آﻣﻮزش ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان )وﯾﺪﯾﻮ(
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻤﻨﺎ )و در زﻧﺎن اﺳﺘﺸﻬﺎ( ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دارای ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت روز
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎناﺻﻠﯽ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را
آﻣﺎده ﮐﺮده و در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻓﮑﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد و
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮونرﯾﺰی )
ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در ﻣـﺮدان( و اﺣﺴـﺎس ارﺿـﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد.اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘـﻦ
ﺑﺮونرﯾﺰی ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺠﻮم اﻓﮑﺎر
و ﺗﺨﯿﻼت ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮد ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ،
ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺮونرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد .

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮونرﯾﺰی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ارﮔﺎﺳﻢ و ﺑﺮونرﯾﺰی
وﺟﻮد دارد .ارﮔﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ارﺿﺎی واﻗﻌﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر آرامﺑﺨﺶ و ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ از ارﮔﺎﺳﻢ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﺢ زﯾﺎد ﻫﻮرﻣﻮن
دوﭘﺎﻣﯿﻦ )ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﺸﻖ( ،اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﺮونرﯾﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺮژی روﺣﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد و
اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮونرﯾﺰی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺴﺎن را
ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ذﮐﺮﺷﺪه ،اﻧﺴﺎن
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﯾﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازد.

ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ  .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮد را وارد ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺘﯽ
ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﯿﻨﺪازد .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺨﺮب را ﺷﺮح
ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،اﺿﻄﺮاب و ﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣ ُﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ازاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻫﺎ ﺷﻮد )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ(.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻐﺰ وی ﺷﺮﻃﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ آرام ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﯾﮏ آراﻣﺶ ﮐﺎذب ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن آراﻣﺶ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎی آن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺠﺪدا ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد
ﻣﺪام در ﭼﺮﺧﻪای در ﺣﺎل ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آن ،راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و اوﻗﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻧﺰوای ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،راﺑﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ ،از اﻃﺮاﻓﯿﺎن و از ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺟﺪا و دور ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ،ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﯽ ﻣﺨﺮب و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آن ،ﻣﻤﻠﻮ از اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و دوﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﮐﻢﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﺎرﻧﺰ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﺮﺧﻪ
اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ:
 .1اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ
 .2ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻟﻐﺰش ﺟﻨﺴﯽ
 .3ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﯽ ) ﻣﺜﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ(
 .4ﻧﺎﻣﯿﺪی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎرش ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ و ذﻫﻨﺶ ﭘﺮ اﺳﺖ
از اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ و ﺷﻬﻮت راﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روزﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻓﮑﺮ او
درﮔﯿـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﻮدارﺿـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و در ذﻫـﻦ ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﮐـﺎر را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻟﻐﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﻼ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک ﻟﻮازم و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد :ﻟﺬت
آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ دارد ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ

ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ زﻧﮓ زدن ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﻮل و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم،ﻣﺮﺣﻠﻪ ناﻣﯿﺪی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻨﺎه
ﺟﻨﺴﯽ  ،ﺳﺮﯾﻊ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺷﺪﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
رﻫﺎﯾﯽ از آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ و ﭘﺮ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﺧﻮد از ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد آﮔﺎه و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﺮا اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه دارد و ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ و
اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدأ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ آراﻣﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه رﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد در ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﭼﻘﺪر اﻋﺘﯿﺎدآور و ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺖ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺪرت وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ
ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﻓﺮدی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک و ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺎدی و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻮارض
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد و ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ،داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪهﺷﺪه از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
را از ﺧﺪاوﻧﺪ دور و در دام ﺧﻮدش اﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﯿﻄﺎن در
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ “آﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن
واﻗﻌﺎ وﺟﻮد دارد” را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،در اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﯾﻦ
دﺳﯿﺴﻪ ﺷﯿﻄﺎن و رو ﮐﺮدن دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺪ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮونرﯾﺰی اﺳﭙﺮم )ﻣﻨﯽ( ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮان ،ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ دﻣﺮ )Prone
 (Masturbationاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد روی ﺗﺨﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس
آﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﯽء ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﺶ،ﺗﺸﮏ و … ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﺰال در
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ دارد .ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻣﺮد دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺣﺎل وروز ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ازﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭼﻪ ازﻧﻈﺮ روﺣﯽ .وﻟﯽ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻤﻨﺎ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﻗﻮای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮد
ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ازﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﻧﯿﺰ وی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﺮد
را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .وﻟﯽ در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،و وﺟﻮد ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از
ﻃﺮق ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮ ﮔﺮاﻓﯽ و
ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،و ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ از ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪون
اﻃﻼع ﭘﺪر و ﻣﺎدر .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻔﺎ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﺪون اﻃﻼع ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮد از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺮوع
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روی ﺳﮑﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در
ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺳﺖ و روی دﯾﮕﺮ آن ،ﺧﻠﻮت و
اﻧﺰوا و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻓﺮد در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن،
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺠﻮم اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎه،
ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ و ﺣﻘﺎرت و … ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻓﺮد،
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺟﻮان
داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ روح

و ﺟﺴﻢ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،اداﻣﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻦ و اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﻤﺪم ،ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ،ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ
در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﺰد و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ زﯾﺎد و
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ،ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﺷﺪه و اﻧﺰوای ﺣﺎﺻﻞ
از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺮد را از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ
ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮد و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ و ﭘﻮرن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮد ،ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺻﺮف دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روزﺑﻪروز ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ و
ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ  ،ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد را از ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دور ﻣﯽدارد .ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ او ازدواج و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ازدواج ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع
اﻋﺘﯿﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻟﮑﻞ و ﻏﯿﺮه .و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ
ازدواج ﮐﺮدن ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ
.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ ،رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮدان ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺶ از
ازدواج ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ زود اﻧﺰاﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
دارﻧﺪ.ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﭘﻮرﻧﻮ
ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن  ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﺪن و دوام ﻧﻌﻮظ  ،ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﺪن ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد آن ﻣﺮد از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻟﺬت
ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ارﺿﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارﺿﺎ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ  ،وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
و زود اﻧﺰاﻟﯽ در ﻣﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ
ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﻮد.زﯾﺮا در اﺻﻞ ،راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت آﻣﻮزش دادﯾﻢ ،زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻟﺤﻈﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﻟﺤﻈﻪ،
از ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺒﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ارﮔﺎﺳﻢ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دلﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زود اﻧﺰاﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺮد،راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،از اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮب
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮد ﺳﺮﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدش
را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .زن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ارﺿﺎ ﻧﺸﻮد ،ازﻧﻈﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و روﺣﯽ
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺨﺮب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻣﻮزشﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ و
اﻋﺘﯿﺎدآور اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ زنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ و دارای ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان وزﻧﺎن
اﯾﻦﮔـﻮﻧﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﻓـﺮد ﺧـﻮد را ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪن ﻋﮑﺲﻫﺎ
ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ،ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴﯽ ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺪن و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن
ﺑﺎاﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ
رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻬﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺸﻖ .ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ،ﺑﺎ دﯾﺪن
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ زا،
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺳﭙﺲ ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻐﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ وی ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ زای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﻬﻮت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻏﻠﻂ در ذﻫﻦ و ﻓﯿﺰﯾﮏ وی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﻮتراﻧﯽ .ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ارﺿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻬﻮت زا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﺛﺮات
ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ
ﻋﺸﻖﺑﺎزی و ﻧﻮازشﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ،ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدنﻫﺎی
ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮازی ﻗﺒﻞ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در آﻣﺎدهﺳﺎزی
زن ﺑﺮای ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ دارد .وﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮ
ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ اﯾﻦﮔـﻮﻧﻪ اﻋﻤـﺎل را از ﺑﯿـﻦ ﻣـﯽﺑﺮد ،ﺑﻪﻃـﻮریﮐﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ،ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺷﻬﻮت ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد.
داﺳﺘﺎن

ﺑﻪ

اﯾﻨﺠﺎ

ﻧﯿﺰ

ﺧﺘﻢ

ﻧﻤﯽﺷﻮد.

در

ﺧﯿﻠﯽ

از

ﻣﻮارد،

ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﺧﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻞ دﺧﻮل ،ﻫﻢزﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎس دﺳﺖ )ﯾﺎ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ( ﺑﺎ آن  ،وی را ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دﺧﻮل ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش
را ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .زن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ـﺎن
ـﻌﯽ در ﭘﻨﻬـ
ـﺮ زن ﺳـ
ـﺎً اﮔـ
ـﺪ را دارد .ﻣﺨﺼﻮﺻـ
ـﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨـ
اﺣﺴﺎﺳـ
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس

دﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽاش ارﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺤﻈﺎت ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،داﺋﻤﺎ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر دﺧﻮل دارد ،ذﻫﻦ او را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﻧﻔﻊ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮان ،ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻣﺮد
ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ارﺿﺎ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ،ارﺿﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺧﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ روش را ﻋﻤﻼ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎدت ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد
ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦاﻻن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای
ﺗﺮک اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻌﻨﻮی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در اﺳﻼم
دﯾﻦ اﺳﻼم ،آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً دﺳﺘﻮرات
اﯾﻦ دﯾﻦ ﻏﻨﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ،ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ روز،
ﺧﯿﻠﯽ از دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم را درک ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﻠﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻤﯿﻞﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درک دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ و
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،در آﯾﻪ  17ﺳﻮره
اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ و ﻣﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺻﻮرت ﮐﺮوی ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن زﻣﯿﻦ
ﮐﺮوی اﺳﺖ و ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﯿﻦ دارای ﯾﮏ
ﻣﻐﺮب و ﯾﮏ ﻣﺸﺮق اﺳﺖ.
»ر َبُّ اﻟ ْﻤ َﺸ ْﺮ ِﻗ َﯿْﻦ ِ وَ ر َبُّ اﻟ ْﻤ َﻐْﺮ ِﺑ َﯿْﻦ ِ؛ )اﻟﺮﺣﻤﻦ( ۱۷/
او ﭘﺮوردﮔﺎر دو ﻣﺸﺮق و ﭘﺮوردﮔﺎر دو ﻣﻐﺮب اﺳﺖ.
)ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻒ آورده ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻐﺮب
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ،ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه  ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از
ﻣﺸﺮﻗﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع(و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ اﻣﺎم

ﺣﺴﻦ)ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ(.
در ﻣﻮرد ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،
ﺧﻮدراﺿﺎﯾﯽ را ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و اﻧﺴﺎن را از
ﻣﻀﺮات آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ،ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ وی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ او را
ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج را ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ،
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﺑﺎرداری
ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ
از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ زن ﯾﺎ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن  .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در اﯾﻦ دوران ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع )ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول( و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن رﺣﻢ و
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﻢ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻪ ﻧﻮزاد.
اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﺑﺎرداری  ،ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻀﺮات اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
دوران ﻏﯿﺮ ﺑﺎرداری ،ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ زاﯾﻤﺎن
زودرس و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻘﻂﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﺑﺎرداری ،ﻋﻮارض روﺣﯽ
آن و اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ رواﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎل روﺣﯽ ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻧﺸﺎط و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ وی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽاش را از وﺟﻮد ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ﻣﺎدرش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،دوری از ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﻔﺮت
از ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘﯽ

در دوران ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮی ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده و آن را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻪﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دوران
ﺑﺎرداری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ،در ﺣﺎل ﭘﺮورش دادن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ و
داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﯿﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ در دوران
ﺑﺎرداری دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای آوردن ﺑﭽﻪای ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﻨﺪﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
در دوران ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ دارد وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
دوران ﺑﺎرداری ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ و در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺮور ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺮدان
وزﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺿﺮری ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد و ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد،
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪون داﻧﺶ روز ،ﯾﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ
ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه داده ،ﺧﻮدﺷﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و ﺑﻪروز ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی
و آﮔﺎهﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪون داﻧﺶ،
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،از ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺮف
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻨﺰی ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﻃﺒﻖ ﯾﮏ دﺳﯿﺴﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻼﺑﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﺎ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺮام و ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ
ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻠﻮه داده اﻧﺪ .ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﺲ ﺑﻪ ﻃﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را در ﺳﺮی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺖ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ« .در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﺎﻣﺮﺳﺖ ﻣﻮام ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ :
»ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺣﺮف اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﺑﺰﻧﻨﺪ ،آن ﺣﺮف ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ادﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ﺣﺮف آﺧﺮ را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻣﯽزﻧﻨﺪ
و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﺪون ﭼﻮنوﭼﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻓﺎع از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از
اﻓﮑﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدآﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻀﺮات ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺪون ﻏﺮض و ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﻣﺮدان
زوداﻧﺰاﻟﯽ در ﻣﺮد
ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻋـﻮارض ﺧـﻮد ارﺿـﺎﯾﯽ در ﻣـﺮدان ،اﯾﺠـﺎد ﻋـﺎرﺿﻪ
زوداﻧﺰاﻟﯽ در آنﻫﺎ اﺳﺖ .در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺬت ارﮔﺎﺳﻢ،ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ  ،زودﺗﺮ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ
اﻧﺰال ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮش را از رﺳﯿﺪن ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در درون اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻧﺮﺳﯿﺪن زن ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وی ،آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ وی
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﺣﺴﺎس دﻟﺴﺮدی،ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن ،ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪن ،و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ.
اﻧﺠﺎم داﺋﻢ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪﻣﺮور ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺮب در ﻣﻐﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ ،ﻣﻐﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد را ﻃﻮری ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻬﺨﻮد ارﺿﺎﯾﯿﻤﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ
و ﻋﺼﺒﯽ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎاﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮوی رﯾﺰی را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،زوداﻧﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﻣﺮد،ﺣﺴﺎسﺗﺮﻣﯽﺷﻮﻧﺪﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،
اﻧﺰال در ﻓﺮد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در ﺟﻠﺴﻪ دوم و ﺳﻮم دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،ذﻫﻨﯽ و روﺣﯽ( و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺳﻄﺢ روح ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻟﺤﻈﺎت ارﮔﺎﺳﻢ را ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ رﻗﻢ
ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،زن و ﻣﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﺑﺎ وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ روﺣﺸﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از ﺛﺮوت و ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم اﻧﺰال
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺮﺧﻼف زوداﻧﺰاﻟﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶازﺣﺪﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﯿﭻﮔﺎه ارﺿﺎ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﺣﺪ
اﻧﺰال ﻧﺮﺳﺪ.اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارشﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از راﺑﻄﻪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و
روﺣﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد آنﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺰال از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ در زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻌﻮظ ﻣﺮدان
از ﻋﻮارض دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻤﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮد در
ﻧﮕﻪداری ﻧﻌﻮظ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وی در ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﮑﻞ زوداﻧﺰاﻟﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺰال رﺳﯿﺪ ،در رﺳﺎﻧﺪن آﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻌﻮظ ﻣﺠﺪد ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﻨﺪروم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد )TRAUMATIC MASTURBATORY
(SYNDROME
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ  ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﻊ
اﺳﺖ ،ﺳﻨﺪروم ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد )Traumatic Masturbatory
 (Syndromeاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آن  TMSﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﺑﺎ دﻣﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺗﻤﺎس آﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻟﺶ،
ﺗﺸﮏ و … ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(Prone Masturbationآﺳﯿﺐﻫﺎی وارده
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش دارد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،واژن زن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﯾﺎ ﺗﺸﮏ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻟﺖ ﻣﺮد وارد ﺷﻮد.
وﻟﯽ در ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ دﻣﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ
آن وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺎﻫﻢ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ

ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از

ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﺳـﺖ .دﮐﻤﻪﻫـﺎی ﺻـﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻧـﺮم ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ دﮐﻤﻪﻫـﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن
ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

را ﺑﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﻪراﺣﺘﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن را ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ از
ﻧﻮع دﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ دﻣﺮ و ﺳﻨﺪروم TMS
ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ،و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ
را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای وی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در ﮐﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ در
ﻣﺮدان ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ) در ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺮ( ،اﯾﻦ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺳﻨﺪروم TMS
 ،دﭼــﺎر ﺗــﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪﯾــﺪ در ارﮔﺎﺳــﻢ و ﺣﺘــﯽ ﻋــﺎرﺿﻪ ﻋــﺪم ارﮔﺎﺳــﻢ
)آﻧﻮرﮔﺎﺳﻤﯿﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ راﺑﻄﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا اﻋﺼﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ
از ﺑﺎﻟﺶ ﯾﺎ ﺗﺨﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻓﺸﺎر واژن ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ وی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻪﻋﻨﻮان زن ،ﺑﻪاﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪاﯾﻦﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺿﺎ ﺷﻮد.
از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن  ، TMSﻣﺸﮑﻞ در ﻧﻌﻮظ ﯾﺎ  EDدر ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،آﻟﺖ
ﻣﺮد از ﺳﻔﺘﯽ و ﻧﻌﻮظ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
دﺧﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﯾﻦ
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ:

ﺳﻨﺪروم

اﻧﺠﺎمﺷﺪه

اﺳﺖ،

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  TMSﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  6ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ،دارای
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  TMSﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ از ﻧﻮع دﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ، TMS
ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﻋﺪم ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ  4درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  ،TMSدارای ﻣﺸﮑﻞ
در ﻧﻌﻮظ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدان ،ﻓﻘﻂ  5درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ از ﻧﻮع دﻣﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮارض ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در زﻧﺎن
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت در دﺧﺘﺮان
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ دﺧﺘﺮان را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ،
از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻫﻨﮕﺎم
ازدواج ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﮑﺎرت را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و آن را ﺟﺪی ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺠﺎم ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﮑﺎرت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻋﺪم ارﺿﺎی زﻧﺎن در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﻪ ارﺿﺎ ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﻃﻮری
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد ،ﻋﺼﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺮزاﻧﻨﺪه )
وﯾﺒﺮاﺗﻮرﻫﺎ( ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،
دﺧﻮل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آن اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ را روی ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﻧﺪارد )
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ ﯾﺎ وﯾﺒﺮاﺗﻮر( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ارﺿﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯿﺸﻮد .زن ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ  ،ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ارﺿﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﺮد در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺸﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه،
ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا در ﺧﻠﻮت
ﺧﻮد ،ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آرام ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای او ﻋﻤﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻋﺪم
ارﺿﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮان در ﺳﻄﺢ روح ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻠﻪ ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻄﺢ روح .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت آﻣﻮزش دادﯾﻢ ،ﻣﺮد و زن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را از
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧـﺪ ،ﮐـﻪ در ﺧﻼل راﺑﻄـﻪ ،روح ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﻨﻨـﺪ .ارﮔﺎﺳـﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﺎب و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ،و ﻗﺮار دادن روح اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دوره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ،اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ را از ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ،اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺨﺮب را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ارﺿﺎی آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻟﻬﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ.

اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻀﺮات ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ و ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﺜﺮا از ﻋﻮارض
ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ،ﺿﻌﻒ
دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ،ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺳﺮ درد ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و … .
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻼﺑﯽ ،ﺳﻌﯽ در ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه
دادن ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،در اداﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻨﺰی در دﻫﻪ  1950ﺷﺮوع ﺷﺪ و
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻨﺰی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﺮات و ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ،
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه اﺳﺖ
را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮارض ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن را ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﻮرد آورده
اﯾﻢ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دﻧﻠﻮد و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺘﯿﮋن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﺘﺎت و
وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻧﻄﻔﻪ ای ،ﺗﻌﺪاد
اﺳﭙﺮم ،ﺗﺤﺮک اﺳﭙﺮم ،و اﺳﭙﺮم ﺳﺎﻟﻢ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﭙﺮم ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
اﺳﭙﺮم ،ﻋﺪم زدوده ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ رواﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺪاوم ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ارﺗﺒﺎط
دارد ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺪاوم ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط
دارد ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ )ﺗﺤﺮﯾﮏ( ﺟﻨﺴﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﺳﮑﺲ دﻫﺎﻧﯽ و ﺳﮑﺲ ﻣﻘﻌﺪی از رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮدر رواﺑﻂ
ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
رﺿﺎﯾﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﺸﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﻟﺘﯽ/واژﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻃﺎن
ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ارﺗﺒﺎط دارد .ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻟﯿﻨﮓ
ﻣﻘﺎﻟﻪ 2
ﺷﺎدی ﮐﻤﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ) ﺟﻨﻮن ﺟﻮاﻧﯽ( ارﺗﺒﺎط دارد ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ 2
ﺧﻮاص ﺿﺪ درد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  PVIﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎدی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎدی –
ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ،روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

دوره راﯾﮕـﺎن آﻧﻼﯾـﻦ ” ﻫﻔـﺖ ﻗـﺪم ﺿـﺮوری
در ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ”
ﺧـﻮب دوﺳـﺖ ﮔﺮاﻣـﯽ ،ﺗـﺎ اﯾﻨﺠـﺎ داﻧـﺶ ﮐـﺎﻓﯽ و ﻻزم در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﻋﻮارض آن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺶ روﻧﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﯾﺪ .ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻋﻤﻼ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی،
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ را از وﺟﻮد ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮده و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎک ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم و
ﺿﺮوری ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﻮاب داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را
در ﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ دوره
را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی
آن را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻮش ﮐﺮده و در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ،وﻗﺖ
آزادی ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوره آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در  7ﻗﺪم
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را از وﺟﻮد ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮده و ﺣﻖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد از
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط و رﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ دروس زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯿﮕﺮدد:
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ “ 7ﻗﺪم ﺿﺮوری در ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ” :ﻫﻔﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ارزﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﯿﺶ از  30دﻗﯿﻘﻪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺻﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ 7 ،ﮔﺎم ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﺮده و ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﻮزش را ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺪر اﯾﻦ آﻣﻮزش زﯾﺒﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آﻣﻮزه ﻫﺎی
آن را ﻋﻤﻼ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ
ﺻﻮﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ وﯾﺪﯾﻮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺬاب ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﯾﻦ 7
ﻗﺪم را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﮕﺮدد.
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ در آن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم )ﺟﻮاد زارع( ،و

ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه اﻧﺤﺎم دادم را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ام.
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) ﺗﻠﮕﺮام،
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ و …( .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ارزﻧﺪه و
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺶ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دوره آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ،داﺳﺘﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎ ،ﺷﮑﺴﺖ
ﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﻫﺎ ،اﻣﺪادﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺠﻮم وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و … ﻫﻤﮕﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف
از ﺿﺒﻂ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ و زﻧﺪه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و از آن درس و اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮک ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت  7ﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺮک ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ:
دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺻﻮﺗﯽ ،ﻗﺪﻣﻬﺎی اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺮ ﮔﺮگ درﻧﺪه ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا زﻧﺪﮔﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 – ۰ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ :ﮔﺮﮔﯽ درﻧﺪه در وﺟﻮدﻣﺎ
 – ۱ﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮدن روی اراده ﺧﻮد و ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن روی اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﺮک ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
 – ۲ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ) ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ،ﺷﻤﺎره
اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و …(
 – ۳ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
 – ۴ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺸﻢ و ﺗﺮک ﭼﺸﻢ ﭼﺮاﻧﯽ
 – ۵ﻋﺎدت ﺑﻪ آوردن ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم وﺳﻮﺳﻪ
 – ۶ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ دوﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ او در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
 – ۷ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪن در ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش و اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ،در دوره راﯾﮕﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دوره آﻧﻼﯾﻦ ،ﻗﺪم اول از ﻫﻔﺖ ﻗﺪم
ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن روﻧﺪ درﻣﺎن
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺪم اول از ﻫﻔﺖ ﻗﺪم ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ:
https://dl.mesbetala.com/FreeVoice/TarkeKhodErzayee/tarke-khod
-erzayee-haft-ghadam-ghadam-1.mp3
داﻧﻠﻮد ﻗﺪم اول از ﻫﻔﺖ ﻗﺪم ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻔﺖ ﻗﺪم
ﺑﺮای درک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﺻﻮﺗﯽ  ۷ﻗﺪم ،ﻫﺮ ﻗﺪم را در ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮح داده اﯾﻢ .اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و دارای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻏﻨﯽ و ﺑﻪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺪم ﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺪم ،اﺑﺘﺪا ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮش داده ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.

درﯾﺎﻓﺖ اداﻣﻪ اﯾﻦ دوره راﯾﮕﺎن
ﺧﻮب ،دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﺪم اول از ﻫﻔﺖ ﻗﺪم ﺗﺮک ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را
ﮔﻮش ﮐﺮده و آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺪم ﻫﺎ را ﻫﻢ ﮔﻮش و در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ رﺳﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در دوره راﯾﮕﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮک
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻫﺮ ﻗﺪم را ﻋﻤﻼ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ دوره آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺨﺮب را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده و در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻗﺪم،
ﺳﻮال ،ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﯾﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ

ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ دوره از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺎﻣﻬﺎی  2ﺗﺎ  7را ﻃﺒﻖ
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روزاﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )ﺟﻠﺴﻪ اول از ﻫﻔﺖ
ﻗﺪم اﯾﻦ دوره را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز و در ﺑﺎﻻ ﮔﻮش ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ(:
ﭘﺲ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺳﻔﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت
دوره از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮم ﺳﺎده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮل
اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ:
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ دوره از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

