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 سوال در مورد رسيدن به ارگاسم

 يكي از سؤاالت خيلي ناجوري آه بعد از داشتن يك رابطة عشقي ممكن است از يك زن پرسيده شود اينست آه از او خواسته شود آه بگويد آيا به
اگر خوب مراقب�و يا اينكه بگويد � بلي به ارگاسم رسيدم� ارگاسم رسيده يا نه؟ يك زن به احتمال زياد در پاسخ به اين سؤال خواهد گفت آه   

.آند العمل او به اين سؤال ممكن است خيلي منفي باشد، صرفنظر از اينكه او واقعًا به ارگاسم رسيده و يا تظاهر مي عكس. �فهميدي من بودي مي  
آند آه اعتقاد داشته باشيم آه او بايد بطور طبيعي به جامعه ما را رهبري مي. رود علت آن به دليل انتظارات اجتماعي است آه از وي مي  

 ارگاسم برسد، زيرا براي او الزم است، اگر او بعنوان يك زن طبيعي و امروزي مطرح شده است

در حقيقت، امروزه. آنند درحالي آه در گذشته از ارگاسم چشم پوشي مي شد و يك امر متروك بود، امروزه همة زنان به داشتن آن وانمود مي  
رود آه ارگاسميك باشند، صرفنظر از نوع همچنين از آنان انتظار مي. شايد آنها به داشتن آن بيش از يك بار و سريعتر رسيدن به آن نياز دارند  
آنند، بخصوص در همة زنان در تلوزيون و فيلمها اين آار را مي. آماده سازي شريكشان و يا مهارت و دانش او در مورد برانگيختگي آنان  
داستانها و رمانها عاشقانه نيز مانند فيلمها، مملو از زناني است آه. دهد فيلمهايي آه براي بزرگساالن است و در آنها سكس واقعي را نشان مي  
يك زن ممكن است معتقد باشد آه همة دوستانش در. رسند آند، به ارآاسم مي ارگاسميك هستند و بمحض اينكه زن يا مردي با آنها تماس پيدا مي  

رسند و تا زماني آه احتماًال اين موضوع را جداگانه از آنها سؤال نكند و يا اينكه به خود اجازة سؤال در هنگام سكس با شريكشان به ارگاسم مي  
شود، بنابراين ممكن است ارگام بطور به زنان در مورد اينكه ارگاسم چگونه است، چيزي ياد داده نمي. ماند اين مورد را ندهد بر عقيدة خود مي  

اگر آنها ارگاسم نداشته باشند، آنها وظيفة خود در مقابل جامعه. زنان بايد به سادگي دراز بكشند و ارگاسم واقعي داشته باشند. غريزي رخ بدهد  
اند و شريكشان را آامل ادا نكرده  

تعداد آمي از زنان عالمتهاي آالسيكي آه در مورد. با وجود انتظار ما، راحت نيست آه هميشه به يك زن بگوئيم آه آيا ارگاسم داشته يا نه  
حتي اگر اين آار را هم بكنند، آگاهي از وضعيت آنها در حين اشتياق. آنند ها آمده را ارائه مي برانگيختگي و ارگاسم در آتابها و وب سايت  

اند بيان شده ها از ارگاسم بر پايه ديدن تعداد زيادي زن آه در شرايط آزمايشگاه به ارگاسم رسيده اين نشانه. سكسي، خيلي سخت خواهد بود  
آوري شده براي آامل آردن پاسخهاي عمومي  هاي جمع داده. است، نه در تختخواب و در زير روتختي در شرايطي آه چراغ هم خاموش است  

توان فهميد آه آيا يك زن به ارگاسم رسيده يا نه اينست آه خود او اين موضوع را به شما بگويد، تنها راهي آه مي. اند آوري شده فيزيكي بدن گرد  
شود رسد و يا احساس مي گويد و نه آن چيزي آه به نظر مي به اين دليل آه واقعيت آن چيزي است آه او مي  

آيفيت فيزيكي ارگاسم زنان و. راه مصون از اشتباهي حتي براي خود زنان نيز وجود ندارد آه بتوان فهميد آه آيا زن به ارگاسم رسيده يا نه  
آند، دفعات زيادي وجود در برابر لذت شديد سكسي آه يك زن تجربه مي. آند درك آنان از آن، احتماًال از ارگاسمي به ارگاسم ديگر تغيير مي  

اگر يك زن به ارگاسم. تر باشند بعضي از اين دفعات ممكن است از ارگاسم هم لذت بخش. داند آه واقعًا به ارگاسم رسيده يا نه دارد آه زن نمي  
تواند خسته آننده باشد، يك ارگاسم زنانه ممكن است احساس فيزيكيي ارگاسم مي. برسد، اين به آن معني نيست آه بطور اتوماتيك او لذت هم ببرد  
آنند، به ارگاسم دارد آه زنان وقتي آه خود درك نمي بتي دادسون بيان مي. ايجاد آند آه زن تعجب آند آه آيا واقعًا به ارگاسم رسيده است  

موارد زيادي. آنند آه آن رخ داده است دانند آه آيا آن رخ داده يا نه و آگاهي مطمئن از آن ندارند، اما فقط فكر مي بقيه زنان فقط نمي. رسند مي  
اند يا نه و در اينصورت اينكه شريك متوجه آن بشود منطقي نيست دانند آه آيا به ارگاسم رسيده وجود دارد آه خود زنان نمي  

شود و چه صداهايي از اين حقيقت آه تعداد زيادي از زن و مردهاي جوان نظري در مورد اينكه در هنگام ارگاسم، سيماي زن به چه شكل مي  
دليل ديگر آن. آند و اينكه چه احساسي دارد، را با موضوع فوق تلفيق آنيد آه دليل آن نيز عدم اطالعات آافي در اين مورد است خود صادر مي  

آنيم آه خيلي ناهنجار و مضر است آه يك آودك و يا نوجوان يك ما تصور مي. تالش جامعه براي ممانعت از آگاهي مردم در اين مورد است  
.دارد دهد و يا اينكه خيلي آم بيان مي جامعه درمورد لذت سكسي زنان و ارگاسم آنان يا چيزي آموزش نمي. زني را آه به ارگاسم رسيده را ببيند  

گوئيم آه مثالهاي واقعي از حقايق را ياد نگيرند چرا ما به مردم مي  

اين. ايد آه آيا به ارگاسم رسيده است يا نه؟ اگرچه اين سؤال بدي نيست ولي بهترين هم براي پاسخ دادن نيست آيا تا بحال از شريك خود پرسيده  
منظور من اينست آه شما.  آن دليل است آه شما در موقعيتي هستيد آه اگر او به ارگاسم هم نرسيده باشد، قادر به انجام آاري نيستيداحتماًال به  

اگر اين اتفاق نيافتاده باشد،. آند را برآورده آنيد توانيد از نظر زماني به عقب برگرديد و فرصتها و تمايالتي آه او از سكس از شما طلب مي نمي  
بنابراين سؤالي آه الزم است. آنيد و اين موضوع براي خودتان يا شريكتان و يا هردو ناخوشايند خواهد بود شما آمي احساس ناراحتي مي  

شما نياز داريد آه. و جواب اين سؤال در ابتداي سكس الزم است آه داده شود� خواهي به ارگاسم برسي يا نه؟  آيا مي� پرسيده شود اينست آه   
اي فعال باشيد به جاي اينكه واآنش نشان دهيد بصورت حرفه  

هر زني بايد تصميم بگيرد آه چقدر لذت سكسي. اولين چيزي آه بايد رخ دهد اينست آه يك زن بايد نسبت به لذت و خوشي سكسي مسؤول باشد  
زن بايد مشخص آند آه چه چيزي برايش لذت بخش است، نبايد خودش را. آند هرچه برايش بيشتر مهم باشد، بيشتر تالش مي. برايش مهم است  

تا زمانيكه صداها سرد و غير رمانتيك هستند، او بايد به شريكش بعنوان يك وسيله براي لذت بردن خودش. به شكل شخصي آه نيست درآورد  
اين به همانگونه است آه مردان در گذشته به زنان نگاه. نگاه آند، بعنوان يك وسيله آه در دسترسش است تا براي منافع خود از آن استفاده آند  

تا زمانيكه هردو شريك به اينصورت به يكديگر نگاه آنند، هيچكدام از آنان بعنوان اشياء سكسي نيستند، به دليل اينكه در فرآيند تكميل. آردند مي  
اين امكان پذير است اگر هردوي آنها صادق باشند و به اندازه مساوي. آرزوهاي يكديگر، آنها آرزوهاي شريك خود را آامل خواهند آرد  

خواه خود  

زنها اغلب تظاهر به. خواهد و يا قادر است آه در ابتداي تجربيات سكسي به ارگاسم برسد يا نه بعد از آن زن بايد تصميم بگيرد آه آيا مي  
آنند و از صميميت فيزيكي و خوشي سكسي لذت آنها بيشتر در سكس شرآت مي. خواهند ارگاسم داشته باشند آنند زيرا آنها نمي ارگاسم مي  

اگر يك زن بخواهد آه به ارگاسم برسد و آن نيز برايش ممكن باشد، او بايد رو در روي شريك. برند، اگر امكان ارگاسم وجود نداشته باشد مي  
تواند روش و فرمي و يا او مي. �خواهم آه ارگاسم داشته باشم من مي� تواند بصورت رك به شريكش بگويد آه  او مي. در اين باره صحبت آند  

خواهد ارگاسم داشته اگر او نمي. �به من لذت دهاني بده� تواند بگويد آه  او مي. از سكس را انتخاب آند آه در آن احتمال ارگاسم بيشتر است  
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و� نه� همچنين او قادر است آه بگويد � خواهم به تو لذت بدهم من مي� و يا � امشب براي تو است� تواند بگويد  باشد و يا احتمال آن آم باشد مي  
اگر دوست� خواهد به ارگاسم برسد، الزم است آه بگويد اگر در هنگام تحريك چوچوله و مهبل با دهان او تشخيص دهد آه نمي� لطفًا بسه� يا   

تواند باعث هبوط شرايطي بشود آه ما به آن آنم آه اين صحبتها نمي من فكر مي. �لطفًا ادامه نده� و يا به راحتي بگه � توني ادامه ندي داري مي  
يك زن الزم است آه با خود و شريكش واقعًا صادق باشد اگر. شود گوئيم، بلكه باعث جلوگيري از تظاهر به ارگاسم مي سكس رمانتيك مي  

خواهد و يك زن بايد آامًال روشن و شفاف بيان آند آه چه مي. خواهد از سكس لذت واقعي ببرد، بدون توجه به اينكه آيا ارگاسم رخ داده يا نه مي  
خانمها، شريك شما يك فكر خوان نيست و شما هم. خواهد داند آه چه مي چه نياز دارد، حتي اگر شامل آن باشد آه به وضوح بيان آند آه نمي  

توانيد با مقررات خودتان به او برسيد نمي  

بطور افزايش زنان و مردان انتظار دارند آه زنان به. شريك يك زن چه بايد بكند؟ او بايد بپذيرد آه لذت جنسي و ارگاسم او به نفع زن است  
اين به سادگي نسيت زيرا شما. خواهند آه زن در هنگام هر تجربة سكسي خيلي سريع و بطور مكرر به ارگاسم برسد آنها مي. ارگاسم برسند  

خواهند به درستي به خود ببالند، حتي اگر آنها مي. خواهيد به شريكتان لذت جنسي بدهيد اما مهارتها و دالوريهاي خود را هم به او نشان دهيد مي  
به دليل فهم اين چيزهاست آه زنان به. خواهند احساس خوبي داشته باشند و به هدف خود برسند آنها مي. نتوانند به دوستان و اقوام فخر بفروشند  

تا وقتي آه اين انتظارات خيالي. آورند آه به ارگاسم برسند، شريك خود را شاد آنند و برآورده آنند انتظارات شريك و جامعه را خود فشار مي  
براي جلوگيري از اين موضوع، زنان بايد به خود اين اجازه را بدهند آه ارگاسم. آنند وجود دارند، زنان بطور مكرر تظاهر به ارگاسم مي  

 نداشته باشند و از خود بخواهند آه تظاهر به ارگاسم نكنند

اگر تو در. آني آنند و تو نيز گاهي اين آار را مي دانم آه زنان برخي اوقات تظاهر به ارگاسم مي من مي� شايد شريك يك زن بتواند به او بگويد   
دهم آه اين آردي آه نياز به تظاهر به ارگاسم داري و يا در آينده احساس آردي آه به اين تظاهر نياز داري، من ترجيح مي گذشته احساس مي  
تواني و يا دوست دهم آه تو را مجبور به ارگاسم آنم اگر آه تو نمي خواهم آه اين را بداني آه من به خودم اجازه نمي من مي. آار را انجام ندهي  

توانم خواهي به ارگاسم برسي، به من بگو و بگو آه بهترين آمكي آه براي رسيدنت به ارگاسم مي اگر آه تو مي. نداري آه به ارگاسم برسي  
رابطة باز و روشن داشتن ضروري است� .بكنم، چيست  

دانيد آه اين به آن دليل است آه شما دقيقًا نمي. بعالوه، شريك زن بايد به تجربيات سكسي آه در آنها زن در ابتدا به ارگاسم رسيده، خوب بنگرد  
بعد از اينكه او موارد مورد نياز خود را به شما گفت، شما تا وقتي آه. او به چه چيزي براي رسيدن به ارگاسم نياز دارد تا خودش به شما نگويد  

ها و زمانهاي قبلي خوب بودند به اين معني آند يا نه، اينكه برخي آارها در دفعه دانيد آه آيا آنها او را خرسند مي آن موارد را امتحان نكنيد، نمي  
آنيد، آيا اين انتظار را داريد آه مكررًا يك آار را انجام اگر شما با يكديگر بيست سال است آه زندگي مي. اآنون نيز مؤثر باشند نيست آه هم  

زنان و مردان، ماشين نيستند. داده دليل آن نيست آه براي بار صدويكمين بار نيز خوب باشد دهيد و مؤثر باشد؟ اگر يك آار صد بار نتيجه مي  
آند، ديد در بيشتر اوغات ما نسبت به آنچه شريكمان نياز دارد و آرزو مي. آه با يكدسته برنامه آار بكنند و نيازها و پاسخهاي آنان تغيير نكند  

آنيم آه آنها همان است آه او نياز گويد آه او به چه چيز نياز دارد و ما تصور مي جامعه به ما مي. محدودي داريم، اگر با شريك صحبت نكنيم  
براي آامل آردن واقعي نيازهاي. شريك يك زن بايد قابل همخوان شدن باشد و نيازهاي او را قبول آند. انجام اين آار، اشتباه بزرگي است. دارد  

داند، انجام دهد و درخواستهاي زن در مورد اميال و آرزوهاش را بدون هيچ قيد و ارزش مي يك زن، شريك يك زن بايد عمليات را اگرچه بي  
 شرطي قبول آند

چطور بايد اين. دانيد آه او به چه چيز نياز دارد، شما بايد پيدا آنيد آنچه را آه نياز داريد بعد از اينكه شما اين موضوع را قبول آرديد، شما نمي  
مشكلي آه. آار را بكنيد؟ بهترين آار اينست آه يك آتاب در مورد سكشواليتي زنان بخوانيد و يا به مطالب سايتي مانند اين سايت مراجعه آنيد  

اگرچه اين موضوع صادق است و مطالب ممكن است دقيقًا صدق. اند وجود دارد اينست آه آتابها و سايتها بر اساس بدن شريك شما نوشته نشده  
آنند آه شما را قانع آنند آه آنچه آه نكنند، ولي حداقل يك راهنمايي آامل است از آنچه آه او نياز دارد، اگرچه بعضي از اين مطالب سعي مي  

.ممكن است آه او بداند يا نداند. خواهيد بدانيد آه يك زن به چه چيز نياز دارد، بايد از خود او بپرسيد اگر شما واقعًا مي. گويند است و الغير مي  
.هرچه زني در سطح باال تري از دانش، تجربيات و پذيرش سكشواليتي باشد، او ممكن است نظريات بهتري در مورد نيازهايش داشته باشد  

 ممكن است آه او انتظار داشته باشد آه چيزي او را به لذت برساند آه در واقعيت آن مورد او را به لذت نرساند و آن چيزي نباشد آه او انتظار
آنند، آه اين تغييرات به دليل تغيير در فكر و بدن آنها مانند دورة قاعدگي، حاملگي و فراز و چونگه زنان به مرور زمان تغيير مي. دارد  
شما. اين موضوع دقيقًا براي مردان نيز صادق است. خواهند و نياز دارند دانند آه چه چيزي مي هاي زندگي آنان است، آنها هميشه نمي نشيب  
توانيد به آنها بعنوان حوادث بنگريد مي  

براي اينكه آاوشگر بزرگي باشيد بايد به آتابها و. اگر شما بخواهيد آه معشوقة بزرگتري باشيد، در ابتدا نياز داريد آه آاوشگر بزرگي باشيد  
اگر شما در هنگام آاوشتان. هايتان را امتحان آنيد شما بايد سؤال بپرسيد و ايده. مطالبي آه در آنها تحقيقاتكافي صورت گرفته است مراجعه آنيد  
اگر شما نا اميد باشيد و عجله داشته. ايد، شما نبايد آه ديگر به آاوشتان ادامه دهيد اشتباهاتي نداشتيد و احساس نكرديد آه زمان را از دست داده  

اگر شما در تجربياتتان اشتباهي نداشته باشيد، ممكن است آه شما يك معشوقة عالي باشيد، اما. توانيد خودتان را تغيير بدهيد باشيد، هرگز نمي  
آند آند، هرگز بزرگي را تجربه نمي زن يا مردي آه اصًال اشتباه نمي. توانيد شريكتان را بعنوان يك معشوقه گرامي بداريد شما هرگز نمي  

 وقتي آه ارگاسم اتفاق افتاد بايد چه آرد؟ اگر زني بخواهد آه ارگاسم داشته باشد، نياز دارد آه آنرا از طريق ارتباط با شريك بدست آورد و نبايد
از بابت اين ارگاسم عالي� و يا بگويد � من به ارگاسم رسيدم� تواند به راحتي بيان آند آه  او مي. انتظار داشته باشد آه آنرا مستقيمًا درك آند  

او نبايد انتظار داشته باشد آه شريك خودش اين موضوع را بفهمد، حتي اگر فكر آند و يا احساس آند آه اين موضوع آامًال. �سپاسگزارم  
همچنين يك نظر خوبي آه وجود دارد اينست آه زوجين از يكديگر بخاطر لذت دادن به يكديگر تشكر آنند، حتي اگر ارگاسم اتفاق. روشن است  
 نيفتاده باشد

آند آه او به ارگاسم رسيده ولي در واقع اين ها بايد امكان پيش آمدن شرايطي را در نظر بگيرند آه در آن شريك زن احساس مي زن و شوهر  
بعد از تجربة سكسي بين زن و شوهر، شوهر ممكن است احساس خشنودي بكند و اين اتفاق در حالي بيفتد آه زن احساس. اتفاق نيفتاده است  

ها و اين موضوع ممكن است اتفاق بيفتد زيرا براي زنان ارائه آردن نشانه. ناراحتي و ياس بكند بخاطر اين برداشت غلطي آه اتفاق افتاده است  
هاي ناگهاني زن گوش بدهد و نبايد معتقد باشد شريك يك زن نبايد به داد و گريه. عالمتهاي متعارف از ارگاسم در حين سكس، غير عادي نيست  
يك راه براي. آند آه زن به ارگاسم رسيده و تحريك سكسي خود را متوقف آند آه سفت شدگي ناگهاني رانها و مهبل زن او را راهنمايي مي  

آند، بر او مسلط باشد و به شريكش اجازة توقف ندهد جلوگيري از اين موضوع آنست آه زن در حين سكس بوسيلة آنترل آنچه آه شريكش مي  
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.به شريكتان بگوئيد آه متوقف نشود، و از اعمال نيروي فيزيكي براي رسيدن به آنچه نياز داريد، نترسيد. تا وقتي آه او به ارگاسم نرسيده است  
اگر شما واقعًا به چيز ديگري نياز. آند، از اينكه به او بگوئيد اين آار را نكند، نترسيد اگر احساس آرديد آه او متوقف شده و يا آرام آار مي  

با وجود اين از شريكتان سؤاستفاده نكنيد. داريد، به اجازه دهيد آه آنرا بداند  

زوجين در. خواست به ارگاسم برسد ولي نرسيد، الزم است آه در اين مورد با شريكش صحبت آند اگر بعد از سكس يك زن در حالي آه مي  
شايد در حين شام و يا بعد از آن در شب بعد، زن به شوهرش. صورت امكان، نياز دارند آه راهي را بروند آه اين اتفاق در آينده تكرار نشود  
خواهد به ارگاسم برسد ولي تواند شرح دهد آه چگونه او مي او مي. بگويد آه اگر موافق باشي در مورد سكس قبلي در شب گذشته صحبت آنيم  

زن نياز دارد آه نسبت به احساسات شريكش حساس باشد، اما هميشه بايد با. قادر به آن نيست، وسپس دليل اين عدم توانايي را نيز توضيح دهد  
عدم اين آار به راحتي باعث اين مورد. گويد زن و شوهر نياز دارند آه از يكديگر سؤال بپرسند تا بفهمند آه هرآدام چه مي. او صادق باشد  

شود آه شريك زن نداند آه او براي برانگيخته شدن به چه چيز نياز دارد و يا حتي ممكن است آه زن براي ادامه دادن خيلي خسته باشد و مي  
اگر يك زن در مورد. آنها نياز دارند آه درمورد امكان استمنا وقتي آه اين شرايط دوباره تكرار مي شود، صحبت آنند. شريك اين را نداند  

يابد آرزوهايش براي ارگاسم نتواند صحبت آند، احتماًال او هرگز آرزوهايش را آامل درنمي  

بعضي از زن و شوهرها به ارگاسم بعنوان. زوجين بايد با ديد باز با اين موضوع روبرو شوند آه ارگاسم مي تواند سد راه لذت جنسي باشد  
چه. افتد اين به آن معني است آه لذت سكسي فقط قبل و يا در حين ارگاسم اتفاق مي. دانند آنند و آنرا عالمت توقف مي چرغ قرمز سكس نگاه مي  

افتد اگر هردو شريك ظرف مدت پنچ دقيقه به ارگاسم برسند؟ اين را با زوجي مقايسه آنيد آه يكي از آنها يا هردوي آنها براي رسيدن اتفاقي مي  
چه زوجي پتانسيل بيشتري براي تجربة لذت سكسي دارند؟ اين. پردازند به ارگاسم مشكل دارند و حدود سي تا شصت دقيقه به امور سكسي مي  

باشد، شما را خيري ارگاسم مانند نمايش آتش بازي مي. رسند اين پتانسيل را بيشتر دارند آامًال مشخص است آه زوجي آه زود به ارگاسم نمي  
به ارگاسم به عنوان هدف اصلي سكس نگاه نكنيد. شود آند ولي اين موضوع خيلي زود تمام مي مي  

داشتن ارگاسم به اين معني نيست آه شما آنرا بجاي لذت سكسي. آل آن نيست ارگاسم به سادگي يك جنبه از لذت سكسي است و الزامًا فرم ايده  
اگر ارگاسم بعنوان هدف اصلي سكس باشد،. اينكه شريك خود را به ارگاسم برسانيد بيانگر آن نيست آه شما معشوقة بزرگي هستيد. تجربه آنيد  

وقتي آه انتظار ارگاسم وجود داشته باشد، آند بعنوان يك محروم سازي است و نتيجة آن.شود سكس براي شما خيلي خسته آننده و نامطلوب مي  
 ريلكس شدن نيست


