العاده فوق ولي جانبي محصول
 كننـده  دريافـت  هم و دهنده ماساژ هم شود، نگاه قضيه به ديد اين با اگر. است بابهشت ماساژ يقطر

 اورگاسـم  فـتح  و يـافتن  دست نگران ديگر و يابند دست نسبي خيال آرامش يك به توانند  مي ماساژ
 جـسم  و ذهـن  بـر  سـزائي  به تاثير رواني نظر از نفر دو هر دوش از سنگين بار اين برداشتن. نباشند

 شـديدتر،  بـسيار  معمـوال  افتـد،  مـي  اتفـاق  بابهشت تحريك علت به اورگاسم كه ميهنگا و گذارد مي
 كـه  بدهيـد  اورگاسـم  بـه  را اجـازه  اين كه نكنيد فراموش ولي. بود خواهد طوالنيتر و تر كننده ارضاء
 كـه  زمـاني . بود خواهد مفيد بسيار نيز دهنده ماساژ شخص توقعي كم. نيافتد اينكه يا و بيافتد اتفاق

 بخشيدن لذت دادن، آرامش منظور به فقط و باشد نداشته خود زن شريك از خدمتي هيچ انتظار او
 آسـودگي  و عجيـب  آرامـشي  ماسـاژ،  كننده دريافت زن باشد، گذاشته قدم تجربه اين به يادگيري و

 نخواهـد  بردن محض جنسي لذت منظور به فقط ديگر آميزش اين و كند، مي حس را عميقي خيال
 تجربـه  ايـن  البتـه . داد خواهـد  قـرار  خود تاثير تحت را او روان و ذهن از ژرفتري هاي اليه بلكه بود
 انتخـاب  و تـصميم  بـه  بـستگي  فقـط  كـه  باشـد  داشـته  پـي  در را ديگـر  آميـزش  نـوع  هر تواند   مي

 خواهد ضافها شما ارتباط به را جديدي اعتماد و صميميت نگرش نوع اين. دارد ماساژ كننده تدرياف
 مقدمـه  تواند  مي ماساژ انجام هم گاهي ولي. شود  مي انجام خستگي رفع براي فقط ماساژ گاهي. كرد
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 بازي عشق دنبال به واقعي سكس يك لذت شده كه هم يكبار براي حتماً. باشد سكس و بازي عشق
  . كنيد تجربه را خوب ماساژ و

 اينجـا  در. باشـيد  آشـنا  ساده تكنيك چند با بايد اشم خوابتان اتاق در بخش ت  ذل كار اين انجام براي
 داشـته  يگـر قبلي شـده  شـناخته  عوامـل  بـا  بيادماندني و خوب شبي تا ببريد بكار را ساده نكته چند

  !باشيد
 باعـث  تـا  باشـد  چـرب  خيلـي  نبايـد  ماساژ روغن. كنيد تهيه مرغوب ماساژ روغن يك ابتدا - 1

 شـما  تا شود، پوست جذب هم سرعت به ايدنب روغن اين ديگر طرف از. بشود شما ناراحتي
 همچنـين . بماليـد  را يگـر قبلي شـده  شـناخته  عوامل بدن زيادي مدت آن كمك به بتوانيد
 يـا  روغـن  بتوانيـد  اسـت  ممكـن . باشد داشته هم نامطبوعي و زننده بوي نبايد ماساژ روغن

  . كنيد تهيه هست، هم محرك بسيار آنها از بعضي عطر كه گوناگون عطرهاي با لوسيونهايي
. كنيـد  روشـن  كم نور با خواب چراغ يا شمع چند كرده، خاموش را چراغها :مناسب محيط - 2

 صـورت  در. باشـد  داشـته  وجـود  محـيط  در نبايـد  بزند برهم را شما آرامش كه عاملي هيچ
 . كنيد پخش را تان عالقه مورد و ماليم موزيك يك توانيد مي تمايل

 مناسب زمان در بتوانيد تا بپوشانيد حوله با را بدنتان و دهآور در را خود لباسهاي است بهتر - 3
 و ريخته دستها روي ماساژ مخصوص روغن از ميك مقدار شروع براي. شويد لخت راحتي به

 انگـشت  نـوك  بـا  مـي آرا بـه  را بازوها و شانه گردن، پشت !دهيد ماساژ را خودتان بدن ابتدا
 نـواحي  اين عضالت تا بماليد اي دايره حركات با هم را خود شقيقه و فك است بهتر. بماليد
 آمـاده  شـما  دسـتهاي  حـاال  داديـد  مالش را خود بدن از قسمتهايي اينكه از بعد. شود شل

 . است مقابل طرف ماساژ
 او كـه  شـويد  مطمئن. بخوابد شكم روي لخت نيمه يا لخت بدن با بايد شما جنسي شريك - 4

 كـف  بـا  و ريختـه  او پـشت  سراسـر  روي را ژماسـا  روغن از زيادي مقدار. است راحت كامالً
 موجـب  زيرا نكنيد وارد او بدن به زيادي فشار كه باشيد مراقب. كنيد پخش آنرا دستهايتان

 داشـته  بيـاد . دهيـد  مـالش  عميـق  بطور و آهستگي به را او بدن. شد خواهيد وي ناراحتي
 كـه  بدهيـد  هـم  را اختيار اين او به. دهيد انجام احساس با بايد حتماً را عمل اين كه باشيد

 شـده  شـناخته  عوامـل  بـدن  گوشـت  هرگـز . بدهـد  ماساژ را شما بدن خواست كه وقت هر
 بـه  آنرا از قسمتهايي گاهي و داده فشار ميآرا به را مقابل طرف بدن. نزنيد چنگ را يگرقبلي
 . بگيريد انگشتانتان بين گرفتن، نيشگون حالت مثل درست مينر

 كه باشيد مراقب. بياييد پايين هاشانه سمت به كرده شروع او گردن پشت ناحيه از را ماساژ - 5
 نـوك  بـا  را بـازو  يهـا   ماهيچـه  و كرده باز هم از را او بازوهاي. ندهيد فشار زياد را او گردن

 هـا  مهـره  سـتون  سـمت  بـه  بـازو  سمت از طرف دو از بعد. دهيد ماساژ ميآرا به انگشتانتان
 طـرف  دو در را هـا  مهـره  اطـراف . نياوريـد  فشار زياد اهمهره استخوان خود روي ولي بياييد
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 انتهايي قسمت كه باشيد مراقب. بياييد پايين دنبالچه استخوان سمت به همينطور و بماليد
 . دهيد فشار زياد آنرا نبايد و است حساس بسيار هامهره

 فـوق  كه را رانها داخلي قسمت مخصوصاً. برويد پاها سراغ به حاال پشت، و بازو ماساژ از بعد - 6
 نـوازش  ظرافـت  بـا  را انگـشتان  نوك و پا ساق تا ران از. بماليد دقت با است حساس العاده
 . كنيد

 انجام. كند پيدا تماس او كمر و پشت با شما سينه گاهي كه بدهيد ماساژ طوري را او پشت - 7
 ماسـاژ  بـين  در همچنـين . دارد مقابـل  طـرف  جنـسي  تحريـك  در زيـادي  نقش عمل اين
 را خـود  بازدم يكبار مدت چند از هر !بماليد او به هم را خود بدن قسمتهاي ساير توانيد مي
 گـاهي  همچنـين . ميبخـشد  آرامـش  او به شما ميبازد گرم هواي تماس. بدميد او بدن روي
 . بخوريد اينكه يا بمكيد ميآرا به را او يگوشها و چسبانده او به را خود بدن

 يـاد  از را داغ يهابوسـه  همـراه  بـه  عاشقانه و يزآم محبت كلمات هيچوقت :هميشه مثل و - 8
 !نبريد

 تـاثير  توانـد   مـي  شما، بدن از خستگي زدودن بر عالوه صحيح ماساژ يك انجام كه باشيد داشته بياد
. سازد دوچندان شما براي را سكس لذت ذهني، آرامش ايجاد ضمن و داشته روان و روح در شگرفي
 زيادي تاثير و بوده زوجها توجه مورد معاشقه و سكس مقدمات بهترين از يكي بعنوان همواره ماساژ

  . دارد زن رسيدن ارگاسم تسهيل و جنسي رضايت در
  

   سازي آماده - 47/2
 ماساژ شروع از قبل نفر دو هر كه است بهتر پس كند، مي كمك آرامش رسيدن به هميشه استحمام
 بـه . . . . و شـمع  نـور  ماليـم،  موسـيقي  با معطر و ساكت محيط يك. باشند كرده استحمام و پاكيزه
 خـرج  بـه  عجلـه  خودتـان  آمـادگي  و مناسب فضاي آمادگي در. بخشد مي اطمينان گرما اتاق فضاي
 بهداشـتي  نظـر  از موضـوع  ايـن . برويـد  دستشوئي به ماساژ شروع از قبل كه نكنيد فراموش. ندهيد

 را شـرايط  پـر،  مثانه با بابهشت يكتحر هرگونه. است برخوردار زيادي اهميت از زنان براي مخصوصا
 دستشوئي منظور به ماساژ قطع به ميلزو ديگر ضمن در. ميكند تر مستعد ميكروبي بيماريهاي براي
 ماساژ شروع براي را الزم ارتباط يكديگر، كشيدن آغوش در و لمس ،كردن نگاه با. ندارد وجود رفتن
  . كند رخنه وجودتان در كم كم اطمينان و امنيت تا كنيد برقرار

  
   ماساژ مراحل -48/2
 ابزار سكس بتواند كه دهد تكيه بالشت به و بكشد دراز اي گونه به پشت به كه بخواهيد شريكتان از

. دهيد قرار او كفلهاي زير در را است شده پوشيده حوله با كه ديگري بالشت. ببيند خوبي به را خود
 را بالشتكهائي توانيد  مي باشد، شده خم ميك بايد انوهاز. بگشايد هم از را پاهايش تا كنيد كمك او به
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 زانـو  چهـار  حالت به دهنده ماساژ شخص. نكند خسته را او وزن تحمل تا دهيد قرار او زانوي زير در
 دسترسـي  كـه  كنـد  مـي  كمك او به موقعيت اين. بنشيند بالشت روي بر ترجيحا زن، پاهاي بين در

  . باشد داشته او بدن اعضاء ديگر و بابهشت به كامل
 عميق و آرام كشيدن نفس. كنيد خود تنفس تنظيم در سعي شود، حاصل بدني تماس اينكه از قبل
 بريده و كوتاه نفسهاي متوجه ماساژ طول در اگر. دهد  مي تشكيل را ماساژ اين اساسي اركان از يكي

 لمـس  و ماساژ به ماليمت با. شويد او عميق كشيدن نفس يادآور ميآرا به بايد شديد، كننده دريافت
 مقـدار . شـود  بابهـشت  لمـس  دريافـت  آمـاده  كننده يافت در تا بپردازيد هاسينه و رانها شكم، پاها،

 بـر  عـالوه  كـه  كنيـد  اسـتفاده  روغن اي اندازه به. بچكانيد او ابزار سكس روي بر را ماساژ روغن ميك
 بـه  حوصله و دقت ماساژ روغن نتخابا در لطفاً. شود آغشته روغن به نيز تر دروني قسمتهاي ملبان،
 شوند مي ديگر عديده مشكالت و خارش يا و حساسيت باعث ماساژ روغنهاي از بسياري. دهيد خرج

 اگـر . نيـستند  مناسـب  ابـزار  سكس ماساژ براي است شده تهيه بدن ماساژ منظور به كه روغنهايي و
 توانيـد   مـي  روغنـي  نـه  و آبـي  ندهكن روان از نداريد، ابزار سكس مخصوص ماساژ روغن به دسترسي
 سـوراخ  را آن اسـت  ممكـن  و شـود   مـي  دسـتكش  تخريـب  باعث روغني كننده روان. كنيد استفاده
  . نيزبكند

 مـدتي  و نكنيد عجله اصال مرحله اين در. دهيد ماساژ را ابزار سكس ملبان، بيروني، قسمت ميآرا به
 اشـاره  انگـشت  و شـست  انگـشت  بـين  را بـان مل بـسيار  ماليمت با. بپردازيد آن ماساژ و لمس به را

 را عمل همين. كنيد لمس انگشتانتان با عكس، بر و پائين به باال از را ملبان لب هر طول و بفشاريد
  . نباشيد زمان نگران اصال و و كنيد تكرار كلبان با

 و بكـشد  زدرا فقـط  اينكه يا و بپردازد خود هاي سينه ماساژ به تواند  مي ماساژ كننده دريافت شخص
 ارتبـاط  كـه  كنيـد  سـعي  و نهرايسد يكديگر چشمان به كردن نگاه از. بپردازد خود آرامش حفظ به

 عمـق  و فـشار  سـرعت،  كنتـرل  در توانـد   مـي  كننـده  دريافت شخص. سازيد تر عميق نگاه با را خود
 پرهيزيدب زياد كردن صحبت از ولي. كند راهنمائي زمينه اين در را دهنده ماساژ و دهد نظر حركات

  . كنند منتقل شما به را آسايش و لذت شما حواس ديگر كه دهيد اجازه و
 و دهيـد  ماسـاژ  آن عكس بر يا و ساعت يها عقربه جهت در وار، دايره حركات با را وچولچ  ميآرا به
 ماسـاژ  عنوان به را عمل اين. بفشاريد تان اشاره انگشت و شست انگشت بين را آن ماليمت همان با

 كننـده  دريافـت  شخص كه است واضح. اورگاسم به شخص رساندن اوج به خاطر به نه و دهيد انجام
 و كند حفظ خودرا آرامش همچنان تا كنيد كمك او به ولي شود  مي زده هيجان و انگيخته بر ماساژ
  . بكشد عميق نفس

 فـضاي  ماسـاژ  و لمـس  بـه  و كـرده  نژوا وارد را راست دست مياني انگشت كافي دقت و مالحظه با
 و بـاالئي  يهـا ديواره بابهـشت،  داخلي قسمتهاي تمام و نكنيد عجله هم باز. بپرداريد بابهشت داخل
 تغييـر  را خـود  حركـات  عمـق  و فشار سرعت،. دهيد ماساژ خوبي به را دوطرف يهاديواره و پائيني
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 نكنيـد  فراموش. كنيد جستجو ماساژ كننده دريافت شخص چهره در را تغييرات اين واكنش و دهيد
 بنظـر  انگيـز  هيجـان  بسيار و كنترل از خارج عادي، غير است ممكن ابتدا در چند هر تجربه اين كه

  . گيرد مي صورت بابهشت آرامش و مواظبت بمنظور كه نيست ماساژ يك جز چيزي ولي بيايد
 اسـت،  بابهـشت  داخـل  در تـان  ميـاني  انگـشت  و دارد قـرار  بـاال  سـمت  به دستتان كف حاليكه در

 انگـشت . دهيـد  حركـت  خوانيـد،  مي فرا خود سمت به اشاره با را كسي كه زماني مانند را تتانانگش
 كنـد  مـي  پيدا تماس دارد قرار كوچول پشت و عشق زين زير در دقيقاً كه اسفنجي بافت يك با شما
 خـود  در را ادرار تخليـه  حـس  ماسـاژ  كننده دريافت است ممكن. شود  مي گفته G -نقطه آن به كه

 خـود  حركـات  به توانيد  مي شما. باشد لذتبخش بسيار يا و دردناك تواند  مي حس اين كه دكن حس
 توانيـد   مـي . دهيـد  حركـت  را انگشتتان وار دايره و عقب و جلو ديگر، سمت به يك ز وا بدهيد تنوع

 از قبـل  ولي كنيد بابهشت وارد نيز را دارد قرار شما كوچك انگشت و مياني انگشت بين كه انگشتي
 در مشكلي زنان اكثر. ندارد مخالفتي كار اين با ماساژ كننده دريافت كه شويد مطمئن كار اين جامان

 تحريـك  بـراي  نيـز  شـست  انگشت از. برند  مي لذت بيشتر تماس و تحريك از و ندارند خصوص اين
  . نبريد ياد از وقت هيچ را حركات ماليمت و كرده فراموش را زمان. كنيد استفاده كچل

  
   !است؟ بوده مشغول كاري چه به شما چپ دست مدت اين تمام در -1/48/2
 ابـزار  سكس تحريك. كنيد استفاده فرد لپك و شكم ،ها سينه ماساژ براي توانيد  مي چپتان دست از
 بـا  خودتان ابزار سكس تحريك. كند مي برابر چندين را لذت چپ، دست و راست دست دست، دو با

 بـه . كنـد  مي دور شريكتان از را شما توجه و و تمركز كار اين ونچ شود  مين توصيه اصال چپ دست
 آن لـذت  در فقـط  ماسـاژ  اين فايده و شماست زن شريك به متعلق فقط ماساژ كه باشيد داشته ياد

  . است ارزشتر با بسيار آن فداكارانه، خودخواهانه، غير نيت و قصد بلكه نيست مستتر
 يكـديگر  بـه  كـردن  نگاه از و بيازمائيد را مختلف حركات و رفشا سرعت، و دهيد ادامه خود ماساژ به

 گريه شدت به و شود احساساتي بسيار است ممكن كننده دريافت مرحله اين در. نشويد غافل هرگز
 او كـه  دهيد اجازه عوض در و نكنيد قطع او با را خود ارتباط و كرده حفظ را خود آرامش شما. كند
 زخمهـاي  التيـام  بـه  نياز و اند گرفته قرار تجاوز مورد جنسي نظر از يبسيار زنان. كند تخليه را خود

 عميق كشيدن نفس به را او رسيد، خود لذت اوج به او كه اگر. دارند شما مراقبت و كمك با قديمي،
 ممكـن  ديگـر  متعـدد  اورگاسـمهاي . دهيد ادامه او موافقت صورت در دادن ماساژ به و كنيد تشويق
 تقاضاي شما از او كه زماني تا دادن ماساژ به. هستند نيز بيشتري شدت داراي كه بيافتد اتفاق است
 چـه  هـر  ماليمـت  بـا  كـرد،  شما از را ماساژ اتمام درخواست اگر. دهيد ادامه است نكرده را آن قطع

 حالـت  در همچنـان  كـه  دهيـد  اجازه او به. آوريد بيرون بابهشت از را خود دست احترام با و تمامتر
 آغـوش  در را يكـديگر . ببـرد  را كـافي  استفاده هيجان با مخلوط آرامش از و بماند باقي هكشيد دراز

 مهـارت  بـه  ماساژ هر با شما كه كه ميهنگا. است موثر بسيار نيز خوابيدن يكديگر دركنار و كشيدن
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 درك و شـد  خواهـد  انقـالب  دچـار  نيـز  جنـسيتان  و سكـسي  زنـدگي  افزائيد، مي عمل اين در خود
 بخـش  زيبـاترين  نكنيـد  فراموش. كرد خواهيد كشف را زنانه جنسي قدرتهاي و رافتهاظ از جديدي
 بوسيدن بويژه كشاند مي باوج را مرد و زن كه است زن باسن و كفل روي بر نرم دست ماليدن ماساژ
 عقـب  جلـو  سـوراخ  سكساز قبل بايد زنان( دهد مي قرار تاثير تحت بشدت ار زن آن سوراخ و باسن
 را مـرد  آنها بدبوئي تا كنند بوسيدن و ليسيدن آماده را آنها خوشبو بوسيله و بشويند قتد با راد  خو
 عبارتنـد  عمـدتاً  و ميباشـند  انكـس ي ماساژ در مرد و زن فيزيكي و جنسي حساس نقاط. )ندهد آزار
 – باسن روي – آنهار پشت – پاها روي - هاپا ساق پشت -زانوها پشت -)ودست پاها كف( كفين:از

– گـردن  دور – هاشـانه  سـر  پشت -كمر كشيدگي خط – باسن هر وسط ثقل نقطه – هاباسن الي
 شـامپو ( كننده نرم به آغشته پا يا دست از ماساژ در كه شود توجه .ولپ صورت روي و پيشاني روي

 ماسـاژ  بادي روش توانيد مي بيشتر لذت براي. كنيد استفاده )ماساژ مخصوص خوشبوي روغنهاي يا
)Body Massage( نرم با را يگرقبلي شده شناخته عوامل بدن طرفين روش اين در. ببريد بكار را 

 و پـا  كننـده  نـرم  بـه  آغشته پاي با و بدن باالي قسمت دست با وبعد مالند مي بو خوش يهاكننده
 بـدن  بـه  ماليمـت  با و سفت را پاها ميك روش اين در و دهند مي ماساژ را مقابل طرف ران و پا ساق
 ماسـاژ  را او مالي بدن طريق از و كشاند مي مرد بروي را خود زن نيز آخر در و كشند مي لمقاب طرف
ـ  طـرفين  و شـوند  مي يكي ارگاسم و عشق و شهوت شور كه است مرحله همين در و دهد مي  اوجه  ب

  . رسند مي جنسي
  
 مرد جنسي ماساژ  -2/48/2

. پـردازد  يمـ  مردان جنسي ماساژ يبرا الگو يك طرح به جنسي روابط متخصصين از »كرامر ژوزف«
 28 شـامل  ماسـاژ  اين. باشد لذتبخش ماساژ گيرنده و نفردهنده دو هر براي عمل اين رسد  مي بنظر

  :شامل ترتيب به. است مرحله
 بـا  ديگـر  سـمت  بـه  سمت يك از و پايين به باال از بدن جلوي تمام ماليدن و لمس :نوازش - 1

 رانهـا  از بدن ماساژ به دست يك آنكه ضمن مرحله اين در. ماساژ روغن مقداري از استفاده
  . شود مي نوازش جنسي آلت ميراآ به ديگر دست با پردازد مي پيشاني تا

 . شود مي داده ماساژ بدن جلوي تمام لوسيون يا روغن مقداري از استفاده با - 2
 از را آن بدنـه  ديگـر  دست با شود  مي كشيده پايين سمت به آلت دست يك با كه حالي در - 3

 . دهد مي ماساژ پايين به باال
 محـل  در بايـد . بچرخانـد  سـاعت  عقربه جهت در و گرفته را آلت زيرين سطح دست يك با - 4

 ديگـر  دسـت  با بايد حال همين در. بكشد پايين سمت به را وآلت كند صبر قدري 6 ساعت
 . داد ماساژ را آلت
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 و آلـت  بيخ ديگر دست با و )آلت سر ناحيه زيرين سطح( فرنولوم روي دست يك انگشت با - 5
 . دهد مي فشار را ها بيضه

 را آن زيـر  سـانتيمتر  چند تا فرنولوم بين ناحيه روي دست يك انگشت دو با هنگام اين در - 6
 بايـد  را دستها جاي تناوب به. دارد مي نگه را آلت بيخ ديگر دست با و كشد مي پايين و باال
 . كرد عوض هم با

 ضمن و كند  مي حلقه آن دور را انگشتان و گذاشته آلت زيرين سطح روي را دست يك كف - 7
 .دهد مي ماساژ پايين به باال از را آن آلت كردن خم

 سـطح  بـا  درتمـاس  دسـت  كـف  كـه  دهيم مي ماساژ شكلي به و كرده عوض را دست ايج - 8
 . بگيرند قرار آن زيرين سطح در انگشتها و آلت ميشك

 مالش را بدن جلوي سطح تمام و بيضه نهارا ديگر دست با و داده ماساژ را آلت دست يك با - 9
 . دهيد

 ماننـد  گرفته آلت دور را ديگر دست كشيده پايين آن بيخ در را آلت پوست دست يك با  -10
 . بچرخانيد بطري در بازكردن حالت

 . بكشيد پايين آن 6 ساعت سمت به را آلت گاهي كرده عمل قبل حالت مثل  -11
 . دهيد مالش دوراني بشكل را ها بيضه ديگر دست كف با آلت ماساژ ضمن -12
 . دهيد ماساژ كوچكي هاي دايره بطور را سينه -13
 . بماليد را )پستان( ها سينه نوك آلت ماساژ ضمن -14
 . ساعد و بازو زيرين سطح توسط لگن و سينه بين ناحيه ماساژ -15
 . ديگر دست با ها بيضه سمت به شكم ماساژ و دست يك با آلت ماساژ  -16
 و داخلـي  قـسمتهاي  سپس شود خم باال به ميك تا قراردهيد دخو پاي روي را مرد زانوي -17

 . كنيد نوازش را آلت ميآرا به ديگر دست با. دهيد مالش را ران ينزير
 . دهيد فشار را ومقعد بيضه بين قسمت ديگرتان دست با آلت ماساژ حين -18
 سـت د توانيـد  مـي . دهيـد  قلقلـك  ناخن با و گرفته ميآرا به را ها  بيضه كيسه دست يك با -19

 . بچرخانيد آلت سر دور را ديگر
 گرفتـه  ليمـو  آبگرفتن حالت مانند آنرا سر ديگر دست با و گرفته را آلت بيخ دست يك با -20

 ميـان  در يـك  11 شـماره  حالت با را حالت اين. دهيد فشار پايين سمت به چرخش ضمن
 . دهيد انجام

 ماسـاژ  هم جهت فخال در را آن مقابل سطح ديگر دست با و آلت زير سطح دست يك با -21
 دسـت  دو هـر  ميـاني  انگـشت  بـين  از را آلت و كرده متوقف را ماساژ يكبار چند هر. دهيد
 . بلغزانيد بيرون
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 را آلـت  دسـت  دو كـف  بـا . دارد روغن زيادي مقدار به نياز مرحله اين :آتشين برانگيختن -22
 . دهيد ماساژ سرعت و فشار تغيير ضمن و گرفته

 . بماليد آن سر روي را ديگر دست فك و گرفته دست يك با را آلت -23
 . بكشيد باال به پايين از آلت روي يكي يكي را آنها و درآورده لوله بصورت را دستها -24
 واژن يـك  دسـت  دو كـف  بـا  و كنيـد  قفـل  هـم  بـه  را انگشتها گرفته دست دو با را آلت -25

 .دهيد ماساژ و بسازيد مصنوعي
 بكشيد باال سمت به را آلت ديگر دست اب و كشيده پايين سمت به را ها  بيضه دست يك با  -26

 . شود منجر ارگاسم به تواند مي مرحله اين پايان. كنيد نوازش هم جهت خالف در و
 فشار را ابروها بين ديگر دست انگشت با و )ومقعد بيضه بين منطقه( پرينه انگشت يك با -27

 . دهيد
 نيم مدت به لحظه چند از بعد و كرده سفت را خود عضالت تمام توانيد مي مرحله اين در -28

 . بمانيد باقي سكريل حركت بدون ساعت
 خـود  كـار  بـه  او اينكـه  يـا  ماساژبدهيد را جنسيتان شريك ميتوانيد يا شما مراحل اين انجام از بعد

 بيشتر لذت باعث مني حجم زيادكردن بر ماساژعالوه اين انجام. باشيد داشته انزال شما تا دهد ادامه
 . شود مي ارگاسم

  
  )طرفه دو زدن جلق(ماساژ ديگر روشهاي -3/48/2

 را شـما  شـهوت  و احـساس  نهفتـه  هـاي   جنبه تواند  مي و دارد كردن نزديكي از فراتر ميمفهو سكس
 شـود  انجـام  طرفـه  دو بشكل همزمان بطور اگر بويژه ديگر فرد توسط مرد يك آلت ماساژ. بيداركند

  . بگيريد ياد بخوبي آنرا روش اول است الزم بنابراين. باشد لذتبخش شما دو هر براي تواند مي
 بـاالخره  و داده غلقلـك  آنـرا  دهـد  نوازش كند بازي آلتش با ديگر نفر يك تا دارد دوست مردي ره

  . دهد ماساژ خوب
 از و بچرخانيـد  آن روي را دسـتتان . برويد آلت سر سراغ به بعد كنيد لمس دست با را ها  بيضه ابتدا 

 دست كف. باشد مكث بدون و ماليم بايد حركت اين. برگرديد بيضه طرف هب دوباره آلت ديگر سمت
 محكـم  را خـود  دسـت  كـف  حـال . بگيريـد  پـايين  سـمت  به بسته را انگشتان گذاشته آلت باالي را

 ماليمـت  بـا  گرفتـه  انگـشت  با را ها  بيضه بعد. شود مي خوبي لذت احساس باعث كار اين. بچرخانيد
 از لـزج  مـايع  يـك  موقع اين در معموالً. كنيد نوازش آنرا و برويد آلت غسرا به دوباره. بكشيد پايين

 و تحريـك  موجـب  مـايع  ايـن  خـاص  بوي. بماليد آلت سطح تمام به آنرا. شود  مي خارج آن مجراي
 لوسـيون  يك از بايد نيست كافي ماساژ براي مايع اين مقدار اگر. شد خواهد هردوتان شدن شهواني
  : مراحل ماساز مرد عبارتنداز. نماييد استفاده مناسب
  . كنيد شروع را تحريك و داده ماساژ را او شكم و كمر دست دو با اول - 1
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 در ميلـه  يك مثل را آلت. بماليد را او آلت دوست وبا كرده آغشته لوسيون به را خود دست - 2
 همـين . بلرزانيـد  را آنهـا  گرفتـه  ميآرا به را ها  بيضه بعد. بياييد پايين به باال از گرفته دست
 . دهيد ديگرانجام دست با كاررا

 . بزنيد ضربه خود ديگر دست كف به آن با و گرفته را آلت دست يك با - 3
 . باشد داشته فاصله ميك آن با شما انگشتان كه بگيريد طوري خود دست دو بين را آلت - 4
 ولـي  نرسـد  نظر به جالب زياد ابتدا در است ممكن هرچند. كنيد دادن تكان به شروع االح - 5

 . كنيد حشري كار اين با را خود حريف توانيد مي مدتي از عدب
 شـده  شناخته عوامل سمت به گذاشته آلت طرف دو در چوب تكه دو مثل را دست دو كف - 6

 . ببريد پايين و باال را خود دستان فشار ضمن بعد. دهيد فشار محكم يگرقبلي
 با آتش كردن روشن حالت لمث و كنيد دور هم از را انگشتها گرفته را آلت دست دو كف با - 7

 . بچرخانيد آنرا چوب
 پـايين  بيـضه  سـمت  به و گرفته حلقه يك مثل را آلت پايين خود واشاره شست انگشت با  - 8

 . بكشيد
 . بكشيد ميآرا به و گرفته ديگر دست با را آلت مرد موهاي گاهي ماساژ اين با همزمان - 9

 . دهيد غلقلك را بيضه ديگر ستد با داده ماساژ پايين به باال از را آلت دست يك با -10
 . كنيد نوازش را ران داخل قسمت ديگرتان دست با ماساژ وقعم -11
 . دهيد فشار كون و بيضه بين ناحيه در خودرا مشت كرده باز هم از ميك را او پاهاي -12
 . بدوشيد را آلت باال به پايين از دست حركت با -13
 فـرو  شـما  دست بين در را آلتش بخواهيد او از و گرفته را آلت باالي قسمت دست يك با -14

 . دهيد ادامه همينطور و كرده جايگزين را ديگر دست بالفاصله. كند
 . شود متورم و قرمز تا بماليد مخروط يك مثل را آلت سر دست كف با فقط -15
 . بكشيد باال به پايين آنرااز بار اين ولي ساخته حلقه يك اشاره و شست انگشت با  -16
 جهـت  ميتوانيـد  !شـود  بـاز  در تا بچرخانيد و گرفته اتاق در دستگيره مثل درست را آلت -17

 . كنيد عوض را چرخش
 سـر  ناحيـه  به توجه بدون و گرفته را آلت )بدنه( شافت فقط دست با نيداتو مي همچنين -18

 . دهيد انجام آلت بدنه روي فقط را فوق حركات تمام
 شـريكتان  از و هيـد د حركـت  آرام بـاال  بـه  پـايين  از آلت زيرين سطح در را خود انگشت -19

 . بخوريد و بزنيد زبان را اين حاال. دهد نشان شما به را آلتش نقطه ترين حساس بخواهيد
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 سكس براي ماساژ -4/48/2

 دادن انجـام  جنـسي  شـريك  بـا  روحي و بدني ارتباط برقراري راههاي موثرترين و مهمترين از يكي
 كـار  خـستگي  و اسـترس  از تـا  كند  مي ككم شما هردوي به ماساژ اين. است شهوت روي از ماساژ
  . ببريد لذت يگرقبلي شده شناخته عوامل شويدواز خالص روزانه
 آرام موزيـك  و خـواب  چـراغ  نـور  از استفاده با را اطراف محيط ميتوانيد خود عاليق به توجه با شما
 مـزاحم  تلفن زنگ صداي بعداً تا كنيد روشن هم خودرا گيرتلفن پيام كه نكنيد فراموش. كنيد آماده
  !نشود شما كار

 را او صـورت  ابتـدا . نماييـد  شـروع  را جنسيتان شريك ماساژ معطلي بدون شرايط شدن آماده بعداز
 دردهـاي  رفـع  بـه  پـشت  و شـانه  و گردن ماساژ. شود برطرف او خستگي و اضطراب تا كنيد نوازش

 از بـدن  سراسـر  ماسـاژ . نيـد ك پذيرايي پا و دست ماساژ با ازاو ميتوانيد شما. كند  مي كمك عضالني
 بـا  و  مـي نر به را بدنش جاهاي بعضي توانيد مي شما. است كننده تحريك بسيار پا انگشت تا سر فرق

  . دهيد ماساژ فشار با و محكم را ديگر جاهاي بعضي و ماليمت
 ماسـاژ  بوسـيله  ندارنـد  سـكس  انجـام  بـه  ميلي و بوده خسته روزانه كار از بعد كه زوجها از بسياري
 را شـما  ميـان  اطمينـان  و ارتباط ماساژ ديگر طرف از. شوند مي سكس انجام آماده و تحريك بخوبي
 بـا  و كـرده  توجـه  خوب مقابل طرف بدني و  ميكال العمل عكس به بايد ماساژدهنده. سازد مي بيشتر
 شـريك  بـدن  هميـشه . دهـد  ادامـه  بدنش قسمتهاي ساير ماساژ به او نياز و رضايت ميزان به توجه

 بـا  فقـط  موفـق  ماسـاژ  يـك  كه باشيد داشته بياد و كنيد لمس حساسيت و عشق با را خود جنسي
 و منتقل دستهايتان به شما قلب از عالقه و عشق كه كنيد تصور چنين. شود  مي انجام عاشقانه لمس

  . شود مي هدايت او بدن به آنجا از
  
  شهواني ماساژ اصول  -5/48/2

 فنـري  تختخوابهـاي . شود انجام زمين روي و لطيف و نرم پارچه يك روي ماساژ است بهتر - 1
  . نيستند مناسب اينكار براي

 مزاحمـت  و سـايرين  آمدورفت نگران و بوده امن و راحت شما محيط بايد ماساژ انجام براي - 2
 . نباشيد ديگران

 . كنيد گرم را آنها و شسته تميز را خود دستهاي - 3
 . نباشد سرد خيلي يا گرم خيلي كنيد يم استفاده كه ماساژي روغن كه باشيد مواظب - 4
 . نرسد آسيبي او پوست به كنيدتا خارج را خود زيورآالت و انگشتر مچي ساعت - 5
 روغـن  اگر گاهي. بماليد او بدن به بعد خودريخته دستهاي روي را ماساژ روغن اول هميشه - 6

 . بود خواهد آزاردهنده بريزيد بدن روي مستقيماً را ماساژ لوسيون يا
 . برنداريد او بدن از باهم را خود دست هردو هيچوقت آن پايان تا ماساژ وعشر از - 7
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 . نكنيد عجله هيچگاه و دهيد ماساژ وقت صرف و مينر با هميشه - 8
 

  :ماساژ انجام وشهاير -6/48/2
 مركز از را دايره اين. دهيد ماساژ وار دايره را مقابل طرف بدن دست هردو كف از استفاده با - 1

 نوك با را ماساژ ميتوانيد. ندهيد فشار زياد بدن استخواني قسمتهاي روي و بكشيد خارج به
  . دهيد ماساژ آهستگي به را او بدن هميشه. دهيد انجام دست كف يا انگشتان

 خـود  دست كف. نشينيد مي او رانهاي روي شما و ميكشد دراز شكم به شما جنسي شريك - 2
 خـود  بـدن  فـشار  بـا  حاال. داريد نگه )سرش( باال بطرف را انگشتها گذاشته او باسن روي را

 را دسـتها  رسـيديد  گـردن  بـه  كـه  ميهنگا. ببريد باال سرش بطرف او پشت روي را دستتان
 اول از دوبـاره  و برويـد  باسـن  سـمت  به آنجا از و بماليد را بازو و شانه. ببريد ها شانه بطرف
 . كنيد شروع

 طـرف  بـه  را او كمـر  و بگذاريد هارهمه ستون دوطرف را دستها و بنشينيد او طرف يك در - 3
  . بماليد ران و لگن

  
 رابطـه  برقـراري  هنگام به دانند مين همسرانشان كه كنند  مي اعتراض امر اين به نسبت زنان بسياري
 كه ايد كرده تقاضايي چه شما پرسيد زنان اينگونه از بايد. برسانند لذت به را آنها بايد چگونه جنسي

 نشده؟ برآورده كنون تا
 تـصور  و ميـشوند  خجالتي قدري رسد مي مسائل اين به نوبت كه زماني زنان، اتفاق به قريب اكثريت

. اسـت  اشتباه شدت به تصور اين. بدانند پيش از را مسائل اين تمام هستند ملزم مردان كه كنند  مي
. باشـد  آشـنا  خـود  مخـالف  جـنس  فيزيكـي  خصوصيات به تواند  مين مادرزادي طور به يسكس هيچ

 زنـاني  شـايد ( اسـت  اكتـسابي  مقولـه  يـك  زنان، براي هم و مردان براي هم ورزي، عشق هارتهايم
 عجيب كامالً دنياي يك خود درون در زني هر. )روند شمار به خوبي هاي معشوقه كه شوند پيدا ميك
 يـك  براي كه مواردي اغلب. باشد مي بفردي منحصر خصوصيات داراي و است داده جاي را غريب و

 مـردان  علـت  بهمين. باشد نداشته ميمفهو و معنا هيچ ديگر زني براي است ممكن است، لپذيرد زن
 زنـدگي  يابد راه خود زن سرزمين بدرون نتواند مردي اگر. نامند مي زنان عجايب سرزمين كاشفان را

. اسـت  صـادق  كمـابيش  نيـز  مـردان  مـورد  در حكـم  ايـن  البتـه . داشـت  نخواهد آوري نشاط و شاد
 پـي  هـم  درونـي  رمز و راز به يگرقبلي شده شناخته عوامل نگاه از كه هستند مردي و نز خوشبخت

  . برند مي
 كـردن  بـرآورده  به قادر زندگيتان شريك كه كنيد  مي احساس اگر شويم روبرو باحقيقت دهيد اجازه

  . نيست آن مسئول خودتان جز سكس هيچ و هستيد خودتان اصلي مقصر نيست، شما نيازهاي
  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 196

  گويند؟ مين چيزي زنان چرا -49/2
 ايـن  بـا  كننـد،  »راهنمايي« را خودشان شريك نحوي به بخواهند اگر كه كنند  مي تصور زنان بيشتر

 در. باشـد  داشـته  صـحت  عقيـده  ايـن  حدودي تا شايد البته. اند كرده وارد آسيب خود نفس به كار
 نكند كه شوند مي مشكوك انمرد بيشتر دهد نشان مهارت جنسي روابط در زني اگر متاسفانه ايران

 نيازهاي و هاخواست بيان در توانيد  مي الذكر فوق مطلب به توجه با !است داشته جنسي رابطه قبال او
 توانيـد   مـي  شـروع  بـراي . داريد نگه بسته كلي به را خود دهان نبايد اما كنيد، دقت بيشتر ميك خود
 گـوش  او هـاي  گفتـه  بـه  همچنانكه. دارد مي دوست بيشتر را چيزهايي چه كه كنيد سؤال او از ابتدا
 هـم  طرفـه  يـك  نبايـد  البتـه . كنيـد  بحـث  وارد زمينه اين در نيز را خود عقايد توانيد  مي ،دهيد  مي

 عـادي  هـاي  معـشوقه  مانند كه كنيم مي مشاهده را زناني كه افتد مي اتفاق اوقات گاهي. كرد قضاوت
 بـه  را كارهـا  تمـام  مقابـل  طرف كه دارند انتظار و دكشن مي دراز فقط آنها از برخي. كنند مين رفتار

 را آنهـا  نيازهـاي  بارضـاي  قـادر  همـسرشان  كه كنند   مي شكايت هم بعد دهد؛ انجام برايشان تنهايي
  . دهد تغيير را خود تفكر طرز بايد زن حالتي چنين در. باشد نمي

 نيازهـاي  راحـت  خيلـي  توانيد  مي شما است، خودش شخصي عاليق برشمردن حين در او كه زماني
 چيزهـاي  كـه  دارد دوست زياد احتمال به و شود  مي متوجه كامالً او. كنيد بحث وارد نيز را خودتان
 حرفهـاي  عالقمندنـد  مـرد  يـا  زن اوقـات  بيـشتر  حتـي  !بيشتر خيلي بشنود؛ رابطه اين در بيشتري

 جنـسي  روابـط  ياساسـ  اصل نكنيد فراموش. بشنوند شريكشان از جنسي روابط بين در تند يسكس
 مثـال  يـك  .اسـت  جنـسي  رابطـه  گونـه  هـر  به عمل يا اظهار در طرفين بودن آزاد و داشتن دوست
  . »شود باز تواند مي چيز همه شد بسته كه خواب اتاق در«:گويد مي معروف
 را چيـز  همـه  بايـد  او كه را عقيده اين :باشيد داشته توجه نكته يك به همواره بايد چيز هر از پيش
 متفاوت كارهاي آنقدر بايد شوهرشان كه كنند  مي تصور خود با برخي. كنيد پاك خود ذهن از بداند

  . بگيرد قرار همسر رضايت مورد كه برسند جايي به باالخره تا دهند انجام را
 چـه  سـمت  بـه  بيـشتر  جنـسي،  رابطـه  برقراري هنگام كه شود  مي سئوال زنان يا ازمردان كه زماني

 دوسـت  را چيـزش  همـه  مـن « :كنـيم  مـي  دريافت مشابه جواب يك معموالً ،دارند گرايش تمايالتي
 شـما  شهوت ميزان خواهد مين پرسد، مي شما از را سؤالي چنين همسرتان وقتي !!كه واقعاً »دارم مي
 را قـسمت  امقبليـ  شـده  شناخته عوامل نوازش شما كه بداند خواهد مي واقعاً او كند، گيري اندازه را

. بـشويد  خوشحال واقعاً بايد پرسيد، سؤالي چنين يك شما از همسرتان روزي اگر .پسنديد مي بيشتر
 سؤال اين پاسخ هم خودتان اگر. دهند انجام را كاري چنين يك بايد كه دانند نمي مردان از بسياري

  . كنيد كار قضيه اين روي بيشتر بايد آنوقت دانستيد، مين را
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  باشيد داشته هم را انتظارش نبايد گوييد مين اگر-1/49/2
. شـد  نخواهـد  دستگيرش چيزي هم او نكنيد، صحبت خود بدن حساس نقاط مورد در او با شما اگر
. است مردان از تر پيچيده خيلي زنان جنسي واكنشهاي. كنيد صحبت او با مطلب اين مورد در بايد
 نيازهايتـان  كـردن  مطرح بدون كه باشيد نداشته انتظار اما ،خواهيد  مي چه كه بدانيد خودتان شايد

 بـه  نيـز  را او و كنيـد  باز ميك را خود گارد بايد. داريد انتظاراتي چه او از شما كه بداند هم همسرتان
  . دهيد راه خود اسرار سرزمين

 فقـط  باشيد، داشته اضطراب موارد اين كردن مطرح براي كه نيست نيازي كه كنم اشاره بايد هم باز
  . برد خواهد دلخواه نقطه به را شما او راحت چقدر كه ببيند تا كنيد باز را خود دهان است كافي

 سـمت  به زنان كه است دليل همين به«. هستند جديد چيزهاي كردن امتحان آماده هميشه ردانم
 كـه  نكنيد فراموش ».است مردان بازي زمين زنان، روياهاي سرزمين چراكه شوند، مي كشيده مردان
 تنها و است مشترك حيوان و انسان بين غريزه اين و داشته وجود حوا و آدم دوران از يسكس روابط
. كننـد  تبـديل  لطيـف  رابطـه  يـا  ابزار بيك توانند مي را جنسي غريزه اين انسانها كه اينست آن فرق

 سـكس  يك به حصول براي نيز آنان كه دهد مي نشان گربه نظير حيوانات برخ جنسي روابط بررسي
 مثـل  خـروس  نظيـر  تياحيوان حاليكه در شوند مي مشغول بازي عشق به دتيم نزديكي از قبل كامل
 بهمـين  شايد ! مرغ بيچاره !دهند مي انجام اي مقدمه هيچ بدون را دخول عمل يكباره مردان برخي
 تنهـا  محمـد  حـضرت  آنكـه  جالـب . نكنيـد  نزديكـي  خروس مثل كم فرموده هم اسالم پيامبر علت

 اما كند  مي ارزنده يهاراهنمائي جنسي روانشناس يك همچون يجنس مسائل روي كه است پيامبري
  . دارند توجه كمتر نكات اين به هم مذهبي مردان و زنان حتي

  
  نترسيد و نكشيد خجالت -2/49/2

 نـشان  خـود  از بـاز  روي جديـد  عقايـد  بـه  نـسبت  اندازه چه تا همسرانشان كه دانستند مي اگر زنان
 مـردان  بيـشتر  دهـد؟  انجام شما با را كار اين شديدتر داريد ستدو آيا. شدند مي متعجب دهند، مي

 زيـادي  تمايل مردان بيشتر داريد؟ بهتري سكس انتظار !هستند فرصتي چنين آوردن بدست منتظر
 از را شـما  توانـد   مي دليلي چه كند؟ خيلي يا است؟ سريع اندازه از بيش. دارند كاري چنين انجام به

 كامـل  رعايـت  بـا  و حـساسيت  گفتن نظر در با را كار اين است كافي طفق دارد؟ باز احساسات بيان
  . كند پيدا ارتقا جنسيتان زندگي تا دهيد انجام احترام و ارزش
 ايـن  كـه  مـدتها  از پـس  كنـد،  برقرار جنسي رابطه خود همسر با كشتي در داشت آرزو كه بود زني

 كـرد  اجاره تفريحي قايق يك ابستان،ت گرم روز يك در نيز او گذاشت؛ ميان در شوهرش با را مطلب
 ايـن  براي تجربه اين آنقدر. كرد نصيبش را اش عالقه مورد تجربه آنجا در و برد دريا اعماق به را او و

 بـراي  رهنمودها اين شايد البته. كرد مي تعريف دوستانش تمام براي را داستان اين كه بود جالب زن
 سـكس  كـه  نكنيد فراموش اما نباشد استفاده قابل دهستن زندگي متعدد مشكالت درگير كه انيكس
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 عليـرغم  كـه  شناسـيد  مـي  را زوجـي  يك اوقات بعضي علت بهمين است خانواده دوام و پايه جنسي
 ولـي  برنـد  مـي  لـذت  قبلـي  شـده  شـناخته  عوامـل  بـا  بودن از اقتصادي مشكالت و مالي محدوديت
 راسـتي . ندارنـد  را قبلي شده شناخته عوامل ديدن چشم كه مشناسيم هم متمول و پولدار زوجهاي

 كـه  مـردي  اسـت  واضح شد داده قبال كه توضيحاتي به توجه با چيست؟ موضوع اين دليل دانيد مي
 مـردان  كـه  درحالي گشايد مي نيز آنرا فتح دروازه بشناسد خودرا عالقه مورد زن درون دنياي بتواند
 را زن درون دروازه امـا  كننـد  پـر  را او لپـو  كيـف  و بشناسند را زنان بيرون دنياي ممكنست پولدار

 !!اسـير  تا شود تسخير اش عالقه مورد مرد توسط دارد دوست هميشه زن ديگر طرف از. شناسند مين
 زن همراهـي  بـدون  يعنـي  كـرد  تسخير آنرا درون از بايد بارو و قلعه هر مثل نيز زن يرتسخ براي و

   !نيست ممكن او تسخير
 بـه  موضـوع  اين ؛كند  مي تحريك را شما چيزهايي چه بداند كه دارد ديزيا بسيار عالقه شما همسر

 تمايـل  كـه  را آنچـه  كشند مي خجالت مرد يا زن كه است آور ابهام ايراني يهازوج بين در خصوص
 بـه  دليـل  بـدان  مـردان  بسياري كه دهد مي نشان ميداني تحقيق يك. كنند عمل يا و بگويند دارند

 برقـرار  او بـا  جنـسي  روابـط  و بينند مي تر راحت او با خودرا كه برند مي پناه دختر دوست يا معشوقه
 جـوان  دختـران  كـه  كننـد  توجـه  نكتـه  بـاين  بايد زنان. هستند عاجز آن از خود زن با كه كنند مي

 سـوي  به مردان بيشتر دليل بهمين و هستند آشنا مردان تمايالت با بيشتر )مردان جنسي راهزنان(
  . شوند مي كشيده زنان قبيل اين
  
   شود برآورده درجا انتظاراتتان تمام كه باشيد نداشته توقع -3/49/2

 از برخي روياهاي. باشيد داشته غيرواقعي انتظارات نبايد ،كنيد  مي صحبت خود نيازهاي از كه زماني
 هليكـوپتر  در را جنـسي  رابطـه  داريـد  آرزو اگر مثال عنوان به. شوند مي پيچيده اندازه از بيش زنان

 را خـود  مـدرك  و بـرود  خلبـاني  كالس سريعاً او كه باشيد داشته انتظار نبايد كنيد، تجربه شخصي
 بپيونـدد،  حقيقت به رويايي چنين كه خواهد مي دلتان واقعاً اگر !برساند آرزويتان به را شما و بگيرد
   !!كنيد ستفادها خود خالقيت از بيشتر ميك يا و بگيريد، خلباني مدرك و برويد خودتان توانيد مي
 بـه  زنـان  از را سـؤال  ايـن  زمانيكـه  تقريبـاً  ؟كنيـد   مي پردازي خيال خود جنسي رابطه مورد در آيا

 پرسـش  ايـن  بـه  منفـي  پاسـخ  آنهـا  تمـام  پرسـيد،  مي سوم جهان كشورهاي و ايراني زنان خصوص
 كننـد؛  گاهن آنها به هرزه و شرم بي دختر يك چشم به است ممكن كنند مي تصور كه چرا دهند، مي
 را كـار  ايـن  كه گفت توان  مي و دهند مي انجام را كاري چنين انسانها همه كه اينجاست حقيقت اما

 هنگـام  جنـسي،  رابطـه  برقـراري  هنگـام  تواند مي پردازي خيال. دهند مي انجام مكرر صورت به حتي
ـ . بيفتـد  اتفـاق  ديگـر  كجـاي  هر يا و رانندگي هنگام كار، محل در كالس، در نشستن  حـال  هـر  هب
 و خجالـت  كـه  اسـت  بهتـر  پس. رايج خيلي خيلي است؛ رايج و معمولي كامالً امر يك پردازي خيال
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 كـه  معتقدنـد  روانشناسان بيشتر. ندارد وجود پردازي خيال در بدي چيز هيچ !بگذاريد كنار را ترس
  . انسانهاست فردي موجوديت و جنسيت شناخت براي راهها ترين طبيعي از يكي امر اين
 كه است اين كنند نمي صحبت بستر در خود نيازهاي مورد در معموالً زنان بيشتر كه داليلي از يكي

 هـر  يـا  و تلـخ  تجربه ترس، خجالت، سركوبي، امر اين دليل شايد. شناسند مين خوبي به را خودشان
 خودشان جنسي جنبه كه دهند نمي اجازه خودشان به هيچگاه زنان از زيادي تعداد باشد، ديگر چيز
 كـه  دارد وجـود  چيـزي  كمتر !هستند چيز چه منتظر زناني چنين كه پرسيد بايد. كنند اكتشاف را

 و خـدادادي  هديـه  چنـين  بايـد  چـرا . بدهـد  زنـدگي  سـر  حس انسان به بتواند جنسي رابطه مانند
 شـما  خواسـتن  و ابراز منتظر رابطه اين در نيز همسرتان كه باشيد مطمئن كرد؟ خراب را العاده فوق

  . هستند
 بـصري  نظـر  از تنهـا  نـه  زنـان  انـزال  كـه  اسـت  ايـن  نمود، توجه بايد بدان آخر در كه اي نكته تنها

 تخليـه . كنـد   مـي  القـا  طـرف  دو هـر  به اي العاده فوق احساس آن انجام بلكه باشد، مي كننده تحريك
 مقايـسه  قابـل  ديگـري  چيز هيچ با دهد، مي دست بانوان به طريق اين از كه رضايتي حس و جنسي
 سكس در كافي رضايت عدم و بودن ناموفق بخاطر را مردان چقدر زنان كه نكته اين دانستن .نيست
  . است جالب خيلي دانند، مي مقصر

 ذيـل  شـرح  بـه  را مردان از آنها انتظارات و زنان شهواني هاي فانتزي از ليستي آمده بعمل تحقيقات
  :دهد مي ارائه

 بدنشان ميتما به مردشان كه دارند دوست زنان و دخترها از بسياري :او بدن تمام به كامل توجه -1
 مـورد  ايـن  در زنان نظرهاي اظهار از بعضي. نباشد جنسي اندامهاي متوجه فقط و باشد داشته توجه

  :است قرار اين از
  »بزند ليس و ببوسد را پشتم تا پا ازمچ من بدن سراسر او ميخواهم من«
  »كند تحريك هم را واژن از غير بدنم ديگر حساس حينوا مرد دارم دوست من«
 بـه  هـم  او بعـالوه . است مفيد بكنيد او دست بوسيدن يا رانها داخل نوازش صرف وقت ميك شما گرا

 بيـشتري  لـذت  نزديكـي  از بعـداً  شـما  دو هـر  ترتيـب  اين به و كند  مي تحريك را شما روش همين
 . برد خواهيد

 جمالتـي  و عبارتهـا  گفـتن . دارنـد  دوسـت  خيلي را كننده تحريك تجمال زنان :لبها از استفاده -2
 موقـع  دارند دوست زنان. بله و اووه »باال بيا حاال« يا »كن تحريك را راست سمت ميك حاال« :مانند

 انجـام  شـما  بـراي  كـه  را آنچـه  شوند مطمئن تا بشنوند را شما رضايتمندي از حاكي صداي سكس
  . است خوب دهند مي

 سكس و برويد پايين و ببوسيد را كنيد،آنها صحبت آنها با شما سكس موقع دارند دوست اآنه بعالوه
. كنيد واژن وارد را خود آلت مناسب موقع در و كنيد، تحريك را آنها انگشتتان با دهيد، انجام دهاني

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 200

 و بگوئيد آميز محبت كلمات هم باز و !باشيد آنها مشغول لبهايتان با بازهم نزديكي انجام از بعد ولي
  . ببوسيد را آنها دوباره

 زنـان  سكـسي  روياهـاي  و ها  خواسته از بسياري !رفتاركنيد فاحشه يك مانند آنها با سكس موقع -3
 و باشـيم  محتـرم  زن يك خواب اتاق در اينكه از ديگر :گويند مي آنها از بعضي. يابد نمي تحقق هرگز

  !كند سكس تر خشن ما با مردمان داريم دوست ما !ايم شده خسته رفتاركنند، مينر به ما با
 جنـسي  هرزگـي  قـدري  خواب اتاق در دارند دوست زنان از اي عده كه است اين من استنباط البته

 هـم  نكتـه  اين از آنها البته. ببرند لذت آن از و كنند سكس بتوانند تعارف و مالحظه بدون تا ببينند
  !!رفتاركند همانطور نيز وابخ اتاق از بيرون در آنها با مردشان كه ترسند مي
 حتـي  گـاهي  و دار نـيش  سـخنان  و كلمـات  دوسـتدار  زنـان  از بعـضي  :گزنده و نيشدار سخنان -4
 مـرد  خواهنـد  مي آنها واقع در. شوند مي شرمنده آن شنيدن از مواقع ساير در كه هستند اي ادبانه بي

  . يدبگو سخن پرده بي سكس، مورد در آنها با و بگذارد كنار را تعارف
 شده يادآور اند ه دكر مراجعه سكسوزي مراكز به كه زنان بيشتر !كنيد حمله آنها به رختخواب در -5
 هنگام به خشونت از آنها از بعضي حتي. باشند مي سكس بهنگام او به حمله و هجوم خواستار كه اند

 كـه  نيـست  ينا منظور البته. نندك مي مندي رضايت احساس موها كشيدن زدن، ضربه :مانند سكس
 جنـسي  عمـل  انجام هنگام كه است اين منظور بلكه !بزنيد كتك را همسرخود و برويد خانه به شما

 اينكـه  از زنـي  هـيچ  شـك  بـدون . كنيـد  سكس او با تر خشن و بگذاريد كنار را لطافت و مينر قدري
  . برد مين لذت باشد داشته پرخاشگري شوهر

 هميـشه  شـما  بازهم باشد، گذشته زمان همسرتان و شما مشترك زندگي شروع از كه هم چقدر هر
 ولـي  ندارنـد  ابـايي  هـيچ  سكس براي شدن قدم پيش از مردان هرچند. هستيد سكس كننده شروع
 هيچوقت مردان حقيقت در. بردارد شروع براي را قدم اولين زن هم گاهي كه دارند دوست آنها همه
 تقاضـاي  آنهـا  از شهوت، و جنسي تحريك ساساح هنگام به هرگز زنان از بعضي چرا كه فهمند نمي

  كنند؟ نمي سكس
 در كـه  دارد وجـود  متعـددي  داليـل  سـكس  شروع براي اقدام و تمايل ابراز در زنان خودداري براي
 بـر  توانيـد  مـي  ساده نكته چند گيري بكار با شما. دهيم مي قرار بررسي مورد را آنها ترين شايع اينجا
 شـما  بـا  سـكس  انجام براي موارد از ميني در حداقل كه سازيد وادار را وا و آمده فايق زن اشتباه اين

 . شود پيشقدم
 هـر  مرد كه دانند مي آنها. ندارند سكس شروع براي اجباري كه كنند مي احساس زنان اغلب - 1

 بـرآورده  را مـرد  خواسته آنها و كند  مي مطرح سكس براي را خود تقاضاي بخواهد كه وقت
 بـراي  اجباري زن ديگر باشيد، سكس كننده درخواست شما هميشه كه وقتي. كرد خواهند
 نخواهـد  سـكس  شروع به مجبور هرگز كه كند  مي احساس و ديد نخواهد اينكار در خودش

  بود
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 اگـر  !شـود  مـشخص  شما ارزش تا باشيد دار خويشتن گاهي بايد شما مشكل اين حل براي - 2
 منتظـر  زمـاني  فاصـله  همـين  رد زن حـاال  ايـد  داشـته  سـكس  بار چند هفته در قبالً شما

 كـه  هنگـامي  و كنيـد  تحريـك  ماسـاژ  و شـهواني  ايهـ   بوسه با را او هفته طول در. شماست
 غير ديگري بكار و بكشيد كنار را خود زيركانه است، شده تحريك خوب كه كرديد احساس

 را او آنقـدر  باشـيد  مطمـئن  دهيـد  ادامـه  اينكـار  به هفته يك اگر. شويد مشغول سكس از
  !!نخواهدگذاشت راحت را شما جمعه، شب ديگر اًمطمئن كه ايد كرده يكتحر

 شـروع  بـدكاره  و هـرزه  يزنـان  فقط كه دارد وجود تصور اين افتاده عقب جوامع از برخي در - 3
 و شـده  محـسوب  زشت پديده يك زن جانب از سكس درخواست لذا. هستند سكس كننده
 قـدم  پـيش  صورت در كه پندارد مي زن فرهنگي، شرايط چنين در. گردانند روي آن از همه
 او سوي از ممكنست و شده فساد و هرزگي به متهم مرد جانب از سكس، شروع براي شدن
 . شود رانده

 او بـراي  يكـروز  اسـت  كـافي  فقـط . بخـشكانيد  او ذهن در را تفكري چنين ريشه بايد شما - 4
 بگوييـد  او به و ويدش مي تحريك وي، توسط كارهايي چه انجام با و چگونه كه دهيد توضيح
 را شـما  و نداشـته  عيبي وجه هيچ به او توسط سكس شروع هستيد شوهر و زن شما چون
 بخـوبي  را او و باشيد همسرتان سوي از قدم اولين برداشتن منتظر. كند  مي خوشحال خيلي

 شـما  وجود در را لذت هاي نشانه او وقتي. كنيد راهنمايي ميدهد انجام كه رفتاري مورد در
 . سپرد خواهد فراموشي بدست را قبلي پوسيده افكار كليه گيرد، قرار تشويق مورد و ندببي

 قـدم  پـيش  سـكس  شروع براي هرگز مرد، ازسوي شدن طرد از ترس بخاطر زنان از بعضي - 5
 انجـام  را عملي ميترسند و نگرانند مرد سوي از منفي واكنش بابت از هميشه آنها. نميشوند

 . نباشد مرد يترضا و پسند مورد كه دهند
 خـود  دسـت  زن اگر مثالً. دهيد قرار تشويق مورد مرتب را او بايد احساسي چنين بر غلبه براي 
 هـاي  بوسـه  با هم شما بوسيد، را شما اگر يا بگيريد همانجا را دستش گذاشت، شما ران روي را

  . ببريد جلو مرحله به مرحله را او طور همين و بدهيد را او پاسخ آتشين
 تـرس  و بـرده  باال را زن نفس به اعتماد ميتوانيد او تحريكات به مناسب واكنش با ترتيب ناي به
 كمـك  بـراي . كنـد  شروع را سكس خودش براحتي تواند  مي زن مدتي از بعد. ببريد بين از را او

 بيـشتري  لـذت  سـكس  در كارهـايي  چه انجام از كه دهيد توضيح برايش است بهتر او به بيشتر
 هرگونـه  كـه  باشـيد  داشـته  بيـاد . داد خواهـد  انجـام  شـما  براي را آنها ميل كمال اب او. بريد مي
 او ذهـن  در جبرانـي  غيرقابـل  و منفي تاثير است ممكن شما جانب از ناخوشايندي العمل كسع

 . بگذارد بجا
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 ميـل  كـاهش . باشد نداشته سكس براي دماغ و دل و نبوده سرحال زن است ممكن اهي گ - 6
 هـاي  بهانـه  بـه  زن تا شوند باعث توانند مي همه او، براي مرد جذابيت عدم يا زن در جنسي

 . زند سرباز جنسي عمل انجام از كسالت احساس يا سردرد مثل گوناگون
. شـويد  مي مواجه آن با شما كه است موضوعي ترين سخت و مشكلترين زن در جنسي ميلي بي

 آن علـت  رفع درصدد سپس ،چيست سكس به زن عالقگي بي علت كه كنيد مشخص بايد ابتدا
 دقيقـاً  آنـرا  علـت  بايد باشد، شده كم شما به نسبت او عالقه بتدريج و زمان مرور به اگر. برآييد
 تـا  كنيـد  سـعي  شده، عادي شما براي سكس اگر. كنيد تثبيت را خود موقعيت و نموده بررسي
 تمايل كه ديد خواهيد بزودي. بدهيد آن به بيشتري جذابيت و كنيد عوض را خود سكس روش

  . گرفت خواهد باال شما با سكس براي همسرتان
 بايـد  ايـد،  شـده  عـادي  بـرايش  و داده دسـت  از او براي را خود سابق جذابيت شما درصورتيكه

 يشهـا   خواسته و او عالقه مورد و جذاب صفات مجدداً و برگرديد گذشته هواي و حال به مجدداً
 دوبـاره  شـما  بـه  نـسبت  او عالقـه  و عـشق  آتش زود ليخي ترتيب اين به. كنيد زنده خود در را

  . شد خواهد ور شعله
 وادار هم را زنان ترين خجالتي حتي ميتوانيد شما باال نكات گيري بكار و پشتكار و صبر ميك با

  . باشند قدم پيش سكس شروع براي باشما برخورد در تا كنيد
 بتواند كه ندارم سراغ زن يك وجود مانند را تماسي يا و صدا،  رايحه شكل، هيچ من« : گويد مي بودا

 را آن ما بيني فقط بوئيم مي را چيزي ما كه زماني واقع در. »كند هيجان ايجاد مرد يك در اينچنين
 تمـام  در …المسه حس بجز است صادق نيز سحوا ساير و كالم در براي وضعيت اين. كند مي حس
 داريـم  دوسـت  وجـود  تمـام  با را كسي كه گوييم مي وقتي. دارند وجود المسه مراكز ما پوست سطح
 دليلـي . باشـد   مي لذت احساس براي مركزي ما بدن سطح از نقطه هر عشق در چون ايم نكرده اغراق

 قـدرت  ضـعف  آنهـا  كـه  اسـت  ايـن  كنند مي شنواز را يكديگر عالقه با اينهمه زنانپير و پيرمرد كه
 روشـن  برايتان را مطلبي خواهم مي مقدمه اين با حال…كنند مي جبران المسه با براحتي را جنسي

  …كنم
 هـم  آن و دارد مرحله يك جنسي كشش كه ميكنند فكر جنسي تربيت عدم بدليل متاسفانه آقايان
 خـود  سـمت  بـه  همـسرشان  از گرايـشي  اينكـه  بمحض آقايان !!باشد  مي جسمي رابطه دردش دواي

 و !!!كـنم  بـازي  رو ايـدآل  شـوهر  يك نقش من كه وقتشه االن ديگه، خب ...:ميگويند كنند احساس
 اين كه هستند كاردرستي شوهران عجب كه كنند مي فكر هم بعد و كنند مي جنسي رابطه به شروع
 زن جنسي رابطه از درست تفادهاس عدم بدليل اينكه نتيجه !!كنند مي رسيدگي همسرانشان به همه
 تـشنه  هنـوز  ولـي  خورد مي آب كه ماند مي كسي مانند كه زيرا. شود مي پنهان نارضايتي يك دچار
 از كنـيم  تقـسيم  قسمت 10 به را آن اگر مثالً.. .دارد مراحل جنسي كشش كه بدانيد بايد. ..باشد  مي
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 شما ولي…نيست زن خواست چون شيدبا داشته جنسي رابطه را شما نيست الزم 7 يا 6 تا 1 درجه
  !!!!!بريم تا برو ،زن …: گوييد مي و كنيد مي تعبير 10 رو اي مرحله هر

 را زن جنـسي  نيـاز  براحتـي  كـه  عوامليست از يكي المسه حس كه است اين بدانيد بايد كه چيزي
 رابطـه  كـه  كننـد  مـي  فكـر  آقايان متاسفانه …باشد  مي پاسخگو ابتدايي مراحل در رابطه ايجاد بدون
 خاموشي محض به و شود شادي غرق و روشن جا همه بزني را آن كليد تا كه است برق چراغ مانند

 خيلـي  همـسرانتان  براي المسه اهميت كه بدانند بايد آقايان.. !!باشد آماده شدن روشن براي همواره
 از و كنيـد  سـايي شنا ابتـدايي  مراحـل  در را كـشش  بايـد  حتماً. باشد  مي اقتران ميكانيسم از بيشتر
 تكنيـك  بـه  مـن  جملـه  آن از…كنيـد  استفاده وي جسمي و روحي ارضاي براي مختلف يهاتكنيك
  …ميكنم اشاره دادن ماساژ
 را خـستگي  و شده بدن در خون آمدن در بحركت بهتر باعث اينكه ضمن بدن اندامهاي دادن ماساژ
 جـسمي  ارضا امكان نيز و كند مي عيتدا زن براي را مرد قدرداني نوع يك روحي نظر از كند مي دفع

 تمـاس  محـض  به زن …داراست را باشد  مين رابطه ايجاد زن منظور كه پايين مراحل در را روحي و
 لمس و دادن ماساژ. كند مي حس خود بدن تمام در را شعفي و لذت احساس خود با مرد يك دست
 براحتـي  حالـت  ايـن  كه آورد يم بوجود زن براي روحي خلسه حالت يك عموماً او بدن نقاط و كمر
 پـدر  و كنيـد  اسـتفاده  فيزيكـي  رابطه از شما كه نيست نيازي ديگر و باشد  مي وي روح كننده ارضا
 لـذتي  ديگـه  چـرا  كنيـد  فكـر  يواشـكي  كوفتـه  و خـسته  هم آخرش…آوريد رد را همسرتان و خود

  !!كمه؟؟ چيزي يه انگار.. نداره؟؟
 بـه  را وي دادن ماسـاژ  بـا  كنيـد  مي جنسي كشش كسب احساس همسرتان در كه لحظاتي در پس

 همـسرتان  بـا  جنـسي  رابطه كردن اثر بي از اينكه ضمن كنيد حفظ را خود انرژي و برسانيد آرامش
  ...داي كرده جلوگيري

  
  آقايان در ارگاسم با انزال فرق -50/2
 بشكل لزوماً راحلم ترتيب كه شود  مي آورديا. دهيد تشخيص مردان در را انزال مرحله سه بايد شما
 . گردد ديگري جايگزين تواند مي امقبلي شده شناخته عوامل هر و نبوده زير
 خـارج  بـراي  آلتش كه كند  مي حس اصطالح به فرد كه زمانيست مرحله اين - انزال پيش -1/50/2

 روانـي  فشار همچنين و آلت طول در حساس نقاط مرحله اين در. دارد آمادگي بدن از اسپرم كردن
  . رود مي باال كامالً فرد در
 فيزيكـي  تمركز بدليل انزال. گردد مي خارج بدن از اسپرم كه زمانيست مرحله اين - انزال -2/50/2
 نـاقص  بـا  و كامل تواند مي انزال. گيرد مي صورت انزال پيش مرحله در حساس نقاط بروي فكري و

  !كنند مي فرار ازش آقايان كه ايست مرحله ناهم اين. باشد
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 ازبعد و هست زودانزالي مردا جنسي اختالل مهمترين سالگي 40 قبل تا كه زودرس انزال -3/50/2
  . دارد وجود. ..مطلوب نعوظ در ناتواني آن

 يكي در نوعي به زوجين %70 تا اينكه ضمن ...ددار وجود مردان همه %30 در مسئله اين كلي بطور
. دشـو  درمـان  عارضـه  اينبايـد  چـرا  اينكه اما. ندباش مي مسئله اين درگير زناشوئي زندگي مراحل از

 اجـازه  كـه  بطـوري  كنـد  مي مرد در شديدي استرس ايجاد مسئله اين كه ستاين درمان اصلي علت
   عنـوان  به جنسي مقاربت به كه دباش قرار اگه. اش جنسي شريك نه و دببر لذت خودش نه هدد نمي
 لـذتي  مـسلماً  ...باشـه  عـذاب  و زجـر  و استرس با همراه خودش اما بنگريم اعصاب تمدد براي راهي

 زناشـوئي  دوران بقيه در بلكه كند  مي مشكل ايجاد مقاربت زمان در تنها نه زودانزالي. داشت نخواهد
  . نمود خواهد اختالل ايجاد هم

   .اسـت  داده رخ پديده اين گوييم بينجامد طول به ساعت نيم لو و گردد ارضا زن از زودتر مرد هرگاه
 هـايي  پديـده  رواج و ازدواج سـن  افـزايش  پـي  در. اسـت  شـده  شايع بسيار ما جامعه در ماريبي اين

 با وقتي كه كند بزرگ خود نظر در را حقيقي سكس آنقدر فرد شده باعث . . .و استمنا خود همچون
  ...شود مي ارضا زود فلذا دارد خود بر كمتري كنترلي قدرت شود مي مواجه آن

   : علل
  حشفوا با مقاربت -
 باعـث  باشـد  رسـوايي  از تـرس  بـا  تـوام  كـه  . .و ماشين در مثال نامناسب اماكن در سكس  -

 مثـل سـگ     روانـشناسي  نظـر  از تداوم صورت در و كند انزال طلب سريعتر فرد كه شود مي
 . بگيرد خو آن به و شده شرطي پاولوف

 كـه  ) ارينگـ  هـرزه  ( پورنـوگرافي  داسـتانهاي  مطالعه و محرك عكسهاي و فيلمها مشاهده -
  .است موثر حالت اين ايجاد در نيز گيرد مي صورت خودارضايي آن از پس معموالً

  . است موثر حالت اين ايجاد در نيز بدني قواي ضعف  -
 را همه كودكي زمان از فرد دارد وجود كه آزاد روابط و انساني ديدگاه علت به اروپايي كشورهاي در

 پـا  سـاق  يك ديدن با جوانان ما كشور در متاسفانه اما كند مي عادت چشم نتيجه در بيند مي برهنه
 در مهمـي  عامـل  مـسائل  اين شده ثابت نتيجه در. كنند  مي ارضايي خود به اقدام و شده انگيخته بر

  .است بيماري اين ايجاد
 فـرا  را تمركـز  و آرامـش  تكنيكهـاي  بايـد  فرد نتيجه در دارد عصبي ريشه كامال بيماري اين :درمان
 تـاخير  بـه  را انـزال  عمـل  ساعت دو تا گاه كه ترياك خوردن با اي عده متاسفانه. دهد انجام و بگيرد
 بـر  كـه  كننـد  مـي  حالـت  اين درمان به اقدام ...و كننده حس بي هاي اسپري از استفاده يا و ندازدا  مي

 اين در كه داروهايي تمامي. دارد زيانباري آثار چه مخدر مواد مورد در ويژه به نيست روشن همگان
 توصـيه  شـما  به من اما. كند مي آرام را اعصاب و انداخته تاخير به را رفلكس گردد مي مصرف مورد
   :بنماييد خود مهار به اقدام طبيعي روشهاي با كنم مي
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 كانـدوم  از اسـتفاده  البتـه . دارنـد  خـود  در كننده حس بي مواد برخي البته كه كاندوم از استفاده -1
 بـه  اسـت  اختيـاري  آن از اسـتفاده  دارنـد  جنسي شريك يك تنها كه كساني براي منتها ضروريست

 در و داده كـاهش  را مستقيم تماس كاندوم. نمايند استفاده جلوگيري تكنيكهاي ديگر از كه شرطي
   .است موثر بسيار حالت اين رفع

ـ  تمركـز  جاي به . . . .و بخش آرامش موزيك يك مثل سكس از غير به اموري بر تمركز -2  انـدام  رب
 و شـويد  مـسلط  خود اعصاب بر. است روش ترين مهم روش اين .. . .سكس حاالت يا و مقابل طرف
 و فتـد ا  مـي  مقابل طرف دست به سكس اتمام اختيار حالتي چنين در. كنيد تمرين را آرامش اصول
 باعـث  امـر  ايـن  ...ايـد  رسـانيده  لـذت  اوج بـه  را او شـما  كـه  است اهميت حايز بسيار زنان براي اين

  ... بدانيد را او رئوف قلب قدر اميدوارم البته كه شد خواهد شما به وي عميق وابستگي
 هفتـه  در بار 6-5 به را آن بار دو اي هفته از مثال باشد مي موثر بسيار نيز مقاربت تعداد افزايش -3

  .دهيد افزايش
 جـايي  تا مقاربت ينح در دست با جنسي شريك توسط آلت به فشار ( جانسون و ماسترز روش -4 

  . )بگيرد را لذت جاي درد نوعي كه
 بـه  پرانـرژي  ولي حجم كم غذاهاي خوردن همراه به سنگين ورزش كرده ثابت تجربه نهايت در -5

 نيـز  معـده  بودن تهي و پايين خون قند اصوالً. دارند تاثير شدن ارضا دير در سنگين يهاوعده جاي
  . دارند تاثير شدن ارضا دير در

   )خارجي استعمال صورت به ( كردند مي استفاده مرغ تخم سفيده از نيز هاقديمي
 انـسان  وقتـي . بيماريـست  ايـن  عاليم از جديد جنسي شريك يافتن و خيانت :زودرس انزال عوارض
 ايـن  توانـد  مـي  حـدي  تا باالخره و شده . . .و افسردگي و رواني يهاعقده دچار شود نمي ارضا كامال

 حالـت  ايـن  به شما اگر اما. نمود خواهد پيدا گرايش ثاني نفر به حال هر در .دنماي تحمل را وضعيت
 حـساس  نواحي نوازش با آلت تحريك و دخول از قبل كنيد سعي شوي معالجه كه زماني تا دچاريد

 نيـز  و ) داد يـاد  بهتـون  نميـشه  كـه  رو چـي  همه ( . . . .و گردن نواحي و هاسينه و گوش الله مثل
 حـساسترين  فن اهل از بسياري اعتقاد به بنا كه )چوچوله( كليتوريس تحريك يژهو به دهاني سكس
 نمود رفتار خشن آن با نبايد و باشد مي حساس بسيار كه اوست جنسي آلت حقيقت در و زن نقطه
  . نمود ارضا را زن
 تـا  نماييـد  ارضـا  را تـان  جنـسي  شريك موقتاً اعمال اين به توسل با شدن ارضا صورت در توانيد مي

  . شويد درمان
   طرز رساندن زن به ارگاسم-51/2

اين سوال براي آقايان و زنان هميشه مطرح بوده كه آيا زنان هم انزال داشته و مايعي از خـود دفـع                      
  نظـر  . نماينـد  مـي خود دفع   ) در داخل واژن    ( كنند؟ زنان بهنگام ارگاسم، مايعي از غدد بارتولن          مي

البتـه برخـي   . تواند به دفع مايع بهنگام ارگاسم منجرشود غالب براين است كه تحريك نقطه جي مي    
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  . تواننـد چنـين مـايعي دفـع كننـد      از دخترها حتي با سكس دهـاني و يـا تحريـك دسـت هـم مـي          
  . تيره رنگ اسـت    ميين مايع بهنگام خروج گرم،چسبنده و ك      ا. است مقدارمايع دفع شده كامال متغير    

اما اين مسئله اصـال صـحت نـدارد و           شود،  ابراه ترشح مي   كردند كه اين ماده از پيش      در عوام فكر مي   
براي ليز كردن مجرا و ورود راحـت اسـپرم          . (اين ماده صرفا از واژن ترشح شده و جنبه پزشكي دارد          

  ). باشد به داخل رحم مي
  : ي اين منظور اصول زيررا بايد مد نظر قراردادبرا

  :اصل اول
بعـالوه بايـد    . در ابتدا خيلي مهم است كه سكس شما در محيطي آرام و بدون استرس صورت گيرد               

اهميت اين موضوع از آن جهت است كـه موقـع ارگاسـم، زنـان               . ارتباط شما صميمانه و راحت باشد     
ين شما با اطمينان بخشيدن به او از اينكـه هـيچ اتفـاق بـدي     احساسي مشابه دفع ادرار دارند، بنابرا    

افتد و مانع شدن از ايجاد اضطراب در او بخـاطر ايـن احـساس ميتوانيـد شـانس ارگاسـم را در                        مين
  . شريك جنسيتان باالتر ببريد

  :اصل دوم
. اكنيـد با استفاده از نوك انگشتتان در داخل واژن به فاصله يك بند انگشت قسمت اسـفنجي را پيد                 

فـشار  . توانيد انگشت ديگرخود را هم وارد واژن كرده و اين نقطه را به سـمت بـاال مـالش دهيـد                     مي
اين حالت دقيقـا  . همين موقع ممكن است به او احساس دفع ادرار دست دهد       . به آن وارد كنيد    ميك

  . برابر با ارگاسم است
  

  :اصل سوم
از داخـل واژن، بـا انگـشت ديگرخـود          )  ذكر شـد   نقطه اي كه در باال    ( همزمان با تحريك نقطه جي      

بـا دسـت    . ي لگني خود را منقـبض كنـد       ها  ماهيچهاز او بخواهيد تا     . كليتوريس را هم تحريك كنيد    
  . شكم او را نوازش كنيد

  . با تمرين اين روش ميتوانيد لذت زيادي از سكس خود ببريد و ارگاسم را براي او لذتبخش تر كنيد
ي عـشقبازي يـاد     هـا د در مناسبات بين زوجين كـه از آنهـا بـه عنـوان تكنيك              ساير تكنيكهاي موجو  

كشش جنـسي زن داراي مراحـل مختلفـي بـوده كـه آرامـش بخـشيدن بـه آن          : عبارتند از  شود مي
تواند خيلي تاثيرگذارتر    تر براحتي مي   تر و ساده   بلكه كارهاي عمومي  . باشد  ميمستلزم رابطه جنسي ن   
  .شود كارهاي زيررا براي موفقيت در سكس جنسي بكار ببريد وصيه مي ت...از رابطه جنسي باشد

مي توانيد هرچند وقت يكبار كه احساس كرديد رابطه فيمـا بـين شـما رو بـه                  …حمام كردن  - 1
، با ديدن اولين عالئم كشش جنـسي در همـسرتان از ايـن تكنيـك اسـتفاده                  باشد  ميسكون  
اري را در وي نمايان خواهد      زاز سپاسگ شستشوي همسر با آب ولرم به راحتي عالئمي         …كنيد
اين مسئله بسادگي آثار خستگي روحي و جـسمي را از چهـره وي خواهـد زدود و بـه                    …كرد

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 207

واقعـاً در آن لحظـات نمـي توانيـد تـصور كنيـد              .. سرعت آتش عشق وي را زياد خواهد كـرد        
  . برد ميهمسرتان چگونه از اينكار لذت 

 كه اين تكنيك قادر است آثار بياد مدني بجاي بگذارد           بارها و بارها عنوان شده    … شانه كردن  - 2
اما كمتر مردي را ديده شده كه آن را انجام دهد اين تكنيك زماني توصيه ميشود كه همـسر                   

حـرف زدن زن  !شما مي خواهد نيم ساعت يك بند صحبت كند و فقط احتياج به گـوش دارد               
اما با ايـن    . كند گيج مي  را كالفه و  بدليل اينكه خط مشي ثابتي را دنبال نميكند بسرعت مرد           

شيوه مرد شروع به برس كشيدن به گيسوان همسرش كرده و يك دليل موجه براي سكوت و                
زن نيز بعد از مدتي صحبت كردن بشدت آرام ميشود و حتي نمـي              .. كند گوش دادن پيدا مي   

  ..داند چگونه از شما تشكر كند
 كه همسرتان احتياج دارد كه با شما حـرف          شود اين تكنيك در زماني توصيه مي     …الك زدن  - 3

كند يـك مرتبـه نيـز سـاكت          زن همانطور كه يك مرتبه با انرژي شروع به صحبت مي           !!!نزند
شود واگر از مسئله اي آزرده خاطر باشد مانند گربه خـود را جمـع كـرده و شـايد مـدتها                       مي

ا را الك بزنـد احـساس شـعف          واقعاً از اينكه همسرشان ناخنهاي آنه      زنان.. گر شما باشد   نظاره
شما ميتوانيد از اين تكنيك در لحظاتي كه احساس ميكنيد همسرتان براي خروج             …كنند مي

مطمـئن باشـيد كـه لبخنـد را بـه      …از اين وضعيت احتياج به يك شوك دارد استفاده كنيـد    
 …چهره وي باز خواهيد گرداند

خواهنـد تلويزيـون     كه مـي    زماني بارها به شوهران تاكيد شده كه در      .. باز هم المسه  …نوازش - 4
خواهـد كـه بـه او توجـه شـود از تكنيـك نـوازش گيـسوان                   تماشا كنند و همسر آنان نيز مي      

 شوهر ميتواند در حاليكه بروي مبل نشسته است سر همـسر را بـروي پاهـاي       ...استفاده كنند 
 مثـل   مطمئن باشيد كـه در ايـن لحظـه زن         .. خود گذاشته و مشغول بازي با موهاي وي شود        

ايـد و    تان توجه كـرده    شما هم براحتي به برنامه     !!چوب خشك شده و جيكش هم در نمي آيد        
شـود و يـا در آغوشـتان         زن نيز بـا ايـن نـوازش آرام مـي          .. هم همسرتان را از خود نرنجانديد     

 …كند بينيد توجه مي خوابد و يا به برنامه اي كه شما مي مي
 چند تا از ساده ترين آنها ذكر شد تا بدانيد سعادت و اثبات              تكنيكهاي واقعاً زيادي وجود دارند كه     

بدانيد كه با كمي تفكـر شـما نيـز          .. عالقه بسيار ساده و پيش روي شماست ولي آن را نمي بينيد           
  ……تكنيكهاي بيشماري در ذهن خود داريد كه ميتوانيد از آنها استفاده كنيد

   طرز رساندن زن به ارگاسم-51/2
قايان و زنان هميشه مطرح بوده كه آيا زنان هم انزال داشته و مايعي از خـود دفـع                   اين سوال براي آ   

  نظـر  . نماينـد  مـي خود دفع   ) در داخل واژن    ( كنند؟ زنان بهنگام ارگاسم، مايعي از غدد بارتولن          مي
البتـه برخـي   . تواند به دفع مايع بهنگام ارگاسم منجرشود راين است كه تحريك نقطه جي مي   غالب ب 

  . تواننـد چنـين مـايعي دفـع كننـد      از دخترها حتي با سكس دهـاني و يـا تحريـك دسـت هـم مـي          
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  . تيره رنگ اسـت    مياين مايع بهنگام خروج گرم،چسبنده و ك      . است مقدارمايع دفع شده كامال متغير    
اما اين مسئله اصـال صـحت نـدارد و           شود،  ابراه ترشح مي   كردند كه اين ماده از پيش      ر مي در عوام فك  

براي ليز كردن مجرا و ورود راحـت اسـپرم          . (اين ماده صرفا از واژن ترشح شده و جنبه پزشكي دارد          
  ). باشد به داخل رحم مي

  : براي اين منظور اصول زيررا بايد مد نظر قرارداد
  :اصل اول
بعـالوه بايـد    .  خيلي مهم است كه سكس شما در محيطي آرام و بدون استرس صورت گيرد              در ابتدا 

اهميت اين موضوع از آن جهت است كـه موقـع ارگاسـم، زنـان               . ارتباط شما صميمانه و راحت باشد     
احساسي مشابه دفع ادرار دارند، بنابراين شما با اطمينان بخشيدن به او از اينكـه هـيچ اتفـاق بـدي         

 و مانع شدن از ايجاد اضطراب در او بخـاطر ايـن احـساس ميتوانيـد شـانس ارگاسـم را در                       افتد مين
  . شريك جنسيتان باالتر ببريد

  :اصل دوم
. با استفاده از نوك انگشتتان در داخل واژن به فاصله يك بند انگشت قسمت اسـفنجي را پيداكنيـد                  

فـشار  .  را به سـمت بـاال مـالش دهيـد          توانيد انگشت ديگرخود را هم وارد واژن كرده و اين نقطه           مي
اين حالت دقيقـا  . همين موقع ممكن است به او احساس دفع ادرار دست دهد       . به آن وارد كنيد    ميك

  . برابر با ارگاسم است
  

  :اصل سوم
از داخـل واژن، بـا انگـشت ديگرخـود          ) نقطه اي كه در باال ذكر شـد       ( همزمان با تحريك نقطه جي      

بـا دسـت    . ي لگني خود را منقـبض كنـد       ها  ماهيچهاز او بخواهيد تا     . نيدكليتوريس را هم تحريك ك    
  . شكم او را نوازش كنيد

  . با تمرين اين روش ميتوانيد لذت زيادي از سكس خود ببريد و ارگاسم را براي او لذتبخش تر كنيد
د ي عـشقبازي يـا    هـا ساير تكنيكهاي موجود در مناسبات بين زوجين كـه از آنهـا بـه عنـوان تكنيك                

كشش جنـسي زن داراي مراحـل مختلفـي بـوده كـه آرامـش بخـشيدن بـه آن          : عبارتند از  شود مي
تواند خيلي تاثيرگذارتر    تر براحتي مي   تر و ساده   بلكه كارهاي عمومي  . باشد  ميمستلزم رابطه جنسي ن   
  .شود كارهاي زيررا براي موفقيت در سكس جنسي بكار ببريد  توصيه مي...از رابطه جنسي باشد

مي توانيد هرچند وقت يكبار كه احساس كرديد رابطه فيمـا بـين شـما رو بـه                  …مام كردن ح - 5
، با ديدن اولين عالئم كشش جنـسي در همـسرتان از ايـن تكنيـك اسـتفاده                  باشد  ميسكون  
اري را در وي نمايان خواهد      زشستشوي همسر با آب ولرم به راحتي عالئمي از سپاسگ         …كنيد
ستگي روحي و جـسمي را از چهـره وي خواهـد زدود و بـه                اين مسئله بسادگي آثار خ    …كرد
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واقعـاً در آن لحظـات نمـي توانيـد تـصور كنيـد              .. سرعت آتش عشق وي را زياد خواهد كـرد        
  . برد ميهمسرتان چگونه از اينكار لذت 

بارها و بارها عنوان شده كه اين تكنيك قادر است آثار بياد مدني بجاي بگذارد               … شانه كردن  - 6
ي را ديده شده كه آن را انجام دهد اين تكنيك زماني توصيه ميشود كه همـسر                 اما كمتر مرد  

حـرف زدن زن  !شما مي خواهد نيم ساعت يك بند صحبت كند و فقط احتياج به گـوش دارد               
اما با ايـن    . كند گيج مي  بدليل اينكه خط مشي ثابتي را دنبال نميكند بسرعت مرد را كالفه و            

ه گيسوان همسرش كرده و يك دليل موجه براي سكوت و          شيوه مرد شروع به برس كشيدن ب      
زن نيز بعد از مدتي صحبت كردن بشدت آرام ميشود و حتي نمـي              .. كند گوش دادن پيدا مي   

  ..داند چگونه از شما تشكر كند
شود كه همسرتان احتياج دارد كه با شما حـرف           اين تكنيك در زماني توصيه مي     …الك زدن  - 7

كند يـك مرتبـه نيـز سـاكت           مرتبه با انرژي شروع به صحبت مي       زن همانطور كه يك    !!!نزند
شود واگر از مسئله اي آزرده خاطر باشد مانند گربه خـود را جمـع كـرده و شـايد مـدتها                       مي

 واقعاً از اينكه همسرشان ناخنهاي آنها را الك بزنـد احـساس شـعف               زنان.. گر شما باشد   نظاره
حظاتي كه احساس ميكنيد همسرتان براي خروج       شما ميتوانيد از اين تكنيك در ل      …كنند مي

مطمـئن باشـيد كـه لبخنـد را بـه      …از اين وضعيت احتياج به يك شوك دارد استفاده كنيـد    
 …چهره وي باز خواهيد گرداند

خواهنـد تلويزيـون     كه مـي   بارها به شوهران تاكيد شده كه در زماني       .. باز هم المسه  …نوازش - 8
هـد كـه بـه او توجـه شـود از تكنيـك نـوازش گيـسوان                  خوا تماشا كنند و همسر آنان نيز مي      

 شوهر ميتواند در حاليكه بروي مبل نشسته است سر همـسر را بـروي پاهـاي       ...استفاده كنند 
مطمئن باشيد كـه در ايـن لحظـه زن مثـل            .. خود گذاشته و مشغول بازي با موهاي وي شود        

ايـد و    تان توجه كـرده    هشما هم براحتي به برنام     !!چوب خشك شده و جيكش هم در نمي آيد        
شـود و يـا در آغوشـتان         زن نيز بـا ايـن نـوازش آرام مـي          .. هم همسرتان را از خود نرنجانديد     

 …كند بينيد توجه مي خوابد و يا به برنامه اي كه شما مي مي
تكنيكهاي واقعاً زيادي وجود دارند كه چند تا از ساده ترين آنها ذكر شد تا بدانيد سعادت و اثبات                   

بدانيد كه با كمي تفكـر شـما نيـز          ..  بسيار ساده و پيش روي شماست ولي آن را نمي بينيد           عالقه
  ……تكنيكهاي بيشماري در ذهن خود داريد كه ميتوانيد از آنها استفاده كنيد

  
 ي زن بعد از انجام سكس چيست؟ها خواسته -52/2

ي از مـواردي كـه آنهـا بعـد از            ليـست  زناندر يك مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهي از عده زيادي از             
البتـه بايـد توجـه داشـت كـه          . سكس و ارگاسم دوست دارند برايشان انجام شود، تهيه شـده اسـت            

اي در   گروههاي مختلف زنان تمايالت متفاوتي داشته و حتي ممكن است چيزهاي موردعالقـه عـده              
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  . جامعـه زنـان نيـست     بعبارت ديگر مـوارد زيرقابـل تعمـيم بـه كـل             . نداشته باشد  اين ليست وجود  
 توسط مرد درآغوش گرفتـه و       همه زنان دوست دارند كه بعد از سكس،        تقريباً:  درآغوش گرفتن  -1 

در آغوش گرفتن و حلقه كردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسيارخوبي به زن                . نوازش شوند 
دسـتهايتان را بـدور      يـد، ايد و ديگر انرژي براي ادامه دادن ندار        حتي اگر بسيارخسته شده   . بخشد مي

و محبت آميـز از      حلقه كرده و حين بوسيدن عاشقانه بدنش با اداي كلمات عاشقانه           كمر يا باسن او   
كاري كه  ( !بخوابيد  شناخته شده قبلييگر   عواملسكس با او اظهار رضايت كنيد وبعد آرام در آغوش           

  . ) متاسفانه بسياري از مردان نميكنند
 هم هستند كه بعد از پايان سكس،ديگر هيچگونه تمـاس           زنانعده قليلي از     مقابل گروه قبل،    در -2

اند كه بعد از     بقدري تحريك شده   كنند كه آنها   اين افراد اظهار مي   . و عاطفي را دوست ندارند     ميجس
البته اين خواسته هرگز بـه      . بود خواهد آور آن هرگونه تحريك ديگري برايشان لذتي نداشته و عذاب        

پس  باشند، آنها فقط دوست دارند مدت كوتاهي باخودشان تنها       .  نيست زنانزاجي اين   معني سرد م  
  . آنها را درك كنيد

عزيزم حالـت خوبـه؟آيا همـه چيـز        « : بايد بعد از انجام سكس از آنها بپرسيد        زنانبا اين    برخورد  در
زن را نـيم      بـا او،   انجام سكس  و بعد از ابراز خوشنودي از     » مرتب است؟ يا آيا چيزي احتياج نداري؟      

  . ساعتي تنها بگذاريد تا استراحت كند
 بدنبال سكس خسته شده و ياراي انجام هيچكاري را ندارنـد            مردان چند اكثر  هر :صحبت كردن   -3

در اين مواقع فقط بايد گـوش       . صحبت كنند  مي دوست دارند كه بعد از سكس ك       زنانولي گروهي از    
 باشيد او به شرح آنچه گذشت و احساسش از سكس بـا شـما               اگرخوش شانس ! بسپاريد خود را به او   

كه از بدنش ميكنيـد بـاو بفهمانيـد كـه سـراپا گـوش                ميهاي آرا  شما سعي كنيد با بوسه    . پردازد مي
  . هستيد

گاهي ممكن است زن همچنان براي انجام يك عمل جنسي ديگربـراي بـاردوم اشـتياق داشـته                    -4
با آلت شما بازي كند تا براي سكس         ميگي داريد بهتر است او ك     هم آماد  شما دراين حالت اگر  . باشد

  . دوم تحريك شويد
اما اگر به دليل سن باال يا هر علت ديگري قادر به ادامه نيستيد،براي او توضيح دهيد كه شما اكنون                   
توانايي انجام سـكس مجـدد را نداريـد و بـراي اينكـه بتوانيـد اينكـار رابخـوبي انجـام دهيـد بايـد                          

  . استراحت كنيد تا دوباره سرحال شويد ميك
ولـي بـه شـريك      . طبيعـي اسـت    بخوابند،اين امركامالً  مي بعد از ارگاسم دوست دارند ك      مردان همه  

پيش نيايد كه شـما      جنسيتان هم توجه داشته باشيد واجازه دهيد او در كنارشما باشد، تا اين تصور             
  .فقط به فكر خودتان هستيد
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  مردان انزالي زود از زگري راهكارهاي-53/2

  stop-start technique شروع و توقف تكنيك-1/53/2
 احـساس  كـردن  فروكش از پس و متوقف را جنسي حركات انزال نزديك درمرحله مرد روش اين در

 صورت انزال دهد مي اجازه سپس و كند مي تكرار بار چند را كار اين و دهد مي ادامه را حركات انزال
  .ببرد باال را خود انزال زمان تواند مي مدتي از پس فرد روش اين با گيرد

  
  Squeeze Technique جانسون و سترزام روش - فشردن تكنيك-2/53/2
  كند مي تحريك آرامي به جنسي لحاظ از را وي جنسي شريك يا و فرد متد اين در
 تواننـد   مي وي همسر هم و مرد هم و شود مي كاربرده به زودرس انزال از پيشگيري براي روش اين
 سـرآلت  زيـر  ناحيـه  در درسـت  را آلت تنه دهد، روي انزال كه آن از قبل درست. دهند انجام را آن

 نعـوظ  از بخـشي  كـه  شـود  مي باعث امر اين. دهيد فشار اشاره انگشت و شست انگشت بين محكم
  . شود جلوگيري انزال از موقتاً و برود دست از شده ايجاد

 نهايـت،  در. بيـاورد  دسـت  بـه  خـود  انزال بر بيشتري كنترل تواند  مي فرد روش، اين مرتب تمرين با
  . داشت نخواهد لزومي فشردن روش از استفاده ديگر

  
   داروها -3/53/2

 كلـوميپرامين  ماننـد  افـسردگي  ضـد  داروهـاي  از متخـصص  پزشكان زودرس انزال درمان در گاهي
  .كنند مي استفاده غيره و فلوكستين

  : از عبارتند انزال زمان باالبردن جهت ديگر اقدامات
 نزديـك  تحتـاني  قسمت در نزديكي از قبل دقيقه ده موضعي يهاكننده بيحس از استفاده -

 آلت سر به
 

  گفتن نه مهارت - 54/2
 بنـد  پـاي  كـه  نيست مهم .كني مي زندگي ايران در ما با مشترك فرهنگي در كه يزن يادختر،  شما
 شـما  سـرزمين  سـنت  و فرهنگ در كه دانيد مي زبان پارسي ندخترا شما،  هستي دين و آيين كدام
 پسراني حتي دهيم مي اطمينان شما به ما .رود مي بشمار دختران براي بزرگ اصل يك بودن باكره
 مي باكره دختران دنبال به ازدواج هنگام در ،دارند جنسي رابطه زيادي دختران با تجرد دوره در كه

 يـك  شما هستيم مطمئن ما .كنند مي اعالم خود همسر شروط از كيي را دختر بودن باكره و گردند
 »نـه « گفـتن  در شـما  بـه  كمك براي اما. دهيد مي ترجيح جنسي بندوباري بي به را عاشقانه رابطه
  .كرد خواهيم تالش
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 از برخـي  اينجـا  در ولـي  شـود   مـي  فراگرفتـه  ممارست و تمرين با كه است مهارتي گفتن نه مهارت
 رابطـه  او بـا  كـه  كنـد  متقاعـد  را شـما  تـا  شود  مي برده بكار مقابل فرد توسط الًعموم كه عبارتهايي

 او تـا  ببريد بكار او به پاسخ در توانيد  مي شما كه را عباراتي مقابل در و آورده را باشيد داشته جنسي
  . است شده پيشنهاد نمائيد منصرف را
  

  زفاف شب - 55/2
 ايـن . باشد مي عروس حجله و ازدواج شب به مربوط است جراي همچنان ايران در كه رسومي از يكي
 كـه  حـدي  تـا  شـده  وارد مـا  فرهنـگ  بـه  ناموسي مسائل همينطور و ايران كهن تمدن بدليل رسم
 و مـرد  و بودنـد  آورده در را شـورش  ديگه كه وسطي قرون در. زد حدس را آن ورود تاريخ توان نمي
 يـك  دچـار  زنـان  شـرايط  اون در !!!كردنـد  مـي  راربرقـ  رابطـه  علني خويشاوندان حضور در بايد زن

 !شـدند  مي معروف است بچه هنوز كه كسي عنوان به هم مردان و شده شديد اجتماعي سرخوردگي
 را اسپانيايي دوطريش دوشيزه وقتي چقدر؟ ميكنين فكر ولي شد بهتر اوضاع باز نزديكتر گذشته در

 منتظـر  و رفتنـد  مـي  رژه اتـاق  دور مستخدمين از نفر چهل صبح تا كردند عقد سيزدهم لويي براي
 :ميپرسـيد  و كـرد  مـي  بـاز  رو اتاق در يكي هم يكبار دقيقه ده هر.. !ميكشد كجا به كار ببينند بودند

 در زنـش  بـا  كـه  مرتبـه  هر ديگر آن از بعد سيزده لويي.. . . . . مار زهر.. شدند؟؟ عروس زن دوشيزه
  !!!شود داخل كسي كه بود منتظر بود اتاقي

 حـديث  و حرف هزاران.. شدت اين با نه ديگر ولي است حاكم رسوم اين هم ايران در حاضر حال در
 مـرد  و زن گروه يك.. دارد را خود خاص رسوم خانواده هر كه اينست هم آن دليل كه شود مي گفته

 كـه  نيديدش را تركه معروف جوك حتما !!!.. ياال د: ميگويند و چپانند مي اتاقي در اول شب همان را
 كرديـد  شـلوغ  بـس  از بابـا  گفـت  عصبانيت وبا بيرون آمد كردند ياال ياال در پشت بس از زفاف شب

  . كردم يكي را طرف وعقب جلو و شدم پاچه دست
 جيـغ  صـداي  و بكـشد  سـرك  در پـشت  تـا  كننـد  مـي  اجير را كسي،  اي عمه،  اي خاله ديگر گروهي
 نيـست  كـم  خوشـبختانه  هم آنها تعداد كه تر متمدن يها  خانواده در و حاضر حال در ولي... !!بشنود
 معروف دستمال ،اتمام از بعد تا ميدهند فرصت آنها به و كنند مي رها خود حال به را داماد و عروس
 عـرف  بـه  بـستگي  اينهـا  تمـام  ولـي .. !!!دهند نشان فاميل بزرگان به را بكارت خون به آغشته سفيد

 كـه  كـرد  گوشزد حتماً بايد زمينه اين در را نكاتي. است متفاوت كامالً و دارد خانوادگي و اجتماعي
  . ام كرده فهرست كوتاه و بترتيب را آنها

 بالفاصـله  توانيد مي اگر. است مخمصه اين از فرار راههاي بهترين از يكي عسل اهم... عزيز آقايان-1
  !!!رسانيدب امني مكان به را خود و شويد ماشين سوار و گرفته را عروس دست شب همان
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 بدانيـد  بايـد  و داريد فكري مشغله هزاران شما ازدواج نخستين روزهاي يا شب در.. گرامي آقايان-2
 اول شـب  كه بديد گير حتماً كه نيست الزم پس. باشد مي حياتي و مهم كامالً شما رابطه اولين كه
  .است روحي %80 ولي باشد مي جنسي رابطه اسمش نكنيد فراموش.. بشه تموم كار بايد

 شـما  كه است طبيعي خيلي. كنيد درك را آنها…دارند قرار بدي وضعيت در لحظات اين در زنان-3
 بـدبخت  احساس هم شما. است طبيعي امر يك اين!نشوند شما با همخوابي به حاضر و بزنند پس رو

  . كنيد دركاورا بايد. نگيد زور. نكنيد اجبار. برسد آرامش به او بدهيد اجازه.. نده دست بهتون شدن
 سـعي . كنيـد  تحمل باشد الزم زمان كه مقدار هر. بكشد طول دوهفته يكي وضعيت اين حتي ايدش

 العـاده  فـوق  گيـرد  مي را شما جلوي اينكه از خودش او. نكنيد وادار را همسرتان عنوان هيچ به كنيد
 شناسـائي  اصـرف  عمـل  بهترين شرايط اينگونه در. نكنيد وارد مضاعف روحي فشار پس است ناراحت
  .ماسل انجام طريق از وي درون

 ايـن  از زنـان  كـه  است اين واقعيت. شويد مشغول آرامي با !!بزنيد شيرجه نيست قرار !!باشيد آدم-4
 اوليـه  نزديكـي . برسـد  آرامـش  بـه  زودتر كنيد كمك با و نياريد در بازي گوريل. دارند وحشت لحظه
 اتفـاق  هـم  عامـل  دو ايـن  از هيچكدام يا يك گاهي ولي است همراه خونريزي و درد كمي با معموالً
 نزنيد سرتون تو دستي دو نديديد خون نزديكي از بعد اگر ...نيست هم طبيعي غير اصالً كه افتد نمي

 جهـاز  از اسـت  ممكـن  مـدتي  تـا  حتـي  و ابتدايي مرتبه چندين در زنان زيرا نكنيد متهم هم اورا و
. كنيـد  جبران صميميت و نوازش با حتماً را فقدان اين كه كنيد سعي بايد. نشوند ارضا خود جنسي
 بـا  معاشـقه  و مالعبـه  و باشـد  مـي  ريخته هم به كامالً لحظات آن در زن اعصاب چون نترسيد اصالً

 كه هستند مرداني. دارد زمان ميك به نياز او و كند  مي نزديك جنسي كامل عمل بانجام اورا ماليمت
 بـراي  اورا جنـسي  نزديكـي  بدون اند كرده كوشش زندگيشان لاو شب نريكي به شديد ميل عليرغم

 را مـردان  فـداكاري  اين هيچگاه زنان و كنند آماده بعد شبهاي براي ترس بدون آور لذت عشقبازي
  .كنند ينم فراموش

 فشار كنيد سعي. نيستند آماده اصالً ولي دارند كارايي ابتدا در دختر مجراهاي. نكنيد وارد فشار -5 
. داريـد  نگه باز را پاها حتماً كنيد سعي. نكنيد تحميل او به را خود وزن. نياوريد وارد وي به جسمي

 مرتبـه  يـك . كنيـد  استفاده ناهمسرت و خود جنسي جهاز كردن چرب براي كننده چرب مايعات از
 دسـت  همسرتان به ضعف احساس دشو مي خارج او از كه خوني بعلت است ممكن. نكنيد را كار اين

  . بدهد
 شروع بعد و برسانيد اورگاسم به oral sex طريق از را همسرتان بار چند يا يك اوائل است بهتر-6 
 وي جنـسي  جهاز تا داده قرار وي باسن زير كوچك بالشت يك است بهتر. بكنيد defloration به
 انتخـاب  را است عمل كامل انجام به مايل او كه را زماني اينكه آخر نكته. گيرد قرار بهتري حالت در

  . نترسيد و كنيد
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 يـا  فعـال  رابطـه  او غيـر  بـا  چه و خود همسر با چه ازدواج از قبل كه دختراني حتي نكنيد فراموش
 بـا  دارنـد  كوشش برخي. ميشوند خاص هيجانات دچار زفاف شب در نيز اند داسته جنسي غيرفعال

 راه پينـه  وصـله  و بخيـه  كـه  ردنام دكترهاي اين دست از امان. دهند نشان باكره را خود ترفند هزار
 دكتر و دختر عمالً چون !است جرم خارج در باكرگي پرده پينه و وصله دانيد مي راستي !اند انداخته
 خـوش  چيزهـائي  چـه  بـه  را دلـشان  كـه  مـردان  سر بر خاك !دهند مي انجام را تقلب عمل مربوطه

 !! دوزشده و دوخت پارچه يا خواهيم مي زندگي شريك. كنند مي
  
  

  
  جنسي تجاوز و جنسي رضايت -56/2

 برقـراري  افـراد  اغلـب  ذهن در آيد مي ميان به جنسي تجاوز همان يا و تعرض از سخن كه هنگامي
 جنـسي  تعـرض  اما بندد مي نقش بسته پا و دست زن يا و دختر يك با رذل مرد يك جنسي رابطه
 از اعـم  جنـسي،  تمـاس  گونـه  هر برگيرنده در جنسي تعرض تعريف. دارد تري گسترده طيف و ابعاد

. پـذيرد  مـي  صـورت  مقابـل  طـرف  رضـايت  بـدون  كه مقاربت و كردن نوازش كردن، لمس بوسيدن،
 و ورواني روحي لحاظ از ناپذيري جبران لطمات و گرديده محسوب جرم يك جنسي تجاوز و تعرض

 برقراري براي نهآزادا توافق )جنسي تماس( رضايت خاص تعريف. سازد مي وارد قرباني به جسماني يا
 گونـه  هـر  بـراي  بايـد  مي رضايت )گيرد برمي در نيز را رضايت عام تعريف شرايط كه(. جنسي رابطه
 بنـابراين  اسـت  ياپروسه فرآيند يك جنسي تماس كه ازآنجا اما. گردد جلب جنسي فعاليت و تماس
 بـه  گرفـت  آغـوش  در را شـما  فـردي  اينكه از پس مثال. شود گرفته اجازه بايد مرحله هر آغاز براي
 در از پس. رويد پيش باشد مقاربت همان كه مسير انتهاي تا هستيد مجاز شما كه نيست اين معني
 وي رضـايت  بـا  شـما  عمـل  آيـا  كـه  كنيد سوال او از بايد نيز فرد بوسيدن براي حتي گرفتن آغوش
 بازپس جنسي تماس از مرحله هر و لحظه هر در تواند مي رضايت آنكه بر مضافا. خير يا است همراه
 از وي دقيقـه  چنـد  از پـس  امـا  ببوسـيد  را وي تـا  داد رضايت شما همسر چنانچه مثال. شود گرفته
 ادامـه  خـود  عمـل  بـه  نداريـد  حق شما كرد را شما رفتار توقف تقاضاي و شد پشيمان خود تصميم
 ختم مقاربت به دنباي الزاماً كردن نوازش و گرفتن آغوش در بوسيدن، عمل كه نكنيد فراموش. دهيد
 در بيشتر جنسي تماسهاي براي رضايت الزاما جنسي تماس مورد يك براي رضايت همچنين. شوند
 بـراي  العمـر  مـادام  رضـايت  امروز، جنسي رابطه برقراري براي رضايت كه معني بدين. نيست آينده
 پشيمان خود كرده از جنسي رابطه برقراري بار يك از پس فرد است ممكن. باشد   مين جنسي رابطه
 رابطـه  وي بـا  بوديد مايل كه زمان هر گذشته كار از كار ديگر كه تصور اين با نداريد حق شما گردد

 طـرف  بـودن  راضـي  از شـما  تصور معني به پيشين، جنسي روابط داشتن يعني. كنيد برقرار جنسي
 يـا  همسر ديدكر احساس يا و بوديد دودل ومردد   كه صورتي در هيچگاه. گردند نمي محسوب مقابل
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 احتمـال  بـه  چراكه نكنيد جنسي رابطه برقراري به اقدام است دودل و مردد نيز تان عالقه مورد زن
 كـه  بگيـريم  يـاد  بايد. شد خواهيد پشيمان زود يا دير خود كرده از دو هر يا و شما از كدام هر زياد

 در رضـايت  شـرايط . ستني »شايد« معني به »نه«. »نه« يعني »نه«. نيست »بله« معني به »شايد«
  :باشد مي زير قرار به جنسي رابطه يك

  . باشند هشيار كامال طرف دو ر ه-1
 امـا . باشـد  تحميـل  و اجبـار  هرگونـه  از عـاري . باشند داشته عمل آزادي برابر بطور طرف دو هر -2

 :گويد مي فرانسوي شهير نويسنده ولتر چيست؟ آزادي
 دريافتند، خوبي به را هااين Ĥنهاانس وقت هر انساني، قوقح پذيرفتن انديشيدن، درست يعني آزادي«

  ».كنند دفاع آن از خوبي به توانند مي گاه آن
 گفتگو يكديگر با خود نيت و قصد درباره و داشته آگاهي خود نيت و قصد از آشكارا طرف دو هر -3

 اگـر . كنـيم  درك بهتـر  رضـايت  اصل با مطابق را جنسي تعرض مفهوم ميتوانيم اكنون. باشند كرده
 داده قـرار  جنـسي  تجـاوز  مورد را وي واقع در كنيد برقرار جنسي رابطه فردي با زير شرايط در شما
  :باشيد مي مجرم و ايد

 شما اگر حتي. دهد تشخيص را خود مصلحت بتواند كه است نرسيده سني به هنوز كه فردي با -1 
 تعـرض  مـورد  را وي واقـع  در كنيـد  رقرارب جنسي رابطه وي، رضايت با حتي ساله، 17 دختر يك با

 نيـست  خود منافع و مصالح با همسو و معقول تصميمات اتخاذ به قادر هنوز وي چراكه ايد داده قرار
 امريكا و اروپائي دركشورهاي كه نمائيد توجه. باشد نداشته كافي آگاهي خود عمل عواقب از شايد و

 والـدين  )بزرگـساالن  طـرف  از هژبـوي ( شود رقرارب جنسي رابطه سال 16 سن زير دختري با چنانچه
  . دهند قرار تعقيب تحت دهنده فريب و متجاوز بعنوان را مرد توانند مي دختر

  . باشد هوش بي يا و آلود خواب فرد چنانچه -2
  . باشد همراه وارعاب تهديد با چنانچه -3
 بـه  قادر يا و نبوده گيري تصميم هب قادر روانگردان يا و مخدر مواد الكل، تاثير تحت فرد چنانچه -4

  . نباشد مقاومت
 و ترغيـب  با شما اما كرده، اعالم جنسي تماس گونه هر از را خود رضايت عدم ابتدا فرد كه زماني-5

  . باشيد كرده جنسي رابطه برقراري به راضي را وي سرانجام وي مغزي شستشوي
 و دهيد قرار تعرض مورد را وي مخفيانه و ريخته آور خواب داروي قرباني نوشيدني در كه زماني-6 
 و نيـست  مقاومـت  به قادر ديگر مخدر مواد يا و الكلي مشروبات ازمصرف پس وي اينكه به علم با يا
  . كنيد ترغيب مواد اينگونه مصرف به را وي مصرانه داد، خوهد تن جنسي رابطه به آسانتر يا
   .است قاطعانه و صادقانه موقع، به گفتگوي رضايت كليد 
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  !! انگيزد مي بر را همسرتان عالقه حس تان »مردانه« رفتارهاي از كداميك -57/2
   مردان مرد -1/57/2

 گـاهي  امـا  آيد، مي خوششان پوش شيك و تميز و مرتب يمردان از كه كنند مي ادعا زنان چند هر
 ويـژه  آداب عايـت ر بـدون  را غـذا  شـويد،  ظاهر آنها جلوي كوله و كج ورزشي لباسهاي با اگر اوقات

 بـدش  او. كنيـد  جلـوه  هم تر جذاب خيلي زنان نظر به شايد كنيد، بازي فوتبال كوچه در و بخوريد،
 بـر  وسـايل  برخـي  تعمير عهده از اگر يا و كنيد، تالش نجاتش براي يكبار وقت چند هر كه آيد نمي
 قـرار  آقـا  يـك  بـا  زن يـك . بزنيـد  گـپ  خـود  دوسـتان  با حتي يا و دهيد، انجام را كار اين آييد مي
 رقابـت  بـه  او بـا  دارنـد  تـري  شيك موهاي يا و كفشها كدامشان كه موضوع اين سر بر تا گذارد نمي

 بـه  شـما  بيشتر چه هر اتصال به منجر كه است نفر دو شما ميان موجود يهاتفاوت اين بلكه بپردازد؛
 مـي  بيـرون  به شام صرف يا و تئاتر مشاهده براي زمانيكه كه كنيد فراموش نبايد البته. شود مي هم

 در بايـد  حـال  عين در اما كنيد، تن به اي آراسته و مناسب لباسهاي كه دارد انتظار شما از او رويد،
 امكان اين چند هر - برد مي لذت شما مردانگي حس از بيشتر ساعات بقيه در كه باشيد داشته نظر

 تـن  بـه  را لباسـها  تـرين  شيك نيست زمال هميشه -نكند اعتراف موضوع اين به هرگز كه دارد وجود
 نوشـيدني  از بعد هاي آروغ كه است كافي فقط كنيد، باز برايش او از پيش را مختلف درهاي و كنيد

  . بزنيد هستيد دوستانتان با هنگاميكه و مناسب زمان در را
   گفتن نه -2/57/2

 دسـتور  شـما  به عقلتان آنچه قطب بر و دهيد انجام را رسد مي را ذهنتان به كه تصميماتي بايد شما
 كـه  كننـد  مـي  تـصور  ناآقايـ . شود زن شدن عصباني سبب كار اين اگر حتي كنيد؛ عمل دهد، مي

 هـر  و بچرخاننـد  خود انگشت يك روي بتوانند را او كه گردند مي نامزدهايي دنبال به زنانن و دختر
 كنيـد،  عمل شود، مي ديكته شما به آنچه مطابق هميشه بخواهيد اگر. دهد انجام گويند مي كه چه

 هـستند  مـردي  دنبال به زنان. شود مي آور مالل و كننده كسل تان رابطه كه گذشت نخواهد ديري
 در را خـود  شخـصي  مالحظـات  و عقايـد  بتوانـد  و باشد داشته دست در كردن ارائه براي چيزي كه
 تمـام  اگـر . باشـد  تهداشـ  بفـردي  منحصر شخصيت كه هستند مردي دنبال به آنها. كند وارد هابحث

 و نـدارد  گفـتن  بـراي  زيـادي  چيزهاي ديگر آنگاه دهد، تشكيل »همسرش« تنها را مرد يك زندگي
 اگـر  حتـي . كنـد  رو را آنهـا  ضـروري  مواقع در بتواند كه ماند نمي باقي زيادي سورپرايزهاي برايش
 هم باز بگيرند، دستب را خانواده كنترل و قدرت دارند دوست كه باشد زناني دست آن از شما همسر
 حـال  بـه  تـا  اگـر  بنـابراين . باشد داشته برابر جدلي و آزمايي قدرت شما با گهگاه كه آيد نمي بدش
 از دسـت  بعـد  به اين از است بهتر بسپاريد، او دست به را امور تمام كنترل بايد كه كرديد مي تصور
 خـدمتكار  يـك  بـه  را خودتـان  ايـد نب حتمـاً  او داشتن نگه و رابطه حفظ منظور به برداريد؛ كار اين

  كنيد تبديل آموز دست خانگي
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  شديد جنسي شهوت داشتن -3/57/2
 مقابـل  طـرف  شـود،  محـدود  جنـسي  روابـط  برقـراري  به تنها رابطه، يك اگر كه است روشن كامالً 

 نظـر  در نيـز  را امـر  اين بايد ديگر سوي از اما گيرد؛ مي قرار استفاده سوء مورد كه كند مي احساس
ـ  و دهـد  مي دست از را خود كنترل او مقابل در شوهرش بيند مي كه زماني زن يك كه گرفت  رزاراب
 روز يـك  از پـس  هنگام شب و است شاغل شما همسر اگر. اند داده وي به را دنيا انگار كند مي عالقه
 عاشقهم جز چيز هيچ بينيد مي خانه در را او همكاران و رجوع ارباب با زدن كله سرو و كاري سخت
 جهـان  شـاديهاي  تمام راس در را خودش او كه شود مي سبب امر اين كند؛ خوشحال را او تواند نمي
 شـروع  شـما  اسـت  بهتر دارد، قرار مهمي سمت در و دارد ارزشي با و حساس شغل او اگر. دهد قرار

  .ببرد لذت دخو رابطه از راحت خيال با كه دهد مي اجازه او به امر اين. باشيد جنسي ارتباط كننده
  
   بودن مستقل -4/57/2

 بـه  اسـت،  شـلوغ  اندازه از بيش سرشان كنند مي ادعا همسرشان كه دليل اين به زنان هميشه شايد
 يهادوسـت  با يا و كنند مي سپري خود كار محل در را زيادي وقت دارند، نمي مبذول كافي توجه آنها
 همسرتان خواهيد مي اگر كه باشيد داشت توجه بايد. شوند مي ناراحت كنند، مي گذراني خوش خود
 نظـر  در همـواره  ديگـر،  طـرف  از اما كنيد؛ رفتار او با پرنسس يك مانند بايد بماند، باقي كنارتان در

 اسـت  ممكن باشيد، نداشته دادن انجام براي ديگري كارهاي و تفريح سرگرمي، اگر كه باشيد داشته
 فـضا  بـه  نيـاز  رابطه در شما كه اندازه همان. است رابطه در شدن خفه حال در كه كند احساس زن

 متكي و مستقل مرد يك. هستند محتاج آن به شديداً و برند مي لذت خود آزادي از نيز زنان داريد،
 يهـا آرزو بـدون  و محتـاج  مـرد  يـك . باشـد  مي برخوردار بيشتري جذابيت از زنان نظر در نفس به

 مختلـف  دوستان با كه هستيد مجاز شما بنابراين. داردن جذابيتي گونه هيچ زنان بيشتر براي بزرگ،
  .باشيد داشته را خودتان به مخصوص سرگرمي و شغل و بگذاريد مالقات قرار خود

  
   بودن حسود -5/57/2

 حـسادت  دقيـق  ميـزان  توانند نمي انسانها چند هر. رود مي شمار به قوي احساسات از يكي حسادت
 توانـد  مـي  راحتـي  بـه  اتفاقي، و گاه گاه طور به هم آن حسد، ميك مقدار اما نمايند، كنترل را خود
 كننـد،  مـي  صـحبت  او بـا  كه ييمردان به نسبت شما اگر. دهد افزايش او نظر در را شما جاذبه حس
 قائـل  ارزش بـرايش  وجـه  هيچ به كه كند مي تصور او ندهيد، نشان خود از العملي عكس گونه هيچ

 يـك  مـورد  در او اگـر . كند پر برايش را خال اين كه رود مي كسي دنبال به دليل همين به نيستيد،
 در امـا  بزنـد،  غر شما به ظاهر در شايد نماييد، بازخواست اش مربي يا و صميمي خيلي مذكر همكار
 مقـدار  رسـد،  مـي  حـسادت  بـه  نوبت كه زماني :توجه. بست خواهد نقش يشهالب بر لبخندي باطن
 از. كنيـد  جـويي  صـرفه  شـدت  به آن كردن خرج در پس شود، عواق ثمر مثمر تواند مي آن از كمي
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 او شخـصي  داراييهـاي  به نسبت كه شود مردي عاشق تواند مي او :شويد خبر با آن العاده فوق قدرت
  .كند محافظت آنها از و بوده حساس

  
   گاه به گاه پذيري آسيب -6/57/2
 كمتـر  كـه  آنجـايي  از و هستند ازمندني او وجود به ديگران كند احساس كه دارد دوست انساني هر 

 را كـار  ايـن  دهيد اجازه او به كه نيست بد كند، محافظت خود شوهر از بتواند زن يك افتد مي اتفاق
 شـما  بـه  تـا  دهيـد  اجـازه  او بـه  كه نيست بد مثال براي. كند اثبات شما به ديگر روشهاي طريق از

 خشكشويي به را رختها رود مي يادتان هميشه هاينك يا داريد، بيشتري جورابهاي به نياز كند دگوشز
 گـاهي  امـا  برسـد  نظـر  بـه  احمقانه شايد. داريد احتياج او كمك به خود كروات بستن براي و ببريد،
 خـودش  بـه  نـسبت  بهتـري  احساس او كه شود مي سبب افتاده پا پيش و ساده موارد همين اوقات
 بـراي  او از كنيـد  سـعي  كه نيست معنا بدان رام اين البته. شود شما جذب پيش از بيش و كند پيدا
 آخـرين  جـزء  شـايد  امـر  ايـن  امـا  - آيـد  نمـي  بدش كار اين از او چند هر - بسازيد مادر يك خود

 احـساس  و داشـتيد  كمـك  بـه  نيـاز  كـه  زمـاني  فقط دارد؛ شما از را انتظارش او كه باشد چيزهايي
 به شك بدون كار اين با. كنيد همكاري استدرخو او از كند، كمك شما به تواند مي او كه كرديد مي
 هك كنند مي تصور مردان اغلب. داد خواهد دست بودن مهم و شدن، واقع سودمند قدرت، احساس او

 امـر  ايـن  امـا  بـسازند،  نيافتني دست قهرمان يك خودشان از بايد خود سمت به زنان كشاندن براي
 حـدي  تـا  او نظـر  در شـما  كـه  شـود  مـي  سـبب  خواستن كمك و نيازمندي مقداري. ندارد صحت
 شـما  رابطـه  داخـل  بـه  تـا  اند ايستاده حاضر زنان تمام موقعيتي چنين در و كنيد، جلوه پذير آسيب
  .كنند كمك شما به و آمده

  
  احساسات كردن پنهان - -7/57/2

 موضـوعي  چـه  بـه  كـردن  فكر حال در شما كه بداند نبايد چرا كه كند مي اعتراض هميشه او شايد
 داده، رخ اتفاقاتي چه ما براي كار محل در و روز طول در كه بداند باشد داشته دوست شايد. دهستي
 را دلتـان  سـفره  اصـطالح  به و كنيد، صحبت او با چيز همه مورد در تا بخواهد شما از هميشه شايد
 كـه  دانيـد  مي شما. كند پيدا دسترسي احساساتتان از نقطه ترين عميق به بتواند تا كنيد باز او براي
 صـحبت  خـود،  نگرانيهاي مورد در خصوص به مسائل تمام جزييات مورد در دختر دوستهاي با زنان
 راحـت  خيلـي  كنيد، بازگو او مقابل در را خود احساست تمام بخواهيد اگر دليل همين به. كنند مي
 جلوه اسرارآميز كمي را خود و كنيد دوري او از كمي اگر مواقع برخي در. دهد نمره شما به تواند مي

 بـراي  شخـصه  به خودش كه اينجاست جالب نكته. كرد خواهد پيدا شما به بيشتري عالقه او دهيد،
 بگوييـد،  چيـزي  آنهـا  بـه  شما اينكه بدون تا برند مي لذت زنان. كند مي تالش حقيقت كردن پيدا
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 كـار  ايـن  از كنيـد   يمـ  تصور شما كه هم آنقدرها شايد. بياورند در سر شما اسرار از بتوانند خودشان
  .نباشد متنفر

  
  كنيد وارسي را او سرتاپاي -8/57/2
 شـان  عملـي  و ذهنـي  يهـا توانايي خـاطر  بـه  را آنهـا  ديگران كه دارند دوست آقايون اندازه به زنان 

 چنـين  در آنهـا  بگيرنـد؛  قـرار  تـشويق  مـورد  دادند انجام درست را كاري كه زماني و كنند، تحسين
 دلـش  كنـد  مـي  صـحبت  جـذابي  حالت با زن يك اگر. دارند نيز تشويقي و رتبه ترفيع انتظار حالتي

 هـم  كننـد  مـي  توجـه  او بـه  كـه  كساني و شرايط به امر اين البته. بگيرد قرار توجه مورد خواهد مي
 او بـه  ميـل  كمـال  بـا  دارد، مـي  دوستش زن كه رسد مي مردي به نوبت كه زماني اما. دارد بستگي
 لـذت  تمجيـد  و تعريـف  از آقـايون  ماننـد  هـم  زنان. كند چك را متعلقاتش كليه كه دهد مي اجازه
 كـه  كجـا  هـر  بـه  را شـما  خوشـحالي  اين و شود مي خوشحال واقعا او كنيد توجه او به اگر. برند مي

  .رساند خواهد بخواهيد
  دنكني رو را رفتارهايتان بهترين ميشهه :نكته
 بـه ( هـستند،  جدي كامالً كنند مي شروع را هايشان غرزدن كه زماني موارد، بيشتر در زنان چند هر

 امر اين بايد اما )برنداريد را يتانهاجوراب يا و بگذاريد ميز روي را خود غذاهاي آشغال كه زماني ويژه
 رفتـار  يشها  خواسته مطابق و كنيد موفقت او با هميشه بخواهيد اگر كه باشيد داشته نظر در هم را

 مـي  تقـسيم  قـسمت  دو به رفتارها دست اين. شد خواهد تنگ شما عيواق خود براي دلش او كنيد،
 مـي  نـشان  او بـه  را شـما  كـه  اي دسته آن و سازند مي نمايان را شما واقعي خود كه آنهايي :شوند
 جـذب  باعث توجه همين و هستند توجه نيازمند زنان كه هستيم واقف كامالً ما كه آنجايي از. دهند
 تـا  شود باعث شما بفرد منحصر رفتارهاي برخي كه دارد وجود احتمال ناي شود، مي آقايون به زنان
. نمايـد  ايجـاد  شـما  بـه  نسبت بيشتري جذابيت او وجود در و بنشاند او يهالب روي بر را لبخند گل

 خـاطر  بـه  فقـط  را شما او مواقع بيشتر در كنيد؛ توجه او يهاصحبت ظاهر به نبايد گاه هيچ بنابراين
  .دارد مي دوست خودتان وجود

   نفري دو وقتي يا خانه به ورود هنگام مختلف يهامناسبت به كنيد سعي. »نكنيد فراموش را گل 
  . بدهيد تان عالقه مورد زن يا همسر به عالقه مورد گل شاخه يك رويد مي بيرون يا رستوران به
  

 دردناك قاعدگي -58/2

 ممكـن  درد ايـن . ماهانـه  عادت هنگام مانندبه پيچه دل دردشديد بروز از است عبارت قاعدگي درد
 از بعـد  سـالها  اينكه يا ،)اوليه قاعدگي درد(دهد رخ مرتب بطور و آغاز بلوغ از بعد دوسال يكي است
 فـرد  بـه  فـرد  يك از بيماري عاليم شدت. )ثانويه قاعدگي درد(باشد شده شروع قاعدگي اولين وقوع

 متفـاوت  ديگر قاعدگي به قاعدگي يك از تاس ممكن نيز زن يك در حتي و است متغير ديگربسيار
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 حتـي  زنـان  اينگونـه . شود  مي كمتر بيماري عاليم بچه آوردن دنيا به و سن باالرفتن با معموالً. باشد
 توصـيه . كننـد  احـساس  درد بـا  تـوام  را سكس لذت ويا يابند دست بانزال يرد سكس رد ممكنست

 دخـول  عمل سپس كنيد تحريك اورا ممكن دح تا سكس اورال راه از زنان اين با سكس در شود  مي
  .ببرند بيشتري لذت تا دهيد انجام

  :شايع عاليم -1/58/2
 شـروع  بـا  درد ايـن . رانهـا  و شـكم،كمر  پايين درقسمتهاي تيز گاهي و مانند پيچه دل درد -

  . يابد مي ادامه روز چند تا ساعت چند مدت به و شده آغاز قاعدگي
 زياد تعريق -
 ارادر دفعات شدن زياد -
 بودن،افسردگي پذيري،عصبي تحريك -
 استفراغ و تهوع گاهي -
 انرژي فقدان -
 اسهال بندرت -

  :بيماري علت -2/58/2
 رحـم  گـردن  شـدن  گشاد و آمدن رحم،كش عضالني ديواره مدت طوالني و قوي انقباضات -

  . آن دفع و واژن به رحم از خون ورود براي
 لگني عفونتهاي -
 آندومتريوز -
 رحم خيم خوش رهايتومو ساير و فيبروئيدها -
 دي يو آي از استفاده -
 

  :بيماري كننده تشديد عوامل -3/58/2
  كافئين مصرف -
 بـدتر  را درد ميتوانند اما نميشوند درد باعث خود خودي به رواني و عاطفي مسائل. استرس -

 . كنند كمتر را درمان به پاسخ يا
 دردناك قاعدگي خانوادگي سابقه -
 نكردن ورزش -
 نامناسب غذايي رژيم -
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  :درمان -4/58/2
 زمينـه  علت كشف:از عبارتند مدت دراز اهداف. است درد كاهش بيماري اين درمان اوليه هدف
  . جراحي شايد و آن،مشاوره درمان و بيماري ساز

 اينكـه  يـا  بگذاريـد  گرم كمپرس كمر و شكم روي ميتوانيد. كند  مي كمك درد رفع به رماگ -
  . بگيريد داغ آب حمام

 كـافي  اسـيد  آسـپرين،ايبوپروفن،مفناميك :مثـل  داروهـايي  از استفاده فيفخ ناراحتي براي -
 . شود تجويز نيز ديگري داروهاي شما براي بيماري علت به بسته است ممكن گاهي. است

 . كند مي كمتر بعدي قاعدگي در را ناراحتي و درد منظم،شدت بدني فعاليت و ورزش انجام -
 چـاي  مـصرف  زنـان  از دربعـضي . كنيـد  متوقـف  ار دار كافئين غذاهاي و هانوشيدني مصرف -

 . دهد كاهش را قاعدگي درد عاليم تواند مي
 يـا  درمـاني  باشد،روان داشته ارتباط روحي ناراحتي و استرس با قاعدگي درد كه درصورتي -

 . شود مي توصيه روانپزشكي مشاوره
  

 دارد؟ وجود همجنسگرايي ژن آيا -59/2

 يـا  بودن همجنسگرا تعيين در را ميمه نقش كند، مي دريافت خود مادر و پدر از مرد يك كه ييهاژن
 هـاي  ژن بحـث  مجـدداً  كـه  اسـت  جديـدي  ي مطالعـه  براساس گفته اين. كنند مي بازي وي نبودن
  . كشد مي پيش مجدداً را همجنسگرايي با مرتبط

 يـافتن  بـراي  جـستجو  در انـسان  ژنتيكـي  ساختار تمام كه است باري اولين اين گويند مي محققين
. اسـت  گرفتـه  قـرار  دقيق بازبيني مورد مردان در همجنسگرايانه گرايش احتمالي يهاكننده تعيين
 نقـش  همجنـسگرايي  گيـري   شكل در است ممكن ژني ناحيه چندين كه است نموده مشخص نتايج
 ايـن  :گويـد   مـي  )شيكاگو در ايلنويز دانشگاه شناس روان موستانسكي دكتر( پژوهشگر. باشند داشته

 دخالـت  از را مـداركي  القـول  متفـق  صورت به كه گرديد ريزي پايه قبلي تحقيقات براساس قيقتح
 هـا ژن ايـن  كـه  شد مي مربوط اين به واقع در ما ي مطالعه اما  بودند، يافته جنسي گرايش در ژنتيك
 نموده مطالعه را داشتند قرار X كروموزوم روي كه ييهاژن فقط قبلي مطالعات دارند؟ قرار كجا دقيقاً
 ايـن  در امـا  ،شـود   مـي  منتقل خود پسر به مادر يك از تنها كروموزوم اين روي موجود يهاژن. بودند

 مـورد  نيـز  پـدر  از رسـيده  ارث به يهاكروموزوم جمله از هاكروموزوم تمام ژنتيكي اطالعات مطالعه
 . گرفت قرار بررسي
 Science مجله در كه گزارشي اب 1993 سال از همجنسگرايانه يهاژن وجود ي زمينه در داغ بحث
 كروموزوم روي DNA با مرتبط نشانگرهاي مطالعه اين. گرديد آغاز شد، انجام مرهادين دكتر توسط

X نمود مي مربوط مردان در جنسي گرايش با را . 
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 سـعي  ديگـري  محققـين . گرديـد  مطـرح  نتايج اين اعتبار ي زمينه در سئواالتي بعد به زمان اين از
 مطالعـاتي  ارشـد  مؤلـف  همچنين مرها .نمايند تالش مرها يافته تأييد و تكرار راستاي در كه نمودند
 . است رسيده چاپ به Human Gentetics ژورنال مجله در كه است

 هـيچ  نـداريم  قـصد  هرگز ما است، پيچيده ي مقوله يك جنسي گرايش چون :گويد مي موستاسنكي
 از تلفيقـي  كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه . كنيم پيدا را باشد همجنسگرايي ي كننده تعيين كه را ژني تك
 . دارند تعامل نيز محيطي كنندة دخالت عوامل با احتماالً نيز و شده عمل وارد هم با مختلف يهاژن

 گـرايش  در تغييـرات  اين درصد 60 تا 40 بين كه دهد مي نشان پسر دوقلوهاي روي قبلي مطالعات
 ولي بيولوژيكي عوامل ساير يا و محيطي عوامل كه شود  يم تصور بقيه. دارند ارتباط ها ژن به جنسي
 . باشند غيرژني

 بـرادر  چنـد  يـا  2 داراي كـه  خـانواده  146 از را مـرد  456 ژنتيكي ساختار محققين مطالعه اين در
 . است داده قرار مطالعه مورد بودند همجنسگرا

 مـردان  ايـن  بـين  در كيژنتي همسان الگوهاي دسته يك كه دهد  مي نشان ژنتيكي دقيق يهابررسي
 در ژنتيكي مشترك الگوهاي اين. دارد وجود ) 10 و 8 ،7 كروموزوم( كروموزوم سه روي همجنسگرا

 مـورد  درصد 50 از بيش اندكي عدد اين. داشتند وجود شده مطالعه همجنسگراي مردان درصد 60
 . باشد داشته وجود است ممكن تصادفي طور به تنها كه است انتظاري
 از را آن مرد اينكه به توجه بدون است مرتبط مردانه جنسي گرايش با 8 و 7 كروموزوم وير نواحي

  .باشد برده ارث به خود مادر يا پدر
 ارث بـه  مادر از كه صورتي در داشت ارتباط مردانه جنسي گرايش با تنها 10 كروموزوم روي نواحي
 . باشد رسيده

 بـراي  اسـت  مـردان  از مختلفـي  يهاگروه در هايافته اين تأييد بعدي، ةمرحل كه گويند مي محققين
 :گويـد  مي موستانسكي. باشد مي مرتبط جنسي گرايش با ژنتيكي يكسان نواحي آيا شود معلوم اينكه
 مـرتبط  ژنـي  نواحي بين در منفرد هاي ژن يافتن براي توانست خواهند يابد، ادامه تحقيقات اين اگر
 . نمايند آغاز را مطالعاتي جنسي، يهاگرايش با

 ايـن  كـه  است معتقد شيكاگو، دانشگاه در انساني ژنتيك و پزشكي روان استاد گرشون، اليوت دكتر
. رود مـي  شـمار  بـه  انسان جنسي هاي گرايش روي ها ژن تأثير ةنحو فهم سوي به  ميمه قدم مطالعه

 ردانمـ  در كـه  ژنـي  ناحيـه  يـك  داخـل  در ژنـي  متغير بخش يك يافتن براي تحقيق افزايد مي وي
 در گرشـون . بـود  خواهـد  ارزشـمند  بسيار است، فراوانتر غيرهمجنسگرا مردان به نسبت همجنسگرا

 هـاي  گـرايش  در ژنتيـك  دخالتهـاي  و همجنـسگرا،  برادران روي ديگري ةمطالع سرگرم حاضر حال
 . است جنسي
 بيش را انساني رفتار در عادي يهاگوناگوني روي بيشتر تحقيق به نياز گزارش اين افزايد، مي گرشون

 ي مطالعـه  بـراي  نيـازي  كـه  است گرفته در بحث اين ميعمو يها  رسانه در. نمايد مي تأييد بيش از
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 بـراي  ژنـي  يهـا ارتباط كـه  دهـد   مـي  نـشان  تحقيق اين اما ندارد وجود رفتاري يهاويژگي و شرايط
  . است موجود همجنس، به گرايش مخصوص يهاويژگي
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  !سئواالت شما ؟ آورترين شرم به پاسخ                           
 
 وي و داريـم  رابطـه  هـم  بـا  كه وقتي نيست؟ بزرگ اندازه از بيش من همسر تناسلي آلت آيا - 1/3

   وي؟ از يا است من از مشكل آيا. دارم درد احساس من كند مي واژن وارد را آن كامال
  
 و هاجـداره  بـه  توانـد   مي عميق نفوذهاي اما دارد ارتجاعي قابليت كه تاس صورتي به واژن ساختار«

  ».سازد وارد فشار آن انتهاي در موجود عصبهاي
 رو وضـعيتي  وقتـي  خـصوصا . دهيـد  انجـام  مابانـه  جنتل و احتياط با ،آرام ار سكس كه كنين سعي

. كنيـد  اعـالم  را خـود  يتوضع مدام بايد همينطور. است گرفته قرار باال در وي كه كنين مي انتخاب
 .ايـد  خوابيده زمين بروي پهلو به دو هر كه وضعيتي. كنيد استفاده Side sleep يا كتابي ازوضعيت

 و مرطـوب  مـواد  از. گيـرد  مين صورت عميقي نفوذ و آيد مي وارد واژن به كمتري فشار حالت اين در
 يـري غيت آن ميـزان  كرديـد  حـس  و كرديد احساس رو درد همچنان اگر اما كنيد استفاده ليزكننده

 از تعـدادي  همينطـور  و واژن بـراي  فيزيكـي  معاينـه  يـك  تـا  برويـد  دكتر پيش است بهتر يابد مين
 . گيرد انجام شما بروي بيماريها

 مـن  در اشـكالي  وجـود  بخـاطر  مـورد  ايـن  آيـا . شـوم  مي ارگاسم سكس در بندرت خيلي من -2/3
  باشد؟ مي

 آن فقـدان  و شـويد  ارگاسـم  شـما  شوند مي باعث سكس در كه تندهس بسياري موارد .خير احتماال 
 شـما  بـين  رابطه و استرس همچون عواملي وجود. شد خواهد رابطه طول در شما ارگاسم عدم باعث
 جهـت  در الزمه كتابهاي و مطالب مطالعه به احتياج آن رفع براي. گردد مورد اين باعث تواند  مي هم

 . داريد خود روابط بهبود
  
  ؟ندكن تجربه تندهست پريود كه هم زماني ار ارگاسم توانند مي زنان آيا -3/3
 لگـن  و واژن عـضالني  گرفتگـي  كـه  شـود  باعث تواند مي .هست نيز خوبي فكر حقيقت در و - بلي 

 توصـيه  چندان بهداشتي و رواني مسائل بخاطر شرايط اين در سكس كه اگرچه. برود بين از خاصره
 دردناك و حساس جمله از داشت خواهد وجود بسياري محدوديتهاي شدن مارگاس براي و شود  مين

 قـصد  فردي اگر اما. ديگر محدوديتهاي بسياري و بيماريها و دهاني سكس توصيه عدم و واژن بودن
 توسـط  دسـت  مالـشها  و تحريك و ماساژ از استفاده با و دخول بدون است بهتر باشد داشته ارگاسم
 . گردد مين توصيه مورد اين موعمج در. پذيرد انجام شريك
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  هستند؟ G مركز داراي هم مردان آيا -4/3
 اسـت  قسمتي همان اين. است يابي دست قابل مقعد مجراي ديواره و داخل از پروستات غده - يبل 

 كنيـد؟  پيـداش  خواهيـد   مـي  كـه  داديـد  گيـر . برند مي لذت آن از مقعدي ماساژ زمان در مردان كه
 اينكـه  يا. باشيد آن بدنبال ديواره بروي باال سمت در ميآرا با و كنيد وي مقعد وندر رو خود انگشت
 . دهيد ماساژ باال سمت به بيرون از را مقعد و ها بيضه بين فضاي

  
  ؟شود مي متورم رابطه از بعد من واژن ديواره چرا -5/3
 احتيـاج  آن تخليه و است مانده باقي منطقه در همچنان مويرگها در خون ازدياد. نيست ميمه چيز 
 .برود بين از آن از بعد و بماند متورم مدتي تا واژن كه شود مي باعث اين. دارد زمان به
  
 ايـن  كـه  ترسـيم  مـي  امـا  كنيم استفاده ديلدو از سكس در كه خواهد مي دلمان همسرم و من -6/3

  است؟ درست اين آيا. گردد من واژن شدن گشادتر باعث
 تمرينـات  ديلـدو  از اسـتفاده  بـا  بتوانيـد  كه است هم عالي بسيار اتفاقا. افتاد خواهدن اتفاق اين. خير

. گرديـد  قـويتر  و بهتـر  ارگاسمهاي براي خود واژن يها  ماهيچه تقويت باعث و دهيد انجام را كيگل
 براي همينطور و گردد بيشتر رابطه مدت كه گردد باعث تواند  مي رابطه طول در زوجين براي ديلدو
 و وسـيله  يك ديلدو اينكه توضيح. گردد مي توصيه آن تكنيكهاي هستند انزالي زود دچار كه نيمردا
  ...رود مي بكار بيشتر لذت براي سكس حين در كه است سكسي ابزار

  
  ؟گردد مين سفت شوند مي تحريك كه زماني در زنان برخي هاي سرسينه راچ - 7/3
 تفـاوت  كـامال  قبلي شده شناخته عوامل اب شوند مي كتحري كه زماني در افراد خصوصيات و صفات 

 موضـوع  ايـن  كـه  گفـت  بايد نگردد سفت سرسينه اما شود  مي تحريك سينه ناحيه از زني اگر. دارد
 . ندارد خاصي مشكل و است نرمال كامال

  
  ؟!شوند مي گم رابطه طول در من جنسي شريك يها بيضه چرا -8/3

 هم گاهي و كشاند مي باال سمت به را بيضه كيسه رابطه طول در همنطق آن در مربوطه يها  ماهيچه 
 خـود  جـاي  سـر  را آنها ميآرا با تواند  مي مرد. روند مي فرو بدن بداخل پديده اين اثر در ها  بيضه واقعا

 بـراي  ايـن  و باالسـت  بـسيار  حرارت درجه پايين در چون بمانند باال همان آنها بگذاريد اما برگرداند
 تـا  بـشود  نيز دكتر توسط آپ چك يك وي كه است بهتر. دارد ضرر اسپرمها لخيزيحاص و سالمت
 . نماند باقي نگراني جاي ديگر

  
 مـن  آيـا . شوم مي واژن ترشي حساسيت دچار من كند  مي استفاده كاندوم از همسرم كه زماني -9/3
  دارم؟ حساسيت كاندوم به
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 بخـاطر  توانـد   مـي  واژن در تحريكـات  .يابيـد در بدرستي ناخودت در رو موجود تفاوت كه كنيد سعي
 تـا  دهيـد  نشان دكتر به را خود حالتي رچنيند. واژن ترشي نه باشد كاندوم در كسالت جنس وجود

 را شـما  رابطـه  از قبـل  تا كنيد تشويق را همسرتان كنيد سعي. چيست دقيقا مسئله گردد مشخص
 زنانـه  كانـدومهاي  حتي. كنيد استفاده رديگ جنس با كاندومهايي از كنيد سعي و كند تحريك كامال

 . بگيريد نظر مد هم رو
  

  ؟ادد ييرغت را مردان مني مزه بتوان كه دارد وجود راهي آيا -10/3

 حتي و سيگار و الكلي مشروبات ،آبجو ،قهوه ،چاي زيادي مقدار كه مرداني. كنيد عوض را آنان غذايي رژيم 
 آناناس ،هندوانه ،كيوي جمله از جات ميوه. هستند خود مني در مناسبي نا مزه دچار كنند مي مصرف گوشت

   كه باعث شود انزال مرد ديرتر انجام پذيرد؟؟آيا روشي وجود دارد . نمايد سبكتر را مني مزه تواند مي
از .ازند زمان انزال خودرا به تاخيراند كه بتوانند در پناه آنرندآقايان سعي در انتخاب دارو يا ماده اي دابسياري از 

ارو هاي بي حسي اشاره كرد كه عموميت داشته و خيلي از آقايان از آن استفاده داروها ميتوان به داين 
بلكه اين ! اقناع ميشويدفوريچيزي كه بايد بدانيد اين است كه فكر نكنيد فقط خودتان هستيد كه ..ميكنند

ولي بدانيد بعد از مدتي كه از زندگي با . مشكل خيلي هاست و دليل آن هيجان ناشي از رابطه شما ميباشد 
مورد ديگر اينكه سعي كنيد دو ..همسرتان گذشت و ديگر از هيجان افتاديد براحتي ميتوانيد خود را كنترل كنيد

 اينست كه مردان در حين اما راه حل طبيعي.مسلماً دفعات بعدي بيشتر طول خواهد كشيد.يا سه بار اقناع شويد
اينگونه مغز ديگر برروي اعصاب جهاز جنسي تمركز ندارد و در نتيجه مسلماً انزال !!نكنندجنسي خود فكر رابطه 

اين مورد در .مي توانيد حواس خود را به همسرتان بدهيد و حاالت و روحياتش را بسنجيد.ديرتر صورت ميگيرد
ضمن اينكه بايد بدانيد ابتدا بسيار سخت بنظر ميرسد ولي با اندكي تمرين و ممارست براحتي امكان پذير است 

در صورت تمرين و ممارست !حركت سريع و تند تنها كاري كه ميكند اين است كه انزال شما را تسريع كند
براحتي ميتوانيد حواس خود را معطوف به جهاز جنسي نكنيد بطوري كه حتي همسرتان زودتر از شما اقناع 

  … استفاده نكنيدو به هيچ عنوان از داروهاي مخدر براي اين كار..گردد
  

  ه طبيعي آلت مرد در حالت نعوذ چقدر بايد باشد؟ انداز- 11/3
فكر ميكنند با آلت بزرگتر بهتر ميتوانند زنشان را ارضا !!آقايان هميشه فكر ميكنند با آلت بزرگتر آنها مردترند

 سانت مي 15 تا 12به هر حال بدانيد آلت داراي اندازه هاي متفاوتي است ولي حالت نرمال آن بين …كنند
 سانتي داشته باشيد ولي ندانيد كه چه كنيد بهتر است 30ولي مهم اينست كه بدانيد شما اگر يك آلت …باشد

توجه نمائيد كه در فيلم هاي پورنو آلت مرد در .مهم اين است كه بلد باشيد از آن استفاده كنيد!!!!..آن را ببريد
وند وشما نبايد فريب ترفند هاي سينمائي را بخوريد زيرا اگر اثر تزريق آمپول هاي خاص كشيده وبزرگ ميش
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لذت و مهارت در عشقبازي !معيار جنسي برگي و كوچكي آلت باشد احتماال حضرت االغ خاطر خواه زياد داشت 
  .و سكس  ارتباطي به بلندي و بزرگي آلت نداشته وبراي زنان نيز سكس لذيذ برتر از آلت درشت است

  ماني كه زنها براي به ارگاسم رسيدن نياز دارند چقدر ميباشد؟؟حد متوسط ز- 21/3
نمي توان ميزان زماني ثابت براي آن در نظر گرفت زيرا كه ممكن است در . در افراد مختلف فرق ميكندارگاسم

ز حاالت مختلف يك فرد به داليل محيطي ، عصبي ، رواني ، فيزيكي و غيره زمانهاي متفاوتي را براي ارگاسم نيا
 دقيقه طول 25 تا 15حدود ! ولي بطور طبيعي و واقعاً غير رسمي از زمان شروع رابطه و نه معاشقه .داشته باشد
 زيرا بعضي زنان زودتر از اين مدت و بعضي  صرفاً  تخميني ميباشد دت ولي اين. به ارگاسم برسديك ميكشد تا

  .كمتر از آن ارگاسم ميشوند
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  بخش چهارم
  

 داري همسر در بايد زنان كه اي ساده اصول
  كنند رعايت

  )شوهرداري در زنان موفقيت رازهاي(
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 را اصولي بايد شوهر دربرابر زن باشد، برخوردار الزم ونشاط شادي از زناشوئي زندگي آنكه براي
 شيفته شانهمسر ،دننك رعايت را اصول اين كه صورتي در كه بدانند بايد زرنگ زنان. كند رعايت
 را »پر« يك نكنيد فراموش هرگز .داشت خواهد انشدوست عاشقانه عمر آخر تا و شد هدخوا آنان
 هر به هوا ساده جريان با توان مي را »پر«همين ولي كرد پرتاب جايي به قدرت و فشار با توان نمي
  :موارد زيررا با دقت بخوانيد و عمل كنيد .فرستاد جايي

 ؛ وتـو  مـن  نـه  نماييـد  اسـتفاده  مـا  ازكلمـه  وغيـره  آمددر و تملك از اعم معيشت موارد دركليه -1
 . نيست مطرح تو و من ديگر شده شروع مشترك زندگي اكنون كه نكنيد فراموش

  . نكنيد اصرار و لجبازي باشد، شما با حق چند هر خود شوهر مقابل در -2
 در ودخـ  بـستگان  تمجيـد  و ازتعريـف . نكنيـد  تحقير بستگانش درمقابل بخصوص را خود شوهر -3

  . نماييد پرهيز آنان مقابل
  . بپرهيزيد خود شوهر با مشاجره و مخالفت از -4
  . نكشيد او رخ به را آنها شده شوهرتان به شما بستگان ازطرف هاييكمك چنانچه -5
  . نگيريد گرم معمول ازحد بيش ها درمعاشرت شوهرتان آشنايان و دوستان با -6
  . نكنيد محدود اقوامش با درمعاشرت را خود شوهر -7
  . باشيد پيشقدم خود شوهر بستگان با معاشرت و آمد و رفت در – 8
 از بـيش  )…خواهرشـوهرو  برادرشـوهر،  پدرشـوهر،  مادرشـوهر، ( خـود  شوهر نزديك بستگان به -9

  . بگذاريد احترام ديگر خويشاوندان
  . نكشيد خود هرشو رخ به شويد مي متحمل خود شوهر خويشاوندان پذيرايي براي كه زحماتي -10
  . نكنيد بازگو را آن كنيد مي هزينه زندگي براي و داريد آمدي در چنانچه -11
 تـرجيح  و نكـشيد  شـوهرتان  رخ بـه  را مـردي  هيچ. نكنيد تمجيد شوهرتان نزد ديگر مردان از -12

  . كنيد رعايت را موضوع اين گفتار در و ندهيد
  . ننماييد برخورد آمرانه و خشونت با شوهرتان با خود درخواستهاي انجام براي -13
 بگيريد نظر در را خود شوهر امكانات مادي غير و مادي نظر از خود نيازمنديهاي برآوردن براي -14
   .نگذاريد فشار تحت را او و

  . بپوشيد وي مقابل در را خود لباس تميزترين و بهترين و بياراييد شوهرتان براي را خود -15
 لبخند با خانه به ورود موقع در را او. نشويد حاضر اخمو و افسرده حالت با دخو شوهر مقابل در -16
  . كنيد استقبال وخندان شاد و

 او حـضور  ودر بگذاريـد  كنـار  االمكان حتي را خود كارهاي خانه به خود شوهر مراجعت از پس -17
  . كنيد خداحافظي او با گرمي با و خوشايند سخنان با و بنشينيد

   
  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 231

  BBC برنامه های درگوشی راديو– پنجم بخش
  

 پخش شده و راديو فارسي بي بي بود كه از   دوازده قسمتي مجموعه اي"در گوشي ها"
به عناويني چون روابط جنسي موفق، اختالالت جنسي، بيماري هاي مقاربتي، همجنس 
ط گرايي، تغيير جنسيت، روشهاي جلوگيري از بارداري، رابطه جنسي پس از زايمان، رواب

جنسي در ميانساالن و كهنساالن، جوانان و روابط جنسي، نقش تغذيه در روابط جنسي و 
 پژوهشگر، دكتر سارا ناصرزاده خانم  اين برنامه با همكاري.ختساير مسائل مربوط مي پردا

 ومشاركت جمعي از پزشكات متخصص ايراني و خارجي تهيه روان درمانگر جنسي و مشاور زوج ها
رج شده د محتواي ارزنده آن جهت آموزش و يادگيري عالقمندان در اين بخش شدده كه بعلت 

  .است 
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  آموزش و مشاوره در مورد مسائل جنسي: برنامه اول
  

 
 هستند مشكالت جنسي در تمامي جوامع كم و بيش شبيه به هم           

يك دسته از . دو رويكرد متفاوت نسبت به آموزش بهداشت و روابط جنسي وجود دارد
افراد باور دارند كه افراد با گرفتن اين آموزشها به برقراري ارتباطات جنسي پرخطر 

 عقيده دارند كه با دادن آگاهي هاي الزم افراد مي توانند تشويق مي شوند و دسته ديگر
  .در موقع لزوم از خودشان حفاظت كنند

تحقيقات نظر دوم را تاييد مي كنند چون افراد بخصوص در سن كم از روي كنجكاو ي به دنبال 
برخي افراد هم بخاطر جلب محبت طرف مقابل به رابطه . تجربه كردن رابطه جنسي مي روند

با آموزشهاي الزم در مورد اندام هاي تناسلي، تفاوت هاي زن و مرد، روابط .  تن مي دهندجنسي
. جنسي، اعتماد به نفس و مهارتهاي زندگي مي شود درصد اينگونه ارتباطات را به حداقل رساند

اما اين مهم است كه اين آموزش ها مطابق با سن، جنسيت، ارزش هاي فرهنگي و اعتقادي افراد 
تنها نگرش جوامع .  مشكالت جنسي در تمامي جوامع كم و بيش شبيه به هم هستند.باشد

مختلف نسبت به مسائل جنسي مختلف و روابط و رفتارهاي جنسي مورد قبول و غير قابل قبول 
  . است كه نحوه برخورد با اين مشكالت را متفاوت مي كند

. مشاوره زوج ها و مشاوره خانواده براي هر فردي، اعم از مجرد و متاهل مي تواند مفيد باشد
مشاوره پيش از ازدواج كمك مي كند افراد شناخت بهتري از خودشان و طرف مقابلشان پيدا كنند 

م بهتري بگيرند و مشاوره پس از ازدواج مي تواند به زوج ها كمك كند كه با هم ارتباطي كه تصمي
  .راحت تر برقرار كنند و ريشه مشكالت شان را پيدا كنند

در ايران مشاوران خانواده، مشاوران پيش از ازدواج و مشاوران امور جوانان وجود دارند و مشاوران 
سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه چه .  به صحنه هستندزوج ها هم بتدريج در حال وارد شدن

  توقعي مي توان از يك مشاور خوب داشت؟ 

مشاور همانگونه كه از اسمش برمي آيد كسي است كه بي طرفانه به صحبت هاي شما گوش مي 
كند، به شما خط نمي دهد و تنها با سئواالتي كه از شما مي پرسد به شما كمك كند كه به 

بسياري از مردم، در بيشتر مواقع توصيه و تجويز نمي خواهند و همين كه  . نظم بدهيدافكارتان
افكارشان را براي شخص بي طرفي بازگو كنند كافي است تا بتوانند تصميمي را كه متناسب با 

  . شرايط زندگي شان است بگيرند
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وظيفه . زم را نمي دهدمعموال مشاوره بايد متداوم باشد و يك جلسه گرچه مفيد است اما نتيجه ال
بخصوص . ديگر مشاور اين است كه در صورت لزوم بتواند افراد را به متخصصان ديگر ارجاع دهد

در مورد مشكالت جنسي كه بعضا بايد هم از نظرروحي و هم از نظر جسماني مورد بررسي قرار 
 .بگيرند تا بهترين نتيجه را بدهند

 
 

  ي روابط زوج هارابطه جنسي در قالب كل: برنامه دوم
  
    

  :رابطه جنسي چه اثري روي رابطه كلي زوج ها مي تواند داشته باشد و برعكس
گروهي كه صرفا مي : ز افراد صورت مي گيردرابطه جنسي در حالت كلي بين دو دسته ا

خواهند رابطه جنسي را تجربه كنند و كساني كه در يك رابطه عاطفي بر پايه احترام و 
عالقه دوجانبه هستند و مي خواهند رابطه جنسي را به عنوان بخشي از اين رابطه تجربه 

  . كنند

ي توان در يك بستر عاطفي ما در مورد گروه دوم صحبت مي كنيم چون مشكالت جنسي را م
مورد بررسي قرار داد و حل كرد و هر دو طرف به دليل پايبندي كه به يكديگر و رابطه مشتركشان 

  . دارند متعهد هستند كه مشكل را بر طرف كنند

در اين گروه معموال دو نفر با هم آشنا مي شوند، با هم وقت مي گذرانند و تجربيات مشترك پيدا 
ا باعث بوجود آمدن حس نزديكي و اعتماد بين طرفين مي شود و طرفين به اين اين ه. مي كنند

. سمت كشيده مي شوند كه رابطه جنسي را هم به عنوان بخشي از رابطه شان با هم تجربه كنند
از جمله اينكه يكي از طرفين آمادگي . اما ممكن است در همان اول كار به مسائلي برخورد كنند

. يك نفر و يا هر دو طرف از برقراري ارتباط جنسي واهمه داشته باشند. دالزم را نداشته باش
از بدن خود و يا شريك جنسي شان . تصورات نادرست و يا الگوهاي غير واقعي در ذهنشان باشد

  . شناخت كافي نداشته باشند و ندانند كه اصال از كجا شروع كنند و غيره

 رابطه جنسي را پس از ازدواج تجربه مي كنند در فرهنگ ما و كشورهاي همجوار اكثر افراد
در اين صورت ممكن است زوج با بستن قرارداد ازدواج فكر كنند كه حتما در ). بخصوص خانم ها(

بار اول بايد رابطه جنسي را تمام و كمال تجربه كنند و خود اين مسئله فشار رواني خيلي شديدي 
ر رواني افراد نمي توانند رابطه را به درستي و با لذت بر اثر همين فشا . را به طرفين وارد مي كند

و ممكن است به ) بخصوص براي خانمها(اين مسئله خاطره بدي برايشان مي شود . برقرار كنند
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همين موارد باعث مي شود از رابطه جنسي ). بخصوص آقايان(توانايي جنسي خودشان شك كنند 
  . شان از همين يك تجربه بوجود بيايدزده بشوند و مشكالت ديگري در رابطه زناشويي

ترس از اينكه بعد از . ترس از برقراري ارتباط جنسي براي همه وجود دارد اما با شدت هاي مختلف
براي خانم ها ترس . مدت ها يك نفر ديگر مي خواهد نقاط خصوصي بدنشان را ببيند و لمس كند

عمر از آن منع شده اند و حاال صرفا بخاطر از اينكه كاري را مي خواهند انجام بدهند كه در تمام 
. صيغه عقد تمامي موانع بايد برداشته بشود و بدنشان را بايد در اختيار شخص ديگري قرار بدهند

براي آقاياني كه براي بار اول اين رابطه را تجربه مي كنند، ترس از اين وجود دارد كه آيا مي 
به همين دليل اين رابطه . تحان بيرون بيايند و يا خيرتوانند به عنوان يك مرد سرافراز از اين ام

  . بايد به مرور زمان و خيلي آهسته جلو برود

براي افرادي كه رابطه جنسي را پيش از ازدواج تجربه مي كنند نگراني هاي ديگري هم وجود دارد 
  . ترس از ميان رفتن پرده بكارت، بارداري ناخواسته و غيره. بخصوص براي خانم ها

  :فرادي در رابطه جنسي شان موفق هستند كها
  . شناخت خوبي از بدن خود و جنس مخالفشان دارند-
  . اطالعات الزم براي برقراري ارتباط جنسي صحيح را دارند-
  . نحوه محافظت از خودشان را چه از لحاظ روحي و چه از لحاظ جسمي مي دانند-
ه بتوانند با او به راحتي و بدون ترس از اينكه  شناخت الزم از روحيه طرف مقابلشان را دارند ك-

به عنوان مثال سردمزاجي براي خانم ها و عدم داشتن مهارت هاي (مورد قضاوت قرار بگيرند 
بتوانند درخواست كنند كه رابطه . احساساتشان را با هم در ميان بگذارند) مردانه براي آقايان

با صحبت كردن، از يكديگر در . انجام بشودجنسي در شرايط ديگري و يا در وقت مناسب تري 
  .مورد بدن يكديگرو اينكه چه كاري برايشان لذت بخش و يا ناخوشايند است ياد بگيرند

.  بهترين راهنما در مورد مسائل جنسي بخصوص در مورد كليات آن، منابع موثق آموزشي است-
 جنسي اش جزئيات رابطه را پس از آن شخص مي تواند بنابر خواست و يا نياز خود و يا شريك

فيلم هاي پورنو و سايت هاي اينترنتي كه به موسسه خاصي وابسته نيستند مي توانند . شكل دهد
  .جزو گمراه كننده ترين منابع كسب اطالعات در اين موارد باشند
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  رابطه جنسي زوج ها در طول زمان: برنامه سوم
  

از زمان شروع تا زماني كه تصميم مي : رابطه جنسي زوج ها مي تواند به سه مرحله تقسيم بشود
ا زماني كه از ز زماني كه براي باردار شدن تالش مي كنند ت. گيرند براي باردار شدن تالش كنند

در شروع رابطه جنسي  .صاحب فرزند مي شوند و چند سال بعد از آن تا زمان ميانسالي و كهنسالي
نگراني هاي مربوط به پرده بكارت، عادت ماهانه خانم ها در هر ماه، نوسان ميل : مسائلي چون

  . جنسي يكي از طرفين و يا هردو و غيره مي تواند فكر زوج ها را به خود مشغول كند

  پرده بكارت چيست؟

بطور خالصه پرده بكارت يك نوع بافت است كه معموال در دهانه واژن قرار دارد و از زمان تكامل 
چند نكته درباره اين . بعضي از خانم ها بطور مادرزادي اين بافت را ندارند. جنين برجاي مي ماند

  : پرده

  .پرده بكارت انواع مختلفي دارد -�
اليت هاي روزمره، ورزش و غيره به مرور از بين برود كه ممكن است در اثر فع - 2

  .كامال طبيعي است
ممكن است موقع نزديكي براي بار اول خونريزي كمي داشته باشد و يا اصال  - 3

  .خونريزي نداشته باشد
ممكن است به دليل استحكام به جراحي موضعي براي برداشتنش احتياج  - 4

  .باشد
 استفاده از تامپون در زمان عادت ماهانه ممكن است از بر اثر معاينه زنان و يا - 5

  .بين برود
دخول براي بار اول براي همه دردناك نيست و ممكن است باعث خونريزي  - 6

  .نشود
دوباره پرده بكارت از نظر پزشكي توصيه نمي شود و ممكن ) دوختن(ترميم  - 7

ار شديد در هنگام است عواقب ناخواسته اي از جمله عفونت، خونريزي و درد بسي
  .دخول را به دنبال داشته باشد

در اكثر موارد پرده بكارت به مرور از بين ميرود و يكبار نزديكي تمام اين  - 8
 3 و 12در اصطالح پزشكي مثال گفته مي شود ساعت (بافت را از بين نميبرد 

  ). پاره شده به اين معني كه مابقي آن برجا است
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  ردن بار اولتوصيه هايي براي نزديكي ك

  . مطمئن شويد كه هردو آمادگي روحي برقراري اين ارتباط را داريد-
معموال قرص ضد ( چنانچه نميخواهيد باردار شويد از وسيله جلوگيري مطمئني استفاده كنيد -

  ). ماه پيش شروع باشد و كاندوم مناسب است3بارداري كه از 
  .نتخاب كنيد محيطي امن و بدور از مزاحمت افراد ديگر را ا-
  . دماي اتاق را معتدل كنيد-
كافي بودن پيش نوازي بايد از ديد .  پيش از دخول حتما پيش نوازي به حد كافي داشته باشيد-

  .هر دو طرف تاييد بشود
 كاري كه مي تواند كمك كننده باشد اين است كه در صورتي كه حساسيت پوستي خاصي -

 تيوب را نيم ساعت پيش از نزديكي به دهانه و داخل نداريد، ژل ليدوكائين در حدود يك سوم
فقط براي بار اول پس از بار اول كمي خراش در ديواره ( واژن بماليد تا از درد احتمالي بكاهد 

هاي واژن ايجاد خواهد شد و چناچه دوباره از اين پماد استفاده كنيد دچار سوزش شديد مي 
  .ز داروخانه ها بگيريداين ژل را مي توانيد بدون نسخه ا). شويد

 ممكن است بر اثر تماس ليدوكائين با آلت مردانه در موقع دخول آقايان احساس بي حسي كنند -
  . دقت داشته باشيد كه ممكن است تماس با اين ژل كاندوم را پاره كند. كه طبيعي است

  عادت ماهانه

  . م تجربه مي كنندعادت ماهانه خانمها دوره ديگري است كه زوج ها در طول ماه با ه

  :بطور خالصه
  .ميل جنسي خانم ها در طول ماه و در زمان عادت ماهانه شان با يكديگر متفاوت است - 1
در صورتي كه احساس راحتي كرديد كه رابطه جنسي در اين دوران برقرار كنيد، هر دو طرف  - 2

  . كاندوم استفاده كنيدپيش و پس از نزديكي ناحيه تناسلي را با آب گرم بشوئيد و ترجيحا از 

با سپاس از آقاي دكتر ملك منصوراقصي، جراح و متخصص زنان و زايمان و استاديار دانشكده * 
 .پزشكي دانشگاه تهران كه در تهيه اين قسمت از برنامه با ما همكاري داشتند
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  ارتباط رابطه جنسي و بارداري : برنامه چهارم
 
 

ر بشوند و يا اينكه بخواهند از باردار شدن خانم اگر زوجي تصميم بگيرند كه باردا
جلوگيري كنند رابطه جنسي شان به چه حالتي در مي آيد؟ روش هاي شايع جلوگيري از 

  بارداري كدام است و چطور مي شود شانس باردار شدن و يا نشدن را باال برد؟ 

قراري ارتباط جنسي زماني كه دو نفر تصميم مي گيرند كه صاحب فرزند بشوند، هدفشان از بر
اگر تا به حال براي ابراز عالقه و نزديكي به هم وارد رابطه جنسي مي شدند، . متفاوت مي شود

  . حاال يك ماموريتي را هم بايد به انجام برسانند كه باردار شدن خانم است

در اين شرايط بايد زوج ها دقت كنند كه تماس فيزيكي شان محدود به برقراري رابطه جنسي 
اين كار نه تنها از نظر عاطفي زوج را به . باشد و پيش نوازي كافي هم جزو دستور كارشان باشدن

هم نزديك تر مي كند بلكه پژوهش ها نشان داده اند كه چنانچه خانم از رابطه جنسي لذت 
  . بيشتري ببرد احتمال باردار شدن وي باالتر است

نزديكي دارند و از روش جلوگيري هم استفاده  از زوج هايي كه بطور مرتب 85% تا 75%معموال 
بعد از آن بهتر است با پزشك مشورت كنند كه اگر . نمي كنند در مدت يكسال باردار مي شوند

معموال بهتر است افراد پيش از تصميم به باردار . مسئله اي از نظر پزشكي وجود دارد برطرف بشود
سئله اي هست به حداقل برسد و بارداري كم شدن آزمايشهاي پزشكي انجام بدهند كه اگر هر م

  . خطرتري را تجربه كنند

براي زوجي هم كه نمي خواهند باردار بشوند هر بار نزديكي مي تواند اين نگراني را به همراه 
داشته باشد كه اگر وسيله جلوگيري از بارداري كه استفاده مي كنيم كار نكند چه؟ و همين هم 

با انتخاب يك وسيله جلوگيري از . ره گيري از رابطه جنسي بشودمي تواند باعث تنش و كنا
  . اين مسئله تا حد زيادي قابل اجتناب است) با مشورت گرفتن از يك متخصص(بارداري مطمئن 

نكته بسيار مهم اين است كه هيچ كدام از وسايل جلوگيري از بارداري، از انتقال بيماري هاي 
تنها كاندوم است كه مي تواند اين اطمينان را به فرد .  كنندمقاربتي از جمله ايدزجلوگري نمي

  . بدهد

  
  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 238

  ارتباط جنسي در زمان بارداري و تولد فرزند: برنامه پنجم
  
   

درزمان بارداري هيچگونه مانعي براي نزديكي كردن زوج ها وجود ندارد مگر اينكه خانم 
احساس ناراحتي كند، لكه بيني داشته باشد و يا به هر دليل ديگري توسط پزشك و يا 

  . ماما ازنزديكي كردن منع شده باشد

وج ها مي تواند در صورتي كه حاملگي طبيعي باشد و خانم احساس راحتي كند، نزديكي كردن ز
  . باعث دلبستگي بيشتر پدر و مادر آينده به همديگر و در آينده، به فرزندشان باشد

ماساژ . حتي در مواردي كه زوج نزديكي ندارند مي توانند از نظر فيزيكي با هم در تماس باشند
ند دادن و نوازش كردن خانم ها در دوران بارداري به آرامش فكري و عضالني شان كمك مي ك

اين كار همچنين باعث مي شود كه زوج ها . بنابر اين در نهايت فرزند شادابتري هم خواهند داشت
  . پس از تولد فرزندشان هم زودتر به حالت طبيعي زندگي جنسي خود برگردند

پس از زايمان طبيعي اگر خانم احساس راحتي كند پس از چند روز نزديكي ممكن است البته اين 
پس از سزارين اين دوره . وع زايمان و داشتن بخيه يا نداشتن آن متفاوت استزمان بسته به ن

سزارين جزو عمل هاي بزرگ به حساب مي آيد و فرد بايد . ممكن است طوالني تر باشد
  . مراقبتهاي بعد از عمل را رعايت كند

مان ورزشهايي كه عضله هاي كف لگن را تقويت مي كنند مي توانند براي پيش، در حين زاي
و باعث مي شوند كه ماهيچه ها ي واژن در مدت . طبيعي و پس از زايمان بسيار مفيد باشند

  . كمتري به حالت طبيعي شان نزديكتر بشوند

برخي خانمها در حين بارداري بخصوص سه ماهه اول و تا زماني پس از زايمان بر اثر تغييرات 
تعداد زيادي از خانم . سي روبرو مي شوندهورموني و جسماني ناشي از بارداري با كاهش ميل جن

براي برگرداندن ميل . ها حس ميكنند ديگر به عنوان يك زن براي همسر خود جذاب نيستند
جنسي خانمها اولين و مهمترين نكته اين است كه آنها را مجبور به برقراري ارتباط جنسي نكنيد 

نوازش .  تماس فيزيكي را قطع نكننددوم اينكه اگر زوج نزديكي نمي كنند. كه نتيجه عكس دارد
كردن و بوسيدن بدن خانم باعث مي شود كه هورمونهايي كه در نهايت باعث ميل جنسي مي 

زوج ها بايد با هم در مورد نحوه نگاهداشتن تماس فيزيكي شان در . شوند از مغز ترشح بشوند
اين كار . كاري را كمتراينكه چه كاري را بيشتردوست دارند و چه . حين بارداري صحبت كنند

باعث مي شود كه زوج به مرور شيوه خاص خودشان راشكل بدهند و از آن در طول زمان لذت 
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با ورود نوزاد به زندگي زوج ها، معموال رابطه زوجها از حالت دوطرفه بين همسران به حالت . ببرند
ثي در ميايد كه بچه در راس و رابطه قوي بين مادر و فرزند در ميايد و يا اينكه به حالت رابطه مثل

در هر دو حالت رابطه زوج ها شديدا تحت . پدرو مادر در خدمت اين نوزاد تازه متولد شده هستند
مشاركت در كارهاي بچه و خانه راه حل ساده اي براي احيا كردن رابطه زوج . شعاع قرار ميگيرد

چند هفته اي بودن كار خيلي راحتي و اينكه آقايان در نظر داشته باشند كه مادرنوزاد . ها است
اكثرا مادرها آنقدر خسته مي شوند كه حتي اگر ميل جنسي هم داشته باشند رمق ندارند . نيست

  . كه به نزديكي با شريك جنسي شان بپردازند

در اين شرايط آقايان مي تواند احساس طرد شدگي كنند و خود را كنار و كنار تر بكشند تا مسئله 
. د و يا اينكه با همدلي كردن با همسر خود نهايتا با موفقيت از اين مرحله بگذرندريشه دار شو

تماس فيزيكي مثل بوسيدن و نوازش كردن براي ابراز عالقه زوج ها بهم نقش مهمي را در اين 
  . دوران ايفا ميكند

يايد براي زوج هايي كه چند سالي از تولد فرزندانشان گذشته ممكن است مسائل ديگري پيش ب
كه مهمترين دليلش اين مي تواند باشد كه پدر و مادر وقت آزادشان را با فرزندانشان مي گذرانند 

اين مسئله به مرور باعث . و هرگز فضاي خصوصي ندارند تا احساساتشان را با هم در ميان بگذارند
  . مي شود كه بينشان فاصله بيفتد

اين كار . د با هم فضاي خصوصي داشته باشندزوج ها در هر مرحله اي از زندگي كه هستند باي
. باعث مي شود كه مثل يك تيم قوي در مورد زندگي خودشان و تربيت فرزنداتشان عمل كنند

  . اگر رابطه كلي زوج صميمي باشد، زندگي جنسي هم به طبع آن هميشه شاداب و پابرجا ميماند

ارند نبايد روي كيفيت رابطه جنسي باال رفتن سن در افرادي كه از سالمت عمومي خوبي برخورد
البته بايد يادآوري كرد كه افراد بايد واقع گرا باشند وتوقعات خود را . آن ها اثر منفي داشته باشد

  . متناسب با شرايط جسمي و سني خود تنطيم كنند

خانم ها در دوران يائسگي تغييرات هورموني را تجربه مي كنند كه ممكن است منجر به كم شدن 
حالت اول با پيش نوازي و آماده سازي خانمها و در بعضي . ل جنسي و يا خشكي واژن بشودمي

در مورد خشكي واژن هم استفاده . افراد با هورمون درماني مي تواند تا حد قابل توجهي حل بشود
  . از مواد لغزنده كننده محلول در آب استفاده مي تواند خيلي به حل مسئله كمك كند

ان هم ممكن است ميل جنسي و يا نعوظ را به صورتي كه در سال هاي پيش تجربه در مورد آقاي
درصورت بروز مشكل در . مي كردند نداشته باشند كه اين لزوما فقط بدليل افزايش سن نيست
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نعوظ مراجعه به پزشك و بررسي كامل عملكرد قلب و عروق وكليه و همچنين هورمون هاي بدن 
قوي كردن عضالت كف لگن بطور مرتب، مي تواند كيفيت توانايي نرمش هاي . قدم اوليه است

  . جنسي آقايان را تا حد زيادي باال ببرد و در طول زمان حفظ كند

در بعضي افراد هم مشكالت رابطه زناشويي است كه باعث رخ دادن اين مسئله مي شود كه با 
ده و يا زوج ها ميشود به صحبت كردن با شريك جنسي شان و يا كمك گرفتن از مشاوران خانوا

  .آن پرداخت

 
 

 
  تاثير مجرد ماندن بر سالمتي جسمي و روحي: برنامه ششم

  

در حالت كلي، انسان موجودي اجتماعي است و نميتواند بدور از همنوعان خود زندگي با دوام وبا 
اقوام و دوستان اين شبكه مي تواند خانواده، . او به شبكه اجتماعي نياز دارد. كيفيتي را دنبال كند

ازدواج و خانواده بخش اوليه و كوچكي ازاين شبكه . و جامعه اي باشد كه او در آن زندگي مي كند
  . اجتماعي است كه موجبات توليد نسل و بقاي انسان را فراهم مي كند

پژوهش ها نشان داده اند كه افرادي كه از اين شبكه ها برخوردار نيستند دچار احساس تنهايي 
تعداد دفعاتي كه افراد متاهل به . ند كه موجب ضيعف شدن سيستم ايمني بدنشان ميگرددمي شو

خدمات درماني نياز پيدا مي كنند بسيار كمتر از تعداد دفعاتي است كه افراد مجرد و يا طالق 
بنابراين ازدواج به عنوان كوچكترين خانه از اين شبكه . گرفته به اين سرويس ها نيازپيدا ميكنند

تماعي مي تواند در حفظ و بقاي سالمتي روحي ، جسمي و رواني افراد تاثير بسزايي داشته اج
  .* باشد

زودانزالي به حالتي گفته مي شود كه فرد نتواند زمان به انزال رسيدنش را كنترل كند و يا اينكه 
بايد البته . به حدي زود به انزال برسد كه شريك جنسي اش از ارتباط جنسي لذت كافي نبرد

  . انتظارات واقع گرايانه باشند

  : بطور كلي چند مسئله ميتواند باعث بروز زوانزالي در آقايان بشود

اگر فرد در زمان نوجواني الگوي درستي براي خودارضايي نداشته باشد ممكن است به زودانزالي 
اني خودارضايي مثال اگر نوجو. عادت كند و به مرور اين عادت تا سنين باالتر هم با فرد بماند
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ميكند و دلهره دارد كه كسي در حين اين كار او را ببيند، سعي ميكند زمان انزالش را تسريع كند 
و كم كم مغز ياد ميگيرد كه به محض تحريك شدن آلت تناسلي فرد بايد به انزال برسد بنابراين 

 زودتر از زماني حتي زماني كه فرد تنها است و يا با شريك جنسي اش نزديكي دارد ممكن است
  . كه مي خواهد، به انزال برسد

كساني كه براي بارهاي اول رابطه جنسي را تجربه مي كنند ممكن است كنترل خوبي روي زمان 
دليل اين مسئله آن است كه محيط واژن خانمها احساس جديدي را در . انزالشان نداشته باشند

در اين حالت معموال افراد به مرور زمان و .فرد ايجاد مي كند كه موجب تحريك شديد فرد ميشود
  .با شناسايي احساساتي كه در حين نزديكي دارند مي توانند كنترل را بدست بياورند

اين الگو ميتواند براثر فشار . الگوي ناصحيحي كه از ابتداي رابطه جنسي بين دونفر شكل ميگيرد
  . د آمده باشداطرافيان، ترس از ديده شدن و غيره در اوايل رابطه بوجو

  .استرس و فشار روحي مي تواند باعث انزال زودرس شود

بهم خوردن تعادل هورمونهاي مغزي از جمله پروالكتين، دوپامين و سروتونين بطور طبيعي و يا 
اين قضيه با مراجعه به پزشك و . بر اثر استفاده از برخي داروها مي تواند باعث انزال زودرس شود

  .شات هورموني ميتواند تاييد بشود و در صورت لزوم درمان شودانجام يك سري آزماي

چنانچه انزال زودرس به دليل عدم تعادل هورموني باشد وبه اين مسئله رسيدگي نشود شخص 
درماني دراز مدت خواهد - دچار انزال زودرس مزمن ميشود كه احتياج به درمانهاي دارويي و روان

  . داشت

 انزال زودرس روش تحريك و توقف و كاركردن بر روي عضله هاي دو روش بسيار موثر در درمان
نتيجه اين ! اين دو روش طوري موثر است كه بيشتر شبيه معجزه مي ماند. كف لگن هستند

  . تمرين ها پس از شش ماه چنانچه بطور مرتب انجام شوند بروز مي كنند

ش را تحريك ميكند يا از فرد به حالتي شبيه خود ارضايي با دست خود: روش تحريك و توقف
شريك جنسي اش مي خواهد كه اين كار را برايش انجام دهد و درست پيش از رسيدن به انزال 

بهتر .(توقف ميكند، اين كاررا براي سه بار انجام مي دهد و براي بار چهارم مي تواند به انزال برسد
اين : مرين ماهيچه هاي كف لگنت). است از ژلهاي لغزنده كننده در حين اين تمرين استفاده كنيد

براي پيدا كردن . تمرين روي ماهيچه هايي كار مي كند كه مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند
بعد از شناسايي اين ماهيچه . آن ها در حين ادرار كردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس رها كنيد
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مي توانيد مرتبا آنها را منقبض كرده ) در حين ديدن تلويزيون، كار و غيره(ها در حالت عادي 
  . به مرور تعداد اين تمرين ها را باال ببريد. براي چند ثانيه نگاه داريد و سپس رها كنيد

  

  
 
 

  همجنسگرايي،همجنس بازي، مبدل پوشي و تغييرجنسيت : برنامه هفتم
  
 
ختلف وجود كليه اين حالت ها هم در بين خانم ها وهم در بين آقايان با نسبت هاي م   

بر طبق پژوهش هاي انجام شده برخي از اين حالت ها ريشه ژنتيكي دارند و برخي . دارد
اما اكثر . اجتماعي- ريشه رفتاري، برخي ريشه فيزيولوژيك دارند و برخي ريشه محيطي

متخصصان بر اين باور هستند كه تركيبي از عوامل ذكر شده در شكل دادن جنسيت فرد، 
  . تش و كشش جنسي وي تقش دارندتصور فرد از جنسي

بطور كلي همجنسگرايي به حالتي گفته ميشود كه فرد با ديدن و : همجنسگرايي و همجنس بازي
يا تصور كردن جنس موافق لذت جنسي ميبرد اما بداليل مختلفي از جمله تابوهاي اجتماعي 

ي و يا انتخاب شخصي موجود در مورد اينگونه رابطه جنسي ، شرايط خانوادگي و اعتقادات مذهب
وغيره هرگز وارد رابطه جنسي با فرد همجنس نشود و شايد بنابر جبر و يا انتخاب حتي با فردي 

حالتي كه فرد اصال كششي به جنس مخالف ندارد و رابطه جنسي را . از جنس مخالف ازدواج كند
ين وجوددارد كه حالتي هم در اين ب. با جنس موافق تجربه مي كند همجنس بازي خوانده ميشود

فرد كشش جنسي به هر دو جنس دارد اما باز هم ممكن است با هر دو جنس وارد رابطه جنسي 
برخي افراد ممكن است پس از ازدواج وداشتن فرزند متوجه ميل خود به جنس . بشود و يا نشود

د زبده مشاوره زوج با يك فر. موافق بشوند كه شرايط سختي را براي فرد و همسرش ايجاد ميكند
  . ميتواند تا حد زيادي به كم كردن تنش كمك كند

بعضي افراد در خفا و يا علنا لباس هاي جنس مخالف را مي پوشد و خود را در قالب : مبدل پوشي
بنابر يافته هاي علمي داليل . فردي از جنسي مخالف تصور ميكند كه به آنها مبدل پوش ميگويند

هورمونهاي جنس مخالف در اين افراد : الت موثر باشندزير ممكن است در بوجود آمدن ايت ح
در آقايان عدم حضور پدر . ساختار مغزي اين افراد بيشتر شبيه جنس مخالف است. بيشتر هستند

 در زمان رشد و داشتن مادري با شخصيت خيلي قوي هم جزو اين داليل احتمالي شمرده شده
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 شده تحقيقات بيشتري با تعداد شركت كننده اما براي اثبات قطعي هركدام از موارد ذكر. است
  . بيشتري الزم است

زماني كه فرد با تزريق هورمون و يا عملهاي جراحي و يا هردو از نظر ظاهري به : تغيير جنسيت
تبديل مي شود يعني تغيير جنسيت داده ) برعكس جنسي كه با آن به دنيا آمده(جنس مخالف 

  .زشك و يا بر اساس خواست شخص انجام شوداين كار ممكن است با توصيه پ. است
 در جوامعي كه همجنس گرايي و بخصوص همجنس بازي جنبه قانوني ندارد ممكن است افراد -

همجنس گرا تصميم بگيرند كه با تغيير جنسيت خود موانع اجتماعي را تا حدي شكسته و زندگي 
كار تنها به پيچيدگي مسئله دامن اما در برخي مواقع اين . جنسي را كه آرزو دارند دنبال كنند

  . ميزند

برخي ازافراد مبدل پوش هم ممكن است در طول زمان تصميم بگيرند كه جنسيت خود را به 
  . جنس مخالف تغيير دهند

افراد دوجنسيتي كه ممكن است از نظر ظاهر شبيه جنس مونث و يا مذكر باشند اما از نظر 
ا داشته باشند و يا از نظر ظاهري موذب باشند، با هورموني تمايل بيشتري به يكي از جنس ه

  .توصيه پزشك ممكن است تصميم بگيرند كه جنسيت خود را به يكي از جنس ها تغيير دهند

اما با .  ميالدي تصور ميشد كه همجنس بازي يك نوع انحراف جنسي است1885تا پيش از 
واني اين افراد در مقايسه با پيشرفت علم روانپزشكي متخصصان متوجه تفاوتهاي رفتاري و ر

تفاوتهايي مثل نحوه پاسخ . افرادي كه نسبت به جنس مخالف احساس ميل جنسي دارند شدند
. دادن اين افراد به محرك هاي مختلف در مقايسه با افرادي كه به جنس مخالف تمايل دارند 

 بندي شد و بنابراين همجنس گرايي و همجنس بازي جزو گروه ناهنجاري هاي رواني طبقه
با پيشرفت علم اعصاب شناسي و دستگاه . متخصصان به درمان اين به اصطالح بيمارها پرداختند

هاي تصوير برداري از مغز، علم فيزيولوژي و علم ژنتيك متخصصان تئوري هاي جديدي در مورد 
ميل تفاوتهاي ساختار مغزي اين افراد در مقايسه با افرادي كه نسبت به جنس مخالف احساس 

  :تفاوتهايي چون. جنسي دارند ارائه دادند

سلولهاي قسمت جلويي غده هيپوتاالموس در مغز در افرادي كه همجنس باز هستند از مرداني كه 
اين قسمت از مغز تقش مهمي در تعيين كشش . به جنس مخالف كشش دارند كوچكتر است

 اين. ش بيشتري پيدا مي كنندبنابراين اين اشخاص نسبت به جنس موافق كش. جنسي افراد دارد
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و مطرح است كه افراد بزرگي در طول تاريخ همجنس . مسئله ربطي به قواي فكري اين افراد ندارد
  . افالطون، ميكل آنژو داوينچي: گرا بوده اند از جمله

يك نوع كروموزوم در افراد همجنسگرا بيشتر ديده شده كه اين فرضيه ارثي بودن همجنس گرايي 
  .اين آزمايشات بر روي برادران دوقلو انجام شده بود. ي تاييد ميكندرا تا حد

يعني مثال . ساختار مغزي افراد همجنس گرا بيشتر شبيه به ساختار مغزي افراد جنس مخاف است
  . مغز يك مرد همجنس باز بيشتر شبيه مغز يك زن است تا يك مرد

كرده اند كه در بعضي موارد شرايط از طرفي دانشمندان علوم اجتماعي و رفتار شناسي مطرح 
به عنوان . خانوادگي و اجتماعي افراد را به سمت داشتن رابطه جنسي با جنس موافق سوق ميدهد

مثال براي سربازاني كه براي مدت زياد به دور از خانواده و جنس مخالف هستند بعضا مكن است 
).  جهاني و غيره در دست استشواهدي از زندگي سربازان در جنگهاي(اين شرايط پيش بيايد 

چنانچه پس از تغيير شرايط فرد به جنس مخالف تمايل نشان دهد به صرف داشتن چندين تجربه 
  . جنسي با فرد همجنس، همجنس باز يا همجنس گرا نيست

اكثر اين پژوهش ها بر روي آقايان همجنسگرا انجام شده اما در حال حاضر بررسي هاي مفيدي 
و اين نكته هم قابل ذكر است كه .  روي خانم هاي همجنسگرا در جريان استدر حال انجام بر

اكثر اين پژوهش ها بر روي اجساد افراد همجنس گرا انجام گرفته كه بر اثر بيماري ايدز از دنيا 
رفته بوده اند كه خود اين بحث را پيش مي آورد كه ممكن است به عنوان مثال تغييراتي كه در 

افراد مشاهده شده بر اثر بيماري دراز مدت بوده و يا اينكه بر اثر سبك زندگي ساختار مغز اين 
  . اين افراد ايجاد شده نه به دليل گرايش جنسي شان

 سازمان بهداشت جهاني با بدست آوردن استنادات كافي علمي و با توجه به 1992در سال 
ا هنوزدر كشورهاي مختلف ام. پذيرش جوامع مختلف همجنس بازي را از ليست امراض حذف كرد
  . با افراد همجنسگرا و يا همجنس باز برخوردهاي متفاوتي مي شود

 محكوم كردن شخصي كه همجنسگرا و يا ": جان ماني، پژوهشگر باسابقه در علوم جنسي
با وجود اينكه با . "همجنس باز است مانند اين است كه فرد را به راست دست بودن محكوم كنيم

درماني ميشود شخص همجنسگرا را به حالت معمول در -  هاي پزشكي و روانتنبيه و دخالت
جامعه يعني كشش جنسي نسبت به جنس مخالف وادار كرد اما اينكار مانند اين است كه از فردي 

  . راست دست بخواهيم كه با دست چپ بنويسد
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  شايع ترين اختالالت جنسي مردان: برنامه نهم

  
ه به شايعترين اختالالت جنسي در ميان آقايان، داليل دربرنامه نهم به طور خالص 

  .احتمالي آنها و روش هاي درماني كه براي هركدام موثر شناخته شده مي پردازيم

اختالالت جنسي به عملكرد جنسي فرد مربوط است و با بيماريهاي مقاربتي، بيماريهاي تكامل 
جنسي بسته به نوع و دليل بروزشان بايد اكثر اختالالت . جنسي و يا انحرافات جنسي تفاوت دارد

با همكاري پزشك، روانشناس يا مشاوران زوجها، به صورت همزمان مورد بررسي و درمان قرار 
  .گيرد تا نتيجه موفقيت آميز باشد

شايع ترين اختالالت جنسي شناخته شده براي مردان شامل ناتواني جنسي، انزال زودرس، انزال 
البته واژه ناتواني جنسي . د به هنگام نزديكي و كاهش ميل جنسي استديررس و يا دردناك، در

 مورد "اختالل نعوظ" يا " نعوظ مشكل دار"در حال حاضر ديگر استفاده نمي شود و بجاي آن
  .استفاده قرار مي گيرد

بر طبق آخرين تعاريف مطرح شده در انجمن جهاني سالمت جنسي، انزال زودرس يا زود انزالي به 
 گفته مي شود كه فرد نتواند زمان به انزال رسيدنش را كنترل كند و يا اينكه به حدي زود حالتي

اين اختالل از شايع ترين . به انزال برسد كه شريك جنسي اش از ارتباط جنسي لذت كافي نبرد
شرح كامل اين اختالل، داليل و درمان هاي موثر . داليل مراجعه به متخصصين گزارش شده است

اين توضيحات براي دوستاني كه در فهرست آدرس . برنامه ششم به تفصيل آمده استآن در 
  . الكترونيكي دكتر سارا هستند ارسال شده است

به حالتي گفته ميشود كه فرد در ) با نام پيشين ناتواني جنسي(اختالل نعوظي يا نعوظ مشكل دار 
ه كسي كه تنها چند بار و تحت بايد توجه داشت ك. ايجاد و حفظ نعوظ خود دچار مشكل باشد

شرايطي چون خستگي و يا مصرف الكل دچارنعوظ مشكل دار شده لزوما دچار اختالل نعوضي 
  . نيست

اين اختالل ممكن . است) كليه و مجاري ادرار(تشخيص قطعي اين اختالل با پزشك اورولوژيست 
ونرساني در ناحيه تناسلي است بر اثر برهم خوردن تعادل هورموني، مشكل موضعي اعصاب و يا خ

برخي داروها هم مي توانند اثر معكوس بر روي نعوظ . باشد و يا ريشه عاطفي و رواني داشته باشد
. در هر كدام از اين موارد پزشك متخصص مربوطه بايد فرد را مورد درمان قرار دهد . داشته باشند

دارو بدون نظر پزشك توصيه مصرف داروهاي موجود در بازار و يا اينترنت و يا قطع كردن 
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بدليل اينكه ممكن است اين داروها با شرايط جسمي فرد هماهنگي نداشته باشد و براي . نميشود
  .سالمتي فرد خطر ايجاد كند

در مرحله اول بررسي . براي تشخيص و درمان نعوظ مشكل دار قدم اول مراجعه به پزشك است
و آزمايش خوني انجام ميشود كه در . بررسي ميشودباليني انجام ميشود و تاريخچه سالمتي فرد 

پروالكتين، : هورمونهايي چون. آن ميزان هورمونهاي موثر در عملكرد جنسي بررسي ميشود
  . تستوسترون، تيروئيد و غيره

. پس از اين مرحله چنانچه هورمونها نياز به تنظيم شدن داشته باشند داروهاي الزم تجويز ميشود
ن هورمونها طبيعي بود، قدم بعدي اين است كه پزشك و بيمار تصميم بگيرند در صورتي كه ميزا

كه بر اساس مشاهدات باليني و تجربه فرد آيا احتمال اختالل در خون رساني آلت تناسلي وجود 
چنانچه هر دو به اين گمان رسيدند، فرد براي آزمايش بعدي ارجاع داده ميشود كه . دارد يا خير

معموال براي انجام اين آزمايش تزريق وضعي .  جريان خون در آلت تناسلي استسونوگرافي ازنحوه
  . انجام ميشود كه به روشن تر شدن نتيجه آزمايش كمك ميكند

در اين حالت اگر نتيجه اين باشد كه اختاللي در سيستم خونرساني آلت وجود دارد، بسته به نوع 
 است يعني فرد اصال حالت نعوظ پيدا نميكند و مثال آيا مشكل در ورود خون به آلت(اين اختالل 

مصرف ) يا در اينكه خون سريع از آلت خارج ميشود بنابراين فرد نميتواند نعوظ خود را حفظ كند
استفاده از حلقه هاي نگهدارنده . داروهايي چون وياگرا زير نظر پزشك مي تواند بسيار مفيد باشد

كاندوم هم در نگهداري بيشتر نعوظ مي تواند كمك . شددر پايه آلت تناسلي هم ميتواند مفيد با
تزريق موضعي هم جزو درمانهايي . كننده باشد چون باعث ميشود كه خون ديرتر آلت را ترك كند

  . است كه براي ايجاد نعوظ مفيد است

ه مثال اگر فرد به هر دليلي از جمل. در برخي موارد فرد نياز به انجام آزمايشات پيشرفته تر دارد
وارد آمدن ضربه به ناحيه تناسلي و يا در نتيجه درمانهايي كه براي برخي سرطان ها استفاده 

ميشود و غيره، دچاركم احساسي در ناحيه تناسلي شود بايد آزمايشات مربوط به اعصاب ناحيه 
بعضي اوقات هم ممكن است جراحي . تناسلي را انجام داد و درمانهاي الزم براي آن را پيش گرفت

  . اعصاب و عروق پيشنهاد شود كه بسته به شرايط فرد ميزان موفقيتهاي متفاوتي خواهد داشت

. برخي اوقات پس از بررسي باليني اوليه پزشك فرد را به متخصصان مربوطه ديگر ارجاع مي دهد
به عنوان مثال اگر فرد نعوظ صبحگاهي دارد و در هنگام خودارضايي هم مشكلي ندارد اما در 

زديكي با شريك جنسي اش دچار مشكل نعوظ مي شود بهترين نتيجه را از مراجعه به روان حين ن
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اين كار بايد پس از انجام معاينات . درمانگر جنسي و انجام تمرين هاي داده شده خواهد گرفت
  . پزشكي الزم و اطمينان از سالمت فيزيولوژيك توسط پزشك انجام شود

اما معموال چون افراد به دنبال . سي را روانپزشكان بر عهده دارنددر ايران نقش روان درمانگران جن
مشكل نعوظ جزو اختالالت . راه حل هاي سريع هستند درمانهاي پزشكي را ترجيح ميدهند

يعني چنانچه از يك طريق نتوان مشكل . جنسي است كه تا درصد قابل توجهي قابل درمان است
ين جا تاكيد مي كنم كه سركوفت زدن و تحقير كردن در هم. را حل كرد راه ديگري وجود دارد

فردي كه دچار نعوظ مشكل دار است اصال كمكي به حل مشكل نمي كند و متاسفانه در جوامعي 
كه مردها بايد به عنوان فردي قوي و بدون نقص هميشه مهار زندگي را در دست بگيرند، اين 

  . فشار چندين برابر است

ل يعني حالتي كه فرد ديرتر از زماني كه ميخواهد به انزال ميرسد و يا انزال ديررس و فقدان انزا
اين حالت ممكن است . در درصد بسيار كمي از افراد حالتي است كه انزال اتفاق نمي افتد

كه مراحل تشخيص و درمان آن تقريبا . هميشگي باشد و يا تنها در مواقع خاصي اتفاق بيافتد
مراجعه ميكند و بعد از ) معموال اورولوژيست( فرد ابتدا به پزشك يعني. شبيه به مورد باال است

آزمايشات و معاينات كافي تحت درمان قرار ميگيرد و يا در صورت لزوم به متخصص ديگري ارجاع 
  ب. داده ميشود

عضي اوقات اين اختالل ناشي از مسائل عاطفي زوج ها است و يا ريشه درمسائل روحي و تربيتي 
ني مثال فرد بطور ناخودآگاه از بچه دار شدن ترس دارد و همين باعث ميشود كه انزال يع. فرد دارد

ديررس را تجربه كند و يا اختالفات زناشويي باعث عصبانيت و دلخوري فرد از همسرش شده و 
  . فشار روحي اين قضيه اين اختالل را سبب شده است

اشخاصي كه .  مجموعي از اين شرايطبرخي اوقات هم فرد دچار اختالل فيريولوژيك است و يا
اين حالت ممكن است داليل . اصال به انزال نميرسند بايد تحت بررسيهاي پزشكي قرار بگيرند

متعددي داشته باشد مثال به دليل اين باشد كه مايع مني بجاي خروج از آلت، به داخل برميگردد 
متخصص كليه و ( اورولوژيست در هرصورت مشورت با پزشك. و يا ممكن است اصال توليد نشود

  . قدم اول براي تشخيص علت اين اختالل است) مجاري ادرار

اين اختالل هم ميتواند به سبب بر هم خوردن تعادل . اختالل بعدي كاهش ميل جنسي است
هورموني مثال كم بودن هورمون تستسترون، اختالل كاركرد مغز بطور خاص غده هيپوتاالموس و 

معموال اين اختالل بايد زير نظر متخصصين علوم .  رابطه اي و يا رواني باشد- يا مشكالت عاطفي
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برخي داروها از جمله بعضي . پزشكي و روان شناختي توام درمان شود تا بهترين نتيجه را بدهد
اما هرگونه . انواع داروهاي ضد افسردگي ميتواند روي ميل جنسي افراد نقش معكوس داشته باشند

  . اين داروها بايد زير نظر پزشك مربوطه انجام شودتغيير در مصرف 

اولين قدم براي درمان هريك از اختالالت ذكر شده اين است كه اول وضعيت فرد توسط پزشك 
اگر مسئله ريشه پزشكي نداشته باشد بايد براي . بررسي شود و آزمايش هاي مرتبط انجام شود

در .  در اين زمينه تخصص دارند مراجعه كرددرمان آن به روانشناس، روانكاو يا مشاوراني كه
تمامي حالت هاي ذكر شده همدلي زوج ها و برداشتن استرس از روي فردي كه با اختالل رو برو 

  . شده تاثير بسزايي در حل مشكل دارد

  
 
 

  شايع ترين اختالالت جنسي در زنان: برنامه دهم
  

شايع ترين اختالالت جنسي شناخته شده براي زنان شامل كاهش ميل جنسي، ديسپاروني 
  انقباض دردناك و غيرارادي (، واژينيسموس )آميزش دردناك(

  . است) يا ارضا نشدن جنسي(اوج لذت جنسي و نرسيدن به ) هاي واژن به هنگام دخولماهيچه 

  ):آميزش دردناك(ديسپاروني 

اين درد ممكن است در بدو . ديسپاروني حالتي است كه فرد در هنگام آميزش دچار درد ميشود
اين حالت درجات . ورود آلت مردانه به واژن يا در مراحل مختلف در طول دخول ايجاد شود

در چه زماني پس از شروع نزديكي و در كجا فرد احساس درد مي متفاوتي دارد و نسبت به اينكه 
  .كند، داليل و درمانهاي متفاوتي دارد

اگر خانم به هر دليل آمادگي . يكي از داليل شايع درد هنگام آميزش براي زنان خشكي واژن است
ژن به دليل در اكثر موارد خشكي وا. دخول را نداشته باشد، اين عمل مي تواند بسيار دردناك باشد

نداشتن پيش نوازي كافي است، يعني خانم اين فرصت را پيدا نكرده كه از نظر جسمي به محرك 
از جمله داليل و شرايط . هاي جنسي پاسخ دهد و محيط واژن به اندازه كافي لغزنده نيست

در اين مورد . ديگري كه ميتواند باعث خشكي واژن شود داروهايي است كه فرد مصرف مي كند
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معموال . شورت با پزشك و يا مطالعه در مورد دارويي كه مصرف مي كنيد، مي تواند مفيد باشدم
  .منابع خوبي در اينترنت در مورد داروهاي مختلف وجود دارد

از داليل ديگر ديسپاروني يا آميزش دردناك، مي توان به جراحات و ضربه هايي كه در طول زمان 
زار جنسي، دوران پس از زايمان، دوران عادت ماهانه، بيماري به آلت تناسلي وارد شده، سابقه آ

هاي ناحيه تناسلي و برخي از سرطانهايي كه اعصاب آن منطقه را تحت تخريب قرار داده و نيز 
  . بيماري هاي مقاربتي درمان نشده اشاره كرد

 با برخي از پزشكان آميزش دردناك را جزو دسته اختالالت جنسي نمي دانند و برخورشان
در اين موارد توصيه مي شود . بيماراني كه از اين حالت رنج مي برند، توام با شناخت كافي نيست

به پزشك ديگري مراجعه كرده و پيش از انجام معاينه، دردناك بودن ناحيه تناسلي خود را براي 
ينه اي صورت گاه ضرورت دارد، روان درماني هاي الزم پيش از انجام هر گونه معا. او بازگو نماييد

  . پذيرد

اين حالت ميتواند به . حالت ديگري كه افراد با آن روبرو مي شوند درد در هنگام دخول است
عفونت هاي دستگاه تناسلي و دهانه رحم، : داليل متعددي باشد كه شايع ترين آنها عبارتند از

 نهايت آماده نبودن بيماريهاي مقاربتي درمان نشده، همزماني نزديكي و زمان تخمك گذاري، و در
  .فرد از نظر جسمي

  . مورد آخر دليل مراجعه درصد زيادي از زنان است بخصوص در اوايل برقراري رابطه جنسي

در بدن زني كه براي . وقتي كه زوج ها براي پيش نوازي صرف مي كنند، صرفا جنبه عاطفي ندارد
علت . دخول را ساده تر مي كندداشتن رابطه جنسي آماده ميشود، تغييراتي صورت مي گيرد كه 

اين است كه بدن زنان طوري طراحي شده كه در هنگام دخول حداكثر آمادگي را براي باردار 
شدن فراهم كند، بنابراين وقتي كه خانمي آمادگي الزم را بر اثر پيش نوازي پيدا مي كند، 

 تا توانايي گنجايش رحمش به سمت باال كشيده مي شود و اين كار به طول واژن اضافه مي كند
  . آلت مردانه را داشته باشد

در اين حالت ديواره هاي واژن پر خون شده و مواد لغزنده اي را ترشح مي كنند كه دخول را 
اين ديواره ها بر اثر پيش نوازي مناسب از يكديگر جدا شده و جاي دادن آلت . آسانتر مي كند

ن مي بينيم كه پيش نوازي خوشايند و به مقدار كافي بنابراي. مردانه را در واژن ساده تر مي كنند
  . تا چه حد مي تواند در كيفيت رابطه جنسي تاثير داشته باشد
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  ):انقباض دردناك و غيرارادي ماهيچه هاي واژن به هنگام دخول(واژينيسموس 

در اين حالت هرگونه دخولي به واژن به شدت دردناك و حتي غيرممكن است، حتي انگشت خود 
در اين مواقع معاينات زنان و زايمان هم با مشكل روبرو مي شود چون بيمار حتي از فكر . دفر

  . اينكه وسيله معاينه به واژن وي وارد شود وحشت دارد

چون اين اختالل جزو گروه اختالالت مربوط به درد است و تعريف هر فرد در مورد ميزان دردي 
، بنابراين نحوه برخورد پزشك و اطرافيان اين افراد در كه تجربه مي كند با فرد ديگر متفاوت است

  . طول مدت درمان نقش بسزايي دارد

پس از آن پزشك . اولين مرحله در درمان اين اختالل باور كردن مريض و احساس درد وي است
به اين . يا روان درمانگر جنسي به همراهي شريك جنسي فرد درمان را شروع مي كنند) در ايران(

كه فرد يك سري از ابزاري را دريافت مي كند كه مانند انگشت است و معموال از اندازه صورت 
  . انگشت سبابه تا اندازه آلت مردانه را دارد

فرد هر هفته وارد كردن يكي از اين ابزار را به همراه تمرين هاي تمركز و آرام كننده اعضاي بدن 
پس از آن . اندازه هم بدون درد وارد واژن شودبه داخل واژن تمرين مي كند تا زماني كه آخرين 
اين مرحله بايد بسيار آهسته و با توجه به . به تدريج ورود آلت مردانه را به واژن تجربه ميكند

درمان واژينيسموس بسته به عوامل مختلف مي تواند تا بيش از يك سال . پذيرش بيمار انجام شود
  . طول بكشد

 حل هاي سريع تر هستند درمانهايي چون نزديكي كردن آقا با خانم براي افرادي كه به دنبال راه
در حالي كه خانم توسط پزشك بيهوش شده و يا فلج كردن عضالت اطراف و دهانه واژن با تزريق 

موادي چون بوتاكس در ايران گزارش شده كه در دراز مدت نه تنها اثر بهتري ندارد بلكه متواند 
اين روش ها توصيه .  زوج ها و تصويري كه زن از خودش دارد بگذارداثر بسيار مخربي روي روابط

  .نمي شود

چنانچه زوج تنها با هدف بچه دار شدن مي خواهند اين اختالل را بر طرف كنند، مي توانند از 
لقاح با واسطه استفاده كنند يعني مايع مني مرد را به وسيله ابزاري مثل قطره چكان بلند وارد 

  . و آميزش را به طور مصنوعي انجام دهندواژن زن كنند 

به جز موارد انگشت شماري كه گزارش شده (اين مسئله جنبه روحي و رواني دارد و نه جسمي 
به عنوان مثال زني ). جراحات و ضربات وارد آمده به ناحيه تناسلي موجب بروز اين مشكل شده
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ش مي تواند محل آبروريزي و گناه كه در دوران كودكي اش به او گفته شده كه ناحيه تناسلي ا
باشد و مرد ها مي توانند آسيب جبران ناپذيري به پرده بكارت او وارد كنند، در آغاز زندگي 

  . مشترك ممكن است چنين مشكلي را تجربه كند

واژينيسموس بيشتر در بين زوجهايي گزارش شده كه در فرهنگ و يا مذهبشان رابطه جنسي 
نع شده و در عين حال بر تشكيل خانواده و داشتن فرزند تاكيد شده پيش از ازدواج شديدا م

به عنوان مثال تازه ترين مقاالت منتشر شده در پزشكي حاكي از شيوع اين اختالل در . است
  . داشته است) يهودي(و اسرائيل ) مسلمان(تركيه 

  ):ارگاسم(نرسيدن به اوج لذت جنسي 

سيدن فرد به اوج لذت جنسي با تاخير توام باشد و يا اين اختالل به حالتي گفته ميشود كه ر
اين حالت كم و بيش در زنان اكثر مناطق جهان . اينكه فرد اصال اوج لذت جنسي را تجربه نكند

. دليل اين مسئله آن است كه دختران از كودكي به حجب و حيا تشويق مي شوند. ديده مي شود
اال به عنوان يك زن و شريك جنسي هم بايد زماني كه همان دختر وارد رابطه مي شود و ح

وظايفي را انجام بدهد، شكستن حريمي كه در آن در ساعاتي از شبانه روز فرد بايد حجب و حيا را 
  . كنار گذاشته و از رابطه جنسي با همسرش لذت ببرد خيلي دشوار است

بنابراين فرد نمي . شوداين طرز فكر كه نهادينه شده، نمي تواند مانند يك كليد روشن و خاموش ب
تواند مهارهاي ذهني اش را بشكند و گاهي حتي اگر لذت هم ببرد نمي تواند و يا نمي خواهد آن 

. را بروز دهد، از ترس اينكه مورد قضاوت قرار بگيرد و متهم شود كه زن سبك و هرزه اي است
آيند به حالت وظيفه و بنابراين به مرور اين حالت رابطه جنسي را براي فرد از يك حالت خوش 

ترس از اينكه مبادا عكس العملي نشان بدهد كه همسرش تصور . بعضا توام با ترس تبديل مي كند
  .كند او هرزه است

در ابتداي شكل گيري رابطه جنسي هم اغلب اين ترس وجود دارد كه مبادا فرد متهم به اين شود 
 و براي همين مي داند كه چطور بايد در كه پيش از اين رابطه جنسي ديگري را تجربه كرده است

  . يك رابطه جنسي با طرف مقابل برخورد كرد و لذت هم برد

مورد بعدي كه ميتواند باعث اين اختالل شود تاثير معكوس بعضي از داروها بر روي مكانيسم 
بطور مثال پژوهش ها گزارش داده اند كه بعضي از داروهاي ضد افسردگي . مغزي افراد است

اگر فرد متوجه اين تاثير . وانند بر روي رسيدن خانمها به اوج لذت جنسي اثر منفي بگذارندميت
شد بايد به پزشك خود مراجعه كند تا در صورت امكان دارو را تعويض كنند و يا مقدارمصرف آن 

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 252

 را تغيير دهند اما حتما بايد اينكار توسط پزشك متخصص انجام شود و گرنه در دراز مدت تاثيرات
  . داروي جديد و يا قطع سرخود دارو ميتواند موجب آسيب به فرد شود

با تمامي اين تفاصيل مي بينيم كه نقش آقايان در حل اختالالت جنسي خانمها تا چه حد ميتواند 
اگر زني احساس راحتي كند و نگرانيهاي خود را بدون ترس از اينكه مورد قضاوت قرار . موثر باشد

 اش مطرح كند، درصد دچار شدنش به اين اختالالت و يا طوالني شدن بگيرد با شريك جنسي
  . درمانش تا حد زيادي كاهش پيدا ميكند

  :كاهش ميل جنسي

در مطالعات انجام شده و مشاهدات باليني در آمريكاي شمالي بيشترين دليل مراجعه در بين 
  .  ساله را اين اختالل تشكيل مي دهد59 تا 18خانمهاي 

نسي بر اثر عصبانيت و ناراضي بودن فرد از كل رابطه، خستگي و استرس ممكن كاهش ميل ج
  .در اين مورد همدلي زوج ها و حمايتشان از هم مي تواند راه گشا باشد. است به وجود آيد

تنها اين نكته . در مرحله بعد مشاورين زوج ها و روان درمانگران جنسي هم مي توانند مفيد باشند
د كه استفاده از رابطه جنسي به عنوان حربه در مقابل شريك جنسي خيلي را بايد يادآور ش

وادار كردن فردي كه با كاهش ميل . معقوالنه نيست و باعث كدورت بيشتر زوج ها از هم مي شود
  . جنسي روبرو است براي داشتن رابطه جنسي هم اصال كمكي به شرايط نمي كند

د باعث اين حالت شوند مثال برخي از انواع قرصهاي برخي از داروهاي ضد بارداري هم ميتوانن
در اين صورت فرد با . ضدبارداري و يا كپسول هاي زير پوستي در گزارشات نام برده شده اند

  . مشورت پزشك ميتواند وسيله جلوگيري اش را تغيير دهد

ا قطع نكنيد اما تا زماني كه از وسيله جلوگيري جديد مطمئن نشده ايد، بهتر است داروي قبلي ر
  . تا دچار بارداري ناخواسته نشويد

معموال اگر زني به اختالل در ارگاسم دچار باشد و اين مساله مزمن شود، ممكن است بعد از مدتي 
  . دچار اختالل جنسي ثانويه شود كه همان كاهش ميل جنسي است

.  از آن لذت ميبردتوضيح ساده اين قضيه آن است كه انسان دوست دارد كاري را انجام بدهد كه
اگر فرد براي مدت ها رابطه جنسي داشته كه برايش خوشايند نبوده، بطور طبيعي از برقراري آن 

بنابراين اين مهم است كه حتي اگر از . خودداري مي كند و يا نسبت به آن تمايلي نشان نمي دهد
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 كه مغز خاطره طريق دخول به ارضا نرسيديد با تحريك كليتوريس به اوج لذت جنسي برسيد
  . خوبي را از رابطه جنسي به ياد بياورد و هر بار نااميد از دريافت لذت نباشد

بعد از هر بار برقراري ارتباط ) بوسيدن، نوازش كردن، در آغوش گرفتن و غيره(صميميت زوج ها 
م اينكه زوج ها بدانند كه تنها براي رابطه جسمي شان مورد توجه ه. جنسي هم بسيار مهم است

اين مسئله . نبوده اند و بعد از آن هم به عنوان دو همسر و شريك زندگي براي هم عزيز هستند
  . براي خانم ها بخصوص بسيار مهم است

در برنامه درگوشي ها با توجه به محدود بودن وقت برنامه، و از آنجا كه در راهنمايي از راه دور 
وند پيشرفت تك تك مخاطبين محترم برنامه هميشه خطر سوء تفاهم وجود دارد، من نميتوانم ر

به همين دليل پيشنهاد مي كنم براي بررسي دقيق تراختالالت جنسي خود و يا . را دنبال كنم
اميدوارم با . شريك جنسي تان از متخصصيني كه در محل زندگي تان هستند كمك بگيريد

 . مربوطه راحت تر عمل كنيداطالعاتي كه در برنامه ها مطرح شده در انتخاب متخصصين حاذق و 

  آزار و سوء استفاده جنسي: برنامه يازدهم
  
  

اند حس ميكنند كه  فتهاكثر افرادي كه مورد آزار جنسي و يا حتي آزار جسمي قرار گر
آزار و سوء استفاده جنسي در حالت كلي زماني اتفاق   .بدنشان از آنها گرفته شده است

مي افتد كه يك فرد بدون اطالع و يا رضايت فرد ديگر از او لذت جنسي ببرد طوري كه 
  . باعث تحقير شخص شده و يا به شخص آسيب روحي و يا جسمي وارد شود

آزار جنسي ميتواند جزو دسته جرم ها تلقي شود .  جنسي درجات مختلف داردآزار و سوءاستفاده
  . و جوامع مختلف مجازات هاي متفاوتي را براي افراد مجرم در نظر مي گيرند

  :آزار هاي جنسي به سه دسته تقسيم ميشوند

 يعني چنانچه فردي شخص ديگر را مجبور به برقراري ارتباط جنسي كند در: آزارهاي جسمي- 1
و يا دستمالي كردن فرد ديگر در (تجاوز جنسي) حالتي كه فرد مايل به برقراري اين ارتباط نباشد

  .صورت عدم آگاهي و يا رضايت فرد

يعني كلماتي به كار برده شود كه باعث احساس تحقير شخص ديگر : آزارهاي رواني و روحي - 2
 كه شخص را مورد فشار رواني قرار شود مثل متلك گويي، و يا دنبال كردن فرد و آزارهاي تلفني
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يا حتي اگر فردي در حال تعويض لباس باشد و فرد ديگري بدون اطالع وي به تماشاي او . دهد
  . پرداخته و لذت جنسي ببرد يك نوع از سوءاستفاده جنسي را مرتكب شده

مثال : نسيسوء استفاده از موقعيت و اعتماد طرف مقابل در اعمال زور براي برقراري رابطه ج- 3
فرد بزرگسالي كه از بي دفاع بودن كودكي استفاده ميكند و يا بدليل نسبتي كه با وي دارد او را به 

مثل معلم، پدر و مادر، و اقوام يا رئيسي كه از . برقراري ارتباط جنسي تشويق و يا وادارد ميكند
  . موقعيت خودسوء استفاده كرده و كارمند خود را تحت فشار قرار ميدهد

هرگونه تعرض به فضاي خصوصي افراد بدون درك آنها از شرايط وخواست آنها كه باعث وارد 
بنابراين متلك . آمدن فشار روحي و احساس تحقير در فرد شود آزار و سوءاستفاده جنسي است

گفتن، دستمالي كردن افراد و بوق زدن و چشم چراني،ايستادن بر سر راه افراد و مزاحمت هاي 
  .  مسائلي از اين دست هم جزو آزارها و سوئاستفاده هاي جنسي بشمار مي روندخياباني و

برخي افراد براثر ناآگاهي از قوانين و مناسبات قابل قبول اجتماعي دست به چنين كاري مي زنند 
و برخي ديگر دچار اختالالت روحي و يا رواني هستند كه آنها را به سمت ارتكاب به اين اعمال 

در فرهنگ هايي كه آموزش جنسي شرايط روحي طرف مقابل را در بر  . مي دهدناپسند سوق 
البته آمارهاي مربوط به اين مسئله دقيق نيستند چون . نمي گيرد موارد آزار جنسي شايع تر است

 گزارش اين وقايع به مقامات را در اولويت به داليل زيادي از جمله داليل زير افراد ممكن است
  :قرار ندهند

  فرد نميداند به كجا و چه كسي مراجعه كند  •
فرد نميداند كه اين كاري كه انجام شده آزار جنسي بوده و كاري نيست كه همه انجام مي  •

  دهند 
  س از آبروريزي و شكستن حرمتهاي فاميلي و خانوادگي تر •
  ترس از اينكه متهم به دروغگويي و هرزگي شود  •
فرد آزار دهنده شخص را تهديد كرده كه اگر موضوع را بازگو كند خودش و يا عزيزانش  •

  تاوان آن را باز پس خواهند داد 

آزار و اثري كه روي آنها داشته افرادي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته اند بسته به نوع اين 
ميتوانند دچار اختالالت ريشه دار جنسي شوند بطور مثال فردي كه بخصوص در دوران خردسالي 
و يا نوجواني مورد آزار بوده در برقراري ارتباطات جنسي در آينده ممكن است دچار يك و يا چند 

  :مورد از اين حاالت شود
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  ته باشد از برقراري ارتباط جنسي واهمه داش •
  از برقراري ارتباط جنسي بشدت سرباز بزند  •
  به رابطه جنسي به عنوان يك وظيفه نگاه كند  •
  در برانگيخته شدن جنسي مشكل داشته باشد  •
  در صورتي كه كسي به او دست بزند احساس انزجار، ترس و عصبانيت پيدا كند  •
 و از نظر فكري فرسنگ در حين برقراري ارتباط جنسي نتواند در لحظه حظور داشته باشد •

  . ها دور باشد
  در روابط جنسي وسواس گونه و نامتعارف وارد شود  •
براي خانم ها درد در هنگام دخول و يا غير ممكن بودن دخول بر اثر انقباضات غير طبيعي  •

  دهانه واژن 
  براي آقايان مشكالت نعوظ و عدم كنترل بر روي زمان انزال  •
   به همان صورتي كه در هنگام آزار جنسي اتفاق افتاده تمايل داشتن به برقراري جنسي •
  خودآزاري جنسي و ديگر آزاري جنسي •

  
فهرست باال تنها موارد شايع را در بر ميگيرد اما اين اثرات ميتواند از يك فرد تا فرد ديگر كامال 

تند به اين بطور كلي اكثر اين افراد در برقراري ارتباطات با ديگران دچار مشكل هس. متفاوت باشد
  . صورت كه يا بيش از حد صميمي ميشوند و يا از حد خاصي جلوتر نميروند

اين نكته هم شايان ذكر است كه آزار و سوء استفاده جنسي چه براي مردان و چه براي زنان، چه 
براي كودكان و چه براي افراد مسن وجود دارد و با وجود اينكه زنان و كودكان بيشتر مورد 

  .سي قرار ميگيرند اما مردان و افراد مسن هم از اين قاءده مستثنا نيستندآزارهاي جن

  موقعيت همسر يا شريك جنسي فردي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته

فردي كه مورد آزار جنسي واقع شده قرباني اول و شريك جنسي وي در واقع قرباني دوم اين 
ي واقع شده ممكن است احساس طرد همسريا شريك جنسي فردي كه مورد آزار جنس. عمل است

شدگي كند، مدام به اين فكر كند كه شايد كاري را انجام مي دهد كه فرد آزار دهنده با همسرش 
انجام داده و نمي داند كدام كار درست است و كدام ممكن است باعث برانگيخته شدن احساسات 

  . رش را تغيير دهدمنفي در شريك جنسي اش شود و در عين حال نمي تواند گذشته همس
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در برخي موارد افرادي كه مورد آزار جنسي واقع مي شوند آگاه نيستند كه خودشان  
  به نوعي اين رفتار را دعوت كرده اند

  
  

تي كه فرد در حال. فرد ممكن است بشدت نسبت كه فردي كه اين كار را انجام داده عصباني باشد
مورد آزار دچار زياده خواهي جنسي و يا اعتياد جنسي است ممكن است به شريك جنسي اش 

در برخي اوقات . فشار بيش از حد آورده و باعث برانگيخته شدن احساسات منفي در وي شود
 در هر حالت اين مهم است كه زوج با هم مورد مشاوره قرار. هردو فرد تجربه آزار جنسي داشته اند

  . گيرند تا احساسات هردو در نظر گرفته شود

  درمان

همه افرادي كه مورد آزار جنسي بوده اند ممكن است آمادگي شروع فرايند درمان را نداشته 
اين افراد غالبا نياز دارند كه ابتدا درك درست و محكمي از خودشان داشته باشند و از . باشند

  . سطح عزت نفس خوبي برخوردار شوند

له بعدي آنها بايد تمايل داشته باشند كه رابطه جنسي شان را در سطحي عميق تر تجربه در مرح
كنند و مثال بجاي اينكه به رابطه جنسي به عنوان وظيفه نگاه كنند بخواهند كه از آن لذت هم 

اين مسئله معموال اتفاق نمي افتد تا زماني كه فرد احساسات خود را در مورد واقعه اي كه . ببرند
تفاق افتاده براي خود روشن كند و مثال بداند كه در مورد فردي كه او را مورد آزار قرار داده چه ا

  . حسي دارد؛ عصبانيت؟ ضعف؟ تحقير؟ و غيره

در مواقعي كه زوج ها بر روي روابط جنسي شان كار مي كنند دانستن اينكه يكي و يا هر دو فرد 
اي مشاور ضروري است در غير اين صورت ممكن است در اين رابطه مورد آزار جنسي بوده اند بر

  .مواردي را بحث كند و يا زوج را به انجام كارهايي تشويق كند كه موضوع را بدتر كند

 

وصيه من اين است كه چنانچه در صدد شكافتن تجربه تان از آزار جنسي برآمديد حتما اين روند ت
را با همكاري مشاور خبره انجام دهيد كه در صورت لزوم بتواند به شما كمك كند تا احساساتي را 

  . كه بر انگيخته ميشوند را كنترل كرده و در جهت مثبت هدايت كنيد
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كه تخصص مشاوره زوج ها، مشاره جنسي و تجربه كار با قربانيان آزار در حالت ايده آل فردي 
  .هدف اين نيست كه فرد به داشتن رابطه جنسي تشويق شود. جنسي را هم دارد توصيه ميشود

هدف از اين فرايند اين است كه فرد بتواند حد خود را بشناسد يعني بداند در چه زماني و با چه 
  .  داشته باشد و تا چه حد مي خواهد در اين ارتباط پيش برودشخصي مي خواهد ارتباط جنسي

معموال . همچنين در صورت تمايل، قدرت برقراري ارتباط صميمانه جنسي بدون ترس را پيدا كند
مراحل التيام در رابطه زوج ها به ترتيب زير اتفاق مي افتد اما ممكن است در هر زوجي متفاوت 

  :باشد

براي چه اصال به اين فكر افتاده اند كه بايد . ل رابطه شان چيستدر وهله اول ببينند مشك •
  ) مثال خانم از آغاز رابطه مشتركشان اصال ميل جنسي نداشته(در اين مورد فكر كنند 

) بر اثر سابقه آزار جنسي(هر دو درك مشتركي از مشكلي كه در رابطه شان بوجود آمده  •
  پيدا كنند 

  ل بكنند يعني همديگررا سرزنش و يا تحقير نكنند مثل يك تيم در مقابل واقعه عم •
رابطه جنسي با هم برقرار نكنند تا زماني كه واقعه را كامال بررسي كنند و بدانند چه  •

  . حركتي ميتواند يادآور آن واقعه ناخوشايند باشد تا ازانجام آن خودداري كنند
مثال براي هم توضيح . درابطه جنسي شان را دوباره از اول و با درك متقابل شروع كنن •

دهند كه چه كاري لذت بخش و چه كاري برايشان ناخوشايد است تا شريك جنسي شان 
برخي اوقات راحت تر است كه از توضيح . بداند كه در چه موقعيتي است و چه بايد بكند

  . ناخوشايند ها شروع كنيد
و ترس هاي خود صحبت جو را طوري آماده كنيد كه بتوانيد به راحتي در مورد نگرانيها  •

  . كنيد
معناي جديدي از رابطه جنسي را در ذهن خود و شريك مقابلتان شكل دهيد يعني اگر  •

مثال رابطه جنسي را براي جلب محبت و يا از فرار تنبيه انجام مي داديد حاال اين رابطه را 
طه لذت برقرار مي كنيد چون طرف مقابلتان را دوست داريد و چون ميخواهيد از اين راب

  . ببريد

  
بر طبق آمارهاي موجود اكثر آزار دهنده هاي جنسي فرد مورد آزار را مي شناختند و فرصت كافي 

بنابراين اين مهم است كه از كودكي . داشته اند تا مقدمات را براي انجام اين عمل فراهم كنند
  . فرزندان خود را در اين زمينه آموزش دهيم
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ه آنها بياموزيم چه نوع تماسي درست است و چه نوع تماسي درست ساده ترين كار اين است كه ب
فقط بايد مراقب بود كه اگر كودك را بيش از حد از ديگران بترسانيم در آينده نمي تواند . نيست

  . ارتباطات سالمي برقرار كند و از هزگونه صميميتي مي هراسند

رار كنيد تا در صورت هرگونه مسئله اي بهترين كار اين است كه با فرزند خود ارتباط نزديكي برق
اكثر افرادي كه در كودكي مورد آزار جنسي قرار گرفته . بتواند موضوع را با شما در ميان بگذارد

  .اند موضوع را با هيچ كس در ميان نگذاشته اند بدليل اينكه مي ترسيدند مورد تنبيه واقع شوند

زار جنسي واقع شده و مورد را با مادر خود در به عنوان مثال كودكي كه توسط عموي خود مورد آ
ميان گذاشته مورد تنبيه واقع شده چون مادر نميخواسته اين مورد را باور كند و يا حتي اگر باور 

بنابراين تنبيه بچه بي دفاع . ميكرده توانايي مطرح كردن اين قضيه را با همسر خود نداشته و غيره
  . نه راحت تري بودهو محكوم كردن وي به خيالبافي، گزي

در برخي موارد افرادي كه مورد آزار جنسي واقع مي شوند آگاه نيستند كه خودشان به نوعي اين 
 جواني كه بعد از يك بعداز ظهر قدم زدن زنبخصوص در مورد جوانها مثال . رفتار را دعوت كرده اند

دن شروع به بوسيدن هم در پارك با دوست پسر خود به منزل وي ميرود و بعد از كمي صحبت كر
  . مي كنند

اما .  حس ميكند كه رابطه به مرحله ديگري كشيده ميشودزنكم كم بوسه طوالني تر ميشود و 
طرف مقابل را متوجه نمي كند كه تمايلي به پيشروي اين ارتباط ندارد و يا نگران است كه اگر 

  . كندچنين كاري بكند طرف مقابلش از او زده شده و يا او را طرد مي

بنابراين عليرغم ميلش ادامه ميدهد و ارتباط جنسي را تجربه مي كند كه به هر دليلي نميخواسته 
تجاوز جنسي لزوما با خشونت . يعني مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرد. و يا آمادگي اش را نداشته

. دهمراه نيست و هرگونه رابطه جنسي كه با تمايل طرفين نباشد تجاوز جنسي محسوب ميشو
فردي كه مورد تجاوز واقع شده ميتواند دچار احساس گناه، شرم و انزجار از خود و يا طرف 

مقابلش بشود در صورتي كه اگر مي دانست و يا در برخي شرايط بايد گفت اگر مي توانست رابطه 
  .را در حدي كه مي خواست نگاه دارد چه بسا هيچ يك از اين احساسات منفي پيش نمي آمد

 جا بايد بگويم كه تحت هر شرايطي هيچ كدام از موارد باال رفتار ناپسند فرد آزار دهنده در همين
اما افراد بايد بدانند كه در چه زماني با قاطعيت نظر خود را در مورد ادامه . را توجيه نمي كند
 حد و طرف مقابل هم بايد به خواسته فرد احترام گذاشته و رابطه را در همان. رابطه بيان كنند

در اكثر شرايط زماني كه افراد بيش از حد برانگيخته هستند و شرايط هم به اين موضوع . نگاه دارد
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دامن مي زنند كنترل شرايط دشوار مي گردد، بنابراين بهتر است كه هميشه چندين مرحله پيش 
بگوييد كه و حتما به زبان . از مرحله خطري كه براي خود در نظر گرفته ايد جريان را متوقف كنيد

نمي خواهيد از آن مرحله جلوتر برويد و منتظر نشويد كه طرف مقابل احساسات شما را حدس 
اين بحث وجود دارد كه حتي در رابطه بين زوجها هم اگر يكي مايل به برقراري رابطه . بزند

 در .جنسي نباشد و برخالف ميلش وادار به برقراري اين ارتباط شود تجاوز محسوب ميشود يا خير
جوامع مختلف پاسخ هاي متفاوتي به اين بحث داده شده مثال در انگلستان اين مسئله تجاوز 

  .محسوب شده و جزو جرم هاي جنسي است

  خالصه
اگر فردي به شما اطمينان كرد و خاطره تلخ خود را با شما در ميان گذاشت آن را باور كنيد به 

ا با كسي اين مسئله را در ميان ميگذارند كه معموال افراد تنه. فرد آرامش و اطمينان بدهيد
  .نزديك ترين به خود احساسش كنند

در مورد زوج ها با وي همدلي كنيد و به او اطمينان بدهيد كه بدن وي متعلق به خود اوست و 
اين موضوع خيلي مهم است . شما به آن دست نمي زنيد مگر اينگه خود شخص به شما اجازه دهد

قرار گرفته اند ) كتك خوردن و غيره(ه مورد آزار جنسي و يا حتي آزار جسمي چون اكثر افرادي ك
حس ميكنند كه بدنشان از آنها گرفته شده و اينكه شما به ايشان اطمينان دهيد كه بدون 

  .اين امر در التيام اين جراحت روحي بسيار مهم است. خواست آنها به بدنشان دست نمي زنيد

اين عمل به حدي اثر عميقي . رتباط جنسي از هيچ نوعي مجبور نكنيدهرگز فردي را به داشتن ا
  . روي روحيه افراد مي گذارد كه بعضا حتي قابل التيام كامل نيست

مي توانيد با هم . اگر شخصي گفت كه مايل نيست از مرحله اي جلوتر برود به او احترام بگذاريد
ممكن است هميشه به نتيجه . كنيددر مورد عقايد و ارزش هايي كه در ذهن داريد صحبت 

مشترك نرسيد اما حداقل هردو احساس مسكنيد كه طرف مقابل براي شما احترام قائل بوده و به 
  .هم آسيبي وارد نكرده ايد كه تا يك عمر موجب احساس بدي در طرف مقابل شود

 جوامع مورد هرگونه ارتباط يا تماس جنسي با كودكان جزو جرايم جنسي شناخته شده و در اكثر
چه كودك به اين كار رضايت داده باشد چه نداده باشد چون كودك . پيگرد قانوني واقع ميشود

اين مورد شامل . قدرت درك كامل ندارد و از عواقب روحي و رواني اين مسئله بي اطالع است
هم مي آلت تناسلي بزرگساالن بازي با آلت تناسلي كودك و وادار كردن او براي بازي كردن با 

  .شود
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  انحرافات جنسي: برنامه دوازدهم

  
نحرافات جنسي عبارتند از خياالت، تمايالت يا رفتارهاي ناراحت كننده و تكرار شونده ا
اين مسائل بايد براي مدت طوالني ادامه داشته باشند و يا با روابط جنسي سالم يا عملكرد  .سيجن

افرادي كه دچار . روزمره فرد تداخل پيدا بكنند كه بتوان از آنها به عنوان انحرافات جنسي نام برد
فكر انحراف جنسي هستند، ممكن است متوجه باشند كه كار درستي انجام نميدهند اما غالبا 

  . ميكنند كه نميتوانند شرايط را تغيير دهند و يا اين عادت خود را ترك كنند

چشم چراني، عورت نمايي، بچه بازي، يادگارخواهي، : موارد اصلي انحرافات جنسي عبارتند از
  .خودآزاري جنسي، ديگر آزاري جنسي. دستمالي كردن

وريا ديدن افراد برهنه، در حال درآوردن افرادي كه به اين انحراف دچار هستند از تص: چشم چراني
اين در اكثر . با هم لذت ميبرند) حتي در فيلم(لباسشان و يا مشاهده رابطه جنسي افراد ديگر

مواقع در صورتي است كه شخص و يا اشخاصي كه نظاره ميشوند از حضور شخص چشم چران 
  . مطلع نيستند

 قائل شد اين تخيالت ، تمايالت و يا براي اينكه بتوان تشخيص چشم چران را براي شخصي
اين . رفتارها بايد براي خود فرد بسيار ناگوار باشند و يا در زندگي روزمره اش اختالل ايجاد كنند

انحراف ممكن است ريشه در تجربيات فرد در دوران كودكي داشته باشد و روانكاوي ميتواند در 
  . شناخت اين ريشه ها به فرد كمك كند

در اين انحراف فرد اندام و يا اندام هاي جنسي اش را به فرد يا افراد غريبه نشان : عورت نمايي
  . داده و از اين موضوع لذت جنسي مي برد

همانند مورد باال تاكيد مي شود كه براي تشخيص قطعي اين اختالل فرد بايد از رفتار خود 
روانكاري براي اين .  شده باشداحساس خوبي نداشته باشد يا در زندگي روزمره اش اختالل ايجاد

گاهي نيز . اين كار به شناسايي ريشه واقعي مشكل كمك خواهد كرد. افراد مفيد خواهد بود
  .درمانهاي دارويي براي اين اشخاص تجويز ميشود

مانند كفش پاشنه بلند خانم ( در اين انحراف فرد از يك شي غير زنده : يادگارخواهي يا فتيشيزم
بطور معمول فرد براي برانگيخته شدن جنسي به . لذت جنسي ميبرد) انه و غيرهها يا جوراب زن

  .اين شي نياز دارد و بدون آن برانگيخته نميشود
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اين مسئله در صورتي انحراف تلقي مي شود كه فرد باطنا از اين مسئله ناراحت باشد و يا اين كار 
براي اين امر روان . اشته باشدوي در زندگي روزمره اش يا روي شريك جنسي اش اثر منفي د

درماني با هدف شناسايي علت اوليه اين انحراف صورت مي گيرد و معموالدرصد زيادي از افراد به 
  . درمان جواب ميدهند

اين انحراف عبارت است ازلذت بردن از تماس يا ماليدن دست يا : دستمالي كردن يا فروتوريسم
  . فرد رضايت داشته باشدبدن خود به بدن فرد ديگربدون آنكه آن 

اين افراد غالبا درك . معموال اين كار در مكان هاي شلوغ مانند اتوبوس يا مترو اتفاق ميافتد
درستي از حدود اجتماعي خود و ديگران ندارند بنابراين ممكن است اين عمل خود را به عنوان 

اني مي باشد و پاسخ به درمان معمول براي اين افراد روان درم. يك انحراف جنسي تلقي نكنند
  . درمان در اكثر مواقع موفق است

اين اختالل عبارت است از تخيالت، تمايالت يا رفتارهاي جنسي كه با يك كودك نابالغ : بچه بازي
  . انجام مي شود)  سال13بطور معمول زير (

ني تكرار در صورتي كه اين تخيالت، تمايالت و رفتارهاي جنسي به كرات و براي مدت زماني معي
طبق تعريف اين فرد بايد خود بالغ بوده و حداقل پنج . شود، فرد به انحراف بچه بازي دچار است

  . سال ازكودك مورد آزار بزرگ ترباشد

براي درمان بايد اين افراد را مدتها تحت روان درماني قرار داد تا ريشه هاي عميق اين مسئله را 
سشان نسبت به خودشان و اغلب تجربه آزار جنسي و كه شامل نگرششان نسبت به جنسيت، احسا

  . يا جسمي در دوران كودكي ميشود، شناسايي كرده و تحت كنترل درآورد

درمان دارويي قطعي براي اين مسئله وجود ندارد اما بعضا از داروهاي كاهنده تستوسترون استفاده 
تغيير است و در كساني كه اين انحراف م) سير بيماري و پاسخ به درمان(پيش آگهي . مي شود

  . اين انحراف را قبول دارند و باور بهتري نسبت به مشكالت دوران كودكي خود دارند، بهتر است

كساني كه عالوه بر انحراف بچه بازي دچار شخصيت ضد اجتماعي هستند، به درمان معموال پاسخ 
است از لذت بردن خودآزاري جنسي عبارت ): مازوخيسم(خودآزاري جنسي . مثبتي نميدهند

لذت بردن جنسي از . جنسي فرد از تحقير شدن، كتك خوردن، بسته شدن يا هر نوع زجر كشيدن
  . تنها تصور كردن موارد ذكر شده نيز خودآزاري جنسي به حساب ميĤيد
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اين . در برخي موارد تجارب اين چنيني ممكن است براي فرد خطر مرگ به همراه داشته باشد
  . دوران كودكي يا نوجواني دارد و درمان آن معموال از طريق روان درماني استانحراف ريشه در 

در اين انحراف فرد از تحقير كردن و يا آزار دادن فرد ديگر ): ساديسم جنسي(ديگر آزاري جنسي 
  .حتي تصور كردن اين مسائل ميتواند براي او لذت جنسي داشته باشد. لذت جنسي ميبرد

مانند تجاوز، و يا آزار (اديسم جنسي در تجربيات دردناك دوران كودكي در اكثر موارد ريشه س
ممكن است پس از خواندن اين . روان درماني مي تواند براي اين افراد مفيد باشد. است ) جنسي

بايد . متن به فكر افتاده باشيد كه شايد شما هم به يكي از اين انحرافات جنسي دچار هستيد
دانستن تعريف هريك از اين اختالالت نگران افكار و يا اعمالي كه انجام تاكيد كنم كه اگرپس از 

  .مي دهيد هستيد، ممكن است به درجاتي از انحراف جنسي دچار باشيد

اما اگر اين تخيالت، تمايالت و رفتارها در حدي نيستند كه شما را نگران كنند، در زندگي روزمره 
گر خطرناك يا آزار دهنده باشند، تشخيص انحراف جنسي تان اختالل ايجاد كنند يا براي افراد دي

  . قطعي نيست

چنانچه فكر ميكنيد دوست داريد بيشتر در مورد اينكه چرا . اما در نهايت اين احساس شماست 
مشاوره با روان درمانگران و روانكاوان خبره مي تواند كمك . اينگونه فكر و يا عمل ميكنيد بدانيد

 كننده باشد
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  BBC  برنامه درگوشي راديو پرسش و پاسخ                               

  

آيا اين ممكن است كه خانمي ميل جنسي بيش از حد داشته باشد؟ و اگر پاسخ مثبت - 1
  است در اين مورد چه مي توان كرد؟

خي اوقات يكي از افراد در رابطه تصور مي كند كه شريك اين مسئله بسيار نسبي است و بر
جنسي اش ميل جنسي غير طبيعي دارد كه در اكثر موارد در واقع به دليل نابرابر بودن ميل 

اما در مواردي هم كه يكي از طرفين ميل جنسي بيش از حدي . جنسي افراد در يك رابطه است
خود ارضايي با رضايت دو طرف مي تواند ) ر دادهدر حدي كه رابطه زوج را تحت تاثير قرا(دارد 

كمك كننده باشد، براي اينكه نمي توان هميشه توقع داشت كه هر دو طرف به يك حد نسبت به 
اما اين مسئله مهم است كه فرد از خودارضايي براي . برقراري ميل جنسي ميل داشته باشند

  . نكندخودداري از برقراري رابطه با شريك جنسي اش استفاده 

  آيا كاري هست كه بدون كمك گرفتن از شخص ديگري خود ما بتوانيم انجام بدهيم؟- 2

ساده ترين توصيه ها براي جلوگيري و رفع تمامي اختالالت جنسي كه ريشه هاي پزشكي ندارند، 
از مواد لغزنده كننده به مقدار كافي . اين است كه هميشه احساسات طرف مقابل را در نظر بگيريد

با توجه كافي به پيش نوازي و پس نوازي رابطه جنسي تان را به مراسم عشق ورزي . فاده كنيداست
رعايت اين موارد، استرس را كه دليل . تبديل كنيد و رابطه را خيلي آهسته آهسته پيش ببريد

به خصوص در . اصلي ايجاد اكثر اختالالت جنسي بخصوص براي خانم ها است از ميان مي برد
  .  در هنگام دخول و كاهش ميل جنسي رعايت اين نكات ميتوانند كارگشا باشندمورد درد

  مقدار طبيعي مايع مني چقدر است؟ - 3

تعداد دفعاتي كه فرد به انزال ميرسد، قواي : مقدار مايع مني بسته به شرايط زير متفاوت است
برخي افراد . ي استاما اين مقدار معموال به اندازه يك قاشق چايخور. جسمي فرد، سن و غيره

نسبت به ميانگين مردها مقدار كم تري مايع مني توليد ميكنند كه لزوما مشكل پزشكي محسوب 
  .نميشود

  آيا ممكن است در هنگام دخول ادرار مرد به همراه مايع مني وارد واژن شود؟ -4
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اما در . ي شودممكن است چند قطره از ادرار كه از قبل در مجراي ادراري مانده با مايع مني قاط
چون سيستم كاركرد نعوظ و انزال به شكلي است كه راه ورود دريچه مثانه به . حالت معمول خير

در برخي افراد كه اين دريچه به خوبي محكم نمي شود، اين . مجراي ادرار را مسدود مي كند
  . احتمال وجود دارد اما مقدار آن خيلي زياد نيست

  و يا طول آلت تناسلي وجود دارد؟آيا راهي براي افزودن به قطر 

بعد از سن بلوغ تنها راه اين كار جراحي است كه معموال بداليل زير توصيه نمي شود مگر در 
اين جراحي ها ممكن است به اعصاب ناحيه . شرايطي كه اين جراحي به توصيه پزشك باشد

تيجه عمل از نظر ن. تناسلي آسيب وارد كند كه فرد را در احساس جنسي اش دچار مشكل كند
پژوهش ها نشان داده كه برخي . زيبايي ممكن است نتيجه اي نباشد كه فرد در ذهن داشته است

بر اساس پژوهش هاي انجام . افراد پس ار انجام اين جراحي ها به اختالالت نعوظي دچار شده اند
بي برخوردار نيستند شده افرادي كه تن به اينگونه جراحي ها مي دهند غالبا از اعتماد به نفس خو

معموال پس از جراحي نيز . و از روان درمانگري و مشاوره نفع بيشتري ميبرند تا اينگونه جراحي ها
  . از وضعيت خود راضي نيستند

  آيا استفاده از وياگرا در دراز مدت به اندازه آلت تناسلي اضافه ميكند؟ -4

ت تناسلي و در نتيجه كيفيت نعوظ وياگرا تنها براي نگهداشتن خون در آل. به هيچ عنوان
  . تاثيرگذار است

آيا استفاده از كرم ها و يا اسپري هاي موجود در بازار و يا پمپ ها بر روي طول و يا  - 5
  قطر آلت تناسلي نقش دارد؟

نهايت تاثيري كه اين ابزار دارند اين است كه بر اثر تحريك موضعي و يا بخاطر جنبه رواني و . خير
ه به فرد ميدهند، يا مثال مثل ويكس باعث پرخوني آلت تناسلي شده وروي كيفيت اطميناني ك

اما بهتر است تا جاي ممكن از اين تحريكات استفاده نشود چون اعصاب آلت . نعوظ اثر بگذارد
تناسلي ممكن است در طول زمان به محرك هاي ديگر كمتر جواب بدهد و روي روابط جنسي 

  .  منفي بگذاردفرد با شريك جنسي اش اثر

  آيا استفاده از كاندوم دربه تعويق انداختن زمان انزال تاثير دارد؟ -6
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اگر از كاندومهاي ضخيم استفاده شود، حس را كم تر كرده و ممكن است انزال . در حالت كلي بله
ن اي. بطور خاص براي اين موضوع ساخته شده اند) تاخير(كاندوم هاي ديلِي . را به تاخير بياندازد

كاندوم ها به موادي آغشته هستند كه احساس آلت تناسلي را كم ميكنند و بنابراين تحريك را 
  .كم كرده و زمان انزال را به تاخير مي اندازند

ام كه  پس از داشتن ارتباط جنسي ترشحات شيري رنگ، ضخيمي از واژنم پيدا كرده -7
   ممكن است كمكم كنيد؟كشم به پزشك مراجعه كنم خجالت مي.دهد بوي ترشيدگي مي

ي جنسي داريد و ترشحات واژنتان متفاوت از قبل است بايد حتماً به پزشك و يا ماما در  اگر رابطه
هاي مقاربتي شده   محل سكونتتان مراجعه كنيد چون ممكن است دچار يكي از بيماري درمانگاه
تباً با مواردي خجالت كشيدن براي طرح همچين مسائلي نزد شخصي كه در روز مر. باشيد

ايد  ي اصلي اين است كه اگر شما به آن حد بالغ شده مسئله. مورد است اينچنين سروكار دارد بي
ي جنسي را تجربه كنيد حتماً آنقدر بلوغ فكري داريد كه براي درمان پزشكي مناسب  كه رابطه

تواند در  ماما ميبه ياد داشته باشيد كه مراجعه نكردن به موقع به پزشك و يا . اقدام نماييد
مواردي به نازايي ختم شود پس با خودتان تعارف نكنيد و حتماً در اولين فرصت به دنبال 

  . تشخيص و درمان اين مسئله باشيد

  چرا واژن من ترشح دارد؟ - 8

اين ترشحات . ترشحات واژن براي مرطوب و سالم نگاه داشتن اين عضو حساس ضروري هستند
كنند و  هاي وارد شده به واژن، مانند يك فالش تانك عمل مي كروبهمچنين در خارج كردن مي

همين . نمايند ها بدن را حفظ مي ضرر در خود دارند در مقابل عفونت چون مقداري باكتري بي
كنند تا عمل  ي جنسي محيط واژن را مرطوب مي ترشحات هستند كه در هنگام برقراري رابطه

  . دخول به آساني صورت پذيرد

هايي براي نزديكي از راه دهان وجود دارد ممكن است توضيح دهيد  ام كاندوم دهشني - 9
  كه اين مسئله درست است يا خير؟

هاي مختلف براي اين  ها و رنگ هايي با طعم بله، همانطور كه در سئوال باال هم اشاره كردم كاندوم
زيادي ندارد مگر در رنگ و بو و هاي ديگر تفاوت  ها با كاندوم كه ظاهر اين كاندوم. مورد وجود دارد

براي . ندارند) لوبريكَنت(طعمشان و اينكه ساده بوده و خاردار نيستند همچنين مواد لغزنده 
در صورت عدم دسترسي .. هايي وجود دارد كه بر روي آلت تناسلي قرارمي گيرد ها نيز كاندوم خانم
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كرده، ازكنار برش داده و بصورت يك اليه هاي آقايان را تهيه  توانيد كاندوم ها مي به اين كاندوم
  . درآوريد و از آن استفاده نماييد

. ايم همسرم به هپاتيت نوع ب دچار است مدت يك هفته است كه متوجه شده -10
چه بايد بكنيم . شود ي جنسي منتقل مي گويند كه اين بيماري از طريق رابطه دكترها مي

  م؟ اين موضوع چقدر براي من خطر دارد؟توانيم نزديكي داشته باشي آيا ديگر نمي

در (هاي خوني و ترشحات واژن  هپاتيت نوع ب بيماري است كه مانند ايدز از طريق انتقال فراورده
توانيد پس از زدن واكسن مربوطه  شما مي. يابد به ديگران انتقال مي) در مردان(و مايع مني ) زنان 

در مورد نزديكي . تال به اين مريضي در امان باشيدشود تا حدي از اب كه در سه مرحله انجام مي
بطور (ي تناسلي  تان بايد از كاندوم استفاده كنيد و در صورت داشتن جراحت و يا زخم در ناحيه

زيرا . تا بهبود كامل آن و گرفتن تاييد پزشك معالج اقدام به نزديكي نكنيد) مثال تبخال تناسلي
و از طريق . باشند با كاندوم قابل جلوگيري نمي) تبخال(س هاي مقاربتي چون هرپ انتقال بيماري
هاي عامل هپاتيت را به شريك جنسي  تواند ويروس ها و آزاد شدن مايع آن فرد مي تركيدن تبخال

  .خود منتقل كند

آيا پوشيدن لباس زير تنگ مردانه در باروري و يا توانايي جنسي مردان اثر -11
  گذارد؟ مي

توجه به فرم آلت تناسلي مردان كه در بيرون از بدنشان قرار دارد محققان سئوال خوبي است، با 
اند  البته تا كنون كه نتوانسته. اند هايي جهت روشن شدن اين مسئله پرداخته هم به انجام آزمايش

اما گزارشي هم مبني بر اثرگذاري منفي لباس زير تنگ در . به نتايج مشابهي دست پيدا كنند 
اي كه در  ي مطالعه نتيجه. ايم شود نداشته عداد اسپرمي كه در بدنشان توليد ميمردان بر روي ت

هاي  ي ارولوژي به چاپ رسيده بود حاكي از اين بود كه پوشيدن شورت  در نشريه1998اُكتبر 
ها كار  اما در مجموع، تحت فشار قرار دادن بيضه. تنگ بر روي قدرت باروري مردان اثر سوئي ندارد

  . حي نيست چون مي تواند خونرساني را مختل كندچندان صحي

  آيا ايدز درافراد همجنس گرا شايع تر است؟ -12

صرف همجنسگرا بودن و يا داشتن رابطه جنسي با فرد همجنس شانس ابتال به ايدز را باالتر 
موثر ) ويروس بيماري ايدز(اما نوع رابطه جنسي ميتواند در انتقال ويروس اچ آي وي . نميبرد

كه بدون استفاده ) چه بين دو مرد و يا بين يك زن و يك مرد(رابطه جنسي از راه مقعد . اشدب
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مناسب ازكاندوم انجام شود جزو رفتارهاي پرخطر جنسي است كه ميتواند باعث بيماريهاي 
در اينگونه ارتباط خراش و پارگي در مخاط راست روده شايع است و ريختن . مقاربتي و ايدز بشود

 حاوي ويروس اچ آي وي در راست روده ميتواند باعث انتقال ويروس از فرد مبتال به فرد ترشحات
چون اين ويروس ميتواند از ديواره هاي راست روده جذب شده و وارد جريان خون فرد . ديگر شود

  . بشود

به خانمها هم . من همجنسگرا هستم يعني از تماس فيزيكي با مردان لذت ميبرم -13
اين چه معني . اما دوست ندارم با مردها وارد رابطه جنسي بشوم. ندارماصال كششي 

  دارد؟

دو فرد . دوست عزيز اين يك خرافه است كه تمام همجنس گرايان با هم رابطه جنسي هم دارند
همجنس گرا ممكن است حتي با هم زندگي كنند اما با هم توافق كنند كه رابطه جنسي در حد 

  .حالتي كه داري غير طبيعي نيست. نددخول را هرگز تجربه نكن

ها و هم براي آقايان به   كِگِل يا تمرين هاي عضالت كف لگن را هم در مورد خانم روش-14
ها را انجام داد تا در عين اثرگذاري  تفصيل توضيح دهيد؟ مثالً بگوييد كه چند بار در هفته بايد آن

  .وقت كمتري هم بگيرند

 كِگِل براي كمك به بهبود وضعيت جسماني زنان پس از زايمان اين تكنيك توسط دكتر آرنولد
ها و در نتيجه بند آوردن خونريزي پس  ارائه شد و هدف از انجام آن تقويت عضالت لگني در خانم

ها به افزايش لذت جنسي هم كمك  دكتر كگل بعدها دريافت كه انجام اين نرمش. از زايمان بود
  .ها يكي است ي همگي آن ست اما ريشهتنوع اين حركات زياد ا. كند مي

  :براي مردان و زنان

ي سفت كردن عضالت لگني متوقف كنيد و بعد دوباره  خروج ادرار را در هنگام ادرار كردن بوسيله
  .رها كنيد

اين حركت را روزي سه بار . 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  به. جام دهيدو هربار ده مرتبه ان

  .دفعه در روز برسانيد
ها مدت نگاه داشتن انقباض را به سه ثانيه افزايش دهيد و بعد  براي تنوع در انجام اين تمرين

 دفعات را طوالني و يكبار(ها را انجام دهيد  توانيد مخلوطي از تمرين شما مي. عضالت را رها كنيد
  ).كوتاه كنيد و بار بعد تعداد انقباضات را
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خوانيد  كه پشت كامپيوتر هستيد، وقتي كتاب مي حتي هنگامي: در هر حالتي اينكار را انجام دهيد
  .كنيد يا با تلفن صحبت مي

تان خواهد  در هنگام نزديكي انقباض عضالت لگني موجب ايجاد لذت براي شما و شريك جنسي
  .بود

شود اما تدريجاً  نتيجه يكباره حاصل نمي. تكنيك كگل را حداقل براي شش هفته انجام دهيد
  .تفاوت را متوجه خواهيد شد

برخي پزشكان معتقدند زنان باردار بايد تعداد تمرينات خود را صد بار بيشتر از افراد عادي انجام 
در آقايات انجام مرتب . تر داشته باشند متر و سال دهند تا آمادگي الزم را براي انجام زايماني راحت

  .اين تمرين ها به بر طرف شدن انزال زودرس و كيفيت نعوظ كمك بسياري ميكند

با وجود اينكه مايع مني خارج از . ام اي داشته من به تازگي ارتباط حفاظت نشده -15
  واژنم ريخته شد اما پريودم عقب افتاده است آيا امكان بارداري وجود دارد؟

پس بله، . آيد مقداري اسپرم وجود دارد در ترشحي كه پيش از انزال از نوك آلت مردان بيرون مي
البته . مردها حتماً بايد در موقع دخول كاندوم را پوشيده باشند. احتمال دارد كه باردار شده باشي

ي دخول  ادهنوازي اوليه و دقيقاً زماني كه آم شود كه كاندوم را پس از پيش معموالً توصيه مي
هستيد بپوشيد چون ممكن است در حين ماليده شدن به اطرافِ تخت و لحاف و غيره پاره و يا 

تواني براي تست حاملگي نوارهاي تست ادرار را از داروخانه بخري و يا به دكتر  مي. آلوده شود
  . مراجعه كني

آيا هنوز ام  ماه پيش من ارتباط جنسي بدون پيشگيري داشتم اما پريود شده - 16
  احتمال حاملگي براي من وجود دارد؟

ها بعد از برقراري  خيلي از دختر خانم. كني كه باردار هستي تست بارداري را بده  اگر گمان مي
البته . كه نيستند كنند كه حامله هستند در صورتي كنند و فكر مي ارتباط جنسي احساس گناه مي

ار شدن و حتي در طول مدت بارداري هم پريود ها هستند كه پس از بارد تعداد كمي از خانم
  . ات دير شد حتماً تست بارداري را بده اگر پريود بعدي. سبكي را دارند

ايم اما فقط در حد بوسيدن و بغل كردنِ هم با  ام ارتباط داشته من و شريك جنسي -17
  لباس البته او انزال هم داشته است آيا ممكن است من حامله شده باشم؟
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اما مراقب اين موضوع هم باش كه اگر خيلي پيش بروي ممكن است . صالً نگران نباشنه، ا
يا به خواست طرف مقابلت . خواهي اش را نداري و يا نمي كارهايي را انجام دهي كه آمادگي

اگر خواستيد ارتباطي داشته باشيد . سطحي از رابطه جنسي را تجربه كني كه بعداً پشيمان بشوي
ات بخواه كه  حتمال برخورد اسپرم با واژن وجود داشت حتماً از شريك جنسيكه در حين آن ا

براي احتياط بهتر است كه هر دو كاندوم تهيه كنيد و در گوشه كيفتان داشته . كاندوم بپوشد
  . باشيد

دوستانم . ام شروع كنم خواهم ارتباطم را با شريك جنسي  سالم است و مي17من  -18
  ارتباط جنسي حاملگي امكان ندارد آيا اين درست است؟گويند كه در اولين  مي

كنند و بعد دچار بارداري ناخواسته و عواقب  ها همين اشتباه را مي بيشتر دخترخانم! به هيچ وجه
بخصوص به دليل اينكه جوان . ات باردار شوي تواني در اولين ارتباط جنسي قطعاً مي. شوند آن مي

پس بايد حداقل از كاندوم و بر روي آن ، از ژل . ارداري داردهستي بدنت آمادگي بيشتري براي ب
در صورتي كه مايلي از قرص استفاده كني براي اطمينان از كاركرد قرص . كش استفاده كني اسپرم

 ماه پيش از برقراري ارتباط جنسي مصرف مرتب آن را شروع 3هاي ضد بارداري الزم است كه از 
  .كرده باشي

نزال مرد، زوج در موقعيتي باشند كه زن روي مرد قرار داشته باشد اگر در هنگام ا -19
ام كه در اين حالت مايع مني بيرون ريخته و  آيا احتمال حامگي وجود دارد؟ من شنيده

  .برد احتمال حاملگي را از بين مي

  ميليون اسپرم همراه مايع مني500 تا 300در هربار انزال تعداد . خير، اين موضوع درست نيست
ي جلوگيري از بارداري استفاده نكرده باشند  شوند كه اگر زوج از وسيله به بدن زن وارد مي

 برخي افراد تصور  ضمناً. احتمال حاملگي خانم وجود دارد و اين به نحوه دخول بستگي ندارد
نيز اما اين . رسد كنند كه اگر مرد در وقت انزال كاندوم بپوشد احتمال باروري خانم به صفر مي مي

شود كه  قطراتي از نوك آلت مردان خارج مي) پيش از انزال(درست نيست چون در هنگام دخول 
هايي كه   از خانم%85كالً . غالباً حاوي اسپرم است و همان قطرات مي توانند مسبب بارداري باشند

تواند  مياسپرم . شوند كنند، در عرض يكسال باردار مي ي جلوگيري استفاده نمي از هيچگونه وسيله
گذاري باشد و  اگر خانم در زمان تخمك. ي رحم بگذرد در جهات مختلف جهش كند و از دهانه

اسپرم هم سالم باشد احتمال برخورد تخمك و اسپرم باال رفته و به احتمال زياد عمل لقاح صورت 
بنظر . ستها ممكن است از واژن به بيرون بريزند اما همان يكي كافي ا و مابقي اسپرم. پذيرد مي
رسد كه شما تمايلي به باردار شدن نداريد اگر چنين است، با مراجعه به پزشك و يا درمانگاه  مي
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در ايران . هاي الزم را براي جلوگيري از بارداري ببينيد توانيد آموزش نزديك محل سكونت خود مي
  .اده كنيدي كاندوم رايگان استف توانيد از سهميه اگر عضو درمانگاه محل خود باشيد مي

ام كه پس از به دنيا  اين سئوال ممكن است به نظرتان عجيب باشد اما من شنيده -20
تواند در حين دوختنِ  دكتر مي.آوردن نوزاد چنانچه عمل دوختن اپيزيوتومي انجام شود 

تر  ي آن تنگ پارگي طول آن را افزايش دهد تا واژن تنگ شده و در هنگام دخول دهانه
  كنم يا همچين چيزي ممكن است؟ اه ميآيا اشتب. باشد

در هنگام زايمان طبيعي چنانچه پزشك (اگر هنگام زايمان براي شما اپيزيوتومي انجام شده است، 
و يا ماماي شما تشخيص بدهند كه نوزاد فضاي بيشتري براي خارج شدن احتياج دارد اقدام به 

د نوزاد دوباره آن را بخيه زده و كنند و پس از تول ي واژن مي بازكردن قسمت تحتاني دهانه
ها پيش  ي خانم اين مسئله براي همه( ايد  و يا دچار پارگي واژن در طول زايمان شده) دوزند  مي
شود در صورت تمايل شما،  هايي كه براي بسته شدن اين شكاف زده مي عالوه بر بخيه). آيد نمي

اما فراموش . ند تا تنگي مطلوب ايجاد شودتواند يك يا دو بخيه به آن اضافه ك پزشك يا ماما مي 
نكنيد كه در صورت تنگي بيش از حد واژن عمل دخول به سختي و همراه با درد انجام خواهد شد 

افتد مزيد بر علت  ها اتفاق مي كه اين مسئله با كاهش ميل جنسي كه پس از زايمان در اكثر خانم
هاي كِگِل يا ورزشهاي  لبته با انجام ورزشا. شده و سردي زوجين به يكديگر را سبب خواهد شد

  .هاي اضافي هم نيست عضالت كف لگن در طول مدت بارداري نيازي به زدن بخيه
 تر نمودن  انجام ورزشهاي كِگِل بطور مرتب در دوران بارداري و پس از آن كمك شاياني به آسان

لذت جنسي در هنگام كند همچنين با سفت كردن عضالت واژن درباالبردن  عمل وضع حمل مي
در برنامه . عمل دخول، بند آمدن خونريزي، داشتن نزديكي بدون درد پس از زايمان موثر است

  . ششم مفصال در اين مورد توضيح خواهم داد

 دليل  ام كه اگر در وان آب داغ و يا در زير دوش آب داغ نزديكي كنيم، به شنيده -21
مال حاملگي وجود ندارد، نتوانستم باور كنم و شوند و احت ها كشته مي گرماي آب اسپرم

  بهتر ديدم كه از شما سئوال كنم،

تواند منجر به حاملگي شود و هم  خير، نزديكي كردن در وان حمام، زير دوش، در استخر، هم مي
حاوي ( ها  ي بيضه دستگاه تناسليِ خارجيِ مردان از يك آلت و كيسه.انتقال يافتن امراض مقاربتي

 درجه 5ها را در دمايي برابر با  كار كيسه مذكور اين است كه بيضه.  تشكيل شده است )دو بيضه
در . سازي نسبت به تغييرات دما بسيار حساس است عمل اسپرم. دارد  تر از دماي بدن نگاه  خنك

شوند و  ها از بدن دورتر مي شود و در نتيجه بيضه ها شل مي ي بيضه  هاي كيسه هواي گرم ماهچه
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ها  شوند و بيضه ها منقبض مي برعكس در هواي سرد، اين ماهيچه. آيد تر مي ها پايين ت آنحرار
سازي  البته نشستن در آب داغ در عملِ معمول اسپرم. كنند اي خود را حفظ مي  درجه5اختالف 

براي مرداني كه دچار اختالالت . كند اما براي جلوگيري از بارداري كافي نيست اختالل ايجاد مي
شود كه از نشستن در آب داغ، گرفتن سونا و اعمال مشابه خودداري  روري هستند توصيه ميبا

 كنم براي اطمينان بيشتر هميشه از كاندوم استفاده نماييدحتي در وان بطور كلي توصيه مي. كنند
  ! حمام 

  روش هاي جلوگيري از بارداري چيست؟ -22

ف، كپسول هاي زير پوستي، كاندوم، بستن لوله استفاده از قرص هاي ضد بارداري در انواع مختل
در خانم ها، بستن لوله در آقايان يا وازكتومي، آيودي، روش طبيعي و تزديكي منقطع از شايع 

كه چنانچه هركدام صحيح استفاده شوند در صد . ترين راه هاي جلوگيري از بارداري هستند
  . موفقيت بااليي دارند

خواهم قرص ضد حامگي بخورم از   جنسي دارم مي  رابطهمن ازدواج نكردم اما چون -23
  توانم آن را بخرم؟  كجا مي

مثالً در ايران . هاي متفاوتي دارد   هاي ضد حاملگي در كشورهاي مختلف قانون فروش قرص
ها را از داروخانه تهيه كنيد كه البته اگر خيلي جوان باشيد شايد به نسخه هم نياز  توانيد آن مي

توان بدون نسخه از   دي را مي– دي و اِچ –هاي اِل  اما در بيشتر موارد قرص. يدداشته باش
اما . ها نگذشته باشد ها تهيه كرد تنها دقتي كه بايد بكنيد اين است كه تاريخ مصرف آن داروخانه

خواهيد به پزشك مراجعه كنيد به درمانگاه محلتان و يا در كشورهاي  بهتر است حتي اگر نمي
هاي جوانان مراجعه نماييد تا مطمئن شويد كه مناسبترين روش را  و آمريكايي به كلينيكاروپايي 

  . با توجه به شرايط جسمي و سني تان انتخاب كرده ايد

هايي كه  هاي ناخواسته و مصون بودن از بيماري خيلي از دوستانمان براي در امان بودن از بارداري
و قرص ) ها قابل تهيه حتي در بيشتر سوپرماركت( كاندوم شوند، از  بر اثر روابط جنسي منتقل مي

فراموش نكنيد كه در ايران كاندوم و تمامي وسايل جلوگيري از بارداري . كنند همزمان استفاده مي
  . را ميتوانيد بصورت رايگان از درمانگاه هاي محلي تان بگيريد چه مجرد و چه متاهل باشيد

  گونه است؟نحوه كاركرد قرص ضد حاملگي چ -24
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در . آورند هاي ضد بارداري تركيبي حالتي شبيه به حالت بارداري را در بدن فرد به وجود مي قرص
شود در نتيجه اسپرم نمي  تر مي كند، مخاط رحم كلفت اين حالت بدن زن ديگر تخمك آزاد نمي

 النه گزيني را  هاي آن اجازه تواند به آساني وارد آن شود و چنانچه اسپرمي وارد رحم شود ديواره
  . رود دهند در نتيجه اسپرم از بين مي نمي

هاي ضد بارداري تركيبي از دوهورمون پروژسترون و استروژن هستند  در حال حاضر اكثر قرص
ها براي فردي در شرايط خاص مضر باشد و  مگر در مواقع خاصي كه مصرف يكي از اين هورمون

  . ك خود استفاده نمايد آن را به تشخيص پزش نوع غير تركيب نشده

ها را بطور منظم   روز قرص21هاي تركيبي معموالً به اين صورت است كه فرد   مصرف قرص نحوه
در اين هفت روز خونريزي شبيه به پريود . دهد  روز بين آن فاصله مي7كند و  و هرروز مصرف مي

ها شروع   جديد قرص تم دورهپس از روز هف. افتد و هنوز جلوگيري از بارداري ادامه دارد اتفاق مي
خورد اما بايد  ها را مي ها فرد هر روز قرص ها هستند براي مصرف آن برخي از اقسام قرص. شود مي

 تاي 7 قرص اول قرصهاي ضدبارداري هستند و 21. ها نوبت را رعايت كند در ترتيب خوردن آن
هواً دير شروع نكنند تجويز ي بعدي را س آخر هيچ اثري ندارند و فقط براي اينكه افراد دوره

  . شوند مي

ها مرتب و سر زمان معين خورده شوند   بايد بدانيد كه در صورتيكه قرص در مورد مصرف قرص
ها براي اولين بار بايد تحت  استفاده از اين قرص. آيند ترين راه جلوگيري به حساب مي  مطمئن

رخي داروها اثر قرصهاي ضد بارداري را كم به ياد داشته باشيد كه ب. نظر پزشك يا ماما انجام شود
اگر براي هر موردي دارو برايتان تجويز شد به پزشك مربوطه اطالع دهيد كه . و يا خنثي مي كنند

تا چنانچه تداخل دارويي وجود داشت از وسيله جلوگيري . از قرص ضد بارداري استفاده مي كنيد
  . ديگري بطور همزمان در طول آن مدت استفاده كنيد

هاي ضد حاملگي وجود دارد يا خير و اگر  خواهم بدانم كه آيا براي آقايان هم قرص من مي -25
  هايي به بازار خواهد آمد؟ كنيد تا چه زماني همچين قرص جواب منفي است فكر مي

اكنون در اياالت متحده و اروپا در حال انجام است اين نويد را  تحقيقات آزمايشگاهي كه هم
حتماً . ها داشته باشيم هايي را در داروخانه ين پنج تا هفت سال آتي چنين قرصدهد كه ب مي
اي  كشد؟ به دليل اينكه كنترل سيستم باروري مردان كار ساده پرسيد چرا اينقدر طول مي مي

 ساعت 48اي كه دارند تقريباً منظم است و تنها  ها بدليل پريود ماهيانه دوران باروري خانم. نيست
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شان در كدام زمان از ماه   ساعتِ باروري48البته اين نكته كه ( رت بارورشدن را دارند در ماه قد
  ). است هنوز مشخص نيست

هاي ضد بارداري  ها قرص اند براي آن ها توانسته ي خانم دانشمندان با توجه به زمان پريود ماهيانه
 يعني تقريباً نيم ميليارد 7/24سازي در بدن آقايان  ها، عمل اسپرم برخالف خانم. توليد نمايند

اسپرم در روزاست به همين دليل است كه ابداع روش جلوگيري از بارداري توسط قرص براي 
  .آقايان هنوز مورد بحث و بررسي است

  بهترين شيوه برقراري جنسي كدام است؟ - 26

  .نداردهيچ تجويز خاصي در اين مورد وجود . حالتي كه هر دو با آن راحت باشيد بهترين است

توان ارتباط جنسي داشت ؟ كدام راه براي هر دو طرف بهتر  اصوالً ازچند راه مي -27
  است؟

اگر بخواهيم ذات طبيعت و عمل دخول را در نظر بگيريم، تنها ارتباط از راه واژن را توصيه 
از راه (نال هاي آ اما در برخي موارد افراد به دليل تنوع خواهي و يا به داليل ديگر از روش. كنيم مي

دهند كه هر كدام در صورتيكه از راه درست و  نيز اينكار را انجام مي) از راه دهان( و اورال ) مقعد
  . توانند عواقب ناخوشايندي را برجاي بگذارند بهداشتي انجام نشوند مي

  ها هم ارتباط جنسي از راه دهان مقدور است؟ آيا براي خانم -29

ها و  نوازي و يا آماده سازي خانم د اين روش كه به عنوان پيشبله، و بر طبق آمارهاي موجو
هاي مورد   خانم%95رود، در  تر نمودن زمان رسيدن آنها به اوج لذت جنسي بكار مي نزديك

با اين روش چون از نظر ذهني و جسمي . تحقيق به عنوان روش محبوب شناخته شده است
كنيد هم او و هم خود شما لذت بيشتري از   ميشريك جنسي خود را آماده برقراري ارتباط جنسي

اي كه در طرفين داخل واژن وجود دارند به توليد  عمل دخول خواهيد برد زيرا غدد مترشحه
  . تر مي كند پردازند كه عمل دخول را آسان بيشتري مي) مواد لغزنده(لوبريكنت 

م اما وقتي با دانم چطور بگوي نمي.  ساله كه مشكل بزرگي دارم19پسري هستم  -30
گويند در  دوستانم مي. كنم شوم بدون اختيار حالت شقي آلت را پيدا مي خانمي تنها مي

آيا اين تنها راه . اين حالت بايد به باال و پايين بپري كه وضعيتت به حالت طبيعي برگردد
  است؟
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كه بايد اولين كاري . دوست عزيز حالت شقي يا نعوظ حالتي بي اختيار و كنترل نشدني نيست
بكني اين است كه اگر با خانمي تنها شدي به مسائل جنسي فكر نكني و براي اينكار بهترين 

 باز طرف مقابل  چون هرگاه كه شما به عنوان مثال به يقه. كند كمك را كنترل نگاه به انسان مي
كامالً شوي كه البته امري است  پردازي مشغول مي خود نگاه كني بي اختيار در پي آن به خيال

دانيم كه براي خانمي كه مقابل شماست اين مسئله خيلي خوشايند نخواهد  طبيعي ولي همه مي
 كوچك كه با كمي تمرين قابل اصالح  بود وممكن است دوستان خوبي را بخاطر همين مسئله

اند بايد بگويم كه هنگامي  در مورد روشي هم كه دوستانتان پيشنهاد كرده. است از دست بدهي
دهد كه آلت تناسلي پر از خون شود، وقتي شما در آن حال به باال پايين بپري   آلت رخ ميشقيِ

خواهي جريان خون را به حالت اول برگرداني و اين مسئله ممكن است عواقبي  در واقع به زور مي
كشيدن نفس . چون عقيمي را برايت به دنبال داشته باشد پس مراقبه فكري بهترين كار است

در ضمن در اين شرايط بهتر . كند كمك زيادي در كنترل سركشي احساس جنسي ميعميق هم 
هاي تنگ هم عامل  است لباس زير و شلوار خود را طوري انتخاب كني كه تنگ نباشد چون لباس

  .تحريك هستند

  آيا خودارضايي ضرر دارد؟ مفيد است؟ -31

 در سراسر دنيا بطور خواسته و يا  درصد افراد90طبق آماري كه در دهه هاي پيش گرفته شده تا 
اين عمل در بين خانم ها كمتر شايع . خود ارضايي مي كنند) دفع مايع مني در خواب(ناخواسته 

اگر قرار بود انجام اين عمل منجر به ضعف بينايي، شنوايي و يا . بوده اما امروزه رو به افزايش است
  !كرديم كه همه كور، كر و يا ديوانه بودندعقالني بشود، ما هم اكنون در جامعه اي زندگي مي 

من تنها به عنوان يك پژوهشگر مي توانم به شما اطمينان بدهم كه هيچ گونه مدرك علمي دال 
برمضر بودن خود ارضايي به ثبت نرسيده چون مكانيسم آن دقيقا همان مكانيسمي است كه موقع 

  . برقراري رابطه جنسي با فرد ديگر تجربه مي شود

 موردي كه خودارضايي مضر خواهد بود و به درمان احتياج دارد موقعي است كه فرد به تنها
در اين صورت . صورت وسواسگونه به اين امر بپردازد به حدي كه كارهاي روزمره اش مختل بشود

فرد بايد براي بيماري وسواس توسط روانپزشك و يا روان شناس مورد مداوا قرار بگيرد و نه 
  . خودارضايي
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  آيا خود ارضايي پس از ازدواج براي آقايان درست است؟ -32

. اين سوال بيشتر جنبه ارزشي و اخالقي دارد و هر كس بنابر عقايد خود بايد پاسخ آن را پيدا كند
از ديدگاه علم سكسولوژي، خودارضايي پس از ازدواج تنها در صورتي درست نيست كه همسر شما 

اين صورت كه خود ارضايي باعث كاهش تعداد دفعات نزديكي شما از اين مسئله راضي نباشد به 
مشاوران زوج ها در اين مورد بايد بتوانند مفيد . با همسرتان باشد و يا او احساس طرد شدگي بكند

در مواردي كه خواست جنسي شما بيش از همسرتان است با موافقت ايشان خودارضايي . باشند
  . ي جلوگيري كندحتي مي تواند از اصطكاك هاي بعد

خودارضايي مي تواند به فرد كمك كند كه بدنشان را بهتر بشناسند تا بتوانند همسرشان را 
فايده ديگري كه خود ارضايي براي خانمها دارد اين است كه اكثر خانم ها با . راهنمايي كنند

ي مي تواند صرف دخول ارضا نمي شوند و قبل يا بعد از داشتن ارتباط با همسرانشان خودارضاي
تحت اين شرايط خود ارضايي متقابل مي تواند براي زوج ها . آن ها را به اوج لذت جنسي برساند

  . مفيد باشد

تواند بفهمد كه او پيش از ازدواج خودارضايي كرده   شخص مي آيا همسر آينده - 33
  است يا خير؟

ودتان به طرف مقابلتان هيچ راهي وجود ندارد كه كسي اين مسئله را متوجه شود مگر اينكه خ
كند چون اكثريت  كنند كه يك فرد جوان خودارضايي مي در حالت كلي همه فكر مي. بگوييد

  . كنند اينكار را مي

  كردم ولي يكي از دوستانم گفت كه با اين كار پرده من برخي اوقات خودارضايي مي -34
 دختر بايد در شب من خيلي نگرانم چون در فرهنگ ما. اي بكارتت را از بين برده

  نظر شما چيست؟ . عروسي بكارتش را از دست بدهد

شود پس  اصالً نگران نباش بدليل اينكه خودارضايي غالباً با تحريك و مالش كليتوريس انجام مي
البته برخي از افراد در حين خود . ي بكارتت آسيبي رسيده باشد ارتباطي به واژن ندارد كه به پرده

وسيله اي كه در داخل واژن (و يا ويبراتور) آلت مردانه مصنوعي(د، پروتز ارضايي انگشتان خو
برند كه در اين صورت  را هم بكار مي) استفاده ميشود و با لرزش خود موجب تحريك ميشود

  .ي بكارت وجود دارد احتمال از بين رفتن پرده
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خيلي از دختر . ايت شرح دهد بكارتت را بر تواند وضعيت پرده  ساده مي پزشك يا ماما با يك معاينه
كنند و اين مسئله هيچ ايرادي  ها هستند كه براي معاينه به پزشك و يا ماما مراجعه مي خانم
  .ندارد

  . كند خودارضايي مشكلي براي بدن ايجاد نمي آيا -35

.  دوستانمان بازهم بگويم كه اصوالً خودارضايي چگونه عملي است اجازه بده براي شما و همه
در . هاي جنسي بدن به منظور بردن لذت جنسي است ضايي به معني تحريك اندامخودار

ترين راه  هايي كه دخترها و پسرها بايد تا پيش از ازدواجشان باكره باشند بهترين و سالم فرهنگ
شناسيد و نوع لذت جنسي و هيجاناتي  با اينكار بدنتان را بهتر مي.  جنسي است براي ارضاي غريزه

كنيد  شود را بخوبي درك مي در بدن ايجاد مي) اوج لذت جنسي(اثر رسيدن به اُرگاسم را كه بر 
بيشتر دوستاني كه پس از . با همسرتان هم لذت خواهيد برد پس در آينده از ارتباط جنسي 

كنند كساني هستند كه به دليل مسائل فرهنگي و يا مذهبي سعي به  ازدواج به من مراجعه مي
اند و اين باعث شده كه حتي نتوانند لخت جلوي آيينه  شان كرده جنسيسركوب كردن نياز 

اين دوستان همان افرادي هستند كه به سرد مزاجي . بايستند و بدن خودشان را تماشا كنند
  . كنند شان را ناخواسنه دفع مي معروفند و شريك جنسي

  راه خودارضايي درست چيست؟ -36

يازهايش روش خاصي را براي اينكار داشته باشد اما ذكر هر فردي ممكن است بنا به عادات و ن
ي تناسلي و مقعد قبل و  نظافت و شستشوي ناحيه: بينم چند نكته را در اينباره خالي از فايده نمي

بعد از خودارضايي، انتخاب محيطي امن و بدور از اضطراب كه خصوصي بودن آن تضمين شده 
آسيب ديدگي پوست را موجب نشود و در آقايان بايد باشد و حركات نرم و بدور از خشونت كه 

همچنين آقايان اگر از . دقت شود كه با حركات خشن و يكباره موجب شكستگي آلت خود نشوند
هاي عطر دار كه  نمايند بايد حداالمكان از كرم كرم جهت لغزنده شدن سطح آلت خود استفاده مي

ها  ن وسيله ژل لوبريكنت است كه در داروخانهبهتري(شوند استفاده نكنند  باعث خشكي پوست مي
آقايان ). باشد قابل تهيه مي) خارج از ايران(و فروشگاههاي لوازم جنسي و سوپرماركتها ) در ايران(

بهتر است پس از انزال با ادراركردن مابقي مايع مني را خارج نمايند كه دچار مسائل بعدي از 
  .  مجراي ادرار نشوندهاي قبيل سوزش و خارش و احياناً عفونت

پس از انزال حتماً . توانيد از كاندوم استفاده كنيد براي جلوگيري از ريختن مايع مني در اطراف مي
ي تناسلي به وضعيت عادي خود  ي بعد خارج نماييد تا جريان خون در ناحيه  دقيقه5كاندوم را تا 
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همراه است، بهتر است مراقب ) چولهچو(در مورد خانمها كه اين عمل با مالش كليتوريس . بازگردد
شما هم ميتوانيد از ژل . باشيد كه ناخن ها تميز باشند و موجب خراشيدگي پوستتان هم نشوند

  .لوبريكنت استفاده كنيد

  
 

چرا پس از چند بار به انزال رسيدن مقدار مايع مني كم مي شود؟ آيا اين جاي  -37
  نگراني دارد؟

  اين زمان در ميان افراد( فعاتي كه به انزال مي رسيد كم باشد بطور معمول اگر فاصله بين د
اين مسئله ربط چنداني به . بطور طبيعي از مقدار و غلظت مايع مني كم مي شود) متفاوت است

در ضمن ضعف كلي . قدرت باروري ندارد، چون در هر قطره مايع مني ميليون ها اسپرم وجود دارد
به عنوان مثال شنونده اي (ي جنسي و مقدار مايع مني اثر بگذارد بدن هم مي تواند بر روي تواناي

  ). كه پرسيده بود چرا پس از ماه رمضان اين حالت برايش پيش آمده است
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   ششم بخش

  
  جنسي نامه واژه
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 شوند آشنا جنسي-سكسي ترمينولوژي و اصطالحات با عالقمندند مردان و زنان بيشتر كه آنجا از
  است شده آورده آنان بيشتر اطالع براي جنسي كليدي يهاواژه خشب اين در

 
Gender   
 »زنانه« خصوصيات عنوان به جامعه يك كه است ميعالي و خصوصيات بيانگر .جنسگونگي ،جنسيت

 مختلـف  زمانهـاي  و مختلـف  جوامع در جنسگونگي،  عمومي باور خالف بر .دارد قبول »مردانه« يا و
  . است متفاوت

  
Gender Identity   

 او جنـسي  روابـط  و شخص يك رواني و جنسي آگاهي و عالفه به. باشد مي جنسي شناخت معني به
   ؛ است شاخه زير سه شامل كه شود مي گفته

   دگرجنسگرا يا سكشوال هترو-1
   جنسگرا دو يا بايسكشوال -2
   همجنسگرا يا هموسكشوال -3
  

Heterosexual   
 مقابـل  در واژه اين 1869 سال از سكشوال همو واژه شدن امع از پس و گراست جنس دگر معني به
 مخـالف  جـنس  بـا  شـان  ميجـس  و جنـسي ،  روحي ارضاي كه است افرادي نشانگر كه شد ايجاد آن

  . است مقدور
  

Metro sexual   
 خـاص  اهميـت  خـود  زيبايي و پيرايش پوشش، وضعيت به كه هستند جنسگرايان دگر از شاخه زير
  . هستند دار برخود امر اين به نسبت اي ويژه حساسيت از و دهند مي

   
Straight   

 در جنـسگرايان  دگـر  كـردن  مشخص براي است ديگري ي واژه هم. است مستقيم و صاف معني به
  . شود مي استفاده(mislead) كج يا و منحرف ي كلمه مقابل

Bisexual   
 آن گر نشانه و باشد مي دو دعد معني به كه التين Bi پسوند و انگليسي شدة تركيب است اي كلمه
  . كنند مي بسك مخالف و موافق جنس دو هر از را شان جنسي خشنودي كه است افرادي از دسته
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Homosexual   
 خود جنسي و  ميجس،  روحي رضايت كه دارد كاربرد انسانهايي براي. باشد مي گرا همجنس معني به
 در كرتبني .م كارولي توسط 1868 سال در بار اولين براي واژه اين .بيند مي خود همجنس درنزد را

 روشـن  جهـت  بـه  كـه  هايي دفترچه سري يك در بعد سال يك و شد استفاده اش شخصي مكاتبات
 گـشت  نسل به نسل و شد استفاده بود شده منتشر عماره و سدوم اقوام و پيامبر لوط ماجراي سازي

  . است دهكر پيدا را خودش رسميت سال 130 از بيش گذشت با اكنون و
 

Asexual  
 خنثـي  كـامال  جنـسي  روابط در گروه اين ديگر ها دسته  ميتما خالف بر و است جنس بي معني به 

 واقـع  در. كننـد   مـي ن مجزا و كشيده كنار را خود كامال و برند  مين آن داشتن از لذتي هيچ و هستند
 . دهستن )داخلي مثل توليد( ودخ جنسي دستگاه در ناهنجاري حامل افراد اين

  
Heterosexism  

 دگـر  فكري زمينه پيش گسترش و ايجاد يعني .باشد مي گرايي جنس دگر مكتب معني به كلمه اين
 و طبيعيرغي رفتاري،  گرايي جنس دو يا ييگرا  همجنس كه است اي گونه به جامعه در گرايي جنس

  . بشود تلقي هنجار نا
  

Transgender   
 عمـل  با مخالف جنس لباس پوشيدن مثل نحوي به كه است افرادي كردن مشخص براي كلمه اين

 ديگـر  عبـارت  بـه  و دهنـد  مـي  نشان را مخالف جنس و كرده رنگ كم را خودشان جنسيت جراحي
 سـه  شـامل  و باشد نداشته همگوني آنها لوژيك فيزيو گونگي جنس با آنها جنسي هويت كه افرادي
 دگـرجنس  عموماً گروه سه اين اطبينمخ. باشند مي شده دگرجنس و دگرپوش ،پوش گانه دو گروه

  . هستند گرايان جنس دو يا و گرايان
  

Cross-dresser   
 دو هـر  از كه شود  مي عنوان افرادي كردن مشخص براي و باشد مي پوش گانه دو معني به كلمه اين

  . برد مي لذت و كرده استفاده خود مخالف و موافق جنسي پوشش
 

Transvestite  
 بـه  خـود  نمـايش  و پوشـيدن  از كـه  شـود   مي گفته انيسكس به و است دگرپوش معني به كلمه اين

 گـرا  همجـنس  و واژه ايـن  اوقـات  برخـي  .دارنـد  خـشنودي  و رضايت احساس مخالف جنس صورت
  شـناخته شـده    عوامـل  هـر . اسـت  اشـتباه  كه شود مي استفاده يگرقبلي شده شناخته عوامل مترادف

 . سازند مي را متفاوت معناي امقبلي
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Transsexual  
 راسـخ  بطـور  كـه  رود مـي  كـار  بـه  افـرادي  كـردن  مشخص براي و شده جنس دگر يعني كلمه اين

 گفتـه  انيكـس  بـه  عمومـاً . كننـد   مي انتخاب را متضاد جنسيت و كنند  مي انكار را خودشان جنسيت
  . ندا داده تغيير را خودشان جنسيت جراحي عمل با كه شود مي
 

Gay  
 تـو  كه طور همان خوبي به« معني به دور گذشتگان در. باشد تاريخ قدمت به شايد كلمه اين قدمت
 سـال  در .گرفـت  بخـود  را شـاد  و خوشـحال  معناي كه ميالدي 14 قرن تا شد مي استفاده »هستي
 نانز معني به 1825 سال در .گرديد اطالق دارد اميدي بي و توجه بي زندگي كه شخصي به 1637
 و گـذرد  مـي  بيمـاري  كـه  زمـاني  يـا  نقاهت دوره معناي 19 قرن خراوا در. شد مي استفاده بر جيب

 فاحـشه  كلمـه  جاي »عفاف خانه« همچون مجازي تعبير با و شد استفاده شود  مي جايگزين سالمت
 . گرفت را (Gay House ) خانه
 در 1933 سـال  در بار اولين است مردان ييگرا  همجنس همان كه امروزي كاربرد با Gay معني اما

 فيلم كارگردان گرانت رياك ان از پس .شد استفاده (Evil & Young )»طانيش و جوان« نمايش
 اسـتفاده  پوش دگر دادن نشان براي ان از 1938 سال در (Bringing up baby) »بچه پرورش«

 بـين  قبلـي   شـناخته شـده    عوامـل  يـا  و رمـز  يك بعنوان را كلمه اين يانگرا  همجنس اينكه تا. كرد
 جـا  از پـس  امـا  داشـت  كاربرد صفت عنوان ابتدا در كرد پيدا عموميت كردند، مي استفاده خودشان
 بعضي .شد استفاده اسم بعنوان بعد به 1953 ازتاريخ گرايان جنس هم رسيدن رسميت به و افتادن
 عوامـل  هر آنها و است اشتباه اين كه دانند مي هم Lesbianو Bisexual شامل را كلمه اين افراد

  . دارند را خودشان مجزاي يهاواژه امليقب شناخته شده
  

Lesbian  
 را خـود  جنـسي  و ميجس،  روحي لذت كه شود  مي استفاده زن همجنسگرايان تعريف براي كلمه اين
 در اي جزيـره  نـام  Lesbos"لزبوس" از كلمه اين ريشه .دهند مي انجام سكس زن همجنس يك با

 .زيـست  مـي  آنجا در ميالد از قبل هفتم قرن در »سافو« بنم يوناني معروف زن شاعر كه ،است يونان
 . است زنان به خطاب وي عاشقانه اشعار سافو از مانده جاي به آثار بيشتر

  
Top   

 و كننـده  نقش هستند مايل كه شود  مي استفاده يانيگرا  همجنس روابط براي و باشد مي باال معني به
  . نمايند ايفا را فاعل يا
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Butt  
 يـا  ذهنـده  نقـش  هـستند  مايل كه شود  مي استفاده يانيگرا  همجنس براي و دباش مي كپل معني به

  . نمايند ايفا را مفعول
  

Versatile  
 مايـل  كه شود  مي استفاده يانيگرا  همجنس روابط براي و باشد مي كاره همه يا سودگر چند معني به

 . نمايند مي ايفا را نقش دو هر و باشند ButtوTop بين ما چيزي هستند
  

Active  
 و تـر  فعـال  خـود  جنـسي  روابـط  در كه شود  مي گفته افرادي وبه باشد مي متحرك و فعال معني به

 فـرد  بـودن  VersatileوButtوTop به توجه بدون صفت اين باشند مي خود شريك از تر متحرك
 . گردد مي استفاده

  
Passive  

 و فعال كم خود جنسي روابط در كهشود  مي گفته افرادي به و باشد مي حال بي و فعال غير معني به
 بـودن  VersatileوButtوTop بـه  توجـه  بدون صفت اين .باشند مي خود شريك از تر تحرك كم
  گردد مي استفاده فرد

  
 Soft Sex  

 سـكس  ردهـا براي كمتـري  نياز كه شود  مي گفته روشي آن به. است جنسي ماليم يهارفتار معني به
  . برسند جنسي ارضاي يا ارگاسم به راه همين از خود نسيج شريك با كه دهند مي ترجيح و دارند

 
Hardcore  

 بـه  تمايـل  سـكس  سـافت  اصـطالح  بـه  يـا  بازي عشق بر عالقه كه شود  مي گفته اي جنسي رفتار به
 جنـسي  ارضـاي  همـان  يا ارگاسم به راه اين از كه دهند مي ترجيح و دارند نيز دخول يا اينتركورس

  . برسند
 

Pedophilia   
. دارند نابالغان و كودكان به جنسي گرايش كه شود  مي شامل را بالغي افراد و است باز بچه عنايم به

 مجموعه زير را واژه اين اشتباه به بسياري. گيرد شكل مخالف يا موافق جنس با تواند  مي گرايش اين
 است همجنس بالغين به بالغين گرايش شامل واژه اين كه چون داننند مي ييگرا  همجنس واژه از اي

 .نيـست  چنين اين پدوفيليا در كه حالي در باشد مي يافته رشد و همجنس مشخصه دو شامل يعني
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 در ييگرا همجنس خالف بر را فيليا پدو (W. H. O) جهاني بهداشت سازمان كه است ذكر به الزم
 . است داده قرار جنسي يهاانحراف دسته

  
Homophobia  

 زنـدگي  و فرهنـگ  ،يـي گرا  همجـنس  مخالفـان  .است ييگرا  نسهمج از ترس كلمه اين دقيق معني
 اشـاره  ديگـري  ماخـذ . باشـند  مـي  است شده تبديل عمل به مخالفت اين عموما كه يانگرا  همجنس

  . باشد مي يانگرا همجنس با دشمني و ييگرا همجنس كردن قلمداد جرم و خشونت و ترس كند مي
 

Transphobia  
 و تعـصب  بـدليل  گونگـان  جنس دگر از ترس و خصومت و ستا ستيزي گونه جنسي دگر معني به

 . باشد مي داوري پيش
  

Heterosexual Privilege  
 بـه  را اي ويـژه  حقـوق  كه شود  مي گفته انيسكس به و باشد مي گرايي جنس دگر مصونيت معني به

  . نمايند مي رد را گرايي جنس دو يا و ييگرا همجنس كه نحوي به نمايند مي ارائه گرايي جنس دگر
 

Ally  
 حقوق و حق گرايي جنس دگر براي كه شود  مي گفته افرادي به و است پيمان هم و متحد معني به

 معيـار  افـراد  اين .دارند نگراني جوامع در يانگرا  همجنس شدن فراوان از و شوند مي شامل را خاصي
  . دانند مي گرايي جنس دگر را جامعه اعتدال و بودن طبيعي

 
Institutional Oppression  

، زبـان  بـدليل  خـاص  گروهـي  بـه  اجتمـاع  طرف از كه است شده دهي سازمان ميرس ستم معني به
  . شود مي وارد .. . .و جنسيت، نژاد، آموزش

 
Internalized Oppression   

 وارد .. . .و جنـسيت ،  نـژاد ،  آمـوزش ،  زبـان  دليـل  به شخص به كه است دروني ستم و ظلم معني به
 نـشان  را اسـت  اش جنـسي  هويـت  كه چه آن . . . .و همكاران ،دوستان بين در تواند  مين و. شود  مي
  . دهد
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In the closet   
 دليـل  بـه  كـه  شـود   مـي  گفتـه  گرايـاني  جنس دو يا و گرايان همجنس به و باشد مي پنهان معني به

 را اسـت  اش جنـسي  هويـت  كه چه آن . . . .و همكاران،  دوستان بين در تواند  مين اجتماعي شرايط
   .دهد نشان

  
Coming out   

 كـه  كننـد   مـي  تـالش  گرايـان  همجـنس  كه شود  مي گفته اي مرحله به و است ريزي برون معناي به
  . بگذارد ميان در اجتماعشان يا و خانواده به را شان جنسي هويت

  
LGBT   

 .باشد مي Lesbian/Transgender/Bisexual/Gay انگليسي واژه از ي شده كوچك كلمه اين
   .شود مي گفته »گرا جنس دگر غير« جوامع به معموال كه
  

DRAG   
   .گردد مين جنسي رابطه شامل عموما كه شود مي گفته پوشي دوگانه به
  

Fag   
 يـان گرا  همجنس ساختن خشمگين و توهين براي گرايان دگرجنس قديم بسيار از كه بود اي واژه اين
 زشـتي  چنان آن اكنون و شد استفاده مثبت جنبه با يانگرا  همجنس بين اما. كردند مي استفاده مرد

 دراين اما است خدمتكار و حمال كلمه اين واژه معني .ندارد انگليسي ادبيات در را قديم گستاخي و
 .اسـت  شده گرفته هيزم دسته معني به Fogout واژه از كه چرا شود  مي استفاده هيزم معني به جا
 را انهـا  و سـوزاند  بايـد  را يـان گرا  همجـنس  كـه  بـود  ايـن  بر باور گذشته در كه دليل اين به هم آن
   .باشند جهنم براي خوبي هيزم توانند مي
 سال شاگردان به دبستاني آموزان دانش حتي كه جايي تا داد كاربرد تغيير fag واژه زمان گذشت با

 بـه  fog حاضر حال در. هستيد دستمان زير شما كه آن معني به كردند مي خطاب fog خود پائين
  . شود واقع مغعول اش جنسي روابط در است مايل كه شود مي گفته يسكس

 
Camp   

  . دارد رواج بيشتر يانگرا همجنس بين كه است موضوعي گر نشان و است اردو و گردش معني به
  

Closet   
 محلـي  بـه  يانگرا  همجنس بين در .شود  مي گذاشته وسايل و هالباس معموال كه جايي يا پستو يعني

  . كنند ابراز را خودشان جنسيت راحت بتوانند كه شود مي فتهگ
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Sugar daddy   

 جـوان  مـردان  بـين  در كـه  شود  مي گفته مسني ييگرا  همجنس مرد به و است بامزه باباي معني به
  . دارد بيشتري حضور گرا همجنس

 
Drag Queen   

 و دارنـد  زيـادي  تيپيخوشـ  احـساس  كـه  شود  مي گفته گرايي همجنس مردان به و زوركي شاهزاده
  . دهند مي نشان عالقه زنانه يهالباس پوشيدن به معموال

  
Fogdog   

 مـردان  بـر  و دور گشتن با كنند  مي سعي كه شود  مي گفته گرايي جنس دگر زنان به و عجوزه يعني
  . كنند پا و دست خود براي دوستي گرا همجنس

  
Family   

 دگـر  بـه  كـه  يـان گرا  همجـنس  بـين  اسـت  رمـزي  و اصـطالح  و باشـد  مي خانواده و فاميل معني به
  . شود مي گفته گرايان جنس

  
Flame   

 زنانـه  رهـاي  رفتـا  حـد  از بيش كه شود  مي گفته ييگرا  همجنس مردان به و باشد مي شعله معني به
  . ندارد برايش فرقي و دهد مي انجام جا هر در و دارد

  
Her   
 شـده  شـناخته  عوامـل  شـوخي  بـراي  خـود  جوامـع  در يانگرا  همجنس كه است مونث اشاره ضمير
  . كنند مي خطاب را يگرقبلي

  
Bear   

  . شود مي گفته باشد مو پر و آلود پشم كه مردي به ميرس غير صورت به
  

Basher   
  . شود مي گفته گرند توهين و خاشگر پر يانگرا همجنس به كه اشخاصي به ميرس غير صورت به
  

Breeder   
 عنـوان  هـا ل سكشوا هترو شمردن كوچك جهت عموما ميرس غير رتصو به و است زايشگر معني به
 . شود مي
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Butch  
 در .شـود  مـي  گفته عضالني مرد يانگرا همجنس به مجازي صورت به و هست كلفت گردن معني به

 رفتارهـاي  با مرد هاي گي به شوخي به بلكه عضالني غير بعنوان نه un-butch واژه از مواقع برخي
 . دشو مي گفته زنانه

  
Lipstick dyke  

 گفتـه  دارند رابسي زنانه رفتار كه شود  مي گفته ييگرا  همجنس زنان براي شوخي به كه است واژهاي
  . شود مي
 

Mary  
 . كنند مي خطاب را يگرقبلي شده شناخته عوامل گرا همجنس مردان اًعموم كه است مستعاري نام
  

Nelly  
  . ميرود بكار هستند گونه زن بسيار كه است ييگرا همجنس مردان مفهوم دادن نشان جهت عموماً

 
Queer  

 و زن يانگرا همجنس قبيل از – اقليت در جنسي گرايش با افراد به "Queer " يا »فراهنجار« واژه
 . شود مي اطالق – گرايان جنس دگر و گرايان جنس دو ،مرد

 كـه  بود آميزي توهين لفظ و عجيب و عادي غير مفهوم به انگليسي زبان در اصل در Queer كلمه
  .شد مي برده بكار مرد يانگرا همجنس مورد در ميالدي 19 قرن اواخر در
 گروههاي و مبارزان بعضي،  امريكا در يانگرا  همجنس مبارزات جريان در ،ميالدي 80 سالهاي در اما

 و »يگ« رايج يهاواژه بجاي واژه اين از استفاده به شروع Queer Nation بخصوص ،گرا همجنس
 ييمگرا  همجنس ما هستيم؛ كه است اين« :دانند مي شعار آنها .كردند خود هويت بيان براي »لزبين«

 . شود مي دهااستف گي جاي به مواقع برخي و ندارند حساسيتي چنان آن اكنون و »بسازيد آن با بايد
 در يانگرا  سهمجن فرهنگي – سياسي – اجنماعي موقعيت و هويت تحول و تغيير نشانگر گذار اين

 و محـدود  ييهـا هويت بيـانگر  »لزبين« و »گي« آنها نظر از .بود غربي كشورهاي دگر بعضي و آمريكا
 . بودند ناقص
 پذيرش به آنها نياز عدم و ،بودن متفاوت به افراد اين خواست نشانگر و عصيانگر ناهنجار لفظ بعالوه

  . بود آن در تحليل و جامعه باقي طرف از
  

Sex tools  
 ). . . و پـستان – وعقب جلو يهاسوراخ – تناسلي آلت(مرد و زن سكسي نقاط  ميتما به ابزار سسك

  . است شده گفته ابزار سكس اصطالحاً گزارش دراين
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Size Queer  

 و انـدازه  روي از را يشهاقـضاوت  عمومـا  كه شود  مي گفته يسكس به و است سانتي ةشاهزاد معني به
 . دهند مي انجام آنها تناسلي آلت بزرگي

  
Twinkle  

  . هستند برو دل تو و جذاب بسيار كه شود مي گفته يانيگرا همجنس به و است چشمك معني به

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 288

  

 »بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه«: هفتم  بخش
 »بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه«كتاب از زير مطالب
  : است دهش نقل پورنعمتي ليال ترجمه و آنجليس دي باربارا تاليف
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 1 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  /است عشق زنان براي اصل مهمترين

  
  2 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . باشند ارتباط در محبوبشان مرد با مدام خواهند مي زنان

  
  

  3 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنند تقويت نهمسرشا با را خود رابطه تا كنند مي سعي زنان

  
 4 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 آنهـا  بـراي  ديگـري  اشـخاص  ندارنـد  دوسـت . بكـشند  نقشه خودشان خود، براي دارند دوست زنان

  . كنند ريزي برنامه
 

 5 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 كنـيم  مـي  فكـر  آن بـه  معموال ما كه است خاطر اين به و كنند  مي فكر شغل عنوان به عشق به زنان
 كـه  معناسـت  آن به نرود پيش خوبي به چيز همه ما رابطه در اگر كه كنيم مي احساس كه آن براي

  . ايم نداده انجام خوب را كارمان ما
 

  6 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 نكنيـد  قـاد انت و كنيـد  قـدرداني  كنـيم  مـي  زيبـا  رابطه ايجاد براي كه تالشي علت به زنان ما از اگر

  . شد خواهيم خوشحال
 

 7 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 مـا  كه نكنيد فكر و بدهيد ارزش زيبا اي رابطه خلق براي ما فداكاريهاي و تالشها به اگر مردان شما

  . شويم مي خوشحال هستيم عصبي
 

 8 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 بـه  را آن و كنيـد  تـشويق  فراغـت  اوقـات  ريـزي  برنامه براي ار تالشمان اگر كه شويم مي خوشحال
  . نگذاريد كنيم كنترل را شما كنيم مي سعي كه اين حساب

 
 9 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
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  . كنيم مي كار روابط روي معموال دهيم مي اولويت عشق به وقتي
  

  10 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . بيافزاييم خود رابطه نزديكي و صميميت به ممدا خواهيم مي ما
  
  

  11 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . باشد ناراضي ما از مبادا تا شويم مطمئن شوهرمان احساسات از تا كنيم مي سعي زنان ما
  
 

  12 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . هستند عشق حاميان زنان كه بدانند همسرانشان خواهند مي زنان

 
  13 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

 وجـود  ميتمـا  بـا  داشتن دوست و است نعمت محبت و مهر از پر قلبي داشتن كه بدانند بايد مردان
  . نيست ضعف نقطه عشق به دادن اولويت و اشتباه نه است موهبت

 
  14 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 ايـن  وقتي. بيĤفرينند را است نداشته وجود قبال كه عشقي ارتباط و جشن زيبايي، دارند دوست زنان
  . كنيم مي كمال احساس دهيم مي انجام را كار
  

  15 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 خالقيـت  و شـور  عشق، با را زمان كه دهد  مي امكان ما به زيرا داريم؛ دوست را ريزي برنامه زنان ما

  . كنيم پر خود
  

 16 /بدانند مردان دارند دوست نزنا آنچه
 ايـن  بـه  و كننـد  كمـك  خود استعداد و رشد به خواهند مي آنها و هستند مستعد كاري هر در زنان
  . شود بهتر همواره اوضاع دارند دوست آنها كه است علت

 
 17 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
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 علـت  ايـن  بـه  خـود  روابط در يا ندگيشز محيط در يا حاال كند بهتر را چيزي خواهد مي زني وقتي
  . كند بهتر را اوضاع خواهد مي او كه است آن علت به بلكه كند مين تاييد را آن كه نيست

 
 18 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

 خـود  كـردن  كنتـرل  بـر  حمل مرد، نظر از خالقيت ابراز براي را خود تمايل تا داريم دوست زنان ما
 . نگذارند

  
  19 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 خـود  خالقيـت  در را شـما  خواهنـد  مـي  آنها كنند نهي و امر شما به ندارند قصد زنان مواقع اكثر در

 . كنند سهيم
  

  20/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 فكـر  آفـرينيم  مـي  بيجـا  نگرانـي  خود براي وقتي چون است؛ منفي جهت در گاهي زنان ما خالقيت

  . است اشكالي دچار ما روابط كه كنيم مي
  

  21/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 دهيد  مي مجالي ما به كار اين با. چيست ما مشكل كه بپرسيد ما از نگرانيم كه فهميد مي شما وقتي

 ءسـو  از تا كنيد كمك ما به كنيم مي اشتباه اگر توانيد  مي شما و ناراحتيم چه براي بگوييم شما به تا
  . كنيم جلوگيري تفاهم

 
  22/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 مـا  بـه  هـستيد  فـشار  تحـت  يا ناراحتيد نيست، خوب حالتان خاصي موقعيت در كه كنيد توجه اگر

 دليلـي  از و بگذاريد جريان در را ما كه است كافي بلكه د؛بگويي را آن جزئيات تا نيست الزم. بگوييد
  . برويم فرو منفي خيال و فكر به خودي بي نگذاريد هستيد؛ ناراحت و ردندا ما به ارتباطي كه
  

  23/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 وقتـي  نيـست؛  خـوب  حـالش  روزي چنـد  كنـد   مـي  صـحبت  تفني سابقش همسر با مردي وقت هر

  . كند مي متهم حسادت به را او كند حالي او به را مطلب كند مي سعي همسرش
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  24/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 وقتـي . شـود   مي بداخالق كند  مي بازي و رود مي دوستش خانه به پسرش هربار نيست متوجه پدري

  . كند مين قبول او كند ننر و لوس را او زيادي نبايد ديگر و است بچه پسر گويد مي او به همسرش
  

  25/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 شـود   مي گفته او به كه وقتي. شود  مي افسرده پدرش فوت سالگرد در سال هر كه نيست متوجه مرد

  . سازي مي كوه كاه از و گذاري مي خشخاش به مته زيادي تو نه دهد مي جواب
  

  26/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . نداريم را شما كنترل قصد اصال و كنيم كمك داريم سعي و كنيم مي مديريت را زمان زنان ما
  

  27/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 عـشق  بـا  زنـان  رابطـه  كـه  حـالي  در. است فوري و آني بيشتر زمان، و عشق موضوع با مردان رابطه

  . است تر گسترده
  

  28/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 يـا  ايـد  يـده د را مـا  يا ايد كرده صحبت ما با كه باري آخرين كه شويد  مين متوجه مردان شما وقتي
 فرامـوش  را خاصـي  مناسـبتهاي  و مهـم  وقـايع  يـا  و بـوده  كـي  ايد كرده صرف ما با را خاصي زمان
  . نيستيد قايل ارزش ما براي كه گيريم مي نتيجه كنيد مي
 

  29/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . ماستش براي زمان گذر از تر طوالني ما براي زمان گذر كه بماند يادتان داريم دوست

 
  

  30/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . دهيد انجام معمول از زودتر را كارها اوقات گاهي داريم دوست كه باشد يادتان

  
  31/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 كنيد  مي فكر كه موعدي از قبل و بزنيد زنگ ما به است الزم كنيد  مي فكر معموال كه آنچه از بيشتر
  . بكنيد خاصي ريزي برنامه و دهيد انجام ما براي را خاصي كار ت،اس كافي
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 32/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيد تحسين و تعارف و بورزيد عشق ما به است الزم كنيد مي فكر آنچه از بيشتر

  
  33/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . بگذرانيد ما با را بيشتري رمانتيك اوقات

  
  34/بدانند مردان دارند دوست زنان چهآن

 انجـام  او بـراي  كـه  را كـاري  هـر  كـه  اسـت  ايـن  خود عالقه مورد زن به بخشيدن اطمينان راه يك
  . دهيد انجام دوباره دهيد مي
  

  35/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 اين نه باشيد نقدردا و سپاسگذار دهد  مي اهميت مهم و ويژه مناسبتهاي به زني وقتي داريم دوست

  . بدانيد احمقانه را كارش كه
  

  36/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . گيريد مي جشن را ويژه مناسبتهاي كه باشيد نفري اولين كنيد سعي

  
  37/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
ـ  جـشن  را آن تغييـرات  و هاسيكل دارند دوست و هستند هماهنگ زمان گذر با زنان  دقيقـا  و دبگيرن
  . دارد اهميت آنها براي آنقدر خداحافظي و سالم كه است همين براي

 
 38/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 ببوسـيد؛  را او و بزنيـد  لبخنـد  همـسرتان  به اول بگوييد، بخير صبح رختخواب در خواهيد  مي وقتي
  . ببريد لذت لحظات از نكنيد؛ عجله

  
 

 39 /بدانند نمردا دارند دوست زنان آنچه
 را جمله اين و بزنيد لبخند همسرتان به ثانيه يك و بايستيد در دم ميك كنيد  مي حافظي خدا وقتي

 . عزيزم باشي داشته خوبي روز :بگوييد
  

  40 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
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 را او كـه  بگـويي  او بـه  و كنيـد  او براي خوبي خواب آرزوي بگوييد بخير شب او به خواهيد  مي تيوق
  . داريد دوست

 
 41 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :زنان اساسي نياز سه
  . كنند امنيت احساس نيازمندند زنان. 1
  . شوند تلقي ارزشمند دارند نياز آنها. 2
  . اند كرده برقرار ارتباط كه كنند احساس زنان است الزم. 3
  

  42 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كند امنيت احساس باشد داشته آرامش كه اين براي خواهد يم زن
  

  43 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيم امنيت احساس كه است اين دليل به همه خواهيم مي آقايان از ما كه چيزهايي از بسياري

  
  44 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . ماست امنيت عدم احساس دليل به نيدبي مين ما در شما كه رفتارهايي از بعضي

  
  45 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . است زنان امنيت عدم احساس دليل به كنيد مين تحمل زنان در شما كه رفتارهايي از بعضي

  
  46 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 آرام سـريعا  كنند، امنيت حساسا دوباره كه است اين براي كنند  مي كاري شما براي اگر زنان بيشتر

 دهـم  مـي  اطمينـان  شما به اما كنيد، كار چه بگويد، شما به زن يك نداريد دوست دانم مي. شوند مي
  . كنيد پيدا نجات دردسر از كه
  

  47 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيم امنيت عدم احساس كه نشويد باعث و نكنيد نابجا انتقاد ما زا

  
  48 /بدانند مردان دارند دوست انزن آنچه

  . نشويد ما بيشتر ناامني احساس باعث و نگيريد فاصله ما از
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  49 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
. نـسازيد  فرضيه و گمان و حدس او مورد در ناگهان ،شود  مي عصباني و سرد ناگهان همسرتان وقتي
  . باشد رسيدهت است ممكن نيست عصباني فقط او كه باشد يادتان

 
 50 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . كنيد شريك خود تصميمات در را همسرتان
  

  51 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . دهيد قرار خود نيازهاي جريان در را همسرتان

 
 52 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  .هستيد خاص شكلم درگير كه بگوييد همسرتان به داريد مشكل قتيو
  

  53 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . بپذيريد را همسرتان نصيحت و توصيه

 
 54 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . است مردان تعهد و عشق زني؛ براي خاطر امنيت احساس براي راهها ترين مهم از يكي

  
  55 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . دهيد انشن همسرتان به كلمات با را خود عالقه و شقع
  

  56 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  چرا و داريد احتياج او به كه بگوييد همسرتان به
  

  57 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 مهربـان  او بـا  جنـسي  مـسائل  خـاطر  به فقط نيست الزم باشيد محبت با جسماني و فيزيكي نظر از

  . باشيد
  
  58 /بدانند مردان دارند دوست زنان نچهآ
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 را زيبـايي  و دلنـشين  يها  لهجم او به ؛كند  مي ناامني احساس روابطش در كه گويد مي شما به قتيو
  . بگوييد بار چندين دارد دوست كه
  

  59 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 آنهـا  آرامـش  باعـث  كـار  ايـن  .كننـد  برقـرار  ارتباط خود محبوب مردان با كه هستند آرزومند زنان
  . گشايد مي خود محبوب بروي را خود يهاقلب و شود مي
  

  60 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . است سنگين نكردن برقرار ارتباط بهاي دانند مي كه چرا هستند ارتباط دنبال به شدت به زنان

  
  61 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

 و فـوري  صـميميت  باعـث  آنها كند  مي وصل زن قلب با را مرد دروني دنياي هك هستند پلي كلمات
  . شوند مي سريع

 
  62 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنند مي صميميت احساس دهند مي قرار خود زندگي جريان در را زنان مردان وقتي

  
  63 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . كنيد بازگو همسرتان با را خود روز هر تجارب جزئيات
  

  64 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي همسرتان با شما ارتباط باعث كه چيزهايي

  كردن محبت. 1
 زدن حرف. 2
 گذاشتن ميان در را اطالعات. 3
 همسرتان با هماهنگي. 4
 آوردن حساب به. 5
 گرفتن تماس. 6
 تشويق و تعريف. 7
 كارها در ننكرد فردا و امروز. 8
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  65 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . هستند مهم شما زندگي در كه بشنوند مردان شما از و بدانند را قدرشان كه دارند دوست زنان

  
  66 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . است مهم شما براي او خوشبختي كه بدهيد نشان همسرتان به
  

  67 /بدانند نمردا دارند دوست زنان آنچه
  . دهيد نشان عالقه او زندگي به
  

  68 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيد سوال است مهم برايش كه فعاليتهايي درباره همسرتان از
  

  69 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . رود مي پيش اوضاع مهم واقعه يك شدن تمام از بعد چطور كه كنيد هماهنگي همسرتان با
  

  70 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيد مطرح است همسرتان عالقه مورد كه موضوعاتي

  
  71 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . كنيد سوال احساساتش و افكار درباره همسرتان از
  

  72 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . دانيد مي را او قدر ندك احساس او كه شويد باعث تالش و سعي  ميك با
  

  73 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 آنهـا  داريـد  احتياج آنها به زندگي در چقدر كه بفهمانيد زنان به تا كنيد  مي پيدا ييهاراه شما وقتي

  . دانيد مي را قدرشان كه كنند مي احساس
  

  74 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . بپرسيد چيز همه به راجع و بخصوصي موقعيت اداره، اخبار، سياست، به راجع را عقايدش او از
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  75 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  .بگذاريد امراحت همسرتان قابليتهاي و استعدادها به
  

  76 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . نكنيد رد را همسرتان توصيه و كمك هرگز

  
  77 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . آوريد مين حساب به را آنها كه كنند مي حس گذاريد مين احترام زنان وقت و انرژي به وقتي

  
  78 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . دارند باور را آن زنان كه مردان مورد در است يهاافسانه بعد موردجمالت پنج

  
  79 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

 مـردان  همـه  :حقيقـت . اسـت  جنـسي  مسائلم هم آن و چيزند يك طالب فقط مردان همه :افسانه
  . نيستند چنين

  
  80 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

. كننـد  دار جريحـه  را ديگـران  احـساسات  كـه  نيـست  مهم آنها براي. نابكارند و پست مردان :افسانه
  . ندارند رفتارهايي چنين مردان همه :حقيقت

  
  81 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . هستند بخشنده و صالح مردان از خيلي :حقيقت. ظالمند و خودخواه مردان :افسانه
  

  82/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 چهـره  مـردان  :حقيقـت . شـكنند  مـي  را شما قلب آنها چون كنيد اعتماد بهمردان توانيد  مين :افسانه

  . نيستند چنين اين ملع در ولي دارند پرخاشگري
  

  83 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 :حقيقـت . رونـد  مـي  در كـوره  از اي مـسئله  كـوچكترين  با كه هستند بزرگي كودكان مردان :افسانه
  . هستند منطقي افراد مردان
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  84 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :دارند باور را آن دانمر كه زنان مورد در است اي افسانه جمالت مورد هفت

  
  85/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . شوند مين راضي وقت هيچ زنان :افسانه
  . دارند عالقه اوضاع كردن بهتر به زنان كه است اين :حقيقت

  
  86 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . هستند خوبي محافظان زنان :افسانه
  . كنند تهيه را نفر دو بين ميصمي و سالم رابطه و اساسي زهاينيا تا كنند مي سعي آنها :حقيقت

  
  87 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . كنند كنترل را مردان خواهند مي زنان :افسانه
  . بخشند بهبود را اوضاع و كنند، مساعي شريك خواهند مي زنان :حقيقت

  
  88 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . كنند مي مالكيت احساس و حسودند نزنا :افسانه
  . كنند مي محافظت خود صميمانه روابط از زنان :حقيقت

  
  89 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  . هستند احساساتي خيلي زنان :افسانه
 آقايـان  شـما  و دهـيم  مـي  نشان را خود احساسات ما نيستند؛ احساساتي خيلي زنان بيشتر :حقيقت

 باعـث  چـون  هـستيد،  مـا  احـساسات  عاشق شما كه است اين واقعيت. دهيد نشان را آن توانيد مين
  . شويد خوشحال شما و بپرستيم را شما كه شود مي
  

  90 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . ندارند مراقبت به نياز هستند نفس به اعتماد با و قوي كه زنان افسانه

  . نداريم مراقبت به نياز كه نيست معني اين به يمهست موفق و قوي ما از بعضي چون :حقيقت
  

  91 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . گيرند مي را آزادي و كنند مي آزادي سلب مردان از زنان :افسانه
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  . كنند خلق النهئومس و  ميصمي اي رابطه خواهد مي زنان :حقيقت
  

 92 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 بلكـه  ،كند  مين انتقاد شما از او بخشيد بهبود را اوضاع خود روابط در كه كند  مي يشنهادپ زني وقتي
  . بخشد بهبود تواند مي كه جايي تا را رابطه خواهد مي
  

  93 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :كه خواهد مي همسرتان

  . باشيد ميصمي ايشان با. 1
  . كنيد برقرار ارتباط ايشان با. 2
  . كنيد صرف وقت ايشان اب. 3
  . كنيد فرار اينكه نه كنيد برخورد مشكالت با ايشان با. 4
  

 94 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 هـستند  پـسند  مـشكل  كه دليل اين به نه دارند خود ميصمي روابط براي بااليي استانداردهاي زنان
  . باشند داشته خوبي روابط خواهند مي و هستند عشق خدمت در وجود تمام با كه دليل اين به بلكه

 
  95 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 آسـاني  به را خود احساسات توانند  مين مردان كه دليل اين به درست :بدانند مردان خواهند مي زنان
  . هستند احساساتي زيادي آنها كه نيست معنا اين به بدهند نشان زنان به
  

  96 /بدانند انمرد دارند دوست زنان آنچه
 كننـد   مـي  احساس است، شده دار جريحه احساساتش كه شوند مي روبرو كسي با مردان وقتي اغلب
  . كنند مي شكست احساس و بكنند او براي كاري توانند مين كه
  

  97 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 باشد؛ همينطور هميشه كه شود  مين دليل ندارند نياز كمك به مواردي در و هستند قوي زنان چون
  . بدهيم انجام را كار آن بتوانيم خودمان اگر حتي كنيد كمك ما به ميخواه مي شما از بلكه

  
  98 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
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 جنـگ  نـوعي  را همـسرش  بـا  رابطـه  هرگونه است آزاد كه كند ثابت خود به خواهد مي مردي وقتي
  . دربيايد يروزپ آن از بايد او كه داند مي قدرت

  
  99/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 و شويد  مين قائل اهميتي ما براي كه كنيم مي احساس ،دهيد  مين جواب و زنيد مين حرف ما با وقتي
 مـا  با نزدن حرف عواقب اما ؛بزنيد حرف ما با كه نيستيد راحت و نداريد دوست معموال كه دانيم مي
  . است بدتر

  
  100 /بدانند مردان دارند ستدو زنان آنچه
 مـا  و نداريد دوست را ما كه كنيم مي احساس كنيد  مين گوش و كنيد  مين توجه ما نيازهاي به وقتي

 راضـي  تـر  سـخت  و شـويم  مـي  تـر  محتاج كنيد  مي غفلت ما نيازهاي از چه هر. گيريد مين جدي را
  . شويم مي
  

  101 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . كنيد مي وادار خود دشمني به را ما كنيد مي رفتار عصيانگر يك مثل شما وقتي

  
  102 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 و مـا  بـه  نـسبت  بيـشتر  چـه  هر. شويم مي بداخالق بدجوري كنيد  مي رفتار مادرتان مثل ما با وقتي
  . شويم مي تبديل ترسيد مي آن از شما كه آنچه به دقيقا و شويم مي آشفته بيشتر شويد مقاوم رابطه

  
  103 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 حـل  را او مـسئله  بايـد  كننـد   مي فكر و ميكنند تعبير بد را دلداري و آرامش به زن نياز مردان اغلب
  . كنند

  
  104 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 كنـيم  برقـرار  تمـاس  مـرد  ذهن با هيمخوا مين كنيم مي ناامني احساس ما وقتي كه داند مي زني هر

  . كنيم برقرار ارتباط او قلب با خواهيم مي بلكه
  

  105/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  . دانند مي مقصر عشق و خاطر اطمينان به آنان نياز خاطر به را زنان مردان
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  106 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 سـردي  به شما و خواهيم مي را شما عالقه و عشق و كنيم برقرار طارتبا شما با كنيم مي سعي وقتي

  . ايم شده رها و مطرود كه كنيم مي احساس كنيد مي رفتار ما با
  

  107 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 و شويد  مي سهيم هم احساسات در كنيد  مي برقرار ارتباط خود شريك با احساسي نظر از شما بار هر
 كارهـا  ايـن  تمام گيريد مي آغوش در و بوسيد مي كنيد  مي هم به كه اعتراضي زنيد مي كه حرفي هر

  . شود مي محسوب شما محبوب و شما بانكي حساب در گذاري سپرده نوعي
  

  108 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 عميقـا  ،كني گذاري سرمايه خود روابط از غير ديگر جايي در را خود جنسي و احساس انرژي وقتي

  . شود مي خشك ما روابط ريشه و شود مي دار جريحه ما احساسات
  

  109 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  كرد؟ ايجاد زنان در را خوب وضعيت توان مي چطور

  . بزنيد حرف ما با. 1 :حل راه
  . بدهيد اهميت ما نيازهاي به و كنيد گوش ما به. 2
  . كنيد همكاري ما با نشويد عصباني. 3
  . بدهيد دلداري ما به. 4
  . كنيد گذاري سرمايه ما روي را خود رمانتيك و جنسي انرژي. 5
  نباشيد ساكت و باشيد ارتباط در ما با. 6
  . كنيد تحسين و تشويق را ما. 7
  . كنيد برقرار ارتباط وضوح به ما با. 8
  . دهيد انجام موقع به را خود قولهاي و تعهدات. 9

  . كنيد هتوج ما به. 10
  . شويد سهيم ما با را خود احساسات. 11
  

  110 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 مـورد  مهارتهـاي  مهمترين به واقع در كنيد سرشار محبت از را خود همسر قلب چطور بدانيد وقتي
  . ايد يافته دست رابطه يك در نياز

  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 303

  111 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
 تهـي  عـشق  از و خشمگين عاقبت و كنيم مي قرباني را خود نيازها، و خود عشق نام به اغلب زنان ام

  . شويم مي
  

  112 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :است عشق از زن محروميت نشان كه ميعالئ
 افـسردگي،  خوري، پر يا و خوري كم دائمي، خستگي محتاج، و درمانده بودن، عصبي حوصلگي، بي

 يـا  الكلـي  مشروبات از استفاده گيرد، مي فاصله احساسات نظر از جنسي، عالقگي بي ياد،ز مشغوليت
  . مخدر مواد

  
  113 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

 را او حرفهـاي  شود جدا شما از خواهد مي وقتي و شود لبريز شما همسر صبر كاسه تا نباشيد منتظر
  . بشنويد

  
  114 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :همسرتان روحي تغذيه براي مختلف راه سه
  اريزسپاسگ. 3 عاطفه. 2 توجه. 1
  

  115 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
3x3 دهيد عشق غذاي وعده دقيقه 3 خود همسر به دقيقه 3 روزي يعني:  
  اريزسپاسگ. 3 عاطفه. 2 توجه. 1
  . رودن يادتان را عشقي غذايي وعده ميان حتما ضمن در
  

  116 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
3 x3 است زير شرح به غذايي وعده:  

  . بزنيد لبخند او به بيايد، بيرون خود تخت از كه اين از قبل صبح اول وعده
  . باشد مي همسرتان با تلفني گفتگوي با روز ميان دوم وعده
  . كنيد تشكر شزحمات بابت او از حتما بخوابيد كه اين از قبل سوم وعده

  
  117 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :است زير شرح به عشق وعده ميان
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  . كنيد استقبال او از زيبا حتما شويد مي رد او كنار از وقتي
  . دارم دوستت بگوييد و بزنيد فوري تلفن يك
  اي شده خوشگل چقدر كنيد تحسين را او
  . يدده نشان را خود عشق لبخند يا نگاه يك با

  . بدهيد همسرتان به عاشقانه پيام يا عاشقانه يادداشتهاي
  

  118 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي همسرتان در عشق احساس باعث كه جمالتي
 زن تنهـا  تـو  كـنم؛  مـي  خوشـحالي  احـساس  هستم تو با كه اين از دارم؛ احتياج تو به دارم؛ دوستت
 جـواب  تـو  كـردم؛  مـي  چكـار  تـو  بـدون  دانم مين ؛شود  مين تو لمث من براي كس هيچ مني؛ زيباي

  . متشكرم دهي مي انجام كه كاري هر براي كني؛ مي خوشبخت مرا تو خوبي؛ خيلي تو مني؛ دعاهاي
  

  119/بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي همسرتان در ارزشمندي باعث كه جمالتي

 بـا  بيĤييـد  كنيم؛ گيري تصميم هم با و كنيم بررسي هم با را مسئله اين بيĤييد بود؟ چطور شما روز
  داري؟ الزم چي كنم؟ چكار برايت حاال كنم؟ كمكت متوان مي كنيم؛ ريزي برنامه هم
  

  120 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي همسرتان در شدن شاد باعث كه جمالتي
 كـنم،  كـار  سـخت  آن روي كـه  دهـم  مـي  قول بدهم، تو به متوان  مين داري الزم كه را آنچه متاسفم
  . نيست راحت هم آنقدرها من با كردن تا دانم مي سازي، مي من با كه متشكرم

  
  121 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه

  :شود مي همسرتان در عشق گذاري سپرده كردن باز باعث كه جمالتي
 بـه  خـواهم  مي است، كامل و كند  مي راضي مرا ظاهرت خوام، مي را تو ام، شده جذب تو به واقعا من
 چطـور  است، شده تنگ برايت دلم بگذرانيم، هم با وقت ميك بيا شوم، مين سير تو از بورزم، عشق تو
  . باشم داشته دوستت بيشتر متوان مي
  

  122 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي همسرتان خوشحالي باعث كه مالتيج
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 بگـذاري؟  ميان در را اي مسئله من با خواهي مين كنم، تميز برايت را خانه بيا كنيم، دخري هم با بيا
  . دادي من به را كتاب اين كه متشكرم بزنيم، حرف فقط و كنيم خاموش را تلويزيون بيا
  

  123 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :زنان مورد در جنسي رازهاي

  . شوند تحريك ذهن و قلب يقطر از ابتدا كه است الزم زنان. 1
  . باشند نداشته مزاحمتي و باشند ريلكس و آرام است الزم زنان. 2
  . شوند وسوسه دارند دوست زنان. 3
  . بيزارند عجله از زنان. 4
  

  124 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :هستند متنفر آن از زنان كه مواردي 

 پـاي  كثيـف،  بدبو، آلود، عرق بدن دستها، روي سخت هاي پينه ناصاف، و نامرتب و كثيف هاي ناخن
  . كثيف دندانهاي و بدبو نفس بدبو و كثيف

  
  125 /بدانند مردان دارند دوست زنان آنچه
  :شود مي زنان جنسي دلزدگي باعث كه جنسي نكته چند

  . نيستند آشنا زنان بدن با مردان. 1
  . كنند مي تا بد مردان. 2
  . كنند رفتار چطور تندنيس بلد كه مرداني. 3
  . هستند سرسري و شلخته جنسي مسائل در كه مرداني. 4
  . كنند مي نگاه بد را زنان كه مرداني. 5
  . هستند خشن خيلي كه مرداني. 6
  . كنند مين رعايت را بهداشت كه مرداني. 7
  . دارند وسواس زنان ظاهر به نسبت كه مرداني. 8
  . سنجند مي را زن كه مرداني. 9

  . ندارند دوست را خود همسر كه مرداني. 10
  . دارند وسواس جنسي مسائل در كه مرداني. 11
  . كنند مي برقرار جنسي رابطه تلويزيون ديدن حين در كه مرداني. 12
  . كنند مين چك احساسي نظر از جنسي رابطه برقراري از بعد كه مرداني. 13
  . بد بسيار شخصي عادت با مرداني. 14
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  . دارند وسواس خود بدن به كه يمردان. 15
  . كنند مي بدرفتاري ديگران با كه مرداني. 16
  . ندارند دوست را ما كه مرداني. 17

 بزنند شوهرانشان به نبايد زنان كه حرفي
 نبايد كرده ازدواج زوجهاي اينكه .هستيد چيزي چه به كردن فكر حال در االن شما كه دانم مي من
 ايـن  مـن  اعتقـاد  بـه  اما بگذارند ميان در شوهرشان با را چيز همه بايد و باشند داشته را رازي هيچ
 ميان در همسرتان با را آن نبايد شما قطعاٌ كه دارد وجود چيزهايي !نيست بيش مزخرفي تنها حرف

 چـه  در و باشـيد  شـرايطي  چـه  در كـه  نيـست  ممهـ . نزنيد حرف و ببنديد را دهنتان بايد. بگذاريد
 نخواهـد  را وي دانـد  مـي ن كه را چيزي : گفت مي بحق كه آورم مي بخاطر رو بزرگي جمله .وضعيتي
  !نرنجاند
  . نياريد زبان بر چيزي وي مادر مورد در هرگز
 را دهانتـان  كـه  بـسپاريد  بيـاد  را طاليـي  قانون اين .خوبي آدم يا است بدي آدم وي كه نيست مهم

 نداريـد  جالبي خاطره شوهرتان مادر از بداليلي شما كه است بيني پيش قابل كامال اين !كنيد چفت
 بـا  ،شـريف  زن چقـدر  اينكـه . است وي باره در زدن حرف حال در روز يك همسرتان كه بينيد مي و

 بـه  نگفـت  بيـراه  و بد حال در مدام همسرتان كه ببينيد ديگر روز. خصلتهاست فالن داراي و ارزش
 بـه  شـما  اسـت  ممكـن  كـه  است جايي اينجا !است رذل و خواه خود چقدر وي اينكه و باشد مي وي

 هرچـه  .باشيد هوش به !كنيد باطل را خود پرونده نتيجه در و كنيد همراهي وي عصبانيت با اشتباه
 و بـد  ايـ  تعريـف  .بگويـد  مـادرش  مورد در خواهد مي كه هرچه تواند  مي او !ببريد را زبانتان فقط شد
 نيـز  آنهـا  بـا  كـه  ديگري كسان يا دوستان براي را نظراتتان كنيد سعي !نيست مربوط شما به ! بيراه

  !كنيــد مــين غلطــي كــار كــه باشــيد داشــته اعتمــاد .داريــد نگــه داريــد روانــي و عــاطفي ارتبــاط
  !نشويد خودماني همسرتان دوست نزديكترين با

  . كنيد حفظ را خود حريم. اعتمادي قابل ردف يا و است خوبي دوست چقدر وي كه نيست مهم
 حـريم  در شـوخي  همـان  امـا  نيـست  جـالبي  چيز خانوادگي يهاحريم در ها شوخي از بعضي اهيگ

  . باشد داشته را خود مرز و حد چيز همه بگذاريد !است جالبي چيز هم كامال دوستي
  

   !نزنيد حرف داشتيد ازدواج از قبل و گذشته در كه جنسي روابط مورد در هرگز
 صد را كار يك دارند عادت كه پسرها خالف بر كه هست دخترها رسم اين كه كنم مي فكر من،  خب
. گفـت  بايـد  هـم  را اين حال هر به اما !كنند  مين تعريف هم جا يك را كار صد آنها ،كنند تعريف جا

 خبـر  بـا  شما هگذشت از بايد وي اطالع حد در كه اگرچه. نكنيد سخنراني مسائل اين مورد در هرگز
 يـا  بوديـد  اي حرفـه  خور مشروب شما اگر ! بيشتر نه !باشد بايد وي اطالع حد ماكزيمم اين اما باشد
 باشيد داشته ياد به ايد بوده كه كسي هر يا و گردانيد ميرب و يدبرد  مي تشنه بركه لب تا را پسر تا 10
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 نـدارد  اهميتـي  برايم كه داد واهمخ شرح كامال همسرم براي من »!بوديد كه نيست مهم اصالً« : كه
 قـدم  كوچكترين وي بفهمم اينكه محض به شود  مي متعهد كه لحظه اين از. بوده كه و كرده چه كه

 را مـن  ديگـر  و ،سـپرد  خـواهم  وي بـه  را ها  بچه ،شد خواهم جدا وي از بالفاصله برداشته نامربوطي
 شوخي از گذشته اما !است بوده موثر هم كامال كالم اين كه رسد  مي هم بنظر تجربه به !ديد نخواهد

 خواهد سودي چه زمينه اين در ،شما صداقت با زناشويي و جدي رابطه كه بپرسيد خود از بايد شما
 از شـما  همـسر  كنيـد  مـي  فكـر  فقط اينكه يا داشت خواهد هم نفعي شما صادقانه اعترافات آيا برد؟

 سـاكت  است بهتر منظور همين براي !نيست راينطو اصال ؟برد  مي پي شما پاك نيت به شما صداقت
   !باشيد

  
   !است شده بلند سرش زير شما دوست فالن كه نگوييد وي به هرگز
 شـما . نكنيـد  علنـي  اصـال  را مـسئله  ايـن . داريـد  نگـه  دوسـتانتان  و خودتان براي را زنانه بحث اين

 دهيد نشان و كنيد فرار دباي چيزي چنين هر از و كنيد عمل بايد ديديد قبل مرحله در كه همانطور
 وي بـه  تـا  كنيـد  تعريف وي براي را ماجرايي بخواهيد اينكه. است مناسب نا بسيار كاري چنين كه

 شـما  مغـز  در كـه  چيزيست بداند را شما قدر بايد وي و داريد ميسال شخصيت چقدر شما بفهمانيد
 اختيارش من دوست اين رهمس كه شده باعث چه كه است نكته اين تنها مرد يك مغز در. گذرد مي
 نكنـد  دارم؟ را آن هـم  مـن  آيـا  دارد؟ جديـدش  پـسر  دوست كه نداشته چه وي بدهد؟ دست از را

 توضـيح  سال 30 بشينيد حاال. كند؟ من در آن فقدان متوجه هم را همسرم بخواهد همسرم دوست
 شـما  بطـرف  وي كـه  موشكهايي و شما دعواهاي بداد خدا ديگر طرف از. داشت نخواهد فايده !بديد

   !برسد كرد خواهد پرتاب
  

   !نيست داشته قدرت سكس در قبال كه اي اندازه به وي كه نگوييد وي به هرگز و هرگز
 !بچكانيـد  را آن ماشـه  بگيـد  را جملـه  اين خواستيد وقت هر و بگذاريد خود شقيقه بروي اي تپانچه
 ايـن  بـا  !نزنيد حرف اصال است بهتر ريدندا زدن براي جالبي حرف اگر كه بدانيد بايد واقعا ،من عزيز
 انتقـام  وي از و بكشيد را وي خواهيد   مي اگر مسلما .كرد خواهيد پيرتر سال ده براحتي را وي جمله
 گـاز  را زبانتـان  داريـد  دوسـت  را وي ولـي  دلخوريـد  وي از صرفاً اگر اما است خوبي راه اين بگيريد
 آتـش  بـه  بنـزين  با ،خود ظهري از بعد آرام خواب در را وي كه است اين بمانند جمله اين ! بگيريد
  . بود خواهد دلخور شما از هميشه براي وي !!بكشيد
   !هـستيد  ناراضـي  وي شـغلي  جريانـات  بـه  نسبت كند احساس كه نگوييد چيزي هرگز

   »! دارم اطمينان بهت من ! بكن ميكني غلطي هر قانون«
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 ،همـسرشان  كـار  مـورد  در آنهـا  يهاازغرغر خارج. ندكن مي زنان اكثر كه ست ا اشكاالتي از يكي اين
 شـده  چه كه بدانند خواهند مي !كنند مي پيله ي به او  بدجور گردد مي بر خانه به كار سر از وقتي وي
 سـعي  و خواهنـد  مـي  توضـيح  و كننـد   مـي  سوال مدام !است عصباني و خسته اينقدر همسرشان كه
 سـعي . دهنـد  مي همسر شكايت خط هر به جواب مدام و كنند ارزيابي منطقي را ماجرا كه كنند  مي
 بعـد  روزهاي در ساده بسيار !باشد آرام بايد وي اما هستند وي طرف كه كنند حالي وي به كنند  مي

 هنـوز  خـودت  تـو  ولـي  هـستي  چـه  تو بدانند مردم كه داري انتظار تو كه كنند  مي اعالم دعوا موقع
 فكـر ،  ميزني غر. هستي فالن و فالن تو كه دانم مي اام من !خواهي مي چه و هستي چه كه داني مين

 فكـر  مـن  كـه  تفـ گ خواهـد  و كـرد  خواهـد  دفـاع  خود از وي . . . .و و و و ميفه مي خيلي كني مي
 البتـه  گوييـد  مـي  و كنيد درست را گندتان خواهيد  مي هم شما و !داري اطمينان من به تو كردم مي
 خـراب  را كـار  شما !داشت نخواهد معني شما توضيح ديگر اام كلمه از بعد !فالن و فالن اما دارم كه

 اسـت  قـرار  بلكـه  باشـيد  وي منـشي  نيـست  قرار شما كه كند حالي بشما كه نيست كسي !ايد كرده
 و كنيـد  دخالـت  آن در دارد ربـط  هـم  بـشما  وي كـاري  زندگي چون نيست قرار. باشيد وي همسر

  !كنيد بررسي را است وي با كه مسوليتي
  

   !دهد انجام را كار فالن اينكه مگر گرفت خواهيد طالق وي از نگوييد وي به هرگز
 شـما  پـاي  يك كه نخورانيد اشتباه به وي به .نكنيد طالق به تهديد را خود همسر مدام احمقها مثل

 اينكـه  بـدتر  و !هست هميشه شما مادر خانه !است بسته هميشه شما ساك !است در بيرون هميشه
 بزنيـد  فرياد خواستيد كه بعد دفعه !مانيد مين زنده وي بدون لحظه يك و يزنيدم بلوف داريد بدانيد

 در را كلمـه  و كنيد كنترل را خود لحظه يك !ببينمت خواهم مين ديگه ! شو دور من چشم جلوي از
 و رود مـي ن جـايي  وي كه بشنويد جواب است ممكن البته نكرديد را كار اين اگر. بخشكانيد دهانتان

 جهـت  بـي . نيـست  مـردان  هميـشگي  خاصيت دادن تو رو دست اين اما ،چيست ها بازي ديوونه اين
 بيايـد  خانه به كه دارد وجود احتمالي هميشه بداند كه مردي. نكنيد مشوش وري دري با را زندگي

   !كند مين لطف واقعاً بشما هرگز نباشيد آن در شما و
  

   ! ميگيريد حقوق وي از بيشتر شما كه نگوييد هرگز
 باشد يادتان !؟ ها كنيم؟ سوراخ را مغزش و برداريم را دريل اصال است چطور بكنيد؟ خواهيد  مي هچ

 وي و شـما  پول اما - ندارد وي پول و شما پول :اينهاست مالي مسائل و پول مورد در مهم اصل سه
 خواهد مي« »!دارم من داري كم پول اگه« نگوييد نبريد بكار كلمات در »من« پول !باشد جدا هم زا

 و ميكنيـد  فـضولي  و حـسابش  ماشـين  دور ميزنيد دور افتيد مي راه بعد .خونه فرضاً يا بخرد ماشين
از  ار موهـاش  ددار كـه   بينيد مي وقتي و يدوبر !غلطه اين !ديد مي بهش مقدار اين گوييد مي آخرش
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  يـك  من« كه وئيدگب و آرام كنار او بنشينيد  چاي فنجان يك  با دميكن فكر و دكش ميفرط ناراحتي   
شـايد ايـن مقـدار       م هـ  ميـد  رو كارتم شماره ولي  چقدراست   دقيقا انمد مين - دارم انداز پس مقدار

   »؟ دكن كمكي بتواند 
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Oral Sex Positions 
“What is your favorite Sexual Position?” After asking almost a hundred single people on 

the streets of New York City this simple question, we received a resounding answer. Oral 
Sex! We all love it. Men or women, doesn’t matter, we like to sit back and have our 

naughty bits serviced. For women the reasons seem to be because a good percentage of 
the ladies can’t reach climax without the direct clitoral stimulation that comes from oral 

sex by their man. For the men the enjoyment seems more psychological. Men like the fact 
that they are in control and have power, they also are just lazy and sometimes the fact 

that there is no pressure to please their partner can let them relax and simple enjoy the 
ride.  

Inspite of this when we asked people “what’s you favorite position for giving oral?” we got 
a lot of blank looks. It was then that we realized most people think that there is just one 

way to give their partner a little “lip lovin’?” The truth is that there are lots of ways to give 
your partner that special kiss. From multiple types of 69ing to positioning different ways to 

insert the penis in the mouth, or more efficient ways to access the clitoris, there are a 
million ways to get that special someone to “suck you off.”  

The most important part of trying different oral positions is that it can make an “oral” 
lover out of your “normal” lover. Some women dislike the way a penis feels in their mouth 
and the same is true for the guys out there. By trying different ways to put your mouth on 

that special someone, you may not only find different ways to give and receive pleasure, 
but also to overcome a general dislike of the act itself.  

68 Sex Position 

 
One short of the 69, this arrangement is called the 68 position. The performer lies down 

with the reciever on top of them, facing the same way, in a head to toe fashion. The 
position is great for both cunnilingus and analingus, just make sure to put a pillow under 

the giver's head to reduce the neck strain. Conveniently, this position affords excellent 
opportunities for the performer to use their hands all over their parnter's body.  

69 Sex Position 
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If you weren't sure what it was, this is it people. This is considered one of the best oral 

intercourse positions as it allows both partners to stimulate each other at the same time. 
Either partner can be on top, but peforming fellatio is significantly more difficult when in 
the bottom position... just remember not to forget to stop and enjoy being on your sides 

between switching! 
Standing 69 Sex Position 

 
Don't even think about trying the standing 69 position unless the supporting partner can 

squat the same weight as both combined. To get into this position, the supporting partner 
needs a lot of strength and a little bit of patience... The supporter should lie down and 

have their partner lie down on top in the standard 69 position. Then the supporting 
partner stands while paying very close attention to their partner's head and neck.  

Eve's Ecstasy Sex Position 
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For the receiver who likes to be in control or want to try something new, Eve's Ecstasy is a 

great oral sex position. The peformer lies down with their head hanging over the edge of 
the bed (couch, love seat, dock, etc...) and then the receiver then straddles their partner's 

face . By varying the way you are sitting on your partner you can control the amount of 
stimulation and access, just make sure not to put too much stress on your partner's neck. 

69 Fellatio Sitting 

 
If men had to choose one way to spend the rest of their lives, this would probably be it. It 
combines their two greatest pleasures in life: receiving oral sex and sitting. The receiving 

partner simply sits back while their partner performs oral from a kneeling or lying position. 
Although not overly intimate, it is a great treat for your partner... when they deserve it. 

Performing it in a car is also possible, but we recommend that you pull over to help keep 
the roads a safer place. Note: not everyone likes to have thier head palmed while they are 

performing, so if your partner doesn't like this, its in your best interest not to... if you 
have to do something, help keep their hair out of their mouth :).  

Standing Fellatio Sex Position 
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Incredibly versatile in terms of locations it can be performed, frequent visits to the 

standing fellatio position are a part of every man's ideal life. The receiver simply stands or 
leans against a wall while their parner performs oral on them from a kneeling position. The 

position offers great access to the receiver's scrotum and anus, if they are ok with some 
anal play.  

Riding the Face Sex Position 

 
All the pleasure and control of cowgirl also comes in the oral flavor via the riding the face 
sex position. The performing partner lies back on a bed or the floor and has their partner 

kneel over their face. The position is popular because the receiver has a great deal of 
control on what their partner is doing; they can lower their bodies for more pressure, raise 

them for less pressure, or move forward or backward to change the area of focus.  
Scarf Sex Position 
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In the scarf oral sex position, the receving partner lays on their back with their legs over 

the edge resting on the shoulders of their performing partner. This position is a big hit for 
its high level of comfort and additional hand stimulation that can be provided. If you are 
trying to fit on a couch, you may want to lower one of the legs, changing the position to 

what we at sexinfo101.com call the half scarf.  
Throat Swab Sex Position 

 
The male version of eve's ecstasy, the throat swab can be a very exciting position for 

many men. The performing partner lies back on a bed tilting their head upwards over the 
edge while their partner penetrates their mouth from a kneeling, squatting, or standing 

position. Since the receiver needs air to stay alive, we recommend that you make sure to 
give them time for air... We know that's asking for a lot, but if you let your partner 

breathe, they'll be able to do it again... 
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    نهمبخش                               

  : ديگران در باره ازدواج چه مي گويند        
  .هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت- 1

  ) ضرب المثل آلماني( 

  .  گيرد، به نوكري مي رود زن مي" پول " مردي كه به خاطر - 2

  ) ضرب المثل فرانسوي ( 

  ) ضرب المثل چيني . (  لياقت داماد ، به قدرت بازوي اوست - 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 . ( اي قلب شوهر است زن مطيع فرمانرو- 6

  .  زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ي خرابه هم زندگي مي كنند- 7

   )ضرب المثل آلماني ( 

  

  . داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بي لياقت - 8

  ) ضرب المثل لهستاني  ( 

  .تمند ترجيح مي دهد دختر عاقل ، جوان فقير را به پيرمرد ثرو- 9

  ) ضرب المثل ايتاليايي ( 
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  داماد كه نشدي از يك شب شادماني و عمري بداخالقي محروم گشته اي -10

  ) ضرب المثل فرانسوي .( 

  . دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با ديگري فقير-11

  ) ضرب المثل ايتاليايي  ( 

ا خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر  در موقع خريد پارچه حاشيه آن ر-12

  ) ضرب المثل آذربايجاني . ( عروس تحقيق كن 

  ) ضرب المثل چيني . (  برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني -13

  .  تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن -14

  ) ضرب المثل چيني ( 

ي اختيار شوهرت را در دست بگيري اختيار شكمش را در دست  اگر خواست-15

  .بگير

  ) ضرب المثل اسپانيايي ( 

 اگر زني خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوي با او ازدواج كن اما پولت را -16

  ) ضرب المثل تركي . ( از او دور نگه دار 

   ) ماري آمپر. ( ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب مي شود-17

  . ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود و گاهي هم بسيار بد-18

  ) ضرب المثل اسپانيايي  ( 

  . ازدواج ، زودش اشتباهي بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتري است -19
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  ) ضرب المثل فرانسوي  ( 

  )سقراط . (  ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشيماني است -20

  

مثل اجراي يك نقشه جنگي است كه اگر در آن فقط يك اشتباه صورت  ازدواج -21

  ) بورنز . ( بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود

  ) 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

  .همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است  اگر كسي در انتخاب -24

  ) محمد حجازي ( 

 انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست ، ولي مي توانيم مادر شوهر و مادر -25

  ) خانم پرل باك . ( زنمان را خودمان انتخاب كنيم 

  ) بردون. (  بود ، بهترين دوست شما مي شد " مرد " با زني ازدواج كنيد كه اگر -26

 با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل هاي خسته كننده او را اصالً -27

  ) سوني اسمارت. ( نخوانيد 

   . " الل "زن   باشد و " كر " براي يك زندگي سعادتمندانه ، مرد بايد -28

  ) سروانتس ( 

  ) كريستين . (  مي خواهد" شجاعت " ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ -29

  . يك سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتي هاي يكديگر را نمي بينند تا -30
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  ) اسمايلز ( 

  . پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنها را روي هم بگذاريد-31

  ) فرانكلين  ( 

  ) بالزاك . (  خانه بدون زن ، گورستان است -32

  ) بوخوالدآرت . (  تنها عالج عشق ، ازدواج است -33

 ازدواج پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر -34

  ) سعيد نفيسي . (  شد هر دو مي ميرند" بد " مي شوند و اگر " زنده "دو 

 ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايي، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ و سي -35

  ) تن ! ( سال تحمل

  ) سيريوس. (  آن " قلب " است و زن  خانه" مغز" شوهر -36

  ) بالزاك . (  عشق ، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق -37

 قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، اما حاال شش فرزند دارم -38

  ) لرد لوچستر. ( و داراي هيچ نظريه اي نيستم 

نند ، فقط موفق مي شوند با آنها ازدواج  مرداني كه مي كوشند زن ها را درك ك-39

  ) بن بيكر. ( كنند

  . با ازدواج ، مرد روي گذشته اش خط مي كشد و زن روي آينده اش -40

  ) سينكالويس ( 

  ) پاستور . (  خوشحالي هاي واقعي بعد از ازدواج به دست مي آيد -41
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خوبي گيرتان آمد زيرا اگر زن .  ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد-42

بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي مي 

  ) سقراط. ( شويد

  

 قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن به خواستگاري سه بار براي -43

  ) يكي از دانشمندان لهستاني . ( خودت دعا كن 

  ) كارول بيكر. (  مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد-44

 من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر شدم، -45

  ) آگاتا كريستي. ( براي او عزيزتر باشم 

  ) ولتر. (  هر چه متأهالن بيشتر شوند ، جنايت ها كمتر خواهد شد-46

ن هميشه  هيچ چيز غرور مرد را به اندازه ي شادي همسرش باال نمي برد، چو-47

  ) جانسون . ( آن را مربوط به خودش مي داند 

 زن ترجيح مي دهد با مردي ازدواج كند كه زندگي خوبي نداشته باشد ، اما -48

  ) كينهابارد. ( نمي تواند مردي را كه شنونده خوبي نيست ، تحمل كند

 اصل و نسب مرد وقتي مشخص مي شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم -49

  ) شاو. ( پيدا مي كنندمشكل 

 وقتي براي عروسي ات خيلي هزينه كني ، مهمان هايت را يك شب خوشحال -50

   ) روزنامه نگار ايرلندي ! ( مي كني و خودت را عمري ناراحت 

  )ضرب المثل اسكاتلندي. (  هيچ زني در راه رضاي خدا با مرد ازدواج نمي كند– 51
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  ) ضرب المثل آلماني . ( خداحافظي كن  با قرض اگر داماد شدي با خنده – 52

  ) شارل بودلر . (  تا ازدواج نكرده اي نمي تواني درباره ي آن اظهار نظر كني – 53

  .  دوام ازدواج يك قسمت روي محبت است و نُه قسمتش روي گذشت از خطا – 54

  ) ضرب المثل اسكاتلندي ( 

  ) سانسكريت مثل . (  ازدواج پديده اي است براي تكامل مرد – 55

  .  زناشويي غصه هاي خيالي و موهوم را به غصه نقد و موجود تبديل مي كند – 56

  ) ضرب المثل آلماني (

  ) مارك تواين . (  ازدواج قرارداد دو نفره اي است كه در همه دنيا اعتبار دارد– 57

هم تندي و ترشي و .  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و شوري دارد– 58

  ) ولتر . (شيريني و بي مزگي 

  ) شارل بودلر . (  تا ازدواج نكرده اي نمي تواني درباره آن اظهار نظر كني– 60

  )فيروزه حقيقي(بدار دوست بعد بگير ياد رو داشتندوست-61

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 



 322

  
  

  ماخذ و منابع
  پارسا خسرو ترجمه انگلس فردريك اثر خانواده منشا كتاب - 1
  http://mamedoon. blogspot. com/www گاه وب -2
    چه مي گويدفمنيسم كتاب -3
 www. wikipedia. org گاه وب -4
  موفق زوجهاي شده بازگو جنسي تجربيات -5
  1382 – كلمه نشر - محتسبي محمد دكتر -بانوان پزشكي دانستنيهاي -6
 . اد بخش روانپزشكي و علوم رفتاري دانشگاه جفرسونمقاالت آقاي دكتر محمدرضا حجت است-7
8-Facts and Fiction about the Hymen- Rutgers Nisso Groe - expert 

centre-on sexuality Aly-abbara. com  
   حليته االمتقيين اثر عالمه مجلسي-٩
  مير جهانگير اثر دكتر اكتاب روانكاوي جنسي - ١٠
 sexfrog.comوب گاه  -11
 sex.com  وب گاه -12

  sexmassage.com وب گاه -13 
 )سيد جواد مصطفوي( سي درس ديگر در روابط زناشوئي:  بهشت خانواده-14
 BBC برنامه هاي درگوشي راديو -15
  
 

 

Open Secret Sexual lively
By:Dr.Feerouzeh Haghighi &Dr.David Hessan

All right of this E-book reserved.Every part of this E-book can be used and print with the prior written permission by David.hessan@gmail.com 

http://www.wikipedia.org/

	2/1- مراحل تصمیم گیری برای ازدواج 
	3/1- دلایل طلاق و جدائی 
	4/1-  روشهای ابراز علاقه به همسر بدون رابطه جنسی 
	5/1- چگونه عبارت دوستت دارم را بر زبان بیاوریم 
	 6/1- ازدواج : دوران نامزدي به پايان رسيده 
	7/1- علائم علاقمندی دختران به پسران 
	8/1- سه اشتباه در برقراری رابطه 
	9/1- آیا مرد ایده آل پیدا میشود؟ 
	1/10/1- از ابراز علاقه به همسرتان خجالت نكشید. 
	2/10/1- در مورد مخالفتها به توافق برسید  
	 
	8/10/1- پشت فرمان زندگی 
	 
	9/10/1-تغییر و رشد در زندگی زناشویی 
	10/10/1- چطور احساسات خود را ابراز کنیم؟ 
	11/10/1- جذابیت برای همسران 
	12/10/1- رفتار با همسر 
	13/10/1-  رفتارشناسی زندگی زناشوئی  
	14/10/1- وخرده گیری روشهای برخورد با نق زدن  
	11/1- شیوههایی برای همسرداری 
	 1/11/1-  همسر خود را بشناسیم  
	 12/1- زناشوئی 
	1/12/1 - نقش سنتی زن در روابط  
	13/1 - من و همسرم یك زندگی عاشقانه داریم زیرا  
	 
	14/1- مشكلات زندگی در سالهای اولیه 
	15/1- زوجهای جوان بخوانند 
	16/1- فقط همسران بخوانند 
	17/1- آیا غر زدن روشی مناسب برای بیان احساسات است؟ 
	18/1- آقایان چه باید بکنند؟ 
	19/1- احساسات، نیازها و آسیبپذیریها  
	20/1- تاثیر ازدواج بر مردان  
	 
	21/1- نكاتی برای بهبود روابط زناشویی  
	22/1- شاد کردن خانمها  
	23/1 – مشکل گشا 
	 
	24/1- ناسازگاری در زندگی زناشویی 
	 25/1- تغییر و رشد در زندگی زناشویی 
	26/1- به وجود آمدن خشم 
	 
	27/1- چگونه رابطه میان خود و همسرمان را برای یك زندگی شیرین استحكام بخشیم؟  
	چگونه رابطه عاطفی میان خودو همسرمان را استحكام بخشیم؟ 
	28/1- چند توصیه به آقایان:  
	 29/1- خانمها! اگر خوشبختی پایدار میخواهید 
	30/1- دوست داشتن حس تملک 
	 31/1- چگونه انتقاد جنسي را مطرح كنيم؟  
	34/1- آیا با هرکسی میتوان ازدواج کرد؟  
	35/1-آيا مجرد ماندن برروی  سلامتی تاثير منفی دارد؟  
	36/1-  در زندگی زناشویی، شما میتوانید معجزه کنید  
	37/1- مسائل روحی و عاطفی دوران بلوغ  
	 
	38/1-  چگونه محبوب خانمها باشیم 
	 
	45/1- معیار مناسب ازدواج - سن مناسب  
	48/1- دوستيهاي پنهان 
	 
	49/1-  مشكلات جنسی ۵۰ درصد علت طلاق در كشور است  
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	1/57/2- مرد مردان  
	هر چند زنان ادعا مي كنند كه از مرداني مرتب و تميز و شيك پوش خوششان مي آيد، اما گاهي اوقات اگر با لباسهاي ورزشي كج و كوله جلوي آنها ظاهر شويد، غذا را بدون رعايت آداب ويژه بخوريد، و در كوچه فوتبال بازي كنيد، شايد به نظر زنان خيلي جذاب تر هم جلوه كنيد. او بدش نميآيد كه هر چند وقت يكبار براي نجاتش تلاش كنيد، و يا اگر از عهده تعمير برخي وسايل بر ميآييد اين كار را انجام دهيد، و يا حتي با دوستان خود گپ بزنيد. يك زن با يك آقا قرار نميگذارد تا بر سر اين موضوع كه كدامشان كفشها و يا موهاي شيك تري دارند با او به رقابت بپردازد؛ بلكه اين تفاوتهاي موجود ميان شما دو نفر است كه منجر به اتصال هر چه بيشتر شما به هم مي شود. البته نبايد فراموش كنيد كه زمانيكه براي مشاهده تئاتر و يا صرف شام به بيرون مي رويد، او از شما انتظار دارد كه لباسهاي مناسب و آراسته اي به تن كنيد، اما در عين حال بايد در نظر داشته باشيد كه در بقيه ساعات بيشتر از حس مردانگي شما لذت مي برد - هر چند اين امكان وجود دارد كه هرگز به اين موضوع اعتراف نكند- هميشه لازم نيست شيكترين لباسها را به تن كنيد و درهاي مختلف را پيش از او برايش باز كنيد، فقط كافي است كه آروغهاي بعد از نوشيدني را در زمان مناسب و هنگاميكه با دوستانتان هستيد بزنيد.  
	2/57/2- نه گفتن  
	شما بايد تصميماتي كه به ذهنتان را ميرسد را انجام دهيد و بر طبق آنچه عقلتان به شما دستور مي دهد، عمل كنيد؛ حتي اگر اين كار سبب عصباني شدن زن شود. آقايان تصور مي كنند كه دخترن وزنان به دنبال نامزدهايي مي گردند كه او را بتوانند روي يك انگشت خود بچرخانند و هر چه كه مي گويند انجام دهد. اگر بخواهيد هميشه مطابق آنچه به شما ديكته مي شود، عمل كنيد، ديري نخواهد گذشت كه رابطه تان كسل كننده و ملال آور مي شود. زنان به دنبال مردي هستند كه چيزي براي ارائه كردن در دست داشته باشد و بتواند عقايد و ملاحظات شخصي خود را در بحثها وارد كند. آنها به دنبال مردي هستند كه شخصيت منحصر بفردي داشته باشد. اگر تمام زندگي يك مرد را تنها «همسرش» تشكيل دهد، آنگاه ديگر چيزهاي زيادي براي گفتن ندارد و برايش سورپرايزهاي زيادي باقي نمي ماند كه بتواند در مواقع ضروري آنها را رو كند. حتي اگر همسر شما از آن دست زناني باشد كه دوست دارند قدرت و كنترل خانواده را بدست بگيرند، باز هم بدش نمي آيد كه گهگاه با شما قدرت آزمايي و جدلي برابر داشته باشد. بنابراين اگر تا به حال تصور مي كرديد كه بايد كنترل تمام امور را به دست او بسپاريد، بهتر است از اين به بعد دست از اين كار برداريد؛ به منظور حفظ رابطه و نگه داشتن او حتماً نبايد خودتان را به يك خدمتكار خانگي دست آموز تبديل كنيد 
	3/57/2- داشتن شهوت جنسي شديد 
	 كاملاً روشن است كه اگر يك رابطه، تنها به برقراري روابط جنسي محدود شود، طرف مقابل احساس ميكند كه مورد سوء استفاده قرار مي گيرد؛ اما از سوي ديگر بايد اين امر را نيز در نظر گرفت كه يك زن زماني كه مي بيند شوهرش در مقابل او كنترل خود را از دست ميدهد و ابرازر علاقه ميكند انگار دنيا را به وي دادهاند. اگر همسر شما شاغل است و شب هنگام پس از يك روز سخت كاري و سرو كله زدن با ارباب رجوع و همكاران او را در خانه مي بينيد هيچ چيز جز معاشقه نميتواند او را خوشحال كند؛ اين امر سبب ميشود كه او خودش را در راس تمام شاديهاي جهان قرار دهد. اگر او شغل حساس و با ارزشي دارد و در سمت مهمي قرار دارد، بهتر است شما شروع كننده ارتباط جنسي باشيد. اين امر به او اجازه مي دهد كه با خيال راحت از رابطه خود لذت ببرد. 
	4/57/2- مستقل بودن  
	شايد هميشه زنان به اين دليل كه همسرشان ادعا ميكنند سرشان بيش از اندازه شلوغ است، به آنها توجه كافي مبذول نميدارند، وقت زيادي را در محل كار خود سپري ميكنند و يا با دوستهاي خود خوش گذراني ميكنند، ناراحت ميشوند. بايد توجه داشت باشيد كه اگر ميخواهيد همسرتان در كنارتان باقي بماند، بايد مانند يك پرنسس با او رفتار كنيد؛ اما از طرف ديگر، همواره در نظر داشته باشيد كه اگر سرگرمي، تفريح و كارهاي ديگري براي انجام دادن نداشته باشيد، ممكن است زن احساس كند كه در حال خفه شدن در رابطه است. همان اندازه كه شما در رابطه نياز به فضا داريد، زنان نيز از آزادي خود لذت مي برند و شديداً به آن محتاج هستند. يك مرد مستقل و متكي به نفس در نظر زنان از جذابيت بيشتري برخوردار مي باشد. يك مرد محتاج و بدون آرزوهاي بزرگ، براي بيشتر زنان هيچ گونه جذابيتي ندارد. بنابراين شما مجاز هستيد كه با دوستان مختلف خود قرار ملاقات بگذاريد و شغل و سرگرمي مخصوص به خودتان را داشته باشيد. 
	5/57/2- حسود بودن  
	حسادت يكي از احساسات قوي به شمار مي رود. هر چند انسانها نميتوانند ميزان دقيق حسادت خود را كنترل نمايند، اما مقدار كمي حسد، آن هم به طور گاه گاه و اتفاقي، به راحتي مي تواند حس جاذبه شما را در نظر او افزايش دهد. اگر شما نسبت به مردانيي كه با او صحبت ميكنند، هيچگونه عكس العملي از خود نشان ندهيد، او تصور مي كند كه به هيچ وجه برايش ارزش قائل نيستيد، به همين دليل به دنبال كسي مي رود كه اين خلا را برايش پر كند. اگر او در مورد يك همكار مذكر خيلي صميمي و يا مربياش بازخواست نماييد، شايد در ظاهر به شما غر بزند، اما در باطن لبخندي بر لبهايش نقش خواهد بست. توجه: زماني كه نوبت به حسادت مي رسد، مقدار كمي از آن مي تواند مثمر ثمر واقع شود، پس در خرج كردن آن به شدت صرفه جويي كنيد. از قدرت فوقالعاده آن با خبر شويد: او مي تواند عاشق مردي شود كه نسبت به داراييهاي شخصي او حساس بوده و از آنها محافظت كند. 
	6/57/2- آسيب پذيري گاه به گاه  
	 هر انساني دوست دارد كه احساس كند ديگران به وجود او نيازمند هستند و از آنجايي كه كمتر اتفاق ميافتد يك زن بتواند از شوهر خود محافظت كند، بد نيست كه به او اجازه دهيد اين كار را از طريق روشهاي ديگر به شما اثبات كند. براي مثال بد نيست كه به او اجازه دهيد تا به شما گوشزد كند نياز به جورابهاي بيشتري داريد، يا اينكه هميشه يادتان ميرود رختها را به خشكشويي ببريد، و براي بستن كروات خود به كمك او احتياج داريد. شايد احمقانه به نظر برسد اما گاهي اوقات همين موارد ساده و پيش پا افتاده سبب مي شود كه او احساس بهتري نسبت به خودش پيدا كند و بيش از پيش جذب شما شود. البته اين امر بدان معنا نيست كه سعي كنيد از او براي خود يك مادر بسازيد - هر چند او از اين كار بدش نمي آيد - اما اين امر شايد جزء آخرين چيزهايي باشد كه او انتظارش را از شما دارد؛ فقط زماني كه نياز به كمك داشتيد و احساس ميكرديد كه او مي تواند به شما كمك كند، از او درخواست همكاري كنيد. با اين كار بدون شك به او احساس قدرت، سودمند واقع شدن، و مهم بودن دست خواهد داد. اغلب مردان تصور ميكنند که براي كشاندن زنان به سمت خود بايد از خودشان يك قهرمان دست نيافتني بسازند، اما اين امر صحت ندارد. مقداري نيازمندي و كمك خواستن سبب مي شود كه شما در نظر او تا حدي آسيبپذير جلوه كنيد، و در چنين موقعيتي تمام زنان حاضر ايستاده اند تا به داخل رابطه شما آمده و به شما كمك كنند. 
	 
	7/57/2- - پنهان كردن احساسات 
	شايد او هميشه اعتراض مي كند كه چرا نبايد بداند كه شما در حال فكر كردن به چه موضوعي هستيد. شايد دوست داشته باشد بداند كه در طول روز و در محل كار براي ما چه اتفاقاتي رخ داده، شايد هميشه از شما بخواهد تا در مورد همه چيز با او صحبت كنيد، و به اصطلاح سفره دلتان را براي او باز كنيد تا بتواند به عميقترين نقطه از احساساتتان دسترسي پيدا كند. شما ميدانيد كه زنان با دوستهاي دختر در مورد جزييات تمام مسائل به خصوص در مورد نگرانيهاي خود، صحبت مي كنند. به همين دليل اگر بخواهيد تمام احساست خود را در مقابل او بازگو كنيد، خيلي راحت ميتواند به شما نمره دهد. در برخي مواقع اگر كمي از او دوري كنيد و خود را كمي اسرارآميز جلوه دهيد، او علاقه بيشتري به شما پيدا خواهد كرد. نكته جالب اينجاست كه خودش به شخصه براي پيدا كردن حقيقت تلاش مي كند. زنان لذت مي برند تا بدون اينكه شما به آنها چيزي بگوييد، خودشان بتوانند از اسرار شما سر در بياورند. شايد آنقدرها هم كه شما تصور ميكنيد از اين كار متنفر نباشد. 
	 
	8/57/2- سرتاپاي او را وارسي كنيد 
	 زنان به اندازه آقايون دوست دارند كه ديگران آنها را به خاطر تواناييهاي ذهني و عملي شان تحسين كنند، و زماني كه كاري را درست انجام دادند مورد تشويق قرار بگيرند؛ آنها در چنين حالتي انتظار ترفيع رتبه و تشويقي نيز دارند. اگر يك زن با حالت جذابي صحبت ميكند دلش ميخواهد مورد توجه قرار بگيرد. البته اين امر به شرايط و كساني كه به او توجه مي كنند هم بستگي دارد. اما زماني كه نوبت به مردي مي رسد كه زن دوستش مي دارد، با كمال ميل به او اجازه مي دهد كه كليه متعلقاتش را چك كند. زنان هم مانند آقايون از تعريف و تمجيد لذت ميبرند. اگر به او توجه كنيد او واقعا خوشحال مي شود و اين خوشحالي شما را به هر كجا كه بخواهيد خواهد رساند. 
	نکته: هميشه بهترين رفتارهايتان را رو نكنيد 
	هر چند زنان در بيشتر موارد، زماني كه غرزدنهايشان را شروع مي كنند كاملاً جدي هستند، (به ويژه زماني كه آشغال غذاهاي خود را روي ميز بگذاريد و يا جورابهايتان را برنداريد) اما بايد اين امر را هم در نظر داشته باشيد كه اگر بخواهيد هميشه با او موفقت كنيد و مطابق خواستههايش رفتار كنيد، او دلش براي خود واقعي شما تنگ خواهد شد. اين دست رفتارها به دو قسمت تقسيم مي شوند: آنهايي كه خود واقعي شما را نمايان مي سازند و آن دسته اي كه شما را به او نشان مي دهند. از آنجايي كه ما كاملاً واقف هستيم كه زنان نيازمند توجه هستند و همين توجه باعث جذب زنان به آقايون مي شود، اين احتمال وجود دارد كه برخي رفتارهاي منحصر بفرد شما باعث شود تا گل لبخند را بر روي لبهاي او بنشاند و در وجود او جذابيت بيشتري نسبت به شما ايجاد نمايد. بنابراين هيچ گاه نبايد به ظاهر صحبتهاي او توجه كنيد؛ در بيشتر مواقع او شما را فقط به خاطر وجود خودتان دوست مي دارد. 
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